
Tio» Rac/wJ a iJ.\'j7'U.1).'tl'lU)'d ;dd;
gar, Sinum Jfcsto,~.

Mae Rachel Ward, 0 Flwyddyn 13, wedi enniJl
gwobr arbennig iawn yn ddiweddar yn sgil ei
gwaith di-flino yn ymgyrchu ar ran Ward Ala,';'
yn ysbyty Gwynedd er cof am ei thad, y
diweddar Andrew Ward. Er gwaethaf ei
phrofedigaeth, cododd Rachel dros £2000 ac fe'i
8'vobrwy-..v)'d yn Llandudno, pan Illlyfaffi'ryvd
mal Kachel oedd 'Penc~mowrv PencllmpW}'r'
r~fw(')br cw rn n i SCQtti~11Power, c) Ilwynwyd
tlW~ swvur ~[IJ~nlli{!i l(Jlelll!l -lltUprth f~OO!
QC fo!'! cyflwyu'rvyd ld\ii e~ll Simon WCill0U, y
(\ n-ruwr ~ l1Lll011d1!1hLll1 !In!lfini1!ttt t1tt~itol vn
~.st(,JIthyt.;j y :r"ll\lall-.;ii),

['; 1 etur medctwl nm ~rtillydd mwv
hocJc1:nnnoi. Mac Cil1 l&'i""'A.rg~\i\l ononot u'u
llong, Iarctuauau vn taw r iawn.

Gwobr Arbennig

Do, fe ddaeth yr eira yn gynnar i Fro'r Eco eleni.
Dyma luniau a dynnwyd ychydig wythnosau yn 61
o'r eira oedd wedi syrthio mewn un rhan arbennig 0
Lanrug. Y gwir ydi mai eira ffug ydoedd, ac mai ar
gyfer y ffilm C'mon Midffild, y trowyd rhannau o'r
pentre yo wyo. Bydd y ffilm, a gynhyrchir gan
Ffilmiau'r Nant, yn cael ei darlledu am 8.30 ar nos
Nadolig eleni.

•

• Neidio o'r Nefoedd tud. 3

• Miss Corona 1951 (Y Bennod olaf)
rud. 16

• Hen Ysgol Brynrefail tud.9

• Parcio'n Fler - Be Di'r Ots? rud.7

Yo y rhifyn hwo:

•
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I flO: J\1r~ Helen M~nro, 1 I
Penrallt, Llanrug; r:r cof am I

I Gwl~dys Mair JOI1C:>, 10
I TrefciliaD, WgUJtlawT.
'5; Birlys LlOyd Jones, S Rro I
Deinio1] D~iniolcn; Mrs I
Jcllnie An1!hgr!td R.ohcrt~) ~ I
J.'&wd MilQOb' Brynref9U: Hr

I cof ~m todryh ann\\ryl 8'.ln Mr:5
I £irlys Jone:;, G\~'nant,
fenlSllfWaUn; Marsurcl IIW~11i"m~, -+ ffordd DeinlOI. I

I Deiniolen~ Gan deu1u
I Rhosl'tvyn, Waunfawr. I
I £J: Ccraiut t} elleryl,
LLlanbcris

RHODDION
L __ -===========~~.--

Cais iObebwyr
y Pentrefi

Mae gan y Bwrdd
Golygyddollawer 0

luniau a ddefnyddiwyd
yn y papur.

A fyddai modd ichi
drefnu idd)rnt gael eu

dycbwelyd i'w
perchnogion os
gwelwch yn dda.

Annwyl ddarllenwyr,
Arholiadau Gorsedd y Beirdd

Gyda'r Eisteddfod Genedlaethol
yn dod i Eryri a'r Cyffiniau y
flwyddyn nesaf. beth am fynd ati
dros fisoedd y gaeaf i baratot ar
gyfer sefyll arholiadau'r Orsedd, a
thrwy hynny ddod yn aelod o'r
Orsedd a chael cymryd rhan yn ei
seremon'iau a'i gorymdeithiau
lIiwgar?

Cynhelir yr arholladau ar y
Sadwrn olaf yn Ebrill, a gallwch
ddewis 0 blith niter 0 teysydd i
arbenigo ynddynt: Barddoniaeth,
Cerddoriaeth, laith, Rhyddlaith,
ynghyd a meysydd arbennig i
Delynorion, Datqemiaid Cerdd
Dant, ac Uganwyr Rhard pasio
dau arholiad yn etch maes
dewisedlg cyn cael etch urddo j'r
Wisg Werdd, ond gallwch sefyll y
ddau bapur yr un diwrnod, os
dewiswch. Yna, ymhen blwyddyn
wedyn, cewch sefyll yr arholiad
terfynol i'ch urddo i r Wisg Las.

Os hoffech fwy 0 fanyhon am yr
arholiadau, cysylltwch a mi cyn
gynted a phosib: Llys Cerdd, 80
Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd
LL55 1LL (01286) 676651 neu
e-bost:wgwyn .Iewis@btinternet.
com)

Beth am roi cynnig arni, felly. er
mwyn chi gael bod yn rhan 0
seremonTau Gorsedd y Belrdd yn
yr Eisteddfod Genedlaethol?
Yr eiddoch yn gywir

Dr W. Gwyn Lewis
Trefnydd Arholiadau

Gorsedd y Beirdd

Llys Cerdd
80 Cae Gwyn

Caernarfon

'( DVDDIAD A LLEOLIAD PLVGU'R ECOIL .!!'~f~~d Plygu: MrsShionedGriffith, Pantafon,Waunfawr.(01286)650570
- ---------- ----------- _---

I r Rhlfyn Dyddiad C~i- Oyddiad P'yg~ _ _!!_I~ _ ~~"tu a Rhlf Ffo_-n _
1LR~~f,: 22 Tachwedd 2 Rhagfyr Caeathro Clive James 677438

_______ _ __ --1

Annwyl Olygydd, CYFARFOD BLYNYDDOL
I Cefais fwynhad 0 ddarllen yn yr ECO'R WYDDFA
Eco am Efelychiad Marconi. Cynhaliwyd cyfarfod blynyddoJ
Fe'rn ganwyd i yn Ty'n Pwll, Eco r Wyddfa yn y Sefydliad Coffa

; Fachwen yn mis Hydref 1915. Llanrug nos Fercher, Hydref 6ed
Yr oedd pylonau Marconi dros y Er yr holl apeliadau am gefnogaeth,

I ffordd ar ochr Cefn Du a phan siomedig iawn fu r ymateb y
I fyddai'r gwynt yn gry byddai flwyddyn hon eto. Y broblem fawr,
swn rhuo mawr i'w glywed wrth gwrs, yw nad oes modd dewis

I ohonynt. swyddogion newydd, Erbyn hyn
Cafodd brawd imi, Wil Parry, mae rhai 0 drefnyddion yr Eco yn

ei glwyfo vn Ffrainc adeg y arddel eu swyddi ers ei lansio ym
~ mis Chwefror 1976 bron i 29

Rhyfel Byd Cyntaf a'i anfon mlynedd yo 6l! Er fod criw 0 bobl
drosodd i Clydesbury yn Lloegr. ifanc byrlymus yo cynnal yr adran
Cafodd fynd i goleg yno a dysgu golygyddol, mae angen gwaed

I rhywfaint am drydan, ac ar 61 newydd, ffres yn yr ad ran
dod adre aeth ati i adeiladu drefniadol.
'Crystal Set' i ddechrau, ac mi Mae'r trefnyddion i gyd yn
fyddai wrthi am oriau yn troi a parbau yn eu gwaitb a datganodd y

I throsi a headphones am ei ben yn Cadeirydd ei ddiolch iddynt am eu
I disgwyJ codi rhywun yn rhywle. gwaith, nid yn unig yn ystod y

Yr oedd yn rhaid cael erial ar flwyddyn aeth heibio, ond am y
gyfer hynny ac aeth i'r coed i blynyddoedd maith. Llafur cariad

I lifio coeden fawr, yna torri twll diymwad at bapur bro a'r iaith
mawr yo yr ardd ffryot a ehriw 0 Gymraeg sydd wedi amlygu ei hun
ddynion yn codi y polyn i'w roi yn eu ffyddlondeb.Roedd y Cadeirydd yr un mor
yn y rwll. Yna gwifren i bolyn werthfawrogol 0 lafur a dycnwch y

I arall yng nghefn y ty a gwifren golygyddion, y gohebwyr pentref, y
trwy dwll yn ffrarn ffenest y colofnwyr misol, y dosbarthwyr/
gegin, a'i set ar lintar y ffenest tu gwerth\\}'Tl) timau plygu, yr
rnewn. Fyddai dim iws i mi hysbysebwyr ffyddlon, }'C)1Ian\\)T

1 wneud swn, byddai'n rhaid i achlvsurol, chi'r darllenwvr ae- ~

bawb fod yn ddistaw, aelodau 0 Wa g Gwynedd S)' n
Cofiaf iddo fv neffro un cynhyrchu r papur )'D fisol.-noson wedi codi rhywun yn Cafwyd C\\~'D an drefnyddion

America, ond doedd dim ot gen ambell bentref am ddiffyg
i.gormod 0 ei iau c~ guo cefnogaeth 1r plygu. Un DOSOn)'

:\r 61 v Crv tal Set aeth ali i fl\\1·dd)·n)· dl ~ ylir 1 bobl
adeiladu .rhai mwv a dwv set 0 gyflawni r ddylet wydd )-ma. Nld
earphones er mwyn i ddau gael }'\V hyn yn ormod iw ofynl Apelir
1 d yn daer am gefnogaeth i r

I c ywe yr un pryd. Yna daeth sesivnnau hvn .• \iae dvddiad a
I loud speaker ar gael, a phan lleoiiad plygu'r Eco i'w \veld yn giir
fyddai gem bel-droed ar ddydd ar ben tudalen 2 yn fiso1.

I Sad\vrn, byddai yo mynd ag un Cyhoeddodd Miss. Jean Jones,
Wild speaker allan i'r ardd gefn a Trefnydd Bwndelu yr Eco, ei bod

I chriw 0 ddynion Fachwen yn yn dirwyn ei gwasanaeth i ben ym
cisledd allan iwrando. Ef oedd y mis Gorffennaf y flwyddyn nesaf.
eyota i wneud radio )rrl ochr Mae bon yn s\V)rdd ailweddol i
Fach\ven a Dinonvig yn y dau drefniadaeth cynbyrchu'r Eco. Os

I ddegau. oes gao rywun 0 ddarllenwyr yr
Ymhen blynyddoedd, aeth Eco ddiddordeb yn y s\V}'dd

nai i mi, sef Al\vyn Owens, i cysyiller ag unrhY\v un 0
goleg ym Manceinion i astudio olygyddion neu drefnyddion yr
Electroneg a daeth yn bennaeth Eco. i\iae y rhestr o'r swyddogion

ar yr ail dudal~11,
I yn yr adran ym Mhrify:sgol Pcndcrfynwyd mabwysilldu dau
Ransor, lIe y bu tan ymddeoldU\.\!l1nv. nedd yn 01. ddatblygtad yn ystod y.£lwydayn,

• J (a) Derbyn a QQi)barlhu P3Pur iI'
Yel),d) ~t;th Eilir, fy myh i ifanc gan Menter Iaith Gwynedd 0

I Goleg Men9.1 i a~tudio ~QiQ tl fewn yr £co bob chwartcr.
rl'V. Mac,; yn gwcithiO at hyn (') (b) hil lcoli ol.nfYnnnu o'r £co ~
bryd ym Mhwllhcl~ m"Wll :,iop oedd ym Dledd~anl Yr hm~eddfa
dclC;Q\l, D~chr~llOdd Ccn~Qla\iLhOl yn y Gi1fach Ddu ~

( ymddtddor; rnewn CD yn Y :lltlrh Lyfrl!ell y Lr yn I~lanberiG,Dydd
I g-SUU a byddaI yn mynd i fyny i rhaln O\r Sil\il i'r l1·hueot1.

!
Mnrconl q Chefn Du gall fod GofY~nir yn 5arcdis hcfyll i
yno sign~l d!l- Ry~dg; yn sl",,"d ddClSbaClh)Y)'r 11,,¥crlh\vyr 0 dd.rws

I helo llavvcr Q bubl 0 bob rhm o'r i ddnvs !ldl\lvgu eu s~fyllfu
b r1 t!'\1erth~nnt) rQ~~ om naG \'W rh~1
YU,vyl )'11 COllO {lW~ld r Ilibollon VI) c~e]~igynn;s·

hr C t r..a~}'d nctrQ\ldiilll gan ral o'r
I nvlongu!it' oc c nDu yn cael tr~fn)'ddion. TrModwyd )'
eu dymchwel ond drum yn DOSlbilrwydd 0 S~l ~~fini'r Eco.

I cofio'r tlw~,ddrn.ny<Jdilr yn Li1CJ Pendcr-fyn~yyd hetvu hrynu
rlc~'ir 0 lluarllcn \Jf HCl\. ii~dnivJrneglltif. (:ohwch hcfy~Cvd
C(ltl0n camera diSidQl hd\~dd ei

Ceridwen Williams d~~fIlrddio ar ggel i'w ddefnyddlo
1~ 1l~fill1 13lan ar ddlhe~lon yr ~co. Cysyl1\;r a'r

I..lllnrug. l;'efnydd FfotoSiilffidctll.

•

:1

rJ'ltllfy N_N IiSA_£
~OU"y"'~i law'r

5Q'y~y(loionP8nnna~~1
NO~LVN, ~i:TACNWIiOD

O~gwolwch yn ~~a
gow'r rnlryn nA~Afo'r wass
NO~ IAU, i ftttA_GfIB

CADEIRYDD Y PWYLLGOR GWAITH
Arwel Jones
GOLYGYOD CHWARAEON
Richard LJ.Jones,S Y DdOl, Bethel.
(01248) 670115

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes Glasqoed,
Llanrug (677263)

TREFNYDD HYSBYSEBION
John Roberts, Bedw Gwynion, Ffordd
Glanffynnon, Llanrug (675605)
e-bost: Johnroberts@prjr.wales.com
TREFNYDD BWNDELU
Jean Jones Cesa ~ Mynydd,
Demiolen (871550)

TREFNYDD ARIANNOL
Goronwy Hughes, Elthlnog. 14 Aton
Rhos. llanrug (674839)

TREFNYOO GWERTHIANT POST
Olwen Hughes. Elthinog 14 Aton
Rhos, Llanrug (674839)

TAEFNYDD PLYGU
Shioned Gnfflth (650570)

GOHEBWVR PENTREFI
BETHEL: GeraJnt Ells,Cilgeran
(01248) 670726
BRYNREFAIL: Mrs LownPrys Roberts
Williams, Godre r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James, Hatan, 8ryn
Gwna (Sn438)
CEUNANT: Trystan a Stoned Larsen,
Bodalon, Caunant (650799)
CWM-Y-GLO: Mrs Ins Rowlands,
Gtanraton (672275)
DINORWtG: Manan Jane:., Mlnallt,
7 Bro !=lid,r Dinorw,s (870ii:~C:)
OEINIOLIiN: Mrs MUfgarl11 GynnGrlNlrn
(9?0394~

L.L.ANOtf115: GwYnQth ac t;ifon l=loborlG,
uwn·Y.Gwvnt (Q70'''0)
LU.~~UC· try ·Robor1~,~ oryn Moelyn
(S76384)

1'11'"1I1Trr:t1I~: Lllno~ JOn~. ~Nanl
Ftynnon Ig?1A?O
~~I~AAWAV""i Mril f\lln EVan!;;'SYl'harfh
~e721Q')
TAN'Y.CO~O'U;~c:Anwon Pl\rry,
Aol-y.~ryn (872~70)
WAVNFAYfn. M~ NanROhQrt~Panb'nn.
VYounlaWf (rl~O~IOI

lim Golygyddol
d/o PALAS PRINT
78 STRYD PLAS
CAERNARFON

Ffon/Ffacs (01286) 674631
eco@palasprint.com

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

Richard Thomas (01286) 871954
Sion Williams (01286) 871858
Alun Ellis (01286) 650761

SWVOOOGION A GOHEBWVR

Cydnabyddtr cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg

i'r cyhoeddiad hwn.
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Argraffvtyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Caemarfon
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Am groeso canrefol Cymreig bob alllSCfJ\ncuryn Jonc~ d'r llaff
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LLANBERIS Ffon; 870277

Gvves

GWERSI PIANO
A CHANU

Sharon V. Williams B.A.
Pentir (01248) 353746

Mae sesiynau Rygarug wedi
ailgychwyn gyda lansiad
cynllun newydd cyffrous -
'Prosiect Fideo Rygarug'. Mae'r
cynllun yn agored i aelodau
Uwchradd ac i aelodau 0
flynyddoedd 5 a 6. Y nod yw
cynhyrchu ffilm fer a thasg yr
aelodau yw creu y cymeriadau,
Ileoliadau a digwyddiadau,
paratoi sgript a chynllunio
stori-fwrdd. Ar 61 y Nadolig
bydd cyfle i rai aelodau gymryd
rhannau actio yn y ffilm tra bod
eraill yn ymdrin a'r ochr
dechnegol - y gwaith camera,
sain, gwisgoedd a set. Ar
ddiwedd y cwrs bydd tair neu
bedair ffilm fer ar DVD ac fe
fydd yr aelodau yn mynd ati i
drefnu noson arbennig i rieni a
chyfeillion ddod i wylio'r
ffilmiau. Yn ogystal a gweithio
ar y ffilmiau fe fydd yr
aelodau'n cael cyfle i fynd allan
ar y bws i yrnweld a chwmniau
teledu lleol.

Os hoffech fwy o fanylion am
holl wei thgareddau Rygarug
cysyllrwch a'r trefnydd, Audra
Roberts ar (01286) 675766.

RYGARUGynddo ac yn gwneud iddo deimlo
ei fod ef yn rhan o'r fenter. Bu ci
deulu a'i gyfeillion yn Llanberis
yn gefnogol iawn imi hefyd.

Diwrnod bythgofiadwy oedd
dydd Gwener, Ebrill Zil, pan
euthum gyda'r teulu i faes awyr
Tilstock ger Yr Amwythig a
chaet harmer awr 0 hyfforddiant
gan Chris Gilmore cyn mentro i'r
awyren. Drmgo wedyn 10,000 0
droedfeddi uwchben y maes awyr
ac yn wir uwchben y cymylau,
cyn fy mod i a'r hyfforddwr yn
neidio allan i'r gwagle. Cyn i'r
parasiwt agor yr oeddem yn
teithio 140 milltir yr awr drwy'r
cymylau tua'r ddaear profiad
anhygoel a dweud )-'lleiaf

Braf oedd gwcld )' teulu fel
smotiau bach du ar y lanfa yn
disgwyl arndanaf Bu'n brofiad
gwerth chweil a llwyddais i god!
£2,500 tuag at yr M.S. Yr oeddwn
wedi addu cyfraniad bach i
Gavin, er rnW)7TI iddo allu prynu
rhyw gelficyn iwncud bywyd yn
haws iddo, a chedwais yr
addewid hwnnw hefyd.

Heb syniad Gavin, go brin y
byddwn i wedi rneddwl am
neidio 0 awyren, fell}' diolchaf
iddo am fy ysgogi i Ienrro.
Mentro ar un diwrnod yn unig
wnes i a rnwynhau'r her. Y mae
pob diwrnod yn her i bobl fel
Gavin sydd yn gaeth i'w
cadeiriau elwyn, ac yr wyf yn
faleh fy mod i ac eraill 0 dim y
Gwasanaeth Gofal Arbennig yn
gallu cynnig rhywfaint 0 gariad a
chysur iddynt.

FFENESTRI • DRVSAU • CONSERFATERIS
CVFLENWVR AWDURDODAU LLEOL

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

HEN YSGOL GLANMOELYN
lLANRUG lL55 2RG

(01286) 678618 (dydd)
(01248) 670081 (nos)

FFENESTRI
CELTIC WINDOWS

Harddwch eich cartref gyda

(;1"lv ")'f{f{ SuI u v}',-b,)'dntf (7,0 (SCICo, I
l;[Ulll\.\iC}l (Ol~06) 67,,'Ol)
: C:'1~~'h~'rcld nell !lrchehu

)-n11dlil1 11,\1'"

'lJrYl1gwllli 0

Y'''o noht\nol pt-nf,.C"f (~~(o~tl..roo
lIe (elf b\))u LMLIlf dl
an1..,_'U-i!leth (\ rtrt IAtf,'nn
[c"douo'Huvl, l 5;'\J IT1\.." ll,

!1uryrll\'ICO CJrrrrl(JI lTIC\\!11lafarll
h\:nlr~t! ~'"\6 ·"\5'..",-mni C aret.h
tl ~[cffitnU()l)lll. llillcuIl))lf

n<"""dd _•

TAFARN
BRYNG A

Caeathro

penderfynais dderbyn her Gavin
a mynd am naid barasiwt
noddedig, er budd yr M.S. Wedi
dweud wrth bawb beth oedd fy
mwriad, doedd dim troi'n 010
Rhai yn gofyn, 'W)'t ti'n gall,
dwad?' Lleill yn curo fy nghefn
ac yn dweud, 'Go dda ti.' Teimlad
braf )'\V gwybod eich bod am
wneud rhywbeth fydd yn rhoi
pleser i chi eich hun ac 0 fudd
mawr 1 gymdeithas fel yr MoS.

Felly dyna'r penderfynnu
wedi ei wneud, torri coes neu
beidio. Cefais bob cefnogaeth
gan fy ngwr, Lewis, a'r plant,
Carvl a Cai. A bu teulu a•
ffrindiau agos ) n gcfnogol iawn.
Ond roedd cael hvd i noddwvr

~ -
yn dipyn 0waith.

\\7edi c~ ~'II1Uyn gyntaf gyda
Chvrndeithas vr Ai,S., rhaid oedd. -
ffonio busnesau lleol ac
) sgrifennu llythyrau. Cefais
}'matcb da gan fusnesau,
unigolion a chynghorau rref a
chymuned ym Mhen LI); n a
chod\vyd s\\'m da drv,ly bacio
neges ar ddydd Sad\vrn }'n
Safe\.vays, Caernarfon: diolch j'r
cwmni am ei gefnogaeth.

Dros ~'r w~·thnosau y bum
"'fthi'n paratoi yr oedd\vn yn
cadw Gavin yn y picti\vr, ac
roedd h)rnny'n creu diddordeb

vn well bob ovtll1. tltcllrcuai\ ci
hut! ~<:ili fvdd(\~ ..ved: h(~fr. c:

J

\rn~u(t eVil nlvnd vn ~i.il?
D",vcdodd y l":rdda~ ",cd~ hoffx
nell1uI !{Il!'!n (1 :;Ilvyren. weI. a
~nnuu l"lcfyJ) xncJJwn ....·rtho

)'r OP.l1C1 rv m tlen-hlt,vyuL1 yn
~Q )-n '"~v'\.l ,,_ yr Q.. ddwn WI;;:J~

11eJlll' I ml fv flUn v hyL10Wll vn
0" llcud 1 l'ljbct'h :1LlohyftrcJ~:no
l'lrl1Q\ JJ;llSanl gael L~L\Vanll rude
nrnnJ ; nfn nodwvddau. iellv

- 0

Bum yn gwcithio fel gofalydd
cymuned ym i\ihen Lly n am

tua blwyddyn a banner ond er fy
mod yn rnwynhau'r gwaith }'n
angcrddol yr oedd gennyf
ddyhead am gael helpu pobl
oedd yn waelach ac 0 dan fwy 0
anfanteision. Pan glywais fod
cyfle i'rn ymuno gyda thirn
arbennig fel cynorthwy-ydd gofal
iechyd, neidiais amdano a bum y
ddigon lwcus i gael cyfweliad.
Dyna'r naid gyntaf

Yr oeddwn vn ncrfus iawn ar-
fore'r cyfweliad ond yr oedd
rhyw lais bach yn fy mhen yn
dweud: 'Fyddi di'n iawn, sdi.' Y
oeddwn yn bcrffaith siwr mai
hon oedd }' swydd i mi. gan f~'
mod wedi colh dau daid a fu'n
dioddcf 0 ganser, Yn ). cyfweliad
llwyddais i ateb bob cwestiwn yn
gywir a cheisiais yrnlacio. Do. m i
ges 'y' swydd, ond yr oedd yn
anodd troi cefn ar }T henoed )'
bUm yn gofalu amdanynt fel
gofalydd gyda Chyngor
G\,v}'nedd. Disgynnodd ambell
ddeigryn a bu gwasgu lla\v. Eraill
}'n d\veud yn ddiffuant ia\vn,
(Cofia dd\vad dra\v am baned a
sgwrs.' Rwy'n cial i al\v heibio i
rai ohonynt 0 h}'d: mae rhai }'n
dal yn eu carlrefi a'r Ileill mewn
cartrefi henoed.

Pan gychwynnais ar fy s\vydd
ne\\'ydd cefais ~' [raint 0 \Veilhio
g)'da hogyn 25 oed 0 Lan beris,
hogyn hoffu!'lsydd, er gwacthaf ei
anabledd, yn l1a...vo hl\,.,moro J\oiae
Gd\ Jll CarlO Yll tlioddcfo'r ;,c.tl\VLh
cn~ TTl \11t;rle !':clcrnf:~s.Wrth 1'r
\\'\'lhnu)i'lu [yrlU llcil)jl) £l
l'l..:nnau'n d'W:1d ~adnabod C(\v~n

Eleri a'i phlant, Caryl a Cai, gyda Gavin Carr wedi iddi lanio ar
faes awyr Tilstock.

Eleni, fe benderfynodd Eleri Elizabeth Jones 0 Foduan
wneud naid barasiwt. Yma mae hi'n egluro pam.
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droed yn yr awyr, mi fyddai
wedi trefnu i laswellt dyfu ar y
cyrnylau,' meddai.

Fe gafodd 0 gynnig i reoli
tim Cymru, ond doedd Notts
Forest ddim yn fodlon, Clough
yn datgan ar y pryd,

'Fedra i ddim rhoi team talk
yn Gymraeg iddyn nhw, ond mi
ddof i Borthcawl ar fy
ngwyliau, a dwi wedi prynu
recordiau Harry Secombe yn
barod.'

Fe gofia dilynwyr y bel gron
am helynt Roy Keane (Man U)
pan gafodd ei he! adre 0 gwpan
y byd. Rhywun yn gofyn i
Clough beth fvdda fo wedi ei
wneud,

'0, mi fyddwn iwedi ei hel 0
adre yn sicr,' meddai 'ond mi
fyddwn i wedi ei saethu fo
gynta.'

Dyrna'r stori ora amdano gen
i. Clough a'i wraig yn gorwedd
yn y gwely a hithau'n cwyno,

'God, your feet are cold!'
A teb Clough oedd,

(Look here, darling, you can
call me Brian in bed.'

