
Bu'r Cynghorydd Richard
Lloyd Jones yn traerhu sr y
cynnis 0 syflwyno Ilais y
cvnghorydd llcol }'T1 y broses 0
clclo~ranou lai cynsor. Vr oedd
yn destun amserot gan rod
cJ"'ntlun~au dr~fft )' Cynlilln
Dalblygu Lleol (l[ btlc1 tlbYll
hyn,

Tcimlv. yd [l1d bWcndid ym"
baD mui )'wllYWe 0 e)-fl. ~ydd
gan dculuocdd ifanc lleol i

(Parhad aTdudale7l 15)

i'r

a chymdeithasu a dyna ocdd y
prif fwriad tu 61 i ailddechrau'r
ffair eleni - tynnu pobl at ei
gilydd. Wrth gwrs, nid oedd
modd cacl sioe amaethyddol
ond llwyddw yd i ail-grcu'r 11\V)'1
a'r mwvnhsd trwv nifer 0
weithgareddau amrywiol.
Cafwyd rasus a mabolgampau i
dimau yn cynnwys lug-of-war,
r9.S chwe choes, rowlio bets a
dringo'r polyn Ilithrig, ras
hwyaid, cystadlaeuaeth
twmpath y fuwch, siondinau,
tornbola ac India Roc Magi],
dawnsic 5\'\'crin (Da\>vnswyr
Delyn) a nifer 0 gystadlaethau
crernau. WYLhnos lwyddtannus
a hwyliog, pawb wedi mwynhau
ac wedi blino! Dim rhyfedd i
Hugh Lunt nodi:
Yn herwydd hvn, lawn digon yw
::u.n ffair yng nghorff y nv.ydd yn!

•

wed i colli cvsvll tiad :1'r
boblogacth wlcdig. Yl1 wir mile
sawl cnghruifft crbyn hyn blc
tnnc1r hedd\.v!-\~ei hun yn teithio
i'w waith 0 ardulocdd tu allan i
fftn:au Arfon. Can ~\ hod yn
annhcbyg y dOilI11llnir ~aJIICrUU
CC-l·V t'r ard!11oedd gwledlg,
mge'n llantanol fod yr helllllu
yn leael eu gweld' yn ein
ngr0!11oeClCl. Ca[ollll y
cynghorydd gefnogaeLh gref yn
y bleldlais wedi'r araith.

o

Ar 01dros 80 mlynedd, mae'r Wyl yn 01

•Ism

ru

Ru'r Crnehorydd T.en joncs
yn traetnu ar y cynnig yn gofyn
1 Awuurnousu'r rtenmn an-

, _f t" 'I' .y~~yrlc~ cu.po 1::;10 0 lsrnona CIO

hru'd!lloedd gwelediR.
Cyf~i.iQdd at y new:J

svtrcl!1ll0l nl~\Vll Clulliau
plismona yn y blynyddoedd
diwethaf~ Nld yn un1g fed yr
adnoddau i'w g\veld yn cael eu
targedu at yr ardaleedd tretol,
ond y mae cy<:.ylltl1 a11' heddlu yn
anodd )rn amI. Y mae'r heddlu

MAC \In Q S)'nshQrau Rro'r
Eco yn galw am fwy 0 hedd
welslon mewn ardaloedd
zwledig. Mae Cyngor
Cymun~d LIAnddciniQl~n
yo pocni bod yr heddlu
'Wed: coil:. cysylltiad hefo'r
bobloJl!lethwl~diR ac etsiau
O'cld newid.

Cwnaed y pwYMrf~u yft{!
N2hyfarfod Blynyddol
Cyng~ora.u nro a Thref Cvmrll
~ snrnh91iwyd yn Ahervstwvth.
pan roddodd Cyngor Cymuned
I.1:.lndJ.c~nioten Jdau ~nn:g
ymlaen.

Pensaer mewn welingtons mcwn cae yn mesur twmpath a
adawyd eiliadau ynghynt gao Blodwen y fuwch; dau gant 0
hwyaid plastig coch, melyn a glas yn nofio mewn afon; chwech 0
ddynion nobl yn gafael yn dynn am ei gilydd 0 dan orchudd
blastig; ffarmwrs cryf mewn gwisg wen p.v,c. yn dringo polyn
llithrig i fyrstio balwn; helfa drysor yn y tywyllwch. Na, nid cyfres
newydd 0 Doctor Who, ond wythnos Ffair Nant yn Nant Peris!
Ffarwel hen Ifair, dy ddyddiau fo beth fyddai atgyfodi 'Ffsir
Heb rif, yn 119wn anrhydedd: Nanr' a'i Uu go i brysurdcb yr
Yn deilchion boed Y Wyddfa fawr unfed ganrif ar hugain.
Pan gwrddi di a'th ddiwedd. Yn draddodiadol, ffair

Hugh Lunt, 1912. amaethyddol boblogaidd
Dyna oedd proffwydoliaeth ydoedd ar y deunawfed 0 Fedi -
drist Hugh Lunt yn fuan wedi amser i werthu cynnyrch
troad y ganrif ddiwethaf Daeth amaethyddol a da byw, ond fe
y ffair i ben dan amgylchiadau oedd hefyd yn amscr i fwynhau
anodd dros ddeuzain
mlynedd yn 01 ond aros
wnaeth Vr W>'ddfa - er
gwaetha' bygythiad y
bardd, er bod colled enbyd
i'r pcntref 0 golli
traddodlad a ocdd yn
arbcnnIo ~uwn ~bobl Nant
a'r ardal.
Wedi rhai blynyddoedd 0

drafod a hiraethu am
ddyddiau da y ffair,
pandertynwyd mat da 0

•

... sut effaith gaiff y gem
fawr a'r bel-droed y fro?

(Tudalen gefn)
PRIS 40cTachwedd 2002RHIF 294



(Richard a Meirwen
Williams)

Fton! (012QG) G727QO

Ar agor bob dydd
a'r wythnas at eich

gwasanaeth
Nid oes unrhyw dal am

ddanfon archeb ifch cartref
yn urdal Llanrug

V STORFA
LLANRUG

SPAR

Ymgynghorwyr Ariannol
Annlbynnol Lleol (sefydlwyd 1974)
Ffon: (01248) 355055

CDH

Pa un o'r rhain sydd
bwysicaf?

VSWIRIO EICH TV
(i arbed coiled I chi);

VSWIRIO EICH CAR
(i arbed coiled i chi ); neu
VSWIRIO EICH BYWVD
( i arbed coiled i'ch teulu)

Cysylltwch afr isod i weld mor mad
yw cost yswlriant gyda CDH
Andre (13otheVL.lanberis)

Bryn (Mon)
Euryn (Caernarfon a'r cylch)
John Eifion (Penisarwaun)

Annwyl Olygydd,
Hen Adeilad yr Tt7aenfawr

Cawsom Iythyr gall gyn-gymdoges
gynt o'r hen frawdoliaeih
amaerhyddol ar lawr plwyf
Llan'iolan; aelod 0 deulu a oeddent
yn nadedig am eu gofal a'u
gwybodacth am fuchesau Ilaeth, pan
oedd pob cynllun a gweithred yn
meddu pwrpas arbennig ruag at
oroesi drwy'r cyfnad llwrn didostur
hwnnw.

Cadarnhaodd hi mai ewt lloiau
neu ddeunawiaid ac rud beudy oedd
hen adeilad yr Waenfawr, a
chryfhaodd cin cyffelyb dyb. Mae'r
drws yn rhy gyfyng 1 ganiatau i
warrheg boliog fyod i mewn: yn
enwcdig rhai cyflo, heb son am y
cyfyngder mewnol na fuasai yn
caniatau ianifail rhyw naw troedfedd
o hyd ac ymestyniad cyrn byth droi
yn gylch. Ac am ddim a ddeallais, nid
oedd yno unrhyw dysriolaeth 0
bresebau na Ilaesod, na chwaith bing,
oedd yn atodiad anbebgor bob amser
j feudy i gadw gwair wrth law yn
berth ian t i'r gwarrheg ar gyfer
tyrnhestloedd a lluwchfeydd y
gacafau gerwin rheiny.

Gallasai hef)'d fod yn lloches ieirr
neu ddefaid .• \1.ae }'lla Ie 1 ailys[yried
pwrpas yr adeilad yna.

Wrth gwrl>, hefa speclol dywell,
mae hi'n hawdd iawn arwain y
credad\'{y i saddug.

John F Williams
Allt Riwth

Ponlfbythalll

44Glanffynnon, Llanru~
CA~RNARFCN67~51~
Ffon Symudol: 07774 496616

-

Cynnal boileri nwy,
olew. tanwydd solat
a thredio peipiau

E YR
JONES'

PLYMAR A
PHEIAIANNYDD

GWFlESOGI

Yn gywir
Ccridwell Williams

Annwyl Ddarllenwyr
Diddorol oedd darllen yn Eco'r
Wyddfa mis Hydref, sylwadau
Dafydd Guto ynglyn a'r \venno!.
Mae gcn innau ddiddordeb mawr
yn syl\vi pryd y bydd hi yn gadael ac
yn dod yn 01wedyn yn y gwanv/yn.
Yr oedd 0 g\vrnpas Haran Elan
Llanrug am y tra d\.vytha i mi ci
g\vcld ar 3 Hydref. Pan oeddym yo
blant hyddem yn canu rhY'v rig\vm
am y \vennni ac rwy'n anfon copi i
chwi.
Erbyn hyn mge adar eraill \vedi dod
yn ei lIe, sef y drudwy. Fe'i gwelir yn
dwad yn heidi au 0 gyfciriad
Penisarwaun tua 8.30 i 9 y bore,
wedyn dod ~rn01 tua 4.30 i 5.00 o'r
glach, yn mynd j'r un eyfeiriad.
Byddanr yn aros ar ddwy goedeo
fa\vr yn Hafan Elan eyn cycbwyn
wedyn ac maent yn swnllyd iawn.
WennoL. wennol, pIe rwyt ti'n mynd?

Mync.l am filltiracdd
Dra,"v dro~ y moroedd.
Dros y morocdd rna,"'r
'Rwyf i'n mynd.

Wcnnal, ,vennal pryd ddai di'n ol?
Pan iliff y gaedf,
G)yY1l[ ocr a'r ,ira,
Dof, mi duor iG)'lllru
Yn 01.

J. Rhyd Humphreys
6 Heal Edward

Caernarfon

Coleg Glynllifon
Eleni mae Coleg Glynllifon yn
dathlu ei ben-blwydd yn 50 oed.
Mae'n siwr fod amryw 0 fyfyrwyr 0
ardal Eco'r Ll7yddfa wedi treulio
blwyddyn yng Nghynllifon. Os
hoffech ymuno a ni yn )r aduniad
elem yng Ngwesty'r Stables,
Llanwnda ar nos Wener, 15
Tachwedd cysyllter a'r
Ysgrifennydd: Mrs Megan Janes ar
(01286) 830679.

Anowyl 01ygydd
Rocdd athrawes yn Ysgol y Wauo
yn hoff .iawn 0 adrodd ~' pemlhon
sy'n dechrau 'Cilia'r haul draw dros
fryniau ael hael Arfon'. Dyna'r cwbl
rwy'n ei gofio. Tybed a oes rhywun
yn gwybod gweddill y gwaith yma.
Gyda diolch

Yn by)vir)
M. I1ul11pllrc~'s

Aoo'lYv} Olygydd,
S/~d.dfod Bt!11trl!f Jla",rug

C)-rh~~QQ"i~y Sl~ddfod )'D 11)')'Yr,
yn nnttodWl - tUll 4 ,,',. ~Ioch Ofid.

roedd Seremoni'r Cadeirio ar fin
dcchrau! Yn sYlh wcdyn fe aeth
pa\vb bron adrer.

Hoffwn o{yn )'n daer inwyll~or
y S[eddfod a il-Ilvsidro. II chael y
stcddfod ar no:> Wencr leI as yr
UtUU U'[ blacn er ffi\vyn cael
cynul1elclla dellwnR I'r
cysladleu \vyr.

i\r J 5ud)YIllJ mUG Ilnwcr 0 bubl )
dydulau yma yn mynd i fY\lJle arali
g!ln m~i c1ym~lt' unig ddtwrnod
e£allal sydc1 gan nirer 0 deuluoedd i
rod heto'i gilydd ac 111 fedrwch
ddiSg\vylt blant a ph obI ifanc ddod
\'llO.
•

Syr,
Carwn ddiolch i drigolion ardal
Eco'r Iflyddfa, ac i era ill o'r tu allan,
am y gefnogaeth a gafodd i)' llvfr ar
hanes hen deuluocdd Gwaun Cwm
Brwynog, sef Fohnl 7i/ Uclw'r c.s,
Er gwacthaf amhcuon y Cyngor
Llyfrau yn Aberystwyth mai
'cyfyng ei apel' f).,ddai'r testun, mae
Gwasg Panrycelyn newydd argraffu
trydydd argraffiad, sydd yn profi
unwaith eto fod 11yfrau hanes Ileal
yo boblogaidd!
Carw n hefyd ddal 9.1' Y cyfle i
ddweud wrth amryw fu'n boli fy
mod, os byw ac iach, yn gobeiihio
trefnu cyfarfod ger adfeilion ben
Gapel Hebron yr haf nesaf, gyda'r
bwriad 0 ddadorchuddio Ilechfaen i
ddynodi bodolaeth yr addoldy ar yr
ucheldir. Bu trafodaethau gyda
cbwmni Rheilffordd yr Wyddfa
ynglyn a chael tren arbennig i
gludo rbai 'pererinion' i Hebron tis
Medi 2002. 0 bosib' fe fydd mwy 0
fanylion ynglyn a'r cvfarfod/ ocdfa
yn rhif)tnnau y £l\vyddyn newydd
a'r Eeo.

Yn sgil II\vyddiant bynod
Cymanfa Ganu i ddathlu
C811ml\vyddiant Ysgol Brynrcfail)'U
y Capel Coch yn 2000,) tybed 3 ocs
mouu lrcfnu Cyrnanfa arall yo yr
addold)T hurn }'n 2003 a chynnwys
elnYl1UU u Lhonau y rltai a [u'n byw
neu'n gysylltiedig ac ardal EcoJr
WJ.,dd/a? Mae diRon ohonynr
William O\ven, Prysgal; R. R.
Morris, Alafan; Ieuall Gwyllt; T.
Rowland Hughes; Berv/; R.
Wiliams Parry; David Jones, Y
Garreg Wen; R. H. Watkins; Gutyn
Arion i enwi ond rhai ac, fel y
gwyddys, mac amry\v 0
arweinyddian a ch)·feil)'ddion tra
medrus yn byw yn y dalgylch, ac
una\v(f\\,'VT a chorllu. Ryddai'n gyfle
i oi fou )'n ymw)lbouol u gyfraniad
trigol ion t91gylch yr Eco i
frdniadactll y CYi)cgr }rng Nghymru
ac rwy'n sicr y celd cefoogaeth frwd
(a blynyddol gobeithio) j'r awgrym.

Yn gywir
Ral Williams

Waunfawr

Pobol Tu Ucha'r Giit

/ DVDDIAD A LLEOLIAD PLVGU'R ECO ..."

'. Trefnydd Plygu: Mrs Shioned Griffith, Pantafon. Waunfawr. (01286) 650570
../

Rhifyn Oyddiad Copi Dyddiad Plygu Ble Cysylltu a
Rhagfyr Tachwedd18 Tachwedd 28 Caeathro Mr Clive James

7

Dounydd I law'r

~wly~yuUlonponhno"ol
NO\) LUI'4, TAQNWEO·D 10

Os gwelwch yn dda
Daw'r rhilvn nesaf o'r wasg
tJO§jAUf TAC~WI;I:)I:) 29

GOLYGYOO CHWARAEON
Richard LI. Jones. 5 Y Odol. Bethel.
(01249) 670115

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)

TREFNYOOHYSSYSEBION
John Roberts. Bedw Gwynion. I=fordd
Glanffynnon. Llanrug (675605)

TRI;I=NVDO 9WNOELU
Jean Jones. Cesall y Mynydd.
Oeiniolon (971550)

TR~RFNygg ARIANNOL
Goronwy Hughes, Elthlnog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)

TAEFNYOO GWEATHIANT POST
Mrs Qlwen Llywelyn. Pant Afon Bach.
Llanrug (650200)

TREFNYDD PLYGU
Shioned Griffith (650570)

GOHEBWYR PENTREFI
6ETHEl: GeraJnt Ells. Gllgeran
(01~4a) G?01~G

6RYNREFAIL: Mrs Lown prys Robens
WllhMl~ Godro r Co~d (Q70;QO)
CAEATHAO; Clive James, Haran, Bryn
Gwna (6n438)
CEUNANT: Trystan a Sloned Larsen,
800910n. CQungnt (650799)
CWM·Y·GLO: Mrs Ins ROllJland~
Glanrafon (872275)
O~INIOLtN! W.O. Williams.
6 Rhydrado9, Deinlolen (671259)
DINORWIG: Manan Jones. Minallt.
7 5ro Elidlr.Dinorwlg (570292)
LLANBERIS! GwynQth ac !;ifion ~obArt~,
~Qews ~ryn<870491)
"I.I'INf1WQI 1;1)'1nOuollO, II Dryn MOl'ilyn ,
(67~3B4J
NANT PEAlS: Lllnos Jones. 6 Nan!
Frynnon (871820)
"~I~A~WA.U~· MI"8Ann~vans.Sychorth
(e72~07)
TAN-V-COED' Mi~s AnwQI'I Parry.
Aot.y 9ryn (872276)

WAVNFAWR, M~ Nan nvlJvrti:i, Fantufon,
YVcaunfavvf(0\)0070) •

Cadeirydd:
Arwel Jones

Eirian James (01286) 674631
Bryn Jones (01286) 674405
Llinos Jones (01286) 871820

TIm Golygyddol
d/o PALAS PRINT
7e 5TRYD PLAS
CAERNARFON

I=fon)l=facs (01296) 674631
eco@palasprlnt.com

SWVDDOGION A GOHEBWVR
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Argraffwyd gan Wasg Gv.tyn9dd
Cibyn, Caernarfon

Cydnabyddfr cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
i'r cyhoeddiad hwn.
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MOf:..'rCynllun yn brin 0 gyfraniadau
n~ddau trydonol,
yn a~bennigpoptai, oergelloedd,
p~ir;gnrlQ\I~91~h'~rh~W9~11geQdfyddoi'h
adda~;'W cleientau or incwm tsel

C nllun Dodrefn
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Be sydd wedi bod yn digwydd
adref tybed, wel araf iawn yw'r
1:1go [a, dim dwr, dim glaw
gwerth son amdano ers dechrau
'\1edi. Yr afonydd i gyd yn

* * *

hyd yn oed y c\vn yno yn cael
llond bol 0 eog.

Roedd yno sefydliad diddorol
iawn sef 'Clwb Tyee British
Columbia'. Tyee yw eog
Chinook sydd dros 30 pwys .
Mae'n rhaid eu dal oddi fcwn i
reolau llym y clwb, sef oddi ar
gwch rhwyfo. Sgota yn aber yr
afon gyda genwair fechan, ril
bluen, pwysau lein dim mwy na
tua 20lbs ac un bachyn sengI ar
yr abwyd metal llachar,

Ymwelais a'r clwb, ond yn
anffodus roedd y cychod i gyd
wedi eu bwcio vn ysiod ein
wythnos ni. A does dim rhyfedd
gan fod yn bosib dal Tyee hyd at
70 pwys. Y tymor yma y trymaf
oedd un 0 49 pwys, a'r adeg
roeddwn iyno, y tryrnaf ocdd 32
pwys.

Yr arferiad yw arddangos y
pwysau ar fwrdd tu allan i'r
clwb.

Does dim dwywaith na fydd
yn rhaid mynd yno eto i gael
trio am yr anghenfil 0 sgodyn
'rna.

AI-l GY(4-I:;!I~POR A.CHLYSUR
If' C~B0 flermydd lleol ff' Parl10n rh,""rtS40 a 400!

,..Gyda saws afal a stwtnn mewn rnonau
* t:fo salad hcfyd os dY1!,un-wch

D1!WC~, MAn O'N fiLASUSI
Cysylltwch a

JOHN ISRYNAf ON, LLANKUG
Y DYN CIG dI 675190 /673188

RHOSTIO;
MOCHYNi

,
GWASANAfTl:J LLLOL Ali. GYT flR

PARTTON , PRJODASAU , PBN·6LWYDD
11t1IJYIJI) • DAWNS' GWYl.IAU ...

'C.'lwb 1yec British Columbia'

Cefnogwch
•eln

Hysbysebwyr

Rhaid rhoi ymddiheuriad am
fethu'r rhifyn diwethaf, ond mi
gefais tipyn 0 wyliau, fel un 0
griw 0 naw a fuodd drosodd yn
pysgota ar yr Afon Campbell,
Ynys Vancouver, Canada. A son
am bysgod, dyma'r unig arnser
yn fy rnywyd imi ddal dwsinau
o eogiaid mewn chwe diwrnod 0
'sgota. Pysgod yn bob man. Ond
nid fel yna yr oedd yn y fan
honno ehwaith.

Yn 1977 'roedd Mwyngloddio
a Chocdwigaeth bron wedi lladd
pob 'sgodyn yn yr afon.
Svtwecdolond y llvwodraetn fod
bywoliaeth yr holl ardal mewn
perygl. Felly fe glusrnodwyd
milliynau 0 ddoleri i gildroi'r
patrwm yma 0 ddirywiad.
Adeiladwyd deorfa newydd a,
thrwy waith y ddeorfa ble rnae'n
bosib magu oddeutu 25 milliwn
o eogiad bychan yn flynyddol,
mae'r afon wedi gwella eyn
gymaint fel bod pysgotwyr 0
bob rhan o'r byd yo ymweld a'r
penrref Fai i ddiwcdd Mcdi yn
flynyddol. Gwestai i gyd yo
Ilawn, a phawb yn dal. Wrth
gwrs, yno yr ymarferiad Y'v
ddychwelyd pob pysgodyn a
Iachwyd yn 61 i'r afon. Yr unig
rai a welais yn lladd 'sgodyn
oedd yr bobl gynhenid 'Roedd

•wralg.
£10: Ernest Jones, Hafan, Porth
y-gogledd, Deiniolen; Mr a Mrs
Ernest Jones, Hafan, Porth y
Gogledd, Deiniolen.
£5: Alun Wyn a Laura Evans, 55
Pentrc Helen, Deiniolen;Mrs
Clara Roberts) Anfield; Carrie
Hughes, 5 Ffordd Padarn,
Llanbcrix, lULullll gao Mr a Mr;:,
Arth ur £llis, Min y Nan t,
Waunfawr; Rhodd gan deulu
Ty'n Llidiart, Waunfawr; Wyn
Rowlands, Glanrafon Cwrn-y
glo; Teulu y ddiwcddar Mrs
Lizzie May Lewis, Llys
Annedd, Deiniolen; Betty
Roberts, 2 Garth Drive,
Gaerwcn,
£3: Carys a Gareth Morris; Rol
Williams, 5 Pant y Waun,
Waunfawr.

£25: Rhodd gan deulu }'
diwed dar Mrs K.M. Jones,
Gorwel, Waunfawr, er cof
arndani.
£20: Owen Jones, 11 Rhos
Llwyn, Llangefni er cof am ei

Ar Ben Arall y Lein
dangos ei esgyrn, ond nid yw
popeth ar ben gan fod Llyn
Dywarchen yn 'sgota'n
eithriadol. Mae canran pwysa'r
brithyll sy'n dod i'r rhwyd yno
o gwrnpas 4 pwys. Drwy'r
adroddiadau rwy'n dderbyn gan
yr aelodau nid oes unlle cyn
gystal yn y sir y flwyddyn yma.
Mae'r dyfodol hefyd yn
ddisglair gyda 1,5000 frithyll yr
enfys a 2,000 0 Triploids yn
tyfu'n braf yn y ddeorfa, yo
barod am 2003. Bechod na
fuasai'n bosib adeiladu un cyn
gystal a'r un yn Canada. Cawn
weld be ddaw.

Ar yr Seiont yr unig eog a
glywais sydd wedi eu dal oedd
gan y canlynol: Bryan Thomas,
Bethel, un am 6 pwys: D.
Davies, Cacrnarfon dau am tua
7 pwys )'r un; Carl Hasson,
Caernarfon. (Brynrefail gynt)
un am 10 pwys.

Newydd ardderchog i gloi:
mac'r gyrndeithas wedi bod yn
llwyddiannus yn ei chais am
Gymorth Amcan 1 i addasu
Melin y Cim, Pondlyfni yn llety
hunan gynhaliol i bysgorwyr a'i
teuluoedd. Dioleh i pawb a [u
mor gcfnogol i'r gwai th, yn
enwedig '\\1yddogion Cynllunio
a Datblygu Economaidd Cyngor
Gwynedd drwy Gynllun
Cwlwm Gwledig a arianwyd gan
}' Cynulliad Cenedlaethol.

nuw Price Hughes

RHODDION
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Cwmni Annibvnnol Lleol
Profiadol
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• •ei em,

yr ardal gan y Wesleaid, a
Humphrey Jones, Erw Fforch a
brynodd y tir lle adeiladwyd y
Capel Wesla arno (Capel Bach)
tua'r flwyddyn 1853.

* * *
Ond roedd Gongl Ddu union
gyferbyn a chartre W J.
Gruffydd, ac mae'n bur debyg ei
fod yntau yn gyfarwydd a'r
hanesyn uchod. Fe dd'wedodd
Gruffydd fwy nag unwaith mai
trigo yng Nghaerdydd yr oedd
0, ond BYW ym Methel. (Ystyr
y gair trigo yn iaith y de ydi
marw).

Do, fel gollodd Cyngor Arfon
gyfle gwych i anrhydeddu un 0
brif lenorion ein cenedl ar
achlysur dathlu canmlwyddiant

merch William Griffith Bagla. Y
si ar y pryd oedd mai mab Lon
Las oedd ei dad. Fodd bynnag,
pan anwyd Moses dywedir i'r
fam ddod ag 0 i Lon Las ac i'r
teulu wrthod ei dderbyn, ac i'r
fam ei adael ar y ffordd a mynd
adre. Cafodd gwraig Tyddyn
Mawr hyd iddo a'r diwedd fu i
Robert ac Ellen Jones, Gongl
Ddu ei fagu. Dyma hen rigwm
doniol a wnaeth rhyw fardd
gwlad ar y pryd,
Daniel ddoniol ble doist ti?
'0 dy Wil Bagla am wn i,
Mam gadawodd fi ar y Ion
A dyna lle bum yo fawr fy mhoen.
Beti, Tyddyn Mawr gododd fi oddi

ar y llawr,
hem honno a fi i Lon Las
Ae fe aeth y wraig honno yn bur gas,
Laura Parry yn fawr ci ffrwst,
Catrin Morris yn cloi y drws.
Cafodd teulu Gongl Ddu help
plwyfol i'w fagu a gwelir enw
MO:iCS Deiniol Ddu yn aml yn
Llyfr Cyfrifon Plwyf
Llanddeimclen 0 1934 ymlaen.
e.e. Mai 27 1834: tu« Moses
Deiniol Ddt~2/- yr wy,J£nos am 52
wylh"D~.' £S 4$ OJ.
Cafodd y taliadau eu gwneud yn
flynyddol o'r flwyddyn 1834
ymlaen hyd yr adeg y dacth
Moses yn ddigon hen iweithio.
Bu'n gweithio yn Chwarel
Dinorwig ac fe briododd a
mynd i fyw iSir Fon.

