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i roi cymorth
ariannol i Iwan a'i deulu, ond i
ddatgan ein cefnogaeth iddynt ar
adeg anodd fel hyn. Mae pawb
sy'n gysylltiedig
a'r band a'r
pen tref yn falch iawn 0 gael y
cyfle yrna i ddangos
ein
cefnogaeth i Iwan,' meddai Dylan
Williams ar ran y band.
Cynhelir y cyngerdd yn Theatr
Seilo, Caernarfon, ar nos Wener
Hydref y 6ed. Yr artistiaid sy'n
cymryd Than yw Band Deiniolen
(dan arweiniad Gavin Sayner),
Tudur
Owen (Arweinydd
y
noson), Sheona White a Stuart
Lingard (unawdwyr pres a oedd
yn gyd-aelodau gydag Iwan ym
mand YBS), Annette Bryn Parri,
John Eifion Jones, Sian Wyn
Gibson ac Emyr Wyn Gibson.
Noddir y cyngerdd gan gwmni
Advent Project Management 0
Fangor, ac mae busnesau sy'n
Ileal i Ddeiniolen wedi cytuno i
gyfrannu at y noson drwy noddi'r
rhaglen.
Mae cyn-arweinydd
Iwan ym mand YBS, a'i gyridiwtor yn y Coleg, Professor
David King, hefyd wedi gaddo
bod yn bresennol.
'Mae'r noson yn siwr 0 fod yn
noson dda, yn noson lawen, gyda
holl ffrindiau
Iwan yn dod
ynghyd i ddangos eu cefnogaeth
iddo, ac mae'r band yn ddiolchgar
dros ben i'r artistiaid a'r noddw~'r
am gytuno i gefnogi'r noson. Mae
'na rywbeth arbennig iawn am y
ffordd y mac trigolion Deiniolen
yn tynnu at ei gilydd ar adegau
caled, ac mae'r noson yma yn dyst
i hynny. Wedi dweud h~fnny,
rydym
yn
gobeithio
cael
cefnogaeth ehangach i'r apel, felly
os oes rhywun
yn dymuno
cyfrannu
tuag at yr achos,
cysylltwcb a mi ar 07793 679492
neu dyl_73([l/hotmail.com
os
gwelwch yn dda.'
Mae tocynnau'r 'Noson Lav,ren'
ar werth gan Meirion Jones
(Ysgrifennydd y Band) ar (01286)
870452. Pris y tocynnau yw £10
(oedolyn)
a £5
(plentyn).
Ymwelwch a:
http://www.deiniolcnband.org.uk
neu http://v.1ww.adventpm.co.uk
am fwy 0 fanylion.

MAE dros ftwyddyn bellach ers
i'r athro a'r cerddor, lwan
Williams,
51'n enedigol
0
Ddeiniolen, gael ei daro gyda
thlwmor ar yr ymennydd, a nawr
mae ei ffrindiau
0
Fand
Deiniolen, ynghyd a thrigolion y
pentref arbennig hwn, wedi dod
ynghyd i drefnu cyngerdd i'w
gefnogi a'i gynorthwyo.
Tyfodd Iwan i fyny yn
Neiniolen gan gychwyn chwarae'r
cornet ym mand y pen tref pan yn
8 oed.
Datblygodd
gyrfa
gerddorol Iwan wedi iddo symud
i
Fanceinion
i
astudio
Cerddoriaeth, gyrfa a goronwyd
yn 2005 pan ryddhawyd ci gryno
ddisg cyntaf fel unawdydd ar y
corn flugel. Bryd hynny roedd
Iwan yn aelod o'r Band Pres
enwog, y 'YBS Band', ac yn amro
Cerdd
mewn
ysgol
}'Ill
Manceinion.
Dechreuodd
Iwan deimlo'n
\vael ym mis Ionawr 2006 pryd
darganfuwyd ei fod yn dioddef 0
epilepsi. Ond parhau wnaeth y
gwaeledd nes cael cadarnhad, ym
mis Mehefin 2006, ei fod yn
dioddef
0
diwmor
ar •vr
ymennydd. Mae af hyn 0 bryd yo
dilyn

cwrs

0

driniaetb,

ac

0

ganl}'niad mae wedi gorfod rhoi'r
gorau i'w waith ac i'w Ie ym mand

YES.
Penderfynodd ei ffriodiau ym
Mand Deiniolen ddod at ei gilydd
i drefnu cyngerdd i gefnogi Iwan
a'i dculu.
'Bwriad y cyngerdd hwn yw,

yn

thirueddu. '
Mewn datganid gan Gyfadran )7 Amgylchedd, Cyngor Gwynedd,
cadarnhawyd fod y cais bellach wedi ei dynnu'n 61 ac 'ni fydd gweithrediad
pellach arno, •

AB D
DY D

Ban
einiolen yn
Paratoi ynger
i'w
Ffrind, I A
nid

DYNA'R newyddion a ddaeth i law ychydig ddyddiau cyn i'r EeQ fynd i'r
wasg, Dyrna siom i ambell un yn y fro, a rhyddhad i arnryw 0 rai eraill.
Roedd y teirnladau ynglyn a'r darblygiadau arfaethedig yng
Nglynrhonwy wedi cadi cryn dipyn 0 ddadleuon - amryw 0 blaid y
datblygiad chwyldroadol, ac amryw eraill yn ei wrthwynebu'n chwyrn.
Roedd y cais yn gofyn am 'Adfer cyn-chuiareli I ddatblygiad CYI1tYSg
cynhw)'s!awr hamdden sy'n. ty1l11U'YS canolfan sgio ac eira meumol ac allanol,
gwesty, cyfleusterau cynhadleddau, pwll hamdden, defnyddiau dotbarth. A3
(Buiyd a diod), manuierthu, manuienltu arbennig, maes pareto i geir a bysus,
gtoelliannau i b'nedfeydd tll?"t1Jydd)'nghyd ag adfer ac ailddylunio'r safle a

ei ddiriedi a'i ddylanwad fel
Athro
Saesneg
yn
Ysgol
Uwchradd
Pen-y-groes,
ac
wedyn
fel
Darlithydd
dylanwadol yn j' Coleg Normal.
Y n y llyfr, Tn Dramaydd
Cyfoes (sef, Saunders Lewis,
John Gwilym Jones a Huw
Lloyd Edwards) dyma ddywed
yr awdur, J. Ellis Williams:
'Roedd gan Huw Lloyd
Edwards .Y ddawn gynhenid i
greu
difyrrwch
a adlonai
Alv1 11.00 fore Sadwrn, 2S Awst, gynulleidfa, ac fe sylweddolodd
daeth cynulleidfa
deilwng 0 y gellid defnyddio'r ddawn hon,
deul U, cyfoedion, cydwei th \"~'yr, nid yo unig i gyffroi cynulleidfa
i chwerthin,
ond hefyd i'w
cyn-ddisgyblion a ffrindiau lu
chyffroi i feddwl drosti ci bun.'
i'r Neuadd Gymuned i dalu eu
A dyna a wnaeth yn ei gornediau
teyrngedau
i Huw
Lloyd
ysgafn, a'i ddramau radio a
Edwards, Athro a Dramodydd,
llwyfan.
a anwyd yn Siop Gron yn 1916.
Wedi'r
teyrngedau
fe
Estynnwyd
croeso cynnes i
ddadorchuddiwyd
cofeb, 0
bawb gan y Cynghorydd Huw
Price Hughes,
Cadeirydd y waith Gwilym Williams, Crefft
Elidir, ar wal Siop Gron gan
Cyngor Cyrnuned, a llywiwyd y
Ann ac Eleri, ei ddwy ferch.
cyfarfod gan Phyllis Elis.
Paratowyd lluniacth ysgafn i
Bu'r Parchg Tegid Roberts,
J. O. Roberts, William Lewis, bawb a ddymunai ddod yn 01 i'r
i gael sgwrs a hel
Rol Williams, Idris Thomas a Neuadd
argofion
Beti Williams
yn adrodd eu
Gwireddwyd
breuddwyd y
hatgofion
melys
a doniol
Sadwrn hwn a diolchir
i
amdano, a chafwyd teyrnged
aclodau'r Cyngor Cymuned a
ysgrifenedig
gan
Richard
fu'n
ddiwyd
yn
cysyll tu,
Morris
Jones
cyn-ddisgybl
hysbysebu,
gwneud
y
iddo.
paratoadau
trylwyr i sicrhau
Profiad hvfrvd
i Ann ac Eleri
•
•
haeddiaonol
a'r teulu 011 oedd clywed y cydnabyddiaerh
ein pentref cymuned a'n gwlad
te)"Cngedau aruchel hyn am eu
i un o'r 'Tri Dramaydd Cyfocs'.
tad a'u laid - pob un )'n son am

unig

I

Dadorchuddio'r gofeb ar dauen Siop GrOll, Pcnisarwaun. (O'r chu.1tth I'r dde):
Alan, ElfynJ A n,z (nzerch), Elen (tnerch), CalrZll (wyres) ac Euros.

/'
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Trefnydd Plygu: Mrs Shioned Griffith. Parrtafon, Waunfawr. (01286) 650570
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Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn. Caernarfon
Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr teim Gymraeg
i'r cyhoeddiad hwn.

SWYDDOGION A GOHEBWYR
Tim Golygyddol
Erthyglau a newyddion
at ohebwyr pentref neu i
Penarth
Ffordd yr Orsaf
LLANRUG LL55 4BA
Straeon ac erthyglau ar e-bost
storiau@ecorwyddfa.co.uk
CADEIRYDD
Y PWYLlGOR
Geramt Elis

GWAITH

GOLYGYDO CHWARAEON
Richard LI. Jones. 5 YOdel. Bethel.
(01248) 670115
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes. Glasgoed.
Llanrug (677263)
TREFNYDO HYSBYSEBION
Elfion Roberts, Swn-y-Gwynt.
Llanberis (870740)
eifion@eifionroberts9.wanadoo.co.uk
TREFNYDD ARIANNOL
Goronwy Hughes. Eithlnog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYDD GWERTHIANT POST
Olwen Hughes, Eithlnog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYDD PLYGU
Shioned Griffith (650570)
TREFNYOO BWNDELU
Marian Jones, Minalll, 7 Bro Eltdir.
Dinorwlq (870292)
GOHEBWYR PENTREFI
DEINIOLEN: Nla Gruf1udd (872133)
BETHEL: Geralnl Ells, Cligeran
(01248) 670726
BRYNREFAIL: Mrs Lowri Prys RobertsWilitams Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James, Hafan. Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan a stoneo Larsen.
aooaron. ceunam (650799)
CWM-Y-GLO: Mrs Iris Rowlands,
Glanrafon (872275)
DINORWIG: Manan Jones, Mtnallt,
7 Bro Elid r Dlnorwlg (870292)
LLANBERIS: Gwyneth ac Elflon Robens.
SWn-y-Gwynt (870740)
LLANRUG: Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn
(675384)
NANT PER IS: Llinos Jones, 6 Nant
Ffynnon (871820)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans. Sycharth
(872407)
TAN-Y·COED: MIss Anwen Parry.
Ael-y-Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts. Pantafon,
Waunfawr (650570)

Cefnogwch
ein Hysbysebwyr
Y RHIFYN NESAF
Deunydd i law'r
golygyddion perthnasol
NOS LUN, 17 MEDI
OS gwelwch

yn dda

Daw'r rhityn nesaf o'r wasg

NOS IAU, 27 MEDI
)

Copi

17 Medi

Annwyl Olygydd,
Darliiii Gatta Aled Eames
Hoffwn
dynnu
sylw eich
darllenwyr
at ddigwyddiad
nodedig yng nghalendr Cymru.
Roedd Aled Eames yn un 0
brif haneswyr
morwrol
ei
gyfnod ac yn adnabyddus drwy
Gymru ac yn rhyngwladol.
Llwyddodd ei frwdfrydcdd a'i
agosarrwydd
i ysbrydoli
ei
gydwladwyr i ymddiddori
yn
hanes morwrol eu cenedl.
Bwriad Darlith Goffa Aled
Eames Y'v coffau ei gyfraniad
drwy gyfrwng
darlith
gan
hanesydd
rnorwrol c'r radd
flaenaf.
Dr Adrian Jarvis, cyn GydGyfarwyddwr Canolfan Hanes
Morwrol a Phorthladd Lerpwl,
fydd yn traddodi'r ddarlith sy'n
dwyn y teitl 'A complex
relationship:
North
Wales,
Liverpool and the Sea' ar ddydd
Sadwrn, 27 H),dref 2007, ym
mhen tref treftadaeth morwrol
Moelfre, Ynys Mon. Traddodir
y ddarlith yn Saesneg ond fe'i
cyhoeddir yn ddwyieithog.
Cost mynychu'r
achlysur
fydd £ lOy pen, sy'n cynnwys
mynediad
i'r
cyflwyniad
agoriadol
a'r
arddangosfa,
mynediad i'r ddarlith, copi o'r
ddarlith
a chinio.
Os am
archebu lle neu am fwy 0
fanylion,
ffoniwch
(01248)
410816 neu (01248) 851062.
Diolch vn
fawr iawn
•
ROBlt-. EvA.'\JS
Cydlynydd
A

TY AROSOD
yn Llanberis
gyda 210fft
wedi ei ddodrefnu
£475 y mis + biliau

(01286) 871782

Blodau

Dyddiad

Plygu

Ble

27 Medi

Penisarwaun

Cysylltu

a

Rhif Ffon

Ann Evans

Ffidlo i Bawb!

872407

RliODDION

Ydach
chi
erioed
wedi
breuddwydio
am
chwarae
£100: Roedd gan y teulu er cof
offeryn? Erioed wedi meddwl
am y ddiweddar Mrs Annie
am chwarae'r ffidil? Dvma'ch
Jones" Eilionwy, Llanrug.
.
Sla\Vns...
£20: Teulu Bet Williams, Ern'
Mae Clwb Ffidil yr W)'ddfa
Fair, Llanberis, gynt; John
yn
cychwyn
dosbarth
Arfon a Pat Owen, Cefn
dechreuwyr newydd ar 11 Medi
Cynrig,
Bethel; Margaret
ac mae croeso i bawb! Ffidlwyr•
Druce, 9 Tan y Cae, Bethel;
lleol, Cass Meurig a Nial Cain
Ann
Ellis
Williams,
Y
sy'n dysgu'r grwp, sydd yn
Ddolwen Fach, Bethel; Nerys
cwrdd ers 5 mlynedd yn Caban,
Owen, Wern Las, Bethel.
Brynrefail. D}ISgU alawon wrth
£10: Bert Jones, 12 Ffordd
y glust ydy'r pwyslais ac mae
Glanffynnon, Llanrug; Mr a
pob oedran yn cyrnryd rhan, 0
Mrs J. Owen, Hafod y Rhos,
blant i bensiynwyr. Does dim
Llanrug;
Er cof am Huw
eisiau unrhyw brofiad cerddorol
Berwyn Jones, Cwmbran, gynt
blaenorol, ac mae gan y clwb
o Lanberis; Mr a Mrs Andrew
ambell ffidil sbar os nad oes
ac Alice Griffith, Tan y Bwlch,
gennych chi un.
Dinoriwg; Alwyn a Verona
Yn
ogysial
a'r
clwb
Morris, Merddyn, Ceunant,
dechreuwyr mae 'na grwp hefyd
Waunfa\vr;
Mrs
Megan
i chwaraewyr rnwy profiadol,
Williams,
Bron
Eryri,
sydd yn rhoi siawns i wella
Llanrug.
tech neg a d)TSgUsgiliau eraill,
£5: Elizabeth Ellis Evans, Pen
megis harmonic. Mae hyn yn
Parc, Bethel; Ann Parry, 3 Y
add as ar gyfer pobl sydd wedi
Rhos, Bethel; Eddie a Moreen
bod yn chwarae ers blwyddyn
Lennon,
Plas
Tirion,
neu ddwy, neu sydd efallai wedi
Llanberis; Teulu'r diweddar
gwneud ambell i radd yn yr
Clifford
Williams,
Fferm
ysgol a dim wedi chwarae ers
Penbwlch,
Mynydd
blynyddoedd.
Mae croeso i
Llandegai;
Am)' Lambert,
aelodau newydd.
Glandwr, Brynrefail;
Mrs
'Cael hwyl ydan ni,' meddai
Kathleen
Williams,
1
Cass Meurig.
'Does
dim
Glanrafon,
T); Du
Road,
arboliadau na chystadlaethau,
Llanberis; Heulwen Lewis, 13
ac mae unrhyw un yn gallu
Stryd Ceunant, Llanberis.
ymuno. Chwarae ar y cyd a
£3: Mrs Beti Roberts, 25
datblygu sgiliau cerddorol sy'n
Rhydfadog, Deiniolen.
bwysig.
Mae'n
ffordd
£2:
Rhianwen
Jones,
ymlaciedig 0 ddysgu ond mae'n
Deiniolen .
gweithio. Mae rhai o'n haelodau
ni wedi cychwyn o'r cychwyn
gyda ni bum mlynedd yn 61 ac
erbyn hyn maen nhw'n swnio'n
dda.'
8WRDO YR IAITH
GYMRAEG WELSH
Mae'r clwb yo cwrdd ar nos
LANGUAGE BOARD
Fawrth yn ystod tymor yr ysgol
yn
Caban,
Brynrefail:
dechreuwvr- 0 6 (an 6.30 a'r rhai
Noddtr car
mwy profiadol 0 6.30 tan 7.30.
Lywodraeth
Y gost ydy £4 yr wythnos.
Cynulhad Cymru
Cysylltwch a Cass am fwy 0
I
wybodaeth ar (01286) 871042.

I

GwalltGo

Perchnogion Newydd!
yn parhau'r traddodiad gwych

Stryd Goodman, Llanberis
(Tu bl,'r

Biblrl)

(Al\.vYN AND SARAH JONES)

Ff6n 870605
• 8asgedi Planhigion,
Blodau Ffres a Silc
• Danfon blodau 7 diwrnod
yr wythnos drwy'r fro
• Gwasanaeth Tudalennau
SiaradlTalking Pages
118247
• Planhlgion Gardd a
8asgedi Crog
RHOOD O'R GALON YW BLODAU

Siop trin gwallt
Merched, Dynion
a Phlant

WfiVELL'S
Bryn ac Angela Williams
London

House, LLANRUG
Ftcn

(01286) 673574
Cysylltwch

a Dilys

neu Ffion

01286 872414
Oriau agor:
Mawrth - Iau: 9am - S.30pm
Gwener: 9am - 7.30pm
Sadwrn: 9am - 4pm

PEN CIGYDDION Y FRO
Yr wyn ueot mwyaf blasus.
Selslg cartref
Crqoedd parod i'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist

MYNNWCH Y GORAU
OEWCH ATOM Nil

I

I

•
Clwtyn Criw Triw

,'/

-0/,'"

&:?

Hanes Smonach Bach ar ci
Wyliau mewn Gwlad Bell

Annwyl blant bach annwyl a
mawr, tal a byr, llydan a chul,
Y dach chi'n gwenu? Da iawn
chi! Tybed a gawsoch chi ,V~lia
hapus dros yr hat?
Tra'n son am wylia, dyma fi,
dwbridwrdibidw, yn Awstralia,
y wlad sy ar ci phen i lawr! Pan
gyrhaeddais i yno i roedd gen i
dwbridrw!
ofn disgyn ar fy
nhraed, gan fy mod i - ar Iy
mhen i lawr! Edrychwch chi ar
fap o'r byd, ac mi welwch be
rydw i'n ei feddwl. Dyna chi
wlad, fy mhlant i! Ew! mae
yno'n byw bob 1ac anifeiliaid tu
hwnt
dwbridwrdibidw!
0
ddiddorol.
Creadur rhyfedd iawn iawn
iawn ydy'r cangarw! Un sy hefo
coesau rhyfedd iawn ydy o!
Pedair ohonynt! A wyddoch chi
bod ei goesau 61 yn ofnadwy
iawn iawn 0 fawr? Y mae
ganddo fo gynffon hefyd, un
ofnadwy 0 hir. A phan fydd o'n
symud mi fydd }' cangarw'n
neidio 0 gwmpas ac, ar adegau,
yn medru rhoi naid sy'n naw
metr 0 hyd!

Hylo, Mistar Llam a Here!
Hylo Smonach Bach. Be wyt
ti'n ei wneud yma'n Awstralia?
Gweld y bird, Mistar Llarn a
Here. Be ydach chi'n ei wneud
yma?

Byw yma rydw i. Ae er
cael byw mi fydda i'n
llond fy mol.
Bol? D\vbrid\\lrclibidw!
ydach ehi'n ei fyra, Mistar
a Herc?
G\vair \vsti. Blasu. Cnoi,
llond h'
• mol 0 \~air!Ym!

mwyn
bwyta
Be
Llam
B\\)'ta
Ym!

Bol?

Hessg-iesgyb-hesgushodwch fi, Mistar Llam a Here,
Pam fod pocad yn sownd ym
mol )' cangarw acw?
Musus Llam a Here vdv
hi! Yn
• •
y boead S)' ynghlwrn yn ei bol
mi fydd Musus Cangarw'n
cadw'n ddiogeJ Twtsi, y cangarw
bach (joey), S)' newydd ei eni
neithiwr
yng
nghanol
y
glaswellt, tra roedd )' ser yn
wincian ar y lleuad yn yr awyr
uwchbcn, Yli, dos draw at
Lima-Mila
sy'n
byw
yng
Ngwlad y Freuddwyd Fawr, ac
mi ddywedith o'r hall banes
wrthat ti pam fod poced gan
genod cangarw.
'Hy16 I~ima-Mila.)
'Hylo Smonaeh
Bach! Isio
gwybod sut y cafodd Musus
cangarw'r bocad wyt li?'
'Os gwelwch yn dda, LimaMila.'
'Un tro, pan oedd y Byd yn cael
ei greu ac yn rhan
o'r
Freuddwyd Fa\\'T, mi roedd 'na
deulu cangarw yn byw ynghanol
glaswellt
y Tir Mawr yn
Awstralia. Yr adeg honno doedd
yr un cangarw hefo poced!'
'Mam,' ebe un eneth gangarw
bach, ~i\1iboffwn i gael poced.'

Harddwch eich cartref gyda

FFENESTRI
CELTIC WINDOWS
FFENESTRI • DRVSAU • 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)

cpt~
• Gwyliau cerbyd Prydeinig a Chyfandirol.
• Rhaglen Tripiau Oyddiol.
• Cerbydau moethus ar gael ar gyfer lIogi preifat.
• Cerbyd 7 ac 14 sedd ar gael ar
gyfer teithwyr maes awyr ac
ar gyfer logi preifat.
• Adran teithiau grWP - yr holl
drefniadau wedi'u gwneud:
archebiadau gwesty a lIong,
teithiau, archebiadau theatr
a digwyddiadau.

Y Sqwar, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4AA
Ff6n: 01286-675175

'Poced?'

'la, P()ccd.'
'Ond i be, Del bach?'
'Wedyn mam, mi alla i godi
gwellt yn fwyd a'i gadw fo'n y
boeed ar gyfer ci fwyta pan nad
oes gwellt yn tyfu'n unman.'
'Syniad ardderchog!' cbe'r fam,
'Ond ble rydw i'n mynd i gael
poced iti?'
'Gwau un, marn!'
'Gwau poced, Del bach?'
'Ia! hefo nodwydd a gwclltyn.'
A'r noson honno aeth Mam
Cangarw ati fel slecs i wau
poced 0 flew, gwellt a
dail. Ond mi roedd hi'n
siarad cymaint ac yn
edrycb
mewn
rhyfeddod ar y ser a'r
lleuad
yn yr awyr
uwchben nes iddi )TIl
ddifeddwl, ar 01 gorffen
gwau'r boeed, sticio'r
boced hefo selotep yn
sownd i fo1 Del bach, a
phan welodd ~. genod
cangarw bach eraill }'
boced oedd ganddi, wel,
wel - roedd pob un
ohonynt
isio poccdi
wedi eu gwau gao eu
rnamau, a'u sticio ar eu bolia
hefo selotep.
A byth ers hynny, er rnwyn cofio
Del Bach y joey cangarw }' mae
holl Fusus cangarwod hefo hefo - hefo pocedi!
la! Wir! Dwbidrwbdi D\vbid\v!
y tro nesa bydd Smonach lv1awr
yn ci 01 hefo chi, ae mi fydda
inna,
Snmonach
Bach, yn
cnv)'dro me\vn g\vlad bell arall!
Iesgybracthus!
D\vbridwbridirwbdid\v!

Ffacs.01286·671126 E-bost. info@arvonia.co.uk
Gwefan: www arvonia.co.uk

•

•

•

A'I FEIBION
Bwthyn Gadlys
LLANBERIS

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

Cefnogwch ein hysbysebwyr
Priodasau
Dathliadau
• Achlysuron Arbennig • Cynadleddau
Pwyllgorau
Bwydlen Bar
Cinio Dydd Sui
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DEINIOLEN
Mrs Nia Gruffudd
Mae teulu 0 redwyr 0 Ddeiniolen
wedi bod yn IIwyddianus lawn yn
ddiweddar
mewn cystadlaethau
rhedeg gwahanol, 0 fynydd i draws
gwlad.
Mae Owain Uyr James wedi bod
yn IIwyddianus yng nghyfres Nos
Fawrth Clwb Rhedwyr Eryri - daeth
yn ail 0 dan 14 oed. Roedd 0 hefyd
yn 3ydd yn y ras BOOm ym
Mhencampwriaeth Gogledd Cymru;
ae yn Ras y Gader ar ddiwedd mis
Mai, eafodd ail. Yn ddiweddar,
cafodd
ail
hefyd
yng
nghystadleuaeth
genedlaethol
Acwathlon (notio a rhedeg) yr Urdd
yn Aberystwyth,
ae all mewn
Triathlon ym Mae Colwyn.
Mae ei chwaer, Elin, hefyd wedi
bod yn brysur: daeth yn ail ym
Mheneampwriaeth
Traws Gwlad
Gogledd Cymru dan 13 oed. Fel ei
brawd roedd Elin yn ail 0 dan 12 yng
nghyfres rhedeg mynydd Nos Fawrth
Clwb Rhedwyr Eryri. Hefyd cafodd
9yntaf yn y ras 800m yn erbyn nrnau
athletau
Gogledd
Cymru
yng
Nglannau Dyfrdwy yn ddiweddar, a hi
enillodd ei ras yn Ras y Gader yn
Nolgellau.
Yr ieuengaf o'r trj yw Rhys
Uywelyn. Mae Rhys wedi bod yn
IIwyddiannus ym rnhob un o'i rasus,
gan gyrraedd y safle cyntaf yn ras
trwas gwlad Yr Urdd yn Treborth;
cyntaf yn rasus 80m a 600m
pencampwriaeth Athletau Gogledd
Cymru. Roedd 0 hefyd yn fuddugol
yn y gyfres Nos Fawrth Clwb
Rhedwyr Eryri 0 dan 12. Fo yw
pencampwr Traws Gwlad Gogledd
Cymru ac enillodd yn Ras y Gader yn
Nolgellau.
Yn ddiweddar mae'r tri wedi cael
gwahoddiad i redeg yn ras mynydd
Sma rna Gora yn Slovenia yn mis
Hydref!
DIOLCH. Dymuna Iwan a Lorraine,
(Rhes Faenol gynt) ddiolch yn fawr
lawn i bawb wnaeth noddi Lorraine
yn ddtweddar i abseiho odd: ar
adeilad uchel ym Manceinron, gyda'r
arian yn mynd i Nyrsus Macmillan.
NOSON
ARWERTHIANT.
Nos
Wener, 14 Medl, am 6.30 o'r gloch yn
Festn
Capel
Coch,
Llanbens,
cynhelir Noson Goffi gyda stondinau
lIyfrau,
bric a brae, tombola,
caeennau ae amryw gystadlaethau
Bydd yr elw l'w rannu rhwng
Ymgyrch Cristnogol Sierra Leone a
Chynllun Efe (Efengyl Dros Fro Eco'r
Wyddfa) - i gael gweithiwr ieuenetid
Cristnogol i'r ardal.
Croeso cynnes i bawb o'r ardal.
DYMUNA Mrs Betl Roberts, 25
Rhydfaadog, ddiolch i'w theulu.
ffrindiau a ehymdogion am y cardiau
a galwadau ftcn tra yn Ysbyty
Llandudno mis Mai ae ar 01 dod
adref.
DIOLCH. Hoffwn ddiolch i'rn teulu,
ffrjndiau a chymdogion am y cardiau,
anrhegion, arian a galwadau ffcn a
gefais ar fy mhen-blwydd ym mis
Mehefin. Hefyd I Gwen ac Eileen am
drefnu'r Surprise Party a getals gyda
phlant yr ysgol SuI. Unwaith eto,
diolch 0 galon. Rhianwen Jones
DIOLCH. Dymuna teulu y diweddar
Clifford Wiliams, Fferm Penbwlch,
Mynydd Llandegai, ddiolch am bob
arwydd
0
gydymdeimlad
a
ddangoswyd
tuag atynt yn eu
profediqaeth 0 golh un annwyl iawn.
Casglwyd y swm anrhydeddus 0
£1,320 tuag at Ymchwil Cancr.
MARIE CURIE. Casglwyd £43 tuag
at yr elusen Marie Curie yn Hafod
Oleu a'r Bwthyn ym rnls Mehefin.
Diolch i bawb a gyfrannodd.
RAS YR WYDDFA.

