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APEL NADOLIG DAER
D!lw thifyn ne~af Eco'r \l'yddf!l !l119nNOS I~UN. 10
RHA<JFYR. Pl ..nl y.,sol Ucynl"\;f\lil ~ydd wcrd: bod yn
I!Ytritol am hly~u'r rhlfyn bwn ers sawJ blwyddyn
\:.ellnch. Vn "nff()Jus1 clcn:, b~JJ yr ysgol ar gau. Ni
Iytllldi'u ll(~ ClIUl'C l:ylritoldcb yn nwylo un pcnlfcf u
h;tha\1 mor !\go~ jlr N:ldol;~. felly. taer erfyniwn a.r holl
sar~dision ii ~h~fnoh"Wyryr E~o o'c ilcd..l i ddod
yngnya i'r ~eJVOjl~O CollJ ~'nLlanrug 0 ).)0 0'[ glOe)l
~",I:.\~n: bl)'su1r Reo.
r\ii~ilY\OlJULI "Iii i1 sadilil J byrdwn b wn ..r

Y~Qwyddt\"ll' Y~hydia 1'ai. Gotynnwn !ill1 awr o'ell
omser; 1:5";";(' c:whlhou1r r(16u- n~dJ pant!d!l rn:ns pe;
itT J!Cfcl - it llYIIIIY dill lllliJJI!* t ..
DYJ11UJlil il~loddu 0 bw)'1l50r 11),wiQ, )' p"n~l
gOIYlLVcJOOI,~ 11011W~)lbwyr gWlrIOlltlol yr TIco, NaaOli2
LI:lwcn ~ Rlw\'ddyn Newvdd Dda i chi'r darllenwvr.

diwedd, gan iddynt rannu'r pwysau
ychwancgol rhwng y seddi gwag.

Mcddai Nia A'ion, 'Doedd\\'o i
ddirn vn rnynd i gystadlu yn y lie
cvrua j{(}t:!uu mam yn mynd )1110 ar
drip C\\lmni Drama Llwvdyrus ~ hi
1.I~~lJ) 11 swnian, felly yn y di\vcJJ
nn w He i. Docddwn i dcim )11
medru rnvn d vno f,' hun aches, ~ ~

1U'\ 11i'n el chanol hi hefo gwuiih.'

rl~yrng~rl!)\J ; John R.oherts
Willii1lll0 ill \il\olQ"l,n -t,

ddarriau, ci phacio 3'j

rhoi ar do'r bws i fvnd..
i'r maes awyr, Dipyn o
sioc oedd darganfod ei
bod mor drwrn ncs hod
rhaid talu bron 1 £800
i'\" chludo'n 61 iGvmru,•

Ond gan nad oedd vr
awyren yn 11:1\\"0 at'
oherwj dd caredigrwydd
vr nrclIClll\\ Vf - 1jlO- -~(\~tl(\ddv ~lud(\ yn ~.

4-

IIancs llVJ~,Jd~ant nand Ie'-lenC't~d
Dciniolcn ur dudulcn ~I

N~ymru ond
bod Iluniau 0 NiC1
ar sarin tu cefn
iQdi ar y 11"..,fall.

• J

he er poem am y
serernoni, te
~-nhaodJ Sian y
profiad.

'Roedd o'n O.K. )"11 Y diwedd,
gan nad fi ocdd wedi ennill mewn
gwirlonedd, felly m i wncs i
fwynhau,' meddai.

Ar 01 y cadeirio roedd yn cael ei
stopio a'i llongyfarch gan bobl ar \
strvd a bu lot 0 cldltIhill Ond nid
oedd r: aotur;aCI h~u ,,,cJi dod 1
bell... rocdd vn rhaid dud a'r-Gadalr £lOre!

R.J...!\;(~ ncdJ c; tI,ynnu'n

Bu'n rhaiu i Sian gadw'r
gyfrtnach odd: wrth weddrll y cnw
ar y tr:p am ra; d>dd:au.

'Ar 61 i mi siurud hefo Nia, mi
ddywedais wrth un ffrind ac mi
ocdd y ddwy ohonon ni'n crio, ond
doedd neb ara ll yo 8'\'ybod,'
meddai. 'Cyn y seremoni doeddwn i
ddim yn meddwl y baswn i'n medru
mynd ar y Ilwy fan, ro'n i'n ofni
methu sronio crio. Ond mi g)Tmr:llS
i d.1.....)' baracelQlD.ol .i setlo'r nerf{1\1
(1~rocdd pub dim yn iawn.'

KoeClO v seremonr YU Clel1yg rr
un sy1n S>,I:lMVydd ~ n~ vma }'nl!

•
GVIDru!
"

PAN aeth Sian Davies, 0
Fethel, ar et gwyliau i
Batagonia yn ddiweddar, a
chael cytle i fynd i Eisteddfod
Gadeiriol y Wladfa, doedd hi
ddim wcdi bargeioio am gael ei
chadeirio, yn enwedig gan nad
oedd hi hyd yo oed wedi
cystadlul Ond dyna
ddigwyddodd a dyma'r lluniau i
brofi.

Roedd Nia Mon, merch Sian.
sy'n byw yn Llanberis, wedi
cystadlu am gadair Eisteddfod
Patagonia. Cwta fythefnos cyn yr
Eisteddfod ei hun cafodd Nia
alwad i'w hysbysu ei bod wedi
ennill y Gadair, a gwahoddiad i
fynd i'r seremoni i'w dcrhyn.
Oherwydd ci bod yn brysur yn ei
gwaith, nid oedd hi'n medru
mvnd vr nou norco I dde
Americc 1 nol ei gwobr - felly
\1)'11101 \1rvi UL 1,;1 111U111, ocdd ar

wvuau vno. mewn szwr non tc
dorrodd y newyddron a gofyn a
fyduai nl'n [OU1Ul1 \..uel ei cuaucino
vn el lie II dod s'r Rlld!llr sdre 1

-
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avell
Roberts
CIGYDD

LONDON HOUSE
LLANRUG

Ffon:
Caernarfon 673574
FEN CIGYDD Y FRO
MVNNWCJ-.I V GORAU
A D~WCMATOM NI

oddi wrth

I Arcnebwch eich
TWRCI NADOLIG

A

a'ch CYW JAR
a CHIGOEDD

ERAILL,.
RWAN

Unod 1, Ff~rm~ryn Afon
LLANRUG

~fon~(01296)6hO~4g
(O~Ofi)688801

Gynyrchlon COGd:
GttLiau. FfgnSu~ ac 9ti
~mbrislauCygt9dlQu~1

-'~ .....

GWYNANrl'
P1EI{CE

I £2: Dafydd Orilt,
l DdOl, Lltlnbcrl~.

£20~ Mrs Jennie Roberts, 97
, Pcntre IIclcn, Dciniulen. I
£lO~ Rohert P ...ans] 12 IIafvd
Olau, Deimolen: lorwerrh a
I>eri £v'ans, 5 Hufod Oluu,
Dciniolcn; i\1rs Claru Roberts.
B\\'leh Ucl1af, Dcinivl~113..\lr~
Pricilla "rjlliams. \Xf\rlfa.•

(Jallt-~'.foel. l)einiolcn; Bob ac
Eill:cn Robc.rts, Earls Barton,
Northampton.
£5: D\\'yn\vcn Roberts a'r I I
lcuiu, Llanberis; Airs Jennie I

1 Wil~iams, Cae Corniog, I
Penlsar,vaun. I

'i I
J

RHODDION

Y dam Prauf: London Rrrer
Tlws neuiydd 'Rhol Gogledd Cymru'
Cafwyd bcirniadaeth garnpus gan y
beirniad, 1\1r David Ifirsl, M.A.,
H.Ed (Hans) L.Te.L., sydd wedi
bod yo aelod 0 fandiau enwog y
Black Dyke a Brighouse. Y r oedd
vn canmol ton v band vn arw iawn.• •
Roedd v band vn haeddu v- . -
ganrnoliaeth fwyaf bosibl,
oherwydd eu bod wedi gwerthio yn
galed gvda'i harweinydd am
nosweithiau ar gyfer )'
gystadleuaeth. Rcedd 6 band yn
cystadlu a dyrna'r ganlyniad:
1. Deiniolen: 2 Llanrug; 3.
Biwmares; 4. Porthaethwy; S.•
Llaneurgain; 6. Dvffryn Narulle.

Pencampwriaeth Bandiau
Pres Gogledd Cymru
Neuadd y Dref, Y Rhyl
Sadwrn, 20 Tachwcdd

Bandiau Ieuenctid Dosbarth B
Llongyfarchiadau calonnog i
Seindorf Ieuencrid Deiniolen, 0

dan arweiniad Hefin Goronv ...\'•Jones ar en oil! dwy wobr gyntaf yn
y bencampwriaeth uchod.

Emyn Don 'LIQ:;d'
Guiobr Goffa Eifio» Rogers.

Un 0 Rydaman oedd Eifion, ac wedi
gwneud gwaith mawr rrwy Gymru
gyfan i ganolbwyn tio ar lwyddiant
ieuenctid mewn bandiau pres ac
ysgolion.

Cysylftu a Ahif Fton- -
Eifion Jones (Prifathro) 672381

Dyddiad Plygu Ble-~-~-
23 Rhagfyr Ysgol Brynrefail

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

CDH

~a un 0' ......hain ~y~~
llWY31Cilf?

Y5WIRIO EICH TY
(I gropd eo"~dI~hl)'

Y5WIRIO EICH CAR
(I artlGOooll~rl I chi}· np.lI

YSWIRIO EIC~ QVWVO
( I ~rt.>~ Golluu (vtl teulu)

oy;)ylllwcn a r J~0C11WQIOmar rh~d
yw co .• r ,,,,,;nant tly 10 COH

Andre (C@ln@I/LltlnnQrfl:)
Qryn (M~n)

liwryn ((iucrnarron ll'r cVlcn)
Jonn ~1f1~t\(PAr\i~a ..waun)

Vm9ynQhorwyr /I.,;"n"ol

Anni9)'nn911.lliOI (uCilylJlVVyUI~Tq)
fiifon ~(01249)~~~O~&

Cefnogwch ein
HY5bysebwyr

I

Yn g)-Twir
Ben Gregory

Annwyl Olygydd,
Darn 0 elir ar gael yn Llanrug
Mae gan Gyrndeithas Tai Eryri
ddarn 0 dir ar waelod Ffordd yr
Or af, I ..lanrug, sydd ar gael i
grwpiau cymunedol.

Mac'r til yn adda: 1 zae
chwnrae neu ardd Feehan
B)'m~'n~ul)l, (11.. inac'r
Gvmdeunas \'n todlon ei. roi 1

llnrh~~' 8n,'P :'~"nS",llu gwncud
detnvdr: da nhono. He~·d, mac
ac lo da u Tim Proxiectau
Cvrnunedol ur ggei i roi cyngor
~'n81)'n Usyniadau ar g)'fer) lir,

Am r9gor 0 \~I~'hodaeth.
c~'s~'llt\\'eh a Ben Gregor, ..
S\,T,rdtlog Cvmuned ar (012861

I 88is88. .

Ty Silyn
Penygroes
Caernarton

J

Annwyl Olygydd
Ym 1936 roedd athrawes
Gyrnraeg o'r enw Catherine
Evans '-'t :\. 0 Gaernarfon yn hell
ysgol (go iawn) Brynrefail.
Roedd hi'n aros yn Arfryn,
Ponthrythallt, efo Kate
~'illiam~,cyfnither fy mam.

Bu'n abscnnol am gyfnod
oherwydd salwch nerfol. Yr
oeddwn yn hoff ohoni.

Oes rhywun tybed a \y)rr fan
ei chladdu (os claddu hefyd) a'r
ysgrrf uwchben ei bedd?

Buaswn yn falch iawn 0
wybod.

Yr eiddoch yn gywir
John E. William~

Alit Riwth
Pontrhythallt

Llanrug

L

Rhifyn

I Nadolig/lonawr

[' -=====~

Dyddiad Copi-
13 Rhagfyr

2

V "HIFYN NIiQf\f
OftU"Vliti i lAw' ..

ic>ly~ydd;9n ji'ir\hnaOOI
tJO~ LUt.J] of G AHAQFYR

O~ lSWAlweh yn ddt\
~a'VY'rrhllyn ne311fo'r wasg
NOR IAU. ~'_~WA~~VR

OINORWIC· Mrlrian Jo"n<J, Mh~ElIIt

7 Rr ... Ehdrr D,not"W'lI (B70~02}
O£INIOL£N M,. r"'''r~''r~iCyl1l1 Orlfflttl,
1870-.Jv41

I.oL"J'fOL"'~: liwvneHl ~C ~IlIOn~obopt~.
VAl-V-GVNnt (R707AO)

lLAJJ~Ue· ~ryl r:lobnrt~~ Bryn Maolyn

(G?G!)S4)

NflNT F;nIO, LIJlIOJJOnl:!:S, 0 Nanl
ffynnon (~71M,OI
DI;~I~At:lW'!UJJ·Un;; Ann hVAn" Sy<:hnrlh

(A?:;>407}

Tf'\rt-r-vocu: MISSAI1\velJ parrv.
A(JI-V-9ry" 1~7!lg7,;n
WAU..,,.AWR. M, ~ N.. " nQ9~n~1 rQlllUIOO, (
YY~l.inlayyr (UuU;)(O)

Glanrafon (872275)

CADEIRYDD Y PWYLLGOR GWAITH
Arwel Jones

GOl YGYDD CHWARAEON
Richard LI. Jones,S Y Dd61. Bethel.
(01248) 670115

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)

TREFNYDD HYSBYSEBION
John Roberts. 8edw Gwyruon, Ffordd
Glanffynnon, Llanrug (675605)
e-bost: john roberts@pqr.wales.com

TREFNYDD BWNDELU
Jean Jones. Cesail y Mynydd,
Demlolen (871550)

TRl;fNYOO AfllANNOL
Goronwy HUgnes t:ltnlnoo. 14 Afon
HIlOS. uanruo (674939)
TREfNYOD GWERTHIANT POST
Olwen HuOhA~ ~Ithinoa iA Afon
I=lhos. Uanrus {G74939}

T~~J:NVOOPLVGU
Shionod OnfflUl (OOOo70}

GOHc;eWYR reNTREfl
BET~El:CpriJint !;Iis. CilCJornn
(01249) S7D7~S
BRYNREFAIL: Mrs LO\YfI Prys RObens
Williams Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James, Halan, Bryn
G~vna(677438)
CEUNANT: Tryslan a Sioned Larsen,
l3odalon Ceunanl (650799
CWM-Y-GLO: Mrs Iris Rowlands,

TIm Golygyddol
d/o PALAS PRINT
7B STRYD PLAS
CAERNARFON

Ff6n/Ffacs (01286) 674631
eco@palasprint com

Eirtan James (01296) 674631
Bryn Jones (01286) 674405
Llinos Jones (01286) 871820

Richard Thomas (01286) 871954
Sion WilHalns (01266) 871858

Alun EllIS (01296) 660761

•
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Argrafrnyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Caernarion

Cydnebyddir cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
tr cyhoeooieo hwn



Yncyl Williams
Y Dyn Drws Nesa

Cawsom fel teulu y fraint 0 fod
yn gyrndogion i'r annwyl Mr
John Roberts Williams am bron
i naw mlynedd ar hugain, ac fel
'Yncyl Williams' yr adnabyddid
ef gan ein dwy ferch a phlan [
eraill y stad acw.

Yr wythnosau diweddar yma
clywsom am ei athrylith yn y
byd cyfryngol/newyddiad urol,
011d hoffwn i son am J.R. y
c~mydog annwyl. Y dyn distaw,
dl~'r:n~on~ar> na fyddai byth yn
cedi Cl lais. Y dyn a chalon fawr.
Dyn caredig a fyddai bob amser
yn barod ihelpu rhywun mewn
trybim, ac er y swildod naturiol ,
roedd yn berson cymdeithasol,
R?eddern yn ei edmygu, er yn
flin hefo fo ar rai adegau am
wrthod help. Hyd yn oed pan
g~fodd )1gnoc fawr 0 golli Ffion,
ei ferch, chwe mlynedd yn 01, ni
bu arwydd 0 hunandosturi 0
gwbl, a bu ci bedair wyrcs 0 help
iddo yn sicr, ac er eu bod yn bell
oddi wrtho cal sgyrsiau amJ
hefo nhw ar y Ifon. Ai i'r siop ei
hun a gyrrai ei gar hefyd tan yn
ddiweddar iawn. Cadwodd ei
annibyniaeth ac roeddem yn ei
barchu o'r herwydd.

Ond bu'n rhaid iddo blygu
~d~~~rau'r ~~1'ddyn, yn gyntaf
1 r niwmoma ac wedyn cael }T
newydd gwaethaf posibl am ei
iechyd. I
. Yn YSLod yr wythnosau

diwethaf yrna, ni chlywid ef yn
CYlIY110, ond pan cs i'w weld i'r
ysby[y un diwrnod lls Hydref,
roedd ganddo unMrn,
• 'D)'dw i ddim yn cal llonydd
Chi, 1 wrando ar y radio.' Roedd
wcdi cael llond bol ar rwrill
y~b}rty, ond 9tegodd> 'Ond rna
nh\y yn ~drych af fy 61 i'n dda
}Tma cofi\vch,' ac ychwanegodd
cae mi f)'dw i mor faleh 0 weld f):
ffrindia.'

Wrth edr}'ch yn 61 g\velaf
dd)'n direidus, )'n gafael yn y
fforch,

'WeI, Mrs Humphreys, beth
am chwynu tipyn ar fama
hcfyd!' wrth fy ngweld )'n yr
urdu ffryIll yn cb,vY1l difefol ar
ddiwrnod poeth 0 haf. Byddai'n
hoffi cuel cwmpeini ambell
nu~un a galwai ar y gWr i weld
semau p~l-droed dros baned 0

de a bi:sgcd, a'r dyn UiSl3\V
fydda~'r uchaf ei s-Ioch pan
sgorid gol arbcnnig.

IVncyl \'Oilliams' oedd 0 i'r
plane, 3 phob blwyddvn vn lldi·
dor b:-,dd:l~'-r wyau Pass- yn
c~rrrd~lI11y LY::lC\V. 1\c, o~ oedd
Fr9bl~nl ..~tr"w~nn~~~iU~f~,
09 llrhro f!\.veJI n9 J.R tvr
,,\l'lryli~llhefo s~iri,,'rl)i ~~ry~11
ClrO~Y J;!w9ilh !l chy\viro tiD~m.

Ryd)'111 !lid yl1 \llliS W'~di \tolll
cymvdog llrbennig iawn, ond
wcui colli ffrind nlyn\vc\lol U
didwyll. Rydym yn falch 0 fod
)ycdi cuel ei adnabod a
th~1ml\.t'n n~ ~ha\ut1 fyth
synl)'<J9o f..l '¥n~)'l Wil1i"w~'
~LO.

Y ffan pel-droed
'Duowch chi hefo fi iGoodisou
Park, G\'v~'n mae nh,v'n
,_h'tvara adra. Mi dala' i am y
tlcedi a'r bvs?' Ml neidiais am y
cyfle, wrth gv,lrs, a~
ychwanegais, 'Ond cofiwch mai
fi fvdd vn talu am y
refreohmento, Mr William:;,.'

Daeth y di,vrnod mawr vm
mii) Chw\;fror - div.·rnod digon
t~T\v~.rlla niwlog. Cychwyn 0
Gacrnarfon mc ....vn b,vs mini ac
wrth nesau at I_erp\vl, sylwodd
J.~. ~r )'r cn\vau Cymracg ar y
tal 0 0 c\.vmpas, fel 'Mona' a'r
'Wylfa'. Roedd J.R. vo
gydymaith diddorol i drafaciio
hefo fo a chawsonl sgwrs am ci
hoff arwyr pel-drocd. John
Charlc;, (The Gentle GIalll)
oedd ei ffefryn> ac roedd yn
"dn"bQd Tr~vor Ford Q'r <.ida",
frawC1 lUcllurcl1. MHIk WilJiams
ocdd c~urwr yn y byd snvvcer.

Cyrracoo Guul1i~un farlc awr
o £lncn y- s~m_.
__'~clh lim banad, O\vyn?'

lclals £2 y swpan~~d :l hnn:lu'n
u\vcud ,vrrho v bua~(.nl \\(01
cud dau dcbot lla,"vn 0 dc rna
NRhymru am y Dri~. f'l~ntllu ~ln
~eJdau weJyn yn entr)'¢h~on y
~lYnd YCedrych gr Y Rem dr\JJY'r
ni~~_Cyf"n"l O_Qg )' ~sur.

Gem £1£19,Gtvvn.·•

O\iUU, rO\iud \iu\il \iWllllli J.R.
Y dltlJrnnd hwnnw yn lZaran ar Y
,,)yol. Ocud, rucuu IIi)v} urn')
gydol y chwnrne a hcddiw eto
illitC'r iIi)"l ))'cui l:rynllui tlr 01
colli eyfaill 9.nnwyI tawn.
Diol\illuf urn suel ci ddndbou.

G\VY~'["(JRHL.~{PJ.lRRV~,
("'M\'DOG

ROL WILLIA.\lS

cyfagos yn ei ddiniweidrwydd,
ond fi. Wrth reswm, pe byddwn
wedi g\veld. John cyn dechrau,
yna byddai'r rhaglen wedi'i
difetha'n llwyr, Yn anffodus fe
geisiodd John guddio [U 01 iwal
gerllaw a baglu ar draws ceblau'r
telediad, gan grafu ei wyneb vn
y chippings oedd ar y llawr, ..

Doedd amser ddim yn
caniatau loetran ynglyn a'r
feddyginiaetb, fellv nid oedd
dim amdani ond rhoi plastar ar
ei foch i rwystro'r gwaed!
Chwith mcddwl fod pob Ull o'r
criw oedd yng Nglanllyn }'
noson honno wedi'n gadael
erbyn hyn.
. O'm rhan fy hun byddaf yn

disgwyl am alwad Ifon Iel cynt
mae'n siwr,

'Rol, ar ba siancl rna' Man U.
heno?'

