
(Ma2'r'lvybodaeth anI yr hoff
r"Klc,~ii gofio aln Owe/~ljlnPa1T)1
at' dtidttIPn J.)

gloeh):'Yn Panto mae Robert
Deiniol yn disgrifio'i hun fel
hogyn tai cyngor sydd wedi
cyrraedd enwogrwydd y prif
actor ar lwyfan, fel 'sa Gwenlyn
ei hun isho profi fod hogyn 0
Lanbabs wedi cyrraedd y brig.'

HOGY1l bach. 0 Lanbabs - blydi
Hafod Ola... tai cownsil... Ysgol
GwaU1'1 GylZ/i... Heiyr Grid ...
Dressing Room One!

(Pallia, 1989)
Mi fydd yn wythnos bwysig

iawn ar S4C - yn gyfnod trist 0
goffau ar un llaw ddramodydd
disglair a gipiwyd oddi arnom
yn ddyn ifanc, S9 oed. Ond mi
fydd hefyd yn gyfnod 0 ddathlu
a gwerthfawrogi oherwydd
bydd gwaith a chyfraniad
Gwenlyn Parry i ddiwylliant
C)7mrU yn aros yn fyw am
ddegawdau iddod.

Eurgain Haf Evans

(parhad ary dudalen gefn)

Am hannewynnodd pedwar
ugain a phedwar 0 redwyr 0
Ddol y Goeden gan ddringo'r
llwybr heibio'r Cunant Mawr i
gyfeiriad Cwm Dwythwch.
Wedi cyrraedd y gwastadedd
uwchben y pentref rhaid oedd
dilyn 'ffordd yr ucheldir iach'
heibio i'r Hafod Ucba ac ymlaen
i'r Maenllwyd eyn dringo am
Fwlch y Groes a chyrchu copa'r
Cefn Du eyn troi a dilyn yr
union lwybr yn 01. Er mai cymal
byr oedd hwn, dangosodd y
goreuon bar elir 0 sodlau i
weddil1 y cystadleuwyr, a
gwyddai'r trefnwyr mai ras i
rhyw ddwsin o'r prif glybiau a
fyddai'n hoelio sylw pawb am
wcddill y diwmod.

Ras hir oedd yr ail gymal, a'r
rhedwyr yn gorfod cystadlu
fesul parau, gan ddringo Braieh
)" Foel i gopa Moel Eilio eyn
dilyn )' grib dros gopaon y Foel
Gron a'r Foel Goch - a'r cyfan
dan gwmwl. Rhuthro allan o'r
niwl i lawr Cefn Drum nes
yrnuno a llwybr Maesgwm ger
adfeilion y Brithdir a hyrddio'n
61 am Lanberis - a chychwyn y
trydydd eymal.
Ar eu tonnen eu hunain!
Hwn, 0 bosibl, oedd )' eymal
caleraf Roedd angen i'r parau
ddefnyddio map a chwmpawd,
gan gofnodi eu hymweliadau a
gwahanol safleoedd ar eu taith.
Dilyn afon Hwch i berfeddion y
cwrn, a hynny'n amI dros dir
mor wlyb nes ei gwneud yn
debycaeh i geisio rbedeg mewn

nghefndir iyn Neiniolen, bod y
chwareI, y pethau oedd yn
digwydd yn Neiniolen pan o'n
i'n hogyn bach wedi cael gafael
cry' arna i.'

Ae vntau'n fab i chwarelwr ae-wedi ei fagu mewn cytnod 0
galedi a lhlodi a pheryglon oedd
yn gysylltiedig a'r bywyd
hwnnw, mae'r chwerw a'r rnelvs•
yrna hefyd i'w ganfod yn ei
waith. Meddai, 'Mae'r difrifol
wrth gwrs yn gallu bod yn
thea trig, ond os na chewch ch i'r
digrifwch efo'r difrifol, dydi 0
da iddirn byd, a dwi'n gobeithio
bod hvnny yn fy ngwaith i
hefyd achos gesh i beth
wmbrath 0 hWY'1yn Neiniolen.'

Pheidiodd 0 erioed a bod yn
'un 0 hogia'r graig' ac roedd
tafodiaith chwarelyddol yr ardal
hon wastad yn canu'n glir yn ei
ddeialog. Hogyn bach 0
Lanbabo oedd 0, ac roedd y
gwyleidd-dra hoffus hwnnw yn
arnlwg yn ei waith hyd yn oed
wedi iddo hen sefydlu en,¥
iddo'i hUll. Fe] y d}rwed y
LIenor a1r Seiciatrydd Harri
Pritchard Jones yn y rhaglen
Cofio Gwenlyn (Nos Sadwrn, 3
Tachwcdd am <).00 o'r

MawrLh 1988 ac y mae'n rhoi
darlun i ni o'i fywyd a'i waith
o'r crud hyd at ei farwolaeth
gynamserol ddeng mlynedd )'n
61, gan mal cyfweliad harmer
awr gyda Gwenlyn ei hun sydd
yma.

Mae'n ei ddangos yn 01 ym
mro ei febyd yn Neiniolen yn
crwydro ar hyd Chwarel
Dinorwig ac yn ymweld a'r
Amgueddfa Chwarel )'0
Llanbcris a'r Cwt Band yn
Neiniolen, ac er iddo dreulio
cyfran helaeth o'i fywyd yng
Nghaerd)'dd mae'n amlwg fod
yr 9rd91 wedi cgel dY]9nw9d
mawr aruo, reI y d)')ved ~illuni
'Dw~Jn 6wybod bod fy

I nodi dengrnlwyddiant ei
fan,', mae S4C yn rhoi llwyfan
dyladwy i'r dramodydd
amryddawn hwn drwy
ddarlledu cyfres 0 raglenni yn
ystod wythnos gyntaf mis
Tachwedd. Bydd )' deyrnged
hon yn cynnwys dwy raglen
ddogfen, Gwenlyn a Cofio
Gwenlyn, addasiad newydd
sbon BBC Cymru 0 Y Twr gyda
Huw Garmon a Betsan Llwyd,
ail-gyfle i weld pennod 0 Fo a
Fe, ac ailddarl1ediadau ar S4C
Digidol 0 addasiadau telcdu
cynnar BBC Cymru 0 rai o'i
ddramau enwocaf.

DllrlJcuwyd y rbaglcn
Cw~nlyn ~'n y ~rv ~)"l\"f (l~

Williatll Guienlyn Parry, 1932-1991

Bu farw Gwenlyn Parry ar y pumed 0 Dachwedd, 1991.
Dyma ddramodydd pwysicaf Cymru tua diwedd yr
ugeinfed ganrif a bu ei gyfraniad i fyd Y theatr yng
Nghymru yo enfawr, 0 berfformiad ei ddrama gyotaf, Saer
Doliau ym 1966 iberfformiadau pellach 0 Y Twr, Y Ffin, 1Y
ar y Tywod a Panto bu'n gyfrwng i fodemeiddio'r Theatr
Gymraeg a chafodd ar saw! achlysur ei gymharu a
dramodwyr abswrd fel Beckett a Pinter. Roedd yn ddyn
teledu hefyd, yn gyd-awdur y gyfres gomedi deledu Fo a Fe
gyda'i gyfaill pennaf Rbydderch Jones, a hefyd yn un a gyd·
ysgrifennodd y ffilm Iwyddiannus Grand Slam a rhoi'r
anadl gyntaf i'r gyfres sebon Pobol y Cwm gyda'i gyfaill yo
y BBC, John Helin.

COFIO'R 'HOGYN 0 LANBABS'

Daeth dros bum cant 0 redwyr 0 wahanol ardaloedd 0
Brydain i Lanberis ar ddydd SuI, 21ain 0 Hydref. Dyma
benllanw'r tymor rasio mynyddoedd ym Mhrydain, sef y
pencampwriaethau rasus cyfnewid. Eleni, Clwb Rhedwyr
Eryri oedd yo trefou'r gystadleuaeth, a hyooy am yr eildro
yn ei hanes; yr unig glwb athletau 0 Gymru iymgymryd a'r
cyfrifoldeb.

Yr ardal 0 arngyleh Cwrn
Dwyth weh oedd cyrchfan Y
gwahanol redwyr ar y pcdwar
cymal, gyda chwe aelod i bob
tim - dau gymal sengl a dau
gymal 0 barau.

Aur Dan y Rhedyn iRedwyr Eryri

PRIS 40cTACHWEDD 2001RHIF 283



- -

Sui a Morchor
lifonJl=faCGi (01286) 6502g1

I Dewis gang
I 0 WQlyau a ~PISu;te6.
I Llenni Venetian a Llenni eou»:
5,000 lIathen suwar 0 garpQdi

: mewn stoc - anwcn chi-..........._......._ _ . J fforddio prynu 0 batrymau?

GLANHAU CARPEDI GYDA STrMVAK~

Ar Gau

Ar Agor I
1...,----------------, I 9-7 om I

WAUNFAWR 9-5 pm gadwrnI

-LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CYFLENWYR AWDURDODAU LLEOL

Busnes teuluol gyda blynyddoedd 0 brofiad
Ftotuwcn - 'dio'n costio dim i gael pris

HEN VSQOL GLANMOELYN
LLANRUG LL55 2RG

(01286) 678618 (dydd)
(01246) 670081 (nos)

iiiiO:::::==~~

FFENESTRI
CELTIC lVI1'lDOWS

Harddwch eich cartref gyda

14-1 if..STRVD FAWR, LLANBERIS-I . ~f6n_:_~128_~) 872501

L
SlOP AROSFA, WAUNFAWR (01286) 650 723

BEICIAU NEWYDD
AC AIL LAW

• TRWSIO • CYNNAL
• PARTIAU

BEICS WIL

LLANBERIS
Ffon 871278

Perchnogion: DANNY A NERYS ROBERTS

,
Caeaihro

Ym~YllgllOrwyl AriannOI
AOnioynnol Llool {sofydlwyd iQ74}

FfQni (01Z46) 355055

CDH

pa un 0'1' '''Ai" ~ydd
bwysicaf? -YSWIQIOtlC~ TV

(I ilrbocJ coneo I chi):
V;WIRIO EIGH GAf4

(i arnso COlltld i 01'11 }; nau

YSWIRIO ~ICI-I gVWVD
{ i eruec COIU!~dI en {QUIU)

Cy~yllfwchAIr :eod I '(fylU mor rlli:ul
YWCUS[ ySwiriMt Oytio CO....
Andr~ (U~lhGI(LlonoerIS)

QpY" (Mon)
E",ryn (Coernanon ar cVICn)
Jonn ~ifiol"\(Pen;sarwQwn)

44 Glanffynnon, llanl'us

CAERNARFON 673513
~fonSymudol: 07774 4S6616

-

Cynnal botleri nwy,
olew, tanwydd solat
a tnrodio poipiau

PLYMAR A
PHEIRIANNYDD
GWRESOGI

E
o

YR
ES

Meinir Mai Jones
Cynhyrchydd

Annwyl Ddarllenwyr,
Ar y Roes 2001

A oes gennych chi dalent canu
arbcnnig? Ydych chi wrth eich
bodd yn perfformio i
gynulleidfa neu 0 flaen dryeh yn
eieh ystafell weIy? Mae 'Ar y
Bocs' yo chwilio am dalentau
newydd 0 bob oed ac 0 bob ewr
o Gymru i gystadlu yn y gyfres
newydd. Byddwn yn cynnal
gwrandawiadau dros y misoedd
nesaf.

Mae enillydd y gyfres yn
derbyn gwobr go arbennig -
rhaglen eu hunain ar S4C!

Cysyll twch a ni ar frys yn un
o'r cyfeiriadau isod:

Ar y Bocs
Al Fresco

44 Heol y Gadeirlan
CAERDYDD CFl! 9WJ

neu 029 20 726 726
nau: alfrescoro alfrescotv.com
Aled Jones fydd yn

cyflwyno'r 21 cystadleuydd yn
wythnosol 0 Hydref 25, 2001
ymlaen am 8.30 o'r gloch. Mae
naw rhaglen yn y gyfres.

Edrychwn ymlaen i glywed
gennych,

- - - - - -~-__,
LLYTHYRAU

Tachwedd 19Rhagfyr

Cysylltu aBleDyddiad Copi Oyddiad Plygu

Mr Clive jamesTachwedd 29

Rhifyn

DVDDIAD A LLEOLIAD PLVGU'R ECO
Trefnydd Plygu: Mrs Shioned Griffith. Pantafon. Waunfawr. (01286) 650570

V F'iHIFYNNE~AF
lne~nydd i IQyy'r

~glygyaolon nsrtnnncet
tiO~ LUN.TACnW!DD 1g

o~~YYVI'«vn yn OOlt
OftW1" ,.h;Jyn noe~f 9'r yyQ\)Q

noa tAU. TACMW~DD 2Q

E-bost: ecorwyddfa@AOL.com

GOLYGYDD CHWARAEON
Richard LI. Jones, 5 Y OdOI, Bethel.
(01248) 670115

DYDOIADUR Y MIS
Mrs Margaret Cyfni Gnffith, Cynfi,
Deiniolen (870394)

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)

TREFNYDO HYSBYSEBION
John Roberts 8edw Gwynion, Ffordd
Glanffynnon, Llanrug (675605)

TREFNYDb BWNDELU
Jean Jones, Cesall y Mynydd,
Oeiniolen (871550)

mERFNYOD ARIANNOL
Goronwy Hughes, Eithlnog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)

TREFNYOD GWERTHIANT POST
Mrs Olwen Llywelyn, Pant Alon Bach,
Llanrug (650200)

TAEFNYDO PLYGU
Shioned Griffith (650570)

GOHEBWYA PENTREFI
BETHEL: Geralnt Ells, CIIgeran
(01248) 670726
BRYNREFAJL: Mrs Lown Prys Roberts
Williams. Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James, Hafan. Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT; Tryolun d t)IOflt:!d urst:!n
eocaron, Geunant (65079R)
CWM-V-OLO: Mn:. III~ nOVYIOIIU:J.
eranraton (672275)
D~INIOLEN: W 0 Williams,
6 Rhvdfadoo Doll'liolal"\ (a'1....s9~
el~6nWIGlM~n~n\101IOu. Mlllellil.
( oro flldlr. IJlnorwlO (Q70QO'}
Lu..~ft~"IS. Owyn~\n ali [Ilion ncnsns.
OOLYn Eryrl (~704g11
LLA'-1~U~·~rylI'\ob&rlt., ~ ~rynMoelyn
t~7~~Oi)
NANT P~QIQ: LI;N>.. Jr.-no·, 6 N~nt

~fynnun {e710ii:Q)
rENI~AMWAUN! M~~Ann ~vnne. CychsJ1h
lA7()A~'~
TI'IN-)'-vOED: MI~ Anwpn P~rl\l
AQI·VQI'YI"\ (O'~~"e}
WA\lNfI\Wft, Mr:; NlIn HOOQn~ P~l\taf(\n
WallnlQWr Ibf..Oh70)

SWYDDOGION A GOHEBWYR

Golygyddol:

JOHN PRITCHARD
CILFYNYOD, LLANBERIS

FfOn: (01286) 872390

IWAN ROBERTS
LLEIFIOR, LLANRUG
Ff6n: (01286) 675649

Cadeirydd Pwyllgor Llywio:
AAWELJONES

CAE EBONI, PENISARWAUN
FfOn: (01286) 871274

RHIF 283
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Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cioyn, Caernarton

Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
tr cyhoeddlad tiwn.



AMGUEDD,[ilA LECHl CYMRU
LLANBERIS

digwyddiarlalJllechi~:Jocc.ac.lJk 2012RB 8106:10

[ . eWVDLfN eAA a SHINIO DYDD SUL

w"'E; .... ,...nL.J_ WE. n-.n.Af'tE..OOAL· ~ DDIM

("'",Nr. hoi"",:; TAl. ...."""'". f,l,.."T •••• £t 1M ~..t1C::-1U
...,,, ........_ •. , ........ 'S VO#.......c.r-r.'11\.:1glQ&.. ."'UIl- OY,- ......"t:

'V ,"I'1VN"1lAWN ("'"..AWl.A rJ C""N A'~ (';W'~ITI Ir)V r-nr:F'P'T

Mgg'r gWggty yn dgrpgrU gr gyfgr,.
PRJODASAU • PAHTION • OATHLIADAU lie

ACHLYSURON AR8ENNIG

CYfiLI!USTI!RAU CYNHADLI!ODAU ~
PHWVLLGORAU

PRYNJiUlWN a GAWL ~ CK1lN
• I\Ii~gfylj; Zpm - tpm
IJ"Y1'l h,1wn0 ~:lnlJ '(t"I'J r)~..,wml'l'

I-1(}OfJ'~ ~(},.,C a I- Bt"Ih~~tk6d0
F~h~!

G-W]jI'Tl1D.llI NlillOLIG-
- ~bgfy. ~ ~eccmb....( "pm- Arm)
(i'y'y'tl J H())' (}t(OVff\(iE
Cwclthdy c..et+l- :\~~y~e~y 'hdClI,~

NADOLIG Y CHWARELWR
• Rh~9(yr:l - 16
[Jewrh d t~~V r welrt@1!1rOI?\11r1 0 Doll Cll~telVJyt
""..,4' LI 1,14-\,",,",;0 ,' .....y cyt" :><\

FFAIRGAEAF
• T~chwe4424~25 *
Cybolq h~~r 0 4r'l4qOt1I~4ilur N"4oll~ ':lyc;\~~~-lk)ill.:tnt ..
<1 9werth9<lt~tt.:tu.PaetTtio Glvynepaul
pl,,"mbo I'clolvo - l~\ici Plwm I P'.l"n~h&: Ji,,"dI
t1ydd jl0J1l0rn vn cyrr1edd ar dlb, 4P12;1;1)
( Ct'Oto It l~O"0 'pn1 .{pm)
r"tUC T~l/'I'Iyncdg~0 tl I" I groto

iach. T}TIlDWnsylw'r ardalwyr at
y ffaith mai o'u poced hwy y
daw costau adnewyddu ac ail
osod a diogelu cyfarpar cae
chwarae gan mai trwy'r praeseb
lieol yr ariannir y fath
wei thgared da u.

Er gwybodaeth i'r ardal,
arferiad Cyngor Cymuned
Llanrug y\V cyfarfod ar y
trydydd nos Fawrth o'r mis, a
phe byddai unrhyw un yn
awyddus i roi mater gerbron,
awgrymir iddynt anfon at y
Clerc 0 leiaf wythnos cyn y
cyfarfod. Yn y cyfamser, atodaf
isod restr 0 gynrychiolwyr yr
ardal, a byddant yn falch 0
dderbyn sylwadau er gwella'r
gymuned.
Cyngorwyr Cyngor Guiynedd:
Brian Jones (870831); Charles
Wyn Jones (676733).
CyngJl0rwyr Cyngor Cymuned
Ward Llanrug:
Goronwy Hughes (674389);
Derfel Jones (674591); Berwyn
P Jones (674372); Es)rllt Llwyd
(678020); Eryl W. Roberts
(675384); Dafydd Whiteside
Thomas (673515); Del}rth
Tomos (870044); Clifford
Williams (674878).
Ward Cwm-y-glo:
Brian Jones (870831); Geraint
Jones (871603); Paul Rowlinson
(01248-605365); Meinir
Thomas (671816).
Ward Ccunant:
Arwel r.t. Thomas (650757);
Mervl Green (677149).

Yn ddiffuant
E. Williams

Clerc y Cyngor

buddosdd.i'n hael er gwella'r
adnoddau lieol hyn ac mae'n
aches 0 siom a gofid bod y fath
ddiffyg parch at anghenion
eraill yn golygu y bydd yn rhaid
i'r Cyngor gymryd camau
ynglyn a'r offer a ddifrodwyd.
Yn anorfod bydd rhaid ialu am
y fath wauh - rhan ohono er
mwyn adfer y cyfarpar at gael ei
ddcfnyddio a rhan fawr tuag at
unwaith eto sicrhau diogelwch y
cyfarpar hwnnw, ac yn hyn a
beth. bydd )' gost uniongyrchol
yn debygol 0 fod yn rhai
annoedd. a chest anunion
gyr hol, (rnegis cvnnvdd vn y.. - - -
prermwm y wiriant; yn Iwy Iyth
wedvn.-Erfvniw n ar bobl vr ardal i• •

o hel rhae caniarau i'r Iath
anrriberrdod a chostau ddod i'w
rhan eto ac I zvdweirhio a'r.....
Cyngor I 1 rhau bod pawb yn
ael budd o'r adnoddau a
ddarparwyd, 3C i vrnfalchio vn• • •
eu hardal ai chadw'n ddiogel ac

_.&

•
WI\V~r(\WI\www.anTurwQunfawr.org

Carolau, Sian Corn, Pwnsh a Mins Peis,
dewi$ n~wydd0 dnrhegion dnghyffredin

AI\JTUR.
am fwyo fanylion IToruwchg 012g6 650 721 \\t

nosWener, 30 Tachwedd, 6.30 o'r gloch
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ymunwch a hwyl

A

Y TWR, Nos Fawrth. 13
Tachwedd, 10.00pm,
PANTO, No:, Fercher, 14
Tachwedd, 10.00pm

Y FFIN, Nos Fercher, 7
Tachwedd, 10.0Opm

-

AnnwylOlygydd,
Cyngor Cymuned Llanrug

Yn ddiweddar daeth i sylw'r
Cyngor Cymuned bod
fandaliaeth a difrodi eiddo'r
Cyngor, yn arbennig yn
ardaloedd caean chwarae Pwll
Moelyn a Ffordd yr Orsaf,
Llanrug, yn golygu nid yn unig
bod yno ddolur llygad ond nad
yw'r cyfarpar, a ddarparwyd er
budd y gyrndeithas, ar gael i'w
bwrpas priodol.

Dros y blynyddoedd mae'r
Cyngor Cymuned wcdi

Fandaliaeth yn Llanrug

FO A FE, Nos Wener, 2
Tachwedd, 8.30pm
COFIO GWENLYN, Nos
Sadwrn, 3 Tachwedd, 9.00pm
GWENLYN, Nos SuI, 4
Tachwedd, 7.30pm.
Y TWR (Addasiad newydd),
Nos SuI, 4 Tachwedd, 9.00pm

SiC Qipdol
SAER DOLIAU, Nos Fawrth,
6 Tachwedd, 10.00pm,

(parhad 0 dudalen flaen)

Amserlen

I'r ambell un byr ei gam
a thrwm ei droed,
a gofia synau ei doe
mae'r tawelwch hunllefus
iddo yn grai th ar amser,

J.R. Jones
Brynsiencyn

Y Chwarel
Cynedlaethau cyfarwydd a swn
pedolau a hoelion eu hesgidiau,
a'i creodd i delynegol fydr
y cyn a'r morthwyl a bon braich,
yn 61y rhew
pan oedd rhew yn rhew,
a'r Elidir ym mabandod,

Cyn cyrraedd ohoni
yn sbort i'r oes fodern
a thwristiaid yn fflyd,
ildiodd fara beuynddiol i

filoedd
a chwrw nos Sadyrnau i amryw
o sawl Calan Ionawr iGalan

Ionawr.
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Hysbysebwyr

C~fnogw~h

Ni ddaeth mwy 0 wybodaeth yngljn a Dewi Orwig gan
unrhyw un o'r darllenwyr, ond cefais gyfle i chwilio rhyw
ychydig am ei gyfnod yn y Crawia, Llanrug. Fel y
dywedodd Mrs Mair Parry, roedd yn byw ar Ian afon Saint,
ond na chlywodd hi erioed enw ar y ty ond 'ty Dewi Orwig'.
o astudio'r Rhestrau iddvnt un mab, Thomas 1,,1.

o

Etholwyr am )r cyfnod, gwelir Thomas yn 1878, Tybed a fu'r
fod yr ardal hon yn rhan 0 \X'ard farn farw ar enedigaeth y
Pcnisarwaen ym mhlwyf plcntyn neu'n gynnar wedyn?
Llanddeiniolen. Ar gyfer 1921 Magwyd Thomas Ll. Thomas
rhestrir David John Owen set gyda William a Jane Parry, 12
Dewi Orwig) dan enw 'Crawia Deiniol Road, Ebenezer. Efallai
Mills'. Mae 'R' ac '0' gyferbyn fod Jane Parry yn chwaer iGlan
a'i enw svn d\ nodi ei fod vn Padarn.-. .
byw yno (R = Residential Ail briododd Glan Padarn ag
qualification) ac yn gweithio Elizabeth, sef chwaer ei wraig
yno (0 = Occupational gyntaf Mae'r teuluoedd wedi eu
qualification). Wrth gwrs, roedd claddu ym rnynwent Macpelah.
rnelinau eraill yn y Crawia: Dyma'r cofnod ar eu beddau:
Crawia Mills oedd y felin rhwng
y ddwy reilffordd yn cael ei
rhedcg ar ~' cyd a'I melinau a
adnabyddid fel y Felin Uchaf a'r
Felin Ganol - rhan 0 gwrnni
teuluol oedd yn cynhyrchu
llechi sgwennu ar gyfer
ysgolion. Doedd dim cysylltiad
rhwng Melin Dewi Orwig a'r
rhain.

Nid )'W cnw Dewi 01,,\ ig yn
ymddangos ar Restr Etholwyr
1922, sy'n awgrymu ei fod wedi
sym ud oddi yno neu wedi marw.
Ond ble cafodd ei gladdu?

Soniais v mis diweihaf fod•
Ms Ceridwen Foulkes yn son
am fardd arall o'r en\v Glan
Padarn. Ysgrifennw)'d amdano
ef }'n barod )'n rhai 0 rif1'nnau
cynharach }'r 'Eco·. Roedd ~'n
fardd poblogaidd iawn )'n ei
ddydd, a lla\\·er 0 ganu ar ei
farddoniaeth. r~e'i ganed ~'n
Nhy'n y Ch\\'arel, Dinon\ ig, a'i
[edyddio'n Thomas David
Thomas. Priododd a ~1ar!-,
mcrch Lafarn )' Black Horse,
Cl\Vl v Bont ar Dach\v(;!dd laf

'"llS7(), nnd bu hi tllrnr 0 fel\fn du1Y
flynedd }'D ferch ieuanc \vyth ar
hugain oed, Rocddcnt bryd
hynn)' }rn b)',v yn Nh)"n y
Fa'Yl1Qg, Di110f'rvig, Gi:1ncd

LIyfr Cofnodi Marwolaethau
Llanberis
Cychwynnodd Ionawr 1887
gyda deg 0 farwolaethau yn
Llanberis. Un ohonynt oedd
gwraig Owen Owen, Fron Goch
'yn marw nos Iau yn ei thy heb i
neb ei gweld tan y bore.' Enwir
y rhan fwyaf ar ':l rhestr wrth eu
henwau, heb na Mr na Mrs, ond
rnae'n amlwg fod ambell un yn
haeddu teitl yn nhyb y
cofnodwr. Un felly yn amlwg
oedd Miss Williams, Victoria
Hotel a fu farw yn Ebrill. Ym
mis A\.VSl, lladdwyd Pierce
Griffiths, Turner Street yn
Chwarel Glyn, ac wythnos yn
ddiweddarach, bu farw Ellin
Edwards, Gas House - 'yr hon a
fu farw yn y w.e.'! Ar
Dachwedd Sed, cafwyd Owen
Williams, Pen Ceunant 'wedi
boddi yn Afon Ceunant Mawr,'

Nid yw'r cofnodion am 1888
~70 gyflawn, oherwydd rnae'r
rhestr yn darfod ar ddiwedd
Gorffennaf. Prin yw'r sylwadau
ar gyfer y flwyddyn olaf hon, ar
waban i'r ffaith fod Thomas
Owen, Rali wedi marw yrn mis
Ebrill wedi iddo 'gael ffit ar Allt
Hafod Owen.' Bu dau 0
drigolion h~·naf \' plwyf farw
hef)·d. :sef Charles Currie,
Ll\,')'n Cel)'n a Jane Closs,
Gel1ih irhan t, ill dau yn 94 oed.

A d)'na ddi,vedd )T cofnodion,
ac mae gen i ofn nad ,,,,yf fa~vr
nes i'r Ian ynglS'n a phwy a'u
rhestrodd nac i ba ddiben, A
doe::,neb wedi cys}'lltu ch\vaith i
gynnig unrh:yw \.vybodaeth am y
cymeriadau a cnwir yn y rhestr
mar\volaethau.