Ffon: (872133)
Llongyfarehiadau i bawb o'r ardal a
gymerodd ran yn y ras eleni, a
gorffen! Dipyn 0 gampl a'r cannoedd
eraUI a gymerodd ran.
CANLYNIADAU
ARHOLIADAU.
Llongyfarehidau I bawb o'r ardal a
dderbyniodd ganlyniadau arholiadau
yn ddiweddar, a dymuniadau gorau
l'r dytodol.
SALWCH. Da iawn yw gweld Aerwyn
Williams, Hafod Olau yn gwella yn
dilyn
salwch
dlweddar,
a
dymuruadau gorau I bawb arall o'r
ardal sydd wedi bod yn cwyno yn
ddiweddar.
CRONFA
YMDDIRIEDOLAETH
DEINIOLEN.
Cylartu
aelodau'r
gronta ar 16 Gorttennat 2001.
Derbynlwyd 5 cais am gymorth a
dyfarnwyd y cyfraniadau fel a ganlyn:
Clwb Snwcer Deiniolen.
£200:
Merched y Wawr' £250; Eisteddfod
Gwaun Gynfi: £250; Clwb Pel-droed
leuenctid Deiniolen: £300; Seindorf
Deiniolen: £300
LANSIO LLYFR. Ar nos Fercher, 19
Medi. am 7.00 calff y lIyfr Gwynfyd
Gwaun Gynfi ei lansio yn Eglwys
Llandinorwig. Llytr sy'n cronlclo yn
lIawn 150 mlynedd Eglwys Crist
Llandinorwig ydyw a'r awdur yw'r
Canon ldns Thomas, Trefor Mae
dros ddau gant 0 cudalennau yn y
lIyfr a nifer 0 luniau. Sonnir am
sefydlu'r Achos yn Nelniolen, yr holl
Fieeriaid, Curadiaid, yr Offeiriaid a
godwyd
yn
yr
Eglwys,
yr
Organyddion, cytnodau y ddau Rytel
Byd, hynt a helynt bywyd yr Eglwys,
atqofron gan lawer a lIawer mwy. Pris
y lIyfr fydd £10 a bydd yn gotiant j'w
dryson am 150 mlynedd yn hanes
difyr a drddcrol Eglwys Llandlnorwig.
Cyhoeddlr y lIyfr gan Wasg y
Bwthyn, Caernarfon, a Swyddog
Golygyddol y wasg, sef Geraint Lloyd
Owen, tydd yn lIywio'r noson lansio
gyda Band Deiniolen yn brsennol.
Bydd amryw yn darllen de1holiadau
o'r lIyfr, a chyflwyrur y copi cyntaf i'r
awdur gan Esgob Bangor a bydd
paned ar y diwedd. Croesewir pawb
i'r noson. Deweh 011 i gefnogi, bydd
yn noson i'w chotio.
CYDMDEIMLO. Anfonwn ein cofion
at Gillian, Barry, Iwan ae Anest, Stad
Hatod, Clwt y Bont, a gollodd Fam a
Nain yn ddiweddar,
LLWYDDIANT TEULUOL.
Llongyfarchiadau i'r teulu James,
Rhes Faenol, ar eu IIwyddiant
diwecdar yn ras gyntaf y Great
Wales Run. Daeth Rhys yn gyntaf yn
y ras 2k i blant dan 11, ac Elin ae
Owain yn gorffen mewn safleoedd
derbyruot iawn yn y ras i bobl itanc
dan 15 oed I wneud yn SIWl' nad
oedd y plant yn cael y clod i gyd fe
gymerodd eu mam, Wendy, ran yn y
ras tawr 10k.
TRIP YSGOL FEITHRIN. Aeth plant
yr Ysgol Feithrin i'r Gelli Gyffwrdd
erern ar eu trip blynyddol. Cafwyd
diwrnod yn lIawn hwyl, er gwaetha'r
glaw!
TRIP YSGOL SUL. Aeth plant Ysgol
Sui Ebeneser i Gullivers' World, ger
Warrington,
eleni,
ble cafwyd
diwrnod hwyliog lawn. Mae'r Ysgol
Sui yn ailddechrau ar 9 Medl am
10.15 Y bore, ac estynnir croeso
cynnes i bawb.
•
CYSTADLEUAETH PEL-DROED YR
ECO. Llongyfarchladau j ddau dim y
pentret a wnaeth mor dda yn y
gystadleuaeth i blant dan 9 oed ar
ddechrau'r hat. Er gwaethat y tywydd
gwlyb, cafwyd perfformladau
da
iawn, gyda Thim B yn cyrraedd y
rownd gyn-derfynol a'r Thim A yn
curo'r gystadleuaeth,
Llongytarchiadau mawr , dimau'r

'Tealu 0 redwyr' sef Efin, Owain
oedrannau eraill a gymerodd ran
hefyd, ac l'r rhai a fu mewn
cystadlaetheu eraiH yn ddiweddar.
Y CLWB PEL-DROED. Rydym yn
falch lawn 0 weld y clwb wedi ei
atgyfodi yn ddiweddar. Wedl tymor
cyfan heb bel-droed ar bnawn
Sadwm ar y Bwthyn, rm fydd tim o'r
pentref yn cystadlu yng Nghynghrair
2 Caernarfon a'r Cylch yn ystod
tymor 2007108.
Mae'r hogiau angen cefnogaeth y
pentref yn ystod y tymor. Diffyg
cetnogaeth oedd y rheswm dros
beidro
chystadlu y tymor dwytha,
felly mae angen r'r pentref ddangos
eu cefnogaeth drwy ddod I wylio'r
gem au ac mewn unrhyw ffyrdd eraill
dros y tymor newydd. Pob llwyddrant
iddynt.
Cotiwch ymweld a safle we r clwb,
a sefydlwyd yn ddiweddear i gael yr
hanes diweddaraf, sef
www.cpddeiniolenfc.co.uk

a

Am Offer

Ty

a Rhys.

CYMDEITHAS GOLFF DEINIOLEN.
Brat lawn yw gweld sefydlu'r
gymdelthas yma yn ddiweddar. Mae
prysurdeb ruter 0 umqollon j'w
sefydlu l'w ganmol ac mae'n dangos
bod egni a brwdfrydedd yn y pentref.
Pob IIwyddiant i'r aelodau r'r dyfodol.
CLWB WU SHU KWAN Mi fydd
dosbarthiadau
dysgu
Bocsio
Tseinealdd yn cychwyn yn Ysgol
Dinorwiq ar 28 Medi, rhwng 7.00 a
9.00 o'r gloch. Maent yn cael eu
cynnal gan John Jones, ac mae
croeso I unrhyw un dros 8 oed
Iynychu. Cysylltwch
John ar
871694 j drefnu.
CYMDEITHAS UNDEBOL
DEINIOLEN.
Cynhelir cyfarfod cyntaf y tymor, nos
Fawrth 25ain 0 Fedi, 2007. Cawn ein
diddanu gan Sian ac Emyr Gibson a
mae rhaglen amrywiol wedi el
threfnu mni. Croeso cynnes i bawb

a

a Gardd ...

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

Alun Ffred Jones
Hywel Williams
Aelod Cynulliad
Aelod Seneddol
Etholaeth Caernarfon

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

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

e-bost: williamsgw@parliment.uk
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Amgueddfa Lechi Cymru

NANT PERIS
Llinos

Jones,

6 Nant Ffynnon.

NOSON ARWERTHIANT. Nos
Wener. 14 Medi, am 6.30 0 r gloch
yn Festri Capel Coch, Llanbens,
cynhelir Noson Goffi gyda stondinau
lIyfrau, bric a brae. tombola,
cacennau ac amryw gystadlaethau.
8ydd yr elw i'w rannu rhwng
Ymgyrch Cristnogol Sierra Leone a
Chynllun Efe (Etengyl Dros Fro
Eco'r Wyddfa) - i gael gweithiwr
ieuenctid Cristnogol i'r ardal.
Croeso cynnes i bawb o'r arda!.
DYMUNA holl deulu'r diweddar
Nancy Closs Wilhams, Tan y Bryn,
ddiolch yn ddiffuant am yr holl
garedlgrwydd
a phob arwydd 0
gydymdeimlad
tuag atynt yn eu
profedigaeth
0 golll Mam mor
annwyl.
Diolch am y lIythyrau, y cardiau
a'r arian tuag at eglwys St Pens.
Diolch yn arbennig I r Parchediq
Robert Townsend,
i Iwan am
chwarae'r organ ac i Gwyntor am y
trefmadau gofalus.
Diolch i staff Cernq yr Afon am y
gotal arbennig a gafodd Mam
ganddynt. Diolch 0 galon i bawb
Er Cof am Nain
Ar ran y teulu mi hoffwn ddiolch i
bawb sydd wedi dod yma heddiw i
dalu eu terynged olaf I Nam, ac am
yr non einau carediq tuag atom ni tel
teulu.
Ganwyd Nain yn y flwyddyn
1916, yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf,
yn un 0 5 0 blant i Owen a Jane
Closs, 4 Tan y Bryn, Nant Peris. Pan
oedd hi ond magis deg oed, catodd
golled enfawr, bu farw ei brawd,
Tommy, yn bymtheg mlwydd oed.
Yn fuan wedyn, prin ddeunaw mIS,
bu tarw ei mam, Jane Closs. Er
coffadwnaeth am el bnod a'r tab,
adeiladodd Owen Closs. fy hen
daid, glwyd y fynwent 0 tlaen Eglwys
Sant Peris ac yn y flwyddyn 1929
agorodd Nain y glwyd yn swyddogol.
Roedd ty Nain yn agos iawn at el
thad, ac ar 61 i'w chwaer hynaf, Anti
Maggie. briodl a gadael cartref. hi
oedd yn gyfrifol am edrych ar 61 y
teulu, set el thad a'i chwaer fach,
Anti Gaynor. Priododd, pan oedd yn
ddeunaw oec. eio William John
Williams, ac mi gafodd 0 groeso
mawr gan Owen Closs ac Anti
Gaynor pan ymunodd a'r teulu yn
rhit 4 Tan y Bryn.
Chwarelwr, fel fy hen daid. oedd
WIllIam, fy nhaid, a chafodd ef a
Nain saith 0 blant - tn mab a phedair
merch. Erbyn hyn. roeddent wedl
symud I dy mwy, i 1 Tan y Bryn.
Roedd Naln yn byw i'w theulu, ac
er iddi gael bywyd ertha caled,
gyda'r arlan yn brin gan arnlat,

Ffon: (01286) 871820

cafodd fywyd lIawn a hapus iawn.
Roedd wastad yn dweud pa mor
Iwcus oedd hi 0 gael gwr mor ffeind
a WIlliam.
Roedd Nam yn unigryw. Roedd hi
wastad yn rho: pawb arall o'i blaen
ei hun ac roedd yn hynod 0
groesawgar. Roedd y tY wastad yn
lIawn 0 blant y pentref ac roedd el
chalon yn Ilawn cariad. Yn fwy na
hyn, etallai, roedd ganddi sense of
humour, y gallu i chwerthin, ac
roedd hyn ar el amlycaf yng
nghwmni'r rtanc. Roedd hi wrth ei
bodd efo plant a phobl ifanc ac rrn
dorrodd hi a Taid eu calonnau pan
gollon ru Graeme.
Ar 61 i Taid farw, symudodd Nain i
fyw i Newton Street, Llanberis, cyn
colll el hiechyd el hun a mynd adref
yn 61 i Dan y Bryn. Treuliodd ei
blynyddoedd olaf dan otal tyner a
charedig statt Cerng yr Aton, y
Felinheli. Roedd hi'n ymtatchio yn ei
theulu, ei phlant a'u plant hwythau,
ac roedden runnau wrth ein boddau
eto hi.
Ar garret fedd fy hen daid, Owen
Closs, mae'r gelriau hyn:
'Hyn a allodd hwn
Ete a': gwnaeth.'
Ac rnae'r gelriau hyn yr un mor wir
am Nain
LLONGYFAACHIADAU
I Caron
Jones ar ennill Gradd M.Phys.
gydag Anrhydedd ym Mhritysgol
Manceiruon Pob Iwc I n.Caron, r'r
dyfodol.
DYMUNA Caron Jones ddiolch i'w
deulu a'i tfrindiau am yr holl gardiau
ac anrhegion yn dilyn ei Iwyddiant
ym Mhnfysgol Manceinion.
CLWB CANT EGLWYS SANT
PERIS Erullwyr Gorffennaf oedd.
£25: Rhran Pritchard, Nant Pens:
£10: Gaynor Jones, Llanbens: £5:
Helen Roberts, Llundain.
DYMUNA Wendy Jones ddiolch i'w
theulu a'i ffrindJau 011 am y cardiau,
yr anrheqron a'r pam bendigedig yn
Ty'n Llan I ddathlu ei phen-blwydd
yn drigain oed 'Cefais ddiwrnod
bythgofiadwy. Diolch 0 galon.'
TAITH NODDEDIG Ar 4 Mehetin,
aeth criw dewr 0 ffrindiau Ty'n Llan
ar daith noddedig i fyny'r Wyddfa i
godi arian ar gyfer achos Clefyd
MotorNeurone
Mae
Anne
Cymberton
a'l
chyfelllion ersoes wedi casglu dros
£3,000 at yr achos hwn ac yn
ddiolchgar iawn I bawb am eu
cytraruad
a'u
cefnogaeth.
Gobeithia'r criw barhau I godl mwy 0
arian tan ddiwedd y tlwyddyn.
Os hotfech gyfrannu cysylltwch
ag Anne, (01286870284).

O'r Graig i'r To
Lansiad arddangosfa newydd
yn Amgueddfa Lechi Cymru
Llanberis
Lansiwyd arddangosfa newydd
yn Amgueddfa Lechi Llanberis
ar 18 Gorffennaf 2007. Mae'r
arddangosfa - O'r Graig i'r Toyn dilyn taith y lechen o'r graig
wreiddiol
i'w
chartref
gorffenedig ar doau'r byd, ac
mae wedi'u ffurfio 0 gyfrcs 0
ffotograffau a chreiriau wedi'u
cyrnryd 0 gasgliadau arcbifau
cenedlaethol a phersonol.
Esboniodd
Cadeirydd
yr
arddangofa,
Tudur
Jones,
ymhellach:
'Mae'r
arddangosfa
yn
cychwyn
gyda'r
broses
chwarelyddol ac yn dangos rhai
o'r dulliau
gwahanol sydd
wed i'u
defnyddio
mewn
gwahanol ardaloedd
dros y
blynyddoedd,o bonciau anferth
Chwareli Dinorwig i grombil y
ddaear yn ardaloedd Blaenau
Ffestiniog, er enghraifft. JViae
nifer 0 wrthrychau diddorol i'w
gwcld hefyd, fel yr injan dyllu
'Kellow', sef dril pwerus a
ddyfeisiwyd gan N10ses Kellow
- rheolwr yn Chwarel Croesor 0
1893 i 1930. Roedd
yn
defnyddio grym dwr i dyllu'r
graig ar gyfer ffrwydron, ac
roedd yn llawer llai niweidlol i
iechyd y Chwarelwyr na'r injan
dyl1u oberwydd bod y dwr yn

..

cael ei yrru drwy'r ebill i glirio'r
gwastraff a gai ei greu wrth
wneud )' twll - golygai hyn bod
llai 0 lwch yn yr awyr.
Mae nifer
eitemau eraill
i'w
gwcld
hefyd,
megis
tocynnau trenau, offer iechyd a
diogelwch ac hefyd fodel 0
Gwalia, a wnaethpwyd
rai
blynyddoedd yn 61 nawr gan 1\1r
W. T. Roberts - cvn-Chwarelwr
yma yn yr Amgueddfa.'
Mac ail ran yr arddangosfa
wedi'i ffurfio 0 ffotograffau a
gasglwyd gan yr amgucddfa yn
sgil apel i bapurau bro Cymru
yn gynharch yn }' flwyddyn.
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I njan dyllu 'Kelloui', sef dril p"LlJenlS a

-

dd_.\,fezsiwydgall ,~Ioses Kellmv.

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEOI

WAUNFAWR
Dewls
Llenni
5,000
allwch

Ar Agor
9-7 pm
9-5 pm Sadwrn

Ffon/Ffacs:

(01286) 650291

eang 0 Welyau a 3PISuites.
Venetian a Llenni Roler.
lIathen sgwar 0 garpedi mewn stoc chi fforddio prynu 0 batrymau?

Ar Gau

I Sui

-----

a Mercher

GLANHAU CARPEDI
I GYDA STIMVAK

I

Cloriannu Canrifoedd
Ferched Cymru
Marged uch Ifan, Betsi Cadwaladr,
Catrin 0 Ferain...
enwau sy'n
gyfarwydd
i'r rhclyw ohonom
hwyrach, ond faint wyddwn ni am
yr unigolion hynny yn fwy na'u

henwau?
Bwriad

}r

lJVelsh U:Vornell (Gwasg
Gwynedd, £7.95) yv.1
darparu
cyfeirlyfr
cynhwysfawr
ond
diddorol, sy'n rhoi'r
cyfle i ganfod rhagor
am rai 0 ferched
mwyaf blaengar a
beiddgar
banes,
ac i wneud hynny
naill
ai
yn
y
Gymraeg
neu'r
Saesneg, gan fod )T
tesrun wedi ei osod
ochr yn ochr yn y
ddwy iaith.
Faint
wyddoch
chi mewn
gwirioncdd
am Buddug, Siwan,
Nest a Gwenllian? Glywsoch chi
erioed
am Farged
uch Ifan,
rhwyfwraig LI)'n Padarn, oedd yn

em

llwvddiannus vn erbvn
dynion a hitbau yn ei 70au? A beth
~

_

J

am y bardd 'masweddus', Gwerfyl
Mechain, a Mary Le\VIS, y lleidr 0
Langelynnin
Dyrna gyfrol
sy'n crynhoi
hancsion
merched
0 Gymru
a
l\V)'ddodd i dorrl'r mo\vld, j dom'r
rbeolau - merched dn.vg )rn og)'stal
ag ar\\'resau ac ambell santes. Ond
maen nb\\' i g)'d )·n ferched a
by\vydau hynod ddifyr!

Merched Gwyllt
Dyffryn Peris
Wedi darllen ll}'fr diddorol Beryl H.
Griffilhs, l~lerclzedGwyllt Cymro, fc
ddaeth
hanes
{air merch
go
adnabyddus 0 Ddyffryn Peris i'm
cof. H\vvrach nad oedd d\\·\'- o'r
rhain yn ",'yIlt, ond roeddent yn
\vahanol ia\vn.
lv\ae'r llyfr yn son am Farged a
gafodd ei geni a'i magu ~'DLl\V)'n y
Fonvyn, ar Ian Llyn Dywarchen ac
~

mae un hancs arndaru sy'n dod a
gwen pob tro \' clywaf hi.
Un prynhawn Llun y Pasg fe fu
angen i Marged rwyfo cwch etifedd
y Faenol - bachgen un ar hugain
oed
oedd
vn
meddwl ei fod vn
•
berchen ar bawb a
phopcrh
yn
Nyffryn
Peris.
Gyda'r sefyllfa fel
roedd hi }'I1 yr oes
honno nid oedd
wedi
cael
ei
wrthod ar unrbyw
achlysur.
Ond,
pan rod dodd ei
ddwvlo
mewn
•
man nad oedd
wedi cael caniarad
gan Marged, fe'i
cafodd ei hun yn
nyfroedd oer Llyn
Padarn rnewn llai
o
amser
na
chwincied
chwanen. Ac, fel y
gwyddoch, nid yw'r llyn yn llc braf
i ddrochi ynddo ym mis Ebrill. I
ddychwelyd i'r cwch bu raid iddo
dalu harmer sofren, a gaddo ar ei 1\\'
ei fod am fihafio wedvn.
•
~

gyfrol
newydd,
Merched
Gwyllr Cymru I Wild

reslo'n

0

gweiddi ar y defaid. Credai fod holl
gythreuliaid
uffern yn dod ato.
Gadawodd y fuchcdd hon ar 23
Ionawr
1837 a chladdwyd
ei
gweddillion, yn 61 ei dyrnuniad,
wrth ochr yr aUor yn hen Eglwys
Sant Pens.

* * *
Tybed sawl un ohonoch
chwi
drigolion )' Nant a Llanberis a
wyddai fod gwrach
o'r cnw
Ganthrig wedi bod yn byw yng
nghreigiau Mur N\a\.vr ar Fwlch
Llanberis. Yr hancs cedd ei bod yn
dwyn plant a'u cuddio mcwn ogof
yng Nghwm y \Vrach cyn eu lladd
a'u bwyta. Roedd yn byw yng
nghysgod y gromJech a elwir yn
Gromlech Garuhrig Bwt, wrth ymyl
lie mae Pont Gromlech heddiw,
Fe gafodd ei darganfod gyda
phlentyn oedd wedi diflannu gan gi
un o'r gweision ocdd yn chwilio
amdano. Pan ddaetb Garuhrig allan
o'i chuddfan fe dorrodd y gwas ei
phen gyda chryman. Cafodd ei
chladdu yn Tir Coch, Llanberis ac

Pwyllgor Merched y Wawr er budd
yr Anabl yn Rhanbarth Arfon

Dyffryn

Stori arall y byddaf yn hoff iawn 0
feddwl amdani wrth ddreifiio
i
fyny'r Bwlch yw honno am y ddwy
leian, a glywais lawer blwyddyn yn
a) erbyn hyn,
Roedd dwy leian yn mynd i
fyny'r Bwlch pan redodd eu car
allan 0 betrol ger Pont Gromlech.
Wedi mynd i Lanberis
i gael
cyflenwad i'r car, doedd dim can i'w
gario gao y garei, Cawsant Ieruhyg
pot dan gwely!
Wedi cario'r petrol yn ofalus at y
car a dechrau ei roi i mewn pwy
ddaeth i lawr y Bwlch yn ei OSlin
Sefn ond un 0 weinidogion y
Methodistiaid
yn
Llanberis.
Edrychodd ar }' ddwy leian a
dywedodd,
'WeI, nid wyf yn meddwl fawr
o'ch crefydd chwi, ond diawl, mi
rwyf yn edrnygu eich ffydd.'
R. EJ.WYN GRIFFITH

•I ,•

Am wasanaeth cyfeillgar i ddatrys
::1 gwella eich cyfrifiadur cysylltwch

a Gomer

Roberts
Ffon : 01286 870462
Symudol : 07962 712368

.....

Cymorth a hyfforddiant amyneddgar i bob oedran er
mwyn i chi fedru mwynhau defnyddio eich cyfrifiadur!
--~
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WAUNFAWR
ely Rhydd e Bwyd Cartref e Prydau Plant
e Ystafell Deulu e Cinio Dydd Sui Traddodiadol
e Cerddoriaeth Fywe Cwrw Go lawn
SW)lddogio11 y Puyllgor y1Z C)iflWY'lOstec 0 £2,800 i Jo/~n Hughes,
LIYard Alau." Ysbyty Gwy,zedd. (0',CllWiclz ilr dde): Glel1Ys GriffitllS
Jolin HZlglles) Dilys Part)l, Mary LllYrl JOlzes, Hell/well EvallS a'r
Uwclllvyrs, MatlOJl O. lIYillzalllS.

J

Peris

Problem gyda'ch cyfrifiadur?

* * *

Un arall oedd Catrin Tomes, neu ar
lafar gwlad, Cadi Cwmglas, Roedd
yn chwaer I Abram Willlams, sef
Bardd Du Ervn,
ac roedd eu caruef
•
)-ng nghanol B\vlch Go rffiV)'S fa,
neu fcl y'i gel\vir beddiv", B\vIch
Llanberls, oddeulu ganilalh )ornis
na Phont y Gromlech.
Dynes fer a locs)'n tr\vchus
ganddi oedd Cudi, a g"-visgai bob
amser yn yr hen ddulJ Cymreig.
Ond ei hyuodrwydd mwyaf ocdd ei
11ai5.Roedd fel corn ni\vl, neu fcl y
disgrlfiodd
un hen fachgen ef
flynyddoedd yn ddj",'eddaracb, 'eel
corn nl\v1 y Mauritania'. Roedd yn
dlspeduin lr\\1· grclgiau Bwlch y
Saethau a C:h\vm Glas pan f),ddai
Cadi yn annog y defaid a'r geifr i
ddod i IvJr y c.;\\'m.l\lae un hanes am
Thomas Pennant \vedl cael bra,,,
arulhrol pan oedd yn cnvydro ym
mhen pellaf y c\vm a Cadi yn

fe gafodd plant
lonydd wedyn.

Ffon:

650218
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PENISARWAUN

BRYNREFAIL
Mrs lowri Prys Roberts-Williams. Godre'r Coed. Ffon: 870580
NaSON
ARWERTHIANT.
Nos
Wener, 14 Medi. am 6.30 o'r gloch
yn Festri Capel Coch, Llanberis,
cynhelir
Noson
Gotti
gyda
stondinau lIyfrau, bric a brac,
tombola, cacennau ac amryw
gystadlaethau.
Bydd yr elw i'w rannu rhwng
Ymgyrch Cristnogol Sierra Leone a
Chynllun Ete (Efengyl Dros Fro
Eco'r Wyddfa) - i gael qwetthtwr
ieuenctid Cristnogol i'r ardal.
Croeso cynnes i bawb o'r ardal.
DIOLCH. Dymuna Amy Lambert,
Gtandwr, ddlolch i'w theulu, ei
chyfeillion a'i chymdogion am yr holl
gardiau, yr anrhegion a'r arian a
dderbyniodd yn dilyn ei IIwyddiant
yn cwblhau ei chwrs gradd yn y
coleg ym Manceinion. Dtolch yn
fawr.
PROFEDIGAETH. Ar 21 Mehefin
yng Nghartref Nyrsio Penisarwaun.
bu tarw Grace Ellen Pritchard. yn 94
mlwydd oed, priod y diweddar
Elwyn a mam Alwyn a'r ddiweddar
Eurwen. Yn enedjgol 0 'Rallt, yma
yn y pentref hefyd y treuliodd y rhan
helaethaf o'i hoes, ym Mod Eilian. 5
Minffordd a 3 Ffrwd Madog, cyn
symud at ei mab yn ei blynyddoedd
olaf.
Bu ei harwyl yn Eglwys y Santes
Helen,
Penlsarwaun.
ddydd
Mercher, 27 Mehefin, ac yn dilyn ym
mynwent yr Eglwys. Cydyrnoerrnlwn
yn ddwys ag Alwyn a'r teulu ym
Mlaenau Ffestiniog a'r cysytltradau
011 yma ym Mrynrefatl.
YN YR YSBYTY. Dymunwn wellhad
buan i Helen Maud Jones, 5 Trem
Eilian, sydd wed I bod dan ofal dwys
yn Ysbyty Gwynedd. Da deall el bod
yn gwella yn raddol y dyddiau hyn
Gobeithiwn y bydd yn cryfhau yn
fuan j gael dychwelyd gartret.
LLONGYFARCHIADAU
i Rhian

George, Swn yr Engan; Caryl ac
Awen Jones, Na Nog; Ceri Jones, 9
Trem Eilian; Huw Roberts, Tai
Orwig a Bethan Williams, Meini
Gleision, ar eu IIwyddiant yn eu
harholiadau TGAU. Pob dymuniad
da i'r dyfodol.
YR EGLWYS BRESBYTERAIDD.
Y GYMDEITHAS. Nos lau, 12
Gortfennat, cynhaliwyd cyfarfod o'r
Gymdeithas
yn
y
Ganolfan.
Llywyddwyd y noson gan Lowri
Roberts
Williams
a chafwyd
myfyrdod agonadol pwrpasol 0 dan
ei harweiniad. Yn dilyn, croesawyd
y
siaradwr
gwadd,
set
yr
Archdderwydd
Selwyn
lolen,
Penisarwaun.
Cafwyd
darlith
ganddo ar gymeriadau otdooro: hen
ac
reuanc.
Roedd
hyn
yn
adlewyrchu y cysylltiadau lIeol,
addysgol ac eisteddfodol fu ganddo
dros niter 0 flynyddoedd.
Diolchwyd yn gynnes rdco gan y
Cadeirydd a, thros luniaeth a
baratowyd gan Bethan Lambert a
Dwynwen Williams, cafwyd cyfle i
niter o'r aelodau hefyd ddangos eu
gwerthfawrogiad.
Bydd y cyfarfod nesaf nos lau,
13 Medi, pryd y dlsgwylir Anna Jane
Evans, Caernarfon, i roi sgwrs yn
gysylltledig ag Apel 2007 yr Elgwys
Bresbyteraidd
i dlodion Sierra
Leone.
OEDFAON MEDII Cynhelir yn 011 o'r
oedfaon am 5.30 yr hwyr.
2: Parchg Dafydd Lloyd Hughes,
Caernarfon;
9: Parchg Marcus Wyn Robinson,
Bethel
16: Mr Mertyn Jones, Caernarfon,
Gwelnyddir y Sacrament 0
Swper yr Arglwydd,
23: Parchg Eric Jones, Bangor;
30: Parchg Reuben Roberts,
Bontnewydd.

CWM Y GLO
Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ffon: (01286) 872275
NaSON
ARWERTHIANT.
Nos
Wener, 14 Medl, am 6.30 o'r gloch
yn Festri Capel Coch, Llanberis,
cynhelir Noson Goffi gyda stondmau
lIyfrau, bric a brae, tombola,
cacennau ac amryw gystadlaethau.
Bydd yr elw I'W rannu rhwng
Ymgyrch Cnstnogol Sierra Leone a
Ghynllun Efe (Efengyl oroe fro
Eco'r Wyddfa) - i gael gweithiwr
ieuenctld Cristnogol i'r ardal.
Croeso cynnes i bawb o'r ardal.
MARWOLAETH. Yn dawel dydd
lau, 9 Awst, yn Ysbyty Eryri,
Caemarfon, bu tarw Mrs Hannah
Mary Roberts, 1 Bryn Gro, yn 96
mlwydd oed. Treuliodd Mrs Roberts
ei phlentyndod cynnar yn Lerpwl ac
yna dychwelyd i'r Cwm a chartretu
gyda'i thaid a nain. Ar 61 gadael yr
ysgol aeth i wsrtnio i Gartref Henoed
yn Uandudno. Wedi priodi a Mr
Emrys Hughes, ymgartrefodd y
ddau yng Nghlwt-y-Bont. Daethant
yn 61 i fyw i'r Cwm ond bregus iawn
oedd iechyd Mr Hughes a bu farw.
Aeth Mrs Roberts i weithio am
flynyddoedd
wedyn
i Gartref
Henoed Maesincla, Caemarfon, ac
yna i Westy Victoria, Llanberis.
Priododd gyda Mr Richard Roberts,
a adnabyddid tel 'Dick Lein' gan iddo
weithio ar y rheilffyrdd. Arterarr
ddau fynd ben bore yn ystod tymor
yr haf: Mrs Roberts i Westy Victoria
a Mr Roberts i Lein y Wyddfa, gan

mai ei waith oedd gofalu am Stesion
Hebron. Bu tarw Mr Roberts yn
1989.
Wedl ymddeol aeth Mrs Roberts j
weithio yn wirfoddol i siop Dr
Barnado,
Caernarfon,
lie
y
derbynlodd
fathodyn
0
werthfawrogiad am ei gwaith am
dros ddeng mlynedd. Bu'n aelod
ffyddlon yn Eglwys Sant Gabriel.
Bu ei lIys-ferched yn gofalu
amdani nes iddi ymgartrefu ym
Mhlas Pen Gwaith, Llanberis.
Cynhaliwyd
ei
hangladd
yn
Amlosgfa Bangor ddydd Llun, 20
Awst gyda Mr Derek Jones yn
gwasnaethu.
Estynnwn
ein
cymdeimlad
a'r teulu yn eu
profedigaeth a'u hiraeth.
ADREF O'R YSBYTY. Anfonwn ein
cofion, gan ddymuno gwellhad
buan. i Mrs Elizabeth Hughes, 17
061 Alon, ar 61 derbyn tnruaeth
lawteddygol yn Ysbyty Gobowen.
LLONGYFARCHIADAU i Cathrine
ac Elwyn Foulkes, Rhes Bryn, ar
enedigaeth wyres fach, Emma
LOUise, merch David a Dawn a
chwaer tach i Liarn ac Adam.
Llongytarchiadau i'r ddau hefyd ar
achlysur dathlu eu Pnodas Ruddem.
GENEDIGAETH.
Uongytarchiadau a phob dymuniad
da I Karrah ac Andrew. Aran, Stryd
Llyn, ar enedigaeth eu mab bach,
Ceinon

Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffcn: (01286) 872407
NOSON ARWERTHIANT.
Nos
Wener, 14 Medl, am 6.30 o'r gloch
yn Festri Capel cocn, Llanberis,
cynhelir
Noson
Goffi
gyda
stondinau lIyfrau, bric a brae,
tombola, cacennau ac amryw
gystadlaethau.
Bydd yr elw i'w rannu rhwng
Ymgyrch Cristnogol Sierra Leone
a Chynllun Ete (Efengyl Oros Fro
Eco'r Wyddfa) - i gael gweithiwr
ieuenctid Cristnogol i'r ardal.
Croeso cynnes I bawb o'r ardal.
YR YSGOL GYMUNED. Dymunir
pob IIwyddiant
i'r rhai sy'n
trosglwyddo i'r Ysgol Uwchradd a
chroesewir y newydd-ddyfodiaid
yn gynnes i'n plith, gan obeithio y
byddant yn setlo'n fuan iawn.
PWYLLGOR NEUADD. Tynnwyd
Clwb Cant Gorffennaf ac Awst.
Dyma'r enillwyr Iwcus:
Gorffennaf. Megan Jones. Perthi;
Dafydd Williams, Memi Gterslon:
Eltnor Jones, Gwyrfai, 2 Bran y
Waen.
Awst Osian Dafydd, Caernarfon;
Ron Hughes, 1 Bryn Hyfryd;
Eurgain Haf, Rhiwen, Pontypridd.
Gobeithir trefnu gweithgareddau
ar gyfer tymor y gaeaf a hydenr y
ceir yr un gefnogaeth ac arfer.
YSGOL SUL BOSRA.
Fe
fwynhaodd niter 0 aelodau eu
hymweliad
Gelli Gyffwrdd ddydd
Sadwrn,
7 Gorftennaf.
Bu'n
ddiwrnod addysgiadol a chofiadwy
dros ben. Bydd yr Ysgol Sui yn
ailddechrau fore Sui, 9 Medl, am
10.00 o'r gloch.
GWIBDAITH
I'R WYBRNANT.
Dydd Sadwrn. 15 Medi, trefrur
gwibdaith i Ty Mawr, Wybrnant,
ym Mhenmachno
i ymweld
chartret yr Esgob William Morgan.
Bydd cyfle i gael picnic cyn syrnud
ymlaen i'r Bala, ble gobeithir cae I
ymweld a Chapel Tegid a gweld
cofgolofn Thomos Charles. as yn
bosibl cerr cyfle I ymweld
thref y
Bala a chael pryd 0 fwyd cyn
dychwelyd ad ret.
Mae croeso i unrhyw un sydd
diddordeb ymuno a ni. Cost y trip
yw £10 i oedohon, £5 i blant nad
ydynt yn aelod 0 Ysgol Sui Bosra.
Trefnir raff ar y bws a chyflwynir yr
elw at Apel y Capel. Enwau rhag
blaen i Liz Jones (872421) neu
Ann~ Ifans (872407).
APEL Y CAPEL.
Sadwrn
y
Carnifal, 14 Gorffennat, gwnaed
elw da drwy werthu nwyddau am

a

a

a

a

£1 neu SOc y treed, Roedd gwobr
felly i bawb.
Diolchir i Mrs Jones, Marian, a
Bethan, Cae Corniog, am eu
gwaith caled yn paratoi'r nwyddau
ar tyfer y byrddau
gwerthu.
Diolchir i'r Pwyllgor a gytrannodd
ac i bawb a getnogodd
y
weithgaredd hon.
LLONGYFARCHIADAU
i Sioned
Wyn Jones, 17 Bryn Tlrion. ar gael
el hethol yn Dduprwy Bnfathrawes
Ysgol y Wern, Y Felinhell. Da iawn
chdi, Sioned, a phob dymuniad da
i ti.
EISTEDDFOD GENEOLAETHOL
Bu Eisteddfod Fflint a'r Cyffiniau
yn un i'w chotio i Lois Elfion a Sron
Elwyn 0 Fethel. Cipiodd y ddau y
wobr gyntat gyda'u ensemble
canmoladwy ar y piano. Hysbys y
dengys y ddau 0 ba radd y bo'u
gwreiddiaul
LLONGYFARCHIADAU
hefyd I
Unen Oetnrol, Bryn Eglwys, ar
ddathlu ei ben-blwydd yn un ar
hugain yn ddiweddar ac am ei
Iwyddiant yng Ngholeg y Drindod,
gan ennill Gradd Anrhydedd 2.1 a
Gwobr
Stuart
Burrows
Pob
dymuniad da yn dy swydd newydd
gyda'r BBC
ARHOLIADAU. Llongyfarchiadau
mawr i bob un ohonoch ar etch
IIwyddiannau
yn yr amrywiol
arholiadau a phob dyrnuruad da i
bawb fydd yn mynd i'r chweched,
i'r coleg, neu'n cychwyn mewn
swydd newydd.
SIOEAU.
Yn flynyddol
daw
IIwyddiannau di-ri i'r pentref hwn
ym mhrif sioeau amaethyddol
Cymru. Llongyferchir Michael a
Sian Jones, Tyddyn Perthi ar eu
Ilwyddiant
ysgubol
gyda'r
Gwartheg Du Cymreig ac i Dilwyn
Green gyda'i ieir.
POB LWC. Dymunir pob bendith i
Dafydd Du a Rhianydd ar eu
priodas yn ne Cymru: i Huw Tegid

JOHN EIFION

a
Chor y Brythoniaid
Ysgol Brynrefail
14 Medi
am 7.30 yr hwyr
Tocynnau: £4; Plant £2
Ratti £1 00. niter 0 wobrau
Elw at Apel Capel Bosra

CERID MACKINNON
tJw¥1C«U L.t55 4P"I
(01286) 673190
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ac Eirian ar Ynys Mon ac I Tracey
a Terry, Deiniolen.
GWELLHAD. Antorur ein cotion
cynhesat at bawb sydd yn sal neu
wedi derbyn triniaeth yn yr ysbyty.
Brysiwch wella i gyd. Efallai y
cawn Ha' Bach Mihangel i godi
eich calon. Gobeithio wir, ar 01 haf
mor wlyb!
CARNIFAL: 9-19 Gorffennaf.
Bu'r Bingo, yr Yrfa Chwist, y
Mabolgarnpau, y Disgo a'r Helfa
Drysor yn Ilwyddiant mawr.
Dydd Sadwrn y Carnifal, fe
fentrodd yr haul allan a sicrhau
diwrnod cynnes a difyr i bawb.
Cychwynnodd yr orymdaith o'r
Cartref Nyrsio am 1.30 gyda
Seindorf
Arian
Deiniolen
yn
arwain Coronwyd Cerin Willims
yn frenhines y Carnifal a chafwyd
arddangosfa arbennig gan John
Lynn's Black Belt Academi',
Caernarfon.
Arweinydd y Carnifal oedd Mr
Arwel Jones a'r Beirniaid oedd Mr
a Mrs Huw Davies, Hendre. ac
aelod amlwg o'r gyfres deledu
boblogaidd
Rownd a Rownd.
Diolchir i bawb a drefnodd, a
gyfrannodd mewn unrhyw fodd ac
a
gefnogodd
yr
holl
weithgareddau
a'r
Carnifal.
Edrychir ymlaen am fwrlwm y

'Spice Girls' Penisarwaun.

Carrufal eto y flwyddyn nesaf.
I gloi'r wythnos, nos Sui, 15
Gorffennaf,
catwyd
Cymanfa
Ganu fywlog yn Eglwys Santes
Helen am 6.30 dan arweiniad
Arwel Jones. Cymerwyd rhan gan
y Parchg Tegid Roberts, Dr
William Munro, yr Organydd, ae
eitemau clodwiw gan Gor yr Ysgol
Gymuned a Chor Meibion Dyffryn
Nantlle.
Dymuna'r Pwyllgor ddioleh i
bawb am eu cydweithrediad a'u
cefnogaeth.
PEL BONWS LOTER!. Yr enillydd
oedd Mrs Elen Williams, 2 Bryn
Tirion. Rhif 33. Llongyfarchiadau i
chI.
PRIODAS YN YR HAUL. Pob
bendith I Arwel Jones, 11 Bryn
Tirion. fydd yn pnodi
Jemma
Orlick 0 Lanberis ar 29 Awst, a
hynny yng ngwres godidog gwlad
Groeg. Pob hwyl ar y dathlu i'r
ddau deulu a'r ffnndiau.
PRIODAS AUR. Llongyfarchiadau
gwresog i John a Mary Hughes,
Gwynfryn, Racca, ar ddathlu eu
Priodas Aur ar 24 Awst.
SlOE DINBYCH. Llongyfarchiadau
i Rhys Griffith, Tros y Waen, gyda'j
geffyl gwedd a ddaeth yn ail yn y
gystadleuaeth 'Tywysydd ltanc' yn
Sioe Dlnbyeh a Ffllnt.

a

Jean a Janet. genod rhadlon y
Becws.

CAEATHRO
Clive James, Hafan, Bryn Gwna,
Ffon: (01286) 679501 (gwaith). 6n438 (cartref)

NOSON ARWERTHIANT.
Nos
Wener, 14 Medi, am 6.30 o'r gloeh
yn Festri Capel Coch, Llanberis,
cynhelir
Noson
Goffi
gyda
stondinau lIyfrau, bric a brae,
tombola, cacennau ac amryw
gystadlaethau.
Bydd yr elw i'w rannu rhwng
Ymgyrch Cristnogol Sierra Leone a
Chynllun Efe (Efengyl Dros Fro
Eeo'r Wyddfa) - i gael gweithlwr
ieuenetid Cristnogol l'r ardal.
Croeso eynnes i bawb o'r ardal.
BARNADOS. Llongytarchiadau i
gwsmeriaid Tafarn Bryngwna am
gasglu £135.00 tuag at anghenion
plant Barnados.
PRIODAS.
Llongyfarchiadau
i
Debbie a David, 1 Bryn y Got, ar eu
priodas ym mis Mehefln yn Eglwys
Llanbebllg. Treullwyd y rrus mel yn
Sbaen.
SEFYDLIAD
PRYDEINIG
Y
GALON. Dioleh I bawb sydd wedi
eyfrannu cyfanswm 0 £83.34 i
gynorthwyo gwaith y Sefydliad.
Dioleh hefyd I Vera Roberts am
gasglu'r arian.
CYDYMDEIMLWN yn ddwys a Jill
Thomas,
Stad
Glandw'r
ar
farwolaeth el mam ddeehrau mis
Gorffennaf.
BEOYDO. Ar ddydd Sui, 21
Gorffennaf, bedyddiodd y Parchg
Trefor Jones, blant Jacqueline a
Neil Griffith, set Leon David, Dylan
Cadwaladr a Lili Mal.
TYNFA
MISOL.
Ernllwyr
diweddaraf Tynfa Cymdeithas Cae
Chwarae Caeathro oedd:
Gorffennaf:
£40: (10) Dafydd
Morris, Frondeg, £25: (96) Norman
Evans, Uecyn Clyd; £15: (22) Leti
Williams, 'Refail; £5: (90) Vernon
ae Yvonne Jones, Gilfaeh.
Awst: £40: (41) Lora Jones, 18 Tai
Glangwna; £25: (75) Mary Jones,
Crud yr Awel; £15: (97) Dewi
Jones, 13 Erw Wen; £5: (104)
Alwyn Jones, Y Dderwen.
MIRI HAF. Yn anffodus, oherwydd
y tywydd gwael iawn ym mis
Gorffennaf, nid oedd yn bosib
eynnal y Miri Hat eleru. Hetyd, yn
anffodus, rud oedd ovodiao arall
addas ar gael chwaith. Felly. 2008
arndani'

CYDYMDEIMLWN yn ddwys a
theulu Plas Glanrafon, yn arbennig
Arthur a MOira, ar farwolaeth Mrs
Wendy Davies yng nghanol mis

Gorffennat.
PEN-BLWYDO
HAPUS i Tim
Lloyd, Tyddyn Cae, ar ddathlu ei
ben-blwydd yn 40 oed gyda pharti
mawr yn yr ysgubor ganol mls
Gorffennaf.
GWASANAETHAU'R CAPEL.
Cynhelir yr oedtaon eanlynol yn
ystod gweddlll mis Medi:
9: 11.00 Ysgol Sui
16: 11.00 Ysgol Sui
23: 11.00 Ysgol Sui;
2.00 Mr Datydd Iwan
30: 11.00 Ysgol Sui

COFION. Hoffai Bryn Griffiths,
Delfryn, weld y penillion canlynol
yn ymddangos yn Eco'r Wyddfa er
eof am ffrind annwyl, 1010 Huws
Roberts, Bodrida, a tu farw Awst
2001. Ysgrlfennwyd y penillion ar
achlysur arbennig iddo.
Algofion Hen Chwarelwr

Bethwell di wrth sylludrawdres drum
Yr hendemenydda'r elogwynilIym
Sy'n lIeithio'rturaetn yn dy Iygalddi
Am rywbethnad yw'n bod i'n golwgnl?
'Fe welaf- pe baentar gael 0 hydHenhogia'rfargana fu'n lIenwi'myd,
A chlywafhwylyr holl ffraethlnebgynt
Yn clalJ wau el hud ar trigy gwynt.
Ae wrth un droedioyma hne-di-Ione,
Daw'rhen ysbryoion 011yn Oll'r bone
A'rsine,i ehwyddoeyfoethgwry Plas
P\ueelfi'natsainyn y cerrigglas.
A gwelaf'Harriet'eto yn ei bri
A ehriwpartneriaethlew ein bargenni-

Fy nhada'i wenuweheerrigrhywioghael
Neu'nbwrw'i felltithar henglytiaugwael.
Gweldyno gyda IIygaideraffyeo'
Emlyna Stanae IdwalBachCwm-Glo,
A Johna Sadieeto megiseynt
A harmonI au can yn IIenwi'rgwynt.
A dynapam mae'rlIygaldbraiddyn lIaith
Wrth weldsegurdodlie bu mingwaith,
Ac er na welafneb na ehlywedsi,
Nidgwagmo'rsinena'relogwyngla5I mi:
loco Huws ROBERTS
ARHOLIADAU TGAU.
Llongyfarehiadau i bawb fu'n sefyll
arholiadau uweh eleni - sef Kelly,
1010, Hannah a Caio.
CYMDEITHAS CAE CHWARAE.
Cynhelir eyfarfod blynyddol y
Gymdeithas am 8.00 yr hwyr nos
l.un, 17 Medi, yn Nhafarn
Bryngwna. Derbynnir adroddiadau
ar gyfer 2006/07. Bydd eyfle hefyd i
setyll am a phleidleislo dros
swyddogion ae aelodau'r Pwyllgor
yn 2007/08. Mae'r cyfartod yn
ago red i holl aelodau'r Tynfa Misol
(Clwb 100) ae unrhyw oedolyn arall
dors 18 oed yn ardal Caeathro a
Rhos-bach. Deweh yn lIu!
HEL ACHAU. Mae Glenys Lloyd
(Jones gynt) 0 4 Granton Close,
Formby, yn cersio darganfod hanes
ei theulu. Ganwyd un hen nam iddi,
sef
Elizabeth
Williams,
yng
Nghaeathro yn 1847. Roedd yn
ferch i Robert Williams, erydd a
anwyd yn Llanddeiniolen yn 1803,
a Catherine Griffiths, a anwyd yn
1811
yn
Pant-yr-ychain,
Beddgelert. Bu iddynt briodi yn
Eglwys Santes Fair, Beddgelert, yn
1834. Symudodd
y teulu 0
Feddgelert i Gaeathro eyn 1851 ae
yr oeddynt yn dal i fyw yno yn 1871.
Symudodd Elizabeth, un 0 9 0
blant, I Awstralia lie priododd hi efo
William Ellis Williams (0 Landwrog)
yn Victoria yn 1865. Ganwyd 4 0
blant iddynt yn Awstralla
a
ehawsant 5 arall ar 61 dyehwelyd i
Landwrog yn 1870171 Pwy sy'n
perthyn iddi?

Sychlanhau- Altro
Ailwnlo
Gwasanaeth
Casglu a Danfon

Cerin Williams, Brenhines y
CarnifaI.

'Cat in the Hat', set Kate 0
Lanrug. Hi hefyd eni/fodd y
cymeriad gorau yn y Carnifal.

S4 Stryd Fawr
Llanberis
Ffan:

870088

GWASANAETH GOLCHI A SMWDDIO

Lansio
Gwynfyd Gwaun
Gynfi
Ar nos Fercher, 19 Medi, am
7.00 o'r gloch caiff y llyfr
Gwynfyd Guiaun Gynfi ei lansio
yn Eglwys Crist, Llandinorwig,
Deiniolen.
Yr awdur )'\v'r
Canon Idris Thomas, Trefor,
brodor 0 Ddinorwig. Yn dilyn
llwyddiant
mawr ei lyfr PeL
Goch ar y Dtiir, yn 1999,. sef
hanes trasiedi trip Ysgol Sui
Eglwys Dinorwig ym Mhwllheli
mae GwY71fyd Gwaun Gynfi yn
ymwneud a chanrif a hanner
Eglwys Llandinorwig.
Saif yr eglwys ar erwau
Gwaun Gynfi ac, ar 24 Medi
mae'n dathlu ISO mlynedd ers
ei cbysegru ar 24 Medi, 1857.
Mynegodd y Canon Thomas:
'Nid hanes Eglwys yn unig
sydd yn y llyfr ond hanes
Eglwys a oedd yn rhan annatod
o'r gymdeirhas
a daeth i
fodolaeth
oherwydd
y
gymdeithas chwarelyddol.' Yn
y llyfr ceir hanes llawn ac
anhygoel prysurdeb yr Eglwys,
yn grefyddol,
diwylliannol,
addysgol,
cerddorol
a
chyrndeithasol, gyda'r Gymraeg
yn flaenaf yn ei gwai th, ei
gwcinyddiaeth a'i chenbadaeth.
Cafodd ardal Deiniolen,
yn
Eglwys Llandinorwig, offeriaid

unigryw a lleygwyr ymroddedig.
Sonnir yn y llyfr am yr ardal
cyn codi Eglwys Llandinorwig,
yr arloeswyr cynnar, yr holl
offeiriaid
a'r curadiaid;
yr
offeiriaid a godwyd yn y plwyf;
yr organyddion;
cofnodau y
ddau Ryfel Byd a cheir atgofion
diddorol
gao amryw. Ceir
lluniau diddorol a chyfarchion
barddonol
arbennig
gan yr
Archdderwydd Selwyn Griffith,
ymysg eraill,
Mae Gwynfyd Guiaun Gynfi
yn gofnod difyr a 11awn 0 hanes
Eglwys, ardal a phobJ plwyf
Llandinori wg.
Geraint
Lloyd
Owen,
Swyddog Golygyddol Gwasg y
Bwthyn fydd yn llywio'r noson
a
bydd
Seindorf
Arian
Deiniolen yn bresennol. Bydd
amryw yn darllen rhannau o'r
llyfr a chyflwynir y copi cyntaf
i'r awdur gan Esgob Bangor.
Bydd y llyfr ar werth am ddeg
punt a cheir lluniaeth ysgafn.
Gwasg
y Bwthyn
yw'r
cyhoeddwyr
a bydd croeso
mawr i bawb yn Eglwys
Llandinorwig ar nos Fercher, 19
Medi. Cofiwch ddod.
Diolchir
i'r Canon Idris
Thomas am ei gymwynas eto yn
dod a hanes ei blwyf genedigoJ
i'n sylw.
We le ddelaf Ie i addoli - a gaed
Ar gedyrn glogwyni;
N i wel iach ei harddach hi
Trwy oror tir Eryri.

YBWTHYNTE
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PEN Y CEUNANT ISAF·
BWTHYN AAOEILAOWYD AR
WAELOOION LLWYBR YR WYDOFA
(0 LlANBERIS)
YN Y$TOO Y 18ed. GANR1F
CEWCH GROESO ARBENNIG
, YMA. YN OGYSTALA
GOlYGFEYOO GWYCH ORCS
LLYN PAOARN A OYFFRYN PERlS

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

Oriel arbennig 0 luniau Syr Kyffin Williams

YR IAITH AR WAlTH

Da
gweld
bwrdd
Llwybr
Trefiadaerh, wedi ei leoli ar vmvl
•
• \'
•
Stryd
Fawr
ym
mhentref
Llanberis, a'r Gymraeg yn cael
sylw haedcliannol arno. Un a fu'n
gyfrifol, ac a frwydrodd yn ddygn
am flvnvddoedd
dros sicrhau bod
•
bwrdd hysbys o'r farh ar gael, a
hynny hefo cefnogaeth lwyraf yr
hen Gyngor Plwyf, ydyw'r cyfaill
Bert Parry,
Sycharth,
un 0
gymeriadau twymgalon y pen tref.
Diolch iti Bert 'r hen halen gorau'r
ddaear a dwr, ac eraill, am ofalu
bod arwyddion o'r fath bellach yn
rhan o'r pentref
Rhywbeih yn wir ydyw hyn y
gallai llawer man arall ei efelychu
er mwyn cedi yrnwybyddiaeth y
trigolion
ac yrnwelwyr
o'n
trcftadaeth werthfawr, Tua div..-edd
mis Gorffennaf cleni bu i Eco'r
Wyddfa dynnu llun Bert, yo sefyll
wrth ymyl y bwrdd hysbys, ac yn
cadw cwmni iddo mae perthynas
tculuol, sef gwraig ifanc hynod
annwyl, a ddaeth adref ar wyliau
hefo'i merch i Lanber, Ym Milton
Keyes. Lloegar, y mae hi bcllach
yn byw, ond nid anghofiodd mal
un 0 'r peruref ydyw, Roedd yn
werth i chw i glywed yr iauh
Gyrnraeg ystw yth 0 naturiol a lifai
0'1 genau.
Yn YSlod yr un bore tara\vyd ar
ym\velydd
aral),
sef mcrch
ha\vddgar
a arferai
fyw ym
mhcntref Llanber, a'r Gymraeg o'i
hciddo )'11 byrlymu oddi ar ei
(hafod. Collwyd g)'fle da i'w
ffotograffu
hi a'i dwy ferch.
Ymddiheurwn •vn fa\vr i ch\vi am
•

hynny, Roeddem 011welwch chi yn

llawer rhy brysur yn siarad a
chwerthin yn iach. Yn Antrim
Gogledd Iwerddon )' mae hi'n byw
ar hyn 0 bryd, a'r plant a'i g\~r yn
gefnogol i bopeth a ddigwydd
adra'n Llanberis a Chyrnru. Yn
Antrim y mae Cymry Cyrnraeg a
di-Gymraeg sy'n gweirhio yno
wedi closio at ei gilydd, ac yn
cynnal
gweithgareddau
drwy
gyfrwng yr iaiih Gymracg. Clod yn
wir ydyw coffau hynny, a gweld
iaith Gymraeg 'hen bentra bach
Llanber' yn dal ar dir y byw.
,..

COR YWAUN
ARWEINYDD
CYNORTHWYOL
Mae Cor y Wauo yn chwilio am
Arweinydd Cynorthwyol i
gefnogi'r Arweinydd mewn
ymarferion a chyngherddau. Telir
cydnabyddiaeth i'r Arweinydd
Cynorthwyol.
Os oes gennych ddiddordeb
cysylltwch a'r Arweinydd, Mrs

Gwenda Griffirh,
ar 01286650347.
Mae Cor y Waun yn gor cymysg
sy'n cynn\v)'s rhy\v 30 0 leisiau,
mae'n perfformio gweithiau
elasurol a modern yn Gymraeg.
AI hyn 0 br),d mae'r Cor yn
dysgu Er Hv~'ylio'r Haul ar gyfer
ei berfformio }'Il gynnar yn 2008.
Byddai'r Cor yn croesa\\'u rhagor
o aelodau, ac yo arbennig basw}rr,
i ymuno yn y gan.

a Ilu 0 arlunwyr cymralg Grail.

www.ceunant.co.uk

(01286)872606

Gosodwr Teils

steven@ceunallt.co.uk
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WYLIAU SEREN ARIAN
• PECYNNAU GWYLIAU YM MHRYDAlN, EWROP AC
YMHELLACH.
· TEITHIAU I GYNGHERDDAU A THEATRAU.
· TREFNU PECYNNAU GWYUAU I GRWPIAU A
MUDIADAU AM BRISIAU RHESYMOL.
• BWSIAU MODERN A MOETHUS
• GWESTAIO SAFON

• CWMNITEULUOL
· MANNAU CODI Y CYNNWYS: LLANBERIS, CW:rv1Y
GLO A LLANRUG.

am eln telthlau, Honlwch
eln swyddfa ar y Maes yn Nghaernarfon ar 01286 672333
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Gwaith bach neu fawr
Gwaith da bob amser
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Ffoniwch Uoyd ar
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BWS BACH AR LOG
Bws 22 sedd ar gael ar gyfer pob
math 0 logi preifat - nosweithiau
allan, partIon, tripiau ac ati.
Gwasanaeth personol a thelerau
rhesymol gan

D. P.0

(01248) 361044

ENS

RHIWLAS
9

LLANRUG
Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ffan: (01286) 675384
SEFYDLIAD COFFA. Enillwyr y
Clwb 100 am fisoedd Gorffennaf
ac Awst oedd:
£20: Mr A. Parry, Bryn Heli; £7:
Mrs M. Williams, 35 Nant y Glyn;
£5: Mrs E. Roberts, London
House (gynt).
£20: Mrs B. Roberts, Glanfa; £7:
Mr K. Evans, 24 Nant y Glyn; £5:
Mrs L. Jones, Bryn Eden.
DIOLCHIADAU.
Dymuna
Mrs
Megan Williams,
Bron Eryri,
ddiolch i bawb a gyfrannodd
mewn unrhyw todd i wneud ei
phen-bwydd, yn odiweddar, mor
bleserus. Diolch yn fawr.
LLONGYFARCHIADAU
mawr i
Oion Sian Owen, Hafod y Rhos, ar

dderbyn Diploma Cenedlaethol
Uwch
mewn
Technoleg
Fecanyddol
(H.N.D.) ym mis
Gorffennat.
Hefyd j Meilir Sian Owen,
Hatod y Rhos, ar dderbyn NVQ 2
mewn Gosodwaith Trydan.
Llongyfarchiadau
a
phob
dymuniad da j chi eich dau oddi
wrth Dad, Mam, Eluned a'r teulu

011
LLONGYFARCHIADAU
i Morys
Williams, Treflan, ar ennill yr ail
wobr
yn
yr
Eisteddfod
Genedlaethol
ar
yr
Unawd
Chwythbrennau dan 16 oed. Y
sacsonon yw offeryn Morys, ac
mas'n aelod 0 GrWp Offerynnol
Ysgol Tryfan, a ddaeth yn drydydd
yn yr Eisteddfod.
DYMUNIADAU
GORAU
a
uonqytarcntadau i holl blant a
phobl ifanc yr ardal ar eu
canlyniadau ysgol a choleg.
BABIS NEWYDD
Llongyfarchiadau
i Trystan a
Melanie
Parry. Caerdydd.
ar
enedigaeth Eleri Haf, chwaer tach
i Megan. ac i Taid a Nain. set
Myfyr a Wendy Parry. Nant y Glyn;
Hefyd i Dylan a Portia Williams.
Canterbury
(Bryn Moelyn) ar
enedigaeth eu mab bach, Nate,
brawd i Lucas ac all Wyf i Maureen
ac Alun;
I Wendy a William, Tanycoed, ar
enedigaeth Cadi, chwaer fach i'w
thri brawd mawr ac wyres i
Richard
a Meirwen
Thomas
(Foelas gynt);
Ac hefyd i David a Sarah, yn
Warrington.
ar
enedigaeth
gefei"iaid, Chloe a Sam. Mae
Oliver wedi gwirioni, fel mae Taid a

10

Nain, Angela ac Eifion, Nant y
Glyn.
NOSON AAWEATHIANT.
Nos
Wener, 14 Medi, am 6.30 o'r gloch
yn Festri Capel Coch, Llanberis,
cynhelir
Noson
Goffi
gyda
stondinau Ilyfrau I bric a brac,
tornbola, cacennau ac amryw
gystadlaethau.
Bydd yr elw j'w rannu rhwng
Ymgyrch Cristnogol Sierra Leone
a Chynllun Efe (Etengyl Dros Fro
Eco'r Wyddfa) - i gael gweithiwr
ieuenctid Cristnogol i'r ardal.
Croeso cynnes i bawb o'r ardal.
PROFEDIGAETHAU.
Estynnwn
ein cydymdeimlad
diffuant
i
Gwilym Griffiths. Teras Plastirion,
a Megan Jones, Glanffynnon,
brawd a chwaer Mrs Bet Williams.
Foelas a Llanberis gynt. Bu tarw
Mrs Williams yn y Foelas ar 01
gotal tyner lawn y staff.
Bu farw Alun Wyn Griffiths, Tan
y Fron, Lon Groes, yn 72 mlwydd
oed. Roedd wedl brwydro yn
galed yn erbyn ei salwch ac roedd
i'w weld 0 amgylch y pentref ar ei
'buggy' bach trydan wedi t'r
coesau beidio a'i gario hyd yr hen
Iwybrau. Cafodd otal tyner iawn
gan Catherine a'r plant, John, Ken
a Carol, a bydd chwrth mawr
iddynt 011, a'r wynon a'r teulu i gyd.
Derbyniwch
ein cydymdeimlad
IIwyraf.
BAYSIWCH WELLA Mrs Joan
Mathers.
Brookfield.
Ffordd
Glanffynnon,ar 01 eich darnwain ar
y ffordd. Da deall fod Mrs Megan
Pritchard,
Bryn Moelyn, wedi
gwella yn dilyn ei damwain hithau.
MAS ANNIE JONES. Rhan 0
deyrnged a roddwyd gan Megan
Roberts yng Nghape/ Y Bryngwyn,
2 Awst. yn angladd Mrs Jones,
Eilionwy, a fu farw ar 29 Awst yn
102 mlwydd oed.
Annie Wilias fyddai 'nhad yn ei
galw ond fel Mrs Inigo Jones y
byddai fy mam. gyda'i hacen
Seisniqardd, yn cyfeirio ati. I mi.
bron I drigain mlynedd yn 61, roedd

CASGLU ARIAN. Bu Malcolm
Pitts yn beicio a notio pelter
sylweddol, yng nghwmni Alwena, i
godi arian er cof am ei wraig.
Yvonne, a gollodd ei bywyd ar 22
Mehefin 2006 i gancr.
Roedd yn bleser mawr ganddo
gyflwyno siec 0 £800 i Dr Huw
Roberts, Meddygfa Waunfawr, a
srec Q £1.725 i Professor Nick

-

i rywun gael dau enw mor
wahanol yn hynod unigryw. os nad
yn gymhleth I blentyn bach.
Y tri pheth pwysicaf yn ei
bywyd oedd y Cartref, y Capel a'r
Coparet. Ar yr aelwyd yn Eilionwy,
roedd hi'n berson croesawgar.
caredig a chymwynasgar, ac yn y
Coop roedd ei sgwrs yn ffraeth a
hwyliog.
Bedyddiwyd Mrs Jones yng

t

HELFA DRYSOA PLAID CYMAU.
Trefnwyd yr Helfa Drysor gan
Islwyn. Eryl. Berwyn ac Einlr ac fe
gafwyd noson 0 hwyl. Doedd y
daith ddim yn hlr, er mwyn cael
amser I'r profion dreifio ym maes
parcio y Gors Bach cyn cael bwyd.
Roedd y criw ifanc yn disgleirio yn
y profion yma, ac felly wedi cael y
marciau uchaf o'r noson.

Stuart 0 Ward Alaw, Ysbyty
Gwynedd, i ddiolch am eu qwaith
arbennig 0 dda yn trio helpu
Yvonne. Mae'r clod yn gorfod
mynd i'r holl bobl sydd wedi ei
gefnogi ac wed, cyfrannu i wneud
y swm bendigedig yma yn bosibl.
Felly, ar ran Yvonne,
hoffai
Malcolm a'r plant, Mark a Fiona,
ddiolch 0 galon i bawb.