Brian Clough, cymeriad
ffraeth, lliwgar a phenderfynol.
Yn anffodus, does 'na fawr 0
gymeriadau tebyg ar 61 yn y
byd pel-droed heddiw. Yn sicr
mi roedd y gem yn dlotach ar 01
i'r gwr mewn Jersi werdd
diflannu o'r maes.

Heddwch i'w lweh.

07050 3577~5
nau

parcb us yn ei gartre dros y
blynyddoedd.

'Bob tro y bydda i yn
teimlo'n flin ac yn anniddig,'
meddai, 'Mae edrych ar y y
mangl yn dwyn i gof i mi
ddyddiau fy mhlentyndod, a'r
fagwraeth a gefais ar aelwyd
gartrefol, er gwaetha'r tlodi.'
Roedd ei dad yn gorfod mynd
allan i'r ardd i smoeio ei
Woodbines.

Yn rhyfedd iawn, roedd gan
Clough fwy 0 ddiddordeb
mewn criced na phel-droed pan
oedd o'n blentyn, a Len Hutton
oedd ei arwr, Dwi ddim am son
am ei gampau pel-droed 0, dim
ond cyfeirio at y ffaith mai un 0
hogia gogledd-ddwyrain
Lloegr oedd 0, lie a fu'n fagwrfa
i rai fel Jack a Bobbie Charlton,
Jackie Milburn, Gazza, Brian
Robson ac Alan Shearer.

Fe sgoriodd 0 267 0 goliau
mewn 296 0 gemau. Bu'n
chwarae i ddau dim, sef
Middlesborough a Sunderland,
ac fe gafodd ddau gap i Loegr,
cyn iddo gael ei anafu, ac yntau
ddirn ond yn 30 oed.

Fc gofir amdano am ei
ddywediadau ffraeth,
dywediadau II oedd yn dod yn
onest o'i galon. Fedrwch chi
ddim dweud fod Clough yn
oriog, ac yn sicr doedd 0 ddim
yn genfigennus o'r un enaid
byw, Roedd o'n dweud ei
feddwl yn blaen, ac eto yn y
bon roedd ganddo galon feddal
a maddeugar.

'Dwi ofn lot 0 bethau,'
mcddai. 'Otn hedfan .. ofn bod
allan 0 waith, - ond yr ofn
mwya ydl ofn bod yn fClhiaot.'
Dau arwr mawr ganddo oedd
:fi~rankSinatra a Mohamed Ali.
Pan gafod d y cyfle i gyfarfod a
Mohamed Ali dywedodd,

'Ddim yn ami rydw i'n cael y
c)fIe ig)'farfod a rh}l'\\'un sydd a
m\\')' 0 dalent ganddo }'n ei faes
ei hun na \,t gen i \'n f,' maes• ••
arbennig i.'

Ond ml roedd otn hunan
fcoli" r arbennis.

Rocud o'n gred\\ r en' me\\'n
ch \\'arae pel-droed af ~. Ila\"'r_

'Petai'r Bod 4~a""r \vedi
bwriadu. i chi ch\varae pel-
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yr hen fwngral 0 gi a fu mor
ffyddlon i mi am flynyddoedd
ym Methel; John, ia John Cefn
Bach, y bum i'n son am ei
ddiniweidrwydd yn y golofn
bon rai blynyddoedd yn 01
bellach, a sawl un arall.
Gwahanol math 0 gymeriadau
sy'n cyfoethogi bywyd un.

Mae gen i ddiddordeb wedi
bod erioed mewn cymeriadau 0
bel-droedwyr, a wir dyna pam y
dechreuais i lunio'r ysgrif hon.
Rydw i'n cyfeirio atyn nhw yn y
sgwrs ar gyrneriadau, rhai fel
Bruce Grobbelaar, Dixie Dean,
Billy Meredith a Vinnie Jones.
Ches ierioed y fraint 0 gyfarfod
yr un ohonyn nhw, ond mae 'na
hanes diddorol ibob un. Do rni
ges isgwrs a Dixie Dean,

Diwedd y mis diwetha, bu
farw y mwyaf lliwgar ohonyn
nhw, cyn belled ag roedd
ffraeth ineb yn y cwestiwn.
Oedd, roedd Brian Clough yn
gymcriad. Roedd o'n enwog am
ei ddywediadau bachoz fel, 'I'm
a bIghead not a figure head.'

Roedd o'n un 0 wyth 0 blant,
ac yn gyfarwydd 11 thlodi a
disgyblaerh 9r yr ael ...vyd. Ei
falll fel brenllincs, ac yn cadw'r
lY fei palas. Mynd i'r eglwys
bob Sui a dim chwarae. Doedd
'na ddim teledu ar yr aelwyd, ac
fe gafodd el dd\\:'n i fyn)' yn
S\VIl radio, piano a gramaffon.
.\1ae Clough )'0 c)fadde mai
{jp)'n 0 U\\P }'n oedd 0 )'n )'r
~'sgol. ac fe ada\vodd ~'n
b~'mtheg oed i \\'eithio me\\'n
tl!ltri fel prent;s 0 {filar.

Un o'i atgofion ydi gweld ei
fum Yl1IDallglo dlIllld, ac mae'r
mangl hwnnw wedi cael lIe

Wrth lunio pwt 0 gwrs ar
GYMERIADAU, fe ddacthum
i'r canlyniad rnai y prif
nodweddion 0 bosib sy'n
gwneud cymeriad ydi -
ffraethineb un a
diniweidrwydd un.

Mae plant yn naturiol yn
gymeriadau. Mae babanod hyd
yn oed yn gwneud pethau
eofiadwy. Mae diniweidrwydd
plen tyn yn ei arwain 0 i
ddweud rhywbeth ffraeth a
doniol yn amI. Sawl Nain a
Thaid sydd wcdi dweud: CO!
mae o/hi yn gymeriad bach yn
barod,' a bynny eyn i'r baban
fen tro 0 garchar ei grud.

Dwi'n cofio EUfOn yn dweu d
adnod wrth Mr Mathew~, y
G\JJeinidog) yn capcl Bethel
sawl blwyddyn yn (1) set,

'Gogoniant y goruffar i
Dduw, ac ar y ddaear" ayyb.
Ymateb Mr Ma thews oedd, 'Da
'ngwas i, yn uwch i bawb dy
glywed ti,' gan ychwanegu,
'Pwy ddysgodd honna iti - <.1)"
dad)'

t:n2hralf'ft wych 0
dJinlwciurwylld :Buron a
ffraerhineb Mr MathcW~t

Robin WYll ofynnodd 1 rni
pan oedd\vn i'n brifalhro yn
Rbiwlas,

'Be 'di gair Cyrnraeg am
sose;> syr?'

(Wei, selsig,' medd\vn innau.
'Dew,' medda An\\'en 0 gefn

y dosbarth. 'oni'n mcdd ...",l m .•e
tim ffwrbol }'n Sgotland oedd
selsig!'

Do] mi se;;; i'r frain[ 0 rlabod
6(1wI cymeriad, tel y IJrifardd
Rolant 0 Fon! fy hen 8yfaill
Alun Pier~e) Tr~madog; fele,

Be sy'o gwneud cymeriad? Wei, mae nifer 0 nodweddion.
Mae'n bur debyg y gWyrpob un ohonom am gymeriad

go arbennig, a hyony am wahanol resymau. Mae 'na rai yn
gymeriadau tawel a swil, eraill yn swnllyd, parablus a
chegog. Ambell un yn nerfus a phwyllog, tra mae eraill yn
llawn hyder. Mae ymddaogosiad ambell un yn ei wneud 0'0
unigryw. Rydan ni'n hoff iawn 0 ambell gymeriad, ac yn
casau eraill. Yn bersonol fedra i ddim cymryd at berson
oriog, neu berson cenfigennus. Fedrwch chi ddim trystio
person oriog, a fedar person cenfigennus ddim cuddio ei
deimladau tuag at rai.
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TEGANAU
Dafydd Iwan sydd wedi rnynegi'r
peth orau yn un c'i ganeuon
enwocaf. A phe medrwn ganu,
byddwn yo defnyddio'r un funud
fach yma j ganu'r gan honno i
chi. Mae'r gan, gwaetha'r modd,
yo fwy perthnasol eleni nag y bu
hi ers tro.

Mewn siop yng Nghaernarfon
}' dydd o'r blaen y sylwais ar y
teganau diweddaraf Nid y
Turtles na'r Power Rangers na'r
Thunderbirds a ddenodd fy sylw
oddi ar y silffoedd, ond y rnilwyr
bach a mawr efo'u tanciau a'u
gynnau a'u bomiau. Dyrna'r
teganau poblogaidd cleni mae'n
debyg. Ac yn oes y teganau
electronig ccir botymau bach ar y
tanciau a'r borniau er mwvn i'r•
plant fwynhau swn a lliw y
ffrwydro a'r tanio. Tydi'n plant
bach ni'n ffodus!

Fu teganau rhyfel ddim yn
ffasiynol ers rhai blynyddoedd:
nid rnilwvr a thanciau beth•

bynnag. Cafwyd faint fynnir 0
filwyr ffantasi ac ymJaddwyr y
gofod, ond cymharol ychydig 0
filwyr 'go iawn'. Mae Action Man
wcdi gortod arallgyfeirio ers
hlvnvddoedd j fyd an tur yn
hytrach na'r byd milwrol. Fu
tcganau milwrol ddim yn gwbl
dderbvniol ers tro: fuo nhw ddim
yn 'PC', ddim yn (Wleldyddol
gywir'.

Ond 111\vya ;'YU)'ll nc\vidiOdu y

UN FUNUD FACH
cyfan, ac rnae'r pethau yma yn
'PCI unwaith eto. Ac yn yr achos
hwn mae'r term yn gwbJ addas.
Beth sy'n Iwy 'gwleidyddol
gywir' heddiw na gwn a thane a
born? BYlh ers Rhyfel y Gwlff
mae'r diwydiant gemau fideo
wedi manteisio ar y cyfle i droi'r
ymladd yn ddifyrrwch, a dyma'r
diwydian t teganau yn gwneud yr
un peth eto a ninnau yng nghanol
rhyfel waedlyd arall. Ac mae'r
gwleidyddion yn deall yn iawn y
bydd rhieni a theidiau a neiniau
yn llai tebygol 0 godi llais yn
erbyn eu rhyfeloedd hwy tra
bydd eu plant bach yn chwarac'n
ddiddig efo'u rnilwyr a'u tanciau
plastig.

Nid dadlau ydw i bod rnilwyr
plastig a bomiau cogio yn troi
plant bach yn bobl beryglus a
threisgar. l\1i chwaraeais ddigon
efo pethau felly fy hun; a hyd y
gwn i, dwi ddim yn berson gor
ryfclgar. Ond rnae'n bosibl y
bydd poblogrwydd newydd y
tcganau hyn yn gwneud i'n plant
bach arfer yn fuan iawn a'r syniad
bod arfau rhyfel yn dderbyniol ac
yn dda ac yn dipyn 0 sbort. A thra
bo plant bach eraill a'u rhieni yn
dal i gael eu Iladd )'n rhyfelocdd
ein cyfnod ill, Icdr hynny ddirn
bod yo beth da.
Ar awn nlnnou 1 'r siopau)1 Nadolig
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I wnaud ~pwyntiad

li'h~IClGlh QOGrnar1on

Alun ffreeJ ..Jane:)
A~lod Cynulliad

t1ywel WilliamS
Aelod Qeneddol

Cymdeithas
Cymru-Ariannin
Nos Fercher, 24 'Iachwedd, ynI Ystafell Gymunedol Llyfrgell
Caernarfon am 7.30pm cyhelir
darlith gyhocddus: 'Yr Ar\,'r
Anbysbys: Le\vis Jones o'r
Windfll Gymreis' Ban Dafydd I
Tudur (l.)rifvsgol Cymru,
D~neVl) i gufi()
C!1nmlwyddiant mar,v Lewis
June:" Ull 0 brif ~ylfaCll\\ryr y
Wladfa ~'m Mhatagonin.
Tr~fnir ~i:lJl G,'nldei[lla:\
C~·mru -.A. ri an n S),do
~llcfnoga(ltl yr f\cademI
G~1mr~is·

drwy edrych ar y modd y mae
gwyfyn sy'n hedfan gyda'r hwyr
yn osgoi ei elyn - yr ystlum - ac
felly gallu'n para'n fyw i
genhedlu. Dyma enghraifft dda
iawn 0 brydferthwch a
symylrwydd peirianwaith
naruriol, sydd hefyd yn dangos
cywreinrwydd rbyfeddol byd
natur. Cyfeiriodd Ralph at waith
y gwyddonydd Roeder ym maes
mesur gwei thgarwch celloedd y
gwyfyn. Eglurodd yn fanwl sut
yr oedd y gwyfyn yn osgoi'r
ystlym trwy glywed ac ymatcb i
wich ultrasonig. Cafwyd
trafodaeth ddifyr iawn o'r llawr
gyda'r aelodau yn falch fod
Ralph wedi mynd a'r Clwb i facs
mor ncwydd ac i fyd cyfriniol
natur a'i chyfrinachau.

Diolchwyd i'r siaradwr gan
Gwyn Hefin Jones a
chyhoeddodd y Llywydd bod y
cyfarfod nesaf i'w gynnal ar nos
Wener, Tachwedd 5, pryd yr
anerchir gan John Huw Hughes
gyda Emyr Williams yn y
gadair.

ICI~WB:ERYRI I
I

Croesawyd yr aelodau i gyfarfod
cyntaf Tymor 2004-2005 gan y
Llywydd newydd, Ralph Jones,
Llanberis. Croesawyd hefyd dau
aelod newydd, sef Gwyndaf
Hughes, Llanrug a Gareth
Jones, Llanberis.

Cyfciriwyd at waeledd Mr
John Roberts Williams a
threfnwyd i'r Llywydd a'r
Ysgrifennydd gyfleu
dymuniadau gorau'r aelodau
iddo yn Ysbyty Gwynedd.

Cydymdeirnlwyd hefyd a
theulu'r diweddar Selyf
Hughes, a oedd yn aelod
ffyddJon o'r Clwb 0 1976 hyd
1997.

Diolchwyd yn gynnes iawn i
Frank Green am drefnu'r daith
ardderchog ym mis Mehefin i
Abaty Llanegwestl, Plas
Bodidris, Llandegla,
Llanarrnon yn Ial, Licswm ac
Ysgeifiog. Trafodwyd hefyd ).
trefniadau ar gyfer dathlu
hanner canmlwyddiant Clwb
Eryri ym mis Hydref 2005.

Bardd )T nOSQn oedd John
Huw Hughes a chafwyd, yn ei
eiriau ei hun, dwy delyneg o'r
safon uchaf bosib ganddo!

Gan ei fod yn canu Iel eos
gyda'r Cor y Milo Leisiau yn y
Neuadd Albert yn Llundain nid
ocdd yn bosib i'r Is-L}'\vydd,
Dafydd Elli:s, gynawni ei
ddy]et~wydd 0 gyflwyno
:)iaradw[ y no~on. R.:lioh Jone~.
y Llyw)·dd. Du\t-cll Llywyud y
Ilynedd yn harod iown i ~efyll
yl1 y bwl~h u S,"Yll<1ClhGcrailll
lilis wairh !lrdderchng wt'th
o-rJlwyno'r ~iur<1d'Yr, .

Pwrp!l~ Ral"h oedd ngor cli ~.
drws ar ryfedUQUClUb)'d nalur a
J!Wnaeth hynn\' \'11 r!elf\rdd i9\\ln



Un@d 1. J:f~rm Qryn Afon
LLANRUG

frOn: (01260) 650349
(0699) 99Q901

Cynyrch ion Coed:
Gatiau. Ffen:sus ac ati
am bri~iau cy:stadleuol

I
PIERCE

--_'--_--_._-...... -.
Rh,fElu54"n I06~1I:S1
RhlfCWJnJll 3420171

•
•
• • ••I gel<;;lo nn1 srant

Igael hy ffurddlanl
I\~Irfoddoli

f fonl\\'ch: 01286672626
neu 01341422575

~rllholiadaul~lnantellgv.'Vnedd.com
~"h"\I.mantcllgwynedd com

•
I s~ch\\;:nproslcct
I rrdeg mUd13d

•
c) )11", b u t't1untcll G'''),llcdd am help.

.. ctod ",.I i) :.c
'-:'IofnJ'ar, d Cetn'ftl,"lty ~rt>v'"

0) ..\ N t: ell

corfforol heddiw?
Ond does dim son am Bare

Beili yn y Ilythyr hwn, wrth
gwrs, gan fod hyn chwedeg
mlynedd cyn i Peter Bailey
gyrraedd Llanrug. Mae lle i
gredu felly, mae rhywle yng
nghyffiniau Glanmoelyn yr
oedd y tiroedd hyn. Rwyf eisoes
wedi ysgrifennu at awdur yr
erthygl Saesneg (sy'n byw yn
Bristol) yn gofyn am fwy 0
wybodaeth ynglyn a'r Ilythyr, a
bydd angen chwilota manwl
ymhlith dogfennau'r Archifdy i
geisio darganfod rnwy am y
tiroedd a'u perchnogion. Siawns
na chawn beth gwybodaeth
erbyn rhifyn y Nadolig!
Llun Cwmni 0 Weithwyr
Er i nifer gysylltu ar y ffon,
doedd neb yn medru bod yn
hollol bendant ble na phwy
oedd yn y 11un a ymddangosodd
y mis diwethaf. Roedd un yn
eithaf sicr mai gweithwyr Ffatri
Manton, Caernarfon a
ddangosir, a bynny tua'r
19S0'au cynnar. Ond does dim
sicrwydd pendan t. Felly, apel
unwaith eto ar i chwi ail
astudio'r lIun yn fanwl rhag ofn
fod wyneb cyfarwydd ynddo.

Dyna gau pen y mwdwl am y
rnis, ond cofiwch anfon unrhyw
wybodaeth ncu ymholiad am
hanes ileol bro'r ECG i Dafydd
Whiteside Thomas, Bron y
N ant, Llanrug, Caernarfon,
(Ffon 01286 673515)

Cymanfa Ganu Genedlaethol
Gogledd America a gynhaliwyd
yn Chicago yn 1972. Bu hithau
farw saith mlynedd yn
ddiweddarach, yn 1979.

Derbyniais ddau adroddiad
aralI ynglyn a 'Miss Kellog',
Hoffwn gael cadarnhad ynglyn
a'i marn. Yn 61 un adroddiad, ei
henw oedd Katherine Owen,
genedigol 0 Gwm y Glo. Mae
adroddiad arall yn nodi mai
brodor 0 Alit Coed Mawr,
rhwng y Waunfawr a
Rhosgadfan, ydocdd. Bu farw
yn America ar 26ain 0 Ionawr
1964.

Gyda diolch hefyd i Mrs
Mair Williams 0 Gwm )' Glo am
wybodaeth ynglyn a'r
cysylltiadau gyda Wardner.
Mwy am hynny yn un o'r
rhifynnau nesaf.
Stamp Post Cynnar - a
chynnal bywoliaeth Llanberis
Mae'n rhaid i mi gyfaddef mai
ychydig iawn 0 ddiddordeb fu
gen i erioed mewn casglu
starnpiau, ond pan ddaeth Iwan
Roberts 0 Lanrug a chopi 0
gylchlythyr Cymdeithas
Ffilatelig Cyrnru imi, fe fu'n
rhaid talu sylw, Yn rhifyn Medi
eleni mae erthygl fer yn Saesneg
yn son am ocsiwn stampiau a
phetheuach post a gynhaliwyd
yn gynharach yrn Mhlas Tan y
Bwlch, Maentwrog. Yn yr
OCSiWD, prynodd awdur yr
crt hyg] amlen a llythyr
dyddiedig 1732, wedi ei anfon 0
Lanberis iLundain Y stamp ar
vr arnlcn oedd 0 ddiddordeb i'r
ca~gl\\'r> gan mai hwn. ~'n ei farn
ef ywr stamp cynharaf un 0
G~ernarfon: on d cvn nwvs v• ••
tlvthvr svdd 0 ddiddnrtleb imi.. - -

Mac'r ll)-tll)'r yn ~un am
weithredoedd tiroedd ym
mll1W)rf Llanrug y bwricdid eu
g\\lefrbu er mwyn cynnal
b)"voliaeth egl vVYl>ig Llan bl;ri;s.
Mae'r tiroedd yn cael eu hen\vi,
scf Cae coch, Dryll Nicholas.
Cae newydd y Ileiniau, Cae'r
llwyn, Cae bach, Bryniau'r
Twreh a Nant bach. En\vir hef\'d•
rai o'r tiroedd cysyllriol. ~ef
Tydd)'Il OW"6, Mil\ii) )' P'tvll, Tic Y'
Cribwf a chomin y Rhos Rllg.
Wr~11gwrs, mae'r m" yufrif o'r
enwau hyn wedi d1flgnnll erbyn
h~c;lc;li'tY,

Am l1~lnyddoedd, un rheithor
ocdJ yn 5Tv~~ana\i\hu plwyfi
Ll9nrug !l LI!lnberi~. V Parch
Peter Duil\;y Williaillil, u bOL;ibl,
oead yr ~nwl\~Qf ohl'lnynt, a
chofibcir ci cnw yll y cac cnfawr
Tll cefn i ben M~i) T.Ianru~ ar
sro;Glun GlunmoclYll - fare
H~lli (Pare gni.lcy yn
llYll1rCIlnoi ~lr). Ie, hi\!n
o~dd cae r~ld roed Vs601
Bl'Yl1rC[iJll pan seLlr~r(]Jwyd yr
YS801 yn I~13nru5' Cot d" t\m y
(eraded yr holl ITordd yno 11l~el
cw~a h"nn\rl' i&wr 0 scm \,;yll
cerddetl yr hoi I ftordd yo 61 i'r
y~SQ1 111,wn da 0 brrd i
JIychwyn y wer~ ddilYDoL! Sut
lyb.;d y lo>ydQQi r1,y\)1"u I\;~hyd u
DIOgelwch yn dellO !l'r [9th mao

PRISIAU RHESYMOL

TAWELFA ..filENISAfiilWAUN
FfOn: (0126(j) 87084S

PEINTIWA AC ADDURNWR

Cafodd Prances ci llaud"-:,gu
yn ysgohon eattle, Wa~hington
~yl1eyrnud ]11 uuiwcduarach i
Efrog Newydd ar 81 derhyn
ysgoloriacth gerddorol yn Ysgol
Raddl'dig Juilliard.

Mcwn amxrr, uricundd
h;thau 016 Eric Duyici), brodur
0'[ Srryd Newydd, C:aernf:lrfon, !:}

ocdd bcfycl w~Ji nlUUQ i'r
America, ac yn swyddog cyfrifol
oyda chwnlni y.,wirian[ y
l'1etropolitan Life yn Efrog
Ncwyuu,

Felly, yn union reI ~r filS
diwethaf, dyma gais y tro h\vn
am i unrh}'\v un 0 berthnasau
liric Davies Ry~yIITLI !\ mi er
m......yn yehwancsu at llanCl> y
lClllu h~vn.

DUynodd FrOln\r~~ )'rfi!
QerOOo[()] yn oin!l~ Hf~(\~
~cwyclcl. RQcdd )'11 Qcl0U 0
Gyrndci lna~ (Vf~Jl~oddwvr_
A.....·dux-on M Chyhocdd,Yyr
Americgngidd. yn ~~I(\d 0

t'wrdJ Cyf"'Y'Iy\1W'tY)'1 Gl)yb
C~rddorlon 1!1rc}uN~wydd !'It
yn aelod 0 Gymdcitlla~
(jenel1lg~rlll\1 (~yt!ln~oddtvyt' !'Ie
hrYY'iinr~QiOl1 i)111Crll.t1onlLlO.

Cafwyd gwybodaeth gynhwysfawr am hanes yr eneth fach o'r
Waunfawr a ymfudodd i'r America. Mae fy nyled unwaith yn

rhagor iArvon Roberts 0 Bwllheli, sy'n arbenigwr ar gysylltiadau
Cymreig a'r America. Ef hefyd a fenthyciodd imi y llun a welir
ar y dudalen hon 0 Frances Williams, a ymddangosodd ar
dudalen flaen Yr Enfys yn 1962. Fel yr adroddwyd yn rhifyn
Hyclrcf o'r Eco, deuai ~ithad, Richard Williams 0 Hen y Graig,
Waunfawr, ond bu farw yn fuan wedi i'r teulu gyrraedd America.
Ail-briododd ei mam a Richard Wright.

Yn naturiol, rocdd galw mawr
ami i weithredu fel beirniad
eistcddfodau led-led America,
ond yn fwyaf arbennig fel
arweinydd cymanfaoedd eanu 0
arfordir y gorl1cwin i arfordir y
dwyrain.

Yn 1954 fe'i hanrhydeddwyd
gan ei chyhoeddwyr, Harold
Flamner Inc., Efrog Newydd,
pan gafodd wahoddiad
ganddynt i dreulio cyfnod yn
gyfansoddwraig wadd y
Gyngres GenedlaethoI
Addysgwyr Cerddorol a oedd yn
cyfarfod yn Chicago ar y pryd.
Yn ystod y eyfnod hwn daeth
dros 12,000 0 addysgwyr
cerddorol iwrando ami,

Un o'i chyfansoddiadau
enwoea[ Y"'" 'Let there be music'
a gyfansoudoud yn ]953, set
darn ar gyfer lIeisiau cymysg.
Eraill 0'1 chvfan sod d iadau•
ccrddurol ocdd 'High over the
.\icuntains', 'The Lord
RCl~Ileth'. 'The Song m~rheart
w 111 sing' '. tep ligh tl~'over the
bellows', a 'To the Dawn'.

C),fansodd vv},d }'r cID)'n-don
':r'rances' er cot' srndani ~9n Lvn
Harry, sylfacnydd Cor Meibiun
Cymry Llundain a cbyn
l;\r~ \rln)'du Cor Orphcu;s
Morriston. Htl yntau'n byw ae
yn ,;weitllio am gyfnod yn
Ontarlo, Canada. Mae'r emyn
don \vedi ei chynnwys yn
Nelholiad Cymanfa Ganu
Gogledd America.

Ymwelodd Frances Williams
D9vles 9. Chymrl1 yn 195~ - ae
yr ocdd yn brcscnnol mc\vn
Driod9s cyfnith~ tddi sydd
b~11"'\rhyl1 byw ym MClhcI. Mac
!!~nL1di ddwy ~yfi1ither al'!lll n
dOl\.l scvfuder yn byw yn Lcrp\vl,
Dein (olen !l Rerhe~d!l.Cr~dit
lJdi ymwcld a Chymru yn 1~50
hafyd. ~ l'h~el ar\vrun cymnnfa
)'1 y WwurlfuWf y pryll 11~YOn'V.
-fyhed O~g t'hy\Vtln all
gadarnhau'r ffaith?

