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Roedd
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Gwener
y
deuddegfed
0
Fehefin
yn
ddiwrnod arbennig yn hanes y
fro.
Yn
ystod
y bore,
cynhaliwyd agoriad swyddogol
Hafod Eryri; y caffi, y ganolfan
ddehongli a'r adeilad uchaf yng
Nghymru; prosiect a godwyd ar
gost 0 £4 miliwn a dwy flynedd
o waith adeiladu mewn tywydd
echrydus am gyfnodau hir,
Cerddodd

PRIS SOc

GORFFENNAF/AWST

Prif

Weinidog

trosglwyddo'r
cyfan i fan
arbennig
oedd yn disgwyl
amdano yno gyda chysylltiad
Iloeren a'r stiwdio. A diolch i
allu
rhedeg
mynyddoedd
Dafydd, cawsocb
chwithau,
wylwyr rhaglenni
S4C weld
lluniau o'r agoriad swyddogol a
chyfweliadau a rhai oedd yn
bresennol ar y copa.
Y n hwyrach vr un diwrnod,
dacth criw llai enwog i'r Caban

ym Mrynrefail i ddatblu lansio
prosiect arall, na fu ffracsiwn
mor gostus a Hafod Eryri, ond
un y bu gweithio yr un mor
galed ar gyfer ei gwblhau. A do,
daeth y Gweinidog Diwylliant a
Hamdden, Alun Ffred Jones, i
gymryd rhan yn y dathl u.
Cyngor
Cymuned
Llanddeiniolen oedd yn gyfrifol am y
nos on, a dyma benllan \v
gweithgaredd a fu'n freuddwyd

Cymru, Rhodri Morgan, 0 Ben
Gorffwysfa i'r copa i gy£1awoi'r
seremoni agoriadol, ac yr oedd
nifer eraill 0 wahoddedigion
ymhlith
y
dyrfa
a fu'n

iddynt ers rhai blynyddoedd,
sef cyhoeddi taflen wybodaetb
am hanes, daearyddiaeth
a
diwylliant y plwyf, a hynny
drwy gyfrwng teithiau cerdded
ar hyd ei llwybrau cyhoeddus.
Nr gwr a fu'n gyfrifol am
grynhoi'r cyfan at ei gilydd
oedd Gareth Roberts) Galli Y
Foel, dylunydd a ffotograffydd
proffesiynol sy'n hanu o'r ardal.
(mwy 0 banes ar dudalen 10,)
Fawddwy, Aran Benllyn, Arenig

Fawr, Arenig Fach a'r Berwyn yn
cael blaenoriacth, a mynyddoedd
Eryri a Chader Idris ar yr
ymylon ac yn y cefn. Mae'r
deuddeg cop a vn creu llinell a'r
deuddeg 0 Ieini'r

Orsedd.
Cof cynnar sydd gan Sarah o'r
Eisteddfod Y\V clywed plant yo
rhedeg yn 6} ac yrnlaen yn y
maes carafannau ar hyd y traciau
metel; plant 0 bob cwr 0 Gyrnru
yn siarad

Lansio LlwylJrau Llanaaeinialen yn y Caban

CANRIF A DWY GORON
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R9.._.JJ cyllw)'nwyr Y crvQhat'\ol
aWmnl!l11 reledu vn b~flJu ar
urUWL; \;1 5ilyad i e~i~iQ cacl y

~tt'!\~l\na'r Iluniau gor!lu~ :l
LIIUfwyll ouwl rhQglin w'ilo;d\l i
dd!lfhlu1r ~chly~ttt'.A~ yr oedd
Ull 0 hU[;ia ll\;vl Ll~11t>ifi., yn
5)'!...~!~1
:'\n:l. ,",<'1'\'l1 cI r" ~iwt' tod y
tlilm !If ll\!r~rrll~Ulellnl W'i!l1l Tn
a" Jnat o"ill. yn ~)'TT"~JJy
Qtiwdin mp.wn nryll. G\v~irh
Dafydd Willi ..nl~ V'i.JJ ~yff.\doJ
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Ganrif union yn 61 daetb coron

gynllunio'r goron: lleoliad y Bala

yr Eisteddfod Genedlaethol
i
tro'r 'Rco' pan eoillodd W J.

yog

pharhad

Gruffudd

Q

gyfuno'r

brvddest

'Yr Arglwydd Rhys',

Fethel oyda'i

Eleni, bycld coron yr

Genedlactaot

Risteddfod

yn sadael

bro'r

nghanol

vr

mynyddoedd

iaith.

a

Ceisiodd

yng
nghynllun y goron fel cadwyn
ddiddi.wedd a nharhaol. Mae
thernau

hyn

mynyddocdd ardal y BaIa - Aran

a'i gilydd

yn Gymraeg,

waeth be fo eu tafodiaith. Mae'r
llinellnu ar fynyddoedd y goren
yn cynrychioli'r traciau metel
hyn, a'r ffaith mai ar hydddynt y
siaredir y Gymraeg ym mhob
agwedd 0 fywyd y genedl.
Ac y mae cysylltiad lleol pellach
ynglyn a chystadleuaeth y goron,
gan rnai'r prifardd 0 Nant Peris,
lJafydd John Pritchard, )rw un
o'r tri betrruau. Mae'n goron
gwerth ei hennill. Tybed a
ddaw'n 61 }IDa yn ystod wythnos
gyntaf Awst?

'Eco', 9C vn caet ei cnynwvno i'r
bar(.ld buddugoL am bryddest

neu uunvniam

0

gcrlllli

'~~~ny C'Wacd'_

ttl

Y

LV11

(~ynl1Mydli n

t!Wneutllurwr y

~OrUll clcni yw'r bcmyud, SUfwh
Anderson, o'r l."j'gchwen.R()~dd

dwv incma yn

il'lI::ullaw ym
m<;dclw-l ~9rahron ddechr~uodd

SarahIindersolL wnh el gwailh yn CYTzlluTZW', Gorol~G~7ledlael'lol.
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AM BYTH MEWN LLECHEN

GORFFENNAF 2009

Gwahoddir ceisiadau am grantiau o'r Gronfa uchod.

Argraffwyd gan Wasg Dwyfor
Penygroes 01286881911

LLANRUG LL55 4BA
Straeon ae erthyglau ar e-bost i
alwenaowen@gmail.com

Gallt v Foel
132 Ffordd Penrhos
Bangor
Annwyl Olygyddion
Buaswn yn hynod falch os y
gallwch gynnwys yr apeel isod
dros y Samariaid yn eich papur
bro. Rwyf yn Llywydd
'Cyfeillion y Samariaid' ar hyn 0
bryd ac rnae'r ganolfan ym
Mangor
yn
gwasanaethu
Gwynedd, Mon a Chonwy ac
yr ydym ni fel Cyfcillion yn
bodoli yn unig er mW}'D codi
arian i'w cyhnal. Ein bwriad 'f\V

neu Tir larll, Llandwrog LL54 5TE

lledu yrnwybyddiaeth

Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
i'r cyhoeddiad hwn.

SWYDDOGION A GOHEBWYR
Erthyglau a newyddion
at ohebwyr pentref neu i

Penarth
Ffordd yr Orsaf

neu storiau@ecorwyddfa.co.uk

o'r

elusen hon dros yr ardal gyfan.
Y r eiddoch yn gywir
Elv1YR GRII' FInIS

CAOEIRVDD
Y PWYLLGOR
Geraint Ells

GWAITH

RHODDION

GOLYGYDD CHWARAEON

Richard LI. Jones, 5 Y Odol, Bethel.
(01248) 670115

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf

cof am Mr Dennis Willimas,
gynt 0 23 Stryd Fawr, Llanberis.
£10: Teulu Mrs Jane Jones, Pens

Hughes, Glasgoed,

Uanrug (677263)

TREFNYOO HYSBYSEBION
Eiflon Roberts, Swn-y-Gwynt,
Llanberis

(870740)

elflonroberts132@btlnternet.com
TREF'NYOO ARIANNOL

Goronwy Hughes. Eithinog, 14 Afon
~hos, Llanrua (674839)
TREFNYDD GWERTHIANT POST

Olwen Hughes, Eithinog, 14 Afon

Rhos, LlanrUQ (674839)
TRfFNYDD

£25; Myrddin Pritchard, 1
Ffordd Padarn, Llanberis: Er

6WNDEL.U

Marian Jonos, Minallt, 7 Bro Elidir,
Dinorwig (870292)

GOHEBWYR PENTREFI
OEINIOLEN: Nla Gruffudd (872133)

BETHEL: Geraint Ells, Cilgeran

(01249) 670726
BRYNREFAIL: Mrs Lowri prys Aoberts-

View, Llanberis; Teulu Mrs
Dwynwen !'ri. Roberts, Rhianfa,
Llanberis; Mrs Joyce Jones, 27
061 Elidir, Llanberrs; Wendy

Parry a'r reulu, Rhiwena, Nanr y
Glyn, Llanrug, Llanrug; Er cor

am Mrs Jane Elizabeth Jones,
Hafan Elan, Llanrug; Dilys
Jones, 4 Brynhyfryd, Cwrn y
GIo; Arvonia jones, 4 Llys y

Gwynt, Penisarwaun.
£5: Gwenda, 5 Stryd yr Wyddt'a,
Llanberis; Cal Morgan, 34 Maes
Padarn, Llanberis; Dicnw,
Llanrug.
£3.50: Goronwy Owen

Porthcawl.

Ceir y manylion drwy aanfon amlen gyda chyfeiriad a stamp
arni i'r Ysgrfennydd:
John. II, Hughes
Tan y Clogwyn, Llanberis, LLS5 4LF
Ffon: 01286871 562
Y ceisiadau i gyrraedd erbyn 31ain 0 AW8t, 2009. Ni ystyrir
unrhyw gais a ddaw ar 61 }' dyddiad cau penodedig.
"-

APELDROS
Y SAMARIAID

SWYDD
ACHLYSUROL

Os oes rhywun neu rhywrai
gyda diddordeb i gynnal

Yn eisiau dyn neu ddynes i
gynnig gofal i fachgcn 8 oed
ag anghenion arbennig. Ei
brif ddiddordebau yw nofio,
cerddoriaeth, darllen,
cyfrifiaduron ac ati. Oriau
gwaith hyd at 6 awr yr
wythnos ond gyda'r
posibilrwydd i'r oriau
gynyddu. Tallo £9.00 )'r awr
a chostau teithio. Lleoliad Caernarfon. Byddwch yn sicr
o fwynhau'r profiad!
Rhif cyswllt- Nia AL Evans

gweiihgaredd yn yr ardal

yrna er budd yr elusen
uchod, a wnewch chi
gysylltu gydag Emyr
Griffiths, LIY"\,},dd
Cyfeillion y Sarnariaid ar

(01248) 353454 er mwyn cael
sgwrs a mwy 0 fanylion.
Diolch yn fawr.

CYMHORTHYDD
CYFNOD SYLFAEN
h1.ac Ysgol Bethel yn chwilio am
berson brw dfrydig 3C
)'IDcodd5ur i weithio fel

Cymhorthydd Cyfnod Sylfacn

Gwna (6n438)
CEUNANT: Trvstan a Sioned Larsen,

Bodafon. Ceunanl (850799)

Iaf Mac'r gallu i gyfarhrebu yn
)' Gylllraeg a'c Sacsncg yn
hanfodol.
Ceisiadau, yn C) ll11\VyS C\I, I'w
derbyn erbyn 12.00 brynhawn
Gwcncr, Gorffennaf 3ydd.

fanylion cysyllter a?
phennaeth yr ysgol, 1irs Nia

Am

f\\') 0

Guillemin ar 01248670663

6 Hendurnpike, Tregarth, Bethesda, Gwynedd.Ll.S? 4NN
Mehefin 22ain, 2009
Annwyl 01~Tgydd.

CWM- Y·GLO! Mrs InS Rowlanas,

Ffynnon (871820)

Mewn ymgais i adfer gWyl Pesda Roc, mae dau gig yn cael eu
trefnu ym Methesda dros y haf:gig acwstig yn nhafarn y
Llangollen ym mis Gorffennaf, a gig yn Y Clwb Rygbi ym mis
Awst. Bydd }' ddau gig yn cael eu trefnu ar y cyd rhwng
Tabcrnacl eyf a cnriw 0 fyfyrwyr Q FClhc:>da, Daeth ).
myiyrtt'Yf, ~yddyn wreiddiol 0 }:ie{hescla~HI er gllytld nros
wyliau'r Pasg 1 gcisio ad-Iywio'r arfer 0 gerddoriaeth b~"v ~rn
Nyffryn Ogwen. Penderfynodd y myfyrwyr drefnu gigiau ym

PENISARWAUN: Mrs Ann Evans. Syeharth

Methesda

Glanrafon (872275)
DINORWIG: Marian Jones, M,nallt.
7 8ro Elldlf, Dlnorwlg (870292)
LLANBERIS: Gwyneth ac Eifion Roberts,
SWn-y Gwynl (R70740)

LLANRUG, Cry' nobort..

~ Rryn Moolyn

~67S38">

NANT PERIS: LUnos Jones, 6 Nant

la'~40'\
TAN-V-COED:Mi~.. Anwen Parry.
A.' r-Bry"

(S7??7G)

YVI\\lNFAWR.

vyounlllrtr

MfO Non

nObens,

Pnmn1o",

(OiiOiil0)

Y_Ql-4Ir:vN NI;SAJ;
~swny"'\1 I Ipvv'f'

ftftlVftvtJtJlon ponhn::lsol
NO~ ~UL AW§l Z'illin
go yvrGlnih yn QQIl
f\Aw'r rhlfyn n09Af ~l, W6Alj

NO~ IAU Medl aydd
~UL AW§l JOBin, :i y pnawn

~~fydliadCoffa LIA~~Ua

- 01286674686

Blodau

llawn amser, i ddechrau Medi

Williams. Godre r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James, Hafan Bryn

-

wcdi iddynt dd)-.chwelyd i'r Dyffryn dros \vyliau1r
Dolig 11i:J)lwcudoli bod prind~r d&lrpw-iil<;\h~~l'ddoriaeth byw

yn yr !lrd!ll. Ffrwyrh 119fur ~, m~rrYIWyr ~~w
dau gig ylld yn cacl
dnn )·r cow pl1~nAROC RACO. nydd y gig cyntaf
\rD c\rmr\rcJ lIe ~rn nllafarn v l ..lan~ollcn.BClhc\)d(l~ (If Offfcnllaf
Z4pi'1. ByJd Y B~5yn rbac1 ae am dd~.m7~,dl-l ~et;au ac\vstig gan
fmdi9U yn c\rnnW~rs Mr tIuw (I Jen Jenir(). I\r l\\V~t 15[cu) yn y
Cl"'b I\)'ohi ym ~!etl1esJa] bydd )'r ail 8;6 rn cael ei 8ynnAl
~lt(\ S;;nrylt;l\n. t :l)\uhOl~ lUlo~ HOIVJn n()~. 110ll ae Wvrljgig~
yn ptrffolllliu, Y 50b.ailh )"YI' Swl" ~YJ1)'dJu'r n~rer<.' 6:Srnl1
~yd.d yt1 ~!\~I ~11 c~'nngl ym Merhesd!l J!9n llLl~cllrau Rvda'I'
gigi(lu bar YIlliJ yll Y Llanbollcn a'r Cl'rvb Rygbl. DyJJ y 8~5~uU
hyn 'In sylfnen or ~fcr eynn!ll rh!l1l61' II {ti{tl~11 It,.,,<: y IJ(lliR gC
~" <;),nnal

Y 11wyudyn ne~aJ: lic:lly, dcwch yn nu~
1,a"..,1,1 I_Ia\ver 0 dd~olch. A.~egan Jones

ffi(lC crUCDO C) llilet)

i

(ALWYN A SARAH JONES)

Ff6n: 870605

• Basgedi Planhigion
• Planhigion Gardd
• 8asgedi Crag

• Hefyd, Compost ar
werth
RHOOO O'R GALON

VW BLODAU

Gwasanaethau

Garddio
Gorwel

ANRHYDEDDAU AMRWYIOL 0 FEWN EIN BRO
URDDO 'HYFFORDDWR Y FLWYDDYN'

Bownsio i'r llwyfan am y pumed tro

Yn Eisteddfod Genedlaethol yr
Urdd
yng
Nghaerdydd,
anrhydeddwyd
un a awduron
plant mwyaf toreithiog Cymru
gyda Gwobr Tir na'n-Og - a
hynny am y pumed tro.
Roedd llwyfan yr eisteddfod yn
lle delfrydol
i gyflwyno'r

Dychmygwch gael aros yn un

anrhydedd, gan mai gwobr am
ysgrifennu llyfr gogyter a phlant
cynradd enillodd Emily Huws a
Gaeathro. Dyrna'r eildro i'r
seremoni gael ei chynnal ar
lwyfan eisteddfod yr Urdd.
Nofel am ferch un ar ddeg oed
o'r enw Cadi }1'\V 'Bownsio', sy'n
ymdrin a gobeithion plentyn a
realiti'r byd go iawn.
Mae'n de1io a'r sioc a gaiff Cadi
o sylweddoli nad yw ei marn
wedi marw, a chaiff ei byd ei
droi wyneb i waered.
Disgrifiwyd y nofel fel un sy'n
torri tir newydd ar gyfer plant
o'r oed ran hwn.
Y n ogystal a'r anrhydedd,
enillodd Emily Huws hefyd
wobr ariannol 0 £1,000. Mae'r
awdur eisoe wedi derbyn
Tlws Mary Vaugban Jones am ei
chyfraniad i faes llyfrau darllen
plant dros nifer helaerh 0
flynyddoedd.

David a'i gymar; Lisa, ar 6/
derbyn y eBB ym MJzaw:s
Buckingham.

0

gymoedd
mwyaf rhamanrus
Cymru, gyda dim ond murmur
afon a thrydar adar y gweundir
i'ch suo i gysgu bob nos, a

hynny ar 61 diwrnod
mynyddoedd

0

grwydro

godidocaf y wlad.

A ble rnae'r fath lecyn? Yrna,
yl11

rnro'r 'Eco', mcwn mungrc

na fu'r rhelyw 0 drigolion y fro
ar ei gyfy I, si wr gen i, sef
perfeddion
Cwm Brwynog,
Yno, yn swauo dan gysgod Moe1

Cynghorion, mae'r Helfa. Yn
ystod y blynyddoedd diwethaf
fe'j nadnewyddwyd i'w gyflwr
gwrciddiol,

ond yn wahanol i'r

hen amscrau, mac bellach yn
cael ei ynni 0 felin wynt wedi ei

gwell gen i'r hen air cysurus

lleoli gerllaw. Daw dringwyr

hwnnw a arferir am wely, sef

llongyfarchiadau
Helfa, a phob

cando

dyfodol.

cherddwyr

yno

0

mynyddocdd

a

i aros

o

Cwm

gwreiddiol
Wobr
Dvrns'r

Brwynog,

Cymdeithas
Eryri.
drydedd flwyddyn i'r

Cyrnde~thao:: gyflwyno gwohrau
i wahanol ~~fydliadau 0 fewn
Pare Cenedlaethol Eryri sy'ri
8wella
eu
busnes
0
ran

cncnnlau
Carbon

cnillotlll

alDRYlcllCCldOl. Owobr
Isel

r C~'mdc~thn~

Yr IIclfd,

0,,[1~ Iii)'y~

ciando.

Felly,

i Giando'r
l1wyddiant j'r

d

cynnib

Mae Gwyn

J ones

0

Lan rug.

dist))'bl 'In Yssol Brynre£ail,

wedt bod yn dilyn

cwrs

yng Ngholeg
Glynnifou,
gan gael ci
rvddh!lu o'r y~~ol am
amaethyddiaeth

llYUllY

dlllwedd y tymor~ daerh Gwyn

C)' l1jW~!Lll .. iJ E,), 1')

I-I~lf!l
yn

CNEIFIWR IFANC YW
MYFYRIWR Y FLWYDDYN

~gi.w~·j}\)QOQQ )YJ'hn9~. A.

C!l~l~i
ddlsgrifio

reI ·'lIJTIk.h()u\t:·.
:\t:1" iillcjlitU
UaWIl fWclYllU~ ~cla Lllc,in i
baralol
bwyd,
a
lielydd
ym(\lchi. iHut\d~11 n~u 'fgr;c~'

yw

neu

!'l

oherwydd fod }rr hoII ynn! at
byf(Jl ~rill11l1JI Ilocilad yn dod
(\1.. felin wyt\t.
o tltlarllcn hlillC~ y g\vlJhrau ar
m!le't'

France.

bedwar ban byd.

El~lli,~nillQgg t pcrchcnnog,
june 0'DOI10C11 0 Lauucne,
di\5 ynnydd
un 0 deuluocdd

)' bcirinllur

ur

gytl~tthi!td l) 'bll1tkhou~e' ond

Yn di1yn llwyddiant tim beicio
Prydain yn y Gemau Olympaidd
diwethaf, cafodd eu hyfforddwr
ei ddewis yn Hyfforddwr
y
Flwyddyn gan wylwyr teledu'r
BBC. Bellach, mae'r hyfforddwr
a fagwyd yng Nghlwt y Boot
wedi derbyn )' CBE, a daeth enw
David Brailsford yn adnabyddus
led-led y wlad, a hynny hyd yn
oed oddi allan i'r byd reidio
beics.
Mae erbyn byn wedi cartrefu
ger
Nottingham,
ac
yn
gyfanvyddwr perfformiad tim
beicio Prydain. Bcllach, mac
hefyd
wedi cychwyn
ar
ddyletswyddau
newydd
fel
rheolwr Tim Sky, Y bwriad yw
sefydlu tim 0 feicwyr Prydeinig
fydd yn cystadlu'n broffesiynol
mewn rasys yn Ewrop, a'r
bwriad yn y pen draw yw
cystadlu - ac ennill - y Tour de

i'r

bri8 allan

0

dros

{1anl 0

Myr\vyr c~rllelYlJ. g4fn cnnIII
T1'W1> M)'ryr~wr y Plwyddyn
metvn Am!lerhyddi!lerh.
Tn y~[OO v ml~ IcirntoOO

Roedd angen iddo fodloni'r
beirniaid ar safon ei sneifio a
chncifio dwsin 0 tlucfaid
mewn awr, Cwblhaodd ei dasg
mcwn tri chwarter awr. Yn
snffodus, mns'n rhaid iddo
ggi~!wyl n~ij~rI"~dd ci benblwYdd yn ddwy ar bym [heg
oed eyn y ca~(f ym8eIs~o am

saton arian.
DyJJ Gwyn yn eychwyn ar
gtvrs 9.mgethyddiaerh
lla\Vll

i

ffcrTO

ym m hen tref DaroW'en
Mnchyn 114!rh 1 gg~l profi el

sar
ltllu rei cneltiwf. Koedd wedi
~yrr(;lcdu y t>afon 5ylfacllol )'
llyncdd, ond y tl"'O hwn t"oedd
~11 ymReISl() am yr efyllll.

am~cr

rng Nglynllifon Yill

mls Mcdl, ond pan nl ..vodd
sohehydd yr 'Hco' i gael ggwrs
gg ef YDRlyn g'i obeirhion,

docud 0 ddilll adref - roedd
wcdi mynd ; sne;r.o!

Ond bydd yn parhau ibyfforddi
a hyrwyddo beicwyr Prydain ar
gyfer
Gemau
Olympaidd
Llundain yo 2012. Bydd enw
David Brailsford yn parhau'n
amlwg dros y blynyddocdd
nesaf Llongyfarehiadau i'r cynbeldroediwr 0 dimau Llanberis
a Llanrug sydd wedi cyrraedd y
brig mewn chwaraeon
sydd
braidd yn ddieithr i drigolion y
fro hon.