Roedd lad Ellen Jones yn
byw yn Gongl Dd\l yr un pryd~
ac roedd Ellen yn cael cymorth
gan y pl\vy am ofalu !lm ei thad.
Gwclwn yn y Cyfrifon Plwyfol i
Ellen Jones gael help i dalu'r
trethi ar 19 Mawrth 1835.
5istw', trnthi iEllen J01teS Gongl
Ddu arl~de,uiio aT ei chad 10 swIll.
(Yscyr jI gair 'tistio1jldj 'assistance'.)

Yn ddiweddQrach bu un o'r
enw Hugh Hughes yn byw yn
GongI Ddu. Roedd hwn yn daid
iDanit:l, IIuw a John Ifor Jones
a fu'n byw yn Llys Llywelyn.
Bu'r (ri ohonyn nhw yo
flaenoriaid yo Y Cysegr. Fe
briododd Hugh Hughes a
mer~h Erw :FfOfl:h. Yr oeOu
teuluotdd Erw Fforcb a Gongl
Ddu yn \veithgar iawn gyda
dechreuad achos y Wesleaid ym
Methel. Yn Erw Fforch y
dechreuwyd pregethu gyntaf yn

GARETH GRIFFITH
INIGWMNI
ICyfreithwyr
, 6 Pepper I.ane. Caernarfon, LLS5 IRG

Tel: 67 68 69 Ffac~:67 77 05
E-bo~t; ggriffitll.ggco((i, virgin. net

- I

Trefnwr Angladdau
Llanberis ac Ardaf yr Eco

(01286) 870 870
(01286) 872 491
(07770) 265 976

STEPHEN

anfoddhaol oedd rhoi enw a
oedd yn ddisynnwyr ac yn
wallus 0 ran gramadeg 0 flaen
cartref un 0 lenorion enwocaf
Cymru. Eglurwyd iddynt hefyd
am y short a gai Sacson 0
gyfieithu y fath enw, Ia 'Black
Corner' fydda fo reit siwr.

Fodd bynnag fe lwyddom i'w
perswadio i gladdu'r enw
'Gongol Dd u' ond
aflwyddiannus fu ein cais iddynt
alw'r stad yn Bro Gruffydd, er
mawr siom i amryw 0 drigolion
Bethel.

Rwy'n bwriadu son mwy am
W. J. Gruffydd vn ystod y
misoedd sydd i ddod, ond am y
tro fc soniwn ni dipyn mwy am
yr hen dyddyn Gongl Ddu. Fe} y
dywedais roedd yn cnghraifft
berffaith 0 hen dyddyn. Un
bychan, Isel, un ffenestr 9C un
drws. Y Ifcnestr yn fach er
mwyn ondw'e oerru allan. Hefyd
yn yr hyen ddyddiau rhaid coho
y byddai'r tal yo cael eu trethu
yn 01 cu huchter o'r sylfaen i'r
hondo ac oe byddai mwy nag un
ffenostr, rhaid Iyddai talu treth
ychwnnegol.

Fe geir amryw 0 lefydd yng
Nghyrnru a'r gair 'Congl' ynddo.
Ceir Congl Meinciau ym
Motwnnog; Cong\val yn
Ffestiniog a Conglgam yn LlYn.
Gellid tybio oddi wrth yr enwau
hyn mai rhyw [at 11 0 gongl
mewn rhy~r gilfach ddu, dywylI
a ddisgwyJid ei sael] ond ni
cheir cilfach yn agos i'r fan lle
safai Gongl Ddu. Ers talwm,
mawo yo unig a arferid ti lo~gi i
gynhesu ac ar g9nol yr ystafell
roedd y tan, gyda'r canlyniad y
byddai nenfivd y tyddynnod yn
mynd yn ddu. Dyna'r esboniad
i.1f Gongl Ddu ef91lai.

Ers talwm Gongl Ddu oedd
yr unig dyddyn a safai yn y lIe a
adw9cnir heddiw fel Saron.
Tua'r flwyddyn 1800 trigai gWr a
gwraig o'r en\v Robert ac Ellen.
Jones yma, a thua'r flwyddyn
1834 cymera~ant un o'r enw
Moses Deiniol I:>du atynt j'w
fagu.

Plenlyn 'llwyn a pherth' oedd
Moses, a'i fam yn ferch 0
Benisarwaun a adwaenid fel

Rhywdro yn ystod 1991 fe
dderbyniodd Cyngor Cymuned
Llanddeiniolen gais gan yr hen
Gyngor Arfon am i ni ystyried
enw addas ar y stad newydd 0
dai a adwaenir heddiw fel Bro
Eglwys.

Roedd y stad newydd yma yn
cael ei chodi ar elir a adwaenid
fel tir Gangl Ddu gan fod yna
adfeilion o'r hen dyddyn yn bod
yno ar y pryd.

Mae'r stad hon hefyd union
gyferbyn a Gorffwysfa, sef
cartref a man geni y diweddar
athro, bardd a'r lIenor W. J.
Gruffydd.

Gan ci bod hi'n
ganmlwyddiant geni W. J. G.
pan ddaeth y cais, fe
benderfynodd y Cyngor
Cymuoed yn unfrydol i
awgrymu 'Bro Gruffydd' fel enw
ar y etad, gan gofio i drigolion
pentrch cyfa~o~ anrhydcdrlu eu
henwozion drwy enwi st~di\\.l '"
srrydocdd ar en holnu, fel nro
Sllyn yn Nhal·}r·sarn, Ffordd
Cynan yrn Mhonhaerhwv a Bra
Syt' Ifor yn Nhrcgarth.

Pendcrfyniad Cyngor Arfon
fodd bynnsg oedd gnlw1r stad yn
'Congol Ddu'. 'Congo!' sylwch,
gair sy'n odli yn berffaith a
'mongol'. Mae'n wir i hen
fwthyn uncorn a elwid yn Congl
Ddtl neu Gonsl Ddu (yn 61 rhai)
fod ar y Ilecyn rir hwn mor bell
yn 01 a 1752 0 leia[, gan i mi
gnnfod ar hen oofr~~trfod yna
un o'r enw Rohert Griffith yn
byw yno ar y j)I)rd.

Mac 'na anlryw ohonom ni
drigolion Rethcl yn cObO yr hen
fWLhyu. Roclld o'n enghraifft
berffaith o'r hyn a oedJ hen
dyddynnod c}'nnar. Ffene~trl
bgch. dn.vs tsel ac un corn, ond
eto enw cwbl anaddas oedd
Cong} Ddu arno 5an Cod y
bWlbyn h\vn (pan oedd) yn
sefyll ar wastadedd heb na
chilfach yn agos ato.

Ond, dowch yn 61 ar
benderfyniad Cyngor Arfon a'i
(C<.>;olj91 P\lU'1 nu llirprwytlelll
o'r Cynsor Gymuned mewn
cyfarfod 0 Gyngor Arfon yn
datgan ein gwrthwynebiaci" gan
ddwyn i'w sylw mai cwbl
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•rmnnau, y maent yn gynnes ran
eu gwaed.

Mae'r gair sawrws yn deillio
o'r un iaith hefyd, sef genau
goed, neu'r fudr-chwi1en fel y'i
gelwir mewn rhai mannau yng
Ngbymru. Rh}"V 3 metr (sef
cwta 10 troedfedd igyd) ydoedd
ran hyd ac yn medru mynd fel
Jehu, neu'n hytrach fel rhyw
Wyndaf lfans, Dinas Mawddwy
mewn rali geir, a hynny drwy'r
dyfroedd! Ymddengys nad oedd
iddo wddf ond yo hytrach
asgell. Byddai'r asgell yn ei
gynorthwyo i lywio'i gorff
hirfain drwy'r dwr, Roedd gan y
mamal enfawr hwn nifer 0
ddannedd cythreulig 0 finiog.
A'i fwyd? Yn acbos
icluhyosaumus Peterborough,
canfyddwyd nifer 0 gregyn
bysgod ffosilicdig a stacniadau
hylif arnynt, hynny yw,
gollyngwyd y trwyth 0 stumog y
creadur! Ia'n wir mi roedd yr
hen homar 0 anifail yn yr oes
[iwrasig welwch chwi'n taflu i
fyny belenni, yn union fel y
gwna rhai adar yn ein hoes nil

ddaear 208,000,000-144,000,000
o flynyddoedd yn 61.Daw'r gair
ychthyo o'r iaith Roeg, a'i ystyr
ydyw pysgodyn, sef sgodyn
wedi'i dalfyrru.

Ond Did pysgodyn rno'r
do1ffin na'r llamhidydd. Aelod 0
deulu'r Odontoceti ydynt ac yn
perthyn i rai 0 deulu'r morfilod.
Mamaliaid ydynt. Fel chwi a

BWYDLEN BAA a CHINIO DYDD SUL

eV~LEUSTERAU CVNHADLEDDAU a
PHWVLLGORAU
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PARe PADARN, LLANBERIS (870922)
(Ar gau dydd Sui a dydd I.lun yn ystod y gaeaf)

Peidiwch a gori ar stori -
anfonwch hi i'r ECO

ac ebe'r Naturiaethwr 0 Feirion:
Wrth chusalu'r peli hyn a sylun'n
ofalus fe gawn ni syniad pur dda
am.fwyd y Dylluan ... A rchuniiodd
un adatydd 700 o'r pelenni, ac Ie
gafodd ueddillion 2,513 0 lygod
ynddyn nhw.

Rai misoedd yn 61 yn y Wasg
crewyd drama fawr, a'r tro bwn
darganfyddiad yn
Peterborough, Lloegr oedd yn
ennyn sylw'r newyddiaduron.
Onid oedd dyn wedi taro ar
ffosiJ iclzthyosawrws, sef dolffin
enfawr a oedd yn byw yo )' rnor
ymhell cyn dyfodiad bodau
dynol ar y ddaear? Un tebyg ran
ffurf ei gorff i'r 11amhidydd
ydoedd yr ichthyosaumos. Enw
arall am y llamhidydd ym Mhen
Llyn ydyw llambedyddiol.
Credaf fod moelrhonyn a
phorpois yn enwau eraill arno.
Bu'r idultvosasutun Iyw ar y

Peli neu sbarion? Fel hyn y
cofnodwyd gan y diweddar Ted
Breeze Jones (yn) Nat", y11 yr
Ardd 1969: y mae adar
ysglyfaechus yn llyncu'r cig,y blew,
y plu ac esgyrn yr adar a'r
anifeiliaid fyddan nhui'n hela, OM
dim ond y cig fydd yn mynd i lawr
i'r stumog. Fe daflan nhso'r sbarion
ifyny, ac 0 gwmpas y 71ylhfe fydd
duisinau 0 beli caled _Yl1 llawn Jfwr
ac esgyrn llygod.

Nid af yma ar drywydd pryd
na ble'n gymwys y codir
Canolfan i gynnwys gwaith yr
adarydd nobl hwn - y mae
digon 0 eisiau un, sef Canolfan y
gall oedo1ion ac ieuenctid fel ei
gilydd ymddiddori yrnhellach
ym rnyd natur. Y cyfan a
dd'wedaf )~Vfod, ymblith y llu
ffotograffau rhyfeddol a
dynnodd Ted a'i garncra, lun
sy'n cynnwys pclcnm tylluanod

Peli Caled sy'n Llawn Hanesion
.....--------

Un funud fach
Dwyieithrwydd
Feddyliais i rioed y byddwn yn
dweud hyn, ond rwyf bellach
o'r farn fod angen rhagor 0
oedfaon dwyieithog yn ein
eapeli a'n heglwysi. Mae'n
beryg na ddaw llewyrch iAchos
Iesu Grist yng Nghymru heb i'r
ddwy iaith gael eu lle priodol
ym mhob oedfa. Ond rhag i neb
dybio fy mod ar fin troi
oedfaon y capeli acw yn
gymysgfa 0 Gyrnraeg a Saesneg,
gwell i mi egl uro mai son yr
wyf am y Gymraeg a iaith y
Beibl.
Mae iaith y Beibl wedi mynd
yn ddiarth iawn erbyn hyn, hyd
yn ocd i bobl capcl ac cglwys,
Ac mae angen ail ddarganfod yr
iaith honno, a'i hadfer, Mae
ociriau'r Bcibl wcdi mynd yn
ddiarth i'r rhelyw 0 bobl. Ac un
o'r pethau pwysicaf y gall yr
Eglwys ei wneud heddiw yw
cyflwyno ac egluro geiriau
mawr y Beibl - geiriau mawr y
Ffydd Gristnogol - ibobl.
Ychydig sy'n rhugl yn iaith y
Reihl erhyn hyn. A rhaid i ni
fynd i'r afael a'r broblem hon er
llcs I3fcngyl Icsu Grist.
Mae llawcr 0 eiriau'r Beibl wedi
mynd yn angof i ni. Pryd
glywsoch chi son ddi wethaf am
bethau fel ailenedigaeth a
throedigaeth; cyfiawnhad a
sancteiddhad; uffern a
cholledigaeth; neu am
ailddyfodiad Crist ac
atgyfodiad y meirw? Dyma
eiriau pwysig sy'n ganolog i
neges yr Efengyl, a rhaid
ailddarganfod geiriau o'r farh
eyn y byddwn yn siarad iaith y
Bcihl yn rhwydd.
Ac mae'n beryg fod llawer o'r
geiriau Beiblaidd a
ddefnyddi ...vn yn gyson wedi
colli eu hystyr. Mae gwir angen
eu hailddiffinio er mwyn i ni
allu siarad iaith y Beibl yn
gywir. Mae geiriau fel ffydd,
cr~du, mQdd~uant, ~dlfeirwch>
aberth, cymod, car~!ld.)a bywyd
tragwyddol yn ddigon
cyfanvydd. f'c'u clywir bob Sul
yn ein hoedfaon, ond faint
ohonom bel1ach sy'n gwybod

- wu hY\1\yrt
Mac'n bosibl adict a cht'yfhau !l

chynyddu'r defnydd 0 unrhyw
iai[h, a diolch am hynny. he
mae7n bosibl adler iaith y Reibl
i'w phrlod Ie ym mywyd
Eglwys yr Arglwydd Iesu Grist.
Pan titi;p:wydd hynny. hydd
gobaith i bobl ddeall ac ymateb
lwl'tYilJ rM~vlDw'ty lJJyuL 1 drQl
~tl~~u~'1~6tl~idi6't1Gyt~ill~
UW!lf@dWf.A aynlll en1 fllllor 0
ciriuu i ni i'w l1c11l1~

JOHN PlUTClIARD

Cefnogwch
gin

Hy~by~ebwyr
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pob pysgodyn wedi yfed
alcohol!

Ymddangosodd erthygl
deyrnged i ;4wdwr Ciin y Mar'
yng nghyfrol-l? 0 Cymru, sef ail
hanner 1914.

Llawer 0 ddiolch i Huw
Roberts am ddwyn fy sylw at y
wybodaeth uchod, ac am anfon
copiau o'r gan a nodiadau am y
teulu a'r ffatri. Ond rwy'n siwr
fod gan eraill rywbeth i'w
ychwanegu at hanes Ffatri
Bedwargoed, felly cofiwch
anfon gair, neu godi'r ffon,
TY Beili, Nantperis
Soniais yn gynharach am
alwad ffon Stanley Wrigley.
Galw yr oedd gyda gwybodaeth
am Ty Beili, Nanrperis. Chwi
gofiwch imi holi a gafodd y tY
ei enwi ar 61 Peter Bailey
Williams, Rheithor plwyfi
Llanberis a Llanrug ddau can
mlynedd yn 01. 'Na,' yw'r ateb.
Mae Stanley Wrigley wedi bod
yn chwilio hanes ei deulu (sef y
Clossiaid), ac wedi copio
cofrestrau plwyf Llanberis.
Mae hefyd, gyda llaw, yo
hannu'n rhannol o'r un cyff a
Huw Roberts. Mae cyfeiriad at
Ty Beili mor bell yn &1 a 1763
pan fedyddiwyd mab iWilliam
Owen a Dorothy Morris ei
wraig, yn yr eglwys. Ac y mae'r
dyddiad hwn ddeg mlynedd ar
hugain cyn i Peter Bailey
Williams ddod i Arfon yn
rheithor,
Ond mae'r cwestriwn yn aros:
pwy oedd y 'beili' a roes ei enw
i'r cy?
Mae Eifion Roberts, Llanberis
(a anfonodd y llun gwrciddiol
i'r 'Eco' ddeufis yn 61, ac a
gychwynnodd yr holl holi)
wedi darganfod mw~r 0
wybodaeth am y teulu sydd yn
y llun. Roedd iRoberr Jones, y
clochydd, a'i chwaer Elin Ann,
ddwy chwaer arall: Emily a
Carrino Dwy 0 ferched Catrin,
sef Bessie a Kalie, sydd yn y
11un. Merch arall iCatrin oedd
Emily (a enwyd ar 61 ei
modryb), sef nain Susan a
Dafydd Bullock.
Derbyniwyd pytiau craill 0
wybodaeth ac ymholiadau am
hanesion eraill yn ymwneud a
bro'r 'Eco', ond eisocs aeth y
dudglen yn fuith (er gwaetha'r
ffal th fod Y peirian t sgwenn u
ond megis wedi ei drwsio), a
rh~id gohirio'r gweddill hyd y
rhifyn nesaf. Ond cofiwch. mae
gwaith crynhoi ar bigion yn
ymwneud a Charthen Pwllheli
eto i'w gwau gyda'i gilydd, ac
rwy'n siWr y claw galwadau eto
yn ystod y mis. _l..'elly,cofiwch
gysyl1ru a Dgfydd Whiteside
Thoilla~, Bron Y Nanl,
r~lanrus.(Pft,n: 011S66'~515).

Y Temlwyr Da, gyda llaw, oedd
y llwyrymwrtlloUW)T~ tlC felly
doedd fiw iddynt fWyta pysgod,
yn OJ Rowland oherwydd fod

Mac llawcr a farilau
Y: ,. "11Y ",lO,) yn y tlior

o I/WTW a gwirollau
Yny"tOr,-
ChaiJJ Temlwyr Da ddim profi
oOr PJJsgod tlirifplli
Sy'lL fLofw'r dyfroedd hdi
Yny ",fir
Mtt~ttt 'Zn~di)Ifed hra1ldi
Yl1..Y 111m:

Mae pysgod "laWr aruthrol
Yr~y mor,yr~y "lOr
Yn gwlodda aTgna'wd dYl10l
Yn.Y t~tor;
Mae tlledd ytl. e1~rheibiad
I ddrysu'r atgyfodiad
Trwy falu cyrff mOTan/ad
Y1LY 11lDr
/1'11 r;an·(l·i baa Gyfciriad
Yny tttor.

ymddangosodd ag enw rhyuiun
arall wrthi, ond yn anghyunr ac
anghyflawn.' Nid oedd cam
eirio'r gan wedi poem fawr ar
yr awdur, mae'n ymddangos,
ond <panwelwyd yr arch-leidr yn
ei thrawsfeddiannu gyda'r fatlz
ddigyunlyddeidra' penderfynodd
sgwennu at O. M. Edwards i
roi'r fersiwn cywir, ac i
gadarnhau mai Rowland Evan
Roberts, Bedwargoed House,
Llanberis (Dorlan Goch, Clwt
y Bont, gynt) oedd yr awdur!

Mae wedyn yn mynd yn ei
flaen i ddweud hanes ei
chyfansoddi.

Fe'i hanfonwyd i
gystadleuaeth dan nawdd
Undeb Llenyddol Deiniolen.
Ni chafodd wobr, ond roedd y
beirn iad, Mr John Thomas,
Llanwrtyd ()1 cyntaf un a
welodd y gun ar ol uidi fyned 0 fy
llaw fy hunan's) wedi ei
mwynhau. Meddai Rowland:
'Nid wyf yn cofio i111iweled y g'liJT
difrifol humnui yn gallu
cynhyrchu cymaint 0 chuierthin
erioed.' Arweinydd y cyfarfod y
noson honno oedd John James
Hughes (Alfardd), a phwysodd
ar Rowland igyhoeddi'r gan yn
Yr Herald Cymraeg ac fe
ymddangosodd yr wythnos
ddilynol.

Mae wyth 0 benillion i'r gan,
ond rhywsut, ni chredaf y
byddai darllenwyr heddiw yn
cynhyrchu fawr 0 chwerthin o'i
darllen! Dyma'r pennill cyntaf
a dau arall (y rhai digrifaf yn fy
marn i):

Anferthol faith ei wyneb
Yw Y mor; yw Y mot;
RJlYW ail idragwyddoldeb
Ywy mor;
Mae )111 ei /aitlt ddyfnderoedd
GyflawndeT 0 oludoedd
At aut ers arrtty'W oesocdd
Y1l y mor, yn y 11lor;
A riLlndy Duw y lluoedd
Yw y 1110r.

•• •yn cersro Lawn am y 'am.
Meddai Rowland: 'Guielais hi
(se/'V Mar') wedi eiC}'y}loeddiY7~
Gwalia _V11arlghywir, ac "lewn
1.lJythtlOSol)ltl arall Ie

yn bwydo'r melinau hyn.
Tybed ai yno y cychwynnodd
Hugh Hughes fel gwneu'tlrurwr
gwlanen cyn symud at' draws y
llyn i I..anberis ac enwi ei
gartref newydd yn
'Bedwargoed House'?

Ond j ddychwelyd at stori
Rowland E,ran Roberts. Fel y
dywedwyd eisoes, roedd yn
dipyn 0 fardd gwlad, ac yn
awdur can a fu'n boblogaidd
iawn yn ei chyfnod, sef 'Y
Mor'. Cred Huw Roberts ei
bod yn cael ei chanu ar alaw
debyg i (She'll be coming round
the mountain ... ' 0 bosibl y gall
rhai obonoch chwi'r
darllenwyr gadarnhau hynny,

Mae'n ymddangos fod y gan,
oherwydd ei bod mor
boblogaidd, wedi ei harall-eirio
gan amryw dros dreigl y
blynyddoedd, ac enw'r awdur
wcdi mynd ar ddifancoll, ond
mewn llythyr at O. M.
Edwards yn 'Cymru' (CyfIOI 8
tudalen 31) mae'r awdur ei hun

Ymddiheuriadau cyn cychwyn ar golofn y rnis hwn, yn
enwedig i'r rhai ohonoch sy'n parhau i ddisgwyl yn
amyneddgar am hanes teuluoedd Hobley a Hume.
Gredwch chi fod gwybodaeth am y teulu yn parhau igael
ei anfon imi? Addewais y rnis diwethaf gau pen y mwdwl,
ond (i'r rhai ohonoch sy'n deall astrus grombil
cyfrifiadur!) fe dorrodd y peiriant sgwennu. Rwy'n credu
bellach y bydd yn rhaid gohirio hanes y ddwy (H' hyd rifyn
y Nadolig, gan obeithio y gwnaiff anrheg derbyniol am
ddisgwyl cyhyd amdano!

Yn y cyfamser, daeth
nodiadau diddorol iawn i law
gan Huw Roberts, Pwllheli
(Llanberis gvnt), sy'n un 0
nifcr helaeth o'r darllenwyr
sy'n olrhain ei achau, ac yn
darganfod llawer 0 wybodaeth
ddiddorol am ei hynafiaid - ac
nid sgerbydau sychion
mohonynt 'chwaith!

Roedd Rowland Evan
Roberts yn gefnder i'w nain, yn
gweithio yn Chwarel Dinorwig
ac yn dipyn 0 fardd gwlad. Hen
lane oedd Rowland, yn byw
gydag un o'i chwiorydd, a
briododd a Hugh Hughes 0
Fodwrog ym Mon.
Gwneuthurwr gwlanen oedd
Hugh Hughes, a rhywdro yn
ystod chwarter olaf y
bcdwaredd ganrif ar byrn theg,
symudodd ef a'r ieulu, a
Rowland, iBedwargoed House,
Llanheris. Bu Hugh Hughes
farw yo 1900, ond parhaodd ei
fnb, Robert Jeffrey Hughes a'i
briod Jemima gyda'r busnes, a'i
fetch yntau, Martha, a'i gwr}
Thomas Morris Jones, wedi
hynny

Yn ci nodladau, mac Hu"v
Roberts yn tynnu sylw nt y
ffajth fod Mrs Eirwen Wrigle}f
(Hughes, gynt, eto 0 Lanheris),
yn cofio'r ffalri pan oedd hi'n
blentyn yn Stryd Siarlot. A
lhrwy gyo-ddigwyC1.C1.1RC1., P\vy
ddgeth Rr y ffan 0 t~wnychydig
ddyddlau i dderbyn llitb Huw
Roberts, Qnd Stanley Wrigley 0
Borthaethwy, sef mab Eirwen -
ar berW)rl hollol wahanol, gyda
llaw} ond yn aW5'1'mu yn Yl:ilod
ein ~llwr~, fod K~dwJll'g(\~d
House \vedi ci leoli ar ~,Stryd
J.'awr yn Llanber~s) ac yn cefnu.
!Ir ~[ryd Siru'lot. Rl\~dd yn
i1rncan~yfrif fou V IV, a'r [[aLIi
f~IIYJ rY'Yl~ rh)Yng 'yr Egl)'YJI)
R!lhyddol hresennol a

Swyddfa'r Bosl. Oes unrhY\v
un o!r Jwrl1en'rYyr yn mcdru
IJ~6Ii'r ty aJr ffatcl) neu oyJ~
mwy 0 wybodgeth nm_d~11

Muc Dcdwargoc1l3 \.vrth
~r~7 rn en"", ar dr ar Jan Llyn
Padarn - gerMon Pachwen rm
nllllwyf Llc&nudcilliolcll - dL yr
(leOa m~lin yal\ ~f',trt ~ytnod.
Roedd Llyn Pcnrall t,
l)'llOl w1e, (vyn i'r Ufbi:lC dorri)

Can 'Y Mor' a
Ffatri Bedwargoed

.0
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Danfon 7 diwrnod
yr wythnos
drwy'r fro

Bu'r diweddar Dafydd Jones,
gyn t 0 Porth y Gogledd,
Deiniolen yo gweilhio yo y Co
op, Deiniolen am rai
b1ynyddoedd ar 61 darfod yn y
fyddin yn 1945. Rocdd y ::,iopa'r
pcntrcf yn ci anterth ar y pryd,
Bu Dafydd far\v yn sydyn ar 17
Gorffennaf 1972, yn 4S mlwydd
oed. Ysgrifennodd y rhigwm
hwn ar y pedwerydd 0 Ragfyr
1957.