Bu John yn gyfaill
dibynadwy, yn gymorth ac yn
annog pan fentrais gyhocddi
llyfr neu ddau. Ym marwolaerh
John Roberts Williams, cafodd
Cymru golled fawr oherwydd ef
yn ddi-os oedd brenin
newyddiaduraeth Gymraeg, a'i
gyfraniad tros gyfnod hir i'r
maes hwnnw yn werthfawr, yn
sylweddol tu hwnt ac yn
safonol.

D~c~hr3u tnis Tachwedd bu farw'r darlledwr, John Roberts
Wl111amS~ Llanrug, yn 90 oed. Derbvniodd y Rolygyddion y
tcyrnscdau canlynol san oyfeillion asos Iddo, sy'n dangos
azweudau zwananot ar rvwvd a phersonoliaeth John.

Roeddwn vn 'nsbod John mawr lawn 0 Gwttvm Owen, \TID
Roberts WiIJ;am~ ces m'rVnlll'deh h I I 1 ' .... , n ,," erwt ei ooscows

banner call mrrneuu. ac en hynou ~anmo)L111~vyCel f[c[ryn
~ddo ddod : fyw ~ Lanru5 coSyddol) amser cinio dydd
roeddem mewn cysylltiad Llun, rueddai i anghofio anI
cyson. Vn w:r, yn ystod tym.or raglen radio Gwilym, a
criced byddem yo (rafod hyn( cllymCf\Vn innau arna[ fy hun
11 helynt tim criced i'ul ffonio j'w atgoffa Pum neu
Morgannwg yn ddyddioJ, gao ch\ve galf f)'dClai'r sg\\r~
ein hod ein dau yn gefnogwyr 'John ... G\vilym a\Vc~.'
brwd ohono. 'Dio1ch yn fa\vr.'

Roedd gan John ddiddoreb Sa\vl bl\vydd)'n )'n 6J bellach
ma\vr me\vn ch\\'araeon - pcl- r),d\vi'n cofio bod )'n~
droed, criced, n\vcer, golff a Ngwers)11J Glanll)rn, fel un 0
reslo 0 hoh dim, ond fa\vr ddim hane]wvr v rhaglen deledu
;'w dd""e~ld,vrlil ryobi am ryw }")~nl'8ampl yn rccord:o rh:l81cn.
reSWIll, 1\~r)1 l:anol bytltlai'n ofynnol 1

IJnn Qymllclodd ~ L!'nrtlg nl nelodnu'r pa eJ H .~, ,'" 1:1 • n - arrt
l4n'el')'lilUio iuuu llood yn uclod 0 Gwynn) I, B, GI:iffl,ll, Griff
alwb 11~n!l ~h!\n!l ~~tydlwyd yn P!lffY Yminn!lu - o~oc1 mWQWd
NyffI)&l rwrio, iiwf Cl"t''l'b Bryri, II eros cln l1Y13~id.. el'lci~iod)'f~l"
fnro~ nllPr 0 tlyn!'ddoedd bu ~i DWY oead y !!Wr neu'r \VrlllJ!
5)·f.L">\ni~~ l )Y"l'11o~r'_~~~"'rwadd, n o,vneud hynlly trwy
Clll)h vn !lmhri~igdtIJV. ofvn CWeSfJynau l'r Cadelr\'dC1
Cyfrwnl1)Yl )'11 d)Y\iud llU)Y\il P'9bll1W,11,"nl~' _,
~~'\.'n \'l'h\,~i~(\1,,;ntl o~dd John y nn~nn hnnnn, Jr,hn
l\UtJ_~1[D WilllUll1i>,ci h} frdIlidU I\UbwflD Williumo ocud ). ~)Yr
~'n ffrnE'th~ d~!~'r9.b9.choG 9.C rn ~w1dd1~.w~dt dj(\~S y mwgwd,
(ll~l (1 l!\fll\VVJIU \In (1 duull ({Infoct foCI pltl:llOl 11Itl\~11I1focll
Jdlhufnl QC Ul'\lSl:l'''..... John P b hId'.... " !lW yn 0 1 ~ve 1 r
. l))~yCOOaa ,1\1 1[ll} 1 lllUCUll rhub"lcn bClh ocuu y rhci>wm urn
1ddo fi3cl .~..'Vrl'l-\QJ rnn,vr <", rod hyn ac yntn~l)nP'v}"n.t~o)~f}"sat4
V~IlnarOl, Cnwarelv/yr igan llu\'\Icuu, yn cilhaf blIn
J.,...~1l,,,,Jlo )' r.....,) 1.) 1:1UY ... by:;;!b '.trno [0 .nne'r bQ~I) ,
''TI l~'a n~\{lvaai wr 0 tiltl()nyau_ Iml.)lIrnl!Y~ f()(1 Junn, C\fJl

It-ten t...no~o tC;:\ntnsti.OJ' f~lyr c1c-h,v~1:1. '! 1:hnBlenJ ,..'ed~ tnynd
dIreI]J dUVJcuu. llllllll 0 Ull 0'[ La11aJl11aUVII Y

'IhcdJ,,: : l~;j .....n nnp;hnr.1S ~- ~-n··ll- " d d-_T .., • ,,< ~V"""--"'y "m smoc !:}' yn, on

Ul) LlidU tl~~~l uuLI )'n cl1my~dd PWJ ddilCIll illl il11 V'l \lUtJU11

Teyrngedau i
ohn Roberts Williams
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LLANBERIS
Ffon: 870444
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reaoouo uawon a Blwyddyn NQwydd Dda
I nawn oddi wrth

Ffon: 870202
TREFNWYR ANGLADDAU
GEIR AA GYFER PRIODASAU
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•
lear

62 Strvd Fa
llanberis

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda
i nawo yn t.lanocrts a'r cyicn odd; wrth

LLANBERIS
Ffon: 871278

www.ybistro.co.uk
PERCHNOGION : DANNY A NERYS ROBERTS

tNaao{i L(awen a r:B{wyaayn
'1'fewydi 'Daa i hO(( daar((enwyr

yr XeD
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51Strvd Fawr,llanberis
Flon: 810840

1{aao(ig L(awen a fJjlWyaayn
1{ewyaa !J)aa oaai wrth ji(( a Peter

NWVDDAU GROSER
LLVSIAU • FFRWYTHAU • BWYDYDD
AC ANGHENION ANIFEILIAID ANWES

-t

41A Sf'yli ~AW'

Llanberi& 872501
Nadollg Llovven a 61vvyddyn Ncvvvdd Ddo i

vhvvi QII c;tddi vvrth
IJor a Mar3are4:

moronsrn oi~n~~f"oQ~otn ~~
irwv gydol y nwvnovn

Am Bnrh8gion VNadolig dowch i
Siop Nwyddau Ty a Gardd

Cwmni Annibynnol Lleol Profiadol
Nadolig Llawen a

glvvyddyn Navvydd Dda i bawb
L==...... ==.~mmmn.,.

i

Trefnwr Angladdau
Llenberie ec Ardal yr Eco

,..----~~

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

•

STEPHEN JONES

•

LLANBERIS Ffon: 870277

Gvvesty

Nadolig Uawen a Blwvddyn Newydd dda oddl wrth Aneuryn a'r staff

PARe PADARN, LLANBERIS (870922)
(Ar gau dydd SuI a dydd Llun )"1 ystod y gaeaf)

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN ~E\VYDD DDA I HAWB

Nifer helaeth 0 luniau ar werth
Dewis eang yn cynnwys:

WILLIAM SELWYN :: KEITH ANDREW
KEITH BOWEN :: ROB PIERCY

Arbenigwyr ar fframio gwaith edau a nodwydd
GWASANAETH FFRAMIO LLUNIAU

-



Gt) 1 bOl111\1ddis 0 Lilnb~rii) )'n
penderry.·nll m~:nd 9m heint j'r
Fic, 11CU'1 Quilll[)' Hotel erb)'n
hyn !lC!leth !l'~~ihefo fo (~an
IllU ~ (l !'D ll\~r~;rJ'ID\\[tllUU\\J[
.;l)'m'v~d ~~dell l,yn : Boeden

t~cllgn. l"an ddae[ll v g\\rr allan
'Q ..~~t)'11 ~i)'n ~~dJ~~o...")·l
\vrl h \,1 lJrlvs J!yd!:l.~rgoedeIl YIl
!C.ownd wrth c~ den n>rn!

LI.JDW 0 bi Ul) bu UJJ criuct1!

IJRAENOG

Tesrun oogl\..isiol John ocdd
'CeJ\\'\"dd Golau'. Wedi-dadansoddiad o'r rheS~tmal1 dros
dJ'YI!\.!J ao\.vircdd ac
enghreift-tiau 0 sLoriau W. J.
Grttf'f)tdd ac R. Williams Parry,
aCtll ynl1acll i dd)rcud .,av,'l l>lori
cel\v~'dd golau a gl}'Wodd gaD
g)'lneriadau ffraeth g,,,aelod
1)\o'[[r}'n CODWY. Roedd John ~7n
arnl\\'g \vedi m\\,'nhau c'\'mni'r
c~'meriadau h~'n, )11 edm~rgu eu
da\\'n deud sLori a'r lli\v a roddenr
i f)'\\·yd pob dydd yr ardaloedd
h}rn.

\Vedi trafodaetb ddifvr o'r-Ila\vr, g~'da'r aelodau yn barod
tn\vn i adrodd st()rlau cel\V\rdd•

Bulau eLI hunan, ruolchW)·d i'r
;)i~lUd)vr ~111 lSg,vrlS h",')r1ioo U

dlddorol gHll If1U} Parry.
(~~,I'\ocddodd )' Ll}"vyJc.l bod }'
c}'farfoLl nc;,af i'\\1 ~nntll etf rlUi)
Wener, Rh~~fyt'J. ,,- sl~rad\fJ"
f)·dd i\})Y)'n EY"n~ gydia Wyr~
1homg_~~'nU\'tuylddll.

gemau:
•" sgafn oedd 61 ei sgrifbin ar y

papur, y llygaid du rhyw gysgod 0
ddireidi ... ' gan gorffen gyda
'Hcno, nvni svdd eto'n arddel bro• •
- cvd-gyfranogion o'i
"gyrndogaeth" 0.'

Dilynwyd hyn gan deyrnged
arbennig 0 addas gan Del Tomos a
soniodd am ei yrnwneud a phobl
a'i deyrngarwch. Roedd Wyre a
Dei yn gallu tynnu'n llawn o'u
hadnabyddiaeth personol 0 John,
a fu'n aelod, mawr ci gyfraniad, i'r
clwb mcwn sawl ffordd dros sawl
blwyddyn. Yn sicr, gall aelodau'r
clwb dystio iddynt fwynhau ei
wybodaeth drylwyr 0 hanes a llen
Cvrnru a'i zwmni diddan ar "
reirhiau blvnvddol,~ .

Wedi derbyn ~' cofnodion,
cyflwynodd Llywydd ~' noson,
Em)·r \\!.'illialns, siaradwr y noson,
ef JU110 Hui ..· Hughes, Yn
gelfydd, soniodd am gyfraruad y
I'rlfathro hvnaws vrn maes. -
addysg, a sawl maes arall, gan
o)'nn\\')'s rhoi un 0 brif actor ion y
\\ lad ar ben Ifordd ar gyter el yrfa
ar v llwvtan a'r ffilnliau!• •

• •

Cynhaliwyd cyfarfod Clwb Eryri
yn ). Fictoria, nos Wener, 5
Tachwedd 2004, Yn gynharach yn
) dy dd, roedd cynrychiolacth
dei lwng o'r aelodau wedi
mynychu angladd un 0 aelodau
oes }' Clwb, sef y diweddar John
Roberts Williams.

Yn dilyn gair 0 groeso gan y
Llywydd, Ralph Jones,
darllenodd W}rrc Thomas ei
gerdd goffa i JOM Roberts
\XTilliams, gan ddechrau gyda'r

CLWBERYRI

Lundain. Mae'r rhan fwyaf o'r
pileri i'w 9wo1d hoddiw, or fod y ty
oenecn ween mynd .

Bydd cvtartoc nesar y
Gymdeithas nos Fawrth, 14
Rhagtyr am 7 o'r gloch vn Festrl
CapQI Coch, pryd y bydd canu
Carolau, dartlenledau r-Jadolig a
onaneo a nuns per er gael. Groeso
I bawb i'r cytartod hwn. aelodau.
ffrindiau a thouluoedd i ddathlu
dyfodtad leeu Gn~t i'r byd.
DYMUNA Dafydd Orntt 7 Blaen y
Oddl. ddlolCh l'r leUru ftnndlaU a
chymdogion am yr holl 9ardiau ae
anrtleglon a dderbynlodd ar el
bQn-blwydd yn 5 oed ar 8
Tachwedd.
DYMUNA Dwynwen a'r teulu
ddiolch 0 galon i bawb am bob
arwydd 0 gydymdeimlad 0 golti
chwaer a modryb annwyl. Oiolch
am yr holl gardiau a rhoddion at
Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd.
Diolch hefyd i'r Parchedlg John
Pritchard, swyddogion Capel
Coch a Gareth a Gwynfor am y
trefniadau.
DVMUNA'r Cynghorydd Trevor O.
tdwards Nadolig Llawon n
81wyddyn Nowydd DdG i holt
drlgolion Llanber Is a Nant Fens, a
dlOlch gm Qrch cQfnogQgth drwy'r
flwyddyn.
OYMDEITHAB YF1EOLWYB.
Cy"'h~hwyd ~yf~rfod y ml~ yn
An99rf~, d~n9~doif)'ddi"oth Anne
P Jones a Chvmerwyd y rllan
dcchrcuol san ~elly I-IUmphrAYS.
Oynwynodd Anne y gwr gWtldd,
~Af Y P~r~hG~r~thM~~I()r.I()~~~,
~i "9'YYrw 9Qc;ld "r y 9vv"ll~nQI
farhall 0 IYSlau oeCld Iw cael 0
lewn y ~Q:61 s'u da4nydd at
watlanol fain 0 arltlvvyJu~rdu.dG It;
fftf~Ath !\ I'V~At(~lJ(fyd~a0 I bob un
Q'r Qgl"QQu,

OiOlCIlWl/d iddo dC I Belly pC:lrry.
AC : l<ata ac r;;rlys OWQn nm y
buned tl r rtllll, ~U( I Y PUfo11
Gwvntor WIIIIQ.mQ. g'r AnlllvC1C1
oadd AnnA ~artl ~adol:9 ym
Mhenrho9J Caauthro fydd y mil:>

nOGaf,

CYMANFA GAROLAU
yng

Nghap~l Co~h,Llanberis
Nos SuI, 5 Rhagfyr am 7.30
Pl!lnt Y~golnolbadarn

ClJTMcibion DyffTyn PCTi~
Llci~iau Lliwcdd li'.:a'i(i
Y'l "iW"'l1 _y gynlanfa,·

Mr~IJuwl-i RubcIllj WillialIlB
nrgan_vdd: Mr Gareth Jones

M~JIJIJLJIJ1l11/.'O~dolion f~;Plunl fl
ElY(",il8 illEI~1~4gt9"O~Il~dli\~th91EI':r'~i\', ¢y1~h 200$

lavvreddygaeth Y~byty 6rcnhinol
Lerpwl yn ddlweddar. Ololch yn
Iawr iawn i chwi 011
Y GYMEITI-1AS LENYDDOL
UNDEBOL. Galwyd sgwrs
ddiddorol fts TachwQdd can Dr
Dafydd Roberts, Amgueddfa
Lechi Llanbens, yn olrhain hanes
Twm Chware Teg a I Glawdd
Pileri LIGchi'. William Thomas.
Cyfreithivvr 0 Amlvv(,t)oedd 0, a ro
gychwynnOdd y gwallh copr yn
Mynydd Paris Cyfrannodd yn
hael at elusennau lIeol a chafodd
QIQnWIyn 'Twm Chware Teg Fe
symudodd i DdyHryn Tafwys ac
aeth yn Aelod Seneddol gan
adelladu tY moethus yno. Cododd
glawdd pller! lIechi o'i amgylch a
ddygwyd, yn honedlg 0 Chwareli
Bethesda, a'u carlo mewn liong
hwyllau 0 Borth Penrhyn I

MYNYDD GWEFAU
LLANBERIS
Pnawn gul. ~~ ~ha9fyr, am ~ 00
or gloCll cynneur Cyngerdd
Nadolig yng nonwrnrn COr
MQibion PQrlS a Saindort Arran
Deinloleh Dowch yn Bu i droulio
~YVI ddifyr. Nid oo~ t~1mynedi~d
ond fe wneir casgllad at Gronfa
CLIC - Caner a LeukaGmin m~wn
Plant.
COJ-IWCH am y Noson Garolau
yng Nghapel Coch, nos Sui, 5
Ahagfyr am 7 30 o'r gloch, gyda
LIQislau LllwQdd, Cor MQlblon
Dyffryn Perls a phlant Ysgol
Oolbadarn yn cymryd rhan.
OYMUNA Wil Munro, Bryn Teg.
ddlolch 0 galon ,'w deulu, ffnndlau
a'i gymdoglon, yn enwedlQ el
gymdogion 0 Fryn Teg, am eu
caredlgrwydd ar 61 el

LLANBERIS.....
Owynoth QC Eifion Roberts, S~n-y-Owynt. ~f~n: 9'0'40

Mr James wedi iddyru fod yn
llwyddiannus yn Eisteddfod
Genedlaethol Penvbont-ar--
Ogwr yn 1948.

Mae rhai o'r aelodau vn dal i•
f)·w yn )'r ardnl.

•
1gan yr ardal yrna

Eisteddfodau'r gorffennol.
Dacth llun i'm llaw oddi

wrth Ellen Whilehou5e, merch
John Owen Jones (gym 0 East
L~'nn] LI!lnheric;) )'n dangos Cor

Eisteddfod Genedlaethol
G3n fod yt Eisteddfod
Genedlaethol yn cael ei chynnal
yn y Faenol y Ilwyddyn nesaf,
peth da fuasai atgoffa ern
hUlldill o'r gcfnogath a roddwyd



~IOLCH I BAWB A'N C~FNOGODDYN YSTOD V FLWYDOYN
Dim bYOYGdydd Nadolig nil QWyI Slin srerran, 2~ a 26 ~hagfyr.

QWiloonacth Dvdd Sui ar Ddyddiau Llun A Mawrth 27 a 28 Ahagfyr.
Dim gWlIstJnlt@tn DVdd Calan 1 IO"AWr 2005. QwaGanaeth Dydd Sui ar 2 it J lonawr.

NAOOLIG LLAW(;N A BLWYDDVN Nf;WYDD DDA I SAWB
0001 WRTH

i bawb
yn yr ardal

oddi wrth

TREN BACH
lLYN

LLANBERIS

CYFARCHION
Y TYMOR

1./' ~ CASTLE GIFTS
LLANBERIS Ffon: 870379

Nadolig Llawen a Blwvddvn Newydd Dda j'w noll gwsmeriaid.
oaiwcn vma am:

BaDUrau Nawvdd. Anrheg:on. ~:sar6ts,
Mely§i9n, Lrlyfriilu Q Cflaffi nnrnurwvn

Diolch am eich
Mel cefnogaeth drwy'r

flwyddyn

GWIN
a

MEDD

I Dymuna David a Tara Williams

STRYD FAWR, LLANBERIS

Ffon: 870218

Croeso i grlus"'l'rfoid lIN, 0 Itfl'U.'..vdJ.
Rtir;ythwIf ),n.lnell ot ,·ich b--wcld)'71 y f1'Wydd~y" "t"wydd.

N9.d()lig Ll9.\ven n
Bl,vyddyn Ncwydd Dda oddi wrtn 56 Stryd Fawr
ROV a CORRIE a'r holl staff Llanbcri~870 425

SEAFRESH

"~ SlOP a FFARM FEL L ~

YR DFA

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd
Dda oddi wrth bawb yn

J
Dewch atom am ddewis rhagorol 0 fwyd,
diod a nwyddau eraill ar gyfer y Nadoiiq,

am brisiau cystadleuol iawn.
Diolch am eich cefnogaeth drwy'r flwyddyn

Cam a Siop Sglodion

LLANBERIS
Ffon: 871050

I Nadolig Llawen a
_ _ I Blwydayn Newydd Oda

odd/ wrth DYLAN
I Stryd Fawr Llanberis
Ffan; 670777

• Galwcn Imewn am anrhscron Nadolig anghyffredtn,
yn cynnWY5 dodrefn pin a Mecslcanaidd.

• Diolch am eich cefnogaetn orwv'r flwyddyn.

Stryd Fawr, Llanberis
Ffon: 870328

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth Siop

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i chwi 011
oddi wrth bawb yn siop

Ffon: 870088 GWASANAETH GOLeHI A SMWDDIO

54 SLrVdFawr, Llanbens•

Cyfarchion Nadoilg



- J',.... uu~ Hur......
Pym\UI)~']~yn ~'iI~I r;;~ Th....nl1~ (_,"",v" is

8)11\) III " pWl9'i1fi yn 'iI'ili~'<;\i'il"r ,,'I trfo'r
1\1..111&&,\1, "vl111llpw~.",}\l'"i~\lyn\.

