Yn y rhifyn hwn:
• Dinorwig '69 - Cofio'r Cau
• Priodas yn Neiniolen
• Glyn Rhonwy - Gosod Llwyfan
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BAND PENTREF YN TRECHU
BAND TREF A DINAS
-

URDDO DAU O'R FRO
Selwyn

loan,

Y Dirprwy
Archdderwydd gafodd y fraint 0
urddo Dei Tornos, •V darl1edwr
i'r Wisg Wen ar y Maen Llog yn
y Bala.
Un arall U blant y Waunfa\vr a
urddwyd i'r Wisg Werdd oedd

Metra Turner am ei chyfraniad
fel adroddwraig a llefarydd yn
yr eisteddIodau
ar hyd ~r
blynyddoedd.
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Hefin (}lSgJ1fennydd 11 rhrlf,\Or\fdci JI iJlIIJ{i)
g'v\']"011

am

(,;l'1nill J'11

.'x[\I(]{)'r

yr fl.~ted{Jfo(J.

Roedd dathlu mawr ar ddydd
Sadwrn cyntaf ~'r Eisteddfod
Genedlnerhol yn ~' Bala eleni
~vrLh~Pand Dc~niolcn ddod yn
fuddugol ynE nEh)'ill~ul\i"'ia\ilh Y
haridiau pres adran 2. Band
Dinas Caerdvdd oedd vn ail a
band Y Drcncwydd yn drydydd.

Cantyuiau

IJcnigal)]IJ

gw~ld h9nd ncnrref

EISTEDDFOD

GENEDLAETHOL
Y BALA.
Yn )' rhifyn hwn ceir arnryw
longyfarchion
i wahanol
unigolion a grwpiau a gafodd
eu anrhydeddu neu a ddacth

rcny yn

yn Iuddugol mewn gwahanol
gystadleuthau. Ymddiheurwn
os oes unrhyw rai heb eu

bach yn
trcchu band trcf a band dinas i
ddod i'r brig!
GY'I'.. i\lliQQQ

arweiniad
hvnod

0

y

cryhwyll, ond cohwch - os na
chaiff y rhai sy'n gofalu am y

dan

bQ'lQ)

Ga vin Sa}'nO[, yo

papur wybodaeih, yna allwn
ni mo'i gynnwys!

zaled yn vr wvthnosau

=i= yr :Giblc.:JJfoJ

i sicrhau

nucuuaouaern rvcu, zonenruo,

yn rhoi'r hyder angcnrhcidiol i'r
b~d wrth iddvnt fynd vmlaan i
~~6n a Manon1 hra'Wd
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(>

rrc

chwaer a ~afodd eu dcwis
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ICUCnCLid Cvrnru rn ddiwcuuar.

fi~Ml.ili.

l-I(\ff!l~
(:!lvin.
sv'n
GyfUfwyllllYl r Geruu y Bal111,
tftf.t\J~k i \Vyt\t\<' WfJJt!\m~~ }'f4
rnroto~

ranel

Q

ch~"'t'\rt\ewrr

ct cnwarac

!fnnc

r band,

lJenC1Igcctig yn
unawd nr y corn tlugel_

am

ci

Vch;d~~ \.vythnosau cyn yr

Ei~ICtldfod~ carodc

dau aclod

y trydydd par o'r u n teulu o
Fnml Dciniolcn i YlllUI1U ifr

~!~nc arn11 011" band, sef ~10n Yn.nd C~tl~dl!\~thol! Mtt~'t' Rnnd
.elwyn ttuzncs ~ M~non :Elwyn
ncnacn wcdi gwcld 11 0 aclodau
I-Iu5hct>J bruwJ Q chwaer 0 yn cael eu dc\v~s ~'r nand
remer, nrnnso nvtnzonanwv Ccnculactncl • ~y'rl c..ly l t'r
'\.vrth IJd)'l:lt 5oc1 cu clcw:t; : f()cl
5vva1t.h caled sy'n cael e~ wneud
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U

ranll

fres

Icucnctid Cenedlaethol (~ymru -

gyda'r bobl ifanc sy'n ymaclodi
air band.

CYFARFOD
BLYNYDDOL
YRECO
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LLhNRUG
NO$ iall Med~24a:n
am. 7~OO

Mge nnzen mwv

0

)Yirfoddolwyr. Dewch yn llu,

l..___
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Rhifyn

Oyddiad Copi

Hydref

Sui 20 Medi

Oyddiad Gosod

Argraffwyd gan Wasg Dwyfor
Penygroes 01286881911

42 Twickenham Gardens
Harrow Weald
Middlesex HA3 6BG

Cydnabyddlr cefnogaeth
Bwrdd yr Jaith Gymraeg
/r cyhoeddlad awn.

Bws Barbara Gwynedd
SWYDDOGION A GOHEBWYR

A fyddech
mor garedig a
chynnwys yr erthygl isod yn y
rhifyn nesaf 0 r Eco, os gwelwch
yn dda?
Fe lansiwyd yr elusen yng
N ghricieth ar 31 Gorffennaf
Gyrrwr gwirfoddol efo'r elusen
yn Stanmore wyf fi ers dros
bymtheng mlynedd.

Erthyglau a newyddion
at ohebwyr pentref neu i
Penarth
Ffordd yr Orsaf
LLANRUG LL55 4BA
Straeon ae erthyglau ar e-bost i
alwenaowen@gmail.com
neu Tir larll, Llandwrog LL54 5TE
neu storiau@ecorwyddfa co.uk

Diolch yn fawr.
Yn gywir

CADEIRYDD

Gwybodaeth am y
Gronfa

Y PWYLLOOR GWAITH
Geralnt EllS
GOLYGYOO CHWARAEON
Richard LI. Jones, 5 Y Ddol, Bethel.
(01248) 6701'5
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677~63)

TREFNYDO HYSBYSEBION
Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt.
Llanbens (870740)
eltionroberts132@btintemet.com
TAEFNYOO ARIANNOL
Goronwy Hughes, Eithinog, 14 Afon
Rhos. Llanrug (674839)
TREFNYOO GWERTHIANT POST
Olwen Hughes, Elthlnog. 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)
TAEFNYOO BWNOELU
Manan Jones. Minallt, 7 Bro Eltdir,
Dinorwig (870292)
GOHEBWYR PENTREFI
DEINIOLEN: Nla Gruffudd (872133)
BETHEL: GerruntElls. Cllgeran

(01248) 670726
BRYNREFAIL: Mrs Lown Prys RobertsWilliams, CodrC'r

ccee

(670560)

CAEATHRO:
eli",., .JomOG,Hamn Bryn

Gwnn (677438)
C~UNANT·Trystsn It ~lo"od L.\fson,

CWM- Y~GLO:Mrs Ins Rowlands,
Ck<nr..ron ~e72275~

DINORWIG: Manan Jones, Mlnallt,

7 Bro Elld,r, Olnorwlg (870292)

LLANBERIS: Gwynoth ac Elfion Roberts,

S~-y-GWynt (B70740)
LLANRUG: trvl Roberts 3 Bryn MOQlyn

(S753M)
NANT PERIS: Llino" Jonos, 6 Nant
~8?1e20~

rIiNI~I\f1VYflUNj Mro Ann EvtlnG,
(HTZ407)

aYGnann

TAN- V-CO~O' Miss Anwon Parry.
AnI y ~ryn (a7::l27S}
WAUNrAWR: Mr.. Non Roberts, Panl...r ... ",
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(VvV07Q)
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Lion rug
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Penisarwaen

Annwyl Olygydd
Carwn ddiolch i barti 'Clychau'r
Grug' ac i'rn ffrindiau
yn
l..
lanrug am yr holl gardiau,
anrhegion a galwadau ff6n a
dderbyniais
ar achlysur
fy
rnhen-blwydd arbennig ym mis
Gorffennaf.
Cofion Cynnes at bawb.
N.o\xcv Lovx rr

hefyd ddiogelwch

ardd?
Os na allwch ddefnyddio
trenau, bysiau, ceir preifat neu
dacsis arferol, am eich bod yn
gaeth igadair elwyn, fe allwn ni
helpu. Mae'r gwasanaeth yma'n
arbennig ar g} fer y bobl hynny
sy'n methu symud allan 0 gadair
i fynd i mewn i gerbyd.
Cafodd Cronfa Bws Barbara
ei chreu i helpu pobl fel chi i
ddechrau
mwynhau
bywyd
ychydig mwy drwy gael rnynd
allan i'r byd mawr i siopa, i weld
ffrindiau neu efallai i fynd i
briodas neu barti un o'ch teulu.
Datblygodd y gronfa [wy na
phedwar deg 0 flvnvddoedd yn

01 pan

atebolrwydd

cyhoeddus.
Nodwch,
os
gwel wch yn dda, eich bod chi, y
defnyddiwr,
yn gyfrifol
am
sicrhau bod eich cadair olwyn
yn addas i'w defnyddio gyda
system ddiogelu pedwar pwynt.
Bydd y cydlynydd yn esbonio
hyn os oes angen.
Does dim ffi penodol pan
f:yddwch yn defnyddio
cich
gyrrwr eich hun, ond rydym yn
i roi ychyclig 0 arian
gronfa i adlewyrchu
eu

annog pobl

yr

o'u rhyddid

newydd
ac, wrth gwrs, O'U
harngylch iadau
personol
newydd, Rydyrn hcfyd yn gofyn
i Chi ddychwelyd y cerbyd gyda

thane \'D
- llawn 0 danwvdd,
.
Mae crocso i baw b, pa un ai
ydynt
yn
defnyddio'r
gwasanaeth yn bared ai peidio, i
roi rhodd i'r gronfa hon a
gallwch gael )' rnanylion trwy
gysylltu
a David Thomas,
Cydlynydd,
Bws
Barbara
Gwynedd, 5 Arvonia Terrace,
Cricieth. (Ffon: 01766 522756).

RHODDION
£20: Mrs Persis James, Bryn
Mair, Llanrug; Er cof am Derek
Williams,
Bron Eilian, gan
Dilys, Shirley a Delwen; Er cof
am
Harry
Trefor
Lewis,
Awstralia, gan y teulu.

£10: Mrs
Nancy
Lovatt,
Aberystwyth;
Mrs
Nance
Hughes, Nia ac llid, Wernas,
Waunfawr; Mrs G. Kirkpatrick,
Haran Elan, Llanrug; Mrs M.
Williams, Minffordd, Llanrug;
Jonathan Richardson a Bethan,
Stad Minffordd, Llanrug; Mrs
June Ward, 4 Maes Padarn,
Llanberis.
£5: Stanley Jones, 60 Dol Elidir,
Llanberis; Alun Evans, 32 New
Street, Deiniolen.
£5: Gwyneth Williams, Llain yr
Ardd, Bethel.
£1: Di-enw, Llanrug

\Vedi hir yrnaros rydyrn wedi cael cadarnhad terfynol fod y cais
i agor fferyllfa yn Llanrug wedi bod yn aflwyddiannus. IIoffem
ddiolch i bawb am )' gefnogaeth arbennig a gafwyd
.i'vIeddYI!OTIa Slaff
j\1edd_V.gfaWau1zfawr a Lla'lbet1S

ddechrcuodd

Ysbyt}r

Aberysrwyth.

DIOLCH

Barhara
Wcrndly, oedd yn olaf purhaol

yr

872407

Ann Evans

i'ch helpu,
gallwn
ninnau
wei thiau
gynnig
gyrrwr
gwirfoddol i chi ar gyfer y
teiihiau byrrach a byddwn yn
codi ffi bychan yn 61 y fillrir.
Mae pob gyrrwr sydd wedi
cofrestru, P\vy bynnag ydynt,
wedi'u diogelu gan ein yswiriant
cyfun ac mae gan y Gronfa

gwerthfawrogiad

na giat

Rhif Ffon

7 Maes Gogerddan
Pcnglais Road

yn ei nabod, wedi treulio
misoedd neu flynyddoedd yn
gaeth i'r ty, yn methu mynd
allan neu hvd yn oed yn merhu
ymbellach

Cysylltu

oed fel gyrrwr os ydyn t v....
edi
cofrestru
gyda'r
cydlynydd.
Neu, os nad ocs gennych rywun

i'r

yn

Bodafon. Counant (650799)

r'rnnon

l

Bte

Ydych chi, neu rywun rydych

gwcld

a
----
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PLYGU'R EC_O
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Orlh()pedig

Genedlaethol
Frenhinol,
rannu'r ccrb)·d arbennig ocdd
ganddi gyda phobJ eraill oedd
mewn sefyllfa debyg iddi hi,

Tyfoutl

y

gronfa

dro~ y

blynyddoedd ac. erbyn heddiw,
mae'n
rhoi
swa~anaclh

llwerrhfawr

19wn i nIter

0

Vswiriant Cartrp-f

dcletnyddw)'r bodlon.
Mae'r cynlJlln ym9'n tV!lhru1Ql
~unrh}"'v synllun arall am ei fog

yn [hofr rllyddld i Chi i .t1rnd i
unrb.yw 1~yrn MhryQ'l'Il
iilffi
hyd g[ WYU1no~ heb ddlbynnu
~"..~~llbiwl'ln~
prwifill n~u uacoi
drud. Byddwch yn tei.th io'n
J!Y[[urtldus~rnelch (gam (JJwyn
..
i..
h h~n !ll\r)Yll \;\irbyd ljydd
wedi't !ldd!l..~UIf\tlrbCnnlS) sy'n
gallu carlo nyu d.1 tin 0 dei£tlwyr
9"-,,,11) yn ),_11 wuncgol ill Y
gyrrwr. Gallwch gnel aelod o'ch
lculu\ cyfilill lieu u[ru\vr l5· 75

YswirlQnt
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DIOLCH GAN SEFYDLIAD Y GALON

BE 'DI HWN?

mae Siop Bryn
Pistyll wedi agor ar ei
newydd wedd ac ynddi gellir
gweld nifer
0
greiriau
banesyddol. Beth am alw
draw i weld beth sydd yno?
Beth am roi cynnig ar
ddweud beth yw'r teclyn
hanesyddol bwn?
Anfonwch eich atebion i
Bellach

(Llun

0 'r teclyn gall

Antur
Waunfawf,
Bryn
Pistyll,
Waunfawr
erbyn
dydd Llun Medi 21, 2009.
Cofiwch roi eich enw a'ch
cyfeiriad.
Bydd y person efo'r ateb
cywir cyntaf 'allan o'r het' yo
cael gwobr 0 docyn £10 i'w
wario yng Nghaffi BIas y
Waun.
Gioyndaf Hughes)

Mae menter newvdd i rvddhau

ymareb

poten~lal
econornaidd
safle
datblygu 0 bwys yng Ngwyncdd

fuddsoddwyr

wedi cyrraedd pwynr allwcddol.
Yn
dilyn
rnabwysiadu
srrategaeth newydd ar gyfcr

sane

Glyn
Llanberis,

ger

Rhonwy

Cyngor

mae

gan

niter
nosib

broses

uchaf

0 rannau

Mac>r sane bellach yn

cynnig

cyfanswm 0 ZZ~OOO meLf

CRydym yn ddiolchgar ia\vn i

a

~6Lhau ar ran isaf safle Glyn
Rh oriwy, Mae'r
!:)welliannau

hyn

cynnwys

yll

ail-raudio

aw~Slr~fr.

lomennl
myned~ad

ifordd

creu

newydd,

a

chreu pum llwyfan datblygu yn

rh"lng Z,jOO

amrywiu

sgwar ~ ~.~OOmetr

~6w~r

0

ofod

spar

melf
0 flln

datblygu

codi arian
neu i wirfoddoli i Scfydliad y
Galon gysylltu a Mabon ap
Gwynfor ar (01342) 423839 neu
anfon llythyr at Sefydliad y
Galon,
Blwch
Post
40,
Dolgellau, Gwynedd L140 9AL.

vn

m"inl,

£rs m1~ Hhrill 2009, mae'r
Cyngor a'I gynrychiolwyr wcdi
bod yn gweithio'n agos gyda
nifer 0 baruon sydd diddordeb
mewn datblygu rhannau
o'r
sane.
Mae
gwaith
adfer
sylweddol
bellach
wedi ei

i drefnu digwyddiad

0

chwareli
ar gyfer
defnydd hamddcn anffurfiol.
'Mac rhai o'r cynigion hyn
bellach yn datblygu'n dda, ac
rvdvm yn oheithiol y byddwn
mewn sefyllfa i drosglwyddo
perchnogaeth rhannau o'r safle i
rai o'r buddsoddwyr crbyn yr
hydref.'
Ychwanegodd y Cynghorydd
Trefor Edwards, yr aelod lleol ar
gyfer Llan beris:
'V r
allwedd
er
mwyn
rhyddhau
pOlcnsial
Glyn
Rhonwv
yw
aunabod
partneria~d 0 safon sydd
owclcdioaeth,
cynlluniau
maIIWl ac yrnrwrmiad i wirclldu
pr()siect~u !l fydd 0 tudd i'r
oymuned leol.

a'r zvmuned ehangach.

ceiniogau!

gyfleusterau harndden 0 safon,
cynlluniau ynni adnewyddol
nosih, a'r defnydd

0

Mari Edwards yn cyfri'r

galonogol
dros
ben,
gyda
phroslecrau posib ::,ydd eisoes
yn cael eu datblygu yn amrywio
o
waith
cynhyrchu
i

Gwynedd wedi bod vn cefnozi'r
ddatblygu arnrediad 0
gynl1uniau cyrialiadwy ar gyfer
y sane a fylld 0 fudu i Lanbcns

Llwyddodd cangen Caernarfon
o Sefydliad Prydeinig )' Galon i
godi dros £5,600 tuag at Apel
Nyrsys Gwynedd a Mon yn
ddiweddar trwy gasglu 0 ddrws i
ddrws.
Y gyfrinacb
Y'V trefn ac
ymroddiad
gan
lu
0
wirfoddolwyr, medd y trefnwyr.
Meddai Mari Edwards, trefnydd
y casgliad 0 ddrws i ddrws ar
ran y gangen, 'Mae'n llwyddiant
arbennig, Dyrna'r swm mwyaf
crioed i ni ei gasglu fel cangen
trwy fynd 0 ddrws i ddrws. Mae
gan nifer o'n gwirfoddolwyr eu
rhesymau
personol
dros
wirfoddoli - rhai wedi dioddef
yn bersonol, ac era ill yn perthyn
neu yn ffrind i rai sydd wedi
dioddef
0 glefyd
y galon.
Rocddwn
yn falch iawn 0
ddcrbyn cymorth Linda Jones,
Llanrug,
eleni. Hi fydd yn
trefnu y casgliad yn y dyfodol,
ac rwy'n gwybod fod y casgliad
mewn dwylo da.'
Gall unrhyw un sy'n awyddus

y

a

Jeff St Paul, rheoluir y prosiect ar rat Cyngor Gwynedd; Y Cynghorydd
Tiefor Eduiards, Llanberis; Jill Taylor ac Alall SlOl1 0 gunnnl Blizzard;

Llyr Iones 0 Aaran Economi a Cltymuned GYllgor Gwynedd
am ei

ddiweddar, mae'r cwmni wedi

gefnogacth
wrth
symud y cynllun pwysig hwn yn
ci Ilaen, a fydd yn ein galluogi i
sicrhau buddsoddiad a swyddi
ax gyfer y sa£le er lies yr ardal.'
Un o'r cwmniau sydd mewn

cnnill G\vobr y Frenhines am
Arloesedd ar gyfer 2009.
Ychwanegodd Derek Ryden,
Rheolwr Gyfarwyddwr Blizzard
Protection Systems:
'Mae ein busnes wedi tyfu yn
gyflym
ac angen ebangu
ymhellach. Rydym yn gweld
Glyn
Rhonwy
fel
safle
ardderchog i ehansu cin busnes

Lvwodraeth

y Cynulliad
a chymorth

trafodaethau nellach ynglyn ag
ail-leoli yng Nglyn Rhonwy ydy
Blizzard

Protection

System.

Gun ddcfnyddio protlctl :>ydd
wedi et dathlygu yn lleol, m!le

!Ie a fydd yn em galluogi i aros

Bli.l-zard
wedi
ennill
cydnabyddiaclh ryngwladol am

yn yr ardalleol."

s9ton eu cynnyrch, ac maenr YD
i Luoedd
hrfog yr Unol Daleithiau. Yn
8yllenWYT

Riodau

pwysig

0

an~awdd.
Druredodd

Arwe~nydd
r·orrff()Iio
ECUliOllll
a
Chymtlned Cyngnr (-;wynedd. y
Cyngboryuu Dcwi LewiB;

'Gyda chysyilliadau
"rddcrcho5
tlnilIryw ~

.15ryri,
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5)'da)r A~S) salle

goIvSIfeyc1c1
~ch
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nlllC
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Glyn l\honwy )'11
cynn~5 cyllc un;5ry"" ar orf"er r
tlllaL1~O£1(JwYrcyWir. Y-r cylle 1
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Ar Ben Arail y Lein

Miss Marian Jones. Ffon: (01286) 870291

Mae tri mis wedi mynd hcibio
ers i Lyn Padarn newid ei liw,
neu, i fod yn hollol gywir, mae
yn newid ei liw pob yn eildydd
o wyrdd i Iwyd ac wedyn 1 laswyrdd, Beth Y'\,,'r rhagolygon
fod y claf yn dechrau dod ato'i
hun? WeI, yn anffodus does dim
llawer 0 obaith am hynny yn y
dyfodol agos, yn 61 pob golwg.
I ddechrau
mi gafwyd
datganiad gan Asian taeth yr
Amgylchedd
mai
problem
hollol naturiol oedd y tyfiant
algai 'rna. Dwr Cymru, fel y
disgwyl, yn adrodd nad oedd
wnelo'r
broblem
ddim a'u
gweithgareddau nhw. Y Cyngor
Cefn Gwlad sydd, wrth gwrs,
gyda'r
oruchwyliaeth
0

Ar em dyfroedd eraill mae
pethau yn symud ymlaen yn
ardderchog.
Mae'r Llyfni yn
rhoi tipyn 0 scwin i'r rhai sy'n
barod 1 roi'r oriau i mewn ond,
ym mhen y Dyffryn, ar I..yn
Nantlle, mae hwyl arbennig
gyda'r brithyll brown. Mae'r
cychod yno yn brysur, felly
rhaid codi'n weddol fore.
Wrth symud i Dywarchen,
eto mae pysgota trwrn wcdi hod
yma, yn enwedig ar y dyddiau
yn dilyn y stocio misol 0 frithyll
yr Enfys. Mae oddeutu 600 0
frithyll brown yn y ddeorfa, ac
rwyf ar ddeall y bydd rhyw 200
o'r rhain yn cael ei gollwng i'r
llyn yn yr wythnosau nesaf. Y
bwriad )'\V cadw'r gweddill dros
blismona
safleoedd
0
y gaeaf, felly erbyn tyrnor 2010
d di d dor deb S'" yddoriol,
yn
bydd bntnyll brown h)'d at y 3
hollol ddall a byddar i beth
pwys i'w cael. Da de!
oedd yn digwydd. Y na, yn
Rwy'n
cyfarfod
gyda
sydyn, maclr Asi anraet h a'r
swyddogion
pysgodfeydd
Cyngor
Ccfn Gwlad
wcdi
Asiantaeth yr Amgylchedd ar 14
cytuno
mai gwrciddyn
y Medi i gytuno cynllun casglu
broblern yw'r ffosffadau S~7'n grawn eog yn ystod diwedd
cael eu harllwys
0 waith
Tachwedd I dechrau Rhagfyr.
carthffos Llanberis. Mater yw Ond efallai, gyda'r estyniad i'r
hwn sy'n ddigon syml i'w tymor eleni yn rhedeg hyd at 30
ddatrys ond, wrth gwrs, fel Tachwedd, y bydd yn bosib
popeth
heddiw
mae
yn gwneud
hyn heb lawer 0
eithriadol
0 gostus,
a dyma
drafferth.
paharn, mwyaf tebyg, fod Dwr
Ruw PRlCE HCGHES
Cymru yn dal ali i wadu nad oes
a wnelo sefyllfa ddim
a'u
gweithgareddau nhw.
Un peth sy'n bendant, fodd
bynnag, yw'r ffaith os na f)7dd
rhywbetb yn cael ei wneud yn y
misoedd nesaf yna ill fydd dim
gobaith i Lyn Padarn na'r
Seiont gario 'mlaen fel cartref i'r
torgoch, brithyll a'r eog. Sut
mae peth fel h)rn yn dderbyniol
07773
020424
\>vni drum. Llecyn delfrydol yn
ardal brydfertha[ y \vlad, a be
sydd yno - dim ond llygreddo
Mae'r Gymdcilba:s B)r~go(a,
drwy '~'ish IJegal', fodd bynnag
111 dal i fr'vydro ac ar 28 .t\\V:'l
bydd arbenigwr o'r Alban yn
dod draw i gatl gol\vg ac i'n
cynghori ar sut i symud pethau
'ml"c;n. J\g,OQ\lulolf ymh~llo~h nr

Gwasanaethau

Garddio
Gorwei

01286 650761

llyn yn rhifyn l1ydref.
* * *

l1arOOwcn glen cartrAf gytta
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DIOLCR.
Dymuna
Dilys,
Shirley a Delwen, Bron Eilian,
ddiolch yn ddiffuant am bob
arwydd
0 gydyrndeimlad
a
charedigrwydd
a ddangoswyd
iuag atyru 0 goili gwr a thad
annwyl iawn. Diolch yn fawr i'r
teulu, cymdogion a ffrindiau am
y Llu cardiau
ac am eu
caredigrwydd. Diolch hefyd i'r
Parchedigion Idris Thomas a
Gwynfor
Williams
am eu
gwasanaeth. I Dr W Munro, yr
organydd, am ei wasanaeth wrth
yr organ. Diolch i Dylan
Griffiths
am ei drefniadau
trylwyr ac urddasol. Diolch i
bawb am bob arwydd
0
gydymdeimlad
a estynnwyd
iddynt yn eu profedigaeth, Bu'r
gcinau caredig yn gysur mawr a
diolcb am y rhoddion hael a
gasglwyd tuag at Ward Glaslyn,
Ysbyty Gwynedd i gael offer
anadlu.
DYMUNIADAU GORAU. Gan
fod gwyliau'r haf yn tynnu tua'r
terfyn, gawn ni ddymuno yn
dda i'r plant fydd yn gadael yr
ysgol ac yn mynd i'r colegau neu
i unrhyw swydd arall ac, wrth
gwrs, i'r rhai fydd yn mynd i'r
ysgol am y tro cyntaf heb wybod
beth
sydd
O'U
blaenau.
Llongyfarchiadau
i'r rhai sydd
wedi ll\vyddo yn yr arholiadau.
Pob l\vc i'r holl blant i'r d\1odol.
•
Harry Trefor Lewis
1928-2009
Dinorwig - Awstralia
D)'muna
reuiu y diweddar

Harr)'
Trefor Le\vis (Bryn
Sardis gy'nt) ddatgan eu diolch
am
bob
arwydd
0
gydymdeimlad a dderbyniwyd
ganddynt. Diolch am y cardiau
a'r galwadau ffon. Cynhaliwyd
g\\'asanaeth er cof am Harry yng
N ghapel Sardis ar y nos Fercher
cynlaf 0 Orffennaf gyda'r Canon

Idris Thomas, sy'n enedigol

O'f

ardal, ac hefyd y Parch Dewi
Tudur Lewis, nai i Harry.