'Coparet' Deiniolen
Ceisiaf adrodd peth 0 hanes
'Coparet' ein pentref ni,
Lie mae ryrfa yn barhaol
Sydd )TIl uehel iawn eu eri.
Mae 'na sgandal, sgwrs a straeon,
Beio'r staff am bopeth bran,
Hwythau, druan, tawel ydynt
Gwell na'r 'dol' yw job fel hon.

Gwyddoch 011 am un sydd annwyl
Yng nghalonnau Ilawer merch,
Ond er ceisio calon Hywel
Ni rydd iddynt ddim o'i serch,
Mae yn gyfrwys ar y cown ter,
Gwyliwch er a'i eiriau teg,
Gwna ei ddawn fel hen adroddwr
Droi ei eiriau i gyd yn fel.

Rhof gyfrinach arall i chwi
Am beryclach un na'r llall,
Huw 'y bara' yw ei enw,
Meddwl mae fod pawb yn ddall.
Daw a bara yn y bore
(;yd!l chan !l gwen feI mel,
Bara 'fresh' i bobl eralll,
I Coparet maen toll yn 'stale',

Nesu mae at ddiwedd blwyddyn,
Mae y staff yn brysur lawn;
Derbyn nwyddau, gweithio'n galcd,
Mae y silffoedd all yn Uawn.
Da,1V y 'Dolig, mae yn ymyl
(Er y gwel y plant o'n hir),
Ond gofalwch, hen gyfeiUion
Fod eich llyfrau 011yn glir!

Mae amserau gwell am ddyfod
Mi gawn eto ddathlu'n llon,
Beth fydd well na derbyn discownt
Ar 61 blwyddyn ddrud fel hon.
Cewch eich talu ar nos Percher,
Mawr ddarogan faint a fydd,
Ni chawn wybod gan y 'Pwyllgor'
Ond, gyfeillion, rhaid cael ffydd.

Enw awdur hyn 0 eiriau
Yw'r 'assistant' Dafydd Jos,
Ac os celwydd a ddywedais
Ni chaf ClO gysgu'r nos,
Chwithau hoff zwsmeriald ffvddlon
ern ~!mdd\.veud 'Nos Da' t chv.ri,
Bylltl\\'ch aT eicb gwyliad\.vriaeth
Pan \vne\\'ch a1\'~'yn 'siop ni'.

Wyau Free Range

I Ar agor salth diwrnod I
870605

PcNISARWAUN
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Hysbysebwyr

Cefnogwch

gloch nos Lun, 4 Tachwedd. Y
siaradwr gwadd fydd Hugh Price
Hughes 0 Fethel. Croeso cynnes
i bawb.

Er ei bod yn noson stormus,
cafwyd Gwasanaeth 0
Ddiolchgarwch am y Cynhaeaf ar
nos Sui, 20 Hydret. Cafwyd
pregeth amserol gan y Parehedig
Gordon Owen 0 Benrhosgarnedd
a rhoddodd plant yr Ysgol Sui
eitemau yn ystod y gwasanaeth.
Diolch i bawb a gyfrannodd
ffrwythau.
YSGOL SUL UNDEBOL. Mae
cyfnod i noddi Katllau Singano, y
fereh 0 Kenya, wedi dod i ben,
ond rydym am barhau i helpu
teuluoedd difreintiedig yn y wlad

Mae Cymdeithas ActionAid yn
gweithredu cynllun Y CAM
NESAF, sy'n trefnu prosiectau i
ddarparu gofal iechyd, addysg a
dwr glan, a pnaratol cynoon i
osoonon i oovscu scurau fydd yn
helpu teuiuceoc i'w cynnet eu
hunain.

Trwy ymuno a Y CAM NESAF,
byddwn yn helpu cymunedau yn
hytrach nag un person. Fe
dderbyniwn Iythyrau a Iluniau
ddwy walth y flwyddyn, ac
adroddiadau gan aelod 0 staff
AetionAid.

£180 yw'r swm y byddwn yn ei
anton i'r Gymdeithas, ae mae
£130 ohono gennym eisoes -
£40 ° arian lIynedd ddaeth i law
yn hwyr a £90 a gasglwyd yn y
Gymanfa eleni.

Bwnadwn gasglu gweddlll yr
arian trwy gael Ysgol Sui gyda'n
gilydd yn festri Ebeneser,
Deiniolen am 10 o'r gloch fore
Sui, 10 Tachwedd. Yn ystod yr
amser cynhelir cyfnod 0 , a
munud 0 ddarllen distaw
noddedig. Gwahoddir holl
aelodau'r Ysgolion Sui, plant ac
oecouon. i cooo au hoff Feibl neu
10r stor'iau Crislnosol i 9ymryd
rnan.

Yn y pythefnos nesaf,
gofynnweh i'eh teulu a'ch ffrind,au
eich noddi - mae ffurflen ar gyfer
hyn. Os caiff pawb nlfer bach 0
noddwyr. byddwn yn siw r 0
gasglu digon 0 arian.

Edrychwn ymlaen i gael hwyl
gyda'n gilydd ar 10 Tachwedd ac
ar yr un pryd helpu teuluoedd lIai
ffodus na ni.

Blod~u~r gyfQrpob achly~ur

Alwyn a Sarah Jones
BLODAU

Bydd 't c'tfariod nQsaf am 7 o'r
aelodau.

Clwb 200 mis Medi:
£20 (37) R.O. Thomas, 67 Pentre
Helen; £15 (52) Myrddin
Pritchard; £10 (36) Huw Williams,
Gaerwen.
Clwb 200 mis Hydref:
£20 (63) Hilda Saynor, Bangor;
£15 (160) Dewi Williams, Victoria
Terrace; £10 (213) Eirwen
Williams, Pen y Golwg.
Nos Wener, 27 Medi cynhaliwyd
Cyngerdd Blynyddol y Seindorf
yn Ysgol Brynrefail, Llanrug. Yn
cymryd rhan gyda'r Seindorf
oedd Lyndsey Vaughan Parry,
GrWp Offerynnol Ysgol Bethel,
Persain a'r Seindorf leuenctid, a'r
cvtan dan ofal medrus Mr Eifion
Harding.
Dymuna'r Qo:ndort dd:olch : bawb
am au cefnogaeth.
YSGOL GWAUN GYNFI
Dyma dymor a blwyddyn newydd
wedi dechrau unwaith eto gyda
14 0 blant yn dechrau yn y
dosbarth Meithrin. Mae'r plant i
gyd wedi cael cyfle i setlo erby.n
hyn ac mae pawb yn gweithio'n
galed.
Ty Gobaith: Drwy noddi Mr Rhys
ab Elwyn, ein Dirprwy Bennaeth,
easglwyd £603.35 tuag at yr
elusen yma. Diolch yn fawr i
bawb am eu eefnogaeth.
Flair Lyfrau: Cafwyd ffair Iyfrau
Iwyddiannus iawn yn yr ysgol yn
ystod yr wythnos 7-11 Hydref,
gyda gw~rth £290 0 Iyfrau wedi
eu comisiynu rr ysgol. Diolch yn
fawr i bawb am bob cefnogaeth,
AmguBddfa BIBntyndod: Bu plant
Blynyddoedd 1 a 2 yn ymweld a'r
Amgu~ddfa BI~ntyndod ym
Mlwmares ddydd Mercher, 9
~YdrQt.
Cy~ta"lr:Juaf)th Rygbi, Bu 16 0
blant yn eymryd rhan mewn
twrnament ysgolion y dalgylch
ddydd lau, 17 Hydref.
Canlyniadau i ddilyn.
Nason Bingo: Cynhelir noson
Bingo nos W~ner. 8 TachwQdd
am 5 o'r gloch yn neuadd yr
ysgol. Bydd yr elw yn mynd tUQg
at yr Y~gol, Croeso cynne~ i
bawb,
Amgu9(j[Jfa LeOni: Bu plant
Blwyddyn 6 yn ymweld a'r
Amgueddfa ddydd Gwener, 18
Hydref. Buont yn cymryd rhan
mewn gweithgareddau barddoni
gyda Myrddin ap Dafydd.
Clwb Cant: ~nillwyr miG Modi
OQdd (56) Mrs Monica OWQn, 17
~Qntro !-tolon; (Q~)~otht\n ~t\rryJ
O·r Dlwgdd. CIWl·Y·Dont: (48) Mrs
NI~ Willl~m$1 el~~n ¢~~I
Df!tnlolf!n
Enillwyr mis Hydref oedd (33)
Malr Rsss Jones, T~n y C~er~u.
Clwt-y-bontj (44) Mr$ Owenlli
Jones, ~onlrug: (4B) Jedn Jonss,
Y s901 Gwaun Gynfi.
GYMDEITHA5 GYFEILLION
I!GLWYS CHIS T. CrOQsawyO \)
Gonorl Gorttirll Edwilrdti tfi briod,
g~.i, i Qwp~.. y Cyl"lhl\~ol Y l"r'Iio
diwethaf. Rhoddodd sgwrs
hWyllog a dlfyr ar 'Hiwmor yn y
Pulpud', RQedd merched yr
EgIWY:J wedi 000 yn bry:Jur yn
F~rntoj ~\NF0l'"blnnlJn Oiolch nrn

noson a fwynhawyd gan bawb o'r

PRIODAS. Ar 24 Awst, yn Egfwys
Dewi Sant, Blaenau Ffestiniog,
priodwyd Kathy Hughes a Dyfan
Sion, Caris. OQiniolan Oathlwyd
y wledd bnodas yng Ngwesty'r
Celt, Caernarfon. Mae'r ddau
wedi ymgartrefu ym Mae
Penrhyn.
DIOLCH. Oymuna Oyfan a Kathy
ddiolch 0 galon i bawb am yr
anrhaglon. y carorau a'r
dymuniadau da ar achlysur eu
priodae.
DIOLCH. Dymuna Ernest Jonas.
Hafan, Porth y Gogledd ddiolch
rw dQulu, cymdoglon a ffrtndiau
am eu caredigrwydd tra bu yn
YSoyty ~WynQaa. DIOICndm y lIu
card:au a safwadau H6n di
ddiwedd. Dlolch yn fawr iawn i
bawb.
YSGOL FEITHRIN. Croesawyd
tua 13 0 blant newydd i'r Ysgol
Feithrin ddechrau mlS Medl gyda
mwy I ymuno yn ystod y tymor a
gobeithio eu bod i gyd wedl
ymgartrafu arbyn hyn.
Cynhelir No~on Tan Gwyllt yn
iard yr Vsgol Felthrin nos Fawrth,
:) T~CnW8aa. orysau n agar am Ij
o'r gloeh ae I gyehwyn am 0.30.
MynGdiad yn £1.50 i oGdolion, yn
cynnwys raffl a £1 i blant, gyda
mynediad am ddim i blant yr
Ysgol Feithrin. Bydd yno amryw 0
slondinau fel. c~n poeth, afalau
ttlffi. dlodvdd a mslyslon.
DVPJUP-JAg;onod Gvans dd;olch ;
btIwb tim @u etIr@digrwydd lUag
al: yn ys!od e: hamser yn yr
Y~DYry ae am yr nOli garolau a
dderbyn:odd.
DIOLOH. OyrT1UrltlMontl, Jelln ll'r
leulu dd:olch am bob arwydd 0

gydyrnd~lrTlIdd d ddango~wyd
tuag atynt fel teulu ::arachlysur
QQlli m~m~ n~in ~nwyl, s~f Mrs
Lllll@ MaY L8WIS. LIVS Anneoo.
rr9r~~ Cvlnl91.
DYMUNA '~ulu LAUI'A bVA"~
ddioloh am y cardiau o'r lIu
galwaoau nOn a gatwyd ar 01QI
d"mwo.in yn y cartref.
GCINIJOnF, OIn'1J eoa (T,Il) ~W(j(;
C!lO (1=:0)I n Ilr:-l Willj:\m~ Tnn y

Fron. DinorwiSi £15 (62) Jennie
Lrn Morri~, Cnrtrofi C10 {24}
Dafydd Wyn Evans.

DEIN-IOLEN
I
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w. O. Williams, 6 Rhydfadog. Ffon: (01286) 871259



Vr~yn lIeol mwyaf blasus
$el~i9~~l1rof

Cigoedd parod i'w bwyta
.

Archebion ar 9yfor y rhowgi6t
MYNNVVGH Y GOAAU
OtWC~ATOM Nil

Wavell
Roberts

CIGYDD
London House
LLANRUG

Ffon: (01286) 673574
FEN GIGYDD Y FRO

Cefnogwch ein
HysbysebwyrL-_______ _ ~

dymuno adferiad buan i chwi.
Antorur dymuniadau gorau at
Eurwyn Jones, Camelot sy'n
derbyn triniaeth yn Ysbyty
Gwynedd.
PWYLLGOR NEUADD.

•
Cynhaliwyd y Cyfarfod Blynyddol
nos Lun, 7 Hydret. Yn dilyn
catwyd Pwyllgor i drefnu
gweithgareddau pellach. Cynhelir
Noson Calangaeaf nos lau, 31
Hydref yn y Neuadd Gymuned
am 6.30. Bydd cystadlaethau
amrywiol i wahanol oedrannau,
mwgwd, [ac lantarn, ysgub,
9wis9, swynion a theisen
Calangaeaf. 8ydd diod a chwn
paeth ar gael ynghyd a raftl.
Tynnir Clwb Cant Hydret ar y
noson. Gobeithir cael Noson
Wasael 0 gwmpas y Nadolig.

Hyfryd oedd cael dathlu
degawd cyntaf yr ysgol yng
nghwmni staff a phlant yr ysgol.
Diolch iddynt i gyd am gofio'r
achlysur mewn modd arbennig
iawn. Y mas'r pwyllgor yn
ymhyfrydu hefyd yn y defnydd
helaeth a wnaed ac a wneir o'r
Neuadd Gymuned. Dymunir yr un
brwdfrydedd l'r degawd nesaf.
YSGOL SUL UNDEBOL
BOSRA. Y mae'r Ysgol Sui wedi
ailgychwyn ac atgoffir ein
haelodau itanc y byddwn yn
ymuno ag aelodau Ysgolion Sui
Ebeneser. Deiniolen a
Thabernacl, Cwm-y-glo fore Sui,
10 Tachwedd mewn Darllen
Tawel Noddedig i godi anan i
helpu teuluoedd ditreintiedig yn
Kenya. Felly dowch a'ch hoff
Feibl neu Iyfr storrau Cristnogol i
gymryd rhan.

Bnawn Sui, 20 Hydref cafodd y
plant gyflQ j wold a dQall
arwvdoocad gweinyddu'r Cymun
8endigaid. Cynhaliwyd Sui y
Teulu yng ngotal Mr Mertyn
Jones, a eglurodd ystyr y Cymun
l'r plant ac a fu'n sgwrsio a hwy.
Oiolchir i'r plant a'r athrawon am
gymryd y rhan dechreuol ac am y
caneuon i ddathlu'r
Diolchgarwch. Gobeithir cael Sui
y Teulu eto yn fuan.
PLYGU'R ECO. Dymunir diolch i'r
criw bychan ffyddlon a ddaeth i
blygu'r Eco yn Neuadd yr Eglwys.
Bu plygu diwyd 0 5.30 ymlaen a
chwblhawyd erbyn 7.40. Diolchir i
6wyddoglon yr f;glwy5 am gael
defnyddio'r Neuaod.

gweithgareddau drwy'r wythnos,
gyda diolch arbennig i'r rhai a
wisgodd i fyny yn y Carnifal.

Diolch yn tawr i Fand Arian
Deiniolen a Gwenllian y Red
Dragon Theatre Petal am arwain
yr orymdaith, ac i'r beirniaid ac yr
arweinydd drwy'r wythnos am eu
gwaith ac'r hwyl.

Mae ein drolch yn tawr hefyd i'r
rna: a gymerodd ran yn y
Gymanfa Ganu ar nos Sui 18
Awst yn yr Eglwys, COr Meibion
Dinas Banor a'l harweinydd Mr
James Griffith, Mr Robin Jones
Bethel am arwain y canu, Mr Cyril
Williams yr organydd ac i bawb
arall a gymerodd rhan. Oiolch
arbennig iawn i adran ail-gylchu
dodrefn Antur Waunfawr, Cibyn,
Caernarfon am y piano i'r Eglwys.

Yr ydym yn ddiolchgar iawn
am yr anrhegion tuag at y raffl~a'r
rhoddion arianol tuag at yr Wyl
Flodau a'r Carnifal.

YR YSGOL GYMUNED.
Ddydd Mawrth, 16 Hydref bu
dathlu mawr yn yr ysgol gan fod
yr adeHad hardd yn ddeg oed.
Mwynhawyd cyngerdd yn lIawn
clod i'r ysgol gan yr holl blant. Bu
canu, adrodd, sgetsus a
recordyddion, a hynny'n glodwiw
dros ben. Derbyniwyd cyfarchion
gan amryw a chyflwynwyd rhodd
o'r Anthem Genedlaethol mewn
ffram gan y Cynghorydd Pat
Larsen a agorodd yr ysgol ddeng
mlynedd yn 61

Bwriada Pwyllgor Rheoli'r
Neuadd Gymuned gael cwpwrdd
i arddangos tlysau a chwpanau
gyda phlac bychan i ddathlu'r
degawd cyntaf.

Llongyferchir holl staff a phlant
yr y~gol am y dathliad a dywed
'can y Fendith', a ganwyd gan
holl blant yr ysgol y cyfan:
'Bendithiwn athrawon,
Gofalwyr, cogyddion.
A helpa nhw heddiw ym mhob

peth a wnant,
A holl blant ein hysgol,
Bendlthla Dad netol,
Oy gariad fo yma'n ein canol.'
Pob bendith l'r degawd nesaf.

ADRAN BENTREF YR URDD.
Bydd Adran yr Urdd yn cychwyn
nos Fercher, 20 Tachwedd am
6.30 o'r gloch. Tal aelodaeth fydd
£4.50 am y flwyddyn ac 20c am
ddiod a bisged. Croeso cynnes i
bawb o'r osdran 91wyddyn ~ i
fyny. Bydd manylion !lawn ar gael
wedi'r Eisteddfod Bentref.
EISTEDDFOD BENTREF.
Cynhelir yr Eisteddfod ddydd
5adwrn, 16 racnweoo i gychwyn
am 1 o'r 91QChyn y Neuadd
Gymuned. Mynedlad drwy raglsn
SOc. Bydd e9wyl a lluniaeth
ysgafn ganol y prynhawn. Am fwy
o fanyllon, rhaglenni a thestunau
cy~ylltwch ag EI11abQth
Woodoook ar 870121.
LLONGVJ:AJ:lCI-IIADAUI Avril ~
Geraint Williams, Careb ar ddod
yn naln a thaid unwaith yn rhagor.
~anwyd mab bych(\n, M~ilirli
Slon@da Gwyn a brawd a ffrind
bach l Tomos. ~ob bendlth I chwl
tel teulu.
~o dd~~hI9~~Arw~l, ¢~~

Eboni ben-blwydd arbennig yn
ddiweddar. Cyfarchion arbennig i
ti. Arwel.
GWELLHAD. Rydym yn anfon
sin cafian cynhesaf atach chwi
sy'n sal yn y pentref ac yn

,

Vgyvh vhi'n ddibynQdwy ao yn gallu rhol ohwu
f1wr O'Qh amotJr bob wythn06? Nid OtJB ElngtJn
profiad na sailiau arbennig, cewch hyfforddiant

lIawn.

Am fwy 0 wybodasth, ffoniwch:

(01286) 677013

•

GWIRFODDOLWYR
Rydym angen

cyngor
ar
bopeth

CAB GWVN~DD& D~ VNVSMaN
Bansor. Ca~rnarfon • DolgGllau • PwllhGli

Camera yn ng01al Gwynda1 Hughes, Glascoed, Llanrug. Ffon: 677263

WYTHNOS 0 SHIRLEY BASSEY, Ann
WEITHGAREDDAU EGLWYS Paterson.

SANTES HELEN Unrhyw grwp: NEB YN
AWST 12 - 18ed2002 CYSTADLU

Oyma restr a enillwyr Gorau o'r enillwyr: ESTRYS
cystadlaethau'r Carnlfal. Y PIGGOT, Sian Dafydd Phillips.
Be;rniaid oedd Mr a Mrs Morgan Enillwyr Raftl y Carnifal:
Evans, Pentre Berw, Ynys Man HAMPER: Mrs B Roberts; RUG
Addurno het: 1. Joe Thomas (Rhodd gan) ROSS HUGHES
Addurno pram: 1. ADDA AC FLOORING: Miss Carol Adlam;
EFA, Leann & Glesni Jones. TEDDY BEAR:Mrs Helen Jones;
Addurno beic: 1. Hanna TOCYN £20.00(Rhadd gan Y
Thomas; 2. Joe Thomas. GLYNTWROG, LLANRUG): Mr
Unrhyw bar dan 12 oed: 1. BILL Selwyn Griffith; TOCYN £10.00
a BEN, Elin Williams a Thomas BOOTS: Mrs E J Williams, Mrs
Parry; 2. TEDDY BEARS Helen Jones; TOCYN £10.00
PICNIC, Sioned Alys a Elen (Rhodd gan NORTH WALES
Gwenllian Morris; 3. JAC JWC a ANGLING, CAERNARFON): Mrs
SALI MALI, Cerin & Celyth Green Mathews, CINIO DYDD SUL I
a STEWART LITTLE & LI J J LE DDAU (Rhodd gan) Y
BLACK CAT, Bryn a Cerl Jones SNOWDON, CWM Y GLO: Mrs
Roberts. Janet Ash; TRIP MEWN CWCH I
Unrhyw bar dros 12 oad: 1. DEULU (Rhodd gan) SEREN Y
POLICEMAN PUW a SALI MALI, WYDDFA, LLANBEAIS: Mrs
Wil a Jean Jones; 2. TOM Margaret Christian; GWIN
JONES a SHIRLEY BASSEY, GWYN: Mrs Gwen Roberts;
Selwyn Griffith ac Ann Paterson a GWIN eOCH: Green ticket No:
PAR 0 YSBRYDION, Jenifter 179; BAG: Cath Jones, Nant
Hughes a Janice Lamerick. Peris; DOL BARBBIE: Jane
o dan oed ysgol Evans Tregarth; DESGIL 0
1. BOB THE BUILDER, Jordan FELYSION: Mr David Phillips;
Jones a KARATE KID, William PECYN POKEMAN: Mrs Helen
Lamb: 2.TINKEABELL, Annia Owen, FFRAM LLUNIAU: Mary 4
Evans a TYLWYTH TEG, Magi Bryn Eglwys A

Tudur: 3. LADY BIRD, Carina Enillwyr Raftl yr Wyl Flodau
Collins. HAMPER FAWR:Mrs Ann Parry;
81wyddyn o: 1. JAC Y JWC. HAMPER FACH:Mr John Read,
Cerin Green a CATH FACH DDU. Llangoed, CLOCK: Selwyn
Ceri Roberts. Griffith; CLOCK LARWM; Sarha
BlwyOdyn 1 a 2.! 1. SPIDER Slop Gron; NWYODAU MOLCHI:
MAN, Nathan Hughes a MISS Nancy Williams: PLAT
CL!;OPATJ:lA, Glesni Jones; 2. LL!;CI-IAN:Mrs Nancy Owen,
TYWY50GES JASMINE, Katy Llanllyfni
Lewis; 3. M~RCI-I HWLA HWLA, ~NWI'R LLEW: Enw'r lIew yw
Alicia Jones a PETER PAN, LLYWELYN Nid oes neb wedi
Thomas Evans hawlio' lIew, mas'r enw ar y
Blwyddyn 3 a 4.: 1. ESTRYS cerdyn yn anodd I'W ddeall. Mi
PIGGOT, Sion Oafydd Phillips: 2. fyddwn y ddiolchgar iawn i pwy
CINDERELLA, Catrin Jarvis; 3. bynnag a ddewisodd yr enw cywir
FAIRY GODMOTHER, Bethan gysylltu ac unrhyw aelod or
Gaffey. pwyllgor.
81wyddyn 5 a 6.!1. MICKEY ENWI'R GWNINGEN: Enw y
MOUSE, Gethin Phillips; 2. gwningen yw LEA. Enillydd yw
TW~~NI~S, Dylan Wyn Roberts. Mrs Rene Evans
uwcnradd hvd at 15 oso: 1. HELFA DRYSOR Enillwyr vr
~RYNT~R~~L.Cerl Jones. Hella Drysor oedd Mr & Mrs
nros i~ oed: 1.~~MAU Y Clifford Williams a Mr .g. Mrs
GYMANWLAD, Roberta Griffiths; Gwynfor Roberts
2 BREAR RABBIT,Mr Salisbury; Mae pwyllgor y Carnifal am
3. CLOWN, Wendy Phillips a dlolch i bawb a gefnogodd y
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Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407
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Coed Bolyn Mawr, Bethel

JCB FdtjtrCJ.c~a trailer5 16 tunnell
digger~ bychain ac excavators 3600 newydd

a llawer mwy

• ar gyfer Ilogi peiriannau
• ty"'" IQQting~

JJ;I • clirio gerddi
• neu unrhyw walth Glirio ~afl606dd
Ffoniwch am fanylion

(01249) 671300
fleu (07775) 638620

R. L. DAVIES

mrs Hydref oedd: £40: (85) O.
Williams, 18 Glan Gwna Terrace;
£25 (13) P. a V. Hughes, Pennant;
£15: (37) C. Roberts. 1 Hen
Gapel; £5 (40) A. Griffiths. 4 Glan
Gwna Terrace.
CYFARFOO BLYNYDDOL. 8ydd
Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas
Cae Chwarae Caeath ro ar nos
Lun, 1e Tachwedd yn y Ganolfan.
Bydd rhald stno: swyddogion
newydd a dyrna gyfle i rieni eraill
ymuno a'r pwyllgor.
PENCAMPWRAIG Eleni mae
Hannah H\,I9he~ yn eQnc~mp
wraig GQgledd Cymru mewn
Jiwdo. Hefyd bydd yn teithio i'r
Palas Cristal Llundain i gynrychioli
Cymru ym Mhencampwriaeth
Prydain.