GynnlA lUi ,iliu. f\J(f'O,
wnwvu V (}'Iilllg 0 fW}41ht. NCb rn crbyn
ond 1VI1VI11~tal.
Vorh]1f f'1\ir Mill
, utili.
Adroddwvd fod cwvruon 0 SR\(l1Hegm nifer
rynycld ...l y ge:rr a oedd 0 gwmpas vr ardal
,,'.. 1.0..1 rn d: (r.. J: cn"j " serJJ:
Pel\derfyn"')'d Ilnfon at O)'Tl001'Cefn G,yl"d
u) llli U il Gl1)'Jlgor Owyniiutt yn hOli IIQ~~Q
model doll ;imltr Y g-d1r 1 J~\vr cr ffi"'YIJ CU
rheolj't\ \vtll [ynrua At ~ll1oKJJ1)P

Barn y Cyngor oedd nad oedd angen un.
Cynnig ac eiho: CT/Kj.
Crybwyllwyd fod rnfer 0 lythyrau a ddaeth
oddi wrth CG yn ddiweddar bron yn
ddreuhrrad yn gwrthod y syniadau a
gynigiwyd gao y CC. Yn amlach na pheidio
anallu neu anfodlonrwydd yr heddlu neu'r
Cyngor i orfodi oedd y rheswm, e.e. doedd
dim bwriad i atal parcio carafaneriau dros
nos yn maes parcio'r pcntrcf yo. Llanberis,
na chwaith yo y gil fan ger Adwy Ffordd
Haearn yn y Nan t,

Yr oedd y Cyngor Sir yo dcrbyn fod
angen gwell arwyddion i sicrhau nad oedd
trafnididaeth yn mynd i Ffordd y Farchnad
o'r ffordd osgoi. Awgrymwyd fod lefel yr
arwyddron presennol hefyd yn cael eu
gostwng yn y fan honno ae ar y fynedfa j
Faes Derlwyo. Does dim mynediad yn y fan
bonno 0'1' ffordd fawr) ac mae angen gwneud
hynny yn gliriach. Cynnig ae eilio: DP/FO

.~ae'r ar,,'ydd 'Dol y Goeden' bel1ach
wedi el godi yo y gyfnewidfa b\vs ne\\'Ydd.
A....·grymwyd anfon Uythyr at GGE i ddiolch
fod )'1' enw a a"'grymwyd gan y CC \vedi ei
dderbyn ae i groesawu'r arwydd UecbeD
ne\vydd.
Llwybrau
Cafwyd uafodaelh ar Iwybrau ac
awgrymwyd fod angen gwella Llwybr
Tyddyn Charles i Py1la. Dwr a WaterfaJl
View. Adroddv.'yd fod y srepia'n cael eu
lacluso ond fod gwaitb pc:Uach i'w wneud
mc\vn mannau eraill ar y llwybr. Cynigiwyd
fod y CC yn g\\'neud y 8'vajlh os nad oedd
Cyngor G"J:Y'Iledd (CG) yo abl i'w wncud.
Cynn.ig ae eilio: OG/DP.

Ar gais KJ pendcrfYDwyd boh a fyddai
CG yn ffensio uweh ben y rhaeadr ym Mhen
Ceunant. Tir preifat ~"vhwn ond roedd
ffens yn arfec bod yma ar un amser ac er
dioge!"Jch dylid cae! un eto. Cynnig ae eillo'
KJ/CT

Bu lrafodaetll betyd am dc1cfnyddlo'r rtr
o f1aen Gwesry ricloria i Ereu rhy'v laIh 0
Ilrdu ..ngos(a yn ymwncud a hanes
eb\varclyddol I lanbens. Rocdd a=ry\v o'r
(:11·0 oad ocdd d,ben cael gwely blodau I

f.....ydo def3id y fro. Gofynnwyd I'r Clerc holi
CC i \\"Id II "lIid eydweithin C)<nnis QC cil",
OPFO

CynllunlO
~p~I, 1241= 'N~\\·id d.efnydd C) goedwiR
ma&o ... bol i safle cara(..o ..u lcithi.ol II.

champlo (cai:s di""Y51ecUS/, Coed Victoria,
Llllnbl::n~.
Cdl\\)d lIdfullaClll 1111 ar y \,YOIlUll
<.IiWYRlell.ig yma. Cvnllun lJai D3'r rhai
blaenorol ar In'fer ~' Sane, a chvnlJun yn
nml\\'g a ffurfiwyd yn 1:gil gwrthod y
ceisjadau blaenorol a'r ymchwiliad
cybocddus

Mae'r cais yo C)''IIDWYS mynedfa
newydd, un adetlad fel swyddfa, roiledau a
chyfleusterau molchi a golch. a lie I 49 0
garafanau neu b~byll.

Tra'n d.erbyn fod. y cais yma ~rnllai na'r
cnl~ hl:lcn(lrol ac yn lIai 0 fwgan i Westy
Victoria, roedd gao y Cyngor bryderon
sylweddol, ac ar blc.idlais rucdd y mwyafrif
yo erbyn y dalblygiad gan gredu ero nad
oedd y sane yma yn addas ar gyfer gwersyll
fel hyn Yn grola mae'r safle 0 fewn ffiOl3U
Pare Ceoc:dlaethol Eryri. Mae mannau eraill
o [cv.'n yr arda! a fydctafD rwy adda~, O~ yn
Wlf oes anllen am sat1e reI h~!nyn yr ardlll.
,\.tal! 0 leia saith 0 &afleoedd eraill yo y
cyffiniMu n.. li'I'(er "uru( .."<ou '" gwe~yll ....
Crcdir fod y 5o{le;o thy ..!S... ~ III drl>~
<lIJ~\.I5uiDu d{li II ll''''~lYI Ill.";: prydcr lin) y
p'Y)'~"'''')'~b'YillI~~vlilr ~",rLhrf\,l~i~""h)'
PCl1lfC[ilC aI ben l1ynny mac ymll lwrilld I
Ilf~U mynedfllllr ITorlltJ bl!ryJUu~yn ago~ al
~ylchdro newydd, ~ydd etsioes wed! g\lJeld
nller 0 mn ddamwelniau. Hvdda,'r salle
J,efvd yn ddolur ilr llygad olr brvn18U
c:yf..t)<>a ..

Uc fo\! ymll ilf;n \1 ~IilWl5 fll~n,,~b\,llmill;
yn13 llc:fVI1 Ilcn goedlan naruriol, C)l1cl1n
I\rln ~"'2 N2t\~""ru g cbynefin l' d~rlt£1I:!I
dcliol!~lu Penderfvnw\:d anfnn :If
Aw..lurc.l.....!PCE i '~rth'WVU"bn'...cai5.

•

IJryn(OGL)
MlI!! Gonad G\\Il1Tdd Eml lliG~) yo
blVrL4.d.u ~~lti~v~a~l1tilnlI.r Qvter Il:!llhUlvr
nWI: y RherpA yn M"I!~ Pl1rc;olr P!lI'C
r..cn"dl...,.,h",t ~'n N"ntre"; ... R,,,,,,dc.l,.nn ,y"cl:
buJ.a:n ovill U-1.1 ....L 01o.:J1.& Y CfV,J,"" \tl\J "\C""''''
y1ll8)'1181lvrll1llrr <Vlir~) il 9i"" )Yi'~1Y'i'~l9
loUPClliWllU10 nllu 0'00 llng,n li)'ogoQfan (1

unrnp)' fillll, pcnllcr(YIJ)Y),lI mill }'11 J 11lU\o[)
pill \:10 11 UC(lll Cl He O~ !lIn sacl un 0 5wl11,

- Trafnid,,,c:th LI .....b",ri" '" C ...r ... ..! C ....y.~I..!
•

Nos lau, Tachwedd l8fed.
Pesennol: Ward Padanl: Emlyn Baylis,
Olwen Gwil:,rm, Ken Jones (Blacn y Dd61),
Fred O,ven, Douglas Pritchard, Helen
Sharp (Cadeirydd), Carys Thomas (Morris)
Ymddlheu.riadau: Neb
Materion yn codi o'r cofnodioo:
• Hen Siop 'I Co-op, Stryd Fawr:
Aclrodd,vyd fod llYlhyr \yedl el dderbyn
oddl wrlb gwmni Adwy Cyf. 'In nodi y bydd
a\vgrymiadau'r Cyngor yng19n a gosod
eiddo'n cael ei gyfl'o,ryno i gyfarfod nesai
Cyfa.nvyddwyr y cwmni.

Canvyd lrafodaclh ar scfyllfa'r hen siop a
hynny yn bennaf am fod Emlyn Bayh~ am
gt:lsio egluro }'mhellach gefndir go~od y
siop. Dywl::dodd nad oedd ef ei hun yn
hllt1uS ~'r ffordd y goo:odwyd ~' <dOll, roedd
bynny yn rh3Onol am nad oedd wedi cael v
maen i'r wal a cbad gosou yr aueilad I·r5a\\'1
yr oedd yn ei ffafTlo. Roedd o'r farn lod VI'
ardalwyr wedJ eu camarwaln gan fod amryw
yo ~v)bud mc:tl.LlHl full bVfrldLl I d~UC :IIup
groscr araJl yn y penuef, yn adeiJad Bwyty'r
Caban. Dywcdod.d rmllcUach mal am weIll. .
lIeoll busn~ y Caban yr oedd 0 yo adellad ) r
hen c,(H)P

T~:rnl,u ei (nd _ed; cael cam am [oJ \
C;o050r C;nnunc:d (CC) 'Wcdl r1c:...Ilc,slo "ad
ox\l" 0,,1)""') III hy,j1.:1 ) ndJv, )· ...11\\aU'SI)Jd
CI rod 'nCOI cael barn g)'frtllhlol O'C Crngor
:llr YO c1wcud ma.l c),nnlg 0 rylJudd '0
ddlft\'J! hYder ddvlal fod wedl dlg\~'Vdu fis
vn 61. a.t mal yn y tvfarfod or~ennol y dylid
fnd wedl pJe;d1~s;n !U' y mater

DY'vedodd hefyd ei fod \vedi holl
tenanLiaid newydd Y SlOP a'j fod wedi eael ar
ddeall y byddai y siop yn cael ei h.agOTyo
hvtrach na bod vn ddim mwy na c:torfa. fel
yr awgrymodd un yn y cyfarfod di\vethaf
Ycbwaot>godd iddo Refnoai'r cafli lim y
byddai hwnnw \vedi ey{logi mwy n3 c;inp.
Byd.d.ai r.jop Loncl.is med.cLl. wedi rhol 4
swyd.d. llawn am.ser a 7 rh.an :unser, tra
byddai'r Caban fcl caffi wedi cvflogi 10
!lawn amser a 2 rhan amser Cafodd }'
~'ybodaeth, meddal, oddl wrth y ddau
gwmni. I gloi dywedodd fod un 0
swyddogion Cyngor Gwynedd wedl dweud
mll.! ernrychJoll GWeJtllgor r~n~(AIdal y
l.le.cbenl yr oedd ar I\vrdd Adwy Cvi. ac !\Id
y (1(' ~..rch "ynn)f cAfn..ld .,.; "tsnITa mOl;
",el.,uau'r CC .." dt..-w;o;... Jd ,'"" cy"ry.::h'oli (II"

Wl<i\.blSv.l'~ril>I J\.uul J Lh;~lt"ll.
• Y Fainc yn Ffordd Ty Du
Dvwedodd y C"delrydd tddl h(lll
f>res~"vJwvr bvth.,..nnod Clanra[on. Pfordd
TY D ...urn eu h",.." "n' !')""ud )' (aine 0', s...t.1"
..... fin y ffordd i SaJ.101 )' tir slalO. Yo
dc.lielhri ..d roedd r;;a", bait. I'r f3ine aros 'In

CI i)ililli prci)linnol, fHlIodlllY)'1l f\J\! y filln" ),n
c~ell1ernYl1d, vn artlennlR !lan amllell un, a
doe<fd dim cwvDinn fnd ~n yn ym!t'rryd g
bywyd",u'r ~gol:on. Dywed.odd 1'0 c: fod
yn deLbyn fod barn l5yhocddus yn erhyn

)) I1lUd ) lll11lC1 ond m)llnnl fOd cn)Y 0
Illtnllu yn ~'m2~2Iu0'1 ct1wmp~:l Chlld\V
Iwrw wed, no~ Plln :lwaryn'lwvd Iddn v
Jrl..: r,,; I;w'Ib"d :11' h ....Iefl.. rAn n....fel ynn
~)Yrn')W}")'f'iwy\l\l i\l\ly wn'iwll by"") .u·pwl
Ul..lll]£IUfunll ) UlJim p)rrplli), ()l 8JIII1I1;rv
DfIlderfVnwyQ I a(Jael y faine lie mae.

* .. ..

gofyn am gefnogaeth ac efallai gymorth
ariannol maes 0 law ar gyfcr datblygu'r maes
chwarae ar Ian }' llyn. YD y lie cynta
cefnogaeth 0 ran egwyddor.
Cynnig ac eiho FOIWH. Dywcdodd y Clerc
y byddai'n anfon Ilythyr y diwrnod canlynol
gan fod y grWp yn cyflwyno cais am
gymorth ariannol erbyn y laf 0 Daehwedd.
• Arolwg Arianool - Derbyniwyd dau
lythyr yn derbyn cyfrifon 2001-02 a
2002-03 fel rhai cywir oddi wrth yr
Archwihwr annibynnol, Cwmni Hacker
Young, Caer, Diolchodd y Cadeirydd i'r
Clerc am sicrhau fod y gwaith wedi ei
gwblhau,
Uorhyw Fater Aral1
• Stryd Goodman: Cafwyd trafodaeth ar
sefyl1fa trafnidiaeth Stryd Goodman, y
prinder llefydd ar gyfer pareio a gor-yrru
difrifol mev.rn slryd He mae maes chwllrae.
Dywedwyd fod CG wedi ad do rai
blynyddoedd yn 61 y byddai'r stryd yma yn
cael sylw. Cyrunwyd 1 anfon galr at CO
Cynllig ac cilio: Kj/OG.

oonCOlJc{n
, L1Ylnyr U.kOlOc fldY t\rcil UfOUP -

c..n.ia~.dcrnuuniv

NfJfl'f171 - (JoUJ PUUl brcn lIro;, ,IIUIl,
[WID G~ .HlIcll, NlInID!rl~ - ~n llllYfl
$!obebl!lt~th !lSZ Awdurdod v Pare
JC'1'b~cl Uyohyr yn J'''~\lJf"J y .."n:RtA..t
wW' <;i r.,. yn '"'01 ,;.I"oll.' I"Cl C,·ullu.u. ,
LleO! tryn, cr Cl fOli yn ~rUC;) 1 bUll;)l rC)l
a~IlOl}'Ri1C1lU WAD itlrcll A pDClllfCn. r JI ~ r
o~hl\~\fm~ I'Mdd PCI vn ~~~Ibl!l~ftorl!l~th
I....... roJ ponl 0'1" [nth ~r mwvn hyhll
dlo",d.wch ... m""vnh"d c:.....<ldwvr .v,l<.I yn

... fi .. II' •

~it1r501 Q QQifnyQ(liQ', n, ar w\lwy v..hr '1r
f).[on GlYl1JGltI~DULIl:

HOlwyl:! !I ytll nyn \'n ~UJVI!U IUO
Awdurdod V Par~ \lrl bWl'ilidu ~6dl
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dl....« ... dcl c>,EI'"lyk. "r nud ,,~,IJ 11,,,yhr
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• Dlogel\\'Ch Cymunedol:
Calwyl1 jHlrOddliHl gan f'0 vn dll} n }' C\\CS
undydd a fynyehwyd ganddo ar
'Ddlogeiwch Cymunedol'. Tl'2tod Ueibau \'
n: f....<' J",,,,,," .Jd,... n r.....n cy",unrJllu ocoJd )of

u.ud, U"'} t) :l publ 'e~.i....e"b,o lei 11m4'i
!IIYUd. fl'W) U\olCTtJ)nII flhUlliU \) 111(\1)\11;\1

yr OtullUitlf):I problcllliiU a llClhiiU , 1Ilic( 0
c1roscdtlau. Roedl] \' C)'lan \'n )clllcUlg ar
Adran 17 Ueddt Iro~eddae .I\nrhefo 199M,
(y'n rhol cvfrlfoldeh ar awdurdodau a
chymunedau I \vneud popeth rh~vmol I

alai troscddu It chamymddwyn yo eu
hardaloedd. Trefnwyd y cwrs gan
Bartneriaeth Dlogelwch Cymunedol
Gwynedti niolchwyd iddo 11mroi di\vrnod
i fynychu'r cwrs yng NRhaernarfon.
• <WfclIlJoLlanberis - Morbc5no.
J\dJ:Qddwyd gao FO a Kj, a fu yn Yr Elddl, I
hWII [v\! )'11 oyC'-ICU\! bu\!ulul "l\VIl al.oCod y
gefeillio 5W)'ddogol bcllach wedi dlSWydd.
Roedd y eroeso'n arbennig iawn a'r
trefDiadau'n effellh.ioJ. Credal'r ddau v•
g.a1lai lIawer 0 ddaloOl ddod 0 efeliho
Llanberis a'r dref yng ngogledd Yr Eldal.
Arn'Yddwyd y Siarter Gefellho ar ran y
Cyngor $lrul ]:'0. Cofvnnwvd ;'1" Clerc anfon
~airi dciiolch i'r nw,!" ..dnd ..11 yn '\-{nrhes"n.
a eYfJUUlYJW 'W~v 6]~]U~W" <;C;; i \'I' ...l~ It

ellJQ cae! arwycld y lU aUan 1'r pentrc:l yn
nodi eln perlllynas a Murbegno. .'¥lae
arwyda telly I tynY'n MOrbegnO mewn laIr
i9j[h @]giOeR.

Dioldiodd IU yrt fturtioJ i lill !1m ~,
,valth 91~ gyfraniaJ :'1" ymwel:gd AI' "An y
Cyngol". AC caiwyd hynny 8"n y l"Ad"'rydd.
~"n ddiolch Y'" ..rhennig ic.ldo .un
t;1ucy,",uivla CC Ll ....'vl;,; •• ~ M...... ~.\t)c.\

ITramlo'( SIMler 11'1 !:1dll.n~oi) mc)vn lie
cyhoeddu~.C~'I1nUlltC eiIIO' DPll1A.

byw yn yr ardal, ODd dywedodd FO oad
oedd hynny yo wir ae fod y swn yn broblem
gySOD.Methodd cynnig 1\,., gadaeille mae a
chael cefnogaeth ac ar sail gwelliant, cynnig
DJ, eiho TT, penderfvnwyd holi a fyddai
modd ei symud hi oddi wrth ymyl y Ifordd I
ganol y til' glas.
• Biniau Baw Cwn:
Daeth lIythyr j law 0'1' diwedd oddi wrth CG
yn cynnig tri bin baw ci yn unig.
Penderfynwyd lJeoli un ar Stryd Fawr,
Uanberis ac un arall gel' Maes Derlwyn.
Mae'r trydydd i'w leoli yn Nanrperis rhwng
y Post a Ty'n Llan, Pwysletsiwyd y byddai'n
ddymunol cael mwy oddi wrth CG y
£lwyddyn ariannol nesaf
• Goryrru yn Namperis:
Daeth llythyr i Law yn nodi fod yr arolwg
gyrru trwy'r penrrcf wedi ei gWblhau.
Cafwyd cydnabyddlseth fod yna oryrru ac
mae CG wedi addo aofon at yr Heddlu I
ofyn i 'Siwme Saff' edrych ar y pent ref.
Roedd croeso 1'1' lIythyr ond fe holwyd pam
na chafwyd alebioo I g'YCsllyoau craill
mcgas a oedd y Cyngor o'r farn fod angen
arvvyddton ne\vydd a marClau lawelu at y
ffordd. Awgrymwyd fod y Clerc yn anfon
gair ClO.
• Trafnidiaeth Llanberis
Adroddwyd befyd fod Ilythyr wedi el
dderbyn oddi wrlh CO yn nodi fod Iltnellau
melyn alai parclO i'\v paenuo ar ffordd l'y
Du a Rhes Vicrona yo Llaoberis. Cafwyd
adroddiad hefyd fod arwyddion g\\'ahardd
L'W codi'n fuan ar y 'ffordd osgoi' i alai
ll"Ilfnidiaeth rhag dod i mewn i SLryd y
Farchnad. Cafwyd cydnabyddiaeth nad
oedd fa\..,r 0 obaith cael gorfodaelh briodol
ar gyf'yngiadau parcio yn y dyfodot agos
oherwydd prinder adnoddau gan yc Heddlu.
D)'Wedwyd y gallai'r holl broses gymeryd
hyd at ddwy flynedd.

Yn 61 aelodau'r Cyngor doedd dim
angen mwv 0 gytyngllldau parclo yn Khes
Victoria, a gofynnu.'yd a tyddru modd cael
anvydd ar y ITordd 0 flacn ) t:cddygfa yn
nodi paT\.lo Ill' b,) [I;r y [I;UU)'0['-, Pdr~lu
'-am.scr byrt.
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i l'fT)'i wiiti\1 " ,\U~ ~I, \1 iDYrlUI IImi )1l
~Ull n am Iluael J IlIlnL lie mne n1.

fiucOU ~ LAI~ J \~ ~YlfJUO~r ~~J1(I oua lIn
tlenu (flU \u;nllyO lJ'i cnwrnn~yn hlvyr Y
no~1n 01 lr 1I01~e[nH~ola~aa V ~\vn
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HYDREF.TACHWEDD20~
Nos lau, Hydref 28ain.
Preseonol: JlVard Padam: Gavin Allsup,
Emlyn Baylis, Wendy Hughes, Derek Jones,
Olwen Gwilym, Ken jones (Blaen y Od61),
Fred Owen, Douglas Pritchard, Helen
Sharp (Cadeirydd), Trystan Thomas
Ymddiheuriadau: Carys l\1orrlli
CROESO: Estynnwyd croeso i'r aelodau, ae
yn arbennig FO a Kj a fu yn Yr Eidal, yu
nhref Morbegno, ar gyfer arwyddo'r siarter
yn gefeillio Llanberis a'r dref honno.
Materion yn codi o'r cofnodioo:
• Hen Siop y Co-op, Srryd Fawr:
Cafwyd adroddiad gan y Clerc iddo
ysgrifennu al G\Vmnl Adwy Cyf. (CAC) yn
mynegi mai dymuniad y Cyngor Cymuncd
(CC) oedd gwcld agar siop groser yno.
Derbyniodd ateb yn 61 yn dwcud £od yr
adellad eiSloe~ wedl el osod eyn I'W lYlhyr
gyrraedd. Anfonodd I),thyr arall wedyn yn
holi sut y gosodwyd y siop heb ystyried
[eimladau'r pentref. Roedd hefyd wedi
gofyn am eglurhad ynglYn 11'1' bcrlhynas
rhwng cynrychlolydd y Cyngor Cymuned ar
Ardal y Llecben a CAC.

Bu'r Cyng. Emlyn Baylis (EB) fel
cynryctuolydd y CC ar Ardal y Llechen ac
un 0 Oyfllrwyddwyr Cwmni Ad,vy Cyf. yn
egluro pam mal I gwmnl yn ymwneud a
chvrarcon awyr agorcd y gosodwyd yr
adellad, yo hy(rach nag Igwmni SlOPgroser.