Talwyu

teyrnged

tddo

gan

Nellie Wyn Jones, ££rind oe~ j'r
tetllu. Diolch hefyd i IJona am
~igwa~anaclh ~vrlh yr organ.
Ma~ Ila\ver 0 son \vedi hod am
safon y canu ) n01>on honno.
Dl0lch
am gael noson i',v
cl'lQ(iQ,

Ggnwyd H~t'ry yn °litn y
O'lrrwl, Dinorwil;, )11 fab i Joe Cl
K9[le I .ems. M~'ny~hodd y~gol
Dil1urwig ltln yr ocdd yll bellalr
~r ddeg oed 9.C yna aeth i we~thio

i'r

CllWi:1IC}

fel prenris 's(ocar' ar

<:t~m oedd ar y
g\vahanol bonci:J.u.fan oedd yn
1g oed bu'n rh~i~idQQ ymYI10
g', t~'dd1n~~. at' 01d6d adref yn
~i01, uYvh'rYGluuu j'r chwarel i
gw61hau cl brent~<:igeth. Vna fc
gafoLlu inian el llun a nhrl:!ntis
;'"\.V ddyst)'-L
lin olr trenau

Yn roan wedyn, cyfarfu ag

Elizabeth oedd yn byw, bryd
hynny, yn Nhy Capel Ebenezer,
Deiniolen a bu'r ddau yn canlyn
am beth amser. Priodwyd hwy
yn 1952 ac aethant i fyw i Bryn
Sardis. Y n rhyfedd iawn, yn y cy
hwn y gan wyd ei farn, Katie, yn
1900. Yn 1955 fe'i etholwyd yn
flaenor yng Nghapel Sardis.
Roedd top y chwarel yn
dechrau dirywio ac, yn 1959, fe
gaewyd y rhan hwnnw o'r
gwaith, Cafodd dros wyth deg 0
ddynion eu diswyddo. Gyda
gwaiih yn anodd i'w gael,
gwelodd hysbyseb yn y papur
newydd yn dweud bod angen
dynion yn y gwaith aIwminiwm
yn N olgarrog a bu'n ffodus i gael
gwaith ar ei union. Gweithiai
dros clair shifft: bore, pnawn a
nos, a mynd yno trwy bob math
o dywydd yn y gaeaf. Tua chanol
haf 1960, daeth awydd ar y teulu
i symud i Awstralia i ddechrau
bywyd newydd iddyni hwy a'r
plant. Gwyneth ac Euros. Ar 18
Tachwedd, gadawsant Gymru a
glanio yn Awstralia rhyw ddau
ddiwrnod cyn y Nadolig.
'Daeth diwedd cyfnod - ond
nid diwedd cof.'
GWELLHAD BUAN. Yn ystod
y gwyliau bu raid i Mr Ray
Bower, Tan y Marian, fynd i'r
}'sb},ty gan iddo gael ei daro'n
\vael. Bu yno am rai dyddiau
ond, ar 61 triniaeth, cafodd ddod
adref. Yna rai dyddiau wedyn
cafodd ei wraig, Mrs Betty
Bower,
ddamwain
pan
s)trthiodd yn Llanberis a thorri
ei phenelin, a bu'n raid rhoi ei
braich
me\.vn
plaster.
Dymunwn, fel ardal, adfcriad
Ilw}'I a buan i'r ddau.
BRYSIWCH WELLA. Dr\vg
gennym ddeall fod Mrs Alice
Griffith, Tan y Bwlch, hithau
ymhello fod yn dda. Dymunwn
weJlhad buan iddi bithauo Ar 27
olr mis fc fu Andre\v yn dathlu
ei ben-blwydd yn 93 ml\vydd
oed. Pen-blwydd hapus iawn a
gobeithio am well dyddiau i
ddod i chi eich dau.

CERIS JONES
l@glon, Stod Tolybont
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• Gwoith MOT
• Mecon:c pr9liQdQI IQwn
• Prisiau cys+adleuol

Sawl gwaith rydw i wedi dweud
yn ystod yr hanner canrif
diwetha 'rna, 'Dyna'r ora ero'?
Cyfeirio rydw i , wrth gwrs, at

ein Prifwyl flynyddol, ac fe
gawson ni Brifwyl i'w chofio yn
y Bala. Mae'n debyg y bydda i
yn dweud yr un peth ar 6)
Eisteddfod GJyn Ebwy ymhen y
flwyddyn - os byw ac iach!
Y n annisgwyl, Ie gefais i
Eisteddfod wahanol i'r hyn yr
oeddwn wedi ei Iwriadu ei chael
eleni. Mynd i'r Bala ambell

ddiwrnod ocdd fy mwriad, a
hynny oherwydd nad oeddwn
wedi llwyr wella ar 61 dwy
driniaeth
lawfeddygol.
Ond,
oherwydd
gwaeledd
yr
Archdderwydd Die yr Hendre,
gofynnwyd i mi, fel Dirprwy
Archdderwydd,
ymgymryd a'i
ddyletswyddau.
Mae
yna
f~vy
0
ddyletswyddau
gan
yr
Archdderwydd na llywyddu y
prif
scremoniau.
Y n wir,
methais a rnynd i Lundain ar
achlysur dadorehuddio'r Gofeb
i 1010 Morgan\vn ar Fr}rn y
Briallu. Diolch i Gwmni Seren
Ar19n roedd m'n bosibl 1 IDI
fynd i'r Cyhoeddi yo Glyn EbW)'
ac fe ga\vsom grocso arbcnnig
yno, Rocdd hi'n cithriadol 0

boelh a chefais g)'ngor gao fy
meddyg 1 beldlo a gorymdeithio
o g1vmpas

dre.
Rhaid i mi dalu teyrnged

Gwmni

)1

Seren

Ari9n

i

9ffi ei

bararoadau
dd"vy
flynedd
ymlaeo
Ua\v ar gyfer ein
Heisteddfodall
Cenedlaethol.
Mae 'na sa,vl g\vesty yng
Nghgerdydd \vedi ei ~icrhau yn
barod ax trrf'cr I1~stcJJIo<l Glyn
Ebw~l, a gwn bOd r..lfyn elsoes yn
gwneud trefniadau
ar gyfer
Cyboeddi Wrecsam tua dl\lJedd
Mehefin ncsa a'r Eisteddfod ~rno
)'mhell.

d\vy flyncdJ.

Mac

gcren

hriun 11Cfyu yl1 trefl1U byt;iau i

fynd i'r Wyl Gerdd Dant yng
Nshasnewydd
Tachwcc.1J.

ym

•

mlS

oeddwn wedi paratoi yn bared rhag ofn. Dyrna'r rro cyntaf i mi
gael y profiad
0 lywyddu
seremoni Cadair Wag.
Llawenydd
fodd bynnag,
oedd cael eoroni Ceri Wyn
brynhawn dydd Llun. Mae yna
lawer 0 drafod wedi bod eisoes
oherwydd i gerdd gaeth gael ei
gwobrwyo yng nghystadleuaeth
y Goron, a hefyd rhai yn cwyno
am fod Ceri Wyn yn un 0
feirniaid y Gadair. Gallaf eich
sicrhau na thorrodd Ceri Wyn
yr un rheol a gall gysgu'n dawel
hefo'r goron ar ei ben os
dymuna. Mae hyn yn fy atgoffa i
Elfed,
Cyfarwyddwr
yr
Eisteddfod,
pan oedd 0 yn
Drefnydd
Eisteddfod
Genedlaethol
Dyffryn Conwy
1989, ofyn i mi oedd gen i
awydd cynnig am y goron yn

Llanrwst.
'Fedra i ddim,' atebais, 'rydw i
ar banel

y beirniaid adrodd.'
'Mae'r rheol honno wedi ei
chwalu ers tro,' oedd ateb y
Trefnydd.
Felly
hefo
gwybodaeth 0 lygad y ffyonon
gan Elfed a thipyn go lew 0 lwc,

fe gefai~ y Iraint

0 wisgo'r

Goren

Genedlaethol ugain mlynedd yn
61, Bobol, lydi amscr yn fflio!
Y n Eisteddfod G,vOlun Gvnfi
•
yn 1996 mi gcfal~ y ffaint u

dd~1arnll'l"l\.vS}'f Ifanc i ene[h
ifanc o'r en\v Sian Melangell. Ac
yn Eisteddfod y Bala elenl mi
gefais v fraint 0 arWl\pO yr tIn
Sian - erbvn
. h .\ n '11 Siall
Melangell Da[,'dd, a ,V1cdal
R~'ddiaith
)'r
Eisteddfod
Genedlaethol.
)' di, mae'n
.

belrdd
o8)'stal

a'n

llenorion

aln

ni

c~ntor~on

\'n
•

a'n

adrodu\\T\'U
,n du\leuus ia\vn i'r
••
Eisteddfodau lleol.
o do. mi \\'nes i f\v\'nha'r
•
Steddfod ac r\\T\"n
dal i ddeud
•
IV r ora eto" ond rhaid i m.i
5) f~dd~ hefyd fy mod i'o
Leimlo'r ~Lraen erbyn }' tliwedd
•

j

ac

fe

roddais

ochenaid

ryddh::td ,vrll, Sllnu'r tlntl,em

0

ar

ddiwedd
Seremoni'r
Gadair
Waeth j mi gyfaddef ddim,
focddwn
i'n bur bryucru~
Was·
Dlolch 1 nifer ohonoch am
ynglv n a chari() allan [~r
nylc\s ..v~,Jd3u yn y Dalo] ood ~
gLlai~ 1 bob c\'morLh gan
g~1ddo6~on

yr :-g~sledd[od

cyo

tar

rnc\.vn hane~

*
*
*
ychydig ddyddiau

o

fcwn
ar 61
}'T Eisteddfod
fe gollodd Die y
dydd ac fe gafwyd sawl teyrnged
haeddiannol
iddo. Er iddo'n
gadacl fe erys ffrwyth ei awen

TRUGARHAU
Un 0 benderfyniadau
mwyaf
dadleuol yr haf oedd hwnnw a
wnaed gan Kenny MacAsklll,
Ysgrifennydd
Cyfiawndcr
Llywodraeth
yr Alban,
1
ryddhau
Abdelbaset
Ali
Mohmed al-Megrahi, y gWr 0
Libya a garcharwyd am osod y
born ar yr awyren a ffrwydrodd

uwchben rref Lockerbie •vm rnis
Rhagfyr
1988. Cafodd
alei r} ddhau ar sail
trugarcdd am ei fod )'n dioddcf
o ariecnvd
caner iertvnol.
.
Roedd llawer )'n anghytuno a'r
Megrahi

pen derfyn.iad i'\\' r,yddhau. a
gwnaed pcthau 'n ,vaeth ~'neu

goJ'vg gan ~' cr()c:>oC)'llOcddus a
gafodd \'7th UU)'ch\\'cl}'u i'\v
fam\\'lad.

Alae'r mater \'n gymhlerh, a
chahv~"'d trafod hr\vd ar ~r
pcnder~"lliad
a'r rhesymau
drosto crs iddo gael ei wneud.
Ond un pem s)r'n sicr yw bod )'
c)'fan yn unol a Chyfraith yr
Alban,
s}'>n Canial(}U
i
garcharorion gael eu rh~'ddhau
ganddynl
lawer mwy na tbri mis i'\v f)rw
0.,

bernir

nad

OCi)

Ohenll)Tdd afiechyd rerfynol. Ac
mae rhY\vberh g\var ia\vn am
gyfraith felly, ac am alJu nohl i
drin eraill )'n VI.'ell nag y ca\vsant

11\Vyeu Lrin gan y bobl hynn)',
Doedd a wnelo rbyddhau a1Me-gram ddim a'r ffaith fod yna
la\ver yn am au ai ef oedd yn
gyfrifol am. y bomio 0 gwhl. Ar
Ull ystyr.i) mae'r [faith ci fod wedi

Wrth

gwrs

wleidyddiaeth

fod
yn

rhan

yna
o'r

penderfyniad
hwn. Dim ond
£f\\'1 i) ddai'n gwadu hynny 0
gofio
fod
a
wnelo
gwleidvddiaeth ryngwladol a'r
droscdd erchyll wreiddiol pan
laddwyd 270 0 bobl gan y
ffr,,·vdrad.
Ond beth b}'nnag y
•
\\lleld\'ddlaeth, mae'r ffaith yn
aros fod Y g)rfrai th yo y fan hon
yn galluogi
pobl
i drin
troseddwr
mewn
ffordd
waraidd. Ddylid ddim anghofio
nad

al-Megrahi

yt,v'r

unig

drosedd'~r 0 bell ffordd igael ei
ryddhau ar sail trugaredd 0
garcharau'r Alban clem, fei pob
bl\vyddyn
aralJ ers pasio'r
ddcddf arbennig hon yn 1993.
Mac'r gallu a'r parodrwydu i
ddangos trugaredd hyd yn oed
at y rhai a \VIlaeth ddrwg ini yn
sicr yn gydna\vs a meddwl yr
Argl,V),dd Iesu. D}-'ma'r un a fu
farw

dros

ci clyoioo

ac a

uuysgodd i'w ddu,gyblion yr
angen i \vneud daioni j'r rhai
sy'n

gwneud
dr"\vg idd)Tnt, a
charu'r rhai sy'n cu casau. Wrth

ganmol ac edmygu dewrder
Kenny MacAskill, cawn cin
herio i weitllredu yn yr un

JOfu"t PRIJCIL'\lti)

arn
LLANHERIS

Fron: 870277

Cadc~r~o a wyJJ"vn ~ naJ oecld

nhvrnor tel Archdder\v~'LlLl:> ~Tr

g}'[ratth yn medru dangos
rrugaredd at droseddwr a gelyn.

yn cin hystlys ninnau.

te

[21IVllUltll(l;
KO~(l(IWn
.\Tn
e)'vybv.J yoy11
y.J18 vl·1QId ~yn y
~p,.pmoni ond fel Yl' oeClLlwn
YTwui e1YflwWW )'11 )'\I~v.J fy

mynd adref yn dal yn euog yng
ngolwg y gyfraith yn cadarnbau
gwarineb y gyfraith honno syn
gallu dangos
trugaredd
at
droseddwr, Fe gafodd y gwr
hwn ei brofi mewn llys barn a'i
ddyfarnu'n euog; ond yn ei
wcndid a'i waeledd olaf, rnae'r

at bawh a deimlwn sy'n
ddraenen me'rVD unrh)'W ffordd

)r

rouu\y)'u
cuLlnir
i'r
l\rchddcnv}'<.ld c~..t.edd 3rni ~r y
MU\in LlvS' D) 11,,'r lfQ ~Yl1t"f i
mI a!l~l y tr!llnt () t.Vl~ROr t.vl~R
OtW}ou.
Yui~ II1U\i Iii lip) n
y~~~fn!\ch r\!\'r lin.!l, ond yrt y
L),lVYUtl ltlllbuill il bilf'rY)'d yn y
nola fc ch,",yr.a;~ ~a"vl fc~nt
Affify\V yn l!otyn 1 IDI !IT 01 y

gyda ni a diolch iddo am
ddefnyddio'r ddawn a roddwyd
iddo i greu campweithiau fel )'
ddwy awdl 'Y Cynbaeaf'
a
'Gwanwyn'. Braint i mi oedd
cae1
ei
orseddu
yn
Archdderwydd Cymru a chael y
rnwynhad o'i gwmni yn y ddwy
eisteddfod
olaf
iddo
eu
mynychu.
Cymeriad hoffus a hwyliog,
bardd gwlad a gwir Brifardd y
genedl. Diolchwn amdano.
Heddweh i'w lwcb.

ysbryd

ac

aclouau n\vrdtl YI l1r~cdd.Lilll
tro

eich dymuniadau
da cyn y
Steddfod ae am eich geiriau
carcdig yn ystod ar ar 01 )'r Wyl.
A diolch hefyd i'r cyfryngau am
y llonydd a gefais ganddyni yn
ystod yr wythnos.
Oedd, roedd
hi'n wythnos
anodd 0 dan yr arngylchiadau.

tun groc~ocanrctbl Gymrcig bob ClIIl:>tr - filleuryn Jon~ ,fr tltuff
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Uxbridge Street.
Y n ystod y degawd nesaf
ymfudodd John i'r America a
daeth William i Ebenezer. Yn
1881 roedd yn lletya gyda Hugh
a Mary Hughes yn Stryd Fawr,
Ebenezer.
Felly, prin
cysylltiad
William a'r ardal, ond mae'n
arnlwg i John (James) Surdival
ddychwelyd
i'r fro
tra'n
gweithio i gwmni yswiriant
Pearl. 'Iybed beth fu ei hanes o?
Hugh Lewis
Gwr
a fu'n
arnlwg
yng
ngweinyddiad
yswiriant
cenedlaethol
a rheoliadau
meddygol yn Sir Gaernarfon.
Roedd yn enedigol 0 Lanberis,
ond pan fu farw ei dad,
symudodd y teulu i Fangor.
Cafodd
swydd
clerc gyda
chyfreithwyr yno cyn symud i
Nuneaton, ac yna dychwclyd i
Gaernarfon yn 1913 yn glerc
Pwyllgor
Y swirian t
Sir
Gaernarfon. Daliodd Y swydd
honno hyd ci farw yn 1945, yo
69 oed. Gweiihredai hefyd Iel
Ysgrifennydd
Panel
Sir
Gaernarfon,
ysgrifennydd
mygcdol Pwyllgor Meddygol
Rhyfel Lleol Sir Gaernarfon, ac
ysgrifennydd mygedol Pwyllgor
Nyrsio Sir Gaernarfon. Yr oedd
hefyd yo aelod o Bwyllgor
Gwaith Cymdeithas Pwyllgorau
Yswiriant Cyrnreig a Chyngor
Ccnedlaethol Whitley ar gyfer
S'v3sanacth
gweinyddu
• •
yswmant.
Cerddoriaeth
cedd ei brif
ddiddordeb,
ac yr oedd yn

Y'"
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Soniais o'r blaen yn y golofn
h 0 n am yr angen i greu
brograffiadur.
Hynny
yw,
bywgraffiadur 0 bobl a fu'n byw
neu a anwyd 0 fewn y fro ond na
ddaeth
i
enwogrwydd
cenedlaethol.
Eto i gyd, yn
haeddu cael eu cofnodi fel
rhywrai a 'wnaeth eu marc'
mewn gwahanol feysydd 0 fewn
eu bro neu eu rhanbarth. Ac yn
wahanol
i'r
Bywgraffiadur
Cyrnreig,
fod angen
rhoi
pwyslais ar bob maes, ac nid ar
feirdd a phregethwyr yn unig!
William Surd ivai
Dyrna ychwanegu at y rhestr y
mis hwn felly, a hynny mewn
ymateb i gais yn y rhifyn
diwethaf ynglyn 9 gweinidog o'r

America yn dychweJyd i fro ei
febyd, sef y Parch W Surdi val.
A chlvwaf chi'n dweud yn barod
- pregethwr arall yn cael ei
ychwanegu ar restr enwogion
lleo1! Ond mae gyrf9 hwn dipyn
yn wahanol i rai eraill, ac fe
adawaf i chwi benderfynu
a
yw'n naeddu cael ei gynnwys yn
y rhestr enwogion, ac a ydyw yn
lleol go iawn.
Gan Arvon Roberts, Pwllheli,
y daeth y wvbodaeth amdano, ac
mac unwaith YI.....rhas<)r "vcdi
dangos ei arbenigedd ynglyn a

nanes Cyrnrv a ymfudoud i'r
America. T.lawer 0 ddiolch am v•
wybodaeth gynhwysfuwr.