GWASANA~THAU'R CAP~L.
Cynhelir y gwasanaethau canlynol
ar Sullau Tachwedd:
3 10.00: Diolchgarwch
Gwasanaeth teuluol heto
Dafydd Iwan a phlant yr Ysgol
Sui;

1011.00:Vs9oISulj
17 11.00: Ysgol Sui

2.00 Parch Dafydd Hugh~~:
24 11.00 Ysgol SuI.
Disgwylir bydd pob gwasanaeth
yn y Capel ar ei newydd wedd.
aydd Pwylleor Gwaith y swyddo
gion am B.OO yr hwyr nos lau. 28
Tachwedd.
PWYLLGOA CAE CHWARAE.
fnillwyr Tynfa Misol Cymdaitha.~ y
Cae Chwarae Caeathro ar gyfer

CAEATHRO
- ~ - - ~

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

Eirlone (Cogyddes Ysgol Bethel).
Y maeth roddwyd a mwytha - yn bwdin

Eu bwydo a geirda.
Q'i bowlen lIanwyd boliau

Lluniaeth ddaeth gan fenyw dda.

y Parch Gwynfor Williams yn eu
hannerch. Cyflwynwyd ffrwythau'r
plant i breswylwyr St Teilo.
DIOLCH. Dymuna Beryl Parry.
Hafod Elen ddiolch i'w theulu,
Hrindiau a chymdogion am y Ilu
cardiau, anrhegion a'r
dymuniadau gorau a dderbyniodd
pan oedd yn yr ysbyty. Oiolch yn
fawr.

Hydref cynhaliwyd Gwasanaeth
Diolchgarwch yr Ysgol Sui yn y
Cysegr. Cafwyd cyfarfod
bendithiol lawn gyda'r plant i gyd
yn cymryd rhan yn effeithiol iawn.
Cyflwynir y casgliad i Ward y
Plant, Ysbyty Gwynedd.
Bore Sui, 20 Hydref y cynhaliwyd
Gwasanaeth Oiolchgarwch
Bethel, eta gyda phlant yr Ysgol
Sui yn cymryd rhan a'r gweinidog,

Gwasanaeth Trylwyr
gan V boblIlIiIOPPP·IIYNOL

Gwasanaoth Pvreonol Cyfoiligar iCHWI
VCwasanaeth Techneaol Oorau
j'ch CAR. Cystal A

Gwasanaeth Prif Ddellwr
felly, P8 gar bynnllg ytlYGh MOT

,-----,
GHWI yn oi yrru,
v Awdt I2..t~ve...._

dychwelodd yn 61 gyda balchder
j'w wreiddiau. Diolchwyd iddo ar
ran y Gangen, ac hefyd i ferched y
te gan Glenys Griffiths, a Margaret
Williams enillodd y raHI. Ahiannon
Roberts, Caeathro fydd yn cadw
cwmni i'r aelodau y mis nesaf.
CLWB BRO BETHEL. Cynhaliwyd
cyfarlod mis Hydef yn Festri
Bethel a'r gwr gwadd oedd y
Parch R. E. Hughes, Nefyn.
Cawsom sgwrs ddifyr iawn am
'Allweddau' pryd cafodd pawb
fwynhad mawr. Diolchwyd iddo
gan Mr W. James.

Cynhelir y cyfarlod nesaf yn
Festri Cysegr ar 5 Tachwedd a'r
slaracwr fydd Mr H. P. Hughes,
Bethel.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL.
Cynhaliwyd noson agoriadol y
gymdeithas nos Fawrth, 15 Hydref
yn Festri Cysegr.

Sian Gibson a't pharti oeoo yn
gyfrifol am yr adloniant a chafwyd
orig ddifyr iawn yn eu cwmnL
Roedd yr aelodau wedi eu swyno
gan lelstu'r merched ac
amrywiaeth y rhaqlen. Diolchwyd
rddvnt gan Mr Jenkin Griffith
Faratowyd lIuniewth i bawb gan y
pwyllsor. Cynholir y cyfarfod nesaf
ar 19 Tachwedd am 7.15 yn Festri
Cysegr pan gawn sgwrs gan Olga
Lloyd Jones yn son am Cyfrinach
y Gwenyn.
CLWB 100 Y CLWB PEL-DAOED
£100: Iwan Jones, Bethel; £50: J.
Newell, Caernarfon: £25·
Margaret Williams, Bethel; £25:
Marcus Robinson, Bethel; £10 yr
un i'r canlvno:: John Morgan:
Gwilym Williams; Aled Williams;
William Robinson: Dylan Jones:
Maldwyn Hughes; Elen Fowkes;
Dylan Roberts; M. J. Gree; Pat
Griffiths, HSBC Bangor; M.
Bardsley, Huw Williams; Darren
Jones; rona Williams: Mathew
Gossott, V !=elinheli; MargarGt
Olga Davies, A. L. Hughes; loris
MClrri~: Danl~1 Jon~~: J. G.
Morgan, Rhosgadfan.

I ymuno a'r clwb cysylltwch a
Tecwyn Hughes, 4 Y Odol, Ff6n
(01248) 671469
CLWB 100 Y NEUADD. Ma~
casglwyr y Clwb 100 b~lIa.ch yn
casglu taliadau yr aelodau sydd
am ail-ymlaaodi. 8ydd y 9wobrau
yn cael eu tynnu yn Y5tod un 0
weithgareddau1r Eisteddfod.
DIOLCHGAAWCH, Fore Sui, 13

Roedd dydd Gwener 18fed 0
Hydref yn ddiwrnod cymysglyd
iawn i blant ysgol Bethel.
Roeddynt yn hapus am fod
wythnos 0 wyliau o'u blaenau ond
yn drist hefyd oherwydd bod rhaid
ffarwelio ag Anti Eiriona, cogyddes
yr ysgol.

Bu Mrs Eiriona Williams yn
gweithio yn yr ysgol ers 32 0
flynyddoedd. Cafwyd cyfarfod
ffarwelio yn yr ysgol bnawn dydd
Gwener pryd y cyflwynwyd anrheg
a blodau iddi ar ran rhieni, plant ac
athrawon yr ysgol. Yn ystod y
cyfarfod cyd lefarodd plant
blwyddyn 3 y gerdd 'Clnio ysgol'.
Perfformiodd genethod blwyddyn
6 ddrama fer yn son am helyntion
mewn cegin ysgol pan aeth
pobeth 0 chwith. I orffen y cyfarfod
canodd y plant gan 0 ddiolch i Anti
Einona. Cyflwynwyd anrheg i Mrs
Williams hefyd gan Mr Oafydd
Jones ar ran Gwasanaethau
Masnachol Gwynedd fel
gwerthfawrogiad o'i gwasanaeth.
Dymuniadau gorau I Anti Eiriona
ar el nymoceonac
M!;~CH!;D y WAW~. Cynhaliwyd
yr ail gyfarfod or rvmor yn yr ysgol
ec, yn dilyn canv Can y Mudiad,
croesawyd pawb gan y Llywydd,
Beti Owen.

Llongyfarchwyd Margaret
Eckley ar ddod yn nain unwaith
eto a Ffion Meleri. merch Anita
Owen. am gael ei dewis yn brif
ddisgybl Ysgol Brynrefail.
Cydymdeimlwyd a tnsutu Alys
Jones yn dilyn ei onrorerncaeth 0
9011. ai rnarn yng nghyfraith yn
ddlweddar.

I-Iysbyswyd y Gangen am
weithgaredd y Pwyllgor
Rhanbarth, sef Noson Plygaln i'w
chynnal ddechrau'r flwyddyn,
gyda Dellwen Hughes yng ngofal
parato: Parti Canu.

Yn anltcdue roedd y gw r

gwadd vn methu bod yn bresennol
oherwydd salwch ond fo lanwyd y
bwlch ar fyr rybudd gan y
Parchedig Marcus Robinson.
Cafwyd ganddo sgwrs hynod 0
ddiddorol vn gon am QI bronaoau
fel 'Cofi Ore' pan yn fachgen yng
N~haernar#on. ~onlodd hefyd am
niter 0 gymeriadau oedd wedi
9wn~"'d argraff arno dros y
blynyddo9dd. Cafodd 81 ragu yng
Nghaernarfon ac ar 81 lelthio'r byd
fel Gaplan yn y Llygnes

Camera yn ngofal Richard LI. Jones, 5 Y DdOI. FfOn; (01248) 670115
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Geraint Ells, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726
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FFENESTRI ERVRI
GARTH ISAF,LLANRUG
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GWYN JONES

TleEDI LOTERI AR WERTH YMA!

DEINIOLEN
Ffon: (01286) 871521

Ar agor 7 a.m. - 9 p.m. bob diwrnod

Petrol • Disel • Nwy Calor • Glo
Cylchgronau • Papurau Newydd

Cardiau Penblwydd • Wyau
Nwyddau Graser • Melysion

GORSAF BETROL
&so BE

Padarn Lake am eu cyfraniad hael.
Enillwyr Clwb Cant Hydref 2002
oedd 1. (159) Heulwen Edwards; 2.
(061) Gwenda Roberts; 3. (075)
Gwynfor Jones; 4. (035) lola
Owen; 5. (175) John Roberts.

Rygbi: Cynhaliwyd Twrnament
Chwaraeon y Dalgylch ar 17
Hydref a chafodd pob un 0 blant yr
Adran lau gyfle I gymryd rhan.

Yn Capel Goch y cynhaliwyd ein
Gwasanaeth Diolchgarwch eleni
gyda'r plant i gyd yn cymryd rhan.
Casglwyd swm 0 arian at
elusennau yr oedd rhai 0 blant yr
ysgol yn gysylltiedig a hwy.

Dymunwn yn dda i Mrs lona
Ceirtoq sy'n mynd ar gyfnod 0
famolaeth ar 01 hanner tymor ac
edrychwn ymlaen i groesawu Miss
Rhian Roberts yn el lie i ddysgu
dosbarth 3/4.

Hwyl fawr i Ryan Lewis sy'n
symud i Ysgol Llanrug
CYMDEITHAS YR EGLWYS.
Cynhaliwyd y Gymdeithas nos lau,
3 Hydref yn Angorfa. Cymerwyd y
rhannau agoriadol gan Mrs M.
Lennon gyda Mrs A.P. Jones yn y
gadair. Croesawyd y wraig wadd,
sef Mrs Tegwen Morris, Llanberis
yn siarad am aromatherapi, ac
hetyd fe roddodd berfformiad o'r
gwaith ar un o'r aelodau.
Diolchwyd iddi hi ac i Mrs Margaret
Griffiths am y baned a'r raftl gan
Heulwen Edwards, a'r enillydd
oedd Bett Hughes. Gwellhad buan
i'r aelodau, sef Clara Roberts,
Alwena Morris, Betty Humphreys,
Ralph Jones a Stanley Owen.
Hefyd dymuniadau gorau i Buddug
a Brian Wakeham ar eu Priodas
Ruddem, ac fe ganwyd pen-blwydd
hapud i Anti Gracie yn 86 oed

aelod ffyddlon a lie cafodd nerth i
wynebu ei salwch drwy
ffyddlondeb cyson y Parch
Christine Owen.
DIOLCH. Dymuna Mrs Nellie Wyn
Jones, 7 Bro Cadfan, Rhosgadfan
(gynt 0 Llwyn Dyrus) ddiolch 0
gal on j'w theulu, ttrlndrau a
chymdogion am eu cydymdeimlad
drwy gardiau, galwadau ffOn ac
ymweliadau ar farwolaeth ei hetaill,
Mr Wilfred Wyn Davies, yn 68
mlwydd oed gartref yn 61 Ronald
Avenue, Cyffordd Llandudno ar 25
Medi 2002, wedi cystudd a
ddioddefodd yn ddewr am gyfnod
tur.
YSGOL DOLBADARN
Croesawyd 25 0 blant bach i'r
dosbarth Meithrin eleni a
chychwynnodd 19 ar eu haddysg
IIawn amser yn y cosbartn Derbyn.
Croeso mawr iddynt i gyd.

Croesawn hefyd Miss Catrin
Williams i'n plith i ddysgu 91 4/5 a
daeth Mrs Elrlan Owen yn 01 j
ddysgu Blwyddyn 2 ar 61 cytnod
secondiad i Cwmni Cynnal. Croeso
hefyd I MISS Manon Jones sv'n
ymgymryd a dysgu" plant
Llythrennedd y Teulu ac mae
Helena Palambo gyda'r rhieni.

Rydym yn falch hefyd 0 glywed
fod Mrs Meirwan Williams wedi rho:
genedigaeth i ferch fach, set Swyn
Hat. Llongyfarchiadau Iddi hi a'i
gwr, Dewi, a phob dymumad da
iddynt fel tsulu.

Cynhaliwyd noson
gymdeithasol gan Ffrindiau'r Vsgol
ar 25 Medi yng Ngwesty Padarn
LaKe gydag Elwyn a Gareth yn
canu ond yn anffodus siomedig
iawn fu'r gefnogaeth i'r noson.
Diolch i Mr Elwyn Evans a Gareth
am roi o'u hamssr ac i Westy
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• Danfon am ddim i hnll
grslal Brg'r Eco

,

Flon: (01286) 676 040

DODREFN PERKINS
(5afl@'r han Ngl~8")

CAI!RNAIlJ:ON

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

,; "

,c

Ffon: (01286) 870202

• •

COR M~IBION DVFFRYN PERIS
Ymddiheuriad: Yn y rhifyn diwetha
o'r Eco cyhoeddwyd, 0 dan y
pennawd uchod, fod Cor Meibion
Dyffryn Peris wedi rhoi rhodd 0
£200 i Bias Penqwaith, Llanberis.
Dymunir esbonio mai i Glwb yr
Henoed Llanberis y rhoddwyd yr
arian.
UNDEB Y MAMAU. Yn dilyn
seibiant yr haf ail gychwynnodd y
cyfarfodydd rrusol bnawn dydd
Mawrth ar 1 Hydref. Gweinyddwyd
y Cymun Bendigaid gan y Barch
Vlttoria Hancock. Darllenwyd rhan
o'r Ysgrythur gan Mrs Audrey
Evan5, Yn dllyn yr oedd yChydlg 0
faterion busnes i'w trafod.

Anfonwyd cyfarchion 0 wellhad
buan i Mrs Clara Roberts ar 61 ei
IIawdriniaeth ali arhoslad yn Ysbyty
Gwynedd yn ddiweddar
Groesawyd Mrs Bet Hughes yn 01
atom, hithau wedi cae I arnostao yn
yr ysbyty. Roeddym yn falch ei bod
yn gwella yn ara deg.

Mrs Nellie Morris oedd yn
ymorol am y IIuniaeth ysgafn a
diolchwyd iddi hi a Vittoria gan Mrs
Nan Owen, gyda Mrs Hilda
Williams yn eilio. Mrs Bet Hughes
oedd enillydd y raftl.
Dlweddwyd drwv adrodd v Gras.
DVMU~A Mrs Carrie Hugtlea, e
Padarn Road. ddlolch 0 galon am
yr holl gardiau 0 ddymuniadau da,
y Ilu anrneqion a'r galwadau ftcn a
dderbyniodd ar ei phen-blwydd
arbenrua yn 80 oed. Drolch i bawb
am au caredigrwydd.
DYMUNA Bert Parry, Sycharth,

Stad Preswylfa ddatgan ei
werthfawrogiad diffuantaf am bob
arwydd 0 garedlgrwydd a
dderbyruodd yn ystod ei waeledd.
Diolch yn arbennig i feddygon a
staff meddygfa Waunfawr a
Llanrug, holl staff Ysbyty Gwynedd
a Mancelnlon ac hetyd rr Parch
John Pritchard a holl aelodau
Capel Coch a Nant Padarn.
DYMUNA Mrs Clara Roberts,
'Anfield' ddiolch 0 galon i'w theulu
a'i ffrlndiau am yr holl gardiau,
blodau, galwadau ffon tra bu yn yr
ysbyty ac ar 61 dod adref.
DYMUNA Cor Llersiau Lliwedd
ddiolch i Hogia'r Bane ac Aneuryn
am eu cyfraniad at noson
lwyddrannus a gynhahwyd yng
Ngwesty'r Dolbadarn yn
ddiweddar eur C6r yn orvsur y
mrs diwsthat yn cynnal
Nosweithiau Llawen yn y
Bontnewydd a Llangaffo, Sir Fon.
Mae'r Cor yn mynd ymlaen 0 nerth
i nerth a dymunwn groesawu
aelodau newydd atom.
DIOLCH. Dymuna Mrs Gwyneth
Davies a'r genod, 61 Ronald
Avenue, Cyffordd Llandudno (gynt
o Olgra Terrace, Llanberis). ddlolch
am y "U carotau. galwadau ffon a'r
ymwoliadau yn eu profedigaeth 0
go'" onoo. tad a maio. Mr WilfrGd
Wyn Davies, ar 25 Medi 2002, wedl
cystudd hir.