Llongyfarchiadau
i
Iwan
Machno, Eifion, Jonti a Phil ac i
bawb a gymerodd ran ac am y
gefnogaeth. Diolch yn arw i Wil
Davies,
Gors
Bach,
am y
trefniadau a'r bwyd da ac am y
rhoddion tuag at y raffl. Diolch
hefyd i Cliff Williams am gasglu'r
enwau, fel arter, ac am ei rodd
yntau at y raffl.

nghapel Y Bryngwyn yn 1907 a bu
yn aelod am dros gan mlynedd. Ni
tyddai'n colli'r un oedfa na'r Ysgol
Sui a byddai ei lIais wrth ganu yn
swyno pob pregethwr. Cofiai rif
pob emyn yn y Caniedydd. cona:
destun a chynnwys pob pregeth
ac, oherwydd
ei gwybodaeth
drylwyr o'r Beibl. bydda: ganddi
adnod at bob achlysur. Wrth son
am ei phen-blwydd yn 102 eleni
mi ddwedodd wrthyf y diwrnod
cynt: 'Nac ymffrostia o'r dydd
yfory, canys ni wyddost beth a
ddigwydd mewn diwrnod ' ac ar 01
ei thriniaeth ddiweddar yn yr
ysbyty dyfynnodd adnod 0 Iyfr
Job, 'a hyn hetyd a a heibio,' gan
el gadarnhau yn y Saesneg, •and
this too shall pass'.
Fel canlynlad i ofal tyner y
teulu, y 'carers', y meddygon,
nyrsus a ffnndiau, bu'n ffodus 0
gael aros yn Eilionwy, ei chartref,
bron hyd y dyddiau olaf, a hynny
am gyfnod 0 dros gan mlynedd.
Mawr oedd ei diolch a'i pharch
bob amser i'r rhai a fu'n ffyddlon
iddi.
Y diwrnod cyn iddi ein gadael a minnau yn trio rhoi ychydlg 0 fwy
IIwy iddi - dyma hi'n dweud 'digon
yw digon', a rhag ofn nad oeddwn
wedi ei deall, 'enough is enough'.
Edrychodd arnaf yn hir ac mi ges
yr argraff mal nld cyfeirio at y
bwyd yr oedd hi ond at ei bywyd 0
dros gan mlynedd, a'i bod bellach
wedi cael digon.
Diolch am gael adnabod aelod
cadarn a chymerlad hoffus yng
nghapel
Y
Bryngwyn
a

-

•

chydymdeimlwn
a'r merched.
Rhiannon a Megan, yn eu galar.
'Ail i Dduw yw mam dda.'
PLAID
CYMRU.
Cynhaliodd
Cangen Llanrug 0 Blaid Cymru eu
Cytarfod Cyftredinol Blynyddol
nos lau, 11 Gorffennaf, yn y
Sefydliad
Coffa.
Cafwyd
adroddladau gan y swyddogion ar
waith y flwyddyn, blwyddyn 0
Iwyddiant arbennig gyda'r Aelod
Cynulhad, Alun Ffred Jones, yn
ennill sedd newydd Etholaeth
Arfon, a Phlaid Cymru erbyn hyn
yn rhan 0 Lywodraeth Cymru. Brat
oedd gorffen y tymor gyda Helfa
Drysor hwyliog, a diolchwyd i Eryl
ac Islwyn am ei threfnu mor
eftei1hiol.
Ailetholwyd y swyddogion a
phenodwyd
cynrychiolwyr
i'r
Pwyllgor Etholaeth, i'r Cyngor
Cenedlaethol ac i'r Gynhadledd
Flynyddol,
a
gynhelir
yn
Uandudno ym mis Medi. Cafwyd
amryw 0 awgrymiadau diddorol
am gyfarfodydd y flwyddyn nesaf.
Bydd cyfarfod cyntat y tymor nos
Fercher, 12 Medi, a byddwn yn
croesawu Alun Ftred Jones AC,
Ilefarydd y Blaid ar Gyilid a
Chyflenwi
Gwasanaethau
Cyhoeddus,
i son
am
y
datblygiadau
diweddaraf yn y
Cynulliad. Croeso cynnes iawn i
bawb i'r Sefydliad Coffa am 7.30
o'r gloch.
CAPEL Y RHOS. Fore Sui, 1
Gortfennaf, cafwyd gwasanaeth
arbennig i rannu tystysgrifau i
blant yr Ysgol Sui am Iwyddo yn yr
Arholiad Llafar. Yr oedd y
gwasanaeth
yng ngofal ein
Gweinidog, Y Parchedig Marcus
Robinson, a Mrs Meirwen Lloyd.
Cytlwynwyd
yr emynau
a'r
darlientadau i gyd gan y plant, a
chafwyd unawd gan Gwern
Brookes.
Croesawyd
Megan
Jones, Llys Eryri, yn 01 ar 01 cael
triniaeth yn yr ysbyty. Diolchwyd i
athrawon yr Ysgol Sui am eu IIafur
ac i Mrs Maureen Pierce am
arholi'r plant.
Tristwch oedd deal! bod Mrs
Meirwen Lloyd yn dymuno cael
seibiant haeddiannol iawn ar 01
gwasanaethu'r Ysgol Sui am 25
mlynedd. Bydd coiled enfawr ar ei
hoi, a chyflwynodd y Gweinidog
anrheg
iddi
i
ddangos
gwerthtawrogiad
yr Eglwys o'l
IIafur diflino. Un arall sydd wedi
rhoi oes 0 wasanaeth i'r Ysgol Sui
yw Mrs Beryl Thomas,
a
dderbyniodd
Fedal Gee yn
ddiweddar
ym Mhorthmadog.
Cyflwynwyd blodau ac anrheg iddi
hithau, a diolchwyd l'r ddwy am eu
gwaith gyda'r plant.
Brat oedd cael croesawu teulu
ifanc newydd i'r eglwys fore Sui,
22 Gorffennat, sef Llion a Ffion
Williams a'u merch fach, Liti.
Derbyniwyd Ffion yn aelod lIawn 0
Capel y Rhos gan y Gweinidog a
chroesawyd Uion 0 Gapel Berea
Newydd,
Bangor,
cyn
y
gwasanaeth i fedyddio Lili. Mae
croeso cynnes iawn iddynt fel
teulu i'n plith.
MERCHED
Y WAWR. Nos
Fawrth, 11 Medi, am 7.30 yn y
Sefydliad Coffa, cychwynnir y
tymor gydag Arddangosfa 0 Waith
Llaw Amrywlol gyda Eira Huws,
chwaer Megan Roberts,
ein
Llywydd. Gellir eich sicrhau y bydd
gwledd o'n blaenau a noson
hwyllog yn sgil hynny. Darperir y te
a'r raffl gan genod Penisarwaun.

Anogir pob aelod i geisio dod a
ftrind gyda hwy gan fod rhaglen
amrywiol a rhywbeth at ddant
pawb wedi'u trefnu gan y pwyllgor.
DIOLCH. Dymuna Rhiannon a
Megan a'r ddau deulu ddiolch yn
ddiffuant

am

bob

arwydd 0
dderbyntwyd

gydymdeimlad
a
ganddynt yn eu profedigaeth 0
golli Mam, Nain, Hen Nain a Henhen Nain annwyl iawn, set Annie
Jones, Eihonwy, a fu farw yn gant
a dwy oed ar 23 Gortfennaf.
Casglwyd y swm anrhydeddus 0
£600 at achos Ymchwil i rwystro
colh golwg, yng Nghaerdydd.
Cafwyd gwasanaeth gwahanol,
teimladwy ac arbennig iawn yn y
Bryngwyn gan y Parchg Richard
Jones (a ddaeth, er lIawer 0
anhawsterau
personol, 0 Gwm
Gors) ar y cyd a'r Parchg Gwilym
Parry. Diolch i chwi.
Carwn ddiolch hefyd i Mrs
Megan Roberts am chwarae'r
organ ac am el hanerchiao am
tywyd Mam. Hetyd i Mrs Olwen
Hughes am osod y blodau. Diolch
i'r Bedol am eu croeso arferol ac
i'r ymgymerwyr angladdau, Mr
Gwyn Jones, Caernarfon, a Mr
Gwynfor Pritchard, Llanberis, am
eu cwrteisi a'u cymorth ar amser
trist.
Mae ein diolch yn ddibendraw i
bawb ym Meddygfa Llanberis ac
i'r hall otalwyr cartref sydd wedi
rhoi blynyddoedd 0 ofal tyner lddi
i'w galluogl 1 aros yn ei chartref yn
Erlionwy yn 01 ei dymuniad.
Yn olaf, and yn bennaf, ein gwir
ddiolch i Megan a Gareth Roberts,
i Eirianwen a Dytydd Whiteside
Thoms ac i Maureen Bnerley am
eu cefnogaeth
tu hwnt i bob
dlsgwyliad tuag at eu cymdoges
oedrannus.

FFAIR
GREIRIAU
YNYSMON
~

Maes Sioe Mon
Mona (ar yr AS)
Sadwrn a SuI
6/7 Hydref 2007
o 10.00am - S.OOpm
Mynediad: £2.50
Parcio am ddim
Lluniaeth ardderchog
Arwerthwyr Creiriau a
Hen Bethau 0 bob rhan 0
Brydain yn arddangos a
gwerthu hynafion 0
ansawdd da

I

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

LLANRUG
Ffon: (01286) 674183
(0589) 899901

Cyngor Cymuned Llanrug
Ar nos Fawrth, 19 Mehefin,
cynhaliwyd cyfarfod o'r Cyngor
Cymuned yn y Sefydliad Coffa
Llanrug. Y cadeirydd oedd )1
Cyngh.
Dafydd
Whiteside
Thomas a chroesawodd pawb i'r
cyfarfod.
Cadarnhawyd
cofnodion
IS Mai yn gywir.
Cyflwynodd y Cyngh. Goronwy
Hughes
adroddiad
ariannol
cyfredol a diolchwyd iddo gan y
cadeirydd.
Pwyllgor Cynllunio Arfon
Wedi caniauiu y ceisiadau
canlynol:
• Estyniad i Fferm Ceunant,
Ceunant;
• Codi 4 ty fforddiadwy ar lain
dir
cyfagos
i Teras
Bryngwyn, Llanrug;
• Estyniad cefn a phorth yn 4
Teras Bryn Coch, Llanrug.
Mae'r ceisiadau canlynol wedi eu
gumhod ganddynt:
• Cais amlinellol am un ty ar
lain 0 dir cyfagos i 1 Bryn
Gro, Cwm y GIo;
• Adeiladu ty ger Erw Gain,
Llanrug;
• Cais ol-weithredol am gadw
adeilad
ar gyfer defnydd
amaeth / storio, sydd wedi ei
godi tu allan i gwrtil ym Mur
Moch, Cwrn y GIo;
Ni thrafodwyd y ceisiadau
uchod gan y Cyngor Cymuned
gan fod y penderfyniadau wedi
dod i law cyn y cyfarfod.
Ceisiadau Cynllunio neuiydd 0
flaen y Cyngor.
Doedd dim gwrthwynebiad
i'r
canlynol:
• Creu man yfed cysgodol yn y

°

Glyntwrog, Llanrug;
• Esryniad deulawr ar 2 Ty
Crwn, Cwm y G10.
Rocdd
gwrthwynebiad
i'r
canlynol:

a storfa gyda
chyfleusterau maes carafanau
teithiol yng N ghil )r Bont,
Crawia, ar y sail ei fod yn gam
tuag at sefydlu'r safle yn faes
carafanau parhaol yn hytrach
na maes carafanau symudol.
Mae hefyd yn ddatblygiad
sydd
tu allan
i'r
ffin
presennol.
• Dymchwel y ty presennol ac
adeiladu ry newydd yn Afon
Rhos, LIanrug, ar y sail ei fod
yn adeilad
newydd
yng
nghefn gwlad ac ar sail ei faint
a'i edrychiad. Teimlid )T gellid
bod wedi edrych
ar gais
fyddai'n cadw'r hen fwthyn a'i
ehangu drwy addasu. Dyma
enghraifft arall 0 golli bwthyn
traddodiadol
trwy
ei
ddymchwel.
• Dymch\\7el Capel Hermon,
Llanrug, a chodi dau dy ar )7
safle. Gwrthwynebwyd
ar y
sail
y
byddai'n
creu
problemau parcio a byddid yn
dymch\vel
hen
adeilad
hanesyddol
i greu anned
nev.ydd. Roedd y Cyngor yn
• Codi modurdy

gefnogol i gadw'r capel a'i
droi yn dy.
Gofynnwyd i'r clerc gysylltu a'r
Aciran Gynllunio hefyd i ofyn
am ymateb i'r cais a gyflwynwyd
gan Gymdeirhas
Pysgorwyr i
godi hafan bysgota yn y Crawia.
Roedd
Pwynt
6 (defnydd
presennol)
yn dweud fod
annedd yno ar hyn 0 bryd, a
does dim un yno; hefyd roedd
Pwynt 10 (hawliau tramwy'r
cyhoedd) yn aneglur iawn, gan
fod ateb cadarnhaol a negyddol
wedi ei ddefnyddio
i'r un
cwestiwn. Mae angen holi hefyd
a yw adeiladau Cae Rhydau yn
cael eu dymchwel, gan fod
cyfnod y rhybudd wedi dod i
ben bellach.
Gwneir cais i gael torri'r coed ar
gongl Llys Derwen ar groeslon
y Bryngwyn, a hefyd i drwsio'r
clawdd cerrig ar y gongl, ochr
Tan y Coed,
ar yr un
groesffordd.
Daeth cwynion ilaw fod Llwybr
Cyhoeddus Rhif 68 (rhwng Cae
Siencyn a Tbyddyn Rhyddid)
yn anodd iawn ei gerdded erbyn
byn ac mae hi'n wlyb iawn yno
hefyd. Y clerc i gysylltu a'r
adran berthnasol.
Mae'r heddlu
wedi gofyn i
yrrwyr beidio parcio ar Lon
Crawia dros y ffordd ag Y sgol
Brynrefail. Gofynnwyd i'r clerc
anfon at yr Adran Trafnidiaeth i
ofyn am gael rhoi llinellau
melyn i wahardd parcio yno.
Mae'r cyngor wedi cefnogi cais
Mrs Gwawr Owen (sy'n tywys
plant Y sgol Gynradd Llanrug ar
draws y ffordd) i gael 'railings'
ar ochr y palm an t lIe mae'r
groesfan. Mae hi'n bryderus
iawn am y sefyUfa beryglus fel
ag y mae ar hyn 0 bryd. Bydd y
clerc yn cysylltu ag Adran
Priffyrdd Gwynedd.
Daeth dau gais i law i gael prynu
tir sy'n
eiddo
y Cyngor
Cymuned. Mae un yn arwain at
dy Ganllwyd, wrth fynedfa cae
chwarae Pwll Moelyn, lie mae
hawl tramwy ar hyn 0 bryd.
Cytunodd y Cyngor i werthu y
tir a'r giat mochyn at y ry.
Pasiwyd fod yn rhaid cadw'r
fynedfa fawr a'r giat fach i'r cae
fel ag y maent.
Gwnaed cais gan berchnogion
Tan )f Buarth i gael prynu y rhan
ochr araIl i'r un cae chwarae sef y llain 0 dir sy'n rhedeg
gyda'r ardd gefn, yr iard 10 ac
sy'n ffinio gyda thir Ffenestri
Cel rig. Cytunodd y Cyngor i
hyn ac mae cais wedi ei wneud i
gael pris gan y prisiwr dosbarrh.
•
Cynheir y cyfarfod nesaf ar nos
Fa\vrth, 17 Gorffennaf yn Y sgol
Gymuned Cwm y Glo.

Cefnogwch
ein Hysbysebwyr
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WAUNFAWR
Mrs Nan Roberts, Pantaton, Fton: (01286) 650570
CLWB 300. Enillwyr rnis Mehefin
oedd £40±: Mr Garry Davies, GAllt
y Bont; £25: Mrs Rhian Eillos, Ty'n
Llidiart: £10' Mr Wilt Jones, Treflys.
Enillwyr mrs Gorffennaf oedd £40:
Mr Aeron Jones, 9 Croes y Waun:
£25: Mr Elfyn Griffith, Blaen y Nant;
£10: Mrs Pearl Williams, Parco
HOFFAI Tom a lona Wiliams,
Llwydiarth, ddiolch i'w teulu a'u
ffrindiau i gyd am y cardlau ac
anrhegion a ddebyruwyd ganddynt
ar achlysur eu Priodas Aur yn
ddiweddar. Diolch yn tawr iawn.
DRAENOG
I Drefor i sgota un bora
Aeth dau 0 Waunfawr ar eu siwrna
Ond syrthlo l'r cae
Wnaeth y tewaf o'r ddau
A galwyd ar Wylwyr y Glanna'.
NOSON
ARWERTHIANT.
Nos
Wener, 14 Medi, am 6.30 o'r gloch
yn Festri Capel Coch, Llanbens,
cynhelir
Noson
Goffi
gyda
stondinau
Ilytrau, bric a brae,
tom bola, cacennau
ac amryw
gystadlaethau,
Bydd yr elw i'w rannu rhwng
Ymgyrch Cristnogol Sierra Leone a
Chynllun Efe (Efengyl Dros Fro
Eco'r Wyddta) - i gael gweithlwr
ieuenctid Cristnogol i'r ardal.
Croeso cynnes i bawb o'r ardal.
DYMUNA Alwyn a Veronica Morris,
Merddyn. Ceunant, ddiolch 0 gal on
i bawb a gyfrannodd mor hael tuag
at y noson 'Hog Roast' Iwyddiannus
lawn a gynhaliwyd nos Sadwrn, 7
Gorffennaf.
Daeth elw'r noson i £2,020, y
swm hynod yma j'w rannu rhwng
Ymchwil Cancr ar y Fron a Thy
Gobaith.
PLAID CYMRU. Cafwyd barbaciw
pleserus iawn yn Antur Waunfawr a
gwnaed elw 0 £250. Diolch i Huw
Ynyr a Rhys Llew am drefnu ac i
bawb am ddod.
Anfonodd
y gangen siec 0
£1,000
i
Dy
Gwynfor
yn9
Nghaerdydd yn ddlweddar i helpu'r
Blaid i dalu costau yr ymgyrch fwyaf
IIwyddlannus yn ei hanes. I ymuno
a'r gangen gellir cysylltu a Beryl
Jones,
Dolcoed,
Bodhyfryd
(650345)
SEFYDLIAD Y MERCHED. Ar 5
Gorffennaf aeth yr aelodau am drip
i Nant Gwrtheyrn ac er fod y tywydd
braidd yn siomedig, mwynhaodd
pawb eu hunain. Ar 61 ymweld a'r
Capel a rhai o'r tal. cawsom de yng
Nghaffi Meinir. Cynhelir y cyfarfod
nesaf ar 6 Medi, pryd y bydd Mrs
Linda Newton 0 Landegfan yn
siarad ar y testun 'Fy Mywyd Mewn

bwthyn traddodiadol,
a chlywed
dyfyniadau 0 waith yr awdures trwy
gyfrwng clustffonau.
Derbyniol iawn oedd y baned a'r
gacen ar ddiwedd y noson tra'n
gwrando ar yr hanesydd, Dewi
Tomos, yn crynhoi ac yn rhoi
braslun inni 0 hanes y datblygiad.
Roedd yr holl brofiad yn un hynod 0
bleserus
a
phawb
yn
gwerthfawrogi'r
gwaith caled a
wnaethpwyd ac a wneir i ddatblygu
a chynnal y proslect.
Yn absenoldeb
ein lIywydd
Sylvia Prys Jones, sy'n gwella ar 61
bod yn yr ysbyty, diolchodd Irene
Roberts i Sian a staff y ganolfan am
y croeso ac am noson ddifyr.
Dymunodd wellhad buan I Sylvia;
cydymdeimlodd a Doris Roberts yn
ei phrofedigaeth 0 golli ei modryb, a
Ilongyfarchodd Bethan, merch Gill
Wyn ar ei dywedd"iad. Diolchodd
hefyd r'r aelodau a gynorthwyodd, a
gyfrannodd
ac a gefnogodd
y
noson goff! a drefnwyd ar y cyd
gyda Sefydliad y Merched i godi
arian
tuag
ar ysgol
newydd
Pendalar.
Bydd y tymor
newydd
yn
dechrau ar 27 Medi, a r swyddogion
fydd Sylvia Prys Jones, Heulwen
Huws ac Alma Jones. Edrychwn
ymlaen at dymor IIwyddlannus arall
gan ei bod yn argoeli y bydd niter yr
aelodau yn cynyddu eto'r fwddyn
nesa. Cofiwch y dyddiad. Rydym yn
gangen sy'n tyfu!
EISTEDDFOD WAUNFAWR.
Noson Gwis yn Nhafarn Snowdonia
nos tau, 13 Medi, am 8.00 o'r gloch.
Yr elw at Eisteddfod Waunfawr.
Dyddiad yr Eisteddfod Bentref
fydd Sadwrn,
27 Hydref, yng
Nghanolfan Waunfawr am 10.00 Y
bore a 7.00 o'r gloch yr hwyr.
Cystadlu yn agored i unrhyw un
sydd yn byw yn Waunfawr a Betws
Garmon ac unrhyw blentyn sydd yn
mynychu Ysgol Waunfawr.
LLWYDDIANNAU. Eleni eto mae'n
rhald mm longyfarch plant a phob
ifane y pentret, tu'n gwaithio mor
galed ar gyfer yr arholiadau yn yr
ysgollon
a'r
colegau,
ar eu
IIwyddiant. Dymunwn y gorau ichi i
gyd i'r dytodot,
Dymunwn yn dda hefyd i bob un,
o'r ieuengaf i'r hynaf, fydd yn
cychwyn ar yrfa mewn ysgol, coleg
a swydd ym mis Medi.
DATHLU PEN-BLWYDD PRIODAS
Bu Mr a Mrs Tom H. Williams,

a
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CLWB BOWLIO. Nos Wener. 3
Awst, aeth yr aelodau t'r Caban ym
Mrynrefail
i ddathlu
eu cinio
blynyddol. Ar 61 pryd bwyd blasus
cyflwynwyd gwobrau i enillwyr y
cystadlaethau fel a ganlyn:

Cwpan i'r Merched
1. Kit Jones; 2. Pearl Wiliams.
Cwpan y Capten
1. Emyr Evans: 2. Dafydd Price.
Llwydiarth, yn dathlu cyrraedd eu
Priodas
Aur
yn
ddiweddar.
Llongyfarchiadau a phob dymuniad
da ,chi.
PRIODASAU.
Llongyfarchion
a
dyrnuruadau da I Euros Wyn, Y
Frenni. ar ei briodas a Catrin Mara
o Lanuwchllyn, ac yn eu cartret yng
Nghaernarion.
Yr un yw ein dymuniad i Llion
Iwan, Atallon, ar el briodas
Dawn
o Gaernarfon. Maent hwy wedi
ymgartrefu yn Y Groeslon, gar Peny-groes.
Yng
nghapel
Bontnewydd
priodwyd Kevin Davies, Hafan. ac
Eirur Jones o'r Bontnewydd. Yma,
yn Stad Ty Hen yn y Waun y maent
hwy wedi ymgartrefu. Dymuniadau
gorau I chithau.
Llongyfarchiadau hetyd i Kevin
Roberts, Sw, y Gwynt, ac Amanda
ar eu priodas. Dymunwn yn dda
lddynt yn eu cartref yn LlanellI.
LLONGYFARCHIADAU
a phob
dvmumad da I Wyn a Pat Griffith,
Collwyn Bach, a tu'n dathlu eu
Priodas Arian yn ystod yr hat.
PEN-BLWYDD. Bu Nia Elin, Teras
Eilian, yn dathlu ei phen-blwydd yn
18 oed. Llongyfarchiadau a phob
cvrnuruao da rr dyfodol. Nla.
GENEDIGAETHAU
Llongyfarchiadau
i Mr Gwynn
Davies, Bryn Eithin, ar enedigaeth
ei or-*'Ir, Gruffudd
Mel, mab
bychan I'w -Nyr, Darron a Lowri
Harris.
Ganwyd merch fach, Mali Rhys,

a

Dylan Griffith

Bocs'.
MERCHED
Y WAWR.
Daeth
gweithgareddau'r
tymor
i ben
ddiwedd Mehefin gydag ymweliad
Chae'r
Gors,
Canolfan
Dreftadaeth y Dr Kate Roberts yn
Rhosgadfan. Er gwaetha'r glaw a'r
ruwi
roedd y croeso yno'n gynnes
,
lawn.
Dechreuodd y daitn yn y Caban.
lie cawsom wylio ffllm fer yn tratod
cerrig milltir yng ngyrfa a bywyd
personol
Kate Roberts. Yn yr
arddangosfa
aml-gyfrwng
yn y
Beudy, cawsom glpolwg ar fywyd
yn Rhosgadfan
ar droad
yr
ugeinfed ganrit a phwy a beth a
ysbrydolodd Frenhines ein Lien i
ysgrifennu.
Camu'n 61 i gyfnod
plentyndod
Kate
Roberts
wnaethom yn y Ty a mwynhau
amgylchedd clyd ond ttooalod y

.......

TREFNWR ANGlADDAU ANNIBYNNOL a LLEOL
TROS-Y-WAEN, PENISARWAUN

Yn gwasanaethu'r

holl ardal yn cynnwys

PENISARWAUN, DEINIOlEN, llANRUG A lLANBERIS
Gwasanaeth teimladwy,
urddasol a phersonol,
24 awr y dydd
Ffoniwch:

Dylan (Llys }ar87183

Symudol:

....-----...,

07778127394

HEFYD CERBYDAO

CLASOROL

YR WYDDFfI

Cyrhaeddwch mewn steil - mewn cerbyd Rolls Royce
ar

gyfer priodasau, pen-blwyddi ac
achlysuron arbennig eraill

Tlws Coffa T.A. Thomas (yn cael el
chyflwyno gan Mrs A. Thomas)
1. Dafydd Price; 2. Emyr Evns.
Trefnwyd y noson gan Dafydd Price
a Joe Large
Mae'r Clwb yn cyfarfod yn y
Ganoltan ar bnawn a nos Fawrth a
phnawn a nos lau. Croeso cynnes i
aelodau
newydd.
Am fwy 0
wybodaeth cysyllter a Joe Large ar
Waunfawr 650179.
i Anwen a Jim. wyres tach I Mrs
Mary
Jones,
Llwyn
Afon.
Llongyfarchiadau
icht, Mary, ar
ddod yn nain.
Daeth Mrs Laura Pierce, Ty'n
Twll, yn nam hefyd, i Elin, merch
tach i'w mab, Gareth a CerL
Llongyfarchiadau
ichi, Laura, ac
hefyd
ar ddathlu
pen-blwydd
arbennig iawn.
Llongyfarchladau
i Robin a
Megan Williams, Bryn Dityr, ar
enedigaeth
Wyr bach.
Robin
Thomas, mab bach i Mair a Rob,
gor-W'yr i Mrs M. Jones, Glasfryn.
Dymunwn wellhad buan i Mr Robin
Williams, sydd wedi bod yn derbyn
triniaeth mewn ysbyty.
LLWYDDIANT EISTEDDFODOL.
Llongyfarchiadau
mawr I Alun
Williams, Stad Bro Waun, ar el
Iwyddiant yn dod yn gydradd gyntat
yng Nghystadleuaeth Gwobr Goffa
Lewys
yn
yr
Eisteddfod
Genedlaethol.
YMDDEOLIAD. Dymunwn yn dda i
Robat Williams, Gwernydd, ar ei
ymddeoliad
0'1 swydd
gyda'r
Gwasanaethau Cymdeithasol.
YR YSGOL SUL. Dymuna aelodau
yr Ysgol Sui ddiolch i Ysgol Sui
Llanrug am gael ymuno hwy areu
trip blynyddol j Gulliver's World eto
eleni.
Bydd yr Ysgol Sui yn ailgychwyn
ym mrs Medi, yng nghapel Eglwys y
Waun.
ADREF O'R YSBYTY. Dymunwn
well had buan I Dafydd Greasley,
Stad Pant y Waun, wedi iddo
dderbyn triniaeth i'w benglin yn
Ysbyty Gobowen.
Anfonwn
ein
cotion
a'n
dymuniadau gorau am wellhad i
Mrs Sylvia Prys, Pen-y-Graig a Mrs
Glenys Jones.
Rhandir Mwyn
Mae'r
ddwy
wedi
derbyn
lIawdriniaeth yn Ysbyty Gwynedd.
YN YR YSBYTY.
Anfonwn
eln
cotion at Mrs Mair Williams a Mrs
Catherine Williams (Angorfa gynt).
Mae'r ddwy yn yr ysbyty ar hyn 0
bryd. Hyderwen y byddwch yn
cryfhau.
CYDYMDEIMLWN
yn ddwys a
theulu y diweddar
Mr Richard
Owen, Bro Waun: ei ferch, Grace,
a'i telbron. Dafydd a Gwyndaf a'u
teuluoedd, ac a'i ddwy chwaer, Mrs
Catherine Williams a Mrs Laura
Pierce.
DYMUNO'N
DDA. Yn ystod y
misoedd diwethaf daeth teuluoedd
newydd I fyw t'r Waun. Croesawn

a

hwy i'n plith a dymunwn yn dda r'r
teuluoedd sydd wedi symud oddi
yma i ymgartrefu mewn ardaloedd
eraill.
YSGOL WAUNFAWR
Er gwaethaf y tywydd ciam! cafwyd
dlgonedd
0
weithgareddau
amrywiol.
Ymweta a'r Ysgolion Uwcnredd.
Aeth 9 0 ddigyblion i ymweld ag
Ysgol Brynrefail a dwy i Ysgol Syr
Hugh Owen ar 14 Mehefin.
Dyma adroddiad Erin Hat a LOIs
Jones 0 flwyddyn 6:
Argraffladu Cyntaf
Pan godais ddydd lau roeddwn yn
telrnlo yn nertus oherwydd roeddwn
yn mynd i Syr Hugh Owen am y tro
cyntaf ac roedd pawb arall 0 fy
nosbarth yn mynd i Brynrefail yn
Llanrug. Ar y bws roeddwn yn
eistedd gyda Gwenno. Stopiodd y
bws yng Nghaeathro i nol plant 0
Gaeathro, wedyn doeddwn i ddim
yn teimio mor nerfus. Roeddym
wedi cyrraedd o'r diwedd yn teimlo
yn hapus. Roeddynt yn gwneud y
Cofrestr
ac wedyn aethom
i'r
ffreutur
i
gyfarfod
ysgollon
Uandwrog,
Felinheli, Felinwnda,
Maesmcla, Rhostryfan ac ysgol
Waunfawr,
sef fi a Stephanie.
Roedd Stephanie yn mynd i'r Uned.
Y gwersi cyntaf oedd Cymraeg,
ysgrifennodd
pawb ansoddeiriau
Cymraeg. Y wers wedyn oedd
Daearyddiaeth ac enw yr athrawes
oedd
Miss
Roberts.
Wedyn
cawsom
amser egwyl. Wedyn
cawsom Cerddoriaeth,
oedd yn
hwyl, roeddym eto Miss Evans.
Wedyn roedd hi yn amser elmo. I
ginlo cefais pizza oedd yn neis
lawn. Cefais greision a diod hefyd.
Amser chwarae es i l'r lIyfrgell ar y
cyfrifiadur. Ar 01 amser chwarae
caws om waith Graffeg. Wedyn
cawsom wersi gyda halen a dwr.
Wedyn
ar ddiwedd
y pnawn
cawsom goginio cookies. Roeddym
ond yn cael gwneud 3 yr un.
Roedd y diwrnod bron ar ben
felly roedd ein rhieni yn dod i'r ysgol
i gyfarfod. Roedd Mr Dai Fon
Williams yn slarad am yr ysgol.
Wedyn cawsom fynd i nol dillad
Ymarfer
Corff
I'r
ystafell
gerddoriaeh. Prynals slorts, t-shirt a
sanau rygbi. Wedyn aethom adref.
Rydw I wedl mwynhau y profiad
yma. Diolch
Lois

..

..

Yn y bore roeddwn yn gynhyrfus
lawn, aethom i ddlsgwyl am y bws
wrth yr ysgol yma. Daeth bws Ysgol
Brynrefail yn hwyr 0 ddeg munud.
ta
waeth
am
hynny,
pan
gyrhaeddom cawsom ein gwers
gyntaf, set Coginio. Coginio flapjacks apricots a cheirios. Roedd
pawb yn gorfod cael partneriaid ac
yn rneof popty eu hunain. Ein hail
wers, ar 01 yr egwyl, oedd Cerdd.
Ein hathrawes gerdd oedd Mrs
Edwards.
Chwaraeom
gem
cerddoriaeth.
Ein trydydd gwers
oedd Ffrangeg, ein geiriau oedd
Bonjour (Helo) Ca-va? (Sut wyt ti?)
Comment tu t'appelles (Be yw dy
enw?) Je mapelle Erin (Fy enw i yw
Erin)
Ar 01 Ffrangeg cawsom ginio a
wedyn cawsom arholiad darllen
nato Mrs Gwenno Bebb Eln gwers
olaf oedd taith 0 gwmpas Ysgol
Brynrefail, doedd hi ddim yn wers
arferol ond fel Treasure Hunt I ddod
i adnabod yr ysgol yn wall.
Roeddwn wedi mwynhau fy
niwrnod y no, roedd yn arbennig 0
dda.
Erin Haf
Teithiau Cerdded. Yn anffodus bu'n

rhaid gohirio taith noddedig yr
Adran lau i Foel Eilio oherwydd y
glaw. Cafodd Adran y Babanod,
serch hynny, ddiwrnod sych a
mwynhaodd pawb eu hunain yn
cerdded drwy'r pentref a chael
picnic ger yr afon. Dyma adroddiad
Tomos Morgan ac Elln Glyn. BI. 2
o'r diwrnod:
Dydd Gwener, aethom n i ar daith
gerdded. Gwelals i lawer 0 goed a
blodau
a gwair.
Roedd
hi'n
ddiwrnod brat iawn. Clywais yr adar
bach yn canu. A mi welais aton. A'r
path gorau oedd pan gawsom ni
bicnic yn y cae. Mi gefais hwyl
Efin Glyn

..