Y mis nesa' cawn ol\vg ar
ago[lad s,wyddogol Y Sef}rdliad
Coffa yn Llanrug - nage, nid yr
un or ei newydd \vedd a
ddig\\ ~'ddodd ddeufis yn 61, ond
yr un g\\'reiddioi, a agor\v}'d gan
Mrs Lloyd George. Cipolwg
her) Ll Llf nodiadau 'Bro
D~ini\}l~n', llyfryn mC)\'ll
IlaW)"s8r~r a fenthyclwyJ i mi
llyn \YJ OrvJig Wllligm~ !1 dd~~th
}rn \vrcJdtLiul 0 law cynl~riYLl a
adntabyddid yn Nciniolen fel
Eb~n lCnockin. M\vy am hynny
~Tmj~ nesru. ond cofiwch O~O~~
J!EJ1Jlychunrbyw wyhou~eLh gill
gynn\y) l> (olorn ) ll1i:s b\VI1, lICU
hol~ad ynsl)rfi ~s unrh)')y
!lllw~(f(f 0 hanes )7 fro]
cy~ylllweb J Dyfydd \YJJli[e~ide
TbUIDULJ\Bron y Nil.ll[, Llllnrug,
C!:lern::tr[on. (PfQfi ; 01~S6
67351 S)

goffa'r gweddill, ac i Bawb oedd
yno hefo mi.' Yna, yn llawysgrif
Mat Pritchard ychwanegwyd 'ac
iYvonne (os adwaen fi bellach)
i gofio gwynfyd ein gwanwyo
ym Mrynref.' Fe'i harwyddwyd
'Mal'. Does dim angen gofyn a
gafodd y llyfrwerthwr hwnnw
sell

Pwy Q~dd\'YQnn~~
Ac wrth son am Mnl Pr;tch::lrdJ

bfLm !IT ym\veligd vn C1c1lweul.lyr
a thIef y llyfrilu - Y Gclli
C~nd'Yll "v '~'r~11hurl yI1
~~l~fyddtlh~to'r ~10r!"lllllyhnu
yno (~'nV Seleryuu mge'r rhgn
tYyYQl \)~r llyflilU Gyn1fucb Yll
cocl CLl stoc~o!) dcuth'lm ar
C1Jaw~C()I)I () 1ToJBonl Pll'lll_v~l,
M,,_tr l1yfr wcdi cl ~yfl,,'ynu
'j'm cyn-athrawon sy'n fyw, i

Alarch Gwyrfai
Daeth cais gan Mrs Helen Royle
Ed\vards, Bonrnewydd, am f\.\'y
o W)'l10dacth am ). c)rmcriad
uchod 2 ga[odd ei enwi yn
rl1clltfUU illUf)VolacLbuu
Lln.nber;s, CryJ~f f9~ F~~ll
gwyhi\d!1~th weru ci roi 3mdnno
~rllfIlai () ritVnn~11 cynllar \ r
iE{iO'. Oll cofiaf Y1] lawll~ rucLlll
vn frodor o'r Wacnfa ..vr) a bod )'
J •

uLliweddgr J\1!ltPr1tchllrd {\'r lln

Lculu.

Teulu Pickering
Yn \' rhifvn diwethaf rocdd- .
:\'lan Parr\' \'n h()li am \' [eulu'" '" ,

h\\'n, Daeth Eir\v)'ll \X illium ,
Ll\\1'n oed i g)' }'Iltlad )'n OIl
am 210 i\\ r 0 r en\\' ])ickering

~

~'n b)'\,' )'m 1\11')'nCrv, n. C\\'mo)'-

glo ar ddi\\'edd )' bedwaredd
ganrif. Rocdd mab i'r clocsiwr
\\'edi hod )"n ddcintydd ym
l\iang()r, a th~'biai fod rhai o'r
teulu }'n b}",,' )rng nghyffiniau
Caer, Os ocs m\vy 0 \vybodaelh
ar gael, cofi\\'ch gysylltu.

Chwaraeon Deiniolen
Wrth bori drwv'r Herald~

Cymraeg am 1922 deuthurn ar
draws cyfeiriad at fabolgampau
yn cael eu cynnal yn Neiniolen
ym mis Gorffennaf. Mae'n
yrnddangos ei fod yn gyfuniad 0
garnifal a mabolgampau. Y
seindorf, wrrh gwrs, oedd yn
awain yr orymdaith i'r cae, ond
ni nodir yo union pa gae
ydoedd. Ar wahan j'r
cystadlcuthau arfcrol fel gwisg
ffansi a rasus berfa ac yn y
blaen, roedd 'rhedegfeydd' a
'rasus beics' yn cael eu cynnal
hefyd, a deuai'r cystadleuwyr 0
fro'r 'Eco' a thu hwnt. Daeth
rhai yno 0 Gaernarfon,
Bethesda a Rhosgadfan i
gystadlu, Cynhaliwyd dwy ras
Iilltir ar feic - un i chwarelwyr,
a'r Ilall yn 'agored i'r byd'! a ras
ddwy filltir ar feic. Y ras hwyaf
oedd 'rhedegfa 5 rnilltir'. Fe'i
henillwyd gan W. Roberts,
Trosgol, gydag O. Williams,
Seion yn ail. Pwy tybed oedd yr
athletwyr cynnar hyn?

1935 yn 81 oed) a Jane Parry (23
Rhagfyr 1937 y11 76 oed). Mae
cof ar y garreg fcdd hefyd am
ddau o'u meibion - Henry (19
oed) 'a gollwyd yn )' Rhyfel
Mawr' ar 3 Medi 1916, a Robert
(29 ocd) 'a gafwyd wedi boddi
vn afon \"{leaver' ar 24 Awst•
1920

Oes rhywun a rnwv 0
wybodaeth am )' teuluoedd hyn?

GIA~hftU i tutnOGaU it ~hQrtrcfi

K91tn MQQ~HugnQ~
1 egg Nowyttd, Llft"l'ug

ond \\'rt11 g\\'rs dinl ond 30 0
dd)'ddiau :))'dd )'m mi .t\1edi!

Roedd )' (llab ~'n ddeg oed
pan fu fan\' Glao Padaro. ac
erb~'n h,'n )'n cael ci fagu ar
ael\\')'d William a Jane Parry yo
12 Delnlol Road, Ebenezer,

Ni chladd\\ryd )' mab g)'da'i
rieni er idd() fan\' 0 llaen ei
fodryb} sef ail wraig ei dad. Pe'i
cl9dd~rd mewn bedd orall pan
[u fanv }'n \vr lime .32 oed ym
Mew 1910. Yn ,,'r un bedd

o

claLluwyd Willigm (31 M9\Vrrh

Fe s)'l\vch fod camg)'meriad
\"edi ei \\·nclld ar ~'g<lfeb. Nodir
fod .\ian· \\'cdi man\' ar l;"edi 31,.

Er serchog gof am Glan Padarn.
/ Bu farw Awst 14 1888 yn 40
oed.
Awen Teg ei wyneb -tawel oedd,

Tlws ei naturioldeb,
Telynorai dnst alareb
A chan hoff na threchai neb.

Alafon
Hefyd ei wraig, Mary Thomas. /
Yr hon a fu farw Med: 31 1878/
yn 28 oed.
Hefyd Elizabeth, chwaer Mary,
ac ail briod. / Bu farw Awst 22
1928 yn 74 oed.
Cyfodwyd )' gofeb hon gan
g)rfeillion at.:ednlyg\\')'r :y bardd.

Glan Padarn a
Dewi Orwig



Cyngor Cymuned
Llanberis.

Cyfarfu'r Cyngor ar nos Iau,
18fed o [is Hydref gyda'r
Cynghorydd Dei Tomos yn y
gadair. Croesawyd y
Cynghorydd Douglas Pritchard
fel aelod cyfetholedig ar Ward
Padarn o'r Cyngor, a
derbyniwyd ymddiheuriad gan
y Cynghorydd Fred Owen,
aelod arall cyfetholedig ar un
ward.

Derbyniwyd adroddiad gan y
cadeirydd ar gyfarfod a
gynhaliwyd i drafod y
posibiliadau 0 ymesryn llwybr
beicio Lon Las Peris. Cynhelir
cyfarfodydd pellach i drafod yr
oblygiadau ariannol yo ystod
mis Tachwedd.

Penderfynwyd anfon
unwaith yn rhagor i Gyngor
Gwynedd ynglyn a phroblem
dwr gorlif yn Field Terrace,
Llanberis yn dilyn cyfnodau 0
lawogydd trwm.

Mae Cyngor Gwynedd yn
trefnu i arwyddo'r gwahanol
s.adau tai yn ardal Dol Elidir,

Ti dderbyniwyd ateb oddi
wrth Gwrnni Adwy Cyf ynglyn a
phrvderon }'r aelodau am y dull
o osod hen adeilad y Co-op.
ysrynwyd naw 0 geisiadau

cynllunio, ac nid oedd
gwrthwynebiad i'r mwyafrif
ohonynt, and periderfynwyd
gwrthwynebu cais 1 droi hen
adeilad yn feud)' campio wrth
wal \ fvnwent vn Kant Peris ac i,. .
wvrihwvnebu unwaith vn

• • •
rhagor }' crus i droi Coedwig
J.;'ictoria }'n faes carafanau.

Derb)'ni\vyd adroddiad gan y
C}'nghorydd Derek Jones ar
gyfl\vr y cerrig beddau yn )'
fynwent, a gwneir trefniadau i
ddiogelu niler fechan ohonynt.
Penderfynwyd het)rd docio
canghennau coeden \vrth oehr
h)rsb)rsf\\'Tdd )' f}'o\vent, a
g\vnaethp\vyd [refniadau i glirio
sb\vriel oddi yno.

Penderfyn\vyd fod y Cyngor
yn ymaelodi a Chymdeithas v
Cerddwyr. Yydd ar\v),ddio;'
llwybr9.u cyhoeddlls yn cgeJ ell
gosod ar L\vybr lOa, 0 Bcn[re
Cru:tell iGasteli Dolbadgrn.

ftdroddwyd fod y g\vaitb 0
~''rYi1i\7 ~ ~h~\rl"§Q'" 'D~'i...~i"\J
cyhoeddus bron wed; ei
gwblhllU ggn weilhwyr Menrer
fiact)wen.

YJl dilyn c~1rnion)'n~15'na
\rh~m-ddcfnydd o'r Ci\e c;h"yarae
8~r Tai Ft'6ftd~g yng ng~tn
lryd New[on, p~nd~r[~rnw~rLl

g\\ Jlt:ud ymholiadau yn~l)rfl a
ph\lr_hnoeQ~th )' ti",

Nod,-...yd yr a.naen i 8}'sylltll ;
C.hyngnr Gwynedd i c.lremu i
docio coed :it chan~hcDnilu
111vWl1 aluryw 0 {'lnnil\l yn
I~lanher;s a Nant Per~s hIe mae

gord.~lrl11n[yn llchogj nrnhlem!-1tJ
j gcrddwyr.

llydd cyfarfod nesaf;y Cynsor
yn cael ei gYIlnaJ yn <i\ngorfa' ar
1105 Iau] 1~ecl 0 Dacbwedd am
7.00 o'r gloch.

Rheolwr Prosiect Llanberis,
'Bwriadwn i'r gweithgareddau
roi sylw i rinweddau Llanberis a
phWYDlciDiu'f ffailh boll
busnesau'r pentref yn agored
Uny)' gyuol y !1'tvyuuyn. Mac
yma ddison 0 hethnu ;lw
gwneud gr hyd y nwyddyn.

f\

Itydym \-vern [fcfnu'r Wy] i gyd·
Jaro a fitlir Acai yr Amgu~ddfa
L~~h"Dyd~y ~an5"')llt fyddrn clot'r Vfai!",nddeutu 4..4. 011"

e.Lochyn nodi he[~ld ddechrau'r
"W)tl yo )1 Brryd rlI)Vf lIID 5.00 o'r
glu_h,

'"M;d F'r hoII drefniad::lu
wedl ell cwhl hgll E!fO, ond
JlOlleir111wll Jl~el rhyw faTh 0
orYludaitl1 ar l1yd y $rryd Fawr,
oyds seremon~ lechan i
gYf\f\!lU', aol~u!ld!lu_ Rydym
llcfyd yn gobcirllio cael
uilloninnt tl l1unitl\ith !If liyl\if y
boblleol yn ystod yr Wyl.

Gall unrhy\v un :SY'Il
awyddus ~ helpu ~ drefnu'r Wyl
ffauia OlZ2S62S7Z70Zam fagor 0
wybodacth.

Mae Consorti\\'m Bu ne~ Ardal
Llanberis ,"\le,li t refn lJ c\.·fres 0•
weirhgareddau erb)'n lyrnor y
Niluulib ClCIli. D,~ IicLlir i'r
gweithggreddnu 9 drefnir
ganddynt uU'tvyn ). p\;nlfC[
cyfan at ci Silydd1 san ~~crhau
bod bu~nE!Q!lll 11E!01 g'r
prnlrcfwyr YII rll~11 U'1' ])\.VY'l.
U cbil{b)yyn l Y ~W\iitl1btlrcUda u
1yJJ ~..r ..,.u9~'" vYIlnft"
60lcuadau N"adol18 newydd y
Stryd }'ig\vr. l'ryn\\lyd y
golc:uadau Yll ddi\veddar gan )f
Coni>oruYr'm D\I\in;i) eyJ"
chj'Tnorth 3rlanno] odd; wrth
Gynaor (ymllnpl1 J l!lnherlQ g
llwrdd Da[blVQll CVlll[ll l1~11
1:Yllllun y B)) 1dd 61 ~yf(,r Trcfi a
Phcnlrc.G. llycha;n,

y" ~I Jn~lltl'l' rcf\l\wII!Q.

(;\uyllPrh Knh@rr~.Mer[J(1yn(~ocll.
Lli1nbvriiij ~rnii1L" l"{"n) e I\hi~
Efro~,Ll!lnberj~
.c~:Caryl; Carl:n:e, PforclJ rry Du,
Llanbcri~
£1! ~h!U'on !1C Adrinn, dio R~c\vs
Eryri] Llanbcris

Gwyl Nadolig'
Tachwedd 24 (5.00 yh -7.00 yh)

OIld eta sol~'nnis Iddo.
'D\\'ed \\'rth\·ftalnt Iv n\'led 1(I". ~.
ond g\\enu a \\naeth a u'\\cdvd
.Fy mab - IESU a'i talodd i ti. I

Yna gofynais i'r angel
'faint svdd arnaf i ti?'•
ond ~\ en u a w naet h a d'\\'cd \'d•
'C\'mer "r oIL mlaen a {hi.'. .

Fe chwiliais am
IACHAWDWRIAETH

gao fod hwn yo rhad ac am ddirn
a chefais ddigon i ti a fi -
wrth y cownter rhaid talu yn chwirn

Cerddais i fyny'r llwybyr nawr
a gwelais fod GWEDDI ar gael,
a rhaid oedd cael honno yn S1\"r
igoncro pob pechod gwael.

HEDD a LLAWENYDD gefais
nawr,

roedd digon ym mhob man
CANU a MOLIANT ar bob llaw,
ces ddigon i lenwi'r llano

Ymlaen a fi a phrynu NERTH
a DEWRDER at fy ngwaith;
llawn oedd fy masged erbyn hyn
a rhaid cael GRAS i'r daith.

Fe £efals fag neu ddau 0 ff)"Dl>
ac '\'SBR\'D GI ..AN \'inh raid
roedd dian )"no )'111 mhobman
1gad\\ d~n rhag 11 Id

Welaist ti'r siop ar y gornel
yn gwerthu nwyddau da-
a'r drws yn Uydan agored?
\VeI, i rnewn yr es am chwa.

Gwelais angylion ym mhobman
yn sefyll 0 gwmpas y lle -
rhodd un yn fy llaw rhyw fasged
'Cym ofal,' gynghorodd efe.

Beth bynnag oedd angen Cristion
roedd yno ar gael yn y llc,
'Os na elli gario llawer
bydd fory ar agor," medd e'.

AMYNEDD a brynais gynta,
a CHARIAD oddi ar silff gerllaw,
a DEALLTWRIAETH rhaid ei

gael
Q S'U'irDDOE'J'HIi\ RH oedd \I;rth

la\\.

(Cyfiethiad Mrs Dilys Baylis 0 gerdd y
Caplan Charlie Riddle,
Newfoundland, Canada. Cafodd Mrs
Baylis y geinau guireiddiol gan Griff,
ei hen bostman yn Llanbens cyll iddo
ymfudo i Ganada.)

Siop Dda

Gyfeillion Meddygfa Llanberis.
Diolchodd Mr John Brennan. a
oedd yn lIywyddu, i bawb a fu'n
paratoi a chymryd rhan yn y
gweithgareddau. Enlllwyd y
ffrwythau a'r Ilyslau, a gyflwynwyd
gan Margaret Faulkner, gan Terry
Taylor, a'r blodau a drefnwyd gan
Betty Bower, gan Ellen Wyn
Jones. Diolchwyd i'r aeJodau a
fu'n casglu 0 dy i dy ar ran Age
Concern yn Ninorwig a Deiniolen
yn ddiweddar gan John Brennan.
Ahoddwyd y te gan Margaret
Faulkner a Wendy WIggins.

CLWB ORWIG: Dathlodd Clwb
Orwig ei ben-blwydd cyntaf yn
ddiweddar trwy i'r aelodau deithio
ar y tren 0 Gaernarfon i'r
Waunfawr, ac yna mwynhau
Cinio'r Dathlu yn Antur Waunfawr.
Rhoddodd y wledd a'r daith
foddhad mawr i bawb. Yn ein
cyfarfod diwethaf cynhaliwyd
Gwasanaeth Dwyieithog 0 Ddiolch
am y Cynhaeaf. Lluniwyd y
rhaglen gan Miss E Wyn Jones.
Cyfanswm yr offrwm a
dderbyniwyd oedd £71.50, a
phenderfynwyd ei gyflwyno i

Miss Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidir. Dinorwig. Fton: 870292

DINORWIG

rlO:l~j~nn "I Tlc:rh; Tfnr Q Mnrenret.
LI 11l1)\iJ11ftd,,\;a, rCJli~dOYIlUn.
£ I ~\1r~Kgthl~~n W,Ilirunl:. 6
Clan",f,"), Llunbcr!::'l Mr!S

RHODDION I
I

Unwaith y flwyddyn y byddem yn
cael lall gwylh ers ralwm. Pethau ar
gyfer NosOD Guy Faulks oedden
nhw, Erbyn hyn mi gewch chi din
gwyllt gydol y flwyddyn mewn
partion a chyngherddau a
dathliadau 0 bob math. Ond nid yw
hynny'n golygu bod rhamant
Noson Tan Gwyllt wedi darfod
chwaith, a bydd yna wirioni eto nos
Lun nesaf ym miri lliw a swn ac
ogla'r noson fawr. Bydd rocedi yn
gwibio, a fflachiadau yn goleuo'r
nos, a'r ffrwydron bach yn bwrw eu
gwreichion lliwgar, Mwynhewch y
noson. Ac os byddwch yn tanio,
byddwch ofalus. Mi wyddom am y
peryglon a'r damweiniau sy'n
digwydd bob blwyddyn, Noson
ddiogel i chi.

Mae pobl Kabul a dinasoedd
eraill Affganistan wedi hen arfer a'r
cleciadau a'r goleuadau ers mis a
mwy. Ac mae'n beryg y bydd y
rocedi a'r ffrwydron efo nhw am
wythnosau lawcr eto. Docs na fawr
o firi'n dilyn y tan gwyllt iddyn
nhw, ae rnae'n beryg mai lliw gwaed
a swn dagrau ac ogla dinistr sy'n
llenwi eu pentrefi a'u dinasoedd.
Mae'r bobl yn ffoi, ae yn newynu, ac
yn marw, Ac am ryw reswm
rhyfedd, mae nhw'n gwrthod yn Ian
a chredu addewid Mr Bush a Mr
Blair nad yo eu herbyn hwy y mae'r
rhyfel 0 gwbl

Daeth Mr Blair i Gaerdydd
ddydd Mawrth i roi'r bobl sy'n
gwrthwynebu'r rhyfel yn eu lie.
Mynnodd eu hatgoffa am
ddigwyddiadau erchyll Medi l leg,
ae esbonio rnai dyna pam yr aed i
ryfel, Fel rasa rhywun wedi gallu
anghofio! Fe gymer hi fwy na
deufis prin i bobl anghofio cwymp
y ddau d\vr. Dydi pob! drum yo
gwrrh\vynebu'r bomio am eu hod
nh\\' wedi angllofio beth
ddigwyddodd )'11 Efrog Ne\\-ydd.
l\1ae yna resymall S'vell na h~'Dny
dros a)\\'adau pobl am ddod a'r
rhyfel 1 hen.

Ac mae .'1.f BlalT "11 g\\ 'bod. -.
h}'llny. A d)'Da pam )' ca[\\')'d un
gair pwysig ganddo ) n ). C)'nulliad
dd}'dd Mawrth pan dd~"\\.·edoddnad
)rw'r rhai sy'n g\vrth\v}'nebu'r
rhyfel yn 'llwfr'. Aelb ymlaen i
gydnabod bod modd ibobl amau ac
anshydweld ~'rhyn sy'n c:L.swydd_

Ac roedd yn dda. clywed hynny.
Oherwydd mae yna beryg bod hawl
pobl i ClClweuCl eu barn uan
fre:rtl,;nd Mne'r rhrdcL.d r soon;r
amllano yn CYTlnwyS [11Ycldid i
fcddwl t\ .;llrcJ~ tel y n"lYl"lnOlll.

}\I1!l~'n ~y""wyQ £lIn ,hylidid
LICfydLlul I drLlLlcl cill ffvllll. itl: j
A~'~C::~~)"'c : wc~cl~!o(iIIanoblra;adau
~ln IfyClCl yn NllW Il'j Fllh Jf!!:11r;ri~r
'11 \till bywyuuu bob dydd, Mac
4mlflftffyn Vt' h!l'l.'II'1 h·wnnw mot'

IllV\ ~i)!tI)! illJIllLllrfvn v bvll rhag
tcrf)'"O"uClh.

.l..l~·nn""n n;nnnl1 nrfer ~'r hl:l'l.vl
:\\ llli v.rn n ym J ;tudOll d
,-1·r\: ...t...,,~l~\tL'D ~)Y"r'i"'rYr "DoO)'yYl
~'n ~, li~'ddt!lU !It'todd !1 cl1vmkl~tb.
h 11.

TAN GWYLLT
Un funud fach
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I Cyrha@ddwch mewn steil - mewn cerbyd Rolls Royce
ar gyfer priodasau, pen-blwyddi ac

achlysuron arbennig eraill
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Mae'r ddiod wedi bod yn destun
englyna i'r beirdd ers
canrifoedd. Bardd oed d yn
hannu 0 Sir Feirionnydd oedd
Sion Dafydd Las 1650-1690,
brodor 0 Lanuwchllyn. Ei
wen did mawr oedd ei ymarfer i
yfed yn ormadol, er i'w
gyfeillion apelio arno i beidio.
Dyma gyffes Sion:
Ofer, pan banner hUD\\,yf- a beIyd

Ofer pan ddeffrowyf,
Afradus ofer vdwvf• •
Fe Vv'yr Du\v ofered wyf.

~1ae englyn Gwilym Deudraeth
yn g)rfan\'ydd i ni:

* * *

--
Yr Ardd "1

_J
drafferth. Gallwch vrru car wedi~

yfed hwn yn hollol ddiogel. Mae
llawer diod hyfryd iawn i'w
gael. Byddai fy marn yn gwneud
gwin riwbob Efallai bod fan
rywun gyfarwyddiadau i'w

• • •cynnig 1mi.
Mae cymaint 0 bethau y gellwch
eu gwneud 0 gynnyrch gardd.

Yr oedd rhywun yn gofyn i
mi y diwrnad o'r blaen am riser
siytni betys neu fitrwt. Byddaf fi
yn ei wneud Iel y siytni afalau:

Hanner peint 0 finegr;
banner pwys 0 afalau; 4 owns 0
nionyn; 2 owns 0 resins a
sultanas; hanner llond llwy de 0
sunsur man; ychydig 0 nytmeg;
pinsiad bach 0 bupur cayenne a
mymr)rn 0 fwstard.

Torri'r afalau a'r nionod yn
(parhad ar dl~dalell 22)

"Fala, '[ala filoedd.' Mae'n
amser hel afalau unwaith eto, a
rhag ofn eich bod wedi colli
riset y Seidr, dyma fo unwaith
eto.
3 phwys 0 afalau; 6 chwart a
ddwr; 2 bwys 0 siwgwr; 3
lemwn.
Torri'r afalau'n chwarteri a
gadael y croen. Eu rhoi mewn
desgil fawr hefo'r dwr a'u gadael
yno am wythnos gan roi tro
arnynt bob dydd. Yna
ychwanegu'r siwgwr a'r lemwn,
eu gadael am ddiwmod a rhoi
tro arnynt rwan ac yn y man. Eu
gadael i sefyll am ddiwrnod
arall, yna eu hidlo a rhoi'r sudd
mewn poteli a'i adael i sefyll am
dd}lddiau.

Bydd cystal a siampen ond yn
dipyn rhatach. Mac'n \verth ,1

~

Bcddargraff Isaac y Teiliwr
Isaac a orwcdd isod, - prysur bu'n

'Pressio' ami iwasgod,
Ei gvrp\VS bach aflach od,
A chwelir gan y chwilod.

Trebor Mai

Yn EISteddfod Genedlaethol
Ystradgynlais 1954 (Steddfod y
Mwd) gofynnwyd am englynion
beddargraff Dyma un:

Amaethuir
'Rhcn gaffer yn ei goffin - ni all

fynd
A 110ifart Caerfyrddin,

DIm 1 'show' iweld 'rnashin'
Distaw ydyw ei Austin.
Roedd 'na un wedi anfon

englynion i'r gystadleuaeth hon
ar bapur toiled, gyda'r ffug enw
Ymdrech, Ymdrech A Tall a
Llwydd iant.

Plcntyn Y'V dyn dechrau'r daiih, - e
ddaw

Yn ddyn ar ci ymdaith,
Ac os efe ga' oes faith
Yo 01 daw'n blentyn eilwaith.

Ac i gloi am y tro, beth am y
bardd 0 Gvmro a syrthiodd
mewn cariad a Saesnes o'r enw
.\1ary, ac yn gofyn iddi ei briodi:
You may manage my money - you

may make
j\le more pure and happy

\X't:ll mel ~..ou are all mighty,
.\iar)· you must marry me.
P'run )"" hoff englyn rhai 0

ddarllenwyr yr Eco, ys gwn i?
Anfonwch air,

Dwi'n credu j rni gyfaddc sawl
tro ei bod hi'n gas gen i glirio.
Mae gen i gymaint 0 hen
bapurau a hen lyfrau wedi eu
casglu dros y blynyddoedd ac,
wrth geisio'u didoli, rwy'n sylwi
mai anaml iawn y bydda i'n
barod idaflu dim i'r bin sbwriel.

Mae'n amlwg fy mod i wedi
cael blas ar gasglu hen
englynion ers blynyddoedd yn
enwedig englynion beddargraff
ac englynion am feddwdod.
Dyma rai:

Beddargraf] fy Naill
Marn f)' main, yma mac hi -

\'0 huno•
Hen wraig onest drwyddi,

Dynes, medd paw b arndani,
Dda iawn iawn, oedd 'y nain i.•

Deuii Havesp
Bu Ilawer 0 son am Twm o'r

Nant ym Mhrifwyl Dinbyeh
eleni. Nid pawb sy'n paratoi
beddfaen a cherfio arni tra mae
o ar dir y byw, Dod fe wnaeth
Twm o'r Nant bynny. Ym
mynwent yr Eglwys Wen ger
Dinbych, gwelir y feddfaen lIe
bu i'r bardd ddechrau torri ami,
ond bu farw cyn ei gorffen. Ni
chafodd dorri ond 'Llyma y
claddwyd'. Gofynnodd ei fab
yng nghyfraith iddo beth a
fwriadai ei dorri, ateb Twm
oedd:
Llyma y claddv"yd TWIll o'r Nant
Bet ei \vraig a phed\var 0 blanL.

FfoniWQh: Dylan (Llys 8r

Symudol: 0777

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

Yn gwasanaethu'r holl ardal, yn cynnwys:

Gwasanaeth teimladwy,
urddasol a phersonol.

24 awr y dydd

Ddoe yn gwatwar a gwario -
meddw ocdd

Meddw heddiw eto,
A meddw Iydd medda Io
Nes ibridd el sobreiddio.

Rhag ofn i chi yfed gormod,
cofiwch am rybudd yr englyn
hwn:
Fe losgodd ei fol a wisgi a

chysgodd
Uwch casgen 0 frandi,

Ddiwrnod tost ddaw arnat ti,
Hel esgyrn i'w hail losgi.

Dyma englyn ar y ddihareb:
Unwaith yn ddyn dwywaith yn
blentyn:



cynhaliwyd Eisteddfod Bentref
Llanrug a Chwm-y-glo yn Ysgol
Uwchradd Brynrefail. Dyma'r tro
cyntaf i'r ddau bentref ddod at ei
gilydd i gynnal yr eisteddfod, ac fe
brofwyd yn hynod 0 Iwyddiannus
gyda mwy na 200 yn y gynulleidfa.
Oaeth niter fawr 0 Gwm-y-glo i
gystadlu wedi eu hannog gan Mrs
Mair Huws, Pennaeth Ysgol Cwm,
ac fe Iwyddwyd i gipio niter uchel 0
wobrau, gan gynnwys Tlws am y
Perttormied Ganu gorau (oed
cyntadd) gan Geri Ann Jones a
Tlws Lfefaru gorau (oed eynrtadd)
gan Sioned Ma; Jones.
Cynrychiolwyd Llanrug yn dda
hefyd. Cipiwyd Cedeir Lowri gan
Ffion Wyn Roberts. Llanrug a'r
Tfws Offerynnol gan Deelan
Jones, Llanrug. Yn dilyn
cystadleuaeth 0 safon uchel
enillwyd Gadair yr Eisteddfod gan
Iwan Rhys Llanrug a Thfws yr
Ifane gan Debbie Hughes,
Llanrug.
Doilchodd y Cadeirydd, Rolant
Wynne, i'r canlynol:
Y Beirniaid: Cerdd - Andrew
Angel; Llefaru - Carys Armstrong;
Llenyddiaeth - Meinir Pierce
Jones; Dawns - Anwen Edwards;
Celf - Frank Green; Coginio a
Gwnio Bethan Owen;
FfotograHiaeth - Islwyn Jones;
Cyfeilydd - Megan Roberts.
Mrs Nona Breeze a Gorsedd
Beirod Ysgol Uwchradd Brynrefail;
Mrs Heulwen Evans a merched y
Ddawns Flodau; Mrs Beryl
Thomas am drefnu'r blodau; Mr
Berwyn Hughes am wneud y
Gadair; Mr Eifion Jones. Ysgol
Uwchradd Brynretatl ac I bawb
arall a gefnogodd yr eisteddfod ym
mhob ffordd.