Cynhahwyd yr angladd yn
Eglwys St Ffraid. Glan Conwy ar 1
Hydref 2002. Casglwyd y swm
£320 er cot am WiIf tuag at Eglwys
gt. ~fraid, Glan Conwy lie bu yn

~~~~~~~~~

lLANBERIS ,
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Gwyneth ac Eifion Roberts, Becws Eryri. Ff6n: 870491
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ar gyfer priodasau, pen·blwyddi ac
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Daroudau Hwyl, Ohwaraoon
a Delta Powerkites.

Orlau Agar
aaaAf~ & dlwrnod yr wythnos'
It.l.u, GYVorlorl Gt.luvyrn, eul, L.lun

e:Ne:RGY CYCLES
so Strya fiawr

Llanberia
aei(i~a BarGudau

P~rtif'\,I@ Thrw$;o ~eic$
g~i~~~fordd~ My~ydd,
BMX, Triathlon

Dylan Qriffitll
TREFNWR ANGLADDAU ANNIBVNNOl a lLEOL

TROS-V-WA~N,P~NISARWAUN
Vn gwasana9thu'r holl ardal yr ECO ac
ymhellach i ffwrdd

Gwasanaeth teimladwy,
urdda~ol a phersonol.
24 awr y dydd
Ffoniwch:Dylan (Llys)ar87183_

Symudol: 0777812739
....-------,
HEFYC~~~~~======~~~

www.ybistro.co.uk
Perchnogion: Danny a Nerys Roberts

LLANBERIS
Ffon 871278

I~============~
Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math
argael-

-

Ffon: (01286)
G'~999 (dydd)
676285 (nos) I

J.M.
JONES

A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

YSgwOr
llanrug

Ceisiadau am
Gymorth Ariannol

Gwahoddir ccisiadau gan
gymdeithasau a mudiadau lleol
sy'n dymuno cael cymorih
ariannol tuag at eu eostau
cynnal.

Dylid anfon pob cais, ynghyd
atr daflen ariannol ddiwcddaraf
i Glcre y Cyngor, Dafydd
WhIteside Thomas, 'Bron ~'
Nant', Llanrug, Caernarfon.

Y dydd iad cau ar gyfer pob
cais yw 30ain 0 fis Tachwedd.
Bydd y eeisiadau yn cael eu
hystyried yng nghyfarfod mis
Rhagfyr o'r Cyngor.

Cyfarfu'r Cyngor yn 'Angorfa',
Llanbcris ar nos Iau, 17 Hydref
gyda'r Cynghorydd Dei Tomos
yn y gadair, Croesawyd Oafydd
Wigley A.C. i'r cyfarfod a
cbafwyd amlinelliad ganddo o'i
waith yn y Cynulliad, a'r modd
y datblygodd y Cynulliad ers ei
sefydlu. Cafwyd trafodaeth ar
nifer 0 wahanol bynciau gan
gynnwys Goriad Gwyrdd Eryri,
trosedd, trafnidiaeth a
chystadleuaeth yr 'Ironrnan',
Bydd nifer o'r sylwadau yn eael
sylw pellach gao yr Aelod a'r
Cyngor,

Adroddwyd fod difrod wedi
ei wneud i ffens newydd yng
nghae chwarae Frondeg.

Derbyniwyd gwybodacth fod
cyfarfod wedi ei drefnu i drafod
problemau beicio ar lwybr yr
Wyddfa, a bod gwahoddiad i.
anfon cynrychiolydd ar ran )'
Cyngor, Yn ogystal, cytunwyd i
estyn gwahoddiad i Barbara
Jones 0 Bare Cenedlaethol Eryri
i fynychu cyfarfod o'r Cyngor
ym mis Innawr i roi adroddiad
ar raglen mynediad cyboeddus i
dirQ~dd agored.

Adroddodd y Clerc nad oedd
fersiynau Cymraeg o'r
dogfennau yn ymwneud §'r
Archwiliad Mewnol wedi eu
derbyn.

Rhannwyd crynodeb 0 brif
bwyntiau'r Cynllun Unedol
newydd i'r aelodau a

derbyniwyd sylwadau
ysgrifenedig. Yn dilyn
trafodaeth cytunodd y
Cadeirydd i fwrw golwg dros y
cyfan ae i gysylitu a'r Clerc er
mwyn anfon sylwadau terfynol i
Gyngor Gwynedd erbyn diwedd

•y mis.
Bydd swydd y Clerc yn cael ei

hysbyscbu yn y Wasg, gyda'r
dyddiad eau ar ddydd Mercher,
20fed 0 Dachwedd.

Ysryriwyd y ceisiadau
eynllunio canlynol, ae nid oedd
gwrthwyncbiad i adciladu storfa
yn Crib Coch; cryfhau
tomennydd chwarel Dinorwig;
estyniad i Afon House; gosod
antena 02 ar dir ger Hafod
Lydan; estyniad i Frongoch,
Nantperis ac adeiladu garej
ddwbl ger 6 Tai Fictoria. Nid
oedd gwrthwynebiad i leoliad ty
yng ngardd Dol Per is,
Llan beris, ond roedd )r Cyngor
yo gwrthwynebu dyluniad )T ty
gan na fyddai'n cydweddu a'r
gwaith carreg ar y gwe lY
gwreiddrol. Pendcrfynwyd
gwrthwynebu cais am osod
carafan static ar dir aoored ser
Gwesty Lake View.

Derbyniwyd gwybodaeth am
)7 gost 0 wneud asesiad risg 0
gerrig beddi, a phenderfynwyd
parhau a'r drcfn bresennol, 0
gofio fod )'r Archwiliwr l\1ewnol
eisoes wedi cymeradwyo'r
archwihad misol.

Cyngor Cymuned Llanberis oherwydd fod y chwyn
Canclwm Siapaneaidd yn
ffynnu yn y eyffiniau. Yn
ogystal, adeiladwyd ffens ar un
terfyn o'r cae oherwydd
bygythiad hawlio'r tir gan
unigolion. Gwnaerhpwyd hyn i
gyd er mwyn sicrhau lie diogel i
chwarae i blant ifanc yr ardal
hon 0 Lanberis.

Yn anffodus, 0 fewn ychydig
ddyddiau igodi'r [fens, gwelodd
rhywun neu rywrai yr angen i
dorri adwy ynddi; a hynny heb
gysylltu a'r Cyngor, na gofyn
caniatad. Mae'n amlwg nad
plant fu'n gyfrifol am y
weithred, ond oedolyn neu
oedolion. Mae'r Cyngor yn
gresynu'n fawr at y weithred
hon, mae'n golygu y bydd yn
rhaid ystyried 0 ddifrif a oes
gwenh mewn gwario arian
trethdalwyr pan fo rhai
unigolion yn anwybyddu
ymgais y Cyngor i sicrhau lIe
diogel i blant ifanc chwarae.
Byddai'r Cyngor yn ddiolchgar
o ddcrbyn unrhyw wybodaeth
ynglyn a'r difrod, a gellir
cysylltu a'r Clerc neu unrhyw
aelod.

Cafwyd gwybodaeth fod rhan
o lwybr eyhoeddus rhif 36 drwy
ehwarel Dinorwig wedi ei gau
dros dro oherwydd gwaith
cryfhau'r tomennydd.

Derbyniwyd ateb gan Gyngor
Gwynedd ynglyn a geifr Pare
Padarn, a phenderfynwyd gofyn
am gynryehiolaeth ar unrhyw
bwyllgor a drefnir yn y dyfodol
idrafod y problemau.

Derbyniwyd adroddiad am yr
yrngynghoriad ynglyn a Goriad
Gwyrdd Eryri, a chytunwyd i'r
Cadeirydd fwrw golwg drosto ac
adrodd yn 61 i'r eyfarfod nesaf.

Trafodwyd cystadleuaeth yr
'Ironman'. Roedd y Cyngor yn
gresynu fod cymaint 0 lanastr
wedi ei adael ar 61 ar Gae'r Od61
yn dilyn y gystadleuaeth, ae yn
teimlo hefyd na fu digon 0
ymgynghori rhwng y trefnwyr
a'r bobl leol ynglyn a chau'r
ffyrdd dros gyfnod y ras. Er
hynny, teimlid fod y
gystadleuaeth wedi bod yn
llwyddiant, ac y mac'r Cyngor
yn siomedig fod y trefnwyr wedi
periderfynu pcidio 3 bwrw
'mlaen 3'r gystadleuaeth yn yr
ardal dros ~. blynyddoedd i
ddod

Bydd cyfarfod nesaf y Cyngor
)'11 cael ei gynnal yn 'Angorfa',
Llanberis ar nos Iau, 21ain 0 fis
Tachwedd am 7.00 o'r gloch.

Cae Chwarae Frondeg
Llanberis

Yn ystod y flwyddyn a aeth
heibio, sicrhaodd Cyngor
Cymuncd Llanbcris ofal 0 Gac
Chwarae Frondeg ar ran Elusen
Tlodion Rhuthun. Yn y cyfnod
hwnnw, mae'r Cyngor wedi
gwario dros £1,000 ar glirio'r Ur,
a b}ldd COSlau clirio i'w
hwynebu eto yn y dyfodol



Cymdeithas Golff
Cyn-ddisgyblion

a Staff
Hoffwn ddiolch yn fR\Vr iRwn i
Mr Hush G. Roberts)
Cacrnar[on a gy11\v}rnodd siec j'r
ysgol am £.2~() yn dilyn y
8ystndleuaeth 801f£ flynygdol
rnwng y cyn-ddlsgyblion a'r
~[aff.
Uo~s dim gwybodaeth pwy

,enillodd! Efallai y claw'r
\vybodaerh i law erbyn y rhifyn
nesaf.

adref a chyrraedd yr ysgol am
chwech y bore ar 23 Gorffennaf.

Dyna beth oedd gwyliau!
'It * *

Dyma deirnladau rhai eraill
oedd ar y trip:
Cadi Roberts: Wyrhnos flinedig
ond llawn hwyl. Pawb wedi
mwynhau eu hunain yn fawr.
Ifan Dafydd: 'Stade de France'
yn wych. Cael mynd i
stafelloedd newid tim
cenedlaethol y Ffrancwyr (rygbi
a phel-droed) ac yna gweld y
trac rhedeg. Gwych, gwych,
gwych!! !
Leigh Mathew Willianls:
Golygfeydd bendigedig. Y bwyd
yn - ddiddorol - i ddweud y
lleiaf. Genod 'smart' yn y disgo
ac yn Euro Disney. Yn siwr 0
fynd yn 81 eyn hir.
Kate fohnson: Mwynhau gweld y
(Notre Dame' ar 61 clywed
amdano, Gwl~d brydfcrth lawn
ac edrych yrnlacn at fynd yno
cto.
llannah JQ1JCS; Llawer 0 hwyl a
gweld golygfcydd gwych. W~di
mwynhau cwmn.i'r athrawon tu
allan i'r ysgol. Diol~h yn fawr
iddynt am roi i fyny h_fo ni i
gyd,
Osia1} Jonp.s.' Ardderchog, fe
wries fwynhau pob munud.
Alaui Ceris + Elm Jones.' Wedi
mwynhsu Euro Disney a'r
orymdcith yno. Elin j'n cysgu
yn y Senedd Hwropeaidd!!!
Profiad bythgofiadwy ac yn
edrych ymlaen at ddychwelyd
rhyw ddydd .
Ffior Thorman ]oTzes: Digon 0
atyniadau gwahanol yn
Strasbourg a Pi:lTi15 ond y ffefryn
ocdd Euro Disney - diwmod
llawn hwyl. Anodd anshofio'r
RUryli!llJ vrnn.
Emma Smith: Ffaruastic, gwerth
ehweil. Digon 0 ddillad newydd
a llofnodion cymeriadau
Disney. Nr bwyd Ffrengig yn
wych.
Caroline i'11zderson 1" Kace Jones:
1\m:ser diddorol, d~'sgu llawer
mwy o'r i!lith a chyfarfod
Almaenwyr a Ffranewyr i
ymarfer yr iaj tho
Guto Llywelyt,,; Y r hostel yn
hyfryd, digon i'w wneud yno a
digonedd 0 [~yyd Yl1 Lura
Disney yo amlwg fod y bechgyn
angen mwy 0 fwyd na'r genod.

El.lrO Disney yo binacl i'r

b1yyliuu lie tlmf)'W 0'1' di~g)rblion
a'f athra\von wedi cvf~rfod 0-
l..i~f~n \,-ymwriild Ditlncy )'DO,

Gy;,gu bran yr hull ffordd

Baris. LIe enf3wr n digon i'w
"veld. 'T9\.l,r' 9 S'rYmpWI1 (St,,\l~ de
France' ac i f)'ny i'r ail lawr o'r
T~r P;ffel. Golytfa (endi8cdi8.

Wr\11 eYr C\) ru~l1l1diwlllOll yn

~ ...........-_..;..- -
Strasbourz ar _v b01Z[dros _vrafo11EIll.

•I ••

Taith Ffrainc

nrefailolBrion Ys

Dechreuodd y daith fIinedig i
Ffrainc am hanner nOI) ar yr
unfed ar bymtheg 0 Orffennaf.
Pawb yn edrych vrnlaen i'r
siwrnai ond fc gysgodd y rhan
fwyaf ohonom nes cyrraedd
nortntsdd Dover nc yns, ymh~n
rnvw awr !! hunner, msddym
went cvrraeuu C!llYl~.

Yn 01 :.If Y bws wedyn 9C
edrvcn ar nifer 0 Ifllminu n~Q
cvrraedd vr HO~le]Ieusnctid yn
:iITASbollfg sr Ian yr sfnn Rhine
gy[crbYTI a'r Atrnaen.

Y diwruud wenvn codi urn
euith, cacl brCCWC1:iL a mvnd ar
ein tuith gynraf i'r Scncdd
Ewropecaidd. O! roedd yn
ddiflas zwranuo ar rhywun yn
eiarad rnur hir, orul rocud yr
ad\illud rn herdd I:l ditldurol ac
fc gawsom gyfle i ofyn
cwest:~ynau urn yr Undcb
.Hwropeaidd.

Yn ystod y dydd fe w,clsom y
(;goeirlgn yn S;tt1~hollr8 ac fe
aath y thai esn·lol i ben y
Gadeirlanl Roedd yr olygfa yn
wvch ac VJTtb RWr~ fe welsom y
cloc CllWOb". Wcdi cinio mjnu ar
y 'mmitrain' 1 ymweld a'r hen
dref, hwyl fawr gyda phawb yn
galw 'bonjour' ar bob Ffrancwr
ar y stryd.

Gyda'r nos aethom ar yr afon
I.!111 nlC,"'O ~W~ll) rV'i\lg yn
QndIQ~9 Qg~l eyQIil wh~mlil1)(luJ
hen dal a blouilu h}rfryd ym
mhobman.

Ar y dydd Gweller ae(hom i
fttrchna.d enfa\vr Strasbours, i
bcnllcf Ll'v~Dabo a'r rhaeatlr yn
~~ded. Rocdd)" rywydd yn lr~t
ac Ie ga\lJsom bicnic a.r ben
\l~b,,'r rh,,~udr,HWYl1lch yn y
~t\a.Wt'l nethom ar d9.;th Plun
Incline, SC[lailh mewn cwch i
In~r y l~f.l'tac y'l~ "I" },yd y
ll~ml9s 9m rh~rwh!lnner !lwr ~yn
mynd yn 01 i[yny'r liffL, ac wnh
gwr~ fe gnw~om fynd i'r
archfarchnad i~iopa £1f 61~"vpcr.

Y trvdydd diwrnod yn
SU1li)bour~, tl dynla ni'11 Cticl y
plcJcr 0 tYlltl i welO l!aui
IC.r~~~~k6U+'~A t'hAel 9hand~
szvda 1% 0 alcohol'!! cyn mynd i
rnlwcld ~'r cQslell o'r un cnw (\',r

lager.
Dydd g\11~~adnel ~trasho\lr8

a chycl'lwyn 4. ~"itn ynw. ~'rYri
1J

New



l'ryrffwf/wyr ~ vlfriw 'r ddru~'l<ltu.f~ll i'r ddran10.

y, ysbryd.
gyd )'n galed iawn ac yn ages
ia\vn - dim ond un gyfrmach
oedd gan ~rc~rtar\vydd'v~Tr,\vern
ei gau\v'n ddiogcl tan ar 81 y
perfformiad sef hod y penglog
a ddefn}rddiwyd gan yr aClc)rion,
y ddelwedd cnwog fydd 0 hyd
yn gysyllticdig a'r ddrama, )'n
un ~'ir, ar fenthyg gan adran
Bloleg yr ysgol. Daeth a lwc i1r
actorlon, mae'r c)/farw)/du\vyr
yn slcr. Cafwyd ymdrccb
arbcllnig gan bawb a diolch yn
fawr iawn iddynt i gyd am eu
hymroddiad.

Y cast i gyd.
Polonius, ei thad. Rachel
Willian]:) a Kaylcigh Iones ocdd
y Brenin a'r Frenhincs ac Alice
Lanceley ocdd ysbryd yr hen
frenin Hamler. Snrnn Griffiths
oedd Laetes, brawn Ophel ia,
Anghursd Ftsber oedd Horari(),
ffrind ffy(lt11on Hamler. Sian
Derfel oedd y 'gravedigger' a
Jenny Harner fel '[our guide'
gydll'j cnriw 0 ymwelwvr,
Hannah Thomas, Mathew
Bowden-Roberts, Carmen
Lloyd 9 Robert Williams.
Perfformwyr 'y ddramn 0 fewn y
ddrsma' oedd Elin M!li Jones,
Alaw Ceris, Sioned Jones a
Mi~hell~ All~up, Mr Euron
II ughes a M5 Sara Maynard
ocdd yn cyfarwyddo ac mae'n
rhaid diolch YIl fawr lawn iMrll
Rhian El is Owen. Mi:s~An wen
Evans a Ms Eirwen Williall1S
gm tad yn gyfrifol am }' colur ar
'y noson.- Cafwyd diwrnod llawn ~'n}'
theatr ar y dydd Llun paratoi
drwy'r dydd a chael dau ~rmarter
ffurfiol 0 flacn y cvrmni
Dramarama 0 Lundain. Roedd
yn brofi9d g\.verth ch\a.'eil 0
baraloi, hyfforddi a phtrfformio
fei acrorion proffe~iynol - yn
wir, roedd yr aros ac oedl rh\vng
y perfformiadau yn union yr un
farh ac y byddai i gwmnl [healf
proffesiynol, ac felly
ymddangosodd Cwmni
Brynrefail!

Gweitbiodd cin aerorion i

ffurrlW£ (frlacf{vw rawo&&).

-

Cafwyd noswaith gyffrous a
chatwvd 1lwyddiant arbcnnig
lawn i griw 0 ddisgybllon v
y sgol Brynrefail yn "fheatr
Cwynedd ar 14 Hydt'~f 1()()2.
Roedd IS 0 ddi~gyblion
blwyddy" 9 n 4 0 flwyddyn 10
wadi bod yn ymgrter yn grued
ers diwedd tymor yr haf i
baratoi ar gyfar GttTyl Ddrams
~h~llMp~!lr~1 Ysgolion, i
syflwyno 'Hnrnlat'. Trwy
symryd rhnn mse'r disgyblton
wedi sicrhau bod Ysgol
Brynr~f~il wedi cacl ci
chynrychioh mewn Gwyl
Gcncdlucthol,

Roedd pcrfformiudau 0
ddrainau Shakcsncarc yn cacl eu
cvftwvno irwv Gvuiru vu vstod
mts M~dj a nverer 1001. Ni" .
fydd yr Wyl yn cae I ei chynnal
eto am dair blynedd ac felly nid
oedd hwn yn gyflc i'w gollr.
Perfformiodd Ysgol Brvnrefail
ar y nnscn agoriadol gyda Ysgol
y Crcuddyn yn cyflwyno 'A
Midsummer Night's Dream' ac
Ysgol Dyffryn Nanlilc yn
~yflWY110'Romeo a Juliel'.

Matthew Ilou.'ell oedd yn
ch\varae'r brif ran reI IIamlet ac
An\ven Williams oelid ei gariad
Ophe1ia~gyda Rhy~Pleming fei

Hamlet, Profiad Bythgofiadwy
•

Jennifer :;0110$ 11~")yn (fW,isgo)t' bblt
brown Ilejo slreipen wen.

C:lfoCld JenIllfcr Jonc:~ H:), 0
Lanrug, y dryc1ec1d ,,,,obr mewn
gornesr Kara[e yn dill weddar.
Du'n ymltldd yn Mnca Olni) YIn
Man50r ac roedd yo falch ~nW'n
o'i Dh~rrrl1rm l:ltJ.

MC)Yll 5 mlyn(juu mu~ 'rYwul
cyrraedd belt brown hefo
SLfeiDen wen ac mac wITh ci
bodJ rn nos1:,nrth c: sense~,
rc[er Hughc~~rng N'bhullolfiln
Yamdden Caernarfon.

'Ffordd dda 0 gadwtn mt a
tlud i tlUIltlUUtl lli:lwcr 0 bobl,'
ocad ~ciriau Jellllifcr pan
6tyrtrtwyd fddt heth aeaa y
Jyufa. at ~·o.tc.

fob llwydclitln l iddi ac
ellrYCnWn ymlaen gm fWy 0'1"Il"~{!~'"~Jrtut"rt",

Llwyddiant Karate

Athrawon Newydd
Estynnwyd croeso i dri aelod
newydd ym mis Medi: Dr
Emrys Read i'r adran
Mathemateg 0 Ysgol }'
Creuddyn, Bae Penrhyn; Mr
Andrew Sharrock, Pennaeth
Fflseg i'r adran Wyddoniaeth 0
Ysgol David Hughes,
Porthaethwy a Miss Anwen
Evans (wedi dyehwelyd yn 01 i
Gymru) 0 Ysgol Kingstone,
Barnsley, i'r adran Economeg y
Cartref. Gobeithio y bydd y tri
ohonynt yn ymgartrefu yn ein
plitn ac yn mwynhau y naws
arbennig sydd i Ysgol
Brynrefail.

Ffarweliwyd a Mr Steven
Rowlands, gafodd ei benodi yn
Bennaeth Ffiseg yn Ysgol Syr
Tomos Jones, Amlwch. Hefyd
Mrs Ellen Lloyd Jones a
bcnodwyd yn Bcnnaeth
~eonome8 Y Cnrtref yn V~gQI
Dyffryn Ogwen nemesda.
Dvcnwclodd Mr Dcwi Tudur
Ltwi£j l'r brifyl)~ol ym M"ngor
ncdi ~yflluJ yjn~ f~l
Cymorthydd Du~bliirLll'

Dymuniedau gQfilU iddyn~ i
~yd a diolch yn fawr am cu
gwaounucth i'r Y5gol,



CERID ~ACKINNON
;rv.w. 7~, ~, ~. ~~ MSS 4~1t

(01206) G731S0

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

Bwthyn Gadlys
LLANBERIS

FFon: 870444

• •
A'I FEIBION

Cil y Coed. Dwyran. Ynys Mon, LL61 6YD
Llwythl mawr a bach· elirio T5l1• Domestlg a
MQoni1chol • cvncor Cyfgillgar • Prisiau Cy~tadleuOI

Am Iwythi peUac agos, cysylltwch a'r
symudwr smart ... V cludwr elin ...

GWERTHWR CARPEDI, TElLS CARPED A FEINYL
CANNOEDD 0 DDEWIS 0 BATRYNIAUA RHAINIE\xfN STOe

FfO~1WCH UNRHYW AMSER;

WAUNFAWR (01286) 650552

CARPEDI GERAINT OWEN

- -

r-- - -~~::::::::::::::;:::::::~~~~=-====-===-'-==~-
41A STRYD FAWR, LLANBERIS

Ffon: (01286) 872501

•

Arddangosfa aFfair Grefftau
Dydd Sadwm, 30ain 0 tis Tachwedd yn Y SEFYDLIAD

COFFA, LLANRUG.
Gwahoddir unigolion, a mudiadau neu grefftwyr Ileol i

arddangos eu gwaith, neu iwerthu cynnyrch, yo yr arddangosfa
a gynhelir yn Y Sefydlaid Coffa, Llanrug.

Am f'lt'Y 0 fanylion, cysyllter a'r Ysgrifennydd, Dafydd Whiteside Thomas,
'Bron y Nant', Llanrng. (Ffan: OU86 673515).

FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CYFLENWYR AWDURDODAU LlEOL

Buenes teutuoi gyda blynyddoedd 0 brotlad
Ffoniwoh - 'dio'n costio dim i gael pris

HEN YSGOL GLANMOELYN
LLANRUG LLS5 ZRG

(01286) 679G1B {dydd}

(01248) 670081 (nos)

FFE ES1'RI
CELTIC WINDOWS

Harddwch elch cartref gyda

--

14

LIAU SERENARIAN
• rtCYNNAUGWYLIAUYMMHRYDAIN, EWROP AC

YMIIELLh en,
· TEITHlAU T CVNCHERDDhU A TH'EATKAU.
• TREFNU PFCYNNAU CWVlIAU I CRWflt\U A.

MUDIADAU AM BRISTAU RJ-rnSVMOL_
· llWglAU MODERN A MOETHUS
· GWHSTAla f!APON
· CWMl\II TliULUOl
• M1\N~AU COlJI YN CYNNWVg: ttANBERIS, CWMY

GLO A llAN'UUC.
•

AmMy e fanyllon am Bin toltlillD, tf6niweh
AU.-wrddla .r JMaH yo Ngh •• rnarfnll AI O' 211187~~'t

sENS

BW6 22 sedd ar gael ar gyier pob
math 0 logi preifat - nosweithiau
allan, partion. tripiau ac at-i.
Gwasanaeth personol a thelerau
rhesymol gan (01248) 361044

'D1 •L __

BWS BACH AR LOG

Ddiwedd mis Medi
cynhaliwyd Gwyl y Gwyll ar
salle Antur Waunfa,vr. Mae'r
noson yma wedi sefydlu ei hun
ers amser ynS nghalcndr
digwyddiadau'r Antur ac
unwaith eto y flwyddyn hon
daeth nifer helaeth 0 bobl i
fwynhau gwahanol
gyflwyniadau yn son am
greaduriaid fel tylluanod,
ystlumod a moch daear, Bu
caban 'Stcriau'r Nos' a'r
gweithdy bocsus 'slumod yn
hynod brysur drwy'r nos hefyd.

Elfen newydd i'r noson eleni

* * *

Yn y rhifyn diwethaf o'r Eco
gwelwyd, 0 dan y pennawd 'O'r
Waun i Sain Ffagan' hanes
dymchwel beudy Gadda.

Mae Antur Waunfawr wedi
cofnodi'r hanes gam wrth gam
drwy ffotograffau a gellir gweld
yr arddangosfa yn NllY Capel yr
Antur.

I _

oedd Tren y Gwyll, lie roedd
cyfle ibobl deithio ar Reilffordd
Eryri 0 Gaernarfon i'r Waun, yn
arsylwi yn ystod y daith ar
wahanol gynefinoedd ac yn
gwrando ar wahanol
gyflwyniadau ar farerion
amgylcheddol. Cafodd y
teithwyr eu tywys o'r orsaf yng
ngolau fflachlampau ar hyd
Pont Cyrnant a'r ljwybrau
cyhoeddus i safle'r Wyl gan
weithwyr yr Antur,

Eleni eto cynhaliwyd
cystadleuaeth celt" 'Creaduriaid
y Nos' fel rhan o'r gweith
gareddau a chyflwynwyd
gwobrau i'r canlynol ar y noson:
Lea Owen, Sharon Hanks,
Hannah Latham, Victoria
Taylor, Keeley Griffiths, Eira
Rhiannon, Ryan Richards,
Pauline Swatridge, Gruffydd
Rowlands, Sophie Richards a
Charlotte Jones.

AN'!'UR WA-U-N-F-A-W-R--l



Ymestyniad Ff6n wedi Torri?
Angen rhili Newydd? 0:; felly

'B' FFONIWCH "8'

(012Se)e~0247 neu {07780} 811617 {symudol}

Eifion Hughes (7 diwrnod)
Gwasanaeth Da am Bri.c;anhygoe1

Am fwy 0 fanyhon cysyllt\vch a
Cwmni Adwy Cyf

3 Stryd y Plas, Cacmarfon, Gwynedd LL55 lRR

(01286) 678221
f'il~~i(Ol~86)6770~4

MJle gan Cwmnl Adwy Cyf Siop. S....'Yddfeydd a GwelthdaJ wedj eu hadnewyddu ar osod at )'
gtryd PaWT, Deiniolen Mae'r unedau rhwng 12mZ a 74m~hefo rkent yn amryVJIO rb\~lng

£67 a £358 y mts (san gynnwys TAW 11 cltost gu -a~naeth)
(Unodau cnuU ar gael yn Nbalysam, Bethesda a Blacnau Ffl:suruoS)

Siop I S.wvddfeydd I Gweitbdai yn Neiniolen

Cwmni Adwy Cyf

CVNGOR CVMUNl;O LLANQEBJ§

Clerc i'r Cyngor