Ur rnai yn nhref Cacrnarfon )'
ganwyd

William

Surdival,

yn

fachgen ieuanc daetb i weithio i
felin lcchi ysgrifcnnu Samuel
JOllC~ yng Nglanllinorwig. Oddi

yno

penderfynodd

ddilyn

ei
a gweithio

frawd i'r America,
am gyfnod yn chwareli liechi
Jatington
a
Bangor,

I>ennsylvania. Bu'n g\vei lhio'n
dtli~vcddl1rl1ch
ar
arol\vg
rheilffYrdd, ac mewn pwll glo
yn W~lkcs llarrc_ V no~ cyfarfu

a

darnwain, a gadawodd y gwaith i
fynd yn fyfyriwr i Goleg Busnes
Wilkes Barre cyn dilyn cwrs
diwinyddol a chael ei ordeinio
yn
weinidog
gyda'r
Annibynwyr
Cymraeg.
Yno
hefyd y priododd, ac y ganwyd
iddynt bump 0 blant.
Aeth yo ddiweddarach
vn
weinidog
ar
Eglwys
Annibynnol
Gymraeg South
Side, Pittsburgh,
ble bu'n
gwasanaethu
am
ddeng
mlynedd.
Sefydlodd
ddosbanhiadau nos lle dysgwyd
pynciau fel Haw-fer, teipio a
gwaith cyfrifydd. Oherwydd
gwaclcdd, symudodd i Gomer,
Ohio, a bu yno am naw
~

mlynedd, Bu'n gweinidogaethu
hefyd yn Lexington, Ottawa,
Middlcpoint ac Ashland, i gyd
yn Ohio. Bu'n Ilywydd enwad yr
Annibynwyr ar sawl achlysur.
Pan
ymddeolodd
T.
Gynonfardd
Edwards
fel

archdderwydd
eisteddfod

gorseddigion

America,

William
Surdival
a'i dil)'nodd,
ond
oherwydd afiechyd, byr Iu ei
gyfnod yn y swydd honno.
Bu farw ei briod yn 1936 ac

Ashland, Ohio yn 83 mlwydd
oed ar 23 ain 0 fis Gorffennaf
1943 a'i gladdu ym mynwent
Tawelfan, Gomer.
Hyd yrna, gwybodacth gan
Arvon Roberts. Mae'r cysylltiad
Ileal yn ymddangos
yn bur
denau, felly euthum ati i chwilio
hanes y teulu cyn i William
ddod i Ebenezer.
James ac Elizabeth Surdival

oedd y rhieni. Yn 61 y gwahanol
gyfrifiadau, roedd James wedi ei
eni naill ai yn Iwerddon neu ym
Manceinion, ond un 0 Feirion
oedd y fam. Y n 1849-50
roeddent yn byw yn Ebenezer,
ond wedi symud i Fangor erbyn

1851. Crydd oedd James wrth ei
alwedigaeth. Ym Manzer, roedd
un plcnryn, William,
a anwyd yn Llanbabo,
Sir
ganddynt

Gaernarfon! Dyma enghraifft
gynnar o'r enw yn cael ei

ail-briododd

yntau a nyrs 0
Rochester, Efrog N ewvdd.

ddefnyddio am ardal Ebenezer,
Ganwvd mab arall •\'0 1852. sef
John,
ond
hu
far\v'n

Yn ystod 1909 daeth ar ei
uniS ymv.,cliad ~ Chymru ezs
judo ymfudo a dyna pam )'

ddwyflwydd ocd yn 1854, a
William yn 8 oed vn 1858.

dvchwelodd

i

i Ebenezer

brege th u. Ond rocdd brawd
lUUO Yll b}\v ynu hcf}'u, ~e[JOll11

Janle~ Surdival. Bu yntau am
gyfnod yn g\\rei (hiO yn ~.
chwarcli

a'r mW)·ngloddiau

}'ll

Slatington a Wilkes Barre, ond
dychwelodd i Lundain ar 61 cael
s'vydd gyda ch,vmni yswiriant

Pearl. Yn ddiweuuarach, cafodd
ci ddyrchafu yn Brif Arolygwr
dros

osledd

Cymru

6yda'r

cwmni hwnnw.
Bu farw William SurdivaJ yn

DODREFN PERKINS
fan. (01286) 676 040
• Pob math 0 ddodrefn ti
· Ccgin, '~talcllfyw, Iiollt

· Pri§iau cy§tgdlcuol
• (;arpcdi, Llcnni a
Llorlou P....
en

-

Erbyn hyn roeddent
wedi
sym ud
i ~ioriah
Square,
Caernurfon. Rocuu ganddynt yn
_
01 c\'frifiad
1861ddau 0 blant
ifanc~ .r~lar}'Ellen a William Cyr
ail). Yn 1&64 hu far\v'r fam yn
39 oed, a ll)'nny ar cncdigacl.h
John, a bu'n rhaid i'r plant gael
eu magu )·n y Wyrcws yng
Nghaernarfon.
Yno
mae
William a John yn 1871, ond

hlary erbyn hyn yn forwyn yo

unawdydd poblogaidd ac aelod
o
Gvmdeithas
Gorawl
Cacrnarfon.
Dyn y Moto-beics
Fu gen i erioed,
ddim diddordcb
mccanyddol.
dd)rg)'mod a gers

a does gen i
Inc'\,'n pethau
Mi
fcdraf
belC, ond mae
peirianwaith
beics modur a
cheiry lU h\Vfll i mi - a does gen
i ddim eisiau gwybod dim
amdanyo[
'chwaith!
Does
ryfedd felly na chl)"-vais am wr
lleol a fu'n amlwg ym myd rasio
moto-beics,

sef Allen

Searell

Jones, genedigol o'r Waunfawr,
ond a chysylltiadau
ag ardal
Llanberis a Nant Peris.
Colofn Arthur Thomas yn Y
Cymro ddiwedd fis Mai ddaeth
a'r gwr hwn i sylw, Holi roedd
am fwy 0 wybodaeth amdano, ac
am ei hanes yn rasio ar Ynys
Manaw yn 1912 ac 1913. Roedd
hefyd yn cadw siop moto-beics
yng Nghaernarfon, ond yn byw
rhwng Llanrug a'r Waunfawr,
gyda chytiau yn llawn 0 hen
foto-beics a thrugareddau eraill.
Bu'n 'dispatch rider' yn ysiod
y Rhyfel Mawr, a chyhoeddwyd
adroddiad yn y wasg leol am ei
farwolaeth, ond bu fyw drwy'r
drin, a dychwelyd i fro ei febyd.
Mae aelodau o'r teulu'n
parhau i fyw'n lleol, felly dyma
apel am fwy 0 wybodaeth am un
arall sy'n sicr yn haeddu lIe yn y
brograffiadur.
Os gwyddoch chi am unrhyw
unigolyn o'r fro sydd yn haeddu
lle yn 'oriel yr anfarwolion' Ileol,
yna rhowch wybod - a gorau 011
os ydynt wedi gwneud eu marc
mewn meysydd go ddieithr.
Simdda Sion
Daeth cais gan ddarllenydd am
wybodaeth yngly n a llcoliad
Simdda
Sion,
rhywle
ar
lethrau'r
Wyddfa.
Ac yn
annisgwyl, cefais ei lleoliad yn
dilyn Ras Elidir ddiwedd Awst,
a hynny gan rai 0 ffyddloniaid y
Treialon Cwn Defaid yn N ant
Peris. Mwy amdani yn y rhifyn
nesaf.

Hywel Williams
Aelod Seneddol

Ymweliad wythnos a
Llanberis
Gan Arwyn Roberts 0 Lanrug y
cefais fenthyg llyfr trwchus yn
adrodd
banes ymweliad
a
Llanberis yn 1912. Mae cryn
waith darlIen arno, a llawer 0
luniau a chardiau post wedi eu
glynu o'i fewn. Bydd adroddiad
llawn arno yn rhifyn y mis
nesaf, gan gynnwys rhestr 0
blanhigion a ddarganfuwyd yn
tyfu rnewn corstir yn yr ardal.
Bryn Glas a'r groes gerrig
M wy 0 wybodaeth am yr hen dy
hwn yn Nant Per is, ond mae
angen amser iymweld. Unwaith
eto, gobeithiaf roi adroddiad
Ilawnach yn ystod y misoedd
nesaf.
Cofio'r Cau
Mae'n anodd credu fod dwy
genhedlaeth yn byw 0 fewn ein
bro bellach nad ydynt yn cofio'r
chwarel
yn gweithio.
Bu
wythnos y cofio yn hynod
llwyddiannus. Mae adroddiad
wedi ei gynnwys yn y rhifyn
hwn. Cefais innau'r fraint 0
arwain dwy daith gerdded
drwy'r chwarel
yn ystod
wythnos y cofio, ac rwy'n hynod
ddiolchgar i staff yr amgueddfa
am gael bod yn rhan o'r cofio.
A dyna'r cyfan am y tro.
Cofiwch
anfon
unrhyw
ymholiad neu wybodaeth am
agweddau 0 hanes y fro at
Dafydd Whi teside Thomas,
Bron
y
Nan t,
Llanrug,
Caernarfon.Ffon: 01286673515

Alun Ffred Jones
Aelod Cynulliad

Gyda Patagonia'n
cael lie
cynnes yn ein calonnau ni'r
Cymry heddiw, mae dwy gyfrol
newydd wedi eu cyhoeddi sy'n
edrych
ar hanes
sefydlu'r
Wladfa - y naill trwy gyfrwng
Ilythyrau a'r 11all trwy gyfrwng
darlithoedd.
Mae Llythyrau 'r WladJa 18651945 a Michael D. Jones a'i
WladJa Gymreig, Gwasg Carreg
Gwalch, yn cynnig cofnod
gwerthfawr o'r ymdrech galed, a
thorcalonnus
ar brydiau,
i
sefydlu'r Wladfa.
Casgliad 0 ddarlithoedd gan
rai 0 ysgolheigion
amlycaf
Cymru a geir yn Michael D.
Jorles a'i W'ladfa Gymreig. Wedi'i
olygu gan Dr E. Wyn James a
Dr Bill Jones, )' ddau yn
ddarlithwyr
ym Mhrifysgol
Caerdydd, ceir yma gasgliad
arnhrisiadwy 0 flynyddoedd 0
waith
ymchwil
ar fywyd
Michael D. Jones a'i gyfraniad
allweddol
wrth
sefydlu'r
Wladfa.
Yn ei chyfrol Llythyrau'r
lfiladJa 1865-1945, llythyrau
personol
rhwng
Cymry
a
Gwladfawyr, a llythyrau
o'r
wasg yn ystod y cyfnod, sy'n
mynd a bryd y golygydd, yr
actores
a'r nofelydd
Mari
Emlyn, gan roi gwedd fwy
personol i'r hanes.
Yn 61 Mari: 'Yr unig ffordd
oedd gan bobl Patagonia a
Chymru
0
gadw
rnewn
cysylltiad oedd trwy lythyr, ac
mi oeddwn yn eu gweld yn
gofnod archifol - mae yna banes
yn y llythyrau yma, ac mi
fyddai'n bechod iddyn nhw
fynd ar goll. Mi ges i dros 500 0
lythyrau ar fenthyg i'w darllen.
Mae hiwmor yn beth prin yn y
llythyrau cynnar a hynny'n
adlewyrchu'r
caledi roedden
nhw'n ei wynebu wrth geisio
sefydlu gwladfa newydd - mae
son am brofedigaethau a newyn.
'Roedd un llythyr dirdynnol
iawn
yn
disgrifio
mewn
manylder lofruddiaeth
Llwyd

ab Iwan, sef mab Michael D.
Jones, gafodd ei ladd gan ddau 0
wylliaid America. Roedd y
bachgen ifanc hwn oedd yn
ysgrifennu at ei rieni adref yng
Nghapel Garmon yn dyst i'r
llofruddiaeth, ac yn ei disgrifio
fel golygfa erchyll 0 ffilm
gowboi.

'Mae 'na lythyr diddorol
hefyd, un o'r rhai cyntaf un, a
ysgrifennwyd gan ddyn o'r enw
William Jones o'r Bala sy'n
cyfeirio at y ffaith iddo golli ei
ddwy ferch fach - un wedi iddyn
nhw gyrraedd Porth Madryn a'r
llall
ychydig
ddyddiau'n
ddiweddarach, a sur na fyddai
byth wedi gadael y Bala pe
byddai'n gwybod am y caledi
oedd yn eu hwynebu.'
Ond dilyn hanes 'Tad y
Wladfa' neu Michael D. Jones,
un o'r sylfaenwyr, a wneir yn y
gyfrol Michael D. J01zes a'i
Wladfa
Gymreig,
Ceir
amrywiaeth 0 safbwyntiau
a
dehongliadau yn y gyfrol, o'i
waith i rai 0 brif achlysuron ei
fywyd.
Eglura
Dr Bill
Jones
ymhellach,
'Cyfrol ar Michael D. Jones
ydi hon, yn hytrach na'r Wladfa
ond, wrth gwrs, mi oedd
sefydlu'r
Wladfa
yn rhan
ganolog o'i hanes. Y n ogystal 11
rhoi cyflwyniad i wahanol
agweddau o'i fywyd a'i waith,
mi ydym ni hefyd yn y gyfrol yn
edrych ar gefndir a hanes
sefydlu'r Wladfa, y ddadleuon
o'i phlaid ac yn ei herbyn, a'i lIe
yn hanes ymfudo'r Cymry yn y
bedwaredd ganrif ar bymtheg.
'Fe fu Michael D. Jones yn
ddylanwad pwysig eithriadol ar
bobl meg is Emrys ap Iwan ac
O.M. Edwards yn y cyfnod. Ond
roedd hefyd yn ffigur dadleuol a
dadleugar,
sydd
wedi'i
esgeuluso braidd o'i gymharu a
ffigurau erail1 yn hanes y
mudiad cenedlaethol ac mae'r
gyfrol hon yn ymgais i wneud
iawn am yr esgeulustod hwnnw,'

CYMORTHFEYDD
Os oes gennych fater yr hoffech ei
drafod gyda'r A.S. neu'r A.C.
mewn cymhorthfa, ffoniwch 01286
672076 i wneud apwyntiad
neu
ysgrifennwch atynt:
Swyddfa Etholaeth, 8 Stryd y Castel',
Caernarfon, LL55 1SE
neu
ebost:williamsgw@parliament.uk

PEINTIWR AC ADDURNWR
PRISIAU RHESYMOL
TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 870846

------------------------

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

~------------~
TREFNWYR ANGLADDAU

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

Gefnogwch ein Hysbysebwyr

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

CANLYNIADAU
LEFEL A.
Llongyfarchiadau
i Hannah
Hughes,
Llyngele,
ar
ei
cnanlyntauau mis Awst. Bydd
hi'n
astudio
Troseddeg
/
Criminology
ym Mhrifysgol
Bangor. Hefyd i Caio Iwan,
Carrog, sydd am fynd i Brifysgol
Caerdydd i astudio Hanes a
Hanes Cymru.
DROS OED YR ADDE\VID.
Llongyfarchiadau
mawr i Leu
Williams,
Refail a Doreen
Moore, Eryl COllage, ar ddathlu
penblwyddi arbennig yn 80 oed
yn ddiwcddar.
Beth
sydd
yngly /".n a garddio sy'n cadw
pobol yn heini?
OED
YR
ADDEWID.
Llongyfarchiadau
i Dilys
Griffiths, Delfryn, ar ddathlu ei
phen-blwydd
yn 70 oed yn
ystod yr haf.
OED
Y
PAS
BWS.
Llongyfarchiadau
i
Alun
Roberts, 1\1.0 of a, ar ei benblwydd yn 60 oed. Cyfle i
ddarganfod beth yw'r bysys sy'n
pasio o flaen y ty. Ond bydd gan
Clive James, Hafan, hefyd )'
fraint 0 deithio ar y bysys yn
rhad ac am ddim 0 hyn ymlaen.
Gobeithio y cawsoch eich dau
amser i'w gofio ac y byddwch yn
mwynhau
oes yr henaint aur .
•
PEL-DROED.
I...longyfarchiadau
i Hywel
Jones, Erw Wen ac ennill tarian
Clwb Pel-droed y Felinheli am
fod yn chwaraewr y flwyddyn 0
dan 12 oed. Yr enillydd dan 16
oed oedd Celt Iwan, Carrog,
Rhosbach.
EISTEDDFOD
GENEDLAETHOI .. Y BALA.
Llongyfarchiadau
i Betsan
Ceiriog, Erw Wen, ar enniJ 1 y
drydedd gwobr yn yr Unawd 0
dan 12 oed. Mae'n amlwg fod
mynychu
eisteddfodau
lleol
wedi arwain at lwyddiant mawr.
CYNGOR
CYMUNED.
Cynhaliwyd cyfarfod o'r Cyngor
yn Y Ganolfan, Waunfa\vr ar
nos Percher, 29 Gorffennaf
Adroddwyd
fod
Cyngor
Gwynedd
wedi cyrneradwyo
cais cynllunio ar gyfer defnydd
o adcilad anghyfreithlon
fel
ystafeII
chwaraeon,
101fa,
derbynfa a storfa yn gysyll tiedig
ag unedau g\vyliau cyfochrog, a
defnydd 0 ran o'r llawr gwaelod
fel modurdy yn gysylltiedig a'r

-_

eiddo
preswyl gyferbyn
a
Tyddyn Whisgyn.
CAPEL Y GYMUNED. O'r Iaf
o Fedi, bydd Capel Caeathro yn
rhan 0 Ofalaeth Glannau Seiont
ac yn croesawu'r Parchedig
Marcus W)'n Robinson fel ein

gweinidog.
Gweithgareddau'r Capel dros

Roedd dydd Mercher, 18 A~ISl
2009, yn ddiwrnod pwysig yo
banes tafarn Bryngwna. Ar 61
dwy flynedd a banner mae
Deree a Michelle Roberts wedi
symud ymlaen. Diolch yn fawr
iddynt am gefnogi'r gymdeithas
yma yng Nghaeathro, e.e. trwy
noddi digwyddiadau plant adeg
Nadolig a chaniatau defnydd o'r
maes parcio adeg digwyddiadau
mawr yng Nghanolfan y Capel.
Erbyn rwan Bethan Jones 0

y mis nesaf:

ANTUR YN LAWNSIO PILOT
AILDDEFNYDDIO DILLAD

Dydd Iau, 3 Medi am 7.30
Cyfarfod Swyddogion
Dydd Sztl, 6 Medi
11.00: Ysgol SuI
2.00: Parch Ronald
Williams
13: 11.00: Ysgol Sui
20: 11.00: Ysgol SuI
2.00: Parch Hu\v Dylan
27: 11.00: Ysgol Sui

Nos lau, 1Hydref a lIZ 7.00
Gwasanaerh Sefydlu'r
Gweinidog
CYMDEITHAS
CAE
CHWARAE.
Enillwyr
Tynfa
Misol mis Awst oedd:
£40:
(69) Chloe,
12 Tai
Glangwna;
£25:
(91) Nia
Hughes, Rbyddallt Ganol; £15:
(80) Mark a Linda, ly N cwydd;
£5: (27) Guto Jones, Tremall t.
Bydd }' Cyfarfod Blynyddol
yn cael ei gynnal am 8.15 yr
hwyr, nos LUll, 21 Medi yn
Nhafarn Bryngwna. Croeso i
bawb.
WEDI GWELLA. Mae Olga

Evison,

Cae Hopcyn,

wcdi

gwel1a ar 61 ei darnwain ychydig
yn 01.
ARLUNIO I BAWB. Unwaith
eto, bydd Mari Rose CefaiPritchard
yn arwain
cwrs
arlunio yng Nghanolfan y Capel
o dan nawdd
Cymdeithas
Addysg }' Gweithwyr (WEA).
Cynhelir
y cwrs ar foreau
Mercher rhwng 10.00 ac 1.00, 0
16 Medi ymlaen. Am fanylion
pellach cysylltwch
Mari Rose
ar
(01286)
673835
neu'r
Gymdeithas ar (01766) 515298.
CY MRAEG I RlENI (Welsh for
Parents). Cwrs newydd eleni
yng Nghanolfan
y Capel ar
brynhawniau
Mercher rhwng
1.15 a 3.15 yw ewrs ar gyfer
rhieni di-Gyrnraeg. Y tiwtor
fvdd
. G\vynne Wheldon E\rans.
Ydach chi'n nabod rhywun yn
yr ardal a fyddai'n elwa lrwy
f)rn)'chu'r c'tvrs? Ceir man)'lion
Lnvy ffonio (01766) 515298.
TAFARN
BRYNWGNA.

a

~

Mae
Antur
Waunfawr,
a
sefydlwyd 25 mlynedd yn 61, yn
gwmni clusennol
cymunedol
sy'n rhoi cyfleodd gwaith ac yn
cefnogi pobl gydag anablcddau
dysgu yn y gymuned,
Ar yr 22ain 0 Fedi, rnewn
partneriaeth
a Chyngor
Gwynedd,
mae'r Antur
yn
dechrau cynllun peilot i gasglu
dillad a defnyddiau 0 dai yn
ardal Waunfa\vr a Caearhro.
Drwy ddechrau casglu dillad a
defnyddiau
o'r ochr pafin,
bwriad yr Antur fydd cynnig
gwasanaeth
tebyg i gynllun
ailgylchu blychau glas Cyngor
Gwynedd. Mi Iydd fan yr ..\ntUf
yn mynd 0 gwrnpas ein hardal
yn rheolaidd i gasglu dillad gan
y cyhoedd.
Bydd y dillad sy n cyrraedd
Antur Waunfa\\r \11
cael eu
•
didoli gao weiihwyr a staff y
cwrnni, eu golchi, smwddio, ac
wedyn eu pecynnu ar gyfer eu
hail-ddefnyddio. Gan roddi eich
hen ddillad i Antur Waunfa\vr,
nid yn unig byddwch
yn
cyfrannu at yr arngylchcdd a'r
econorni
leol,
ond
hefyd
byddwch
yn
cefnogi
gwasanaethau
gwaith
a
hyfforddiarn
mac'r Antur yn
rhedeg.
Anfonir dros filiwn tunnell

Problem gyda'ch cyfrifiadur?

.....

Am wasanaeth cyfeiligar I ddatrys
a gwella eich cyfrifladur cysylltwch

a Gomer Roberts
Ffon : 01286 870462
Symudol : 07962 712368

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

n

fetrig

decstilau i. safleoedd
tirlenwi pob blwyddyn. Dillad
'j\v rhwng 400,000 a 700,00 o'r
tunelli hynny, a gallcm ni
ailgylchu 0 leiaf 85% ohonyn
nhw, Gallwch chi gyfrannu trwy
chwilio'ch cwpwrdd a didoli'r
pethau na fyddwch chi'n eu
•
gwisgo.
Gwyliwch eich blwch post
dros yr wythnosau nesaf am
daflen
gwybodaeth
gan yr
Antur, a chofiwch os na ydych
yn ei wisgo
Ailgylchwchl
0

DRWY'RPOST
I dderbyn ECO'R

WYDDFA
i'ch drws bob mis
cysylltwch ag
Olwen Hughes.
Mae ei manylion cyswllt
i'w cael ar dudalen 2.

G\.V,\SANAETH II FOl An GYFER
PARTION • PRIODA~AU
PEN-BLWYDD
BEDYDO • DAWNS • GWYLlAU

RHOSTIO
MOCHYN

D[: rre1.3JO es
~·lsio
Con ractl Wr n~
•

ARGYFER

POB ACHLYSUR
*

•r ,•

Benisarwaun
yw'r
bos!
Edrychwn ymlaen at bcnnod
newydd wahanol (gerddorol,
efallai) yn hanes yr olaf o'r tair
tafarn
a fu unwaith
yng
Nghaearhro.
(Beth
yw'r
cysylltiad rbwng tafarn y 'Cross
Keys' gynt a thafarn Bryngwna
hcddiw?)
Dymunwn bob llwyddiant i
Bethan ali chriw a gofynnwn i'r
gymuned ei chefnogi I Use it or
loose it; ehwedl y Sais!

Cig 0 ffermydd lieo)

. Partlon rhwn~ 40 a 400!
- G)'da saws afal a stwHin mewn

rhQliau

• Efo salad hefyd os dymun\vch
DEWCS, ~1AEO'N FLA5US!
CysyUt\\fch

j

JOHN BRYNAFON
LLANRUG

675190 /673188
flon ~\n1udol. 07798 718188

" 0\:-' (IG ,.

\\'cfan: W\\1\v.ydyncig.co.uk

CEGINAU
YSTAFELLOEDD
YMOLCHI
A LLORIAU
9 Rnos Rug
L{a'lnl!J Camrarjol.

PENISARWAUN
Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407

YR

YSGOL
GYMUNED.
Dyrnunir pob lwc i'r rhai sy'n
cychwyn )'11 yr yosgolUwchradd
a chroeso cynnes i'n newydd
ddyfodiaid
gan obeithio
y
byddanr yn ymgynefino
yn
sydyn yn ein plith.
YSGOL
SUL
BOSRA.
Gobeithio i bawb ohonoch gael
egwyl braf a gwyliau da. Bydd yr
Ysgol Sul yn ailgychwyn fore
SuI, 6 Medi am 10.00 Y bore.
Croeso

twymgalon

i aelodau

newydd.
Rydym fel arhrawon
yn
cydymdeimlo'n
ddwys gydag
Elen George a'r teulu 0 golli
mam a nain annwyl.
CAPEL BOSRA. Bnawn SuI, 19
Gorffennaf, gyda Merfyn Jones,
Caernarfon,
yn gwasanaethu,
derbyniwyd
Catrin
Jarvis,
Catrin Jones a Nia Esyllt yn
gyflawn aelodau.
Am 3.30, gyda'r Parch Pryderi
Llwyd
yn
gweinyddu
bedyddiwyd Elain, merch fach
Nia
a
Stephen
Walker,
Brynrefail.
APEL
Y CAPEl... Y mae
dyddiau o'r Calendr 2009 yn
cael eu gwerthu am £1 yr un er
budd adnewyddu'r capel. Bydd
aelodau'r
Pwyllgor
yn
ddiolchgar
iawn
o'ch
caredigrwydd
a'ch
cydweiihrediad
arferol.
Gobeithir

gwerthu'r

tuag at godi arian at gynnal y
Rhan Gymunedol o'r Neuadd.
RAS PEL!. Bu'r gwcithgaredd

hwn yn bynod lwyddiannus eto
eleni. Gwerthwyd bron i 300 pel
a diolchir i bawb a gyfrannodd
ac a gefnogodd y noson. Yr
enillwyr oedd Erin Fflur, wyres
Irfon a Heddwen, Garej Cwm;
Rhys Jones, Cae Corniog Bach;
Irfon, Garej Cwm.
GWELLHAD.
Gyda'r tywydd
anwadal a m is Awst hynod
siomedig, anfonwn ein cofion
cynhesaf at bawb obonoch sydd
wedi bod yn sal. Ein cofion
arbennig at Beti Pritchard, 3
Llys y Gwynt ac Annie Hughes,
Llys
y Gwynt,
wedi
eu
triniaethau yn Ysbyty Gwynedd
ac Ysbyry Eryri. Rydyrn yn
anfon ein cofion atat tithau,
Bryn Griffiths, Bryntirion gynr,
ac yn boli amdanat yn gyson.
Mae'r siwr y cawn dywydd teg
unwaith y bydd yr ysgolion yn
ailddechrau - rhyw Ha Bach
Mihangel.
LLONGYFARCIIIADA
U.
Rydym mor falch 0 longyfarch
David Brailsford ar ei dderbyn
yn Gymrawd
Anrhydeddus
Prifysgol Cymru yn ddiweddar
am ei wasanaeth clodwiw ym
myd chwaraeon - yn arbennig
Beicio.