Un (\7r tro~on olaf ~dd~
or ,,'(lin )'0 i\1l1CflLiJ oeUel

MISS KELLOG:
CYFANSODDWRAIG
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WAUNFAWR
'TY RhyCid • ewyd Cartrcf • Prydau Plant

, Ystt4f@11D9Ulu , Cinio Dydd Sui Trgddodiadol
• Cerddoriaeth Fyw , Cwrw Go lawn

"fon~650218

GWERTHWR CARPED!, TEllS CARPED A FEINYL
C,~OEDD 0 DDEWIS 0 BJ\TRYMAD A RHAI ME\,\,N STaG

FFONIWCH L~"RHYW ,i\\fSER:
WAUNFAWR. (01286) 650552

CARPEDI GERAINT OWEN
R. L. DAVIES

Coed Bolyn Mawr, Bethel
JCB Fastracs a trailers 16 tunnell diggers bychain

ac excavators 3600 newydda Ilawer mwy
• ar gyfer Ilogi peiriannau
• tyllu footings
• clirio gerddi
• nau unrhvw waith elirio safleoedd

Ffoniwch am fanylion

(01248) 671300 neu (07775) 639620

Huw P. Ht'GHES

Gly\vsoch chi hanes y dyn
hwnnw GATH ~cREpiad go
gas mcwn lIe teo dar gan
rywbeth miniog pan
eisteddodd \vrth )Tr organ un
dydd Sui.

G",'ylia \vir, neu 'Soprano'
t)'ddi di'n ganu yn y Cor Mawr
ar nos \X'cner 0 h \'n vrnlaen.• •

D ENOG
E.\\.H

dro on'd oes?

cymysgedd 0 stocio a dim
rh wydo, Tywydd mawr eto yn
ystod 2005 amdani felly.

Rhag i bawb ddcchrau
clodfori gormod fod stocio yn
gweithio, fe ddaeth yr
Asiantaeth a'r cynllun i ben yn
2001, ond mae yn ailddechrau
Rhagfyr eleni, felly efallai y
bydd dwy flynedd eto 0 fraster
ae wedyn dwy 0 newyn - eawn
weld.

Dros y pum mlynedd
diwethaf rnae'r gymdeithas
wedi bod yn ffodus iawn 0 fod
wedi medru marn eis ion ar
wahanol ffynnonellau ariannol
i ddatblygu cyfleon pysgota ar
ein dyfroedd. Mae newydd da
eto wedi ei dderbyn, fod
Asian taeth yr Amgylchedd
wedi cael clywed bod eu
cynllun ardderchog scf Cvnllun
Pysgodfeydd Cynaliadwy i
gario 'rnlaen am rai
blynyddoedd cto. Cawn cdrych
ymlaen fellv i ddal ari i wella
isadeiledd pysgota'r ardal.

I rai svdd vn cvrnrvd svlw. ., . . ~ )

beth am v tacluso svdd wedi ei•
wneud ger Pont Penllyn, mae'r
g\vai th cynnal )rma yn cael ei
garlo allan gan Menter
Fachwen - gwaith ardderchog.

I'r rhai sy'n awyddus i
wybod beth yw'r cynnydd gyda
Melin y Cim, mae'r broblem
olaf wedi ei goresgyn, sef
sadio'r waliau wedi gor(fen.
Felly nvyf wedi fy sicrhau y
bydd Y gwai th wedi gorffen
erb}'n diwedd Ionawr 2005.
Pwy fydd y cyntaf i aros yno
tybed!

Dyna dymor! Eogiaid ym
mhob man, Pawb, wel pawb
bron, heblaw fi yn dal! Dyrna'r
tymor gorau crs 12 mlyncdd, be
yw'r rhesymau tybed? Rwyf
wedi egluro nifer 0 weithiau,
wel, mwy na nifer 0 weithiau,
fod eisiau cynnal cynllun stocio
er mwyn rhoi cyfle i'r Seiont
ddod at ei hun ar 81 yr holl
broblemau - rhoddais fraslun a
rhain mis diwethaf Mae wedi
bod yn tipyn 0 frwydyr i gael
rhai 0 swyddogion Asian taeth
yr Amgylchedd j dderbyn hyn,
ond yn 1998 fe ganiatawyd i ni
fagu tua 18,000 a eogiaid
bychain a'u rhyddhau i Afon
Peris ac uwchben y Rbaeadr
Mawr yn ystod Mchefin 1999.
Mae'n cymryd cylch 0 bum
mlynedd iweld a yw byn wedi
bod yn llwyddianus ac cleni
oedd y flwyddyn dyngedfennol.
A dyrna ni, ar 61 helfa 0 ond 11
eog yn 2003, eleni mac'r
cyfanswrn yn agosau at 150.
Dyma'r tro cyntaf erioed imi
gofio tocynnau diwrnod ac
wythnosol i ymwelwyr yn cael
eu gwerthu i gyd,

Buas\vn yn meddwl y buasal
Asiantaeth yr Amgylchedd yn
rhoi rhyw ychydig 0 glod
iddynl ei hunain, gan mai nhw
ei hunain sy'n casglu'r grawn ac
)rn cymeradwyo'r cynllun a'r
gwaith. Ond nid fel yna mae
pethau, yn anffodus. Y rheswm
am y gwelliannau medda nh,v
Y'V, weI tywydd mawr yn
rbwystro rbwydi gorllev,,rin
Iwerddon rhag g\veithio. Mae'n
sicr fod y gwirionedd am y
gwelliant yn bodoli ohcf\\lydd

ymatab felly, cywilyddl)
Cyrhaeddais y Sinema yn

Llandudno )' diwrnod o'r blaen
hefo fy rnerch; mynd at y ffenast
dicedi a gofyn am ddau docyn i
weld ffilm arbennig. Mi ges fy
mrifo i'r byw pan ofynnodd y
bachgen ifanc, C WiLLthat be one
"pensioner"?' a finna'n meddwl
'mod i'n edrych yn reit dda a
deud }' gwir - wedi cael gwneud
fy ngwallt a rhoi lliw ynddo fo!
(Mi fu'r digwyddiad yo destun
joc am dipyn yn y ty acw
wedyn!)

'Yes, plis,' atebais yn gwrtais,
gan drio peidio dangos fy
nheirnladau, ond 0 leiaf mi
arbedais tros bunt yo y pris,

Erstalwm ces fy nysgu i godi 0
fy sedd mewn bws i roi lle i
rywun hyn na fi. Roeddwn yn
sefyll ar y bws y diwrnod o'r
blaen ac roedd yn ddiwrnod reit
boeth a cododd rhyw wraig ifanc
imi. Fedrwn i ddim gwrthod
fedrwn i. 'Diolch yn fawr,'
atebais gan gyrnryd y sedd yn
ddiolchgar, Beth ydi'r dywediad
Saesneg 'na - grow old gracefully -
brensiach!

Ddeudis i'r stori 'na am y ciw
'" weJ, do siWr ia\vn ... yr hen
gof'rna ydio. Ond dyna fo, ma'n
rhaid rhoi bai ar h\vnnw arnball

Rydw iwedi cyrracdd yr oed lie
dwi'n cicio tros v tresi braidd a•

hynny heb hoeni na cholli cwsg.
Yr haf yma roeddwn yn sefyll
hefo ffrind irni mewn ciw yn
sgwrsio ac fell)' doeddwn i ddirn
)'D ymwybodol iawn 0 beth oedd
yn digwydd o'm cwrnpas, hyd
nes y gwthiodd rhyw ddynes yn
hy o'm blaen hefo'i throli llawn.
(Flynyddoedd yn 61 ni Iuaswn
wedi yngan gair ond ddim
rnwyach - digon ydi dig on !)

'Ecsgiws rni, but I was in this
ciw before )'ou ... ' ac
ych wanegais ' ... if you look at the
notice up there is says 'No more
than nine items".'

Edrychodd y ddynes i fyny
gan ebychu cdrych ar
gynhwysion ei throb a chymryd
andres 0 wynt 01i hymvsgaroedd,
troi hefo'i throli gan frysio i
chwilio am giw arall... y tro
diwethaf imi ei gweld oedd yn
sefyll yrn mhen pellaf Cl\V arall a
golwg }' fall arni. \X'el, be' di'r
dywediad 'dwch? 0 ia! - }'
blucnaf a fvddant olaf... Mae•
hunan-hyder vn beth braf on. .
dydi, pan rydach chi'n gwybod
ych bod chi'n llygad eich lIe.

Chi ddarllenwyr. Sur rai
ydacb chi am barcio car? Faint 0
farciau ar raddfa 1-10 fasach
chi'n roi i cru'ch hunan? WeI,
dwi rioed \vedi medru parcio yn
union rbwng y dd,vy lein felen
'na }'TI y maes parcio-aml-Iawr a
pheldi\vch a son am 'rifyrsio'!
J\1i fydda i'n parcio'n flcr rwan
yn amlach na pheidio a theimlad
braf ydio hefyd j adal y car ar
ch\\lal a dychm}'gu'r bobol yn
t\\1t_rwtio \vrth s)'l\vi ar rhy\v
'idiot' wedi parcio rhy\\'sut
rh}'\\'sut ()'n union fcl \' bas\"'n i
\\ edi "matah n\\'\'ddvn nt.:udd\\'\'. .... .-

~'n 01 - a deud )' g\\'ir d\\'i'n dal i

Ar Ben AraII y Lein Parcio'n Fler - Be Di'r Ots?
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• Priodasau Dathliadau
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Pwyllgorau • Bwydlen Bar
6 Cinio Dydd Sui

Hydref. Cynhelir Ffair Nadolig, 19
Tachwedd yn y Neuadd Gymuned.
LLONGYFARCHIADAU i Emyr a
Katy, Glyn Euron, ar enedrqasth
Enl" Mair, chwaer bach I loan
Grant. wyres J leuan ac Eiriona a
Brian a Sheila Grant, nawr 0
Gaernarlon, gynt 0 Gallt y Foe!.

Dymuna Emyr a Katy ddrolch
yn tawr am y cardiau a'r anrhegion
a gafodd Enlli.
LLWYDDIANT CERDDOAOL.
Wed; caruvntaoau clodwiw yn ei
arhoH~d piano, gwahoddlr Anest
Bryn i berfformio yng Nghyngerdd
Goreuon yr Associated Board yn
Noua.dd Powys, Prifys901 Sangor
nos Wener, 1(j racnwsoc.
Ardderchoo Anast. a mwynha'r
profiad e'r noson aroennlq,
GWELLHAD. Deellir fod niter wedi
bod yn sal yn y pentref antonir y
conon annwvtar atoch a cvmuntr
adferiad iechyd buan i chwi 011.
EIN CYDYMDEIMLAD dwysaf ag
Avril a Geraint Williams, Careb, a'r
teulu 011yn eu protecnqaetn 0 goll;
mam annwyl i Avril, set Mrs
Margaret P~arce 0 Borthmadog.
Dyma'r ail brofedigaeth lem J Avril
o fewn YChydlg wvmnosau I'W
gilydd Rydym yn meddwl
amdanoch i 9yd fol teulu yn eich
coiled fawr.

Mwynhaodd yr holl ddisgyblion y
profiad. Pwy a Wyr erauai bydd
bardd arall yn y gymuned!

Catwyd prynhawn diddorol ar
14 Hydref, bu Sioe Hud ar y
thema, 'Paid cyffwrdd, dwed,' yn
perfformio i'r ysgol gyfan.

Cofiwch bydd cyfle i dynnu
lIuniau yn yr ysgol ar 8/11/04. Gair
i atgoffa'r plant - bydd Campau'r
Ddraig yn dechrau ar nos Fercher
3/11/04 rhwng 3 15 a 4.15, yn
dilyn hanner tymor.

EISTEDDFOD BENTREF.
Cynhelir yr Eisteddfod yn y
Neuadd Gymuned, nos Wener, 12
Tachwedd, i gychwyn am 6.00
yh. Eisoes y mae'r ymarferion yn
ceet eu cynnal nos Lun a Mercher
vn y Neuadd Gymuned.
ADAAN 6ENTAEF YR URDD.
Bydd yr Adran yn cyfarfod y nos
Fercher cyntaf wecrr Eisteddfod
bentref.
PWYLLGOR NEUADD Tynnwyd
Clwb Cant I-Iydref a'r onillwyr
oeco: 1. Mr a Mrs Glen Lamb; 2.
SJon Phillips. Tal Arthur: 3. Nansi
Jones. Mejlljonydd

Y mae LlyTrau sam ar werth
gan aolodau'r ~wY"9or ac fe
dynnlr y (tiffI mewn noson SOn
Corn yn y N~u~dd Gymuned, nos
Woner, 16 Ahagfyr am 6.30.yh.

Bydd pasnno wynabau.
amrywiol stondinau a phaned ar
gael. Am 100;0o'r elw, mae croeso
I unrhyw un arddangos a gwerthu
eu cvnnvrcb. Yn sicr bydd Sian
Corn yno i holi'r plant a chyflwyno
anrhQg iddynt am bris rhesymol.
CRONFA'R PENSIYNWYR.
t;nlllydd Pel BQnYY~Medi oeoc
Mr:;) Catherine Williams, 20
Bryntirion. Dvmurur dlolch i bawb
a gefnogodd y Noson Bin90 ar 20

'Dewch i adrodd eto'. Cafwyd
prynhawn dityr iawn yng
nghwmni'r prttardd Selwyn Griffith
ar 7 Hydret. set Oiwrnod
Rhyngwladol Barddoniaeth.
Cafwyd trafodaeth a sgwrs ddifyr
iawn gan Mr GriHith i'r ysgol gyfan
a chatwyd cyfle i adrodd cerdd
Tudur Dylan Jones, set
'Breuddwyd 8ywyd' yn dorlol dan
arweiniad Mr GriHith. Am weddi" y
prynhawn cafodd disgyblion
blwyddyn 5 a 6 weithdai diddorol.

Fframia GW!l~~t\~etlt~'!-"ant;oLl"niA\&
Arhcn;riT ar ffrnlnlo 15'v:\1t11 ~\olww i.l nodw)llll

NItl!Ph.~l!l~tlih l'ln;~u!lJo werfJ., • DC!",:~c ••n.t5 irn C'lllnWJ~i

IVOH.:lTUH'~f! Y • ICEITI-I ANDllliW
REITII BOWEN· ROn fI:ERCY~ __ ....;

rAKe PWARN. LLANRRRI!O; (870921)
[At' t!llll ~~;rld~tJ:1 dv.~J r 1111"1'Ion"st .. d "c;n",,!)
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Camera yn ngotal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ffon: 6n263

YR YSGOL GYMUNED. Croeso r'r ysgol. Croeso mawr i
8abanod. Cafodd dosbarth Mrs Mr Gareth Fen Jones r'r ysgol tel
Humphreys dnp da iawn j Nanl Pennaeth mewn gofa). Mae wedi
Gwrtheyrn Er fod y tywydd yn setlo yn gyflym lawn yn ein plith a
wlyb a niwlog pan oeddem yn gobeithio y gwnaiH fwynhau ei hun
cychwyn cawsom dywydd sych ar yn ein cwmni.
61 cyrraedd Pen Llyn. Cawsom Adran lau a Blwyddyn 1 a 2.
fynd am dro drwy'r goedwig a Wei, son am blannu! Bu disgyblion
gweld adfeilion cartrefi Rhys a blwyddyn Derbyn, 1 a 2 yn brysur
Meinir. Yn y prynhawn. ar 61cinio lawn yn plannu hadau ar 6 Hydref.
yn y capel a chware yn y pare, yng nghwmnl Mr Derek Williams a
aethom Igyd i lawr i'r traeth yn ara Mrs Rachel Thorpe. Mae'r ysgol
deg bach. Ond mynd yn rhy yng nghanol y fenter 0 ddatblygu
gyflym wnaeth Miss Rhian braidd! gardd natur natuiol ar dir yr ysgol.
ynte. Miss Rhian? Wedi ffarwelio Cafodd disqyblion blynhyddoedd
ag Elen - 'n61a m i fyny'r alIt tawr 5 a 6 gyfle I fynd ati I ddylunio a
serth a Mrs White wed I cau ei chynllunio eu gardd naturiol.
lIygaid yn dynn. Ni chysgodd neb Orolchwn i Mrs Thorpe am ei
ar y ffordd adref ar 61diwrnod da hamser yn y fenter gyda·r
iawn drsqyblion,

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

PENISARWAUN
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~CwmyGlo
FforUFf~fS~(01286)870882
Gwag~(ltl' Pframio
1.lt1t\i~u() bob math
ar Bael ar y sa!1t'
Prlsiau Rhe~ymol

Arddansosfa 0 It.lniat.\

B\\·reiddiol Ban
Arhslinid Lleol

Ri~hal'd S. Humphreys

• Holl cocvnnau'r Loteri
cenecnaetnoi

• Cyflenwyr bwyd
anifeiliaid - 'bUlk' a
rnvcc - V rhataf vn II~OIl

• Nwyddau groser,
atconot. carotau MANWE8

• ·pavpolnt· ar gyfer taiu
bob math 0 filiau

Brian a Rita
Henderson

SlOP Y PENTREF
WAUNFAWR
Ffon: 650589

ffOn: 870840

ARTH MAELOG
51 5tryd FlIwr. LlanOerl~

LLYBIAU. FFRWYTHAU. BWYDYOD
AO ANGHENION ANIFEILIAIO ANW~S

•eln
Hysbysebwyr

DYMUNA Bleddyn Jones, 6 Nant
Ffynnon, ddiolch 0 galon i'w deulu.
cymdogion a'i ffrindiau am yr holl
gardiau a'r anrhegion a
cderbvmooo ar achlysur ei ben
blwydd yn ddeunaw oed yn
ddiweddar. Diolch yn fawr iawn.

Cefnogwch

-
NANT PERIS

LUnas Jones, 6 Nant Ffynnon
Ffon: (01286) 871820

A ry safle hon yr oedd
Ysgo! Brynrefail 1900-1956

Ysgol a godwyd drwy ymdrechion
di-flino a dyheadau cadarn
brodonon y pentrefi C)ifagos i roi
Addysg Uwchradd i'w plant.
Hunanaberth y rhain, ni fu'n ofer.
Islaw ceir arfbais yr ysgol

Ysgol Brynrefail
Veritate Scientia Labore

Gunrionedd Guiybodaetn Gwaith
Deallir na fwriedir cynnal
cyfarfod cyhoeddus yn benodol
i ddadorchuddio'r llechfaen
ond yn sicr bydd y rhelyw o'r
cyn-ddisgyblion a Iu yn yr hen
ysgol yn faleb iawn fod yn awr
gofnod gweladwy o'i bodolaeih.

Wavell
Roberts

CluYDO
London HouQa
LLAN~UG

J:fon: (01296) 613574
P(;N CIQYDD Y FRO
YrWyn Ileal mwyaf blasus

uel~ig Cartr~r
Oigoedd parod rw bwyta

Archebion (ir gyfer y rhewgist
MYNNWCH Y GOfii(AU

DEYVGH ATOM NIl

am r;"'" reswm - i gofnodi'r
tfatrn rod ~''\gol wedi bod ar ~'
safle ac i gydnabod aberrh
trigolion }'pentrefi, cyrunodd )'
Cyngor Slr i fod yn gyfrifol i
osod llcchfaen gcr y Ganolfan
newydd sydd bellach ar y safle,

Wedi pedair blynedd 0

ddisgwyl, mae'r llechfaen yn
swr yn ei lle ger y fynedfa i'r
Ganolfan, ac arni y geiriau
canlynol:

Er fod yr hen Ysgol Sir, fel y'i
gelwid erstalwm, wedi symud 0
ben tref Bryn refail ers 1956, nid
golygfa bleserus i hen
ddisgyblion yr ysgol oedd
gweld a chlywed )' peiriannau
dideimlad yn rhwygo'r hen
adeilad yn deilchion gan adael
dim ond atgofion lu ymysg y
Ilwch a'r baw,

Ond diolch ilyfr y Parchedig
John Pritchard, Llanberis, am
roi hanes pur fanw 1 am
gychwyn a thwf }'r Ysgol yrn
mhentref Brynrefail. Ar adcgau
mae'n anodd peidio a gofyn yn
ddifrifol, 'Beth petae 0 hcb
gofnodi'r hanes?' Trwy
fanylder ei yrnroddiad fc
gedwir ar gof yrndrechion
diflino, di-ildio a hynod
ganmoladwy teuluoedd
Dyffryn Peris i hel arian mewn
blynyddoedd anodd i godi'r
ysgol.

A da 0 beth oedd i hen
bwyllgor y cyn-ddisgyblion
gynt, gyda'r diweddar Eric
Wakeham ac Eric Roberts wrth
y llyw, ddarbwyllo swyddogion
y Pwyllgor Addysg yng
Nghaemarfon bryd hynny, mai
'ysgol RrynrefaiJ' ddylai enw'r
ysgol newydd yn Llanrug rod
yn ogystal.

Yn sgil yr awgrym a wnacd
yn ystod cyfarfodvdd dathlu
canrnlwydd iant yr ysgol yn y
Ilwyddyn 2000 gan RoJ
W~ll~ams, c)'n-dd~s8}·bl ~
fag1vyd vrn J'lr~rnre[all. v dvlid
8o::;odtabled ar hen safle'r ysgo!
~'mi\1.r~'nrefnil- :l h>'nn~' nid
heb rhvw rith 0 \\nhwvnebiad- .

Hen Ysgol Brynrefail

A

WV AR LWY
DAN OED YSGOL: 1.AMII
2.CATRIN.
BLWYDDYN DERBYN: 1.ANIA:
2.SIAN: 3.JORDAN.
BLWYDDYN 1 + 2: 1.PAIGE;
2.IORI; 3.DREW.
BLWYDDYN 3 + 4: i.S0PHIE;
2.NATHAN. 3.CLAIRE.
BLWYDDYN 5 + 6: 1.ELEN +
KIERAN; 2 CATRIN JARVIS +
SION PATRICK; 3 ELEN
GWENLLIAN + CARWYN.
BLWYDDYN 7,8,+9: 1.LEON;
2.LEAN'NE: 3.ANNA.
BLWYDDYN 10T: 1.RYAN;
2.JAMIE; 3 MICKY.
RAS SACH
DAN OED YSGOL: 1.AMII +
CATRIN.
BLWYDDYN DERBYN: 1.SIAN;
2.JORDAN; 3.ANIA.
BLWYOOYN 1 +- 2' 1 SION:
~.D~~j ~ IO~1.
BLWYODYN :3 -t 4: 1.CLAIRE,
2.NATHAN; 3,CERIN.
BLWYOOYN 5 +- 6' 1.ELEN
GW~NLLIAN, 2.CARWYNj
3,KIEAAN.
BLWYDDYN 7,8 +9: 1.DION:
2 I;LIN: !l.ANl;gT.
EJI.WYOOYN lOT: I.GAVIN,
2.LUKE: 3.RYAN
~A~TAJ~-eOES
DAN OED YSGOL + BLWYOOYN
O[;~QYN· 1CLAI~(; ... ANIAj
2.CATAIN 1" AMI!.
BLWYOOYN 1.2.3.J..4' 1 TOMaS
+ SION; 2.GLESNI T CERIN;
3,SOPHIE + NIA.
BLWYDD YN 5 .J- 6' 1.SION +
KI~RAN: 2.~L~N GWI;NLLIAN +
KATI(;: 3.ELEN + CATRIN.
fJl.WYDDYN 7,6,8 T 10:
1.ROXANNE + MICKY; 2.APRIL +
LEON; 3.LUKE + GAVIN.
DIOLC~ Oymuna J;:IQn~LJohes,
8renhine~ y Carnifal, ddiolch rr
lrefnwvr. y pwyllgOr a phawb a tu I
mor 99rGdio wrthi nc am y
rnoCJdloCl benldgedlg. BU'n
ddlwrnod bythootlg_dWV.,
PLYGU'R ECO. Llawer 0 ddiolch
rr Crlw a ddaetn I blvau'r Eco. nog
lau gO Mad:' ~ooddom vv'Xoli
gurrren erbyn r.Jo. OIOICnnefyd I
~uw TtI(:jidI=Imnol yr I;co o'r Wase
Qy i oyvyddoglon yr EglvvY:Jam
g~AI dgtnyddl~l~ N~uadd yn
flyny~Q91f~1hyn,

ENILLWVR MABOLGAMPAU
RHEDEG
DAN OED YSGOL: 1.CATRIN.
2.AMII.
BLWYDDYN DERBYN: 1.ANIA;
2.JORDAN; 3.SIAN.
BLWYDDYN 1 + 2: 1.SION;
2.DREW: 3.IORI.
BLWYDDYN 3 + 4: 1.HARRI;
2.NATHAN; 3.TOMOS.
BLWYDDYN 5 + 6: 1.SION
PATRICK; 2.DION MAXWELL;
3.CARWYN.
BLWYDDYN 7, 8 + 9: 1.APRIL;
2.LEON; 3.ANEST.
BLWYDDYN 10+: 1.MICKY;
2.ROXANNE, 3.GAVIN

g!;INDO~~ ARIAN DEINIOLEN,
DAFYDD A MANON DAFIS,
DYLAN GRIFFIT~S (am y car),
ARW~L JON~S (Arweinydd), a
H(;LEN McOREARY (DAWNSIO
6ALGA), JOHN ElflON JONE3.
DAVID PHILLIPS. MATH~W
HAYWA~D (CASTELL
90WNSIO). PADA~N LAKE,
L.L.ANg(;AIG, cnrue YVAOEft,
DAVID KYLE. COR ME:IBION
OV~~~Yt--J ~~FlISJ COR PLANT
YoOOL FENIBAnWAUN. YR
AT~~AWON Afv1 ~U
HYFFOADDI, GARETH JONEB,
LLAN8E~JS. OA~YDD HUG~l;g

Y FrennlnQS ~L~N HUGHES a I
fv1orwynlon TANYA JONES A
Mf\nCO JONE:5 a pnawo ardll d
w~Ao+h h;'n boe:b : n: 8001
dlvvrnod da er gwaetna'r glaw.

HOff AI PWYLLGOR Y
CA~NIf:AL DDIOLCI-I 0 QALON
I'A AH(;oTR 160D 0 BOBOL A
HELPOOD I WNI;UD V
CAANIFAL YN LLWYDDIANNU\5.

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL
ERYAI A'A CYFFINIAU. Y mae'r
rhoddion yn dal i lifo i mewn i'r
Gronfa ac mae'r nod wedi ei
chyrraedd ers wythnosau. Ond
derbynnir cyfraniadau 0 hyd. Os
dymuna unrhyw un gyfrannu,
anfoner j'r Trysorydd. Leslie
Larsen, Llygad yr Haul neu
unrhyw aelod o'r Pwyllgor.