. '"

Dydd Gwener aethon ru ar daith
gerddad. Gwelars i lawer 0 goed a
blodau a gwair. Roedd hi'n brat
iawn. Clywais yr adar yn canu. Ar y
ffordd yno gwelais i ddafad yn
rhedeg yn wyllt. Ar y ffordd yn 01
aroglais i ddall coed derw a gwelais
geffylau. Roeddwn i wedi hoffi
mynd ar y daith gerdded.
Tomos Meredydd
Dringo yng Nghanolfan y Beacons.
Bydd plant blwyddyn 5 a 6 wedi
derbyn 6 sesiwn 0 wersi dringo yn y
Ganolfan erbyn diwedd y tymor.

•

•

Y Darian Gerdd. Cyflwynwyd y
darian gerdd elern I Erin Ynyr,
blwyddyn
6. Carem fel ysgol
ddiolch unwaith eto i Mrs Ann
Marston
am
drefnu
i
gael
Arweinydd
Llinynnol
Cerddorfa
Frenhinoi
Lerpwl,
Mr Cormac
Henry, i gyflwyno'r darian.
Trip Adran y Babanod, Mehetin 29
Bu'r Babanod am drip i Sw Caer
ddiwedd rnis Mehefin, Roedd pawb
wedi mwynhau au hunain Dyma
adroddiad Jac Davies ae Elis Penri
o flwyddyn 2 o'u diwrnod.
Dydd Gwener am naw o'r gloch
aethom ni i Sw Gaer. Cymerodd
awr a hanner i fynd yno. Gwelars
anifail od, roedd o'n hanner sebra a
hanner giraff. Gwelais rheinosyrys
tew yn bwyta gwair yn y cae a
gwelais lew yn cysgu ar y gwair.
Ron i yn hapus, prynais crystal.
Cefais hwyl.
Jac Davies

Cafwyd diwrnod IIwyddiannus lawn
yn datrys problemau.
Gtj.,yl Gyfeiriannu yng Nghlynlliton.
Ddydd Mercher 11 Gorffennaf bu
plant blwyddyn 6 yng Nglynllifon
mewn Gwyl Gyfeiriannu.
Roedd
deg ysgol yn bresennol, gyda 1800
blant
yn
cystadlu.
Cawsant
ddiwrnod da er gwaethaf y glaw.
Trip b/wyddyn 3 a 4 i Eisteddfod
Ryngw/ado/ Llangollen Tra roedd
blwyddyn 6 yng Nglynllifon roedd
blwyddyn 3 a 4 yn Eisteddfod
Ryngwladol Llangollen. Cawsant
deithio ar y gamlas a mwynhau
diwrnod 0 ddawnsio.
Trip gwaith maes Daearyddiaeth
b/wyddyn 5 a 6 i'r Foryd. Fel rhan 0
waith maes Daearyddiaeth bu plant
blwyddyn 5 a 6 yn astudio bioamrywiaeth
a
chynefinoedd
gwahanol y Foryd a Dmas Dinlle
ddydd Gwener, 13 GorHennaf.
Pleidleisiodd y plant eu bod eisiau
mynd er gwethaf y glaw trwm.
Diolch I Nia Jones, y Swyddog
Morwrol,
a Jess
ac I Anna
Williams, mam Peter a Tim am
drefnu'r gweithgareddau.
Diolch
hefyd i Mr Tommy Williams, taid
Carwyn, Megan a Gwion, am adael
i ni ddefnyddio'r clwb carafanau yn
Ninas Dinlle i fwyta'n bwyd a chael
sasiwn
addysgoJ
dan
do
Uchafbwynt y dydd i bawb oedd
cae I defnyddio y pwll nofio cynnes
awyr agored. Diwrnod i'w gofio. Yn
rhyfedd lawn fe gyfrannodd y glaw
di-baid at yr atgofion am y diwrnod.
Trip Meithrin Llanberis. Yr un
diwrnod aeth y plant Meithnn ar y
tren yn Llanberis a chwsant fore
wrth eu bodd.
Noson Rhienl Newydd. Cynhaliwyd
noson i rieni'r plant meithrin a fydd
yn cyehwyn ym mrs Medi ar nos

Lun, 16 Gorffennaf. Brat
oedd gweld cymaint 0
rienl'n bresennol. Y dydd
Mawrth canlynol daeth y
plant i dreutro pnawn yn
yr ysgol - pob un ohonynt
yn blant da ac ni welwyd
yr un deigryn.
Dwi'n
meddwl bod y mamau
wedi poeni mwy na'r
plant I
Mabolgampau. Yn
anffodus, oherwydd y
glaw, ni chynhaliwyd y
mabolgampau cyn
diwedd y tymor. Roedd y
cae yn wlyb socian. Son,
blwyddyn 6!
Cyt/wyno Tsnenneu.
Ddyddlau,19
Gorffennaf, eyflwynwyd
Tarian Cywaith yr Adran
lau. Roedd safon y
cyweithiau eleni yn uchel
tu hwnt, gan achosi cryn
gur pen i'r athrawon.
Derbyniodd pob plentyn
fstrruadaeth a thystysgrif am eu
gwaith caled a rhoddwyd tocyn lIyfr
o £5.00 l'r canlynol:
Blwyddyn 3: 1 Dafydd Llwyd; 2.
Kushla; 3. Gwion.
Blwyddyn 4: 1 Tesni; 2., Megan
Ellen' 3. Melen.
Blwyddyn 5: 1. Jessica; 2. Faye/
Gruffydd; 3. Dion/Peter.
Blwyddyn 6: 1. Lois; 2 Erin Ynyr;
3 Carwyn.
Dytarnwyd wedyn y bnf wobr
rhwng enillwyr y blynyddoedd. Y
buddugol eleni oedd LOIS Jones 0
flwyddyn 6. Llongytarchiadau mawr
am wneud
cywaith
trefnus
a
diddorol am deith.o i 8atagonia.
I glol y tymor a'r tlwyddyn
addysgol cynhaliwyd y Cyfarfod
Gwobrwyo
ddydd Gwener.
20
Gorffennaf. Dyma'r enillwyr eleni:
Y Oarian Gelt: Erin Ynyr, 81.6.
Y Oarian
Ymdrech:
Shannen
Owen, B1.5.
Cyflwynwyd
geiriaduron
i
ddlsgyblion
Blwyddyn
6 sy'n
ffarwelio a ni a dymunwn pob
IIwyddiant
iddynt
yn
Ysgol
Brynrefail
ac Ysgol Syr Hugh
Owen.
Ftair Hat e'r oenn Gerdded
Noddedig. Byddwn yn aildrefnu'r
ddau weithgaredd yn fuan ym rms
Msdr. Rhydd hyn twy 0 amser i neru
a phlant i gasglu arian a phethau
i'w gwerthu! Felly erfyniwn ar bawb
i wneud ymdrech arbennig ar gyfer
y Ffair gan ein bod. fel ysgol dros yr
nat, yn datblygu r iard fewnol ar
gyfer y Cyfnod Sylfaen Adran y
Babanod ac rydym angen arian!
Bydd yr ysgol yn ailaqor I r plant
ar ddydd Mwrth, 4 Med!. Gcbelthro
bod pawb wed I cael gwyliau braf a
diolch am eich cefnogaeth drwy'r
f1wddyn.

Dydd Gwener es I i Sw Gaer gyda'r
dosbarth a gwelals tarantiwla stei
yn cerdded
yn araf. Gwelais
chlmpansis babis yn chwarae tic ar
ben tWr uchel. Neidlodd un i mewn i
rwyd a dllynnodd bob babi arall.
Gwelais pengwin yn noflo'n brat yn
y dwr Cefais amser brat.
ENs Penr;
Cwrs Gwe;thgareddau Antur. Bu
plant blwyddyn 5 a 6 ar gwrs
gweithgareddau tim yn Rhyd-ddu
ddydd
Gwener.
29
Mehefin.

Gwelthgareddau gyda c/ai.
1 ..,

..

BETHEL

,

Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726
Camera yn ngofal Richard LI. Jones, 5 Y Od61.Ff6n: (01248) 670115

DIOLCH. Dymuna Elizabeth Ellis
Evans, Pen Parc, ddiolch yn tawr i'r
teulu
a
ffrindiau
am
eu
caredigrwydd ar achlysur dathlu ei
phen-blwydd arbennig, 'Oed yr
Addewid'!I ar 13 Gorffennaf. Cefais
ben-blwydd i'w gofio.
DYMUNA Ann Parry, 3 Y Rhos,
ddiolch 0 galon i'w theulu, ffrindiau
a chymdoqron am yr holl gardiau,
blodau, y rhoddion a'r dymuniadau
da tra roedd yn Ysbyty Gwynedd ac
hefyd ar 01 iddi ddod adref.
NOSON ARWERTHIANT.
Nos
Wener, 14 Medi, am 6.30 o'r gloch
yn Festri Capel Coch, Uanberis.
cynhelir
Noson
Goffi
gyda
stondinau lIyfrau, bric a brae,
tombola, cacennau ac amryw
gystadlaethau.
Bydd yr elw i'w rannu rhwng
Ymgyrch Cristnogol Sierra Leone a
Chynllun Ete (Efengyl Dros Fro
Eco'r Wyddfa) - i gael gweithiwr
ieuenctid Cristnogol i'r ardal.
Croeso cynnes i bawb o'r ardal.
PRIODAS.
Dydd Sadwrn, 28
Gorffennaf, yng nghapel Cysegr
Bethel, priodwyd Lois Angharad
Druce, Arlryn, Tan-y-Cae. a John
Gwyn Lloyd 0 Rhuthun, gan Y
Parchg Marcus Wyn Robinson.
Llongyfarchiadau a phob dymuniad
da i'r ddau.
DIOLCH. Dymuna Lois a John
Gwyn Lloyd ddiolch i'w teuluoedd
a'u ftrindiau am yr anrhegion a'r
dyrnuruadau da a dderbyniwyd
ganddynt ar achlysur eu priodas.
Diolch arbennig
i'r Parchg
Marcus
Wyn
Robinson
am
wasanaeth
priodas annwyl
a
bendithiol, i Manon Gwynedd am ei
gwaith wrth yr organ, i Mrs
Margaret Williams, gofalwralg y
capel, am ei chymorth gyda'r
trefniadau ac i Mrs Edwina Morris
ac Iwan am y trefniadau blodau
bendlgedig yn y capel.
Gwnaethoch
ddiwrnod
ein
priodas
yn
un arbennig
a
chofiadwy. Diolch 0 galon i chwi i
gyd.
LLONGYFARCHIADAU
i Angela
Roberts, Penrhos Villa, ar ennill
Gradd B.Sc. ym Mhrifysgol Bangor.
Yn yr hydref bydd Angela yn
dechrau cwrs hyfforddi i fod yn
athrawes yn y coleg ym Mangor.
DIOLCH.

Dymuna

Ann

Ellis

Williams, Y Odolwen Fach, ddiolch
i'w theulu, ffrlndlau, cymdogion a
phawb yn syrjeri y Waunfawr am yr
holl
gardiau,
anrhegion
a
dymuniadau da a dderbyniodd ar
achlysur ei phen-blwydd arbennig
a'i hymddeoliad.
Diolch yn fawr iawn hefyd i gleifion
syrjeri Waunfawr a Llanrug am eu
caredigrwydd.
CLWB 200 Y NEUADD. Enillwyr
Mai oedd: £40' {5} Rhianwen Gadd,
3 Y Ddol; £20: (137) Judith Jones,
Gwelfor, 3 Rhes Erw; £10: (15) Mair

Williams, 15 Y Ddol.
Enillwyr Iwcus Mehefin oedd:
£40: (76) W. W. GriHiths, Ivy
Cottage; £20: (91) Ceris Williams, 1
Tan y Cae; £10: (145) Albert
Hughes, 34 Bro Rhos.
DYMUNA John Arlon a Pat a theulu
y ddiweddar Mary Catherine Owen
ddatgan eu diolch i berthnasau,
ffrindiau a chymdogion am bob
arwydd 0 gydymdeimlad, ynghyd
a'u rhoddion tuag at gronta adfer
Meddygfa
Waunfawr,
a
dderbyniwyd 0 golh Mam, Nain a
hen Nain annwyl. Diolch i staff
Cartref
Penisarwaun
am ofal
arbenntq lawn, ynghyd genethod
gofal cartref Cwrnru Caredig. Diolch
hefyd i feddygon Waunfawr. Diolch
i Gors Bach am drefnu lIuniaeth
arbennig ac I Gwilym Jones a'l Fab
am wasanaeth trylwyr.
MERCHED Y WAWR. Cynhelir
noson agoriadol cangen Bethel nos
Fercher, 12 Medi, am 7.30 o'r gloch
yn neuadd yr Ysgol Gynradd. Mae'r
pwyllgor wedi trefnu 'Swper Croeso
a Chan' yng nghwmni Jonathan,
Eleri ac Elen o'r pentref Croeso
cynnes iawn i aelodau hen a
newydd.
Mae'r pwyllgor yn awyddus iawn
I estyn gwahoddiad cynnes I holl
ferched y pentref sydd heb ystyried
ymuno a m o'r blaen. Mae rhaglen
amrywiol wedi ei thretnu a byddwn
yn falch 0 gael eich cwrnm ar yr ail
nos Fercher 0 bob mis.
CAPEL Y CYSEGR. Yn ddiwedd~r
bu r'r Gweinidog, y Parchedlq
Marcus Wyn Robinson, gynnal niter
0 wasanaethau
bedydd pryd y
beddyddiwyd pedwar 0 blant bach
yng nghwmni eu teul.uoedd ~
chyfeillion.
set
Jessica
Mal
Williams, merch tach Dewi a
Donna, ac yna dau gefnder, Gwion
Elis Bee, mab bach Mark a Manon,
a Settan Pyrs White, mab bach
Angharad ac Antony, ac wedyn
Cian Cyffin Oscar Hughes, mab
bach Catnn
a Martin.
Pob
dymuniad da t'r plant a'u teuluoedd.
YSGOL SUL Y CYSEGR. Er
gwaetha'r tywydd gwlyb bu i nifer
dda 0 blant, ynghyd a'u hathrawon,
rhieru a chyfeillion, gerdded i
gefnogi Meurig Huws yn ei ymgyrch
i godi arian i Amblwlans Awyr
Cymru drwy feicio 0 Gaerdydd i
Gaernarfon. Bu'r daith yn hynod
Iwyddiannus a braf oedd cael
croesawu Meurig a'i ddau gyfaill tu
allan i gastell Caernarion ar 01 bod
wrthi'n
beicio
am
14
awr.
Llwyddwyd i gasglu dros £800 yn
enw'r Ysgol Sui er budd yr
Ambiwlans Awyr.
CLWB BRO BETHEL. Daller sylw
mai ar yr all bnawn Mawrth ym mis
Medi y bydd Y cyfarlod cyntaf o'r
Clwb, sef 11 Medr, a hynny am 2.00
o'r gloch yn Festri Bethel. Ceir cyfle
I ymaelodi a chyrnderthasu
yng
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nghwmni'r gwr gwadd, y Parchedig
Marcus Wyn Robinson. Croeso
cynnes iawn i unrhyw un sy'n
dymuno ymuno a'r Clwb.
DIOLCH. Dymuna Mark Roberts,
Cae Clyd, ddiolch 0 galon i'w deulu,
ffrindiau a chymdogion am y lIu
cardiau, anrhegion. galwadau fton
ae ymweliadau a gafodd yn dilyn ei
ddamwain
a'i Iawortruaeth yn
ddiweddar.
DIOLCH. Dymuna Ruth a Nick, Tan
y Buarth gynt, ddiolch i 9yfeillion,
teulu a chymdogion
am eu
dyrnunradau da a'r anrhegion ar
enedigaeth Ffion.
DIOLCH. Dymuna Nerys W. Owen
ddiolch i'w theulu. ftrinotau ac
aelodau Clwb Bro Bethel am bob
arwydd 0 gefnogaeth tra bu yn
Ysbyty Gwynedd yn ddrweddar
LLONGYFARCHIADAU I Angharad
ac Antony ar enedlgaeth merch
fach, Siwan Haf, ar 11 Awst.
DIOLCH. Dymuna Angharad ac
Antony ddiolch i deulu a chyfeillion
am eu dymuniadau
da a'r
anrhegion ar enedigaeth Siwan
Haf.
DIOLCH. Dymuna Dyfan a Lucy
ddiolch am yr holl anrhegion a'r
dymuniadau da ar achlysur eu
prlcdas.
LLONGYFARCHIADAU i Richard
Uwyd Jones, Y Ddol, ar ei
Iwyddiant yn ennill y Gadair, yr
Englyn a'r Delyneg yn Eisteddfod
Castell Newydd Emlyn Camp yn
wlr!
GRVvP CYNGANEDDU BETHEL
8ydd Y grWP yn ailgychwyn ar 12
Medi. Eleni bydd un grWp ar gyfer
dechreuwyd IIwyr ac yna grWp t'r rat
mwy profiadol. Am fwy 0 fanylion
cysylltwch a Richard ar 670115.

EISTEDDFOD YR UROD. Glyn
Wise gyda'r grwp 'Y Cnafon
Chwithig' a ddaeth yn all yng
nghystadleuaeth
GrWp Roc a
Phop dan 11 yn Eisteddfod yr
Urdd eleni.

Panel Cymdogaeth
Bethel
(Parhad O'r Cyngor tud.23)
Cofnodion Cyfarfod nos
Fercher, 11 Ebrill am 7.00 o'r
gloch yn Neuaff Goffa Bethel.
Yn bresennol:
Y Cwnstabl Andrew M. Abbott
(Rheolwr Rhawd y Felinheli a
Bethel), Margaret Druce, Euron
Hughes, Y Cynghorydd Huw P.
Hughes, J. Elwyn Hughes,
Maldwyn
John
a Ieuan
Williams.
Cymerwyd )' gadair gan y
Cyngborydd Huw P. Hughes a
rhoes groeso i'r Cwnstabl ac
aelodau enwebedig y Panel i'r
cvfarfod
cyntaf
-

1. Nododd y Cadeirydd fod )'
Cwnstabl yn deall Cymraeg ond
na allai ei siarad. Mynegwyd
anfodlonrwydd
ar un wai th
ynghylch y sefyllfa druenus
hon. Ar wahan i'r ffaith na
chafwvd
unrhvw
awgrym
ymlaen llaw nad yn y Gymraeg
y cynhelid )' cyfarfod, roedd
hi'n fater 0 brvder
mawr fod
'"
Heddlu Gogledd Cymru (a'r
holl bwyslais ar y Gymraeg ac
~

~

egwyddor dwyieithrwydd)

wedi

penodi cwnstabl na allai siarad
yr iaith i wasanaethu rnewn
ardaloedd
lle'r oedd cyfran
uchel iawn o'r trigolion yn
Gymry Cymraeg. N odwyd bod
synnwyr cyffredin a phrofiad yn
rhoi prawf diamheuol
y cai
plant ifainc iawn ac aelodau o'r
I'VlI 1ll1' I .., IIlJ 1"7 It.. \'''9 "9~pru
1I11'lAl'l111 UJ'UJ
•
,.
~;~ (,,.,. tl.5S
genhedlaeth hyn drafferth i
WHIST 1lRIV£ VAYNOL ARMS ) gynnal Sg\VfS yn Saesneg, yn
enwedig pe bai gofyn iddynt
IOIflt ,,,,,,,, . fArlO' .,.,
wneud hynny
dan bwysau
MI'TIti(J ltdfr CA .r;?
- amgylchiadau dyrys. Byddid yn
CIIIAILt-IAtll '.'L(DVv'DlAUJ gwerthfawrogi eglurhad
gan
VI.'I't,'OLAR~ts
.
.2
Heddlu Gogledd Cyrnru ynglyn
a'r sefyllfa hon, ynghyd a pha
gamrau a gymerir i'w datrys,
2. Pan glywyd y Cwnstabl yn
dweud bod Rhiwlas, yn ogystal
a Bethel a'r Felinheli, yn rhan
~iii~D~~''E'
)i1'
11? o'i rawd, gofynnwyd beth oedd
DYOD SADWRN 22 All Ca.A'tI f2 O'rCl:it:h y polisi i blismona'r
ardaloedd
1IfI'I1JII mUll .11 .. Dalr., 1WIl .• ~alt1111001
Plu('II!I'~ ClflICllllllllll!'WUI"·~1:l1 ·1Ill'1II~l..WI
hyn yn rheolaidd. Casglwyd o'r
Rt!j~

ateb a gafwyd nad oedd unrhyw
drefn
na
phatrwm
nac
arnseroedd penodedig ar gyfer
gwneud hynny, ac mai mater 0
ymateb i alwadau gan )T cyhoedd
oedd
sicrhau
presenoldeb
plisman yn y cylchoedd hyn.
Nodwyd
mai
plismona

'negyddol'
dylid

oedd hynny

ac y

'gweld'

plismon
yn
cerdded - QC nid yn moduro drwy'r ardal yn rheoJaidd.
Byddai bynny'n
fodd i aral
troseddau Cyl1 iddynt godi yn y
lle cyntaf
yn hytrach
na
cheisio'u datrys (yn amI yn
aflwyddiannus)
wedi iddynt
ddigwydd. Eglurodd y Cwnstabl
nad peth anarferol oedd iddo
gael ei alw oddi
wrth ei
ddyletswyddau
yn y pentrefi
dan ei ofal - pe digwyddai fod
yno, wrth gwrs - ifynd ile/ardal
arall i gynorthwyo lle'r oedd
angen.
3. Mynegwyd syndod yr aelodau
hefyd, 0 glywed mai'r un
cwnstabl hwn yn unig sydd yo
gyfrifol am y tair ardal dan sylw,
Mae'n amlwg, felly, fod peth
gwir yn yr ystadcegau rnai 1
plismon ar gyfer pob 4,500 0
bobl yw fformiwla weithredol
Heddlu Gogledd Cymru.
4. Soniwyd am droseddau megis

parcio anghyfreithlon, baw ci a
fandaleiddio'r
gysgodfan bws,
yn ogystal a'r achosion amI 0
oryrru
drwy'r
pentref.
Arnddiffynnwyd
ieuenctid
Bethel
a soniwyd
am eu
teyrngarwch i chwaraeon peldroed, gan haeru mai tonnau
ysbeidiol 0 gamymddwyn sy'n
digwydd, a hynny gao garfan
tecnan - weithiau gan lafnau
ifainc yn dod i Fethel
0
ardaloedd era ill.
5. Crybwyllodd y Cwnstabl y
gwnai
ei
orau
i geisio
gweithredu er datrys rhai o'r
uchod, gan nodi bod ambell
fesur ar y gweill ar hyn 0 bryd i
roi sylw i'r gor-yrru.
6. Penderfynwyd
trosglwyddo
pryde ron yr aelodau i'r sianelau
priodol
drwy'r
Cwnstabl a
thrwy Gofnodydd y Panel, sef
Mr Huw P. Hughes. Dywedodd
yr olaf y byddai'n
anfon
cylchneges e-bost at bob aelod
yn y dyfodol agos yn cofnodi
rrafodaethau'r
aelodau yn y
cyfarfod ac yn cynnig eyfle i bob
un ddiwygio neu gywiro yn 61 y
gofyn.
7. Bydd cyfarfod nesaf y Panel
nos Fercher,
11 Gorffennar
2007, pan ddisgwylir adroddiad
yn 6] ar y rnaterion a godwyd.

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

Ti a Fi ... a Fo!
Sur fedrwn ni gyflwyno'r ffydd
Gristnogol i'n plant ieuengaf>
Mae Eglwys Faeh yn cynnig
ateb creadigol a lot 0 hwyl!
Grwp ar gyfer plant rhwng
dwy a phump oed a'u rhieni ydy
Eglwys Fach, sydd yn cael ei
rhedeg gan Eglwys Sant Padarn,
Llanberis. Mae'n cyfarfod bob
bore Sul rhwng 10 ac 11 yn )'
Ganolfan
Gymdeithasol
yn
Llanberis.
Mae'r sesiynau yn cyehwyn
gyda chaneuon, yn cynnwys
gernau
cerddorol
a
rhyngweithiol
yn ogystal a
ehaneuon Cristnogol
i blant
bach. Wedyn mae 'na stori o'r
Beibl., yn amI ar ffurf drama
gyda'r plant i gyd }Tn cymryd
rhan. Crefftau sy'n dilyn} ar
merna'r dydd; gwneud pcthau,
paentio, lliwio neu hyd )'n oed

wneud bwyd a'i fwyta fo wedyn!
Ar 61 hynny mae pawb yn
eistedd i lawr i ddweud gweddi
gyda'i gilydd; cyfle i'r plantos
(a'u rhieni!)
ddysgu dweud
'Diolch', 'Sori' a 'Help' wrrh
Dduw. Mae'r sesiwn yn cloi
gyda chanu etc.
Mae Eglwys Fach yn mynd
ers dechrau'r
flwyddyn
ac,
erbyn hyn, wedi denu cryn
dipyn 0 deuluoedd lleol. Fel )'
eylchoedd Ti a Fi, Cymraeg ydi
iaith y gweithgareddau, er bod
croeso i ddysgwyr a rhieni diGymraeg. Mae croeso mawr i
bawb, yn blant, yn famau a
thadau ac yn hen rieni - dowch
i wneud ffrindiau ac ymuno )TJl
yr hwyl.
Cysylln,,'ch a'r Parchg Roberr
Townsend,
Y
Rhei thordy,
Llanberis ar (01286) 873678.

I

arn
LLANBERIS Ffon: 870277
I

NOSON
ARWERTHIANT.
Nos
Wener, 14 Medi, am 6.30 o'r gloch
yn Festri Capel Coch, Llanbens,
cynhelir
Noson
Gotti
gyda
stondmau lIyfrau, brie a brae,
tombola,
eacennau
ac amryw
gystadlaethau.
Bydd yr elw i'w rannu rhwng
Ymgyrch Cristnogol Sierra Leone a
Chynllun Efe (Efengyl Dros Fro
Eco'r Wyddfa) - i gael qwerthiwr
ieuenctid Cristnogol i'r ardal.
Croeso cynnes i bawb o'r ardal.
TYMOR NEWYDD. A'r gwyhau yn
tynnu tua'r terfyn dyma ni yn
wynebu
ar
dymor
newydd.
Llongyfarchiadau i'r ifanc a wnaeth
yn dda yn yr arhohadau ae sy'n
wynebu ar fywyd newydd yn y
coleg neu mewn swyddi ac, wrth
gwrs, rr plant a fydd yn cyehwyn yn
yr ysgol am y tro cyntaf, a'u
bywydau bach yn newid. Pob Iwc i
holl blant yr ardal t'r dyfodol.
LLONGYFARCHIADAU
calonog I
Mr a Mrs Andrew Griffith, Tan y
Bwlch, ar ddathlu eu Pnodas
Ddeiamwnd ar 15 Gorffennaf. Pob
bendith ac iechyd i'r ddau i'r
blynyddoedd a ddel hefyd.
l.lonqyfarcluadau hefyd i Andrew
ar ddathlu ei ben-blwydd yn 92 yn
ystod mis Awst Y rnae'n brysur
iawn trwy roi gryn sylw i'r merched
ac y mae yn dal I yrru ei gar 0 hyd
ac, wrth gwrs, ar ben y rhestr mae
gwylio y bet-droed.
Da iawn
Andrew. daliwch ati.
GADAEL
EIN
CARTREFI.
Chwithdod mawr I ni yw gweld 1
Bro Elidir yn wag a Mrs Alice
Thomas ddim yno mwyach. Mae
Mrs Thomas wedi cartrefu bellach
ym Mhlas Pengwaith, Llanberis. a
da yw deall ei bod yn setlo i lawr
yno hefyd.
Chwith meddwl fod Mrs Laura
Williams, Tan y Fron, wedi gorfod
gadael ei chartref. Y mae Mrs
Williams wedi cartrefu ym Mhlas
Garnedd, Llanberis. a tuthau yn
setlo i lawr yno.
Carem fel ardal anfon ein cotlon
at y ddwy ac hefyd at Mrs Katie
Lloyd Hughes, ruthau hefyd ym
Mhlas Garnedd. Dtolch am gartrefi
fel hyn a diolch am y gofal y rnae'r
tair yn ei gael gan y rha: sydd yn
gofalu'n dyner amdanynt.
AoREF O'R YSBYTY. Da yw cael
rhoi croeso adref i Mr Derek
Williams, 8ron Eihan, sydd wedi
bod i mewn ac allan o'r ysbyty gryn
dipyn
yn
ystod
y
gwyliau
Gobeithio, Derek, dy fod yn teimlo
yn well ac na fydd yn rhaid mynd j'r
ysbyty eto. Brysia well a er mwyn
inni gael dy wel~ allan unwaith eto.
CAOESO'N
OL
I'R
ARDAL.
Croesawyd y Canon Idris Thomas
yn 01 i Ddinorwig ar y Sui olaf yng
Ngorffennaf,
pryd yr oedd yn
pregethu
yng Nghapel
Sardis.
Derbynlodd groeso twymgalon gan
yr aelodau a oedd yn bresennol.
Llwybrau a chraig oedd ei destun, y

ddau
beth
yn
berthnasol
i
Ddinorwig. Mwynhawyd yr oedfa yn
tawr
DIOLCH
Mae Andrew ac Alice
Griffith, Tan y Bwlch, am ddiolch yn
fawr am y dymuniadau
da a'r
rhoddion
hael a dderbyniwyd
ganddynt ar achlysur eu Priodas
Ddeiamwnt
ar 15 Gorffennaf.
Diolch yn fawr i Ann, Valerie ac
Awen am baratoi gwledd arbennig
yn y cartref ,'r teulu a'r ffrindiau, a
diolch am ganu swynol y cor.
LANSIO LLYFR. Caiff lIyfr y Canon
Idris Thomas, Trefor (gynt o'r ardal)
o'r enw Gwynfyd Gwaun Gynfi ei
lansio yn Eglwys t.landmorwiq ar
nos Fercher, 19 Medi am 7.00 o'r
gloch. Ym Medi, mae Eglwys
Llandinorwg
yn dathlu canrif a
hanner ers ei sefydlu ac mae lIyfr
ldrls yn gronicl manwl a difyr o'r
eglwys ers ei dechreuad
hyd
heddiw.
Llwyddiant oedd ei Iyfr Pel Goch
sr y Owr yn 1999 a bydd ei Iyfr
diweddarat
yn siwr 0 fod yn
boblogaidd
hetyd. Bydd croeso
mawr i bawb i'r lansio ar 19 Medi a
bydd yn IIyfr ar werth yno. Diolch
arbennig i ldns eto am gofnodi
hanes el blwyf genedigol.
CLWB
ORWIG.
Mwynhawyd
cystadleuaeth Gosod Blodau gan
aelodau
y clwb
uchod
yng
Nghanolfan
Blue
Peris
yn
ddiweddar. Y beirniad oedd Mrs
Theta Owen a llonqytarchodd bawb
ar safon uchel eu hymdrechion.
Yng nghyfarfod olaf y tymor
mwynhaodd
yr aelodau
ginio
ysgatn a chael blasu'r cacennau
cartref
a oedd
yn rhan
0
gystadleuaeth
i'r aelodau.
Y
beirniad oedd Phillrp, cogydd y
Ganolfan, a'i ddedfryd oedd tod
pob ymdrech yn haeddu'r wobr
gyntaf.
Llongyfarchwyd Alice ac Andrew
Griffith ar ddathlu 60 mlynedd 0
fywyd priodasol a chyflwynwyd
basged 0 flodau iddynt.