Dywcdodd nad oedd yn gefnogol i'r siop
awyr agored ac mai'r hyn oedd orau er lles
Llanberis oedd bwyslcaf iddo fo, nid rhyngu
bodd y Cyngor Cymuned (CC). Dy\,.,edodd
ei fod 'vedi siarad gyda nifer 0 berchnogion
busnesau yn y penlref, ae wedi dod i'r
casgllad y byddal siop groser yo fygytbiad
J'r tJU~UOi:lU llynny. l)lwc:<.luOO naO ocdtJ aiD
,veld ~IOp yo gwcrthu slgarc~ a iliodydd
alcohol 'In dod i sanol y pentre a'r
pl'oblcmQu ..y.ndeilhQ!iol Q ddewu gy<h hi
wrlh fod or "801' yn hwyr y nO<L

Cyfaddefodd nad oedd wedi holi ham
trw ..h rnhlnB"("lh >. " .. nl" .. (, ond
yeh\vnncgodd hcfyd ci fod 'In ymwybodol
bod siop gro!:cr 3rn1l ar lin agor yn y Stryd
fa\vr mcwn Ilc\;yn arall. c)'ra~~tlothl EB
nad oecJd ~'n Slwr pwy yr Otllt1 ~n (I
I!vnrvchioh ar CAL

ny\A"pd(\~d mlll'r rfrf:UI ,,~,r!lrwyddwr
11"...1 ..ydd rei arfer vn g..,/..:(nl am nsod
",,j,,il.,,,JAII r C,v.nn', nnd ~. 'I''' ~...nAP" n..d
oedd c;ytundcb rhynsddynl ~alwyd "I'
vllultlryu\.l <Jt)(.,) 11L ..n .fr"~\UU\)ti) l (111.1) 11

glilloh\'c. Yc.hwancguOd CI fod o' r farn fod y
canohvr elsloes wedl penderfynu pwy a
gcfnogai, ac nad ocdd dlbcn son wrlbo am
ddymunlsd )' C(" na'r pcntrcfwyr. Nld ocdd
y IhUUv...h, Uil', 11.111JU ...,,,1.1\1 Y by,jIJa, 6iOp
fwyd arall 0 werth j'r penlref. (Bu'r dadillu
),llglJU a l1au lU~IlC~ gWIIIlIlIlOI, nlll acllo
SlOpgroser 0 dan )'Slyrlaelll ganddynrj.

Vywello(')lI KJ nil lctJrdl ) II (;1 f)'\\ grtLlu
y byddaJ )IOP, nil fyddal 0 bO~lb yn dthm
mw)' na Storws YDgwerthu ar y rhyngrwyd,
yn medru dod a maoleisioD economaJdd i'r•
penlref Credal yn slwr y byddal busnes fel
:;IOP gro cr wedi eyflogi nifer fawr, ac wedi
bod yo fwv mnnlei<;iol m~wn slIwl ffnrcldl

CuI,",),d t...Cod......h bur bo.,th ynGlyn l'r
rev• ..!.! )' t1w"iu\~cd(>..!d EB. Cccd ..i'r
I1l)vyi11111 lIt1ll ucllll nClll \,JIUYLUIV11 lJlllJl Y
CyngOr na R\Vrantlo Ilals }f pentre1. Vyma'r
eildro I'T Sinn yma gael el 2osod gan LAC,
::l'r eildro i tarn Y oentref gael el dlvstvru.

G(\fYnn.wy~ 11m bl('idhll~ (I dtltffYll hyder
yn li.n jZ:0U> IU <l nIl yo ,,:110 Uo"dJ I.0 bt'l.:d
'I "'1nn1ijl ~rJ"'r~w"c.l..!iU1" '1n,,,,,,,J.

P....u"rCyuwyd anfon tly~byc At. CAC yo
t;v£yu ,', ,-wu .. " a,1 'Y6ty' ,,,\l r fiordd r Inae'o

liVDVIJ Il\UillIlUIlIoi Jil J \I) Jv\lvl) 81111
OWVXlel~IO" QVI~I ysryrJje[h~U lIeol ~el
~I.'lu..\Tn (\~v<:tal n rhnl erG.! I. O~ nQ.dMdd
8wvt..n~",,~hf..l1v .r 8"..1 yn • ..Iyl..:'r ewrnn:
t7,.ylltu "'r C;r"l;jvr Cl ...... "".! 11"...1

Gvl ynnn J\l 11~fJ\l PIlIU UIiU V~\1\1 \ill V
Ilvnllnorwvr Uwvne(J(J wedl el :HV. I
b~~~U'16'f1 ~dt\~1\11\ hvt1'acli 114. thVMU
..)-.f~......v..t..tw.. (\ "r..t,,1 "",,11 r",f"..y,.J nr JJ..,..II
;. Oc:lwi.. C"I ..rfcr ",r un 0 Crncb.orwrr
'Y'" Ynv~~ l ~Yrri r \I~~~IUv 0;'\.1 Y\'l>,
lilunOcO l'fl OodOl! yn IIc01.l.Y1lnlJ! lie Cilia:
kJ !lDJ.

CYNGOR CYMUNED
LLANBERIS
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Chwilio am anrhegion Nadolig?
Galwch l'n gweld yn

SIOPAU MYNYDDA JOE BROWN
Menai Hall, Llanberis (01286) 870327

a Capel Curig (01690) 720205
• Dillad 0 ansawdd da am brisiau rhesymol
• Dewis eang 0 ddillad hamdden i'r teulu i gyd
• Menyg, netiau, scarffiau a throwsusau fleece
• Offer mynydda

Yr ydym yn eadw stoe 0:

• Rab • Mammut • Scarpa
• Marmot • Lowe Alpine • Troll
• Sprayway • Brasher

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i Bawb

.



DRAW, DRAW YN...
Dwi'n ddigon hen i gofio'r gan,
ac yn ddigon ifanc i gofio
fersiwn \' Trwvnau Coch ohoni.

• •
Ac erbyn hyn bron nad yw'r
fersiwn honno yn fwy cywir,
neu 0 lciaf yn fwy derbyniol:
'Drat». drau:)'Il China a thiroeddJapan
Rondos a Mazdas s.v'n byw;
Dim 01/.1 ~u:;ukts a Kauasakis 111lzob 7110".
Guilud _\'teledu lln». '
Wedi'r cwbl, ni fedrwn heddiw
ganu nad oes 'neb i ddweud am
Dduw' wrth y 'plant bach
melynion' (pe meiddiem
ddefnyddio'r fath derrnl). Mae
Efengyl Iesu Grist wedi
cyrraedd Y gwledydd hynny ers
blynyddoedd, diolch i Dduw,

Clywais yn ddiweddar ddau
weinidog }'11 son am eu
hvm \\ eliad a China, Gwelsan t•
eglwysi swyddogol sy'n derbyn
nawdd y wladwriaeth ac eglwysi
answyddogol sydd heb y fath
nawdd. Mae'r eglwysi
swyddogol yn rhydd i gyflawni
eu g\vaith yn agored tra bo'r
egl,v~'si answyddogol, i raddau
helaerh, )'n gorfod cynnal eu
g\\ eithgam'ch }'TI )' dirgel. J\I1.ae
gan )T egl\v) si sw}'ddogol eu
hefeng}'l S\\1'ddogol a'r egl\vysi
ans\v)'ddogol eu hefeng~'l
ans\,·)'ddogol. l\1_ae'r egl\\-')'si
s\s,')'ddogol cr enghraifft yn
ofalus i beidio tramg\vyddo
ar\.veln\vyr y wlad, ac o'r
hcr....")·dd yn sicrhau nad ydynl
~'n d\veud dIm sy'n 3\.vgr1'mu
bod y bobl hynnYJ heb Crist] yl"l
gC)lll:!dil!. Ond do~~ g~lly rhai
an~...'1 yddof)ol mo~r b,¥r~ad l1e~af
1 wanhau'r neges a
ymddiricd\Y)'d iddynl gan y
Rrenln Ma\vr.

~id )'n China yn unig y
mae'n her~'g i bobt \-vanhau'r
Efeng)'l a'i hamddifadu o'i
helfennau rramg\v}'ddus. Mae
son am aberth Crist a'l ~'aed }'n
ancsm\\'Ylho rhai; a Chf)Tb,,'yli
uffern ~'n anncrbj'niol 1 craill;
tra h() c~;h()edch7r angen am
Jroc(.tiS:lctb )'n ennyn
l:!\Vflh\\'VilCblad cralll CLa.
..\1ac'r busncs 0 Byh.oed\.~~tr
r:fengvl yn nw c~'11()rddu~ u'r
hanner heh h\v)'sleisio'r fnth
uCllliiU. t\ U}'Ila'r PCf)'g Ina,vr\
ein bod ~'n gwthiolr pethall
LfilillJ;;)r)fulluv 11)'11 l'r 1111il1 U\.,11I
ac ~'n cyfl\,,'~rnOefeng)rl dlctnch
U~ UIleh)i1u)Yn~gi&ll unghofiv
m::ll ~'n E't thr~mg\\,!,.,dd \' hu
l~a.r~ 1ed d a gr}'lll Eti:nb1~l ICi>U
l.rl~t er;oed. I='ydd rob] ddlm yn
11C:ldlO dl V11 collciiliu'r gobailh
S).JJ )''n ~T .\r81w)·dd JC~'l heh
lull~'rll _ f1 g~'nl::ll gat] eu llefflo
, 1_' " 11tl '" ~~'t'rv'Q ,r 1;,Y v mOllFnt

vntft1,,"hehl1l1o l-{f. ~
1'riue Dfellg)-l 'S))')'ddoeo}'

IeQU(-;rL~t ~'n tr!lm{;tw~lddo~()bl
aL Y11eu dCI1U\ llluc'n eu Ilorio
nc yn Cl.l cod.i; mae1n eu gwaglo
Ul. yn eu l1en)Yi. Dyml1 ]3fCIlt;yl
eB[w~..~iltn~\,vyrtrt()g(\l r.hinn, a
SODwi[hio \iin HwfwnS)'l ninn~",

TORN PRITCIIART)

Un funud fach

Bu()m helyd ~rncymr\'u rllarl
yn y ~'e;th8Qreddali trnddod-
lallol ~ycla'r [figl,lll'11 U uall
6'~.s$odcoeden enf!1\vr!1 el\~lr yn
'boeden cliffant'. Rocllll h)'ll yn
oed y plan t 11~1!lt (tlt~ dtv\'
n\yydd oed) yll i5iglo'n
tr\vdfr~1die i ryrhm ~, l1r\'mlllU
taro,

Anodd coel,o v c\rfelrind !It \'o _ •

\vli.tll [el "beull } U}11 ~)' }'j1'
ych>.dto tlynyddoedd ~'n Al Re
vdi hanes tiuna IUnang Dclldlh
)""5 5"""11 :, VJ: o\n da} : ooli(~lr
!'eh!'l1lJI (,ymr!leu ~dL1~'~IloLlLl~
druilh ~rUijbO~lh f\ul~ ~rv~
dd~rt" ml~'rt~dd ~111Cli Ydl. mtle
lluniuu mc))'11 ulbwrn ) 11 U))),11
!ltg(\flon tnely~ ~'n ",I 1 t'~rtvtlt\,

DibUII U )YUiLIl) cu[ 1 f)lld j ,ylud
Gnmbin byth eto ~ wel~ I hyth
mo Dubil ]ubuns' DilTI unu 0) llu
gr et lun, g'r wen vn lIenul) el
,,-vnct.,_

~

Kotu dros ddeng mlynedd yn
61.

Y n Cala Bona, Majorca,
ychydig wythnosau yn 61, y gwr
sy'n gofalu am gario'r bagiau i'n
hystafell yo ein cyfarch rnewn
Cymraeg pur, 'Helo, sut ydach
chi, mae'n braf Croeso.'

Fe wyddoch chithau fel
finnau am sawl Sais a fvnnodd•
gartrefu ym mro'r Eco ac sydd
wedi bod yn byw yn ein plith
am flynyddoedd lawer, a fedran
nhw ddim deud pethau syrnl fel
'bore da' a 'diolch yn fawr', heb
fod a'u tafodau nhw yn bwrw rin
dros ben yn eu ccgau nhw,
Gwyddorn am era ill hefyd sydd
wedi ymdrechu i ddysgu em
hiaith, a diolcb amdanyn nhw,
ond prin ydyn nhw ar
gyfartaledd i'r gweddill.

Gambia ydi'r wlad
annibynnol leia ar gyfandir
Affrica - tua 4,400 milltir sgwar.
Tua 200 milltir 0 hyd, a 20
milltir a Jed. Yr ugain rnillur,
mw)' neu lai yn un tracth hir 0

d)'\\'od mcl)'n a thonnau'r
I\verydd }'TI ei olchi. E[o. Ine'vn
g\\'lad fach, mae yna tua 800.000
o bobl ~'Db}'\v. Pobl g)'feillgar,
parod i sg\,,'rsio, aW)'ddus i'ch
ple!;IO, a rhal (fel )'mhob g\vlad)
)'n n")' na pharod i'ch t\\')rllo
hef\'d. G,,'lad 5\"n ddih\'nnol ar- . .
li\" ri tiaelh a ffermi() \'di~

Call1b.i.Q. C""lad 5,\·'n b.lli.ld\\·,·::. i
• •adar\.vvr. Does Llim problem

nc"",)'TI)ond mac yno dlod;.
Mae'o ~j\vr jCll! peLhau v.rtlll

ne'-v~d cryn dlp)'n }'no mc\vn

deng mlynedd. (lnUl!~n~ibotl
yn y' trofann ..u mac'n \vluJ
ellhrladoI 0 boelh gyda'r
t)-mhcrcdd ar gyfartalcdd 0 97
~1l }1 cysgod }1l(). Fe ga\v~om )'
profiad 0 fynd ar saffari mc\yn
j22P i berteddion y' wlad ar h\'d•
f'f)'rdd ll)'chlyd, ac i ~'m'veld 5
charrfefi ac ysgolion. Cofiaf
f~'nd a llyfratl n hiroc: a gefai~
gan ysgoli(\n Br(\'r Eco i'r
)'sgolion yn Gambia) 3'1' futh
groeso gefais gan }r planl a'r
o.thl"'"n,"vou.
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EDRYCH drwy hen luniau 0 fy
nheithiau iwahanol wledvdd vr
oeddwn i pan ddeuthum ~r
draws llun 0 Buba. Pwy yn J'
byd mawr 'rna ydi Buba?
meddech. Ysgwn i ble mae Buba
heddiw? Ys gwn j ydi 0 wedi
d~TSgUrnwy 0 Gymraeg?

Buba [abang oedd ei enw fo,
ac roedd o'n gweithio yng
ngwesty mwya[ rnoeth us )'
Gambia, sef y Kombo Beach,
pan fu Myra a minnau ar
ymweliad yno tua deng
mlynedd yn 61. Bachgen ifanc
croenddu, dwy ar hugain oed
oedd Buba, a gwen barhaus ar ci
wyneb o.

Rocdd 0 wcdi sylwi bod M)Ta
a minnau yn siarad iaith
wahanol i'r gweddill o'r
gwesteion. Clustfeiniodd. a
dechreuodd ein holi. Oedd,
roedd ganddo ddiddordeb
arbennig mcwn icithoedd, ac
eisoes roedd o'n gyfrwydd a
nifer a ddywediadau syml
mewn Almaeneg a Ffrangcg.
Rocdd 0 \vcdi dy:;gu'r
ymadroddion h,'n dr\'~'~'sg\\lrsio
a'r )rmwclW)T. Wrth g\vrs, roedd
o'n rhugl )'n )" Saesncg.

Roedd Buba ~'n a\s,')rddus
ia\\'n i dd)'sgu'r iailh ddicithr a
siaradem ni. Nid oedd erloed
wedi cl~'\\'ed galr 0 G)'mracg c)'n
h~'n. yn \\ ir \v\'lidai l) dLlim hod
·11a ffa$i''''11 1~ .. Cll,'nlru. Bob

"pr\rnha\\ n ar ul gor[fen el
dd.."lcll:i",.·,·dJau 'r'n '\' 8\\,Cl:il,· fc. . .,. .. )
lllleu~1 al(ITTI I eisleLlu \Vrlll elfl
!.). to 5\vcllt a1' Jracll1. ROl\.lJ a

ellyn Pl:!ll Llirrl roeLlll
Yluudroddion c),ffc\,;Jin fel 'bore
da' a 'dlOlch yn fawr' a 'sur
ydach chi hcddiw?' )'n llithro'n
llyfn tlr()~ ei wefu!\au. Buan ia\\'n
hefyd y daetl1 i ddyssu
dyddiall'r wytbno , a chl\~\ai i
'riocd y1' un d~'sg\vr ~..n sa.llu
)'nganu'[ ll~'[ll)'fCJl 'ch' mor
loyu.' ag o. Rocdd (\'n gnlltJ
dweud ~d\rdd l\~crcher' a•
'ch ...."cch' c)'st:al as unrh)"y
GymrOj and roedd ynldu \rn cael
cr)'Tl. drnffcrtl"l l)),dn'r lll' !l

chawsom uipyn () h\vyl vJrLll
BC~6~Oc: ddySB\'l : )'nssnu 'dydd
LIuIl'.
rl~wncth~ hyfryrl (\('rlrl l'1}'Wl'rl

Bubu yn tin c)rfilfl.h yn [urcul d
•bore d!,l'. ~art dd\v~l1d t'~
ddi), rllUU o~dd Ill, i1~ yn
ffilrwmn !l ni ~Yl1!l 'hw~'lt!l\Ur',
<hYtClili chi fOf)" U 'lliulch ynr J ,. .
t!l.'I.'-'r . I'.;!l,..vn!l ; h}1-h nnghofto !>'

\\'(11 d lC11\\'dl Li \)·,'llClJ IJdJl
dynn'-v),d ~' llun ohono Gr drGeth

Er gwaethaf )' tywydd garw ar
nos \Xlener, 22ain Hydref
lansiodd Susan Williams, Pant
Hyfryd, Ceunaru ei chryno ddisg
gyntaf 'Fel yr Eryr' yn Eglwys
Sant Padarn, Llanberis. Yn cadw
cwmni iddi rocdd y cantorion
poblogaidd Meinlr Gwilyrn,
Ynyr ac Eirug Roberts o'r gr':Vp
Epi taff, a'r gantores glasurol
Sian Gibson. Yn anffodus
oherwydd y dilyw a gawsom
merhodd Cor Eryri ac Elise
Gwilvrn fod vn brescnnol. Er• •

hynny cafwyd noson
lwyddiannus a chartrefol gyda
chynulleidfa gynne a frwydrodd
)'0 erbyn yr elfennau i gyrraedd
yr eglwysl

Cantores sydd wedi
cyfansoddi caneuon syn mynegi
ei phrofiad a'i [[ydd bersonol )'W
Susan. Hi ysgrifennodd }' rhan
fwyaf o'r caneuon ond mae
enwau cyfarwydd eraill yn
gymorth iddi ar y CD newvdd -
Sian Whe\vay> Arfon W}'n a Si6n
Aled. Casgliad 0 'Nylb can s)'dd
ar y CD - rhal ohonynt ar
arddull gospel ac craill }'n faledi.
J\I1.aeSusan )'n hynod ddlolchgar
i G\vmni G\\"ynfr)'n. Waenfa\vr,
yn en\vedig i Bob Gal\'in, y
pelriannydd, s}'dd hef);d \vedi
trefnu'r caneuon, Ef hefyd )".v'r
offerynnwr ar bob lrac. Yn 61
Sllsan, 'i\~.ne\Vedl hod yn fralnt
cael gtvci [lliQ a cllLrddor nlor
nmrydd!l\vn !l(' mne'r p,efnop,!teth
BUll) I.'" Jl111l )\ I.U1buJ ) 11 '"\)',,11.'

)On l1c1i\venclgr hu ~LJ\i!,ln yn
po;.lt{Q.I.'llilJ )'11 Tll'Y~\.r Al·du~'rY)·
RyC1n l\i1Pfnlr (;\lJllym llC
AI111)·;)by~. (Rv~JJ"'11 )11 .;rYl1U
fel dellen,' meddal 'ond er h}lnny
rocdd yn bro-Gad s\\'cfre;d~ol.)

Ei gobairl1 "11 a\,rr V\v ~T b\Tdd- - -
yn ~acl )' <.:)·flci hynv)·JJo'r CD
ac i berllormJo'r caneuon h\VnL
!lC ~'m!l (\nd ~'n en\\.'edig ~'n yr
urdul hon, Oil urn dr\;[nu
cvn~erdd, ~\.va anaetb nell
Rym9nf9, heth 9m gvsvlltu :l
Su"an ar )t rh if ffon (012R6)
050272 neu Ul)'(1 C.bOtll i
h11Wl\myr(IJ ktit'lt~rn~t ~om

Plio 'P~l Yl LI)I' )'Y £7,?? a~
m~~ hi ~r \verth metvn ~10n~11
CynlrU<:t;) DUll C",.·llllli. C\vy1.l.fryn
nell .Qtln ~ll tin ei hun. f\elh
.rl.DO am bob cop; a werth,v),d
L) II ttL ) II Y~lUU ) l1U:>Ul1 lU111l1lJ i
gron[a c'Ilmdelthas s~,ln ag()~
iW)Yll Ql ii ihwlon, iWi)e1)y)'W
£100 00 at L.~'md~ith!l~
D,ll,N,D.D, GrJ1Jll~illJui)))r
~A.~.D.~.~!.,ln h~l~urhl~ni1-
~ullulill [UOUI) ur tl l:IIl:llihUl;lll
neu1n iU!l.n 'I.·vcd,'n.•



Yr h_\)>1t\11J w"ddillo un o'r ta; rlodion
a b')'lIwyd gan FC$JriBlwyfot Llalcru~
dru~lOO ITll\'ll~t1llvn of., -

Mwynwyr Cymreis yn
Wardner
.\\ae'r cajs ddeulis vn 01 am

"wybodaetl1 yngIYl} it Frances
Williams \\'edi denu nifer 0
ymatebion. Addev,'ais )'11 y rbif),u
diwethaf roi sylw i \\'ybodacth sydd
)TID medtlianl tvlr~Malf Williams,
C\.vm y, Glo Ers hynny, ccfais
groeso ar ei haelvJyd, a benthyca
nifer 0 luniau.