Oee ganddoch chi ddiddordeb mawn materion IIaol7

Fedrwch chi woithio'n drefnus ae effaltniol ar oich pen slcn
hun, ae Y~9l'ifGnnu CymraQg eywir7

Mae Cyngor Cvmuned Llanberis yn chwilio am Giere i
weinyddu a gweithredu ar ei ran. Mee'n chwilio am berson

cvtntot a brwutrvdlo. bvddat adnabyddiaeth o'r erdel 0
gymorth mawr.

Telir cytloS yn unol a Graddfa Clereod Cynghorau Lleol yn
seiliedig ar nifer penodol 0 oriau'r mi~. TQlir trQuliau.

Cysylltwch yn y lie cynla a Dei Tomos, Cadeirydd y Cyngor,
ac anfonweh eieh eals ato erbyn 20 Tachwedd 2002.

Del Tomos, Ty'n Twil, Nantperis
(01296) 9"250

Glynis Evans
(Ysgrifcnyddes)

Heulfre, Yr Ala. Pwllh~li
(01758) 612609

neu

Cysylltwch a
Mrs EJenna Hughes

( Arweinydd)
Gorwel, Penrallt, PwllheLi

(01758) 612634

Am noson
o ganu amrywiol
o'r sefon uchaf

Cor Godre'r Eifl
Enillwyr Cenedlaethol

•cynrng.

Galw am Fwy 0
Blismyn i'r Fro

I

(Parhad a dudalen flaen)
ymgiprys am y tai newydd prin
a adeiledir dan y cynllun
arfaethedig. Mewn rhai
achosion cae1 tY cyngor yw unig
obaith rhai teul uoedd Ileol igael
ty a'u galluogi i aros yn eu
cyrnunedau. Mae enghreifftiau
hefyd 0 deuluoedd wedi symud
i'r ardal -rhai 0 gryn bellter -
gyda chymorth y cynllun 'Ne\1J
Start'. Yn dechnegol, mae rhai
o'r bobl byn yn 'ddigartref" ac
yn aros mewn llochesi. Maen t
felly yn cael pwyn tiau
ychwanegol ac felly yn disodli
rhai ileol ar y rhestr,

Teimlad y cyngor oedd fod
hon yn system annheg. 0 dan y
dull newydd 0 rannu tai c)rngor
y swyddogion yn unig sy'n cael
gwneud penderfyniad. Gall y
cynghorydd llcol drafod ond
nid argymell na phleidleisio.
Dyma'r rhaswm am i gyngor

Llanddeiniolen ofyn am
newidiadau yn y drefn. O'r
ymateb roedd yn amlwg fod hyn
yn broblem oedd yn codi'i phen
mewn sawI ardal 0 Gymru - yn
drefol a gwledig. Eto cafwyd
pleidlais gadarnhaol dros y

Dyddiad y cyfarfod nesai fydd
s Ta~b.wedd.

YGsol F~i1.hrin,Dciniolen 300
Clwb ri a fl, Penisa'rwaun 300
~euadd Pen~sa'rwaun 300
Ncuadd lUIiwlilll 300
Eil1~\;JdrodBemel 200
Ei!lteddfodPenis'rwaun 200
Eisteddfod G\vaun Gynfi 200
Iko'r W~JJft\ ~oo
i)~indorf fU'iwnD,inivl~u ~QQ
Ll"i~0swnn so
KygYIug ZOO
C],vb Bnwcc;rDeinlolcn ZOO
MH~hed y W~wrDelnlolen )0
CI....,l-. ()~~1n;no~;~ 100

£

Seion
Nid oes bwriad yo 61 y CDU i
ddatblygu yma. Mae angen tai
ar gyfer plant ffermydd sy'n
dymuno parhau iweithio ar eu
ffermydd teuluol. Rhaid
sylweddoli bod Gors Bach,
Eglwys Llanddeiniolen, Capel,
Gwesty poblogaidd a sefydliad
masnachol sylweddol yn rhan o'r
uned bentrefol.
Rbiwlas
Mac'r pentref wcdi ei or
ddatblygu. Os derbynnir y
cynnig am bym theg 0 dai
ychwanegol rhaid sicrhau eu
bod 0 well safon. Dylid darparu
tai pedair llofft fel y gellid
symud iddynt fel bo teuluoedd
yn tyfu. Buasai datblygu ar y cae
gyferbyn a'r y gol yn
ychwanegu at yr anhawsrerau
sy'n bodoli ar "I ffordd 6ul.
Hefyd mae problemau
zwasanaetnau.
Dinorwig
Dylid rhQi ~yfl~i bcntreh o'r
fMth dd~tblyOU' Mae 8~lw
dybryd am ddarptlriaeth jll'

h~nQcd.
Bl'ynJref~a
Pwyslcisir ar sael sefleocdd i'w
datblY8u.

V Ca4p Cymuncdol
Pendefynwyd cefnogi ells y
grwp am £1,500 fel cytrantad at
wells mynedta Yst~d y Rb6~>
Bethel, os bydd hyn yn
dderbynlol iGyngor Gwynedd.

Cynb!ldledd Cymd@itha§
Cynghorau Bro a '1~hrefCymru
Cynhclir Y QYnhadlcdd yn
Ab~rystwyth ar 12 IIydref.
Gwneir dau gynnig ar ran
CynSQr LIClnddeiniolen:
Cyilwyniad san y Cynghorydd
R. Len Jones: 'Mae}r gymdeithcts
}z.on y1l galw ar holl Awdurdodau
H eddLu Cymru i ystyried 0 ddifrif
adler plislrlor,a yrz eirz penlTeji feZ
marer 0 Jrys. '
Cyfi'ryYniad gan y Cynghorydd
Richard Ll. Jones~ 'Man'r
fnJf»deith{1~han _ytl Ilalw ar .y
Llywodraech i Tzewid y ddedd/
gosod ta; Cyngor yn ci !fur!
bresennol a rhoi l{ais i'r
CY11gho,ydd lleol yn y dyfanliad. '
Cymorth blynyddol i fudiadau
Ileol
Penderfynwyd cyfrannu fel a
ganlyn ;-

Cynhaliwyd cyfarfod misol y
Cyngor ar 8 Hydref. Cadeiriwyd
gan y Cynghorydd Richard
Llwyd Jones ac ef hefyd a
offrymodd y weddi.
Derbyniwyd cofnodion cyfarfod
Medi fel rhai cywir. Cyfyngwyd
y rhaglen i drafod, yn bennaf,
Cynllun Datblygu Unedol
Gwynedd, cyfraniadau i
fudiadau lleol a chynygion y
Cyngor yng Nghynhadledd
Cynghorau Bro a Thref Cymru
yn Aberysrwyth ar 1Z Hydref.
Cynllun Datblygu Unedol
Gwynedd.
Penderfynwyd arnlygu'r
ffeithiau a restrir isod mewn
ymateb iGyngor Gwynedd.
Cyffredinol;
Mae gormod 0 ddatblygu mewn
nentrefi mawr fel Bethel a
Llanrug a dim digon rnewn
pen trefi bychain fel
Peniss'rwaun, Cwm.y.Gle,
Kryn·ref~i). Dinorwig a Seton.
fwy~lejSt r yn ormodol ar
adetladu YSlitl]lJcdd rat yn
nvtracn na lai !If eu penI16U cu
nunain vn 01 ua trwm n:..111 rinl
pen rren cern gwlad,
Tytnr hod Cvmru well! disgyn
i'r rran 0 lincll zmllunlo 0 fcwn
pcnucf Icl a wnacd yn Llu\;ier.
Hid yw p~n~l"vfi Cymru yn
di~syn ibatrwm olr fath.
Nid yw'n ddebyniol. bod
pentrefi fcl Dlnorwig)
Penia'rwaun] Gnllt y J4'oel Q

Chlwt-y-Yot\t y tu allan i'r
ffiniau cynllunio.
Gnn bod yr udran addY5J; yn
11YUU clcfftilU fel bri~iQ i
ddi~gyblion y~gol ar hyn 0 bryd,
bydd angen g)vaiLh adeiladu
iddyn[ yn fuun.
Dylid scfydlu gweithfeydd
bychain yng nghefn gwlad yn
hytrach nag yn y trefi mawr.

Murddunod
Mae angen atgywejrio amryw 0
adfeilion yr ardal a'u gwneud yn
anheddau unwaith yn rhagor.
Rha;d cObo mai'r Cyngor Ileol
orfododd y trigolion allan o'r
rhain i dai Cynoor.

Pentrefi:
Penisa'rwaun
M~~ "1'5ymhc;11iadi ~dcilndu
chwech 0 dai y tu 61 i'r Eglwys
U(; Wflh ochr y fynwcnl. Ni\l
yw'r lleoti.ad yma yo addns 0

ftWblac hefyd nid yw chwe t9' yn
ddigon ar gyfer y ga1w yn y
pen [ref Di~gyn m9.e niferoedd
yr Yi1So1, llla~ ang\tn tiai y !;i411
~..~1"'9~~~,f"n~ ~~ ffQrddio.

D"'11il
floot 11iol yn mi~bw ff9rcJdi9
prvnll iJ:l; yn y ~etitj4~f.M~~II~i
rai tai ncwydd ond am £90,000 i
!lJIOO!OOOnid Oill eobai~h ,
dculuocdd if6ln~. M~~'rff~itb
~r,d~l'~~aal~norlgwn vn aa9ill
er-rt}~ ~xbJn. rn...vy Q JJo~blyou
dwy~. Mile hcfyd probl~mau
carmrrOSlae[n, O\Vr 3 llyrUU.

•

Cyngor Cymuned Llanddeiniolen



• HolI docynnau'r Loteri
Ganect laeth61

• cyfl@nwyr owyd
anif~ilfaid- 'bulk' a
rhydd - y rhataf yn !leoll

• Nwyddau groser,
alconol. eartjlau MANw~a

• paYPOint ar gyfer talu
bob math 0 filiau

Brian a Rita
Henderson

SlOP V PENTREF
WAUNFAWR
FfOn~ 650589

Uned 1, Fferm Bryn Afon
LLANRUG

FtOn: (01286) 650349
(0589) 899901

IGWYNANT
l PIERCE

Cynyrchion Coed:
Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol

gywydd a gyfansoddwyd yn
arbennlg i'r Parch Ifor Williams
gan y Prifardd Jams Niclas, yn
ogystal ag emyn ar gyfer yr
achlysur. Mair Rees Jones oedd
yn cyfeilio.

Mrs Megan Morris, fel yr aelod
hynaf, a gytlwynodd rodd 0 ddysgl
arian oddi wrth y ddwy eglwys i'r
Parch a Mrs Ifor Williams, a
Miriam Jones, yr eneth ieuengaf
yn cyflwyno basaged 0 flodau i
Mrs Williams.

Diolchodd Mr Wiliams yn
gynnes i bawb am eu geiriau
caredig a'u hatgofion wrth ddathlu
a chofio'r hanner can mlynedd 0
gydweithio hapus a chyfeillgarwch
gynnes. Yr oedd yn ddydd 0
lawenydd mawr, yr haul yn
disgleirio a'r capel yn lIawn ac te'i
hir gofir gennym.

(Rhes f1aen): y ddiweddar Mrs
Myf~n'YY)'~\.I\I@rlvao GOrOrlVVY, Y
ddjwodd~r M~ HU9ho~1GroulJlon
UGtlt1f;y dlvveddnr Joseph ButJsr,
Cae Goronwy: y ddiwQddar Mr~ t
M. Roberts, Tan-y-~ron a'r
ddiwedd~r Mrs Dorothy Jones,
Bryn Hyfryrl

dlweddar Ifor Williams, Ty Capel:
~nid J~no~_ T~I-y-sarn (Cae
C::Inol. Fachwen gynt): y dlwaddar
~obert John Jono~J 3 Maee ~ili"ni
liinid ~Qnv\)t forthmadog (BrOllCtlit
gynt): y dlwsddar Owan Jones, 9
8rc Elldir aIr diweddar John
HUM~hreyWilliams, Tan v Gralo.

CWMNI DRAMA OINORWIG.
Fwy fedr ddweud pa flWYddyn y
tynnwyd y lIun yma 0 gwmni
~r~Ma CaPQI O:norwlo
~yma'r enwau o'r chw.th j'r ddo
(AtlC10 gufll). Gvvilym DaVies, 10
Bro Elldlr; Helen Roberts. DyTfryn
ulwya (T&n y I-ron gyntl: Y
Ii

defnydd o'r Ganoltan. Gobeithio
yn arw na fydd y Ganolfan yn cau,
felly mae angen pwyllgor ar trys,
cyn iddi fynd yn rhy hwyr.
DATHLU YN SARDIS. Yr oedd 15
Medi yn Sui 0 ddathlu yn Sardis -
dathlu fod y Parch Ifor Lloyd
Williams, Bangor wedi bod yn
Weinldog am 50 rnlynedd.

Daeth i Sardis a Libanus, Clwt
y-bont yn syth wedi gorffen ei gwrs
yng Ngholeg y Bedyddwyr,
Bangor a'i ordeinio'n weinidog
arnom ar 16 Gorffennaf 1952, er
mai ym mis Medi yr un flwyddyn y
dechreuodd ar ei weinidogaeth yn
ein plith. Ar dertyn oedair blynedd
symudodd I Dreforys ond, erbyn
1960, yr oedd yn ei 61 yn y
gogledd, fel gweinidog Penuel,
Bangor. Ymhen peth amser daeth
Libanus a Sardis yn rhan 0
Ofalaeth Bangor a dyna Mr
Williams unwaith eto yn weinidog
arnom, hyd nes iddo ymddeol yn
1989, er y deil i ymweld a ni 0 dro
i dro.

Y Parch Olaf Davies, ein
gWQlnldog presennol a Iywyddai'r
Oedfa Ddathlu. Catwyd adroddiad
gan Manon, Megan ac Elen wedi i
ni wranoo hanes y Cwrdd orosnuo
gan N. Wyn Jones, Yr oedd Llyfr y
Datnlu wgdl ei baratoi gan Eirwyn
Morris. Bangor ac rw gyflwyno I
Mr WlliiamB, yn ovnnwvs i:1togfion
yr ~eIQge\1.Iam el wvlnidogaettl d
hwytl-la.u1n eu d~rllQn l'r
gynUIlQldf~. Yr oooo yn rhyf~ddol
mor amrywiol oecd yr atgoflon
rheini, 90nwe oedd derbyn lIythyr
oddi wrth H~rry ae Eli20bolh Lewis
o Awstralla yn son am y Bgibl 9
gyflwynwyd Iddynt ar achlysur eu
priodas yn 1952 gan Mr William:),
~ hlth9u'r brloda~ syntaf Iddo
weinyddu ynddl.

Oor1JynlwytJ lIythyrau I gyfarch
hefyd oddi wrth ddau 0 feibion
Sardis Q fu'n gyd-fyfyrwyr a Mr
Wiliams yng Nghole9 y
Bsdyddwyr, sst y Parchn Emlyn
Jones (Tanfron Isat) a William J
Lowi:) (Tan y Gttrret).

Vn ystod yr Oedfa bu parti 0
ferched Libanus yn canu rhan 0

CLWB ORWIG. Ymwelodd tim 0
nyrsus 0 Feddygfa Llanberis a'r
clwb uchod yn ddiweddar, sy'n
cyfarfod yng Nghanolfan Mynydda
Blue Peris. Rhoddwyd
gwybodaeth drylwyr am y cymorth
a'r darpariaethau sydd ar gael er
lies yr henoed ganddynt. Enillwyr
y cwis ar lechyd yn dilyn oedd
Morfudd Jones, Eve Braithwaite,
Elizabeth Jones, Betty Jones a
Margaret Faoukener.

Dymunwyd pen-blwydd hapus i
Betty Lloyd Roberts a diolchwyd
iddi hi a Katie Lloyd Hughes am y
te a ddarparwyd ganddynt, ac am
y gwobrau raftl a enillwyd gan Eve
Braithwaite, Alice Griffith, Betty
Bower a Sally Brennan,
Rhoddwyd un wobr hefyd gan
Betty Jones a oedd yn methu bod
yn breeennol.

Atgoffwyd Y' aolodau fod y
ceeunao er budd 'Age Concern' rw
gynnal rhwng 23 0. 26 Medi.
Dathlwyd ail ben-blwydd y Clwb ar
3 Hydref gyda chinio vrn Mwyty'r
1=~lil'\, Canolfon Arddio Seiont,
rnntruc. Eve BraitnWditg ~ MQg!Jn
MOIIIG tl gafodd y rreuu 0 corn r
9~cQn ben-blwydd. Cyflwynwyd
rhoddi6n ar 9yf~r y rarn gan
ucnruc 9 JOg", GI~§§ ~ QeHy LI
Robert:}. 'rr ~nlllwyr osoo nndraw
Qriffi\h, Elil;ubelh Jonee a JOan
GIQ~~.Cyflwynwyd *UGW 0 flod~1.I
I r trvsorvoo. 8Qtty Bower, tol
omydd 0 werthfawroglad 0 I
gwailh o~nmolildwy yn trefu'r
dydd Q.roil'\ eyfGr Tynnwyd Iluniau
o'r dtJlhlu gan Jonn ~rgnngn.

Y dlwrnod dllynol cynhgJiwyrl
cyfarfod 'Age Concern' Gwynedd
a Mon, ~eaeth niter O'f l1elodau
yno. I Glwb Oriwg y dyfarnwyd
ty~tY~9r,farbennl9 am waeanaeth
i'r 9ymuned ac at achoeion da a
dlOlchwyd Qr gin rhM M~wn
gciriau dethol gan y Ilywydd, JOnn
Cantrell. Vmysg y nifer fawr 0

.... _L.. _' ... Itt.

enillwyr raftl yno yr oedd Megan
Morris, Betty LI Roberts a Betty
Bower.
ADREF O'R YSBYTY. Da yw deal!
fod Mr Llew Jones, 4 Bro Elidir
adret o'r ysbyty ar 61 lIawdriniaeth
ada yw ei weld 0 gwmpas. Brysia
wella, Llew.
Y GANOLFAN. Yn rhifyn Mal o'r
Eco bu i ml ddweud wrthych fod
swm sylweddol 0 arian i gael ei
wario ar y Ganolfan, ond gyda
chryn siomiant mae'n rhaid dweud
mai dim ond system wresogi
newydd sydd wedi cael ei rhoi I

fewn. Mae'r qwanh ar y Ganolfan
wadi ai atal srs tua dechrau
Mehetin.
Bu l'r Cadeirydd fod mewn
cyfarfod heto Mr Peter Lunt
Williams o'r Swyddfa Addysg (nid
oedd y pwyllgor yn gwybod dim
am nyn) i oraroc servuta y
Ganolfan. Mae pothau yn edrych
yn dywyll iawn amam gan fad
amryw 0 bethau wedi dod i'r
amlwg sydd angen sylw ac wedi
rhol'r gOBt I rvnv yn ancros 0
u~I-I~1. r::lydym yn ~ylw~ddoll fod
g9n y Swyddfo. AddY~9 ad~iladau
9ralll yn QU gOf91 90, w"h gWI'§,
mae nwvtnsu yn gWQithlO I
9ylllgob. SylVV5ddolvvn nee oes
modd gWI"\~udgwyrihiau as arlen
mar nnn v dyddiQ.Uvma.

Fe rydd yna bwyllgor nsro Mr
Pater Lunl WIlIlQm~ er ~1
T90hw()rld j ddWtlud wrihym belh
rydd y sefYllfa yr aOQg hynny, ond
tybod tl ddyloBem gael pwyllQOr
¢yn hynny gan fod tl~yn 0 belhou
I'w trin !lO hofy~ I tldrych pryd y
gallem wnQud rhyw fath 0

ddofnydd o'r Ganolfan.
Dyma'r tro cyntaf ers imi fod yn

dry~orydd (dro5 ugClin mlynedd)
imi orfod dweud fod mwy 0 arian
yn Myl'\d ollon a dim yn dod I
mewn. MaQ'r clwb snwcer WGdl
cau, does dim codi pwysau, dim

Miss Marian Jones, Mlnallt, 7 Bro Elidir, Olnorwlg. Fton: 870292

_DINORWIG
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LLYSIAU, FFRWYTHAU, BWVDVDD
ACANGHENIONANIF~ILIAIDANWtS

GARTH MAELOG
51 Stryd Fawr, Llanb4ilris

Ffan: 870840

Diolchwyd yn wresog am noson
ardderchog i gloi'r tymor gan y
Cadeirydd gan werthfawrogi yr un
pryd waith y swyddogion am y
flwyddyn 2002, yn arbennig felly
waith yr ysqnfenyddes Mrs
Eleanor Jones yn paratoi arlwy
mor amrywlol a diddorol.
Antonwyd cotion at Mrs Jennie
Hughes, Bryn Parc a Mrs
Eirianwen Evans 1 Ftrwd Madog
na fu yn hwylus eu hiechyd yn
ddiweddar. Etholwyd y
swyddogion ar gyfer y tymor nesaf
tel a ganlyn: Llywydd, Mrs Jennie
Hughes, Bryn Pare; Ysgrifennydd,
Mr Gareth Llwyd Dafydd, Creigle;
Is-ysgrifennydd, Mrs Dwynwen
Williams, Glasfryn; Trysorydd, Mr
Dafydd G. ElliS, Gweledta.
OEDFAON,
Yn ystod y mis cynhaliwyd
oedfaon arbennig. Nos Sui 13eg
cafwyd neges rymus san y Parch
John Owen Bethesda gyda'r
eacrernent 0 Swpor yr Arglwydd
yn dilyn. Llon9yf~r~hwyd Migg
Blodwan E. Owen 2 Tai Orwig sln
naeloo nvnar. Qan Iywydd y mle,
Mrs Jennle A, Robert~ ar ddathlu
ei phen-blwydd yn QS Clad y Sui
hwnnw.

Cynhaliwyd dwy ooota ar Sui y
Dlolchgarwch. nvorer zoreo Yn
oeote'r prynhawn, a chynulliad
toilwng yt"l brc)~el"'tnol. cymerwyd
rhtln g9n yr IQuQnctld Rhian ac
Anna George. Garyl ae Awen
Jon65, ac Amy Lambert.
Vmhellach cafwyd ~yfra"iad 99n
Mr Richard Wyn Evans. Mr
Norman Williams, Mrs Ifanwy
Jones a Mr Gwyn Hefin Jones, Mr
Flobert John Wi "lame a Mr ~myr
Williams. Trefnwyd y cyfarfod gan
Mrs JQnnia A. Roberts. Yn yr hwyr
GClfVYydoedfa wre~og dan ofal y
Parch Trefor Jones, Caernarfon.

Bob Sui y mi~ hwn rydym wodi
caGI y cyfl~ i groasawu Mr Ian
Long I'r oedfaon. Er nad yw Mr
Long yn rhugl yn y Gymraeg
mae'n mawrygu'r fralnt yn fawr 0
gael cyd-addoll yn y
gwasanaethau. Cawsom gwmni
Oafydd ei tab mewn un oedfa a
oedd yn blentyn lIawn
brwdfrydedd a'r laith Gymraeg ar
ei wefusau. Mae'r teulu wedi
symud i fyw 0 Fethesda ar bwys yr
addoldy I Fwthyn y Rhosyn.
GWASANAETHAU MIS
TAGHWEOO
\3 Mr::> G. Alwona Williams,

Llanddona am 5.30
10 Y Parch Dafydd Hughes,

Caernarfon am 10.00
17 Mr Evan Jones, Bontnewydd

am 5.30
24 M r J 0 h n Hug h Hug h eSt

Llanbens am 6 ~O

SEFYDLIAD Y MERCHED.
Cytarfu aelodau'r gangen nos
Lun, Hydref 14eg yng Nghaban y
Cwm dan Iywyddiaeth Pat Jones.
Wedi darllen lIythyr y mis a
lIongyfarch yr ysgritenyddes Carol
Houston ar ddod yn nain unwaith
eto croesawodd y lIywydd Wendy
Jones 0 siop trin gwallt Uanrug i
arddangos gwahanol agweddau'r
grefft 0 goluro. Elinor Williams, Pat
Jones a Gwenda Roberts 0 bllth yr
aelodau Iu'n ei chynorthwyo.
Ahoddwyd y baned gan Verna
Jones ac enillwyd gwobr y mis,
rhoddedlg gan Jennie Hughes,
gan Pat Jones.

Bydd y cyfarfod nesaf nos Lun
Tachwedd ~8fed sef y Cyfarfod
Blynyddol pryd y ovoc Pal Parry,
Waunfawr yn bresennol tel
Swyddog 0 Ftederaslwn Sefydllad
y Merched.
CERDDOROL Llongyfarchiadau i
Darren MIChael. Sryngwran wyr
Hugh a DilyG Evans, Min y Don ar
S~ol ai dd~wiQ i ymgymryd 9g un 0
rannau'r In prlf gymeriad vn y
uurcrne ueroc P{(1~Du gfln IlyVYol
Ovvynrryn ~ Robai Arwyn ac a.
90misiynwyd 9~n BBC cymru.
pgrtformlwyd y gw~ith yn rnesir
Gwynedd Bangor rei man 0 VVyI
Ayngwladol Thoatr Gerdd ar
~ydr~f 24ain a'r zscm. Bydd
d::Irllgdlad h9fYd ar Radio Gymru
ar Dachwedd 3ydd. Mae Darren
yn ddi~gybl yn YS90! Uwehradd
9ododern
YR EGLWYS BRESBYTEAAIDD
Y GYMDEITHAS_
Gynhaliwyd cyfarfod olaf y
Gymdeithas am y tymor nos lau,
I-Iydl'of 1Of~d. ~o~dd y mytyrdod
dan ofal Ifanwy Jones. Cadelrydd
y noson oedd Mr Gwyn Hefin
Jonos ae astyt"lnodd groego
cynnes i wr gwadd y noson sef Mr
AIQd Jones Griffith, Carmel.
Gafwyd noson arbennig 0
ddiddorol yn si gwmni yn darlunlo
yn geJfydd a chryno orffennol,
presennol a'r gobeithion am yr hyn
y bwriedlr el gyflawni yn y dyfodol
yng Nghanolfan laith a Diwylliant
Nanl Gwrtheyrn. Llawenydd oedd
deall am Iwyddiant y miloedd
dysgwyr syoo wedl mtlntei810 ar y
gaTlolran yn y gorffennol yn
ogystal a chael gwybodaeth am y
cynlluniau anturus sydd ar droed
i r dyfodol Roedd y sleldlau
detholedlg a ddangoswyd gsnddo
yn allweOdol I redlad y sgwrs.
Hefyd daeth ag enghre,fftlau 0
ddarluniau 0 wahanol olygfeydd
olr Nant wedi au fframio a1u
Cyply~u ti btlrddonlfloth l1ddta~
yn9hyd a chrochenwaith arbennig
iawn, y cyfan wedl eu comislynu
gan Vmddir'iGdolaath Na.nt
Gwnneym. Paratowyd lIuniaeth Clr
y tarfyn gan Ann (:mlyn OWQn a.
Lowrl Roberts WIlliams .
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Mrs Lowri Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. Ffon: 870580

TA.WCL~A1 PI;"'I~AJ:lWAUN
~ten!(01288) 870845

IRIBIAU FfHE6YMOL
PEINTIWfI AC ADDURNWR

Die•M.

wasanaeth. Diolch yn tawr iawn
iddynt am eu gwasanaeth.

Oymuna'r Rheithor a'r
Wardaniald ddiolch unwaith eto i
bawb am addurno'r Eglwys mor
hardd, ac am y rnoddton 0 Iysiau,
ffrwythau a blodau hardd yn ystod
yr wyl.
NOSON GOFFI. Nos Lun, 14
Hydref cynhaliwyd Noson Goffi yn
yr Ysgol Gymuned, gyda adloniant
ysgafn gan y Parchedig Philip
Hughes, y Parchedig Vittoria
Hancock a Or a Mrs Graham
Thomas yn ein diddanu. Oiolch i
bawb hefyd am droi i fyny i wneud
y noson yn un IIwyddfannus.

Oiolch hefyd a y rhoddion
ariannol ac am y rhoddion tuag at
y raffl. Diolch 0 galon I bawb am
etcn cetnogaeth. Yr elw at Eglwys
Sant Gabriel.
Enlllwyr y raftl oedd - £50: Mr
Flee::>, Celdio, 6ethel. £30; Mr
Dyl~n Owen, 10 Hatan Elan,
Llanrug: rzo: Mr Davlei5, 16
Oorliiln y-rhee, Llanru9i goes 0
~wydd~u! Mr John BrOmlgy. 49
1yddyn To. Portha@lhwy; eocs 0
tvsiau. Mrs eetne» Owen, 21
Glanffynnon, LI~nrugi eQC~ °
ffrwy*,",au: Mrs JOI'\S~, 36 Dol
!;ltdlr, Llanbgrlg: BOC90 nwvcoau.
Mrs Aoberls, 41 nro ftnoe, eetnet;
Tun BI\1Yodi; Mr Wri9ht Affrie,
r;SC~)(; Pot~1Si~ri' Caffi MacQgn.
CSQrn~rton: Bocs nwydd~u'
Gwenno, Llvvyncoed SaGh. Gvvm
Y-Qlo, eov~ Q Iy~iau. Mrs HU9hes,
f1cn-buQ~t"', blotkol: goes 0
nwyddau: Mrs Dilys Evans, Mln-y