BRO'R 'ECO'
"
GANRIFYNOL
Pan fo diffyg iesrun

c1 gafacl

ynddo, neu destun a gormod 0
waith ymchwilio iddo, hawdd
yw edrych i weld beth yn hollol
a ddigwyddai yn y fro ganrif
union yn 01. Felly, y mis hwn,
dyma gipolwg ar yr hyn
ddigwyddai
yn amryw
0
bentrefi'r fro yn ystod mis
Mehefin 1909.
Wna i ddim manylu ar y
marwolaethau, y bedyddiadau
a'r priodasau, na chwaith ar y
dymuno'n dda i rai oedd mewn
gwae1edd neu wedi eu hanafu yn
y chwarel. Roedd y math hwn 0
newyddion i'w gael bob wythnos
bron - yn union fel 'Eco'r
Wyddfa' a phob papur bro arall
drwy Gymru ben-baladr! Dyrna
edrych felly ar ddigwyddiadau
nad oeddynt yn gyffredin, er na
ellir eu disgrifio yn anghytfredin

chwaith.
Yo ystod amser cinio yn Sinc
fawr, Hafod Owen, Chwarel
Dinorwig, cynhaliwyd cyfarfod
ffarweli() a Robert Roberts,
Turner Street, Llanberis, a oedd
ar fin ymadael am yr America
am gyfnod 0 chwe mis i ymweld
a'i bcrtnnasau, Clywir yo aml
am fyfyrwyr yn treulio y fgap
year' bondigrybwvll
rhwng
cvfnod coleg a gwaith, ond dyrna
chwarelwr cyffredin yn cael
hanner blwyddyn 0 orffwys o'i
waith i dcithio i'r America!
Rhywun o'r enw Ieuan Per is 0

Lanrug a roes yr anerchiad
barddol, a chyflwynwyd RoberL
Roberts
a llyfr emynau yn
anrheg iddo ar ei daith,
Ar y lla\v arall, ymfudo go iawn
oedd hanes teuluoedd 0 ardal
Dinorwig. Mewn un wythnos ar
ddechrau Mehefin gadawodd
WiJliam
a Henry
Jones"
Tanygraig,
Fachwen;
Owen
Griffith, Macpelah House ac
Owen O. Ellis am vr Amenc:t.
Aeth dwy 0 wragedd y fro i""I

canlyn, sef gwraig y diweddar
John W. Hughes, Pendyffryn a'i
dau blentyn, a Miss Owen,
Galltyfoel. Dyna fenter mewn
gwraig weddw a chyfeilles
ddibriod.
Ond mae'n amlwg fod ymfudo
yn eithaf poblogaidd. Yn ystod
wythnosau Mehefin roedd y
wasg yn hysbysebu'r angen am
70 0 chwarelwyr i ymfudo rhag
blaen i Ganada.
Teithio'n 01 i Gymru oedd
hanes y Parch W. Surdival, a fu'n
pregethu yng Nghapel Ebenezer,
Deiniolen. Y n 01 yr
adroddiad, roedd yn dychwelyd
i fro ei febyd. Mae'r enw yn
ddieithr,
(neu
wedi
ei
gamsiIlafu). Oes rhywun yn
gwybod hanes y gweinidog
hwn?
Roedd ffermwyr ardal Gwaun
Gynfi
hefyd
yn
cysgu'n
dawelach yn ysiod y mis pan
ddaeth y ncwydd fod David
Jones,
Foel
Rhiwen,
'gamekeeper'
Stad y Paenol,
wedi 11add tri ar ddeg 0
lwynogod
yn ystcd dechrau'r
.

mrs.

Bu'n fis eithaf sych ax y cyfan,
ac yr oedd cryn bryder mcwn
rhannau

o'e

Waunfawr

am

gyflenwad dwr glan.
Adroddir fou trigohon y Teras
(Pa deras 0 dai yn y pentref oedd
hwn, tybedj') yn gorfod cnwilio
am ddigon 0 ddwr 0 hen
bydcwau. Roedd y Cyngor Plwyf
wedi bod yn P\vySO ar i'r Cyngor
Sir symud rhag blaen j geisio
gwell cytlenwad i rannau o'r
pentref.
Mewn cyfarfod yng N ghapel
Hebron, C\vrn Br\vynog, roedd
chwech a deugain 0 addolW}'r yn
hresennol, a chafwyd lrafodaeth

ar yr adnod 'Car dy gymydog fel
ti dy hun.' Byddai unrhyw gapel
yn 'I fro yo fal~hQ synullcid[(1
mor sylweddol heddiw.

WYlhnos yn ddiweddarach,
roedd adroddiad
am Deml
Ddirwesiol
Llanberis
yn
cyfarfod
yng
Nghapel
Gorffwysfa, ond ychydig oedd
yn
bresennol,
ac
mae'n
ymddangos
oddi
wrth
yr
adroddiad nad oedd llawer yn
rnynychu'r deml arbennig hon,
Mae'n amlwg nad oedd llawer 0
ddirwestwyr
ymhlith aelodau
eglwysig Llanberisl
Yn ystod y mis hefyd daeth y
newvddion am farwolaeth un 0
blant
Llanberis
yn
Newfoundland.
Roedd Pierce
Currie oddeutu saith deg oed ac
yn fab i'r diweddar Charles
Currie. Bu dau frawd iddo, sef
Daniel
a David, farw yn
Newfoundland
hefyd. Un yn
unig 0 ddeg 0 blant oedd yn
aros, sef Mrs Elisabeth Currie
Williams, Gegin, Llwyn Celyn,
Llanberis.
Ond pe bai'r 'Eco' yn bod ganrif
yn 01, rnae'n siwr mai'r hyn a
hacddai'r dudalen flaen fyddai
llwyddiant gWr ifanc lleol yn yr
Eisteddfod
Genedlaethol,
a
gynhaliwyd }' flwyddyn honno
yn
Llundain.
Roedd
cystadleuaeth y goron yn gofyn
am bryddest ar y testun 'Y r
Arglwydd Rhys'. Chwech yn
unig oedd yn cystadlu, ac Elidir
oedd yn llwyr deilyngu'r goron.
W. J. Gruffudd, Bethel oedd
hwnnw. Yn yr un eisteddfod, T.
Gwyn Jones gipiodd Y gadair
gyda'i gerdd 'Gwlad y Bryniau',
Roedd W. J. Gruffudd
yn
iucdugol nefyd ar fyfyrdraeth 'Goronwy Owen yn ffarwelio a
Phrydain'. A daeth un arall 0
wobrau llenyddol yr eisteddfod
i'r fro, gan i Alafon ennill ar y
cywydd. Aeth trigolion Bethel
ati i drefnu croeso arbennig i
fardd y goron. Llogwyd cerbyd a
dau geffyl i'w gyrchu 0 stesion
Y Felinheli, a gorymdeithiwyd
oddi yno yn 01 i Fethel dan
arweiniad
Seindorf
Arian
Uanrug.
Mwy am y Doctor o'r Nant
Gyda diolch unwaith eto i
Gwilym
Roberts,
Cerrig
Drudion, Nant Peris, am anfon
copi 0 ertllygl a ymddangosodd
yn Country Quest. Rhan 0

ddyddiadur
yn dyddio 0 fis
Gorffennaf
1887 yw sail yr
erthygl, ac mae'n son am
wahanol brofiadau yn cerdded 0
amgylch gwahanol rannau 0

Eryri.
Mae'n amlwg i'r cwmni 0
ymwelwyr aros am ysbaid yn
Bryn Glas, N ant Peris, ble
cawsant laeth enwyn ac ychydig
frechdanau gan hen wraig y tj.
Mae Bryn Glas ar fryncyn
uwchlaw Cae Gwyn, cartref
teulu'r Lloyd Williams. Yna,
daeth gWr ifanc i fyny'r llwybr, a
galwodd yr hen wraig arno,
'Doctor', cyn gofyn iddo roi
cyfarwyddiadau
i'r cwmni 0
deithwyr ar sut i gyrraedd y Twll
Du. Tybed ai'r Doctor Richard
Lloyd Williams oedd hwn?
Dywed Gwilym Roberts mai
'Hospital Orderly' yn Ysbyty
Chwarel
Dinorwig
oedd
Richard Lloyd Williams. Hyd
yn hyn, does neb arall wedi
cysylltu ynglyn §'r teulu hwn 0
Nant Peris.
Dwr Ffynnon
Cefais ddau ymateb i'r cais am
wybodaeth
ynglyn
a dwr
ffynnon yn parhau i gael ei
ddefnyddio heddiw. Diolch i
Neville Williams, Deiniolen, am
ffonio, ac ymddiheuriadau
am
fethu a threfnu hyd yn hyn i
ddod i weld y ffynnon sydd yng
nghefn rhes tai Fictoria. Mae'n
ymddangos fod gan y stryd hon
eu ffynnon eu hunain, er eu bod
wedi eu cysylltu a'r rhwydwaith
dwr erbvn hyn. Mae Neville
Williams yn cofio fel y byddai
rhai 0 drigolion y tai yn glanhau
cafn dWr yn y cae tu cefn yn
ystod y 1970'au. Mae'n debyg
fod pibell o'r earn i dapiau yng
nghefn y stryd. Roedd y cafn yo
cael ei lenwi a dW"r 0 ffynnon
fymryn yn uwch ar y llethr.
Diolch hefyd i Sara Wood, Fron
Heulog, Dinorwig, sy'n son am
ffynnon yn yr ardaI honno.
Roedd mam y ddiweddar Mrs
Nellie Valmai Pritchard
yn
mynnu cael dWr ftynnon j'w
yfed bob amser, a'i mab yng
nghyfraith yn ei nol yn ddyddiol
iddi.
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Mae Sara hefyd yn cofio cyfnod
yn ystod y 1980'au pan oedd
rhyw nam ar y cyflenwad dwr
yn Ninorwig, a phawb yn gorfod
berwi eu dwr tap. Y n y cyfnod
hwn, cafodd hi a'i iheulu
ganiatad i ddefnyddio ffynnon
Mrs Pritchard.
Roedd caead lleehen
i'r
ffynnon, a'r dwr yn eronni 0
fewn siambr garreg sgwar,
Sternar Bach Sir Fon
Tybed faint 0 bobl yr ardal sy'n
dal i gofio y gwahanol gychod
yn cario nwyddau a phobl yn 01
ac ymlaen 0 Fon i Arfon? Mae
Reg Chambers Jones 0 Gaeathro
yn awyddus i ddarganfod mwy
am y fferiau hyn, ac yn enwedig
o gael lluniau ac aigofion
amdanynt. Anfonodd y llythyr
hwn at ddarllenwyr yr 'Eco':
'Rwyf yn y broses 0 ysgrifennu
hanes y fferiau a deithiai yn
gyson
hyd
y 19S0'au
0
Gaernarfon,
Y Felinheli
a
Bangor i Fon, Yn ogystal a
chario teithwyr, roeddent hefyd
yn cario anifeiliaid.
Deuai
Stemar bach Sir Fon a nwyddau
megis mcnyn, wyau a llefrith
i'w gwerthu
ym marchnad
Caernarfon.
Hyd yn oed pan ocddwn yn
ddisgybl yn yr hen 'Cownti
Scwl' roedd bechgyn 0 Ddwyran

a Brynsiencyn yn eu defnyddio i
na
theithio'r ffordd hir 0 amgylch
Portnaetnwy,
Byddwn yn
hynod ddiolchgar pe bawn yn
cael y cyfIe i wneud copiau 0
unrhyw ddeun)'dd yn ym\vneud
a'rr fferiau, boed yn 1luniau,
fynychu'r

ysgol yn hyrrach

rocynnau neu dafienni amser.
Y n wir, mae gen i ddiddordeb
mewn unrhy\v

ddefnydd

yn

ymwneud a'r fenai
bed\varedd ganrif
a'r ugeinfed ganrif.
oes rhywrai'n fyw
ofio defnyddio'r

yn ystod y
ar bymtheg
Gorau olios
heddiw sy'n
fferiau, yn

enwedig

0

rhai

benlrefl

Dwyran,
Brynsiencyn
a
Niwbwreh.'
Gallwch gysylltu a Reg ar 01286
674382.
Mae cysylltiadau'r fferiau hyn
yn rhan 0 hanes bro'r 'Eeo'
hefyd, wrth gwrs, gan fod nifer 0
chwarclwyr
o 'r rhan
ddeorllewinol
hon 0 Fen yn
defnyddio'r
llongau bach i
groesi i'r Felinheli eyn dal y
tren chwarel ar fore Llun i
gychwyn ar eu gwaith yn
Ninorwig,
a'u bwythnos
0
ddygymod a chwain y barics!
'For Freedom and Honour'
Yn dilyn yr hanes am Owen
Davies, Tan y Coed, a'r fedal a
dderbyniodd y teulu yn dilyn ei
farwolaeth yn y Rhyfel Byd
Cyntaf, daeth galwad ffon gan
Myfi Evans, Gallt y Foel, yn
dweud fod ganddi hithau hefyd
fedal gyffelyb wedi ei gosod
mewn plac, ac yn mesur tua 5
modfedd ar ei ihraws. Mae'n
coffau Abraham Hughes o'r
Foel, Dinorwig, a oedd yn
ewythr i'w mam. Fe'i lladdwyd
yntau yn ystod rnis Tachwcdd
olaf y rhyfel, ac yr oedd ~.
newyddion am ddiwedd _!.' rhyfel
wedi cyrraedd Dinorwig c)'n i'r
teulu glyweu am Iarwolacth cu
mab. Fe'i claddwvd•
mewn
mynwent yng Ngwald Belg. Yn
fuan wedr'r rhyfel, mudodd
brawd iddo i'r America, sef
Evan Hughes
ac mae ei
ddisgynyddion
ef yn parhau
rrrew n cysyl.lriad &'r teulu yng
Nghymru. Mac ci cnw hcfyd

wedi ei goffau ar gofeb yng
N ghapel Sardis, Dinorwig.
A dyna'r cyfan am y deufis
nesaf. Llawer 0 dcliolch i bawb a
fu mewn cysylltiad ynglyn a
gwahanol agwcddau 0 hanes y
fro.
i\nfonwch
unrhy'rv

ymholiadau neu hanesion erbyn
diwcdd
Aw~t
i Dafydd
Whiteside Thomas, Bron y
N ant, Llanrug,
Caernarfon.
(Pfon: 01286 673515).

Cofiwch gefnogi ein hoII
hysbysebwyr

Ar Ben Arall y Lein
Mis diwethaf y canws oedd y
pennawd, a'r mis yma, wel y
mater llawer mwy difrifol o'r
algi gwyrddlas sydd wedi cow ei
ben ar Lyn Padarn. Roedd
arwyddion ar un cyfnod yn
ystod Mehefin yn rhybuddio
pawb i beidio a throchi na
physgota, ac yo fwy na dim j
beidio a bwyta pysgod o'r llyn.
Tydi
Asiantaeth
yr
Amgylcbedd yn dda 'dwcb, yn
cyhoeddi mai rhywbeth sy'n
digwydd yn naturiol yw'r algi
'rna ac i beidio a phoeni gan y
bydd y peth yn diflannu yn
naturiol pan wnaiff y tywydd
oeri at ddiwedd yr haf
Fel arfer yr amser yma o'r
flwyddyn
byddaf
yn cael
gohebiaeth 0 ran cwrteisi gan
drefnwyr ras nofio Llyn Padarn.
F}' ateb ~' flwyddyn yma,
oherwydd cyflwr y llyn oedd,
bod defnydd o'n dyfroedd yn
cael ei ,vneud ar )'r amod fod
pawb yn gwj bod am y nsg a bod
dim cvfrifoldeb
ar v• clwb.
•
Roedd yn dipyn 0 syndod i mi

gael galwad I1'6n yr wythnos
yma gan un o'r trefnwyr 0 dros
Glawdd Offa, fod popeth yn
iawn rwan gao fod yr algi wedi
diflannu a'i bod yn iawn i nofio
yno. Tipyn 0 syndod i mi gan
fod y clwb yn berchcn ar rannau
helaerh 0 hawliau 'sgota Padarn,
a does neb wedi rhoi y genadwri
)rma i'r clwb 'sgola. Dim ond
criw lleol ydym ni, wrth gwrs,
mae'n amlwg fod estroniaid yn
llawer mwy pwysig! Rbag 1 chi
gael yr argraff anghywir, nid
Asiantaeth
yr Amgylchedd
roddodd y ne\vyddion da yma i
drefnwyr y nofio, ond Cyngor

Gwynedd.
Gobeithio'n
wir fod y
newyddion yma yn gywir, gan fy
mod wedi met.hu cael cadarnhad
hyd yn hyn. Ond y ewestiwn i'w
ofyn
ydi,
beth
mewn
gwirionedd sy'n mynd ymlaen?
algi tFyrddla..., tydi peth fel hyn

ddim yn digwydd yn naturiol
mewn llyn 0 ddyfnder Padarn,
mae'n rhaid i elfennau eraill fod
yn gyfrannol at y ryfiant.
Mae'n siwr eich bod wedi dod
i'r casgliad beth yw gwreiddyn y
broblem erbyn hyn, rnae'n fater
rwyf wedi bod yn pregethu
amdano ers blynyddoedd lawer,
a hynny yw bod y llyn yo cael ei
orlwytho a ffosffad. Ble mae hyn
yo digwydd? Gwaith cartbffos
Llanberis yw'r ateb. Rwyf wedi
parablu digon am byn dros y
degawd diwethaf ond rnae'r
datblygiadau diweddaraf yma
yn ddifrifol.
Mae'r un peth wedi digwydd ar
Lyn Tegid ac mae pob math 0
gynlluniau ar y gweill i wella'r
sefyllfa yno. Y gwahaniaeth yo y
Bala, wrth gwrs, yw fod y
gymuned gyfan yn pwyso ar yr
awdurdodau i weithredu. Yn
anffodus, yn ei bro bach ni, yr
unig rai sy'n ceisio codi stwr
ydi'r 'sgotwrs. Mae gweddill y
gymuned yn ddigon bodlon i
dderbyn atebion gwag a diystyr

vr awdurdodau.

•

Cawn weld felly be ddaw 0 hyn
i gyd, ond rni fuasai tipyn 0
gcfnogaeth yn mynd ymhell
iawn.
Oherwydd
rnaterion
Padarn a'r dWr isel, ychydig
iawn

wedi
Seiont. AI l)'llnoedd Cwellyn,
Dywarchen
a Nantlle mae'r
stori'n hollol wahanol. Rwyf
newydd dderbyn adroddiad bod
cynn)fdd
sylweddol
yng
ngwerthiant
tocynnau
ar y
dyfroedd yma eleni. M wy yn

cae] eu g\vyliau adref eleni,
Efallai
bod rhyw
wirionedd yo hyn, ond rhaid dal
sylw
fod
polisi
stoeio
Dywarchen
yn g\vella yn
flynyddol
fel mae
criw'r
ddeorfa'n
magu
hyder
a
tybed?

gwei thredu ar eu profiadau.
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yn barod

gyda
thrwyddedi
gan
Asiantaeth yr Amgylchedd.
Mae'r gwaith 0 lanhau'r
glannau yn cario 'mlaen, ond
rhaid diolch jer ychydlg sydd
wedi bod wrthi yn gwneud
gwaith mor ardderchog ar y
Llyfnio A hefyd, wrth gwrs,
rhaid ymeiltyn yr un diolch i'r
rhal sydd wrthi yr un mar
ddiwyd hefyd ar y geiont.
Mac ripyn 0 la"v yn di~gyn
heddiw, o'r diwedd. Gobeithin y
bydd Yll ddigon i godi ll;feliiu'r
!tlonydd gan y bydd y ~ewin,
crbyn ll)'n, yn Yi5U at ddcchrau
at' ~lt t~ith. Hfg_llai hydd rhy\lJ
ychyuie 0 l~yc i'w Silel QrQ~ y
dyddi~u rtesM.
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gcrdded y glannau sydd
digwy dd ar Padarn a'r

0

HVJyl am y llO,
Huw

PRICF. HUGHES

yno. ErbY12 diuiedd )' 1960a1l,

DINORWIG '69
COFIO'RCAU
Amgueddfa Lechi Cymru yn coffau 40 mlynedd
ers cau Chwarel Dinorwig.
Bydd arddangosfa newydd yn
Amgueddfa Lechi Cymru yn
Llanberis yn coffau 40 mlynedd
ers cau Chwarel Dinorwig ym
1969.
Bydd Dinorwig '69 - Cofio'r
Cau, sy'n agor ar 1 Gorffennaf
2009, yn edrych ar rai o'r
rhesymau dros y cau yn haf 1969
a'r effaith a gafodd hyn ar
bentref
Llanberis
a'r
gymdogaeth.
Collodd 350 0
ddynion eu gwaith ac yn sgil
hyn
newidiodd
cymuned
chwarelyddol a ffordd 0 fyw a
oedd wedi bodoli ers y 1780au
am byth.

'Byddum y11 ceisio rhoi hanes y
y11

call

eglurodd Dr

ei gyd-destun,'

Dafydd

Roberts) ceidwad yr
arngueddfa. 'Nid dathltt yr ydym.
R.ydY'~lyn hvtrarh. y11 myfyrio or y
bennod bwysig hon I?ZeW1Zhanes ac
yn edryclz yn fwy mamot at yr

effaztlz a g%~~dd y cau ar y
gynllL'led ac ar ei phobl. '
'Ganrif yr~gh,y1ll, byddai cau'r

chuiarel wedi bod yn annirnaduiy.
Roedd Cltuiarel Dinaruiig

ylt

uti

Bethel,
y
Felinheli
a'r
Waunfawr - ac roedd y cyfan yn
dibynnu
ar y chwarel am
gynhaliaeth ac yn eu tro yn
darparu'r gweithlu medrus yr
oedd ei angen i droi'r graig yn
llechi toi.
Mae'r diwydiant llechi, fel nifer
o ddiwydiannau
mawr eraill,
wedi wynebu anawsterau. Bu
sawl
streic
yn
Chwarel
Dinorwig yn 1885 gyda'r cau
allan, a dilynwyd hyn ym 1900
gan y Cau Allan yn Chwarel y
Penrhyn, a ddatblygodd yn un
o'r anghydfodau
diwydiannol
hwyaf mewn hanes.
Erbyn y 1960au, roedd y
diwydiant llcchi yn gyffredinol
yn wynebu dyfodol mwy ansicr
fytb. Nid oedd pethau wedi bod
yn mynd yn dda ers nifer 0
flynyddoedd, ac ymddengys fod

sawl rneswrn eros gau Chwarel
Dinorwig ym 1969.
Roedd llai 0 alw am lechi yn y
DU yn ystod yr 20fed ganrif
Roedd llechi 0 Gymru yn ddrud
o'u cymharu fa theils a Ilechi toi

o't chwareli llechi lnwya[ yn y byd
- a, f!jJda Ch'lvaroL y PRnrhyn ynl

o dramor, ac roedd perchnogion

MlJthl'stia. gallei gynhyrchu mwy 0
leelli coi "lewll blwyddY11 naJr holl

Pcnrbyn

Chwarel Dinorwig a Ch\varel y
yn cystadlu a'i gilydd

roedd y chsoarel J'11 dibynn ZI ar
archebion 0 Ffrainc i oroesi.
'Y,n mis Gorffcnnaf 1969. daeth.
yr archebion II)'" i ben. Dyma'r
hoelen olaf yn yr arch. Pa71 gaeodd
Chuiarel Dinorwig - a oedd ~\,"till

o nifer helaetn 0 Cllv.larclt lleciu

gau yn y 1960au - roedd hyn yl1
lLawer 1nwy nac ergyd economatdd.
Roedd ffordd 0 fyu: )'11 w)'"ebu
dyfodol ansicr.'
Mae'r arddangosfa'n cynnwys
mur 0 350 0 'dali . - sy'n
cynrychioli'r sgwariau pres a
ddefnyddid gan y chwarelwyr i
ddangos eu bod yn )' gwai th ond
yn fan hyn yn arwyddocaol 0
faint 0 ddynion a gollodd eu
swyddi; y catalog arwerthiant
gwreiddiol ar gyfer ). Chwarel a
gweithdai Gilfach Ddu: 'E11d of
the Line', sef ffilm a wnaed gan y
BBC ym
1969 adeg
yr
arwerthiant,
sy'n dango
)'
gwrthrychau'n cael eu gwerthu

ac hefyd amrywiaeth
digidol

'Roeddynt wedi cloddi'r llec}ifaen call diwydiant mor
mwyaf hylJ)'t'ch 2-rbytl y 1960au, ac fywyd pob dydd.

fformyn
a
rheolwyr. Esgorodd y twf hwn

catngy1neriadau oedd buddsoddiJtl
}zewel}z V" (;h'lvarel ,'lt1arch (Vll. 01ld

ar

-

n;J nedJ.). r},an )'7I1n n'r nl.vn."Jd "\,,t

Deiniolcll,

rwTleLtd llflrllYUJ ariuTl. Nid oedd

Dinorwig, Cwm-y-glo, I~]9nrug,

l1nrh_V21JIpchfaPt1 1!l1JPrt/' pi wl'ithio

rwydwa~tb

Llanberi(5)

0

bentreL.