•
PEINTIWR AC ADDURNWR
PRISIAU RHESYMOL
Am groeso cartrefol Cymreig bob amser Aneuryn Jones a'r staff

TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 870846
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Llun y cycl,wyn a llun yr enillydd, sef A ndi fones
Unwaith eto eleni denwyd )'
torfeydd i gefnogi'r rhedwyr yn
y ras arbennig
hon. Y mae
ymroddiad y cystadleuwyr yn
anhygoel, ac ocdrannau
rhai
ohonynt yn rhyfeddu rhywun.
Dyma beth yw gwir ymroddiad
i garnp - yn adlcwyrchu gwir
naws
yr
amatur.
Rhaid
cydnabod hefyd gynhyrchiad
teledu ein cwrnni teledu Ileal Cwrnni Da - am eu rhaglcn

!1leW,Z

"

-.,

amser 001:05:38

Mae nifer ohonynt
wedi
cefnogi
y
ras
hon
crs
blynyddoedd - ac yn edrych
ymlaen am y nesaf! Llwyddodd
y
r haglen
i gyfleu
eu
hyrnroddiad
wrth baratoi ar
gyfer eu diwrnod mawr, Y na
crcfft y rhedwyr ar )' mynydd,
gan gofio )' grefft arbennig wrth

ddod lawr, ac osgoi cerddwyr a
gwvlwyr ar yr un pryd. Ysryr
byd }' campau yw herio yr
hunan,
yr amgylchiad
a'r
gwrthwynebydd. Yn hyn 0 beth
y mae'r ras hon yn arbennig, a
diolch i bawb lleol am eu
trefniadau
trylwyr
pob
blwyddyn.

raenus ar y ras. Braf oedd gweld
)1 rhedwyr lleol yn cael sylw,
ar Agor
9 y bore tan 4 y pnawn - 7 diwrnod yr wythnos
Cwmni cydweithredol dl-elw yw Caban Cyf wedl el sefydlu
hwyluso dalblyglad eccnomatdo cefn gwlad

1

Nod Caban Cyf, yw rheoli g\velthrediad cynahadwy sydd yn
cynhyrchu incwm drwy ei brif weithgareddau reternw
(CaNi Trwyddedig, Ystalell Cynhadledd a Gwasanaeth ArgraNu a
Llungoplo) ae ar yr un pryd I gelnogl busnes IIcol (Unedau Busnes
Caban) er mVJyn creu cyfleoedd gwalth

•

Caban, Yr Hen Ysgol, Brynrefail
www,caban-cyf.org
caban@caban-cyf.org
01286685500 (caffi) 01286 685 462 (swyddfa)

I

HOWDON

RAILWAY

Am gymorth:
•i gychwyn prosiect
•i gael hyfforddiant
•
••
• 1 gcisio am grant
• i redeg mudiad
. . £ dd li
• 1Wlf 0

0

cysylltwch

Y lad a'r mab y11 rlzedeg ras yr lf~vddfa.
Dyfed ll7J'l1eside Thomas (oed 32) amser 01:34:41
a Dafydd IfY}lzteside Tlzol'nas toed 60) amser 01 :39: 17.
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ei iechyd. Y darn gosod yn
Eisteddfod Dinbych oedd darn 0
_
rvddiaith
0 waith Kate Roberts 'Meddyliau Siopwr'. Arferai deuhio
o Bontrhythallt i Hafod }T Rhug ar
ei fcic yn rheolaidd,
lIe cai ei
hyfforddi gan Griffith Parry. Roedd
llawer 0 adroddwyr eraill y fro yn
cael hyfforddiant yno befyd.

ATGOFION AM
EISTEDDFODAU'R
URDD.
Bu cryn dipyn 0 ymateb i wahanol eitemau
y golofn yn ystod y deufis diwethaf, ond
atgofion am eisteddfodau cynnar yr Urdd
Felly, dyma ddiolch ymlaen llaw i bawb am
llythyrau, a'u lluniau.
Roedd dwy o'r rhai a gysyllrodd
yn amau rnai coron am draethawd a
enillodd Jennie Arfon Williams 0
Frynrefail, ac nid am farddoniaeth.
Awgrymwyd
mai traethawd
ar
hanes Cymru oedd y teitl. Un arall
yn credu mai am adrodd yr enillodd
). goron.
Roedd
Ieuan
Williams
0
Reading (gynt 0 Lwyncoed) yn
cofio am eisteddfod
Ffestiniog
hefyd, ac yn aelod o'r cor buddugol
yno. Cofia fel y cafodd orchymyn i
eistedd ar y llwyfan am ei fod yn
canu 'un nodyn yn uuxl: na phawb
aralL'! Roedd becbgyn }' cor yn
gwisgo crysau gwyn, leis coch a
gwyrdd, a throwsusau glas rywyll
neu ddu. G...visgai'r
genethod
flowsus gwyn, sgertiau du a blazers
gwyrdd gyda'r ddraig goch ar y
boced. Tarian enillodd ). cor y11 y
gysradleuaetb honno - un fawr i'w
chadw am flwyddyn, ac un llai i'\v
chadw
am byth. Tybed beth
ddig\vyddodd
i'r darian
fach
honno?
Gan Ifan Wyn Williams
0
Langefni (gynr 0 Frynrefail)
y
daeth yr adroddiad llawnaf. Dywed
ef nad oedd neb 0 blanc C\vm v Glo
yn
perthyn
i'r
Adran
ym
Mrynrefail
ond
fod
ambell
unigol)rn
0 Benisarwaun
a'r
Fachwen wedi ymuno. Un ohonynt
oedd
Napier
Williams
0
Benisarwaun,
a gipiodd Fedal y
Rhuban Glas i rai dan 250ed vn
v•
•
Genedlaethol
yn 1949. Mae Ifan
Wyn Williams yn mynd yn ei flaen
i
dddweud
',naz
catzoljan
gy7ndeilhasol y pentref yn ;V 30'au oedd
/estri'r capel. Pobol.Y capel oedd y71 ei,t
hyfforddl ac yrl trefnu'r cJifarfodydd.'
Bryd
hynny,
roedd
d\vy
gys[adleUaelh nad ydynt ar raglen
unrhyw eisteddfod bellach, sef parti
canu salm don a pharti ch\vibannu.
Gan mai capel\v)'r oedd y mwyafrif
U (lclodilu'r Uruu rm MrynrefailJ
uoedd hi Jdil11 yn arferiad canu
salm, ac felly bu'n rhaid cael
egl\vyswr - Nathan
Williams,
Dinorwic House - i'v" d)'sgu.
'Mae'n rhatd fod Eisteddfod Sir
wedi bod yn 1936, oheTW)'dd rwy'71
cojio i'r Adran fod ytl be"canlpwyr, a
hynnJ' tua mis Chwe/ror neu Fawrth.
Dangosodd
pla"t
J:Jellygroes eu
sionzianl drwy bledu ein bws d phell
eira. '
Y cof sydd
ganddo
am
Eisteddfod Ffestlniog ,/,v'r [faith
fod y maes yn ddlflas iawn (ar safle
ysgol bresennol
y Manod
y
cynhaliwyd yr eisteddfod honno), a
phenderfynwyd
mynd i chwilota
am un o'r cb\varcli tanddaearol peth anarferol iawn i blanr y fro
hon, gan fod Ch\varel Dinor\vig ar
yr wyneb. Er i griw o'r plant fentro
i me\vn i'r oerni dan ddaear,
gwelwyd clamp 0 Iygoden fawr, a
heglodd pawb yo 61 am faes y
'steddfod!
'Nid wy'n cofio; neb oJr Adra1lfylld
~

a ymddangosodd yn
yn enwedig felly, yr
yn ystod y 1930'au.
eu galwadau ffon a'u

Caetfyrddm, ollerwydd efo
trin y byddai bron pauib yn teithia o'r
gogledd i'r de bryd hynny. "lid wy'n
credu 'chuiauh _v buasai neb yn gallu
fforddia tridiau 0" chuiarel i fynd a
chriui 0 blant i 'steddfod. Byddai
Jellnie Arfon yn ennill yn aml am
adrodd, ac )'11 cael ei hyfforddi gall J'rirs
Edward Thomas. Byddem Izefyd yn.
cystadlu ar uiaitli llaw a llenyddiaeth.
Efallai mai am rai 0 'r campau IzY71llY
yr enillwyd y tlysau sydd ym meddiant
1 Eisteddfod

Bob t17'illianls, Fron H)'We/,
Pontrhythhallt.

>~
1-'"-11 ()))l 1)1)

Einoyn. '

Un o'r rhai a fyddai'n ennill ar
gystadlaethau ariunio oedd Allan
Jones,
Yr Alit. Enillodd
un
gystadleuaeth
am wneud darlun
penigamp 0 un 0 fysus Crosville, a
bu'r llun hwnnw yn hongian ar wal
yn y cart ref am flynyddoedd.
Mudodd Allan Jones i Ganada, ac
yno y bu far\\' rai blynyddoedd yn
01.
Yn Eisteddfod Ffestiniog hefyd
~T ~vel\vyd
'bi-plane' ar la\Vf - y [ro
cyntaf erioed i blant Brynrefail
weld unrhyw fath 0 a\vyren ar lawr.
Roedd awvrennau mor anarferol
bryd hynny fel y byddal plant yn
sefyll a syl1u ar unrh)'\v awyren a
fyddai'n bedfan u\.,'chben.
Mae cof ganddo
hefyd am
Fabolgampau'r Urdd ym Mangor.
!4r gae pel-droed
Bangor y
cynllaliwyd hwy, ac roedd catl710edd 0
bla71t J'no - I KJ'd 0 'r gogledd 11lae"I
siwr. Gwisgal bawb grys g"LlJyn a
clzrowsus llwyd pellglt1l (lair ar ddeg
oedd yr oedrall i gael trowsus llaes bryd
h)lflny/). Dwi ddinz )In cojio unrizYll)
gystadlu ar redeg a neidio, ond ro.ry'll
cofio gwlleud Yl1larferion 1,2,3. I:Jawb
y11 lledu cu brelchiau a'u coesau ac J'll
anlsero'r cyfall Ifiwsig. Roeddel11 wedi
bod yn yntarfer a711hydoedd )'" lard _vr
ysgol felch ynz Mryrlrejail. D_\'na'r lro
cJ,nta! erioed i Inl droedio eae pel-droed
Ballgor. '
,'viae ganddo gof hefyd 0 Ynel
Tomi (c;ef tad ElrwYII Williams">
Llwyncoed) yn adrodd fod '/Jobolyr
Urdd' "..edi bod yo edI)'ch ar gae ger
Tros yr Afon, Brynrefail, fel Ill! i
adeiladu neuadd ar IDtfer yr Adran,
ond mae'n debyg )' byddai'r gost
\vedi bod yn ormod i'r pentref 0
gofio mai £1-13-4 yr wythnos oedd
cyflog yn y chv.rarel bryd h}rnny.
Does dim l1a\ver 0 gyn-aclodau
Adran Brynrefail ar 61 erbyn hyn,
ond hoffai Ifan Wyn anfon ei gofion
cynnes at bawb ohonynr
sy'n
darllen yr ychydig atgofion hyn.
Adrodd\vr arail a gafodd gryn
l\vyddiant ar ddiwedd y 30'au oedd
y diweddar Bob Williams, Fron
Hywel,
Pontrhythallt;
nid yn
eisleddfodau'r
Urdd, ond }'n y
Genedlaerhol ei hun. Daelh i'r brig
yn ddeunaw oed, gao enniU y \vobr
gynraf am adrodd dan 2S oed yn
Eisteddfod Genedlaethol Dinbych
1939. Adroddai dan yr env" 'Bob y
Fron', a cbafodd l\"ryddiant mawr
yn eisteddfodau'r cylch hyd nes y
torrodd y rbyfel allan ac amharu ar
~
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coed. Talwyd i John Roberts, y gof,
am gylchoedd
haearn, echel a
(picking hammer'
beth bynnag
oedd hwnnw, Gini oedd y pris a
dalwyd am y meini melin i Evan
Griffith, a phunt i Roland Owen am
eu carlo. Talwyd hefyd i Richard
Roberts am ~. canlynol: 29 English
irons, double spicker, malet mould,
blister steel a 300 0 hoelion. Roedd
manion
eraill mewn llafur •vn
gwneud y cyfanswrn.
o leiaf, cafodd chv..ech 0
ddynion
lleol gyflog eithaf 0
ganlyniad .i'r glawogydd!
Medalau Canmlwyddianl
yr Ysgol
Sul
Ymhlitb y medalau 0 eisteddfodau'r
Urdd
gall Eirwyn
Williams,
Llwyncoed, yr oedd un aral1, nad
oedd yn bosibl darllen yr holl
ysgrifen ami. 0 fewn yr wythnos
daeth gwraig o'r fro (fedra' i yn fy
myw gofio P\S,')' ar hyn 0 brydl) i'r
Archifdy yn holi am fcdal yn union
yr un fath. Felly, er mwyn taflu
goleuni ar y ddw y fcdal, dyma
luniau ohonvnt.
Fe'i baihwvd• i
•
ddathlu canrnlwyddiant
yr Ysgol
SuI. Ar un ochr mac'r geiriau
'Thomas
Charles
o'r
bala,
Sylfaenydd yr Ysgol Sabbothol yng
Nghymru.
Ganv..yd Hydref 14,
1755. Bu farw Hyd 5. 1814.' Ac ar
ochr arall )" fedal mae'r geiriau
'Canmlwyddiant

•

yr

Ysgol

Sabbothol yng Nghyrnru 1885.' - ac
yna'r
adnod
'Ch\\'ill\Vch
yr
}'sgrythyrau ... '

.,
L.J-. ._

Y dyst_vsgrij"a e/lillodd Bob a1rl adrodd
).'11 'Stedd/od Dinb)Ich 1939.
Teulu 0 Gwm y Glo
Daeth gwybodaeth
gan J\1.arlan
Davies, Llanberis, )rnglyn a theulu
Bod Gwvnedd.
l\1.ae'n cadarnhau
•
fod G. Morris Jones o'r un c)-if a Syr
John, a bod aelodau o'r reulu yng
Nghaernarfon, Abergele ac A\\·strla.
HafGwlyb
Do, bu c\vyno ynglyn a'r haf elenl,
ar wahan i'r pysgol\\'yr efallai! Ond
bu eralll cynddnvg yn hanes y fro.
Dyma gofnodion bras am haf g\vlyh
la\\n a gaf\'J}'d yn 1756. Roedd mis
A\VSl yn hynod 0 \vlyb, a chafwyd
Ilifog~ dd difrifol. Y n \"'ir, sgu b\v}'d
y Felin Wen ym Mhontrug ymaith
g)'da'r
llifeiriant,
ac y mac
cofnodion ar gael s)"n nodi cost ei
hargyweirio. Costiodd y cyfan £513-9.
Bu'n rhaid talu i rrw David
Owen am gario coed yno, a bu'r saer
melinau, Richard Williams, wrthi
am 25 ni\vrnod yn gosod y meini
melin yn eu lIe, )'11 l1ifio a gosod y

,~1edalall Call1nfuyddiulll_VT

Ysgo[ Sui.

(Parhad ar dudafen 18)

DODREFN PERKINS
(Safle'r hen Nelson)
CAERNARFON

Ffon: (01286)
•
•
•
•

676 040

Pob math 0 ddodrefn ty
Cegin, Istalell fyw, Iloftt
Prisiau cystadleuol
Carpedi, Llenni a
Lloriau Pren
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CYNGOR CYMUNED
LLANDDEINIOLEN
Yr Eisteddfod Genedlaethol
Dymuna'r Cyngor longyfarch yr
holl berfformwyr a'r cystadleuwyr

o'r ardal am eu gwaith graenus a'u
Jlwyddiannau

yr Eisteddfod

yn

eleni.
Llwybrau cyhoeddus
Weithiau bydd camddealltwriaeth
ynglyn ag union leoliad rhyw
rwystr ar 1wybr, Er mwyn arbed
hyn gofynnir, yn garedig,
i'r
cyhoedd gadarnhau eu cwyn a llun,
os oes modd, neu 0 leia nodyn byr i
ddisgrifio'r rhwystr a'r llcoliad.

Crynodeb 0 Cyfarfodydd 3
a 31 Gorffennaf 2007.
Penodi swyddogion
y flwyddyn
Etholwyd Huw P. Hughes, Bethel,
yn Gadeirydd a Geraint Hughes,
Deiniolen yn Is-Gadeirydd.
Llwyddiant
Cyfeiriodd
y
Cadeirydd
at
lwyddiant Richard Llwyd Jones yn
ennill Cadair Eisteddfod
Castell
Newydd
Emlyn
a
dwy
gystadleuaeth
arall yn yr un
Eisteddfod.
Penderfynwyd
ei
longyfarch ar ran }' Cyngor.
Materion o'r cofnodion
Dywedodd Len Jones bod arwydd
'Marchlyn' ger Erw Fair wedi ei
Gymreigeiddio,
gan ddiolch am
hynny.
Chwarel Fachell
Derbyniwyd aieb Gwynedd nad
}'W'r arw}'ddion 'Perygl' yn golygu
bod bodolaeth
y teithwyr
yn
barhaol. Eglurodd y Cadeirydd bod
rhybudd s\\'yddogol iddynt fynd
oddi )'no erbyn y 7ed 0 Dachv/edd.

Cysgodfannau
bws Dinorwig.
Cafwyd prisiau am eu hatgyweirio:
G.J.K. Builders Ltd, Deiniolen a
G.W. Owen, Bethel. Gan bod y
cysgodfannau yma 0 adeiladwaith
gwahanol i'r gweddill ae heb eu
hatgyweirio crioed penderfynwyd
rhoi archeb i G.J.K. Builders.
Cyfeiriodd Len Jones at y SOmya ar
hyd rhan o'r A4244 ond bod y
60mya yn parhau ar rai o'r ffyrdd
llai sy'n mynd ohoni, e.e. Ffordd
Perrhi, Ffordd Cae Coch - llythyr i
Wynedd.
Atebion Gwynedd:
1. Car oedd wedi ei adael 0 flaen
ysgol Penisa'rwaun, mae'r car
wedi ei symud bel1ach.
2. Glanhau ffordd Cae Hywel bydd peiriannydd ardal Arfon yn
edrych i mewn i'r mater yrna
3. Arwydd 'Caban') Brynrefail yn
LywYSyrnwelwyr drwy'r penlrefhon yw'r ffordd fyraf, hefyd mae
hyn yr un cyfeiriad a'r bwsiau.
4. Llinellau melyn trwy Frynrefail
- bydd Swyddog Ffyrdd yn
yrnweld a'r safle yn fuan.
S. Hen geir ger pont Brynrefail bydd Rheolwr Gofal Srryd yn
delia a hyn.
6. 30mya Alit Sam igyfeiriad Racca
- nid yw'r safle yn eydymffurfio
a'r canllawiau
i gyfyngu'r
cyflymder gan nad oes lla vver 0
ddatblygiadau yno.
Gangiau cymunedol Ardal Arfon.
Cafwyd cyflwyniad man\vl gan
Geraint Hughes ar y math 0 \-vaith a
\vneir gan y gangiau. Yr Arolygwr
Ff)rrdd s)"'n trefnu'r rhaglen waith
)'n 61 y gal\s.'. Y prif \vaith y\V
glanhau a th,vtio ocbrau fi)'rdd a

(Parhad 0 dudalen 17)
Ydych chi'n Cofio?
Ydych chi'n cofio y tri Ilun a
ymddangosodd ar dudalen 9 0 rifyn
Gorffennaf
o'r
Eco?
Daeth
gwybodaeth am ddau o'r lluniau,
ond hyd yma, does neb \vedi
cysylltu i ddweud unrh}'W beth am
y 11un o'r hogia ysgol me\vn hetiau
caled.
Gan Alwen Roberts 0 Lanberis y
daeth yr en\vau ar gyfer y dosbarrh
o blant ysgol Dolbadarn - Slandard
4 yn 1958, a dyma'r enwau:
Rh~~ flab., (thW1th ,', ddl!).' M!Jureen
O\lJen, AI\ven Mai Burford, Ann
Owen,
/Viary Wyn Pritchard,
Cerid\.ven Glyn Roberts, Judith
Laird (?), Ann Roberrs,
Ann
Gv,'endoline,
Muriel
Vaughan
Thomas (yn Lynnu ei thafod!) a
Helen (?).
Riles gatlol (C/ZWilh l'r dde): Leon
Lambrecht, Vivian OVJen, G\vyndaf
Hughes, Sheila Roberts, Eur\ven
Pritchard, Kathleen Riley, Sylvia
Williams, Pat VyrnW}' Jones, Leslie
Wyn Roberts, Ray Roberts.
Riles gern (clzwic/Z iJr dde); Barry
Thomas,
Colin
Jones,
Glyn
Williams, Sel\'-'Yn Allsupp, Ieuan
Roberts, Iwan Williams.
Y prifathro oedd R. E. Jones, a'r
athrawes, Miss Pat Burgess (Mrs
Larsen).
Enwau morv,tynol y genethod yV.J'r
uchod i gyd.

* *
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Mae'r aillun yn dangos rhai 0 hogia
ifane (bryd hynny) Llanberis a'r
c)'lch ar ym\veliad a Rasus y TT yn

Ynys Mana,v. Daeth
y
wybodaeth
gan Clifford
Williams, Llanrug, ac y mae
cyd-ddigvvyddiad
go
arbennig yn gysylltiedig a'r
11un hwn.
Dyma>r enwau (eh\vl[h
i'r dde): Wil Ty'n Fawnog,
Dinor",,;ig; EIW)tn Lloyd
Hughes, Llanberis; Griffi[h
Humphreys
(Guto
G\vyndy);
Richard Owen
Roberts
(Dic
Coeh)'n).
Credir mai Glyn Harries yw un o'r
tri yn y rhes nacn.
Mae mab Clifford, sef I\van
Williams, yn W)'f i Guto Gwyndy,
ac wedi priodi hlcinir, wyres Die
Cochyn.
Atgofion am yr 'Home Guard'
Os oes gan unrhyw un ohonoch
atgofion,
neu'n
fwy arbennig,
luniau o'r 'Home Guard' yn yr ardal

llwybrau, barbio a thacluso ardal.
Pedwar dyn sydd mewn gang.
Croesawodd awgrymiadau gan
yr aelodau i wella safleoedd, ae
addawodd
y Clerc gydlynnu'r
ceisiadau a'u danfon i'r Adran.
Iiafodaeth: Datganodd Len Jones
bryder rnai dim ond chwe gang
sydd trwy Wynedd gyfan a bod
posibilrwydd
i'r
trefi
gael
blaenoriaeth. Dywedodd Huw P.
Hughes bod bosiblrwydd y bydd
mwy oherwydd llwyddiant y cyllun
presennol. Cyfeiriodd Richard Ll.
Jones at waith arbennig 0 dda a
wnaed ganddynt ym Methel, mae
l1ai 0 luchio ysbwriel lle mae gwair
wedi ei dorri'n daclus. Diolchodd y
Cadeirydd
i Geraint
am ei
gyflwyniad
cryno
ac am y
drafodaeth.
Cyfeiriodd Len Jones, yn yr ail
gyfarfod, at y rhagen waith a'r
dyddiad 0 ddechrau yn Neiniolen
ar y 6ed 0 Orffennaf.

A4244 - amlygwyd anfodlorwydd.
Dywedodd Mrs Larsen y dylai'r
50mya gyrraedd at Groeslon Ty
Mawr, neu 0 leia at Efail Castell. Bu
Ilawer 0 ddamweiniau ar y gyffordd
honno.
Penderfynwyd
hysbysu
Gwynedd
0 hyn
ac amlygu'r
anfodlonrwydd.
Mynwent
Maepelah
ateb
Gwynedd yn gofyn am £1.44 am
bob easgliad 'bin brown' - areb i'w
hatgoffa mai eu Cyngor hwy sy'n
gyfrifol am y fynwent.
Dywedodd
Phyllis
Ellis
bod
llythrennau yn dal ar goll 0 arwydd
'Penisa'rwaun'
- Ilythyr i argoffa
Gwynedd.
Y mddiriedolaeth
Deiniolen.
Penodwyd
Len
jones
i
gynrychioli'r Cyngor ar Fwrdd yr
Ymddiriedolaeih.
Cyfeiriodd Len Jones y gwyn a
wnaed
gan Gwilym
Williams
ynglyn a'r tyfiant i'r ffordd heibio i
Gerlan, Clwr y Bont. Oywedodd y
Gohebiaethau
a materion eraill.
Clerc, gan bod cymaint 0 amser ers
Un Llais Cymru.
Cynhelir
y
y llythyr gwreiddiol i Wynedd, ei
Gynhadledd
Flynyddol
yn
fod wedi gofyn iddynt am ddyddiad
Llandrindod
ar y 13eg 0 Hydref.
eu rhybydd i'r tirfeddiannwr
i'w
Enwebwyd Huw P. Hughes
a
dorri,
ond
ni ddaeth
aieb.
Richard Ll. Jones i gynrychioli'r
Penderfynwyd ysgrifennu eto gan
Cyngor,
ychwanegu bod tyfiant ar rannau
Gorchymyn Gwynedd i gyfyngu'r
o'r ffordd 0 Glwt y Bont at
cyflymder i 40mya 0 Fethel heibio i
Groesffordd Racca.
Erw Buan.
Cynllunio
Dywedodd Hefin Williams bod v•
Cais Cefn Coch, Deintolen: Lladd-dv•
clo yn parhau ar gat ar lwybr Carreg
newydd
ar
gyfer
defnydd
y Gath a bod camddealltwriaeth
rnasnachol ac amaethyddol ar dir
wedi digwydd ynglyn ag union
Pen y Cefn (Cynllun diwygiedig i'r
leoliad y clo. Awgrymodd gofyn i'r
hyn a ganiatawyd eisioes).
cyhoedd, trwy gyfrwng y Papurau
Derbyniwyd
purn llythyr
yn
Bro, i dynnu llun neu anion nodyn
Saesneg oddi \vrth gymdogion:
i ddisgrifio unrhyw anha\yster ar
dau }'Il gwrlh\\tynebu'r cais, un yn
lwybr i arbed hyn ddigwydd elo.
gofyn am ail-leoli'r datblygiad i
Cyflwyn' ..ryd areb G\vynedd nad oes
diriogaeth Cefn Coch ac un arall yn
b\Vrlad cyf)'ngu'r
cyflymder
i P\vyso ar amodau gweithredu
a
SOmy'a ar y ffyrdd bychain o'r
thrafnidiaeth.
Trafod\vyd hyn yn fanwl gan
ystyried
bod lladd-dy
wedi ei
ganiatau
ym
1986
ac mai
ych\vanegiad, i brosesu cig, yw'r
cais presenno}.
Penderfynwyd
cefnogi'r cais.
Y rheswm i Gyngor Gwynedd
'f\v bod hyn yn gam ychwanegol i'r
hyn a ganiala\",yd eisioes.
Derbyniwyd
11 cais cynllunio,
caniata\vyd 14 a g\\'rLhodwyd 2. Os
oes rh~'un
angen g\vybod mwy
amdanynl e}lsyllrer a'r Clerc (01286
871416)
Llwybrau
Dywedodd
Pat Jones bod gwir
angen torri gwair ar y l1wybr 0
Llain Hir i Stablau - gofyn i
Menter Fachwen ei wneud yn fuan.
Atgoffodd Hefin Williamsy Cyngor
bod y clo yn parhau ar lwybr Carreg
y Gath - cwyn eto i Wynedd.
Cyfeiriodd Len Jones at or-dyfiant
ar y llwybr 0 Glwt y Bont at yr Hen
Felin - hysbysir Menter Fachvlen.
D)'\",edodd Hefin Williams ei fod
\vedi tIafod anghenion
Ilwybr
Carreg y Garh a ll\vybr Tros y Waen
gyda Swyddogion G\\'ynedd.
Camytnddwyn ieuenctid
Oyvvedodd Len Jones mai'r arfer
di\veddaraf yw gwneud peli papter"lachi a'u lluchio at ffenesrri. Maent
hon, )'na cysylltwch.
befyd )rn dringo'r
Gofgolofn.
Rwy'n ym\vybodol fod eraill
Deiniolen yw'r dynfa 0 bentrefi
wedi cysylltu yngl5'n ag ag\\'eddau
eraill ar hyn 0 bryd. Nid )'\v'r
eraill 0 hanes lleol, ond am y tro
Heddlu yn ymareb yn ddigon buan,
rhaid cau pen y m\vdwl. Bydd cyile
weithiau bydd hyd at dair awr
yn ystod misoedd y gaeaf i grybwyll
rhv ..ng gal\vad ffon a'r ym,\'eiliad.
rhai o'r }'mholiadau eraill. Cofi,vch
PenderfynW)'d ysgrifennu at .r
gysylltu
a Dafydd Whiteside
Prif
U\vcharolygydd
Gareth
Thomas, Bron y Nant, Llanrug
Prilehard.
(Ff6n: 01286673515).

Er gwaetha'r ofn am 'eisteddfod fwd' fe gawsom eisteddfod
heulog a hapus yn Sir y Fflint eleni. Seremoniau i'w cofio,
cystadlu 0 safon a chyngherddau y gallai unrhyw genedl fod yn
faleh o'r talentau. Cawsom, fel Gorsedd y Beirdd, gyfarfod yn
wyneb haul llygaid goleuni ar y ddau fore, a gorymdeithio i'r
serernoniau yo y pafiliwn ynghanol y gwres. A choeliwch chi fi,
mae cerdded dros y maes mewn gwisg mor dew a thrwm yn dipyn
o straen.
Profiad hapus i rni oedd cael
a dderbyn hen gyfaill arall i'r
coroni Tudur Dylan yn fy Orsedd, sefTrefor Lloyd Hughes,
eisteddfod
olaf
fel aelod 0 Gymdcithas Pel-droed
Archdderwydd, gan i mi gael y Cymru, Roeddwn i wedi crybwyll
fraint o'i gadeirio fo yn fy
hyn yn ). Seremon i Cyhoeddi yng
eisteddfod
gynta' ar Bare y
Nghaerdydd, ond manteisiais ar
Faenol. A phrofiad yr un mor
y cyfle i ofyn yn gyhoeddus i
hap us oedd cael eadeirio ei 'Y nel
Trefor oddi ar y Maen Llog iddo
Jim'
yn fy seremoni
olaf
sicrhau bod aelodau rim pelbrynhawn Gwener. Jim Pare Nest
droed Cymru yn dysgu geiriau
yn un 0 aelodau ffyddlon Bwrdd
ein Hanrhem Genedlaethol, ac yn
yr Orsedd
ae yn un o'r
ei chanu hi gyda balchder ar
ffyddloniaid
yn seremoniau'r
ddechrau pob gem. Ychwanegais
Orsedd bob blwyddyn.
y byddai gnddynt well gobaith 0
Yn ystod y seremoni fore Llun
ennill gem au 0 wncud hyn, yo
mi gefais y fraint 0 dderbyn nifer
hyrrach na sefyll yno mor fud a
o aelodau newydd ifanc i'r phOSI g61. Roedd hi'n amlwg fod
Orsedd gan i ni eleni, am y tro
y dyrfa fawr 0 gwmpas y meini yn
cynta, anrhydeddu enillwyr prif
cytuno
hero fi yn 61 y
gystadlaethau llenyddol Prifwyl
gymeradwyacth.
yr Urdd. Roeddwn yn hynod
Ia, Steddfod arall i'w chofio a
faleh 0 gael yr anrhydedd, ac 0 thair blynedd hapus iawn yn dod
weld y talentau ifanc hyn yn
i ben. Raedd fy rhagflaenydd,
derbyn y eyfle. Gobeirhio yn wir
Robyn Llyn yn bendant o'r farn
y byddant
yn deyrngar
i'r fod y swydd a Archdderwydd )'
delfrydau y saif Gorsedd y Beirdd
swydd bwysica y gellid ei chael
dro tynt, sef Ffyddlondeb
i yng Nghymru. Doeddwn i ddim
Gymru, i'r Iailh Gymraeg ac i'r
o'r un farn ag o. Ond erbyn h)'n,
Eisreddfod, a boed iddynt gofio
ar 61cael yr anrhydedd a'r profiad
nad anrhydedd am un bore yn
am dair blynedd, r\vy'n tueddu i
unig ydi cael eich derbyn yo gyluno ag o. Pob d}'muniad da i
aelod o'r Orsedd. 0 na, mae'n
fy olynydd - y Prifardd Dic j'l'
anrhydedd am oes.
Hendre. Fe weI Dic hefyd ei bod
Roeddv.1n yn falch ia\vn 0 weld
hi )rn 'joban' eitha pwysig ac fe
c),'main l 0 brifeirdd a phrifg31ff dair bl}'nedd br)TSUra hapus,
leoorioo yn bresennol eleni ar 61 gobeithio.
i mi erfyn arnynt y llyoedd,
Y n sW)Tddogol mi fydda i yn
Rhaid cofio mai 0 blith y rhain yr parhau yn y swydd hyd nes y
erholir
Archdderv.lyddon
y bydda i yo gorseddu Die ar
d}lfodol.
ddiwrnod ':l Cyhoeddi yn y Bala
Roeddwn yn fale11ia\vn 11Cfyd yr haf nesa, ond eyn hynnn)' mac
o \veld y Prif Gapyn yn ei goban
'na fisoedd prysur o'm blaen, ae
wen. Mae'n arferiad gen i, C)'n i edrychaf ymlaen at gael vm\.veld a
Feistres y Gwisgoedd fy ng\visgo,
nifer 0 Gymdeithasau )'mI1cll ac
fynd i'r ty bach. Yn ,vir fe a i yno
agos, a gabei thlaf gael eyfle i f)'nd
fwy nag unwaith, a hynny )~ fy am ych)'dig 0 \vyliau hcfyd.
. siorts.
Mi fyddai yn g\vbl
Diolch i ba~'b am eich geir13u
amhosibl i mi fynd i'r lIe ch\vech
caredig, y cardiau a'r galv. adau
ar 61 i Sian Arnan fy nghaethiwo
ffon. Dioleh yn fawr.
yo fy ngillog)'u. Dycb"velyd 0 un
o'r Lcilhiau hyn yr Ot;Utl'YJ1 pall
GWASANAETH LlEOL AR GYFER
welodd y Prif Gopyn f1 a
PARTYON • PRIODASAU
gorehymyn
i mi ddod ato a
PEN-BLWYDD
mynnu cael Lynnu ei lun hefo fi.
BEDYDD • DAWNS • GWYLIAU
Fo, wrth g\vrs, yn barchus yn ei
goban "ven, a minoau yo fy siorts
fel pcta\vn ar fin mynd i chwarae
ffwtbol. eyn y medrwn s)1mud i
AR GYFEl~
fy ystafell roedd 'na gamcrau a'm
POB ACHLYSUR
cwmpas }'mhobman.
Daelh
nifer
helaetb
0
.. Cig 0 ffermydd lleol
Orseddogion aLa i ar ddi\\'edd
,..Parfion rhwng 40 a 400!
seremoni'r Cadcirio i ddymuno'o
* Gyda saws afal a stwffin me\\ln
dda
mi, a geiriau ola'r Prif
rholiau
Goppyn i mi oedd, 'Hw}'l fawr,
.. Eto salad hefyd os dymunwch
Sel,' a gwen fa\Vf ar ei \vyneb. la,
hen foi ia\vn a digoo 0 hiwmor
DBves, MAE Q'N FLA5US!
ganddo, ac er i mi gaellri phwynt
Cysylltwch ii
ganddo tua blwyddyo yo 61, fe
JOHN BRYNAFON
roddwn i ddeg iddo fo am iddo
LLANRUG
ddysgu Cymraeg, ac yn f"vy na
YDY~ OG u 675190/673188
hynny
am iddo fynnu
ei
Flon c;Y111udol: 07798 718788
defnyddio.
vvefan:Mvw.ydyncig.co.uk
Bore Gwener, mi gefais )r fraint
1

GWEDDI
Fe svlweddolais
•

ar unwaith

be

roeddwn

ei wrieud.