CANLVNJADAU
CARNIFAL
ENILLWYR GWISG FFANSI
ADDURNO HET: 1.HANNAH:
2.MAGGIE; 3.CATAIN + TANYA.
ADDURNO PRAM: 1. CEINWEN.
UNRHYW BAR 0 DAN 12
1.CATRIN + CLAIRE; 2.GLESNI +
JESSICA; 3.JORI + DANNY.
UNAHYW BAR dros 12: 1.DION
(JORDAN); 2.MR.SALISBURY +
RACHEL THORPE; 3.JAQUIE +
SELWYN.
o DAN OED YSGOL: 1.CAI;
2.AMII + CATRIN: 3.CATRIN
DONNELLY.
BLWYDDYN 0: 1.ANIA;
2.MAGGIE,CELYTH + SIAN.
BLWYDOYN 1 +- 2' I.GWYDION;
2.HANNAH, 3.S0PHIE.
BLWYDDYN 3 + 4: 1.SION
MAXWELL; 2.TOMOS EVANS;
3.HARRI KYLE + SOPHIE
HUGHES.
BLWYDDYN 5 + 6: 1.MARK
JONES; 2.CATRIN JARVIS;
3.CATRIN WILLIAMS. ELLEN
MORRIS + KATIE LEWIS.
YSGOL BRYNREFAIL HYD AT
150ad: 1 DION JON~S.
t:>f16S 15QQa. 1,aWYNANT
MAXWELL; 2.MR SALISBURY +
RACHEL THORPE;
GRWP: 1_CAST "G~~Agl;"-V
PINe LADIES A'A T-BIAD5.
ENILLYDO YR ENILLWYR: CAl
WILLIAMS



Amen. Dyn Pren
Gwi'ym Tudur/MQir E, JQnv~
Darlun byvv o'r 101£11y:l ei chynetin
- y dlln (fr Ulgrl, V dwvs a'r
(ij.l'hwal!th I
Gymertodau MOn
Emlvn Riehard!:
I'ortread<'l" bvr, hwvlioa 0 uoaln
o 8ymoriod.:lu'r Y"'y$, 3"n I,oInlJy'n
ei nabod hi (fl chymers mor dda!
Idris y Cawr Catherine Arsn
CI1VVtJdlvvruluu,ul I blunt (J-6 am
Idns y Cawr crl dal(h hlr a
ph9rvglll~ i chwilio am oartref
lleuad. oi oariad.

"w,!! Maa 'nA Mil'ft'n Tynnu'r
Aledl
~9ni" Ii"'vy"r~o lrlwf 1\ § @ \luu}
Alltur drdll dlT)OWdin ifr ~nifeniaJd
I'\ud~v'n bVW vn V ~a~urwal - V
oyntaf oedd Map'rllJ "/,fo yn y CW$tRrdl

SymUdliw Ann~!:Glynn
y ~ylrol a p.nillodd I'r awdur Fcdal
Ay~~i"i\h yr l:;i.,\QddfQd
GenedlaetllOI yng Nyl)tl:;n~vvydd
@I@nf.

Anrhegion at V 'Oolig?
Dvrna doewis eang 0 Iyfrau
nswvdd shan. rhvwbeth at ddant
pawb ooheithio, a Qyhooddir san
Wasg Gwynedd, CacrnQrfon
or gyfer y 'DOilY etenl.

Y Dyn 'i Hun (Cyfres y Cewri 28)
Hywel Gwvnfrvn
~unangofiant dadlannol v cawr 0

ddarfledwr sy'n dathlu eleni
oueuaam mtvneoo a ddarlledu,
d.·dor:
Cyrn y Diafol Geraint Jones
Awdur pOblogaldd (a 'dvn band'
erioedl) yn croniclo'n ddifyr hanes
cynnar nrfer 0 fandiau pres y
Gogledd,
Tin ar yr Vnys R. Tudur Jones
Stori ryfeddol ymweJiad Evan
RQbens y DIW)'~lvyr ;, Mon,
Dtl!..1tHI:iOdOllld treioouar y
diweddar BnfatllfO R. Tudur Jones.

Ffacg~01248 601982
~<>ftb-3dwyr'try!....
w~dd104 )'TUrcld

.' r C .. n.od 1._flt:h" 1

NICEIC
•

Fron (nos):

01248600477 a 601011

GYIMU GyfllIl

Aelocl 0

Ffon: 01148 601257

Co).(!,\ad"u
lugyrrmg ac

f)tt~t'Ul'W"M TM\

rrtf swyddfa
Peru;~l~1Treg~, Cwynedd

,
Contra~twyr

Trydan

Whi tehead Crf.ones

- Lloegr. Enill,\')Od o 4 gol i 1~'n
erbyn Kwmania, ac o 5 i 0 yn
erbyn Bwlgana, ond hen sgor
gyfarwydd oedd colli a 2 i 0 i
Loegr. Serch hynny, roedd
ennill dwy a cholli un yn
sylweddol well na hanes prif
dlm y uynion yn uut:lld?! Tipyn
o'r oen yn dysgu/r ddafod i hori
hwyra~h?! !

Yo ddiweddar, ymunodd Ailsa
Orlik 0 Flwyddyn 13, a charfan
bel-droed merched Cymru 0
dan 19 oed ar gyfer gemau
cymhwyso pencampwriaeth
EWfOP UEFA 2004/5. Y mae
Ailsa bellach yo hen law ar y
mace rhyngwludul, (1

mwvn haodd chwarae yn erbvn
lri th~m safonol tu hwn t) sef
R\\'rnania, B\vlgarla, atr hen clyn

Dros Gymru

L(vwe(\71 '~"lllwms

'Rydw I wrth tY modd yma yn
Y5801 Brynrefail. h1ae'r
zwersi'n dda ac amser cinio ac
es,\\·)·l )'D \.,ell' .\dd~·sS
ortforol vw n hoff bw 11(' ar

b~'D0 bry d does dim 5''' iih
cartren'

'R~rd\v1 wrtn f~'mono ef Add~'sg
Corfforol - ~'nCD\\ cdio pel
drned. Yr uruz beth dvdw i
dd~m vn ci hoffi wir ."eli cin bod• •
ni'n cad L 'malDt 0 watrh canrer
- ~'mbob P\\'DC!!!

* * *

Adorn, Llvuielyn, Kimberley ac A nest, plant BlwyddY11 7.
Mae disgyblion Blwyddyn 7 'Mae'r gwersi i gyd yn 'Y peth gorau am Brynrefail }TW
wedi bod ym Mrynrefail ers ddiddorol hyd yn hyn, ond fod digon 0 wahanol wersi -
hanner tyrnor bellach - digon 0 dydw i ddim yn hoffi pan dydach chi ddim yn cael digon 0

amser i ymgyfarwyddo a ffurfio rydych yn symud 0 un wers i'r amser i gael llond bol arnyn
barn am yr ysgol. Dyma llall rydw i'n cael fy ngwasgu nhw.'
sylwadau ambelt newydd- braidd ar y coridorau!!' Adam Stuhfeldet
ddvfodiad: Kimberlev Onsen-

Cynefino

~..

i.1r£/~uGVUTbCJ
nnillodd AIIJI~ G~l)rJl~"> II
Plv.ryJJyl~ ?J 5)'~~i'\dl"'",",'w\1,
awneuc1 OOQrpY'l110flPlwch .Qvl1!t'r
OWi)\hll1~\tlll Tun, Lani)i))'yll )'
aYQrgal~ll!l~rhvn yt' Fi~t~ddfod
" ~..r\7111iv\lu finn" dO\lyn
Qtv~r[h!.l t'W {tlg!"fl yn WH
~nJt.l.t.lon5rtarch1ac:ku : t-:.

Ennill

SiOft EI1.uyrl lIugJles

Mae Sian Elwyn Hughes, 0
Fl,vydd~rnR,wcdi cacl ci ddewis
i ymuno gyda'r bardd Iwan
Llwyd ar daith iLundam. Bvdd
yn nrddanzos cerdd n
)TGgrif\;;1111UUUIcl rhun 0'[

cynllun ~g\(!!ld Sg\~.'ennl)oBydd
y s",'ailll vn cacl ci arddungos yn
y Pesnvsl H911. Tinvn () zamn
yn wir!!!

Bardd yn ein mysg

o

•



Y()[lUIll~ lieu '~lUl11 y\V cn\vaU
er1il1 ar y creadur rh~·feddol
llwn. 1\ ,,'cl)l}ch chwi'[ yruUIll,
neu y~tlumod y Gne!elf h"v'ni

Y cjfm ~\"nrbait! J Ch\Vi ei
ateb ydyJ heth yd>,Jr en\.v arnll
(lillU yn y G)'lllidCg?

Yr ~teh Cy\VlI, a d)rnni-r ,,'r
GrOCllan-Dc\'i~·~nillydd, [~lid
yn ennill yr \vohr~~ef lOCyn l1yfr
C)'mrtlcg- g)vcrrb £10.

Anfonwch elch en\-v, n'ch
cytCil lad }'ll 1Id'Vll, (a'r alt!o wrlll
rcswml) nt Ddafydd CutoJ V
N) lll, Ncuatlll Glasgoed,
I.f .ANRUG, (~\vynedd LLSS
3BB) M 11) 1111)' mOl fua!1 ag tJ)"
bOSlb OS gwelwcl1 yn dUH.

..

Cystadleuaeth Calan Gaeaf
(yl1 agored ,. bob OCdrfJl1)

ddaear, a'r dwr yn llenwi'r
twneli, ni fyddai'r creadur yn
byw. Byddai'n marw 0 ddiffyg
ocsigen, a'r dwr yn llenwi ei
ysgyfain t.

Er boddi'r ill, nid cefnu ar eu
cynefin a wna'r tyrchod daear, fel
yn hanes pobol ac anifeiliaid
Tyno Helyg, a Chantre'r
Gwaelod. Sylwch da chwi,
ymhen 48 awr wedi'r
digwyddiad, a'r llif dwr wedi
llwyr encilio, gwelir dwmpatha'
tytchod daear o'r newydd yn y
caeau. Yn hyn 0 beth, y mae'r
fJ rchod daear yn ymdebygu i
blant dynion pan ddigwydd
llifogydd, oherwydd )' mynnent
ddychwelyd i'w cyncfin, er
g\\ acihaf pub dinisrr a llanastr,
Yn ddi-o }' maent yn destun
edm)'gedd!

Boddi yn ymyl y lan, neu
methu a chyrra'dd man diogel?
Dro'n 61 gofynnodd Gwynfor J.
o Ferhal irni, a hynny ar Stryd
Llyn yng Nghaernarfon, beth
sy'n digwydd i dyrchod daear;
(guiaddod), pan fo afonydd yn
gorlifo dros eu glannau, gan
ada'l cacau dan ddwr? Diolchaf
iddo 0 waelod calon am ei
vmholiad C\\ estiwn v mae'n- .
rhaid imi ddwcud sv'n-
ddiddorol tu hwnt ac vn un ira~

arwyddocaol o \ tvried vr holl
law a'r llifogvdd a gaw om leni.

....T mae tytchod daear yn hyw ac
yn mynd ali i siorio eu
bwydydd, scf abtcydod, p1)ofed
genuiaii, llyngyr daear a muiydod,
mewn twneli tan-ddaearol, ond
ar adegau, yn enwedig pan fo hi
,vedi nosi. \r maen[ vn d~rfod j'r
gol\vg ac )'n bela am [\-\')'d ar hyd
wyneb y ddaear, a hynny yn y
llcindiroedd a)r meys)'dd a geir
uwchben )T [\vneli. ,r'elly, maent
wedi hen arfer a mentro o'u
cuddfanau tan-ddacarol.

Ffaith arall amdanynt ydyw
bod ~r l1vrrh daear yn medrll
norio! Petty, pan fo)r twnnel
"cui ci lCl1\yi 11(;[0 d\V[, mi [ydd
~rcrelldur hychan yn et gwadnu
h: am dlr u\.vchJ nCll'n ol>l)9i'r
holl \\Ilvbanlaerll clr\\I\l symueJ•
~,Tmhcllach odd~ v.rrth().

r·ra\vf, jr hen GULO?
Tyqj ,oIaJth) Oes! yn slcr!
l:lvnvc1dllcdll vn 01, (ae y lUlle
h};nJ~a 'n ~\-"n:o'n hYl'lotot!), IIli
roeddwn vn by\v rne\vn Dentref
ar Ian J\fon Dwyryd. ym
MLJl iOl111yl.lll, d CIlVll wlreu llI!
t'oeclcl hI wed~ 81~;o'n dr\-vrnJ

nOr ~l1Ci1U clciog gcrllaw'[ LtI} \'11
11:1\'1.'0 pyllall dJ..r, byddai~r
l)Vrnparllau (vr(hod duell T Yll
S\'mllcl vn ne~ tlt "'r ndeiladau.,~ J

B}ollai nvnny'(l ulg\vydd \In
oS)'<;tal rllO fydda1'n 1.,nw U1M)'vr,
((f'[ IleUiltl yo eJ 11ll\VnderJ. !l
h}'nnr; d'aUr,,,ch) yo y C~y""
YtTLh1wyl Y PC}llfCf.

Petg;Jr hen dwrcJ, k"or }'n
<;;>\<:1 c;i SQ\rLl11)YO 0\]\11 tUlI Y

-

Croesawyd pawb eto y mis hwn
gan Eryl, a chyhoeddodd bod
Olwen yn dathlu pen-blwydd
arbennig y mis yma.
Dosbarthwyd manylion am y cinio
Nadolig a gynhelir yn y Bistro,
Llanberis ar 14 Ahagfyr.

Cyhoeddwyd fad Is-bwyllgor
Anabl Rhanbarth Arlon wedi
easglu £2,115 tuag at y deillion, a
£125 i Ward Alaw. Ysbyty
Gwynedd yn ystod y flwyddyn
2003/2004 ac y bydd y casgllad
eleru tuag at CLIC. Cynhelir Ysgol
Undydd I Odysgwyr yn Ysgol
Maesincla ar ddydd Sadwrn 13
Tachwedd a gofynnwyd am
wirfoddolwyr I siarad a'r Oysgwyr
yn ystod y prynhawn.

Mae rhai aelodau wed I trefnu
parti Ilestri ar fore Sadwrn, 30
Hydret a bydd yr elw yn mynd at
Bwyllgor Apel tlaol, ~isteddfod
Genedlaethol 2005.

Y gwestai oedd Ann Griffith.
sefydlydd a pherchennog cwmni
Geeo Arian. Bu'n adrodd hanes ei
gyrla gan ddechrau gyda'i
blynyddoedd olaf yn yr ysgol,
teithro yn Awstralla, eymhwyso fel
gweithiwr cymdelthasol mewn
Goleg yn Govenrry, gwelll1iO rei
gweithlwr cymdelthasol: telthlo
India, Nepal, Thailand, Malaysia
a Singapore: gweithio gyda
gwartheg yn Awstralia; gweithio
mewn tafarn yn Awstralta:
gwelthlwr cymdelthasol ym maes
amddiftyn plant; yr awydd i
deithio eto yn ei harwaln I Bali I
WQld o~mwaith dodrefn a
thecstiliau; yna toithio i Mocsico
IIQ bu jddi gyfartod (19 AraD a'i
cyflwynodd I ral oedd yn dymuno
!\IIforio OA~w::u+h1 Qryda;n.

AdrQ~~ocJd y cyfan rn~yvn
arddull liwoar a oyrlymus -
bua~a,lr aolodau wed: sallu
QvvruncJo arnl (lIlT tlVVr orall.
CgfOdd ~~wh~yfl~i wold a
phr)'nv i\mr)'vvi"9\11 Ot1ng 0
emwallh 0 watlanOI wneuthuriad.
~rlan. arian a lIodr, swydr
rTluruno, c1arnaunOIyllu tl cl1errlg

BgthannQ. ~IIQQn9C!;:Iri~"w~~
a lu'n poratoi'r banod ac onilliQ~
y rani oedd Gtlrrle. cynl181lf y
cyf::1rion nssaf a.r () T~chwodd 0

"'y~Q rllliQnrlOIl farrl yn \)On arTl
Hynl a MQlynTy Nodwydd OdlJr

.. . .

freichiau mewn rhyfel. Gyda'j
gyflwyniadau bu Geraint hefyd yn
canu - Ffarwel i Fangor Uchaf',
'Can Tref Caernarfon' a 'Nld
Llwynog oedd yr Haul'. 6u'n
noson ddifyr gyda gwaith y tad a'r
mab yng nghyfraith yn cyferbynu
ac yn asio.

Menna, Olwen ae Ann Ifans
fu'n gyfrifol am y baned ac
enillwyd y raftl gan Jean.
Datgelodd Heulwen. yr
ysgrifennydd, fod Eryl yn dathlu
pen-blwydd arbennig a cnyo
ganodd pawb Pen-blwydd Hapus
iddi. Gwestaj'r cyfarfod nesaf, a
gynhelir ar nos Fawrth, 12
Hydref, fydd y cwmni Geeo Anan,

YA YSGOL GYNAADD.
Oherwydd iddynt gael tywydd
mor brat ar y diwrnod yr aethant
ar daith gerdded i weld olion y
Celtiaid ym Mhen Dinas,
Penisarwaun, roedd disgyblion
Blwyddyn 5 a 6 a'u thathrawon yn
difaru nad aethant a'u cmlo gyda
hwy ac aros yno am gyfnod
hirach.
Yr Urdd: Aeth niter 0 aelodau'r
Urdd i gynryehioli'r adran yng
Ngala Notio yr Urdd ym Mhwll
nofio Bangor dydd Sadwrn I 16
Hydref. 8u cystadlu brwd drwy'r
dydd a daeth rhai o'r ysgol i'r ail
a'r trydydd satle.
Llongyfarchiadau iddynt, a da
iawn y tim.
oiorcn. Dymuna disgybllon y
dosbarthiadau Meithrin a Derbyn
ddiolch i nsm y babanod am ddod
a'r rhai bach i'r dosbarth er mwyn
inni gael gweld faint yr ydym wedi
dyfu a datblygu. Diolch hefyd i
Wili Watson, y crwban, am ddod
ar ymweliad it ni.
Casgliad Diolchqarwch: Eleni
aeth ein casgliad ariannol tuag at
Apel Doctor Barnado. Enlllwyd y
tedi gan Ifan Emlyn, 81.2.
Dymunwn ddiolch I bawb a
noddodd y plant.
Trip Siopa I Fanceinion. Mae
Pwyllgor Ffrindiau'r Ysgol yn
trefnu trip siopa i Fancelnlon neu
Ganolfan Trafford, dydd Sadwrn,
13 Tachwedd. Cysylltwch a
Margaret Wiliams yn Swyddta'r
Ysgol am fwy 0 fanylion. Pris £10
y set. Cyfle da i wneud etch siopa
Nadolig.
DIOLCH. Dvrnuna Andrew a
Judith Beech, Seibiant, Fford yr
Orsaf, coiocn i bawo a fu mor
garedlg wrthynt ar achlysur eu
priodas fis diwethaf.
MI:~CHED V WAWr::i.
Cynhaliwyd cyfarfod o gangen
Llanrug yn y Ganolfan
Oymunodol ar nQ~ FQvvrth, 14
MedL Ahoddodd Eryl, y Llywydd,
groeso i bawb a chydymdeimlodd
a9 Ann ar golli el mam.
Ltongyfarchodd Ann Ifans ar ddod
yn nain am y tro cyntaf.
Llongy1archwyd plant yr ardal a
fu'n IIwyddiannus yn arholiadau
TGAU a tefel 'A'. Yn ogystal
llongyrarChwyd pat a B9rwyn ar
dd.Q.thlu Prjoda~ QQrl {~ef ~o
mlynodd) Cyhooddwyd me\nylion
cynllunlo oercJyn Nadollg Z005 a
CnystadlQUdQtn SioQ AA~t
I lanolwQdd ~OO.A.

OVVQ\1\lJion y nO\)Oll oeOd
~wvn ~rrvl 9 I fgn vno "n~yf'~lt~.
~ora:nt Lovsrcon, 91"l'r Q~~\"I yn
EldrollU aamau O·UCQrddl 000 vn
~il. a buan y dao{h yn amlws ou
bod yn gtlilu lroOOOOI ar YSlOa
QdrlQ 0 oyncl9U. vn y ~YW~I'lIot-l
n'", lIodd~. f".loeddcorddi ~wyn yl1
Clilli YVViO 0 ral ar 1I1ema bod vn
rhyrfci ~~"'am cenhodlao!h
breeennol, Yvr~~ I I..iotl (Ul
ddlweaaar brrOd). cQrdd I'w wyrQ~
iQuGnGaf.cordd: disril I'll' ~ero'r CI

a flail Llalll;1 Iyl. ~r Y cYTan rO@lIdmwv 0 v~o~fndor yn~ nahordd:
Q~r~ln\1 IllugiQ vi wdn
hUndnQOfl~nnol. C9QI AI ~t~I~;o
Qan ~:An Lloyd, dow)'sio'r

liiii\wij~rv\11 Ilnlrlyau ulynf OG, Of
noayn IIdWPf mwv OllTtrOI.~t\rl1l1
am y b!!ll"hoon a Qollodd 0:

Atodiad LLANRUG
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Bydd Ymgyrch Cenedlaethol
Brechiad }' ffliw yn dechrau ar 29
j\iedi. Mae B,.,'rdd Iechyd I~leol
Gwynedd }'U annog pobl sy'n
gymwv s i dderbyn y brechiad
ffliw yn rhad ~ am ddim.

Mae brechiad y ffliw yn
ddiogel ac yn effeithiol. Mae'r
pigiad yn creu rhywfaint 0 ddolur
weithiau yn safle'r brechiad neu
ychydig 0 wres a'r cyhyrau'n
boenus am ychydig 0 ddyddiau.
Nid yw'r brechiad yn cynnwys
firysau byw, felly ni all achosi'r
ffiiw. Ni ddylai unrhyw un ag
alergedd difrifol iwyau ieir gael y
pigiad (mae byn oherwydd bod

I wyau ieir yn cael eu defnyddio i
I gynhyrchu'r brechlyn). Ni ddylai

I salwch ysgafn atal neb rhag
derbyn y brechiad.

I Rydych angen hrechiad y ffii\v
I pob hydref os:
I ydych dros 65 mlwydd oed,
ydych 0 dan 65 ac yn dioddef gan
unrhyw un o'r afiechydon
canl~ nol:
• clefyd cronig y gal~n
• clefY'dcronig yr arennau
• clcf~'d Sl\vgr
• problcmau ar y frest gan
gynn \vys asthma

• imiwnedd isel oherw)'dd
afiechyd neu driniaelh megi:,
moddion steroid neu driniaeth
can~cr

• llnrhyw 9nh\vylder mcdd)'bo1
difrifol aral1

11~'"os ydych yn othl\~r neu'nI tveithiwr gufaI iCLllyd by'n ~ebY8
o OJ·s~.lllll'n rheol~tdd 11 Oh(Jbl
5Y'TI doll 0 fC),Yl1",n-rhyv.· un o'r
cateBor,'au llCh()d

Os oes gennych unrllYW
S'vesli.Wl"l ~n&lyn 5'r br~~hlgd neu
O~ydVlll ynuYlllUllO \;j",~1rllL\5or 0

'rvyboclncTh, slora.dwch H'ch
Meddyg 1eulu lieu NYI'llYrr~~\ls.

I Maen nh\."\· mewn lie da l'ch
C~'nl!llOri giln yijl)rri ..~ crch
anllJ)<lchiadau personal.
Cysylltwch a.'~h meddygfa naWf

iW'l~ydapw),ntiad.

Osgowch y ffliw,
mynnwch frechiad!

yn ddlweddar ac at Meilyr Parry,
Cefn y Waun a Connor, Teras
Ellian, sydd wedi treuho cyfnod yn
yr ysbyty.
ANFONWN ein cotion at Mrs Eirian
Jones, Bra Dawel a syrthiodd a
thorri ei choss yn ddiweddar.
CYDYMDEIMLWN a Mrs lIid
Williams, Stad Bro Waun yn ei
phrofedigaeth 0 gollj ei chwaer.
DIOLCH. Dymuna Andrew a Judith
Beech, Saibtant, Ffordd yr Orsaf,
Llanrug ddiolch i bawb a fu mor
garedig wrthynt ar aehlysur eu
priodas fis diwethaf.
DIOLCHIADAU Dymuna Valmal
Wyn Evans. Rhoslwyn, odtolch I'W
theulu a ffrindiau am yr anrheglon
bladau a'r holl qardiau a
dderbyniodd ar ei phen-blwydd yn
ddeugain oed ar 27 Medi.
SEFYDLIAD Y MERCHEO.
Cafwyd pnawn diddorol lawn yng
nghwmni Mrs Susan Peters 0
Blodau Celtic Caernarfon ar 7
Hydref. Gwnaeth amryw 0
drefniadau gyda blodau a
phlanhigion syehion ar 9yfsr y
Nadollg Roedd yr aelodau yn
awyddus i gael cymaint a phcsib 0
awgrymiadau ar sut I wneud rhai
eu hunain. Diolchwyd IMrs Peters
gan Catherine Jones. y Llywydd.
Enlllydd y raffl. oedd wedl el rhoi
gan Ins Evans, gan Mair Parry, Ar 4
Tachwedd, cynheltr y Cyfarfod
Blynyddol. Mae croeso cynnes i
aelodau newydd.
NEWYDDION COR Y WAUN. Bu'r
Cor yn cadw cyngerdd gyda Dylan
a Neil (a Bob) ae Unsain at
Yrnchwrl Cancr ym Mhenygroes ar
8 Hydref. Er nad oedd yno
gynulleidfa helaeth roedd y croeso

CYFARFOD EFO'R HEDDLU.
Bydd cyfarfod cyhoeddus am 7 00
yh, nos Fercher, 3 Tachwedd I
drafod plismona yn y Waunfawr Yn
ogystal a derbyn diweddariad o'r
cytarfod blaenorol a gynhaliwyd rat
misoedd yn 01,bydd cyfle i gwrdd a
slarad hefo'r Heddwas Bro
newydd, Gwyn Parry.
CLWB 300. Dyma enwau enillwyr y
Clwb am tis Medl: £40: Dr Prys M.
Jones, Pant Cae Haidd; £25: Mr E.
Pierce, Bryngwyn; £10: Mr J. H.
Edwards, Aneddle.
Enillwyr mis Hydref oedd: £40: Mr
Ken Latham, Haul a Gwynt; £25:
Mr F. Buckley, 4 Croes y Waun;
£10: Mr Don Roberts, Swn y
Gwynt.
DYMUNWN Longyfarch Mrs
Marian Williams, 18 Stad Ty Hen ar
ddod yn nain i Thomas Garmon.
mao bach Meirion a Marian, a
brawd bach IDion Ahys.
PEN-BLWYDD PRIODAS.
Llongyfarchiadau a phob dymuniad
da i Iris a Keith Owen, Stad Ty~
Hen ar ddathlu ru Pnodas Arian yn
ddiweddar.
GENEDIGAETH
Llongyfarchiadau i Rhlan a Martin.
Stad Ty Hen ar enedigaeth mab
byehan. Tomos, brawd bach I
Dylan ac ail wyr bach i Menna ac
Elfyn, Blaen y Nant.
DATHLU PEN-BLWYDD. Bu un 0
fechgyn y pentref, Iwan Williams,
Trigfan, yn dathlu el ben-blwydd yn
ddeunaw oed. Llonqytarctuon , ti
Iwan, a phob dymuniad da t'r
dyfodol.
DYMUNWN YN DDA i Gwynedd a
Pat a'r hogiau yn eu eartref
newydd yn y pentref.