Perchnogion Newydd!
yrl parllClu'r lradllodrtld gwycll

GWYNANT
PIERCE
Oynyrvhign OOOdi

(0128S)S7~§74

Oa!ia....
) I=f~n~~~
~Q ~ti
rEN QIOYDDION Y fnO
tiM ~fii~i~u
~y~t~~I~u~1
V r ":'yn 11001 mwyal

Uned i,

~#er." ftryn

.lIon

LLANRUG
frOOi (01~OO)07i10a

(06SQ) SQQQOl

Bydd yr arddangosfa yn agor ym
mis Gorffennaf a bydd i'\v
gweld dnvy gydol y fl,vydd~-n
hvd a[ 31 Ionawr 2010,
~

Hefyd,

cynhelir

rhaglen

wei[hgareddau

i

arc1c1angosta. gao
teithiau

ty\V~'S

amgucddfa

~l

hun,

Arlwyo

9[

dr\\')"r

Ui\Vfnod

hoh achlysur yn

• t'fJo£1as •
Cyf.'trfndvdd husnes
- D.QyQQ/r"I\.'/T~
"

llnRIAdd

- D"ile\tw r'''UJ\t

MYNNWCH V GOAAIJ

~IiW~H I\TQM Nil

20 - 22.8.2009

Perfformiad drama
'Cofio'r Cau'
22.8.2009
Diwrnod Agored
(rhannu atgofion)
C)'ngerdd Cofio'r Cau:
7.30pm Ysgol Brynrefail,
Llanrug
\" n ei hanterth,
Chwarel
Dinorn'ig oedd y chwarel fwyaf
c)'nh)'rchlol
yng
ngogledd
C\·mru
ar 61 Ch\varel y Penrhyn,
•
a gallai g)·nhyrchu bron 90,000
tunnell
0
lechi
toi bob
hl,\'\·dd,·n.
.
Roedd ). Ch\\·arel )·n defnyddio
~

s\'s[em bonciau i gloddio am
bone uchaf
un dros 670 metr uwehben Iefe]

)r

';l

mor.

Roedd gan y Chwarel y sied
injanau uchaf ym Mhrydain.
Am y rhan fwyaf o'i hoes, roedd
Chw ..rc;l DinQrwig yn eiddo i

deUlu Assheron Smith, a oedd
yn hyw yn V Faenol.
o 1951 ymlaen) cai'i ci rhcdcg

gan

gwmni

a[ebolrwydd

eyfyngedig.
Dileth

5ldeil51d51uGweithdil'r
Gilf9Ch Ddu yn 9mguedd11l yo

1972.

15W"i;)iUhl\;~1.I11~w'1

e<;1h:>l~ ","r\r..,!

Arcnablon ~r oYlerv rnewolst

Teithiau rywys i'r Chwarel
(17/18/19.8.09)

• Hu,ryd ~'" 1I1'lia n~u

blasus.

GlgoeLltJ pC1rOdI'W !Jwyta

17,18,19.8.2009

g~rnn\\r~,s l~chfaen, ac roedd

llnrhyw lcoliad
Bwffc bla;,u;, 0 ;)tt[on

,

0

gcfnogi'r

Pryd i Bavvb

Dryn IC Angela William!
fly,),

enfav..'r or

I

WfiVELrs
London Hau~A.LLANI=lUG

9.7.2009
Diwrnod Lawnsio
(4.30pm)

a oedd wedl arfer cano cannot"dd 0
ddynio11 iJr gwalth bob dJ'dd, .}
gojid a deimlwyd gan filsl1fsau
lleol gan lUld oedd gall y d..\'tziol1
bellach aria'l i'w sbario, a phro/iad
gwraig a oedd ~vn gweilJl10 J'n
s-wyddfa'r cwttlni llec],i ... stOrial1
personol $y'n, r}wi cipol'Wg ar cffailll

Dechreuwyd

fli twyr,

tonau

0

effaith a gafwyd ar fysys CroS'O.11e

Danrdd Roberts.

coed,

1.7.2009 - 31.10.2010:
Arddangosfa: Dinorwig
'69: Cofio'r Cau

wyneb a gwalza1lo1 agweddau ar y
cau, eglurodd
Elen Roberts, Swyddog Add) g
yn yr amgueddfa. 'Pet/tall lei )'T

hirbarhaoL ar yr ardal. '

roedd atlgetl bZlddsoddi er ,'lwyn
dalblygzl ymhellach.
Nzd oedd gan
y percllel10gio?t yr arian I wneud
IZY11 Y11
iaW1l.
Un
o'r

DYDDIADUR
DIGWYDDIADAU

'Drwy GYfrw11g y storiau dr{!idol
hyn, rydym yll dod usyneb .}n

",is

cloddio am lechi
9r r9ddfg helgeth yn Chwarel
Dinorwlg yn y 1780au, ac erbyn
y 1890au roedd yn cyflogi dros
3,000 0 ddynion a bechgyn ifanc
fel chware1\vyr, prenrisiaid, seiri

ddefnyddio'r dyddiad hum yn
ganolbtoynt
ar
gyfer
ein
digwyddiadau. I
Am fwy 0 fanylion yngly n a'r
arddangosfa neu weithgareddau
eraill, cysylltwch a'r Amgueddfa
ar 01286 870630.

hatgofion
o'r
cyfnod,
a
gynhyrchwyd gyda chyrnorth
disgyblion 0 Ysgol Brynrefail.

gyda'i gilydd. Cafodd)1 tawelwch
dieicllr a ddaeclL i Ddirzarwig Y"L
I1WSl 196<) eJjaich enfawr a

llechi eraill yn y b)ld

ym mis Awst, 'meddai Elen,
'Derbyniodd y dynion lythyr gan
Gwmni Chwarel Dinorwig yn eu
hysbysu y byddai'r chwarel yn cau
ar yr 22ain 0 Awst, ac roedd yn
ymddangos yn briodol i ni felly

gan bobl leol am eu

am gyfran 0 farchnad gymharol
fychan.
'A1ae 'n ytl'lddarlgos hefyd 'tad oedd
Chwarel Dirlorwig wedi cael ei
dUlolyglt'll
effelc/ziol, 'eglurodd

c}lwareli

t

rhannu gwybodaeth brynhawn
Dydd Sadwrn 22 Awst, a
chyngerdd coffa ysblennydd ar
22 Awst am 7.30 pm yn Ysgol
Brynrefail, I.Ianrug.
'Bydd nifer o'n guieithgareddau yn
canolbtoyntio ar yr soythnosau olaf

Cerid Mackinnon
Pf8n: 0129& 673190
Symudol~ 07774 925502

Cofiwch gefnogi
ein holl
hysbysebwyr

_

.

BRYNREFAIL

DEINIOLEN

I
,

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

Mrs Nia Gruffudd. Ffon: (872133)

Itt.6.tI

Cynhaliwyd
Presbyteriaid

Lewis, a fu farw yn Awstralia yn
dilyn damwain yn ddiweddar.

YREGLWYS
BRESBYTERAIDD

Padarn yn Ebeneser

GWELLHAD
BUAN.
Anfonwn ein dymuniadau gorau

Y Gymdeithas. Cyfarfu'r aelodau
nos Iau, Mehefin 11eg yn y
Caban. Cadeirydd y noson oedd
Lowri Roberts Williams, Godre'r
Coed. Roedd naws gerddorol i'r
noson a seiliwyd y myfyrdod ar
gyfeiriadau at folian t yn yr
Ysgrythurau. Rhoddwyd croeso
cynnes i'r siaradwr gwadd, sef
Gareth Jones, Llanberis, a
rhoddodd arlwy ddiddorol i'r
aelodau o'r cerddor David Lloyd
dan y testun 'Tywysog y
Tenoriaid'. Gwerthfawrogwyd ei
sylwadau
yn
fawr
air
cyffyrddiadau Ileol ynghyd ag
enghreifftiau o'r llais unigryw,
Diolchwyd yn gynnes i Gareth
gan ). Cadeirydd a chafwyd
gwerthfawrogiad
pellach gan
Dafvdd
- Ellis a G\V,'Il
. Hefin
Jones. Bydd y cyfarfod nesaf nos
Iau, Gorffennaf
16eg yng
nghwrnni
Elfyn Thomas
0

CYMANFA.
Cymanfa
Dosbarth

bnawn SuI, Mehefin 14 dan
nawdd
eglwys
Cefnywaun.
Dechreuwyd rnewn gweddi a
chroesawyd pawb i'r Gyrnanfa
gan y Llywydd, Miss Marian
Jones. Yna cyflwynodd plant
Ysgol Sui Unedig Deiniolen
eitem yn seiliedig ar ddameg yr
heuwr. Y na cafwyd canu dan
dan arweiniad Miss Gwenno
Mererid Jones, Caernarfon, gyda
Mrs
Falmai
Pritchard,
Llanberis yn cyfeilio.
Cyflwynwyd gwobrau i'r plant 0
Ysgolion
Sui
Deiniolen,
Llanberis a Bethel oedd wedi
dysgu'r adnodau a'r penillion ar
gyfer Arholiad
y Gymanfa.
Diolchwyd i'r arholwyr, Mrs
Valerie Jones, Mrs Ann Parry a

am adferiad iechyd buan i bawb
a fu'n wael neu'n derbyn
triniaeth
ysbyty yn ddiweddar.
,.
PEL-DROED. Da iawn i holl
enethod a bechgyn y pentref a'r
ardal
a fu'n
cynrychioli
Deiniolen
mewn
amrywiol
gystadlaethau
pel-droed
yn
ddiweddar. Da iawn chi i gyd.

Mrs Nan Owen am wrando ar y
plant

SuI blaenorol. Roedd y
gwobrau
yng
ngofal
Ysgrifenyddes y Gymanfa, Mrs
Myfanwy Harper.
Gafwyd stort i'r plant gall
Dafydd Pri tchard, a'r negcs wedi
ci seino ar )7: adnou, "Yr oedd
Duw yng Nghrist yn cymodi'r
byd ag ef ei hun". Gwnaed
casgliad ar waith y Gymanfa, a
diolchwvd i bawb a gymerodd
ran gan yr Y sgrifenyddes.
Traddodwyu y Fendith gan y
Gweinidog, y Parchg John
y

Pritchard.

Gwmni Teithiau Seren •Arian.

Y Cadeirydd Iydd ~1rs Jennie
Ansharad
Robcrts) 2 Ffr\:._·J
Madog.
OEDF.>\.ON GORFFE~:-';AF

Dvmuna

Cemaes

C;_Vtla11Monis Parrl

19:
Llongyfarchiadau

ei

ar

0

2.00:

Parch

Gwenda

Richards, Caernarfon

LLWYDDIANT
Morus Parri

DIOLCHIADAU.

5: 1000: Parch Ddr Elwyn
Richards, Caernarfon
12: 2.00; Parch. Emlvn
Richards,
•

i

Cynan

Faes yr Ebedydd;

fuddugoliaeth

mewn

26: 5.30: Parch R. E. Hughes)
Nefyn

PROFEDIGAETHA U.

Gyda

Gwenlli a TeJer~, Maes y Bryn>

cystadleuaeth Carate (unigol

braw y deallwyd am ymadawiad

Ponrrug, ddiolch 0 salon i bawb
am yr holl alwadau ffon, cardiau
ac
am
yr anrhegicn
a
ddcrbyniwyu
ganddynt
If a

ac 0 fewn gn'Vp) 0 dan 9 oed yn
ddiweddar.
Mae Cynan yn aelod brwd 0

Gaynor Jones yn 53 mlwydd oed,
annwyl briod Meurig, Greuor

buont
yn
ddiweddar.

Ffrancon,

yr

ysbyl.y

yn

glwb

'Zcnashl

PROFEDIGAETHAU
Esrynnwn

ein

PIa\;

Bethesda.

NANT PERIS

cydymdeimlad

at y teuluocdd sydd
mewn galar yn dilyn colli
anwyliaid.
Dafydd Evan~, Alun, Sioned aIr
teulu oll. Gweledfl\, vn eu
profedigacth
0 golli
gwraig,
mam a nain annwyl, Mrs Kath

Karate',

Villa gynt, m",)' ddamwain tra ar
Ynys Malta. Roedd G-aynor yn
nyrs gymeradwy ac ymroddgar

diffuant

Evans.

Teulu'r diweddar

Harry Trefor

Geraint Elis, Cilgerran. Ffon: (01286) 670726
A

CWN DEFAlD. Drwy gydol y
£lvvyddyn 200R hu pwyllgor

Treialon Cwn Defaid Nant Peris
a'r eylch yn paratoi ar gyfer eu
treialon ym mis Awst. Gyda'r
cymorth
a gafwyd gan y
noddwyr a phobl leol, cafwyd

o po

yn cystadlu.

--

Yn
gynnar
yn
2009
penderfynwyd rhannu'r elw o'r
treialon a chafwyd noson yn y
Vaynol Arms irannu'r arian i'r
canlynol:

yn Y sbyry Gwynedd a gwelir ei
cholli yn fawr. Rydym yn
cydymdeimlo
yo
ddwys a
Meurig ac a'i mab, Daniel, yn y
brofedigaeth ddaeth i'w rhan
mor ddisyfyd.
Cbwith hefyd oedd gan lawer
ohonom ddeaJl am Iarwolaeth
Cyril Wyn Griffith, Ger y Nant,
Waunfawr, )TIl 87 mlwydd oed.
Bu yn fawr ei barch yn y pentref
ynghyd a Reg King ac mae ein
cydymdeimlad
ag ef yn ei
brofedigaeth
- y ddau yn
berchnogion y Swyddfa Bost am
gyfnod helaeth, Roedd W}'O yn
wreiddiolo Ddwyran, Ynys Mon
ac wedi treulio blynyddoedd yn
Llundain cyn dod i Frynrefail.
Roedd yn amlwg wrth ei fodd
yma gydol y blynyddoedd, yn
datblygu'r busnes gyda nifer 0
syniadau newydd ac fe'i cofiwn
yn arbcnnig fel gWr bonhcddig
nodedig iawn a pharod ei
gymwynas.
CABAN. Bydd caffi Caban yn
dathlu ei burned pen-blwydd )'1"
haf eleni ac mae trefniadau ar y
gweill i dathlu parti haf i bentref
BI}nrcfaiJ. Gwahoddwyd pawb i
gyfarfod nos Fercher 10fed 0

Fehefin a daeth criw da ynghyd i
rannu syniadau ar SUl i ddathlu r

achlysur.
IJLYGUIR sco. Er

• Ambi\vlans Awyr: £300
• Ty Gobaith: £300
• Adran Arennau Ysbyty
Gwvnedd:
£100
•
Hoffai'r pwyllgor ddiolch i
bawb a gymerodd ran yo y
trefnu~ y cystadlu
ac am y
cymorth gan bobl leol.
Edrychwn
ymlaen
at ein
treialon e]eni ar 14 a IS Awst ar
gae Tir Coch, Nant Peris.

WVTHNOS eARNIf!'AL

NANT PI!RIS

Ng§ L",n, 20
Oorffennaf ~OOg
Cwio unl 9,00 o'r
gloch y~ ly'~I Il'\~.
Nl}" Weller, Z"i Uorffclmaf
r_l.r~..l J C~J.~(~
1 yr\
rYl"h,.vyn !lm ".3(J 0 fia@
01·0 Olydcf.
NOBOll

DDDRIFN CICIN

dol-Il ..!"!au "'CO

~i:&"'''- p.-vr....

YnyrJed pobmalllowaj(j]

10'28C) '720'2

svmUdOI. 011g0 083643

Qvvobr 0 fSO am y w:sg
ffallDi OrUy y11 y "iv~,
CROESO CVNNES I SAWS

C_VflW_\.I11O

Gwyn

Hefin Jones, y trefnydd, ofidio
fod nifer 0 ffyddloniaid Plygu'r
Eco yn methu bod yn bresennol
ar y noson, yn rhyfeddol fe
drodd allan griw niferus, rnwy
nag ers cyn cof, i gynorthwyo yn
y gwaith yn awyrgylch hyfryd
caffi'r Caban a gorffen y dasg
meWIl awr a hanner. Diolch i
chwi i gyd, blan [ ac oedolion.

dau ddiwrnod g\vych a na\v deg

AftDENIGO
M~WNftl!ftlNAU A

1

~iAcia1'

Si6n

Mi fyddai mam yo bygwth fy
ngwerthu
i'r sipsiwn
pan
fyddwn i'n dueddol 0 fynd dros
ben liestri pan yn blentyn.
Hefyd pan ddychwelwn i 0 Gors

Tyddyn Bach neu Barc-y-Wern
yn fwd o'm corryn i'm sawdl, ar
61 ceisio efelychu Frank Swift
rhwng y cotiau pyst g61. Geiria
mam fyddai, 'N eno'r tad, hogyn,
sbia golwg sy arnat ti. Rwyt ti'n
waeth na hogyn sipsiwn.'
Do mi ges i a fy nghyfoedion
ein perswadio i ofni'r sipsiwn.
Argraffwyd ar ein meddyliau
ifanc mai creadur
budr a
chreulon oedd pherchennog y
garafan. Ond eto, rni genais
innau gyda chenedlaethau
0
blant,

Hei Ro, Hei di Ho
Fi yw sips; fach y fro,
Carafan meum cwr 0 fynydd
Neuiid aelwyd bod )'1Z eil-ddydd.
A J6s Sgwl yn ein hannog i
wenu wrth ganu'r geiriau,
'Gwenwch wir, pobol hapus
ydi'r
sipsiwn,
pobol
sy'n
mwynhau byw hefo na tur. Pobol
rydd.'
Ond er y rhamant a'r rhyddid a
gysyl1tir a'r sipsiwn, tueddu i'w
cadw nhw 0 hyd braich yr
oed dan ni. Sefyll 0 bellter
i edrnygu'r garafan a'r ceffyl, ac 1
dosturio dros y plant bach
parablus a charpiog a fyddailn
hongian wrth ddrws stabal eu

cartrer olwynog.
Wrth gwrs~ does 'na ddim
croeso i'r sinsiwn modern

(y

New Age Travellers)
sy'n
beiddgar hawlio ac yn difrodi
tiroedd
cefn
gwlad
yn
achlysurol. Yn yr hen ddyddiau
dywedir bod naw deg y cant o'r
sinsiwn yn anllyrhrennoz.
Heddiw mae Ina nifer helaeth 0
raddedigion ymysg y crwydriaid
modern hyn sy'n achosi cymaint
o drafferthion iffermwyr.
Ys gwn i be fyddai barn
Tywysog y Sipsiwn, Nathaniel

I'etulcngro Lee ar y crwydrlaid
cyfoes? Roedd 0 yn arbenigwr ar
ddeud ffofliwD. Roedl! 0 yn
meUl u b\vrw mellLilh yn
ogystal. Doedd ganddo fo ddim
tystysgrif geni ysgrifenedig ar
bapur. N a, roedd ei dystysgrif
geni 0 wedi ei gerfio ar dderwen
rhywle yn Sbaen, yn uno! a hen
draddodiad y sipsiwn.
Roedd ° yn coho gweld ei nain
)'n ;i h~r~h
lllCWll bW ibg

Oodeuou, mrdgg

OWM (") t!l~(I~

ph~bellmeWll un ll~w)" ph,,~~d
o :inyt'f Yl1 ei IJaw arall - i'w
helnu hi i fynd adre. g'r tylwyth
tCfj yn ~"n," ~y yn Qii)Ynoio 0
l!WmD!t~ei h!lr~h.
~el\.l1~n5rQ 11~f)'\l V\fdd Y11
rhgaw~llf. !l dydd l'fyd nrt {yddol
ond UN lJ yn llcfyll yn niIl~
Llut1lWrt, llC ynddo UN
f'if\;h nuw oed, l:!'i mUll. 1\'r
f~thanyn gofyn ;'w mam, 'Mam,
sa i fynd allan

hilhuu yn a[t:b~

s

i ~hWAr";(' ~

'Meehan i, does Ina neb ar 61 iti
chwarae a nhw, does Ina ddim
mwy 0 blant ar 61. Dos allan iti
gael gweld.'
Dychwelodd y fechan ymhen
ychydig yn llawn cyffro,
'Mami, Marni,' rneddai, 'rydw i
wedi gweld dyn.'
Daeth gwen i wyneb ei mam a
llawenydd i'w chalon oherwydd
fod yna UN dyn, UN ddynes ac
UN ferch fach yn fyw ar y llecyn
lie bu Llundain ar 61 i fom
atomig chwalu'r
ddinas yn
chwilfriw,
A wireddir y broffwydoliaeth ys
gwn i? Pwy a Wir?
Hen enw Beiblaidd ar y sipsiwn
yw 'N01\1.ADS' ac ystyr y gair
yng Ngeiriadur Rhydychen ydi
'Member of a tribe, wanderer,
roaming
from
pasture
to
pasture'. la, cwydro 0 borfa i
borfa. Fe wyddom ni i gyd am y
Wanderers
0
Bolton
a
Wolverhampton, yn ogystal air
Rovers 0 Blackburn a Bristol. A
chofiwn hefyd am y Nomads 0
Gei Connah.
y mis diwetha cyfeiriais at
dimau
pel-droed
a oedd a
chysylltiad agos ag eglwysi, a
phwy fyddai'n credu bod yna
gysylltiad agos rhwng y sipsiwn
hefyd a phel-droed.
Oedd, roedd mam yn dewis ei
ge ir iau
yn
ofalus
pan
ddychwelwn i 0 Barc-y-Wern
neu Gors Tyddyn Bach yn
grarnen 0 fwd erstalwm. Dwi'n
ei chlywed hi nvan,
INeno'r tad, hogyn, sbia golwg
sy arnat ti. Rwyt ti'n waeth na
hogyn sipsiwn.'