Hetyd, diolch i bawb am droi i fyny
I'W gwneud yn noson mor
IIwyddiannus. Diolch hefyd am y
rhoddion ariannol ac am y
rhoddion tuag at y raff!. Oiolch 0
galon i bawb am eich cefnogaeth.
Yr elw at Eglwys Sant Gabriel.

Dyma enillwyr y raftl: Mrs
Clarke, 1 Vaynol Cottages,
Llanberis; Mrs Eurwen Thomas, 9
Stryd Y Ffynnon, Llanberis; Mr
Brown. 97 Cae Mur, Caernarfon;
Mrs Marlene Roberts, 11 Maes
Tryfan, Groeslon; Mr Arthur M.
Griffiths, Llys Arfon, Bethel; Mr
Wyn Morrus, New Street, Cwm-y
glo; Mrs Catherine ?? Llain Gwta,
Ahostryfan; Mr Hilda Orritt,
Morannedd, Cwm-y-glo; Mr Martin
Murphy, Penscoins, Felinheli; Mr
Mare Jones, Oolwen,
Pontrhythallt; Mrs Joyce Jones, 27
061 Elidir, Llanberis; Mrs Heulwen
Parry, 57 Glan Ffynnon, Llanrug;
Mr Gwyn Antur Jones, Bron
Meillion, Bethel; Mrs Coxon, 38
Trem Eryri, Porthaethwy; Mrs Rita
Williams, d/o Ysgol Cwm-y-glo;
Mrs Freda Neale, 2 Maes Gerddi,
Cwm-y-glo; Mrs Jean Mummery, 3
Penrhos, Bethel; Mrs N. Evans, 26
Bryn Tirion, Penisarwaun; Mrs
Alice Peters, 13 Cremlyn, Bethel;
Mr Barry Jones, 2 Tai'r Bwthyn,
Penisarwaun; Mrs Nicola Owen,
29 Goodman Street, LJanberis;
Mrs Llinos Hughes, Glan Gors,
Bethel; Mrs E. Hughes, Snowdon
Street, Llanberis; Arwyn Jones,
Isfryn, Cwm-y-glo, Mrs Roberts, 5
Turner Street, Llanberis.
YSGOL SUL UNDEBOL BOSRA,
Fore Sui, Medi 30 roedd hi'n Sui
Katilau, y fereh ifane 0 Kenya y
mae Cymanfa Annibynwyr
Dosbarth Cwm-y-glo yn cyfrannu
at ei haddysg drwy Gymdeithas
'Action Aid'. Aoedd hi'n braf gweld
tair Ysgol Sui, Ebeneser
Deiniolen. Tabernacl Cwm-y-glo a
Bosra Penisarwaun tua 50 0 blant
ac oedohon, yn ymuno am a "-'r a
hanner hapus a dlfyr yn canu hoff
emynau, gwyllo fldeo fer am
hanes Duw yn creu y byd, a ehael
cwis ar hanesion 0 r Beibf. Yng
nghanol y gweithgareddau cafwyd
cyfnod byr 0 ddarllen distaw
noddedig er budd addysg Katilau
- pawb yn dawel a'u trwynau yn
eu Beiblau neu Iyfr crefyddol, a'r
plant lIeiaf yn gwrando ar stori yn
y 'stafell tacn.
Gwnaed casgliad 0 eros £200 a
diolchir i bawb am au haelioni.
EISTEDDFOD LLANAUG A
CI-IWM-V-GLO
ovco eaowrn, Hydref 1e

RHOSTIO r ~

OCHYN B
An. GYr"ER pOB ACIILYSUR

~ Cig 0 fft:rmydd ]leol * rtlfli'on rhwng 40 il 4001
~Gyd" ~"w~,,£,,1 f\ ~lwffin me'Wt\ rhOli~t1

* Bio~~l~dbQtyd()~dymunwch

DEWCS, MAE O'N FLA5US!
CJsJ11twcl-t A

JOl-lN HI~VN'AJ;ON, lLANRUG
Y UYN ere ar 675190 / 673188

CWASANA~TH lLIiOL AR CV:P~R
II

l'ARTION • rRIODASAU· f'EN-HLWYDD
DfDYDO • OhWNS • GWYLIAtJ •••

~DRIDMA~KINNON
(01Z66) 673190

....··!\'~:.Tg:'AI\JQlAODAU.: ... :......
··, .•,··_.···,'·.·,":.·.· ' ·'L.:.•· , ••.• _.,•.'." '.;' ', .. ,!, ".,.1"',,' ,... " ••••. ,•.• ',' ...._'.. ~·..:;;_.=.':l,·····,' ••, . -.. ""' .. _

. '.t •. I'\.~'''I(~II~III'''.'I'''''''' . ,,.,,, •....J., "1_"', • ' .. .,. .' "., ,...''. P~N ·BliWYDD .. ., .• .. • •• • I", •.,.. , ~:.:!.~.!.. : '-'.:' . " """
..': ••••• :.; : •• ll.1 'j,' ·······f..·.•\ ~.. I ~.' -. " '.. . , , ,'.::,..,..,........ . ,'" ,.,.. '., ' .. ' .

............"...."........·BEDY.DO..···.' .....
I .. -;'..f:·Ir:il·.·..,·':·;I~.I.·,:; J. " ""' •. ' .'.' •• ':",0" ' ... ". -:_.,:.'. " , ,\..', . ,','. \ .,

••.,:l,;'i.r:tl...~.i11,1•• ,1,'- \' . -, ~.: .' . _

• " t I •

...•••. '.1,','/'01, ••.•.••••.•••,. I,'·."'_"~:'. «",\1""-'-'''''''''' .: .•.. '" "",,,,~;,,,t.'" .. "
.....::..·..~.i;...~·.;.C IN 10: 8U SN ~S:' ... ...

•• , "~' _., I -.._ •........'.'.,.........,,,..•.. ':I/·,".·,I.'.'.~.':...;.·'.'.~ . ·',)'~,.'...'.I.•~_,'.-".·O'" .1

Bwfft: blasus 0 safon
at bob achlysur

PRYDIBAWB

storl - anfonwch hi
l'r ECO

i

P9idiweh gori ar

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ffon: 677263

OIOLCH. Oymuna Einir a Geraint. Sui, Hydref 21 cynnauwyd
Gwel Elidir ddiolch am y cardiau, gwasanaeth Diolchgarwch gyda
anrhegion a'r gofal a gawsant ar Mr Merfyn Jones yn gwasanaethu
achlysur genedigaeth eu mab, a Mr Gareth Jones wrth yr offeryn.
Huw Gwynn. CLWB Y PLANT. Bu'r plant yn
DIOLCH. Dymuna Sian, 2 Bryn brysur lawn yn ddiweddar gan
Gro ddiolch yn gynnes iawn am y iddynt tynd i Gapel Ebeneser
cardiau, anrhegion a'r galwadau Oeiniolen i ddarllen noddedig.
fton a dderbyniodd ar 01 iddi gael Hefyd maent wedi gwneud banner
lIawdriniaeth yn Ysbyty Gobowen hardd a'i gosod ar fur y capel.
yn ddiweddar. Oiolch IGraham a Cassie Thomas
UNOEB Y MAMAU: Cafwyd am otatu am y plant.
cyfarfod yn Hafan Elan, Llanrug Oyma dretn yr oedfaon am fis
nos Lun, Hydref 1. Dechreuwyd Tachwedd:
gyda gwasanaeth byr. Derbynlwyd 4: Clwb y Plant am 2; Parch
ymddiheuriadau gan Mrs E. Gwynfor Williams am 4.
Taylor, Mrs W. Jones, Mrs M. 11: Clwb y Plant am 2; Mr R. Lloyd
Roberts a Mrs Menna Roberts. Jones am 4.
Darllenwyd munudau o'r cyfarfod 18: Clwb y Plant am 2; Parch O.G.
a gafwyd y mis diwethaf a Williams am 4.
phasiwyd eu bod yn rhai cywir, a 25: Clwb y Plant am 2; Oedfa I'W
thrafodwyd rhai materion gan Mrs threfnu.
M. Latham. Y gwesteion oedd Mr Llongyfarchiadau i blant y pentref
a Mrs I. Franks. Yr oedd Mrs a fu'n cystadlu yn Eisteddfod
Franks wedi paratoi cwis ar Llanrug a Chwm-y-glo. Diolch yn
'Gymorth Cyntaf' a sut i drin ddiffuant i'r rhai a fu'n hyfforddi'r
llosqiadau oedd pwnc Mr Franks. plant.
Yn gofalu am y lIuniaeth oedd Mrs EGLWYS SANT GABRIEL.
K. Jones a Mrs M. Latham a Cynhaliwyd yr Wyl Ddiolchgarwch
diolchwyd iddynt ac i Mr a Mrs dydd Sui, Hydref 14. Fore Sui
Franks gan Miss Meira Williams. gweinyddwyd y Cymun Bendigaid
Ahoddwyd y raffl gan Mrs K. gan ein Rheithor, y Parchedig
Jones ae fe'i henillwyd gan Mrs J, Philip Hughes. Nos Sui, Pregeth a
Ransom. Terfynwyd trwy adrodd y Gosber eto gan ein Rheithor gyda
Gras. chymorth ein Curad, Vittoria
ADREF O'R YSBYTY. Croeso Hancock. Yr organyddion oedd
adref i Sian, 2 Bryn Gro ar 01 Mrs Cassie Thomas, Cwm-y-glo a
derbyn triniaeth yn Ysbyty Mrs Susan Williams, Ceunant.
Gobowen, hefyd i Mrs Enid Price, Diolch yn fawr lawn i'r ddwy am eu
Stryd Newydd adref 0 Ysbyty gwasanaeth.
Gwynedd. Dymuna'r Hherthor a'r
DIOLCH. Dymuna Mrs Margaret Wardeniald ddiolch unwaith eto i
(Peggy) RoWlands, Tal Afon bawb am addurno'r Eglwys mor
ddiolch 0 galon i'w theulu, ftrindiau hardd ae am y rhoddion 0 Iyslau,
a chymodogion am y cardiau a'r ffrwythau a'r blodau hardd yn
anrhagion a dderbyniodd ar ai ystod yr wy!.
phen-blwydd yn 80 Diolch CYNGEADD. Nos Fawnh, Hydref
arbenruq i David. John a leuan a u 16 cynhallwyd cyngerdd gyda
teuluoedd am y w edd annisgwyl. Llelslau Lllv/edd gyda'u
LLONGYFAACHIADAU I h1r harweinydd, F\~r Gareth Jones.
Gwyndaf a Mrs Malr Huws Cymerwyd rhan hefyd gan
(prifathrawes yr ysgol) ar fod yn Maureen Ahys, Sharon Vaughan
daid a nain am y tro cyntaf. Williams a Caron Williams.
CAPEL Y TABERNACL. Dydd Arweinydd y noson oedd John

Ogwen
Dymuna'r Parchedig Philip

Hushes ac aelodau E91wys Sant
Gabriel dororcn 0 galon l'r
ParchedlS Gwynfor Williams ac
eeiooau oecei y 'reoerneci am
gael ei ddafnyddio unwalth eto.

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

CWM~YGLO



GIlarlolle ?ncclzard
Bl. 5

Dydd Mercher cafodd ysgol
Bethel ddiwrnod Ewropiaidd.
Roedd pawb wedi gwisgo gwisg
traddodiadol }' wlad honno.
Roeddwn wedi gwisgo fel
rhvwun 0 Ffrainc hefo Ffion,•

Angharad, Dafydd, Gari a
Darren. Daeth Sion, Mari,
5ioned, !\lclL, Siian 0 Gvrnru.
Roedd Ellen, Danielle, Mari a
·tephanie yn dod 0 Spaen. Ella
ac Cal oedd yn dod o'r Alban .
Roedd Enf)'b yn dod 0 Sweden
ac roedd Robin yn dod o'r Eidal.

Yn y bore rQedd )'na 10 0
blanl Brynrefail yn dod i
ddysou dip)'n v Pfrtaneg.
Dy~gQ\s tthlfau () 1-10, rhai o'r
anifeiliaid, y lliwiau, elch
~~lmlild"L.la dydcliau'r 'YYlhno1)
~~fLundij> M3rdi1 Mercredi]
] cudi, VendreLli, S9medi,
Dlmi1llchc,

Ar 01 cln~o roeddwn w~Ji
I!wneudgw9lth m~~[~u~ hl~SlJ
bwyd (rllrnrn) Cawsoll1 gaws
Ed\lw) _i&W\j o'r Iwvrdllon1
~~J9mi olr Aimaen a dipyn 0
Dani~h Pll~rry.

Roedll hcdd.i,~ yn 11\Vyl.
R),dw ;In falch ~ Illi wn~\lcl
ymdrech.

* * *

Cai fones
Blwyddyn 5

winon.• •

Pastry, Salami o'r Almaen a dau
fath 0 gaws, Edam o'r
Iseldiroedd a chaws 0 Iwerddon.
Gwnaethom daflenni gwaith am
y gwledydd hefo'r bwyd sef enw
prif dref y wlad, sut dywydd
sydd yno a pa fath 0 dir sy'n y
wlad. Roeddem yn ymchwilio
am enw iaitb y wlad ac neu
rhywbeth diddorol am y wlad.

Astudiais i yr Almaen a
dewisais y cerflun Herman a'r
Afon Rhein. Edrychodd llawer
o blant yn astudio gwledydd
gwahanol fel Groeg.

A'r ddiwedd y dydd mi
heliais fy mhac ac cherdded
adref, roedd pawb yn chwerthin
wrth i fi basio oherwydd
roeddwn wedi gwisgo mor

=
=

~Glesni aLowri
"'_'ydym nl.Rydym ni yn

dod 0 5paen
heddiw.Rydym ni wedi

=
.gWlsgo

ffrogiau IIaes

=COChadu,a
slol.Rydym n. yn hoffi
dawnsio.

ffrainc
Guto ot Elliott
dym ni.
Qydy~~jy~
dod 0 ffrainc
heddiw.Rydym
ni yn ~a"u cytri
yn Ffrancg.Un
deu)(, t"t}i~.

-

I I I I I I

lliwiau a beth vdvch env ..' chi?'• •
mewn Ffrangeg j hlant
Bl» ydd)'n ) a 6.

Buom ~'n t-l~" b ,).~ 0
\\'Iedvdd eraill sef Dani h•

Pan gyrhaeddais yr ysgol
roedd yr iard yn llawn 0 blant 0
bob gwlad. Roedd llawer wedi
gwneud ymdrech i wneud eu
gwisgoedd. Roedd bob gwisg
wedi dod 0 Ewrop. Daeth plant
ein dosbarth ni 0 nifer 0
wledydd Ewrop - roeddwn i ac
Ella wedi dod o'r Alban roedd
Sion, Aled, Siian, Mari Wyn a
Sioned wedi dod 0 Gymru.
Enfys 0 Sweden, Robin o'r
Eidal, Gari, Dafydd, Darren,
Charlotte, Ffion ac Angharad
wedi dod 0 Ffrainc a Danielle
wedi dod 0 Sbaen. Roedd
gweddill yr ysgol wedi dod 0
nifer 0 wledydd eraill.

Yn y neuadd dywedodd Mrs
Guillemin wrth pawb am sefyll
fyny fel y galwai enw'r wlad.
Siaradai hi Ffraneg hefo )' rhai 0
Ffrainc. Roedd Hefin Owen
wedi gwisgo i fyny fel Super
Mario 0 Sbaen.

Roedd disgyblion 0
chweched dosbarth Ysgol
Brynrefail wedi dod i ddysgu
enwau anifeiliaid, rhifau,
reimladau. dvddiau'r wvthnos,• •

amdan dyddiau'r wythnos
Roedd o'n gret.

Ar 01 ~r hW}'1 a'r sbri yna
cawsorn flasu bwyd sydd yn dod
o Ewrop, gw ledydd fel yr Alban,
Ffrainc, Sbaen Ges I flasu
Salami o'r Almaen. Roedd yn
flasus iawn.

Roedd , diwrnod wedi dod i
•

ben cawsorn ddigon 0 hwyl yn
yr ysgol. Dwi yn gobeithio cawn
ni ddiwrnod Ewrop eto ~'
flwyddyn ncsaf.

Domolle L'a'Z'(llIOSJl

BLw:/ddjlll 5

~. ~~

~ Emma a Ffion
Q ydym ni yn dod
~o Gymru.
~Rydym ni yn
r , '11 gwisgo sgert

ddu a blows
~ wen.Rydym ni
~yn siarad

Cymraeg.
(ti1

Bu bob dosbarth drwy'r
ysgol yn dysgu am wledydd
Ewrop, eu traddodiadau,
ieithoedd a'u Ileoliad drwy
edrych ar atlas, blasu rhai
bwydydd, a dysgu ychydig
eiriau 0 nifer 0 ieithoedd.

Cafwyd bias Ewropeaidd ar
ginio'r ysgol y diwrnod hwnnw
hyd yn oed gan i Anti Eiriona
a'r staff baratoi pryd 0
spaghetti iginio.

Hoffai Mrs Guillemin a'r
staff ddiolch yo gynnes iawn
i'r plant a'u rhieni am fyod i
gymaint 0 drafferth i wneud y
diwmod yn un buddiol, hapus
a hwyliog iawn.

Dydd Mercher roedd pawb yn
ysgol Bethel wedi gwisgo i fyny
fel plant 0 wledydd 0 Ewrop fel
Sbaen, Ffrainc, Sweden, Yr
Alban a llawer m \V)7. Roedd
pawb yn ysgol Bethel wedi
gwisgo'n wahanol i'r arfer.

Pan gerddais i fewn i'r ysgol
yr unig beth welais oedd lliwiau
o bob math fel coch, du, glas,
gwyrdd, oren a gwyn. Pan
gerddais i fewn i'r dosbarth
roedd yn edrycb )'0 wahanol
oherwvdd y di llad rvdw i wedi
arfer ci "yeld yyyglas end lliwiau
o,vshanol wel'li~ ). diwrnoQ
yma. Roedd Mrs Elis Bl\vyddyn
5 \vedi g\VlSgO [frog y ddraig
goch ac roedd Mrs Guillealln
,yecti"Vl~gOfel .ffrance~. Roedd
Mr nates .Bl\.vyddyo (;, ,vedl
gwisJ;o reI dyn 0 Bbacn. Rocdd
Mr<: (::;rl!hths lllw),Jdyn t ,,"'oed~
J!Wl!o:i!O fel cbw!lrnewr rygbi ~
Qrmru} roedd yr l1lhrllWOlll g~/d
vved~ t;w~s50'Naw 0'.1" 51Q~hi\~th
O!ltlJh l'r neuul1d. Yn y "~t1~dd
rueoo Mr~ Gulilcln in VTI llweuct
..v~·th btolwb 9 S~""£l , ",,(ytl U\I"lIW" {\ !Jtt'~ii1(' sefyll p!lvvh 0

bOD Ru.rI~LI~rgJl ~etylli fyny
Drbrn dc}; o'r r:)()ch roedd

rlant ch"vechcd do~b~r\ll)'i1ev1
firynrefull wedt ~vt't'!\~dd.r

DY7J~lll1d 111~IJLy~~ol nryJlf@f!lil
1.,91;> 'llM\l. v b.lh1.lU ini fCIll) llhU
dW~11d r rh~raul ':,n~feJ~a~d.)J
<lli','liau·. d d!Jddl~lt'r uryLhnOg.
Cu"vsom l1yd yn v~dddyGgu ~all

Dydd Mercher 26ain 0 Fedi
dathlwyd ddiwmod ieithoedd
Ewrop yn Ysgol Bethel.

Roedd yr olygfa yn y neuadd
yn lliwgar iawn gyda pawb
wedi eu gwisgo rnewn dillad
gwahanol wledydd a phob
grWp yn cael cyfle i sefyll pan
alwai Mrs Guilemmin enwau'r
gwledydd.

Yn ystod y bore daeth pobl
ifanc sy'n astudio Ffrangeg yn
Ysgol Brynrefail i roi gwersi
Ffrangeg i ddosbarthiadau 5 a
6, Roedd y sesiynnau yrna'n
hynod boblogaidd.

Bu dosbarth Derbyn a
blwyddyn 1 yn gwneud pizza
a'u bwyta wedyn wrth gwrs.

DIWRNOD IEITHOEDD EWROP 26 MEDI 2001



LLANBERIS rre». 810277
arn

& Restaurant
Llanberis 870203

Ar agor trwy'r tlwyddyn ar
gyfer priodasau, dathliadau,
bedydd, pen-blwydd a phob

achlysur arbennig arall.
Gallwn crstnu arnorueru -

disgo a.y.y.b.
~wrdd P~I ar gael

BvvydltJnBCJr d RtltilaUrant
Trvvyddad lawn tv tafarn.

(Richard a Meirwen
Williams)

Ffon: (01286) 672790
Ar agor bob dydd
o'r wythnos at eich

9w~$~naeth
Nid oes unrhvw dal am

ddanfon areheb reh eartref
yn ardal Llanrug

Geraint Elis, Cilgeran. Fron: (01248) 670726

BETHEL

V STORFA
LLANRUG

Cefnogwch ein Hysbysebwyr

ystod mis Medi gyda Mrs
Guiellmin a Mr Bates yn edrych ar
eu holau. Daeth pawb yn 61 yn saft
ond blinedig iawn.

Cawsom wasanaeth
Diolchgarwch arbennig iawn yng
nghwmni rhai 0 blant Ysgol
Pendalar a'u hathro, Mr leuan
Roberts. Cawsom wrando ar
eitemau gan y plant a chyfle i gyd
ganu emynau diolch gyda'n
gilydd. Aeth casgliad y plant i
Ysgol Pendalar.

CYDYMDEIMLWN a Liz
Watkin, Y Bwthyn, yn ei
phrotedigaeth 0 golli ei mam, Mrs
Rhian Watkin, Doigellau, yn
ddiweddar. Aoedd Mrs Watkin yn
weithgar iawn mewn niter 0
fudiadau yn Nolgellau a bydd
bwlch mawr ar ei hoi ar ei
haelwyd ac yn ei chymuned.

Neuadd Goffa
Hoffwn eich
gwahodd

i gyfarfod agored
yn y neuadd

am 7 nos Fawrth,
20 Tachwedd

i drafod anghenion
yr holl bentref.

Huw P. Jones
Cynghorydd/Councillor

gyfarfod 0 dros £100 yn mynd i
Gymorth Cristnogol tuag at yr
ymgyrch i leddfu'r trueiniaid sy'n
ftoadurion yn Affganistan.
CYDYMDEIMLO. Foer Sadwrn.
20 Hydref syfrdanwyd yr ardal
wrth glywed am farwolaeth sydyn
Raphael Ginzberg, mab-Mr a Mrs
Ginzberg. Estynnir pob
cydymdeimlad a9 Allan, Joan a'r
teulu yn eu profedigaeth.
NEWYDOION O'R YSGOL.
Diwedd y tymor diwethaf rhaid
oedd narweuo a Mrs Helen
Sutherland wedi 32 mlynedd 0
wasanaeth I genedlaethau 0 blant
Bethel. Ffarweliodd y plant a Mrs
Sutherland mewn parti hwyliog yn
neuadd yr ysgol. Ffarweliodd y
staH, rhieni a cnyn-ddisgyblion a hi
yng Ng vesty Meltod,
Bontne '/ydo Roedd presenoldeb
cyrnatnt yn Meltod yn tystlo'n gllr
cyrnaint '/'.", parch pawb a'r
gwerthfa\vroglad 0'1 gwasanaeth
dros gymalnt 0 fJynyddoedd.

Anrhegwyd Mrs Cens Williams
hefyd a ymddeolodd wedi niter
fawr 0 flynyddoedd yn gweithio yn
y gegln. Bydd coiled ar ei hoi
hlthau hefyd.

Ddechrau'r tymor yma
croesawyd tri aelod newydd ar
staff yr ysgol - Mrs Helen Williams
yn y dosbarth rnertnrin. Mr Tony
Bates at Flwyddyn 6 a Mrs Sian
Griff ths yn rhan-amser at
Flwyddyn 4. Rwy'n siwr yr
ymgartrefant yn sydyn yn yr ysgol.

Bu Blwyddyn 6 yn aros yng
Ngwersyll Glan Llyn, y Bala am
wythnos 0 weithqareddau yn

wy!iU {:J'~~j:I!J"~~

Ar ~9Qr~~ithdiwrnQd
870605

PENI6ARWAUN

Uned 1, Flerm Bryn Afon
LLANRUG

~fon:(012QS) S;0940
(0§g9) g99901

Cynyrchion Coed:
Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol

"anIon' d;wrnod
y~wytl\"~~
drwV'r fro

810dQU ar 9yfgr rOb 9.ChIYQUr

Dt}wI~dA0 LY§idU ~f~I'M

Alwyn a Sarah Jones
QLODAU

(TR-\Dl:GtILD] Cwm y Glo
FfonIFfacs: (01286) 870882

Cwasanaeth Fframio
Llunia U 0 bob math
ar gael ar)' afle
Prisiau RIle yrnol

Arddnngo~fa0 luniau
ewrciQdiQl ~\\n
Arnshaid Lleel

RicharQ S. H\lnlFhr~yt1

GWYNANT
PIERCE

ORIEL
CWM

Mis nesaf byddwn yn ymweld
ag Antur Waunfawr. Pawb i
gyfarfod yn yr Antur am 7.30 o'r
gloch. Pris y te Nadoligaidd yw £2.
Os oes unrhyw un yn cael
anhawster teithio I Waunfawr
cysylltwch a Mair neu Rhian.
CLWB BRO BETHEL. Ar Hydref 2
cyfarfu Clwb Bro Bethel yn Festri
Bethel dan Iywyddlaeth y
Parchedlg Gwynfor Williams. Y
gwr gwadd oedd y Prifardd
Selwyn Griffith a chafwyd pnawn
diddorol iawn yn ei gwmni yn son
am gymeriadau yr ardal a'r
Eisteddfod Genedlaetho .
Diolchwyd yn gynnes iddo gan Mr
Siencyn Griffith. Cafwyd paned 0
de wedi ei pharatoi gan Mrs Nerys
Owen a Mrs Alice Jones.
Diolchodd yr ysgrifenyddes Mrs
Nerys Owen, i Mrs M Griffith, Mrs
B Ellis a Mrs M Hughes am eu
gwasanaeth i'r clwb dros y
blynyddoedd. Diolchodd hefyd I
Mr a Mrs Johnson, Y Bedol am y
rhodd 0 bryd 0 fwyd ardderchog i'r
Clwb ar ddiwedd y tymor dlwethat.
DIOLCHGARWCH Dydd Sui. 21
Hydref a nos Lun, 22 Hydref
cynhaliwyd Gwyl Ddlolchgarwch
yng Nghapel y Cysegr.

Yn y gwasanaeth tore Sui
ymunodd niter fawr o'r aelodau
yng Ngwasanaeth Dlolchgarwch
yr Ysgol Su tra ar y nos Lun
cynhaliwyd Cyfarfod Gweddi.
Diolchgarwch traddod ado

Roedd casghad mydd y ddau

DIOLCHIADAU. Dymuna Aled a
tunes Jones, Fachell,
Llanddeiniolen ddlolch 0 galon i
bawb am yr holl gardiau,
anrheglon, galwadau ffon a
dymuniadau de a dderbyniwyd ar
achlysur genedigaeth eu merch,
Elan Haf.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL.
Cynhaliwyd noson gynta'r tymor
yn Festri Cysegr, nos Fawrth,
Hydref 16. Croesawyd aelodau
hen a newydd gan y lIywydd, set y
Parch Gwynfor Williams. Cafwyd
noson 0 ganu a stonau difyr yng
nghwmni Neville Hughes.
Diolchwyd yn swyddogol gan Mr
Goronwy Jones.
MERCHED Y WAWR. Cyfarfu'r
gangen ar nos Fercher, Hydref 12
yn neuadd yr ysgol Gynradd.
Croesawodd y lIywydd, Mair
Read, yr aelodau cyn mynd
ymlaen i drafod materion
rhanbarthol a chenedlaethol.
Cydymdeimlwyd a Lis Watkins a'i
chwiorydd ar eu profedigaeth 0
gollio mam. Llongyfarchwyd
disgyblion Bethel ar gael eu
penodi I swyddi pwysig yn Ysgol
Bryn retail.