Rv<:dJ ~Old !'tic" Willinlll1>~ ;jef
.Evan ~aLllu~l DaVies, Cla\vdd
Ll\vyd, rl~n 'I Coed, ",'cd1 'll\l~O'n

'YI ifanL i Ci:lnada. II\vyliootl 0
Lem\vl vm. ml~ F.hrl111914 ar lLO 0
lon~;,ulr cwmni ,\,{er8~n\i~ and
vr\.a, Northclll Rtlll)vay SY:;(CID.
YchYdlg 0 t~tvhodgeth ~ydd ar gael
am el :lrhos:ad yn Can ads, ond
c:rbyn 1917 10wUU 'r'ycdi 1>YInu<.1 i, '

hOfrhladd J\larcus yo nhalaith
W~~hlngton, yng ngorlle'W{n vr

•
Unol Dt\lC;l\hiDU, ac yn b)yncud Qll~
i'r ~\vdurdodllU 9m (ta~l ~\velthio
}-no fet m'l."1'o\'I.,r_ Mu(;"r 1,;)'\wnQ~b
bWi11l11 YIII illcll<.1ianr Mrs WIIlll;lms
hyd bMidlU' Yn Wardnt"r roedd )'TI

by,,' )'U )'ti\od ). ~.YfllOll h)Vll, :\cf
~al1e nl\\'\,njlloddi(\ vn Counrv
~hn..honC") T..l~i~ll IWloIho, yIll
IDyn Vdtlucu<.1 r KULkl~~. l'r grdgI
han hef},d v daClh F{'l\I1CCS•
Willian}\) d'j mum 1 fv\v, tiC mC\\'Jl~

C\TnUh~rddau vn Kellogg. Wardner
:l. ~pokunc y a\Yn~..\h yr ~llCLh filCb
cn ~\ l<.1di ci uu n.

Rt"th fdl}, !\ ddenodd n~ter
fecl,nn 0 Gymry i'.r ""Will M'l~ll)'i)bcll
hOll ucd<.1 mOL bell 0 ganollRllnaU

cysyllrwch. Arferai'r pennill gael ei
gan u ar y don 'Clawdd Madog' .. ,

Os ewell i rf1'rc'Ws C'narfon
~~[orfane ag es i,
Fe ge'll)ch sgili j!1l y bore
S:lrjJeda galon ci;
A ll'gada mator 'then Ouiens
Fel cocos ar y traeth;
Bum Y'10 am ddu')' fi_vtledd,
Ond nid wyf lauier guiaeth. J

P""Y tybed ocdd Owens? Mae'n
ymddangos fel pe bai'n un o'r
goruchwylwyr yn y W)'rc\ys, neu'n
reolwr hyd yn oed. A sawl un
ohonoch sydd wedi clywed am
sgili?

Daw'r term o'r gair Saesneg
'skilly' sy'n deillio'n wreiddiol o'r
gair 'skilligalee'. Fe'i defnyddid gao
longwyr am y math 0 fwyd sal
ddifrifol oedd ar gael erbyn diwedd
rnordaith hir. Yna, daeth i gael ei
ddefnyddio am fwyd carchardai a
wyrcws. Math 0 griwel dyfrllyd
oedd hwn wedi ei wneud unai 0 fara
a dwr neu geirch a dwr, ond yn
cynnwys mwy 0 ddwr na dim arall,
Fe'i disgrifiwyd fel 'uuid yn dioddef
o'r ddarfodedigaeth', neu bryd 0 fwyd
'mor faethlon a dwr glan'.
I

a'r ffaith fod pobl yn symud 0 un lle
i'r 11al1i chwilio am waith. Roedd
Deddf Sefydlogi 1662 10 diffinio'r
modd yr oedd goruchwylwyr y
tlodion i benderfynu a oedd hawl
gan dlodion i dderbyn cynhaliaeth
O'! naill blwyf neu'r llall. Roedd y
dadleuon ynglyn a 'phlwyf
cyfreithiol' unrhyw dloryn yo cael
eu hystyried gan Lys y Chwarrer
Sesiwn, ac yn arwain at gostau
ychwanegol. Doedd hyn 0 ddim
budd i'r plwyf ei hun, a wynebai
gynnydd yo )' drcrh; ac yn sicr,
doedd 0 ddim budd i'r tlotyn
druan, a oedd yn gortod disgwyl yn
ddiymgeledd nes pendcrfynu pa
blwvf oedd i dderbvn cvfrifoldeb. . '

amdano ef neu hi.
Roedd rhai plwyfi eisoes wedi

cychwyn ar ddulliau newydd 0
ofalu am ~' tlodion Yng
Nghaernarfon, prynwyd ty am £360
yn 1786 i fod yn gartref i'r tlodion.
Roeddent hefyd yn derbyn bwyd a
dillad yno, a llin yn cae I ei baratoi
i'w nyddu. Yn Llanrug prynwyd tri
o fythynnod am £27. Roedd pob
bwthyn yn mesur l5 troedfcdd wrth
1J uoeufcdd, 011<.1 yn dOlm ond
num troedfedd 0 uch der, I'r
bvt.hvnnod byn YT anfQJliu tlodion

II J .....

y pl\vyf. Mae oliun un o'r hen
~rthynnod byn :'w 8'veld bcddiw
,vrtll dalccn Ty Nc\vydd ger giar
gefn Ysgol Gynradd Llanrug. Yn
Llanddeiniolen, telid 'sist' (scf
tassiSluncc') i'r rlollion, \Veilhiau
mewn arian, dro arall mewn
n\vyddau megis par 0 esgidiau.

Daeth yr hell SU~lcm 1 ben yn
1~34 pan gyflwynv,'yd dull ne\vvdd
o ofalu am y tlodlon, Sefydl\\ryd
'undeb' 0 blwyfi yn cael ell
~oruch\lrylio g:tn Warchcid\vaid
,v~i ..~ 11,,\1101.Rocdd vr uu<.1cbau

j

Jlvn ~'n ymem1n drOC: ffinl~" ~U'ol>
nc }'n :loot weJi cu c31101i "1' dr~f
fdfLllnCl<.1. Rocall Unoeb Caemarfon
vn CVnn\\I~IS deuddeg 0 hlwyfi
Arton a phump 0 bl .....yfi de
vrll~win MOII, flcth yr un<.1cbau
dli'n fu~n 1 Selydlu ~C !ld~IOdtl
\vyrcws ar gyrer y dod;on <' tewn eu
hardaloedd.

I\tlcill<.1\vyd WjrTC~lJ~C~ernlU'{()n
yn IR4.6, Ofn ma,"vr y m\vyafl';;
l1c,;11l\;Lh0 'rYCitllnyr af ly1lug i3cl yn
vr :lfU!:Il oedd d1\.lJeddll eu boe~ yn y
wrrc~v"'. E"U)'fi 18?i
[!U:ll:!:l\\ \'00\\1'(1 ~ cyfntolCleb gm y
wyrc\vc: t)r cyn~h('\rn" dosbartl, "Ir

") llellOruu Gir nc\y) lIll, onO ill
dd!ll:!th y ~tt~temyn gyf!lngwbl~ ben
nC" ...re ...'r G'v"'~tI"... \h I~\il1)U
Cellctlld~11101Vlll~4~,

Vn YSlod yr ",ythnosau d:""C:lhuf
ucrbynlal:l LJcnnill a arfCf(ll J!a~1el
umu !tm Wyrc\vs Cgernarfon.
Mac'n bQl>iblm~i .111&'10 ei.lIl lllYY
y\v'r Ull (Jennl!l d (1ctvtyrur vmll. ()g
(\es unrhY\v un olr darllenu!'yr yn
~\.vrh.~d am hcnillioll ..r,,'ll,

a-boot: vvilliom:;gw@parllmsnt_uk
nou
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I!tnOlga'tI Cftft'''Al'fbt\

HEFYD 6WYD ESARA CHINIO DYDD SUL

Prydau parti Nadolig
t13 n8U £15

10

'J{aao{ig Llau/ai a 13['luydayn1{g.tuyaaDda
oddi wrth bawb yng .. ,

NGWESTY

R
HOTEL

LLANBERIS
702 UA.I '----I

'1:&»»»»»'1""
Cwrw Blasus

Croeso Cartrefel

llANBERIS
810108

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda

oddi wrth

Y n ot y drefn wreiddiol, roedd
Goruchwyliwr J' Tlodion yn cael ei
ethel gan yr hen gyfarfod plwyfol,
a'i waith oedd pennu trethi ileol er
mwyn cynnal y tlodion 0 fewn ei
blwyf Byddai'r Goruchwyhwr fel
arfer yn gwasanaerhu am flwyddyn,
weithiau am ddwy flynedd, ond
doedd dim ral am y gwaith.

Dros y canrifoedd, aeth
gweinyddu'r Ddeddf yn drafferthus
oherwydd cynnydd yn y boblogaeth

A ninnaU'n nesau at dymor y Gwyliau, dathlu'r Nadolig, ystyried
ein cyd-ddyn a chymryd rhan yn y sbloets wario anfoesol

flynyddol (sydd eisoes wedi cychwyn ers rhyw ddeufis), da 0 beth
fyddai cofio sut roedd ein cyn-deidiau yn gofalu am rai llai ffodus.
Am ganrifoedd, roedd gofal y tlodion wedi bod yn gyfrifoldeb y
plwyfi; yn deillio 0 sustem a sefydlwyd yo ystod oes Elisabeth 1af, ac
a ddaeth yo Ddeddf yn ystod y blyoyddoedd 0 1597 hyd 1601,
Parhaodd y sustem, gyda rhai man newidiadau, hyd 1834 pan
ddeddfwyd gwelliannau i'r hen Ddeddf y Tlodion.

BWYDWYRCWS
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J(llal ofwynwyr g1.VUll/l plwTn [junker [filicICu 1917y '14 allQr~ i'r {;ulluflfI"1f f;(lt:4
n ndl',iad'ZLI_\.d or flU t.,>l}t'" Yfl ~IJ f>11th,n hnsihl, nloeEvan .Y. IJuvles. fall JI Coed,
DH.k HIfGhr.~,rr''<.-I~nfau.·,u IV/ill R.obinson, Talysonf.

ardal y Waunfa\vr, BCl\\'S Garmon,
Rhyd-ddu a Moel Tryfan, ac
unwai th eto, yn ffinio a bro'r 'Eco'.

Cenhadon yn EnlIi
0'1' diwedd daeth yrnateb i'r cais
ynglyn a'r ddau 0 blwyf Llanrug
oedd yn )' 'Mission House' ar Yoys
Enlli. Daeth galwad ffon, ac yna
ymweliad personol gao l\1r R.
Arwel Jones, Rhosgadfan, a
gwybodaeih gynhwysfawr am y
ddau a'u tculu. Deuent yn
wreiddiol 0 Hafodlas, Ceunant.
Mwy o'r hanes yn y rhifyn nesaf

Stamp Post a Bywoliaeth
Llanberis
Daeth aieb gyda throad y post 0
Bristol, a chopi hynod glir o'r
ddogfen wreiddiol wedi ei dyddio
1732. Daeth aieb arall hcfyd 0
Lanrug yn lleoli'r caeau a enwir )'11
yr atodiad i'r ddogfen. Ond
dangosodd mwy 0 waith yrnchwil
fod tiroedd eraill yn Llanrug wedl
eu prynu i gynnal bywoliaeth
Llanbcris hefyd. Bydd }'11 rhaid
disgv...yl tan y rhifyn nesaf i gael
adroddiad cynhwysfawr ar yr hanes
hw n.

Siawns na fydd digon 0 gig arno
j roi rhywbeih mwy sylweddol na
sgili ichi gnoi cil arno dros yr Wyl!

Cofi\vcb anfon unrhy".'
\v)lbodacrh neu ullrhY\v vmholiad

"am hanes y fro iDaf}'dd Whiteside
Thom9s. Bron y Naot. I.lanrug.
Cacrnarfon (Ffon: 012S6 67l51S).

dynion yn )' llun. Er mai yng
Nglynrhonwy roedd prif waith
Nicaco, ar Ian llyn Pcris, ble mae'r
orsaf drydan heddiw, )'1" oedd y
cantin. Wedi'r rhyfel, rnae'n debygi
lawer 0 wei thwyr Nicaco gael
gwaith yn ffatri Peblig, Caernarfon.
Llyfrau'r NadoIjg
I'r rhai ohonoch sy'n ymddiddori
mewn hanes bro, mae tri 0 lyfrau
wedi eu cyhoeddi'n ddiweddar a
fyddai'n gwneud anrheg Nadolig
penigarnp. Geraint Jones Y'''' awdur
Cyrn y Diafol, sy'n adrodd hanes
rhyfeddol hen fandiau pres
Gwynedd. Rwyf hefyd yn eithaf
srwr y bydd rhai o'i sylwadau yn
achosi cryn ddadlau ymysg banjars
y fro, ac ~7mae posib iddo godi nyth
cacwn rhwng Band Deiniolen a
Llanrug, Beth bynnag am hynny,
prynwch, darllenwch, rnwvnhewch
a chytunwch neu anghYlu~,,\'chl

IJn 0 Lyfrau Llafar Gwlad }'\V
1j'ddjtnnod J' Clnoarehuyr gan Dewi
Tornos, ac er ei fod vn son \,11

bennaf am ardaloedcl ch",'ar~li
llechi l\1.oel Tryfan a'r cyffiniau,
mac'r disgrifiadau 0 gyrndeithas v
chwarelwr a'i arngylchiadau byw ir
UD mor bcrthnasol i'n hardal ni.

Llyfr Saesneg y\,"r lryd:rdd, sef
G~Wl11Gwyrfal gan G\vynfor Pierce
Jones ac Alun John Richards, dau
arbenigwr ym olyd ch\VarCll Ilechi
a'r rheil[fyrdd oedd yn g)'::.ylllicdig
it h~vy.rei IIltlC;'r C;11\,'11 ilWSl)·m\.l,
mae'n astudiaeth fanwI 0 chwareli

Kathenne fl7nght (Ouieu gynt), sef
Kate 'Rolli, a'i hrawd, Griffilh Owen
(GuIO Cae STeel) pan oedd ar
Ylllwellad a Ch)'nlru ILia 1953/5-1.

Byddai'n udidoorol gwybou a
oes eraill 0 ddjSg)royddion Betsan
'Rallt yn parbat! i MV vn ~!rardal.

Caf~:)rdcadarnhod (oJ Prances
Williams wcdi arwain cymanfa
ganu yn y Waunfa\vr ar UUeClll'aU'r
19SQ'!lu Qnn J\1rc: Elisabeth
Ed"tY"rdl), Trc:la\vnyd) Sir v r.n:nt.

" "

Mac'n cofio bod yn brti)\;llnol )'n )"
gymanfll honno. 1 chotl~'r
arn'~ln)"dd )'11 5vf)Jl i'l ·~·nullc;iJra
'lJ1l7LIQIlh £lID O~ f!"t.!!el'lL'ch_\'n lilla",
mc\\'n llais nraf .

C'WlTln; 0 Weithwyr
Gall Mr~ifldlgaCt :Blliil, Nanlp\,.lis,
l\1rs Hilda ()rrll[ 0 G\vrn y lJl()~ a
Mr .. f:h:rley Cr;fhth 0 (!!lerlyrddin
y dac[h sicnvyuu yn~1511a'r Uun a
dangoswyd ddau rdYn yn 01. l.lun
YU)'W0 \v~itbW)'r Ctlnli.n Nicaco tUIl

dechrau'[ 1940·au. l'\1ae mam
MargQ['et, sef Selina Morr;s, ynddo,
~e~llo;ntyi U)'I'1 ",ri.\ll 0 Lanbcri~~<::f
Kalie Owen a Ber}'l O\ven. Roeelel
j\irs Orritt vn cadarnhau fod ei•
ch,vaer, Beryl O\ven 0 I.anberis, yn
y IIlIn. Mae hefyd yn en\vi Pbylli<: ()
Ddc:jniolen a ~\.irs O'Grady 0

Gacrnarfon. I1cfyd )'II \ IIUJl IllilC
rhenlwr y cantin a'i \vr~iS!>l'lnd ni
\ilhafwyg .nw~w i~Jylll.T),bia: Mrli
GrIffilh mal jac VaVIC~ y\V uu o'r

anfon newyddion iddi am ei
chwaer, Nel, 0 Ganada. Un o'i phrif
bleserau ar ei hyrnweliadau a
Chymru oedd cael mwynhau
eistedd 0 flaen tanllwyth 0 dan glo.
Pan fu farw Kate, ac yna'n
ddiweddarach, Frances, collwyd y
cysylltiad teuluol a Nel yn Canada.

Cymreig eraill yr Unol Daleiihiau,
megis ardaloedd y chwareli llechi
yn y dwyrain?

Yn 1885 cawn hanes chwilorwr
aur o'r enw Noah Kellogg yn teithio
afon Coeur d'Alene yo y gobaith 0
ddarganfod aur. Tra'n gorffwyso ar
un 0 dorlannau'r afon, crwydrodd ei
ful i ffwrdd, a phan aeth yntau i
chwilio amdano, darganfu rywbetb
yn sgleinio'n llachar yng ngolau'r
haul. Tybiodd ei fod wedi darganfod
aur, ond gwythien 0 galena oedd
yno, yn brigo I'r wyneb. Dyrna'r
m\vyn sy'n rhoi plwm. Aero yr hen
Noah ari i gofrestru ei hawl i
gloddio am y plwm, a dechreuodd
gweithwyr eraill syrnud i'r ardal.
Un ohonynt oedd James Wardner, a
oedd yn ddigon hirben i gofresrru
ei hawl ar ddwr yn yr ardal. 0 fewn
dim, roedd Noah a James yn
bartneriaid, ac yo rheoli'r rhan
helaeth 0 gloddfcydd yr ardal.
Tyrrodd gweithwyr yno i chwilio
am waith. Ar ddechrau'r ganrif
ddiwethaf roedd hwn yn un 0
gloddfeydd plwm pwysicaf
America sef Bunker Hill.

Adeiladwyd degau 0 gabannau
coed i gartrefu'r gwcithwyr, a
galwyd y gwersyll pren hwn yn
Wardner. Yn sgil y di\V)'diant
pwysig hwn lyfodd [ref ne~'Ydd o'r
enw Kellogg. Ond reI yn hane~ pob
diwydiant o'r fath, diry\viodd y
r~;th> a bellach does dim nnd
olion mwyngloddio yn yr ardal. DIe
aynt cocdd Kcllo60 yl1 oanolfan
fa~na~hol y Coeur d'Alene MinIng
n,<:tr,ct, mac crbyn beddiw !>'n

gallOlfa11gwyliau r Dyffryn Aria'l,
!.lC nid yw WHrdner heJlach ontl
pcntref bychnn 0 t\l:t 200 0

bObIOl!acrn.
Mae'n 11m Iwg felly 1 E\'an

Sam.uel Davies weithio vma fel•mVlynwr vn V~\, eilnrcyc1c1 pll)J1l, (J\;
y mne'r lIuniau ~,ri danQo~ \'
cabllnn.au pren hIe roedd cr a.'~
gYc1'V~l[hwyr yn. by~y ynOO)"nl.
Vmhltth y ca~eliad 0 Illnillll o'r
~Tu~l~)'dd 5"11 Mr~ Williams) ruae
dal1 enw aralJ yn cYSyll[u'r arda! a
Chyrnru} sef lllLn;au 0 Dick
Hu~~ci),Tttnrulll, Waullfawr, ilWill
Robinson, Talv arn, Dytfryn
N'antlle. Tybed oes rhal 0 deuluoedd
y ddau hyn yo parhau yn Idaho
ynteu a ddaethant hwythau, fei
~yan Samuel Davies) yn ai iGymru
1 tagu teuluoedd?
TeUlu 'Kalll Coed Mawr
Can Mrs P.:rlrs W~ll~ams>
MIUf[UJ dd, Drynrcfllil, Y \;\ifaio
Qlldgrnhad yn~)vn 9 rheu)u m!lm
Prun~e" W~lt:llms. Unwa!th eto 1

cwy'n tldiul\,;ll~ar Illll y \iro~o ym
Mrvnr~t!lJl, ge !ll1l V cvIle i JIdel
SW~ld niter 0 tun:3u 0 Prances, ci
g~rr, Eric VaYic~, cfi IDl1m,
1(~rllerIne [nell Kale).

ll.oeJd U.9ther~nl" Ow~n (c:ef
mnlll rrtln~ci») yn DUnny V '1\..11\
C~~d Mllwr. gCun ~~I ~I h!lllngOOtl
let R.n1:C trtal1t. n....""J :clJl ocdd
Orl111[11 OWen (lef lHill Mr;) Dirl) il
WlI1u.'lmc;) {I 04>JrI yn C!\el ~1!1dt1~bOd
'vl <lIw,v <;R9 ~\ ...<;l. Y&••ru.lv~\J
cllw!lpr !If!:!l!.N~l. I l:411:4l1a· ~Cvr
ocJJ Ga..nclJ: Jdau 0 feeh'~}'n
C[Cll1ltllll. TrDlr lull Y ll,;ulu )ycdi
hyut ~.." gytnod yn l.tvyt'f!ti T~tr!'1L'~
~v~u\1lillilj r''''l~W}" ffiAm 1<"~~)
L;rlffirh !l Npl. un C!l~1el h!lUIl!llJoll
'J"'"" urJui r Wu.ur.lawr fcl De.<:An

·ltLl111.
U""AA P'f'Oft~~~ t~llv. un

t)lr,,:.I,er rr/..n : f......Mr .. tW~ll!amc
a.lJyllI1Ui·r I1UlY)' J1l eU11ij\]U'11 eJIIV"
g 1 II11yliU. nYUU~J KJle nc1YCl yn



N~doli9
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LONDON
GARAGE
Cwm-y-glo
ffon: H70134

Ar eoor. e.eo-o uun Owonor
9 90 - ~ Qadwrn

MOT.Di~~lP~tr~1
GVVEl:lElnClettl ac

Atgyweirio

Ntl~ttltg 1filaw2D a
lalt1tu1lbun N 2wglll)
lI~a,,~~twrtl1

Richard 5. Humphreys
N~ ~ ORIEL

CWM
~~I Cwm-v-glo
Fmn!Fra~~i(012S')8'0992

(;waQanll~Fftamio
Uun1dU 0 bob math ~t'~ael 9" v sane I

PM~lauRhesymol
Arddangosfa 0 lumau g\\-rriddlol

gan Artistiaid Lleol

ORIAU AGOR:
SlOP I POST
Llun 9-12 9-11.45
Mawrtll 9·1 Z 9·11.45
Mercher 0-1~ Q-11
lau 9-12 3-11.45
Gwener 9-4 9-11.45
6adwrn 10-1Z Ar gau

CYFEllLION Y CWM
A SWVDDI=A'R POST

CWM YGLO
rfOn; srtrz:
Diolch ern eich cefncgaeth yn 2004
EdrYCl1wn vrrsaen I ell gwasanaerl1u
drwy gydol 200b

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth
bawb ym menter gymunedol

N 1\gor: LLUN - ShDWRN 10.30- 5p.m.