Morris,

Heledd
Prys
Huws, Bedwyr Lewis Jones,
loan Emyr Ifans, Si6n Lewis
Jones, Celt Moss ac llan
Gruffudd,
Cysegr;
Gwion
Llewelyn Griffith, Alys Mair
Jones, Jacob Bolton a Gemma
Williams, Dciniolen.
Dan 7 oed: Elis Arddu Morris,
Sara Fflur Henderson a Lowri
Collins, Capel Coch; Ywain
Emrys Jones, Gwenllian
Dauncey Griffi ths ac Owain
Lewis Jones, Cysegr; Glain
Hughes a Becca Medi Jones,
Deiniolen.
Dan
8 oed:
Aled
Sion
Pri tchard, Si6n Ifan Morris,
Si6n Drummond, 1010 Llewelyn
Roberts, Eban Jones a Thomas
Collins,
Capel Coch; Elan
Jones, Cysegr.
Dan 9 oed: Alaw Meleri
Henderson, Aron Jones a Ffion
Williams, Capel Coch; Elen Haf

Fton:

Gwobrw),.,"vyd y

12: 11.00 YS801 Sui

Cynhaliwyd

eanlynol

yn

19; 2.00 Parch

y~lod y cyfarfod;

Dan

4

oed~El9.n

Haf

Gwyn JQQ~~)
d Calo Thomas,

Marcus

Erin Jones

Ni fydd oedfaon cyhoeddus na'r
V sgol gul yn ystod mis Awst.
AnQsir unisolion
i tlddoli'n
brelf~T. yn eu cartrefi~ drwy
ymunQ
a ~hynulicidftlocdd
er~ill (g_drei !lC nr ~ich. gwyliau)
Q\;
yne
11gWi11li1nacthau'r
Histeddfod Genedlacthol yn Y

Dan)

oed: fiecca Morrl~, Delo

Ll..vyd Roberts A C"~i ThQmll~)
Capel CClch; Tomo~ WIIIUlm
J()n ..~) Eli\t If~11 JVD\fi), Dylftll
Rhv~ Wor~l~y ac 'hlnn pan
D"yic~, CY\lCbf.
D!ln ,; l\~d! Ffi6n WYfi Jone.~ n
Megan Wyn Roberli>, Capel
eoch; Cai Ll\.vyu Jones, Twm
Henri W1l1iams. 'lomas

Gruffudd, Deiniolen.
Dan 12 oed: Gareth Wyn
Pritchard, Capel Coch.
Carai'r pwyllgor
ddiolch
i
swyddogion ac aelodau Capel
Ebenezer am eu cymorth parod
yn trefnu'r Gymanfa.
Diolch yn fawr iawn i Gwenno
J ones am arwain y gao, Mrs
Valmai Pritchard yr organydd,
Miss
Marian
Jones
am
Lywyddu air rhai fu'n gyfrifol
am y gwasanaeth dechreuol.
Hefyd diolch yn fawr iawn i'r
arholwyr am eu gwaith ac i'r
gynulleidfa am eu cefnogaeth.

Emily ennill y wobr arbennig
hon. DA iawn wir,
ETHOLIAD EWROP. 60 allan
o 198 - dyna oedd y nifer [urn
pleidleisio yng Nghaeathro yn
yr Etholiad i Senedd
Ewrop ar 4 Mehefin. Felly
roedd y can ran, sef 30%,
ychydig yn is na'r cyfartaledd
trwy Wynedd. Gwn am nifer a
oedd wedi penderfynu peidio
pleidleisio
oherwydd
bod
aelodau San Steffan (ac eraill?)
yo camddefnyddio'r gyfundrefn
lwfansau. Ond, ar y llaw arall,
wythnosau ynghynt roedd 80%
o bob 1 De Affrig
wedi
pleidleisio yn eu hetholiadau
cyffrcdinol, ar 01 blynyddoedd
lawer 0 ymdrechu
gan y
brodorion i eon ill yr hawl i
bleidleisio.
CAPEL Y PENTRER Y n dilyn
cyfarfod
ar
4
Mehefin
penderfynwyd gofyn yn ffurfiol
i Henaduriaeth
Arfon yn y
cyfarfod a gynhelir yng N ghapel
Caeathro ar 7 Gorffennaf a gaiff
Ealwvs Caeathro
ymll no a
gofalaeth Glannau Sciont, 0 dan
arweiniad y Parchedig Marcus
Wyn Robinson.

Rohlnson
26: Dim ocdf"on

Mwyn William~J C)·5~gr.

Cysegr; Catrin

Wyn

I-IenclcrsonJ Llyr

Capel Coch~ r.a~ Moss a ITa!

Lewis Jones,

Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
(01286) 679501 (gwalth). 6n438 (cartref)

y Gymanfa yng
Nghapel Ebenezer, Deiniolen,
bnawn
SuI,
14 Mehefin.
Arweinydd y Gan oedd Miss
Gwenno Jones, Caernarfon, a'r
organyddes oedd Mrs Valmai
Pritchard,
Capel
Coch.
Iilywydd y cyfarfod oedd lv{jss
Marian Jones, Deiniolen,
a
chymerwyd
rhan
yn
y
gwasanaeth
dechreuol
gan
aelodau
Y sgol
Sul Capel
Ebenezer.

SUL CYLCH PADARN

~

CAEATHRO
TYNFA
MISOL.
Enillwyr
Tyofa Misol Cymdeithas Cae
Chwarae Caeathro
ym mis
Mehefin ocdd: £40: (Ill) John
Morris, 7 Bryn y Gof; £25: (46)
Aled Jones, 9 Tai Glangwna;
£15: (12) Geraint
a Zenia
Bowen, Cefn Coed; £5: (37) Ceri
Roberts, 1 Hen Gapel. Bydd
elw'r tynfa yn cefnogi costau'r
lViiri Haf i'r plant.
MIRI HAP. Bydd y Miri Haf
elcni am 2.00 y pnawn ax ddydd
Sadwrri, 11 Gorffennaf, gyda
storidinau,
lluniaeth
ysgafn,
rasys, gwisg ffansi, beiciau a
phramiau wedi'u haddurno ac
adloniant. Y cae chwarae peldroed fydd y lleoliad OND) pe
bai'r tywydd yn anffafriol, bydd
popeth
ond y rasys yng
Nghanolfao y Capel am 2.00 o'r
gloch. 'The Show goes on!!'
ANSA WDD AER. Ers dechrau
Mehefin,
mae'r awdurdodau
wedi gosod offer mesur glendid
yr aer ar ddau bolyn trydan ger
Tafarn Bryngwna. Gobeithiwn
na fydd y canlvniadau vn rhy
ddnvg i'n hiecbyd nil
GW ASAN AETHA U'R CAPEL.
Cynhelir yr oedfaon canlynol yn
ystod mis Gorffennaf:
5: 11.00 Ysgol SuI
2.0 Parch Gwenda Roberts

CYMANFA YSGOLION

Gwyn Ifans, Cysegr; Prys
Wyn Hughes, Deiniolen.
Dan 10 oed: Megan Pritchard,
Elin Haf Roberts, Sara Rose
Drummond a Catrin Williams,
Capel Coch.
Dan 11 oed: Gethin Wvn
Harper, Alaw Prys Huws, Elliw

DRWY'RPOST
I dderbyn ECO'R
WYDnpi\
i'ch drws bob mis

cysyl1[\vch ag
Olwen Hushes.

Bala,

TlRNA N()G.

Llongyfarchiadau mawr i
Emily Huws, Tyddyn Llwyni~
ennill g\vobr Tir Na Nog eto
elen~. lIon ywtr pumed gwai th i
9J'

Mae e~ manyl10n

cy~wl1~
i'\v cae} ar dudalen 2.

-

-

-

CWM Y-GLO

-

-

-

:

Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Fron: (01286) 872275

LLONGYFARCHIADAU

i

Mrs Dilys Jones, 4 Bryn Hyfryd,
ar achlysur dathlu ei phenblwydd yn 80 mlwydd oed.
DIOLCH. Dymuna Dilys Jones
ddiolch yn fawr iawn i'w theuiu
a ffrindiau am y cardiau, arian,
blodau air anrhegion ar ei phenbJwydd yn 80 oed. Diolch yn
arbennig
i Arwel a Norah am y
.
parn.
•
•
CROESO cynnes lawn
1
Carwyn, mab Elizabeth a Llion
Price, Deiniolen, sydd wedi
yrngartrefu yn Seion t House,
cartref ei daid a nain, sef y
diweddar Mr Hugh a Mrs
Elizabeth Jones. Rwy'n siwr y
bydd y teulu i gyd yn tyrru i'w

hen gartref.

GWEITHGAREDDAU'R YSGOL

,

--

YSGOL CWM Y GLO. Erbyn
hyn mae y mosaig ar furiau
allanol yr ysgol bron wedi ei
gwblhau. Plant yr Adran Iau
sydd wedi bod yn gwei thio yn
galed gyda Heather Lowe i'w
dylunio a'u creu. Ym1aen yn
awr i harddu corlan y Babanod!
Diolchwn
i'r Gymdeithas
Rhieni ac Athrawon weithgar
am fynd draw ibacio bagiau ym
Morrisons a chynnal Ffair Haf
lwyddiannus
iawn.
Diolch
hefyd am y sachau mawr 0
bridd
ar
gyfer
plannu
amrywiaeth 0 blanhigion. Mae'r
plant wrth eu bodd yn eu gweld
yn tyfu.
Mae disgyblion hynaf yr ysgol

i

wedi mwynhau cael gwersi
dawns 0 dan gynllun PESS y

Robert Charles Jones (Robin),

tymor yma. Diolchwn i Olwen

mab Mrs Megan Olwen Jones a'r

Green

LLONGYFARCHIADAU

diweddar Mr John
Charles Jones, 21 Dol Afon, ar
gael
M.B.E.
yn
rhestr
anrhydeddau pen-blwydd y
Frenhines am ei flynyddoedd 0
waith gyda Cadlanc Byddin
Lluoedd Arfog Gwynedd.
DIWEDD TYMOR. Daeth y
tyrnor arholiadau
i ben a
dymunwn yn dda i bob un sydd
yn dechrau yn y coleg y tymor
nesaf ac i. bob un sy'n dcchrau
mewn swydd newydd.

am

drosglwyddo
brwdfrydedd i'r plant.

Mosaig ar furiau'r ysgol

ei

Ar brynhawn poeth aeth
Blwyddyn 5 a 6 draw i Stadd y

Faenol i gymryd rhan rnewn
Gwyl Gyfeiriannu.
Llongyfarchiadau
gwblhau
y

i bawb am
ewrs

yn

llwyddiannus.
Diolchwn i Plwvddvn

6 am

drefnu

Ffair
Lyfrau
lwvddiannus. Gwerthont werth
dros £200 0 lyfrau gan ennil1

comisiwn da i'r ysgol.

YSGOL BRYNREFAIL
CRICED
Tim dan 15
Dydd Iau, Mchefin 18
Ysgot Brynrcfail yn erbyn Ysgol

Syr H ugh OWen
Yn gem griced gyntaf y tymor
roedd

Ysgol

Brynrefail
yn
fuddugol
40
rhediad.
Brynrefail fatiodd gyrrtaf gyda'c
hogiau yn cyrraedd
100 0
rediadau oddi ar ei 20 pelawd,
gyda Sion Evans yn sgorio y
mwyaf 0 rediadau i'r tim cartre1'.

°

Wedi

~wael

dec h r au

£e

gyrhaeddodd Syr Hugh 60 cyn i
nogiau Brynrefgil ggel y wiced
olaf Be roedd Syr Hush allan i
gyd wedi 15 pelawd. Bydd
hQSi"" Brynref"il
yn rnynd
ywl&1.cn yn y gyi)t"dl~uac{11 i

cnwarse yn erbvn St Ger!lrd'~
yr ~hnos

ym Mhorthaethvvy

Dw\)Qf, gan obcnruo y byuu ynu

newvamon da ero. Pob twc i'r
hoziau.
TOCVNNAU TESCO

Diolcl1 i nawn am nei v

tocynnau 'lhsco :tIll c~,.flwyno ~Ir
Y~JlOl. l:dW!Orn ddlllOn J srcnenu
crfr!liadur ncvvyJJ a fycld

yn cvrraeun ernvn mu Melli

CLWBCANT

~nillwff'

(:lwh

Cn n t

32 Nant y Glyn, Llanrug;
£17.85: (136) E. A B. Jones,
G1asgoed, Bethel; £11.90: (21)
Pat Jones} 59 Glan ff>-nnon,
Llanrug.
Chwefror

£29.80: (128) o.s. Roberts,
Hafod Wen, Llanrug; £17.85:
(129)
Glenys
Dwyfor,
Llwydfryn,
Lon
Marchlyn,
Deiniolen;
£11.90: (29) Malcolm Jones,
Bryn Derwen, Pontruz.
Mawrth
£29.aO: (101) Sharon Griffith,
Castell, I'cntir, £17.85: (50)
Veronica Owen, CiI y Mynydd,
Waunfawr; £11.90: (89)
Regan,

Yvonne

Hrynref:ill
Ion;l'W'r

£~?aQi (1?6) CQrolil1~ Loeun,

Stryd

Newydd, Deiniolen.

fib rill

£19.g0~(72) Rhiannon Ellis, Y
Pedw

Ar~anl

Caernarfoo}

~17.5): (103) D. h W. rhillip~)7

Tal Armur, fenisarwaun;
£1] .90: (64.) Sinned Larsen, Rod
hfQn, Ceun"nL, Llanrug,
M!li
,~?laO, (106) Dinl1\1 H, JUll\;~,
H~ndy(;1~~.
M~~~
Pl\darn.
LlanOwliG; '17,6}i (1) Btirnyn
J..Illghes. J4. CLaoffynnon,

Llanruz: 111.~O:
Vs60)

3

W~11rams)

r .1!1"rll~.

.2

(jj)

Aton

Grace
Rhos,

Mibifin

£19.80! (94) Lowri Roberts, 6
Pen v Pfr;ddoedd,

Tregarth;

i17.55: (8~) Yvonne Regan, 3

Glanrafon, Llanrug.

Strvd Newvdd, Deiniolen,
£11.90; (122) Eli nor Pierce)

Diolch

i

hawh

cefnogaeth.

E. W. Pritchard
CENTRAL GARAGE, Llanberis
Ffon: (01286) 870202
TAEFNWYR ANGLADDAU

am

ell

TROEDIO LLWYB
Erbyn hyn, dylai pob

t9

fewn
fod wedi
0

plwyf Llanddeiniolen
derbyn copi o'r daflen lliwgar ar
lwybrau'r plwyf. Mae'r daflen
tliwgar, llawn gwybodaeth, wedi
ei chyhoeddi
gan Gyngor
Cymuned Llanddeiniolen gyda
grant ariannol tuag at y gost gan
Gyngor Gwynedd. O'i mewn
ceir nodiadau am ddaeareg y
fro, a sut y ffurfiwyd y dirwedd
gan effeithiau'r rhew, Yna, ceir
gwybodaeth
am gyn-hanes,
cyfnod
y Rhufeiniaid,
yr
Oesoedd Canol, Cau'r Tiroedd
Cornin, Chwarel Dinorwig a'i
rheilffordd, a gwersyll milwrol
Rhiwlas yn ystod yr Ail Ryfel
Byd. Mae hefyd nifer
0
hanesion diddorol am Ffynnon
Cegin Arthur, unig ddamwain
awyren y plwyf, llofruddiaeth
Fron Chwith ac adeiladu Pont
Charlie.
Ar ochr arall y daflen ceir

disgrifiad

0

chwe taith gerdded

o
fewn
y
chyfarwyddiadau

plwyf

a

LLWYBRAU
nghefn gwlad ein cyn-dadau
yn gul feZ guiythiennau'n guiau
cam
usrth
gam
cafu.,yd
Yl1g

haid

yn aeddfed gnwd.
Inni ffawd gweld defnydd ffon
a dewis muiyar duon.
Y,1 ein cof sawl enu: cae
a hanes bathu'r enuiau.
Drwy'r dysg, parhad ir gadWYtl,
hi'n ein dal ci'11 tir yn dynn.
RIIW11g tad a mab, adnabod,
gwert}, y rhoi gweld gtoyrt]: y rhod.

as nenyw Y gw~vthien'lalJ,

Ein bto heno ddauin uned -

lansio,

cyflwynwyd copiau o'r daflen
wedi eu fframio i noll ysgolion
cynradd y plwyf, yn ogystal ag i
Vsgol Rrynrefail
a c Ysgol
Dyffryn

Byddant yn
gaffaeliad i ddysgu mwy am
hanes,
daearyddiaeth
a
di\vylliant eu bro.
Cyfansoddwyd
y gerdd
ganl yno1 gan Richard Ll wyd
Jones, Bethel, ar gyfer yr
achlysur,
Ogwen.

CYFLWYNO YN Y CABAN

0 gnau

Yn

noson

Er mor ddiddorol 'j\v darllen y
daflen a rhyfeddu at )' fath
doreth 0 wybodaeth sydd wedi
ei gywasgu i cyn lleied 0 lc, ar
ddiwedd y dydd, does ond un
pew i'w wneud: codwch oddi
ar
eich
unau
a
CHERDDWCH!

Yl1za roedd rhoddion cuimuid,

yn y brid a gred meum bro.

y

efallai mai eynllun arall fydd
hwnnw ...
A beth am blwyfi eraill y fro
Mae'r un cyfoeth 0 wybodaet h

a hanesion i'w cael ar gyfer
plwyf Llanberis,
Llanruga'r
Waunfawr. Be amdani?
Ac un cyngor bach cyn cloi.

gwerthJawrogiad
hell draffyrdd mor didrafferth.
Nos Sul Cy12ill' nosuiylio
yn yr haf, bra! cerdded bro.
Caed balnt o'r dauli ddi-balmant.
A'r plwyf ar agar i'r plant.
Hyd y ffridd drwy siarad ffraeth
yn agos daeth cymdogaeth;
y criw yll arddel eu cred,
cymuiynas oedd CY1111lned.

ar sut i'w
ehangu os oes angen. Mae map
cynhwysfawr yn dangos holl
lwybrau cyhoeddus y plwyf, a'r
rheini wedi eu rhifo er mwyn
gwneud eu dilyn yn haws.
ystod

U LLANDDEINIOLEN

a'11lOll i'n calon yn cau;

mae antut eio'n cure
Os

a roir ar berthyn,
fe clzwalwn y ChWY11.

guiertl)
titt1 CIIWYS

hY11

_\IWfrWY'lt

ac ap~l y baltlffled.

Heidio llu i'w lryd ai lied
a'z Izarddwch drw_v 2l cherdded.
Richard Llwyd Jones
Ond

wrth gwrs, bu'n rhaid

hepgor

rnwy

0

lawer

0

wybodaeth o'r daflen nae a
gynhwyswyd.
Mewn
gwirionedd, mae lle i gyhoeddi
llyfryn
cerdded

bycb an 0 deiLhiau
ar gyfer y fro - ond

BYSUS RHIWLAS
Hysus bach a mawr ar gael ar gyler pob
math 0 logi preifal - nosweithiau allan,

parnon. tripiau ac ati. Gwasanaeth
persono) a thelerau rhesymol gan

D. P. 0

(01248) 361044

ENS

RHIWLAS

Gareth Roberts, cynllunydd y
daflel1 yn disgrijio)r broses o'i
Chrt'll.

PORSCHE VOLKSWAGEN
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• Y"tllfell Deulu , Cinio Dydd Sui Traddodladol
I

CorddOriQotl1 Fyw • Cwrw
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CYNGOR CYMUNED

CYNGORCYMUNEDLLANRUG

LLANDEINIOLEN
Dyrnuna'r Cyngor longyfarch
ysgol Penisa'rwaun ar fod yn
fuddugol gyda'r gan actol yo
Urdd yng Nghaerdydd a diolch
i bob plentyn o'r gymuned a
gymerodd
ran
yn
Eisteddfodau'r Urdd.
Liongyfarchion
i Richard
Llwyd Jones ar ennill Coron
Eisteddfod Mon.
Meinciau'r
Mileniwm. Mae'r
Cyngor
yn gwerthfawrogi'n
fawr y gwaith graenus a wnaed
gan Menter
Fachwen
ar y
meinciau.
Gwnaed meinciau
newydd fel y rhai gwreiddiol ar
gyfer Penisa'rwaun,
Clwt y
Bonr a Brynrefail ac un gyffelyb
i'r hen faine ym Mhensarn. Gan
bod meinciau Bethel, Pen y
Golwg, Rhiwlas a Gors Bach
yno
ers
y
mileniwm
penderfynwyd
eu farnisio.
Dewis Menter Fachwen oedd

cael DVD neu debyg 0 leoedd
fel Ffynnon Cegin
Arthur gan na fedrent gerdded
yno. Awgrymwyd gofyn i ysgol
Brynrefail a fydd modd gwneud
hyn fel prosiect maes
o law.
Materion o'r cofnodion
Safle ail-gylchu Rhiwlas.llythyr
i Wynedd i ofyn pryd y gwneir y
gwaith a addawyd.
Ysgol Rhiwlas. Derbyniwyd
cadarnhad
Gwynedd
y
dechreuir y ffurflo 'llwybrau
diogel i'r ysgol' ar 26ain 0 Fai.
Llinellau melyn dwbl lle mai
ymwelwyr
cyson
'Dryll',
Deiniolen
yn
parcio
dywedodd
Len Jones
bod
llawer 0 anawsterau i drigolion
eraill.
Cartref Afon Goch, Deiniolen derbyniwyd
ateb
Hywel
Williams
AS a chopi 0
adroddiad a dderbyniodd oddi

eu elude

wrth

Eisteddfod

Genedlaethol

i'r gweithdy,

yr

eu

glanhau at y pren sylfaenol, eu
trin a'u farnisio i safon y rhai
newydd.
Ail-leolwyd maine Bethel i'r
cae chwarae.
Dioleh i Arwyn Williams am
ymarfer ei grefft unigryw ac i
weddill
gweithwyr
Menter
Fachwcn am cu cyrnorth.

Mudiadau gwirfoddol. Atgoffir
y mudiadau mai dim ond ar

gyfer

gwetthgaredd

brosiect

srbenniz

•
arran
eleni.

neu

y rhoddir

Cofnodion yr 2il 0 Fehefin

Gweddi.Offrvmwvd y weddi
agoriadol gan Richard Llwyd
Jones.
Cadeirydd.
Penodwyd yr Isgadeirydd, Richard Ll. Jones,
yn gadeirydd am y flwyddyn ac
R. Hefin Williams yn Isgadeirydd.
Diolchodd Richard i Geraint

Hughes am ei hynawsedd a'i

Jane

Davidson

AC.

Penderfynwyd
derbyn
ei
gynnig i ddwyn y mater i fyny
gyda'r gweinidog dros Iechyd
a'r

eraill

Mewn cyfarfod a gynhaliwyd ar 28ain Mehefin yn yr Ysgol
Gynradd,
fe gytunodd
12 0 bob 1 y pentref fod yn
ymddiriedolwyr i'r elusen gyda'r bwriad 0 wella adnoddau'r
Cae Chwarae yn enwedig y rhan ar gyfer timau peldroed ifanc
y pen tref Roedd nifer fawr 0 gwynion am ymddygiad pobl
ifanc yn yfed gyda'r nos yo y cae a'r diffyg ymateb gan yr
heddJu.
Adroddwyd gan nifer o'r cyhoedd a oedd yn bresennol am
boteli cwrw yn cael eu malu yn erbyn yr offer chwarae ac ar y
maes parcio ac am y rheidrwydd i blant yr ysgol ag unigolion
orfod clirio'r gwydr ~r mwyn i blant gael chwarae yno.
Penderfynwyd fod y sefyllfa bresennol yn andderbyniol a
gofynwyd i'r ysgrifennydd drefnu cyfarfod cyhoeddus gyda'r
heddlu ar 16 Gorffennaf yn yr Ysgol Gynradd i drafod sut i
setlo'r broblem. Croesawir pawb o'r pentref i'r eyfarfod yma
- bydd posteri yn yrnddangos yn y pen tref yo fuan.
Gofynwyd hefyd i bawb sy'n gweld ymddygiad
gwrth
gymdeithasol yn yr ardal i ffonio'r heddlu a gadael iddynt
wybod beth sy'n digwydd ae enwi'r troseddwyr os ydynt yn ei

Dywedodd Huw P. Hughes hod
amryw 0 leoliadau
magnet
(cannon stones) yo yr ardal,
mae cyfeiriad map i bob un,

megis Caeau Fachell, Clegir,
Craig

Wylan
a Llanberis.
Gofynnodd a oes rhai yn ardal
Rhiwlas? Awgrymodd efallai y
gellid tanio rocedi yr un pryd
o'r Ilecynnau yma ym mhob
plwy.
Dywedodd Blspelh M~tcheson
y dylid ymestyn y gwaharddiad

cyflymder

0

50mya

0

Beran hyd

at Groeslon -Iy Mawr
gan bod cymaint
0 ffyrdd
bychain yo dod allan i'r A4244.
Dywcdodd
Aled Green bod

angen atgoffa Gwynedd bod

Teilnio
Llanddeiniolen

Llwybrau

Dywedodd Len Jones bod yr

Mae llawer 0 waith torri coed a
mieri a thrwsio i'w wneud ar y
llwybrau,
awgrymodd
Len
Jones ofyn i'r contractwyr

(Orri gwair am bris ycll\vanegol

ymateb i'r mapiau yn anhygoel.
Mae ieuenctid
wedi dangos

am wneud hyn ac, 0 bosibl,
trefnu'r gwaith ar ran neu ar y

d,ddordeb

cyd a Chyngor Gwynedd.