Y gw r gwadd oedd y Prifardd
leuan Wyn. Catwyd sgwrs hynod
o ddifyr ganddo ar 'Dywysogesau
olaf Cymru'. Diolchwyd iddo gan
Deilwen Hughes. Darparwyd y te
gan Nan Rowlands a Delyth
Williams ac enillwyd y raftl gan
Delyth.

Camera yn ngofal Richard LI. Jones, 5 Y Odal. Fran: (01246) 670115



•

• 'ob math 0 ddodrefn ty
• Cegin, Isfafell fyw, Ilofft
• Prisiau cystadleuol
• Donfon am ddim iholl
ardal Bro'r Eco

Ffon: (01286) 676 040

DODREFN PERKINS
(SofIQ'rhan Ngl~8n)

CAI!RNARFON

• Gwerthwyr G10 ac
• Olsw Gwres Canolog ron
cadw'n qynnes ac yn glyd!

Bwthyn Gadlys
LLANBERIS

FFon: 870444

• •
A'l FEIBION

Ff6n: (01286) 870202
~------------ ---~----

T,~EFNWYRANGLADl:lAU
CEIF< A~GYFER PRIOClASAU

, Ffon: (01286) 870674
~W~ANAETH PENIGAMP AM BRIS RHESYMOL I

'WIL G. ROBERTS
Bod Gwilym, Cwm-y-glo

Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ff6n: (01286) 650570

WAUNFAWR

DD.

GWERTHWR CARPEDI, TEllS CARPED A FEINYL
CAN:\OEDD 0 DDEWIS0 BATR\'1L-\U .\ RHAI ME~~ STOC

FFONI\'Q'CHUl\JRHn' AMSER:
WAUNFAWR (01286) 650552

CARPEDI GERAINT OWEN

Cynhaltwyd cyfarfod eyntaf y
tymor nos Lun, Hydref 8 yn y
Ganolfan a daeth cynulliad gre1
ynghyd i fwynhau noson tra
derbyniol yng nghwmni Parti
Clyehau'r Grug 0 dan arweiniad
Glenys Griffith. Llywydd y noson
oedd Meira Turner a thalwyd y
diolchiadau gan Catherine Jones.
Bydd y cyfartod nesaf nos Lun,
Tachwedd 19 (sylwer ar y newid
yn y dyddiad) pryd y ceir darlith ar
'Y Parehedig John Roberts,
Llantwroq' gan ei gyfaill, y
Parchedig Trefor Jones. Mae
canmollaeth fawr I'r ddarlith hon a
gobeithlr y bydd eta gynulliad
niferus yn y Gano1fan i glywed am
y gwr unigryw a dawn us fu'n
werrudoq Capel Moriah,
Caernarton am gyfnod. Llywyddir
gan Gwilym O. Wiliams.

Jones (650363).neu unrhyw un o'r
pwyllgor.

Mae'r rhestr testunau ar gael
yn y ddwy siop leol ac fe fydd y
llinell goll ar gael ar y nason. Os
am fwy 0 fanyllon eysylltwch a
Gwenda Griffith (650347) neu
Heulwen Jones (650388).
DIOLCH. Hoffai Shirley, lauan.
Oafydd a theulu'r diweddar Brian
Parry, 8 Pant y Waun ddiolch 0
galon i bawb am bob arwydd 0
gydymdeimlad a eharedigrwydd a
ddangoswyd iddynt yn eu
protedrqaeth drist. Orolch am y
gofal gan Feddygfa Waunfawr ac
hefyd gan Ward Alaw, Ysbyty
Gwynedd Diolch yn arbennig am
y rhoddion hael a dderbyruwyd
gan bawb tuag at Ward Alaw a
Chlwb Pel-droed leuenetid
Waunfawr.
Y GYMDEITHAS LENYDOOL.

••

iawn gyda Mr Gwilym Williams yn
dangos sleidiau 0 lefydd 0
ddiddordeb yng Nghymru air
Alban. Diolchwyd loco gan Mrs
Pat Parry Enillwyd y raffl, wedi ei
rho: gan Mrs Peggy Jones, gan
Mrs Maureen Hughes. Bydd y
cyfartod nesaf ar Dachwedd 1,
pryd Y cynhelir y Cyfarfod
Blynyddol.
CAMGYMERIAD
Yn rhifyn Medi nj roddwyd y teitl I
deyrnged 1010 a Brian. Dylai tod
wedi ei ysgrifennu fel'
'Teymged i Mr 1010 Huws-Roberts
a Mr Brian Parrl' gan Llion Iwan.
Ymddiheurwn am hyn. (gol.)
LLONGYFARCHIADAU.
PRIODAS. Pob dymuniad da i
Suzanne a Liam ar eu priodas.
Maent wedi ymgartrefu yn Is
Ellian.
PEN-BLWYDD. Llongyfarchiadau
i Mrs Bessie Coles, Bryn Rhian ar
gyrraedd ei phen-blwydd yn 80
oed.

Dathlu cyrraedd ei un ar hugain
y bu Sian Jones, Ty'n Twll a Oertel
Parry, Bron Llywelyn. Dymunwn
pob bendith a hapusrwydd i chi i'r
dyfodol.

Bu plant yr Ysgol Sui yn cymryd
rhan yng ngwasanaethau'r
Diolchgarweh. Diolch iddynt am
wneud eu gwaith mor dda.
GWELLHAD. Croeso i Aled Taylor,
Baladeulyn adref o'r ysbyty, lie
bu'n derbyn lIawdriniaeth.
Gobelthio y byddi'n gwella'n
ddyddiol Aled.

Da clywed fod Cadi Jones,
Nant yn gwella wedi iddi gael
helynt i'w choes yn ystod gwyliau'r
haf.

Anfonwn em cofion at Rhran
Jones. Stad Tref Eihan sydd yn yr
ysbyty ym Mangor Edrychwn
ymlaen at gael ei chroesawu adref
pan fydd wedi cryfhau.
EISTEDDFOD Y PENTREF
Cofiwch am yr Eisteddlod yn y
Ganolfan dydd Sadwrn, Taehwedd
17. Cynhelir eisteddfod y plant yn
y prynhawn ae eisteddfod y timau
gyda'r nos. Y betrniard yw' Cerdd
- Sian Wheway; Llefaru - Carys
Huvv. oe oes gennych ddiddordetJ
m~wn cymryd rhan gyda'r nos.
CYSylllWCtlgyda'r captQlnlald:
Tim y Posf. John Gwynedd
(S505S7); Tim Croesywaun: Douq

DYMUNA teulu'r diweddar 1010
Huws-Roberts, Bodrida ddioleh
am bob arwydd 0 gydymdelmlad a
charedigrwydd a ddangoswyd
Iddynt yn eu profedigaeth 0 golli
un annwyl iawn.

Diolch hefyd am y swm
sylweddol a dderbyniwyd er cof
amdano tuag at Feddygfa
Waunfawr a tu'n eithriadol yn eu
gotal ohono dros amser maith.
Y CLWB 300. Dyma restr yr
enillwyr am tis Medl. £40 Mrs
Laura Williams, Tros y Gors £25:
Mr Rol Williams, Ardwyn: £10. Mrs
Heulwen Huws, Argoed.
MIs Hydref £40: Mr W.M. Catt,
Awel y Mar £25. Mrs R. Owen,
Bryn Mar; £10: Mr K Latham,
Haul a Gwynt.
CLWB BOWLIO. Cynhaliwyd
cyfarfod blynyddol y Ciwb ar Fedi
25 gyda Emyr Evans yn y gadair.
Croesawodd Emyr John Turner i'r
cyfartod ar 61 triniaeth lawfeddygol
ar ei galon. Ailetholwyd Catherine
Jones fel Ysgnfennydd ac Emyr
Evans yn Gaoeirydo. Cynigiodd
Howie Edwards bleidlais 0 ddiolch
I'r Swyddogion am eu gwaith yn
ystod y f1wyddyn yma gyda Emyr
yn Gapten a Dafydd Price yn Is
gapten. Bwriedir tretnu gemau
cyfeillgar gyda ehlybiau eraill o'r
ardaloedd eyfagos yn ystod y
tymor gyda Fred Buckley yn
Gapten ac Anne V. Williams yn
Ysgrifennydd i'r gemau yma.

Er mwyn ceisio creu diddordeb
i gael aelodau newydd bwrledrr
cynnal 'Diwrnod Agored' yn y
dyfodol agos, pryd y bydd eyfle I
unrhyw un sydd a diddordeb ddod
a chael gwybodaeth ar sut I towlio.
Edrychwn ymlaen at eich gweld.
Mae'r Clwb yn cyfartod bob pnawn
Mawrth a lau am 2 o'r gloch ac ar
nos Fawrth am 7 o'r gloch. Croeso
eynnes i bawb. Os am fwy 0
fanylion eysylltweh a Catherine A.
Jones, Bryn Gwenallt, Waunfawr
(650242).
SEFYDLIAD Y MERCHED.
Cynhaliwyd cyfarfod o'r Sefydliad
yn Festri Croesywaun brynhawn
tau, Hydref 4, gyda Mrs Mair W.
WilliC\m~yn y gadair. Oarllonvvyd y
Llythyr Mlsol a nodwyd y matArion
o bvvYG.Ar ryr rvnuco onerwvoo
fod y siaradwr gwadd yn meihu
dod. cafwyd prynhawn diddorol

Camera yn ngofal Heulwen Hughes, Argoed. Ffon: (01286) 650556
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I

CYNGOR CYMUNED LLANBERIS
Cy,,)orth AriilUDO! iFlldii\di\ll 0 F~wn y GymlJ.n~d

G,YahUddir ~\;iijiadau yijh.,.if\;n~di~gall f\.ldiadal.l a
chymdcitha::>tlu 0 fc)vn Cyrrluncd LlarlbcriB

clrlI~Jrlortll driarlIlol.-
Rh~jd 1bob C~i~,B~t1 BYt1t1'Wj'~ yr ~dr(')ddi:td ~ri:t1'\Mol

diVJcdd~t:lt, B:lcl eo!gytlwy1',\~i't (~l~tt t'thyt"
dydd (;vv~tle¥,30T~~hw~dd2001.

Ni dderbYllnir ul1r]lYW gJi~wedi"r dyddiJd l1Wll11\V.
Bydd y cej~iadall'll cae] eu Ily)tyried yn y:stud cyfarfud

III j:, nl1ag(yr 0 or CYI1gor.

I Cymdeithas Y Plant (The Children's Society)• • Yrnwelwyr annibynnol
• Oes gennych ddiddordob mewn gwneud gwalth gwirfoddol

9yda phlant a phobl Ifane?
I Mae GyrnoellndS y Fldnt yn chwllio am wirfOddolwyr Owyielthog
I wsithro felVmwelwyr Annlbynnol gyda plant a pobl ilanc
rnenn gofa! yng Ngwynood ElGynyo MOn.
Byddwn yn cynnwys aSQslad aotalus ac hyfforddiant sy'n
arwain at gymhwyster, goruchwyliaeth a chefnogaoh.
o~oo~ gonnycll tldlddortlob,

Cysylltwchani ymaar 0800085 2274

Tegid Roberts
Cadeirlan Bangor

Eu SuI a barha am wythnos.

Un felly oedd Hugh Tate.
Huned ei enaid hoff mewn
hedd.

Bydd bwlch mawr ar ei 61 yn
Egl wvs Crist ac, wrth
gydymdeimlo yn fawr a'r
aelodau }'DO, aiff ein
c~..dyrndeirnlad llwyraf hefyd at
Gracie, ei briod, ac at Gareth a
Sylvia, ei blant a'r teulu igyd yn
eu colled enfawr.

Creai t w eirhwvr tawel•
i zadw drw d)' DS' ar agor;
cerddant trwvddo 0 SuI i SuI:-gwrandawant a myfyriant,
a rhoddarn dy gannwyll rnewn

canhwvllbren,-gan oleu'r ffordd i'th Deyrnas di
1 eraill:

LLONGYFARCHIADAU I Rob a
Renee Pritchard ar enedigaeth eu
plentyn eyntaf - merch o'r enw
Jessica Reid; ac i Pete ac
Amanda Welsby, 1 Glanrafon, ar
gael merch tach - Erin Paige,
chwaer tach i David, Stephanie a
Nicholas.
PEN-BLWYDD Hapus i John Ellis,
5 Nant Ffynnon, ar gyrraedd
oed ran arbennig - 30 ar y 15fed 0
Dachweddl Pob hwyl ar y dathlu!
YMDDEOLIAD HAPUS I Tommy
Ellis, 5 Nant Ffynnon, wedi treulio
dros ddeugain mlynedd yn
gweithio i gwmni Rheilffordd Yr
Wyddfa. Traed i fyny rwan ae
ymlacio!
DIOLCHGARWCH: Cynhaliwyd
gwasanaeth Diolchgarwch
blynyddol Eglwys Sant Peris, nos
Lun, Hydref 22ain. Cafwyd lIond
powlen 0 lobsgows yn Ty'n Llan
wedi'r gwasanaeth - diolch i Anne
am y croeso.
DYMUNIADAU GORAU I Mrs
Nancy Closs, Tan Bryn, sydd yn yr
ysbyty ar hyn 0 bryd. Gobeithio y
cewch well had buan.
LLONGYFARCHIADAU I Mrs
Prydwen Pritchard, Llys Awel, ar
ennill cystadleuaeth ar y rhaglen

------------------------------
Llandinorwig, eiriau perthnasol
iawn o'r salm fuddugol ym
Mhrifwyl Sir Ddinbych a'r
Cyffiniau eleni, sy'n son am
weithwyr tawel Duw a dyma
finnau yn gwneud yn )'r un
modd:

deledu Heno - wythnos 0 wyliau
yn Ninbyeh Y Pysgod.
Mwynhewch!
CARNI FAL Wedi cyfarfod
dlweddar 0 bwyllgor y carnifal
pendertynwyd rhannu'r
elw rhwng Aeel Charlotte Speddy
a Plas Pen Gwaith. Cynhelir parti
Nadolig y pentref ar y 7fed 0
Ragfyr yn Ty'n Llan. Datganwyd y
byddai angen gwybod
faint yn union fydd yn dod i'r parti
ymlaen lIaw y tro hwn - felly a
fyddai pawb yn ateb eu
gwahoddiad cyn Tachwedd yr
20fed os gwelwch yn dda? Diolchl
TY'N LLAN: Trefnir noson 0
adloniant ysgatn yng nghwmni
arlunydd platiau a chynllunydd
cardiau Nadolig yn y datarn ar nos
lau y 1af 0 Dachwedd. Bwriad
y noson yw codi pres at
Gymdeithas y Plant a bydd cyfle i
bawb roi cynnig ar greu cardiau a
pheintio plat. Pris y tocyn yw £3 a
gellir eu prynu gan Anne
Cumberton neu 0 Swyddfa Post
Llanberis.
PIANO Llongyfarchiadau I Sara
Elisabeth, Bryn Gelli, Gelli
Hirbant, am basio ei harholiad
Gradd 1 piano.

Camera yn ngotat John Pritchard, Cllfynydd, Llanberis. Ffon: 872390

Llinos Jones, 6 Nant Ffynnon. Ffon: (01286) 871820

NANT PERIS

.,TICEDI LOTEAI AA WEATH VMA!

pe'rol • Oisel • Nwy Calor • ~Io
cylcngronau • papurau NewyClCl

C;;Jrdi:;Jupgnblwydd • Wyau
Nwydd~u GrO~Qr. MQly~ion

.!,
GORSAF BETROL
ieee BE

DI!!INIOLI!N
FfQni (O'2UQ)U"52'

Ar ilggr 7 ulm. - 9 p.m. bgb diwrngd

gwasanaethu'r eglwys honno ar
wahanol adegau fel athro Ysgol
SuI ac Ysgrifennydd Ariannol,
ac ef oedd ei Phrif Ystlyswr. Yr
oedd bob amser hefyd wrth law
i wneud y gwai th cynnal a
chadw angenrheidiol ar adeilad
Eglwys Crist. Yn ystod fy
nghyfnod i fel Clerig Mewn
Gofal 0 Blwyfi Llandinorwig a
Phcnisarwaun bu'n hynod 0
gefnogol imi, gan wneud hynny
yn ei ffordd diymhongar ei hun.

Cofiaf yn dda fel }' bvddai yn
ccrddcd gyda mi ar bob tairh
gerdded yr oeddwn yn ei
thrcfnu 'n enwcdi )' daith
honno a wnaeth rhai ohonom
rhvw chwe blvnedd vn 61. ,; _.
bellach, 0 Ddciniolen dro v•
mynydd ::1 draw at ein gefaill-
blwyf yn Abergwyngregyn a
Hugh yn rnynnu ael rio'r
Groes. Dyma un a fyddai bob
tro yn barod i gerddcd }' filltir
ychwanegol, ac 0 gael rhywun
felly ymhllith ei haelodau y
mae unrhyw eglays yn gallu
camu ymlacn )'n hyderus.

Yn y gwasanacth angladd dan
ofal y DSeaon Gwlad )T
Parchcdis Philip Hushes,
Ltanneris, d~lf~'nodd ~r

I'archctliz Gauun G1)lILl, .. r
Wil11Qnls) a bl'ofodd ovvmni. Q
chefnOgaeLh HtJgh late yn
)'~od ci wClnidoouclh )'1llau. yn

Prynhawn dydd Mercher, 5
Medi, a rninnau yn teithio yn
ardal amaethyddol East Anglia,
fe gyrhaeddais i Gadeirlan
Norwich. Yno, oddi mewn i'w
muriau tawel a thua'r un adeg YT
oeddwn yn tybio bod
gwasanaeih angladd Hugh Tate
yn rnynd rhagddo yn
Llandinorwig, mi gynheuais
gannwyll i gofio an} \T cyfaill
mwyn hwy a fu'n gwasanaethu
ei Arglwydd yn dawel a diwyd
am flynyddoedd lawer,

Brodor 0 Ros Isa, ger
Rhostryfan oedd Hugh ac, yn
wahanol iawn i'r gyfoedion yn
ardal Deiniolen, lIe roedd wedi
symud i fyw, priodi a chodi
teulu, nid yn y chwarel lechi y
treuliodd ei fywyd gwaith, )7n
hytrach, gyrfa yn y byd
arnaethyddol a gafodd am y
rhan fwyaf o'i oes, yn was ffcrrn
ar saw! un 0 ffermydd ym
rnhlwyfi Deoniaeth Arfon. Bu
hefyd yn gweithio hefo'r Bwrdd
Dwr a, chyn yrnddeol, ef a ofalai
am yr orsaf ddwr uwchbcn
penrref Deiniolcn a phurdcb y
dwr a lifai irwyddi 0 gronfa
Msrchlyn Bach i d d iwal.lu
angnernon teutuoedd yn y
DCI1Ucf.

Bu Huoh TQtt,; yll was
ffvddlon iawn i E1!lw~rs Crist
Ll"'nJ~nQrwio' Butn

Cofio am ffrind yn cario'r Groes
Hughie William (Hugh) Tate 1929-2001



UII U c1clu}[vbliull V LllW(cllt"U dosourlll YII 3yr [tiu 'r Wt gydu disgyblioll
blwyJJytl 8yn ,,'WydJli~ j 'W~IJbrth ~)''n flf)'nJ )'1/,/",,1,

C~~51-,y)'dJI"Q~ 19,000 Q 'I" LQlPyn~ fuwr iawn i'n llyfrgcllydd, h1r~
n mawr yw ~t" dtolCh ;'r JUt\~O\ven, nrn wneu d hyn ,
gym uncd am cin ccfnugi Caf\.vyl1 cy[rifiHuur RlVl Work
unwa~th cto yn y [cnter. Mac'n ~~a~iQntlC; ArS'M{fy~Q BrQth_r
rll!Aicl hOLI ~I leulul)ellll l·t'T HI~1140 i'r llyfr~~ll, ll~ tt\~~~t'
ffrinWllU ))'cdi Bioptl II phn'TIu ~llcl l'r l1Ul1 uUl:\gylJlion. Yl]
re~l'olyn fr"..,d ~s,"r11yn y~tod )'T Q5Y~\~lftC; ~m~~r 81y\;rl1i m,,~'r
yml!Yrcll. ganl\lfaM ti'r off~t At gacl i'r

WrLh b'Yfl)~af ddi~YCdd yr hel di:igyblic)n Yll eu halllSCr (i11iO
roedd rhaid cyfrif, a diolch yn hefyd.

Mae pawb yn y byd yn siarad
rhyw iaith ac mae Blwyddyn
Ieithoedd Ewropeaidd yn cacl ei
chynnal i ddathlu a dysgu
ieithoedd Ewrop. Pedwar deg
pump 0 wledydd sydd yn
cymeryd rhan, 0 Wlad yr Ia i
Malta, ac 0 Borti wgal i
Azerbaijan!

Pwrpas y flwyddyn 'f\V agor
ein meddyliau i ddiwylliannau
newydd, mewn byd sy'n lleihau
drwy dechnoleg, ac agorwyd
drysau i heddwch rhyngwladol
gyda chyfrwng iei thoedd
gwahanol.

Er rnwyn dathlu'r flwyddyn
arbennig yrna cynhaliwyd nifer
o weiihgareddau yn yr ysgol.

Cafwyd gwasanaerh boreal
mewn chwe iaith, Cyrnraeg,
Saesneg, Ffrangeg, Sbaeneg,

Tocyns Tesco

Eidaleg ac Almaeneg gan
flynyddoedd 11 ac 13.

Cynhaliwyd cwis ar gyfer
disgyblion blynyddoedd 7, 8 a 9
lle gofynnwyd iddynt roi'r iaith
gyda'r wlad gywir. Enillwyd y
gystadleuaeth yma gan Megan
Jones a Jess Silvester 0
flwyddyn 9. Da iawn hwy am
gael rnarciau Ilawn.

Aeth disgyblion blwyddyn
deuddeg i Y sgol Gynradd
Bethel i roi bIas i ddisgyblion
Bl. 5 a 6 0 Ffrangeg. Mewn
grwpiau dysgodd y plant
frawddegau syrnl, enwau
anifeiliaid, rhifau, lliwiau a
chan am ddyddiau'r wythnos.

Profiad ardderchog i'r plant a
disgyblion Brynrefail yn wir.

Karen Leadbitter
Blwyddyn 12

Blwyddyn Ieithoedd Ewropeaidd

Ownltn f>lymio • (jo~oO G@glnitu it Olltnrwm§
Qvvolth uynnal a ohadvv 0 bob moth

Oy[)ylltVYotld DOUG ,",ONE5. 5f10N EIFION.WAUNfAWA
I=lR>n:{Oi~A~}~~O~~~ (O'O,} O~iAOO~(symudol)

GWASANAETH AA~YFWNa PLYMIO
a4 aYir y drdd - 7 dlnrnod yr YiythnoG

.Gf:l 1~~~macje~iynau tvmnorol
o Q~y,ond Q~ennu Cvry,~edd
WPl1l C!lpj ell cvnnnt sto
~\vdlldliul Icirdu lie awduron
Cy,nr"-'e " S";\1n~g~pub 1m'~li)
Twm M(\rr~1 TVlTnn Llw~·d,
l\ll!lrgl!la livun~. 1\;luluchy Doyle
a Bam :)imncr (awdur v snrfrc,
~~l~dyr'fli b,ZZ) , Y n\i()i'rYn

Unwaith eto rhaid cliolch i'r lawer na'r ddwy flynedd
plant a rhieni'r ardal am fynd ddiwethaf ac fe gafwyd nifer
ati yn frwd i gasglu'r tocynnau Iawr 0 lyfrau darllen a rhai
Walkers Crisps/The Sun Free ffeithiol ar gyfer y IlyfrgelJ yn
Books for Schools. ogystal a set gyfan 0 eiriaduron.

Roedd y cyfanswm yn uch 0 Diolch o galon unwaith eto.
Sgwad Sgwennu

ddiweddaraf ocdd ar 29 Medi
gyda Mr Alan GIbbons, awdur
Shadoui of the Minotaur a The
Tunne 1.

Mae 17 0 aelodau yn )' sgwad
ac rwyf i yo un OhOD)'Ol. ~\iae'r
sesiynau }'D cychwyn am ddeg )'
bore yng Nghanolfan Glaslyn
ym Mhorthmadoo ac yn oorffen
am nanner awr wedl dau ar 61
Y;'~fi[CIJJJU stun ncu ddarn 0
farddol1iae\.11 yno nghwmn i'r
awdur, Ar ddiwedd y seseiwn
,oyJyIn s= (.;~,clCOW"l~lh Cartrcf'
j'w wnsud 9.C vn ei vrru i'r
uwdur/barnr! dan sylw er mwyn
~ddo c; fnrc;o n'; )'rru'n 01 ; n;
{rVda SVlu:::IC1~uM Ul }'\1J \.v~U9..
Ym mhob occlwn mac Mii:ii)
Yethnl'l Cvvunas, s),dd wed~
<!gwpnntl'r gytr~~.41HLitJtli yft
vmunn ;J ni I'n netnu. Hi yd~
trcfnvdd )' 5.e1vad5~vcllnu.

R«)'/cIgJ, L"Uf$f J"nf~8S

H,IU.IEvans (dirprwy); Ouiaiu Siim WilLial11S (prl[ {achgen); Erin
Eifion (prif eneth; A law J071es (dirprwy) a lolo Ellis (dirprwy).

Casglu iGael Llyfrau
~~--:::::r--

Ein Prif Ddisgybl

•Ion



Wavell
Roberts

CIGVDD
London Houae
LLANRUG

Ffon: (01286) 673574
PEN CIGYDD Y FRO

Vrwyn "gO I mwyaf blasus
S~l~igeartr~f

Cigoedd par6d trW bwyta
Archebion ar gyfal' y ~h~wgl~t

MYNNWGH Y GOAAU
DEWGH ATOM NI!

arnddiffynwyr Brynrcfail yn
chwaraen arbennig Safiodd
Hannah )' gol-geidwad sawl gol
ac roedd vn benderfvnol nad. ,

oedd am adael i ncb sgorio.
Cry{haodd canolwyr Bl)-nrefail
ac felly unwaiih cto roedd y bel
yn gefn y gol gan Ffion-Haf,
gyda gol-geidwad Dyffryn
Nanrlle yn dechrau gwylltio.
Roedd hi na\\lr Yll 2-0 i
Frynrefail.

Gorffennodd y gem s>'da
ll\.vyddianr i Frynrefail ac eu
gem gyntaf'r flwyddyn.

A 11gJ,aradJOIl~.~

~gem.
Mae un aelod o'r tim yn cael

cryn lwyddiant ar hyn 0 bryd.
Mae Owain Sion Williams - y
prif ddisgybl - wedi ei ddewis i
dimau rygbi Gwynedd a
Gogledd Cymru. Yn ddiweddar
bu'n chwarae yng Ngheredigion
fel rhan 0 system rreialon
Cymru, Mae hefyd yn serenu yn
amddiffyn tim pel-droed
Bethel.

Yn aelodau 0 dim -IS Rygbi
Eryri mae Gwion Owen ac Iwan
Morris.

•

gyntaf wnaeth y tim rygbi hyn.
Cafwyd chwip 0 gem yn
Amlwch gyda digon 0 symud y
bel. Amlwch a orfu 0 35-26,
gyda pwyntiau allweddol y tim
car [ref yn dod yn hwyr yo y

Diol~h
Dcrh)'TIi\v\ tl :licc Clllrllydcdduli
~awn 0 £.2~O Ban Cymd~thas
GOllY Cyn-c10isRyhllon !Ie
f>.lllfa))'OJ1 YbeO! Drynrwf"il,

I)~olch (\ Galon iddynt at f~
Rdl[[ yr dfldll ei ddcfnyddlo at
,)'citllearwuJ,,~ \;}lwir"~Q'l 0 b9Q
math.

Cwmni Thcatr
Arqd GOl!h

Bydd :v c\vmni ymd )'11
pcrfformio'r ddliam~ CT~flild
UqrI"cBJ yn ncuadd yr YS501 a.r
-l?thw~dd.l~ om 7.~(Jy,. hwy".
locynn!lu £~ 1 oedolion :l £1 i
blan r. i\r gael () :\\\ryllufa'r ~sgol.
Crl)c.)O CYJllle:l i bawb.

B~yta fy nghinio ar frys er
mwvn bod vn barod i fvnd i'r•• •

stiwdiol Cvrracdd cv farfod a. -
Twrn )' ci a gwirioni'n Ian hefo
t' ,o.
Cvfarfod Hclcdd Lewis, vr. -
yrnchwilydd, a chae gwybod
ganddi beth fydd yn digwydd.

Catrin Mai, cyflwynydd
Uned 5 oedd yn fy holi ac fe
aeth petbau yn iawn er fy mod
yn nerfus ofnadwy. Pet h eirhaf I
rhyfedd oedd y meicryffon bach Ar Hydref 11 chwaraeodd tim
ond Ie anghofiais ei fod yno pan Hoci blwyddyn 9 yn erbyn
ddechreuodd yr holi. 'Pwy oedd Dyffryn N arulle.
yr awdur a pha lyfr \vyt ti am Dechreuodd)' gem yn
son amdano?' Atebais, 'Llinyn gyffrous wnh iFfion-Haf 0 dim
Trons' ond o: roeddwn wedi Ysgol Brynrefail sogrio gol yn
anghofio'r awdur, ond yn lwcus 30 eiliad cyruaf y gem, Ar 01 hyn
fe ddangoswyd y llyfr, felly sylweddolodd Dyffryn Nantlle
roedd popeth yn iawn! bod brwydr o'u blaen.