365

niwrnod.
YMDDEOLIAD.
Dyrnunir
ymddeoliad dedwydd i Dafydd
Les Roberts, Pen Dinas Mawr,
wedi blynyddoedd fel Pennaeth
Ysgol Deganwy, yn ogystal a
Carolyn) ei wraig, fel Athrawes
Gofal Arbennig i'r rhai a nam
golwg. Pob bendith i'r ddau
ohonoch a mwynhewch eich
ymddeoliad.

PWYLLGOR
NEUADD.
Tynnwyd Clwb Cant Awst a'r
enillwyr
lwcus y\\1 Richard
Green, Tan y Coed, ac Efa
Thomas) Cricieth.

Buasem

hynod falch 0 gael
aelodau newydd i'r Clwb Cant
gan ei fod yn hynod werthfawr
}'D

David
Brailsford,
Cymrauid
Anrhydeddus Pnfysgol Bangor.

• GwyJiau Prydeinig a Chyfandirol.
• Rhaglen Tripiau Oyddiol.
• Cerbydau moethus ar gael ar
gyfer IIogi preifat.
• Cerbyd 7 ac 14 sedd ar gael ar
gyfer teithwyr maes awyr ac
ar gyfer logi preifat.
• Adran teithiau grwp - yr holl drefniadau wedi'u gwneud:
archebiadau gwesty a IIong, teithiau, archebiadau theatra
digwyddiadau

POB DYMUNIAD DA i Ynyr a
Gwenllian Glyn ar achlysur cu
priodas. Pob bendith i'r ddau
ohonoch.
ARHOLlADAU.
Gyda
balcbder
yn flynyddol
y
llongyfarchwn ein pobl ifanc ar
eu llwvddiannau ysgubol yn yr
amrywiol arholiadau a dymunir
pob Uwyddiant i chwi yn y
chweched,
}' colegau
a'ch
swyddi newydd.
Dymuna Jen, mam Luke Lloyd
Hughes aLly r, ei frawd, ei
longyfarch ar ei Iwyddiant yn yr
arholiadau
Salon Uwch, gan
ddymuno pob lwc iddo ym
Mhrifysgol Bangor yn yr Adran
WyddonoI.
EISTEDDFOD
GENEDLAETHOL
Y BALA.
Llongyfarchiadau i Lois Eifion
a Daniel Safko ar gipio'r wobr
gyntaf i ddeuawd offerynnol.
Llongyfarchiadau hefyd i John
Eifion a Chor y Brythoniaid am
gipio'r
ail
safle
mewn
cystadleuaeth 0 safon uehel i'r
Corau Mawr.
Balchder o'r mwyaf hefyd
oedd gweld Eurgain Haf, cr
gwaethaf ei baglau wedi anffawd
gyda'i cheffyl, yn cymryd rhan
yng nghysradleuaeth
y Corau
Cymysg, ac yn cael dathlu gyda
Chor Godre'r Garth ar dderbyn
)' wobr gyntaf

ARHOLIADAU
PIANO.
Y
mae Anesi Bryn yn prysur ddal
i fyny a'i chwaer, Lois Eifion,
gyda'i phiano. Llwyddodd
i
dderbyn gradd 7 yn ddiweddar,
Ardderchog wir, Anest!
LLONGYFARCHIADAU
hefyd i Tomos Parry, Waunfa\vr,
wyr Avril a Geraini, Careb, ar
lwyddo yn ei arholiad Gradd I.
Da iawn chdi, Tom os, dal ati
rwan. Cofia, dyfal done a dyr y
garreg.
Y rnae'r ddau yn ddisgyblion
i Carys Jones, Cae Eboni.
SEFYDLIAD PRYDEINIG Y
GALON.
Dymuna
Cangen
Caernarfon ddiolch 0 gal on i
Elizabeth Jones ac Ann Ifans
am gynorthwyo gyda'r casgliad
o dy i dy. Casglwyd £145.
Diolch 0 galon i bawb am eicb
haelioni.
CARTREF
NEWYDD.
Pob
dymuniad
da i Jonathan
Richardson
a Bethan yn eu
cartref
newydd
yn
Stad
Minffordd,
Llanrug.
Croeso
twymgalon i Bethan i fro'r Eco.
Rydym mor faJcb 0 weld ein
plant ifanc yn aros yn y fro.
TI A Fl. Cychwynnir mudiad
Ti a Fi yn Neuadd Gymuned
Ysgol Penisarwaun bnawn Iau,
3 Melli 0 1.30 hyd 3.30. Codir tal
o £1 y plentyn/babi - bydd cyfle
i gymdeithasu
gyda phaned,
cyd-chwarae a cbael mwyniant.
Croeso cynnes i unrhyw riant
sydd a diddordeb i ymuno yn yr
hwyl.

Y Sgwar, Llanrug, C~ernQrfon, Gwynedd LL66 4AA
~/An:~1~A~-~'~1'~ • f:facs: 0129&-&71126
E-bost: Info@arvonia.cO.uk • Gwef~n: www.arvonia.(;o.uk

nlSTEDDOD
BI3NTREF.
Cynhelir yr Eisteddfod eleni ar
no:.

Wener,

20

Tach\lVedd.

!\lgoffir aclodau'r PwyllgQr fQd

Pwyllgor nos Lun, 7 Medi am
7.30 o'r glocb i gadarnhau'r
rhaglen amrywiol a threfnu
N oson Goffi.
Y CARNIFAL. Gorffennaf S11.
Bu'r
wythnos
0
weithgareddau
yn
hynod
lwyddiannus
ero
eleni.
Cychwynnwyd ar nodyn uehel
gyda Chymanfa Ganu fywiog yn
Eglwys
San res Helen
dan
arweiniad Arwel Jones, gyda'r
rhan agoriadol yn nwylo'r Ficer,
Lloyd Jones. Yr organydd oedd
)T Dr William Munro. Cafwyd
datganiadau
hyfryd gan Gor
Plant yr Ysgol Gymuned, Cor
Meibion Dyffryn Peris ac Elin
Mair,
Llanberis.
Bu'r
nosweithiau
Bingo,
Gyrfa
Chwist, Mabo1gampau, Disgo'r
Plant a'r Helfa Drysor yo
llwyddiant mawr. Bu'r tywydd
yn garedig a'r haul yn rywynnu
bnawn Sadwrn i'r Carnifal.
Cychwynnodd yr orymdaitb
o'r Cartref Nyrsio am 1.30 gyda
aelodau 0 Fand Pres Llanrug.
Coronwyd
Annia Evans yn
Frenhines
}' Carnifal gyda'i
gosgordd Catrin a Rhiannon a'r
Tywysog Jordan. Bu cystadlu
brwd
yn
yr
amrywiol
gystadlaethau a bu'n dasg anodd
i Dr a Mrs Huw Tegid Roberts a
Mrs Paul feirniadu'r gwisgoedd
ffansi gwych.
Dymuna'r pwyllgor ddiolch 0
galon i bawb a gefnogodd mewn
unrhyw fodd tuag at lwyddiant
y Camifal.

Jeall Y Raffl CWil1 a Ja11el a'i
pheli Bingo.
PLYGU'R ECO. Atgoffir chwi
garedigion
yr
Eco,
mai
Penisarwaun
fydd yn pl)/gu
rhifyn Tachwedd. Erfynnir yn
daer am eich cefnogaetb arferol
•
ac estynnwn
groeso cynnes 1
unrhyw Ull ddod illQm i Neuadd
Eglwys Santes Helen 0 5 o'r
gJoch ymlaen ar nos lau, 1
1Iydref.

,

Y Chwarel yn Cau
(Awst 22, 1969 - 2009)
Ysgytwol fu'r pnawn yng 'Ngwaelod y Gwaith">
dadansoddi'r hen oes ysgoga'r co';
deffro sylweddoliad - cofio yr iaith
o'r sine, twll a'r sied

hen gelfi'r fro:

rhys, cowian, rhaff, a'r cyn bach, a'r ffarwel
roc, pric mesur, cyllall bach, plocyn tin,
mesur y crawia - ar 61 merchaid swelond er hwyl y caban - bu'r llwch yn flin.

Y r oedd neuadd y 'cownti' dan ei sang
a rnynd ar eiternau ddoe-heddiw'r c\vrncor a'r 'Hogia', datI fand, i'engtid rai bang
o euogrwydd i'n holl argofio trwm,
roedd trydan 0 hyd mewn acen a sgwrs,
os y\y'r corn yn fud - mae'r fro'n dal ei chwrs.
NORJ\<iAN

Ct.oss

[FACtTWF.N]

DIGWYDDIADAU ARBENNIG I GOFFAU
40 MLYNEDD ERS CAD CHWAREL
LECHI DINORWIG
Roedd Amgueddfa Lechi Cymru
yn Llanberis
yn coffau 40
mlynedd
ers cau Chwarel
Dinorwig ym 1969 gyda cyfres 0
ddigwyddiadau
arbennig
yn
ddiweddar,
Caewyd y chwarel ar 22ain
Awst 1969; collodd 350 0
ddynion eu swyddi a bu'r effaith
ar
bentref
Llanberis
a'r
gymdogaeth
yn aruthrol
gan
newid cymuned chwarelyddol a
ffordd 0 fyw a oedd wedi bodoli
ers y l780au, am byth,
'Roeddern
yn ceisio rhoi
hanes y cau yn ei gyd-desrun,'
eglurcdd
Julie
Williams,
Swyddog
Marchnata
yr
amgueddfa. 'Gan fyfyrio ar y
bennod bwysig hon mewn hanes
ac ed ryeh yn fwy man \"1 I ar yr
effaith a gafodd y cau ar y
gymuned ac ar ei phobl.'
'Ganrif ynghynt, byddai cau'r
cb warel
wedi
bod
yn
annirnadwy.
Roedd Chwarel
Dinorwig yn un o'r cbwareli
llechi mwyaf yn y byd - a, gyda
Chwarel
y
Penrhyn
ym
Methesda,
gallai gynhyrchu
mwy olechi toi mewn hlwyddyn
na'r holl chwareli llechi eraill yn
y byd gyda'i gilydd. Cafodd y
tawelwch dieithr a ddaeth i

Ddinorwig ym mis Awst 1969

effaith enfawr a hirbarhaol ar yr
ardal.'
Mae arddangosfa yn edrych ar
gau'r chwarcl eisoes wedi agor ar
)' safle, a roedd y digwyddiadau
yn cych wyn yn yr wythnos yn
arwain i fyny at gau'r chwarel,
sef Awst 22, 1969.
Ar 17~ 18 a 19 Awst
cynhaliwyd cyfres 0 deithiau
tywys i'r chwarel yng nghwmni'r
hanesydd
lleol, Mr Dafydd
Whiteside Thomas. Yna ar 20,
21
a
22
A\VSl
cafwyd
perfformiadau
0
ddrama

LLUNI

gwmrii'r
Dinorwic
Slate
Quarries Co Ltd,' meddai Julie.
'Roedd y teirhiau [ywys yn
arwain pobl i ganol y chwarel ac
i galon y lleoedd llafur caled. Yn
y ddrama
cafwyd
cipolwg
pellach ar gefndir y cau ac
roeddem )'11 gobeithio y byddai
nifer 0 yrnwelwyr yn gallu
rhannu euprofiadau nhw hefo ni
ar y prynhawn er mwyn i ni
ychwanegu at rai o'r storiau sydd
wedi cu hcl gennym yn barod.
Yna'r cyngerdd yn rhoi ffenest i
raj o'r talentau a fagwyd yn yr
ardal hon.'

Mae mynediad i'r Amgueddfa
a'r hoIl weithgareddau
Al\l1
DDIM a gellir cysylltu aIr
amgueddfa ar 01286 870630 neu
drwy
ebostio:
llechi@'
amgueddfacymru.ac.uk.
Am fwy 0 fanylion ynghyd ag
unrhyw un o'r digwyddiadau
cysyllrwch a'r amgueddfa ar
01286870630.

~

D,: Deun Bllis Jones offerynu»:

A'R COFIO

arbennig wedi ei chomisiynu ar
gyfer yr achlysur yn cael ei
pherfformio yn yr amgueddfa ac,
ar
22
Awst,
cynhaliwyd
'Diwrnod
Agored'
yn
yr
amgueddfa .rhwng lpm a 3pm,
gyda'r staff yn eroesawu pobl leol
ac yrnwelwyr er mwyn hel
atgofion gyda nhw yngly An a'u
profiadau 0 gau'r chwarel.
Hefyd, am 7.3Opm ar 22 Awst,
cynhaliwyd cyngerdd arbennig
yn Ysgol Brynrefail, Llanrug,
gyda'r perfformwyr i gyd yn
hanu 0 ardal Chwarel lechi
Dinorwig,
'Roedd yr holl weithgareddau
wedi'u canoli 0 gwmpas yr adeg
y byddai'r
ch\varelwyr
\vedi
derbyn llythyr diswyddo gan

Priodasau
Dathliadau
Achlysuron Arbennig
Cynadleddau
Pwyllgorau
8wydlgn 8ar
Cinio Dydd Sui

THE LEGACY
rcOYAL VICTORIA

Ibmos, Chuiarelur sydd newydd golli ei uiaith. yl1 y chuiarel chsuaraetoyd gan Ilion Willial'lts.
Y mab, (YwYIL, sydd yn hoJJ iaum 0 ganeuon Dafydd [wall - cymenad

uiedi chuiarae gun A ron Euans.
J2/dy Sian (SaeS7zes 0 Lerpuil sydd ylz aros yn Llanbens e/o'i

Nain) yrt

cael ei chwarae gall Mared Elliw Hughes.

NI FEIBION
Bwthyn Gadlys

HOTEL

LLANBERIS
Ffon: 870444

* Gwerthwr

Glo

... OIQW GwrQS Canolog
Ffon;

Llanbcria {O)870 832 9903

i'ch cadw'n gynnes ac yn glyd!

YSGOL BRYNREFAIL

Mr Harri Jorles .),~,cyjlWj'I'IO siec 0 £350 1Rebecca Snouden a Hanna
Gwyn. Cyftaniad gall yr )'sgo/ i i>"1d cllag at drip _vgenod i Nieeria i

umeud gwaiC}l gwirfoddol am dutr

WytllTIOS

dros yr lia].

CANLYNIADAU TGAU
GWYNEDD 2009
Mac Cyngor Gwynedd wedi talu
teyrnged i holl fyfyrwyr y Sir
sydd wedi gweithio mor galed i
sicrhau canlyniadau ardderchog
yn arholiadau TGAU e1eni.
Wrth longyfarch
yr holl
ddisgyblion ar eu llwyddiant,
dywedodd y Cynghorydd Liz
Saville Roberts,
Arweinydd
Portffolio
Addysg
Cyngor
Gwynedd:
'Mae canlyniadau TGAU yn
dda eto eleni ac yn dyst i
ymroddiad
ein pobl ifanc,
athrawon a rhieni. Gallwn fod
yn falch iawn 0 lwyddiant
addysgol ein pobl ifanc sydd yn
allweddol i ddyfodol y Sir.'
'Hoffwn longyfarch pob un
svdd wedi llwyddo
yn yr
arholiadau, ac yn benodol i'r
rhai
hyn ny
sydd
wedi
yrndrechu'n
galed ac wcdi
c~rtlawni ell pOLensial • nill )')y'r
ystadesnll moel yn dan~og hyn.
GW'Wll duymUDQ'n dJa i bob un

()bonynr \vfrh iddvnr ~yrnud
y~1aen yn C1.' hnddysg
a
hylfOrdularll
Hoff\OYll hcf)'d
BYl'Tlryd ~ cyflc ~ ddiolch l'r
arurtlW()n ltlll eli g1rYtlilll \iul"d ,,'"
hyrnrQJiliad
wrth giliogt !Ie
YSOrvclull cin
publ
ifMl1~
C'Wynedd.'
Ychwancl!.ud(J Dc)vi 1\, JOll~\),
Penn.acth
Adr!ln
Add!'Q{!

ar gynhwysiad yn yr ysgolion.
Yn ogystal, mae'r ganran a
enillodd y graddau uwch (A * ac
A] bellach yn 19.8% a graddau
A*-C yn 69.4% sydd gryn dipyn
yn uwch na'r ffigyrau ar gyfer
Cyrnru. Mae canlyniadau 2009
yn dda ac mae'r disgyblion a'r
staff i'\.V llongyfarch
am eu
hymdrechion a'u llwyddiannau.'
'Mae ansawdd y canlyniadau
yn dderbyniol iawn ym mhob
un o'r pynciau ond mae'n bleser
gallu nodi bod canrannau
llwyddiant yn y pynciau craidd,
sef
Cyrnraeg,
Saesneg,
Mathemateg
a Gwyddoniaeth
yn parhau yn dda sydd yn
adlewyrchu'r pwyslais a roddir
yn yr ysgolion ar ddatblygu
sgiliau sytraenot y disgyblion.
Mae canrannau
Ilwyddiant
mewn pynciau unigol rncgis
I'franocg,
Ccrdd)
Addysg
Grefyd dOl, Cerutl a DrUIIIU
hcfyd yn dda. Rtt'Yf hef\1d yn
[alch iilwn 0 lwyddiant
y
•
di~aybll0n
me\.\Tn Dynciau
e"l w~\liSQe\.hol eu nnw.. megis
ArlwyaeLl1 a LIc[)'gar\ych,
Twrisl!ae~h a IIamdden
a~
Ieehvd a Goral CYll1UCilllClllol,

Mae cynllun syn dcfnyddio
technoleg flaengar i helpu i atal
rwvll pasporl a chadw pobl rhag
camddefnyddio gwybodaeth am
bobl eraill i gyflawni troseddau
difrifol,
yn llwyddo
yng
N ghaernarfon.
Cafodd
y
Gwasanaeth
Cyfweliad Fideo (VIS) ci lansio
gan y Gwasanaeth Hunaniaeth a
Phasportau (IPS) fis Chwefror,
Mae'n defnyddio cyswllt fideo
diogel, i gysylltu pobl syn
gwneud cais am basport cyntaf i
oedolyn,
gyda staff wedi'u
hyfforddi ac sydd gannoedd 0
filltiroedd
i ffwrdd
mewn
swyddfeydd cyfweld pasportau.
i\iae dros 300 0 ymgeiswyr wedi
ei ddetnyddio '0 barod.
Mae'r Cvfweliad
Fideo VIS
•
vn
. un 0 amrediad 0 fesurau atal
(,,')'11 rnae'r Llywodraeth yn eu
defnyddio i wneud yn sicr fod y
pasport ymysg y rhai mwyaf
diogel )'n ~' byd.

~\1ae'r gwasanaerh h wn ar
gael am fod 68 0 S\\ yddfeydd ar
draws ,T• Devrnas
Unedig wedi
•
cael eu paratoi i roi cyfweliad
wyneb yn wyneb i ymgeiswyr
tro cyntaf am basport oedolyn,
er mwyn rhwystro rwyll \,''IT.
Yng Nghaernarfon,
mae'r
gwasanaeth
cyswllt
fideo
newydd yn gweithredu mewn
partneriaeth
gyda Chyngor
Gwynedd, sy'n darparu lie yn
swyddfa Penrallt
a staff i
hwyluso'r cyfweliadau.
Yn ogystal a bod yn rhwystr
mawr i dwyllwyr, mae'r broses 0

I bob plso\yn i\ safodd
arholiadau elerti
I

nid At'hl\li!ld - yn lI011!
)'W rncilli UtltblYSi""j
.mae don~nll ~V't\ h!\U ~" h!llt
•
a'n \vrril1l1yn j ~"tlrcil1diD.d,
V~~oll

RI.J

gyfweliad 0 hirbell wedi bod yn
gyfleus i 352 0 oedolion oedd yn
yng

gwsmeriaid

ngogledd

orllewin Cyrnru ac oedd eisiau
gwneud cais am basport am y
tro cyn taf yn ystod }' chwe mis
diwethaf
Doedd dim augen
iddyn nhw deithio cannoedd 0
filltiroedd i'r swyddfa gyfweld
pasport agosaf.
Dywedodd y Gweinidog dros
Hunaniaeth
yn y Swyddfa
Gartref, yr Arglwydd Brett:
'Mae cyfweliadau wyneb yn
wyneb yo allweddol ar gyfer atal
twyllwyr sydd eisiau defnyddio
hunaniaeth
pobl
eraill
i
gyflawni troseddau difrifol yn
cynnwys lwyll budd daliadau,
gweithio yn anghyfreithlon,
delio
me\VTI cyffuriau
a
therfysgaeth.
'Mae'r Gwasanaeth Cyfweliad
Fideo wedi'i drefnu i fod yn
ffordd gyfleus i oedolion yng
ngogledd
orllewin
Cymru
wneud cais am basport am y tro
cymaf, trwy wneud yn sicr fod y
pasport Prydeinig yn parbau i
fod yn un o'r dogfennau teithio
mwyaf diogel yn y byd.'

Fe wnaeth yr IPS atal 9,832 0
geisiadau twyllodrus am basport
y Ilwyddyn ddiwethaf yn y
Deyrnas Unedig, ac mae wedi
yrnrwyrno i ostwng lefel y twyll
pasport hyn yn oed yn is na hyn.
Mae mwy 0 wybodaeth am
basportau a sut i wneud cais am
un ar gael oddi wrth y Llineli
Gyngor ar Basportau, 0300 222
0000, ac yn www.ips.gov, uk

Gwedd newydd i finiau Gwynedd
Fydd dim esgus gan bobl dros
ollwng ysbwriel ar strydoedd
Gwynedd
wedi
cyflwyno
biniau newydd sbon drwy'r
•

S1r.

Mae Cyngor Gwynedd wedi
sicrhau nawdd gan ymgyrch
Trefi Taclus Llywodraeth y
Cynulhad i brynu 1000 finiau
newydd ar gyfer canol trefi a
chanolfannau ~iopa It.:uled y
•

Portffolio Arngylchedd Cyngor
Gwynedd, y bini au newydd,
Meddai: 'Mae'n drist dweud
ein bod yn gorfod atgoffa pobl
iddefnyddio biniau neu i fynd
a sbwriel adref gyda hwy a
pheidio
ei adael ar lawr.
RydYIIl yn derbyn llawer 0
.
..
"
gwynion am st)'mplQU slgarets

a gwm cnoi wedi eu taflu ar
lawr,

Gall

SIr.

amgylcheddol

Gall publ :ly'Jl cael eu dal )'ll
f\vriadoJ gadael shwrlel ar y

i'n cymuneda11

~trydwyncbu din..,y yn y fan

~'r lIe.
Bydd

llwch

blwch

ar y

e,"vared atu

golI\vna ilr y
smrl.] ac i lcihtlu'r perYel Q

fforud szyfrifol.

yn dechrau tan
nlewn biniau dmy UUall1)y"in
wrth suc] ~ared
~Ju ~1gn.ret.
BVdd Lacad arbCllllie
y
b~n~au ne\vydd hcfyd i a.rbed
snvylanoll a phltl traill rbile
5"vncud rn\vy 0 lanastr ar ein

ggllwn

s~l5ar~t
yn

cael

e\1

"r

~uy()uedc1

a

IDunllUll

\,;yl1Q~dd\'ls.