Fe

wedi

gaeais ddrws y festri yn ofalus a
chofio'r eiliad honno fy mod
wedi gadael goriadau'r car yn y
capel. Nr un pryd, fe gofiais llc'r
oedd goriadau'r capel- yn }' car!!!
Goriad y car dan glo yn y capel, a
goriad y capel dan glo yn y car. Fe
allasai fod yo broblem go fawr, yn
arbennig gan Iod goriad arall y
car gan }'T hogia yn Y Bala! Ond,
diolch am hynny, mae gan fwy
nag un oriad i'r capel, ac 0 Iewn
ychydig funudau roeddwn wedi
cael gafael ar ariad ac wedi agor y
drws, ae roedd
}' broblem
drosodd.
Problem fach iawn oedd hi,
wrth gwrs, ond byddai'n dipyn 0
argyfwng oni bai fy mod yn gallu
ceisio cymorth. 0 ofyn amdano
ddoe, fe gefais help mewn dim 0
dro. Mae yna broblemau llawer
mwy yn ein hwynebu 0 bryd i'w
gilydd, a gallwn gloddio tyllau
dyfnach 0 lawer i ni'n hunain ar
adegau eraill. Gallwn fynd i
banic; gallwn ofni nad oes ffordd
o'r argyfwng; gallwn deimlo fod y
problemau
yn cael y gorau
arnom.
Peth digalon, mewn unrhyw
argyfwng, yV't' teimlo eich bod ar
cich pen eich bun hcb unrh~v
g)rmorLh ~'rth la,v. A dyna braf
~v hi ar y CrisLion s)-"n g\\'ybod y
gall gyflW)TOa pob problem a
thrafferrh a gofid i'w Dad Nefol
sy'n gofalu amdano ac yn ci garu.
D)'na braf yw gwybod y gellir
galw am help Duvv bcth bYllnag y
brob1em a pba mor ddwfn
bynnag y\v'r nvll.
Nid ,~yfam eiliad yn a\vgrymu
bod ~r cyfan mor sy'ml a chae]
gafael ar y goriad ddoe. h-1ae
gofidiau go iawn yn f\vy d)'r~'s na
hynn:' .• -\c Did \",)'f yn honni bod
cael ateb i weddi bob am!ler yn
belh mor rh\vydd, fcl petai
gweddlo

}'n golygu

hod

poh

problem
wedi ei darrys ar
unwaith. Arnbell dro, byddwn yn
gweddio ac )'0 teimlo nad oes neb
yn gwrando ae nad oes dim byd
yn newid. Ond diolch am allu
credu ar adegau felly fod Duw yo
gwrando ae )'11 cyrnryd sylw o'n
•

en.
Fyddwn i ddirn wedi cael
goriad i' car oni bai i mi ofyn am
help. Faint 0 bobl sydd heb
obaith dod o'u trafferthion am
nad ydynt yn gallu gofyn am help
Duw? Mae gao Dduw ei gysur
mewn adfyd, a'i obaitb mewn
profedigaeth,
a'i ddiddanwch
mcwn trisiwch l'r rhai sy'n
ceisio'r pethau hyn ganddo. A
phwy \.\-}T na aliai ddatrys ambell
broblem a dod a phobl 0 sawl rwll
petai pobl yn gallu myod ato a
gofyn am iddo eu helpu?
Os gwyddorn
am werth
gweddi, ac os credwn fod y
Brenin Mawr yn gwrando'n cri,
mynnwn fynd yn amlach ac yn
daerach ar ci ofyn. Mynnwn
geisio ei gymorth bob dydd, pa
mor
fawr
neu
fach
ein
hanghenion.
Joux PR11·CH.-\RD

ORIEL
CWM
ITRAD[Gl'ILOJ

Cwm y Glo

Ffon/Ffacs: (01286) 870882

G\t\Tasal1aeth Fframio
Lllmiau 0 bob math
a r gael ar y safle
Prisiatl Rhesymol
Arddallgosfa olulliau
~

~vreiddiol gan

Artistiaid Lleol
Richard S. Humphreys

-

Cor LL55

RHOSTIO
MOCHYN

Caf\vyd noson i'\.v chofio ~rn y Rheithord~' nos rau, yr unfed ar
bymilieg 0 Awst, v,nh iGor LLS5 gynnal noson gymdeithasol.
Rhosti\vyd mochyn a cyfl\vyn\\'yd siec 0 £500 i drysorydd C)'nIlun
'Efe' gan aelodau o'r cor.
Diolch i bav,rb a g),frannodd tuag at l\vyddiant y noson mewn
unrhvw ffordd, yn arbennig i Linda, Valerie a Kath am wneud y
trefniadau ac hef)Yd i'r Parchedig Robert To\\'nsend a Kath, ei \vraig,
am agor en haelwyd.

AROSPRYD

--

hefor' 'un garw am ei fol'
(1) Caban, Brynrefail
Cefais gyfle yr haf hwn i daro
draw yma ac acw, ac eistedd mewn
steil yn rhai o'r Ueoedd bwyta yn
nalgylch Eco'r WJlddfa. Y mae'r
wraig 'cw'n poeni'n enbyd erbyn
hyn fy mod yn dal mor denau ag
erioed,
ac nad ydwyf heb
ychwanegu'r un gronyn lleiaf at fv
mhwysau, cr imi f'yta ac vfed hvd
lawnder, a hynny mewn -nifer go
dda 0 Iwytai tra rhagorol. Ond
dyna fo, teithio'r dalgylch a wnes
i'n ddi-fodur, a cherdded 0 gaff i
fwyty, ac 0 dafarn i west)'.
Un o'r bwytai tra rhagorol y
eefais bryd da 0 Iwyd ynddo
ydoedd y Caban, Brynrefail, a
hynny am lai na chwe phunt.
Caffi trwyddedig ydyw h\VTI sy'n
ago red i'r cyhocdd, (9.00 hyd
4.00) bob diwmod o'r wythnos.
Cwmni
cydweithredol
cyfyngedig dan warrant sydd yng
ngofal y sefydliad, eglurodd Sallie
Ellis wrthyf, ac fel y siaradwn a hi
rhyfeddais au. Er mai dieirhryn
oeddwn i mi roedd i' croeso'n
fawr a'r diddordeb a gymerai hi'n
y Caban yn dra canrnoladwy dyna'n wir yr hyn a ganfyddais yn
yr Alban tra yno ar wyliau, a
rhywbeth a berai i un ar grw ydr
fynnu aros a bwyta mewn man
arbennig,
a'r cof amdano'n
parhau, hyd nes rnynd ati i
ddychwclyd
yno ar deithiau
eraill.
Oes! mae )'ma ddau la\"r, hefo
lifft a grisiau'n arwain i'r lla\vr
isaf, ble y mae'r toiledau) ac oriel
darluniau )rnghyd a stafel10edd
cyfforddus
ar gyfer eynnal
c)'Dadleddau. Lleol'V)'d hw)rlusfa
i'r anabl me,,..n man cyf1eus ar y
11a\.vr uchaf, ac os irdych mcwn
cadair olw)ln, dyma'r union gaffi
y dylech fynd iddo. Ceir digoncdd
o Ie rh\vng ~r b),Tddau, a drefn\vyd
ar g)rfer deuoedd, ped\.vara\vdau,
neu
deuluoedd.
Campus
a
chanmoladwv'n \vir!
"
:r"el y datgelir
ar Y hvydlen
Gymraeg ei hiaith, C\vrnni Caban
sy'n rheoli'r adeilad a'r safle j'm
Mrynrefail, a hynny er m\vyn

--

eraill,
unedau fforddiadwy
ar gyfcr
rncntrau
creadigol
lleol,
i
ddarparu
gwasanaethau cvnhaliol
.,
I r gymuned
busnes leol, a
darparu gwasanaethau am ddim
i'r ysgolion Ueol. Caiff unrhyw
darparu,

ymysg

pethau

elw a wneir ei ddefnyddio'n
ddoetb er mwyn gweithredu'r
amcanlon uchod.
Disgrifiwyd y Cahan ar gerdyn
hysbysebu o'u heiddo fel caffi
cyfeillgar
mewn
lleoliad
ysblennydd, ac ar )' diwrnod dan
sylw un ymhlith Ilawer oeddwn i,
a nifer 0 bobl a phlant yn eisiedd,
gan fod y tywydd mor braf, oddi

wahanol Iathau
hefyd digonedd

allan i'r caffi. Mewn un congl tu
mewn i'r caffi bu imi sgwrsio hefo
mamau a'u plant, a chanmolent y
bwyd, gao ddwcud ei fod yn dda,
a chwbl rhesymol 0 ran ei bris, a'u
bod yn ymwelwyr cyson hefo'r
caffi.
Sylwais hefyd fod lleoedd
addas i bareio moduron gerllaw.
Tu allan i'r caffi goleuedig

vn
v- Caban
ymwelodd teulu'r [it w tomes las
nifer 0 wei thiau hefo'r cewyll
cnau.
A'r staff? Doedd 'na ddrrn byd
yn ormod 0 draffcrth gan y
personau a \veinyddai arnaf. Y
ferch ifanc a of alai arndanaf
ydoedd Gemma. Un a Luton,
Lloegr, ydY'1JGemma, ac yn rhugl
ei Chymracg. Y n y Gymraeg )'
cymerodd yr arehcb, a phan
ddychwelodd
hefo'r bw~·d) y
G}'mraeg a ddefnyddiodd
bob
cyfle. Sgvvrsai fel C)'rnraes c\vbl
naturIo]. p\vy fuasai'n medd\vl
iddi dd}'sgu'r Iaith Gymraeg. Da
ia\vn chdi Gemma.
Fel y gweinydd,vyr eraill mi
roedd hi'n gvvenll, ac )'n gofalu
fod popeth a1' gael, yn gyllell a
fforc, cyflen\.vad da 0 lefri th,
c"'pan de fa\\'r, tebat hefo te
blasus, (oes lllae 'na dde\vis 0

brynir

gan

gyflenwyr

lleol, ynghyd a ffrwythau
a llysiau a dyfir yn yr ardd
sydd ar }' safle. Y bwyd a
ddewisiais oedd salad, bara eoch
wedi ei wneud hefo grawn
organig, cern's godidog, a chawl
cennin,
a hynny o'r rhestr
gynhwysfawr,
a gynhwysir ar
fwydlen arbennig ac a newidir yn
ddyddiol. Ewl bendigedig wir!
Popeth }'O ffres, a bwyd hynod
flasus, ac iach. A digonedd ohono.
Bias rnwy? Oedd, ond bvddai'n
•

}' bum

\

de, ac
0 goffi

amrywiol, a gwinoedd,
hynny ydy os ydych
cisiau rhyw newid bach).
Defn yddir yn y eaffi
gymysgedd 0 gynhwysion
ffres, cynnyrch organ ig, a

gosodwyd
adar
- cewvll
. bwvdo
hawdd eu gweld drwy'r ffenestri
mawrion. Y diwrnod hwnnw nid
pobl oedd yr unig rai a gai eu
bwydo, Yn ysrod yr awr a phum

munud

0

ohono, ae yn dra diolchgar bod }'
Caban, sy'n bodoli ers tair
blynedd, ar gael gennym ni. and
dyna ddigon! Ewch yno da chwi
er mwyn i chwi gael gweld
drosoch eich hunan. Gallaf eich
sicrhau
)' bydd rnwyniant
a
chroeso gwych yn eieh aros.

Mauylion pellach:
Caban C}'f. Yr Hen Ysgol,
BI')~nrefail LL55 3NR
Caban eyf. (01286) 685 500
cabao((I caban.cye.org
\V\\"".caban.cyf.org

rhaid aros lan rh}'\.vdro eto!
D)lma )'n wir i chi goginio
carl ref creadigol pcnigamp> a
d"lem
fel C'vmr\'
fod \'n falch
.
....-

Cuddio yn y Cilfannau
Pwy oedd Smyglwyr Cymru?
glanio n\v)'ddau di-dreth.
Daeth y lIyfr i fadolaelh \vedi
i'r ddau awdur, Twm Elias a'r
di,veddar
Dafydd
l\1eirion,
ddarganfod cu bod vn
rhannu
diddordeb yn hanes y smyglars.
Fel )'r esborua T\vm Elias am y
bartneriaelh,
'Peth ha\vdd oedd cydv,reithio
- buom yn bo\vnsio defnyddiau
rhyngom fel ping-pong ar )'r ebost ac 0 wampio ac ailwampio
dipyn, fc ddacth ). gyfrol hon i
la\v. Fe fu'ynheais yn fawr iawn
gyd\veithio efo Dafydd. Roedd
o'n un h\.vyliog, brwd a lla\vn
syniadau
i'r diwedd.
Mae'n
golled fav,lr ar ei 61.'

J\I!ae'n debyg fod y rhel~rw
ohonom
vn
cofio cael ein
c)rfareddu
gan
srracon
plentyndod
am Sion C"'ill yn
nofelau T. Llew Jones, a .Ni£ldaJ'l
lf1!ll norel eowog W. D. O\ven,
neu'n cofio m~'nd am dro ar hyd
arford1r Cymru a mam neu dad
yn adrodd r'j\v haoesion dirge I
ambell
dwnnel
eudd
neu
ogof9u'n
llav,'n
lr)r~Or

)'D

I

g\verlhf9wr.

I

Bwriad
Stnj'gfwyr
C)"1lrlt,
e)lfrol newydd 0 stabl Gwasg
Carreg G\\lalch, )n,\' datgelu p\.vy
oedd g\vlr smygJwyr Cymru, a
sut a pham yr oeddent mor barod
i beryglu eu rh5'ddid a'j b)'\v)fdau
- ---------

r

r

Telynegwr
y Flwyddyn
-

PA br)'d y buoch chwi ar dairh gerdded
ddi\vetha?
Yn
ddiweddar? Y flwyddyn 2006, neu erioed wedi bod ar daith.
Dyma un \\'eithgaredd y gaU\.vch ei gyfla\\'ni, sef taro ar ddernyn
0 bapur sa\vl Cefn a geir yn en\.vau lleoedd
eich bor. Di'ma
L ddecruau hefo Cefn Gw)rn~er pentref prydfcrth Bethel,

I

20

I

Enillodd Nia 1\16n) tim )' Ship,
Caernarfon, \vobr 'TeJ)'neg\vr y
FI~'Yddyn' ar raglen Y Tafwrtl gan
Gerallt Lloyd O\\len am )' del)'neg
orau 0'1' fl\v)'dd) n a aeth heibio.
Roedd Nia yn arrer b)'W yn
Llanberis ond ar hyn 0 bryd
mae'n by\\' )'n Ninbych.
Enillodd gyntaf hefyd am )'
veTS fibre -\'0 .vr eisteddfod.

I
1

•

LLANBERIS
Gwyneth

ac Elflon Roberts,

Griffith Whitsun Hughes
(Griff Hughes)
Mae amryw 0 ffrindiau, ac yn
arbennig, drigohon Llanberis, yn holi
a~ yr uchod. Rwy'n eyfeirio at y
diweddar 'Griff Postman' fel y
eawsai ei adnabod gan bentrefwyr
Llanberis. Bu tarw Griff ar y 27ain 0
Chwefror
eleni yn St. John's,
Newfoundland, Canada.
Brodor o'r Felinheli oedd Griff ae
fe symu.dodd i lety yn Stryd Warden,
Llanberis lie bu'n bostmon yn y
pentref am tlynyddoedd.
Yn 1966 cafodd el symud 0
t.anbens i fod yn bostmon ym
Mhenygroes. Ni setiodd yno 0 gwbl
ae 0 fewn blwyddyn eododd ei bae
ac aeth at ei frawd i St. John's,
Newfoundland.
Ymhen blwyddyn roedd wedi
cael
gwaith
mewn
ystordy
archtarchnad ac wedl priod: mereh 0
St. John's, set Pearl Bu'r ddau yn
treulto eu gwyliau yn flynyddol yn
Llanberis
a ehafodd
Pearl ei
mabwysiadu fel lin 0 ferched y
pentref. Yn anffodus datblygodd yr
aflwydd Alzheimers arni tua wyth
mlynedd yn 61. ond er hyn parhau i
ymweld a Llanberis wnai'r ddau.
Aeth Gnff a Pearl i fyw i gartref o'r
enw St. Luke's yn St. John's ond
yno, ar y 27ain 0 Chwefror 2007,
eafodd Griff drawiad ddifrifol ar y
galon.
Mae Pearl dan otal cartref St.
Luke's ac, oherwydd ei chyflwr, yn
ddiarwybod o'r golled. Mae Griff yn
gadael chwaer, Nell, o'r Felinheli.
DIOLCH
Dymuna Paul, Gillian,
Megan a Gwilym ooiolch 0 galon i'w
teulu, cymdogion a Hrindiau yn
Llanberis a'r cylch am y rhoddion at
elusen Clefyd Parkinsons, hefyd am
yr ymweliadau,
y cardiau
a'r
galwadau ffan a dderbynlwyd er cof
am Bet Williams, 8 Coed y Glyn ac
Erw Fair, gynt. Mam, Nam a chwaer
annwyl iawn.
Carem ddiolch i'r meddygon
lIeol, ac yn enwedig i Delyth a'i staff
yng Nghartref Foelas, Llanrug, am
eu gotal tyner. Diolch hefyd i'r Parch
John Pritchard BA. BD, am ei
wasanaeth, i'r organyddes
ae i
Gwynfor (~.w. Pritohard) am ei
drefniadau teimladwy.
DIRTY WORDS, Mae 'The Dirty
Words', band a ffurfiwyd gan griw 0
hogl,a Ysgol Brynrefail: Hywel Pitts,
David Thomas a Daniel Thomas 0
Lanboris a 8ion ~oulkes 0 ~ethel ,
worn bod yn brysur lawn eros yr hat.
Cawsant wanoooiao i chwarae yn
'The Cavern Club' Lerpwl, y clwb a
wnaed yn enwog gan y Beatles.
Roedd yn noson Iwyddiannus lawn.
Caws ant hefyd y oronao gwych 0
G~warae ar Iwyfan Maee B yn
Eisteddfod Genedlaethol Sir y Fflint
mewn 'Brwydr
y sanorau', a
ddarlledwyd yn rhannol ar y rhaglen
Bandit ar S4C. Enillodd Sicn
Foulkes. y drymiwr, wobr 'Cerddor
Gorau'r 'Gystadleuaeth'. Roedd gigs
'The Dirty Words' dros yr hat yn
eynnwys 'Party in the Park' ym Mae
Colwyn a gig elusennol i godl arlan i
Oxtam a CLIC yn Neuadd Hendre.
Mi fyddant yn ehwarae yng
Nghaerdydd ar Fedi 1af a'r 2il ae yn
Cofi Roc, Caernarfon, ar y 20fed 0
Fedi. Mae nhw hefyd yn brysur yn
tretnu gigs eu hunain yn Ileal ar
gyfer y misoedd nesaf.
Gallwch glywed Dirty Words ar:
www.myspace.comfydirtywords
a
www.myspaee.comJthedirtywordsba
nd
Rhwng
y ddwy
dudalen

Swn-y-Gwynt,

Ffon: 870740

MySpace, mae eu eaneuon wedl
cael eu chwarae oddeutu 43,000 0
weithiau a'r hogia wedi gwneud
ffans a ffrindiau newydd 0 bob rhan
o'r byd
NOSON
ARWERTHIANT.
Nos
Wener, 14 Medi. am 6.30 o'r gloch
yn Festri Capel Coch, Llanberis,
eynhelir Noson Goffi gyda slondinau
Ilyfrau,
bric a brac, tombola,
caeennau ae amryw gystadlaethau.
Bydd yr elw rw rannu rhwng
Ymgyrch Cnstnogol Sierra Leone a
Chynllun Ete (Efengyl Dros Fro
Eco'r Wyddfa) - i gael gweithiwr
ieuenctid Cristnogol i'r ardal,
Croeso cynnes i bawb c'r ardal.
DIOLCH. Dymuna Heulwen Lewis,
13 Stryd Ceunant, ddioleh i'w
theulu, ffrindiau a chymdogion am yr
holl alwadau, cardiau a blodau a
dderbyniodd ar ei phen-blwydd yn
ddiweddar
Hefyd
am
bob
caredigrwydd sydd wedi ei ddangos
Iddl pan nad oedd yn dda yn
ddiweddar, Llawer 0 ddiolch i bawb.
LLONGYFARCHIADAU
i Awen
Parry Griffith, 85 Maes Padarn, ar
ermill Gradd BA mewn Hanes ym
Mhrifysgol Cymru Bangor. Pob
IIwyddiant yn y dyfodol.
HOFFAI
Margaret,
Gwynfor
a
Gwynfryn, ddioleh am y lIu cardiau a
dderbyniwyd
ar farwolaeth
eu
chwaer, Eurwen, gynt 0 Bro Glyder,
Nant Peris. Aeth y rhoddion tuag at
Eglwys Nant Pens. Diolch yn fawr
DYMUNA Lisa a Barry, 7 Stryd
Newton, ddiolch am yr anrheqion a
chardrau
a
dderbyniwyd
ar
enediqaeth
Cian Rhys ym mis
Mehefin.
CYDYMDEIMLWN
Dilys Baylis ar
farwolaeth ei brawd, Huw Berwyn
Jones, Cwmbran, yn 83 mlwydd
oed. Roedd Berwyn yn derbyn yr
Eco ers blynyddaedd
ac yn
mwynhau cadw cysylltiad
bro ei
febyd.
PRIODAS AUR. Dymuna Eddie a
Moreen, Plas Tirion, ddatgan eu
gwerthfawrogiad
i bawb am y
caredigrwydd a ddangoswyd tuag
atynt ar achlysur dathlu eu Pnodas
Aur ar 10 Awst. Dioleh am y cardiau,
blodau, anrhsqton a'r gaJwadau ffon
a diolch arnenmc i Ruth, Catrin a
Gwyn am drefnu'r trip i Lundain ae I
Miriam am eu chwmni difyr ar y
daith
CAPEL COCH Roedd yr Ysgol Sui
yn brysur cyn dlwedd tymor yr hat.
Agttl
mp Ysgol Sui I Gullivers'
World yn Warnngton ddydd Sadwrn,
Gorffennaf 7. Er gwaetha'r glaw
mawr am ooycorau lawer cyn y trip
cawsom ddiwmod heulog brat ae
aeth lIond dau fws (0 Ysgol Sui
Capel Coch ac Ysgol Sui Deiniolen)
I fwynhau dlwrnod 0 hwyl. Ar y
norco aorst cawsom swper yn
McDonalds
yng
nghyffiniau
Treffynnon. Dialch yn fawr i bawb a
ddaeth ar y trip. Fe fwynhaodd
pawb el hun yn arw, gobeithio.
Cyn hynny
roedd plant
y
dosbarthiadau hynaf wedl treullo
dau neu dri Sui yn cynllunio a
gwneud baneri i'w harddangos yn y
festri. Cawsant hwyl ar y gwaith, ac
mae'r baneri'n werth eu gweld. Yn
anffodus, bu'n rhald gohirio'r picnic
blynyddol
a'r
dalth
gerdded
noddedig oedd wedi eu trefnu ar
gyfer dydd Sui, Gorffennaf
15
oherwydd y pryder am y glaw
Gobeithiwn
allu
aildrefnu r
gweithgarwch
hwnnw os cawn
dywydd go lew ym mis Medi.
Bydd yr Ysgol Sui yn allddechrau

a

a

v
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'The Dirty Words', band a ffurfiwyd gan griw 0 hogia Ysgol Brynrefail.
am 11.15 o'r gloch ddydd Sui, Medi
9,
ac
edryehwn
ymlaen
at
groesawu'r plant yn au hoI. Bydd
croeso cynnes hefyd i blant eranl
sydd eisiau dod r'r Ysgol Sui atom.
Ffoniwch
872390 am ragor 0
fanylion neu dowch I festri Capel
Coch y bore hwnnw neu unrhyw
fore SuI.
DIOLCH. Dymuna Mrs Kathleen
Williams, 1 Glanrafon. T9 Du Road,
ddiolch
i'w theulu, ffrindiau
a
chymdogion
am
yr
hall
garedigrwydd a dderbvrnodd tra y
bu yn Ysbyty Gwynedd a Cerrig yr
Afon yn ystod rms Mehetin. Diolch
hefyd i'r Staff yn Ysbyty Gwynedd
ac hetyd i'r Matron a Staff Cerrig yr
Afon.
DIOLCH. Oymuna Glenys a Gwilym
Owen 9 Snowdon Street, coiolcn
i'w teulu, ftrlndrau a chymdogion am
y
cardiau
ar
anrhegion
a
dderbyniasant ar achlysur dathlu eu
Priodas Ruddem ar Orffennaf 22ain.
LLONGYFARCHIADAU i Caryl Wyn
Williams, Carlinig, ar dderbyn gradd
B.A. Anrhydedd mewn Troseddeg a
Chyfiawnder
Troseddal
(Crim;nology and Ctitrunst Justice)
ym Mhrifysgol Cymru Bangor.
Pob hwyl iddi gyda'r cwrs M.A.
mewn Troseddeg
Gymharol
a
Chyfiawnder
Troseddol
(Comparative
Criminology
and
Criminal Jusuce) a da lawn am
ennill Ysgoloriaeth gan y Brifysgol.
Llongyfarchiadau
hefyd
l'w
brawd, lwan Wyn Williams, ar
ganlyniadau
ardderehog
yn ei
arholiadau TGAU. Llwyddodd Iwan i
dderbyn 5a", 4a ae 1b. Mae Iwan
am ddychwelyd r'r ysgol i astudio ar
gyfer ei letel A. Da iawn tithau hetyd
Pab twe r'r ddau. gan Mam a Dad
a'r teulu 011.

CERIS JONES
Teglan, Stcd Talybont

LLANRUG

677362
neu symudol

07979
620996
•
•
•
•

Trwsio ceir a faniau
Gwaith MOT
Meconic profiadol iown
Prisiau cystodleuol

CDH
Ymgynghorwyr Anannol
Annibynnol

27 Stryd ')' Bont, Caernarfon

(01286) 672727
a hefvd ein swvddfa
newvdd
~
.
8 Llys Onnen, Ffordd -\' Llvn
-,
Pare Menai, Bangor

(01248) 355055

Dewch atom am gyngor ynghylch
ysv...iriant a materion ariannol

Awdurdodir

. gan yr

Awdurdou trwaxanaethau Anannul

E. W. Pritchard
CENTRAL GARAGE, Llanberis
,f

F~f6_n_~-~(O_1286)
870202
TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

Fframia

Gwasanaeth Fframio Lluniau

.--~:-=-Ar-:--benig\vyrar fframio g\vaith edau a nodw)'dd
Nifer helaeth

0

luniau ar werth • Dewis eang yn cynnwys:

WILLIAM SELWYN • KEITH ANDREW
KEITH BOWEN • ROB PIERCY
PARC PADARN, LLANBERlS

(870922)

{Ar g:tll dydd SuI a dydd LJun yn Y~lod ~ ~aeaf)

,

Dyddiadur Evan Jones
Ty'r Mawn
Rwyf yn dechrau'r dyddiadur
tro hwn yn )T flwyddyn 1904.

y

6 Chuiefror 1904: Priodi Griffith
Jones, Ty Capel
9 Chuieftot: Marw John Griffith,
Newton Street.
27 Chuiefror: Claddu David jones,
Bing, a hefyd claddu Elizza
Martret jones, Ceunant Street.
10 Mawrclt: Mar" ..' i\1rs Rowlands,
Victoria Villa.
19 Ebrill: Marw E. Anderson,
Castle Hotel.
22 Ebrill: Marw Mrs Hughes,
Fatric.
10 iWai: Geni mab i Mrs
Brikemon, Glan Bala.
21 Mal: Marw Rirchard Owen,
Printer.
25 Mai: Priodi John Hughes,
Pentre Castell.