Rocdd wedi bod )'11 ddiwrnod Brwydrodd )' ddau dim i gael ~r

~" 91"ld~m Jdiwrnod blincdio! bel at y goliau. Daeth vr h~nner
Dl"ll)/ Mel1iOl1 Jones am1>l;ribell ar 61 15 munud pan

Jj[,w_vdcIJln 7 Si\~\h "11 Q ~im Dyffryn Nantlle
gael codwm yn ei cheg.

Dccl1rcuodd y duau dim yn
81'yfach yn yl' ail hanner gyda

Mae Uned 5 yn rhaglen sydd ar
S4C bob dydd Mawrth a dydd
Iau a chefais gyfle i gymeryd
rhan yn y rhaglen. Disgwyliais
am gar i ddod i fy nol o'r ysgol
bum munud wedi un.

Cefais ymarfer cyn mynd yn
fyw am bump o'r gloch.
Roeddwn yn ateb cwestiynau
am y Ilyfr The Poet's Ifollse.
Roedd Jen, Ffion, EIli\'.' a
Gwion 0 Amdani vno hefvd.- ,

Cefais lawer 0 hwyl ac yna daeth
yn bump o'r gloch. Roeddwn yn
fyw ar y teledu! Roedd llawer 0
redeg rownd yn mynd yrnlaen
yn ystod y rhaglen.

Cefais docyn £20 a chefais
gerdyn post a llun Lowri, Catrin
a Bedwyr arno. Aeth y car a fi
adref am chwech a dywedais yr
hanes wrth Mam a Dad.

Sasha Ellen Fraser Willio'11lS
Daeth car i'n nol ni am un o'r
gloch i fynd a ni i stiwdio
ffilmio Uned S. Wedi cyrracdd
yno gwelsom 'Iwrn y ci a hall
griw Uncd S. Wedi estyn cin
llyfrau bum yn eistedd mewn
ystafell am arnser hir, ac yn ein
rro cawsorn fynd i ymarfer. Yn
tfl"'lL~fv"W~9'1l fyl"ld a Twm y ci
9m dro 0 gwmp9S Uned 5 ac
roead yn lynnu yn Dc\vi

Criw Daearyddigeth

(par/lad 0 'r dudalen gefn)

drwy ennill 3-0. Enillodd )' tim
-14 0 6-0 yn crbyn y Cofis ond
colli 3-0 fu hanes y tim -16.

Yng Nghwpan Ken Phelps -
18 enillodd Brynrcfs 0 4-3 ar 61
amser ychwanegol yn erbyn yr
Howgets 0 Ddyffryn Ogwen. Yn
yr ail Gwpan i'r oedran hyn - yr
enwog Ivor Tuck - col1wyd 5-0
yn erbyn Colcg Menai. Dyffryn
Nantlle oedd yr ymwelwyr yng
nghystadlaethau -12 ac -15.
Enillwyd y ddwy gem: -1206-0
a -1)0 4-3. Rydyrn wedi
croniclo gorchestion y tim -12
o'r blaen. Tybed a fydd hon yn
flwyddyn lwyddiannus unwaith
eto.

Yn anffodus ffarwelio a
Chwpan Cymru yn y rownd

Hoci Blwyddyn 9

CHWARAEON

-

_J

DC Yl1 Jiw~ithio .alliall i)I.lL , !,~~1
d~r sIan i ben tret oedd w~dl
lllulll1c:I- VII , PfYllllll)Yll.
D!,Yrnod r~~ur; I_aurs] TIle.n]
Huw, DUVIO. Lllfoll, Atl!.lfl In !l
I_,liO!1. Dll illvvn chi.

Du Lriw 0 (']Uill~ybliOl1 Yl1
crnr~ch~ol~Jr ~'s~ol ~~~
nJ!lly~rJdILuJLrtJ lIef
r~i,lMnn~s$1~1Vm"\<;~C)·ll)'ll.l
yft1 M!'\KgflfA y., ddt\u~l1l1!1",
rtOC:UtlVllL yn VWCllvvillll i
.ttMl~11.OI·)YYll,ov.Jd yn y bQr<;)

* * *

ofnadwy Yna cael diod, creision
a siocled a chael cyfle olaf i fynd
i'r roiled! Yna roedd yo amser i
fynd ymlaen yn fyw, Pan ddaeth
fy ngbyfle i roeddwn yn ofnus
iawn ond uowaith y dechreuais
siarad roeddwn yn iawn. Wedi
i'r rhaglen orffen, fel arwydd 0
ddiolch gan Uned 5, cawsorn
ugain punt 0 'vouchers'.

Yoa ein cludo yn 01 i'r ysgol
ac am adre. Diwrnod cyffrous
ond Ie wnes ei fwynhau yn fawr

J'"fiOllEleri ]olzes 7N

Yn ddiweddar bu tri disgybl 0
flwyddyn saith yng
Nghaernarfon yo cael eu ffilmio
ar gyfer y rhaglen a dyrna beth
oedd ganddynt i'w ddweud:

* * *

Rhaglen Uned 5

-



•eln
Hysbysebwyr

CefnogwGh

perthynas a datblygu'r cae
gyferbyn.

Gohiriwyd cats gan Bwyllgor
Mynwent Caeathro oherwydd
dlffyg gwybodaeth ond cytunwyd I
roi grant 0 £2000 i Bwyllgor y Cae
Chwarae.

Bydd cyfarfod arbennig i dratod
y cynigion i wella'r ffordd rhwng
Plas Menai a'r Bontnewydd trwy
Gaeathro 8ydd y Cyngor
Cymuned yn cefnogi cais Pwyllgor
y Cae Chwarae am f' an
welliannau i'r man chwarae
newydd.
GWASANAETHAU'R CAPEL.
Bydd Y Gwasanaethau canlynol
dros y mis nesaf;
4: 11.00 Ysgol Sui;

11: 11.00 Ysgol Sui;
18: 11.00 Ysgol Sui;

14.00 Pregeth: Parch Gareth
Maelor:

25: 11.00 YSgol Sui;
2 Rhag: 11.00 Ysgol Sui,

14.00 Pregeth Mr Huw Jones.
PLYGU'R ECO. Mis Tachwedd yw
cyfle trigolion Caeathro i blygu
Eco'r Wyddfa. Eleni, ar nos lau,
29 Tachwedd byddwn wrth ern
lIafur yn y Clwb Mawr, Glangwna 0
530 y.h ymlaen. Bydd pob lIaw yn
cyfrif! Croeso felly, i BAWB.
CYMRU AR RAS. Brat oedd
gweld lIuniau 0 Gae Chwarae
Caeathro a theulu Bodawel (Tim a
Jayne Lloyd a'u plant, Kate a
Megan) cyn ac yn ystod raslo ym
mynyddoedd Colorado ar gyfer y
'Solomon X Challenge' ar S4C
nos lau, 18 Hydret.
PEN-BLWYDD PRIODAS
Llongyfarchiadau mawr i Mr a Mrs
Griff Jones, Tremallt ar ddathlu
pen-blwydd Priodas Aur yn
ddiweddar. Hefyd Mr a Mrs Bryn
Griffith, Delfryn ar ddathlu pen
blwydd Priodas Ruddem.
CYDYMDEIMLWN a Mrs Heulwen
Atkinson a'r teulu, Garreg Lwyd,
yn ei phrofedigaeth 0 golli ei mam,
Mrs Margaret Roberts, yn
ddiweddar.
Hefyd a Mrs Dilys Griffith, Delfryn
ar golli ei brawd yn frawychus 0
~ydyn,
Hefyd a Mrs Lyne Owen, Ty'n y
coec heryd wedi colli rneb el
chwaer, Brenda Price, mewn
trychineb yn Aberystwyth. Roedd
John Robert Price yn byw ym
Mhontllyfni.
SWPER NADOLIG. Bydd Swper
Nadolig Pwyllgor y Cae Chwarae
yn Nhafarn Bryngwna nos Wener,
, 4 ~1'\~9fyr.Dylld ~y~ylltu ag a~lod
o'r pwyllgor er mwyn ymuno il r
hwyl
NOSON ~WIN A LOgS~OWS
Coawya £311 at gostau'r
offorynau oymunfidol yn y Capol
ar ~I~~wyddw~dd trv;y'r No~o~
Gwin a Lobsgows yng Ngharrog.
~hosbach. ~:olch : bnwb am ou
cytranlaaau.

ARWAIN YMGYRCH YR URDD.
Bu lestyn Llwyd, Y Wern, yn un o'r
tri actor a fu'n ail-Iansio'r Urdd
trwy daith 0 amgylch Cymru yn
ystod y mis diwethat.
DIOLCHIADAU. Dymuna Mrs
Mary Albert Jones, 14 Tai
Glangwna ddiolch i bawb am eu
caredigrwydd adeg ei phen
blwydd yn 90 oed. Diolch am y
cardiau, blodau a'r anrhegion ac i
bawb a alwodd (w gweld.
TYNFA MISOL. Enrllwyr Tynta
Misol Cymdeithas Cae Chwarae
Caeathro ar gyfer mis Hydref
oedd:
£40 (17): Einir Williams, Y Wern;
£25 (81): Sharon Bullock, 11 Tai
Glangwna; £15 (95) Selwyn
Griffith, 7 Erw Wen; £5 (78): Mary
Henderson, Gorwel,Erw Wen.
Diolch i bawb am eu cefnogaeth
yn yr adeg cyn dathliadau'r
Nadolig.
MAES CHWARAE NEWYDD. Ar
61 torri gwalth mae'r maes
chwarae newydd yn edrych yn
well byth. Y gwir dystiolaeth yw'r
defnydd parhaol gan blant y fro.
CRICEDWR 0 FRI.
Llongyfarchiadau i Tom Evison,
Cae Hopcyn ar ei yrfa fel cricedwr
proffesiynol. Bydd o'n dechrau
gweithlo ar gae criced Thomas
Lord yn Llundain ym mis Mawrth
CYNGOR CYMUNED.
Cynhaliwyd cyfarfod 0 Gyngor
Cymuned y Waunfawr yn Y
Ganolfan, Waunfawr nos Fawrth,
16 Hydref. Roedd y Cyng Clive
James yn bresennol ac roedd
ymddiheuraid gan y Cyng Vera
Roberts oherwydd ymrwyrruadau
erarll,

Roedd cyfle i leisio problemau
lIeol hefo arolygydd lIeol Heddlu
Gogledd Cymru. Lleisiwyd pryder
am geir ar y ffordd 0 fwyty-bwyta
allan yng Nghaernarfon yn taflu
gweddllhon eu prydau ar ochr y
ffordd, wedyn cytlyrnu trwy
Benrhos, Bryn y Got a chanol y
pentret cyn gor-yrru yn 61 i
Gaernarfon.

Hefyd gofynnodd am
gefnogaeth y Cyngor am naill al
bafin neu Iwybr ar wahan rhwns
Bryn Eden a Phont pebllg. Hefyd
ni~ Qedd ~~ebiQn digQnQI ar 9~el I
ymateb yr Heddlu a Chyngor
Gwynedd i fandaliaeth cetr ym
maes parcio tafarn Bryn Gwna a
diftyg gwybodaeth ynglYn a
gwarchod y maes pareto gyda'r
nos, neu docio'r gor-dyfiant ar
ochr Glangwna a gwella'r
9Qle\olQdQ\oI;\ryg,

Doodd dim utobion oddi vvrth
Gyl'\gor Gwyl'\od{j y1'\91Y'\ !\ ~I'\yflwr
IIwybr Glanrafon. glendld a gor
dy/Ian! ar ochr y brlffrordd rhwng
Glangwna a Phont Llanbebllg d
diffyg IIQ vQrQQQQ Qr Qvhr y IQn
rl'\wl'\9 GI~I'\~w"'~ ~ Pl'\~,.,t
Glangwntl. Nld oedd ymaleb i"r
gwyn yngly, AIr !yflan! y ddwy ochr
I (it 1 Bryn v Gol.

nu cal~ cynllulllO anl aa@lIad
amaG~hyddolsan Qao Phillyp ond
roedd y GYflgor yn cwe::;tlynu'r
angen amaeihyddol Doedd dim
gvvrthvvyneOiacJ I fynecJfa Gar i
Drgmallt. yn amodol ar ail
ddefnyddio carrig naturiol a
pheidio creu rhagrarn mewn

CAEATHRO
Clive James, Hafan, Bryn Gwna.

Ffon: (01286) 679501 (gwaith), 677438 (cartref) ......

AM DEITHIAU CYFFORDDUS, DIOGEL
A RHAD YM MHYDAIN A THRAMOR. __

BYSIAU ARFON
LLANRUG

Iif(Jn~ (01286) 675175 8 677858

dynion ry\v ddirgel barch at ieir
oherwydd y mae was [ad wedi
enwi planhigion ar eu holau;
enwau fel crafanc a throed yr ieir;
bysedd a gwlydd yr ieir ac, yn y
byd meddygol, ceir brech ieir.
Dywedir fod yr iar fel y
gwyddorn ni amdani wedi
deillio o'r hen fyd, sef 0
Ddyffryn Madran yn yr India, a
hynny ganrifoedd ar ganrifoedd
yn 61.

Adwaenid hi bryd hynny fel
yr iar gocli wyllt ac fe'i cludwyd 0
gyfandir Asia i Iwrop. Son am
adcryn bcndithiol y\v'r iar! Yo
Y Dysgedydd 1860 dywedir bod
gwynwy yn llrruaru'r boen a
berthyn i losg tan. Nid pob iar
sv n dodwv vchwanh.. - -

Yn vr Herald Cvmraee 1 ~6
d\'\\'edfr bod iar John \X'illiam~.
(Ioan \X'~'n), Llanberis ~'n
dodwy bob dydd ond ar ~' SuI,
ond cyn gynted ag yr
yrnddangosodd )'r hanes yn y
wlL~g,c~'mcr~dd~'r'ben lllr yn ei
phen 1 heidio dodwv vchwanegl
Ni ddywedir beth a wnaeth loan
Wyn ag iar ocdd yr streic! Prynu
ceiliog mae'n siwrl

Y fam yw'r uir, a'r ceiliog yn
bendifaddau yw'r tad ac yn Ail
Lyfr Idiomau Cymraeg (1975) y
mae R. E. Jones, cyn-brifathro
Ysgol Dolbadarn Llanberis, yn
cyfeirio at ymadrodd diddorol 0
eiddo'r Athro W. J. Gruffydd,
Gorffwysfa, Bethel, Arfon sef
troed lar 0 Ie. Ystyr hyn yw man
cyfyng drybeilig - hynny ydyw
tamaid 0 lel

Y mae ieir yn eu gwir gynefin
angen mwy na stamp 0 Ie!
Byddant hwnr ac yrna'n crafu,
pigo a chwilota am bryfed i'w
bwyta. Gwn am fferm yn
nalgylch Eco'r WJlddfa ble mae'r
cathod yn dyfod I'm cyfarfod ac
yn fy nilyn at y cy. Ni fydd
habwd o'r ieir yn unman, ond
cyn wired a'm bod }'n est) n
bisgedi ciathod o'rn poced,
byddant yn cyrchu ataf ar ras
wyllt ac yn hwffio'r titwod
druain i un ochr! Cynnwys
pacedi bisgedi ciathod yw bwyd
blasu~ sy'n cynnwys calch]
mwynau, olew, ffeibr a
Inarmnau. G~'yr vr ben iar bern
sy'n rhygnu bodd ac beth sy'n
llesol.

Y mae'n rhaid bod gan blant

Wrth Feddwl am Ieir•

LA
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FFENESTRI ERVRI
GARTH ISAF,LLANRUG

(01286) 650764 LFFENESTAI
neuw. O. Robert:) (Wit K.oren)

676741

GWVN JON~S

YMGYRCH PLENTYN
Y NADOLIG

(Operation Christmas Child)

Anrhegion Nadolig
mewn bocsus 'sgidia i
blant Dwyrain Ewrop.

CysylHwch a:
John Pritchard

Cilfynydd, Llanb~ris
(01286) 872390

lIuniaeth ysgafn ganol y
prynhawn. Am fwy 0 fanylion a
rhaglenni cysylltwch ag Elizabeth
Woodcock (870121). Oymunir pob
IIwyddiant l'r Eisteddfod eto eleni.
LLO~GYF_ARCHIAOAU. Gydag
ymddineurtad mawr i ti, Andrea
Paterson, am adael dy enw allan
yn rhifyn Medi. Llongyfarchiadau
mawr i t! ar ennill Gradd B.Addysg
ym Mhrityso! Bangor. Gobeithio y
c~i fwynhad ym myd addysg a
dlgon 0 hwyl heto'r plant. Pob
dyrnuniad da i ti yn dy yrfa. Rydym
i gyd yn falch o'th Iwyddiant.
PROFEOIGAETH. Cydymdeimlir
yn ddwys iawn a Mr Maurice
Bethel, 8 Llys y Gwynt ar golli el
wralg annwyl, Mary. Anfonir ein
cydymdeimlad at Eiriona Wiliams
a'r teulu hefyd gan fod cysylltiad
agos a difyr rhwng Mrs Bethel a Oyma Tania Wyn Jones yn ei
~he~l~ Eiriona. Yn 5 oed daeth yn gwisg 'Squaw' yn y Carnital eleni.
itaciwi ac aros am bedair blynedd Tani~ enillodd y Wisg orau yn y
a hanner hapus yn Ty'n y Waen. carnttai. Llongyfarchiadau mawr i
Roedd Mr Bethel yntau yn uaciwl ti.
yn Llandegfan. Wedi priodi L..,_ _

roeddent yn dod yn ami i'w Bydd diod, creision a gwobrau da
caratan yn Llys heto'u plant. Wedi ar gael.
ymddeol daethant-i fyw i Lanberis Yn dilyn y Disgo bydd Noson
ond yma, ym Mhenisarwaun, yr Wasael i'r plant a'r cedolion. Cenir
oedd ei charon. Cafodd 18 mis y~ hen garolau, bydd darlleniadau,
hapus yn 8 Llys y Gwynt ac fe'i etternau gan y plant ynghyd a
rhoddwyd i orffwys ym Mynwent phwnsh poeth a rnins pei. Ceir
Santes Helen. manylion pellach yn y rhlfyn nesai
90 OED. Uongyfarchiadau mawr i ond cadwch y dyddiad hwn yn
Mrs Katie Williamsj 8 Llys y eich dyddiadur.
Gwynt, gynt, ar gyrraedd ei 90 oed PLYGU'R ECO. Dymunir diolch i'r
ar Hy~ref 19. Mae atgofion melys cr~w ffyddlon a ddaeth i blygu
a doniol yn Ilifo i'r cof wrth feddwl rhnyn Hydref. Llawer 0 ddiolch i'r
am yr hwyl a gafwyd hefo Mrs plant ilanc a ddaeth gan fod 0
~illiams a'r cnw amser Ffug gymorth mawr i'r plygwyr a'r
Eisteddfod yr Eco, gan gjpio'r trefnydd bwndelu, Jean Parc
Darian de1rgwaith yn olynnol a'r Jones. Gorffenwyd yn braf erbyn
yrnartenon nV/yliog amser yr 7.30. Ololch i swyddogion yr
Eisteddfod Bentref. Dal i wenu Eglwys am gael defnyddio'r
mae Mrs Williams ac rydym yn Neuadd unwalth yn rhagor y
hynod falch mai yma ym flwyddyn hon.
Mhenisarwaun y mae. Ymlaen LWC DOA. Ein dymuniadau gorau
rwan am y teligram gan y i Oafydd Oatis a Manon Elis,
Frenhlnes ymhen deng mlynedd. Golygfa'r Wyddfa a briodwyd
Cariad mawr atoch Mrs Williams. ddydd Sadwrn. Hydref 20. Dyfodol
ADFERIAO BUAN. Ein cofion hapus r'r ddau ohonoch.
annwyl at Mrs Glenys Owen, 1
Llys y Gwynt, sydd yn yr ysbyty.
Oa deal1 fod Mrs Annie Hughes,
Cae Hywel a Mrs Eluned Jones
Cae- Corniog yn gwella wedi'~
trinlaethau hwythau yn yr ysbyty
yn ddiWeddar.
PWYLLGOR NEUADD.Tynnwyd
Clwb Cant Hydref a'r enillwyr
oedd:
1. Gwen Roberts, Wefrglodd
Gochj 2. Myfi Jones, Gwynfij 3.
Man~n GI.yn.Erw Gain, Llanrug,
Tr~fnlr 'DI~goNadolig' i'r ~Iant ar
Aagfyr 11 i gyohw),n am 5,15,

Crefftwyr gwaitll
Ilaw traddodiadol
Cgrrig 0 bob m~th
ar ga61- .

Ff8n: (012B6)
S72ggg (dyad)
117112aS (no:))

J.M.
JONES

A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEnnAU

I I
VSgwar
Llanrug

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ffon: 677263
FFAIR NADOLIG. Cynhelir Ffair Geralnt Wyn Edwards Mrs
Nadolig yn y Neuadd Gymuned Edwards a'r plwyfolion gan Mr
n?s Wener, Tachwedd 23 am 6.30 Harold Salisbury am y croeso
or. gloch. Bydd amrywiol cynnes a gawsom. Edrychlr
stondtnau, raffJa phaned. Bydd yr ymlaen i'w croesawu hwy yn 61 I
elw ~uag at Ginlo Nadollq y Benisarwaun yn ystod 2002.
Penslynwyr a gynhelir dydd DIOLCHGAAWCH AM Y
Sadw~n. Ahagfyr 8 yng Ngwesty CYNHAEAF. Dydd Sui, Hydref 21
Gwydir ym Metws-y-coed. fe gynhaliwyd gwasanaethau
DIOLCH. Dymuna Mrs Gwyneth Diolchgarwch. Am 10.30 o'r gloch
Jones~ 25 Bryntirion ddiolch 0 cafwyd gweinyddiad o'r Cymun
galon ."W theulu a'l ffrindiau am eu gan Gurad Llanbens. Am 4 o'r
caredtqrwydd ar ac~lysur dathlu el gloch fe gynhaliwyd Gosber
phen-blwydo yn dolweooar ac yn Cymraeg gyda'r pregethwr
arbenniq am y parti a'r syrpreis a gwadd, y Parchedig Dr. G. Lloyd
gafodd ar y noson. . Jones, Porthaethwy. Cymerwyd
GWE~LHAD. Dyrnunlr gwellhad rhan yn y gwasanaethau gan
buan I b~wb oh?noch sydd wedi aelodau o'r Ysgol Sui ac aelodau
bod yn sal yn ddiweddar. ifanc yr Eglwys. Thema'r
Da ~~all fo~ Nia Porter yn gwella gwasanaeth oedd 'Diolch am
wedll thrln.,aeth yn yr sybyty a ddwr, tan, pndd ac aer'.
dymu.na Nia ddiolch i'w theulu, Diolch I athrawon yr Ysgol Sui am
ffrin~lau a chymdoglon am y eu cymorth gyda'r plant.
cardla~1 galwadau ff6n a'r FFAIR GYNHAEAF. Fe
ymwelladau. gynhalrwyd Fttair Gynhaeaf yn
YSGOL SUL ~NDEBOL BOSRA. Neuadd yr Eglwys nos Lun
Fore Sui, Medl 30 roedd hi'n Sui Hydref 22. Fe qara: swyddoqion y~
Katilau, y ferch ifanc 0 Kenya y Eglwys odlolch i bawb am eu
mae Cymanfa Annibynwyr rhoddion, eu cymorth a'u
Oos~arth Cwm-y-glo yn cyfrannu cefnogaeth ac 1 bawb a tu'n brysur
~t~Iha~~ysg drwy Gymdeithas yn addurno'r Egl\vys fore Sadwrn
Action Ald. Aoedd hl'n brat gweld ar gyfer yr Wy'
tai~ . Ysgol SUI, Ebeneser DISGO'R PLANT. Fe gynhelir
Delniolsn, .Tabernacl Cwm-y-glo a Disgo yn Neuadd yr Eglwys nos
Bosra P~nlsarwaun, tua 50 0 blant Wener, Tachwedd 30 am 6 30 o'r
ac oedolion, yn ymuno am awr a gloch. Mynedlad SOc. Raffl,
hanner hapus a difyr yn canu hoff Crelsion, Melysion a Diodydd ar
emynau, gwylio tldeo fer am gael yn ystod y noson. Y D.J. fydd
ha~es Duw yn creu y byd, a chael Llion Jones, Cwm-y-glo.
CWIS ar hanesion o'r Belbl. Yng GWASANAETH TEULUOL
nghanol y gweithgareddau c~fwyd Bnawn Sui, Hydref 14 cafwyd
cyfnod. byr 0 ddarllen dlstaw Gwasanaeth Oiolchgarwch l'r
noddeotq er budd addysg Katilau teulu gyda phlant ac athrawon yr
- paw? yn dawel a'u trwynau yn Ysgol Sui yn cymryd rhan.
eu Belb!au neu Iyfr crefyddol, a'r Addurnwyd y capel gyda blodau
pl?nt lIelaf yn gwrando ar storl yn lIysiau a ffrwythau gan y plant ~
y sta1ell fach. diolchlr iddynt, o'r lIeiaf i'r oedran
~wna~~ casgliad 0 dros £200 a uwchradd, am wneud eu gwaith
dlolchlr I bawb am eu haelioni. mor raenus a hynny ar fyr rybudd.
EGLWYS SANTES HELEN Cafwyd anerchiad difyr gan Mr
GWIBO~ITH I GEMAES. Oydd Myrddin Jones ac roedd y plant yn
Sui, ~edl 30 ~eth rhai o'r aelodau gwrando'n astud ac yn ymateb yn
ar wlbdaith In hefaJlI-blwyf yng ddeallus. Mae'n braf <cael
N~hemaes. Ar y ffordd aethom i gwasanaeth fel hyn yn achlysurol
Bnordy Penmon i weld yr Eglwys a gobelthir cael un tebyg eto heto
a'r Abatv. Am 4 o'r gloch ymunwvd Mr Myrddln Jones 0 gwmpas y
mewn gwasanaelh olr Oosber yn ~adoI19·
Eglwys LlanfechelL Yn dilvn. y EISTE~DFOD BENTREF.
gwasan.aeth roedd gwledd wedl el Cynhelir yr ~isteddfod eleni ar
pharatoJ gon cJrlQolion OlJmCltJi) a QQ)'dd $~dwrn, Te\chwodd ~ i
LIe1nfQcholL g\,lchw\,In am , o'r gloch \,In y

DlolO!lvvycJ l'r Faron N~\,I~,,;tdG)'m\,ln~Q, 6y'Oitd v9YY)'1Q

Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407
•
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(01286) 870814

• trin Gyrff celr
• Cwaith Mecanyddol
• Gwa:;anaeth IS@rvice
• Va//cting

yn LlANRUG
ar gyfer eicn
holl iJngheninn

GORS BACH
PANEL
BEATING
S~RVICE

J-
Cwmni Annibynnol Lleol

Profiadol

Trafnwr Anqladdau
Llanberis aC Ardal yr Eco
(01286) 870 870
(01286) 872 491
(07770) 265 976_-

STEPHEN

CEIROPODYDD
Mrs S Groom MSSCh. MBChA

Yn ymweld a'ch Cartref i drin traed
Triniaeth ar gyfer:

TraQd Pognu~!Croen Caledj Varrucao, Cyrn a Ghroen carso.
Ewinedd yn tyfu j'r ovw: Torri Ewinaddj Gofal ~ Thylino Treed.

I=fon: (01248) 605450 neu
07747 696267 (eyrnucon

lana, Gari, Donna Mathew: aefodau 0 Glwb leuenctid Deiniolen yn
derbyn Tystysgrlf Cyfnod Cyrhaeddiad am waith neil/fuol gan Mr Harri
Jones.

Y SEINDORF.
Oyddiad i'w Gofio:

I Nos Fawrth, Rhagfyr 18
Cyngerdd Nadolig

Band leuenctid Deiniolen
yn Ysgol Gwaun Gynfi

am 7 o'r gloch.

ac oedolion, yn ymuno am awr a
harmer hapus a dlfyr yn canu hoff
emynau, gwyJio fideo fer am
hanes Duw yn creu y byd, a chael
cwis ar hanesion o'r Belbl. Yng
nghanol y gweithgareddau cafwyd
cyfnod byr 0 ddarllen distaw
noddedig er budd addysg Katilau
- pawb yn dawel a'u trwynau yn
eu Beiblau neu Iyfr crefyddol. a'r
plant lieiaf yn gwrando ar stori yn
y 'statell tach.
Gwnaed casgliad 0 dros £200 a
diolchir i bawb am eu haelioni.

plant a'r athrawon yn ennill y Marc
Saton Cenedlaethol. Y Ilynedd
rhoddwyd blaenoriaeth i ddatblygu
ysgnfennu Cymraeg a Saesneg.
Yn dilyn ymroddiad yr athrawon i'r
cynllun a gosod strategaethau
addas, datblygodd gwaith y plant
yn arbenig 0 dda. Gosodwyd
targedau heriol a Ilwyddwyd i
gyrraedd y targedau a rhageri
arnynt.