(:roeS9wodu1f Cyngtlorydd
C"rcth ~obcrt$l

Arwelnydd

troseddau
fel }'ma \\.'neud
edrych yn £ler a

gall ni\veidio ein hiechyd.
'Rydw l'n gobeithio hydd y
biniau newydd yn annog pobl i
\vneud y neth iawIl a cha!;}

biniau fel na fyllu sl)'mpiau
ysm)"owyr

C~rnRorO\vyrlcllu:
'U n".,a~J, cto elcn1 m!l~'r
c!illl~'1lJdudU yn rhtll i fod ) n
talch ynJJrnt. M!1c'r got\f4!1n
~yL1(1wedi llwV(JU(),~r[ y ganrdIl
h·-G) y~l.09.40).. sydJ ~n uwch
ng'r illJlwr ccncdlaClllol llC yn
ndlewyrchu'r p\vysla_is a roddir

CynIIun Atal TwyII yn
Boblogaidd yng Nghaernarfon

gwastraH

mewn

'Mnc'n werth atgoffa pobl y

ailgylC.llU Ua\ver 0
bClhau sy'n cael eu fnflu i
finjau ar y ~lfYd mcgis potell a
charuau cU.od.
'Gall pobl sy'n Laflu :sbwriel
\.IT y stryd w).ncbu dirwy gan
Wardeiniaitl GortoliltClll Slryd
Cynoor
Gwynedd
neu
Swyddo{!10n
CcfnogacLh
Gymunt;;dol yr l-Ieddlu.'

YSGOL BRYNREFAIL

Yr Adran Gymraeg

dirprwy
brif
wein idog
y
Cynulliad, Ieuau W}Tn Jones.
Cawsant gyfle i'w holi ar bob
math 0 bynciau llosg, a hwyrach
y bydd ambell un yn dilyn 61 ei
draed yn y dyfodol!

Rhoi'r byd yn ei Ie!
Yn ddiweddar
gwahoddwyd
carfan
ddisgyblion
Y sgol
Brynrefail
i fynd i Galeri
Caernarfon er mwyn cyfweld

°

Yr Wythnos
Drawsgwricwlaidd
Y n ystod wythnos olaf ond un y
tymor

diddymir

arnser le n

arferol disgyblion blynyddoedd
7, 8 a 9 a chant gyfle i fwynhau
wythnos
0
weithgareddau
arnrywiol y tu hwnr i furiau'r
dosbarth. Y n yr Adran Gymraeg
rydym yn trefnu dwy daith - y
naill ar gyfer Blwyddyn 7 a'r
llall ar gyfer Blwyddyn 9. Mae
Blwyddyn
7 yn dechrau'r
diwrnod
trwy
ymweld
a
Chastell Dolbadarn cyn troedio
llwybr
y
chwarelwyr
yn
Ninorwig at faries Mon. Wedyn,
maent yn treulio'r prynhawn yo

easglu
gwybodaerh
yn yr
Amgueddfa Lechi yn Llanberis.
Dyma sylwadau rhai o'r plant:
'Roeddwn i'n boffi cael mynd
allan o'r dosbarth a gweld y
pethau roeddem wedi dysgu
arndanynt.'
- Sara Parry
'Roedd hi'n braf cael gafael yn
yr offer a gweld y chwarelwyr yn
hollti a naddu.' - Liam Hughes

'Er ei fod yn anodd, mi wnes i
fwynbau ccrdded y llwybr serth
a gweld pa mor anodd oedd
bywyd y chwarelwyr - a hynny
cyn cyrraedd eu gwaith hyd yn
oed!'
- Elliw Hughes

Rhai

0 'r disgyblun: gyda

Taith Ddiwylliannol
Taith ddiwylliannul
oedd ar
gyfer Blwyddyn 9 , yn taro ar
fannau allweddol vn ein hardal.
o gartref T. II. Parr}'-Williams
yn Rhyd Ddu j gartref ei
gefnder, R. Williams Parry, yn
Nhalysarn, cafodd y disgyblion
weld eymaint sydd gan yr ardal

-

Rhai

0

Ieuan

W)ltl

]o7les.

hon i'w gynnig.
Treuliwyd
amser yn cerdded y Lon Wen
befyd cyn ymweld a ehartref
Kate Roberts yn Rhosgadfan.
Wedyn,
yrnlaen
a ni i
Glynllifon
i fwynhau hanes
Cilmyn a gweld cofeb Gwerin y
Grai th
a'r
Amffitheatr
anhygoel.

ddisgyblion Bluiyddyn 7 ar y llwybr igam ogam i fyJlY ir
chuiarel.

Mosgito
Braf oedd gallu erocsawu un 0
gvn-ddisgvbllon
yr ysgol yn 61
i'w gynefin yn ddiweddar. Mae
Trystan Morris - 0 Ddeiniolen
yn wreiddiol
- bel1ach yn
gyflwynydd ar raglen deledu
boblogaidd Mosgito, sy'n cael ci
chynhyrchu yn y ddinas fawr
ddrwg. Ond fel rban o'i waith,
daeth draw i Frvnrefs
i ffilmio
•
eitem ar gyfer y rhaglen.
Mae gan yr ysgol gwrs

diddorol
yng
nghyfnod
Allweddol4 o'r enw 'Traffig' ble
mae'r disgyblion yn cael cyfle i
ddysgu
am
egwyddorion
sylfaenol mecanwaith a hefyd
ennill cyrnhwyster gyrru beie
modur. Mae'n bwne bynod
boblogaidd gyda'r disgyblion a
braf oedd eu gweld gyda'u
haihro, Mr. Howyn Jones ar
S4C yn arddangos eu doniau.
Doedd Trystan ddim hanner
mor gelfydd ar }' beiell!

Adam Jordatz a GwW7Z yfZg Nghae Gors

•
~u
O'R CYNGERDD

Dr Dafydd Roberts a Dei

T011'lOS

Hogia'r Wyddfa

Barld Deiniolen. Anoeinydd WYll Williams

Balzd Llaurug. Anoeinydd: Paul HI~g}les

Emyr Gibs011

Cor Meibictl Dyffryn. Peru ar flaen y gynulleidfa

•

Siop Waunfawr

I

~l-1owarda Dobbio)

P..?y PDjntr Pnpu, NDwyddr
().,di." ()ym,.~g,()ylt;hgronifu,

Swyriydd, Nwrdda« Ty

Ffoni (012V~)~50VJ4
Di61~""aM a~fn6ai'r f~nt~rn~wydd

ar ~gor 7 _~O - e.xo
R_OO - ~.OO (S~dwrn)
9.00 - 1~.OO (gul)
e-bos~: siopwaunfawr@live.com

ar A90r

9 V borg tan 4 V onawn - 7 rnwmon vr wvthnos
Cwmnl c\ldwaithr~doldi·alw vw CabanCyt wedl ai ~etvlflu i
hwyJl.Iso~tbJYOi{ld ocC)nl)m~llrldcefn gwlRd.

NOOcanan cyt. yw meen gwennreolao cynauaowy syoo

vn

cvnhvrchu inewm drwv 9i brif walthoareddau r~feniw

~CaffiTrwyddedig. Vstafell Cynhadledd a Gwasanaeth Argr::lffu a

LI\.In90~iO)
ill; gr yr lin pryQ I gcrnogt b~~ne~!leol tVne~ul,lausnee

taeam er mwyn creu cYlleoeO£1gwailn,

Gaban. Yr "en Ysgo., Irynrefall

I~"
..

www
n~yf .or,
caban®caban-cyf.ors
01286685500 (eattl) 01288 685 482 (SWVddta)

phrofedigaeth 0 golli ei merch
yng nghyfraith yng Ngharmel,
sef gwraig annwyl Meirion.
Parhad 0 dudalen 11
Hefyd, bu farw Alwyn
I ......
Owen,
Llanberis,
rhaglen ddifyr ac amrywiol
PLAID
CY MR U.
Helfa
cydymdeimlwn
a'i frawd,
Drysor eleni oedd yr orau eto: wcdi'i threfnu am y flwyddyn.
Michael, Bryn Beuno, a'r teulu
dyna oedd barn y criw a Atgoffir Genod Penisarwaun
oil.
ddaeth ynghyd nos Fercher,
mai chwi fydd yn gyfrifol am y BABlS NEWYDD.
baned a'r raffl.
Gorffennaf 8, i fwynhau swper
Dymuniadau gorau i Lowri a
bendigedig i gloi'r noson yng CAPEL Y RHOS. Oedfaon
Sian Gwyn ar enedigaeth Myfi
Nghlwb
Golff Caernarfon.
mis Medi fel a ganlyn:
Gwyn, chwaer fach i Math ac
6: Y Gweinidog, ac fe
Roedd yr helfa wedi ei
Olwen a wyres fach newydd i
weinyddir y Cymun
threfnu'n arbcnnig 0 dda gan
John a Mary Roberts, Bedw
Rhian
Thomas
a Bethan
13: Parch J.M. Job
Gwynion.
Roberts,
a phawb
wedi
20: Y Gwcinidog
Hefyd, mab bach i Gwenno ac
mwynhau'r
daith ar nos on 27: Parch John Treharne
Iwan Parry, Stad Minffordd.
hyfryd 0 haf ar hyd ffyrdd
Y SEFYDLIAD
COFFA.
Croeso mawr i Now Ifan,
diddorol gyda
golygfeydd
Enillwyr Gorffennaf ac Awst
cefnder bach i Beca a Guto ac
gwych 0 gwmpas yr ardal. Yr oedd: £20: Mrs 1. Jones, 4 wyr i Geraint a Margaret, Bro
enillwyr oedd Nan, Meryl,
Disgwylfa; £7: Mrs E. Jones, 4 Da\\.el.
Hafan Elan; £5: Mrs M. Chwaer fach gafodd Guto,
Julie a Pat, ac aeth y wobr
gysur, y bwbi, i Enid, Carrie a Davies, Bod Awel.
Afon Rhos, Lois Gwilym.
Llinos. EnilIwyr y rafflau
£20: Mrs E. Rowlands, Llys
Llongyfarchaidau
iMam
a
ocdd Sioned, Nel, Sian, Ruth a Forgan; £7: hir I. William!),
Dad, sef Gwen a Stephen ac i
Miriam.
Disgwylfa;
£5:
Mrs
S. Nain a Taid, Glyn a Lynne,
Williams, Glyn Afon.
Y flwyddyn nesaf, bydd
Stad Talybont.
Alfie, Heulwen a Bethan yn DYMUNIADAU
PENDymuniadau gorau i Cairin a
trefnu'r helfa drysor.
BLWYDD. Llongyfarchiadau
Gwyndaf,
Stryd
Turner,
Diolchodd
Phyllis Ellis,
i Mrs Helena
Munro,
1 Llanberis, ar enedigaeth eu
Llywydd y Gangen, i Rhian a Penrallt, Ffordd yr Orsaf, ar ei mab
bach
hwythau,
sef
phen-blwydd yn 95 oed ym Morgan. Cafodd groeso mawr
Bethan am noson mor ddifyr,
ac i'r tri fydd yn gyfrifol am mis Medi. Hefyd i Mrs Nancy
gan Robin, Anna, Guto a Beth
helfa 2010 am eu parodrwydd i Lovatt,
Gogerddan,
ac, wrth gwrs Dafydd ac
drefnu noson arall 0 hwyl.
Aberystwyth (gynt 0 Brwynog,
Eirianwen, sef Taid a N ain.
THEATR BARA CAWS
Ffordd yr Orsaf) ar ei phenDaeth Hefin a Linda, Pant
'Wil Sam, y Dewin Geiriau' yw blwydd hithau yn 90 oed yn Mwyn, yn Daid a Nain eto.
cynhyrchiad
nesaf Theatr
ddiweddar, DeaIlwn hefyd ei Ganed merch fach, Greta
Bara Caws, - sioe un dyn a fu'n
bod yn gwella ar 01 cyfnod yn Heulwen,
i Menna ac AI,
gyfaill, cydweithiwr ac yn amI yr ysbyty. Dymuniadau gorau
chwaer
fach i Efa. Pob
iawn yn ysbrydoliaeth
i'r i'r ddwy ohonoch.
dymuniad da iddynt.
diweddar Wil Sam Jones. A YMDDEOLIAD
Llongyfarchiadau hefyd i Elan
phwy yn well i gyflwyno
DOSBARTHWR
YR ECO.
a Mathew, Melbourne House,
noson ddifyr am Wil Sam nair Dymunwn ddiolch yn fawr
ar enedigaeth
eu bachgen
actor a'r cymeriad, Stewart
iawn i Dafydd
Pritchard
bach, Llion John. Mae Nain
Jones? Bydd yn gyfle prin i (Glanmoelyn
gynt) am ei Gwenda wedi gwirioni.
gael cyfarfod lfans y Tryc waith diflino yn dosbarthu'r
DIOLCHIADAU.
Fe
unwaith eto.
Eco
yn
ei
ardal
am ddymuna Menna Williams,
Dymuniadau
Croeso cynnes i bawb i'r flynyddoedd.
Minffordd, ddiolch yn fawr
gorau i chi a Linda yn eich
SefydJiad Coffa nos Fercher,
iawn
i
bawb
am
eu
Medi 1 am 7.30 o'r gloch.
cartref newydd yn Afon Rhos.
caredigrwydd a'r dymuniadau
Yn da a dderbyniodd
Mynediad trwy docyn. £2.00, - MARWOLAETHAU.
ar 01
sydyn iawn, bu farw Alwyn
ffoniwch 01286 674478
triniaeth am ben glin newydd
Williams,
Bryn
Derwen,
MERCHED Y WAWR. Bydd
yn ddiweddar.
y gangen yn cyfarfod yn Y Ffordd Crawia, yn 58 mlwydd
Dymuna
Gertie
Sefydliad Coffa nos Fawrth, 8 oed. Cydymdeimlwn a'r teulu
Kirkpatrick
ddioich
i'w
Medi am 7.30 yh. Y gwr gwadd
yn arw ac hefyd ei holl
theuIu,
ffrindiau
a
fydd yr actor a'r digrifwr,
ffrindiau.
chymdogion
am y cardiau,
Dyfan
Roberts.
lSstynnir
Cydyrndcirnlwn
hcfyd a blodau, arian a galwadau ffon
croeso
cynnes
i aelodau
Mrs Katie Davies air teuIu, .
ncwydd. Dcwch atoll, mae IIafan
131i1n,
yn
ci
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Gefnogwch ein
Hysbysebwyr

BYSUS RHIWLAS

PORSCHf! VOLKSWAGEN
GHWI5TRELLIAD ARBENIGWYH c:
2
-Cymhwytor-

gafodd tra roedd yn yr ysbyty
ac ar 61 dod adref Diolch
hefyd i feddygon a nyrsys
Ward
Glaslyn,
Ysbyty
Gwynedd
a Ward Padarn,
Ysbyty Eryri, ac i bawb sydd
wedi ymweld a hi yn yr ysbyty
ac adref Diolch yn arbennig i
Dilys, Arthur,
Wendy ac
Alwyn am gludo Ellen i'r
ysbyty, Diolch yn fawr i bawb.
CANLYNIADAU
ARHOLIADAU.
Rhaid
llongyfarch ein plant a'n pobl
ifanc ar ganlyniadau arbennig
yn yr arholiadau
ysgol a
choleg. Mae'n amser cyffrous i
rai, y symud ymiaen i golegau
oddi cartref,
i swyddi a
chychwyn ar fywyd newydd.
Pob dymuniad da i chi i gyd.
BRYSIWCH WELLA.
Dymunwn
wellhad buan i
sawl person sydd wcdi bod
mewn ysbytai neu yn wael
gartref dros yr haf
LLONGYFARCHIADAU
i
Idwal Williams, Disgwylfa, ar
ennill y gystadleuaeth Galw
Twmpath yn yr Eisteddfod
Genedlaethol yn )' Bala eleni.
COFIWCH
ddod
a'ch
newyddion
i ni gael eu
cynnwys bob mis.
LLONGYFARCHIADAU
i
Elfed
Roberts
(gyn t
0
Gaernarfon)
sy'n
Brif
Weithredwr
yr Eisteddfod
Genedlaethol ar gael ei wneud
yn Gymrawd er Anrhydedd
ym Mhrifysgol
Caerdydd
eleni. Derbyniodd un clod yng
ngholeg
UWIC
yn
y
brifddinas y llynedd a chyn
hynny ym Mhrifysgol Bangor
yn 2005.
DIOLCH.
Dymuna Catrina
Gwyndaf,
Siryd
Turner,
Llanberis ddiolch i bawb am y
cardiau
a'r anrhegion
a
dderbyniodd
Morgan ar ei
enedigaeth.
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Sy(!hJanhau. Altro
AilwD10

GW!J~!ln!)eth
(;it~Sl"it Danfon

54 Srryd l-4!twr
Llanberis
Pfbn:

870088

GWASANAETH GOLCHI A SMWDDIO

BETHEL
Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726

LLONGYFARCHIADAU
A
DYMUNIADAU
GORAU
i
Hawys Llwyd Price, 'Kynys,
Llanddeiniolen,
ar gael ei
derbyn
i'r
Birmingham
Conservatoire
i ddilyn cwrs
B.Mus. perfformio ar y piano 0
fis Medi yrnlaen, a hynny ar 61
cael gradd 8 anrhydedd mewn
•
canu ac ar y plano.
CLWB BRO BETHEL. Bydd y
cyfarfod
cyntaf
o'r
Clwb
brynhawn Mawrth ncsaf, Mcdi

8fed, yo Festri Capel Bethel. Y
siaradwr gwadd fydd Dafydd
Ellis, Brynrefail. Bydd cyfle l
ymaelodi am y flwyddyn am £1,
a dal i fyny a chael cyrndeithasu
yrnysg cyfeillion ar &1 seibiant

dros yr haf.
MERCHED Y WAWR. Bydd
gweithgarcddau'r Gangen yn ail
gychwyn nos Fercher nesaf,
Medi 9fed, yn Festri Capel
Cysegr am 7.30. Mae rhaglen
amrywiol wedi ei threfnu am y
flwyddyn
a bydd
croeso
arbennig
i unrhyw
un o'r
newydd sydd yn teimlo fel
ymuno aIr Gangen. Bydd }'
noson agoriadol yng nghwmni
Parti Boncathod,
a bydd
lluniaeth
ysgafn
yn dilyn
cyfraniad y Parti.
DIOLCH. Dyrnuna Mrs Myrna
Owen ddiolch yn fawr i'w
theulu, ffrindiau a chymdogion
am eu caredigrwydd ar 61 ei
thriniaeth
yn yr ysbyty'n
ddiweddar. Diolch yn fawr i
bawb.
EISTEDDFOD
BENTREF
Cynhelir
Noson Goffi yo y
Neuadd Goffa nos Wener, 11eg 0
Fedi, 2009 am 6.30 o'r gloch.
Bydd
stondinau
cacen
a
nwyddau, tornbola, llyfrau a.y.b
a ram. Bydd Rita neu unrhyw
aelod o'r pwyllgor yn ddiolchgar
o unrhyw gyfraniad tuag at y
noson, neu dowch a nhw i'r
neuadd erbyn 6 o'r golch, os
gwelwch yo dda.
Bydd cyflc hcfyd i roi enwau'r

......

plant
a ieuenctid
sydd a
diddordeb
mewn ymuno a
pharuon canu, llefaru, a cherdd
dant (cynradd ac uwchradd).
Mae angen hyfforddwyr
i'r
partion, felly os oes unrhyw un a
diddordeb, plis rhowch wybod
ar y noson neu ar 670601.
Diolch .
DOETHURIAETH
I GYN
BRIFATHRO.
Dyfarnwyd
gradd PhD gan Adran Gyrnraeg

Pr ifysgol Bangor i J. Elwyn
Hughes, Bryn Ogwen, Bethel, ar
sail dwy gyfrol o'i waith: Byd a
Bywyd Caradog Prichard (2005)

a Byd Go lawn Un Nos Ola
Leuad (2008), ~r ddwy wedi'u
cyhoeddi drwy wahoddiad gao
Gyhoeddiadau Barddas.
Wedi'i eni a'i fagu ym
Methesda,
bu
Elwyn
yn
ddisgybl yn Ysgol Pen-y-bryn
ac yna yn Ysgol Dyffryn Ogwen.
AI 61 ennill
B.A. mewn
Cymraeg
ac
Astudiaethau
Celtaidd
yng
Ngholeg
y
Brifysgol, Bangor, ac yna M.A.
mewn Addysg, dychwelodd yn
syrh o'r Coleg i fod yn Bennaeth
Adran y Gymraeg yn ei hen
ysgol. Wedi blynyddoedd )'11 y
swydd honno, penodwyd ef yn
Ddirprwy Brifathro'r Ysgol ac
yna,
ddwy
flynedd
yn
ddiweddarach,
cafodd
ei
benodi'n Brifathro'r Ysgol. Ym
1988) daeth yn Gyfarwyddwr y
Ganolfan Astudiaeihau
Iaith,
un 0 dair canolfan genedlaethol
a
ddarparai
ddcunyddiau
addysgol ar gyfer sefydliadau
addysg Cymru, yn ogystal a
chyhoeddi
gweirhiau'n
gyffrediool
ac ymgymryd
a
gwaith cyfieithu a golygu ar ran
amrywiol asian taethau ledled
Cymru a'r tu hwnt,
Pan ddaeth oes y Ganolfan i
ben)
yo dilyn
ad-drefnu
llywodraeth leol yng Nghymru
ym 1996, trodd Elwyn at
hunanliwtio fel yrngynghorydd
iaith, gol)'gydd w durlilhydd,

Mae wedi cyhoeddi oddeutu
ugain
0
dei tla u dros
y
blynyddoedd, gan gynnwys un
o'r llyfrau rnwyaf poblogaidd yo
yr iaith Gymraeg, Canllaunau

Iaicll a Chymortli SiILafi~.
Symudodd

ef

a'i

wraig,

Deilwen , i fyw i Fei hel oddeutu
deunaw mlynedd yn 01 ac mae'r

ddau, ynghyd a'u plant, Sion
Elwyn a Manon Elwyn, yn
aelodau yng Nghapel Cysegr, lle
mae EI\yYn yn flaenor,
Cynhaliwyd
y seremoni
raddio }'TIl Mhrifysgol Bangor
ddydd Mawrth, Gorffennaf 14.
Llongyfarchiadau
calonnog
iawn i Dr J. Elwyn Hughes
}::ll-ION IJ7ILLIAMS, CEFN

GWYiV, BETHEL,
Pnf feznziad adran y ceffylau yn
Sioe Frenhinol Llaneluiedd eleni.
Yn y rnwd bu'n cymodi
- dod a'i greffi
gyda graen eleni;
drwy frenhinol ddidoli
hybu wnaeth ein cobiau ni.
RLJ

LLONGYFARCHIADAU
i
Eifion Williams, Cefn Gwyn
Bethel, ar ei ddewis yn brif
feirniad yn aciran y ceffylau yn
Y
Sioe
Frenhinol
yn
Llanelwedd eleni. Mae Eifion
wedi ennill cryn glod yn y maes
yma ers sawl blwyddyn bellach.
Y mae'r gwybodusion o'r farn
bod ei feirniadaethau wedi bod
yn agos
iawn
i'r marc.
Llongyfarchiadau
hefyd am y
wisg drwsiadus. Mae rhai, yn
lleol, yn awgryrnu bod ailgyfeirio i fad draw yng Nghefn
Gwyn, ac mai Eifion y 'male
model' fydd yn hritho y catalog~
o hyn ymlaen!

CDH
Ymgynghorwyr Ariannol
Annihynnol
Z7 Stf)'u y BUIll, Cucnlurful1
(012Q&)&'2'2'

LLONGYFARCH~AU
i
Stephen a Gwenan Do}', Arfon
House)
Stryd
GanoI
ar
enedigaeth eu mab, Huw Lewis,
LLONGYFARCHIADAU
a
phen-blwydd
hapus i Beryl
Elizabeth Paeey, Hafod Elen, ar
achlysur ei phen-blwydd yn 75.
DIOLCHIADAU.
Hoffai
Stephen a Gwenan Doy, Arfon
House,
ddiolch
i'w teulu,
cymdogion a ffrindiau am y
cardiau, anrhegion a'r arian a
dderbyniwyd
ar
achlysur
genedigaeth
eu mab, Huw
Lewis.
HOFFAI Beryl Elizabeth Parry,
Hafod Elen, ddiolch i'w theulu,
ffrindiau a chymdogion am y
dymuniadau da a dderbyniwyd
ar achlysur ei phen-blwydd yn
75.
DIOLCH i Robin Jones am ei
gyfraniad i'r Eco dros yr 20ain
mlynedd diwethaf. Bu Robin yn
dosbarthu'r Eeo i ardal Rhos
Lan a Stad Eryri ers dros 20
mlynedd, ond mae bellach am
roi y gwaith i fy·ny. Diolch yn
fa\vr i Robin a d)lmunwn
adferiad buan iddo.
Diolch hcfyd i Ellen Ellis a

l\t1ann GriffIth am fad mar
barod i ymgymryd air gvvaith.
LLONGYFARCHIADAU
A
DYMUNI1\DAU
GORf\U
i
iellenctid
~'r ardal ar Cll
ll\v)'ddiant
}'1l yr arholiauau
mcwn

ysgol

D)'muniadau
R I.lv~ Onnen, Ffordd v. J Jvn.
.
Pare McucU) BU'lBor

(01248) 674460
Dcwch atom am gyngor ynghylcb

y[»)ririilll[ illnlllcrion

ariUI11101

a

gorau

choleg.

hcfyd

i

bawb yn ~rdyfodol. hoed h~lnny
yn yr )':>gol, m~\Yncoleg neu
m~tvrt ~tV:llth.