Croeso yn 61 i'r Waun i Huw
Gwilym a Maria - mae hwy wedi
cartrefu yn Preswylfa.

Dymunwn hefyd groesawu
teuluoedd eraill sydd wedi
ymgartrefu yma yn y Waun.
ANFONWN ein cydymdetrnlad
dwysaf at Mrs Rosemary
Bracegirdle, Stad Bra Waun, yn ei
phrofedlgaeth 0 golli ei phriod. ae
at Anna a Jamie hwythau yn eu
profedigaeth 0 golli eu lad.
CYDYMDEIMLO. Yn dawel yn ei
ehartref. 10 Tref Eilian, bu farw Mrs
Gwladys Jones. mam annwyl
Lllnos. Grace ae Elfed, a naln
hoHus j'w hwyrion a'i hwyresau.
Cydymdelmlwn yn ddwys a chi 011
yn ~jch called.
DIOLCI-L Dvmuna LUnas, Grace,
~Ifed a'r" lsulu ddlolch vn oaredlg
rw ptJllhn"li""', ffrind:ou a
chvmdoOlon am y IIU Gartliau "
phob mynQe:ant 0 ~vdvmdglmlad a
009rbvrliwya yrl au pr9fediso.oih 0

~o"; mAm g naln allnvvyl,
~ym~nanl dd:olch ; f9d~vacn 9-
~tanM@duygrn 'VYuunfaVVf,y nyrsus
11001,Word P~d~rny~OV[VEryn t.l r
gofalvvyr CQrtref am ell gofal
car9dlg. DIOIGham y rh9ddion haot
or col *U~~at W9rd padarn. Dlolutl
noryu j'r !')nrchod;Q Qon!"J let
WIIIHlm~ Am el VVllJtJf1aoth~"r9hu~
ddydd yr angladd ~c I Mrs
Call1erine UonOii yyrth yr orO:'ln.
O:olch l GWilvm Jon@~ i1'1 tOOl
Goernarion, am ~u trAfnladau
trvlWVr.
AO~~J: OJ~VS~YTY.Anlorlwn cln
iVr,Y'"I at Mr noh:n ~obArfS. g Hrvn
GOlau, DYOO YY;-'f1i bod yn y" ysbyty

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

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

ar ei swydd newydd yn Ysgol
MaenoHeren, Blaenau Ffestiniog.
Dymunwn yn dda i Sioned ac
hottem ddiolch Iddl am ei
chyfeiligarwch a't gwaith
cydwybodol dros y tair mlynedd
ddiwethaf. Bydd y plant, y staH a'r
rhieni yn gweld dy golll, Sioned.

Yn yr un modd bydd Mrs Nia
Evans yn gorffen yn yr ysgol ddydd
Gwener, 15 Hydref. Diolchwn iddi
htthau am ei gwaith a'; chwmni
dros y flwyddyn a hanner diwethat.
Bydd Miss Rhian Davies yn
ymgymryd a'i swydd, a gobeithlwn
y bydd hithau yn hap us yn ein

YSGOL WAUNFAWR. mysg.
Mae lIawer o'r plant wedi derbyn eu Cynhaliwyd ein gwasanaeth
cotiau a'u caprau ysgol newydd Dlolchgarwch yhg Nghapel
gan y Cwmni School Trends a Croesywaun ddydd Gwener, 22
rhard dweud eu bod yn edrych yn Hydref am 10.00 o'r gloch. Diolch i
smart dros ben. bawb a amunodd a ni.

Edrychal'r staff a'r plant yn go Gwyliau hapus i bawb Bydd yr
wahanol yn eu jins ddydd Gwener, ysgol yn ailagor ar ddydd Llun, 1
1 Hydref. Dlolch i bawb am gefnogi Tachwedd.
'Jeans for Genes Day'. Casglwyd - _ - -
£100 ar gyfer Ymchwil Clefyd I - ~
Slwqwr, I B dd I h d I

Roedd pawb wedi lapio'n I wr ec y
gynnes dydd Gwener 15 Hydref, I Lleol
ar gyfer am tno ar y iren bach 0
Waunfawr I fyny at Ryd-ddu. ac I
wedyn I lawr IGaernarfan ac yn 01
adref Ca\\'som ddiwrnod i'r brenin
a mwynhaodd pawb y daith er
9 vaetha'r t)'\·r')tdd. Diolch arbennig
I g\vmnl r rhelmordd am dretnu'r
wibdann, roedd y eyfan am ddirn a
ehafodd y plant gardrau post,
creision, da da a dlod yn ystod y
dydd.

Hoffem longyfarch Mrs Stoned
Parry ar el phenodiad fel athrawes
Feithrin yr ysgol. Bydd yn cychwyn
yn ei swydd ar 1 Tachwedd.
Dymunwn yn dda iddi gan obeithio
y bydd yn hapus yn ein plith. I

Bydd Mrs Gwenda Griffydd yn
symud i'r dosbarth Derbyn ar 61 I
hanner tymor gan fod Mrs Sioned
Hughes, yn anffodus, yn dechrau

a'r gwrandawiad yn gynnes dros
ben. Cafwyd digon 0 hwyl rhwng
[ocs Dylan a hiwmor parod John
Gwynedd wrth iddo gytlwyno'r c6r
a thynnu'r raHI, ac mi dybiaf fod yna
ddigon 0 luniaeth i ddau g6r ar y
diwedd - gresyn fod rhai ohonom
wedi cymryd bwyd cyn mynd! Bydd
y cor ym Mhenrhyndeudraeth ar
nos lau, 4 Tachwedd ac yn
Llandwrog ar 18 Tachwedd. Os
ydych aisiau trefnu noson gyda'r
cor cofiwch gysylltu a'r
ysqntennyod. Emyr Roberts ar
(0128) 650128.

WAUNFAWR
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Pel-droed ~
Chwaraeodd y tim hyn ddwy
gem bwysig yn ddiwcddar.
Colli 0 un gol i ddim yn y
munud olaf oedd cu hanes yn
crb)·n Coleg ..\'ienai, a cholli 0

3 gol i 2 vn erbyn Y~gol
Tryfan. Colli hefy d fu hanes y
urn dan 14 yng
nghy tadleuaeth Cwpan
Cyrnru yn erbyn Ysgol Syr
Hugh Owen, ond daeih
newyddion gwell 0 barthau'r

I tim dan 16 - enillasant 0 5 gol
i 3 y11 erbyn Ysgol Eifionydd,
Byddant yn wyncbu Ysgol y
Moelwyn, y Bala yn }' rownd
nesaf - nob Iwc iddynr.

trwy amddiffyniad Tryfan. I
goroni'r cyfan Ie sgoriodd
Dylan Huws ddau gais a
llwyddodd James Lewis i drosi
un ohonynt.

Er iddynt frwydro'n galed yn
y gwynt a'r glaw, doedd hogia
Ysgol Tryfan ddim yn gallu
cysrad lu yn crbyn nerth a
chyflyrnder hogia Drynrefs. Y
sgor trefynol oedd Brynrefail 48
- 'lryfan 5.

Loum, Ella a Martted. .Y clnsaraeuiv: peL-rLvyd.

DV/"" B.-oou, \1 fJDl-druelll'Wr.

drosi 3 allan 0 4 cynnig. Yn
ogystal, llwyddodd Alex i sgorio
un cais ei hun, Roedd Tim
Brynrefail yn taclo'n gryf ac ni
lwyddodd hogiau Tryfan i ddod
yn agos at eu llinell gais eu
hunain.

Yn )'r ail hanner, ceisiodd
Ysgol Tryfan Irwydro'n 61 a
Ilwyddasant isgorio un cais, Fcl
yrnateb i hyn, sgoriodd 1\\13n
~1organ gais gwych trwy redeg

Hogia Brynrefs oedu yn rheoli
trwy gydol yr hanner cyntaf
gyda Gethin Phillips ar ei orau
yn sgorio 4 cais ac Alex Lynes
yn cicio'n wych, 5an lwyddo i

'111 * *

69- 0 ac fel yr oedd )rr Eco yn
rnynd i'r wasg, roeddent wedi
irechu Ysgol Tryfan hefvd!l
Tipyn 0 gamp. Daliwch ati
hogia! Dyma adroddiad Gerallt
Bryn 0 flwyddyn 9 ar y gem:

Jim rygbi dan 14yr ysgol

Rygbi

Camu Ymlaen
Mae rurer neraetn o'n
disgyblion wcdi l1wyddo yn eu
deull<: tevsvdd vn ddiweddar, ac
malo!eu hymt·, ...ymlad a'u J)'fal-
barh(lcl wed, ialu ar cl gallfcd
wrth iddyn: gael I!U dcwrs j
ymuno a charfannau Gwvnedd
neu Ogledd C)·mru.

Dewisiwyd Dylan Eddy o
Flwyddyn 11 i'r garfan bel
droed dan 16; Carvl \X'o()d.Sara•
Woodcock a Gwenonwy Alun 0
Flwyddyn 11 a Lowri Hughes
Jones 0 r'l~'}'dd)rn 10 I'r garfan
pel-rwyd dan 16 oed, a Lowri
Jones) Ella Christie a Marged
Rhyc; i'r sarfan bel-rw\,d dan 14
oed. L1Qn5).f"r~hiadau i bob un

ononocn.

Newyddion cymysg sydd o'r
maes chwarae y mis hwn.
Chwaraeodd lim dan 13 ddwy
gem yn ddiweddar. Sercb
yrndrech lew, colli fu eu hanes.
Daliwcb i frwydro hogia ac fe
gewch eich haeddiant cyn bo
hir!! Newydcion gwcll sydd
~rnglyn a thim dan 14 oedd yr
ysgol. Hyd yma, maent yn ddi
guro Llwyddasant i drechu
Llangcfni o 30-10, Amiwch 0



TICEDI LOTERI AA WERTH YMA'

Gt)RSAF BETROL
limBE

DEINIOLEN
I=fon; (01286) 671521

Ar 3gor 7 a.m_ - 9 p."". bob diwrnQd

petrol • Diael • Nwy Calor • 010
CYlchgronau • papurau Newydd

Cardiau PQnblwydd • Wyau
Nwyddau Groser • Melysion

,

• Pob math 0 ddodrefn ty
• Cegin, 'stafell fyw, Ilofft
• Prisiau cystadleuol
• Danfon am ddim i holl
ardal Bro'r Eco

Ffon! (01286) 676 040

DODREFN PERKINS
(Safle'r hen Nelson)

CAERNARFON

D. P.0 ENS RHIWLAS

Bws 22 sedd ar gael ar gyfer pob
math 0 logi preifat - nosweithiau
allan, partron, tripiau ac ati.
Gwasanaeth personol a thelerau
rhesymol gan (01248) 361044

BWS BACH AR LOG

Misol Cymdeithas y Cae Chwarae
am fis Hydref oedd:
£40: (26) Jean Wiliams, Llety; £25:
(67) Barry Evans, 11 Erw Wen;
£15: (89) Oerwyn Roberts, Cetn
Rhos Isat; £5' (32) Doreen Moore,
Eryl.
GLWB Y MERCHED. Gynhaliwyd
cyfarfod cyntaf y tymor ar 23 Medi
yn y Bryn Gwna er mwyn tretnu'r
rhaglen ar gyer y flwyddyn. Bellach
trefnwyd y gwelthgareddau ac
mae amrywiaeth ddifyr yn ein
haros. Croeso i aelodau hen a
newydd I nosweithiau'r clwb yn
ystod 2004 ?05.
Erbyn i'r Eco fynd i'r wasg byddwn
wedi cynnal noson ddawnsio lIinell
yn y Ganolfan ddiwedd Hydref. Y
mis nesaf cynhelir arddangosfa
'Sugarcraft' yn y Ganolfan ar nos
lau, 25 Tachwedd am 8 o'r gloch.
Croeso i bawb...
OYWEDOIO. Llongyfarchiadau i
Susan Thomas, 4 Bryn y Gof ar ei
dyweddiad a KelVin Japheth.

PENBLWYOOI 0 BWYS.
uonqytarctuadau i Beryl Roberts,
Erw Wen ar ei phen-blwydd yn 60
oed, gyda pharti ym Mhenrhos.
Hetyd Tony Griffiths, Tai Brynteg, a
fu'n dathlu ei 50 pen-blwydd yn
ddiweddar.
GOR- YRRU. Oiolch i Heddlu
Gogledd Cymru am ymateb i'n
cais a dod eto'r teclyn radar i ganol
y pentref un bore Sadwrn a
phrynhawn Mercher. Oeallwn bod
niter wedi cael eu dal yn gor-yrru
trwy ganol y gymuned.
GWASANAETHAU'R CAPEL ..
Olsgwylir cynnal y gwasanaethau
canlynol yn ystod mis Tachwedd.
7' 11,00 Ysgol Sui;

2.00 Parch Gareth Maelor
(Gymun)

14: 11 00 Ysgol Sui;
21: 10.00 Mr Huw Jones;

11 00 Ysgol Sui;
28: 11.00 Ysgol SuI.
TYNFAL MISOL. Enillwyr Tynfa

CAEATHRO
Clive James, Hafsn, Bryn Gwna.

Ff6n: (01286) 679501 (gwaith). 677438 (cartref)

u

CI2RID MACKINNON
JJf& 7iJU.-A--.«? l! -.l_ 1-r '~-I..I.uS$4(%>,

(01Z86)ftl~lg0
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Mvnediad Oedolion £3~

Plant £1

Euemau gan I
Disgyblion

Ysgol Dolbadam
Cor Meibion Dyffryn Peris I

a Lleisiau Lliwedd
A nueinydd )1 Gan

Lowri Prys Roberts-Williams
Organydd

Gareth Jones

Capel Coch. Llanberis
Nos Sol Sed 0 Ragfyr 2004

7 yn yr hwyr

GYMANFA
GAROLAU

fel y treuliodd oriau yn tyllu mewn
hen dipiau sbwriel amdanynt.
Roedd rnat yn werthfawr iawn.

Cynhelir y Gymdeithas nesaf,
nos Fawrth, 2 Tachwedd am 70'r
gloch yn Festri Capel Goch pryd y
bydd Dr Oafydd Roberts, Ceidwad
yr Amgueddfa Lechi yn rhoi sgwrs
ar 'Twm Chwarae Teg a'i Glawdd
Pileri Llechi'. Croeso cynnes i'r
hen aelodau ac i aelodau newydd.
COR MEIBION OYFFRYN PERIS
Bu misoedd Medi a Hydref yn rhat
prysur iawn i'r Cor.

Yn ogystal a'r ymweliad misol a
Gwesty'r Fictoria, cymerodd y Cor
ran mewn pedwar achlysur arall.
Nos SuI, 12 Medi roeddynt yn
canu yng Nghymanfa Ganu Gwyl
Ffair Nant yn Eglwys Sant Peris.
Ar nos Wener, 24 Medi, gwelwyd
hwy yn diddanu pobl Gaerwen -
er budd Clwb Gateway - sydd yn
cynorthwyo pobl ag anghenion
arbennig.

Y nos Sui dilynnol, 26 Medi,
~glwys Penisarwaun oedd cartref
y Cor, lie cymerwyd rhan yng
Nghymanfa Ganu Carnlfat y
pentref.
Yn ddiweddarach, ar nos Wener, 8
Hydref, gwelwyd y Cor yn diddori
cynulleidta yng nghlwb
Rhosgadfan. er budd Cronfa Ann
T tuag at Adran Cancr Ysbyty
Glan Clwyd.

DIOLCH. Dymuna Geraint a
Cheryl ddiolch am yr holl qardiau,
anrhegion a9 arian a gawsant ar
enedigaeth eu mab, Aron Wyn,
brawd bach i Osian.
DYMUNA Margaret Griffiths, 7
Llainwen Isaf, ddiolch i'r teulu,
ffrindiau a chymdogion am yr holl
gardiau, blodau ac anrhegion a
dderbyniodd tra yn Ysbyty
Abergele, ac ar 61 dod ad ref.
DYMUNA Margaret Williams, 6
Ffordd Deiniol, Deiniolen, ddiolch
o galon i'w theulu, ffrindiau a'i
chyd-weithwyr yn ardal Bro'r Eco
am yr anrhegion, arian, blodau a
chardiau a dderbyniodd ar et
hymddeoliad ar 01 30 0
flynyddoedd fel Gofalwraig
Cartref. Buont yn amseroedd
hapus iawn. Diolch 0 galon i bob
un ohonoch.
CYMOEfTHAS YR EGLWYS.
Cynhaliwyd cyfarfod y mis yn
Angorfa 0 dan gadeiryddiaQ1h
Anne P. Jones. Cymerwyd y rhan
dechreuol gan Ralph Jones a'r
gwr gwadd oedd Alan Pritchard o'r
Parc Cenodlaethol. Cafwyd sgwrs
a sleidiau gwych ganddo ar ei
warth fel Warden, oedd yn
cynnwys yr Wyddfa ac j lawr I
Odyffryn Ogwen. Oiolchwyd rddo
ac i Avril Pritchard a Sybil Evans
am y baned a'r raffl gan Heulwen
Edwards, a'r enillydd Iwcus oedd
Betty Parry. Cydymdeirnlwyd a
theulu y diweddar Catherine
Pritchard yn eu profedigaeth.
NOSON GOFFI AC ARWERTHIANT
Diolch i'r merched am drefnu ac i
bawb a gefnogodd yr ymdrech er
budd Ysgol Pendalar, Caernarfon.
Caed noson Iwyddiflnnua tros ben
a chasglwyd y swm 0 £642 l'r
Vsgol.
BORE COFFI or budd oronra Leal
Eisteddfod Genedlaelhol Eryrl a'r
eylGh. Drwy garedlgrwydd Danny
a Nerys caed Bore Cotti
IIwyddiannus yn y Bistro ar ddydd
Gwener, 15 Hydref. Gwnaed elw 0
£108.50 l'r ymdrech leol tuag at yr
Eisteddfod. Diolch i Mattie a
Oelyth am drefnu y bore.
CYMDEITHAS LENYDDOL. Nos
Fawrth, 5 Hydref cafwyd sgwrs
gan y Parchedig Huw Gwynfa
Roberts, Llanwnda. Roedd wedi
dod a rnan 0 gasgliad diddorol 0
hen boteli svdd ganddo. a hanes

•
Camera yn ngofal John Pritchard, Cilfynydd, Llanberis. Ff6n: 872390

•

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

•
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Am fwy 9 fanylltn am .In •• I.hlau, ffoniw~h
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• Basgedi Planhigion,
Blodau Ffres a Silc

• Danfon blodau 7 diwrnod
yr wythnos drwy'r fro

• Gwasanaeth Tudalennau
SiaradlTalking Pages
0800600900

• Hefyd, Hamperi 0 Lysiau
a Ffrwythau Ffres

~HODD O'R GALON VW BLODAU I

(Auv ,\ 0 SARAH JONES)

Ffon 870605

Blodau

I drin a thrwsio
pob math 0

beiriannau gwn'io

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE

21 Stryd Fawr
PORTHAETHWY

FfOn: (01248) 714043
neu Caernarfon

Ffon: (01286) 674520
~dau, Nodwyddau
ac ati mewn stoc

4. Llongyfarchiadau i ti 1010.
Roedd sawl un arall wedi gwneud
yn arbennig 0 dda yn eu ras ond
nid yn ddigon cyflym I fad yn tn
cyntaf yn eu cystadleuaeth. Rhald
canmol ymdrech pob un ohonoch
a diolch i'r rrneru ddaeth i'cn
cefnogi. Bydd y sesiwn nesaf nos
Fercher, 3 Taehwedd, y sesiwn
chwaraeon dan otal Aled Jones o'r
Urdd.

Os oes unrhyw un arall yn
dymuno bod yn aelod o'r Urdd
eysylltwch a lola Jones (01248)
670898. Rhaid cofrestru cyn cael
mynychu'r sesiynau.
NEWYDDION O'R YSGOL.
Dymunwn wellhad buan a IIwyr i
Mrs Guillemin a Mrs Sian Jones, y
ddwy wedi derbyn tnniaethau
mewn ysbytai. Rydym yn edrych
ymlaen i'w gweld n61yn yr ysgol.

Estynnwyd croeso i MISS
Wendy Hebenstreit yn athrawes
yn y dosbaeth Meithrin a derbyn.
Mae MISSHebenstreit wedi seUo I
lawr erbyn hyn ac yn cyfrannu'n
frwdfrydig at holl weithgareddau'r
ysgol.

Aeth Blwyddyn 6 ar ymweliad 3
diwrnod a GWersyl1 yr Urdd,
Glanllyn. Roeddynt dan ofal Miss
Nia Gwawr Jones a Mrs Mari
Williams. Cawsant gyfle I
gymdeithasu A phlant 0 ysgolion
eraill y cylch.

Bu'r adran lau ar ymwellad a
Llandudno fel rhan o'u gwaith
daearyddiaeth 0 astudio'r prom ac
arferion siopa'r teulu. Bu blwyddyn
6 ar ymweliad a'r Mos9 ym
Mangor fel man o'u gwaith Addysg
Grefyddol yn astuoio'r grefydd,
Islam.

Daeth Mr Wil Lloyd Davies,
Gaernarfon j arwain yr ysgol
mewn Gwasanaeth Diolcnnarwch.
Gwnaed casgl1ad tuag at ~osbis
yn y Cartref I Gwynedd,

Bydd y Ffalr uvirau f1ynydClol
yn dochrau B Tachwadd Bydd yr
eruen tau yn recoroto tree ar CD
ne\vydd yn Theatr Sella yn tuan
B~dd0 w r CD luag at Gyngor yr
Henoed.

Yng nghyfarlod cyntaf y Corff
Uywodraethol newydd, etholwyd
Mr Iwan Trefor Jones yn
GadeJrydd a Mrs Manon Dauncey
Gnfflth yn is-gadeirydd.

Aelodau eraill y corff yw Y
Cynghorydd Huw Hughes, Mr
Meurig Huws, Mr Ynyr Hughes,
Mrs Lynn Pierce. Mrs Ruth Lloyd,
Mrs Carol Owen, Mrs Nora Parry,
Mrs Anne Elis. Mrs Clare Yardley
~u9hes air ~archedi9 ~wynlor
Williams.
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Dychweler i Manon Gwynedd,
'Llys Myfyr'. erbyn 8 Tachwedd.
Diolch.
EISTEDDFOD ERYRI 2005.
Mae'r pwyllgor lIeol wedi cyfarfod
ac wedi amlinellu rhaglen
weithgaredd ar gyfer Tymor y
gaeaf. Bydd y gwelthgareddau yn
cael eu hysbysebu yn lIeol.
Fe ddechreuir ar Nos Wener,
Tachwedd 19 yn Y Bedol am 8pm.
Yr atyruad yw Talwrn y
Dyffrynnoedd, pan fydd timau yn
cynnwys aelooau 0 wahanol
dimau y rhaglen radio,Talwrn y
Beirdd' yn herio a diddanu. Y t(l
thim fydd Dyffryn Peris, Dyffryn
Ogwen a Dyffryn Nan tile. Cost
mynediad t'r noson hwyllog hon
fydd £3. Edrychwn ymlaen am
gefnogaeth deilwng.
MEACHED Y WAWA. Cynhaliwyd
cyfarfod y mis nos !='orcher, 14-
nyoret, YII Y~gol Gynradd Bethel.
Groesawyd oawb rr cvrartoo gan y
Llywydd, Rhlan Hughes. Cafwyd
adroddiad ganddl ar amrywiaeth 0
bwyntlau a godwyd yn y pwyllgor
Rhanbarth yn ddiwsddar.
Llonsyfarchwyd Alys Jonos san
Lywydd y Rhanbarth, Einir Wyn,
ar 91 IIwyddlant yn yr Eisteddfod
Genedlaethol yn yr haf
COOl ARIAN. F=is yn 011 aeth rhai
aeiooau or gangen i sarewavs I
b9CiO b~OI~tJ am otllr nwr un borg
S~dwrn. Codwyd £159.89 a
oroicnooc Rhlan I oawo a
9ymGrodd ran a diolchodd hafyd t r
y\5grifonnydd urn wnt:ud y
trefnladau angenrheldlol.
PAENTIO AR SIDAN. Unwaith
eto, cafwyd noson hynod 0 ddify~
a chartrefol yng nghwmnl
Margaret Jones a'i merch, Jen, yn
dangos i'r aelodau sut i baentlo ar
sidan. Dangosodd sawl enghraifft
o waith y ddwy ohonynt yn paentio
ar sidan gan addo y byddai pawb
yn mynd adref gyda'u campwaith
au hunain! Mvvynhaodd y merched
y 9weithdy 9yda phob un yn
99rf1en cerdyn NClltdQli9\elcll.l~ i~wn
ar OVfQry 00110.Dtolchwyd Iddvnt
ean Anna !;Ils !;nillwyd >' ra#19a.n
IVIQrgQrot Orutlo,

• •• • • • • •

Y mis nesaf bydd Geco Anan yn
dod I arddangos ei gwalth i'r
gangen.
DIOLCHGARWCH,
CAPEL BETHEL. Cynhalfwyd
gwasanaeth 0 Ddiolchgarwch gan
blant yr Ysgol Sui ar 17 Hydref i
gynulleidfa deilwng. Rhoddwyd
basged 0 ffrwythau i breswylwyr
Sant Tello, a hefyd cyflwynwyd
gopi cain o'r Beibl Newydd j'w
ddefnyddio yn y capel gan blant yr
Ysgol Sui er cof am Eluned Ellis
Jones.
Y CYSEGR Fore Sui, 17 Hydref,
cynhalJwyd Gwyl Oiolchqarwch
yng nghwmni plant yr Ysgol Sui
Thema'r gwasanaeth oedd diolch
am y tymhorau gyda phob
dosbarth yn arwain y diolch am
bob tymor yn ei dro a'r plant hyn
yn arwain. Cyfranwyd y casglJad
rhydd at yr Ambiwlans Awyr.
ADRAN YR URDD. Mae dros 70 0
blant 0 flwyddyn 2 i flwyddyn 6
wedi ymaelodl qyca'r Adran eleni.
Mae'r Adran yn cynnal sesiynau
bob yn ail ovoo Mercher yn y
Neuadd Goffa. Mae Llinos
Griffiths yn arwain y sesiwn gyntaf
i brent blynyddoedd 2 Q 3 0 5,30
tan 6.15. Mae'r all sesiwn ar gyfer
plant blynyddoedd 4 5 a 6 0 6 30
tan 7.30 0 dan ofal lola Jones.
caiwvo ssswn Bingo i gychwyn y
gweithgareddau ac roedd y plant
wrth eu bodd gyda'r gom.