Dywcdodd

anniss-wyl_

hcfyd bod lluwcr 0

oedolion wedi gofyn ~ oeQml)dd

.biz

Elusen y Fawnog Rydd.
Cae Chwarae ger Nant y GIyn, Llanrug

coed ar ochr Ffordd Winllan.

Penderfynwyd gofyn i Gareth
Roberts fframio'r ddwy ochr o'r
daflen ar gyfer yr ysgolion.

pryder ynglyn a diogelwch y
plant sydd yn defnyddio'r Cae.
Cysyllru
gyda
Swyddog
Llwybrau'r Cyngor Sir ynglyn a
cyflwr Llwybr
ger Tyddyn
Rhyddid.
Cyfarfod gyda'r Contractiwr
sy'n torri gwair yn y fynwent a
Warden yr Eglwys i drafod
toriad y darn rir sydd yn yr hen
fynwent.
Dargan pryderon y Cyngor
ynglyn a'r bwriad i adeiladu
siop Tesco fawr ger Cibyn yng
N ghaernarfon.
Cwyno i'r Cyngor Sir fod nifer
o goed yn yr ardal yn tyfu
drosodd i'r ffyrdd.
Datgan siom fod y cynllun
Llwybr Diogel ar gyfer ysgol
Cwmyglo wedi'i newid a gofyn
i'r Cyngor am eglurhad am y
newid.
Adolygu Rheolau Sefydlog y
Cyngor,

Gwasanaethau Cymdeithasol.
Gohebiaethau
a materion

waith fel cadeirydd 2008/2009.

llwybrau

Y n y cyfarfod blynyddol
a
gynhaliwyd ar 1ge9 0 Fai, 2009
etholwyd Goronwy Hughes yo
Gadeirydd am y flwyddyn
gyfredol gyda Avril Jones yn IsGadeirydd.
Fe dderbyniwyd
adroddiad ariannol am 2008-09
a penderfynwyd ar y gyllideb
am 2009-10.
Yn y Cyfarfod
arferol
a
gynhaliwyd
ar yr un noson
penderfynwyd:
Gosod cloeau newydd ar giatiau
caeau chwarae Pwll Moelyn a
Nant Y Glyn.
Holi'r Cyngor Sir ynglyn
hawliau pobl i dorri coed.
Edrych i mewn i'r posibliadau
a'r gost 0 wella cyflwr y llwybr
ger Ogwen ar 01 y gwellianau a
wnaed yn ddiweddar,
Cyfarfod
perchennog
Celtic
Windo\vs ynglyn a atgyweirio'r
ffens rhwng y Gweithdy a Cae
Chwarae Pwll Moelyn gao fad

DydcLiad y cyfarfod ncsaf: 7 cd
Orffennaf_

0

hadnabod.
Fe adroddwyd hefyd fod y Cyngor Cymuned yn edrych ar y
posibilrw),dd 0 wahardd yfed alcohol yn holl feysydd
chwarae'r ardal a gellir trafod hyn hefyd yn y cyfarfod gyda'r
heddlu.

ADEILADU
wedi rhoi ei neges i ni. Trwy ei
Fab Iesu Grist yn fwyaf

1571
Y peth agosaf

sydd gennyf at
beiriant
ateb
ffon
ydi
gwasanaeth
1571 BT sy'n
recordio negeseuon pobl os nad
oes neb gartref i ateb y ffon.
Nid ei fod yn berffaith, chwaith.
Yn un peth, am nad ydynt yo
nabod y llais dieithr, Saesneg
sy'n eu cyfarch, fydd rhai pobl
ddim yn gadael neges rhag ofn
eu bod wedi ffonio'r
t9
anghywir. A pheth arall, does
yna ddim sicrwydd y byddaf fi'n
clywed y neges bob tro gan fod
diwrnod
neu ddau'n mynd
heibio weithiau heb i mi sylwi
arnynt. Rwy'n ofni, er i bobl
adael neges nad oes sicrwydd i
mi ei glywed.
Coeliwch neu beidio, a minnau
ar ganol sgwennu'r golofn hon,
fe ganodd y ffon, a'r gwasanaeth
1571 oedd yno!
Dyna'r tro cyntaf, byd y cofiaf,
i 1571 fy ffonio fi i ddweud fod

mae wedi gadael i ni
wybod am ei gariad tuag atom.
Mae'r neges yno'n ddiogel ar
ein cyfer: mae yno'n glir, a does
dim modd i ni beidio ei deal1 os
edrychwn
ni arni. Ond y
drafferth yw nad yw pobl yn
trafferthu i wrando yn arnl.
Does dim modd i bobl weld
gogoniant
yr Efengyl
heb
iddynt roi clust i Air Duw. Does
dim modd i ni glywed Duw yn
ein dysgu a'n harwain a'n cysuro
yn ein bywyd Cristnogol
0
ddydd i ddydd heb i ni ddarllen
a gwrando ar ei lais yn Y Beibl.
Trwy'r llyfr hwn y mae Duw yn
eich cyfarch 0 hyd.
Ac mewn gweddi yr ydym
ninnau'n ei gyfarch ef. A phan
wnawn ni hynny, does dim
rhaid ofni nad yw'r Brenin
Mawr yn ein clywed. N id gadael
neges yn y gobaith y bydd Duw
o bosibl, rywbryd yn ei glywed a

ganddo neges i mi. Ond dweud
oedd y llais nad oedd modd imi

wnawn ni wrth weddro. Pan
drown ni ato, pan alwn ni arno

dderhyn y neges am mar neges
testun neu fiwsig neu Iun oedd
o. Does gen i ddim syniad pwy
oedd yn ceisio cvsvlltu
mi ns
beth oedd y neges.
Mae'r neges a adawodd Duw i
ni yo Y Beibl yo gwbl eglur,

mewn
gweddi,
y
mae'r
Arglwydd yn ein clywed. Mae'r

a

dtolcn am hynny. Macon gwbl

Tad Nefol yn gwrando arnom ac
yo gwybod ar unwaith beth a
ddywedwn
neu
beth sydd
angen. Does dim
perygl i'n gwcddYau syrrhio ar
glust
fyddar.
Dyfnhau'r
arnom

ei

berthvnas

proffwydi a'r Salmau, a thrwy
dystiolacth
a
Ilythyrau'r

gyfrinaehau
Cristnogol

bon 0

zwrando

arno

siarad a Duw a

yw
un 0
pennaf y bywyd

0

Testament Newydd mae Duw

hyd.
JOHN PRITCHARD

RHYBUDD LLYN PADARN,
LLANBERIS AR BEN
Mae Cyngor Gwynedd wedi
codi'r rhybudd a roddwyd i
ddefnyddwyr Llyn Padarn yn
Llanberis
oherwydd
algflu

)'

th
di

arbennig

ddealladwv Trwy hanesion vr
Hen Destarnent a zeiriau'r

ar ddetnydd o'r llyn yn
gynharach y mis yma er llcs
iechyd y cyhoedd.
.\{ae'n
newyddion
ddefnyddwyr

da

iawn
llyn ac

i
i

,.
•

In

ii
a

Ymarfer adeiladu Hafod Eryri

ddefnyd.dio'r

hawl i anrheg ychwanegol ar
eu pen-blwydd yn 16 diolch i
gynllnn hamdden arbennig

ar gael iddynt a Datblygu eu

gan Gyngor Gwynedd.
Bydd unrhyw un 0 drigolion
Gwynedd sy'n troi/n 16 oed yn

'Mae'n hynod bwysig ein bod
yn gwneud yr hyn y gallwn i
gynorihwyo
ein pobl ifanc i

yn eu canolfan
leol i dderbyn
am ddim
am

flwyddyn - a fydd yn eu galluogi
i ddefnyddio'r cyflcusicrau am
brisiau disgownt yo ogysial a
phurn
tOC)ID
i ddefnyddio
ystafelloedd ffiirwydd y Cyngor
am drum.
Ar hyn 0 bryd, mae gan blant a
phobl ifanc hawl i aelodaeth am
ddim
yng
nghanolfannau
harndden y Cyngor Des eu bod

gadw'n heini ac ymarfer - yn wir
bydd y cynllun newydd hwn yn
golygu fod pobl ifanc Gwynedd
yn derbyn
pum
tocyn
i
ddefnyddio'r
ystafcllocdd
ffirrwydd.
Os ydych chi'n
dathlu eich pen-blwydd yn 16
oed 0 haf 2009 ymlaen, 11enwch
y Ilurtlen gais yn eicn canolfan
hamdden lleol a gwnewch yn
siwr eich bod yn derbyn
aelodaeth blwyddyn am ddirn.'
Ewch i'ch canolfan hamdden

yn 15 oed. FeI rhan o'r cvnllun

lleol

ne\.\rydd h\vn, bydd pobl ifanc
G\\fynedd a fydd yn cofrestru yn

ffurflen gais, neu am ragor 0
\vybodaeth am eich canolfan
hamdden lleol, ewch i wefan y
CYllgor; WW)y.SW)'Ilcdd.sov.uk

gallu cotrestru

hamdden
aelodaeth

61 i. Asiantaeth yr Amgylchedd
sadarohau
fod dnu sn.m.pl

cadarnhau
gwyrddla~

olynol, a gymrwyd 0 leiaf
wythnos ar wahan, 0 dan y
Iefel trothwy, sy'n profi fod y

ddiolchgar iawn i bawb am
fod yo amyneddgar ac am eu
cydweithrediad
dros
y

blwm wedi cilio.

ar eu pen-b1\\'ydd yn 16 oed
ynghyd
ag
aelodaeth
j
ganolfannau hamdden :y Cyngor

"ythefnos druwethaf.

OnQ m.-.~~ynSQr igriSQliQn a~
ymwelwyr i Lanberis y gall yr
algau natur~ol ddyehwelyd, a

y newyddi.on dn
yrna mae'n bwysig fad pobl yn
parhau i fod yn wyliadwrus -

ant

S&lll"~"irh)'b\lQQ newydQ sael
ei £1(lg[Rm rnVWdrO yn ysrod
: yr hQt.

MgeOr 91{l!lU trWYrd£1I!l.~ - neu
a.nabeoa llecl-clroello5 - yn
dil!wydd yn naruriol mcWIl
dyfroedd mcwniliro17 aberoedd
ac yn y mOr. N 1 c!lir ci tlynnu
oJl' dW'l' n"J; dr~n (\ ~(\11f(\d rn
tlorc:iLllllJ)! IIICWIJ tlyfrocaa
crones, bas srdd yo llyg~d yr
baUl.
Dywedodd
Yar~r Dav~cs,

:iwyOOOgMorwrol a rnarciau
[~wleJ;e- l~rne-(")r Cwrncdd:
'Nill ucllllllcwi1l Olll! i ~yfyn~

IEr

owaethaf

Ball yr a15au ddycbwelyd

ar

unrhyw amser. Bydd""n yn
pwyso ar bobl ~ Badw Bo1wf7
run
arwyddlon
rhyhudd
fyddal'n cael ell gosod a1'
ll1nnl1u'r
llyn
a ~cr
mynedfaoedd y llyn petru
brolJlcm yn codi ei OC11 eto.'
'U.ydyn" yn ~obe~thlo ng fydd
yr algau yn dychwclyu.
R.ydytn yn gofYn ~11' cyhoedd

gadw ~ol w~ ar y ()cfyll[tl tl
~hysylJtu a n~ ar )' lli.nell
gymortll argyfwng 0500 60 70
bO os rdynr yn runQll ei tod yn

dychwclyd,"

wYl1ebti/r tywydd mauir!

Bydd gan bobl ifane Gwynedd

Maeor boll gyfyngiadau wedl
eu codi ar ddefnyddio'r llyn ar

fod
yr algau
yn cilio. Rydym yo

Cytl

ANRHEG PEN-BLWYDD YNG
NGHANOLFANNAU
HAMDDEN GWYNEDD

y
rusnesau 11eol [od J\sian raern
yr
Amgylchedd
wedl

gwyrddlas gwenwynig.

I

HAFOD ERYRI

eu canolfannau hamddcn lleol
yn dc;rbyn cerci)·n p~n-bl\vydd

flwyddyn.

Dy\vcdodd y Gynghorydll Roy
Owen, sy'n 9.rwrun 9.1' faterion
ar Gyngor Gwynedd:
'Ml1l:°[ ffaiLll rod nifer 0'1] plant
:;a'n pobl ifane ~'n g\vnetld y
ID)Yytl[ oOr C),llilul] 110fio anI
ddim, yn ogyst~l a'r amrywiaeth
o wcithg"rcQQ"" erilill ~)'dd ar
agel
ynu
ngh9nolf9nnatl
hamddcn
)'
C)'Dgor
yn
Hamdden

aalonot!ol i£l\Vn.
tRy~)'m yn eob ..itl1iQ y bydJ y
cynJ)un newydd hwn 9 tydd yn
SQlYau y bydcl Dan bob person
tfgnc h9W) i flwyddyn ()
i:lcloddctb anI ddim p"n fydd ..nL

yn tro1'n 16 oed yn fiordd
l)i..rl1.-.\1
Gwvnedd

i'QQ

diddordebau
hamdden.

Cyngor

cyfleustcrau

sydd

chwaraeon

Gwynedd

am

CDH
Ymgynghorwyr Ariannol
Annibynnol
17 Strvd v Bont, Caernarton
(Ol~86)67~7~7
8 Lly~ Ontlen7 Ptordd }' Ll}'n,

l'arc Mcnai, Dangor
(0124S) 6.,4460
D_)y\;h ilLvlU "In 8Y11!';Qr yne11ylch

VS\"irlanr a rnaterion ariannol

0

lnwy 9 1;>9\;>1 it"n ...
yn
parl13u
j

a

)\\~,durdod~ra rheolir [!an \T
A",·durdod CWillkIuaeth:IU Ari:lnnol

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

DATHLU PEN-BLW'YDD YN
100 OED. Ar ddydd Gwener, 12
Mehefin,
fe ddathlodd
Mrs
Persis James, Bryn Mair, ei
phen-blwydd yn 100 oed. Wedi
magwraeth hapus yn Llanrwst,
bu yng ngholeg F.L. Calder yn
Lerpwl
cyn
dysgu
yn
Winchester
am
rai
blynyddoedd.
Yn 1933 fe'i
penodwyd yn athrawes yn Ysgol

Brynrefail ac, yn wir, bu hanes a
bywyd yr ysgol 0 ddiddordeb
mawr iddi hyd y dydd heddiw,
Priododd athro Ffiseg yr ysgol,
Ieuan James, yn 1940 a magwyd
pedwar 0 blant )'n y Waunfa\vr
cyn syrnud i Bryn Mair yo 1~54.
Pan

ddacth

Ieuan

James

yn

brifathro yn 1956 bu'n gefn
mawr
iddo.
Ymddiddorai'r
ddau mewn tyfu llysiau a blodau
o bob math, yn hynt a helynt )7
teulu 9'U wvrion a'r wyresau,
wrth gwrs, ac hefyd mewn
tei th io

i'r

Alban

a

Norwv• .

Ystyriodd hi'n fraint o'r mwyaf
cael
dadorchuddio
cofeb

canmlwvddiant
Yszol
Brynrefail yn y flwyddyn 2000.
Do, fe gafodd gerdyn

gan y
Cynulliad,

Fren.hi nes a chan Y
ond
doedd
hynny

ddim

pwysicach na'r alwad ffon i
Japan gan ei hwyres 0 Gaeathro,

Mari.
Treuliwyd prynhawn hapus yn
Bryn Mair gyda ffri.ndinu £la, !l
y

choronwyd

ymweliad

cyfan

gyda

Mr Eifion Jones ac

Eirwen Williams, ynghyd aLert
a Stan a'r enweened aosbafLll,
yn eludo torch
chacen

0

tlodau hardd a

pcn-blwydd

wedi ei haddurno a bathodyn yr
ysgol, wedi ei greu'n gelfydd
mewn past siwgr gan Eurwen,
cogyddes yr ysgol. Diolch 0
galon i chi am gofio.
Daeth y teulu ynghyd yn Seiont
Manor y diwrnod canlynol, gan
ymfalchio yng ngwellhad Marn
wedi iddi dorri ei chlun fis
Ebrill, a thynnwyd llun teulu
gan
Emerson
Hughes
0
Lanberis, sydd hefyd yn gyn
ddisgybl
ffyddlon
a
ch ym wynasgar.
DIOLCHIADAU. Dymuna Mrs
Persis James,
Bryn
Mair,
ddiolch 0 galon i ffrindiau a
chymdogion am y llu cardiau ac
anrhegion
a dderbyniodd
ar
achlysur ei phen-blwydd
yn
gant oed.

MERCHED

Y

Nan a Linda gyda'r Llyfr Lloffion 2007108

WAWR.

Cynhaliwyd

Cyfarfod
Blynyddol
y gangen
nos
Fawrth, 9 Mehefin. Croesawodd
Phyllis Ellis, y Llywydd, nifer
dda 0 aelodau a bu ethol
swyddogion yn dasg rwydd dros
ben, gyda Margaret

Parry' yn

Llywydd, Mena yn Is-Lywydd,
Eryl yn Ysgrifennydd, Margaret
Christian yn Is-Ysgrifennydd,
Ann Lloyd yn Drysorydd a Pat

Pal. Phyllis ac AIIIl gyda'r siee Loten Aria't i Bauib

CY111ru

yn Is-Drysorydd.
Diolchodd Phyllis iswyddogion
ac
aelodau'r
pwyllgor
a
diolchocld Margart:l Parry iddi

hi
am el llvwyduiacth.
Dyrnunwyd
triniaeth
lwyddiannus iMenna ar ei phen
glin.
Llongyfarchwyd Nan a Linda ar
ennill y sane cyntat gyuar Llyfr
Lloffion
chwaethus.
Derbyniwyd, gyda diolch, siec 0
£1,000 gan Loteri i'r g9ngen.
Gwnacd elw sylweddol at y
gangen ac Elusen Caner y Fron
drwy gynnal ~el atcgullon a
mwynha\vyd llymaid a lluniaeLh

~Tsgafn wedi'i baratoi gan
Phyllis. Enillydd y raffl oedd
Carrie. Bydd y Cyfarfod nesaf ar
yr ail no:, ra\yrth )"nmi~ Medi.
ftlftllOil
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DODREFN PERKINS
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LLANBERIS

-

Gwyneth ac Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt, Ffon: 870740

MRS JANE JONES.
Ymgartrefodd
yn Llanberis
gyda'i gWr, Mr Robert Lloyd
Jones, a chawsant ddau 0 blant,
Catherine
a Maldwyn.
Yn
ddiweddar bu'r ddau yn cadw
Swyddfa'r Post ym Mrynrefail
am tua 10 mlynedd cyn ymddeol
oherwydd gwaeledd y
gWr.
Yr oedd yn wraig annwyl iawn,
gyda gwen bob amser ar ei
hwyneb ac yn fawr ei pharch yn
y gymuned. Ei diddordebau
oedd ei chapel
a chanu.
Mynychodd yr oedfaon yn Capel
Coch ar hyd y blynyddoedd ac
roedd y capel yn agos iawn at ei
chalon
hyd at y diwedd.
Edrychai ymlaen at gael copi o'r
'Gronyn' bob wythnos, hyd yn
oed tra bu yng nghartref N yrsio
Penisarwaun.
Yr oedd yn weithgar iawn ac yn
barod ei chymwynas
mewn

--

rhoddion a dderbyniwyd er cof
tuag at Gronfa MS ac YmchwiJ
Caner, Diolch i'r Parchg John
Pritchard
am ei wasanaeth
teimladwy ac i gwrnni E.W.
Pritchard,
Llanberis,
am
drefniadau hynod 0 barchus a
thrylwyr.
Rydym hefyd yn diolehgar iawn
i Staff Ward Gogarth, Ysbyty
Gwynedd am eu gofal diffuant
yn ystod ei gwaeledd.
MRS AGNES
WILLIAMS.
Dymuna Carolyn, John, Claire,
Katie a theulu y ddiweddar
Agnes
Williams
(priod
y
diweddar Gordon Williams),
Glaslyn,
11 Stryd
Siarlot,
ddiolch am bob arwydd 0
gydymdeimlad a charedigrwydd
a ddangoswyd iddynt 0 golli
Mam, Nain a hen Nain annwyl
•
lawn.
Diolch am y 11u cardiau a
rhoddion a dderbyniwyd tuag at

gweithgareddau yn ymwneud a'r
capel a'r gymuncd.
Cafodd

Ward

bleser mawr )rn mynd 0 amgylch
i ddiddanu a chystadlu tra'n
aelod 0 gor Lleisiau Lliwedd.
Bydd coiled fawr ar ei hol.
DIOLCHIADAU.
Dyrnuna
Myrddyn Pritchard ddiolch yn
fawr iawn i'w deulu, ffrindiau,

am
wasanaeih
teimladwy ac i Mr Derek Jones
am ei deyrnged.

cymdozion ac aelodau'r canel
am eu caredigrwydd tuag ato ar
achly~ur ei ben-blwydd yn 90
oed yn ddiwcddar. Diolch yn

Iawr am

y

cardlau, galwadau

ff6n, anrhegion a'r dymuniadau

Moelw)On,

Ysbvtv

Gwynedd, ac i'r Parchg John

Pritchard

ddiolch 0 galen i'w t heu lu,
ffrindiau a chymdogion am y llu

galwadau
ffon,
anrhegion, rhoddion a'r blodau
a dderbyniodd ar aehlysur ei
cardiau,

Dymuna
Janice,
Stephen,
Denny, Dylan, Nerys a theulu'r

tra

diweddar
:Elwyn
Hughes
ddiolch i bawb am bob arwydd 0

yr

vsbvtv

yn
ddiweddar. Diolch yn arbennig
i'r holl feddygon a'r nyrsys a fu'n
oofalu am dan i.

Dymuna
Gwenda, 5 Stryd yr Wyddfa,
ddiolch 0 galon i'w theulu,
ffrindisu 9 chydweithwyr am ei
GhNCR

Y FRON.

noudi i gcrddcd Z6,Z rnillur dl
hyd Ifordd Maralll0n Llundain

(Y Moon Walk) yn ddiweddar.
Diolch

urbcnnig

i Lowri

a

Sandra, Bryn Tirion, am wncud
y gyvaith arddcrchog 0 addurno

y c1l11etlyn oedd yn cael ei wisgo
ganddi wrth gerdded ar y noson.
Cas~lwyd £6S0 tuag at waith
ymcbwil 'Can~r 'f P;rQn, D"
l~wn.Gwend!t
MRS

DWYNWEN

M.