24 Mehefill: Priodi Nell Parry,
Ceunant Street.
7 Medi: Marw Ellen E\..ans, Pen y
Bent, Llanberis.
8 Hydref: Claddu Margaret Evans,
Rallt Goch.
16 Tachuiedd: Priodi Ellis Jones,
Ceuant, Wacnfa\vr.
22 Tachwedd: Marw George W.
Duff Ashton-Smith
a cael ei
gladdu ar y 26, dydd Sadswrn, a
ninnau yn cael 6/- (30p) stem.
24 RJuzgfj'r: Priodi john Roberts,
Cae'r Fran.
Nawr i Iis Awst, gan mlynedd yn
61, sef 1907.
27 AWSI 1907: Claddu hen wraig
Plas Coch
28 Au.'st: Claddu Morris Thomas,
Newton Slreet.
Ae erbyn h}rn mi rydym \vedi
cyrraedd y bedwaredd £l\vyddyn
o'r Rbyfellvia\vr, sef 1917.
4 Jonawr, 1919: Tua modfedd a
eira yn syrthio ar ddydd Sadwrn,
a'r ehwarel yn cau.
22 Iona'l.vr: Claddu mab i Thomas
Rov.7Iands, Llain\-ven.
23 lonawr: Priodi Kale, Mur
Mav.'r, yn Nant Uehaf.
24 JO~2awr:Claddu William Parry.
26 lO1'10wr: Claddu Evan Hugh
Evans
vn A\-vstralia ac 0
Ddinonvig g}'nt.
27 [01lawr: Claddu IIannah Ov.'en,
Panl Du, Llanbt.:ri~.
29 !Q'lau:r; Claddu \'fillianl Jonl:1),
Glan Dwr, a fu fanv yn Lerpwl.
1 CJ,wejror: Claddu William Elias
Pri [chard,
N e\s,'ton
Street,
I~lanberis.
2 Ch'lvpfror: Llyn Padarn wed!
rhewi a bu'n agos i fab Bob
Hughes, I~ant Dwr, a boddi
ynddo.
3 ClzweJror: Y chwarel yn dechrau
&,veithio yn l1a\."n un\vaiLh eto.
Ac hef),d claddu &,vraig Robert
O\.ven, Car Post.
S Cilwefror: Claddu Thomas
Williams, C\-vm y Glo.
26 Chwefror: Marw Mar)' Thomas,
Dinorwig, a cae] ei chladdu ar y 3
o }<'a\vrth. Ae hefyd mar\v D.
jones yn Wrecsam a cael ei gladdu
yn Llanberis ar Fa\.vrth yr 2.
27 Chwefror:
Claddu
Tom
Roberts, Llainwen Dehaf.
9 Mawrtll: Claddu John O. Jones,
Bala gynt.
~

22

B)fiJ J1~J2JfJ

iJ.:li j!:J.sJ 5l.l1~

24 Mai: Claddu Lowri, merch
William Williams, Gof, Ceunant
Street.
29 Mai: Cafodd Moss Pritchard ei
ladd mewn gwaith calch a dod ac
o adref j Lanberis i'w gladdu.
25 Mehefin: Ar ddydd Gwenar

MAE O'N DIGWYDD!

priodi David Evans, Tanffordd.
8 Gorfennaf: Claddu
mab

i
William Jones, llwythwr 0 Cwrn y
GIo.
31 Gotffennaf: Daerh newydd am
Bob Evans, Ccunant Streect, ei
fod wedi cael ei ladd yn Ffraine.
15 Aws/: Claddu john D. jones,
Blaen y Dd61, Llanberis.
26 Awsc: Marw Jane Griffith,
Cwm Uehaf.
27 AWS1: Claddu mam Mrs
Roberts, Cae'r Fran.
15 Medi: C1addu Catherine
Morris, Cwrn )' Glo.
23 Medi: Marw Hugh Williams,
Cwm y Glo.
29 Med»: Priodi Thomas Griffith,
Bryngwyn, Llanrug.
3 Hydref: Priodi George Closs
Jones.
16 Hydre]: Priodi Sidney Hughes,
Snowdon View.
7 Tachuiedd: Priodi
Morris
Rowlands, ~IYNewydd.
7 Taclzwedd: Kale \XTilliams, Fron
Goch vn
New York.
•
22
Tachuiedd: Pregeth
gan
Thomas C. Williams i ddathlu 50
mlynedd
ers sefydlu
Capel
Gorffwysfa,

R.

EL\X'YK GRIFFITH

DYSGU SGWENNU
YNLLANRUGA
DEINIOLEN
Cyrsiau Cymunedol Arfon
Ysgrifennu Creadigol
gyda Mari Gwilym
24 Medi am 23 wythnos
Llanrug: rhwng 10-12 ~.hore,
Deiniolen: rh\vng 1-3 )' pnav;n.
CO:5l £55 OI1d con~(,;~jwn ar gael.
Rhaid )'maelodi cyn g)Tnted a
phosibl. Cysy11t\vch a Doreen
Wiliams, S\~'ddog G\veinyddo1
Coleg J'vlenai, Caernarfon

(01286) 673 450
I drin a thrwsio
pob math 0
beiriannau gwn'io

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

Edau, Nodwyddau
ae ati mewn stoe

B~m~~'l~t

J

I

y n 61 astudwyr medrus ym maes
draenogod
dywedir
bod, ar
gyfartaledd, un draenog yn cael
ei ladd bob 100Km, a hynny
tra'n
croesi
lonydd
yng
ngwledydd Prydain.
Y m mis Mai eleni, tra'n
teirhio wrth oehr Linda yn ei
modur, gwelais ddraenog marw
ar erchwyn
y 16n, heb fod
ymhell 0 Bontrug. Mewn man
syth gorweddai'n
dwrnpath
llonydd, a'i einioes ar ben. Yr un
mis, tra ar daith eto ym modur
Linda i'r Llyfrgell Gened1aethol
yn Aberysi wyth, bu imi gyfrif
pedwar draenog marw ar oehr y
ffordd fawr, Oedolion oeddvnt.
•
Tybed pam fod cyrnaint o'r
draenogod yn diweddu eu hoes
ar ein ffyrdd,
a hynny'n
Ilynyddol rhwng misocdd Ebrill
ac Awst?
Dau beth yn fy marn i sy'n
gyfrifol am hyn i gyd. Fe'u
lleddir gan gerbydau sy'n tcirhio
ar h}'d y ffyrdd (ffaith aml\\'g
ddigon )'d)"\v h)'nn)'!), ac yn amI
yr oedo1ion, nid )' rhai bach, a
lcddir. Y nail,
y mae'n tlcbyg
bod yr oedolion }'n pro\s,'la, h.}'.
}'n chwilio
am bardncriaid,
neu'n hela am fwyd i'r rhai bach
a aned,
syl\ver,
j'm
mis
Go rffennaf.
Y m mis
Gorffennaf
y
flwyddyn
2006 cyhoedd\vyd
'Arol\vg Draenogod', a drefn\v}'d
)' ilwydd)'n flaenorol, sef g\vaitb
arsyl\,,) yn nhr)'mder
nos 0
eiddo'r
Ymddircdolaerh
Famaliaid. I'r diben 0 g}'nnal yr
Arolwg de"riswyd Ion hynod
ddistaw 0 ran trafnidiaeth; Ion 5
metr 0 led, wedi ci lleoli ym
Mharc Mawr Windsor, Lloegar.
Roedd
y
draenogod
a
dde\vis\v)'d eisoes \,'cdi arfer
hefo'r mynd a'r d\.vad dinesig, ae
ar ddi,vcdd bob shifft nos fe'u
d)'chwel\v)'d
i'\v
ben
gynefinocdd,
Yn ell c)'nefin
newydd, fodd bynnag, bach\vyd
ar gefn pob creadur
olau
ffosfforws ae fe'u gada\'v)'d me\vn
blychau ar ochrau'r glaswelltdiroedd a oedd 0 bobm'r 16n, ble
eynhelid
yr arbra\vf. Roedd
agoriad pob blwch yn wynebu'r
Ion.
Dcchreu\,,,,)'d cofnodi ar bapur
symudiadau'r
draenogod,
- y
modd y cerddent, rhedeg, oedi,
[ferru, a d}'falu ble nesaf j'r ant.
GyTnl,'Yd car ar g)'flymder 0 20
milltir yr awr luag atyut, gan
ofalu
peidio
a'u
lladd.

Canfyddwyd bod y creaduriaid
yn S)TIDUd ddwy waith yn
gyflymaeh ar y 16n nag a wnaent
ar y glaswellt-diroedd, a'u bod,
tra'n ocdi ar erchwyn y Ion, yn
codi m yrnryn ar eu cyrff, ac
yna'n rhedeg ar draws!
Ond beth a ddigwyddai pan
oedd modur yn nesau? Y r hyn a
ganfyddwyd
oedd na fyddai'r
draenogod yn gwneud unrhyw
ymdreeh i symud oddi wrrh
berygl pan oedd y modur 17
metr oddi wrthynt,
yna pan
oedd y cerbyd 8 mctr oddi
wrthynt, ceisient wneud rhyw
fath 0 ymdrech i ddianc. Braidd
yn hwyr, onide! Hyd yn oed
wrth sylweddoli bod cerbyd ar
eu gwarthaf, a ffurfio eu hunain
yn dwrnpaihau,
ychydig
0
siawns S)" gan ddraenogod
i
osgoi mynd
0 dan
deiars
olwynion sy'n tramwyo ar hyd
lonydd.
Llygaid duon bychain sydd
gan pob draenog normal, a'r
rbeinv • wastad vr
un lefel a'r
•
llawr. Gwel rai pethau, sydd ran
fynychaf
o'i Ilaen. Rhai c'i
gryfderau
ydyw ei bigau ac
hefyd,
yn bendifaddau,
ei
drwyn! Tra'n symud y mae'n
snwffian, a dcil ei damaid trwyn
yn agos at )' llawr, Weilhiau
eyfyd hwnnw, er mwyn cael
gweld a geir, yro rneinder yr acr
o'i ddcutu, arogleuon sy'n mynd
a'i [I)'d, neu sydd }'n ei \vahardd
rhag mentro gam ymhellach.
Creadur }' nos, a ch)'sgadur y
gaeaf yd}'\v, ac fe'i breinti\vyd
befo
[[roenau
penigamp_;
ffroenau, a all arogli b\v)'d a h)'d
yn oed arogl cymar pigog 0
dderuadol! Ac y mae'n rhaid i'r
draenog, welwch ch\vi, baru,
caru, a b\v}'ta - hyd yn oed pan
fo lon)'dd i'\v tram\vyo!
Dydy 0, ys)rwaeth, ddim yn
poeni'r un gronyn lleiaf am lori
~ment, b\vs tr}rml\.v}'thog 0 bobl,
beic C}llynl hogan drv,rs nesaf
nac
unrh)l'\v
Fini
Cooper,
DainlIcr
neu
Porche,
mar\veddog,
mae'n
ddrwg
genn)T[, mawreddog 0 fa\vr!

nealltwriaeth i nid oes apel wedi
ei wneud. N id oes gennyf

Tydi

amser
yo
hedfan,
blwyddyn
arall wedi rnyud
heib io a phawb ychydig yn hyn.

yw'r ardal 0 fordd Crawia i lawr
hyd at Ceir Cymru. Mac gwteri
newydd wedi eu gosod ar y

ffordd, ger mynedfa'r cae pelsicr ni allwn wncud dim i'"v droed, ond nid ydynt wedi
llwyddo i yrndopi a'r holl lifo
newid, gwaetha'r modd.
Er hyn, mae wedi bod yn Mae gwaith wedi'i raglennu yn
ystod yr wythnosau nesaf i osod
flwyddyn brysur gan ein bod
draen newydd ar hyd maes
wedi dal ati i geisio cael y maen
parcio'r elwb. Gobeithio y bydd
i'r wal gyda materion
sy'n
~r gwaith
yrna yn atal dwr rhag
rhygnu 'rnlaen ers peth amser.
llifo o'r caeau i'r ffordd ac i lawr
Does dim dwywaith
mai'r
materion sydd wedi cymryd y at y pentref.
mwyaf 0 amser i'w setlo y\v'r Diogelwch a Gwella Ffyrdd
broblem gorlif dwr a charthffos,
Gwaith sydd wedi'i gario allan i
sy'n aehosi pryder mawr i yehwanegu at wella amgylchcdd
rannau o'r pentref ar adegau 0 y fro yw ailwynebu'r ffordd o'r
law trwm. Mae'n wir fod y ffordd fawr, sef B4366, hyd at
system garrhffos yn y Cremlyn a Stad Rhoslan, gyda'r pafin hyd
Tan y Cae wedi ei hadnewyddu
at Tan y Cae yn cael ei
a'r problemau yno wedi dod i adnewyddu'n gyfan gwbl.
ben, ond mae problemau yn dal
Pafin
newydd
wedi
ei
i fodoli yn ardal Penrhos, Saron,
adeiladu 0 fynedfa Tyddyn
a chyda'r rhedfa dwr oddi ar Andrew Isaf hyd at Erw Bian.
ffordd Crawia.
Mae'r gwaith yma yn arbcnnig,
Fe adroddais y llynnedd fy gan ei fod yn rhan 0 gynllun
mod
wedi
bod
me\VTI diogelvv'ch cerddwyr, gyda ardal
trafodaethau gyda Asiantaeth yr uehafswm gyrru yn 40 milltir yr
Amgylehedd a'r Cyngor ynglyn
awr yn cael ei sefydlu 0 ochr
a'r materion yma ers 2004 ond,
Gors Bach i Erw Bian.
o'r diwedd, rydym yn dechrau
Rhan araJl 0 waith i wella'r
gweld golau dydd go sylweddol,
ffyrdd oedd crell manau pasio
fel a ganlyn:
o'r Gors Bach hyd at Gelli
Gyff\vrdd. Yn anffodus ofer fu'r
Afon Cadnant, Pen rhos
i gael pafin yma
Ar II
Rhagfyr
2006 fe ymdrech
ohcn~ydd )' gost.
g}'nhali\vyd cyfarfod yn Festri
Wrth ~vrs, y rhan bwysicaf 0
Capel Bethel, dan ofalaeth
ddiogel\vch ffyrdd yw be fydd
swyddogion Adran Llifogydd,
)In bosib ei \vncud tu allan i'r
Asiantaeth
yr Amgylehedd.
jrsgoJ. Rwyfwedi cael ar ddeall )'
Trafodwyd gyda phres\vylwyr
Penrhos ddarpar-gynlluniau
a bydd gv.'ybodaeth i'w gael ar
hyn yn yr wythnosau nesaf ond,
hefyd dderbyn eu s}'lwadau.
Rocdd Y cyfarfod yn hynod 0 )'n 01 pob golwg bydd y cynllun
yn cynn\v)'s rhjT\velfen 0 symud
adeiladaol a thnvy hyn cafwyd
cynnydd
syl\veddol
yn y ceir y slaff I gefn yr ysgol, ac
addasu'r ttr 0 flaen }'r )'sgol fel
dyluniadau.
Fe gynhali,vyd
cyfarfod arall ar 9 Mai eleni, ble man gollwng a ehodi i £)'0\'.
symud
rhodd'vyd eglurhad pellach ar y Mae'n angenrheidio1
gwnith sydd j'w wneud. Bydd y ymlaeo gyda h~ln ar frvs 0
me\vo
rhan gyntaf o'r g\vairh, sef YSL)/ried )' cynnydd
glanhau
gwely'r
afon
ac defnydd fydd ar IDrfleusterau'r
ysgol }11 yr wythnosau nesaf.
addasu'r bont ffordd, ,vedi'i
Mae'r Ysgol Fcithrin ar fin
gwblhau cyn y gaeaf.
symud 0 dir y Neuadd i'r caban
hrdial SDfon
ne,,,,ytld YIlg nghefn }'T )r~g()l, a
Fel y gWyr pawb, mac problem
dwr gwyneb, yn en\vcdig ar y hefyd y Cl\vb ar 61 Ysgo1~ sydd
newydd ddechrau gwei[hrcdu
ffordd 0 Corra Linn i lawr
yn ddiweddar.
heibio'r Ncuadd, yn go ddrwg
ar gyfnodau 0 law. Mac rhai tai, Teithiwyr Chwarel y Fachell
D)rma
fater
sy'n
destun
\vrth g\vrs, \vedi ruoddcf gorillo
trafodaeth feirniadol ia\vn ar sut
ac mac arol\vg o'r s)rs(em
mae'r C)'ngor ""'ccli gweithredu
ddraenio yn dangos fod hen
yn achos y teith\vyr sydd wedi
ddraeniau, sydd i fod i gymryd
gwersy'lJa yn hen Chwarel y
dwr gwyneb, wedi eu blocio neu
Fachell. R\vy'n reimlo'n gryf
eu llenwi i mewn yn gyfan gwbl
fel mae'r pen rref \vedi cael ei bod 11usgo lraed ,vedi bod i gael
rhain
i 5ymud. Ond heb
ddatblygu dros y blynyddoedd.
Ylnhelacthu mwy) nV)"n falch 0
Fe geisi\vyd, yn aflwjrddiannus,
ddweud
fod
rhybudd
am
arian
O'T
Cynulliad
Cenedlaethol )'n Y~lod 2006 i gorfodaeth i symud \vecli ci roi
ar y lrigolion yma crs deehrau
ailagor ac adnewyddu'r
hen
Ebrill. Roedd mis i apelio yn
systemau yma. Bydd cais arall
yn cael ei wneud eleni a g'-'lir erbyn y rhybudd ac yn 61 fy
obeithiwn y bydd hyn yn gweld
golau dydd.
Cefnogwch
Rhan arall o'r penrref ~y'n
ein Hysbysebwyr
cael ci effeithio gyda gorlifo
Ond fel yna mae pethau ac yn

sicrwydd am hyn, ond beth
bynnag am hynny, mae'n rhaid
yn awr roi cyfnod 06 mis iddynt
symud. Os na fydd hyn wedi
digwydd, yna fe Iyddan t yn cael
ei gorfodi i adael y llecyn. Bydd
gennyf fwy i'w ddweud am hyn
pan fydd y mater
wediti
derfynu.
Panel Cymdogaeth

Ers dechrau'r Ilwyddyn mac
trefniadau wedi bod ar y gweill i
drefnu Panel Cyrndogaeth, sef
panel
0
gynrychiolwyr
0
sefydliada u yn y pen tref i
gyfarfod yn rheoliadd
efo'r
heddlu i drafod materion yn
yrnwneud

a

thorcyfraith,

difrodi,
ymddygiad
gwrthgymdeithasol
a
materion
arwynebol
i arngylchedd
Y
pen tref, fel ysbwriel ae au.
Strategaeth newydd Y'V hyn er
rnwyn i'r heddlu gael gwell
teimlad
0
anghenion
a
dyheadau'r
trigolion
lleol.
Gobeithio'n wir y bydd sylw yn
cae I ei roi i argymhellion
y
panel.
Bu cyfarfod cyntaf y panel ar
11 Ebrill 2007 .vn v N euadd
Goffa, ac atodaf at eich sylw
gofndion o'r cyfarfod. Gobethio
yn ,vir y bydd rhai o'r pryderon
wedi derbyn syI,v erbyn y
cvfarfod
nesal-, ar 11 Gorffennaf,
•
neu bydd yn rhaid c\vesliynu
d)'fodol y fen ter.
Gwaith Y chwanegol
Mae cryn bryder oher\vydd goryrru dr\.vy bentref Scion. Mae
adolygiad dr\vy osod cyfrifydd
"vedi ei gario allan rhyw ddwy
fi)Inedd yn 6], a'r acJeg yma yr
aleb a gefais ocdd nad oedd }'
canl)'ruadau
)'n cyfia\vnhau
tynnu cynllun allan. Gan fod y
pr)lderon )'n dall gael ei mynegi
rw}f \vedi rynnu sj'lw eto at hyn.
Fe adroddaf ymhellach
pan
ddaw sylwadau i law.
Gwaith j'w gyflawni yn ystod

-

2007-08
Rwy'n g\vir obeithio jr bydd
g\vaith ailwynebu'r stadau tai )11
cael ei gario allan y'n ysrod
misoedLi ~'Tbaf. Yr unig ymareb
rwyf \vedi ei gael hyd yn hun yv.'

bod y ffordd o'r B4366 hyd at
Stad Tan y Buarth ar )7 rhaglen
i'w chwblhau eleni. Mac gwir
angen edryeh ar stadau y
pentref sef Rhoslan, Eryri a'r
Ddol, i enwi dim orid rhai.
Byddaf yn ymdrechu
i gael
ymateb i'r gwaith yma yn ystod
)T wythnosau nesaf.
'Sgwn i a yw'r rhai sy' n
defnyddio'r
ffordd i Lanrug
wedi sylwi'n ddiweddar ar y
difrod sy'n cacl ei wneud i'r
cloddiau gan ddamweinaiu ceir,
Rwyf ar ddeall fod chwe
damwain wedi digwydd rhwng
Erw Fforch a Bethel ers y Pasg.
Byddaf yn beicio yn arnl y
ffordd yma i gael golwg ar yr
afon, wrth gwrs, ond mcwn difri
mae'r gor-yrru yma yn warthus,
ae rnae'n prysur fynd yn rhy
beryglys un ai i gerdded neu
feicio.
Byddaf
yn
trefnu
cyfarfod yn fuan hefo'r Adran
Briffyrdd i geisio cael rhyw
syniad ar sut i leihau'r broblcm
yma.
Yn ystod ail harmer 2006 fe
osodwyd
goleuadau
stryd
newydd ar hyd ymylon )' B4366
drwy'r peruref Gwaith taclus,
heblaw
0
flaen rhan
o'r
Crcmlyn, ble mae'r gwaiih wedi
gadael iipyn 0 lanastr. l\iae
eeisio cael adrannau G()]euadau
Stryd, Tai a Priffyrdd i gytUDO
gyda'i gilydd ar sut i g)ldgyfarfod, heb son am eu cael i
gyd\\'eithio i dacluso'r llecyn
)'ma, tu h\Vnl i'm deal1 i - ond
d)1al donc!
Tra ar ~' mater 0 olau stf)'d,
mae trigolion Cremlyn wedi
mynegi'r fam y buasai g()lau
yng ng\.vaelod )1 slad )'n fuddiol
iav.'n. Mae cais cisoes \vedi ei
v.rneud i G)rngor Cyn1uncd
Llanddeiniolen,
sy'n gy'frifol
am }' math yma 0 \vaith, ond }'fl
anffodus g'vrthod\vyd ariannu'r
cyn Ilun. D}'na hef)rd ocdd
canlyniad }'r ymdrech drwy
ddeiseb i Gyngor Gwynedd.
Efallai felly y bydd amscr i'r
Cyngor C)rmuned ai]~lst}rried !!
Hu\v Price Hughes
Cy nghorydd Plaid Cymru
Bethel/Seion
(01248) 670 666
c-bost hu\v.hughes'(llineone.net

Sg r
.._lanru
J.M.
JONES
A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math
argaelFf6n: (01286)
672898 (dydd)
676285 (nos)

DEFNYDDIO DONIAU
IHYRWYDDO

TLWS YR ECO 2007
Unwaith

eto

eleni

cafwyd

cystadlu brwd ac, yn y diwedd,
aeth y tlysau i wahanol rannau o'r
plwyf,
Yn
anffodus,
Ie
chwaraewyd y rhan fwyaf o'r
gystadleuaeth
mewn
rywydd
echrydus. Diolch arbennig felly i
bawb a frwydrodd trwy'r dilyw i
gyrraedd tir sycb ar ddiwedd y
dvdd.
-

Un nodwedd amlwg eleni ym mhob oedran - oedd y diffyg
goliau. Y n amlwg mae elfennau
fel taclo a phasio yn safonol, ond
gwantan yw'r gallu i roi y bel yn
y rhwyd,
Tueddiad
i geisio
cerdded y bel i'r rhwyd yn lle
rhoi 'clec iddi', efallail Eraill yn
awgrymu gan fod maint y plant ar
gynnydd erbyn hyn, fod )' goliau
i'r oedrannau hyn yn rhy fach.
Bethel groesawodd yr oedran
dan 11 ar y noson gyntaf.
Rhannwyd yr 8 tim yo ddau
grwp. Yn y rownd gyn-derfynol
roedd Bethel A yn herio Llewod
Llanrug. Cafwyd gem agos iawn
rhwng yr 'hen elynion', cyn i gal
hwyr roi Bethel trwodd. Yn yr ail
gem - eto'n agos - dipyn 0 sioc
wrth i Bethel B guro Llanrug
Uld.o 1-0. Brwydr rhwog y ddau
dim cartref felly. Gem glos, ond
gyda Iawr yn digwydd yng ngheg
y gol. Aeth y gem ymlaen nes cael
y gol aur, a honno'n dod i Bethel
B. Bydden{ yn 6J i amddiliyn y
tlws ). fl\vyddyn nesaf felly.
I Lanrug - y cae Ysgol a Bryn
Moelyn - ar gyfer y rhai dan 9.
Gan fod angen dwy safle diolch
i'r
rheolVt'yr am eu cyd\veithrediad parod. Daeth 9 lim
ymlaen, eto mewn dau gr\vp.
Erb~ln y rowod gyn-derfynol
roedd
dau dim Deiniolen,
Llanrug
A a Llanberis
yn
c}Tstadlu. I mi dyma gemau gorau
y gysladleuaeth.
Son
am
ymcircch!
Doedd dim rh\vng y tim au,
ond Deiniolen A oedd yn herio
Llanbcris am y l1....'s. Dyma gem
deil\.vng lawn, ond i'r 'topia' yr
aeth Y liws, 0 2-0. Yr oedd
rhy\vun
yn
ym\vybodol
0
gefnogaeth y rhieni 0 Ddeiniolen

i'w urn a'u rheolwyr, Mae cryn
ymdrech
wedi ei wneud yn
ddiweddar i aildanio'r fflam beldrocd yn Neiniolcn, Gobeithio Y
bydd byn yn ddechreuad i'r
ymdrech hanna.
1 Lanrug }T daeth y criw dan 7
hcfyd,
ac
yrnddangosodd
rhywfaint 0 haul o'r diwedd!
Dyma noson boblogaidd,
a
thorf dda yn cefnogi ymdrcch y
rhai iau. Yn y rownd gynderfynol, curodd Llanrug dim
Deiniolen - oedd yn chwilio am y
dwbwl - 0 3-1. Yna gem glos
iawn, eyn i Fethel guro Waunfawr
o 1-0. Tipyn 0 ddisgwyl am y
gem derfynol, cyn i Lanrug
gipio'r tlws gyda unig gol y gem
Yo y gernau pel-rwyd, diolcb
unwaith ero i Catrin Jones a'i
chyfeillion
am
eu
cydweithrediad parod. Chwaraewyd
y ddau oedran ar yr un noson ac
aeth y rlws hSrn i Ysgol Lanrug,
a'r tlws iau i Ysgol Bethel.
Diolch unwaith eto elcni i
Dlysau Gwynedd, ond yn fwy na
dim i'r llu 0 bobol sy'n mynnu
bod y gysiadleuaeth yma yn cario
'rnlaen, ac yn rhoi y fath foddhad
i nifer 0 ieuenctid.

PEN-BLWYDD
RHEDWYR ERYRI
Mae Clwb Rhedwyr Eryri )orn
dathlu ei ben-bl\vydd yn ddeg
ar hugain oed eleni, ac i
ddathlu'r achl)lsur, b)'dd parti
pen-bl\vydd arbennig yo cael ei
gynnal yng N gwesty Flcloria,
Llanberis ar nos Wener, 7[ed 0
Fedi.
Ffurfivv)'d y Clwb gan nifer 0
redvYyr a tllrefowyr brwdfrydig
o'r ardal hon flwyddyn wedi
sefydlu Ras yr W)lddfa, ac y
mae'r ddau sefydliad
wedi
mynd 0 nerth i nerth ers y
dechrcuad hwnnw. Bu Rhedwyr
Eryri }'O feithrinfa arbennig i
rai 0 red\vyr mynydd gorau
Cymru a Phrydain, ac y mae
aelodau o'r Clwb ar hyd y
blynyddoedd wedi ennill llu 0
dly~au ym mhencampwriaerhau
rhedeg led-led Prydain.

orsaf

Bob blwyddyn yng nghlwb criced
Bangor, byddwn yn gofyn i'r
chwaraewr
'trarnor'
am
adroddiad,
ble )' maent yo
awgrymu gwelliannau i strwythr
y clwb, Mae cael rhywun c'r 'tu
allan' i fwrw llygad 0 werth, yn fy
marn i. Deon Smith 0 Dde'r
Affrig sydd yrna eleni. Mae yn
hyfforddwr
proffesiynnol
yn
nhalaith Boland ac yn gweithio ar
staff eu Academi. Mae'r ieuenctid
acw wedi elwa.
Bu'r ddau ohonom yn gwylio
Morgannwg ym Mae Colwyn ac,
yo ystod ein sgwrs gofynnodd
beth oedd cyfraniad chwaraewyr
Morgannwg i ddatblygiad y gem
yn y gogledd. Y chydig iawn,
meddwn i.
Yn yr un modd, does fawr 0
gyfraniad gan y Sgarlets i'w
cyfoedion
gogleddol.
Roedd
Deon wedi synnu. Yn Ne Affrig,
mae'r chwaraewyr
prawf yn
symud 0 gwmpas y wl ad yn
cynnal 'clinigau'.
Trisrwch yw gweld ser rygbi'r
gorffennol yn mynegi barn fel
sylwebwyr
neu yo y Wasg.
Oherwydd
yr
hen
reol
'arnaturiaid'
- a dorrwyd yn
rheolaidd, os gwir y son - ni
allant gael eu defnyddio i arwain
a chefnogi talenrau'r dyfodol. A
thrist yw cofnodi y byddai nifer
o'r unigolion yma yo barod i
gynnig eu gwasanaeth. Pa well
sbardun i unrhyw fachgen ysgol
na chael yr unigolion hyn yn

EHANGU'R TEULU
Un o'r pethau anoddaf yn swydd
Golygydd Chwaraeon y\V ceisio
cael sua eon 0 bob pen tref yn yr
ardal.
R \y)-·f wedi
cael fy
nghyhuddo yn amI 0 'ffafrio' rhai
penrrefi.) neu yn wir ambell gamp.
Fy aleb yw nad lIe y golygydd yw
mynd i chwilio am straeoo, ond
golygu y straeon ddaw i law.
Ymbiliaf felly arnoch i'm boddi
gyda srraeon.
Un datbl)'giad eleni yw cael ail
adran i Gynghrair
Pcl-droed
Arfon. Ymysg y timau mae
Deiniolen a'r Waunfawr. Rwyf
wedi son
am ailddyfodiad
Deiniolen ,vn barod.
Braf croesawu'r Waun yn 01.
Bu tim yma am gyfnod bYT o'r

rnynychu eu hysgolion i gynnal
sesiynnau hyfforddi. Ffordd y
Cyrnro )"'1 trosglwyddo 0 un
genhedlaeth i'r llal1. Pan glywaf
hyfforddwyr cenedlaethol Cymru
yo siarad heddiw, maent wedi
colli y ffordd Gymreig syml yna 0
gyfathrebu
a
thrafod
a
throsglwyddo. Rydym yo ceisio
bod yn rhywbeth nad ydym wrth
reddf - yn cuddio tu 01 i jargon ac
ystadegau,
Brysied y dydd pan fydd
Gweinidog Chwaraeon
yn y
Cynulliad - gyda dyletswyddau at
fyd y campau yo unig.
A

r

APEL
Mae'r rhan fwyaf o'r darllenwyr
yn ymwybodol
fod pentref
Llanberis yn enwog mewn dau
faes chwaraeon - pel-droed a
rhedeg mynydd I marathon.
Tybed a oes gan rai ohonoch
wybodaeth
neu luniau
am
chwaraeon eraill yr arferid eu
cynnal yn y pentref
Beth am edrych yn y dror am
hen luniau I gwybodaeth am
fowlio, tennis,
badminton,
nofio, rhwyfo, treiathlon ac,
efallai, beicio, moto-beicio a
chriced!
Byddaf
yn
cyflwyno'r
wybodaeth i R. L. Jones, Adran
Chwaraeon yr Eco i'w gynnwys
yn yr papur yo ystod y misoedd
i ddod.
Gellir cysylltu
a mi ar
(01286) 870740.
Diolch ymlaen llaw,
ElFlON ROBERTS

blaen. Dros y rymhorau bu nifer
o
fechgyn
y
Waun
yn
cynhyrchioli
nifer o'n timau
Ileol. Diolch i'r rhai a gadwodd y
fflam ynghyn
dr\vy'r
timau
ieuenctid, a gobeithio rwan y
bydd ffordd gill o'r timau hyn
drwodd i'r tim oedolion.
Dechreuodd y Beganifs yn dda
dnvy guro ail dim Llanysrumdwy
o 3-1. Syniad da yv,,,'r ail aciran.
O'r di\vedd hefyd mae gan dinas
Bangor a Chaernarfon dimau }/n
y gynghrair.
N i woaf flino
mynegi f)' marn hyd s)rrffed mai
dyma'r ffordd i feithrin y lalentau
lleol fydd yn arwain, yn y
di'tvedd, i nvy 0 gynrychiolaelh
leol yn ein timau yn y Cyoghrair
Ccoedlaethol.

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

os-tc'
Golchi a ll'nau Ceir

01286871521