Yn dilyn arolygu'r gwaith gan
Uwch Ymghynghorydd Addysg
Gwynedd ac Aelod o'r Asiantaeth
Sgiliau Sylfae'101 dyfarnwyd y
Marc Safon Cenedlaethol i'r ysgol.
8yddwn yn awr yn cael plac,
tystysgrif a fflag i ddangos bod
safonau da yn yr ysgol.
YSGOL SUL UNoEBOL BOSRA.
Fore Sui. Medi 30 roedd hi'n Sui
Katilau I y ferch ifanc 0 Kenya y
mae Cymanta Annibynwyr
Dosbarth Cwm-y-glo yn cytrannu
at ei haddysg drwy Gymdeithas
'Action Aid'. Roedd hi'n brat gweld
tair Ysgol Sui, Ebeneser
oeiniolen, Tabernacl Cwm-y-glo a
Bosra Penisarwaun, tua 50 0 blant

tymor hwn ac maent wedi setlo i
mewn yn hapus erbyn hyn.

Cynhallwyd ein Gwasanaeth
Diotchqarwch yn yr Ysgol ar
Hydref 19. oaeth y plant a lIysiau
a ffrwythau a'u gosod ar fwrdd yn
y neuadd. Ahoddwyd y cynnyrch i
henoed y pentref.

Cynhelir Cytarfod Blynyddol y
Llywodraethwyr ar nos Lun,
Hydref 29, 2001 am 6.30pm.
Croeso cynnes i'r holl rieni.

Cynhelir Cyngerdd Nadolig yr
ysgol eleni ar nos Fercher,
Rhagfyr 12 gyda Seindorf
leuenctid Delruolen.

Bydd dosbarthiadau 3 a 4, sef
dosbarthiadau Mr Parry a Mrs
Down yn ymweld a Chastell
Penrhyn ar ddydd Llun, Rhagfyr
17 i weld sut roedd y trigolion yn
treulio eu Nadolig yn yr oes
Fictorianaidd. ac i wneud
addurniadau a melysion ar gyfer y
Nadolig.

Cynhelir Arolwg o'r ysgol gan
Archwilwyr ei Mawrhydi yn ystod
wythnos 19-23 Tachwedd, 2001.

Bu Dosbarthiadau 3. 4 a 5 yn
ymweld ag Amgueddfa Lloyd
George yn L anystumdwy coyoo
Llun a Mawrth. Hydref 8 a 9

CnsSlwyd ~350tuag at eiusen
Or Barnado's Diolch i bawb am eu
cefnoqaerti.

Mae pawb yn yr vscol yn hapus
oros b~1"Iohorwydd IIwyddiant y

if>

O~wn Q f9 utwvh
n7i ,,61 wedyn

CA§T~lL QOWNSIO
An OVFER

POU ACHLVSUn

rlon: 871 782

DYMUNA Heulwen, Cefn Coch
ddiolch I aelodau Capel
Cefnywaun ac i'r Gweinidog; I
aelodau'r teulu a chyfeiliion am eu
caredigrwydd, rhoddion, cardiau,
galwadau ffon a'r ymweliadau.
Dymuna hefyd gydnabed yn
ddiolchgar iawn y gofal arbennig a
gafodd tra yn y Ward Coronan
Ysbyty Gwynedd.
DYMUNA Eleri a Gareth, Bwthyn
Isat odiolch 0 galon am y
rhoddion, cardiau a'r dymuniadau
da ar eu dyweddIad ar Fedl 17.
CYMDEITHAS CYFEILLION
EGLWYS CRIST. Cynhaliwyd
cyfarfod cyntaf y tymor eleni, nos
Lun, Hydref 1, pryd Y croesawyd
plwyfolion 0 Eglwys y Santes Fair
a Santes Ann, Mynydd Llandygcii.
Y gw r gwadd oedd y Parchedig
Philip Hughes, Llanberis.
Rhoddodd sgwrs ddrcdorot ac
amserol ar sut y daeth yn berchen
dau ddarn 0 nenetnon.

Reedd merched y Eglwys wedi
bod yn brysur yn paratoi 'Swper
Cynhaeaf' blasus i bawb, a
chafwyd noson i'w chono, 8ydd y
cyfarfod nesaf nos Lun, Tachwedd
5 am 7 o'r gloch pryd y bydd Miss
Jean P. Jones yn 'Rhannu
FrofiaddU F~lagonla' CrOA~O
eynnes I bawn.
loGOL C3WAUNGYNI=I.
Croasawyd 28 0 blant nacn
newyoo i'r cosoann Melrnrin Y

Dyma lun rne! 0 blant Ysgof SuI Eglwys Crist Llandinorwlg ar 61 golau
canhwyllau I goffau y trueiniaid a gol/odd eu bywydau yn yr ymosodiad
terfysgo/ yn Efrog Newydd a Washington ym mis Medi. Hefyd cafwyd
gweddi dros y rhai a anafwyd a 'rhall deuluoedd yr amharwyd arnynt yn
y arycbineb erchyll yma ..

W. O. Williams, 6 Rhydfadog. Ffon: (01286) 871259

DEINIOLEN



17

lEVAN
WILLIAMS

Glanffrwd
D~INIOLEN
(OI2R6) R70484

].. Syslau 0 12 i 53 sedd
I.

"'_Teithlau lleol a Thramor

• Gwalth GontraGt

F- TAlarau arb9nnlg I
ben~iynwyr, myfyrwyr "

ph lant ysgol

rasus mynydd Prydain yn ystod
ei yrfa, ar waban i Ras y Tri
Chopa yn Swydd Efrog.
Enillodd Ras yr Wyddfa hefyd,
y rhedwr cyntaf erioed 0 Glwb
Rhedwyr Eryri i gyflawni'r
garnp.

Mewn erthygl ddiweddar yng
nghylchgrawn TIle Fellrunner
dadansoddwyd canlyniadau
clasuron rasus mynydd Prydain
dros yr ugain mlynedd
diwethaf, a Colin Donnelly
ddaeth i'r brig. Mae'r unig
redwr i ennill Pencarnpwriaeth
Prydain dair gwaith yn olynol,
a'r llynedd, enillodd y
Bencampwriaeth iddynion dros
40 oed .

~iae wedi cynrychioli ei wlad
ddegau 0 weithiau mewn
'-\ stadleuthau rhedeg mynydd a
rhedeg traws gwlad, ac mae'n
dal record arall nad yw'n
debygol 0 gael ei thorri am
flvnvddoedd. .\\ae wedi. .
cvnrvchioli'r Alban vm• • •
mhencampwriacthau rhedeg
mynydd }' byd yrn mhob un o'r
ddwy flynedd ar byrntheg ers
pan scfydlwyd )' gystadleuaeth.
Daeth yn burned drwy'r byd yn
1988, yn bedwerydd yn 1993 yn
yr Eidal, yn ail yn Ffrainc yn
1999, ond eleni, er mai 31a1n
allan 0 gant a hanner 0 redwyr
oedd ei safle yn yr Eidal,
g\vnaeth ia\vn am bynny drwy
ennill pencampwriaetb ). byd i
ddynion dros 40 oed yng
Ngw'lad P\vyl y nlis diw~lhaf.

Mae bellaeb yn edrych
ymlacn am y t)'IIlor trav,l:' gwlad
sy'n rhoi sylfaen cadarn iddo i
baratoi ar gyfe! Pencampwr
iaethau Prydain y fl\vyddyn
nesaf. Nr nod? Parhau i
gystadlu) ac er ei fod erbyn hy-n
)Tn cystadlu mewn dosbarth
gwahanol, mae'n nvy na thebyg
y bydd Difer 0 red\\'yr ifane
gorau Prydain yn parhau i
vvylio'i sodlau'n diflannu o'u
blacnau dro~ grib9u'r
m)rnyddoedd.

Cefnogwch
ein Hy~bysebwyr

I

67 GIAt\ffy""~"
llANRUG

Flon;
(01286) 675754

E. LI. Pa
MIS,SICh., M.B.Ch.A.

CI-IIROPODI!;T
GWAftanaath

yn eieh eartrAf
-~

I drin a thrwsio
pob math 0

beiriannau gwn'jo

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE

21 Stryd Fawr
PORTHAETHWY

!=fon: (01248) 714043
neu Caernarfon

!=fon: (01286) 674520

Edau. Nodwyddau
ac ati mewn stoc

Mae rhedwr svdd wedi~

mabwysiadu Eryri'n gartref ond
yn parhau'n deyrngar i'w wlad
enedigol- yr Alban - bcllach yn
ymfalchio yn y ffaith iddo ddod
a Phencarnpwriaeth y Byd yn 61
i fro'r 'Eco'. Mae Colin
Donnelly wedi byw yng
Ngwynedd ers nifer helaeth 0
flynyddoedd. Syrthiodd dan
hud mynyddocdd Eryri tra'n
gweithio i'r Llu Awyr yn y Fali
ar Ynys Mon, ac )r mae erbyn
hyn }n ennill ei fara beunyddiol
fel n~~s yn Ysbyry Gwynedd ym
Mangor, etlodd i fyw yn
~~inorn ig gyda'i wraig, Alison,
ydd hefyd yn rhedwraig, a'i
ddau blentvn,-Mae ei 1\1,vddiannau er iddo

'"ddechrau C\ tadlu'n llanc ifanc•
yn yr Alban yn ddigon iwneud
i unrhyw athletwr proffe iynol
genfigennu. Ei ddyfalbarhad a'i
ddycnwch yn ogystal a'i allu
cynhenid sydd wed! ei all uogi i
barhau ar )' brig ac yniau
bellach dros ei ddeugain
mlwydd oed.

Daeth ei addewid i'r amlwg
yn gynnar iawn yn ei yrfa pan
enillodd ras Ben Nevis ac
yntau'n ddim ond pedair ar
bymtheg oed; y rhedwr ieuengaf
erioed i ennill y ras honno.
Bellach, mae wedi dod yn
fuddugol ym mhob un 0 brif

Pencampwr y Byd

I
I
MOT

(JW3§lnI8th flflf Dd811wr
Filiv. 011ORr oynnno ydyoh

GHWI yn oJ yrru,
o Aud: : 2•••• va

GWftla .. aA'" lI'Vlwvr
Gil.. y 8881IIROIi'Jil!llIYNOL

Gwefta ..al'" Pa'Mftel CytAlilgRr I CMWI
Y GWUDIUlAtn Tonnf1Q(JOl(jOflU
I'Ch Co... CVlt111

PRISIAU RHESYMOL

TAWELFA, PENISARWAUN
FfOn: (01266) 670646

PEINTIWA AC ADDURNWR
••

STRVD FAWR, LLANBERIS 870840

Bwyd ac anghenion
Anifeiliaid anwes

a physgod.
Offer pysgota

-

Molchi, cribo a chlipio
cwn a chathod
o bob math

gan arbenigwyr----- ~~--~

PET CENTRE AND GROOMING SALON
I

GARTH MAELOG

Ffoniwch heddiw
i gofrestru am {il ffon Cymraeg (bil ffon cyffredin)

ynghyd a chatalog gwybodaeth yn y Gymraeg

Yn gywir
Ann Rhydderch

.
1

o'r farh bydd yn bosib anelu at
gofnodi capeli drwy Gymru a
cheisio gwarchod ein
treftadaeth Anghydffurfiol. Mae
gan CAPEL r61 bwysig i
chwarae i godi ymwybyddiaeth
o'r gwaith. Hoffech chi wybod
mwy?

Drwy ymaelodi a CHAPEL
bnasech yn derbyn gwybodaeth
am waith CAPEL a rnudiadau
erail1 yn y maes hwn mewn
cylchlythyr, Yn ogystal rnae'r
Gyrndeithas yn cyfarfod ddwy
wai th y flwyddyn mew n
gwahanol rannau 0 Gymru i
ymweld a chapeli a dysgu am
hanes Anghydffurfiaeth rnewn
gwahanol ardaloedd.

as am ymuno cysylltw h a
Ms Penn)' Icke, Comi iw n
Brenhinol Henebion Cvmru•
Plascrug, Abery twyth '"''\'23
IN].

Fe Ivdd croeso mawr i chwi
'"i'r gyrndeithas.

Annwyl Olygydd
CAPEL

Hoffwn drwy eich papur dynnu
sylw eich darllenwyr at
gymdeithas yng Nghymru sydd
yn gweithio ers rhai
blynyddoedd i geisio sicrhau
dyfodol i dreftadaeth ein capeli.
Enw'r gymdeithas yn ddigon
syml yw CAPEL a'i hamcanion
yw:
Hyrwyddo astudiaeth,
eadwraeth etifedcliaeth a chadw
eu hadeiladau;
Cynnig cyngor
gynulleidfaoedd ar gynnal a
chadw eu hadeiladau;
Annog, cofnodi ac astudio
pensaaerniacth capeli;
Annog capeli i ddiogelu eu
cofnodion;
Annog addasu gofalus capeli
nad oes eu hangen bellach ar
gyfer eu bwriad gwreiddiol.

Mae CAPEL yn cydweithio'n
agos gyda Chornisiwn
Brenhinol Henebion Cymru ac
Ymddiriedolaeth Addoldai
Cymru. Drwy bartneriaethau

----- ---



18

BECWS ERYRI
S!ryd Fawr, Llanberis 870491

.. &wcosconocth qH91'hl9n a ~hyfvlllBgr • QwU;)UnOCTh dwylt!'lthog
If" Gwvltllu w6di ou .~;Iwret : etl.b. anvhenton yr unlgolyn,

l~vlvv~iIiI nGWHnrpluu
, Tt'.1",:adetu hedlon yn unlv
- fcnwythnOlOU yn Ih@otrou LlundDln* V pecy" cy4lown, h.y bws-o:nlnl ° dd"""s y t)', tr~fni~~avh~ilfgnl

~WG;tynew upunment, flogl (or, O( yswriont
, Atl(~onioetld mewn Irefnu +efthletu tret",or : 9orou ac IysV0l;on
• ~gr!.inivn mvnviilviOf
• Tei."ietu froo:nor 9ydco chconto ..lon .,. Cyo:nru

Am ftl~ylion pelloch, Hon;wch Anneffe nev lethan

Teis@nnau
Priodas, Bedydd

Pen-blwydd ac ati
Pe;i6. Aholiau Sosej

Pa~t~lodJTel~ennauHufen
T~i~~~~auPlat, Tanh Gyrains ac atl

Bara Ffr@s

._. :t ~ ~~11f ~ 'n

eR18 1(01286) 872777
~r ~ y ~ I l'J1'\1'\&t+tt@pe,.;s.co uk

84stryo liawr7 Llanbari~
Ffon i 870491
CAFFI 'BWYTY ERYRI'
TEGANAU, CARDIAU
MELYSION
ANRHEGION

STRYD FAWR
LLANBERIS

GWYNETH ROBERTS

•eln
Hysbysebwyr

Cefnogwch

,
rwyd yn ennill un gem a cholli'r
Itall. Oa lawn chi.
Y DDAWNS FLODAU. Bu
genethod bach BI 2, wedi eu
hyfforddi gan Mrs Evans, yn
perfformio'r ddawns flodau fel
rnan 0 seremonl anrnvosoou'r
lIenorion yn Eisteddfod y Pentref
ac yn Eisteddfod Ysgol Brynrefail.
Llongyfarchiadau iddynt am
wneud eu gwalth yn berffaith.
PLAID CYMRU. Cynhaliwyd
cyfarfod cyntaf y tymor yn y
Neuadd Goffa nos Fercher, Medi
26 a daeth cynulleidfa dda i
glywed Seimon Glyn yn son am
broblemau cefn gwlad.
Pwysleisiodd bod Plaid Cymru'n
cyfrannu syniad gwerthfawr ar hyn
o bryd i geisio ateb y broblem.
Pleser oedd cael croesawu
aelodau 0 ganghennau Llanberis
a Deiniolen l'r cyfarfod, ynghyd ag
amryw 0 aelodau newydd, a
chafwyd trafodaeth fywiog
uwchben paned.

Cynhaliwyd Talwrn y Berrod
nos Fawrth, Hydref 23 yn y
Sefydliad Coffa ar wahoddiad y
gangen. Beirdd Llanrug a Thre
garth oedd yn cystadlu yn rhan
gyntaf y rhaglen a Llannefydd a
Llansannan yn yr ail ran, gyda
Gerallt Lloyd Owen yn Meuryna.

Bydd y cyfarfod nesaf yng
Nghanolfan Cymuned
Penisarwaun a'r siaradwr fydd
Irfon Jones. Mae Irfon yn lIais
adnabyddus lawn ar Radio Cymru
a byddwn yn siwr 0 gael noson
ddifyr. Croeso cynnes i bawb i'r
cyfarfod nos Fercher, Tachwedd
21 am 7.30 o'r gloch.
CAPEL Y RHOS. Bore Sui, Hydref
21 cynhaliwyd Gwasanaeth
Diolchqarwch Cymerwyd rhan
gan blant yr Ysgol Sui ynghyd a
rhai o'r rhieru. Catwyd cynulleidfa
dellwng iawn, a'r plant yn gwneud
eu rhan yn ardderchog Diolch yn
fawr i athrawon yr Ysgol SuI am
eu gwaith diflino ar hyd y
flwyddyn, a hefyd i Mrs Sian
Wheway am ofalu am y
gerddoriaeth. Diolchwyd iddynt
gan ein gweinidog, y Parch
Dafydd Hughes.

Nos Sui, cynahliwyd Cyfarfod
Gweddi 0 Ddiolchgarwch yn
ogystal a 9weddi am heddwch yn
y byd. Gafwyd cvrnoo taws: ,
ganolbwyntio ar sefyllfa druenus

APEL CYMDEITHAS PLANT
MEWN ANGEN, Daeth Mrs Parry
o'r gymdeithas uchod i gyfn'r anan
y bu plant yr ysgol yn eu casglu,
ac roedd wedi rhyfeddu. Casglwyd
bron lawn i fil 0 bunnau yn
Llanrug. Dyma'r swrn mwyaf ma~
wedi ei dderbyn drwy' unrhyw apel
i'r gymdeithas drwy Ogledd
Cymru. Dymuna. ar ran y
gymdeithas, odiolcn I ddisgybllon
yr ysgol am weithio mor galed ac i
bawb a gyfrannodd at yr achos
teilwng hwn

Yr ymgyrch nesat y byddwn yn
ei tansio yn yr ysgol tydd casglu
bocsus esgidiau ar gyfer
'Operation Christmas Child'.
Teimlwn fod mwy 0 angen nac
erioed i wneud ymdrech fawr
eleni. Y dyddiad olaf i ddod a'r
bocsus i'r ysgol fydd Tachwedd
15.
GWEITHDY CELF. Bu Mr Gareth
Owen, Pennaeth Adran Gelt Ysgol
y Creuddyn yn yr ysgol dydd Llun,
Hydref 15 yn cynnal gweithdy
gyda grwpiau 0 blant yr Adran
OERBYN RHODD. Dymuna'r
ysgol ddiolch i gwmni Londis am y
rhodd 0 deledu a tideo a gatwyd
ganddynt yn ddiweddar.
TRIDIAU YNG NGLANLLYN. Yn
brydlon am hanner awr wedi naw
fore Llun. Hydref 6 roedd bws yn
aros 0 flaen yr ysgol yn bared i
gludo disgyblion BI. 5 a 6 i Wersyll
Glanllyn am dridiau 0 watth maes.
Cafwyd cyfle i fwynhau pob math
o weithgareddau yn y gwersyll a
chael ymweld a Chanolfan y
Dechnoleg Amgen ac Ogof Arthur
yng Nghoris. MIss Jones a Mr
Wyn fu'n cadw lIygaid ar y plant
am y tri diwrnod.
TAITH ADDYSGOL. Fel rhan 0
thema'r tymor bu disgybllon BI 1 a
2 ar ymweliad a Melin Llynnon ar
Ynys Mon. Daethant yn 61 gyda
bagiau 0 f1awd a bu arogl bara'n
crasu drwy'r ysgol am ddiwrnod
cyfan.
TAITH GERDDED. Bu plant y
dosbarth Merthrin am dro heibio'r
Eglwys er mwyn gweld arwyddion
yr Hydref yn eu hamgylchfyd.
CHWARAEON. Prynhawn
Gwsner bu nmau PQI-droed a
phsl-rwyd yr ysgol yn cystadlu yn
Qrbyn tlmau Vsgol yr Hendre yng
N9haornarfon. Enillodd y pel
droedwyr ddwy gem a'r tim pel-

Camera yn ngotal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ffon: 677263

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

LLANRUG Hydraf bu tarw Tony Evans, Nant y
Glyn, yn 58 oed. Gw r annwyl rawi
Charlotte; tad hoffus Sarah a
Claire; taid arbennig Katie a brawd
yng nghyfraith Veronia. Anfonwn
ein cydymdelmlacLLlwyr i'r teulu i
gyd.
BRYSIWCH WELLA Margaret
Chrstian, Corlan y Rhos ac Ifan
(Ianto) Roberts, Glanffynnon.
Anfonwn ein cotion at bawb sy'n
cwyno ad ref neu yn yr ysbyty.
Brysiwch wella.
EISTEDDFOD.Dydd Sadwrn,
Hydref 13 cynhaliwyd Eisteddfod
Bentref Llanrug a Chwm-y-glo yn
Ysgol Uwchradd Brynrefail.
Dyma'r tro cyntaf i'r ddau bentref
ddod at ei gilydd i gynnal yr
eisteddfod, ac fe brofwyd yn
hynod 0 Iwyddiannus gyda mwy
na 200 yn y gynulleidfa,
Daeth nifer fawr 0 Gwm-y-glo i
gystadlu wedi eu hannog gan Mrs
Mair Huws, Pennaeth Ysgol Cwm,
ac fe Iwyddwyd i gipio nifer uchel 0
wobrau, gan gynnwys Tlws am y
Perfformiad Canu gorau (oed
cyntadd) gan Ceti Ann Jones a
Tlws Llefaru gorau (oed cynrtadd)
gan Sioned Mai Jones.
Cynrychlolwyd Llanrug yn dda
hetyd. Cipiwyd Gadair Lowri gan
Ffion Wyn Roberts, Llanrug a'r
Tlws Offerynnol gan Dec/an
Jones, Llanrug. Yn dilyn
cystadleuaeth 0 safon uchel
enillwyd Gadair yr Eisteddfod gan
Iwan Rhys Llanrug a Thlws yr
Ifane gan Debbie Hughes,
Llanrug.
Doilchodd y caoeuvdd, Rolant
Wynne, i'r canlynol:
Y Berrniaid: Cerdd - Andrew
Angel; Llefaru - Carys Armstrong;
L1enyddiaeth - Meinir Pierce
Jones, Dawns - Anwen Edwards;
Celf - Frank Green; Coginlo a
Gwnlo Bethan Owen;
Ffotografflaeth - Islwyn Jones;
Cyfellydd - Megan Roberts.
rtJ1rs Nona Breeze a Gorsedd
Befrdd Ysgol Uwchradd Brynrefail;
Mrs Heulwen Evans a merched y
Ddawns Flodau; Mrs Beryl
Thomas am drefnu'r blodau; Mr
Berwyn Hughes am wneud y
Gadalr; Mr Elfion Jones, Ysgo,1
Uwchradd Brynrefail ac i bawb
arall a gefnogodd yr eisteddfod ym
mhob ffordd.

ein byd heddiw.
Yn ystod y ddwy oedfa

casglwyd arian tuag at Apel
Affganistan. Swm y casgliad oedd
£290. Diolch i bawb a gyfrannodd
mor hael.
MERCHED Y WAWR. Aeth nifer
dda 0 aelodau'r gangen i'r
Archifdy yng Nghaernarfon nos
Fawrth, 9 Hydref. Croesawodd y
Ilywydd, Mrs Megan Roberts,
bawb yno a dymunwyd adferiad
iechyd buan i Mrs Cadwaladr.
Cafwyd noson ddiddorol lawn yng
nghwmni Lynne Roberts a
Beverley Owen, dwy 0 gyn
ddisgyblion Ysgol Brynrefail.
Talwyd diolchiadau gwresog ar
ran yr aelodau gan Bethanne
Williams Bydd y cyfarfod nesaf
nos Fawrth. Tachwedd13 yng
nghwmni Mrs Rhiannon Roberts a
tydd yn dangos sut i wneud
addurniadau Nadollg. Croeso i
aelodau newydd ymuno a ni.
DIOLCHIADAU. Diolch yn fawr i
bawb sydd wedi holi amdanaf tra
roeddwn yn yr Ysbyty yn
ddiweddar. Rwy'n falch 0 ddweud
fy mod yn dod I arfer a'r driruaeth
ac yn te mlo'n dda lawn. Mae
pawb wed bod yn ffeind dros ben.
- Ifan Dafydd, Bryn Moelyn,
Llanrug
Hefyd, fe ddymuna Bryn (Pant
Mwyn) a Gwenan ddiolch 0 galon
i bawb am eu caredigrwydd ac am
yr holl gardiau, anrheqlon ac arian
a gawsant ar achlysur eu priodas
yn ddiweddar.
BORE COFF!. Hottai Meirwen
Williams ddrolch yn 1awr i bawb a
gymerodd ran yn y bore coffi yn
Siop Spar ddydd Gwener Hydref
26. Codwyd y swm 0 £165 tuag at
elusen Cancr Macm En IIwyr
y raftl oedd Mr Pierce Fferm
Glanrafon; Brian Wtl ams Stad
Glanffynnon; Sian \"1 ams
Ffordd yr Orsaf, Llanrug Doell yn
fawr i bawb
MARWOLAETH Yn da «e yn
Ysbyty Llandudno ar Fed 9 bu
tarw Mr Neville Thomas 14 Hatan
Elan yn 66 mlwydd oed Roedd yn
tab i . Mrs E M. Thomas a'r
diweddar O. J. Thomas (Twll
Clawdd). Tad annwyl Michael a
Tony; tad yng nghyfra th Jer' a
Sandra; tard Nia a Gwenno: brawd
Maureen, Glona. John a Linda a'r
diweddar Beryl ac Olga.
Dymuna Michael a Tony a'r teulu
ddiolch i bawb am eu
cvoymdeimlao ac hefyd am y
tnocau ar rnoonon artannot at y
Samdorf. Llanrug.
Yn sydyn iawn ddydd Gwener, 26
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addas ac arbennig iawn i'w
gyfaill, 1010.
Fel svn arferiad yng nghyfarfod
cyn taf Y tyrnor, cadeirydd y
noson oedd yr is-lywydd ac
rnewn sylwadau cwta ac i
bwrpas cyflwynodd Y llywydd
fel siaradawr }' noson.
Cyfeiriodd at gefndir y llywydd
feI darlledwr, pwyllgorwr,
dringwr a disco-wr a sawl 'wr'
arall'.
Testun y sgwrs gan Dei oedd
'A""'yr Las i'w Harloesi' sef
llinell 0 gerdd gan T. Llew
Jones. Cafwyd hanes yr
ymwelwyr cyntaf i ddod i Eryri
i ddringo ac i grwydro'r
mynyddoedd. Roedd nifer
ohonvnt wedi cofnodi eu-
teithiau yn fanwl mewn geiriau,
mapiau a lluniau ac yr oedd Dei
)'n ulul\\,g \"r'edi ymchwilit) )'ll
fan\\') j)r dogfennau hyn1 a
cb~rn\\·~rnodd Ifr\.\'~'th ei
)lllch\"il yn fei~trolgar a dif)'r i'r
aelodau. Gorffennodd ei sg\vrs
drwy ddyfynnu 0 gyfres 0
englynion gan y Prifardd Emrys
Edward~. Wcdi trafodaeth
ddilyr o'r llawr diolch\\f)'d i'r
siaradwr gan Geraint Elis.
Cyhoeddodd y 1lywydd bod y
cyf9riod nesaf i7\v gynnal ar nos
Wener, Tach'tvedd 2 pryd y
cadelrlr gan EUnV)Tn Griffith
lnrda Bert I.)arry yn rraddodl'r
arailil.