KOBEK'l·:). Dymuna ~el\lJyn,
Dafydd, ~~ddwen, I2ur .....yn a
rl1CUIU
y lllliweddar
Mrs
Dwynwen M. R.obcrtsJ n.hranfa,
udiolcn Yll [awr i~wn m1 hoh
..rw)'JJ 9 g)'J)"ll~~Ajnl ..J "
ctlgrediurwydd !l dd!lngo~wyd
14dyn~ Q 5Q11iM~m, Manl yll~
n.l111vrr!lilll~ Nuin !l hen N!llfl
aJ.ll1)yyl,
Diol~h h~fYd 1'1' t~tlllt. ffriftd1!lU
chym~QoiQn ~m y s~lwadau
Q

[fOn, cardiau,

lly[hyrtiu

a'[

ALISTHOMAS, Bl. 2

DIOLCHIADAU. Dymuna Mrs
Joyce Jones, 27 Dol Elidir.

ffrinuiau a chyrndogion am eu
yn

Wed}'Il eawsom fynd yn 61 ar y
bws i Rhyl. O'r diwedd fe
wnaethom ni gyrraedd y theatr.
Enw'r sioe oedd 'Rwtsh Ratsh
Rala Rwdins'. Roedd Rala
Rwdins yn canu a Strempan yn
smalio
bod yn Superman.
Cafodd pawb hwyl a sbri ac
roedd pawb yn blant da iawn.

wasanaeth proffesiynol.

phen-b lwydd arbcnnig ddiwedd
Mai. Diolch yo fawr i bawb,

bu

TRIP. Mae tyrnor y tripiau ar fin
dechrau. Mae Blwyddyn 2 wedi
bod ar daith i weld sioe Rala
R" dins yn y Theatr yn y Rhyl.
Dyrna'r hanes gan Alis.
Dydd Mercher, Mehefin IOfed,
aeth Blwyddyn 2 am drip.
Cawsorn bicnic ,vm Mharc Eirias
ac ar 61 gorffen ein bwyd
cawsorn f)..nd i'r pare i chwarae.

Yn olaf diolch i Gwynfor 0 B.W
Pritchard am ei garedigrwydd a'i

da a dderbyniodd.
Hefyd dymuna
Mrs Annie
Pritchard ddiolcb i'w theulu,

pryder a'u dvmuniadau gorau

Disgyblion Blwydd..v/l 2 efo cymenadau'r sioe.

MR

ELWYN

HUGIIES.

garedigrwydd
a ddangoswyd
aiynt yn cu profcdigacth Iawr 0

golli gwr, lad, laid a brawd
arbennig lawn. Ein diolch i'r
Parchz R. W. Townsend a Mr
Derek Jones a fu yn cynorthwyo
uuiwmod yr angladd.
Diolch
i Gwynfor,
!S.W.
Pritchard
cwrtaie
Casglwyd

am }' trefniadau
a
phroffcsiynol.
£1,00~ tuag C1L Ty

Gobaith. Diolch

i bawb.
DIOLCHIADAU

0

\vat:lod calon

J4 Maes
PQQQrn, ddiol\'h yn fawr luwll
Dymunn (~n~Morgan,

!lm y llu

anrhesion

~!lrdi!lu. !It'1!tn ac
~ dd~rbynioad ar ti

ben-blwydd yn ddeu09\V oed ym

Ancel, Nathan a Tiystan JY'l1. profi tlwyddianl ym myd rhedeg a rygtn.
LLWYDDTANNAU

ddiweddar,

CHWARAEON. Mae'r ysgol yn

Davidson.

faleh

glywed am
Iwyddi an nau disgyblion
yn y
hynod

0

0

gyrnu ned.
Mae tim pcl-dro~d dan

9 y

penrref
wedi
cael
saw!
ll\yyddianr yn ddiwcdllar. Mae
d9tl frawd 01r ysgo] hefyd wedi
p"Qfi ll"lyy\.ldiiinl
ma,\,Vf
yn
Datydd Roher[ (B~ri lon) sef yr
Arwe~ydd prcsennol nydd y
Cor yn ymddani!os yn yr un

rn!s ~l.,r:l1. [)~olcb. 'in tu\-\-'r i
bawb.
28
Cb~ M:gI9IO:N'. Ar 'lQ~F"Wl"~h, salle nr nos Pawrth)
10 M!ll, ymddmgogodd V (-:or l\ Gorffennaf 9m X o'r Rloch.
au~n~ynullcidfa 0 tun 300 ) 11 DIOLCH. Dymunu Dorothy,
Adrl!ln, Andrew 9 theulu y
~:t!lwy!;l~!U\tI~ru1.
di,ycadar Dtlll1i" WilliamB, gynt
LIWllluuno. Yn 01 y dcrbyniad

~dlti Wflth ~rgwr9ndawyr n hl'lrn
yr aclodtlu cu hunain roedd hwn
yn b~rff()rm;!ld !l1"hcnnlg gan y