Yna, n05 Fercher 13 cafvvyd
sesiwn celf. Daeth Nan Jones.
Ruth Lloyd a gethan Roberts i
wneud 9weith9areddau celf gyda'r
plant ieuengaf eo roedd pewn
wed! mwvnhau cael owneuo
awahanol belhau. Dn~lh Qloffan
Jones at yr all sesiwn I ddenqoe a
sowrsio Am 91 wann tel arust a
thynnu lIun ambo un 0.0 ch yn
fawr I CnYiI I gya

Aelh }'r ae odau can yno
gynrychloh r Adran yng ga a
nof o'r Urdd ym Mangor dydd
Sadwrn, 16 Hydref Phoebe
Hunter, Fflur Huws, 1010 Hughes
Ifan Roberts, Gethin Jones
James Bell, Lowri Sharpe lid
Jones, Elnlr Evans, Manon Gra I
Bronwen Price, Aled Jones.
Daniel Bell, Gerallt Bryn ae Aaron
Gwyn. MI noflodd pawb yn
ardderchog ae roedd cystadlu
Drwd yno gydtt ltlro~ \)0 Yll oyrnryd
rh:ln mQwn amb,,11 oystadlf!lJa~th
Fe Iwycldodd 1010I--luShosI ddod
yn all yn y raj lJruya J IwyuOyrl u tt

EISTEDDFOD 2004
Llinell Goll

Nos Sadwrn aeth Wiltam am dro
Fel arler, 0 gwmpas y fro,

Ond O! cafodd fraw
Pan welodd fan draw

Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726

BETHEL
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TREFNWYR ANGLADDAU
CEIA AR GYFER PRIODASAU

Ffon: (01286) 870202

1 C91 1.levhl, OOurnarton

0123e ti7~a04 • 07770 951007
Ffllir N~dOllgyng NgWftcty Carreg Bran

LI~"tAil'Pwllgwyngyll
Dydd Sui 31 Hydrf!f

• 8~iC$()bob math
• Trelar:s i blant
• Bgjc~ tynnu j tJltJnt
• Nwyddau B6ioio

g~~9~inionargyfer y NEldolig!

I'•

Cefnogwch
gin Hysbysebwyr

._-~--------------------------------------~....
Merched y Wawr ynghyd a rhai o'u
cyfeillion, am dro i Nant Gwrtheyrn
a Phwllheli. Roedd yn ddiwrnod
hyfryd a'r wlad ar ei gorau. Wedi
cinio yn y Nant ac edrych 0
gwmpas y fie a gweld y capel wedi
ei weddnewid, aethom i Bwllheli a
dod adref cyn Iddi nosi. Cafwyd
diwrnod da iawn.
CYMDEITHAS CYFEllLION
EGlWYS CRIST. Mis Medi, ail
ddechreuwyd y Gymdeithas, a
chafwyd noson arbennig yng
nqhwrnnl Mrs Sarah Morris Jones
o Oreborth. Yn ei sgwrs gartrefol
aeth Sarah a ni yn 61i gyfnod yr Ail
Ryfel Byd, pan roddwyd hi at dwy
chwaer ar y tran yn Lerpwl a
chyrraedd Llanberis fel evacuee.
Soniodd am yr hiraeth, y croeso
a'r troeon trwstan a ddaeth i'w
rhan, a pha ffordd y bu iddi ddysgu
Cymraeg yn rhugl. Diolchwyd i
Mrs Jones am roi noson mor lIawn
o atgoflon a phrofiadau a ddaeth
i'w rhan.

Naws gartrefol oedd i gyfarfod
mis Hydref, pan ddaeth Dafydd
Morris, Cefn Coch atom j siarad
am ei blentyndod yn Neiniolen, yn
mynychu Ysgol Llandinorwig ac
yna 9weithlo yn Chware] Dinorwig.
Ar 01 y sgwrs mwynhaodd pawb
swper y cynhaeaf. Noson pan
ddaeth Dafydd Morris ac amser
mwy hamddenol yn 01 lnru.

Diolchwyd «ido gan Mrs Jennie
Williams a gwerthfawrogwyd
gwaith y merchod yn paretoi
swper mor flasus rr aeiooau

Bydd y cyfarfod nesaf ar 1
Tachwedd a'r siaradwr gwadd
fydd Mr Richard Jones, Glynnog.
Bydd croeso cvnnss I nawb.
VSGOL ~~ITI-t~IN. Cychwynnodd
e 0 brent newydd yn yr Ysgol
Felthnn rms Medl a gobeithio eu
bod i gyd wedi ymgartrefu erbyn
hyn.

Gynnellr Noson Tan Gwyllt yn
iard yr Ysgol Feithrin nos Fercher,
3 Tachwedd. Drysau'n agor am 6
o'r gloch ac i gychwyn am 6.30.
Mynediad: £1.50 i oedolion a
£1.00 I blant, gyda mynediad am
ddim i blant yr Ysgol Feithrin.
Bydd yno amryw 0 stondinau fel
cwn poeth, cacennau, diodydd a
melysion.

Mrs Margaret Cynfi Griffith, Cynfl. Ffon: (870394)

DEINIOLEN

Tel: (01286) 879064 • Symudol: 07810736482
Amcangyfrif am ddim • Ar gael 24 awr y dydd
Sha.un Jon~s. Terannedd. ~hes C nfi, Ocinl91en LL55 alG

Bob math 0 waith trydanol j'r Cartref, ac
i Sefydliadau Masnachol a Diwydiannol

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

LLANRUG

Ymestyniad Ffon wedi Torri?
Angen rhai Newydd? os felly

ft FFONIWCH"8-
(01286) 650247 neu (07790) a1 1617 (symudol)

Elflon Hughes (7 diwrnod)
Gwa.~anaethDa am Bris anhygoel

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

OYMUNA Mrs Eirlys lloyd Jones,
5 Bro Deiniol, ddiolch i'w theulu a'i
chyfeillion am y cardiau a'r
anrheqron a dderbyniodd ar ei
phen-blwydd arbennig. Dlolch yn
fawr i bawb.
DYMUNA Margaret Williams, 6
Ffordd Deiniol, ddiolch 0 galon i'w
theulu, ffrindiau a chyd-weithwyr
yn ardal Bro'r Eco am yr
anrhegion, arian, blodau a
chardiau a dderbyniodd ar ei
hymddeoliad ar 51 30 0
flynyddoedd fel Gofalwraig
Cart ref . Buont yn amseroedd
hapus lawn. Oiolch 0 galon i bob
un ohonoch.
DYMUNA Mrs Helen Munro, 1
Penrallt, ddiolch yn fawr iawn i'w
theulu, ffrlndrau a chymdogion am
y lIu blodau, anrhegion a chardiau
a dderbyniodd ar achlysur ei
phen-blwydd yn ddiweddar.
MERCHEO Y WAWR. Dydd
Sadwrn, 9 Hydret, aeth aelodau

-

Pet-droed Noddedig 0 dan law Aled
a Dafydd Gibbard. Su yn
IIwyddiannus iawn gyda chymaint 0
blant a rhieni yn cymryd rhan.

Swper yn y Caban, Brynrefail.
Daeth tua 40 i gael swper da iawn
gyda'r elw I'r Pwyllgor. Roedd yn
noson IIwyddiannus iawn a
chymdeithasol. Dlolch i Si5n a Nan
Humphreys a Frank a Meryl Green
am drefnu.

Parti t.lestri yn y Ganolfan. Cyfle
i brynu lIestri 0 bob math a chael
paned a sgwrs. Roedd sawl aelod
o'r Pwyllgor a'u ffrindiau yn gyfrifol
am y bore hwn.

Mae CD yn brysur cael ei chreu
fydd yn cynnwys lIeisiau plant, pobl
ifanc. corau a'r band yn Ileal.
Edrychwn ymlaen I gychwyn
gwerthu hon.

Bydd Raftl Fawr yn dod yn fuan
hetyd. Mae sawl gwelthgaredd ar y
gweill ac fe tyddwn yn gadael i
oawo wybod tnewn digon 0 bryd.
Drolch yn fawr am eich cefnogaeth.

It

OYMUNA Mrs Helen Munro, 1
PenraJlt. ddiolch yn fawr lawn i'w
theulu, ffrindiau a chymdoglon am y
lIu blodau, anrhecion a chardiau a
dderbyniodd ar achlysur el phen
blwydd yn ddiweddar.
ACHOS TEILWNG DROS SEN. Yn
ystod y Pasg a'r hat eleni
cynhalrwyd stondinau gwerthu
nwyddau a rafflau 0 bob math ar
Faes Carafanau Neuadd Glasgoed,
Llanrug (drwy ganlatad caredig Mr a
Mrs O. Roberts, Y Bwthyn).
Trefnwyd yn ogystal daith gerdded
noddedig 0 Fraich Melyn,
Bethesda, a ddiweddodd tu allan i
siop gig Wavell Roberts, Llanrug
heto gwres yn codi'n golofna
myglyd 0 'sgldia' un cerddwr bychan
byr-goesiog! Ddydd l.lun, 11 Hydrst,
tra roedd rnat ohonom allan yn yr
heulwen ac yn canmol y tywydd am
unwaith cyfrannwyd £518.75 tuag
at Yrnchwil Cancr y Fron yng
Ngwynedd. Trosglwyddwyd y siec i
aeiod o'r staff sy'n ymwneud itWard
Alaw, Ysbyty Gwynedd a hynny am
11.40 y bore. Dymuna'r trefnwyr
ddiolch 0 waelod calon l'r canlynol
am eu cymorth parod: Llyfrau Palas
Print, Caernarfon; staff Hyfforddlant
Gwynedd, Cibyn; Wavell Roberts at
gyd-weithwyr, y slop gig, llanrug ac
I bawo arall am eu cyfraniadau a'u
cefnogaeth
PRO':~DIGAt:THAU Yn dawol, bu
farw Mrs Peggy Jones, 55 Bro
Ahyddallt. Roedd WAd, brwydro yn
dawol fel roodd wedi byw ei bywyd,
Cydymdeimlwn yn arw a r plant,
$andru, MIGhael a caroivn. ei dWy
vvyre:s fa en a·1 pnannsr tnw lawn.
RonniG Bydd coiled fawr ,ddynt i
gyd.

Hefyd, yn dawel ond yn sydyn,
nu rarw MrS Jennie Williams. Bod
Fair. Ftordd yr Or~af. Dooth yma 101
Ymwelydd lochyd tua 35 0
nynyoooeoo yn 01 ac mae wedl bod
yn man o'r gymuned a che(nogol
iawn I bob dim Cymraeg a
ohymrerq. Roede ganddi
QQiddordeb ym mneinaur pentref
ac yn holi am bawb ac wrth ei bodd
yn cael ymweliad gan Hrindlau.

Anfonwn ein cydymdeimlad a'r
teulu, Ceri a John, y plant, yr wyrion
a'r wyresau a'r gor-Wyr.Bydd coiled
fawr iddynt ac hetyd i'r cymdogion
a'r ffrindiau sydd wedi g01alu
amdani
EIST'EDDFOD GENEDLAETHOL
ERYRI A'R CYFFINIAU.
rwyllgor Llanrug. Erbyn hvn. bydd
tri gWQlthaarGdrlw~dj Qi gynnal. Y
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Vmsynshorwyr ArlQnnol
fllll1lUYllllOI Liool (GofydlwycJ 1S7"t)
J:fon! (01248) 355055

CDH

r" wn~'r rhii1in oyQ~
owvsiCaf?

VSWIRIO EICH TV
(i arbfXI coiled i chi);

VSWIRIO EIC~ CAR
(i ~r~QQcoiled i chi ), nou
VSWI~IO~Ie~ ~VWVO
( I aroea can@a rell teulU)
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Gwelyau • Matresi •Wardrobs • Cadeiriau a
Byrddau • Cypyrddau • Byrddau Coffi a mwy,

Eitemau catalog a ddychwclwyd (newydd) a
'Seconds' Ffatnoedd am brisiau rhad clras ben.
Ar Aoor: LLUN - SADWRN 10_~O- ~p_rn_

tt,: v ADD ARWERTHlANT (')0
't1 0 ~
~ Ffon: 01286 879060 ,...
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Mrs Iris Rowlands, Glanrafon, Ff6n: (01286) 872275

CWM V GLO Oriawr a chamera: Mrs Roberts, 15
Tan-y-cae, Bethel; Sharnpw a stwff
bath: Mr Gwyndaf Jones, Ty Gwyn,
Bethel; Gwin: lona, Siop Gemwaith.
Caernarfon; Planhlgyn: Mr Grlffydd,
12 Llys-y-gwynt. Penisarwaun.
Enjllydd y cerdyn tim pel-droed
oedd y Parch Deiruol Morgan.
Enillydd y raffl ar y noson oedd Mr
Datydd Rowlands, Bethesda.
YR YSGOL GYMUNED. Mae
gweithgareddau yr Urdd wedi
cychwyn a byddwn yn cyfarfod bob
yn ail ddydd Mercher ar 61 yr ysgol.
Daeth Miss Jones o'r Gwasanaeth
Tan draw i son am waith dynion tan
ac roedd pawb gyda diddordeb
mawr yn yr offer oedd ganddl I'w
ddangos. Diolch hefyd i Mrs
Gwenlter Roberts am gynnal
sesiwn hwyHog 0 Bingo.

Enlllwyr y Clwb Cant oedd (1)
Hannah Wilson; (2) Gwenifer
Roberts; (3) S.A. WInstanley. Mae
nifer wedi ymuno a'r Clwb Cant o'r
newydd ond mae mnau n parhau ar
gael

Daeth PC Nell Williams draw at
Flwyddyn 3 a 4 I son am 'Dieithryn
neu Ffrind - PAID A MYND'.
Mwynhaodd y plant y
gweithgareddau tra'n dysgu y wers
bwysig yma.

Mae Rygbi'r Ddraig yn
boblogaldd unwaith eto. Diolch i
Mrs Oliver a Mrs Jen Roberts am
gynnal y sssivnau ar 61 yr vscot

Ar 12 ~ydref aeth y plant
Meithnn ac Adran y Babanod draw
I Fforrn y Foel ar ymweliad. Ewch i
gael golwg ar y wetan
www.ysgolcwmyglo.org i weld
lIuniau ohonynt yn mwynhau eu
nunaln. Dlolch rr rhieni ru'n
cynorthwyo ar y diwrnod

tuag at y raffl. Orolch 0 galon i bawb
am eu cefnogaeth Yr elw at Eglwys
SantoGabreal.
Enillwyr y Raftl Fawr oedd:
£50: Mrs Jean Williams, Pen Lon,
Saron. Bethel; £30: Ben Rowlands,
Bon Marehe. Llanbens; £20: Mrs
Veronica Williams Glanbogelyn.
Cwm-y-glo; Tocyn petrol: Brenda
(990715; Lliain bwrdd SlOP Eryn.
Caernarfon: Bocs nwyddau: Miss
Owen, 9 Tan-y-buarth. Bethel; Bocs
o lystau' Sulwen Thomas. 1 Stad
Eryri, Bethel Hamper brecwast:
Miss Myfanwy Roberts. Artryn,
Llanrug; Bocs 0 nwyddau- Mr
Hanlon, 12 Turner Street.
Llanberis; Bocs 0 Iysiau Sally. Bro
Dawel, Cwm-y-glo, Bocs 0

nwyddau: Martin, d/o Gors Bach
Bakery, Cwm-y-glo: Basged 0
salad: Mr Warnngton, Boston
House, Bethel; Gwln: Mrs Roberts,
49 Maes Barcer, Caernarfon;
Massage kit. Cadi Si6n, Pen-y
bryn. Uantaglan: Boes nwyddau:
Mrs Rhian Bardsley, 3 Stad Eryri,
Bethel: Bocs ffrwythau: Mrs Iris
Morrus. 9 Victoria Terrace,
Llanberis; Tin blsgedi Castle Gift
Shop, Llanberis; Bocs ffrwythau:
Mrs Owen, 30 Maes Padarn,
Llanberis; Bulbiau ffresla: Mrs
Helen Morgan, Rheithordy,
Llanbens; eocs nwyddau: ston
Arfon Hughes. 16 Dol Afon. Cwm-y
glo: Toiletries: Ann Plaminq. 63
Maes Padarn, l.lanboris: 90cs
ffrwythau: Mrs Prichard, 1 Tan-y
buertn, 6ethelj Bocs nwyddau:
Miss Myfanwy ROberts, Arfryn,
Llanrug; Cynhwysion cacen
Nadollg Mandy Rougny, 17 cern
Elan. uanruc: GWln' Mrs Parry,
Roma Ffordd Bethel Caernarfon:

rn cvnrvcruoivoc ar G ngor
Cymuned Llanddoiniolan. Mrs Pa
Jonos, Cao Coch eyn syntad a bo
moon.
YR f::GLWYS BRESBYTERAIOO
V GVMOt:ITI-lAS Cynh:lliwyd
cyrauou OIClf y tymor 0 r
Gymdelthas yn y Festrl nos lau
Hydraf 'fod Llywyddwyd y cyfarfod
9an L.owr, Roberts WIlliams
Godre'r Coed. Gwyn Hefln Jones
Rhandir oedd yng ngofal y
myfyrdod Croesawyd y slarad,·, r
gwadd sef Edward f\.1orus Jones
Llandegfan gan y IIVVtydd
Treuliwyd noson gartrefol a hwylrog
yn ei gwmnl yn cyfl\vyno atgohon
diddorol ynghyd a gwrando ar
ambell gan, Diolchwyd yn gynnes
r'r slaradwr gan y lIywydd,
Cyflwynwyd galr 0 dO oleh neryo I
swyddo('Jlon y gymd~ithas am eu
swo.Hh yn ysiod y tymor Cyfalrlwyd
yn tllour1l11y 01 yl y"grHennyggl
G~rQln Llwya oalyOo. crelgle. am
cl w:'lah dros y ddwy flynQdd
dO;rrtiltldl. flooUu yll vndu~ YilllUcJO
ntl ~II~I l1ArtlJU a r SWYOd ongrwydO
e: (wr:ad 01 .:.'r loulu : symud : Iyw :
Lyn rrJd~~ 0 law. Y:lgrlfennyaa
nQwydd y Oymd~ltha.~ yw John
Mvef)'-.l91 Oryn L.lwyQ. I\r y torry'~
nlWYlllldwya IIunlaetll weal @I
6~r~4('): onn Vorn~ .J()no~,
MtlllIlUllUIl 00 Ifanvvy vonoo,
~h9.nl1lr
O(;Or=AON TAC(-'{W{;OO

T Faron lomortll uonOGOVYon,
C!J.orn9.rfon9.m ~.30
O""einyddir y ~acromont 0

3w~~r yJ ~rglwyaa
1A Parch j;:m~y~ Tht\m~~

CiUvlllo'1on am 10,00
21 parcn Reuben Rooens

Dontnawydd am ~.10
1:0 MI nlYIl~rQ L.19yQ "'QnoG,

[l~tnel drn :J.JO

DyaO yn orynnol I nl rei penlrcmyr~~".~lJI ~f\~1 ~~I~~ '1J~(j Of
l:i...\y ......r9~ ~~n9 ...1"~\h91 2QQ6 a

avnnellr ym MnarC v r-aenol. FErn
hyobycir fod brgad y pontrof yn
(000. oyrlvvynvvyu ~yrTllttu gUI I
IlnlOOIlOn rr orOnfg p'j~OQ~

I bnrhnlJ : ~rrc:hu ''It r t:'lrgnd,
grrUIlQUUir unrhpY un ilY'rJ wyrrlunv
anIOn rnoaa DersonOIwneua nynny

SEFYDLIAD Y MEACHED
~u aolodau'r gangon ar ymwoliad
(;\9 YfJbyty Ife.n mewn cyfarfod a
arefnwya ar eu eyfer gan Gwenda
~ob~rt~ nos ~~rchQr. MQdl 15fQd.
Vno yn hen adeilad V r=olin sy'n
dyaalo yn 01 j 1070/1000, :'eryalodd
chwp gwraig fferm leol
wasanacthau ar 9yfer dydd priodas
Clan yr onvv Civvlvvm'
gwasanaethau dWYleithog safonol.
Mwynhawyd y noson yn fawr iawn
yng nghwmni Eirian, Ela. Eleri,Elin,
Amanda a Hafwen yn cyflwyno eu
meysydd arbenlgol - cynlluniau
cardiau, gwisgoedd, y gacen,
cerddoriaeth. blodau ac anrhegion
personol. Catwyd gwledd
ardderchog i gloi y noson.

o fis Hydref ymlaen bydd y
oanaen yn dychwelyd I'w cynefln I'r
adQilad newydd yn y pentref sef
Canol fan Creffiau a Dylunio !;ryri, i
gynntll eu cyfOrfoayad. weal boa
tlm ovfno(1 vn Y~COI GvmunQ(1
~"""""yelo
DIOLOM Dymuno Mr~ LlcnnlC
A"oh~r~d ~O~Qrt~.:2 ~trwC1M~C100
d(Jlolvh yn fQwr i Elori Q 60thQn e,'r
leUIU 0" am eu careolOrwvoo t1
hQlyd n; ch0nillinn !,\Ir ~ymd()oion a

ru yJ I Ilvlp hAul tla L71r1yn Y;I;1)1y
GWvngOd g Llandudno Oiolch i
.-;ta# n nyrt;;us y ddwy yabyty om eu
QOfalononl.
J;I~T~DDJ:OD GJ;NJ;DLAtT~OL
t~VJq' A'~ CV~~INIAU~005

BRVNREFAIL
Mrs lowrl Prys Robens·WHliams. aoorer Coed. Fron: 670~ .....

derbynnydd , Feddyg a sut y daeth
yn well cnsnon ar 01 cael damwain
erchyll Y gwesteion oedd Mrs
Joyce Ransom a Mrs Enid Taylor,
hwy hefyd roddodd y raffl ac fe i
henillwyd gan Dorothy. Diolehwyd i
Mrs Hughes ac i'r gwesteion gan
Mrs Gwen Owen. Terfynwyd y
cyfarfod trwy adrodd y Gras.
EGLWYS SANT GABREAL.
Cynhahwyd yr \Ny I Ddiolchgarwch
ddydd Sui, 10 Hydref.

Fore SUi. gweinyddwyd y
Cymun Bendigaid gan ein Curad, y
Parch Deinlol Morgan a Phregeth y
Cynhaeaf gan y Parch Idrls
Thomas, Clynnog, Llanaelhaoarn a
Threfor. Yr organyddes yn y ddau
wasanaeth oedd Mrs Cassie
Thomas, Min-y-Nant. Y darllenwyr
yn y gwasanaethau oedd Miss
Metra Williams. Mrs Gwyneth
Roberts a Mrs Dorothy Jones.
Diolch 0 galon i bawb fu yn
gwasanaethu dros yr Wyl.

Dymuna'r Curad a'r Wardeniaid
ddiolch i bawo am addurno'r
Eglwys mor hardd ac am y
rhoddion 0 Iysiau a ffrw~thau a'r
btodau hardd yn ystod yr 'Nyl
NOSON GOFFI Nos Lun, 11
Hvdrel cvnnanwvo Noson GO"t yn
yr Vsgol Gymuned. Diolch am y
rhoddion ariannol ac am y rhoddion

DYMUNA Mrs Helen Munro. 1
Penrallt, ddiolch yn fawr iawn i'w
theulu. ffrindiau a chymdogion am y
lIu blodau. anrhegion a chardiau a
dderbyniodd ar achlysur ei phen
blwydd yn ddiweddar.
LLONGYFARCHIADAU a phob
dymuniad da i Nerys a Rheon, Bryn
Hyfryd, ar enedigaeth eu mab
bychan. Owain. brawd bach i Leigh.
CAPEL Y TABERNACL.
Cynhaliwyd Gwyl y Drolcnqarwch
dydd Sui. 17 Hydref, gyda'r Parch
Gwynfor Williams yn gwasanaethu.
Diolchwyd yn ddiffuant i Mr Dafydd
Price am el warth penigamp ar
wneud y 'ramp' 0 gii\l i ddrws y
capet. hefyd i bawb a ddaeth i
lanhau'r capel ar gyfer yr Wyl.
UNDEB Y MAMAU. Cafwyd
cyfarfod yn yr ysgol gymuned nos
Lun, 4 Hydref. Dechreuwyd gyda
gwasanaeth byr. Derbynlwyd
ymddiheuriad oddl wrth Mrs M.
Roberts, Mrs M. Latham, Mrs
Marjorie Roberts a Mrs H. Orritt.
oaruenwvo comooion o'r cytartod a
gafwyd ym mis Medi a thrafodwyd
rhai materion. Croesawodd Mrs
Dorothy Jones wralg wadd y noson,
ser Mrs Gath Hughes 0 Lanfalrpwll
a'i thosnm OQdd 'Y cnsnon a'(
Odraig'. Cafwyd sgwrs ddiddorol
am y cyfnod a dreuliodd fol



CLWB ORWIG. Mrs Theta Owen,
Mynydd Llandegal. oedd y wraig
wadd yn y Clwb ar 23 Medi, pan
roddodd arddangosfa ar sut i
drefnu blodau, ac Alice Griffith
oedd y wralg ffodus i ennill y
trefniant hardd. Y Llywydd oedd
John Cantrell a rhoddwyd y te gan
Margaret Faulkener ac Ann Lo.
Cafwyd gwybodaeth am OlnlO
pcdwerydd pen-blwydd y Clwb y
mls nesaf, a'r cinio Nadolig.