O\velyau • MaLl'cSi • wardrot» • Cadcmau C1 Dyrddau
Cypyrdduu • Byrddatt Coffi 9 mwy,

Hitem~u cataloa a ddvchwelwYQ (netvY£1£1)9 'Seconds'
Ff,,\.["l\)\;;dd "'11 bli~i,,\.l rhud drQ5 b~n.

f)Jj1 do{ig L{au) "'11 a 'E('1L11)Ifrf!Jn f}.[p_'l1JyM -nIfa i fJaw6

~~ l'Hti :SALeS HALL ~~

Q CWM-Y-GLO ~
~ Ffon: 01286 879060 a

ffon: Llanberis 872046
1'...-'1.

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd

Dda i bawb

--

Nadolig LlaYVvn a 61yvyddyn Newydd Oda
i gw~m~ri~idh~n~nQwydd caai wrth

SILL a JACKI~

SNOWDON HOTEL
V FRICSAN

OWM-Y-OLO Ffon 870289
• ouuo 'oollg ar gag! nrwv gydol mrs
~n9gtyr.nrensnwcn vn ruan.
~rl~: 0 £g.gg arn :3 cnwrs.

rf~n;w~h ; Yfn9wd yn Qiwr f9d II. ar QII -
• conwcn n~fyd - bob nvoo 5ul,
GiniO nnost bla~u3 t: gwr~ am
Eo.33; c onwre am ee.ee

GORSAF BETROL
LONDON GARAGE

«««C AM BETROL, DEISEL -« - C

OLEW AC AMRYFAL
41': _ «c ANRHEGION MODURO c 41': «c

I

Mae bywyd cynghorydd yn gallu
bod yn un blinedig iawn.
Ychydig wythnosau'n 61 bu'n
rhaid i gyngborydd o'r fro
deithio ar dren i Lundain. \Vrth
adael 1~REF O'R enw Crewe
syrthiodd i gysgu'n drwrn.
Dechrcuodd chwyrnu. Yn wir,
roedd y swn yn fyddarol - yn
11awer uwch na swn yn tren!
Trafodwyd y sefyllfa gan ei gyd
deithwyr, rhoddwyd y mater i
bleidlais. Canlyniad? Ei adael yn
y 'siarnbr' ar ei ben ei hun gan
obeithio }' byddai'r rhochian yn
cymryd ei gwrs cyn cyrraedd

I Llundain!

BELS BACH
HAYLAGE
AR WERTH

PORTHIANTO
ANSAWDD UCHEL

ARGYFER
CEFFYLAU A DEFAID.

MODDDANFON
LLWYTHI BYCHAN

YN LLEOL
FFONIWCH HEDD AR

07765 860 643

DRAENOG
-It]t..£aao{ig Llauieti a

:B{wyaayn fJ.&wyaa 'Dda

i'n holl
gwsmeriaid
oddi wrth bawb ym
MENTER
FACHWEN
a
CABANYCWM
CWMYGLO



,
!;s-tynnwn sroeso cynnos I

bawD I ynluno yn y
awa~anaQtn a'r lIunlaQ[h I
dcldyn

20: Dim Oedla

12 Farctl John Owen, lJetl1e:;da
am b gO·

1Q: GWASANA~TH NADOLIG
dun noyvdd yr AolodQU Qm
1000

Houston, Trysorydd, Verna Jones;
Tretnwyr gwesteion, Gwenda
Roberts a Gwen Edwards.

Yn dilyn croesawyd Lowri Prys
Williams i roi sgwrs ar y Garthen
Pwllell sydd yn el meddiant.
Cafwyd cytle I werthfawrogi y
garthen sydd wedi ei gosod i
hongian j'w harddangos ar fur yn
ei chart ref. Cafwyd gwybodaeth
am gefndir y crefftwaith yn
gytfredlnol ac ychydlg 0
arqratnacau personol am yr
enghraifft dan sylw. Yn dilyn
mwynhawyd lIuniaeth wedi ei
baratoi gan Pat Jones a Carol
Houston Enlllwyd gwobr y rnis,
rhoddedig gan Carol Houston, gan
Lowri Prys Williams, Cyhoeddwyd
ar y terfyn y bydd Y Clruo Nadolig
blynyddol yn y Vaynol Arms,
Pentir, nos Lun 20fed 0 Ragfyr.

MYNYDO GWEFRU LLANBERIS.
Pnawn Sui, 12 Rhagfyr. am 2.00
o r gloch cynhelir Cyngerdd
Nadolig yng nqhwmm Cor Meibion
Peris a Semcort Arian Detruolen.
Dewch yn lIu I dreulio awr ddifyr.
Nid oes tal mynediad ond fe wneir
casgliad at Gronta CLIC - Caner a
Leukaemia mewn Plant.
SEFYDLIAD Y MEACHED. Nos
lau, Tachwedd 18fed oedd noson
Cyfarfod Blynyddol y gangen leol
Daeth yr aelodau ynghyd i
Ganolfan Grefftau a Dylunio Eryri.
Rhoddwyd crynodeb o'r eofnodion
am y flwyddyn a aeth heibio gan
Carol Houston ac, yn absenoldeb
y trysorydd, cytlwynwyd yr
adroddiad ariannol gan Pat Jones.
Etholwyd y swyddogion canlynol
am y tlwyddyn i ddod: Llywydd,
Pat Jones; Ysgrifenyddes, Carol

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

Lowri Prys W/llJarns tun rnol sgwrs I setoau» Berydf/ad y MB(GhfJd
am GarlhRn Pwllheh.

9wmpas yr ardal i ganu carolau
nOi;) LUrl, Ahagfyr 20foo, Byddem
yn falcn 0 g~elC;anlOrioll i ynluno
o'r n~wydd a'r grWp. f~lIy d~wch at
y capel erbyn 5,00 ~r y noson.
Cafwyd celnogaerh arlannol
arbennig I'r gW91thgaredd hwn yn
y gorffonnol. Diolohvvn ymlaen
Haw am eich cyfraniadau el~ni ~t~.
Bydd Y vC1sgliadyn mynd at ape I
ddlwQdd~r Cymonh Crlstnogol.
OEIJr-AON RHAGfYF1
5 Parch 1-1 Cwyni~ ~oberls.

Llanwnda am 5.30:

BRYNREFAIL

Ffa~t)i01249 601992

Pfot\ (t\os)!

01148 nOOtl77 a 001011

Ffon: 0124B 601257

Prif swyddfa
Penrala, Tl'CSaM, Cwyn~dd

EISTEDDFOD G~Nr;DLAr;T~CL
EAYFlI A'A GYFFINlf\U 2"005

------------_. I Yn dllyn y cynOQddlad yn rnlfVn
I Tochwedd o'r C;;coynelYn ~fr apel
leol I gOdi =>vvm 0 LOBO tuag at
ElstQddtod GgnedlaQrhol 2005
hysbysir san Mrs Pat Jones, Qin
cynrychlolydd of Gyngor
Cymuned Llanddoiniolen fod dros
Ilanner y tarqed - [375 vvedi ei
gyfrannu hyd yn nyn.
YA [OLWY6 eAE6eYT~RAIDD
HLYCHAU NADOLIG Fel y
mae'n arferiaCJ er:s rha.i
blynyddoedd at!'" ~~lod~U Q
GhUft1digiof11 ccfno9wyc;l yr
ymrlrACn 'Ymgyrcn Nadollg y
Flontyn' unwclitll oto oleni.
Dymuna'r trgfnYdd, Mrs JQnrll8
Ansh£lrad ~obortG rld:olch i 6:'lwb
am eu celnoyat;UI rr 001106
tAllw~(J hw~.
CAI=lOLAU I ~l LJ~(;t-J. rei y
mOu'n arforitlu rrluo'r \1vvyddosion
weal [r~rnu y OyUu yrwp yn InYlld a

Whiteheadcyf.

a'u cymenadau.
Bu ei hangladd ddydd Gwener,

19 Tachwedd, yng Nghapel y Rhos,
lie bu'n aelod am flynyddoedd
Roedd y gwasanaeth yng ngotal y
Parch Oafydd Hughes. Estynnwn
ein cydymdeimlad dwysaf a'i dau
fab, Geraint a Cledwyn a'r teulu oil
yn eu profedigaeth a'u hiraeth.
CAPEL TABERNACL Dydd tau, 21
Hydref daeth plant yr ysgol i'r capel
i ddathlu Gwyl y Diolchgarweh.
Gwnaeth y plant eu rhan yn
rhagorol a phleser o'r mwyaf oedd
gweld lIawr y capel yn llawn. gyda
rhieru a Hawer 0 drigolion pentrefi
Cwm-y-glo a Brynrefail wedi dod i
ddathlu'r wyl gyda'r plant. Diolch 0
galon i Mrs Eleri Davies,
prifathrawes yr ysgol, ac I bawb am
eu eyfraniad i'r gwasanaeth,
YSGOL CWM-Y-GLO. Daeth niter
tawr 0 rieni draw i Gapel Tabernacl
i gymryd rhan yn em Gwasanaeth
Diolehgarweh. Casglwyd at
Barnados yn ystod y gwasanaeth a
rhoddwyd y ffrwythau a'r Ilysiau i
Gaban y Cwm.

Aeth Blwyddyn 5 a 6 draw i'r
Amgueddfa t.ecru yn Llanberis I
gymryd rnan mewn Gweithdy
Barddonlaeth Cawsant hwyl yn
barddoni ac fe wahoddwyd hwy'n
61 i gael eu ffilmio gan y BBC! Bydd
Y rhaglen yn eael el darlledu ym
mis lonawr.

Aeth Blwyddyn 3 a 4 i lawr i
Theatr Seilo gyda Mrs Davies i gael
eu recordio yn canu can ar CO.
8ydd y CO yn cael el gwerthu j

gasglu anan i Henoed Gwynedd.
oaetn faula Owen draw I

sowrsro am DdlooelwCh ar y
I='fyrdd, a daeth PC ~oil Williams
draw ddwYWalth - yn gyntaf I
sowrsio ovda'r Babanod ac wscvn
at Blwyddyn S a e. Dtolchwn iddynt,
ac I saran Asmon. a ddctellil r uroo
i son am gOQd.Diolehwn hstvd i'r
Parch Tcgid Roberts ddaeth at y
Plant nvnar i son am Liwiau'r I

t;glwys Roeddynt wedi mwynhau
yn arw.

~nillwyr y Clwb Cant oedd Mrs
Hilda orntt. tno Davies a Lesley
Wilson Llongyfarchiadau i chi.

I cici:lthlu Dtwrnod Plant Mewn
Ansan daeth nifer mawr 0 blant (ao
arnrOwOn!) rr YIJgol rnewn gYViog
ffansl neu bYJamas. CaSQlwyd swm I
da at yr ocho!l I

GoflWGh rod y QymdeithQ~
Rhlgnl Atnrawon yn [relnu noson 0
~inQo ar ~ ~hagfyr am S ~Oyh.

ones
Contractwyr

Trydan
Coleut\d "\.'

Argyrv.rng de
vil\ir L~rYV1111,1n

G1J\f~~n(le[h1
Cy=ruCyf~n

I\tlv\l v
..

, NICIiIC
COnrrAflwvr TryOAll
lKI~dtlfDl1 VIurao
l', GPn~aJl~tnol

MYNYDO GWEFRU LLANBEAIS.
Pnawn Sui, 12 Rhagfyr, am 2.00 o'r
gloch cvnnenr Cyngerdd Nadolig
yng nghwmni Cor Meibion Peris a
Seindorf Arian Deiniolen. Dewch yn
Ilu i dreulio awr ddifyr. Nid oes tal
mynediad ond fe wneir easgliad at
Granfa CLIC - Cancr a Leukaemia
mewn Plant.
UNED Y MAMAU Ar ddydd GWyIyr
Holl Saint cytartur aelodau yn
Eglwys Sant Gabriel i dderbyn y
Cymun Bendiqaid ae yna eafwyd y
cyfarfod misol yn yr ysgol
gymuned. Adroddwyd gweddi
Undeb y Mamau ae yna trafodwyd
rha: materion gan Mrs Dorothy
Jones.

Oerbyniwyd ymddiheuriadau
gan Mrs Gwen Owen a Mrs
Marjorie Roberts a derbyniwyd
Iythyr 0 ddiolch gan Uned Arbennig
Plant Ysbyty Gwynedd am anton
dillad i'r plant Y mae cerdyn
Nadolig wedi ei anfon I gangen
Undeb y Mamau Uganda, Yr oedd
Mrs Joyce Ransom a Mrs Gwen
Owen yn bresennol yn y cyfarfod a
gynhaliwyd ym Mhorthmadog.
Cafwyd aorocorao gan Mrs
Margaret Latham ar ei hymweliad a
Llundain a Thy Mary Sumner.

Croesawyd ein gwraig wacd,
Mrs Pat Jones, Brynrefail, gan
Dorothy. Gwnaeth Pat adourruadau
bwrdd ar gyfer achlysuron arbennig
a mwynhawyd y noson gan bawb.

Yn gofalu am y lIuniaeth oedd
Mrs Gwyneth Roberts a Mrs Hilda
Orritt a diolchwyd iddynt ac i Pat,
gan Margaret, Enillodd Joyce
acdurn wedl 91 rodd; gan fat a
Doro*hy en;!lodd y raffl a roddwyd
gon y gvvootuion,

Dymunwyd faith ddioael I
Margarot, oodd yn gadael j dreulio
nllIJo~dd yn Amertoe. eo I Dorothy
svdd vn trouuo'r N~dolia Oyda'i
morch yn Denver, Colorado
lertynwyd y cvrarroo lmy enrooo y
~rt}~.

8ydd Gwasanaeth Carolau ar 6
Rhagfyr.
MARWOLAET~i, Yn dawol yn yr
ysbyty forA Sui 1.1Taehwadd. bu
farw Mrs Glonys Pritchard, Bryn
Cwynedd, yn 9~ mlydd ood. Vn
Onuol901 0 Drofvrj \iYlnuoodd y
tflulu i 8gnm~gn-maWr ac vna I
~wm-y-glo. [jiddcrdGb a ohlsser
mvvyaf Mri:1 f'rilvlluru ot/do hen
nanesion' y penlrell y DUn Dyw
yne4r1ynfac yr nprld yn ei moddiant
Il.4ni~v ~iddorol o'r pontrefi hynny

CWM Y GLO
Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ffon: (01286) 872275 .......
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!\urttl1 CYlln(f1 d Cnad\V er
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G~fuioerf~i drYfilio
rhelddigdl1r. ~lnc!l

phlbcllauJ ae t<e wn~ i
l\\,ynhau'r cvne i \Veilhio reI

Cyfiwyniad Sylweddol

fygythiol, Mae 'na rywbeth yn
bod yrna.v. mae yna rywbeth
mawr o'i Ie. Mae'n cuddio tu 61
i'r niwl.

Medi, Medi fy ffrind gorau.
Dwi'n ei 'nabod hi ers dros ugain
mlynedd bellach. Ers diwrnod
cynta'r ysgol. Mae 0 mor glir yo
fy meddwl ...

Dwi'n cerdded lawr y stryd
fawr. Mae'r haul yn wincio arnaf,
ac mae mam yn codi llaw o'r
drws ffrynt, Diwrnod cyntaf yn
yr ysgol heddiw. Dwi erioed wedi
bod mor nerfus a hapus ar yr un
pryd. Mae fy esgidiau newydd yn
gwichian fel llygod bach, a'r
rhubanau amryliw yn siglo pob
ochr i 'mhen i. Dwi'n sgipio. Dau
funud, mae rhywun yn eistedd ar
ei phen ei hun ar ben )' srryd.
Mae hi'n gwisgo siwmper las fel
fi. Wrth i fi nesau sylwaf ar ei
gwallt hi'n donnau 0 gyrls
euraidd yn dawnsio 0 amgylch ei
hwyneb. Mae hi'n edrych arnaf
Mae hi'n erio. Mae'n syllu arnaf
gyda'i dwy lygad fawr, babi doll.
Dwy risial glasach na chopr
sylffad yn llawn dagrau. Ar ei
phen-glin mae pwll 0 waed coch.
Mae hi 'di brifo.

'Ti'n iawn?'
ysgydwodd Y ionnau aur.
'Dwi, dwi 'di brifo.'
Rwy'n gafael )'11 ei braich a'i

chodi ar ei ihraed a cnyd
gerdded a hi tll:lS at giatiau'r
ysgol. Rwy'n treulio gweddill y
bore gyda hi yn y 'stafell
feddygol. Rydw i'n treulio
gwcddill )' diwrnod wrth ei
hochr hi.
r:f~ hynny mac Medi a

rninnau fel dwy chwacr, bob tro
gyda'n gilydd, Bob tro yn rhannu
nooern. Ond er i l\1edi fod yn
ffrind i mi, )'n ffrind gora",
roeddwn i ych~Tdlg yn
genfigennus ohoni. Mae hi'n
dl\v~~ yn eiLhriadol 0 dlws.
Ua~'er tlpach na £1. l'viac hi'n
hyderus hefyd, ~'n gwneud
ffrindiau gyda phawb. 'D\vi, ar y
llay~ "rail )'11 :)wil, ond roedu"vn
i'n 11\vyddo i gael marciau da yn
yr y~gol, gwneud ambell ffrind,
ocdd)vn mi roedd)vJl i'11 11"vyuQV
yn [y ffordd fv hun.

A, 01 sadael yr YSBol aclh
Melli ~ nnn~ i goleg yo yr un
dref. Pi i astud~o meddyginiaeth;
hi i tli:iludio drama ...

Mae hi1n daJ i siarad gyda mi.
M~o;;'n vrf)'n t.ll:n" i, 111~C 11i'11
)rmddlheuro. Ymduiheuro? Am
be'

1Vlae 'na rywun ~r~JI yn siarad
~fo fi r,-vtln. Ll"i~dwfn, yn ll~,vn
CMi!lo .

Rhyd;'"n. RW)"n ~~f\lRhyQi~n
!l'rn hoI I R9Ion ... Yaw IIMae 'na
rywb ..lll )'n~lleb~fn fy ngbof yn
SQrecniRn n9. n9. na.

DQ'WQQ Y'lM \l\lim byu yn
ruobennle- ilm Rhydlan pan
g1rrddaili ug cf 6)rn(uf ylll mllill (i
un !lr hUg!l1tl Medt Jac y Jure 0

110gYll) Yll bell llro~ chwc
throedfedd 0 dnldrn. Cwnllt
[Y'.vyll hler yn m~lnnll sefyll i
fyoyln s)'th yn y nl~nna"l
anglly\vir, und [oedd el Iygaid
tywyll yn Ilenwi gyda direidi.
R9~d~~Y'1i Qf soli mv~Yn

DEFFRO
DU\VCll. DU\VCll lli·ulli~\'e<ltl a ...
dist3\Vr\vydd Ile! hoi. AAge'n,
uniSfwydd Yll alll1iouucful. Dydi
~mset ddim yn bodoli ar yr yn~,rs
'-lniS )'n1~ ••• DU\;b uim yn bodoli
YIlla.

1)w;'n sall\\ cu clywcd nb\v'n
(5iarad 0'111 l.\Ylllpa:l j~cu 11ci~il1U
vn iurmur melfedatdd yn 119wn•

wvnl1jrn, ond, )'n mctbu S"rYllcud
dtm 1'm hell'u. Mae f~'medd\.vl i
)~cui'i hcnvbipio\ ci hl:f,vgipio a'i
~loi mewn hoes hyeh~n filiyn~tl
o filltirucuu i f[)),fUU.

Dwi ddim ~Ingwyhod er~pryd
ll)) i 'ynld~mueum~efyn :lefyll )~n
llon~·dd. A d"v(!ud >' gwir dwi'm
) J1 hull U l.UliU PUll! IIwi )'IDn.
AA!le'r gorff"ennol d!ln hnen 0 n;wl
lfWCllU:l.

M!\e 'n!l r)"vu n yn ~;nrnd efo ft
rwan. I..lai~ c~rrdrwyuu,
~id"n~'~~tLlio\i~M~ditM"~hi'n
~rjo. J\I\!letlrng , ej~itltt ei Th!lrfl 1'1 i.
~ynSMlwLwg ii phoi)ibl, Ql1d, d~'1'i
dUlID vn I!\IJ~TIJOd.D9ID. N1ge !l1'O~l
e~ phersawr yo cos: fy f'f'roensu

<<1\4 •• i Lny)", Miaw'r Qfoel yn

Ein Hysgrifennwyr Brwd
Ka_yleiglz Iones 0 f-Vyr[ai ac
/wa'l lYl,Jli'Jt"S 0 hi/ian.

Dvms Knyleigh jones 0

Flwyddyn 11 ac 0 d5' Gwyrfai ar
y chwith. a enillodd brif wobr
lcnylollolQl yr Bistcddfod - y
Gadarr.Emllodd y wohr hon, 9
oeJJ i.1royr.,;r diGgyblion 11)'11 yr
vsgol tr\wy ysgrifennu stori a'r
un Q'r ~unl)'nol; C)'d'\-vybod,
Cywilydd, Celwydd neu ))eflro.
De\visodd Kaylcigh 'Deffro' fel
testun. Isod ce\vch g~'fle i
fwynha\l ffr\.vyth ei llafur.