GOr. Y r unii)Yd,Y)'f ar y 110i)On
oedd °led Morris (B9SS) 9

o 1~ Str~rd~'!lwr, Lla.t1b~ri~>
ddiolcll yo ddiffui1llL i1Ill y
cydvmd~imlad
a dd9ngo~wyd

~~~s
"tynI

yn

dilyn

cu

prufedigaetll ddlwec1dar. Diolch

scf Ancel a Trystan

Mac Trystan wedi
cnni11 y wobr gyntaf dan lOa
than 12 yn Ras Moel Eilian, ac
mae Ancel yntau wedi cael ei
ddc\-vis yn ch\varae\-vr rygbi
gorau'r flwyddyn Dan lOgan
Glwb Rygbi Caemarfon; mae ef
a Nathan o'r ysgol wedi eu de\lVis
i fod yn nhim .Eryri.

o g~lon am gym\vyn9sgar\lJcb a
cha.redl8r\.vydJ

cymdo8~on

a

yn ysrod gwaeledd

chy[eilliun

y rhod.dioD
ari9nnol er cof 9mdano II
JJ~rb)'niw)'u tuae at Fcddygfa
J JgnberlS Q Chwolfgn Feddygol
Rl1ydycben.
L~~r~
0 ddtolch i1r Parchedig
John Pritchard am ci gymorth,
!}1i \vasa_na~th hynaws
ddiwrnod
)'r angladd,
Dennis)

ac

::lln

Diolch yn [awr iawn i ba\lJb.

-

-

YSGOL DOL BADARN

LLANBERIS
-

parhad

0

CYFEIRIANNU. Bu disgyblion
Blwyddyn 6 yn cymryd rhan

dudalen 12

mewn

CAPELCOCH
Ysgol Sul:Cafodd amryw

0

blant

yr Ysgol SuI eu gwobrwyo

am

ddiweddar. Dyfarnwyd Gwobr
Margaret Jackson i'r ysgol am
iddi ennil1 y mwyaf

0

ddysgu
ar gyfer
arholiad
Cymanfa Presbyteriaid Dosbarth
Padarn a gynhaliwyd dan nawdd
eglwys Cefnywaun yn Ebeneser,
Deiniolen, ddydd Sul, Mehefin
14. Llongyfarchiadau iddynt.
Clwb Pysgod Mawr: Mae'r Clwb
Pysgod Mawr yn cael ei gynnal
yn Capel Coch am 6.45 o'r gloch
ar nos SuI ar gyfer ieuenctid
Blwyddyn
7-9
yr
ysgol
uwchradd, gan eglwysi'r pentref
Mae croeso cynnes i unrhyw un
yn yr oedran hwn
ymuno ani. Yn ystod tymor YT
haf mae sesiwn pel-droed yn cael
ei gynnal ar gyfer yr hogiau ar
Gae'r Ddol rhwng 6.30 a 7.00 o'r
gloch, cyn y Clwb. Bydd yr
hogiau yn cymryd rhan mewn

wobrau yn y gystadleuaeth.
TAITH GERDDED.
Bellach
mae'n arferiad ganddom gynnal
p'nawn
0
gerdded
i hoI I
ddisgyblion yr ysgol. Y nod yw
annog y plant i gerdded mwy er
mwyn hybu gwell iechyd a
gwerthfawrogi'r harddwch sydd
ar eu carreg drws.
Penderfynwyd eleni i wneud y
daith yn un noddedig er mwyn
codi arian tuag at y gwariant
cyfredol ar y ddau fuarth.
Diolch ibawb sydd wedi noddi'r
plant ac i'r rhieni a yrnunodd a
ni ar y daith. Diolch arbennig i
Mr Ken Jones a arweiniodd
daith y disgyblion Iau dros y tir
agored uwchben yr ysgol; mae
ganddo stor 0 wybodaeth leol i'w

cystadleuaeth a drefnir

rhannu.

gan yr

elusen Gristnogol, Trobwynt, yn
Ysgol Botwnnog
nos Lun,

RAS
ERYRI.
Diolch
i
Swyddogion Ras Eryri am y

Gorffennaf 6.
Trip Ysgol Sul: Aeth aelodau'r
Y~gul ~ul i sw caer ar cu ~lrip

rhodd hael a dderbyniwyd yn
ddiweddar. Mae'r arian wedi

yn benodol.
CoR MEIBION
DYFFRYN
PERIS. Cynhaliwyd Cyfarfod
Blynyddol y Cor yo yr Oriel ar

yn Llanberis. Wedi ychwanegu'r

nos Lun, 16 Chwefror 2009.

£84

Etholwyd

wnaed vn y noson Gwis..

golygai

hynny

gyfanswm
0
£821,56. Diolch yn Iawr i bawb a

swyddogion

y

canlynol
am

y

flwyddyn

gyfrannodd at y casgliad 0 ddrws
j ddrws, a dioJch yn arbennig i'r

criw ffvddlon a fu'n casglu eleni

Jones (01286 871006)

eto. Gwerthfawrogir eu gwaith
yn fawr iawn. Erbyn y llwyddyn
ncsat, gobenhlo'n fawr y bydd
modd i 01 gael rhagor 0

Ail-etholwyd yr holl bwyllgor,
DIOLCHIADAU.
Dyrnu na

gasglyddion i'n helpu gyda'r
gwai th pwysig a gwerthfawr
hwn ..

View, ddiolch i'r teulu a fIrindiau
am y llu cardiau ac arian a
dderbyniasant. Diolcb hefyd i'r

LLONGVPARCHIADAU

Parch John Pritchard
a Mr
Derek Jonc~ a gyrnerodd ran yn

phob dymuniad da i Mr:; Doreen

Catherine, Maldwyn a theulu y

ddiweddar Mrs Jane Jones, Peris

achlysur

50 Maes Padarn, ar
dathlu ei phen -

y gwasanaeth yngh yd a Mr
Gareth Jones, yr Organydd.

hlwydd

yn

Gorffcn nof.

Diolch i bawb yng
N yrs~o Penisarwaun

TLWS
CELF
SW
BAE
COLWYN. Bu plant o'r ysgol yn

Gwynfor Jones 0 E.W Pritchard
am drefnu'r angJadd mor gwrtais

cystadlu

a phroffesiyno1. Diolch i bawb.

RoberlS,

70

oed

ar

29

mewn cystadleuaeth
Arlunio Rywyd Gwyllt a
w-~fnw)'d
$w Bac Colwyn yo

o~n

CERIS JONES
legion, Sled lolybont

LLANRUG

677362
~~lJ ~yMUIlJAI

01919
620996
- Tm~i~ssir~ I~ni\iilv
• CWQ:~hMOT
• Mftt!e"i~
~r~fle~~1
ilJw"
- Frioiuu eyo,ggIQu{11

Disgyblion Bluiyddyn 6 fu'n cyfeiriannu ym Mharc Menai

yn

2009/2010:
Cadeirydd:
Ifor
jones; Trysorydd:
Emerson
Hughes; Ysgrifennydd:-Hefina

a

gyfeiriannu ar dir y Faenol yn
ddiweddar. Cafodd yr ysgol
nifer dda 0 wobrau yn cynnwys
un cynraf, un ail a dau drydydd,
Llongyfarchiadau mawr
i bawb a diolch i Mrs RobertsJones am eu hyfforddi.
GALA NOFIO. Aeth Tim o'r
ysgol igystadl u yn y Gala N ofio

mynd tuag at y gwanant ar y
ddau fuarth ac at y waliau dringo

Ysgol Sui blynyddol ddydd
Sadwrn, Mehefin 27.
Cymonh Cristnogol. Yn ystod
Wythnos Cyrnorth Cristnogol
ym mis Mai, casglwyd £737.56
9.

cystadlcuacth

i ysgolion mwyaf Arfon yn
ddiweddar gan enni11 y rnwyaf
erioed
0
wobrau.
Llongyfarchiadau mawr i bawb
oedd yn y tim.
CANU I'R G""""W
......
ESTEION. Bu
disgyblion Blwyddyn 4 yn canu
efo disgyblion
Iau
Y sgol
Beddgelert i ddiddanu'r
gwesteion wahoddwyd iagoriad
swyddogol Hafod Eryri ar 12
Mehefm

Tin, 11ofiolr ysgol gaJodd luiyddiant yn y Gala Nofio yll ddiweddar.

Nghsrtref
ac i Mr

Cor Dolbadam a Beddgelert

G",es1:y

arn

ERIS FfOn: 870277

ORIEL
CWM
Cwm Glo
Ffon/Ffacs~ (01286) 870882
Cwasanaoth Fframio
Lluniau 0 bob math
ar flael ar )' salle

Pr15!t1.u Rhesymol
Arddangceia 0 1\-\111,,"
g1'Y1'ciddiol gan

ArtWtiaid Lleol
Richard S. Humphreys

-

D"INORWIG
Miss Marian Jones. Ffon: (01286) 870291

CYFARFOD
PREGETHU.
Cafwyd Cyfarfod
Pregethu'r

Sulgwyn

11wyddiannus

iawn

unwaith ero eleni yn Sar-dis. Yn

y prynhawn yr oedd cynulleidfa
dda iawn wedi dod ynghyd a'r
pregethwr
gwadd oedd yr
Archddiacon
Meurig Llwyd,
Bangor. Daeth ei destun 0 Lyfr
yr Actau, sef tywalltiad yr
Ysbryd Glan. Yn yr hwyr
deallaf bod cynulleidfa dda yno
unwaith eto a'r cennad yn yr
hwyr oedd un 0 blant Sardis, sef
y Parch William John Lewis,
Llanfairpwll.
Deallaf
iddo
yntau bregethu ar yr Ysbryd
Glan. Mae swyddogion Sardis
i'w canmol ar lwyddianr
y
Cyfarfod
Pregethu
bob
Sulgwyn, hefyd eleni fe gawsant
ddiwmod bendigedig 0 braf.
MARWOLAETH.
Ar
10
Mehefin daeth y newydd rrist i'r
ardal am farwolaeth sydyn
Derek Williams, Bron Eilian,
yn 77 mlwydd oed. Yr oedd
allan hefo'i sgwter methedig y
diwrnod cynt. Andros 0 golled
i'r ardal gan fod Derek yo bared
iawn ei gymwynas er pa mor
fregus oedd ei iechyd, ac hefyd
yr oedd bob amser yn barod i
fynd i'w boced os oedd rhywun
yn casglu at achos da. Aelod 0
Eglwys St Mair oedd Derek, ac
ers i'r eglwys gau byddai yn
rbannu
ei gyfraniad
rhwng
Eglwys MC a Sardis, ac yna
wedi cap Capel MC y roedd yo
dal i gyfrannu yn bael iawn at
Eglwys Sardis.
Ers pan y bu i Derek gael ei
sgwter newidiodd
ei fywyd
ohe~ydd
yr oedd ar y ffordd
bob dydd yr oedd y tywydd
yn ffafriol, ac os y deuech i'w
gyf'arfod Did yn hawdd iawn y
sallcch ei 'lQQel.Nid ucdd awr 0
sgwrs yn ddim byd , Cafodd
orial! 0 gysur :lll~n o'r sBWlcr Q\,
fe gollir ei weld yn teithio'n
hamddeool ar l"lyd y fro, ac WTth

bWfi5, cullwn el srraeon.
Cydymdeimlwn
yn fawr

a'i

.....

wraig, Dilys, a'r genod, Shirley a
Delwcn air teulu 011yn eu galar
a'u colled. Boed iddynt gael
nerth oddi uchod yn ysiod Y
dyddiau tywyll yma. Braf oedd
cael adnabod rhywun fel Derek.
Teymged y Canon Idris
Thomas yng nghapel Sardis i
Derek Williams, Bron Eilian
Er y gwynt air glaw trwm, daeth
tyrfa deilwng i ffarwelio a Derek
a fu farw yn Y sbyty Gwynedd ar
10
Mehefin.
Ers
rhai
blynyddoedd roedd )'D fregus ei
iechyd ond ymladdodd
yn
ddygn drwy'r cyfan gan geisio
byw mor normal ag y gallai.
Drwy ei ymadawiad aiff talp
arall
0
hanes
Di norwig
oherwydd hogyn 0 Ddinorwig
o'i gorun i'w sawdl oedd Derek.
a byddai pawb a ddeuai i'w
gwmni yn gwybod hynny yn go
sydyn.
Er iddo basic yr arholiad
hwnnw pan }'TI un ar ddeg oed a
mvnd
i Ysgol
Ramadeg
..
Brynrefail a'i fryd, bryd hynny,
ar fynd yn filfeddyg,
yn
bymtheg
oed ac yn dilyn
marwolaeth ei farn, gadawodd
yr ysgol ifynd i'r chwarel.
Ar 61 cyfnod yno a hyd ei
ymddeoliad bu'n un 0 weithwyr
ffordd y Cyngor,
Bugail defaid oedd Derek am
yrnfalchiai
yn
hynny.
Derbyniodd
brentisiaeth
dda
gan
ei Ewythr
1ac ym
Meddgelert.
Treuliais innau flynyddoedd
braf pan yn hogyn ysgol yn ei
gwmni yo dysgu hynt a helynt y
diadelloedd ar lechweddau
llwm Dinorwig. Roedd cwn
defaid a mynychu trcialon cwn
defaid yn mynd a'i fryd.
Rhoddai rhaglenni recordiau

nwyrol

Radio

Cymru
ar
noswehhiau
SadwrIl ar SuI
fwynhad mawr iddo gyaa·l
gcisiadau.

Collir ei weld ar ei sgwter
tnethedig lie medrai deithio yn
hamddenol ar 11y<1 Y fro. Anodd

Dylan Grl -th
T'll!H'Wt' AAs'adtl4u Ann;
Taftft- V-WAIN
CUHliF/1

nn()t If Lleol

PENIGARWAVN
{;frrlg LJcctal

uW","'UlCtfllamllUlwy a PIf~Hbl
lJl AfiH' y DyJJ
C"rl ~01fw~
l"tvtf"~
rtf vWff4)(4,UlCthu·r NOll ATdnl

CnumJAU~UROL YRWVDDPA
CvrlsAoAdwelt
Uew. ft.:1 UowwC,~ Huilif IIUF6G
AI cvrrllI'f!IQUMM,

14.

rlnaUfTOO 1&AGltl.TSunONAnmllfi (MILL

i neb, boed ar aelwyd neu ar y
16n, oedd diane 0 gwmni Derek
oherwydd ei siarad heintus a'i
straeon ali bethau. Roedd rhoi'r
hyd yn ei Ie yn grefft naturiol
iddo a chwmni pobol yn donie
angenrheidiol.
Yn ganolog i'r
cyfao roe{ld cariad a chonsyrn
angerddol Derek dros erwau
Dinorwig a bywyd a gwaith
bugeiliaid yr ucheldir.
Collir y penteuiu 0 aelwyd Bron
Eilian ac aiff cin cydymdeimlad
at ei weddw, Dilys, ei Ierched,
Shirley a Delwen Haf a'u
teuluoedd.
1 Derek, bellach, mae'r geiriau
oedd ar ei daflen angladdol yn
dweud y cyfan:

Mat"l goruiedd bellach heb na
phoen 1Laphla
Y" En.:.: .Ldefaid cadw" y
Bugail Da.
Coffa da arndano.
l\\AR\X'OI~AETH. A'r Eco yn
mynd 1 r wasg daeth y newydd
rrist i'r arda1 am farwolaeth
Harry Le\VlS, BI)'n Sardis gynt,
yn 80 mlwydd oed yn Awstraha.
Lladdwyd
Harry
mewn
damwain. Yr ydym yn meddwl
llawer am Elizabeth, ei wraig, a'r
plant,
Gwyneth
ac Euros.
Gobeithio ). bydd iddynt gael
nerth i ddal y brofedigaerh fawr.
Hefyd
anfonwn
ein
cydymdeimlad
llwyraf at ei
chwaer, Eluned, a'i frodyr, y

Parch William John Lewis,
Ralph,
Goronwy
ac Alun.
Gobeithio, fel teulu, y gallwch
gofio am yr arnser da hefo Harry
ac y bydd Duw yn agos atoch yn
yr oriau tywyll.
GENEDIAGETH
Llongyfarchiadau
mawr
i
Sioned Mair a Geraint, 12 Maes
Eilian, ar enedigaeth eu merch
fach, Heli Haf ar 14 Mehefm,
hefyd ilona ac lfor ar ddod yn
N ain a Thaid.
PEN-BLWYDD.
Llongyfarchiadau i Mrs Megan
Morris, Minffordd, ar ddathlu
ei phen-blwydd yn 94 rnlwydd
oed ddechrau'r mis ac hefyd,
cyn y daw'r Eco nesaf o'r wasg fe
fydd Mr Andrew Griffith, Tan y
Bwlch, wedi cael ei ben-blwydd
yn 93 oed. Pen-blwydd Hapus
iawn i'r ddau ohonoch
a
gobeithio am iechyd a pbob
bendith i'r blynvddoedd a ddel.
DrWEDD TYMOR. WeI, y mae
diwedd tymor y colegau air
ysgol yn y golwg yn awr. Carem
fel ardal ddymuno yn dda i bwb
oedd yn eistedd yr arholiadau a
gobei thio am ganlyniadau da i
chiw i gyd ac y cech fynd
ymlaen :ilch addysg fel ag yr
oeddych wedi edrych ymlaen
i'w wneud. Gwyliau hapus i
chwi i gyd a gobeithio am
dywydd braf a dipyn 0 haul. Pob
lwc i bawb.

BETHEL
Geralnt Elis, Cilgeran. Fton: (01248) 670726

CLWB BRO BETHEL.
I
ddiweddu'r tyrnor am eleni, ac

cwmniaeth a chroeso gao Mair
Price, y Llywydd.
Cyfciriodd Mair at ddau lythyr
oedd wedi dod i law, un yn son
am y posibilrwydd
0 gynnal
Eisteddfod yr Urdd yn Eryri yn
2012 gan estyn gwahoddiad i
droi
i mewn
i gyfarfod
cyhoeddus yn Y sgol Dyffryn
Nantlle ar Gorffennaf 1af.
Annog pawb i fynychu'r
Eisteddfod Genedlaethol yn y
Bala oedd y l1a11. Ar y dydd
Sadwrn cyntaf bydd y capsiwl
amser yn cael ei gladdu yng
N ghanolfan
Cywain ac ar y
dydd Mercher amgylchynir y
Pafiliwn
gyda
'bras'
a
gwahoddir pawb i fod yn rhan
o'r gadwyn.
Llongyfarchwyd Falmai Owen
ar ddod yn Nain i lac, plentyn
Gareth, a dyrnunwyd yn dda i
Lynnwen sydd ar fin dathlu
pen-blwydd go arbennig cyn bo
hir. Diolchodd Mair Read, y
Llywydd newyd d, 1. Mair Price
a'i phwyllgor
am flwyddyn

ar ddiwrnod hyfryd 0 haf, acrh
llond
bws
0
aelodau
a
chyfeillion
i ymweld
Chanolfan Hanes Uwchgwyrfai
lIe cafwyd sgwrs gan Ifan Glyn
J ones a Marian Elias ar yr hanes
tu 61 i'r Ganolfan, ac yna roedd
cyfle i grwydro 0 gwmpas yr
Ardd Hanesyddol Gymunedol.
Ar 61 cael paned ymlaen wedyn
i Borthmadog ac yna galw yn
Nhafarn yr Afr, Glandwyfach,
am bryd 0 fwyd blasus cyn ei
throi
am
adref.
Talwyd
diolchiadau
am
yr
holl
drefniadau gan Myra Griffith,
Bydd y Clwb yn ail gychwyn
ym mis Medi.
CAPEL Y CYSEGR. Cafwyd
Sacrament
0
fedydd
yn
ddiweddar pan fedyddiwyd
Gwydion Ifan, mab bach Lois
(gynt 0 Tan y Cae), a John
Lloyd, y teulu erbyn hyn yn
byw yn Bhuthun. Bruf oedd

a

cael cwmni'r Gweirudog a nifer
fawr 0 gyfeillion a tbeulu i
gweithg9reddau'r
ben yn
ymwcliad

Daeth

flwvddvn

lwyddiannus.

Uchod:

Plant

Bethel

a [u'n

cymryd than meum cystadleuaetli
Gymnasteg
yl1 y
Ganolfan
Hamdden yng Nghaemarfon.

(CeJrz): Guienlltan Griffiths, 1af
genethod 4 i 6 oed; Elan Jorzes:
I aJ genetnod 7 ac 8 oed; Bedwyr
Jones: 1 bechg_vll 4 1 6 oed.
(Blaen): Elm JOlzes; Loum JOlzes;
Elis JOlzes: 3ydd bechgvn 4 i 6 oed;
Tomos E/ans: 2zt beChlD'll 7 ac 8
oed.

Dde: Ifan Guiynn a [u'n [uddugol
yn ras trauis gwlad _vr Urdd

i

ddiweddar
gydag
a
Chanolfan

Dreftadaeth Cae'r Gors, canref
yr awdures Kate
Roberts. Croesawyd pawb i'r
Ganolfan gan Dewi Tomos ac
yn dilvn gweld ffi1m am hanes a
bywyd Kate Roberts aeth pawb

nlentvndod

Ymddiriedol\vyr
yr elusen
uchod nawdd 0 hyd at £50 i'w
yn flynycldol i berson
0 bentref Bethel sydd ar

ifanc
fin cvchwvn gyrta coleg.

a gwasanaethau
Age Concern

Am fanylion pellach/ffurflen
gais, cysyllter
a Mrs Nia

Yswiriant Cnrtref

Guillermn, Pennaeth Ysgol
Bethel ar :01248 670663 cyn
Gorffennaf 13

wedi eu hadnewyddu a'u hail
ddodrefnu fel 9g yr oeddynt. Y

LLONGYFftRCHlhDhU

Stablau, Llanwnda oedd y man
cyfarfod i gael pryd 0 fwyd,

enedigaeth Anna J en ar Mai 13,
chwaer fach i Morgan.

Gavin

a Sian, Ysgoldy,

Yswmant Cerbydau a Diffyg ar y Modur

i

Vswiriant Teithio

ar

Gynllunio Angladd
Cyflenwadau Trydan a Nwy

Am fwy

I

Cofiwch ddsfnyddio

SWYDDFA POST BETHEL
(01248) 670261

ORIAU AGOR

6(ri~n1;gtrn)·

~ a.m.-3
gan

onlau,

8tC.,

yn ogystal

a gwasanaethau

yswiriant, talu

arf~rOI 0wyaafcfr

wybodaeth ymwelwch

Caernarfon, Gwynedd 11.552YO
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AGE
......

conwcn ern eln

Bethel.

Mae pobl dros 50 oed yn
ymddiried yng nghynhyrchion

gynnig

wedyn i weld yr hen adeiladau

Cewch groeso cvnnes

ac Eryri i jecllgyn
blwyddy" 4- ar 30 Ebrill eleni.
Roedd Ifan yn cynrychioli adran
CO'lWY

CRONFA
GOFFA
OWEN
JONES BETIIEL.
Mae s=

dystio i'r achlysur.

MERCHED Y WAWR.

........

GiI"ilneca1".n~,O'"9

01~A~~AI;;00 (caHi) 01286 68S462 (~wyddfa)

.....
.... .,..fIIirlllm

-

CWM Y GLO
Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ffon: (01286) 872275

--

Y CLWB 300. Eni11wyr mis Mai
oedd: £30: Miss Gina Gwyrfai, 2

PRIODASAU.

Ty Hen; £20: Mr a Mrs D.

gwpwl o'r pen tref a briodwyd yn

Greasley, Minafon; £10: Dr
Huw Roberts, Liverpool House.
SEFYDLIAD
Y MERCHED.
Yng nghyfarfod y Sefydliad a
gynhaliwyd
ar
7
Mai,
croesawodd Catherine Jones, y
Llywydd, Mrs Buddug Jones 0
Gaernarfon
a'i chi tywys.
Cafwyd sgwrs ddiddoro1 iawn
ganddi yn egluro sut y mae y
cwn tywys yn cael eu dysgu ac
wedyn sut mae'r person sy'n
ddall, neu'n rhannol ddall, yn
cael hyfforddiant i ddod i arfer
gyda'i gilydd. Roedd pawb wedi
eu synnu wrth weld mor ufudd
oedd y ci. Dim ond rhoi
gorchymyn iddo un waith ac
roedd yn ymateb yn syth.
Diolchodd y Llywydd i Mrs
Jones air ci am ddod atom i
egluro'r broses i ni mor fanwJ.
Enillydd y wobr, wcdi ei rhoi
gan Anne, oedd Naney.
Ar 4 Mehefin, croesawyd pawb

ystod y mis.
I Karen Parry, Stad Bro Waun,
dymunwn bob hapusrwydd iti a

Mark Clark 0 Fethe1 ar eich
priodas. Byddant yn ymgartrefu
ym Mro Waun.
Y n Eglwys Betws Garmon
priodwyd
Louise a Kenny
Griffith.
Dymunwn
bob
hapusrwydd iddynt hwythau yn
eu cartref yn Pine Cottage.
GENEDIGAETH
Llongyfarchiadau i Eurig a Gill
Wyn, Y Frenni, ar ddod yn daid
a nain am y tro cyntaf iAnni,
merch fach Catrin a'u mab,
Euros. Maent wedi gwirioni ar
ddod yn nain a thaid.
DATHLU PEN-BLWYDD. Bu
Wena Williams, Stad Ael y
Bryn, a Nia Griffith, Blaen y
Nant, Stad Bod Hyfryd, yn
dathlu cyrraedd eu un ar hugain
mlwydd oed. Llongyfarchiadau
mawr a phob dymuniad da i'r

i'r cvfarfod a chyfeiriodd
y
Llywydd at y ddamwain yr ocdd

dyfodol tfr ddwy ohonoch.
Dathlu
cyrraedd
ci phen-

fUl

wcdi ci enact, gall ddymuno

gwellhad buan iddi. Hefyd i
Lowri Dunn a oedd wedi cael
llawdriniaeth
yn
Ysbyty

Dymunwn bob
bendith a phriodas hapus iddau

blwydd yn 98 rnlwydd oed }' bu

oedd ein gwrrug wadd. Roedd

Miss Katie Roberts, Tref Eilian.
Llongyfarchiadau
mawr
a
chofion cynnes atoch yw ein
dymunlad ni i gyd, Anti Katie.
LLWYDDIANNhU
Dymunwn longyfarch ein pobl
ifanc sydd yn gorffen eu cwrs

Mrs

coleg

Gwynedd. Bdrychwn ymlacn at

weld y ddwy yn 61 yn fuan lawn.

DelYlh Owen
Owen

0

Gaernarfon

am roi gwers

i'r

aelodau ar sut i grosio. Roedd
rhai ohonom yn eacl 11wyl reil
dda arni ac craill dipyn yn araf!!
Cafwyd llawer 0 hwyl wrth
ymdrechu'n galed i wneud y
'douhle
chain'!
Roedd Mrs
Owen yn amyneddgar iawn hefo
ni ond lydw i ddim yn meddwl
y bydd yna siol na si\vmper yn
barod erbyn y gaeaf.
Diolchodd y Llywydd i Mrs
Owen am bna\vn addysgiadol a
hwyliog iawn. Y ml~ nesaf
cynhelir ein trip blynyddol.
Mynd i Glynillfon am de
prynhawn fydd\vn n1.

yr

haf yma ar eu
a dymunwn yn dda

llwyddiant,
iullynL yo eu gyrfa yo y dyfodol.
BEDYDD.
Fore
SuI,
14
Mehefin, yn Eglwys y Waun,
gyda'n gweinidog, }T Barch
Gwenda
~chards
..yn
gweinyddu a Miss Rbian Ellis
wrth yr organ, bedyddi\vyd
Mirain, merch [ach .1\1.ererldac
Erddjg Ll\vyd, Is Eilian. Bu
Mirain a'i brawd mawr, Griff, yn
blant bach da iawn drwy'r
gwasanaeth.
ADREF
O'R
YSBYTY.
Croesawn Mr Arnold Roberts.
Stad Bryn Golau adref wedi

iddo dderbyn triniaeth pen glin
yn yr ysbyty; hefyd Mrs Lowri
Dunn, Trigfa, adref o'r ysbyty
wedi iddi dderbyn triniaeth i'w
gwddf. Bu Mr Dylan Roberts,
Stad Ael y Bryn, yn yr ysbyty
am gyfnod yn derbyn triniaerh
i'w wddf. Hefyd bu hrin Haf>
Stad Acl y Bryn, yn yr ysbyty
am gyfnod. Tad, merch a thaid
yn yr ysbyty ar yr un pryd.
Wrth fod yn brysur yn garddio
disgynnodd
Mrs Pat Parry,
Ffridd Felan a thorri ei choes.
Mae wedi dod adref o'r ysbyty
mewn plaster caled ond yn
gwella erbyn hyn. Dymunwn
wellhad buan i chi i gyd.
DYMUNA Pat Parry, Ffridd
Felan, ddiolch 0 galon i'w
ffrindiau a'i chyrndogion am eu
caredigrwydd,
y llu cardiau,
anrhegion
a'r galwadau ffon
cyson yn ystod ei hanffawd 0
dorri ei choes.
YN YR YSBYTY Anfonwn ein
cofion cynhesaf at Mr Ieuan
Hughes,
Wernas,
Stad
Croesywaun, sydd yn yr ysbyty
ar hyn 0 bryd ac hefyd at Mrs
Menna McDaid, Lloches, sydd
wcdi dod o'r ysbyty
ym
Mancelnion i Ysbyry Gwynedd.
Dymunwn
wellhad buan i'r
ddau ohonoch.
CYDY MDEIMLO. ru penire'r
Waun ddim heb ei golledion y
mis hwn:

Yn dawel yn ei gartref, Bryn
Difyl; wecli owaeledd caled bu
farw Mr Robin Williams, Blacn
Ffridd gynt.
Cydymdeimlwn yn ddwys a'i
wraig, Megan> Mair ei ferch a
Karen a David (llys ferch a Uys

fab) a'u teuluoedd
yn eu
profedigaeth 0 golli priod tad a
thaid annwyl. Hefyd ei ddwy
chwaer, Olwen a Dilys.
Y n dawel yn yr ysbyty bu Iarw
Mr Wyn Griffith, Ger y Nant.
Cydyrndeimlwn a Mr Reg King
a'r teulu yn eu colled driSl.
Cydymdeirnlwn hefyd a Janet
Hughes,
Porthladd,
yn ei
phrofedigaeth 0 golli ei phriod,
Mr Roy Hughes, hefyd a'i ferch,
Jane, Stad Bro Waun yn ei
phrofedigaeth 0 golli ei thad.
Trwy ddamwain erchyll tra ar ei
gwyliau yn Malta, bu farw
Gaynor (Beech, Ty'n y Wern)
gynt. Chwaer i Trevor Beech,
Bronallt a David Beech, Rose
Mount
a
Bronwen.
Cydymdeimlwn yn ddwys a chi
fel teulu
a chyda'i
thad
oedrannus, Wilfred beech, sy'n
byw ym Mangor.
DYMUNA
David a Trevor
Beech a'r teulu ddatgan eu
diolch i bawb am yr holl
gydymdeimlad
a ddangoswyd
tuag a tyn l yn eu profedigaeth 0
golli eu chwaer, Gaynor, yn
frawychus 0 sydyn tra'i bod hi ar
ei gwyliau yn Malta.
GWYLIAU'R RAE Fe fydd yn
wyliau tyrnor yr haf yn fuan.
Dymunwn wyliau hapus i bob
un ohonoch. Cymerwch ofal
wrth chwarae allan, blantos.
NEGES BWYSIG. Os y bydd
gennych unrhyw newyddion
ncu stori ar gyfer yr Eco, dowch
a fo drwy'r drws neu ffoniwch os
gwelwch yn dda. Ddiwedd Awst
y daw'r rhifyn nesaf o'r wasg.
Diolch yn fawr.

Cofiwch gefnogi ein holl
hysbysebwyr
FFRAMIA
Pare Padarn, Llanberis
(01286) 670922

www.fframia.com

www.ffrarYlia.com

Gwasana~thFframio Lluniau

Dewia eang 0 luniau yn yr Oriel ac ar y wefan
William SQlwyn. Rob Piflrcy. Keith Bowen. Keith Andrew a mwy

PriodHSHU • Dttthiiadau
• Achlysuron Arbennig Cynadleddau
• Pwyllgorau • Swydlgn Sar
• Ci.,io Dydd Sui

THE LEGACY
ROYAL VICTORIA HOTEL

Siop Waunfawr
(Howard a Debbie)

Pay Point, Papur Newydd,
Cardiau Cymraeg, Cylchgronilu,
8wydydd, NwvddilU Ty
Ff6n:

(01286) 650834

Diolch am gefnogi'r fenter newydd
ar agor 7.30 - 6.30
6.00 - 6.00 (Sadwrn)

Ffgni

Llanbcria (0)870 832 9903

!I.OO - 12_00 (Sui)

8-bost: siopwaunfawr@live.com

-

-

llANRU·G
Parhad D dudalen 11

Llongyfarchiadau i Kathy
Thomas, Regent House, Llanrug,
ar ennii! gwobr Myfyrr.:wry
FlwyddynYl'g Nglzoleg
Menai yn y cwrs Trin Gwallt.
Cwblhaodd y cwrs gydag
anrhydedd a hefyd hi enillodd y