Bu rhasor 0 drafod y cynllunlau
ar gyfer codfr GofQb i'r
chwarelwyr Cyflwynwyd blodau 1
BQtty Lloyd ~QI;>Qrty\jar aChly~ur
~iphen-blwydd a £32 , Mrs Theta
OWQn i'w 901wyno i'w na; a
Qafodd ddamwain gas. Enrllwvd y
raftl gt1n AliCQGriffith ~ellioWyn
Jon~s. Mortudd JQno\j a BBtly
Bowor a'r ffrwytnau a r lIyslau. a
gyflWynwyd gan berchnQgion y
Vee Van, gan Ann Lo a JOhn
Cantrell.
CO~~Q 1'J:l ~I-4WAAELWYFL Fel
as y mae yn wybyddUS I b~wb
eroyn hyn. Y M~Q Clwb Orwig yn
trafnu i aodi C9f~b ,'r Ghvvar@lwyr
~rYGadwrn cyntaf yn M~I ~OObyn
yr All' Ddu Gan 'od hyn yn oreu
dipyn 0 9Q§\au, buaSarr Clwb yn
faloh 0 unrhVW rodd tuaS at Y
costau Os bua~Qch yrl hOm
cyfrQnnu a ryddBcn mor oarad'9
ag anfon ~Ich rhoddion I Mi§G
NQlhe Wyn Jonos, Ty'n y FtlVVnog.
Bydd y Clwo yn ddiolcngar lawn i
chwi

DINORWIG
Mi" Marian Jone:s, Mlnallt, 7 Bro EJidlr

Dlnorwig. Ffon: 870292

-~ --r-- _

fferyllydd, ac oddi yno i gael ei
the.

Roedd hi'n ymadael wedyn
ymhen wythnos, yn ei hol,
rneddai hi, i Bromwicham, ond
'wn-i ddim faint 0 wirionedd
oedd yn y gosodiad hwn.

Cefais fy neffro ry\\r fore gan
swn corn yn canu yn y Ion, a
phwy oedd yno ond hi a Heidi
yng nghwmni rhyw ddyn bollol
ddiarth imi. Daeth allan o'r car
a throcdio ar draws y gadlas.
Roedd ganddi ryw gostiwrn
felfed las amdani. Fe'i cofiaf am
byth.
'Mi Iaset-ti'n cysgu'n hwyr

heddiw 0 bob diwrnod, yn
baser?' meddai hi. Estynnodd ei
llaw a gafael yn fy mraich }'11
dyner,

'Ta-ta, John,' meddai.
'Edrych ar 61 dy hun, yn gnei?'
ac i ffwrdd a hi.

Yn ystod y diwrnodiau
hynny, daeth cerbyd igyrchu ei
hychydig eiddo, YneI Chris i
'rnofyn ei ferlen a'i eifr, Yncl
Harri i gyrchu'r Mercedes, ond
'welais-i mo'r plymar. Efallai ei
fod 0 wedi mynd 1i'i beipiau efo
fo yn barod!

A fi: bum yn hiraethu'n
ofnadwy ar 61 Marjeri. Beth
bynnag arall oedd-hi, roedd
hi'n lliwgar a rhamantus.
Byddwn yn gwisgo'r gOl a'r tei
yn bur amI. Un diwrnod, pan
srnrffiais fy Ila\.v i'r boeed gesail,
teimiais rywbeth miniog. Beth
oedd 0, medda' chi? Y [rOl[S
fach neur dy lys.

ar 61 inni gyrraedd y dref, gan fy
nhywys i rnewn i ryw siop
ddillad anferth. Soniodd yr un
ohonom am y froits fleur de Iys.

Roedd dynion y siop yn
rhedeg yma ac aew, yn cyrraedd
a cholaeth i Marjeri fel 'tasai'r
frenhines ei hun wedi cyrraedd,
a finnau'n caniatau iddynt fy
nhrin fel dymi teiliwr, yn
wasaidd fel hen fachgen wedi
hen arfer cael pobl yn rhedeg
iddo.

O'r diwedd dewiswyd y
grysbas a'r rei, a dymuniad y
ddynes oedd imi eu gwisgo yn y
fan a'r lle. Roedd hi a'i bryd ar
fynd a fi i ryw Ie arbennig i gael
te, a chanfum am unwaith yn fy
oes sut deirnlad ydi bod yng
ngh wmni un gyfoethog, ond
bvr fu hoedl y wefr, Pwy a
ddaeth i'n hwynebau, o'r holl
bobi yn y byd, ar gongl rhyw
heol, ond Sinffi Cooper yn ei
gwisg ffair a'i basged werthu ar
ei chlun. Roedd ganddi'r
mwyafrif 0'1 thylwyth i'w
chanlyn hefyd, ac rnewn munud
roeddent wedi ein
harngylchynu.

Rhoddodd Sinffi ei dwvlo ar-
ei hochr a'i llygaid ar dro a
dechrau maingamu 0'm (.). ch
fel prynwr yr prisio anifail
mewn !Tair.

'Ho frawd,' rneddai, 'rwyt
ti'n ffein. Rb}' ffeln 1 g)'mryd
S}'}\V ohona' i heddiy.·.' A chyn
iml allu dweud dim wrthi,
roedd-hi wedi gafael yn y tei, a
dcchrau fy nhywys 0 gwmpas y
cylch fel march.
y p~th nesaf, roedd Mar;eri

wedi rhoi sgwd iddi o'r n~iIltu d
dym~ Sinffi )'n rhoi sgwd iddi
hirbau. ac \vedyn dymQ Marjeri
yn rhoi celpan i Sinffi, a
hithau'n rhoi un yo ei hoI, ac yr I

oedd pawb ond fi yn annog yr
ornest yn ei blaen.

Roedd\vn-i "\\edi clywed y
gosodiad, 'yn \valltiau ei gilydd' I

droeon, ond dyma'r tro cyntaf I
imi weld y petb yn digwydd yn
ymarferol. Roedd 'y' dd,,\}' erbyn
h\'n \vedi m\'od i ddechrau- .
:lgrtchian hef~'d fel cathod
g\\'yllt.

S)'}\vais fod g\\'aed ~'nrhede8
i In\\.'r \v~'neb ,\lilrjcri~ a
phvndcrf)'nai\ ei bod hi'n
amser g\.~..ncud rhywbtlh.
O"faclal:l yn YSR\u-ydd~ll Slnfr.
n't thynnu )~n~ihol~ ond yr I

Q\rdd-hi'Il anllrferol 0 sref. I
c:~tl}issyn~nd ~ydyn.

'6inm~' meddwn i. (~~rti.,)I
gwgeddn~s "r dop fy llais. "CotI!}
c1IIl y dU\.\lV g~r~n.CO:G3) ~inffit'

Collyueodd ci gafael :.tr \.v~llt
MC.lfjeri. At' hynnYl pwy
ymdQ~neOllOud o'r dorf (lnd I
DIi~mo"" !lc ymh.en dau funuc1 I
Joc~\1 ynn c1tlim hane.~ 6'r lIn

~JDgl ~1' Y stryd yn y Gclli I
¢andryll. DOc:l10 vnn t1eb ond
Mru'l~ri !l !~;3teb ). ~c~liyndU.

I3r fll\vyn h\\TYlu~t(ld ac oS80;
[r~fferth~on) euda'fvyd Y
dig,vyddiaO i fvnd 1 d~r 3nSof I
t~llln 0 dro~Qn bywyd, de I
v\l[hum a MarJeri i siop I

heibio fel petai'r byd wedi
cyflymu ei dro. Roeddem wedi
cyrraedd gwaelod y betel win
ond roedd bias ar ein sgwrs, ac
roedd gennym lawer i'w drafod.

'Estyn botel win arall o'r
cwpwrdd,' meddai Marjeri.

Codais a mynd draw at y
cwpwrdd derw ym mhen draw
pella'r stafell. Wrth blygu i afael
yn y borel win, gwelais rywbeth
cyfarwydd yn disgleirio ar
hambwrdd gwydr bychan.
Anghofiais am y botel win.

'Ble gefaist-ti hon?'
gofynnais, gan afaeI yn y froit
feehan.

(Pam 'rwyt-ti'n gofyn?'
meddai.

'Am mai fy un i ydi hi. 0 ble
daeth hi?' rneddwn gan droi i
wynebu Marjeri.

'Dy un di. Amhosibl,'
medda.i Marjeri. 'Fe'i prynais
yn Pershore os oes raid iti gael
gwybod.'

'0 ble bynnag y daeth hi f~'
un i vdi hi - un fv marn,'- .
ychwanegais ~'n bendant,

'0 na.' ebychodd Marieri.
'Ond SUl \' collaist-ti hi, os rnai-d)' un di ydi hi?'

'Doeddwn-i ddim \..'edi
disg\\')'l )' c\\'esli\\'n, ond
'doedd\\'n-l ddlm }'n mynd i
g),faddef mai'r sipsi\vn oedd
\\'ern ei ehipio ch"\\·aith. Roedd
hi wedi fy rhybuddio
rhaoddYl1l mor aml. Dywedais
na wvdd\vn-i dd~mj acth y
ddndl 0 ddI-wg i waeLll, a'r perh
llC~af roead H~id.i wedi deffro)
ac fe redodu i'r slafell dan
\,ciddl l:.tir torth am gciniog, a
rh\vng p()peth roedd-hi'n
aml~'8 crb)'n llyn fod y
nuswaith yn deilchion. Gwnes
innau yr unig beth a oedd yn
\veddill er mwyn cadw
rh\'\\'faint o'm hurddas,•
Dych\'lel31S i'm hannedd )'n y
gadlas a deisyfais am S'~mni
Sinffi Cooper.

'Doedd '.'n3 fil\Yf )'n wclImll. -
V'I no 1 g\vsg nac effro.
Eisteddais a d)'falai~ beth a
wn~wnt But l'r atl~rwn Iy
elddo. Ond J:')anddactll J oore,
arbeJ)-vyu imi'[ drafferth (\
Llryc1eru mUIr· Daetll Marjeil i
5","Q y11ci ItlWY~J!9'i rh!\wn.

"Rwyln mynd i'l Gelli
O~'luryll~' l11Cdllill. '-fyrd efo G
lnni gael <hwroQQ i eCifiiu clod i
l'rlY Olleall(1vriQ~th.J A
~hoel~wch n",\ol b~idio~ df OJnoll
i)[fdch Y no~an eynt] mynQ
wnes~. I>Q~UU ) na y Oaim
g\vrm allild iS\.vynr ddyn~~,

n.ocJ~ yn llyfi)U cael QWiht6
llr\.Vy·r wlntt ~ry f9th JJ~~vl"nou~
ond '1,\1 Otcto IV1~rJerl yn
rneU(twl fl\d fJarweJg,,,d yo
ewcdgW i'l McrccOe~.
'~e lidr)!); fod S~ll-ti uei,'

.m.gYUi, <ill. IDiie'r hen ~r.t9r~J
ynn ~'n8},",vJydJ\4i)t

(Tyrd~ inni g!lel fl\.u~ld beth
sV'n y fan yrn~' rnedg'li )ycdyn
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Mae'n rhaid i bob cerlyn
ddychwelyd i'w ffau yn

hwyr neu'n hwyrach a dyna a
wnes innau yn y diwedd ar 01
trigo am gyfnod yn y
gwrychoedd a'r caeau.

Roedd-hi'n fis Medi erbyn
hyn a'r soflieir yn heidio yng
nghonglau'r caeau, ac am bell
awe! feinach na'i gilydd yn fy
atgoffa fod y dyddiau gorau yn
prysur ddod iben.

Cefais fy syfrdanu, fodd
bynnag pan gyrhaeddais fy
annedd. 'Wnes-i erioed
ddychrnygu o'r blaen y buasai
neb amgen na fy mam yn gweld
fy eisiau. Y nIle hynny,
derbyniwyd fi gan yr hen
Yeoman fel }T Afradlon wedi
dychwelyd 0 wlad y cibau.
Cefais fy nhywys i'r gegin fawr
at y tan i gael powlaid 0 gawl
gan yr howsgipar. Ac yno
clywais am y datblygiadau
diweddaraf yn y fro. Roedd
Marjeri wedi bod draw droeon
yn holi amdanaf. Ac yr oedd
gwraig Yncl Harri wedi dod
rhyw fore ar frys, ac eisiau fy
ngweld.

'Be mae dvnas fel vna isio efo. -
fi?' gofy'nnais. "Does \\!'bod ar
y ddaear,' meddai'r Yeoman.
'Efallai el bod hI a\vydd cael
gwarad a'r hen fachgan. Mae
angan tystion me\Vn ..~hosion
f'el yna, wyudo~t-li.'
Dym~fj'n ~()dr() fy mhowl~n

was nr j' bwrdUt
'Wcl~ mi dy rybudd~Qi;) di)

ych"\vnnesodd) 'anl beidio cae)
dy udal yn elwyn '£ala'!'

'Fedrwn-i ddim cadw dra\v
o'r tyddyn, fodd bynnag, petai
onu 0 chwilfr~·dedd pur, a'r
prynhawn h\vnnw fe es dra\v
yno. Roedd yr hogan yn golchi,
ond gollyngodd bob dim i'm
croesa\vu. Ond buan }·r
edwinodd y br\vdfr)'dedd a
throdd y sgwr:; al belhau
materol bY'd) a~ fc gerais fv
~yfrdanu un\valth eto pan
ddywedodd ei bod am ymadael
~'rfrv, Ni chynigi()C1d ltn.rh~'\v
reswm nm ei rhcnderfYllil1d.
'Wnes inllUU UllIIll hOII.
fi~[n hYttn3BJ ro~du-hi'11

duer "m imi dru' i \reld H~ld1ar
01 yr y~a(\l>a drna ~Y"'~l~~h

W..ui i'r [erch fach
dc1y~hwelrd, dy-rn" \ii llldID ~
hillltlU vn laro uti i ~vneud

• Ir~t~~n'D1~) , udillUlU 1)7
llych~vcIidU. ge Vt'lo J.,r,.m yn
~J(\ddeSlQ q ..hi1\/l fr mwy tho tel
N'll\ViiO ftOOh!\l~hyd nes y cl~~th
yr b~'rJ~y\id,

1\[ 011H~idl trod !Jw l5't"T~l)'
efo}: t~'i~i~ ltlflOlJO M!lr'~fAi
YCll\\f!lnea fI aoed ar r ~inill.
estynQ~\1 )- ~"'iJl Clflre1. Ru1r
lJO!lU Ohflt\om yo ~5Wrijio dID
01:"1"\0\ yn n~l1ynlle~rwul1dy tn.n,
y awm yn ymlac:iv'n ulcddyllau
a'q ["[OddU. 1\t!rh y,. ~m~er

Y Bennod Olaf

Miss Corona 1951
gan Y Gwalch
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P"fto\;ria\;rll
Leol. (n.~u
yn 01 )'

Cyfeiriodd y clerc at 9mryw 0
raler~on y Cynulliad na fu am;;;cr
j'w [fafad hyd yn hyn. Ceisir
p3rato~ crynodeb ohonynt
erbyn cyfarfod Tach\.vecId (er
mor h~rw)'ntoo ydynt), Y
Oogfennau yw:
CYIlllun
Lly\vodrgerh
Llw)'WQQCU;Cll
(:yntJlli!td!)
R61 u Swyddobucrhau
(~yntlh(\r~\1 Cymun~d - Ymateb
i'r rol honno.
Gwel th red II s:trwythurau
Rh\:oli G'tvlcidyddol l'ic'tyydd 0
f~wn Llywodrgeth r .eo).
D~'odlad y Cvra.r[Oa. ne.~ar~IiI 0
Dachwedd.

Penisa'rwaun.
Modurdy: Garth Bach, Y Felinheli,
Estyniad: 2, Penrhos, \Vylfa, Seton.
Estyniad: 10, Y Ddol, Bethel.
Esryniad: 6, Caeau Gleision,
RhiwJas.
Esrvniad: 12, Stryd Uchaf, Rhiwlas.•

Estyniad: Derlwyn, Q\V{ y Bont.
Estyniad: Cerrig Llwydion,
Deiniolen.
Esryniad: 3, Bro helen, Clwt y Bont.
Porth newydd: Tan )T Bryn, Clwt y
Bont,
Modurdy: Cerrig Gwynion, Waun,
Penisa'rwaun.
Adeilad Rheoli: Gorsaf Ddwr,
Bethel.
Adnewyddu modurdy: llain 0 dir
cyfagos iTy Newydd, Bethel.
Adeiladu Ty - Hen Siop Cigydd ger
ysgol Bethel.
Cyflwynwyd Cod Ymarfer
Cynllunio Gwynedd.
Llwybrau
Adroddodd Huw P. Hugbes bod
angen draenio dwr ar lwybr Tre
Gof i Tan Fynwent, Bethel -
llythyr iWynedd.
Dywedodd Len Jones bod
angen torri mieri ym mhen
uchafllwybr 107, dros y ffordd i
orsaf Beran. Hcfyd bod angen
draenio llwybr 43 Cefn y Waun/
Rhwng y Ddwyryd.
Materion ychwanegol
Gwaith tai Caradog.
Yn 61Len Jones mae Clayton yn
gadael byrddau scaffold ar y
ll\.vybr ger Corlan y Bont.
Marchlyn Mawr,
Soniodd Phylip Jones am vr
holl (deithwyr?) faniau,
carafannau a.y.y.b. yrn maes
narcio Marchlyn Mawr.
Pcnderfyn"vyd cwyno am hyn i
AcIran Gyfreithlol Gwynedd a
8o[;n unwa~th yo rhaoor beth
\,\\,'[ sefyllfa ynglyn a-
pherchnogaeth y 11eoliad.
Vr Heddlu
Adroddodd Len Jones bod yr
Heddwas cymunedol wedi
mynd. Cyfeiriwyd at holl
addewidion yr Arolygydd
Simon Davies a'r Prif Uwch
Arolygydd Gareth Pritchard ar
61 y penodiad. Penderfynwyd
ysgrifennu ynglyn a hyn gan
bwyso ar y ffai th bod ardaloedd
gwledig yn dioddef yng
nghysgod y trefi, i Eira Hughes,
Adran Trosedd ac Anrhefn, y
Prif G,vnstabl Drunslrom a'r
f\rollrg~rdd Simon Davies.

Helen.
rhestr i::.od;
ligJ\\'\r~ ~n[e~
P . ,enlsa rv.·aunJ

Egl\\11S L]anddeiniolen .
Capel Bethel,
Capel Ehenezer, Detniolen.
Cynnig Gefeillio a St Jacet sur
Mer, Llydaw
Trafodwyd llythyr Adran y Prif
Weilhredwr G\vynedd gan
amlygu y gallai hyn olygu
costau uchel. Penderfynwyd
gofyn am fwy 0 fanylion.
Canolfan Dryll, Rhiwen,
Deiniolen
Amlygodd Dafydd Morris y
ffaith bod llawer 0 geir yn
parcio ar ochr y ffordd yn
ddyddiol a'r peryolon i
g(.;rdd\\'yr. :Fcndcrfynwyd gofyn
i Adran GynJJunio Cwynedd a

o~ gorfulldClh I.:ynllunio ar y
Qru1olf'ru1i dda11'~rtl maes parcio
iawn. Dywcdodd hcfyll bod
llawer 0 bobl yn llros yn y
Cl1Ilul[annau ar Gallr y r'oel a'u
ec~r yn llenw! ochr y rfordd.
Crnllun:o
CvfcirioQQ Len lun~~ at
nc'v~d~adau 8we~nydJol yo Y
Cynl!or :liI - byod ~wyCldoRion
eyn 11\'lO!0 yD rcnclcrfyl"l~ ~f'

2cislaOau ~rll llYlrych n!l'r
aclQJau yn y ~lt\m~r.PJ1YW\! hyn
fwy 0 Q'yfrJfoldeb !lr
Dyn5horwyr Cym~n~~,
Cru1aililu :;}Q:;}nl~[~\vyd R!ln
Wynedd:
Li:llynifld i 16, til Y1l TirioD,

ffordd Pont Ty'n Rardd,
Deiniolen ynghau am gyfnod
heb fod yn fwy na blwyddyn o'r
lleg 0 Hydref. Gobeithir
cwblhau'r gwaitb ac ailagor y
ffordd 0 fewn tua 10 wythnos.
Cyfeiriodd Phyllis Ellis at y
gwaith torri gwair ar ochr y
ffyrdd - cymaint taclusach wedi
ei dorri i gyd yn hytrach na'r
drefn arferol.
Trethi Cyngor
Cyflwynwyd eglurhad y
Cynulliad ar y ffordd y
cyrhaeddwyd at y bandiau
newydd.
Dywedodd Len Jones bod
anghysondeb yn )'f asesiadau,
rhai tai ddau fand yn uwch na
rhai cyffelyb yn yr un ardal.
Bwriada'r Cynghorwyr Sir
gyhoeddi }'n Eco'r Wyddfa i
bawb sydd ar fand uwch
gysylltu a hwy.
Gohebiaethau Eraill
Copi 0 gais Carter Vincent Jones
Davis am drwydded diodydd
meddwol ar ran Caban, Yr hen
Ysgol, Bryn'refail. Roedd y cais
a'u llythyr yn uniaith Saesneg.
Cymdeithas Clercod
Cynghorau Lteol
Rhoddwyd caniatad i'r Clerc
fynychu eu cynhadledd yn ).
Dre N ewydd ar }' 18ed 0
Dachwedd.
Mynwcntydd
Cyflwvnwyd holiadur Gwvnedd
yn gofyn am restr 0 fyn\,,·ent~·dd
y gyrnuncd sydd 0 dan rcotaein
Ealwvs neu Ganel. Danfonir ~'

gofyn am roddion y\v
penderfyniad Bryn'refail.
Rhoddion naill ai i Cae Coch
ncu i Swyddfa'r Eisteddfod.

Cyfeiriodd Len Jones at
ymateb Deiniolen a Dinorwig
i'r hysbyseb 0 gyfarfod, dim ond
un neu ddwy ddaeth igyfarfod y
cynghorwyr. Dim cefnogaeth 0
ysgol Gwaun Gynfi.

Derbyniwyd ateb Alun Ffred
Jones ei fod wcdi nod i ein
sylwadau i'r Cynulliad.
Y Comisiwn Ffiniau
Derbyniwyd eu hatcb,
hirwyntog a hunangyfiswn i'r
gW)ll ynglyn a'r ymchwiliad ym
Mangor. Penderfynwyd rhoi
rhyddid i Phyllis Ellis a'r Clerc
ei ateb a gwneud hynny ag
agwedd gref.
Y Cynulliad
Cyfeiriodd Richard Ll. Jones at
y tfaith bod popeth yn digwydd
yng Nghaerdydd gan gyfeirio at
gyfarfodydd a gynhel ir yno.
Cosiau rcuhio a llery yn drwm
ar y gogleddwyr o'u cymharu a'r
h-wy1ustod i'r de he uwyr.

Biniau Baw Cwn
Tri fydd ar gael i gym uned
Llanddeiniolcn, gofynnwyd am
amryw ym mhob pcutrct,
Penderfynwyd tynnu lleoliadau
Q hct 11m )' l10 a phwyao ar
Wynedd 1 a ad v In\reOdlll mae
o 1a"". IIc[~,d;6of~'n~\\!'~'ncJJ
:sur )r pender! rIl\\ \ Llaf 0[1. 1\ ~'\\'
Llanddeiniolcn ..,'n cael ei

•
}'Sl~Tied fel un uned ,IT un tarh a
cb~'muncdau un penlrc;[ [\;1
Llanrug, LlanberlS a Phentlr I
DIycbau f'f"on Cyhoecldus
Ateb Saesneg BT yn dweud na
wneir dim am yn hir oherwydd
y nifer anferth 0 ymatebion a
dderbyniwyd, a chadarnhad na
wneir i ffwrdd a'r un blwch heb
ysryried ein syl\vadau.
Cyflwynodd Phylip Jones
erthygl o'r Daily Post yn
cadarnhau hawliau veto
Cynghorau ileol.
Swyddfa'r Post
Derbyniwyd eu hateh ynglyn
a'\1 rhwydwait11 syfrifadurul.
Rlwch t'Q~tio. Y W!}UM,

P~ni~~'rW"\&'l.W~wi~iwil utioa
dros y [forad, y rh~~wm l)edd ~1
fo\! lAf uir pr~iftll.
Ffyl"d~
D~J'hyntwyd ~ynIluni~11
~lullbdu'r drual oddi ~'rlll
~teff!ln Jones QJ~ sddcw~d ;
.tliriu·r lill ~cr Oors nacn a'r
d.arn!ll1 met-el dre>q y CforJJ :
:lnowCloll Vlrw.
l}of'oJ!r arwyJJ yrn rnhcn u~ll~£
I.On V ~ron 1 g[!lj c~rhYl1!llJ
lly~"n.
Dim Cyllil1 !I" hun Co, bJAVd i6~od.
FAlmAn\ 'i) Pl-'il11'iili~!1 Lil Y bunl
n~wyad. Krvn'ret~il
~urchFyn Gwynedd y l>y~y

Swyddog Bro, Gwynedd
Cefnogwyd awgrym Len Jones i
wahodd Mr Dafydd Einion
J011\:1>, Y i>wyddog ncwyun, 1'[
cvfsrfod nesaf. Dywedodd I .en
Jonce hcfyd boll Mr Gareth
Jones, Gallr y r'oel, vn harod i
dderbyn com!s~~vn i bOlratoi

llyt'ryn nantl. frntleffvn\IJ\'O ail
sefydlu'r Gr~p Cymuncdol i
weilnredu'r d9lhl~rgJadau.
Rbybuddiodd Hu\v P IIughc~
nad as llawer 0 obairh am
8ymorth arianll01. Dywedodd
Elspeth Mitcheson y buasaj'n
fantcisiol cysyllru a Chyngor y
Celfyddydau yn hyn 0 beth.
Tawelu trafnidiaeth
Cyflwynwyd canlyniadau
Gwynedd iarol\vg cyflymder yn
Nhan y Coed, Penisa'r\vaun.
Penderfynwyd gofyn am ba
gyfnod a pha amser o'r dydd y
gwnaed yr arolwg.
Hump Rl1i,¥la~ byth ,vedi ei
,gywiru, ar OJ mlSOedLl Iywer 0
lythyru
Hi~teddti.)ltl!~ft~tJl~~tht)l
D",X"11~A"Y)'.J ,,\ ..\7 Y Crnulliud r
hydd urgnr () f~l\()k ttt yt
Eii)Li\l\lfuu ~1~11ii'w byml1dIU
~'t' r~OOll ~rtet'l\l. "Rydd hcfyd
&to.OOO YChWClIICtuI it bwricdir
ddwyn y tnl~sd ncsnf 0 rg7}~OO
yrnlciCn.
0rve,toJJ lt~chnrJ l.l. Joo¢'::.

l)O£1 ~~/n() (llVlllOn !ll'£lm :ffrvri
vvcJ~~!bJrr~\",~~A v7% Q A"wiil
J .1!..ITI(JC1Pln Inllln. On!lll1l1I~~"
J9i}i~VVWLl"lldd~iniolvn )'Yeal
III t'J\~ftj\t1 yft !lnghyth,v¥s at"

gofnodiol1 J 1 15i(j~Ctltlfod.
Atftl~W6dd kl~~~!h N\1tchpc:nn
ymbvlil

HalUI'l\ltlt P~t J(\ne~ mg1

Cyfarfod nos Fawrth y 1ge9 0
Hydref yng Nghanolfan
Pcnisa'rwaun,
Offrymwyd y weddi agoriadol
gan Richard Jones.
Croesawodd y Cadeirydd y
Gynghoryddes newydd, sef
Elspeth Mitcheson (Rhiwlas).
Cofnodion y 14eg 0 Fedi
Cywiriad i'r drafodaeth a
Swyddogion Gwynedd -
Tremeilian, Brynrefail a
Bryntirion, Penisa'rwaun.
Materion o'r cofnodion
Cynhadledd Flynyddol Un llais
Cymru. Dywedodd Richard LI,
Jones ei fod yn siomedig a
rhaglen y gynhadledd. Agenda
hirfaith 0 faterion y gellid cael
eu datrus gan bwyllgor gwaith
ond dim lle i gynigion fel ag yng
Ngynhadledd CCBTC.