DIOLCH, D)'llluna G""1'ncth
Williams,
Llain yr Ardd
ddiolch 0 balon i',y thculu,
ffrlnruau,
cymdoglon
a
l:hYUllClbou C1 [u mur l:ilhriiluol
gcfnogol iddi mewn gwahanol
ffyrdl] yn dilyn ci hanlTawu mi~

J'llJatl lW,111atnS (Llanrug) a D£'w; Gri_ffi_tl1S (Relhl'l). da" al'/od
Pnc€J se/ /[l'?JJpnffery1l1lnJ l)uJdugoL

0

Arlatl

AwdurdoUlf 1I rheollr gun yr
J\\\'durdod G\~'asanilt:LhauArlannoJ

Chweiror ac yn ystod y misoedd
canlynol. Diolch i chwi i gyd.

Ysgolion Brynrefail / Syr Hugh
Owen / Tryfan a Friars.
Anrhegwyd
y plant yn y
Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ffon: (01286) 650570
Cyfarfod
Ffarwelio
a
derbyniodd bawb eiriadur yn
rhodd
gan
yr
ysgol.
Hoffem
Gobeithio, erbyn hyn, fod pawb
iawn genod!
wedi cael hyd i newyddion
Y Dorian Gerdd. Cyflwynwyd y hefyd ddiolcb i Eglwys Betws
Waunfawr yn rhifyn diwetha'r
Darian Gerdd ddydd G'YCncT} Garmon am roi llyfr yr un i
ddisgyblion blwyddyn 6.
Eco. 0 dan Cwm-y-glo yr oedd
Gorffennaf y 3ydd, i Megan
y newyddion.
Roedd amryw
Eira, blwyddyn 6. Mawr yw ein Dymunwyd yn dda hefyd i Mrs
Ann
Evans
a
Mrs
Irene
Roberts,
wedi meddwl bod y Waun wedi
diolch eto eleni i Mrs Ann
fe'u anrhegwyd hwy ar ran yr
cael ei anghofio.
Marston am gyflwyno'r darian,
ysgol a diolchwyd i'r ddwy am
YSGOL WAUNFAWR
y wobr a chanfod gwr gwadd
eu
gwaith
clodwiw
dros
)'
Bu'n ddiwedd
tvmor
llawn
arbennig ar gyfer yr achlysur .
•
misoedd di wethaf.
prysurdeb fel arfer - dyma rai Eleni cafodd plant yr Adran lau
Rhieni
Newydd.
digwyddiadau.
yr anrhydedd
0 wrando
ar lVOS01Z
Cynhaliwyd
noson
i
rieni'r
Clwb Pel-droed Kick it. Cafodd
Gavin Saynor yn chwarae tri
plant meithrin
a fydd yn
plant yr Adran Iau gyfle i darn Ilawn asbri ar y Tiwba.
cychwyn
ym mis Medi ar nos
ddatblygu eu sgiliau pel am awr Roeddynt
wedi
rhyfeddu.
yr wythnos dros gyfnod 0 6 Cafwyd cyfle hefyd i wrando ar Fawrth, Gorffennaf y 14eg. Braf
oedd gweld cymaint 0 rieni yn
wythnos. M wynhaodd pawb y y plant 0 flwyddyn 2 i flwyddyn
brescnnol. Treuliodd y plant
gwersi'n arw, Gobeithir gallu
4 sy'n derbyn gwersi offerynnol
bnawn yn yr ysgol a phob un
trefnu 'r clwb cto y flwyddyn
ddechrau'r bore,
ohonynt
yn
blant
da
.Bydd
tri
0
nesaf.
Llongyfarchiadau i Megan Eira
ncwydd
yn
Yr ardd. Derbyniodd yr ysgol a mawr ddiolch i'r holl blant am ddisgyblion
cychwyn yn y dosbarth derbyn
hefyd Wobr Aur Cynllun
eu gwai th caled.
Gwyrdd Y sgolion Gwynedd a Swyddoglon Diogelwcll y Ffordd. hefyd. Edrychwn ymlaen i'w
gweld i gyd ym mis Medi,
Mon am y drydydd flwyddyn yn Heddiw bydd Alex a Megan
Bydd yr ysgol yn ail agor i'r
olynol ynghyd a gwobr 0 £100. Era 0 flwyddyn 6, a etholwyd
Diolch eto i Anna, Ceri, Delyth
fel Swyddogion Diogelwch y plant ar ddydd Mercher , Medi
yr 2il - pawb mewn gwisg ysgol,
a'r rhieni eraill am eu holl waith
Ffordd Ysgol Waunfawr eleni,
os gwelwch yn dda. Diolch
gyda'r plant.
Rydym wedi
yn cael eu gwobrwyo mewn
unwaith
eto
am
eich
cydmwynhau blasu pys ffres o'r
seremoni
arbennig
yn
y
weithrediad.
ardd, tarws newydd, mefus yn Ganolfan
Hamdden
yng
Y CLWB 300. Enillwyr mis
ogystal
a
'riwbob
cwl'.
Nghaernarfon
heddiw.
Edrychwn
mlaen
rwan
i Llongyfarchiadau
mawr i'r Mehefin oedd £30: Mrs H.
Williams, 8 Croes y Waun; £20:
llysiau'r Hydref.
ddau ohonynt am ymgymryd
Miss
Sian
Llwyd
Jones,
Mabolgampau'r Ysgol.
a'u tasgau mor gydwybodol
Pengamdda; £10: Mr a Mrs R.
Cawsom ddiwrnod digon braf i drwy gydol y flwyddyn.
Parry, Ffridd Felan.
gynnal Mabolgampau'r ysgol ar Tripiau ddiwedd tymor. Treuliodd
Fehefin y 26ain.
Cafwyd
y dosbarth meithrin fore ym Enillwyr Gorffennaf oedd: £30:
Mrs Rhian Ellis, Ty'n Llidiart;
diwrnod
llwyddiannus
iawn
Mharc Sipsi Caeathro ddydd
gyda thim Cwellyn yn ennill am Llun, Gorffennaf y IOfed, tra bu £20: Mr R Buckley, 4 Croes y
y tro cyntaf. Llongyfarchiadau
plant y dosbarth
derbyn i Waun; £20: Mr D. Martin,
mawr i'r capteiniaid, sef Alex a Ilwyddyn 4 yng Camelot ar y Tegfan.
Enillwyr
Awst oedd: £30:
Sophie.
13eg 0 Orffennaf. Treuliodd
Megan
Williams,
17
TrefEilian;
Dyma restr 0 enillwyr y marciau
blwyddyn 5 a 6 dridiau yng
£20: Norman Williams, Llidiart
uchaf yn eu blwyddyn:
Nghaerdydd ddechrau Mehefin.
Dosbartb Meitbrin: Sophie a Mwynhaodd pawb eu tripiau a Wen; £10: Clive James, Hafan,
Caeathro.
Sam Woodward;
Dosbarth
rhaid can mol y plant am eu
LLWYDDIANNAU. Estynnwn
Dcrbyn: Celt ac Efa; Blwyddyn
hymddygiad rhagorol.
ein llongyfarchiadau i bob un
1: Meilir a Tanwen; Blwyddyn
Y
Cyfarfod
Gwobrwyo.
o'r
pentref
ar
lwyddo
yn
}'
2: Tomos a Krenna; Blwyddyn
Cynhaliwyd
cyfarfod
gwahanol arholiadau
ysgol a
3: Rhys, Megan a Chloe;
gwobrwyo'r ysgol ddydd lau,
choleg, a dod a llawenydd i'w
Blwyddyn
: Huw a Mair;
Gorffennaf y 16eg.
teuluoedd.
Hyderwn y byddwch
Blwyddyn 5: Tim ac Enlli;
Yr enillwyr eleni oedd:
ymlaen
ac yn
Blwyddyn 6: Dafydd Meredydd
Y Darian Gerdd: Megan Eira Bl yn camu
mwynhau }' cam nesaf yn eich
a Tesni.
6; Y Darian Gywaith: Megan
gyrfa.
Peneampwyr yr ysgol eleni oedd
Enlli a Meleri B16; Tarian Gelf:
Dyrnunwn yn dda i bob un,
Dafydd Meredydd, Tesni bl 6 a Cian a Pauline BI 6; Tarian
o'r
ieuengaf
i'r
hynaf,
fydd
yn
Tim biS.
Ymdrech: Alex a Megan Elen
cychwyn gyrfa mewn ysgol
Iumuunetua«
Blwyddyn 6.
Tlm pcl-rwyd blwyddyn 3 a 4 a Cyflwynwyd
tysryegrif
AUf, coleg neu swydd yn ystod tyrnor
ddaeth
yn
fuddugol
yn Arian neu Efydd i holl yr hydref_
Dacth
nhwroameot
p~]-rwyd yr £eo
ddisgyblion yr Adran latl am eu GENEDIGAETHAU,
babi newydd a hapusnwydd i
ddiwecJd
mis
Mchcfin.
h}'IDdrcchion
gytla'u gwai(h
T.Iongyf!lrchigdau
mawr i'r cYWRirh. Pleser oedd darllen eu nifer 0 deuluoedd yn ys[od yr

WAUNFAWR

'Iv)'\h ohonyn\,

Rnlllodd

y

OWailh.

f\VYd
blwyddyn $ i\ 6 yn cchyn YSBol
y Gelli ddi\.vedd y rYIDor. Da
[1m

Del

FJa1WP/l0 a disJ!..Yblionblw\lddvn 6.
Dymun\v),d
yo dda ~ blanl
bl\vyddyn 6 sy'n rin gatlael am

har.

Ganwyd rnab hych~n 1 J()~nne
tlC Idri\)~ Fron IIyfryd,
Harri
Glyn, brawd bach i Alun a
D"Cydd.
Merch f9Ch 9 9nwyd i Ceri a

PArI!Pftltft,n, LlftnbA'i~
(0128~) 870Q22

www_fframla.com
GWA~A"AAt" I=trAmlO Lluniau
DQWiQ Q9ng 0 lunl9u yn yr Orial ac ar y wefan

vrWW

flr~n'lI~.~om

William oClwyn, ~olJ F'loroy, KOith Dowon, Keith AnQr~w e\ mvry.

bach yn awr, Math, mab bach

i'w mercb Bethan ac Ian.
Daeth Mrs Sheila Roberts,
LIWYD Celyn yn hen nain pan
anwyd
merch
fach,
Lois
Gwilyrn, i'w hwyres Gwen a
Steven, chwaer fach i GUlO.
Daeth Carys ac Edgar Owen,
Glyn Awel, yn nain a thaid i
Now Ifan, mab bychan i'w
merch, Gwenno ac Iwan Rhys.
Gor-wyr i Mrs Annie Thomas,
Gilfach, Stad 1Y Hen.
Ganwyd wyres fach, Lois, i
Rhian, Gorffwysfa, ac Emyr
Evans, gor-wyres i Mrs Betty
Griffith, Gorffwysfa, merch fach
i Manon ac Alan a chwaer fach i
Erin.
Dymunwn longyfarch y naw
teulu ac estyn croeso mawr i'r
rhai bach.
PRIODAS. Dymunwn yn dda i
Charlene, Stad 1Y Hen, ar ei
phriodas ag Owain Rh ys 0
Feddgelert.
Maent
wedi
ymgartrefu ym Mhorthmadog.
Yn ystod yr baf priodwyd dwy 0
staff yr ysgol. Bydd ein
prifarhrawes,
Miss Gwenan
Dafydd, yn dod yn 61 yn Mrs
Williams, a bydd Miss Morris
yn dod yn 61 yn Mrs Morris
Jones. Llongyfarcbiadau a phob
hapusrwydd i'r ddwy ohonoch.
PEN-BLWYDD
PRIODAS.
Llongyfarchiadau i Peter a Janet
Gressley, Perr-y-Berth,
Stad
Panr y Waun, ar ddathlu eu
Priodas Arian yn ddiweddar.
PEN-BLWYDD
ARBENNIG.
Llongyfarchiadau
i
Ffion
Williams, Stad Ty Hen, ar
gyrraedd
ei deunaw
oed.

Dymuniadau

gorau

iti

i'r

dyfodol.
Bu dwy o'r pentref yn dathlu

c~'rraeddeu pen-bl\vydd yn 90
mlwydd oed. IJlongyfarchiadau
illtl)'Y"I i Mrs Winni;
EY~ns)

Lleifior. ar gyrraedd ~'r oedr9l1

Ann, chwaer fach i Cadi. Wyre~
~ Yvonne, ~tad Rr).n Golau a
gor-\vyres i GVJendoline a Dic

teg, ac hefyd i Mr~ Bc~ty
Hughes,
Collfryn,
chlrhau
hefyd yn darhlu eieh penblW}tdd arbcnnig. Mae'n dipyn 0
amser tyd~;
Dymuna
Mrs
Hughl:il
ddiolch i'w theulu ali ffrindiau
am y cyfarchion,
carwau,

~owlands} ~tad Ilryn Golau_

blodau

Malcolm, Stad nro Waun7 Carri

FFRAMIA

Bryn Golau a gor-wyres i Mrs
Margaret Jones, Glasfryn Teras,
Glyn Afon.
Daeth Mrs Laura Pioerce, Ty'n
Twll, yo nain am yr eildro pan
anwyd merch fach, Alys, i Ceri
ali mab, Gareth, cbwaer fach i
Elin.
Daeth John ac Irene Roberts,
Pant Teg, yn daid a nain am y
tro cyntaf ac maent
wedi
gwirioni ar eu hwyres fach,
Miriam Sion, merch fach i
Gwen a'u mab, Rhodri Sion.
Y chydig wythnosau yn 01 daeth
Eurig a Gill W)'1l yn daid a nain
i wyres fach, a dyma nhw yn
daid a nain am yr eildro, Wyr

Merch
J'llll'[t;
Watlt\.

f:ach :a :anwyd hefyd

j

St"d Dr9
M:1ti. chwaer tach i J\Ai!l,
6lw hrl'on,

wyr(;D i Citrul Griffi~h,

StAQ

ae

anrhegion

a

ar yr acllly~ur

dderbyniotltl
arbenn~8 yma.

ADREF
CI'QCW;1",wn

O'R

YSBYTY.
Mar~an Jones, 1 Teras

adref o'r ysbyty wedi
iddi dderbyn Ilawdriniaeth yno.
Hefyd, mae'n dda gwcld Mrs
Menna McDaid, Lloches, yn
gwella ac yn mentro allan wedi
iddi
dderbyn
llawdriniaeth
mewn ysbyty ym Manceinion ac
yna cyfnod. i ddod ati ei hun yn
y sbyty Gwynedd.
Wedi cyfnod yn Ysbyty
Gwynedd daeth Paul Evans,
Rhoslwyn adref a dymunwn yn
dda iddo yn ei driniaeth.
FFLIW Y MOCH. Bu rhai o'r
pentref yn sal gyda symptornau
o'r ffliw moch. Gobcithio'n wir
eich bod wedi gwella ac wedi
cae I mwynhau
ychydig
o'r
gwyliau.
CYDYMDEIMLWN
yn ddwys
a Geraint Thomas a theulu Cae
Glas yn eu profedigaeth 0 golli
tad Geraint
yn ddiweddar.
Anfonwn ein cydymdeimlad
hefyd at ei farn, Mrs Eryl
Thomas,
Nantlle,
cyn
brifathrawes
yr ysgol, yn ei
chollcd drist 0 golli ei phriod.
Cotlwyd Mr leuan Hughes,
un parod ei sgwrs a oedd wedi
ymgartrefu yma yn y Waun~ yn
Wernas, Stad Croes y Waun.
Cydymdeimlwn
yn ddwys a'i
br iod, Nance ac a'i ddwy ferch,
Nia ac Ilid, a'u teuluoedd yn eu
profedigaeth.
Cyflwynodd
Mared, ei wyres,
deyrnged
i taid
.
,
ar ran yr wyrion a r wyresau yo
ystod
y gwasanaeth
yng
Nghapel y Waun.
DIOLCH.
Dymuna
Nance,
Nia, Ilid a theulu y diweddar
Richard Ieuan Hughes, Wernas,
5 Croes y Waun, ddiolch yo
ddiffuan l i'w
perthnasau,
cymdogion a ffrindiau am bob
arwydd 0 gydymdeimlad tuag
atynt ar golli Priod, Tad a Thaid
annwyl iawn. Diolch i Dr
Crabtree a'r nyrsys am eu gofal.
Casglwyd £1,400 i'w rannu
rhwng Meddygfa Llys Meddyg,
Penygroes a Gofal Pallative.
Diolch
i'r
Parchedigion
Gwenda Richards, Harri Parri,
Megan Williams a William
Lewis
a'r
organyddes,
Catherine Jones. Diolch i Ann a
Derek Thompson a'r genod yng
Nghl\vb Rhosgadfan
am y
lluniaeth a hefyd i Gwynfor
Jones am ei wasanaeth parchus
Eilian,

9 rhrylwyr.
N'nWID AELWYD. t\nfon wn
rin c(lfion gt Miss Kat;e
.R.()berts} sydd w\tdi 6ymud 0

Stad

#frl:[ Eilian

ym1!grtr~tu
Ilnrbar.l

hefo
111

y

ae wedi
Dylan

a

rc1111hell.

fynd a hi ar negeseuon.
EISTEDDFOD
Y BAlJA.
Gwelsom
lawer
wyneb
adnabyddus yn cystadlu ac yn
llwyddiannus
mewn deuawd,
band, cor a pharti adrodd ar
Iwyfan
yr
Eisteddfod.
Llongyfarchiadau mawr i chi.
Roedd un nain yn falch o weld
ei hwyr yn dod yn fuddugol yn
y gystadleuaeth
unigol
i
offerynau chwyth dros 19 oed.
Mae gcnnym aelod newydd o'r
Orsedd
yn
y
Waun.
Derbyniwyd Meira Turner i'r
Orsedd
fore
Gwener
yn
Eisteddfod. 'Melia' yw ei henw
gorseddol.
SIOEAU AMAETHYDDOL.
Llongyfarchiadau
hefyd i bob
un Iu'n cystadlu, yn cymryd
rhan ac yn llwyddiannus yn y
gwahanol sioeau amaethyddol
yn ystod yr haf
DYMUNA
Mandy
Roberts
ddiolch 0 galon i rieni ysgol
Wauofa\vr
am y rhodd
a
dderbyniodd
wedi
ei
hymadawiad
o'i swydd fel
athrawes yn yr ysgol.
Dymunwn ddiolch i chi Miss
Roberts am eich blynyddoedd 0
ofalu ac addysgu plant y pentref
a phob
dymuniad
da a
hapusrwydd ichi i'r dyfodol.
CI..WB
PEL-DROED
IEUENCTID. Cafodd y clwb ei
noson
gemau a gwobrwyo
diwedd tyrnor ar gae y Ganolfan
nos Iau, 18 Mehefin. Cafodd )r
tri thirn eu rhannu'n ddau i
chwarae gem gyfeillgar cyn j
bob aelod dderbyn ei dlws am y
tymor 2008/09. Cafodd tri 0
chwaraewyr y tim dan 11 oed
dlws ychwanegol hefyd: prif
sgoriwr- Dafydd ~1. Rowlands;
chwaraewr wedi amgen fwyaf Cian McDermot; chwaraewr y
chwaraewyr - Luke Davies.
Ar 01 cyflwyno'r
tlysau
cafwyd
adloniant
gan
y
rheolwyr mewn gem bel-droed
rhwng y rheolwyr newydd air
hen rai - rhai ohonynt wedi
gwisgo fel tylwyth teg!
Hoffwn
ddiolch
i Jason
Anderson ac Iwan Davies (0
dan 7), Kevin MQrS"11

diwethaf

yn Ysgol Cynfran,
Llysfaen, Bae Colwyn, Mae
wedi gweithio'n galed i greu
ysgol hapus lle mae gan bawb
ran i'w chwarae ac mae'n gyson
yn ceisio gwella amgylchiadau
ac addysg y plant a sicrhau
cefnogaeth i'r athrawon dan ei
ofal,
Mr Mr Williams yn fab i'r
diweddar j\1r a Mrs E. Emrys
Williams, 37 Stryd yr Hendre,
Caernarfon.
Mae'n
gynddisgybl Ysgol Syr Hugh Owen
ac fe'i hyfforddwyd yn )' Coleg
Normal Bangor lIe graddiodd
fel Baglor mewn Addysg.
Fel cyn chwaraewr pel-droed
lled-broffesiynol rnac'n parhau i
fod yn hoff iawn 0 chwaraeon.
Mae'n chwarae pel-drocd yn
rheolaidd ac mae 0 a'i wraig yn
aclodau
0 Dim
Dawnswyr
Gwerin Sir Conwy.
Mae'n \vr i Ann Dwyros ac
yn dad i Gwenan n Haf ac
Owain
Lly r, yn Henllan,
Dinbych. Mab yng nghyfraith
Mrs Doris Roberts air diweddar
Elfed Wyn Roberts, Dwyros.

I Geraint Williams ar ei
ymddeoliad
I'm cof daw 11aisy Cofi,
tenau oedd, ein capten ni
oedd a dawn, arweinydd da
un agos at ei hogia'.
O'i chwys ni aethom ar chwal
ei 'arrni' tim y Normal.
Y n ei waed mae'n Y sgol ni,
o'i fodd rhoes yrfa iddi;
yn wir, ffrind, er geiriau ffraeth
yn goblyn am ddisgyblaeth.
H wn yw'r tysr, gwrandawr leg
a'i haeolioni'n delyneg.
Rhoes ci ble lais dros ei blant
i haeddu blasu'r llwyddiant.

Cychod y\v plant yn cychwyn eu hantur
drwy wyntoedd 0 ddychryn.
Cyn hir i'r tir ef a'u tyn
i'w harbwr trwy eu derbyn.
Eu hannog i 'mestyn ffiniau
- a gracn
dyna'r grefft drwy'r geiriau;
Un bril am fcithrin sgiliau,
yna dysg yn uno dau.
A

I Ysgol, nid arholiad - yn unig
Y'~meini datblygiad.
Mae doniau sy'n hau yr had
ci'n wreiddyn i wareiddiad,

/\

TIM
PELRWYD
YSGOL
WAUNFAWR
/\

I'w goflaid rhcddodd gyfle,
agor drws wna eth Ger 0 Dre.
RICIIA RD LLO\'D JONES
(FFRIND COLEG)

il Marlin

Jooes

(dan 9) ac hefyd Gareth
Williams
(dan 11). Hoffwn
ddiolch yn arbennis hcfyd i
Iwan a IItfin Daniels. IJewi
CI~rk a Yuw Gr~ffith Oln1
fyny~h\.lln
rhcolaidd
1 coi

cymocth

gyda

hyfforddi'r
timau. Croesawn hyffocdd)vyr
n~'Y)'ud ifal1l. bob Lro. m!lenr yn
h9t1todol i harbad a dyfodol

Dymunwn hob hapusT,",ydd i 11w.Ylldiannu~ y Cl\.vl1.
ch~,Al1li Kalic.
CRATlAM ROWLhND5,
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LLWTDI)O PRAWJ..'GVImU.
woor 'The Tell WragR l\w!U'd tor
I .1fetjme
Ac~evemen~
in
Dyrnun~ Nilin 1\n~cla. :lrad
llryn Gol!lu, lon$yfnrch
e~ Wttlct;'. Mac Mr Williams wedi
mwynh~u gyri'n 0 jl) mlynedd
wYTCSJ I .C$l~)')i4f I)vyddo yn el
pllri1\V!' gyrru - h!lndi iawn ; ret prifathro,
yr 11 ll1lyncdd
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LLANBERIS

BRYNREFAIL

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

Y GANOLFAN. Bydd Cyfarfod
Blynyddol 0 bwyllgor Canolfan
Cymdeithasol Llanberis yn cael
ei gynnal yn Y Ganolfan am
saith o'r gloch yr hwyr ar Nos
Fawrth, ISed Medi. Mae gan
pob enwad yo y pentre[ hawl i
gael
cynrycbiolydd
ar y
pwyllgor. Erfyniwn am eich
presenoldeb.
HERIO'R
WYDDFA.
Mae
dringo neu redeg yr Wyddfa yn
her a sialens o'r mwya[ i unrhyw
un ohonom.
Yn ystod y
blynyddoedd
diweddar
gwelwyd cynnydd syfrdanol yn
y nifer sydd yn dringo ein
mynydd uchaf gyda'r gobaiih 0
godi arian at wahanol achosion
elusennol. Derbyniodd Valerie
Prydderch, 0 Lanberis, yr her
pan glywodd fod yna elusen am
gludo sawl un i gopa'r rnynydd
ar yr un diwrnod. Derbyniodd
mintai deilwng 0 hogiau ifainc y
fro y sialens, gan gynnwys
gweithwyr
Steel Scaffolding
Deiniolen, a'i chario ar eu
hysgwyddau, bron heb saib, i
gopa'r hen fynydd mcwn dwy
awr a phumdeg a saith munud.
Camp gwbl anhygoel.
Cwblhawyd
y daith yng
nghanol gwynt a glaw y Sadwrn
cyniaf 0 Orffennaf
ac Ie'i
codwyd uwchben y copa yn
fuddugoliaetbus.
Cludwyd
Valerie rnewn cadair bwrpasol a
oedd wedi cael ei haddasu gan y
cwrnni 'Byw Bywyd' 0 Gaerwen,
cwmni sydd yn arbenigo mewn
darparu offer ar gyfer yr anabl.
Derbyniwyd cyrnorth hefyd ar
gyfer y fenter
gan Steel
Scaffolding,
DMM
Engineering,
Dwr Cerist a
Rheilffordd
yr
Wyddfa.
Dymuna Valerie ddiolch yn
bennaf i'r cludwyr ac i bawb a
fu'n gysylltiedig a'r ymdrech am
eu cymorth
a'u haelioni.