don, Brynrefail: POlel 0 win gwyn:
Dave Evans. Gaernarton. Bag
i5ioPQ,Mi~~ MQrgan, 9 Caor Saint,
Caernarfon; Boes lIysiau: Mrs
Jonas, 25 Maes Padarn.
L.lanberi~j 6oc$ coluro; Mr Derek
Roberts, 50 Maes Padarn,
Llnnberisj Potal 0 win coch: Mrs
D. Clarke, Tawelfan. Saron,
Sethelj 90cs lIysiau: Mrs Jones, 5
Stad Eryri, Bethel; Potel 0 win
gwyn' Geraint, dio Becws, Cwm
y-glo; Bocs lIysiau: Mr Richard
Humphreys, Oriel, Cwm-y-glo;
Bocs Siocled' Mr David Jones, 2
Bryn Hyfrydl Cwm-y-9Ioj
Gwydrgu' Mrs ~Itts,5 Glanrafon
8ungalows, Llanb@ris; Tin blsgedi
~iocl~d! Mr 0 ~. Willlamg. 29 Y
001. Bethel, Ornament: Mrs
Doreen ~obQrts, bO Ma.~s Padarn.
Llanberi~; Potel 0 win gwyn: Mr D.
HQndgrson, 3 Graig-y-don. Cwm·
y-glo, L.lyfr Coginio; Mrs Valmai
OWQn. RhOS Elan, Llanrug: Dysgl
Wydr: Gemma Morris, 11 Trem
~illan. WaUnlawr; Tsgan m@ddal.
Mrs Malr Davie::>, Llanberis (Ffon:
872081)
Enillyod y raftl ar y noson (JOlly Mr
Jingle) oedd Miss Meira Williams,
GOleulryn, Cwm·y·glo.

LLONGYFARCHIADAU i Cheryl,
22 D61Aton ar dderbyn Belt Brown
mewn Karate, oddi wrth Mam,
Dylan a Ffion.

Hefyd i Keith, Bryn ar achlysur
dathlu ei ban-blwydd yn 18 cad.
ADREF O'R YSBYTY. Croeso
cynnes adref i Mrs Enid Price,
Stryd Newydd ar 61treulio cyfnod
o eros ddau tis yn Ysbyty
Gwynedd.
DIOLCH. Dymuna Wyn Rowlands
Glan'rafon ddiolch yn ddiffuant I'W

deulu, ffrindiau, cymdogion a'i
gydweithwyr am bob
caredigrwydd a dderbyniodd tra
bu'n derbyn triniaeth yn Ysbyty
Gwynedd ac ar 61dod adref.
CAPEL Y TABERNACL. Pnawn
dydd Mercher, 16 Hydref daeth
cynulliad da I ymuno a phlant yr
ysgol mewn Gwasanaeth 0
Ddiolchgarwch. Diolch i Mrs Malr
HuwS. onramrawss yr ysgOI yr
athreweeau a'r rhal ~ydd yn 90falu
~my rhQi IQUQngaf.am wasanaom
o ornoicn mswn norco hvvyliOQtl
nnpue, Ahouuvyyd y FvnQ,th i
Qvrf)'nl,l gEln y Par~'" Cwy"'OI'
Wllli~m~.
rrom vr oornaon am II,TaChw@Od.
011 i gychwyn am 4 o'r gloGh, fydd;
\1 PQrvh Gwynfor Wllllamsj
10 Pt1r~h0 G.WI"t9mg:
17 rw orstnu:
Z4 Mr U. O. Floberto,
UNDEB Y MAMAU Gyrarlu'r
gangen yn yr Y::>golOymuned no~
l.'wIn,., Hydref.

DQohrguwyd gyd9 gwa~~naQln
byr OQddyng ngotal Mrs Margaret
Latham. Derbyniwyd ymddiheur
iadau 'oddi vvrth Mro Sandra
HI.A9he~,Mrs Kalhleen JOt"lc)~A'r
Parch Vlttoria Hancock.
Darllenwyd Cofnodlon y Gyrarfod Cl
gafwyd ym mis Modi a p,",asl\.oVYd
eu bod yn rhai cywir, Trafodwyd
ma.tsrion OQddWQdlcod I gan Mrs
Latham.

Gwraig wadd y noson oedd Mrs
Pat Wright 0 gang en y Gadeirlan,
a'i phwnc oedd 'Dwr Byw'_ Cafwyd
noson ddiddorol iawn yn trafod y
pwnc gyda hi. Y gwssteion oedd
Mrs Joyce Ransom a Mrs Enid
Taylor ~:olchwyd i Mrs Wright ac
Pr QWGstGion gan Mr~ Gwyneth
Roberts. Enillwyd y raftl ean Mrs
Joyce Ransom. Terfynnwyd y
cyfarfQ~ ~rwy~drodd Y Gras.
EGLWYS SANT GABRIEL
Cynhaliwyd yr \Ny I DdiolehQarwc,",
dydd 5ul. 13 Hydrer. Fore Bul
swo:nyddwyd y Cymun Qondlgald
gan y Farchedig Vlttorla HanooGk
~y.df\ ~hyMOl'tk MI' Timothy W~rd.
Nos Sui cafwyd Pregeth a Gosber,
eto gan y Parch Vlttorla Hancock a
cnymorth gan ein Flnelthor y
Pnrchedi~ P,",Iltp ~ugh~~ Yr
Oroanydde:s Ot:idd Mr\i BUi5an
Williams, Ceunant yn y ddau

CW-M V G[O
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Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ffon: (01286) 872275
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Ff6nfFfacs: (01286)870882

G\o\Tasanaeth Fframio
Llun.iau 0 bob math
ar gael ar y safle
Prisiau Rhesymol

Arddangosfa oltlrua\.l
gwreiddlol gan
AlliGlillid LIe01

Rich31'd ~. l.Jumphrey~

ORIEU
CWM

.... Telerau arbennig i
bensiynwyr, myfyrwyr a

ph rant ysgol

Gwaith Contr'act

~ Teithiau Lleor a Thramor
•

[~BY~laU 0 1~ i53 sedd 1

I

IEUAN
WILLIAMS

Glanffrwd
DEINIOLEN
(01286) 870484

yng NghapeJ Mawr

LLANRUG
Ffon: 674141

Ar agor: llun - Sad 10-6;
Sui 10-4

Rygiau, Cabinets, Byrddau,
Cypyrddaudal lIyfrau,

DeBglau. Gadsinau. sonas.
Owelyau ayyb

LLANRUG

Oewch i'r ganolfan newydd
am fargeinion dodrefn

\ co

{wan ac Anwen ElliSar ddiwrn~d
~ufjriodas.

• 1"

WAUNFAW-R - -"
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Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ffon: (01286) 650570

YSGOl WAUNFAWR
Mae'r pedwar disgybl ar ddeg
bach newydd wedi ymgartrefu'n
hapus yma yn y Dosbarth Meithrin
gyda Mrs Gwenda Griffith. Croeso
iddynt nwy a Mrs Carol Jones i'n
plith.

su'n nannsr tynmor prysur
lawn. Treuliodd oisovonon
Blwyddyn 6 dridiau yng Ngwersyll
Glanllyn ar ddechrau'r tymor a
chafodd pawb amser da. Yn vstod
wythnos Diogelwch y Ffordd, bu
Blwyddyn 1 a 2 yn mwynhau sioe
gan Gwmni'r Fran Wen, a chafodd
disgyblion Blwyddyn 6
hyfforddiant oetcs. Casglwyd y
swm anhygoel 0 £420 tuag at
NSPCC a mawr ddiolch i bawb a
gyfrannodd tuag at yr acnos.

Cymerodd plant yr Adran lau
ran vno nghynggrdd TyGObAith yn
y GQnolfan gyda ttoqla'r wvoora a
Ck6r y Waun. Roeddcn nhw'n
wertn 91 gwald a phawb yn oal'\mol
y cenu. Daeth em nnnotau o'r
Al'\tur draw i'r y~gol I helpu plant
Blwyddyn 3 i wnaud addurniadau
blodau ar gyler sin C3wasanagtn
Oiolchsarwch a gynhelir yng
Nghapel Croesywaun ar 1S
Hydref am 10 o'r gloen. Diolcnwn
hefyd i'r Parchedig Gwenda
Richards am annerch y cyfarfod.
Dymunwn wyliau hapus i bawb.
DYMUNA Mr ARthur Ellis, Min y
Nant ddiolch 0 galon i'w briod,
teulu a ffrindiau am eu
cartJdigrwydd a'u dymunladau da
ar achlysur dathlu ei ben-blwydd
yn ao oeo.
DYMUNA Anwen ac Iwan, Ty'n
Llidiart ddiolch 0 galon i bawb am
eu dymuniadau da drwy air,
cerdyn ac anrheg ar achlysur eu
priodas yn ddlweddar. Bu'r cyfan
yn gyfranlad gwerth chweil tua
gwneud y diwrnod yn un arbennig
lawn.

Plant Ysgol Waunfawr,

1M

WAUNFAWR I

IlY Rhydd • Bwyd Cartrcf • Prydau Plant
• Volafell Deulu • Oinio Dydd Sui Traddodiadol

• Oerddorillt!th Fyw • Cwrw uO lawn
Pfon: 650218

yr hanner tymor.
DIOLCH. Tra'n s6n am
weithgareddau'r ysgol rhaid diolch
i'r rhai a drefnodd y cyngerdd
gwerth chwell a gynhallwyd yn y
Ganolfan er mwyn codi arian i
Ap~1 Ty Gobaith. Roedd cor yr
ysgol yn cymryd rhan ynghyd a
Ch6r y pentref a Hogia'r Wyddfa
ac Annette. Norman Williams
oedd yn cyflwyno a chyhoeddodd
bod wyth gan punt i'w
drosglwyddo i'r gronfa.
OATHlU PRIODAS AUR.
Llongyfarchiadau i Mr a Mrs Henn
Jones, Fferm Glyn Aton a fu'n
dathlu hanner can mlynedd 0
fywyd priodasol
ADREF Q'R YSBYTY. Croesawn
Guto, mab bychan lola a Rhys,
Tegannedd ad ref o'r ysbyty yn
lQrpwl

rtetyo mae Mrs Kathrine
Williams, 2 Tref Eilian ad ref wedi
Iddi orsuno cyfnod mewn ysbyty
ym Mancetnton.

Gorfu i Rhiain Llywela, Tref
Euran: Wendy Jones, Penclipj Nia
Lloyd Griffith, stao Ty Hen;
Meirion Williams, Tref Ellian a Mrs
Rhian Ellis, Ty'n Llidiart dreulio
cyfnod yn yr ysbyty ond oa cael
dweud eu bod adref erbyn hyn a
hyderwn eu bod yn gwella.

Cafodd Mrs Graee Dawson,
Sta.d 8ro Waul'\ anaf i'w lIaw ond
mee yn vvell ernvn nvn.
DIOlC~ YN FAWA, Ar y rhtlglun
dQlaOu 'Dlolch yn ~awr' gwolsom
Alun Mabon yn casi v cyflB I
ddiolch i WmffrQ am el
garadlorwydd tuag ate yl"I rhoi'r
GyfltJ moo gasl gwlreddu (;II
ddiddQrdeb Q'i bleeer 0 allu rnvno
o GtGddfod I st~ddfod i sanu!
GOlLI SlOP. Tristwch a cholled i
amryw oedd gweld Storfa Ty
Newydd yn oau. Goboithio yn
fawr, er mwyn henoed y pentref. y
bydd cyfleusterau Swyddta 80st
yn parhau yma.

Oiolch i Mrs Owen a Huw am
gynnal y gwasanaeth inni am y
cyfnod y buont yma.
DYMUNO'N DOA Ychydi9
fiijoedd yn 01 rOBddym yn
croes::\wu Nyro D~ly\h i'r ayrjorl yn
lie Nyrs Bethan I a oedd wedl
sadael i swydd arall, Y mis yma
croesawn Doctor Esyllt yma, gan
ddiolch a dymuno ymddeoliad
hapus iawn i Doctor Helen.

CLWB 300. Dyma restr 0 enillwyr
y clwb am tis Medi: £40: Ms M.B.
Davies, Bryn Eithin; £25: Mrs
Hilda Bradshaw, Castle View; £10:
Mr Emrys Owen, Bryn MOr.
SEFYDLIAD Y MERCHED: Mr
Bryn Griffiths 0 Benisarwaun oedd
Y sraradwr gwadd yn y Sefydliad
ar 3Hydref. Cafwyd sgwrs ganddo
am y lIestri 'Gaudy Welsh' ac
roedd wedi dod ac amryw 0
esiamptau gydag ef. Eglurodd yn
ddiddorol dros ben sut y bu i'r
lIestri gael eu gwneud. Diolchodd
y Llywydd, Mrs Catherine Jones
iddo. Ar 7 Tachwedd cynhelir y
Cyfarfod Blynyddol gyda Mrs Pat
Parry fel Ymgynghorydd SYM yn
brssannol.
ClWB 80Wl10. Mae tymor y
Bowlio wedi dechrau eto y gaeaf
yrne. Maefr Clwb yn cytarfod ar
bnawn Mawrth am 2 o'r gloch, nos
Fawrth am 7.30, pnawn lau am Q
o'r gloch a nos tau am 7.30. Beth
aM ymuno elen.? Mae rhei o'r
aelooau ar gael bob amser i'ch
rhoi ar ben ffordd os vcvcn yn
chwarae am y tro cynter. Tal
aelodaeth am y flwyddyn yw
£7.50. Croeso cynnes i bawb. Am
fwy 0 fanylion cysyllrwcn a Mrs
Catherine Jones, Bryn Gwenallt
(ysgrifennydd) Ffon 650242.
DATHLU PE;N-6LWYDD,
longyfarChladau 9 phob dymuniad
Qa i MrGBell onmm. oornwvsra a
tu'l'\ daihlu cyrraedd 91 phon
OlwyOdyn 80 OQd.
GENEDIGAETH.
llon9yf~rchiadau i Gwyn a
Sionod, C~fl'\ W~un or enedi9~~th
mao ovcnan. Melur. br9wd b!loh I
TQmQ\1,GrouBo I etli i O@ntref y
Wt\UI'\.
PAIODAS. Dymunwn yn dda i
Traoey McDavid, Lloches ar el
phrioda~ a David ~ull. Maont wedi
ymgartrefu yng Nghaernarfon.
DYWEOO'iAD. Llongyfarchladau i
lona Williams ar ei dywedd'iad
hefo Eifion 0 Nant Peris.
GWABANAETHAU. Rhaid
lIongyfarch aelodau y ddwy ysgol
Gul am ddY5gu eu QwalLnar gyfar
Qwasanaeihal.l OIQlchgarvvGh y
cap@1. Mae canmOl mawr yn y
pentref nefyd I WasansQth
Diolchgarwch yr ysgol a
gynhaliwyd yng Nghapel
Croesywaun ddydd Gwener olaf

Camera yn ngotal Heulwen Hughes, Argoed. Ffon: (01286) 650556
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Cr,nttaetwyr Tryam
F~t~ddfodvr Urdd

a'rG~dJj~tllol

Plon (no5);

01248 600477 a 601011

GWQ:xInacUll
Gymru Gyfan

AeloCl 0

Ffon~01248601257

GoleuadOlu
I\r~fymb llC

viler L1arwlllT~n

Pm swyddfa
Penrala, Tregarth, Gwynedd

Contra~twyr
TtydMt

ones WhiteheadCyf.

GwYll Davles, r}zeolwr itlll cyntaf Clwb P~l-droedLLanrllg, Jln derb)rn
pel-droed nevJyddyn rodd garl Mzke a Came Slnzl1ls,percllellogwll

bwyty Cwel y Llyn, Llanberts.

Ganwyd merch tach, Heledd
SWyn I Steve a Heulwen, 35
Glanffynnon a mab bach i Meieal a
Sharon, Bra Rhyddallt, croeso i
Liam. Llongyfarchiadau I Derek ac
Anne Owen a Gwenda Thomas ar
ddod yn Daid a Nain hefyd.
DIOLCHIADAU. Dymuna Einir
Hughes, 34 Glanffynnon ddiolch
yn arw iawn i bawb am bob
dymuniad da a dderbyniodd tra
roedd yn yr ysbyty.

Dymuna 1010ac Aislinn Eiltan,
Pen y Cae, Wrecsam (Bryn
Moelyn) ddiolch yn arw i bawb am
y cardlau, anrhegion a'r
dymuniada da a doerbyruwyd ar
achlysur genedigaeth Niamh.
Diolch yn tawr lawn.
BRYSIWCH WELLA Sylvia
Pritchard, 15 Talybont, sy wedi
bod yn yr ysbyty a hefyd Wayne
Kift, yntau wedi bod yn yr ysbyty
am gyfnod. Mae Wayne yn gwella
yn dda iawn nawr, dal ati.

Dymunladau gorau i Mr Selwyn
Pritchard, Golygfa, Bryn Moelyn
sy ddim yn dda lawn ar hyn 0 bryd.
Coboithio y byddwch yn WQII yn
tuan.

Rydym yn dymuno yn dda
hefyd I Carl Owen. 5 Ffordd
Glanffynnon; Linda. Bryn Eden,
Ffordd Glanmoelyn, Einir Hughes,
34 Glanffynnon a Buddug
Hughes Rhes Rhyddallt sy'n
derbyn triniaeth yn yr ysbyty. ac
hefyd unrhyw berson arall sy ddim
yn dda ar hyn 0 bryd.
PROFEDIGAETH. Bu farw Mrs
Madge Hughes. 13 Hafan Elan,
Ahes Bryn Afon gynt, yn sydyn ym
Manceinion ar 29 Medl Gweddw y
oiweooar William Hughes oedd hi
ac yn fam annwyl I Len a Stan,
mam yng nghyfraith I Lindsay a
Pat a nain i Rob. Gwralg annwyl
iawn oedd Mrs Hughes Bydd
called fawr I r teulu a'i chwaer ac
hefyd i drigolton Hafan Elan.

oedd ei gweld hithau yn
ymgymryd a'i dyletswyddau ar 61
gwella o'i hanaf. Cydymdeimlwyd
a Bethanne ar golli ei thad yng
nghyfraith . Llongyfarchwyd
Bethanne, Mari Parry ac Eryl ar
ddod yn neiniau a da oedd clywed
fod Meirwen yn gwella.

Cynhelir Ysgol Undydd i
Ddysgwyr yn Ysgol Maesincla ar
ddydd Sadwrn, 2 Tachwedd a
gofynnir i unrhyw un sydd a
diddordeb mewn srarad a'r
dysgwyr rhwng 2 a 4 y prynhawn
gysylltu a Phyllis Ellis (870237).

Y gwr gwadd oedd Twm Elias,
y naturiaethwr a golygydd y
cylchqrawn Fferm a Thyddyn.
Dangosodd sleidiau ar fyd natur -
gwelsom hall nodweddron y
tymhorau ynghyd a nifer fawr 0
blanhigion ag iddynt rinweddau
meddyglniaethol Diolchwyd i
Twm am ei gyflwyniad difyr a
hwyliog gan Megan.

Eirianwen, Eileen a Liz tu'n
paratoi'r teo Diolchwyd iddynt gan
Bethanne a hi netvo oedd enillydd
y raHI.

Cynhelir y cvtarroc nssar ar
nos Fawrth, 12 Tachwedd gyda
June Baglln Trefor yn rhoi
cyflwyniad ar drefnu blodau.
AOUNIAD. Bydd aduniad harmer
can mlynedd i gyn-ddisgyblion
Ysgol Gynradd Llanrug ac Ysgol
Bryn Eryr (1950-52) yng Ngwesty
Fictoria Llanberis nos Sadwrn, 23
Tachwedd am 7.30.
Bydd bwffe a disgo ac os am fwy
o fanylion cysylltwch a Nan Evans
ar (01286) 676331 neu Menna
Williams. cyn 10 Tachwedd os
gwelwch yn dda
LLONGYFARCHIADAU i Idwal a
Bethahne Williams. Disgwylfa ar
ocoo yn Daio a Nam am y tro
cyntaf. Ganwyd Rhys Ifan i
Morgan a NIcola. Pob dymuniad
dalddynt.

LLANRUG F'O"~0128S S7~17!i
GWYLIAU GARTH!!" A THRAMOH
GVYflln. 10UIUOI Qyuag .. '1 rrllyllw~~¥ ~r...fis.'" 9-

rodojl ~oeynnau evvyl:au ol'-gynhvvv~OI

sgwrs ddiddorol a lIuniau eto elen!.
Croeso i bawb ddod i'w ehlywed
am 7.30 o'r gloch.

Yn y Sefydliad Coffa Llanrug y
cynhelir y Ffair Nadolig eleni am
6.30 o'r gloch nos Fercher, 4
Rhagfyr. Bydd stondinau a rafflau
o bob math yno, paned i bawb ac,
wrth gwrs, bydd Slon Corn yno yn
el ogof i weld y plant. Croeso i
bawb ymuno yn yr hwyl.
YR YSGOL GYNAADD
GWAITH MAES. Bu'r tywydd yn
addas lawn i ddisgyblion 81 4 a
fu'n treulio dau ddiwmod yn aros
yn ysgol Ahyd-ddu ac yn dilyn
gwaith maes yn yr ardal.
YMWELIAD CWMNI'R FRAN
WEN. Bu gwylio perfformiad
'Watsia' gan gwmnl'r Fran Wen yn
bleser a mwynhad i ddisgyblion BI
1 a 2. Bu lIawer 0 walth traroc yn
eu my~g wedi'r perfformiad.
D!;~BVN GWOBR Oerbynlodd yr
ysgol gamera diglool gan BECTA,
fel gwobr am gynnwys safle we yr
ysgOI svn portrsacu yr arcai
AYGBI. eu timau rygbi 81 3 a 4 a
BI 5 a 6 yn cystadlu yng
nghystadlasthau rygbi ysgolion
dalgylch Ysgol Brynrefail ar gaeau
rygbl'r Morfa, oeernerron,
Caws ant hwyl ar y cystadlu ond
Ysgol Bethel ddaeth i'r brig.
DAWNSWYR. Eleni eto cafodd
genethod 81 2. wedl eu hyfforddi
gan Mrs Evans, gyfle i berfformio'r
ddawns nodau yn sarsmont
gadeirio EIsteddfod bethel ac yn
EistGddfod Brynrefail. Mae'r
parttorrntan yma yn ategu at
urddas y seremoni ac maa'r
genethod bach yn mwynhau'r
profiad.
GWASANAETH
DIOLCHGARWCH. Aoedd Mr
Tudor Ellis a'r Parchedig Oafydd
HuShos wedi trefnu i ddod atom i'r
GW;;Jstfnaeth Diolchgarweh eleni
ond yn anUodus methodd Mr J;lIis
"dod ~lJ'r PQrchDg_fyddMUong~
yn sgwrslo ac yn dangos fidio am
fywyd teuluoedd gwlad
Bangladesh, sy'n diodd~f
oherwydd stormydd 0 wyntoedd
cryf a Illifogydd. Casglwyd £:120
tuag at Apel 8angladesh ac rydym
yn ddlOIGhgar Ichl am gyfrtlnnu.
MEAGHED Y WAWR, Cynhaliwyd
cytartod 0 Fsrched y Wawr ar nos
Fawrth, 8 Hyoref yn y Ganolfan
Gymuned Estynnodd Menna. y
Llywydd, groaso i bawb a braf

swano
nvrna enillwyr y raftl: Fotel 0 win
i'r canlynol i qyd: Stan Eirlys:
M~nng Wyn (872365): GarQth a
Gwenda: Gareth Eifion: Twm
John; Ifor Hughes; Rhiannon
Shepherd; Marian Williams;
Heulwen Glanffynnon; Martin
(870012): Delyth: Morfudd Evans.
Rhuthun; Dei a Dilys; Elizabeth
Wright.
Cafodd y canlynol bar 0 fenyg
beicio' John Marfa Nefyn: Gwynfa;
(870818);
Poli golft so arnbarel i !;urwyn a
carve Evans; Pell golff I Alex.
Gorchudd bwrdd smwddio i
!;1,gbQth: sooon I GWfln Owen:
Ba~ged Flodau i Meriel Cled;
Padell ftrio iLona; Cosmetics I
Anita (871855); Sebon i Enid
Bane; Crys T j Menel; Fjdeo pel
droed j John Gwynedd: Tegell
bach i Stan ~irlys; Canwyllau i
Olivo; Cry~ T i Nan Waunfawr,
TQdi i Alun.
Aoedd 42 Q nwyoda\.l ardd()rchog
w~dl ~u~I'\~iy~I'\~~IY" oOy~tglgr
yr Ocsiwn Yn sicr aChlysur I'w
gofio. Diolch i bawb am ddod.

Anne Farry Jones
FL.AIC CYMAV, Nos Forchor) 20
Tachwedd. yng Nghanolfan
Cymuned Penisarwaun bydd
c~ng@n LI~nrug yn cyfarlod I
glywed Mi:5S Gwen Aaron yn 50n
gm QI phrofi~dau wrth dQlthlo
gwledydd pell y byd. Bu Gwen
oyda ni y Ilyn~dd yn ~6n am
Seland Newyddt bydd ganddi

CAWS A GWIN. Bu'r Noson Caws
a Gwin ac Ocsiwn yn Perthi,
Bryngwyn, Llanrug yn IIwyddiant
eta eleni. Casglwyd £1,500 yn glir
j'w rannu rhwng Uned Cancr y
Fran, Ysbyty Glan Clwyd; E.F.A.
Epilepsy Research Foundation a
Meddygfa Llanbens.
Diolch yn tawr i bawb am fod mor
barod i helpu a chefnogl mewn
sawl ffordd, yn enwedig Mrs
Bethan Hardy ddaru hefyd
drefnu'r Ocsiwn, a helpu i gael
noddwyr at y Raftl a'r Ocsiwn.
Hefyd, carwn ddiolch i Dafydd
Hardy tu'n Ocslwruar hwyllog,
brwdfrydig a dylanwadol ac a
Iwyddodd i werthu'r hall eitemau
ac anrhegion a roddwyd gan
gwmnlau, siopau a nnncrau.
Dioleh i ehi i gyd ddaru roi y
g~fnogasth i mi fQdru cynnal yr
aomvsur yma a'r rhai fu draw yn

•

i LLANRUG- -

.

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



~nillwyr y 'Roblneon's Brewery Trophy' am y marciau ucha.fyn y
rnfJDolgf1mptlu- tim Gllllt·y·Cjlyn'.

Enillwyr cystadleuaeth 'Doubles' Pwl, Sara Davies a
Richard Griffith.

• ,'...I •

•

I ",'.•

I

I

Cerddorion Gwerln yn dlddanu'r dorf.

Gobeithio y daJithy waf y pwysa!!!

•

Sara Davies vn cvttwvno Tlws vr Hp/fa Drvsor I '()riawd v
f:icerdyl• S9/ y !'arch a Mrs fJhi/Jp /-lushes a'r WardenJ

rvrru f"lUClrr:;y EvanJ,

Rnan o't ovtte yn ptvnu vn y 'car bWt set'.

Oai Lampard yn petetorr polyn
solmllyd (Gre{;lsy Pole},

8renhines Miriamyn ~g/wys St Peris
eyn agor Gwyl !=fair Nant.

yng



£100 - Ifor Bach; £50 - Megan
Pritchard; £25 - Oafydd 872331
Tocyn OutSide - Dewi Fodol HS:
Tocynnau Aheilffordd Y Uyn - Ian;
Potel 0 wisgi - M Richards
Caernarton; Glo - Andrea 872663
Olew - (;Iean 970791 wisSi - (;.
Pritchard 01248 670 415, Sheri -
F@t@W~lk@r;Wrsgl - 51an Morg~n
671393; 'Haversack' - R
Edwards; Gwin - Ned Jones;
fflachlamp gelwyn Bara:
Cyfrifianell - Meurig; tocyn cig -
Aaron Gors bach.

Hoffal'( pwyllgor ddatgan eu
gWQrthfawroglad I'r ardalwyr am
eu cefnoQaelh.

•

safon yn uchel iawn.
PEN BLWYDD HAPUS iJon Paul,
1 Bro Glyder ar ddathlu ei ben
blwydd yn 18 ar y 13eg 0 Hydref.
CYDYMDEIMLAD: Estynnwn ein
cydymdeimlad at Ann, Brian a
Derek a'r teulu yn eu profedigaeth
o golli mam a nain annwyl - Mrs
Eluned Owen, Dolwen gynt.
LLONGYFARCHIADAU i Gwyn
Thomas (Bron Wyddfa) a Catrin ar
eu priodas ar y 1ge9 0 Hydref.
Pob hapusrwydd ar gyfer y
dyfodol.

TAEIALON CWN DEFAID
Cynhaliwyd TreiaJon cwn Defaid
Nant Peris a'r Cylch dros wyl banc
mis Awst. Wedi vsoard 0 flwyddyn.
a achoswyd oherwydd Clwyf y
Traed a'r Genau, pleser oedd
cyfarfod cystadleuwyr newydd i'r
Treialon ond methwyd ambell i
'hen law' . Ar y cyfan roedd y
Treialon yn rhai IIwyddiannus
iawn. Cyflwynwyd y gwobrwyau
gan Mr Wavell Roberts, Llywydd.