Ymatebodd Len Jones, gan
mai non yW'r gynhadledd
gyntaf, cfallai bod y ffurf yn
wahanol. Rhoddwyd eefnogaeth
y Cyngor iRichard Jones a Len
Jones i adweithio i hvn ar y
diwrnod.

CYNGOR CYMUNED
LLANDDEINIOLEN
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gyda swyddogion o'r Adran
Priffyrdd, i drafod gwelliannau
- rwy'n wir obcithio.
6. Dal i ddisgwyl atcbion ar beth
a pha bryd bydd gwaith yn cacl
eu wneud i leddfu'r problernau
dwr (gwieri newydd a dad
flOC10) ar wahanol llecynnau
oddr fewn i'r ardal.
7. Mae grant 0 gynllun Cist
Gwynedd, sef un 0 gronfeydd
Cyugor Gwynedd, wedi ei
ganiatau at uwchraddio'r
Neuadd. Mae'r gwresogydd,
Ifenestn a drysau ncwydd yn
barod wedi eu gosod ac mae
gwaith ar y to i'w gario allan at
ddechrau Tachwedd. Swm )1
grant oedd £3,900 at waith 0
dros £5,000.

Tra ar ~' pwyn t 0 arian, mac
mwy 0 ncwyddion ardderchog,
sef fod cais Cyngor Gwynedd i
Gronfa Amean 1 wedi bod yn
llwyddianus. Felly bydd
cynllun Cronfa Wledig yn cael
ei lansio cyn bo hir. Bydd y
gronfa yma yn ci gwneud yn
bosib i ardalocdd sydd ddim•
oddi me\\'n i ardalocdd
adlll;\vyddu, allu s\'mud ymlaen
gyda chynlluniau i h}rbu
g\'\ ellhgarcudau s)"n hybu
eCOIlorn i 3 chyn lluniau
c)'mdcitha:;ol. Pan fydd lUV,'Y 0
\\')fbodaeth af gael b)'ddaf yn
c)'~}rlltu a ef}'1I1iadau'r fro.
Hu\\' Price Hughes
Plaid C,,'rnrll

"Elllulaetil Bethel.

Bach. Mae'r awgryrniadau yrna
wedi eu derbyn a bydd yr
arwyddion yn cael eu gosod yn
ysiod y mis nesaf Rwy'n
disgwyl ateb ar arwydd newydd
i Stad y Rhos. as oes unrhyw Ie
arall angen arwyddion enwau,
ynu gadewch 'imi wybod.
5. Mae eryn anfodlonrwydd yn
yr ardal ynglyn a'r traffig
aruthrol sy'n defnyddio'r ffordd
o gyffordd ger y Gors Bach at
Gelli Gyffwrdd. Dangos
poblogrwydd ysgubol yr atyniad
mae hyn, a da yw hynny, ond a1'
y llaw arall pan mae
datblygiadau o'r fath y cael eu
caniatau, mae'n rhaid i'r rhai
sy'n argymell caniatau gyrnryd i
ystyriaeth anghenion lleol. Yn
yr aches yrna, mae'n amhosib
defnyddio'r ffordd yma am
wythnosau ar y tro.

Rwyf wedi irafod y rna ter ar
rufer 0 achlysuron gyda'r
Cyngor heb lawer 0 symud
yrnlaen, ond diolch i'r drefn
mae unigolyn wedi llogi
c~·frif~·dd traffig ar liwt ei hun.
A1ae'n demtasi\\'n i ofyn i ch\vi
dd~rfalu f3int 0 gerhydau
ddefn\·ddiodd \. ff,)rdd vrna 0• • •
ddechrau ~lchetin i ddechrau
,\edi eleni;> ond mi fuasni'll
anodd d)'chm}'gu'r 13th
s\'mudiadau. \:~rhif oedd 59.024
•

- ac ar ffordd ddi-ddo(\barth. un
trac. Ar 61 derbvD 't' \\" bodaelh. . -
syfyrdanol yma, f\Vy'n disg\vvl
dyddiad i ymweld :i'r fforddcefnogwch ain ~yabysebwyr

w

1. Bro Rhos, ble mae'r 11wybr
treed vn dod allan 0 Fro~

Eglwys: 'Mae'r ardal ger y
llwvbrau wedi ei hasesu ar sail•
cyflyrndra eisioes, ac Did oes
tystiolaeth bod y cyllymdra yn
uchel.' Er hyn mae'r Adran
Priffyrdd am gyflwyno ardal
IIi\\' coch ar y ffordd a rheiliau
diogelwch ar geg )' llwybr, Nid
tawelyddion traffig na man
croesi swyddogol fydd yr
ardalocdd yrna ond mesur igodi
am 1ygrwydd.
2. Ffordd ger y Neuadd Goffa:
'Mac'r ardal yma hefyd wedi ci
hasesu ar gyfer cyflymdra ac nid
oedd tystiolaeth yma chwaith.'
Mae'r adran eto am gyflwyno un
rnesur fel yn pwynt 1 i godi
amlygrwydd.
3. B4366 gyferbyn a'r Ysgol:
Gan fod gwelededd yn broblem
oherwydd parcio ar y gyffordd i
rai sy'n dod allan 0 gefn Bro
Rhos i'r B4366, dros y ffordd i'r
ysgol, bydd llinellau rnelyn yn
cael eu gosod ar y rhan )'ma o'r
ffl)flJd. B)rdd )' drefn sratudol i
g)'flu\\'ni'r g\\'ailh )Ima }'n
cy'mr\'d oddeutu 6 mis,
• •

4.• \\ae nifer \\edi ~'mholi am ~.
posibiln\') dd 0 gacl an")'ddion i
arddangos en\~T9U stn'doedd ~'n
urdal Saron o'r penlrci~ a'r hen
en\\'au ar h)'nn)') sef Str~'d
Bellar. S[[vd Ganol lei Slryd

L

O'r Cyngor I
-~

Dros y misocdd diweihaf y
pwne mwyaf dadleuol yn
genedlaethol ,rw ail Iandio'r
trethi eiddo. Yn 61 pob golwg
mae nifer fawr 0 eiddo yn yr
etholaerh wcdi codi un ai un
neu ddau fand, yn golygu "
bydd dipyn mwy i'w dalu.

Yn 61 y cyfarwyddyd rydyrn
wedi ci derbyn ni fydd yn bosib
apelio yn erbyn y codiadau ran
Ebrill 2005, braidd yn hwyr pan
fydd y biliau wcdi eu dcrbyn. as
aiff pethau cyn belled a hyn, yna
Iy mwriad )'\\1 cvnnal
cymorthfcydd yn y neuadd pan
fydd y ffurfleni priodol ar gael.
Yn y cyfamser buaswn yn
ddiolchgar dros ben os buasai'n
bosib i rai sydd a'u bandiau
wedi newid gysylltu ami, gan
fod ymgyrch ar waith i geisio
gwrthdroi'r pcnderfyniad
gwallgof yma.

Fel mae trigolion Saron, Bro
Rhos a rhan 0 Fro Eglwys yn
gyfanvydd gyda'r celsiadau i
gael rhy\v drcfn ar arafu rraffig
ger eu eartrcfi, araf ia" n a
:liOlllcdig ia\vn y\V \'mateb y
C~rngor ,vedi hod I):lm mae'n
rhaid rhcdeg ar 61 s'v~duogion
i'\V cael i v,reilhredu - m~e ~' tll
h\vnt imi> nnd ar 01 misoedd 0

[fonio a ch\'farfod\'dd d\'ma• • •
beth \)ydd alll J;ucl Cl \\'Ilt:ud?
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Trefnwr Angladdau
Llanberis ac Ardal vr Eco

,------

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

Cwmni Annibynnol Lleol
Profiadol

JONETEPHE

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

Bwthyn Gadlys
LLANBERIS

FFon: 870444

•
A'l FEIBION

•

~j

1..~
~Y

Gosodwr Teils
Arbenigwr mewn waliau a Iloriau

Gwaith bach neu fawr
~i'/~ Gwaith de bob amser
~i'
/,~ Ffoniwch Lloyd ar
l;~\_ 01286 830 805
f!i._... ~ I.:~1~

Peidiwch a gori
ar stori

Anfonwch hi i'r Eco

Derbyniais atebion i groesair
mis Hydref gan Olwen Jones,
Bethel; Nansi Davies,
Rhuthun; N. Hughes,
Cwmyglo; E. W. Pritchard,
Garndolbenmaen; Gwen
Griffith, Deiniolen; Dil)'s A.
Pritchard-Jones, Abercrch;
E. E. Jones, Rhoshirwaun;
Gareth Oliver, Tregarth; Megan
Morris ac Alice M. Griffith,
Dinorwig; Jennie Williams,
Clynnog; Eluned Jones a
D. B.Williams, Tre[or; Olwen
Owen; Nan Owen, Moreen
Lennon ac A. Hughes,
Llanberis; Catherine A, Jones a
jean Hughes-Jones, Rhiw; Mair
Evans a Margaret W. Roberts,
Caernarfon; Nant Roberts,
LJanrug; Liz Roberts, Bangor;
Alvona Jones, Prestatyn a dau
yn ddienw'

Ar 01 cwblhau crocsair mis
Tachwedd, gyrwch eich arebion
i gyrraedd Dafydd Evans,
Sycharth, Penisarwaun,
Gwynedd, LLS5 3HE erbyn 22
Tachwedd.

Alvona JODes, 109 Ffordd
Gronant, Prestatyn, LL19 9HP
ydi enillydd y rnis.
Llongyfarchiadau a £S i chi.

Gair bach cyn rhestru'r enwau,
ynglyn a'r ateb i 30 ar draws.
Gan mai '2 efallai' oedd y cliw,
mae'n rhaid derbyn 'ail' fel ateb
cywir 1'D ogystal a 'rhif', sef y
gair yr ocdd gen i mewn
meddwl,

.
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t-grCnnOQlon:Ddnnv d N9rvS ~OOgrts

CefnogwGh
atn Hysbys@bwyr

I Lawr:
1 Canol rrus yn y post, a fi'n

dychwclyd, 'rwyn siwr! (7)
Z Gwrthod gwcnhio

oherwvdd anzhvdfod (6)
3 Arnser byr i'r ysbeiliwr

daflu codwm? ... (4)
5 a dyma ymladdfa arall

'" (6)
, ... dros lin>'n 0 got\.~..m? (4)
b T} \\ }'11\\ 11 (j)
9 (:h\\'e troedfedd yn ~.34 ar

draws (5)
10 Gwvnto (6)
12 Un :.)"n pc:rthyn ; ,,,·lnJ ). 1~

ar cJ r::l\,vSf ())
18 Y cnafon!!! (7)
19 Seibiant byr o'r bywvd

hocnue (~)
2] Yn Ilai 0 b'V~TS... (6)
22 ... ond yn dlws g>verthfa\.vr

(3)
23 Ystatut lywodraethol mewn

practisl (3)
2S Cart ref )' carcharor ... (3)
29 ... a choesau cam? (6)
30 Bwriad neu nod (5)
31 Bonheddwyr o'r ail reng "y'\V

seiri lli' anwadal ... (7)
~5 ac oeraidd (6)
39 B)'Sy\lli,Yl' (~)
40 Y drer me mae'[ aron vn

nrll'Wys o'r llrn (4) -
42 Hen ucerwen (j)

1 ar draws ydi pob ateb sydd
heb gliw iddo.
Ar Draws:
11 Dim ond un sir anrhefn\l~)

ond macon ddigon i achosi
tyrner ddrwgl (5)

12 Aelod o'r cor meihron? (5)
13 Ffurf ar rediad berf i f~..negi

gwuhunol udCHUY(5)
14 Llvsieuvn pergrogluc: g

JJ~fn}·ddir .i roi bias or
twvc (4)

1S Cyfaredd OW,'S yn
ucncmonr (i)

17 Rhan glan y p~l"\Jrnewydd
(3)

is Til: meddal, O'vlyb (4)
20 Gwawdio (5)
24 Mynd ar srwrnai (6)
27 L:sbonio (6)
2R M~e I.lew yn dyehwelyd yn

y gawod ddi-ddiwedd i gael
iachadl (5)

32 Pcih gwlyb sy'n blasu'r
bwydl (4)

34 Ehangder mawr 0 ddwr
hallt ... (3)

37 ,., yn achosi dagrau ... (4)
jlj ... I'r un syn carlo bag )'

gollll\vr? (4)
41 I)welld hl~r yn ~ i 19wr (5)
t~y Q\4~ddyn J eJm\l\;i\h~i1

g~n~l11!l~rhl\Jyw .. ( )
+ l 11111 ymgrymu gcibron (~)
4S GOfAJuAm hl!lnr nell

glciflon (6)
46 Ystlvs - y dde neu'r chwith

(3)

CROESAIR TACHWEDD

•



RobcrlS, YIl ~I!orjo d~u g!llS ::1

thros; un. Diijsyblion Cldill 0
Y~gol BryllrefRU ~tn y tim if~nc
add:lwol yw hl\iU RolJcrl~,
Cafwyn Gt!'urge, Rertvyn JQne~1
Ifor JAms) M~rk B;othaill i1 Si6n
O\ven. Yn ORlf~(91 mae dau 0

hyffordd",·yr }' lim yn bY'Y ym
Mllontrug - Gerry Downini! yn
I-lln v ~'elln n DafydJ ll.ohcrts)
Aden.

pedwnr ol"".t, nrull. Wwd)'n yn
6ialcrl~ CllVJ9r~el)n c.;ogledd
Cymru rn MonQ) Yny5 Mon
curodtl Y lim bob Rem unwofth
eto ~wynebu nelhC:$~t\ ) n)" rvwnu
dcrfynol. j!l!n enruJl 0 5 cais i I.

V d~wrnod. WC~Y'l ro\,uu
BcLhc:sda yn l'm\velvJyr i'r M()rta,
Caern9rfon a'r t±rn cartrcf )'U
en'lill V o~ p)Yynl i tldim, gyOa un
o nO[19 Bro',. Eco. l1an;el

Muc ~'YC~ly'r :S~lOn[ Mtlnar,
P(\rttru~> yn DodJ.!. )" t~m "),D{uf, y
lim icucncliO a lhlm d!:lll 16 ned
(]\vb RY8h~Caernnrlon cl~ni) e6lD

~nwy;) uiirparu crVS9Unewydd.
Ar Iefel 0 dan 1~ oo;J mile'r lim

wcdi l:tlCl c1CCnreUdd d9 l'r rym6f.
Ar ~l collI ~ Dd:nbych yn e~m
ernru[)' lymol UlacnI w~dJen rul I
llwv ID7~r~dlelli\eth lO-boh.ochr.

I Vn ~ ol()clls,-. 'i\Oi{'J~\l ) lim y

I
I

rn....7 0 ocm~",Y lllU\i'r eClJ1011 I
)'lTIa 'OR NIlllilerl1ylic1 - iy hen I
~ln) ttQ\7iM) IUwUU rlJCli - yn
gUlygU fOd 1191Q>r {ttvir gefnogwyr
~:nrn~"Xlyc~"I"S.lu,",U.Gydilllll\V, ii I
lDlm l)~I.dIO~d ('YMflU !lnsen
enn!ll t5c:m~\\) oni tll1ylid I
[TOsglwvClClO rh!}1 l)'r ~(?mau I

9.'Wr~rlch t:f"'ir 8..fnosol ) Gac
l\QO~ vn[Cll ~ yClY y.rl!ln Vt1
hWYQ1~Ocl\ nA "h~ynt:A\" ~

Diddorol oedd sylwi ar bolisl
Undeb Rygbi Cymru panht.!d
dosbarthu toc)'nnau ar gyfer
gemau rhyngwladol yr Hydref. Nl
el1ir pry11" tQ~yll1:11' gyfer y gcrnau I
yl1 croyn y mawrion - Seland
N~wydd 9 De'r Affr!S1 bel, bryl1U
t<>C),'l i'e etmnU )'11 Crb!m
KOmgnlg ~ ~;9p~n Pel yr
esbonlv\l'ol \i\ifno~wr 0'[
gorllewln, costU<l t!l\vn f~,dd
te~tb;o: aacrd.)'cJ~ if gyfvr pedalf
gem. Onld y\V Y fMl1e"~wm
gtnd!w.nl ffiw{Or', yn dcchrau
chwvrhu'l hlwc erhyn byn. On~
funsQ~ ..~tnQew)1 yn hofn g\veltJ
rin UID!1U cen~dl~ethol yo cnnl11

ANRHEG NADOLIG

Yn yetod yr wythnosau diwethaf
gwelais dair gem dan 11 yn y
cylch. Cefais fy mhlesio ar sawl
lefel. I ddcchrau bwriad Ytimau i
basio'r bel, ac ambell enghraifft 0
symud celfydd oddi ar y bel.Gan
nad oes camsefyll, a gellir pasio
yn 61 i'r gol-geidwad mae'r gem
yn llifo.Yn y gcmau a welais i,
rhaid canmol y rheolwyr am yr
agwedd bositif, a'r elfen 0
'ganrnol', Roedd y plan t yn
ymateb yn gadarnhaol i hyn.

Yn un o'r gemau roedd un 0
'sgowtiad' amlwg y Gogledd yo
gwylio'r gem. Yno yn gwylio ei
nai yn chwarae roedd 0, ond yn
amlwg roedd sgiliau un o'r
chwaraewyr ar y cae wedi denu ei
sylw.

Y mae'r chwaraewr yma cisioes
yn aelod 0 un 0 'academis' lleol.
Gan f)' mod yn adnabod y sgowt
yn 0 dda, man teisiais ar y cyfle yw
holi beth mae sgowt yn chwilio
:tmdano. Yr h)·n octld \vcdi el
ddenu yn y Cbychan' oedd ei
naturioldeb, da\vn i drafod y bel,
creu lie) ond cr el dtla\vn hetyd ~'n
rl1"n 0'1' LIm, a'!, gallu i s~orio
goliau. Yn y gem hon sgoriodd
dair gol, un drwy godi'r bel dros y
gol-geidwad, tip~'n u aalllp ~r sat

REALAETH

TiM 'ARDAI.! LLEOL
Ie, dyna'r sefyllfa ryfedd sy'n ffefrynau, sef Cernaes. Mae'r

1 bodoli idim au pel-droed -17 bro'r bechgyn yn edrych ymlaen i ddwy-------------------------~IEco. ~m garuef - Penrhos a
Mae dau dim ar hyn 0 bryd, Phorthacthwy,

I Bethel a Llanberis. Mae sefydlu'r I'r dwyrain teithia Llanberis i
1 tim ym Methel yn bwysig, gan ei gystadlu yng Nghyngrair
fod yn Ilenwi'r bwlch bwysig Aberconwy. Dim ond 6 tim syn

mwdlyd a chyda 'goliau bach'. I rhwng y timau ieuenctid a'r tim aelodau, dau yn L1anfairfecban,
Ar ddiwedd y gem c1ywais ef hyn. Fel timau eraill o'r oedran dau yn Llandudno, Llanrwst a

yn dweud wrth fam y chwaraewyr, I yma ar y tir mawr - Penrhos a Llanberis. A fydd bois y wlad yn
'Bydd rhai yn edrych ar hwn yn y Bontnewydd _ yng nghyngrair trechu hogia'r dre rybcd? Un gem
dyfodoJ.' Roedd fy nghlustiau yn Mon maent wcdi ymaelodi. a chwaraewyd hyd yn hyn, pan
llwyr agored - yrna ar ddechrau Mewn ymateb i ymholiad gurodd Llanberis un 0 dirnau
sg\vp go iawn efallai! Ond yna'r I hogiau'r pentref, penderfynodd Llanfairfechan 0 6-1, gyda Dylan
frawddeg nesaf. 'Mae fy nghlwb i Maldwyn Hughes wthio'r cwch i'r Edv....ards 0 Lanrug yn rhwydo
newydd dalu El miliwn am dwr, Dim ond 6 oedd yn yr bedair gwaith. Dioleh i Andrew
chwaraewr 16 oed o'r Eidal.' I ymarferiadau cynraf ym mis Awst, Wakeham ae Aeron am eu
Dyma'r rea1aeth erbyn hyn. Oes ond erbyn hyn, wedi apel - gan dyfalbarhad gyda'r hogia, a
prynu y 'chwaraewr parod' yw hi gynnwys colofn yr Eco - mae rhyw gobeithio y byddanr hwy a
i'r prif glybiau erbyn hyn, nid 18 yn ymarfer ym Mrynrefail ar lvlald\v}'n yn cynhyrchu
cyfnod y meithrin, Y mac'n rhy nos Fawrth. Daw'r bechgyn 0 chwaraewyr i'n timau Ileal ar gyfer
gOSlUS i nifer 0 glybiau gadw I Fcrhel, Llanrug, Deiniolen, ). dyfodol.
chwaraewr ieuanc ar y llyfrau am I Felinheli, Mynydd Llandegai a - -
nifer 0 flynyddoedd heb wybod I Phenygroes, Tipyn 0 arda I, ond \ BYD Y DARTIAU
beth fydd diwedd y daith. heb gynghrair i'r oedran yma yng S)'I\\' sydyn i dirnau'r merched ~r

Mewn syndod gwrandewais I 'nghadarnle'r gem', yma yn Arfon rnis hwn. Cafodd lim }' Bull yn
faint oedd rhai o'r clybiau llai yn dyma y\v'r patrwm i fod. IN' . 1 l' dl th l'

Bu sefy dlu 'r tim yn gaffaeliad i eirno en sy w cene ae 0 ygofyn rnewn 'compo' am rhai o'u I 11 dd ti f drglwb Bethel, gan fed gofynion yneon, ac mae rpyn 0 rwy ynhieuenetid os oedd un o'r clybiau T d bl ,. , fro '1. Cynghrair Mon \'0 mynnu bod at ygu yn y topia ar 19 armawr yn dod 'imewn amdanynt'. .) d hrai C r.'cwt newid' ar y cae. Daeth C.p. a ran crng rair aernanon.Mae trosglwyddiad yn cadw'r WI d 6 l d dd 'Bull.. Caernarfon i'r adwv gan gyf'rannu we 1 gem, r~? y yw r ,
bane yn hapus. Portakabin addas. Hoffai pwyllgor gyda'r tim dr\\'s nesaf Y

Diddorol syl\vi }'n Y Bern fa\vr WT lli dd b t eU. y lim ddiolch iddynt, yn ogystal a we ngton au wyn yn w ,ddi,vcddar rh\vng Man.Utd. ae '1 afl P d" f ddSteven Griffiths (Bysus Hefin) am yn yr al S c. a 1m y yn
Arsenal cyn lleied o'r ch\varaewyr b 'W t 1 ' d' ddei drosg),vyddo iFethel. Caed coed gwyne tl eu a er 00 lWC Y
oedd ~rn g~'m\A.'Ys i 8yohyrchioli " rymor tvb\:d?

1r to gan gwmni Huws Gray, a felt J
un o'r gwlcdydd carlrcf, Yna'r gan Tboma~ RoofIng. Diolch Yn rhy1eddol, dra\v yn Lanrug
ch\varat\\1r leuanc dawnus ar y arbennig i Huw 'Sacr' Roberts 0 mae'r un sefyIlfa ~'n hodoli yn yr
mae~. Tramor\\ yr bron ia\\'n i relhel am ei waith difllno yn adran g~·ntaf. Mae'r Glyntwrog a
gyd, ac ~'ecli e\l prynu am c\vbwlhau'r gwairh Cyfrano()dd thim 'B' Penbont yn gydradd ~il
filiynau I clwb Bethel set 0 gr)'sau. gyda 13 p\vynt. Tipyn 0 edr,'ch

Onid )n.,,' hi'n eglur bellach na Ch,¥arae,~}rd {air gem hyd ~rn ymlaen yn Neiniolen a Llnnrug
YcllyuiS fi50ctld yI1 01cyfeiriaiS ar fVcid y timatl ma\vr ~'n dod i~n I hyn gydll d\XTYgem yn gyfartal a am ddwy genl ddaebi gys[adleuol
yr elusen Go), sy'n rhannll I hnrdalocdd i "h'lviliO anI I cholli un - 5Yda 9 SOl 'n'cdi eu iil'lvn,
dante;thlon 0 fyd pel-Ilrocd i I ch'rvarac\vyr y dytodoJ. Onid I ~f;orio ac ildiu 12. "rim yn bofft Yn y brif adran i'r dynion
blanl difrciullctllg yn y gwledydd gwe]1 fydd g\veld chwaraewr lleol ymosod yn amlwg. Ryddant ~'n mae'r Bull unwai~h ero yn 'Iailu'n'
y bydd tim l'el-droed Cymru yn I yn cae! <.:i feilhril1 i rod Yll nhim falch o~r ddau bwynt - 3-3 VII dda, und mae'r Bedol yn el chnel
ymweld Anhw. M,,~'r I c}nLaf WreCS!lm, RanBor, erbyn l~langefnl aSS yng hi'n anodd addasu i'r [laId 0'[ ail
ysgOl ~cw wedj coinodi GAl Fe!un Cacrnarfon, lIeu BorLhmadog yn NSbcrSybi, dau dim :,cfydlog ers i'r brif adran. Bydd dwy gem
o'r elu~c:nnau y bydd Y disgybllon I hyrrach nag ex ... trialis! mewn tim I sawl rynlur. • I gyfartal yn ddiweddar )'n siwr 0

yn ti gcfnogi eleni. mc\'('n cyn6hrai..r leol? _ 1_ Collwyd 0 4-1 yn~rbyn un o'r .J._godi calo~au.
U~ oes unrhyw dtm ncu Y:>sol L.: -------

ym meo'r Eco eiSlau cyfrannu I NODDI RYGBI lAD CAERNARFON
peli, hen S!rysau etc.,
gel1wch gysylltu a rui.

ANGENTOCVNl
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