gystadleuaelh 'Hair up
night at the Oscars' gan fynd
drwodd i gystadleuaetlt bellacli y11
Blackpool. Mae'n siti1r fod Sion,
Ffion, Jac a Huw
yn hynod 0 falck 0 Mam.
LLONGYFARCHIADAU
i
Michelle
Louise
Roberts,
Llanrug, a Dafydd Elfryn
Williams 0 Drefor, ar eu
dyweddiad
ddechrau
mis
Mehefin. Dymuniadau gorau i'r
ddau ohonoch.

PRIODAS. Llongyfarchiadau
mawr i Cerys Parry, Penterfyn,
Ffordd yr Orsaf a Dewi Arthur
Roberts o'r Bala ar eu
priodas yn Limmasol, Cyprus.
Pob dymuniad da i'r ddau
ohonoch

Mae'n braf iawn cael
llonzvfarch
Carol Williams,
Arwelfa, a Gareth Eifion Jones,

MhritYsgol Lerpwt. Dymunwn
y goeau i ehwi i'e dyfodol.
CAPEL YRHOS
Oedfaon mis Gorffennaf
j Gorffcnnaf: Y Gwemidog

Hughes

Mr. John

Glanffynnon,
C111nffynnon

i helpu. Mae'r pwyllgor nesaf yn
eyfarfod ar 8 Gorffennaf yng
Nghapel y Rhos, Llanrug. Os
ydych yn dymuno mwy

yn

Sian
Hughes,

o wybodaeth gallwch gysylJru a
Len Brookes ar (01286) 674829.

a Colin Jones,
RlJnsalow_

Pwvllgor.

a gynhelir eleni ar nos Wener
13 Tachwedd. Byddern wrth ein
hodd pe gallech ddod

Ar Fehefin 20fed, gyda'r Parch

priodwyu

i'r

cyfarfod rhyw bedair S'..aith }'
flwyddyn i drefnu'r Eisteddfod,

26 Corff: Parch. WR. Will~ams

gwelnydnu,
Anzharad

Jones
o E.W,

Pwyllgor bach ydan ni sydd yn

Hugh

Robinson

Afallon;

Ysgeifennydd

19 Corff: Y Gweinidog

Marcus

PROFEDIGAETHAU.
Cydymdeimlwn yn aTW a Mrs
Wendy Parry, Rhiwena, Nant y
Glyn, yn ei phrofedigaeth
0
golli ei Mam, Mrs Peggy
Swain 0 Blackpool. Colled fawr
i chi i gyd fel teulu.
Hefyd Mrs Margaret Roberts ac
Ellen a'r teulu, 6 Afon Rhos, yn
eu profedigaeth bwythau 0 go IIi
Mam a Nain annwyl,
Mrs Jane Elizabeth
Jones
(Hafan Elan gynt).
DIOLCHIADAU.
Dymuna
Alice a Margaret a theulu'r
ddiweddar Mrs Jane Elizabeth,
Hafan Elan gynt, Jones ddiolch
i bawb am yr holl garedigrwydd
a phob
cydymdeimlad
a
dderbyniwyd ganddynt yn eu
profedigaeth 0 golli Mam a
Nain annwyl iawn. Diolcb i
Ddoctoriaid
Llanberis,
i
Gartref Penisarwaun ac i Ward
Ogwen Ysbyty Gwynedd am eu
gofal arbennig.
Diolcb
i'r
Parchg John Pri tchard am ei
gyfraniad
didwyll
yn
y
gwasanaeth ac hefyd i Gwynfor

£5: Mrs E. Davies, Llys AJaw.
EISTEDDFOD
BENTREF
LLANRUG A CHWM Y GLO.
Mae Pwyllgor yr Eisteddfod yn
cdrych am fwy 0 vvirfoddolwyr
i'w helpu
ac hefya am

Glanffynnon,
ar ennilJ gradd
B.Se
mewn
DyJunio
a
Thechnolcg
ym Mhrifysgol
Bangor. Hefyd Jake Burston ar
cnnill n.h mcwn Hance JIll

12 Gorff:

befyd yn 18 Stad Minffordd, sef
Sion, brawd bach i Twm.
Llongyfarchiadau mawr i chi
fel teulu.
PEN-BLWYDD ARBENNIG.
Mae'n bleser dymuno penblwydd hapus iawn i Mrs Persis
James, Bryn Mair, ax ddatblu
ei chant oed. Deallwn fod y
teulu i gyd adref gyda hi ac fe
gafwyd parti yn y Seiont Manor.
Pob dymuniad da i chi.
Dymuniadau da hwyr i Selwyn
Lloyd, Afallon, Bryn Moelyn, a
ddathlodd
ben-blwydd
arbennig mis Mai ac i Carwyn
ar ei ben-blwydd yntau yn 30
mlwydd oed.
CARTREF NEWYD D. Braf yw
croesawu cwpwl newydd i
Lanrug,
sef
J onathan
Richardson
(Penisarwaun)
a
Bethan,
i 11 Stad Minffordd. Gobeithio
)' byddwch yn hapus iawn yma.
SEFYDLIAD
COFFA.
Enillwyr Clwb 100 mrs Mehefin
oedd:
£20:
G.
Hughes,
Eithinog; £7: Mrs V. Wililams,

Pritchard
am ei
wasanaeth
effeithiol
a
phroffesiynol.
Diolch am yr
holl gardiau a'r rhoddion hael i
Ward Ogwen
a diolch i Cerid Mckinnon am
baratoi'r lluniaeth yng Nghapel
)' Rhos.
DY~1UNIADAU
GORAU
i
hol I blant y penrref sydd yn
eistedd arboliadau
yn awr,

Gobeithio y cewch ganlyniadau
boddhaol a phob dymuniad da i
chi yn eich gyrfaoedd dewisol.

Cofion

gorau at bawb sydd
ddim
yn dda eu iechyd.
Dymunwn adferiad buan i chi i

gyd.

Maent

yn S)YD yr :Bfail ac
fe ddymunwn pob hapusrwydd
i'r cwpl ifanc.
DYMUNA Wendy a Myfyr,
Rhiwena, Nant y Glyn, ddiolcb
o Raton i'w ffrindiau a'u
wcdi canrcfu

cymdoQion am bob arwydd

0

zvdvmdeimlad
a zaw ant yn
vstod
eu
profedizaeth
ddlweddar 0 golli Mam Wendy"
Mrs Peggy Swain. Diolch am yr
vmweliadau, y cardiau s'r holl
alwadau ffon. Diolch hefyd am y

BABI
NEWYDD.
Pob
dymuniad da a llongyfarchiadau

i David Morris a Donna, 19
Ffordd
Glanffvnnon,
cnedigaeth

eu mab bach, Osian.
Mab bach newvdd
Llywela

a BleJdyn

ar

g~fodd
Williams

•

•

Die

PEINTIWR AC ADDURNWR

PR!S/AUHHESYMOI
TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 870846

rhoddlon hacl a ddcrbyrriwyd ar

gyfer Cymdeiihas y Deillion.

LLONGYfi-ARCHIADAU

i

Rhian An~hnrad Jon~s. 2 Tal y
Ront, ar ell.o;11 r Rett Du yn
Kl1ntlC, IIcfyl1 c1 IJrd)vl1, G)yyn
I.IOyd Jone~. ar uaeJ el wobrwyo
tel Mhr~' ....
r 'j' I'lwyJJ'j'o roB

NRhOICR' Glynilifon. Va iawn,
ddnu ohonoch.
y flNlfYNN~~f\F
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PENISARWAUN
Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407

MAWR
I
BENISARWAUN.
Bu dathlu
mawr yn yr Y~501a'r pcntref yn
dilyn llwyddiant ardderchog y
plant yng nghystadleuaeth
y
Gan Actol
yn Eisteddfod
Genedlaethol
yr U rdd yng
Nghaerdydd, Aeth llond bws o'r
plant a'u rhieni i lawr i'r
brifddinas yn ystod y gwyliau
hanner tymor i gystadlu yn
erbyn saith 0 aelwydydd ac
ysgolion bychain era ill mewn
cystadleuaeth
ffyrnig
iawn!
Roedd pawb wedi gwirioni'n Ian
pan gyhoeddwyd
mai Ysgol
Penisarwaun
oedd
yn
llwyddiannus ac yn cipio'r wobr
gyntaf, tlws hardd a gwerth
£100 0 adnoddau i'r ysgol. Braf
oedd clywed bod Cefin Roberts,
un o'r beirrriaid, wrth ei fodd
gyda'r perfformiad
ac wedi
chwerthin drwyddo a mwynhau
pob eiliad. Llongyfarchiadau
mawr i'r plant ac i bawb a Iu'n
rhan o'r gwaith. Bu'T plant yn
ymarfcr
yn
ddiwyd
am
wythnosau lawer ac roedd sglein
LLWYDDIANT

arbennig i'w pcrfformiad.

Hoffai'r ysgol ddiolch yn fawr i'r
a holl
drigolion yr ardal a fu mor hsel

rhieni,
cu

cyfeillion

i

cefnogaeth i'n galluogi

anfon y plant i Gaerdydd.
Rydym yn edrvcn ymlaen at
Eisteddfod 2010 yn barod!

YSGOL GYMUNED
Twrnamaint Tenis. Bu rbai 0
blant Bl 3, 4, 5 a 6 yn c)'mryd
rhan yn y Twrnamain t yn y
Ganolfan Tenis dydd lvtawrth, 9
M~h~fin, Rocuu pawb wedi cae I
hwyl yn ChW!lrge yn erbyn y
timau era~ll 0 wahanol ysoolion.
SY11lUd Dosbarthiadau

Rocdd
dyad Gwener, 12
Mehefin yn ddiwrnod prysur
iawn yn yr ysgol. Gan fod plant
DI,6
wctll myna i Ysgol Hrynrefail
am y djwrnod roedd cyfle i
bawb .,ymud i [rny i'r do~barth

y byddanl ynddo ym mis Medi.
Y n ogystal gwahoddwyd y plant
a fydd yn mynychu'r ysgol am y
tro cyntaf yn y dosbarth
Mc;iUlrin ymu )'D y bore. l\ocdd
l"Qwb wedt mwyn..hau.'r rrohad.
yn rawr it1WD.
Ou,asanactJ" Doreol. D\\~tll Mr

J\ndrew

er[!lrree ymll i aynn~1

rSJ:;snactb

bore <lyd~ Gw~n~r,
1<j Meh~fjn. DIOlch tddo aM fl6i

\11 Uffiocr i ddoUllllllll
MabCllKa"~pau'r Urdd.
Cyt\hAl~wrd

(1ClIOj ar(l.

r .....
AbQ15arur ..~

}!AC~U Y~lIol

Hr

gyfnewid gymysg.
Taflu Gwayffon, BI.3 a 4: l af
Sam , 3ydd Catrin Alaw; B.5 a 6:
3ydd Dru. Naid Hir, BI.S 6: Iaf:
Jordan Eade. Mae'n braf cael
dweud hefyd bod yr ysgol wedi
dod yn bedwerydd allan 0 holl
ysgolion y cylch a gymerodd
ran. Gyda diolch i'r staff am eu
hyfforddi ac i'r rhieni am ofalu
am y plant yn ystod y gyda'r nos.
Penuiythnos Glen-llyn. Bu 12 0
blant Bl 5 a 6 yn treulio
penwythnos hwyliog iawn yng
Ngwersyll yr Urdd yng Nglanllyn 0 26 i 28 Mehefin. Diolch i
Mrs Carol Jones a Miss Rhian
J ones am ofalu amdanynt.
Cymanfa Ganu yn Eglwys Santes
Helen. Cynhelir Cymanfa Ganu
i agor gwei thgareddau wythnos
y Garnifal yn yr Eglwys, nos Sul,
S Gorffennaf am 6.00 o'r gloch.

Bydd Cor Plant yr ysgol yn
cymryd rhan a gwerthfawrogwn
gael elch cefnogaeth os gwelwch
yn dda.
Ffair Lsfrau. Cynhelir Ffair
IJytrau yn yr ysgol rhwng 6 a 10
Gorffennaf. Bydd yn bosib i'r
plant gael golwg ar y llyfrau yn
ystod y dydd ac mae crocso i

unrhyw rodd tuag at
y gost o'i chynnal a'i chadw.
Carnifal
ac
Wythnos
0
Wei thgareddau.
Fe gynhclir
y Carnifal a'r
gweithgareddau
eleni fel a
ganlyn:
Nos SuI, S Gorffennaf:
Cymanfa Ganu yn yr Eglwys am
6.00 o'r gloch
Nos Lun, 6 Gorff: Bingo yn
Neuad yr Eglwys am 6.30 o'r
gloch
Nos Fawrth, 7 Gorff: Gyrfa
Chwist arbennig yn Neuadd yr
Eglwys am 7.30 o'r gloch
Nos
Fercher,
8
Gorff:
Mabolgampau ar gae yr ysgol
am 6.00 o'r gloch
Nos Iau, 9 Gorff: Disgo yn
N euadd yr Eglwys am 7.30 o'r
gloch
Nos Wener, 10 Gorff: Helfa
Drysor yn cychwyn 0 Neuadd
yr Eglwys rhwng 6 a 6.45 o'r
gloch
Dydd Sadwrn,
11 Gorff: Y
CARNIF AL.
Fe fydd
yr
orymdaith yn cychwyn 0 £aes
parcio y Cartref Nyrsio am 1.30
y

pnawn.

Gwener. Bydd y Ffair ar agor

Ar y cae fe fydd perfformiad gan
Fand Arian Llanrug a chlwb
Kick Boxing Dciniolen. Hefyd
gwahanol
stondinau
yn
cynnwys: siop, (e a choffi, cWn
poeth, raffl, castell neidio ac
atyniadau eraill, Fe fydd t;cl cist
ear ac arnrywiol stondinau
eraill. Mae croeso i unrhyw

rhwnz 3-10

elusen

ch ..vi .. rjeo i, alw i mcwn a.r 01
ysgol dydd Llun, Mawrth a

4. o'r gloch ar y
diwmodiau hyn. Bydd y plant
yn derbyn tocyn gwerth £1 tuag
a[ y llyfr y dymunant ei brynu.
Am bob llyfr a werthir byddwn
yn derbyn comisiwn i brynu
mw}' 0 lyfrau
ilr ysgol.
GwerthfawrOg\vn dderhyn etch
cefnogaclh i'r ffair.
A-Iubolgulnpau.
Gynhellr
y
mabolgampau
pnawn
dj'dd
Ma\SJrrh, 7 Gorffennaf am 1.00
o'r gloch os bydd }' ty\v}'dd yn
canialau. Mar croeso i ch\vi
ddod draw i gefnogi'r plant.
'Jrzp D1wedd 1Y"lor yr HaJ Bydd
plant y dosbarth Meithrin yn
ymweld a Pare Coed y ~ij)siwn
ar ddydd Mercher, 9 Gorffcnnaf.
Gan fod pawb wcdi ffiW)7nbau
eu hunain cymaint
llyncdd
rydym wedi pcnderfyllu mynd a
g\veddill 0 blanr yr ~Tgaol i'r
Ccl1~ C)'ffwllQQ \JI,O ~l~niar
l1l1ydc1 M!lwt-th. 14 Gorffennaf.
Gwyliau liaf, Dytld yr )Tsgol YD
cau dydd Cwcner, 17 Corl1ennai
ac yn ailagor i'r plant dtlydd
Mercher, 2 Mcch.
nlYLWYX ANTH~ l-IfiL1:N.
Gwasan~erhau'r
Cymun
Bwnuieuiu am 11 0'1 glue11_, gyOa
a

leol gofrestrcdig

ddod

a

s[ondin ar y cae am ddim.
Mynediad i'r cae fydd: am ddim
i bawb mewn gwisg ffansi, fel
arall £1 i oedolion a SOc i blant.
Estynnir
croeso i bawb olr
pen LIef ac ardal yr Eeo gymryd
rhan a mwynhau y gwahanol
weitllgareddau.
Dalier Sylw. Mae'r Gymanfa ar
d4echrau'r WyI eleni.
PEL BONWS
LOTER!.
Enillvdd
mis .\Aai oedd .\Ars
Bessie Williams,
1 Bron y
Waun. Llongyfarchiadau i chi.
~

LLONG YFARCIIIADAU
mawr i Dylan Wyn Roberts, 18
Br,rntlrion, am lwyddo yn ei
swrs

yng N8ho1eg

Glynllifon.

Pob dymuniad da ili, Dylan, ilr
dyfodol.

Lloneyfarc;hiadau
llefyd
i
Mathew Phillips, Tai Arthur) ar
tllllill graLlLl gyda anrhydedd
me,vn
PCcryl1iaeth,
Pob
dym uniad dQ i ti, MQth~w, at" dy
flwyddyn
brofiaa
mewn
J1feryllfa ym Mbortha~thtvy. Os
byd\l rh"eor 0 ncwvddlon braf
am ~raill ohunoch, budc)v~h i ni
wybod erhyn y rlllfyn nesaf.
fTINODIAD CYFFROUS. Pob
GwaCl9n!lcth Cymun Teuluol ~r Jymulli~u dfl i GwenJlian Carr
ar e~ pbenocliad yn Bennaelh
y ~Ul cyntaf tJ boh mis am II olr

:\yr Hugh OU1~"
non Lun, lZ MelleM dill 4.30 o'r
gloch D~olch; hnwb t:JrDcrod4
SlQ~b,
ran a 110llQYfarchlYduu i Anni!l. Y}4'vntzl)(I'lt. M!le gwa~r}' f;rnwent
Lo;s. Jorc:1an a ~Qm 0 B.3 a 4 aT yn da~l"~ QIQ5 b\;n cto clcni. Pc
yn ddiolchggr
Q.QV"
III eyntaf )fll Y ri1~ Werlllfawrogir

hyrwyddo
a
marchnata
cysylltiadau cyhoeddus, y Wasg,
y we, ac ymcbwil marchnad.
Mae
Elfed
Roberts,
Prif
Weithredwr yr Eisteddfod, yn
croesawu ei phrofiad eang 0
gyfathrebu a'i dealltwriaeth o'r
Eisteddfod a bydd yn gaffaeliad
mawr i dim yr Eisteddfod. Pob
dymuniad da, Gwenllian.
PWYLLGOR
NEUADD.
Tynnwyd Clwb Cant Mehefin a
Gorffennaf a dyma'r enillwyr:
Mehefin: Carolyn Roberts, Pen
Dinas Mawr, Philip Jones, 8
Bryn Tirion.
Gorffennaf:
Gareth
Fon,
Pennaeth yr Ysgol Gymuned;
Katy Williams, Tyddyn Waen.
Cynhelir Ras Peli ar nos Iau, 16
Gorffennaf i lawr llethr buarth
yr ysgol. Mae aelodau'r pwyllgor
yn brysur yn gwerthu'r Rhifau
Peli am £1 y bel. Gwerthwyd
dros 200 y llynedd. Gobeithir
gwella ar hyn hyd yn oed!!
Diolch am eich cefnogaeth.
Aelodau Ysgol SuI Bosra gyda'u
cyflwyniad 0 stori Mari Jones a'r
Bala
yng
Nghymanfa'r
Annibynwyr air Methodistiaid.
YSGOL
SUL
UNDEBOL
BOSRA. Bu rhai 0 aclodau'r
Ysgol Sul yn cymryd rhan ym
Miri
Mehefin,
Cymanfa'r
Methodistiaid
yng Nghapel
Seilo, Tregarth, bnawn Sul, 21
Mcllefin. Dymunir diolch i'r
rhai ag ymerodd ran gan wneud
eu gwaith yn ganmoladwy iawn
fel arfer,

Fe fwynhaodd pawb y canu
bywiog dan arweiniad Arwel
Davies,
Arweinydd
Cor y
Penrhyn ac Athro Ccrdd yn
Ysgol Tryfan. I gloi'r Miri
paratowyd gwledd amheuthun
i'r plant aIr oedolion
gan
aelodau Capel Seilo Tregarth.
Dymunir ctiolch iddynt am eu
croeso a'u carcdigrwydd.
Bydd yr Ysgol SuI yn cael
seibian( 0 12 Gorffennaf hyd y
SuI cyntaf ar 61 i'r ysgol
ailgych\vyn ym mis Medi.
Gwyliau hapus a diogel i chi,
blant.
GWELLHAD. Gobeithio fod y
darogan am dy\vydd braf yn
codi calon y rhai ohonoch sydd
wedi bod yn sal yn ddiweddar.
PRIODAS
HAPUS.
Ein
dymuniada\.l gorau i Ynyr (mab
Ngnt g Teaid) ~ Gwenllian Glyn
o GaerLlyLld fydd yo pri(ldi
ym mis Awst. Cobeithio y ceir
haul ar y fodr\vy a phob hwyl i'r
ddau deulu ar y parato~ ma'""r.
lUllrYN NESAF O'R HCO.
Da\v rl1i[yD nesal o'r Eco allan
yn n~~hrau mil) Medi. Gofiwch
g9dw cofnod o'ch newycldlon s'u

gyrru 1Sych!lnh erbyn yr gm~~r
pcnodol,

CY1·alhr~hu RYUll'r Elgteddfl\d
Cen.ec:tisethol)

l5an

)'WerU11·yd

i1'f swydtl ddcehIau Mehefin.
Bydd (;tvenllian yn gyfrifol am

~wyliau deLlwylld a
br9f i bawb ohonoch.
Dymullir

MAELLEWODLLANRUGYNRHUO

Genet/lod Llewod Llanrug dan l l oed, oedd )"l [uddugol meum
tuimament pil-droed ym Mostyn ar Fat 23. Enillodd y genod pob gent, a

mynd ymlaen i ennill y ffeinal 2-0 y12 erbyn Kinmel Bay.

Problem gyda'ch cyfrifiadur?

•
•
r .,

Am wasanaeth cyfeillgar i ddatrys
a gwella eich cyfrifiadur cysylltwch

...........

a Gomer

Roberts

Ffan : 01Z66 670462
Symudol : 07QS2 712368

Cymorth a hyfforddiant amyneddgar i bob oedran er

mwvn i chi fedru mwvnnau oemvcoro elcn cyfrifiadurl

ALL Y LLEWOD RUO?
Bydd y golofn yma wedi
cyrraedd y wasg eyn yr ail brawf
tyngedfennol rhwng y Llewod
a'r
Boks
draw
ar
y
Loftusvertfeld:
Mae'r gyfres
cisoes wedi tanio'r dychymyg,
gyda'r awgrym fod hyd at
40,000 0 gefnogwyr y Llewod
wedi teithio. Fel aeth y daith
ymlaen yna daeth y gemau yn
fwy digyfaddawd. Mae David
Winter wedi fy atgoffa lawer tro
nad oes maddeuant i unrhyw
dim y Boks sydd yn colli ar eu
tomen eu hunain. 0 reddf
maent yn eredu mewn undeb
corfforol digyfaddawd.
Gwelwyd hyn yn y prawf
cyntaf ble chwalwyd sgrym y
Llewod yn ystod yr hanner
cyntaf. Cawn weld sut hwyl
gaiff y rheng flaen Gymreig yn
yr ail brawf Mae'r un mor
amlwg bod doniau cefnwyr y
Llewod yn drech na'r Boks
gyda
Jamie
Roberts
yn
datblygu'n ganolwr gyda mwy
i'w gynnig na dim ond lwmpyn
mawr
yn bwrw'r
l1inell.
Datblygodd
Philips
rnewnwr, a thrueni
nad

fel
yw

Par/lad o'r dudalen ge/tl
gol-geidwad y tim. Mewn 8
gem ni ildiodd yr un got. Beth
ocdd record Van der Saar
u'wcdwchr
Ym Mhwllheli parhau wnaeth

llwyddiant

tim dan 9 Lrewod

iddynt gipio'r
tlws. Draw 0 Fochdre daeth rim
dan 16 Bethel yn glwyfcdig ond
Llanrug

wrth

Hook wedi datblygu digon i fod
yn bartner iddo - ond fe ddaw
ei gyfle. A oes gweld coIled ar 61
Gavin
Henson,
gorfforol,
ddawnus tybed? Nid yw Shane
wedi tanio 0 gw bw 1. Tybed
erbyn byn, gyda'r eyflymdra yn
arafu, bod ei faint yn eyfrif yn ei
erbyn. Sereh bynny, synnwn i
ddim y gwelwn ef mewn erys
prawf eyn diwedd y daitb.
Cyrhaeddodd y faine am yr ail
brawf.
Gallasai
fod
yn
ddiweddglo teilwng iddo fel
ehwaraewr
rhyngwladol
a
wefreiddiodd eyn gymaint 0
dorfeydd.
Yr un seren Cymreig yw
Gethin Jenkins. Dyrna brop y
dyfodol - yn gryf yn y sgrym,
yn daclwr penigamp ac yn
gyfforddus gyda'r bel yn ei
ddwylo. Cyfres glos iawn a
welaf
ond
y
Boks
yn
llwyddiannus.
Edrychwn
yrnlaen i'w croesawu i Stadiwm
y Mileniwm ym mis Tachwedd
- union ddeng mlynedd ers
iddynt fad y tim cyntaf i Gymru
eu curo yn y gem gyntaf ar y
stadiwrn newydd.

yn

fuddugoliaethus.

Cafwyd

sawl gem gysradleuol cyn
curo tim

Fanceinion yn y
rownd derfynol. Clywais gan
'dderyn bach Iod cryn gyfeiriad
at ddefaid wedi ei anelu at
yr nogiau ond bod bynny wcdi
ei dawelu gyda llafargan u
Barcelona.
Y sbryd y gem.
Hwnna ydi o!
0

GOFALU AM EIN CYMUNEDAU
A~f~U MfWNOL A tHYNLLUN 60FAL

GOFAL PERSONOL-DATHIO
CYMORTH I GODI A MYND IIR GWELU
EISTEDD YN YSTOD Y DYDD
A CYOA'R NOS
GLANHAU. SIOPA' COGINIO I OWTIN

·C~r.:NOCIP09L
CygYLLTU A CWASANA~TNAU

AR8~NI60L
A ydyvh yn h~U: 9wo~th:o a phobl nau "ans; 8yrfa nowydtl?
·M~~ O"rvdl9 ¥ yn owyddus : ayf1()o; robl llool i woitl'lio
nVl!~'"~mnl. M9g hYfforOOldnr;;;tCIl9IrlO(J8@tn[rwy~aJ lJf gt:J~J.
Ryaym yn rOC;;rYY1;9 yn 9yoon lei moe'r cwmn: 'In Qhansu ae
gnogn OWQlthwvr I W9nllio unai rnan amser, arnser lIawn ncu
gyag'r n9~. Am fQnylion pcllach cysylltwch a-

lola nov ~1I:sWyn Jonos ~r-

11"18' 0114R '11il11 Uun I 'Wangr Ori~D'rSwyddfa 9..!ipm.

DNfD F3·INTrC- FfORDD Y PARC-PARCMENAI- GWYNlDU LL514fG
ffON ..Ol Z4n 07101Z - ffAfi:;· 01Z46 67Z601
tQO~T- eost cared; .com

Hywel Williams
Aelod Seneddol

Alun Ffred Jones
Aelod Cynulliad

CYMORTHFEVDD
Os oes gennych tater yr hoffech ei
draroc gyda'r A.S. nsu'r A.C.
mewn cymhorthfa, ffoniwch 01286
672076 i wneud apwyntiad
neu
Y5grifennvvGh atynt:
5wyddfo Ethglileth, 8 Stryd y e~$tell,
C5aernarion, LL5S 1S~
neu
ebost:willitlm:)gw@parliament.uk

,
•
~

Dros y blynyddoedd bu Ilawer
yn petru so na fu clwb criced yn
ardal
Eco'r
Wyddfa.
Bu
cysylltiad llac gyda chlwb Fron
Dinas, a bu nifer eraill yn
chwarae i glybiau Bethesda a
Bangor. Rhoddwyd llain pob
tywydd ar faes Ysgol Brynrefail
a bu'r Ysgol yn chwarae ambell
gem. Y gwyn fwyaf oedd y cliffyg
sylw at wreiddiau'r gem, a'i
datblygiad drwy hyfforddi yn yr
ysgolion cynradd. Yr hyn oedd
yn galonogol drwy y cyfnod
ocdd y diddordeb yn )7 gem
drwy'r fro. Yn wir, byddai
lleisiau'r fro yn amlwg eu
cefnogaeth i Forgannwg - neu

Glarni, Glarni, - ar eu safari i Fae
Colwyn.

Y mae llygedyn 0 obaith ar y

Y dull a ddefnyddir yw cynllun
K wik Criced,
gydag offer
pwrpasol ar gyfer yr oedran.
Y pwyslais drwy'r amser i'r
bechgyn
a'r merched
yw
mwynhad. Mae'r hyfforddiant
angenrhcidiol mewn batio,
bowlio a maesu yn cael ei wau i
mewn i'r sesiynau. Y bwriad
hefyd yw cyfeirio y rhai sy'n
dangos addewid i glybiau lieol
sy'n cynnal sesiynau hyfforddi
i'r oedrannau pwrpasol. Drwy'r
clybiau hefyd mae cyfle i
chwarae yng Nghynghreiriau
Eryri i dimau dan 11,13 ac 15.
Mae son hefyd am gynnal Gwyl
Hyfforddi i'r plant ar faes clwb
Bangor yn ystod gwyliau'r haf
Bydd yr ysgolion yn cael eu

nysbysebu 0 Ilaen llaw

gorwel. Apwyntiwyd
Gerallt
Jones 0 Fethesda yn Gydlynydd
Criced Rhanbarth y Gogledd-

Bu un gystadleuacth yn barod.
Yn rhanbarth
Arfon, cafwyd
perfformiad da iawn gan Ysgol

Orllewin. Eisoes yn dilyn cwrs i
aihrawon cynradd sefydlwyd

Llan rug. Aeth an t drwodd

cynnun monnro a hyfforddiant

curo
gan dim profiadol
Penvbryn,
Bethesda.
Sercb

yn yr vszolion.
Y n ffodus daeth hyfforddwr
trwyddedig pcnlgamp i'r ardal -

rownd gyn-derfynol

i'r

eyn cael eu

o dde Affrig bell. Mae David

hynny mae'r ddau ohonom yn
gweld cryn addewid yn rhai 0
ieuenctid )' fro.

winter yn
Johannesburg

Mae David yn awyddus i
ddychwelyd \' flwyddyn nesaf.

Z(S

yn

oed lie 0
wreiddiol. Ef

chwaraewr tramor clwb
dinas Bangor eleni. Yn 28 oed
mae ganddo ddull apelgar iawn

yw

i'r disgyblion. Eisoes mae'r ddau

ohonom

David Wi,ller gydag aelodau Bl. 6 Ysgol Llanrug

E1 fwnad

yw cvflwyno cynllun

i'r awdurdod sy'n ei alluogi i

ymweld
rheolaidd,

a'r

ysgolion
yn
Edrychwn ymlaen i

wedi cynnal sesiynau
hyfforddi yn ysgolion Llanrug a
Bethel. Y mae ymateb y plant

weld a fydd daiblygiad. Ni allwn

wedi ein p lcs io yn arw.

chwaraeon yn llcol.

feio yr awydd i ateb y gofyn
diamheuol
yn ein calendr

Caif'a" Ysgol Llanrug

ytt

Nlnornament Criced Arfon

NOSOD braf a inorf sylweddol
groesnwodd gewri dan 7 i faes

gvstadleuaeth orau dan 7 hyd yn
hyn.
I gof
hcfyd
daw
perfformiadau dau gol-geidwad
arbennig yn nhimau Deiniolen
a Bethel 'B', a merch a throed
chwith arbennig yn gefnwr
chwith a 'chymryd corners' tim
Llanrug 'N. Noson i'w chofio, a
diolch i bawb a gyfrannodd
rnewn unrhyw fodd.
Ar yr un pryd
roedd
cystadleuaeth pel rwyd dan 10
yn cael ei chynnal.
Bydd y
gystadleuaeth dan 11 dan do yn
sgubor
Brynrefail.
Diolch
unwaith eto i Catrin Pritchard
Jones am ei threfniadaeth
trylwyr,
Er mai ond tri thirn a gafwyd
roedd y cystadlu yr un mor
frwd, gyda Ysgol Waunfawr yn
cipio'r tlws drw~rguro YSgo]
L1snruS'

Y sgol Gynradd

Llanrug. Pob
dim yn ei lc ar gyfer 6pm fel
arfer, Cabs y siopwr, nid y reffari
yn ei elfen wrth y cowntcr. Y
gemau yn y ddwy gynghrair dan
lwyr reolaeth dau ddyfarnwr
perugamp - Chris Joyce ac Aled

Gibbard. Mae'r ddau yn deall
plant ac yn rhan hwysig 0

S YRECO

lwyddiant y noson gan gofio fod
'siomlant' yn dod i rai o'r rhai
ifanc yrna. Wedi'r gemau
cynghreiriol trcchodd Llanrug
'N yr hen clynion, Llanberis, 0
3-0, a Bethel 'A' yn trechu eu tim
iau, Bethel 'B', 0 4-0. Ymlaen i'r
rownd derfvnol, a chryn edrych
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mlaen at y gem rhwng y ddau
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dim yn a 4. cyfgrtal. Y na ClJTO Cae
rocdd Dc~n~olcn
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cae! tynnu llun gydn'i Sll~'dd. 01)'n 2-0 ITa rocdd Bethel yn
CrO~~QWll;'r Btvth~'n llf gyfer y
tre~h\l SeSQnti"rYIll. HogiM'r wl"d
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