Dyma'r canlyniadau:

Dosbarth Agored
Cwpan Morris Bros
Alan Wyn Jones, Llanllyfni gyda
'JOE': Arwel Staples, Y Bala, gyda
'SWEEP'; Don Mackay, Carmel
gyda 'LASS'; Huw Owen,
Caergelliog gyda 'SCOTT';
Tecwyn Aoberts, Ah05trytan gyda
'SPOT'; Norman Lewis, Rowen,
Conwy gyda 'BILLt; Elwyn Griffith,
Waunfawr gyda 'JAN'; Glyn
Roberts, Caernarfon gyda 'GLEN';
Morris Evans, Llanymstumdwy
gyda 'JAN'; E. W. Jones,
Penygroes gyda 'ROY'.

All Ddosbarth
Cwpan Wavell Roberts
Gwilym Jones. Pandy Tucur gyda
'JESS'; Tecwyn Roberts,
Rhostryfan gyda 'SPOT'; John
Williams, Bethel gyda 'JILL'; Robin
Owen, Rhos Isaf gyda 'DON';
Glyn Roberts, Caernarfon gyda
'GLEN'; Morris Evans,
Llanymstumdwy gyda 'JEN'.

Enillwyd Tarian Gwesty'r
Fictoria (y gorau Ileal yn y
dosbarthiadau agored a'r ail
ocosoanm gan John Williams
Dosbarth Lleol
Cwpan Rhellffordd Yr Wyddfa
Cwpan Gwesty Dolbadarn
Donald Pritchard gyda 'MOSS';
W.A. Williams syda 'B~N'j Brian
Owen gyda 'BEN'; John Williams
gyda 'JIL.L.'j erian Owen gyda
'SIAN'; Donald Pritchard gyda
'BEN'.

Enillwyd Cwpan Rhedwyr Eryri
(Bug ail Gorau) gan Cyril
Humphrey~, Pennal gyda FL.ASH.
Enillydd Tlws Cwmni Titherbarn
(gorau dros 50 oed) gan Donald
Pritchard.

Gigydd Padarn Myrddin
Pritchard, 4. Cinio i 2 yn Ty'n Llan
Nant Peris - Chris Tan Gadlas, 5.
Tocyn Top To Toe - Gwen
Williams, 6. Cap Baseball -
Outsiders - Simon, 7. Gwin - Phil,
8. Glo, Hughes a'! feibion
Llanberis - Brenda, 9. Ornament
Emerson Hughes, 10. Gwin -
Helen Vic, 11. Bisgedl - Hefin
Llanberis, 12. Siocledi - Minnie,
13. Hamper - Trudy, 14. Menyg
Outsiders - Hefin SMA, 15. Tedi
Debenhams - Stephen Philips,
16. Menyg gan Outsiders - Ken
SMR. Enillydd cystadleuaeth
enw'r tedi oedd Ann Jones
(William oedd enw'r tedl!)
DIOLCH. Dymuna aelodau
Pwyllgor GWyIFfair Nant ddiolch 0
gal on i bawb a gyfrannodd at
Iwyddiant yr wythnos mewn
unrhyw todd - bu'ch cefnogaeth
hael yn arbennig iawn
DIOLCH YN FAWR lAWN I
BAWB!:
Mulcair, Gwyn Jones, Dai
Larnpard, Brian AAF, Nikki a'r
Pare Cenedlaethol, SARDA.
Alistair - heddlu Llanberis, John
Meirion Morus - Brynrefail, Kate
Thoms; Catherine P Hughes
(8eirniaid); Meirion Pritchard Ty
Isa; Y Frenhines Miriam 'Fron: TIm
Achub Mynydd; Alun LI Jones,
810dau Eryl; 8ragdal Robinson;
Elfis Preseh: Dawnswyr Delyn;
Emerson Hughes; Phil a Lynne,
Ty'n Coed; Brenda Tweedale a
Ty'n Lon; Selyf Hughes; Eric
Thomson: Yvonne Lovell;
Gwesty'r Royal Victona; Gallt Y
Glyn; Caban Llanberis; Cigydd
Padarn: Gwasanaeth Tan
uenoene: nelrnnee: Outelder'e:
Glo Hughes; La Voile; Dobbie Top
to TOG: Sean a Sylvia; Anne a Jim
Ty'n Llan.

CANLYNIADAU'R CREFFTAU:
COGINIO (beirniad - Kate
Thoms) PLANT - 6 BISGED: 1.
Aron, 2 Aron, 3 Emma Jones.
SBWNG: 1. Kelly, 2, Cen Bryn
Morris, 3. Rhian. OEDOLION:
BARA BRITH - 1 Glenys Owen,
2. Sandra Hughes, 3. Brenda
Tweedale. GAGEN BIOCLED. 1.
Beth Owen, 2. Anne Jones, 3. Val
Wiggans
CACEN GRI: 1. OuysMai, 2 Betty
Humphries, 3. Sandra Hughes
GWIN CA~T~!;~' 1 Va.lWig9a.n~
SLOE GIN: 1. Sandra Hughes, 2.
Beth Owen, 3. Sandra Hushes
CREFFTAU (Mrs Catherine P
Hughes, Beirniad) crosro: 1.
Dorothy Jones, 2. Margo 8ee, 3.
Dorothy Jones. Tapestri /
Brodwaith - 1. Awel Hushes, 2.
AnnA Cumberton. 3 Sandra
HughC5. GR066 6TITGH: 1,
BIJddug WakGham. 2. Lynne
Roberts, 3. Elinor Hushes. Darlun
6ldan. 1. Heledd WIlliams
FFOTOGRAFFIAETH: (Beirniad
John Meirion Morus)
OEDOLION - LLUN 0 NANT 1
Phil Roberts, 2. Gwenda Roberts.
3. Phil Rob~rts a Jim Cumbal1on.
PLANTi 1, Ahiiln ~ryn M9rri~, 2,
Stephen a B J Jones, 3. S L Jones
DAN B - LLUN 0 GLOWN' 1 Elln
Tomos, 2. Sioned Cumberton, 3.
Mared Morris DROS 8 - LLUN 0
NANT: 1. Gwen Tomos, 2. a 3.
Ceri W Morris. OEDOLION: LLUN
o ERYRI: 1, MQroen LonnQn, 2. a
:3 J ElliS a P Hughes.
DIOICtl 1 bawD a ru'n cy~tadlu -
ro~dd y tri b~lrnla.ldo'r tArn tOdy

wale llinell ddi-dor 0 bobl yn
ctudo'u cacennau I'r 'Caban' i'w
bstrruaou. Yr un oedd y drefn yn yr
eglwy~ hefyd gan mai yno roedd y
numau a r crernau n cao: su
netrruaou
Dioleh i'r boirniaid John M~irlon,
Kate Tomms a Katherine P Jones
am eu gwaith trylwyr. Os oedd
pelydrau'r haul yn gynnes, roedd
gweld eymalnt 0 bob] yn
eymdeithasu ac yn mwynhau'n
gynllQSaCh Nth Gall pawb a fu
yno dystlo lod ysbryd y Hair wedi
dycllwelyd ae yn sail gadarn ar
gyfGr y flwyddyn nGsaf. [;nlllydd y
Ras Hwyaid oedd hwyaden rhif
195 (Gina Davies), a thim Ga,llt Y
Glyn oedd enillwyr cwpan
~06;nson's am ennill y
mabolgampau. Oaeth holl
di9wyddladau'r wythnos I bon trwy
g~dslrlO Oardd DUddUgOI y
oystadleuaQth limeria (a
#e:rn:adwyd ann T'ommlr Doc a
Llinos), sef Theresa Jones Mrs
Moreen Lennon oedd enillydd y
Hmerig OtlC;Sneg, DIOIGIl i Eurvvyn
Hughes am wneud y gadalr.
canlJ/nj~[J~u'r orJf r~rrl.l Pilla 0
fwyd I ~ yn La Volle. ~ellnhell -
Qlonys Jonos. Q ~amPQr - John
Jackson 3 ~anner oen oan

NOS t.utv Cafwyd noson hwyllog a
nynod Iwyddiannus yn chwarae
bingo yn Nhy'n uan. yng ngofaJ
Maggie ac Ann Jones. RaHI; 1.
Glrllu I Z yn Gtllll Y Glyn - Mrs T
Jones, Z. Trln Gwallt yn Hairlines
- M~ggl(:}, 3. B~~gQd 0 ffrwythau -
Debbie. 4. canhwyllau a
gyfranwyd gan Anita - Yvonne, 5.
Menyg o'r Energy CyCles - Lllnos.
Dyaa MClwrrh. trefnvvyd y GWl5gan
DOCO'Brian, a dau dim yn gytartal
~r V dlw8dd. ~cf911yDU'n rhdld
cAel 'f:e-breakerl 0 drwch
Dlcwyn, 'Hogla NElrl( a orlu (l'U
gwobr OQddpotGI 0 wIn bob un -
rhodd san r=>hila Lynne Ty'n Coed
- diolch. Raffl: 1. Cinio i 2 yn Y
Caban Llanberis - Mrs Margaret
b:lli~. !). Pi:7?n yn Q3.II* V Qlyn
Sylvia KAIlY.:i Cyw lar nan ShirlQY
Davies - Eurwyn Thomas, 4. Gwin
- GnU ley DElVle~.
Dydd Ml}rchG)r.' cafwvd cy~tadl
aelhau Idoublosl dllyr A brwdlrydlo
gyda 32 0 ymgeiswyr. Enillwyr
haeddiannol y darian {a syfranwyd
yn garoolg gan ftlun, Gorrog Y
Fran), oedd AlchC1rdBeudy Mawr
a Bara DaVies. wedl trelnal Ilvnoa
ddramailg yn erbyn Glyn a Pete.
D!\!~IWV~~Iwr~~~ ~t~l~ N~~tV~ V
dull traddodladoll ~~ILLWY~Y

Cystad/euaeth 'Tomen y fuech. '

Camera yn ngotal John Pritchard, Ciltynydd, Llanberis. Fton: 872390
~

G\NYL FFAIR NANT (Medi 15-21) RAFFL: 1. Hanner oen gan
Dydd SuI, Medilr 15fedl 2002 Gigydd Padarn Meats - Wyn Dol
Yn dilyn diwrnod 0 brysurdeb yn Psns. 2. Clnio Dydd Sui yng
addurno Eglwys St Perls, catwyd ngwesty'r Royal Victorta- Lynne,
cymanfa ganu a sloe flodau a 3. Cap Baseball o'r Outsider -
chrefftau benigamp ddydd Sui. Pete Walker, 4. Gwin - Shirley.
Roedd Uwyddiant y noson yn Nos lau: Noson yr Helfa Orysor a'r
anhygoel 0 ystyried mai cwta fis fu cystadleuwyr brwd yn ymdrechu'n
ers bwrw ati i atgyfodi ysbryd a galed iawn am y wobr gyntaf.
hwyl yr hen Ffair Nant. Cafwyd 'Triawd y Ficerdy' (Mrs Audrey
ymateb syfrdanol i'r apel am Evans a'r Parch a Mrs Philip
roddion 0 flodau ac roedd pawb Hughes) oedd yn fuddugol a
o'r tarn fod rhyw gynnwrf cawsant darian a thocyn petrol
gobeithiol cyffyrddadwy'n £100 Beran yn wobr. Oiolch ISara
bresennol rhwng muriau'r hen Am drefnu'r noson Raftl: 1.
eglwys. Massage gan Hillary Llanberis-

Fe'n difyrrwyd gan leisiau Lynne, 2 Gwin - lola, 3 Utensils
hudolus Lleisiau Lliwedd, i'r gegln - Phil, 4. Crys T -
perfformiad gwych gan Stephanie Catherine, 5.6.7 Ornaments -
Welsby a pherfformiad byr-fyfyr Debbie, Dilys Mai a Bill.
gan Alice a Sloned Cumberton. Nos Wener: Noson dyngedfennol
Cyflwynwyd y darllenladau gan 'Twmpath Y Fuwch' a chwarae tag
Mrs. Moreen Lennon (cyn- i'r hen Blodwen, fe berfformiodd 0
brifathrawes hen ysgol y Nant) a fewn eiliadau 0" Ihywys l'r cae! (sr
Mr Derek Jones. Cyfarchwyd y mawr ryddhad l'r trefnydd - John
9ynulloidfa san y Parch Phllip C.8.1) Enillydd y £50 oedd sgwar
Hughes. Mrs Susan Williams oedd rhif 129 - Mrs Margaret Ellis.
yr orcenvcoes. Mr Gareth Jones Neilltuwyd gweddill y noson i ganu
oedd arweinydd y Gymanfa a CQrlOCIyng nghwmnl Elfls PraM11
rnodcwyo y oioicruaoau gan y yn Nhy'n Llan, a chafwyd noson
warden - Mrs Theresa Jones. fythgofiadwy!

Mae Aelodau'r pwyllgor yn Dydd Sadwrn: te wawriodd y
wirioneddol ddiochgar i bawb am drwrnod mawr a'r tywydd yn
eu cytraruac gwerthfawr. heulog a cnvnnes. Toe wedi naw.

I ~ NANT PERIS
I '

Llinos Jones, 6 Nant Ffynnon. Ffon: (01286) 871820
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'ln gyntaf, mae'n rhaid i mi
ymddiheuro i'r hanner dwsin
ohonoch na enwyd yn rhesrr
vmzciswvr y nus diwcthaf. Fe
1iyd,y~i~y bwndel a ad.uW)·d Bun
ddyn y fan goch ar un diwrnod
arhennig mewn cornet 'dros dro:
gyda'r bwriad o'i rhoi odatr
S"'wudill )'11 JJiYt'c;clJQcacll _. ond
fe :1nshofiais. SC)ri.
Derbyniais stenion i grne air
rtvurcf gall Olwcn jones Bethel;
Tcgid Roberts, Llanrug; Megan W.
Jones, nangor; Olwen O\l.'en,
Llanheris; Mair Evans,

Caernarfon; Eluned Jones,
Abererch; Megan Morris,
Dinorwig; Jean Hughes-Jones,
Rhiw; Catherine A. Jones, Rhiw;
H. 0, Hughes, Pwllheli; Ceridwen
Williams, Llanrug; Morrisa P
Jones, Clynnog; Ceinwen
Williams, Bethel; Vera Griffi ths,
Llanberis; Jennie Williams,
Clynnog; Rhiannon Pritchard
Jones, Clynnog; Nan Owen,
Llanberis; Alvona Jones,
Prestatyn; Margaret W. Roberts,
Cacrnarfon; Myrddin Owen,
Pwllheli; Nansi Davies, Rhuthun;
Moreen Lennon, Llanberis; Mair
Evans, Caemarfon; Dilvs A.
Pritchard-Jones, Abererch; G.
Gill, Bangor; Alice M. Griffi th,
Dinorwig; N. Hughes, Cwm y
GIo; E. E. Jones, Rhoshirwaun;
Eirian Roberts, Llanrug; Eluned
Jones, Trefor; Pat Owen,
Caerfyrddin ac un di-enwl
Cyfanswrn felly 0 dros ddeg ar
hugain.
Enillydd y mis ydi Myrddin
Owen, Teifi, Pwllheli.
Llongyfarchlada' a £5 1 ti.
Ar 01 cwblhau croesair Tachwedd,
gyrrwch eich atebion at Dafydd
Evans, Sycharth, 5, Bryn Eglwys,
Penisarwaun, LL5S 3IIE erbyn
(dyddiad)

I Lawr
1 6 i lawr sy'n gweithio yn yr

eglwys gadeiriol .... ,. (5)
2 .,, ..... a lle iddo astudio (7)
3 Y weithred 0 ymwrthod a'i.

Dduwdod gan Grist wrth
gymryd arno natur dyn (7)

4 Pwrpas fflam cannwyll? (5)
6 Gweinidog eglwys (8)
8 Distryw (7)
9 Dynion sydd wedi priodi (4)
15 Ledio yn fler er mwyn

ymwneud a rhywbeth (5)
16 Dyna'r cwestiwn ...... (3)
18 ....... heb fod yn wirion (2-3)
19 Gwlad sydd a arfordir ar

foroedd y Canoldir a'r Iwerydd
(5)

22 Ton gron (5)
2S Gair sy'n cysylltu _ nail ai (3)
26 Trin toes yn anhrefnus er mwyn

cael perth dwt (8)
27 Cerddoriaeth igor (7)
29 Er enghraifft, b, c, ch, d, dd ond

nid a nac e (7)
30 Cadw nvvyddau, a'r hanes rhwng

dechrau a diwedd ymgomio! (7)
33 Yr ochr chwith (4)
34 Yn hawdd it".. '<Veld(5)
36 Yr arian a geir yn 01 wrth dalu

(5)
38 Sied mewn steil ffasiwn newydd

(3)

20 Dod yn 01 a'r chwarel fav~..r -
dyna anhrefnus' (5)

23 Dowis drwv blerdlais (7)
27 iaw n? (5)
2Q Rhy,,,beth n.r lIuJ 'V)' (S
19 Y~Rtuyd~~noenet neu ofn ())
31 t\n' vyuu 0 K)'fnou lI1lff~rlllUl>(3)
JS Rhy,ybeth )'0 Ilos~(J)
3J Y rhai yr ydych chi'n cnwiun

amuanvnt ran! (7)
39 Eb}'~lliad yn n':'wedd cyfnod

tn\vel! (.:t)
40 Y mawr zwananor, gwananot (5)
of1 Truc:llog (8)
4.2 ]lethau wed~ eu casglu at ci

R"llyClCl (X)

Ar Draws;
5 DisQriGad 0 dir sy'n C)'nnwys

gronynnau man am Icd crcigiau
......ccli chwalu (S)

I() llyn nsu rscnzen (:lJ
11Rh~'rrnynrncwn CC1\'Vcll~~,dllll

t5",la;J {J)
11 J~nlun.v Cvmro (7 J

I j Y rnan 0'1'wvnouacm sv'n ['flV (j)
14 Y,' un ocdd )~ b)"v ynu yn

tv"~iddil\I(9)
1) Ciwnr.llw~r!I~(~)
16 G)llueilbai) 0 bobl o'r un grcdo

wleidyddol (S)
17 Gurr:iiR ~v'nme[hu siarad (5)

I ar draws yn y 32 ar draws newydd, yn 01 17 i lawr, 21 at' draws, 7 i lawr
ac 24 ar draws ydi thema croesair y mis yma.

CROESAIR TACHWEDD



9-5 pm SadwrnLLANBEKIS Ffon: 870277
fiifonJ~fae~~(0129G) 650291 I Ar Gau I

L_

SUI a Msrcher II Dewis eang _j

I 0 Welyau a 3PI$"'itc~,I Llenni Vsnetian a Llenni Roler.
I 5,000 lIathsn sgwar 0 garpedi
.mewn stoc - allwch chi
fforddio prynu 0 batrymau?

¢LANHAU CARPE;DI GYDA 5TIMVAK

WAUNFAWR

G~e9

Yn y bnt ysgrif y mis hwn rwy'n son
uawsr am wrelddiau'r gQh'I a'u
pwysigrwydd, t:rbyn nyn mae mal
timau IQuenctld lI~ol yn ymastyn i
dimau dan 7, Ar wahan I'r
cynghrelnau sr gyfer yr oodrannau,
mao'r awdurdodau yn trefnu nlfer 0

~wrnamentsu ar gyfQr y 'sert Ifane.

yw Iw@reJdan.ble m::lQ pCI-drood yn l
derbyn yr un frvvydr am gelnogaeln
Oddl wrm ddllynwyr y gemau Celtaidd
cynhenid. Serch hynny, coir rhaglen
hannor ~wr elr Qyngllrair Eiroin boO
wylhnOS. ac mag nltQr ohonoM yn
dilyn y gyfres 'Gem y Celtiaid?' Drwy'r
rhaglen 'Sgorio' mae mwy 0 bel-droed
o'r cyfandlr yn ca@1el ddangos ar 91n
sgrin na phOI-drOtid 0 Gymru.
YmfalGhivvn y doniau sydd yn sin tim
cenedlaethol. Beth a'm hawlio lie
tellwng i'r gem yn ein gwlad ein
hunain.

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
-----.

CANOLFAN CARPEDI Ar Agor
9-7 pm

Tlws Cynta'r Tymor (Mewn steil)

Mae'r rheini yn bwysig gan ei fod yn
gyfle i daro sylw ar ambell
onwareewr ar gyler cartannau Ileal
ac oti
Gynhallwyd twmament dan nawdd
Gynghralr Gwyrfai i dimau dan 9 yn
ddiweddar ar faes yr Gfa!. Synlad da
yw hyn, gan el fod nld yn unig yn
rhol statws I'r gystadleuaelh and yn
rhoi maQ~ ti~i'r iouenctid ddansos
eu sgiliau.
Wedi cystadlu brwd Sethel 'A'
ddaeth l'r brig, gan ennill pedair gem
yn grbyn CaQ Glyn (4-Q), Delniolon
(ti-O) I 60nlnevvydd (Z-O) ac yna
Oyffryn Nantlle (1-0) mewn rownd
derfynol agos a chystadleuol.
LtongyfarGhladau felly I Aaron Gwyn,
Corwynl Janu\;ll Adam, OSian,
Nathan, Mathew, Gerallt, Gruffydd a
Daniel. Uongyfarchiadau hefyd i'r
rhaolwr Alun Morris am ai amsar a'i
agwedd iach gyda'r plant.

Chaernarfon. 0 gotio eu hoedran
- i gyd yn yr ysgol gynradd -
roedd yn dipyn 0 gamp i'r
chwaraewyr gymryd rhan mewn 5
gem sengi yr un a dwy gem 0
ddyblau. Tipyn 0 stamina yn
amlwg!

Ar ddiwedd y 'marathon daro'
ail oedd ein tim lIeol.
Llongyfarchiadau i Sian Evans 0
Benisarwaun ac Ilid Speake a
Gerallt Bryn Jones 0 Fethel

Tenis Dan Do
A'r eira cyntaf ar y Wyddfa, da 0
beth yw rhoi sylw i gamp dan do.
Daeth IIwyddiant i dri 0
chwaraewyr tenis ifanc o'r ardal yn
ddiweddar, Roedd tri o'r pedwar
yn nhim iau tenis y Ganolfan yng
Nghaernarfon 0 ardal yr Eco.

Cynhallwyd twrnament yn y
Ahyl ymysg aelodau 0 glybiau
Wrecsam, Yr Wyddgrug, Rhyl,
Prestatyn, Trelawnyd a

amser Aneuryn Jones a'r statt

arn

Am groeso eyrlreIOICYm.f~1~

diweddaraf ar sawl lefel, ond hoffwn
gyfeirlo at ddwy elfen yn unig.

Yn gyntaf, yr hen brobJem 0
chwaraeon yn y Gymru wledig. Rhaid
derbyn bellach mai yng Nghaerdydd y
oyoo pob gem, Be anode fydd cael
tacynnau ar orvoiau yma yn y
gogledd. Rhaid i'n cynrychiolwyr
ymladd i wneud yn sicr for mannau ar
gael yn y gogledd i gael toeynnau.

Ond, yr hwb mwyaf yw i'n
chwaraewyr teuanc. Yr hwb hwnnw
yw Simon Davies Bachgen 0 bentref
bach Solfach yn Sir 8enfro - mwy i'r
gorllewin na hanner Gwynedd, Oyma
wir seren i'w glwb a'i wlad. Dyma
sbardun i'n hieuenctid ni yn yr
ardaloedd gwledig Os ydych ehi'n
gweithio'n galed ar eich g~m, mae
lIygaid y 'sgowts' yn sl\\( o'ch
darganfod, ble bynnag y bocnt Oes
'na Rooney arall - gyda'r un
penderfynfad - yn sgono goliau yma
ar feysydd Gwynedd 0 Sadwrn i
Sadwrn? Y mae'r dyddtau pan mae
unrhyw Gymro Ifane yn telmlo'n
israddol drasodd bellach. Ni ddylem
fad a chywilydd 0 ddrlyn unrhyw dim I
Cymrelg bellaeh - mae pob un
ohanynt yn rhan fechan o'r datblygiad
ym mhet-droed Cymru.

Yna'r hen ddadl yngly, a'r
cyfryngau. Mae hyn yn siomedig. I
waethygu pethau mae dadl tawr yn
codi pa un yw'r gem genedlaethol.
Hen grachen, a dyw rhwygiadau wedi
nemo neb ertoec. Eln gobaltn yw fod
pawb sy'n cynrychioll Cymru mewn
unrnvw gamp yn derbyn yr anrhydedd
ac yn gwneud ei orau

Yr wyf yn nan mawr ac yn
wrandllwr cyson 0 'Ar y Marc' ar fore
Sadwrn Trafod pel-droed a'r
ounensiwn Gymrelg, a hynny mewn
iaith mae pawb yn ei ddeall. Hoffaf yr
ymchwil a wneir I ddarganfad gWlr
gefnOQwyr y gam, y rhai sydd ar y
toras 0 sAm i 96m. H9Hvvn VYolo
rllagl@nwythnoSOI ar y tQlgdu yn dol!o
a phol droad Cymru yn unig ac nid
yn unlg y ·tri mawr' bondlgrybwyll.
Cotlwch. orbyn hyn, mao gonnym
BBC Cymr~, HTV, 54C, 54G c1igldol,
BBC2 WaleS. Onld oo~ 110 I hanner
owr rhywlo yma - mae di90n 0
r(tglvllnl yn Gael el naneddllngos

giomodis 0 hyd yw'r sylw al bOI
droeQ elr 'Y GlwO' ac mae'n slw mal
gwaethygu fydd hi gyda gemau
rhyn~wladol yr hydref yn lIonvvi
ptJQvvur penwytllnos A Oern ~m
ambQl1I gom fyw o'r Cynghrair
Cenedlaethol? Gan y SBC mae'r
eytunQ~~ vvodi'r oytan, Oeth tlmdapl7
BanQor yn erbyn Caernarfon ar Wyl
San Steffan yn lie 'The Great E5Gtlpe'
unwalth eto? Y mae gan yeyfryngau
rol bwysig i'w chwarae mewn uno
ardaloedd Cymru. Ein cymhariaeth

Oaddech chi ynoJ Mae lIawer ohonom
yn gobelthlo mal dyma'r gwir
sychwyn i ddyddluu orar yn hanes
p~l-droed Cymru. Y dyddiau ble
gwelwn em pobl itanc yn erwydro 0
gwmpas yn gwisgo crysau pet-creed
Cymru ac yn cael arwyr newydd.

Ie, tim ifanc yw tim presennol
Cymru Efalial fod nyn yn gaffaeliad,
gan fod nifer ohonynt yn wir 'Fabis
Marc'. A son am wneud ei fare! Oylsai
Mare Huws too yn derbyn clod enfawr
am Iwyddlant y tim. Yr oedd yn frwydr
ar y maes ono hefyd gyda doqn go
helaeth 0 sgiliau.

Y mae'r tim presennol yn
adlewyrchu hyn. Y gyfrinach yn slcr
yW'r syniad 0 dim. Maent yn gweithio
yn galed drostynt eu hunain - pawb
a'i waith penodol yn cyfrannu i'r
cyfan. Pryd, er enghraifft, yn y
flwyddyn ddiwethaf welsocn chi gol i
Gymru yn deillio 0 gic hu rr canol. Na,
erbyn hyn gwaith pwyllog, pasio
eelfydd ae yna gorffen elinigol. Mae'r
Cymru erbyn hyn yn chwarae a steil.
Gobeithio fod hyn yn sbarduno ein
hleuencno 0 Sadwrn i Sadwrn.
Dyma'r cyfnod i weithio'n gated ar y
sgiliau elfennol ymysg ein plant oed
cynradd. Mewn oes ble mae pel
draed - i feehgyn a marched - mor
bob.logaidd, dyma'r cyfle I tanteisio.

Rwyf wed I gweld ambell gem yn yr
oeoran yma eleni, ac wedl tv rnrueslo
ar yr ymgais I chwarao y gem basio
yn hytrach na'r bel mr,

Braf oecc darllen yn ddlweddar
toe datblygiad yr academi pel-droad .
dan recraetn umau Cynghralr Gymru,
yn ooarbvnrot iawn I UEFA. Yn
bendant cryfhau y gwreJddlau yw'r
norco rnueen I oynntil IIwydOI~nf V
OOM bl'~ffos'ynol Mao1n hen 9~n
gon I noa yw eln ClyDldUproff@sivnOI.
tol Caardydd. Aberlawe a Wrocsaml

yn 9wne~d digon i ddalblygu
cllwaraSwyr cynhQnld (;ymr~ig
I=lhaid cyfaddef fod Caordydd yn
neVYiO y drefn ac eroyn hyn, yn
G~bbldon !}(\ (;~rr'l~haw, mao
ganddynt ddwy seren ddlsglalr
GymrQIO.

Y treuddwyd wrth gwro, yvv y gall
vuordydd ddnngo lrwy'r CyngnrQlri~U
~ Chyrrnndrf y 'P~amierr.h;p' Dymo'r
am~orl fel y oyvvedClIi5 droeon, I
dalentau lIeol ymladd i chwaraa i
Gaernarfon neu Fangor yn y
Cynghrair Cenedlaethol. Y mae'r
ggfOn yn oW~lIa,a~ mae chwaraewyr
yn symud oddi yno I glybiau
proffesiynol. Gellid traethu am
ddatblygiadau'r canlyniadau

Cymru 2
Yr Eidal 1

-