A ·) . •
n. n V<TlTCl aoeen 0,

}jill 11)'Jla\y;)Y~)!;ri[cnnydd;
R.hyw fan d'-rlngor a fydd
Y Cl'rvb, hl,;u \!uii:iHyblYfr \tICll
A'[ II tlJyl dvner!t1'r hQJen~
G~r mcdru:o da\VllUS a Jocth
IIwn nvy~U'~l8~\r'·\.4~nno~lh;
Heb smaldod ei gOfi10dlon

Ddlfu II\vv] evn llarfu hJf
A daeth 5"vac t:yn dacth oneal;
I\w,r o~r mor an~rs[yrlol
Vn ~~~-l~oS, ..~IVl1\l\li luI!
A (!fYM di-hid c; sryman
)·n v gl\ ..}~ If C}!ln gl:in;
hti~y l1ildd N 111irJ y ill
Ntu~'c.'I\.V},UtG}"..'al~cyn Mcd;,
Dyfod at lla l tI t1il~
Vn c; drach""'(ull dyaant daj

Y maw] \1l 1l1VIllI ~ 1010•

Wrth groesawu'r aelodau ar
ddechrau tymor newydd
dywedodd y llywydd Dei Tomos
nad oedd pethau cweit yr un
fath yn y Clwb, gan gyfeirio at
gadair wag Ysgrifennydd a
Bardd y Clwb, )' diweddar 1010
Huws Roberts. Yn ei deyrnged
cyfeiriodd y llywydd at
brysurdeb 1010 gyda gwahanol
fudiadau, ei ddycnwch a'r
manylder a oedd ynglyn a'i
waith. Wedi treulio ei yrfa ym
myd addysg yn athro a
Phrifathro, ac yn un 0
Arolygwyr ci rnawrhydi, roedd
arwain vn dod vn naturiol iddo,. .
Rocdd yn drefnydd heb ei ail, ac
yn gwneud popeth gyda graen
ac ar yr un pryd yn 11::1\vnh\\'~'1
ac asbri ac \'0 b\'rl,'mu 0- . ~

ffruethineb. I~)'Jdai dim )'n ,,'cll
gan 1010 na cll\varae cir eJrlaU a
g\\ neud camp o'r dweud. Roedd
i'r gair ei le a'i b\vysigrW)'dd ac
i'r traethu sglcin a gracn.
Cydymdeimlwyd gyda'r teulu,
yn enwt:dig Nan, ei bric)d, a'i
frawd GerainL sy'n aclod o'r
Cl\vh. Safodd yr aeJodall mewn
cydymdcimlau (i'r reulu ac i
gofio am Iolo.
Yn tlill'11, daIllcll\\·~rtl c~rtlcJ gao
~s-lywydd )' Cl,vb) R. C'Y)'lln
Davies, a oedd yo deyrnged

CLWB ERYRI

FAK.e PADARN, LLANHERIS (870922)
CAr QgU dydd SuI 9 dydd I.llln yn y~tod y g~caf)

IVOR STUBLEY • KEITH ANDREW
KEITH DOWJ:N • Ron PI1!KCY

Nif~rh@ll@lll 0 luni!lu g~WQ!'th
D~wi~e~nfjyo cynnwysj

Gw;)~;)n:leth Ffr!lmio Lluniau
Arb~ni5WYr ilr ffrilmio iWaith cdau it nodwydd

Cywydd COff!l Clwb Eryri
i 1010 "uw~-R.obert~

Deun JOlles, Bethel gyda 'i cog8pw~vsa ddaliwyd yn Crawia.

Rhaid rhoi caead ami ne' mi
fydda i'n mynd i fwy 0 ddwr
poerh, felly hwyl a fflag ami
unwaith eto.

Bydd gwybodaerh am y
Llyfni, Gwyrfai a'r llynoedd ar
gael yn yr Eco y mis nesaf

lanio'r 'sgodyn yrna, ond rwy'n
credu mai eisiau gweld a oedd a
fuasai dannedd y 'sgodyn yn
ffitio, rnae'n amlwg nad
oeddynr. Rhaid dal i chwilio
16s, beth am ofyn .i'r Tylwyth
Teg os fedran nhw dy helpu.

•amla

Dyna ni, pen rymor arall. Maen r
i'w gweld yn mynd heibio'n
gyflymach pob blwyddyn;
arwydd 0 be ydi hynny
deudwch? WeI, mae un peth yn
sicr mae fy ngwallt wedi
gwynnu ers blynyddoedd, ond
mi ddechreuodddtroi'i liw pan
oeddwn i'n un ar hugain,
rhywbeth teuluol meddan nhw,

Digon 0 rwdlian, beth am y
'sgota meddech chi. WeI, i
ddechrau ami daeth y clwy
traed a'r genau a amlygodd ei
hun bron ar y diwrnod roedd y
tynmor yn agor, felly fe aeth yn
ddiwedd Mai cyn i'r
awdurdodau wneud datganiad
fod posib agor a gadael
mynediad i'r glannau, Mae'n
wir dweud ein bod wedi bod yn
ffodus gan fod darnau o'r
afonydd fel Crawia a Phont Rug
wedi agor yn gynharach am
mai'r clwb yw perchnogion y tiro
Ond rhan fychan iawn 0 beth
sydd ar gael i aelodau oedd hyn.

Sut mae hyn wedi effeithio ar
)' clwb meddech chi. 1 ddechrau
arni mae oddeutu 500 drigolion
lleol heb yrnaelodi eleni: dim
'sgota meddan nhw. Yn ogystal
a hyn, gan fod mynediad wedi ei
wahardd i Bare Padarn nid oedd
yn bosib 'sgora Llyn Padarn
chwaith, a hynny ar yr union
adeg pan mae llawer 0 docynnau
yn cael eu gwerthu iyrnwelwyr.
Hyd at rwan mae ein incwrn i
lawr oddeutu £8,000. Hwn yw'r
arian rydyrn yn dibynnu arno i
glirio'n morgais i brynu'r
d)rfroedd. Mae 'na ryw son
efallai y bydd rhy\vfaint 0
gymorth ar gael, efallal gan )'
C~1ngor neu'r Cynulliad.
Buasai'n drasit:di i berhau f\'nd•

ar chw:il pan nad OCS onJ lair
blynedd ar 61 i'\\' dalu.

D)'1laor ne\\,)rdd df\\'g heibio.
Mae lla,\'er 0 nc\\·)'Jdion
ardderchog hef~.'d,

Mae C)rnllun Datblygu
Pyssodfeydd Gwynedd wcdi
bull yn llwyddiannus gyda
£435)000 v "ri"ll Q1 ~u\,;l i
!lonewyddu cyn~fin()~dd ~in
hafonydd, Yn barod mae g\vairh
b...·ol'l ~.. JJ~chrl\~ JllH",~~Pwlli:1

_j
a Llanrug ar ddalgylch }T Seiont,
a hefyd yn N rws y Coed a
Nantlle ar ddalgylch y Llyfni,
Bydd gwaith ar y Gwyrfai yn
dechrau yn ystod 2002. Diolch
yn arbennig iGyngor Gwynedd
am arwain y cynllun partneriaid
eraill sef Asiantaeth yr
Amgylchedd, Cyngor Cefn
Gwlad, Pare Eryri drwy gynllun
CAE, a hefyd Cymdeithasau
Pysgota Gwynedd.

Hefyd gwelwyd }' ffordd
newydd, man parcio a'r angorfa
cychod ar Cwellyn a agorwyd ar
24 Medi gan Dafydd WTigle~'
AC. Roedd bron £18,000 \..'edi ei
dderbyn ibrynu'r tir a'r hawliau
yn ogystal a gwneud }' gwaith.
Diolch i'r Fenter Goedwigaeth,
Cyngor Chwaraeon Cymru
(Sportlot) Pare Eryri (Cynilun
CAE), Asiantaeth yr
Amgy1chedd ac wrth gwrs y
Gymdeithas leol am eu
cefnogaeth.

Beth am yr helfa. WeI, araf
iawn oedd pethau ar y Seiont
tan ganol Medi pan ddaeth
rhediadau da 0 eog i'r afon ar y
dwr uchel, Dyma rai o'r hogiau
medrus a gafodd eu gwobrwyo
am eu hymdrechion gyda'r
enwair: Clifford Thomas,
Felinheli - dau eog 0 Glanrafon
am 7 pwys yr un, cafodd frithyll
brown arbennig hefyd 0 3.5
pwys 0 Lyn Tywod. Victor
Jones, Penisarwaun - un 6 P\\'ys
o Stablau. Carl Hasson,
Caernarfon, gynl 0 Frynrefail -
3 ar Caeau 'Rafon a Llyn Du am
6, 8 a 12 P\V~T~.Gareth Br~'fdir
Jones, Bonrne\\' rdd. Be[hel
g~'nt, dauJ un 0 r rhain )'
'sgod)rn tr~'maf 0 dd)'[roedd ~'
Ll \\ I> am 2001 5ef 15.5 P\\'~'s a
Nalurcth. R. C. Jones,
Caernarfon - dau~ un o'r Seiont
- LI}rn Du am 14.5 P\\'ys ac un
o'r Llyfni - Llyn Tro am 12
P\vys. James Carr, Llanrug a'i
frawd Stephen 0 Bontnewydd,
dau yr un ~m Qt1ucuru 8 a 7
pwyS.

MtJc camp bOfaU'r rYIIlur yn
mynd i De'-vi Jones, Rethe! am
eog 8 pwys 0 Crawia. Roedd yn
rlltl£J i rywun {ynu i'l u[un i

Ar Ben Arall y Lein
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Dydd rWVllgor !l[ yr Anllbl, M~r~hedy WawrJ Arion yn ~odi arian
yu flynyudol ill nCllOJlUD d~. Elcni, C~!;{llu grl!1n gt UB~d Goial y
Galon, Vsbyty Gwyn~dd owtld y null. Yn y llun gw~lir Meng
Wllllllm~, Cgdeirydd y PwylJgor yn cyllwyno siec am bron i £2,000
o b"nno~uu iDr. TdlwtlI, Ymg}'Dghorydd Uned y G91oD.

Ll"Il, G~v)'nRobcflil

Merched Y Wawr

•granua
A pheidio a gorffwys nes cael

canlyniada.

Tynnu llunia efo camera
Landscapes a fframia.
Deud straeon a helpu.
Gwylltio a phregethu.

)" teulu a'i wvrion a'r ci
A bod yno bob amser i Ini.

Talwrn y Beirdd, jazz, canu gwlad
acUFO

A paned 0 de yn ei gwpan spesial o.
Llenwi fforms a phlania, morgeisi a

Bargeinio a haglo,
Carafanio a theithio
I Ellesmere, Iona, Lake District a'r

Alban.
Bwydo yr clyrch ar lannau Llyn

Padarn.

•a sgwrsio.

Roedd yn chwith iawn gan ei
gyfeillion yn Llanberis a'r fro
glywed am farwolaeth Bryn
Parry yn ddiweddar, Diolch i'w
ferch, Rhian Cadwaladr, am y
geiriau hyn igofio am ei thad.

Beicio a cherddad, darllen a siarad,
Guiness a meild, malt whiskey a

siarad.
Cychod a ceir, gyrru a trwsio.
Marchnadoedd, car boot sales, aros

BRYN PARRY

i'w teulu, ffrindiau a ehymdogion
am yr holl anrheqion, cardiau a
dymuniadau da a dderbyniwyd ar
achlysur eu Priodas Ruddem yn
ddiweddar.
DIOLCH: Dymuna Gwyneth
Roberts, Merddyn Coch, coiolch 0
galon am bob arwydd 0
garedigrwydd gan deulu, ftrindiau
a ehymdogion tra bu yn yr ysbyty
ac ar 61 dod adref.

gwobrau da eto eleni. Diolch yn
fawr i bawb ohonoch am eich
cefnogaeth. Bydd y raffl yn cael ei
dynnu ar Ragtyr Bfed yn ein Ffair
Nadolig. A wnaiff pawb sy'n
cetnogi'r Bingo ar brynhawh
Mercher ddal sylw bod y lIeohad
wedi ei newid o'r lolfa fawr i uned
arau, a djolch am eich cefnogaeth.
Croeso nor atom i Anne Wilhams
'gegin' ar 61 cyfnod byr i ftwrdd o'i
gwalth. Rydym eto eleni yn rhol
rhodd wrth y gofgolofn ar SuI y
Cofio, Taehwedd 11ego
LLONGYFARCH1ADAU i Caryl,
Carllnig, Ffordd Ty Du, ar ennill
graddau uchel lawn yn ei
harholiadau TGAU. Mae Caryl
wedi dychwelyd i Ysgol Brynrefail i
astudio Hanes, Cymraeg, Cemeg
a Bioleg ar gyfer Lefel 'A'. Da iawn
chdr, a phob Iwc yn y dyfodol, gan
Mam a Dad ac Iwan.
DIOLCH: Dymuna Sharon (0
Beews Eryri) ac Adrian ddiolch i
bawb am yr holl gardiau ac arian
ac anrheglon a dderbyniwyd ar
achlysur hapus genedigaeth eu
merch tach, Lois Hat. Diolch yn
fawr
DIOLCH: Dymuna Ffion a Keith
ddiolch yn tawr iawn i'w teulu,
Hrindlau a holl gymdogion y fro am
y lIu card au. anrhegion a
dymuniadau gorau ar achlysur
genedigaeth eu merch Beca Medi
ar y Sed 0 Fedi.
Hefyd dymuna Ifor a Margaret
(Siop Forrnaq) ddiolch I'W teulu a
ttrlndiau r fro am y cardiau a
dderbyniwyd ar achlysur
genedigaeth eu ryres, Beca
Medi.
DIOLCH Dymuna rs Kathleen
Williams 6 Glanrafon dd 0 ch am
bob caredigrwydd a dderbyn odd
oddi wrth el theulu cymdoglon a
ffrindlau tra bu yn yr ysbyty yn
ddiweddar, ac ar 0 dod ad ref.
Diolch 0 galon 1ba vb
DIOLCH: Dymuna Ernest a Nan, 8
Rhes Etrog. dd 0 ch yn Iawr la vn

mewn eyngerdd yng nghapel
Tabernacl. cwm-v-oro ym mis
Hydref.
UNDEB Y MAMAU: Yn y
Rheithordy y cynhaliwyd ein
cyfarfod misol bnawn dydd
Mawrth Hydref 2. Cymerwyd y
gwasanaeth gan ein Curad, y
Parchedig Vittoria Hancock.
Vittoria oedd ein gwestwraig am y
prynhawn a chatwyd amser hynod
o addysgiadol a dlfyr yn eJ
chwrnru. Cynnwys ei sgwrs oedd
IIlwiau litwrgi a ddefnyddir yn yr
Eglwys drwy'r tlwyddyn, gyda
phob lIiw a'i arwyddocad a'i ystyr
gwahanol. Roedd yr eglurhad a
gafwyd yn arbennig 0 ddiddorol.
Talwyd sylw i ychydig 0 taterion
busnes i ddilyn, a hefyd cyfeiriwyd
at sawl aelod oedd, am amryw 0
resyrnau, yn methu bod yn
bresenol gyda ni. Mrs Nan Owen
oedd yn gyfrifol am y baned a
chynigiwyd y crotch iddi hi a
Vittoria gan Miss Glenys Parry a
Mrs Bet Hughes yn eilio. Glenys
oedd yr un Iwcus yn ennill y raft!.
Diweddwyd drwy adrodd y gras.
YSGOL DOLBADARN
Diolch yn tawr lawn i'r rhieni a staff
yr ysgol a fu'n gweithio'n galed i
gynnal y caffi yn y carnifal.
Codwyd £500 sy'n mynd i gael ei
ddefnyddio i brynu offer chwarae
newydd i'r plant.
Gwasanaeth arbennig,
Cynhaliwyd gwasanaeth arbennig
fore dydd Gwener 14eg 0 Fedi i
gofio am y dioddefaint a'r galar yn
sgil yr erchyllterau yn America yn
gynharach yr wythnos honno. Yn
ystod y gwasanaeth hefyd fe
gyflwynwyd blodau i Mrs lona
Jones ar ei diwrnod olaf yn y
gegin. Rydym yn ddiolchgar iawn
iddi am rOIdeg ar hugain mlynedd
o wasanaeth arbennig t'r ysgol.
Dymunwn y gorau iddi ar gyfer y
dyfodol.
Croeso. Croeso eynnes i MIss
Angharad ap Robert sydd wedi
ymuno a staft yr ysgol fel athrawes
Blwyddyn 5. Mae Miss Robert
wedi setlo'n dda. Gobeithio y
byddwch yn naous lawn yn ein
putn. Croeso hefyd i'r plant
rneltnrm newydd sydd wedl SQUOn
ardderchog dan otal Mrs Brookas
ac Anti ~wend~,
PLAQ ~r;N¢WAITH, Hoffvvn
ddlotclI 'In tawr Qto QIQnl I Mr~
goryl Jones am rQi Q'i ham6er I
W@ITIIUeln pgrh9U N9doliO wrtl'\ y
drws. Oymuna F'~vvbyn Y Gartrer
IOnmgyfrirch M9non ~ NIQ~I Ar

onodl~~~'h rneroh faoll, a Gtlwaer I
~QnhQO~.I-l~fyd mao pawb yn y
Gonre! yn dymuno gWQllalld bU9n
i Qh;rloy syd~ ~dr~f ~r hyn 0 bryd.
CrOg~O nOI I MrQ M g~~~I~teroJr
y~byly, I.longyrufohiadOU I t\:ltr@n
gr pi nhQr\6di~d I swydd newy~Q
yn y Gdrtru1. ren-lJlwvdd n~pu!-; I r
,P'\01 A tu1n dathlu eu pon-blvvydd y
ml~YfTla. Mrs Ij JonQS a Mrg 0
I;v~~~
D~bynlwyd hyfforddiant tan yn y
Galref IJrvnllawn GW"r\Qr 1Qfad
Cafwyd boro d:lyr hefyd ~rHygref
1clud gyda ::iel ddillao. Mag gin
~Qftl N~d6110allan ac .'w sael yn y
cQrtr~f nou gan y i:Jlaf1 gyda

JO

CAPEL COCH: Bydd cyfle i
gyfrannu arian at Apel Affganistan
Cymorth Cnstnogol mewn Dydd 0
Roddlon yn Festri CapQI Coch
ddydd Mercher, Taehwedd 7fed
8ydd cyfle i unrhyw un ddod ag
arian i'r festri rhwng 10 30 or
gloch a 12.00 hanner dydd, ae yna
rhwng 6.30 o'r gloch ac 8 0 r gloch
gyda'r nos. Mae'r angen i helpu'r
bobl sy'n dioddef yn fawr, ae mae
Cymorth Cristnogol ac elusennau
eraill yn eeisio darparu bwyd a
chysgod rr bobl sydd wedi ftoi o'u
eartrefi Os medrwch gyfrannu
byddwn yn falch o'ch gweld.
QIOLCHGARWCH: Cynhaliwyd yr
Wyl Ddiolehgarweh dros ddau Sui
eleni. Roedd Oedfa
Ddiolchgarwch gyda rhai 0
aelodau'r eglwys a'r ieuenctid yn
cymryd rhan ynddi fore Sui,
Hydref 21. Pregethwyd yn oedfa'r
hwyr gan Miss Eleri Jones,
Bangor. Cynhaliwyd oedfa
ddiolchgarwch plant yr Ysgol Sui
fore Sui, Hydref 28. Cafwyd paned
a sgwrs ar derfyn yr oedfa. Diolch
i bawb a gymerodd rhan yn yr
oedfaon, a diolch i bawb a
weithiodd yn galed i addurno'r
capel a'r testri ar gyfer yr Wyl. Aed
a'r ftrwythau a ddygwyd i oedfa'r
plant i aelodau hyn yr eglwys.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL:
Cafwyd dau gyfarfod o'r
Gymdeithas hyd yma y tymor hwn.
Mr Dafydd Whiteside Thomas,
Uanrug oedd y gwr gwadd yng
nghyfarfod mis Medi, a'r Parchg
Gareth Maelor Jones oedd yng
nghyfarfod mrs Hydraf. Mae
croeso cynnes i aelodau newydd
i'r eyfarfod nesaf sydd l'w gynnal
yn Siop Cae Coch nos Fawrth,
Tachwedd 6 pan geir sgwrs ac
arddangosfa 0 Addurniadau
Nadolig gan Mrs Pat Jones.
CYMDEITHAS YR EGLWYS:
Cafwyd cyfarfod y mls yma yn
Angorfa gyda Mrs A P Jones yn y
gadair. Dech reuwyd trwy weddi
gan Mr Ralph Jones. Cyflwynodd
Ann y gwr gwadd, sef Mr Gwynn
Davies, Sylfaenydd Antur
vveuntewr, yn dweud el nanas yn
oecnrau yr Antur. Mae wedi
gvveithlo yn ddlnlno ers y deChrau
yn 1983 i'w gael ei lawn dwf ar
budd oedol:on ®n ~nfantQi~ 6y'f1
gW@lrnlO vno. Sowr~ hYl'\od 0
dd:ddorol. OiolchwYQ I Mr Davie" a
1I@IYdi Mrf: Moreen L~I'\"'~~ A Mrs
Days ~obert~ "m y btlnod u'r rafTl
gan Mr Gwynfor Wi"i~M~. Vr
on:llydd 09~Q Mr~ CirlYLl owen.
DvmUnlg(1!lu oo,au I Mrs h!
Williamu oedd yrl yr VSbVIY.
LL~IQIAU LLIW~~~: Wrth i'r OOr
l1ildd@Cllrdu rlr 01 .QQltll!1l'\t bet~k
dro$ vyyliQw'r huf oyohvvyrlOdd
dQIOC1!lLI nowydd ~ ehroe"':::\\Nyd
hvvy gelll Mr Garelll tlon@s. DdYdO
bul. Madi Qil. buern yn co.nl.l rnt;vvn

uymanta yna nQII~P91 MdJl£rgC;nn
Mon. Ar y pOn\Nythn9~ Mwul cl
ci, LJulIawer o'n IIdQIOddUynghyo
Q tt~j~~IAu yn Tor9uay. ~o.fvvyd
ameer bon~i~wgigl U cliOlollvvn I Mr
GWlIvm HgQ~ IiQrrv gm d~~f~u'r
dt;ldh un\Na:lh ete. 91.1 lI~vyYr 'V
vhvvCr1l1lrl,11vvyI tl ~bn dros V tn
Cliwrnot'j QllOI'Y'I yn CAnu he/yd

Camera yn ngofal John Pritchard, Cilfynydd. Llanbaris. Ffon: 872390

LLANBERIS
-

Gwyneth ac Eifion Roberts, Becws Eryri. Ffon: 870491
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Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

Cychwynnodd Tyrnor yr Hydref
yn llwyddiannus iawn gydag yn
agos i ddau gant 0 bobl ifanc )'
fro yn cofrestru am sesiynau
arnl-gyfrv ..ng, sgriptio, cerdd,
dawns, drama a cholur. Nod
Rygarug yYtr rhoi eyfle i
ieuenctid Ileal brofi'r
eelfyddydau perfformio a
thechnoleg aml-gyfrwng. Yn y
rrusoedd 1ddod bwriedir cynnal
sioeau ac arddangosfeydd 0
\\ aith ~r aelodau ynghyd a
mynychu sioeau proffesiynol.
Bydd nifer 0 weithgareddau
codi arian )'n digwydd y'n ystod
)' fl\.vyddyn a'r c)'ntaf o'r rhain
fydJ Ffair Gaeaf i'\v ch)'nnal yn
y Ganolfan Goffa, Llanrug ar
fore Sadwrn, Tachwedd 17 am
IO.30am. Bydd eyfle i gael
panad 0 de neu goffi )rnghyd a
nifer 0 stondinau, Gofynn'tvn yn
garedig i rieni hoII aelodau
Rygarug am gyfraniadau tuag at
y ram a stondlnau gaecnnau a
thombola. Gellir gadael eich
c}.franiadau yn )' Ganolfan
Goff9 ID' nOgWeithl9u M9wrth 9
M~rcbtr,

Mae croeso ibawb ddod draw
am ban~d a ~g\vrsac i gefn()gi'r
£~ll[~re)1£rouGhon,

gyd am eu help a'u cefnogaeth
barod iawn dros y misoedd
diwethaf, Ond serch hynny,
gwnacd apel am fwy 0 enwau 0

wirfoddolwyr, 0 holl bentrefi
Eco'r Wyddfa.

'Mae gan bawb rywbeth i'w
gynnig' meddai Sian Wheway,
'0 ddosbarthu gwybodacth )fn yr
ysgolion i redeg Caffi
RYGARUG am awr. Mae 'na
ddigon 0 bethau i'w gwneud.'

Diolchodd hefyd i'r holl rieni
oedd wedi cefnogi'r fenter dros
y misoedd diwethaf ae apeliwyd
arnyn nhw i ddal i annog eu
plant i ddod draw i'r sesiynau
newydd, sydd eisoes wedi ers
Fawrth Hydref 2il yn Ysgol
Gynradd Llanrug/Sefydliad
Goffa Llanrug a nos Fercher
Hydref 3ydd yn Y Sefydliad
Goffa - }'r Institute Llanrug.

Am fwy 0 wybodaeth am
weithgareddau RYGARUG,
ffurflenni ymaelodi ac
amserlen, neu unrhyw gwestiwn
arall, cysyllrwch a'r Trefnydd sef
Audra Roberts ar 01289 675766.

* * *

Dvdd Sadwrn A-1edi'r 1Sed~

cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol
Cyhoeddus cymaf RYGARUG,
)'0 y Sefydlind Goffn
Llanrug.Cafwyd anerchiad gan
y Cadeirydd, Sian Wheway ac fc
roedd cyfle i'r rhai oedd yn
bresennol gynnig sylwadau a
holi ynglyn a'r prosicct i'r
dyfodol.

Sefvdlwvd RYGARUG~ .
ddechrau 2001 fel cvnllun•
Celfyddydau Perfformio
newydd sbon, i blant a phobl
ifanc Bro Eco'r Wyddfa.

Rhwng Mis Mawrth a Mis
Gorffennaf, llwyddwyd igynnal
30 sesiwn mewn meysydd rnegis
Cerdd, Drama, Dawns, Colur,
Aml-gyfrwng a Sgriptio yn
ogystal ag un Gweithdy agored
cyhoeddus, lle y cafodd rhieni a
chyfeillion RYGARUG gyfle i
weld peLh 0 waith yr aelodau.

Wedi rhoi rhywfaint 0
gefndir sefydlu'r prosiect a'r
amcanion, diolchodd y
Cadeirydd i'r tri chefnogwr, sef
Dafydd Wigley AC, Eurig Wyn
ASE a Brvn Terfel am eu•

cefnogaeth barod.Diolchwyd yn
gynnes iawn hefyd i bob un 0
saith ysgol gynradd yr ardal sef,
Ysgolion Dolbadarn, Gwaun
Gynfi, Cwrn }' Glo Llanrug,
Penisarwaun, Waunfawr a
Bethel; ae Ysgol Uwchradd
Brvnrefail ac i'w Cvrff• •

Llvwodraethol am eu•
cefnogaeth lwyr wrrh
weinyddu'r pro iecr.

Diolchodd v Cadeirvdd am• •

gefnogaeth ariannul a
dderbyniwyd gan Adran Loteri,
Cyngor Celfyddydau Cyrnru,
(Celfyddyd iBawb), Cynghorau
C}·munedol ileal, a Chronfa'r
Deg\vrn, ynghyd a rhoddion
hael gan unigolion a ch\vmnlau
eraill hefyd.

Atgoff\\·~..d y C},farfod bod
cost ymaelodi a'r gosl scsiv,.rn0
£1 yn fwriadol isel er ffi\vyn
rhoi c~rf1ei bawb yn yr ardal i
fantei:>io ar )' eelfyddvdau
pcrfformio.

Pw)(~leisi'vyd Cl rod )'n holisi
Ban RVGARUG i :>l~rh~u
incwm 0 ffynone1l9u er!llil gr
wtlhful 1 bfununu} uc U'f
hcrwydd scfydl-v/yd Is-h" ..yI1sor
C(lui ~ri~n. er ITI\vvn cvnvddu
eWwltl1ear~ddtlu coul
ar~::\n.£sboniodd V C~deir)'dd

• •

fna ntfl:!!' ~vlweal1nl () ~"Wntl l\..
\virfoddolwyr gall KYOAKUG
ci~uc~, i:I iliulLtl\V) II iddyn nh, .. i

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

BRVNREFAIL

Dyvo ~~ bead AreAtl Ar eyier pop
milLh 0 loe1 prcifill- JlotrwcillliilY
,,11an,parti'on, tripiilU dC &In.
(jWAOilIlil~th pcrbonol A th~l~ril\l
l.'ll~~ynlQl~iUl (01248) 361044

BWS BACH AR LOG

RYGARUG

Beth am anfon 9tori
~ou Lythyr jl r beD

H~nu_r ~uumlyu\iuuv 11l!\.Ifi'r 'LQru'
Er mW~fJle!lel h!JI!J t'lt' rOI UT V ford~
~'cd! ''';:l)cidoiuJ ." .. "',, u"itj" !.Ii",

(jW}'hl1ll (;1 (I~flllletl- llvJV l;tv; :'f el 110.
101llt f~MorrLS

RJII'an!a

$l ..~i4\~,\'i 11..ifivJ "'i hyll\& yn 'r"~)
Rollu a'l naddu I \l'n~ul1 lIe~hl!" I!I~!
Qrhal.lv ",fur, v 11),)l\ilj U UU\;J1,
(:l'llolthl!'1\1mnl' Amlw{t jl\1/ (tU-'eld ar el

~rocn.

WCU)'IIllOfr CO\~'Jana·r cvn I gael pIer.
uOlIDU rh!u! rhedluLl vr holl r (vnlt vn

~~r_

TVULl '£i!fr InlUn(fr ~hlll O'll111tl~_

..lv .....j

I1t\f1i)Oc:vn.vroQ vn cvclJun v rllaff.
A lhro tIm c; !;Iun ; wncuc:l pctbau'n sati.