Mrs lowri Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. Ffon: 870580

Casglwyd dros £700.00 tuag at
Multiple Sglerosis, Cymru.
DIOLCH.
Dymuna
Stanley
Jones, 60 Dol Elidir, ddiolch i'w
deulu, ffrindiau a chymdogion
am y cardiau, anrhegion
ac
ymweliadau
yn
ystod
ei
arhosiad diweddar yn Ysbyty
Gwynedd.
Diolch arbennig i
staff Ward Dulas am bob gofal.
DIOLCR. Dymuna Mrs June
Ward ddiolch 0 galon i'w theulu
a ffrindiau am yr anrhegion,
pres, blodau, cardiau a dau drip
i Lundain, ar achlysur ei phenblwydd yn ddiweddar. Hefyd
dymuna'r
teulu
longyfarch
Jason ar ennill Gradd B.A. yrn
Mhrifysgol
Bangor,
a
llongyfarch

Esther ac yntau ar
merch fach, Grace

enedigaeth
June, ar Fehefin 4ydd. Presant
pen-blwydd sbesial i Nain!
LLONGYFARCHIADAU
i
holl ieuenctid y penrref sydd
wedi llwyddo yn eu harholiadau
TGAU, AS a Lefel A dros yr haf.
Llongyfarchiadau hefyd i bawb
a lwyddodd yn eu harholiadau
Gradd ac amrywiol gyrsiau
eraill yn )r prifysgolion
a'r
colegau. Dymuniadau gorau i
bob un ohonynt i'r dyfodol.
GRADD. Llongyfarchiadau
i
Jason,S Maes Eilian, ar ennill ei
radd 2: 1 (anrh) ym Mhrifysgol
Bangor. Pob lwc i'r dyfodoL
GENI.
Llongyfarchiadau
i
Esther, Jason a'r teulu ar
enedigaeth mcrch fach, Grace
June, ar y 4ydd 0 Fehefin. WY'res
arall i Nain Lorraine, a Kain
Rhiannon a Taid Glyn, a gorwyres
i Nain J unc.
Pob
hapusrwydd i'r teulu 011.
DIOI ...CH. Dymuna
Catrina
Gwyndaf,
Stryd
Turner
Llanberis ddiolch i bawb am }'
cardiau
a'r
anrhegion
a
dderbyniodd
Morgan ar ei
enedigaeth.

LLONGYFARCHIADAU
i
Gwyn Hefin ac Ifanwy Jones,
Rhandir, ar ddod yn daid a nain

unwaith eto. Ganed rnab bychan
i Catrin ali phriod, Rhys, ar
Awst 6cd.

COFION.
Ni fu Norman
Williams, Godre'r Coed, yn dda
ei iechyd yn ddiweddar, Pob
dvmuniad
da iddo am adferiad
•
buan yn dilyn cyfnod yn Ysbyty
Gwynedd.
YREGLWYS
RESBYTERAIDD
Y GYMDEITHAS.
Yn y
cyfarfod nos Iau, Gorffennaf
16eg, estynnwyd
croeso i'r
aelodau gan y Cadeirydd, Jennie
Angharad
Roberts,
Ffrwd
Madog. Yn dilyn defosiwn dan
ei harweiniad, rhoddodd groeso
cynnes i WI gwadd y noson, sef
Eltvn
Thomas 0 Gwrnni Seren
•
Arian.
Cafwyd nos on lawn
bwrlwm gyda'r siaradwr gwadd

yn ein tywys drwy hanes sefydlu
a datblygiad y cwmni bysiau dan
v• reitl 'Straeon Seren Arian'.
Roedd pawb yn llwyr edmygu yr
hanesion unigryw a'r dull 0
draddodi a roddodd bleser pur

.....

i'r gwrandawyr.

Diolchwyd i
Elfyn Thomas gan y cadeirydd
ac yn dil yn cafwyd arnser difyr
gyda'r aelodau yn parhau i
ymddiddori a holi ymhellach
parthed llawer 0 sylwadau a
wnaed. Bydd y cyfarfod nesaf
nos Iau, Medi l Ofed, pryd y
disgwylir
Gwilym
Evans,
Llanberis
i roi sgwrs. Y
cadeirydd fydd Verna Jones,
Meillionen.
OEDF.r'\ON MEDI
6: am 5.30: Parch Eifion W.
Williams, Llanfairfechan
13: am 5,30: Parch Trcfor
Jones, Caernarfon
20: am 2.00: Parch John
Pritchard, Llanberis
Gweinyddir y Sacrament 0
Swper yr Arglwydd,
27: am 5.30: Mr John H.
Hughes, Llanberis .
PART I
PENTREF
BRYNREF AIL. Bydd diwrnod
o ddathlu pen-blwydd Caban yn
bump oed ddydd Sadwrn Medi
Sed. Mae llawer 0 baratoi wedi
mynd ymlaen a chynhelir pob
math 0 weithgareddau i bob oed,
rhwng 11 y bore a 6 yr hwyr,

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

.......

rJarweLio a J212 Roben:
liOf11AI Ien Roberts ddiolch

0

galon i hawb am yr holl aardiau
etC anrhcgion f\ ducrbyniodd ar
achlvsur ei hymddeoliad cynnar

Cofiwch gefnogi hynny fcdrwch
hysbysebwyr Eco'r Wyddfa

0

o Ysgol C'rYm y Glo ar ddl,YcdLl
lymor vr H9.f. Hetyd f~hoffai'r
~t~ffi Syu dcliolch )'1) [a\vr i Nia
Oliver am el gwa!.th d9 tra'n
Drl£{ltlll·"'rV~\:i MC'rYll OO[i1l 0'[
ysgol.
LLONGYFARGHIADAU
i
Cheisey. 7 Dol Af()n, l\f achly~ur
d..~hl" ei ph\in-blwydd
yn 18

oed

YMDDnOLli\D, Dtli,Ycdd y
lymor diwethaf roeddem yn
ffarwelio a Mrs Jen Robert::, (Mrs

Ir

Roberts, Bethel) oedd wedi bod
yn at lrraw es yn yr ysgol crs
pynuheng mlynedd. Rydym fel
ardal >'0 diolch i Mrs Rob~rls
am (;1 g\vaith clodwiw i'r ysgol lie
i'r gymuned, gran ddymuno rob
dymuniad da iddi }'l1 )' Lly[odol.
Hefyd, diolch i Mrs N la Oliver7
un 0 athra\vc:>au'r }·sgol am ei
gwnith
clodw;,v
hithau
ali
cllYln,yyna~au
i'r ysgol a'r
gymuned tra burn I~cnnaeth
Mtwn Gofal. DLlcchrau'r lyruur
newydd bydd prifathro ne'''''Ydd
)'TI dccllfltU }1J1 yr ysg()l, ~ef Mr
Garym Jackson. Croeso cynnes
iddo atom i'r Cwm.

DEINIOLEN
Mrs Nia Gruffudd. Fton: (872133)

AI ddiwcdd tymor yr Ysgol Sul,
ar ()l blynyddoedd u wasanaeth
fel Arwcinydd, penderfynodd
Anti Nia gamu i lawr, Hoffai'r
plant ddiolch 0 galon iddi am ei
holl waith
calcd
dros
y
blynyddoedd a dymuno'n dda
iddi i'r dyfodol.
DYI\1UNA Alun Evans, 32 New
Street) ddiolch i'r plant, teulu a
ffrindiau am y rhoddion a'r
eardiau ar achlysur ei benblwydd yn 70 oed.
l\1ERCHED Y WAWR. Bydd
cyfarfod cyntaf tyrnor 2009/10
yn eael ei gynnal yn T}'A Elidir
ar nos Lun, 21 Medi am 7.30.
Edrychir
ymlaen
am gael
gwrando ar y gw A r gwadd,
Russell
Jones,
o'r rhaglen
boblogaidd 'Byw yn yr Ardd'.
Croeso cynnes i aelodau hen a
newydd yrnuno a'r gangen a
bydd rhaglen dda am y rymor
newydd
yn eich disgwyl.
Rhowch

i lawr yn

y dyddiad

eich dyddiadur.
MARIE CURIE. Casglwyd £75
tuag at Ofal Caner yn Hafod
Olau a'r Bwthyn yn ystod mis
Mehefin. Diolch yn fawr iawn i
bawb am eu haelioni.
YSGOL SUL. Mi fydd yr Ysgol
SuI yn ailgychwyn ar 13 Medi
am 10.15 y bore yng' Nghapel
Ebenezer.
Croeso cynnes
i
wynebau hen a newydd.

I-JI..ONGYFARCHIADAU
Lindsay

Vaughan,

Dciniolen,

II

eu llwyddian

i

Ffordd

band y pentref ar
t

ddiweddar.
Dymuniadau
gorau a phob
llwyddiant iddynt yn y dyfodol.
DYMUNIADAU
GORAU.
Anfonwn
ein
dymuniadau
gorau am adferiad iechyd buan i
bawb a fu'n wael neu'n derbyn
triniaeth ysbyry yn ddi weddar,
FOB: LWC. Dymuniadau gorau
i blant y pentref sydd yn
cyehwyn
yn Ysgol
'fawr'
Brynrefail am y rro cyntaf y mis
hwn ac hefyd i'r plant lleiaf a
fydd yn cyehwyn yn Ysgol
Gwaun Gynfi.
MARWOI ...AETH.
Fore
Sadwrn, 8 Awsi, bu fawr Mrs
Eunice Wynnc, yn 90 mlwydd
oed. Roedd Mrs Wynne yn
weddw i'r Parch John Price
W)rnne a fu'n weinidog
ar
Eglwysi
Cefn y Waun
a
Dinorwig. Rocdd yn fam i Mrs
Nia Lewis, Llangefni, ac i Mrs
Mari Evans, Castell Newydd
Emlyn, hefyd i'r ddiweddar
Eleri \Vyn Ioncs ac i'r diweddar
Eirug W}'11.
Bu Mrs Wynne yn gweithio
yn Llythyrdy Deiniolen
am
Ilynyddoedd ae roedd yn uehel
ei phareh gan bawb a'i hadnabu.
Roedd
hefyd
vn
wraig
gweinidog
ddelfrydol,
yn
ddoeih
ei chvngor
ac yn
foneddigaidd bob amser.
)'0

Y,1feunyddiot fonheddig
A muiyn Ct threm yn ei thrig.

Antonwn

thrwsiwr

ffidlau

wrth

alwedigaeth, roedd yn un 0
aelodau gwreiddiol Flop Eared
Mule, ddatblygodd wedyn yn
The Old Rope String Band tra
yn byw yn ardal Newcastle upon
Tyne. Symudodd
yn 61 i
Ddyffryn Peris ddeg mlynedd
yn 61 gyda'i wraig a'u dau fab ac
mae bellach yn chwarae gyda'r
band twmpath Aderyn Prin.
Mae Cass a Nial hefyd yn
trefnu Gwyl Ffidil yr Wyddfa yn
Nant Peris bob mis Mehefin ac
yn rhedeg Clwb Ffidil yr
Wyddfa. Mae'r Clwb yn cyfarfod
bob nos Fawrth yn ystod tyrnor
yr ysgol yn y Caban, Brynrefail,
ac yn cynnig gwersi ffidil ar
gyfer pob safon. Ar hyn 0 bryd
mac dosbarth
dechreuwyr
i
blant, dosbarth dechreuwyr i
oedolion a dosbarth profiadol ar
gyfer unrhyw oedran. Mae
croeso i aelodau
newydd;
ffoniwch 01286 871042 am fwy 0
wybodaeth.
Dewch yn llu i'r lansiad yn
Galeri ar Fedi 1ge9, 7.30 yh; yna
bydd Cass a Nial yn perfformio
eu cerddoriaerh gyda eitemau
eerddorol gan Pigyn Clust ae
eraill- ac mae am ddim!

Dilys
Trin Gwallt Teithiol
Trin gwallt merched,
dynion a phlant
yn eich cartref
-,-__

-

-

• 0
~

Symudol:

07919 897898
Ff6n:

(01286) 871869

ei

em cofion a'n

cydymdeimlad a l N ia, Mari,
Gwenda a'r hull dculu, yn

yn Eisteddfod

GcncUluclhol y 134110 clcni,

LLONGyrARCHI1i.DJ\U

ysgol a choleg

Ar
Fedi
19 yn
Galeri,
Caernarfon,
bydd
daihliad
lansiad
CD
newydd
0
gerddoriaeth
werin gan ddau
gerddor Ileol. Prosiect ar y cyd
rbwng Cass Meurig 0 Gwm-yGlo a Nial Cain 0 Ddinorwig
ydy 'Deuawd', sydd newydd ei
ryddbau ar label Fflach : tradd.
Daw'r hen a'r ncwydd ynghyd
yn 'Deuawd', sydd yn eyfuno
cerddoriaeth
draddodiadol
Gymreig
a ehyfansoddiadau
newydd. Ceir perlau 0 hen
ganeuon, alawon dawns sionc a
thonau
araf, swynol, rhai
ohonynt gyda phenilliun wedi
en gosod arnynt. Clywir eanu
ffidil llawn mynegiant, swn
hynafol y crwth a chyfciliant
gitar sydd weithiau'n fyfyriol,
weithiau yn cyffroi - a chlymir
pob dim at ei gilydd gyda llais
cynnes Casso
Yn ei geiriau eu bun, 'Dan
ni'n ceisio ereu awyrgylch agos
atoch,
sgwrs
rhwng
hen
ffrindiau. Mae ein halawon a'n
cyfansoddiadau
yn deillio 0
brydferthwch
arnrwd
)'
mynyddoedd
o'n cwrnpas a
chynhesrwydd eerddoriaeth yr
aelwyd. Maent yn parchu'r
traddodiad ac yn dod o'r galen.'
Mae
Cass
Meurig
yn
adnabyddus fel ffidl wraig ae fel
un 0 brif chwaraewyr )' crwth,
offeryn eenedlaethol
mwyaf
unigryw
Cymru.
Mae hi'n
teithio'n
rhyngwladol
fel
unawdydd ae wedi chwarae
gyda'r bandiau Pigyn Clust a
Fernhill. Ym 2004 rbyddhaodd
'Crwth' aI label Fflach : tradd,
albwm
cynta'r
byd
0
gerddoriaeth
ar gyfer crwth
unawd. Mae bellaeh yn byw yng
Nghwm-y-Glo
gyda'i
gwr
Graham Thomas a'u tri 0 blant
bach.
Gitarydd
a
ffidlwr
0
Ddeiniolen yn wreiddiol ydy
Nial Cain. Gwneuthurwr
a

i

6061 ~l'nnc y pcntrcf a fu'n
11'Y)'lldlunnu~ yn ell urholiuduu

cynnwys Z

0

wyrion a 5

0

\vyresau. Roedd Mrs Wynne
h\ffydyn h~n nQill i b~d'YQr,

'( "HfErN NE5A~
Deunydd i IDyv'r
3olY3yddion pe"hn~sol

NO~ ~UL Modi 2010d

vn

OS gW@lwCh
ada
DOYV'rrnlfyn ne:mf o·r YVD3g

N05 IAU Hydref 1af
l1yaeJlaa ooooa

~UL M4i'dl~7{l;n, 5 y pnflwn ~efydl;ad eoffa Llanru9

WAUNFAWR
9TY Ahydd 9 Bwyd Cartref 9 Prydau Plant
• V~tafall Daulu • Cinio Dydd Sui Traddodiadol

• Cerddorlaeth Fyw • Cwrw Go lawn
Ffon: (01286) 650218

Materion Rhiuilas a godwyd gan
Hefin WilliatllS:
Stryd Ucha - Gwynedd wedi
gwneud patch bach 0 darmac 0
flaen dau dy yn lle gwneud y
stryd gyfan - cwyn i Wynedd.
)'
dyddiau
Cyfarfu'r Cyngor ar y 7ed 0 dechrau yn ystod
Blwch ffon - poster uniaith
Orffennaf. Offrymwyd y weddi nesaf.
Saesneg gan BT ar hwn -llythyr
Gwaith
carthffosiaeth
Trem
safonol gan y Clerc.
cwyn 1 fynnu poster dwyieithog,
Eilian. Llythyr Gwynedd yn
Llwyddo
yng
Ngwynedd.
Mynediad cyhoeddus wedi ei
dweud bod y gwaith wedi ei
Croesawyd Miss Eluned Davies,
gau - rhwng Chapel House a
ohirio
ac
nad
oes
dyddiad
Rheolwr Gyfarwyddwr y Caban,
Hafan
0lau.
Cyflwynodd
pendant gan y contractwyr ar
Brynrefail
gan Miss Phyllis
gynllun o'r safle i'w anfon i
gyfer cau'r ffordd - llythyr i
Ellis, gan ganmol y gwaith
Wynedd.
'Dwr
Cymru'
i
ofyn
pam,
gan
)'
arbennig a wnaed ganddi wrth
Gwteri wedi blocio ger Bronant
bydd plan t Trem Eilian yn
sefydlu
a rhedeg
busncs
a ger Hafan Olau, cynllun o'r
gorfod cerdded trwy'r budreddi
llwyddiannus
yn y Caban.
safle yma hefyd iWynedd.
hyd nes y bydd y gwelliannau
Crynodeb 0 gyflwyniad Miss
Angen atgoffa Gwynedd o'r
wedi
eu
gwneud.
Davies ar y cynllun:
angen i lanhau ac ail lythrennu'r
Coedwig Blaen y Cae. Ateb
Ei bwrpas yw datblygu hyder
cerrig
coffa ym mynwent
Gwynedd
nad
oeddynt
yn
ym mysg pobl
ardaloedd
Macpella.
ymwybodol bod UPM wedi
gwledig fel a wnaed gan CCLI
Elspeth
Mitcheson:
angen
ennill eu hapel i adeiladu
trwy gyhoeddi Troedio Llwybrau
atgoffa Gwynedd o'u haddewid
mynedfa
i
mewn
i'r
goedwig.
Llanddeiniolen. Hel gwybodaeth
am finiau baw cwn,
Byddant yn cyfarfod UPM i Bvdd )r llwybr diogel i'r ysgol at
a'i
rannu
i'r
cyhoedd.
drafod mannau pasio a chyflwr y
Gofynnodd E1speth Mitcheson
)' rai anghywir, i arbed amser
y byddanr
yn eu
faint 0 arian sydd ar gael i'r ffyrdd
bydd
hi'n
cysylltu'n
defnyddio.
Cawn
wybod
cynllun - ateb £416,000.
urnongyrchol gyda'r Cyngor Sir.
Dywcdodd Miss Davies ei canlyniad hynny.
Gwilyrn Williams - angen i
Bydd
bod yn awyddus i gysylltu a 20 my a Brynrefail.
Manweb dacluso'r draen ger
Gwynedd yn gosod mesurydd
phob mudiad yn yr ardal.
Libanus, Lon Bost, Clwt )' Bont.
Addawodd y Clerc gopi iddi 0 cyflymder yno.
Cynllunio
50
my
a
Beran
i
'IY
Mawr.
Ni
gyfeiriadau'r
cymdeithasau
y
Snowdon View, Caravan Park fydd
Gwynedd
yn
ystyried
hyn,
mae'r Cyngor yn cyfrannu atyrn
Cais i ail-leoli 4 carafan siatig,
yn
61
eu
dadl,
Did
y\v'r
rhan
yma
yn flynyddol.
lleoli
13
carafan
statig
yn
debyg
i
weddill
y
ffordd
sydd
Materion o'r cofnodion
ychwanegol, gwaith tirweddu
wedi
ei
chyfyngu.
Llythyr
etc
yn
Troedio Llwybrau Llanddeiniolen.
ynghyd a chadw'r sied storio.
gofyn
am
eglurhad
beth
yw'r
Cyflwynwyd
llyihyr
Gareth
Gwrthws -..ncbwvd
" cais vrna
am
..
.
gwahaniaeth
rhwng
Roberts yn dweud ei fod am
)' rhesymau canlynol:
mynedfeydd
a
chroesffyrdd
y
ddosbarthu rnapiau.Dywedodd
N id
ywr
ddarpariaeth
rhan
yma
i'w
cymharu
a'r
rhan
0
Elspeth Mitcheson ei bod yn
carthffosiaeth yn ddigonol i'r
Beran
i
Gwm
)r GIo?
trefnu copiau i bob llyfrgell yn y
aneddau presennol. ,\1ae tai
Materion
Priffyrdd,
Brynrefail.
rhan yma 0 Wynedd.
Minffordd
vn ddibvnnol
ar
Cyflwynwyd
adroddiad
0
Cyflwynwyd llythyr Mr Eifion
septic tanks oherwvdd hvn
ni
ddiffygion
ffyrdd
iPat
Jones
gan
.'
Jones,
Pennaeth,
Y sgol
fuasai'n deg fell)', caniatau 13
aelod
o'r
cyhoedd
a
danfonwyd
y
Brynrefail, Llanrug, yn diolch
cysylltiad
newydd ar draul
rhestr
i
Wynedd.
Dyma'r
am y gwahoddiad i'r lansiad ac
trigolion
pre sennol.
Mae'r
atebion:
yn llongyfarch Gareth a'r cyngor
Bwrdd Dwr wedi ceisio gwella'r
1.
Gwaith
tacluso
wedi
ei
wneud
ar y cyhoeddiad 0 fap a hanesion
sefyllfa lle mae carthffosiaeth yo
ar
y
ffordd
rhwng
Trem
Eilian
yr ardal.
llifo i'r Ion ger Trem Eilian ond
a'r
A4244
ac
at
y
Pentref
Ystdd Bryn Tirion. Dywedodd
hyd yn hyn wedi methu.
2.
Lleoliadau
i'w
harchwilio
a
Mrs Larsen bod Gwynedd wedi
Mae mynedfa Snowdon View yn
gwai
th
i'w
drefn
u
:
addo llinellau melyn ar y ffordd
beryglus 0 agos i droad yn yr
'*
Dwr
ar
y
groesfan
newydd
at yr ystad - atgoffa Gwynedd.
A4244 i'r dde wrth ddod allan
A4244
a
A4086
Hefyd, gofyn am arafu ceir
oddi yno. Buasai mwy 0
'*
Wal
y
cae
chwarae
trwy'r pentref er diogelwch.
garafanwyr
yn
dwysau'r
*
Wal
0
bont
Injan
i
Ben
Llyn
Llwybr diogel i'r ysgol. Cyfeiriodd
broblem.
*
Ymylon
Trem
Eilian
Pat Jones at lwybr Gwynedd 0
Nid yw lled y fynedfa yn
3.
Gordyfiant
0 bont Brynrefail
Frynrefail iysgol Cwm y Gio. Ar
ddigonol
hyd yn oed i'r
at
Tai
Minffordd.
Bydd
y
gang
61 ymgyrch aflwyddiannus y
drafnidlacth bresennol.
Gymunedol
yn
ymdrin
a'r
Cyngor 1osod crocsfan ddiogcl 0
Llwybrau
Drcm )jiliun i'l' p~ntl"~f a'r cae rh:tin yo fuan.
4. Arwydd tai Pfrwd Madog, ar
11~, r.efn Gwyn i Ty'n 'RalJt chwarae mae llwybr newydd raglen wailh Gwynedd.
angen torri drain.
Gwynedd o)r YS(,Jol yn troj i
5. wal ger [road eyn Laf i 3, Belhel - gat tua 100 llath i
mewn i waclod y pen tref sy'n
meWD i'r llwyhr \vedi ei chau.
golygu bod pltlD LTrcm nili"'11 )'11 ~'rynrefail- wal brelf9[ ~'\VhOD.
12~, Deln~olCD - amhosibl ei
gl\t'fod
croe~i'r
A4Z44 Gohebiaethau
a m"l~rion
gerdded.
d(})YYYI'dirlll - ~\lroddlaJ r era:ll.
(iarclz_vm_VTlcau llwybr Il7 o'r I1ll~ Mater y~bwancgol. Cyfciriodd
Wynedd.
Hhulldion
i
~l\1~~nnau. Ddll Ira yn g;/,.,1'0 ClasJJ 0/ tJt~ y Clerc at y gwaith (\ ail-wynebu
IilU1LS _VIi GIIWarel DillOrwig. Y J1S f[urdd NUill Y Garth a wnaed yn
Dywedl\dd Huw P. HUilhes n9d
hyn
derbyntodd
ddiweddar g~n Y Brodyr HogaD,
bwri"d )' Cyn150r occ.1d 801yn 1 nshysgod
B~nSQI".Ychydio iawn 0 ddal~ad
£~Q)QQO
am
bob mutliaa gyf]\vynu Dro~icCl lllLHydro
dd~fnyddio eu tlr Q'Ubwri90 VW trg(oldllleth a achoswyu, roedd y
neu wc~th6aredd arbcnn~~ elcni.
rhaJll1U'r "ri~n
~".
oPcr Brant~au rheolacth yn ardderchog a
Pentl~rrynwyd
cithrio'r
cymtJnedol.
Pender[~rnwyd
~ymudwyd
y peirialll1au (l'r
can1ynol:
lil~l~tlillodau,
NCUllddllU bufy!} i~~)'n~ t\ tuasent yo SQleuadau odd~ yno dros benpen tref] QCO'T Wrd d f~!l T_Ini~ y~tyrted cyfrmnu at well~cyflwr wyrhnosau.
rcn Llcrf)rn wyu
llwybrwu'T erm"n~dyo cnwed~o ",4rodc! ax hyn ~Wynedd a eofyn
()RW!J.n.
r rnat !l !lmly(tQ.'r mgp.
iddynt ddiolch i Mri H()gan ar
SAtl~ Al1-5Jlchu]
Rh;wlas.
ran y cyhQ~dd,
C~d9rnhQd Gwynedd (l~eg 0 GyrrLdeic'cas yr lui", Gyl1,ru'K'
f'ihiU'iJ dC\Ula,v nlwrnod yn At) Cyhneddwyd etl cyf~rf(\d gr fges l)yddtad y cvfarfod nesa[: Nos
Pawrth r laf 0 Fedi.
y byctd Y gwailh Lacluso yn yr Bii:llCddfod G~n;dlil~\hQl.