Eisteddfod Ysgol
Brynrefail

Dyma un 0 brif ddigwyddiadau
calendr yr ysgol a'r gymuned ers
blynyddoedd bellach, a braf, ar
fore 0 Hydref oedd gweld
neuadd orlawn gyda'r bwrlwm
i'w weld a'i deimlo. Eleni, tro
Eilian oedd cipio'r cwpan a'r
fuddugoliaeth. Nid oes digon 0
ofod i ddathlu pob llwyddiant 0
bell ffordd, ond hyderir y bydd
y lluniau hyn yn rhoi blas ar y
cystadlu, )' rniri a'r brwdfrydedd
di-gwestiwn sy'n rban mor
amlwg 0 blant yr ysgol hon.

n..,..,JJ,\-vn Jon t5'-vctth~o )'-n

IVlenal Tra\Tel ,rnl!
)J~h.,ernnrl'on, Q chcI'ais

\VCfLOU [Wy']iau i \\rananO]
~<:",er;a;d. IletyJ ~'nr ll\,n

fc \,cJ\~LIJ full IV ffnnLl.
Uarl~:eh'l'h<'Ornfls] hef~J0
flwydc.Jvn 11, \~redjdod j-ill

l:jw<,;t\.t yll y;;;~v~~~b",Yr
(llnt(l. 1l:!1I1'cet~IsUYtle J
,J,I., no...·,e!n (f"""a.hanoi
J;) IliJ;iun iLItii Oi ncl)'Q.

Jason Cook
chan C) dim.

arnscr.

Es iDMM gyda David
Thom~~ !l !\,{!\rc Benthrun.
M.l wneuthum i fW)rnllau

g\¥ncud oiTa llringo a cael
or()tilld 0 \vetthio lla\vn

~'eddsru imi fwvnhsu fY
mhrohnd l5WUilh yn an~'.

Mac \vcdi bod vn gymorLh
ma\~r .i. aU ddew~ fy ngyrf!\,
a dcall sur mae b)"ryd yn )'

bvd gul9.ith {to 19.Wn.

(;alVln Jl1011U1S

Cefais wytbnos rno
Ngb~'ngor Gwvnend, 130m
)'n plastro ae yn S'Ve~thio'n
galcd lawn.G~ ~)l1ci dl.1uu
iadnabod llawer 0 wahanol

hob) a dysgu SS~I;9U nc,"v),dd.

1\4nrl", Da'1.1i~_~

Ysgol Brynrefail

• '\

ri )'0 datgan cu bodlonrwydd
ynghylch agwedd, safon a
brwdfrydedd disgyblion yr ysgol.
Dyma )'mulcb rhai o'r dis8yblion
cu Iiunain:

Daeth y cy£le unwaith cto i
Flwyddyn 11 fynd ar W) thnos 0
oronad gwaitn 1 weithle O'U
dewis. Ru'n gyfnod hynod
lwyddiannue, gyda chyflogwyr di-

Profiad Gwaith

at yr achos, gan roi cyfanswm
felly 0 £5,300 i'r ysgol. Yn y Ilun,
gwelir rhai o'n casglwyr mwyaf
brwdfrydig yn derbyn siec oddi
wrth ddwy 0 weithwyr y cwmni,
sef N ia \Villialus ac Avril Jones.
Diolch o waelod calon iddynt am
eu haelioni,

Ynddiweddar, fe gofiwch i ni son
am daith gerdded hynod
lwyddiannus yr ysgol. Wei, ar 61
cyfri'r ceiniogau prin roedd )'11
bosib mynd at gwrnni'r Abbey
National gyda'r ffigwr terfynnol,
sef £2,800. Fel cyfraniad at hyn,
cyfrannodd yr Abbey £2,500 tuag
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I))un W'11~am:.(llun ~fe,..h}'n) ('I

tlW~Jl1dtlnY u Qy I:ilirul u fU'II
fuuu'W§vl )'UO nf5bYf;tadle\1!\eth
l-1w~ vr 1t9nc. y~grt[Cl1nodLl
lYl'~p :;,:<.,>,.;5)'(;in1r t.cstun 'V (.;'lon1
!l Robei l11i'VIl ci cb)'hViQQi jJl ':
....h;fyn ne~!lfc'l'r Hen.

'A' 1t 1'1

'Drri'n owo.£'io.C(.)['!obrad y ddal1
OnonYOl. Gedu, IDi ow\!
';cllftoeJ."1 'In perthyn 1Med j. Fe
uUdrganfu tIorl1d i'IIl b.ilv 1J i
Jd~nlstr;o a dymchwel fy mytv~'d
oerOai[h 1. OllU mi [ydd brad ).
\!J~~Qhonynl a.r eu cydwyb()d
nm hVlll.

M~<;'r ff'~:.r 'In f}. nall'1, yn
~aor rV Ily[~tl 1. 1'11 f}' ncf[ro i,
IJllr),wll'" ~~ <':\.1 l"lVl.-yneh:lu, j\Aed i.
fy fft'tt'\d p,Or!lu. Kl1Ydi~Il, f)
11~llClrii.lUI0, jDi f)'JJ )-na dd~::\l.

allan am bryd 0 fwyd i'r dref.
Mae'r ffrog brynais i ddydd

Sadwrn yn gorwedd ar sedd gefn
year. Mae'r sidan j'11 disgleirio
fel cannoedd 0 em au gwerthfawr
yn taflu gwreichion 0 olau dros
do'r car, wrth i'r haul dywynnu
arno. Mae'n noson hynod a braf
Mae'r awyr wedi bod yn gynfas i
arlunydd hrwdfrydig, sydd wedi
ei baentio yn fflachiadau 0 goch,
oren, melyn a phinc. Mae'r coed
yn dechrau colli eu dail brown
goch ae mae heidiau 0 blant ifanc
yn chwarae yn )' gerddi.

Wrth i mi barcio'r car ar y l6n
tu allan i'r tY 'dwi ddim yn sylwi
ar y car yr ochr arall i'r ffordd.
Wrth imi gerdded iIyny'r llwybr
tuag at y ty nid wyfyn sylweddoli
fy mod yn cerdded i lawr tuag at
uffern. Dwi'n cerdded ar hyd y
cyntedd ac yn sylwi ar rywbeth
newydd, arogl newydd. PerS3\Vr
cryf. Persawr dyne 'Gucci
Envy'. Nid Iy mhersawr i. Dwi'n
clywed swn traed uwch fy mhen.
Mor dawel a chath fach rwy'n
sleifio i Iyny'r grisiau. Dwi'n
troedio pob gris )'D ysgafn fel
pluen 0 eira, a'm calon i'n llamu,
f)' nwylo i'n crynu. 'Dwi'n yn
clywed llcisiau, chwerrhin. Llais
merch. Llais sidanaidd. Mae
golau gwan dan ddrws f~'11of{( i.
Mae arogl y persawr }11 gryfach
nawr, Dwi'n l1amu am ~.drw ~ a'i
luchio'n agored a gwcld .\iedi, f~'
Ifrind gorau, a Rhydian, f)'
nghariad, yrn mreichiau ei
gilydd.

.\{~e'r aer vn oer ond mae
'nzwacd i'n bcrwi. Mac lnl)halon
; ....·e~ e; rh~\.lJino mna fy rnvd 1ar
ben, duc:;:, dim ar 61, dim ond
tjWllSIe_ G'v!lgl~ diddtwedd.

'Dwi'n trot a rnedcg, mac fy
11Y8a~d wed~ eu dallu zan
ddaarau, v boen vn f)' 11g,"VC1\)f;U i
yn Jdarnnu. 'Dwi'n rhedeg Illwr
Y Rrisiau, allaIl or,,)" r dnvs
ferynl, d"vi'n crnfangl1 am aer;
'D",'i'm yn arOi) i felluwl ""fLll 1

ml redeg i'r Jon. tvlae d\vy afon 0
ddaorau chwilhoeth )In llosgl
wrlfi IdtlVilr lifo l£1\Vl f)' n1u\,11" i.
JD\.v~ddi~ yn clywed y ellr. 'Dwi
uuim ),'6 z;vvcld y cn.r. Ond. 'd\tri
yn reimlo'r car. r 11ach goch.
SO.L·C.;h :.yfrdanol y hrecs. ,r nil
oerni. J Jisla'VDv)rdd. Du)y\,h,

'pwi'n ~wc:t.~o <:h;fft ddwhl
henO.· UVIld be dtlv,,\'cduitJ i )'Yith
1\hyJ!olll.

Fy(lcl!J idQim atlri( lill UT U' 01
\11 n'iU9) IS"&:!. P ....Jr~ dl gwci~
'whdth j d~i'

I 'd 1\ h .<!r1w\1!i\( ~~'r~J1'>91 (\ r oen1
rundan!l i> M1 wnn 1 rywn~llll Clc
j chtlilllUU 11'Wf'f~"

Chw~t~~ t~a ,LlllO. IJ1'Oi
l\hyLllnn OUilll )"1o~lluco~o ;
Acbub ~ituwyl1. Men(), m~C'Il
:Jtlilh mlYl1\l\i'i\ in i n~ t7rfn..fod
ayftt!lt. tfel1Y U\Ul'U ClOOlllln:f u'r
,/"'b'11'1 F fuan. ~ wt~lt~'n
(llll:llindol )'11~m)'p~l.\ Rhy<.l,nn

... * •

cariad, ae yn rhyfeddol, roedd 0
yn fy ngharu innau. Roedd 0
wedi sylwi arna iyn cuddio tu 61
i gysgod Medi. Roedd 0 wedi
penderfynu fy mod i yn dlysach
na hi, fy mod iyn haeddu cael fy
ngharu. Am unwaith roedd
Medi, fy ffrind gorau dan fy
nghysgod i.

Roedd y ddwy ohonom nj mor
agos, ond eto mor wahanol.
Graddiais io'r coleg, doedd Medi
ddim mor lwcus. Cefais i swydd
yn un ° brif ysbytai Caerdydd.
Cafodd Medi swydd llawn amser
yn Tesco, ond, roedd hi'n hapus
drosta i, doedd dim cenfigen yn
perthyn iddi fel fi. Roeddwn i
mor hapus, mor llwyddiannus.
Roeddwn i, o'r diwedd, wedi
profi fy mod icystal, na, gwell na
Medi. Felly pam? Pam mai fi,
sydd wedi fy nghaethiwo }'Il y
carchar oer, di-obaith yma yn
erbvn fy ewyllys?

Mac Medi a Rhydian wedi
mynd. Mae'r distawrwydd yn 61.
'Dwi'n anhapus. Mae'r duwch yn
f~'nychryn. Dwi eisiau crio, ond
does yna ddim dagrau. Dwi
eisiau sgrechian ond does yna
ddim swn. Does yna ddim byd.
Mae f)' nghorff i wedi rhewi.

Mae'r niwl 0 flaen fy llygaid
i'n fy mhoeni. Mae'n cuddio
rhywbeth pwysig, rhywbeth
poenus. Dwi'n trio coflo, ond yn
methu. Mae yna rywbeth mawr
ar goll.

Dwi'n colli Rhydian. Colli
edrych i'w Iygai d tywyll 0 a
theimlo'n hapus a chynnes.
Coll~'r d~re_id;.

~e Vila rvwncin trwm ar f)
llaw ~] yn swasg\l f~'my~ i.
Modrwy. ram ci 1100 hi mor
Jrwm~ Pam fy mod eisisu et
mvnnu hi i [[)'Vrdd a'i lluowhiQ
mor bell a phosib?

Dwi'n cofio'r no\)on ).
rhoddodd Rh~,d.i!:ln y fodrW~' i
mi. rc auda)yodd v fy n8h~ru am
hyth, fc addQwodd ()'r byd 1 mi, fe
uddawodd 0 na fvddai b)rth yn fy•ng9dael i. rc cLlrycholld yn
..Idwin ;,m llY(:rn id 9C te. ,
addu)yoOO fod '111 ffyJdlon 1ml

Ffyddlon? IVlae yna rywbclll
yl"l boJ oyb.'r 6a;,.. ynl.\. 11t1ylru0
dUlli ci ddcfll)'ddio,

Mae arogl y ~Gtl~~i .hnv~r'YO
ul. MllC hl\,ui )'D 91. Mue tt:1~g
Uhydtnn vn l'rynu.

<M"gg~~u ~ .m!] phs, tT\add~ll!'l
t m,.'

MsJJau ~ Pfrddlo_n~ I(-;u~~i
nnvvr' Mac'r ni)'yl yn \'iU'iuoJ
Jwi ,/n dechroll coito.
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• Cerddoriaeth Fyw ' Cwrw Go lawn
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Dewis eang
o Welyau a 3PISuites.
Llenni Venetian a Llenni Roler.
5,000 IIathen sgwar 0 garpedi
mewn stoe - allweh chi
fforddio prynu 0 batrymau?

iGLANHAU CARPeDI GYDASTIMVAK

~fon/i=!'facs: (01296) 660291

9-5 pm Sadwrn

Ar Gau
Sui a Mercher

WAUNFAWR

LLEUFER O. ae N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI Ar Agor

9-7 pm

Yn y lIun mae Nie. Rtuen. Dafydd, Aled, Iwan. Lois. Gwenan a cetnn yn
cyflwyno y rhoddion i Val Maud a Gwenda Such, Iy Enfys.

I

Adran lau wedi bod yn brysur yn
coginlo cacennau a blsgedl i'w
gwerthu. Roedd yn werth gweld y plant
yn eu gwisgoedd ffansi, a chawsant
hwythau bleser mawr 0 weld yr
athrawon yn edrych yn wahanol lawn i'r
arfer! Casglwyd £300 tuag at Ap~1
Plant Mewn Angen. Diolch i bawb am
ymuno yn yr hwyl.

o'r pentrel a ymunodd gyda ni.
Treuliodd BI.6 bnawn yn Ysgol Syr
Hugh Owen ddydq Llun, 15 Tachwedd.
Mwynhaodd yr 14 dlsgybl eu hunain yn
fawr iawn. Byddant yn ymweld ag
Ysgol Brynrefall yn Nhymor y
Gwanwyn
Bu'n ddiwrnod 0 hwyl yn yr ysgol ddydd
lau. 19 Tachwedd. Roedd plant yr

Ad, "n In,. Y" nynorthw)'n orrJn'r c-:.nn\J.

99v99wyd y dorch ~.. 'I ~ofob ~nn y
uuau lIUloyylJl tlynal, 001TUlliO\) rtal ry lil
r\C(.;I(.;y Gnrrllll, OIOllill fr rlll(jill U jJllOVVO

enulodd Hilda Wiliams ysgoloriaeth i
fynd ar gwrs I Goleg Denman a
lIongyfachwyd hi gan Cathenne Jones,
y Llywydd Croesawyd Mrs Pat Parry I'r
cyfarfod fel Cynghorydd Sefydliad y
Merched i oruchwylio'r gwalth 0 ethol y
pwyllgor newydd. Etholwyd fel a
ganlyn: Llywydd: 'Mrs Catherine Jones;
ls-lywydd: Mrs Hilda Williams;
Ysgrirennydd: Mrs Anne V.Williams; Is
ysgrifennydd. Mrs Pat Parry:
Trysorydd: Mrs Wenna Edwards; Is
drysorydd: Mrs Mair Parry;
Ysgrifennydd Rhaglen: Mrs Catherine
Jones; Clwb Cynilo Mrs Nancy
Buckley; Lluniaeth a Raffl: Mrs Iris
Evans; Gohebydd rr Wasg: Mrs Mair
W. Williams.

Diolchodd y llywydd iMrs Pat Parry
am ei gwaith. EniUwyd y raffl, oedd
wedl ei rhoi gan Alice Johnston, gan
Mrs Nancy Buckley
TAITH GERDDED NODDEDIG.
Dymuna Nia Griffith, Dolydd, ddiolch yn
tawr iawn I oawo a gerddodd ae a'i
noddodd i wneud y daith gerdded ar
hyd Lon Eilian yn ddlweddar. Codwyd
swm 0 £624 i Dy Enfys (llety I neru aros
yn Ysbyty Gwynedd Ira mae eu plant
yn yr ysbyty). Gyda'r anan fe brynwyd
5 teledulfldlo, clociau radto a lIawer 0
'Idios. Cyflwynwyd nhw I Dy Enfys yn
ddiweddar.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL
Cynhahwyd cyfarfod o'r Gyrnoeimas
nos Lun 8 Tachwedd, pryd y cafwyd
sgwrs ddiddorol a hwyliog y 'Tri John'
gan Rol Williams. Oiolchwyd iddo gan
Gwilym Williams. Cynhelir y cyfarfod
nesat nos Lun, 13 Rhagfyr. pryd y eeir
sgwrs gan Y Parch Huw Gwynfa
Roberts ar 'Hen Boteli'.
COR Y WAUN Bu'r Cor yn cadw
cyngerdd i gymdeithas Capel Nasareth
ym Mhenrhyndeudraeth ar nos lau 4
Tnchwadd Gwynn Davies oedd yn
cyflwyno sydali «raethinob arforol, a
cnatwyo noson gartrefol tawn 9yda
cnroeso'n 01 t'w hen gynefln, tel 'lde, I
Ann Pritchard, ein cyfeilyddes.

Mae'n brysur fynd yn dymor
Carolau a gobeilhiwn gaol cyfle i sanu
mewn un neu ddau 0 Gartrefi Henood
eyn y Naoollg. Fel arall byddwn yn
cymryo rhan gycta phlant yr y~gol
mewn cyngerClCl ar nos Fercher 15
Rnagfyr gyda'r enw at Eisteaaroa Eryn
a r Cytflnlau.

Ar ::.lrl~o ~gwQnnu hwn mae Ann
Pritchard yn sal ac ~urwyn Griffiths yn
9wollo or e,1 derbyn lIawdriniaoth ar ei
IY9aid dyml.lnwn adferlad lechyd
bunn I'r dd:.lU Os ydych oisiau trofnu
n050n sydu'r Cor; cofiwch 8y~ylltu 5'r
y"grlfonnydd, Emyr Aoben\) ar (01 Ze6)
0:)01 ZOo
YSGOL WAUNFAWR.
Diolch i b~wb a ymunorlrl ?I ni yn ell'l
9w~opn"oth Diolch~~rwoh )'ns
Ngnopcl GfOe~-y-VVt1Un rOrtl Uyuu
GWQngr. 21 HVOrQI HVOVm vn
awerthlawrogi caal cynullQldfa
CrOOGO orbonni3 i M'$" Lowri Morrin 0

OUUllll0lUI1 I'll plilil. oyau yn yvvnoud 01
nvmarfer dvsau ym mlWYddyn J drn
(Jvf~6tJ<1 ~~It" tANt"""~Dvmll"W" nnh
IIw)'ddi••nl iddi.

tlU n II~ pry:JUr. I\eth E)l.~ a 0 LIra\')' I
V~ool Svr ~uah Owgn torg ClVCll1
Mawrth Q Taehwedd. : wt!)ld n:tt!)r 0
'W'f1WY~191l Y QyQ pop Cy'~~ra$~ 'In
pel rrolmlo. Yn 01PODJOn, tlln rllur a
DQI9n Fllrvn V orvmlwr 0 w~lJnr~wr.
oodd y Uolrynn!1U
o",..,u I M... P, a~nelll 'I ny....ddolnl),ddol
atom y OIY'frnOO nvvnnYV noryo gan
~nnv!::olJ pldnl OQroyn , IIwyoovn 0 SUI I
...1",1,1 om AI I dRonAdd
Cynl11,\ltwy'"OW;:01;l;:ontoc\l, 'I Cudo..,d,e.d

yn neuaOd yr YJgol lorc IOU, II
rgCnWQ(f(f. PI9nr BL6 og(fd vn OvlrilOI
am Y Qwas~naQlh elQn;Qydn nhlnnl yr

, 1"')'",,,.8n..-h"'g;nn nn nhf"\rc..'JAlj

~191inI p"yyp~m~9119~m~~n~f \r~
oom yn yr y~oYlY lIC yng Ngnonrcr
Pt.r'\j~!ll'wt\1I1'\ yl'\ y~tfll'l y flwytftfv~
dd;wc>lh~1 os. d<)chrou'r flwrddrn han.

vOfiOn oynnov al DaYVO,
~EFYDUAD Y MEf1CHEO.
CV~~~liwV~V Cvt~l'ft,lf RlvnVlfdOIVrI
I!"' ..... ! ~olwyA y We.. '1"1 hnnwn I.. " J
To:".::h""odd ODrlln"""rd adroddl:>d o'r

"'y'~rr~<.I <.> O,o,iVr Clfionydd a

~yl1lli\IiYVy'" ylll IYlIIVIlIr'ilvlin p"Y'il yl

O)"ma (i, Katie nobe,'1., TrA( 1=:1:F\n. rn

oynluno NQOOlig I.IQY'flin Q elYYJ~Qyn
N@WVaaoaa I oawn o'm cYl@llIlon tfm
t~llhJv tlwvlf~v~~~~ NI~1I~tfVnd~'~rv

AnfyrrVVT1 yin 'Vy~yrll~'W'hl1l~Q l1~f)'dat Mr

tlryn Uonc:J. QOlculryn, (1'f l(Julu yn (jU
DfOrQOID:JQln 0 00111 QI ram vn
dd:woddar Ure L. Jonoc. ~ oedd yn O~
mlyvyt1t1V~I Uvyn un VQn~9"9nhynli\r
V OQntrQI.
OIOLC~A DVMIJ"'O'", nna

vY~YM~eIlYll.,(,(N yll g\.lYYy~ i\\ &;1c,;ri
And@rson a'l l@uIU, J ~tlld Glvnafon, yn
61 on'~f6dIO~4ti1 0 t)OIlI m~m~Igri 0

dd:wnddnr

MYNYDD GWEFRU LLANBERIS.
Pnawn Sui, 12 Rhagfyr. am 2.00 o'r
gloch cynhelir Cyngerdd NadoJig yng
nghwmni Cor Meibion Peris a Seindorf
Arian Deiniolen. Dewch yn lIu 1 dreulio
awr ddifyr. Nid oes tal mynediad ond fe
wneir easgliad at Gronfa CLIC - Caner
a Leukaemia mewn Plant.
DYMUNWN well had buan I Mrs Ann
Clarke wedi iddl fod mewn damwain
car yn ddiweddar.
GENEDIGAETHAU.
Llongyfarehiadau i Valmai a Paul,
Rhoslwyn ar enedigaeth mab bychan,
Iwan Ynyr, brawd bach I Sion Tudur, ail
Wyr i Mrs Mair Williams Cetn Coed, a
gor-wyr IMrs Mary Evans, Tref Eilian.
Llongyfarchiadau hefyd j Christina ac
Arnold Roberts, 10 Bryn Golau ar
enedlgaeth wyres fach, Georgina
Louise, merch fach i Valerie a
Christian. Mae Mr a Mrs Robin
Roberts, 11 Bryn Golau yn hen daid a
nain i'r fechan
Anfonwn ein cofion at Mr Robin
Roberts sydd ar hyn 0 bryd yn Vsbyty
Eryri.
DATHLU PEN-BLWYDD.
Dymunwn y gorau i leuan Owen. Stad
Croesywaun ar gyrraedd ei ddeunaw
oeo. POb hwyl itl yn y dyfodol. leuan.
SWYDD NEWYDD.
Llongyfarchiadau I Kirsty Jones,
Cynefin ar gael el onenoo yn Chwaer
(Ward Sister) mewn ysbyty yn
Northampton.
PRIODASAU. Dydd Sadwrn, 20
Tachwedd, yn Eglwys Gadeiriol Dewi
Sant, Sir Benfro, priodwyd Sarah
Grindley, Fairfield a Christopher Bird.
Dymunwn yn dda-i'r par ifanc.
Dymunwn yn dda hefyd i Bathan
Williams, Fferm Bodhyfryd ar ei
phnodas a Sion. Oymunwn yn dda
iddynt yn eu cart ref yn Hen Golwyn
YMOOEOLIADAU Dvmunwn
ymddeoliad hapus i Mr John (;lIis Ty'n
Llidiart, o'i ewydd rheolwr yn Slop
5termat yng Nghaernarfon.