Cvfiv }14 11'Yuv)'ll) )"Yr~heir""iU i'r bQn~)
Drtnao·r hen alOfltlTvng'j O~llnmnr

W"I .. i;>~~i'......, ...i~hi"\4\\f <'&<'&,Y)"19 'Y nb~~i'
Un hm l!btll!l1alwrml\p dl1wtl ~tY~f!ltl!
1"Oil1) 1. ~l 'i)"yClliUl V·l II)) \ill Iff lh\iliiu
A'l IY~41A ~t\..kt\j\t'll1~. hrlln-bron a

thau.

Yr Hen Chwarelwr

gan Verna Jones Meillionen.
Paratowyd y baned gan Mair
Davies ac Ifanwy Jones.

Ar derfyn y cyfarfod diolchwyd i
bawb a gyfrannodd mewn unrhyw
todd J wneud tyrnor 2001 yn un
IIwyddlannus ac yn arbennig i'r
ysgrifenyddes Mair Davies am ei
gwaith dros y ddwy flynedd
ddiwethaf. Yn dilyn etholwyd
swyddogion ar gyfer tymor 2002:
Llywydd, Jennie Hughes, Bryn
Parc; Ysgrifenyddion: Eleanor
Jones, Na Nog a Dwynwen
Wi IIiams, Glasfryn; Trysorydd:
Oafydd GEllis, Gweledfa.
YR VvYL DDIOLCHGARWCH.
Cynhaliwyd oedfa 0 ddiolch
brynhawn SuI. Hydref 21 dan
Iywyddiaeth Richard Wyn Evans,
Ty'n Buarth. Daeth cynulliad cryno
ynghyd a chroesawyd niter 0
ymwelwyr a oedd wedi ymuno yn
y gwasanaeth. Cymerwyd at y
rhannau arweiniol gan Gwyn Hefin
ac Ifanwy Jones. Rhandir. Yn dilyn
catwyd cyfraniad plant yr Ysgol
Sui, Caryl ac Awen Jones a Rhian
ac Anna George. Cymerwyd rhan
ymhellach gan Jennie Roberts,
Ffrwd Madog; Bertie Roberts,
Llwyncoed Bach; Emyr Williams.
Clwtybont a Jennie Hughes Bryn
Parc.-APEL AFFGANISTAN. Yn dilyn
neges oddl wrth Dr Brynley
Roberts Lty'fvydd y Gymanfa
Gyffred nol E gwys Bresbyteraidd
Cymru neilltuwyd Sui Hydref 28 yn
ddydd 0 eirlolaetn eros bobl
Affganistan ac yn ddydd I gynnal
casgllad arbennig gofnogl apeI
Cymorth cnstnonoi dros
Affganistan. Os na cnawsocn
gyfle i gyfrannu yn ystod yr oedfa
ac yn dymuno gwneud hynny,
bydd yn bosibl cyflwyno'ch rhodd i
drysorydd yr Eglwys, L.P. Roberts
Williams, Godre'r Coed erbyn
Tachwedd 8 os gwelwch yn dda.
OEDFAON MIS TACHWEDD.
Disgwylir y canlynol i wasanaethu
yn ystod Suliau'r mis - yr oedfaon
i gyd am 5.30 yr hwyr.
4: Mr Glyn Owen, Llanwnda;
~1 (Sui y Co/io} ~arch Gwenda

Richards, Caernarfon.
Gweinyddlr y Sacrament 0
Swper yr Arglwydd;

1a: Mr I-Iuw J0I19S, LI~nwndaj
~b: Parch (;ric Jonos, Ponrhos,

tlangor.

SEFYDLIAD Y MERCHED. Yng
nghyfarfod rrue Medi o'r gangen a
gynhaliwyd ar y 24aln yn Ysgol
Gymuned Cwm-y-glo croesawodd
y lIywydd, Pat Jones, Anita Long,
Tan yr Onnen i arddangos dulilau
a iaplo parsell 0 bob math gyda
deunyddiau amrywiol. Talwyd gair
o ddlolcn gan Jennie Hughes.
Estynnwyd dymuniadau da i Mal
Davies ar ei hymddeoliad fel
cogyddes yn Ysgol Gynradd
Llanrug ynghyd a lIongyfarchiadau
iddi hi ac Ifanwy Jones ar ddod yn
neiruau. Paratowyd y te gan
Gwenda Roberts a Mai Davies a
diolchwyd iddynt gan Elinor
Williams. Valmai Owen enillodd
wobr y rms, rhoddedlg gan Alice
Williams.

Nos l.un, Hydref 15 y wraig
wadd oedd Medwen Williams 0
Rostryfan a oedd yn arddangos
gwaith cwiltio ar orchudd
clustogau gyda chytle i'r aelodau
ymuno yn y gretft. Llongyfarchwyd
y Ilywydd, Pat Jones, ar ddod yn
nain. Enillwyd gwobr y mis,
rhoddedig gan Ifanwy Jones gan
Jennie Hughes, ac Elinor Williams
a Pat Jones baratodd y lIuniaeth.
Bydd y cyfarfod nesat, set y
Cyfarfod Blynyddol nos Lun,
Tachwedd 19.
GENEDIGAETH. Croeso mawr I

Sara Dafydd, merch fach a anwyd
I Ruth a Gareth Dafydd. Creiq e a
chwaer dderbyniol iawn IMorus a
Gruffydd
PEN-BLWYDD. Ar Hydref 13
dathlodd Miss Blodwen Owen, 2
Tal Orwig 91 phen-blwydd yn 95
oed. Llongyfarchiadau arbennig a
chofion atoch.
YR EGLWYS BRESBYTERAIDD.
Y GYMDEITHAS. Cynhaliwyd
cytarfod olaf y tymor 0
Gymdeithas y Capel yn y Festri
nos lau, Hydref 11.Yn absenoldeb
anorfod y Cadeirydd, Dafydd G.
Ellis, Gweledfa, cymerwyd y
gadair gan Gwyn Hefin Jones,
Rhandir. Aoedd y defosiwn dan
ofal Ellen George, Swn yr Engan
a thywysodd Gin meddyhau i'r
ar$yfwntJpre~E"nnolsy'n bodoli yn
Affganlstan.

Cyflwynodd y C~dAirydd y
slaradwr gwadd, set Duncan
Brown. Waunfawr a thrwy gyfrwng
slo:d:au Ctlwsom s8wrs
gyntlwysfdwr am sin hamgylchryd
oJr dyddif'l1J ~ynnnr Pr prosonnol.
DiOICnwyd yn gynnes lawn IddO



Mae Tim Troseddu Ieuenctid Gwynedd a
Mon yn chwilio am wirfoddolwyr i fod yn
aelodau 0 banel arbennig, Pwrnas y panel fydd
delio a throseddwvr ifanc drwy eu cael i
'wncud iawn' am eu rrosedd !:l thalu'n 61 i'r
gymd~itht\s neu i1rdioddefwyr,
Oeg gunddoch chi'r amyncdd a'r dealltwriaeth
sydd ci augen ifod yn aelod o'r panel- iddcall
arngylchiadau a theirnladau gw!lh!lnol eobl Q
gwneud penderfyniad teg?
O~ f~lly) cysylltwch i'r Tim Troseddu
Ieucnctid yn y Felinhcli ar (01248) 679183.

Bydd natur y gwaith yn un gwirfoddol ond fc
dclir costau tcithio. Mac disgwyl i'r aelodau
fod yn barod i gyfsrfod ar gyd9'r nosau 9C
efullui !lr urnball b~nwythfiO$, Bydd
hyfforddia11 t hefyd ar ga~l.

Oes Ganddoch Chi
Ddiddordeb mewn LIes·Pobl Ifane

a Dyfodol eich Cymuned?

TiM TROSEDDU IEUENCTID GWYNEDD MON
Swyddfa Menai, Glan y A16r,Felinheli, Bangor LLS6 4RQ

,
"

haf nesaf. Y mae'r cynnig yn
rhoi lle i Tom yn eu Academi
Griced i rai rhwng 18-21. Gan
mai ond lle i chwech sydd yn yr
acaderni, mae'n linyn mesur da
o allu a datblygiad Tom.

Ond mae cynnig arall o'i
flaen hefyd. Mae wedi ei
dderbyn i Ysgol Griced yr MCC
yn Lords. Dyma lwyfan pwysig
i rai sy'n mynd ymlaen i
chwarae'r gem yn broffesiynol.
Eto, din ond nifer cyfyngedig 0
lefydd sydd ar gael. Mae dewis
anodd yn wynebu Tom felly,
ond pa un bynnag fydd y dewis
terfynnol, mae'n ymddangos
mai gwisgo cenhinen
Morgannwg fydd Tom, doed a
ddelo.

Gwisg Genhinen yo dy Gap ...
Uno fan teision - a phleserau -
bod yn Olygydd Chwaraeon
dros gyfnod 0 amser yw fod
rhywun yo gallu croniclo
datblygiad, ac yn wir cychwyn
gyrfa nifer 0 dalentau'r ardal.
Un o'r rhain yw Tom Evison, y
cricedwr amryddawn 18 oed 0
Gae Hopcyn, Caeathro,

Dechreuodd y tymor
diwethaf yn aelod gwerthfawr 0
dim llwyddiannus Dinas
Bangor. Yna, trosglwyddwyd
Tom i'r de ble bu'n chwarae'n
rhcolaidd i ail dim Morgannwg
a chlwb Pontypridd ar ben
wythnosau. Mae'n rhaid iddo
blesio gan fod Morgannwg yn
awyddus i Tom yrnuno a nhw yr

Cricedwr Ifanc 0 Fri

Cefnogwch
ein Hysbysebwyr

-----'

PEN-BLWYDD. Dymuna Tomos
Gwllym 0 Bryn Berllan ddiolch yn
fawr iawn i'w holl ffrindlau am yr
anrhegion/arian a dderbyniodd ar
ei ben-blwydd yn 5 oed.
CROESO cynnes iawn i Dafydd a
Carys Hammer a'r plant i Bron
Hafod, Ceunant. Dymunwn bob
hapusrwydd i chi yn eicn cartref
newydd.

ddarnau bach a'u bcrwi yn y
finegr a'r siwgr. Yna ychwanegu
popeth arall. Ond beth am y
bitrwt, gofynnwch? Eu berwi ar
wahan a'u hychwanegu at y
cynnwys.
and beth sydd well na

theisen afalau a mwyar duon,
sydd i'w cael yn rhad ac am
ddim? Y mae'n rhaid inni gofio
am yr Anweledig, sydd yn
gyfrifol am hyn i gyd, a dyma'r
mis inni fynd i ddiolch am
bopeth,

(parhad 0 dudalen 6)
CEUNANTYn yr Ardd

8.JOPM
UOU NOS SUL

YN CYCHWYN 18 TACHW~Dn
"nAtJ~UJg.g/gAg

DRAMANIiWYDD

Cyfres ddrarna wedi'j Geilio ar note' Marion Eame5

Y STAFELL DDIRGEL
Cyfraith Duw Neu Gyfraith Dyn?
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WAUNFAWR
• TY Rhydd • Bwyd Cartrcf • Prydau Plant

• Valafcll Deulu • Cinio Dydd SuI Traddodiadol
• Cerddoriaoth Fyw • Cwrw Go lawn

Ffon: 650218

ARBENIGWYR TRWSIO
CYRFF CEIR

Uned 4, Stad Ddiwydiannol Brynafon, Llanrug

(01286) 678030

G. EVANS
I Cefnogwch ein Hysbysebwyr

30. Gwe:

29. Iau:

26. Llun:

23. Gwe:

20. Maw:

19.Llun:

15. Iau;
17. Sad:

iz, Llun:
13. Maw:

2 Gwe:
3. Sad:
5. Llun:

DEINIOLEN. Cvfarfod y Chwiorydd yn Ebeneser am
2 o'r gloch.
WAUNFAWR. SefydJiad y Merched - cyfarfod
blynyddol.
LLANBERIS. Clwb Eryri.
P.ENISARWAUN. Yr Eisteddfod Benuef.
DEINIOLEN. Cymdeithas Cyfeillion EgI'V)'B
Llandinorwig,
DEINIOLEN. Y Cyngor Eglwysi.
LLANRUG. Cwmn i'r Arad Goeh yn pcrfformio
"Iatliad Csrreg', yn Ysgot Brynrefai I.
LLANRUG. Merched y WaVvf yng nghwmni
Rhiannon Rubens.
LLANBERIS. Cyngor Cyrnuncd yn Angorfa.
LLANRUG. Ffair Gaeaf Rygarug am 1.30 y pnawn yn
y Ganolfan Goffa.
WAUNFAWR. Y Gymdeithas Lenyddol. Sgwrs gan y
Parch Trefor Jones, Caernarfon.
DEINIOLEN. Merched y Wawr. Sgwrs gan Emyr
Llewelyn, Caernarfon.
BETHEL. Cyfarfod agored yn y Neuadd i drafod
anghenion y pentref (am 7 o'r gloch).
PENISARWAUN. Ffair NadoJig yn y Neuadd
Gymned am 6.30.
LLANRUG. Noson Caws a Gwin am 6.30 o'r gloch er
budd Eglwys Sant Mihangel.
DEINIOLEN. Y Gyrndeithas Lenyddol. Sgwrs gan y
Parch Harri Parri, Caernarfon.
CWM-Y-GLO. Ffair Nadolig Menter Fachwen yng
Nghaban y Cwm 0 11 y bore hyd 7.30 yr hwyr.
CAEATHRO. Plygu'r Eco yn y Clwb mawr.
WAUNFAWR. Miri Sion Corn yn yr Antur.
PBNISARWAUN. Disgo i'r Plant yo neuadd yr
EgIW)'s am 6.30 o'r gloch.

.---:.===:::=:::..::...._ _
[ RHODDION
£10: Adrian Roberts, Bryn
Golau, Waunfav.'r.
£5: Einir a Geraint, Gwel Elidir,
Cwm-y-glo; Gwyn Hefin ac
Ifanwy Jones, Rhandir,
Brynrefail; Sian E. Hughes) 2
Bryn Gors, Cwm-y-glo; M.
Rainbow, er cof am Neville
Thomas, Llanrug; lfan Dafydd,
Bryn ~ioelyn, Llanrug.
£3: Aled a Llinos Jones, Fcchell,
Llanddeinilen.
£2: Elen a Gareth, Bwthyn Isaf,
Deiniolen.

1. Llun:

DYDDIADUR TACHWEDD •- .
,

19chtveot1 IY.

Daeth 28 0 atebion i Grocsair
mis Hydref i law, sef cynigion
Dilys A. Pritchard- Jones,
Margaret \Y/. Roberts, Moreen
Lennon, Dorothy B. Jones,
Olwcn Owen, I. Jones, Olwen
Jones, G. Gill. E. E. Jones,
Gwen Davies} J can Hughe~
Jones, Catherine A. Jones,
Ceridwen Williams. Nansi
Dav ies, M. P. Jones, Alice .i\{.
Griffith, Eluned Jones, J.
Willi~rn", H. IIugh~~, E.
hllr\.ven .R..obert~} Nan o.....=.
Arroma J ones, 1)l1f Owen, l\J1~jr
E,'ans, Hirian R(ll,erls) Ellen
PrilCh!:lrLl. RllJ.!em!:lryWIIII!.lm(1 g
Rll ian 11o 11 r I in;Ilar lJ· Tuncx.

M!.lg·n j1!.lIlh!lll'n Q~ln(l{'lLl1 mi
(J 11~] fi~wrtn \yll\rrt1u()ll () 111~V
Ull"'! CYlli~lull. Yll111lll11 \1
'd~hvJ m"~ 'dn v Rh'dLh'dn) 'dn Q

C_;ncrfyrdd;n, un o Yrcstnt),n ac
un srsn ur WIrrul. DUllJnusr
ncrvu U iJruiJl()cutl Llyn lie
BLLiun)'uu i1~.))rlh e))'rl), 0 fro \r
£co.

Bnill }.~~ y nl;'1i )-d, N tlfl
OW~t1>YRb~~hft'6~>LI9nb~r;~
-.[j :lllODIIYfarClliauau I ch\vi.

iir 61 ~~'b111UU\11Q\i6uir
Tachwedd. gyrrtvch elch
l1[cbion ill:

D(11)rdd EVan;,~ liycharLh~
Pcn~sar'Woun LL~~~J.Igert"yl~

•

22. Trydydd person unigol
gwrywaidd y rhagenw
personol!!! (3)

24. Tegan ar ddelw neu lun
person (3)

26. Dyn d,vau (8)
28. Y swyddfeydd ple cedwir

cofnodion (8)
29.o- un ll~d (6)
32. Tuedd trw gl 3 dwy lafariad

yn yrnuno 0 gw mpa (6)
3~. \ mud rhvw trau drwv. - .

lanhau? 6
36. Gwvddor syn \mw neud a

mater ac \ nni (5)
37. Deuddeg (5)

1L~wr!
1. litvin ~Llervn neu !llllf!lil (7)
3. Y Llawcnvuu a ddaw 0

~'i\I-taJ tanw)·I"f 1,,1[11)' dd~\t~r
<(;.)

b_ (.!lQI rh~rwhllrh wrrh dnlu ( )
Ii. Men Rrtv~rdriaitl ~rn ~lmuc1

yn SrflYlll( (6)
O. 'l"aro; IB'l.vr (~)

10.LIn ~V'll llwelLl110 !l h!le!l.rn
(3)

I? Darn 0 {orddoJ,;oet:Jl neu o~n
('J

i~.tlcb J~1~l101I:lJY'l yJ~'Y'i1l riA' Y
llo{:!r (~)

Zl. fJll)Y)'lh-()[fer oren b)ron
chOrSe.Lldd""hl (1)

Ar draws:
1. Cartrefl'r cwn (6)
4. Llestr i oleuo'r ffordd i

Florence? (4)
7 Y chwarren S\T'n cvnhvrchu- . .

wyau'r ferch (5)
11. Fe gysylltir cyfandir v

gogledd a chyfandir ~'de gan
yr un canol! (7)

12. LIane neu wr bonheddig (7)
13.Allwedd i'r twll? (7)
14.Yr ynni a ddaw 0 geg nifer 0

bobl (4)
15.Mae'n werthfawr, ond gall

fod cyn rhated a 5c (5)
18. Argymcll Ann 0 Gonwy i'w

gynnwys (S)
20. Adeiladau IJe cedwir adar

syn ffond o'u cartref (10)
25. Un a gallu cyfrei th iol

ganddo (10)
27. Myoaches (5)
31. Awdur (5)
33. Rhan 0 Br)'dain )'n y

dyfnderoedd (4)
39. 1\11M". \1y'll rh;vlil1if )-r hylif

d1"V~,1t're-'pO\J (7)
40. LIes i astudin (7)
41.Dillad uchaf a wisS1r san

rercnen nell rg[Jdedl{liOn (j)
+Z. Mynu vn lly""rl1 (i)
4',M;uuy~lnlu'111(6~

Cyfansoddwyr o'r 5 i lawr oedd
39 ar draws, 2, 7, 10,23,30 a 34
i lawr.

-
CROESAIR TACHWEDD[



Donnelly 0 dim Eryri. A oedd
hi'n bosib iddo ddal y ddau
arall? Yn cyd-redeg ag ef roedd
James McQueen 0 dim cyntaf
Eryri. Roedd hi'n frwydr 0 fewn
y clwb ac 0 fewn dosbarth
oedran! Profodd Colin fod ei
allu 1 ddringo yn drech na neb
arall o'r un oedran, ac aeth
heibio rhedwyr Horwich a
Kendal i gipio'r aur i Eryri, a'r
nawfed safle i'w dim, gyda
James yn croesi'r llinell yr un
pryd i sicrhau'r degfed safle.

Yn adran y merched, roedd y
cystadlu yr un mor glos rhwng
timau Keswick (gyda'r
Gymraes, Angela Brand-Barker
o Borthmadog gynt yn aelod o'r
tim) ac Ilkley. Keswick
sicrhaodd y fuddugoliaeth 0
bymtbeg eiliad ar 61 bod allan ar
y mynyddoedd am bedair awr ae
ugain munud. Wyth munud o'u
hoi roedd lim merched Dark
Peak yn dal eu gafael i'r fedal
ef)rdd gan orffen hanner munud
yn uni" or y blacn i feTched
hryIi.

"Ditv~dd81o calonogoJ i'r
Clwh Ileol felly, 9 hynny yn
dilyn lymor v 11ydd p<lwb ~lllllU,
Cl un~hofio ohcrwydd
effe;.thl~\.l'r Clwy Tried a'r
GM::I.U.

o Y£Jiol Brynr"fail
We(li hoI I dr~*I~r~hi9ncrlwy'r
t"g_~lf a't' g~rt~lty llynedd, mae)r
dj~gyblion yo Jlobeirhio 9m
fiw)'ddyn man 0 gi1mplIu
cystadlellol elenl. Mae'r ttm p~l-
droed hyn elsoes \lJedi ChW9rge
tair bern - dwy ohonYllt yo
semau Cwpan {~ymrl.l_

C9lWyd cynlynigdall
f1rdd\'ircho~ bUfLrcf yn crbyn )'f
hen 'clynlon) 0 GaernarfonJ

yn anodd ac roedd y 'greens' yn
araf gyda'r glaw trwrn. Colli
oedd hanes }' bechgyn eleni ond
fel mater 0 ddiddordeb, y tro
diwethaf i'r genethod ennill, Ian
Woosnam oedd capten y
bechgyn.

Y fi oedd yr ieuengaf o'r tim
a gyda digon 0 rowndiau yng
Nghaernarfon gobeithio y caf
gyfle eto yn y dyfodol.

[fall Dafydd Ouien 9i
Llanrug

(parhad 0" dudalen flaen)

ionnen. Cylchu'r llyn, dilyn
afon Tan yr allt a pharhau i
ddringo i gopa'r Foel Goch,
dringfa erth eithriadol. Disgyn
w edyn i Fwlch Maesgw m a
dilyn )' llwybr ar i w aered cyn
troi eto a dringo'n 61 i u\\m
Dwvrhwch dro v Cern Drum.• •

Hwn oedd v cvmal ble'r aeth- -
pethau 0 chwith i nifer 0 dirnau
a chymal ble manteisiodd eraill
ar allu eu haelodau i ddarllen
map a chwmpawd yn gywir ac
yn gyflym. Ac yr oedd
gwybodacth leo I 0 fudd mawr i
redwyr Eryri, wrth gwrs!

Erbyn dechrau'r cymal olaf,
rocdd tim Bingley bron i bum
munud ar y blaen, a gydag Ian
Holmes, Pencamp\vr Rhedeg
l\iynydd Prydain deirgwaith, yn
eu cynrycholi, doedd dim
gobalth gan neb aral1 i',v ddal.
Ond roedd y ras am weddill y
safleoedd yn poethi. Dringo
Rra;'ch y Pocl unwa~th eto isopa
Moel Hilio> ond y tro hwn~ troi
1'r 1!o~l~lld ~ Clilyn llwyllf IIyd9n
al fYl1}'uLl lI},!oral i li!wr y Bryn
MilWl tuu Dw1vh J Groel> ac yn
(jllua)r chwedd.

Hlftel~y 6edd yn fuddutJol
mewn !lm~er 0 d!lir !ltlJr. [rt
nlul1uLl ~r llugi!1n i! VhVIDlhcJ!
cll1uu, Dcd)yar munud Vil
dd~'rY~~I~"r"Yh d~~Lh ,tIn
Ctlfilberland7 a thirn Pud<:ey A

firymley l!li flY h!lnner mUnllQ
o'u hoI llwythau. t\e lltlll } pill
wobrau ~81ybku 0 Loeor.
Cipio', !lU'.
Ond rocdd crY!l fr\vytlru'n
J:nyl'ld yrnlaen ar Pocl £~llQ,
Koedtl timuu'" L1yn.ionhvn VB
YIIlltlllll aID J prif wobrau.
lIorvvlch 9 Renda! oedd or y
hl!len yn cychwyn drinRo, ond
tlUi1Ufunud (u ccfn rocdd Colin

Ar Medi 30 cefais y fraint 0
chwarae golff i dim dan 18 oed
Bechgyn Gogledd Cymru yn
Llandudno. Roeddem yn
chwarae yn erbyn tim y
genethod, ond pan gyrhaeddais
roeddwn yo amau i pa dim yr
oeddwn i fod i chwarae, achos
roedd yn rhaid i mi wisgo
siwmper swyddogol - lliw
PINe!

Roedd gofyn i ni chwarae
dwy rownd yng nghanol gwyn t
a glaw difrifol. Profodd dreifio

Golf

Eifful1 lu11es.prlfar/lTO, YJf!fJ[ fiTVIZTP{lJlilJ}l (\JjlWjJ11D ['0/)1l111 f1'1I'IJti H~
; lvl" Jlv( Ht. ( 13); Gun'LcudlJoclor (-Il), flltd ffUlllC~ (-IJ)

a Alark jJ,tl!< ( 14).

Caplau CrlceCi

magu hyder ac yn dangos )'r
v hrvd lim ancenrheidiol.• •

Mae'n hanfodol bwysig fod ~'
gyrnuned yn cynnal )' tim dro !'
cvfnod bvr, nes bvdd aelodau'r.. .. ,. ..
tim ieuenctid \'TI ennill eu lIe ""11. ~

y tim hyn.
Roedd Alan Farmer a

Frankie bach yn son wrthyf am
dymor ennill y Cwpan Iau yn
ddiweddar, Roeddcnt yn cofio
pob gem yn eglur - yn enwedig
y gem yng Ngwalchrnai - a'r
cymeriadau cryf fel Gwil Goli.
Ie, tim 0 gymeriadau, ysbryd ac
elfen gystadleuol Y'¥ Deiniolen.
Nid yw elwb yn colli'r fath
elfennau. Y mae gormod 0
elfennau POSilif yn perthyn j'r
cl\vb yma - gyda chefnogaeth y
gymuned un,vaith eto, daw
di"vrnod y 'double-deck' lla\vn
yn 01.

Bu crvn ddvchrvn 0 weld v
.". ...,. -

canlyruad: Llangetni/
Glantracrh 16 v Deiniolen 1 vn

•

ddiweddar. Roedd darogan
gwae yn y gwynr. Gwantan oedd
tim Deiniolen y pnawn hwnnw,
a'r Monwysion - oedd a record
wael eu hunain - yn cynnwys
naw chwaraewr o'r tim cyntaf

Ers hynny, mae Dei John
wedi dangos cryn arweiniad ac
wedi apelio at ysbryd
cystadlcuol tim Deiniolen. Y
mae cyfraniad y pcn tref i
lwyddiant y clwb yma yn ei
ddatblygiad wedi bod yn
amhrisiadw)r. Rwy'n siltvr y da\v
hyn eto, i gefnogi aclodau'r
pwyllgor a'r lim yn eu brwydr i
wella'r sefyllfa bresennol. Y mae
ag\vedd bositif yn rhan annatod
o wneuthuriad Dei John, a bydd
hyn yn gaflaeliad sicr.

Mae'1 liln icucnClid hcfyd )rll

Ysbryd Cymunedol

chwith Bangor, a chwaraeodd
yn ffeinal Mathews yn 1953 - yn
rhoi tacl wael iawn i ail eilun
pel-droed Cymru, sef I vor
Allchurch. Cofiaf eiriau
Charles, yn syth o'm blaen, Pall
ddaeth at Allchurch. Y geiriau,
"Iry me next time, Tommy!' Ie,
efallai mai nid y brenin
addfwyn oedd Charles, bob tro.
A'r atgof olaf oedd ei weld ar
bnawn gwlyb ar Ffordd Farrar
yn cymryd cic rydd rhyw 40
llath o'r gol, igyfeiriad yr orsaf.
Ei tharo yn Ian a'r bel yn crafu y
trawsbren. Tipyn 0 hyd! Cofio
hefyd am ei allu anhygoeJ i aros
yn yr awyr cyn penio'r bel fel
taran. Gyda llaw, fel centre half
roedd o'n chwarae yn y ddwy
gem a gofiaf.

Dyddiau da a thorfeydd 0
filoedd yng ngemau Cwpan
Cymru. Ie, dyddiau da a chofion
am un 0 wir ser y gem bel
droed. Beth Iuasai ei werth yn
ocs )' prisiau mawr heddiw?-

Daeth ambell atgof yn 01 i mi 0

weld )' brcnin - John Charles -
yn derbyn y CBE ym Mhalas
Buckingham yn ddiweddar. Y
tro cyntaf i mi ei weld oedd yn
Nhy Ncwydd pan chwaraeodd
John Charles i glwb crrced
Bangor. Y flwyddyn oedd 1956
a'r aehlysur oedd gem
canmJwyddiant )' clwb.
Chwaracodd Charles - a oedd
yn Leeds ar y pryd - ynghyd a
Norman Oldfield, chwaraewr
rhyngwladol Lloegr yn erbyn
tim yn cynrychioli'r gogledd.
Gorffennaf I, 1956. Roedd torf
fawr yn Nhy Newydd a chofiaf
ddau beth - ei faint ac iddo
sgorio 21 rhediad. Os gwn i ble
mae'r llofnod a gefais - ynghyd
a llawer 0 blant era ill - crbyn
hyn.

Yr ail achlysur oedd ar y Cae
Ras yn Wrecsam, a Bangor yn
cyfarfod Caerdydd yn rownd
derfynol Cwpan Cymru ganol y
60au. Tommy Banks, ccfnwr

Atgofion am y Brenin

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