Adroddiadau o'r
Cynghorau
Cymuned.

CYNGOR CYMUNED
LLANDEINIOLEN

J

Gofynnir yn garedig i'r
rhai sy'n gyfrifol am anfon
adroddiadau 0
weithgareddau'r gwahanol
gynghorau cymuned lleol,
i gyfyngu'r maint i ddim
mwy na hanner tudalen.
Os bydd yr adroddiadau
yn hwy na hynny, yna
byddant yn cae Ieu cwtogi.
Amlinelliad 0
drafodaethau a
phenderfyniadau'r
cynghorau sydd ei angen,
nid copiau llawn o'r holl
gofnodion.

GWYNANT

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

LLANRUG
Ffon: (01286) 674183

(0589) 899901

_

~

Perchnogion Newydd!
yn parhau'r traddodiad gwych

WfiVELI:S

Bryn ae Angela Williams
London House, LLANRUG
FfOn:

(01286) 673574
PEN CIGYDDION Y FRO
Yr wyn lIeol mwyaf blasus,
Selsig cartref
Cigoedd pared j'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist
MYNNWCH Y GOAAU
DEWCH ATOM Nil

ORIELI
CWM

I

~~Cwm_IGlo
Ff8n/Pfacs: (01286) 870882
Gwa~anaethFframio

math
aT gael ar y Jtlfle
rrislau Rhc5ymol

Lluniau

0 bob

ArddaJ1hOBfu

gwrciddiol

0

1uni .."
g~J1

Arlibtiaid Lleol

Ricltilrd S. H\1mphreys

UNWAITHETO
'NGHYMRU ANNWYL
Dyna

fu hanes

un 0 hogia
Llanberis dros yr haf. Un 0
hogta Victoria Terrace oedd
Kevin Davies ond, ers 1996,
mae wedi
ymgartrefu
yn
Templestone, rhan 0 ddinas
Melbourne yn Awstralia. Mae'n
briod a Rosemary, eyn athrawes
ond sydd erbyn hyn yn rheolwr
'department store' yn y ddinas.
Mae ganddo
ddwy
ferch,
Georgina a Laura.
Yn 52 oed, mac Kevin erbyn
hyn yn gyfarwyddwr i gwmni
Tovworld.
Fe gofir Kevin am ci ddoniau
ym myd y campau, yn en wedig
J

athlctau
a phel-droed,
a
ddatblygodd yn ystod ei gyfnod
yn Y sgol Brynrefail.
Roedd

ganddo record anhygoel yng
ngwahanol oedrannau ath1etau
ysgolion Cvmru. Fe enillodd

bencampwriaeth
ysgolion
Cymru yn y 100m a'r 200m 0

1970 i 1975. Yn natunol cafodd
wisgo y 'vest' ryngwladol ar
sawl achlysur. Beth tybed mae'n
feddwl 0 gampau Usein Boll?
Ar
y
maes
pel-droed
enilloddd
gapiau i dim -15
Y sgolion Cymru yn erbyn
Lloegr, Yr Alban ac Iwcrddon.
Y n y maes hwn roedd ei
gyflymdra
yn gryn fantais.
Chwaraeodd i dimau Llanberis,
Dyffryn Nantlle a Bangor cyn
arwyddo i glwb Wrecsam. Yn
amlwg, roedd wedi meithrin
rhai 0 ddoniau ci dad, Emlyn
Davies, sydd ar fin dathlu ei
ben-blwydd yn 90 oed. Yn 61 un
o ddilynwyr rnwyaf selog a
phraff y Darans, sef y diweddar
Barch. Herbert Thomas, Emlyn
oedd un 0 chwaraewyr gorau y

TAITH GERDDED

Keuin a'i wraig Rosemary yl1 heuluien Melbourne.
Darans yn eu hanes.
Wedi gadael yr Ysgol aeth
Kevin i asrudio Y marfer Corff i
Goleg Borough Road, Llundain,
un 0 brif golegau chwaraeon
Prydain. Ond nid addysg a
ddenodd
ei fryd ond byd
busnes. Gweithiodd i gwrnniau
Medicare, Sainsbury's ac yna
Toys R.Us. Yn sgil y ewmni olaf
y syrnudodd
i Awstralia fel

Cyfarwyddwr Masnach y cwrnni
a sefydlu 35 0 siopau newydd
yno.
Mae'n anelu i 'ddod adref'
pob rhyw ddwy flynedd. Braf
Y\\' gallu croniclo banes bachgen
lleol sy'n lIwyddo mor bell 0
adref Os oes mwy 0 straeon
tebyg yn llechu gennych,
ddarllenwyr yr Eco, gadewch i
mi wybod.

COFIO'R CAU

CLWB

MYNYDDA
CYMRU

Dafydd W1lileside Thomas

yl1

aruiain un 0 'r teithiau cerdded drwy JIe" Chusarel Dinorung.

CYLCH LLENYDDOL
CAERNARFON A GWYRFAI
Croeso
ECD'r

cynnes i ddarllenwyr
Wyddfa i dymor newydd

Cylch J .Ieriyddol Caernarfon

a

Cwyrfai. 0 Fis Med i hyd £is
Mawrth 2010. sr drvdedd nos
Pawrth

y

mls}

bydd chwecl"l

0

gyfi:1rfouydd gyua dartithiau ncu
~gyrStau diddorol ar amryw
"6'veJdau

len)'JJ~"clh. £lcn~J
Annes Glynn Y\v Cadetrydn y
Cylch, a I-1arr; Parr~ yn Js0

GadC11ydd.
Yn y cyt!lrtod cyntaf.

no~

ar daith vn vr
hvdref
"
.
Cynhelir cyfarfodydd )' Cylch
Llcn)Tddol yn Slufell Gyrnuned

vw

(:yfgrwvcIcItvr

'rhc3lr

Cenedlaethol

LYIllfU, CCliI) Kl)bcrL~. 1:r ci fod
yn
::\dnabyddus
fei
cyd-

lJcfydlydtl YiltOI GlanactllWY,

ac

fel enillydd Medn I Ryc1d;a;th yr
fliatcddfou
GtilltilllnCLhul yn
100~, OM Y Th~!lt1'Genedlaethol
J bydd ),J1 OOll~ U \:lJUYYll bipOlv.',
hefyd llr ddrama newydd Me~c
rOYCY~ '1)'11cr )fW'r llCUl1dheno',
y

cynhyrcb~!ld

!l

f}rdd ~n mrnd

'rnynydda',

mae'r

Clwb

wedi

trefnu nifer 0 scsiynau 'blasu'
trwy Gymru ar ddydd Sadwrn 10
Hydref:
Gogledd-orllewin
Cymru: Yr Wyddfa a'i chriui.
Cwrdd am 9.15 ar gyfer 9.30.

o'r gloch. I g!lel rhazlen y tymor,

Ar Y dydd Gwener - diwrnod
rhydd - roedd Hwngari wedi
trefnu gem yn erhyn Rwlgaria ar

Mats parcio Pen )' P(1) (Cyf grid
SII647 557) Tal parcio. Enwau i
un o'r arweinyddion erbyn nos

ffol"llwcl'l 01286 674,178 ncu c-

faes Yegol Foricdd Rhuthun.

b
0
s
[
Ilinosc((1,btopen\vorld.com

Gan fod dau

Wener 9fed Hydref - George
Jones 01286 672376
jones(a lpcnygarth.freeserve.co. uk

Llyfrgcll

Mac'r

C3.crnarfon

am 7.30

tal uelo due th

:

"m

J

llwyddyn yn fo.OU, neu 11.)0
am ddarl~th achlysur()l. Bydd y
Cyleh yn faleh iawn 0 gael
croesawu aelod9u ne\~ydd.

Fawrth} MI;~i is} J bi",,,dWI"

gwadd
Art:c;r:6

Ynysoedd )' Sianel, Rwsia,
Hwngari,
Bwlgaria, Croatia,
I..
loegr a Chymru i gystadlu.
Cafwyd cystadlu brwd, a sylwi
fod y cystadlaethau
hyn yn
cyrnryd lie ledled Ewrop drwy
fisoedd yr haf.

Ers 1979 mae Cl\vb Mynydda
Cymru - clwb mynydda mwyaf
Cymru ) wedi bodoli er mwyn
hyrwyddo
mynydda
trwy
gyfrwng }' Gymraeg.
Mae'r
aelodaeth 0 bob oed ac ar draws
Cymru. Mae nifer 0 ddysgwyr
Cymraeg wedi mcistroli'r iaith
trwy gerdded
gyda'r Clwb.
Trefnir teithiau'r Clwb trwy
Gymru, - De, Canolbarth
a
Gog1edd (ae anturiaethau y lU
allan i Gymru). Gellir mynd am
dro ar y Sadwrn, y Sul neu yn
ystod yr wythnos! Er mwyn ifwy
o'u cyd G}mIU fwynhau pleserau

TLWS 20/20
YRECO?
Yn Jl;>~Qd ).~ h~.c ~nill"i~

0 dim Hwnzari
wedi gorfod dychwclyd gartref
ccfaie 'wahoddiad'
i chwarae,

Cytungis g szono 8 rhediad a
chymryd un daliad fei cyfraniad
i'n buddugoliae[b 0 un \vIced
oddi ar ~, belen oJaf. Am gem!

G)'ilwynwyd cr)'"5 Ctnctll(1Clhol
criced Hwng~ri i mi. hefyd.
DQ~ dim amh~I.l~~th fod y

ffiIrf ym9 o'r Rem \.JJerucvruo'r
dycb.ymY8' Mcddyliuis

am fy

t!wweuudf tim ddiffyg
'~p' cyfleon criced ym Mro'r Eco.

cricea firfiJl i ychwgneau !:Ir un
Cymr", R9 ..ddwn ,y~d.i bOQ )'0
dyfgrnu mewn cy~rQd)eugeth
'/,0/-;'0 i Yfl~Q)'dd EWfUP uru'ty
yng N~h!\rm~l. it' y :Rflirtt
D""lh
timuu 0 FflundrYG,

crlhygl

llc:tll am gy~(adlCUae[Jl lO/lO
rhwn~ y pentreft meddaf wrthyf
fy hun. Yn sier mae c1lgon ()
chwaraewyr

0

EJWttlpus. Torri lir

nt!Wydd yn yr ardll1. Belh yw
e~ch barn! Cadewch i mi wybod.

neu Maldwyn Roberts)

01186 880997, maltlwynperis
(if ti~caJi.co.uk.

angen ~ylltu
a'r
arwcinydd/ion
ymlaen
lla\v.
CObwch ddod a bwyd a d iod 3
Bydd

gwisgo dillad ac \"~sidiau addab,

Darperlf offer ar rotfer sgramblo.
d~n~oairbOViTlrO.

Gcllir darganfod lla\ver m \V}
weithgareddau
Clwb
Mynyduu Gymru tnvy urcb\vilio'r
am

Wef3n:
www.clwbmynydclscymru.
cO.uk
Co£'i\vch fentro, cyflwyno eich

hunan i'r arweinydd, m~vynllau
eich hl1n:ln- ac efallai ymaelodi a
Ghl)vb Mynyllda Gymru wedyn.

TROI
DATBLYGIAD
YNFFAITH
Yn ddiweddar bum yn edrych
ar ol-rif)rnnau'r Eco i weld sut
roeddwn wedi croesawu'r rymor
pel-droed ar lefel lieol dros ~r
blynyddoedd. Y gair sy'n dod i'r
mcddwl yw DATBLYGIAD.
Coeliwch neu beidio Llanberis a
Llanrug yn y Caernarfon and
District oedd yr unig dimau pan
ddechreuais
i fel Golygydd
Chwaraeon. Daeth tan siafins
yn ystod cyfnod cyntaf Bethel,
yna
datblygiad
rhyfeddol
Deiniolen - eto am gyfnod - a'r
un modd Waunfawr, sydd wedi
ail danio. Fawr ddim 0 peldroed ieuenctid
ar wahan i
ambell gem Ysgol Brynrefail.
Mar wahanol yw hi heddiw
gyda Llanberis a Llanrug yn yr
Alliance, Bethel yn y Gwynedd
a'r Waunfawr yo ceisio ymuno a
nhw,
Ond y datblygiad mwyaf ~7
safon y meysydd. Edrychaf ar
erthygl
am
yr
hynaws,
ddiweddar Arfon Philips wrthi
yn pararoi Maes Padarn. Mor
wahanol yno heddiw i'r cae
tl WIll 0 ddyddiau a fu. Y na
Eithin Duon, mor wahanol i'r
'cae ar slant'. Y gwyneb da, a'r
cyfleusterau gwych. Yr un yw'r
stori erbyn hyn draw ym
Methel. Gwyneb da ar y tir,
cyfleusterau
newid
safonol
iawn, a'r byrddau noddwyr yo
adlewyrchu
gwaith caled y
pwyllgor a chefnogaeth barod.
Arwydd yw hyn i mi yn )T tri
chlwb, hyd yn oed mewn eyfnod
anodd, fod y blacnoriaethau yn
rhai clodwiw,
A ddaw y daiblygiad un cam
ymhellach eleni? Son ydwyf am
Fethel. Does dim amheuaeth
bod y gallu vno i ymuno aIr dau

Irawd mawr y fro y tyrnor nesaf

Yn sicr yn
maent
carfan

peolyrru

y

wedi

tymhorau diwcthaf
dioddef

fechan} ac yn

0 gael
sicr o'r

gClnau ar ddiwedd

rymor- 91'wydd

0

l,vyddianr

ond hefyd
trcflliuductll
Ginli)Un trcfllwyr
1!~m!lu.0 eryth!lu cmol C!l~ yn
AffiQQiffyllllQl, ~r~QAf y S~ll
houiyu Bernel" drwy eu g~Jlu
ymosodo1) .cod yo. acos al M8 y
mewn

C"Vpan!l\l~

gynghrllir denio Yn ~icr,mac
Jnm;c Wh;troore wcd~ dechrau'r
lyrnor nr dID.
M!l~rim!lu i~~nctid yr ru'd!l.l
Yi'WQi
p'Wnt)'frY
tly~~u yn
dditv~dd!lr meu'n (lU'M!ltl01
~w.n"m..inii"\4, P"rh" ..d y
Ilwyddignr. g_'f Ilwyhr egmwyth
Q'r LimQu i~U~n\ilid i'r limuu
hYn. Yn gi~r. mi\~ ~yft'lod
".rffrv~\) V·l1 bl~'Wl1"~ )'11 11"\71.

Poh lwe i hoh un ohonynr.

TLWSYR
ECO 2009
Dyma'r ddau dim ddaeth i'r brig
yng N ghystadleuaeth
Tlws yr
Eco dan 9 eleni. Yr hen elynion
o Lanrug a Bethel a welir ac
eleni, i Fethel yr aeth y tlws,
Croesawyd yr oedran dan 11
i'r Bwthyn, Deiniolen, am y tro
cyntaf
Diolch
arbennig i'r
pwyllgor yno am eu paratoadau.
Caeau
campus,
Iluniaeth
arbennig a thorf ardderchog. AI
noson braf eafwyd nason i'w
chofio. Roedd tim Deiniolen
wedi cyrraedd tair ffeinal eleni a
cholli bob tro. Mor wahanol ar
eu tomen eu hunain a'r dorf yn

cefnogi. Curwyd Bethel i gipio'r
tlws a ehwalu cyfle am hanes. Os
buasai Bethel wedi ennill hwn
fuasai'r tro cyntaf i un clwb
ennill y tair oedran, Bydd 'lap of

honour' Deiniolen yn aros yn y
cof.
Edrych wn
ymlaen
i
ddychwelyd
i'r Bwthyn
y
flwyddyn nesaf

LLWYDDIANT I LEWOD LLANRUG DROS Y FFIN

Genod Llewod Llanrug dan 11, a euillodd dunnameni yl'l Kinmel Bay.
Da iawn chi, genod dan 12
Llewod
Llanrug
ar
eu
hymdrechion
a'u perfforrniad
yn nhwrnament
Vicars Cross
(Caer). Daeth 16 tim, y rhan

Iwyaf ohonynt

Swydd Caer a
Swydd Lancashire a chafodd y
genod ganiatad gan yr FAW i
chwarae dros )' ffin yn Lloegr.
Ymysg
y
timau
yn
)r
0

gystadleuaeth yr oedd timau 0
adran ieuenctid Chester City,
Bury, Wigan Athletic a Bolton
Wanderers_
Chwaraeodd
y genod beldroed 0 safon da trwy'r dydd,
gan ddangos sgiliau gwych,
digon 0 ddyfalbarhad a gwaith
ealed fel tim. AI eu ffordd trwy'r
naw gem eyn y ffeinal mi
wnaethon
nhw sgorio 19 0
goliau, gan adael dim ond un
gol i mewn trwy'r dydd, a
hynny
yn y rownd
gynderfynol, pan aeihon nhw ar ei
hol hi 0 1-0 cyn dod yo 61 i
ennill 2-1.
Roedd y [feinal ei hun yn
gem agos iawn ae roedd angen
ymdrech
gorfforol
galed i
drechu Great Sutton 1-0, gyda

gol gan Catrin Gruffudd.
Da iawn chi genod - mae'r
tymor nesa'n argoeli'n dda iawn

RHEDEG MYNYDD - RASUS LLEOL YN LLWYDDO
Mae'r tymor yn parhau,
ac
arnryw 0 redwyr lieo1 wedi profi

gwaith trylwyr, Yn anffodus
doedd yr awyrgylch yn ardal y

dros y
ddeufis di wcthaf Dacth y gyfres

y pentrcf yn dilyn y
ras ddim yn adlewyrchu'n dda

rssus nos Fswrth

iawn ar Lanberis a'r fro. Trueni

gwahanol

dros

lwyddiannau

ddau

i ben ~yda

gauL 0

red vvyr yn

cymrytl rhall ynddi. he yml11ith

y ilwyddiannau

ileol

roedd

Dafydd Williams a Tim Lloyd
yo ail il tllfyd)-dd dro\) 40 o~d,

Fie ac

r=

harmer cant. Tim Lloyd yn
torri'r hen record, yn gorffen yn
bcdwerydd ond yn gyntaf yn yr

yn
,veIL.. yn defnyddio'r di\vrnod fel
esglls i or-yfed
a chrell

adran dros 40 oed, A Dafydd
Thomas yn gorffen vn vr ugain
cyntaf, gan ennill yr adran dros
60 oed, ac 0 fewn ychydig
eiliadau iennill yr adran dros 50
hefyd.

rraffcrthion. Nid d)'ma'r Inat11 0

Pedol P~ris

fod nifer helaeth

rhai hyn

0

lafnau ifanc a

a dd)'lai wybod

ArweJ LevJis yn 9iJ dros hgnner

groeso sydd yn !:lrferol i red\vyr,

Da\v'r

cant oed a Datydd Thomas yn
gynlaf dIos 60 oed. Ymhlilh y
merched, daeth Jenny I-Iemin8
yn drydedd~ till ThomCl~ yn Clil
dr~g 40 oed, Bridaer Rioley !l
M~5si~ 01iY~1')'n 5Yn~~fdrQ~ $0

eu Lculuocdd a'r cefnogwyr

ddeuddydd
eyn rhedeg Ras
Pedol Peris; un 0 glasuron
rhedeg mynydd IJrydain. MaeJn
~y~hwyn yo Llunbcri:;,
gan
ddringo hlidir _I:4'!lch ae Hlidir
tawl') eyn dilyn y orib dros Y

a 60 oed. Cryn

~'rfro

l"\.vydd~ant

0

dlPYll
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8rs~dro fod y

rhedwyr yn y g)rfrc:s \vcdi Leithio
o ardal yn ymcstyn 0 Yrestatyn
yn y ll"Yyrtl.in tiC 0 .feirionn)ldd
}rn y de.

Ilas yr WyddIa
Unw~th eto elcn~ bu'.r: ras yo
ll\vydujtlnl mawr i'r rhetlwyr, Cl
rhaid canmol y trefnwYf ~m ~u

ar

ddl \.vrnod y ras. ilrwel Lewis
oedd ~rrlIntS redwr lieol i ennill
~wubr yn y Ia;) clcni~ gan ddud
yn tuddueol yn yr !ldrm dros
h"nner ~ftnt Q~d,

RasEUdir
Oher"\"'}'dd tywydd echrydus

ar

y diwrnod~ bu'n rhald i'I
treInydd ddewLs ewrs mwy
dio~cl, ClC o~~oi COPCl bfcibiob
1:1idir>a h~rnny am y trydydd tro
)(11 hanes y ras. Ras gwra felly,
ond er fod y tir yn ddirJawn 0
dd\VI, tOIT\vyd pub record ill
w~han i un y dynion dros

papur

0'[

Wasg

Garn ac ymJaen am y Glyder.
V oa d~sgyn i Ren Gorffwysfa..
dringo eto i gopa'r Lll"Yedd, Yr
Wyddfa

a Moel

C:'lnghorion,

Ftlci)gwm a
yn
81 i
Lanberis. Eleni, bydd ras fer (!)
yn
gorffen
ym
mhen
Gor[[,yy~lit.GID £t\vr ubcithio )'
l:yn t.lli;byn drwy
Chwm
Br\vynog

daw llwyddiant lleol.