Bydd lIawer ononorn yn y pentref yn
colli cael ein wyau ar stepan y drws
bob dydd Gwenor o'r wythnos hon
ymlaen, gan fod Sion, Penrhos, wadi
penoerrynu, ar 01 blynyclcloeclcl rnartn 0
ofalu amoanom, ymodeol. DiolCll yn
IClYfr Itl, olOn, Cl gObOlthlo y byclcl Y
annlaeth laser yn e~mwylho aC yn
gwella dy Iygald.
AOR~F O'R YSBYTY Dymunwn
wollhad buan i TrGfor Beech. Bronallt,
wodi iddo ddorbyn ('II In nowydd yn
Vsbyty Gobowen
Dymunwn wollhad hofyd I turwyn
Griffith, TrofoddYQ wod, iddo dderbyn
trinlaeth j'w Iygaidyn Ysbyty Gwyn~dd.

OOOallhlYVn hafyo y byt1t1 Huyv,
1releddyg, yn gwella wedl IddO gael
anaf ,'w droad tra n chw9ras tsnlQ yn

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

I ......
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traddodiadol iw,d mc,·,,,n
ll" )r~) uu carrrcrol rncwn ltlJlUTI
hpntrE't yf\s:,t nsiliWllli1i L~eth
i\ S~l,;ffil'l 13o'Wcn. v t"r.lrn,vyr
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nt"\f~)dd

Ciu;n d,'dd sut a bl'rbr)'dnJI 17r glll!1

Pfoni~T('h (012~6)674;68
igad,~hwrud 11CU urchcbu

ymlaen flaw

Croeso mawr i bawb i'r
'Rryngwna'

yng "ghatlol pentrcf Cacarhco. I

lie ceir bwyd cartref ac
.u'l,n,...iaeth 0 dctiod"dd, .

• Igeisio am grant
• 1 gael hyflorddiant
• i\\irfoddoli
Ffoniwch. 0 l~ 667:!626

neu 01341422575
vmhohadau.nlnantellg\\ \ nedd.con1- .

\\'\\'\\ nlanlellg\\) n~ddcOin
Rhu LIl*tn I(l68SS1
Rhu (~T11nl" t!027 I

Cysyllrwch fi Mantell Gwynedd am help:
• i g) chwyn prosicct
• i redea mudiad~

m~'t:CLL
G W Y H £ 0 0

YII ~!1!D9 S'WjI Iall ~.. rrodaOl u, • ..lotJ. r
WJ'J' trl"'J ..ah,llro,'p' end [mmU y., L'Uf-4'J

MYNYDD GWEFRU LLANBERIS.
Pnawn Sui, 12 Rhagfyr, am 2.00
o'r gloch cynhelir Cyngerdd
Nadolig yng nghwmni COr Meibron
Peris a Seindorf Arian Oeiniolen.
Oewch yn lIu i dreulio awr ddityr.
Nid oes tal mynediad ond fe wneir
casgliad at Gronfa CLIC - Caner a
Leukaemia mewn Plant.
OYMUNA'r Cynghorydd Trevor O.
Edwards Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Oda i holl
drigolion Llanberis a Nant Peris, a
diolch am eich cefnogaeth drwy'r
flwyddyn.
OYMUNA 'Ffrindiau Eglwys St
Peris' ddioleh 0 galon i bawb a
ddaeth i gefnogi eu Ftarr Nadolig
yn ddiweddar. Cafwyd eetnogaeth
hynod. Diolch yn tawr lawn.
OAAMA'R NAOOLIG. Cynhelir y
ddrama 'Pwy Sydd Wedi Dwyn y
Nadoliq?' yn Eglwys St Pens ar
nos Sui, 12 Rhagtyr am 7 o'r gloeh
yr hwyr. Oewch yn lIu.

~

~ NANT PERIS
Llinos Jones, 6 Nant Ffynnon

Ffon: (01286) 871820

D. P. 0 ENS RHIWLAS

Bwo aa "cd~ ill' !;i\~1i\r y,ytcr pOb
n'l.alli 0 105: rye: fal- nos'We~lhi.au

allan, pru-lion, lripuu !\C ;lti.
CW~~~.,~~thp~r~onola thp}prau
rhe~ymOJ gan (01248) 361044

BWS BACH AR LOGYm~~tynilldFran wcdi Torri?
Ar\S~Y\ ..I-\~iN~wy~~)O~ f~lly

TI FFONIWCt1 u
(Ol~66)650a17 J1CU (07760) 611 G17 (~ym...dQl)

Eifion Hughes (7 diWl'nod)
CW<WJ~f1.~ethDa am fJr;<; anhtJ30al

rCDGIJIIUIO
.MI)( fr.-.\!. lJ HI tllOO!
SOiJI )11: I U

([R MONt4 01CUlF.LL.tGG10
...J't (i ~

GALLES)

EFEILLIORoedd dydd Sadwrn 23 Hydref yn
ddiwrnod hanesyddol ym

mhentref Llanber - er i'r achlysur
dan sylw ddigwydd gannoedd 0
filltiroedd i ffwrdd yng nghalon
mynyddoedd yr Alpau yng ngogledd
yr Eidal. Ar ddiwmod hyfryd 0

Hydref yn sgwar Marconi yn Ninas
Morbegno cynhaliwyd yr ail
seremoni i selio y berthynas rhwng
y ddwy ardal.

Croe sawyd y gynrychiolaeth o
Lanberis gao faer y dref, Dr Giacomo
Ciapponi, a soniodd am gefndir y
ddwy gymuned a bod banes i'r
digwyddiad san fod rhed vvyr o'r dref
wedi cystadlu yn flynyddol yn Ras yr
Wvddfa ers 1980.~

Arwyddwyd }r siarter gan Mr Fred
Owen, ar ran Cyngor Cyrnuned
Llanberis, a diolchodd i aelodau
cyngor tref l\1orbegno ae i bawb a
oedd )'0 gysyllticdig a'r digwyddiad.
Ychwanegodd y Cynghorydd Charles
Jones, Cadeirydd Cyngor Gwynedd,
ei bod yn fraint ganddo fod yn
bresennol ar achlysur mor bwysig yn
hanes Llanberis. Soniodd hefyd am
gysylltiad arbennig Marconi ag ardal
Bra }'T Eco, gan fod y serernoni yn
cael ei chynnal yn sgwar y drcfa ocdd
vvedi ei hen vvi ar 61 y dyn ei hun.
Wedi sawl araith arall (yn cynnwys
araith Ken Jones mewn Eidalegl),
chwaraewyd y ddwy anthem
genedlaerhol. Roedd clywed 'lIen
Wlad fy Nhadau' yn adleisio drwy'r
strydocdd yn wefr ryfeddol, a
sylweddoli fod cannoedd a bobl
Morbegno yn bresennol yn y
seremoni yn brawf o'u brwdfrydedd.

Yn union wedi'r seremoni
gosodwyd arwyddion i nodi gefeillio
)' ddwy ardal ger y ddwy brif fynedfa
i dref Morbcgno. Wedl cyfeillgarwch
sydd wedi parhau am dros ugarn
rnlynedd, gwircddwvd breuddwyd
Ken Jones, Llanbcris, a Gianpietro
Berra, ,\-\orhesno, gefeillwyd )' ddwy
dref. Y gobaith Y'" y bydd llawer
rnwy 0 bohl Llanberis yo manteisro
ar y cyswllt at; yn ymweld a'r drcf
hynod hon wrth droed )7 Alpau.
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giol"h om Gi~h ijofno90oth yn YiJtod y flwyddyn

(FfCln: t.tanbsrts 870287)
UJolrham ~jeh(1(!fnog!ll!th drwy'l' flwydd DEINIOLEN

Ar ngl)tA7a.M - 9p.m. bob drwrnod
Petrol. Dlcscl . Nwy Calor. 010 . Wy~u

(_'yl~k8"6t\rtauI l}~p\lra\'\Ncwydd • Corcliuu

NAOOllC LLAW[fJ A nLWVO~VfJ N~WVDD DDA
I HOLL DDARLLENWYR ECO'K WYOO,.A

~dlvvr1h
bawb yn

TICEDI l()ll!IJ!,
Nadolig
Llawen

a Blwyddyn
Ngwydd Dda
i bawo

Glanffrwd
DEINIOLEN
Llanberis 870484

DEINIOLEN
Ffon; Llanberis870048

law@n
dd
yng

Nadol
Iwyddyn
oddiw

IEUAN
WILLIAMS

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA
I'W CWSMERIAID A FFAINDIAU OlL

CWAWBLASUS
OHWERW AR EI ORAU

Dymuna DAFYDD a staff

Y TAR (Bull Inn)
DEINIOLEN

CYFARCHION Y TYMOR
A'R DYMUNIADAU

GORAU AM Y FLWYDDYN
NEWYDD
oddi wrth

GWYN OLIVER JONES

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda i bawb oddi wrth

CONTRACTWYR TRYDANOL ELIDIR
Bob math 0 waith trydanol i'r Cartref, ac
j Sefvdliadau Masnachol a Diwydiannol

Tel: (01286) 879064 • Symudol. 07810736482
Amcangyfrif am ddim • Ar gael 24 awr y dydd

Shaun Jones, Terannedd, Rhes Cynfi, Deiniolen LL55 3LG

Nadolig Llawen
8 Blwyddyn Newydd Dda

oddi wrth
KAREN, MALCOLM

a staff y
WELLINGTON

INN
Deiniolen

FrOn (01286) 870227

I \ '" 'I.'CYFARCHION
NADOLIG

DEINIOLEN

Gwr o'r ardal wedi cael
apwyntiad iweld ei feddyg yn I
Llanberis. Cyrhaeddodd yno I
ddiwrnod 0 flaen ei amser!
Soniodd am ei gamgymeriad
wrth ei feddyg rhag ofn fod
yna arwyddocad meddygol i'r
holl beth. Esboniodd y
meddyg y gallai dau beth fod
)'n gyfrifol - blinder
meddyliol a blinder corfforol.

'Deudwch i rni,' meddai'r
meddyg, 'ydi HUW cyn Cwsg
yn gafael yn sownd ynddo chi
weithia, neu a ydach chi'n un
am ddawnsio ROC AND
ROLL yn hwyr yn y nos?'l _

r DflAENOG I TYMOR Y NADOLIG. 8ydd ;l
Band a'r leuencnd yn brysur
iawn yn ystod mis Rhagfyr.
Mae cyngerdd yn Eglwys
Llandinorwig; Canolfan
Dinorwig; Mynydd Gwefru
Llanberis; Yr Awyrlu, Fali; ac
Ysgol Gwaun Gynfi Delniolen,
ynghyd a Charolau yn Tesco
Bangor a phacio bagiau yn
Safeway, Caernarfon.

Gawn ni fal pwyllgor y Band
gymryd y cyfle yma j ddiolch i
nenl yr ieuanctid o'r pedair
adran sydd yn y Band am eu
cefnogaeth ar hyd y flwyddyn,
a hefyd i'r ardal ac oddi allan.
Heb y gefnogaeth nl fuasat
IIwyddiant.



Dymunwn Nadolis Llawen a
olwyaayn Newyaa DaH I bOWl:)
yng NghaAathro, a ehyfoillion a
phlc-nt ftllt\.l~.

• • •

19 11.00: Ysgol SuI.
5.30. Gwasanaeth Nadolig eto
plant yr Ysgol SuI.

26. Dim gwasanaethau,
CROESO. Mae Rhian, merch
Steffan Bowen a chwaer Gareth,
wedi telthio 0 Ganada i ymuno a
theulu Tafarn Bryngwna.
ADRA O'R YSBYTY. Mae Mai
Jones, Crud yr Awel, Rhosbach,
adra unwaith eto ar 01 cyfnod yn yr
ysbyty ae yn gwella 0 ddydd iddydd.
CROESO i Dennis Ratcliffe, tad
Jayne Lloyd, sydd wedi symud i fyw
yn Nhyddyn Cae.
SVMUD CAATREF. Oherwydd
rhesymau personol mae Mary
Owen, 10 Bryn y Goff wedi symud I

Gartref renrnon. uanraes. Ynys
Mon.
YSBYTY, Dymunwn wellhad buan i
Doris Muhlenfeld. sy'n gwella yn yr
ysbyty.
PEN-BLWYDD. Llongyfarchiadau i
Mrs Wendy DaVies. Piss Glanrafon.
ar ei phen-blwydd yn 80 oed.
NAOOLIG YNG NGI-lA~ATI-lRO.
Crynodeb o'r digwyddiadau Nadolig
yma yng Nghaeathro:
Gwaner. 10· Cinio Nadolig Clwb y
Morchod, yn Penrhooj
lau, 16 am 6.00 yh: Ffair Nadollg,
Canol fan y Capel:
Sui, 19 am 5.30 yh: Gwasanaath
Nadolig y Capel
Mawrth, 21 am 5.30 yh. Parti
Nadollg plant cynradd ac ,au:
MerchGr, 22 am 6.30 yh: Carolau a
Chawl 0 dan y Goeden Nadolig efa
~eindorf Llanrug:
Sadwrn 25: DIWRNOD NADOLIG

am yr holl alwadau ffon.
ER COF am ben-blwydd ar ddydd
Nadolig ddwy etaill annwyl, Mrs
Nellie Hughes, 4 Gwyrfai Terrace,
Clwt-y-bont a Mrs Gracie Thomas,
24 Cae Garreg, Caernarlon. Dwy
tam, dwy nain a dwy hen nam
gariadus a charedig iawn, a dwy
chwaer arbennig.
Mewn hiraeth - eu plant, wyrion,. ,
wyresau, gor-wynon a wyresau au
chwaer.
Cadair wag sydd ar ddwy aelwyd
Llelsiau garem sydd yn fud,

Gweld eu heisiau ydym beunydd
Colli wnaethom drysor drud.

Byth yn angof.

MYNYDD GWEFRU LLANBERIS.
Pnawn Sui, 12 Rhagfyr, am 2,00 o'r
gloch cynhelir Cyngerdd Nadolig
yng nghwmni Cor Meibion Peris a
Seindorl Arian Deiniolen. Dewch yn
lIu i dreulio awr ddityr. Nid oes tAl
mynediad ond fe wnelr easgliad at
Gronta CLIC - Caner a Leukaemia
mewn Plant.
MAROLWAETH. Bu farw Mrs 'Lilly'
Jones, Goleufryn. ar 11 Tachwedd
yn Ysbyty Gwynedd yn 95 oed.
Cydymdeimlwn a'j mab, Bryn.
CYNGERDD EISTEDDFOD. Er
mwyn cyfrannu at Ap~1Waunfawr a
Chaeathro tuaq at Eisteddfod
Genedlae~hol Eryri 2005, bydd
cyngerdd hero COr Vsgol Waunrawr
ar 15 Ahagfyr. evoo manvnon lIawn
ar gael maes 0 law.
PEN-BLWYDDI 0 BWYS,
Llongyfarchiadau i Donna Roberts,
Erw Wen. ar ei phen-blwydd yn 18
oed yn gynharach y mrs hwn Hefyd
lIongyfarchiadau i John Jones.
Llety'r Wennol, fydd yn 60 oed eyn y
~adolig.
MARWOLAETH DRIST Ar
ddeehrau mis Taehwedd, mewn
damwain car ar Vnys Mon, bu farw
Helen Ogan, gynt 0 dai Bryn y Got.
TYNFA MISOL. Enlllwyr tynfa mlsol
Cymdeithas Cae Chwarae Caeathro
ar 9yfor mis Taehwedd oedd'
f:40; (63) Einir Roberts, 3 Erw Wen:
1:25, (04) MIChael a Dawn Owen,
Rhyddallt Ganol' £15' (02) Olga a
Petar EVlson Cae Hopcyn: £5: (113)
Dannis RatcliHG.Tyddyn Cae
GWA~A~A~THAU'RCAPtL
Dyma wasanaalhau'r capol am fis
Rhagfyr:

5 11.00: Ysgol 5ul,
9 00, Parch I-Iarr. Parr,.

12 11.00:VsgoISul.

flwyddyn nesaf.
PEN-BLWYDD. Oymuna Peri
Evans, 5 Hatod Olau, ddiolch 0
galon I'W theulu a ffrindiau am yr
holl gardiau a'r anrhegion a
dderbyniodd ar achlysur ei phen
blwydd ym rrus Hydref
CYFARCHION NADOLIG
Dymuna lorwerth a Peri. 5 Hafod
Olau, ddymuno Nadollg Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i'r teulu a
ffrindiau ym mro Eco'r Wyddfa.
DYMUNA Pricilla Williams. Wylfa,
ddiolch 0 galon i'r teulu, ffrindiau a
chymdogion am y Ilu cardiau,
blodau ac anrhegion gwerthfawr a
dderbyniodd ar ei phen-blwydd yn
90 oed yn ddiweddar. Diolch hefyd

CAEATHRO
Clive James, Hafan, Bryn Gwna.

Ftcn: (01286) 679501 (gwaith). 6n438 (cartref)

GWAftA"AA'" r
gan y bobl IIn81T1i8IYNO ..

CVVg,gn891h Pvrf9n91 Oyf.IU3car :CI-IWI
V Qwaoafta64h T~t\AGAI GA~AU
I'cn COli. cvmJ a

Qnoaonooth rr1f Iildollnr
~elly, ro eor bynnae yJych

CWWI VI\ Ai V~~u,
o AUOI I Z:lI~{lMJ

Edward a Gwyneth Morus-Jones 0
Landegfan. Diddorol lawn oedd
gwrando ar Edward yn son am ei
ddyddiau cynnar ym Meirionnydd,
ac yn canu rhai 0'1 hoff ganeuon, a'r
gynulleldfa yn ymuno. Bu Gwyneth
yn darllen rhai 0 gerddi ei hoff
feirdd. Cafwyd noson hwyllog a
difyr. Y Llywydd oedd y Parchedig
John Pritchard.

Yng nghytarlod Hydret, cawsom
gwmni dau arall, set Jenkin a
Glenys Griffith 0 Fethel. Rhoddodd
Glenys dipyn 0 gefndir rhai alawon
gwerin a chanodd y ddau amryw
ohonynt yn swynol dros ben.
Caws om gwis i brofi ein
gwybodaeth 0 rai hen alawon.
Diolchwyd gan Mrs Jane Thorman
Jones, yr ysgritenyddes.

Ar 22 Tachwedd, cynhaliwyd y
trydydd cytarlod 0 dan Iywyddiaeth
y Parch John Pritchard Ein gwr
gwadd oedd y Parch Marcus
Robinson, Bethel, a chafwyd sgwrs
ddlfyr ganddo am ei waith fel
Caplan ar y mor, ac mewn ffatr!.
Clywsom am rai o'i amrywiol
brofiadau ar hyd a lied y byd a
hynny yn el ddull hwyllog ei hun.

Anfonwyd ein cofion at ein
hysgritenyddes, Mrs Jane Thorman
Jones, gan ddymuno gwellhad
buan iddi.
MERCHED Y WAWR. Cynhaliwyd
cyfarfod ar 15 Taehwedd yn Nhy
Elidir. Ein 9wr 9wodd oedd Mr Keith
Jones, Rhiw coon, Mae'n gweithio
rr YmddlneC10laeth GeneC1laetholyn
ardal Beddselert a difyr iawn oadd
cael hanes y gwaith a wneir yno,
trwy gyfrwng oarluruau ardderchog
or tirwedd a tnrwy esbomao ar y
ewann Dlolcnwyd yn gynnes moo
can v Llvwvdd, Marian Williams.
YR YSGOL SUL UNDE80L
Fore SuI. 19 Rhagfyr. cynhelir
cyfarfod Nadolig y plant yn ~estri
~banGSar am 10.00 o'r gloch Qydd
plant yr Vesol Sui i gyd yn cymryd
rhan, Am 5.00 o'r gloch byddvvn yn
ymuno a r gynullQldfa yn EglwyS
Cri~t, LI::tnd,norw'g. IIQ cynhQlir
swasanaoth CRISTINGL.
Crov~o cynne~ i buwb.
Fore Sui 21 Tacnwedd. daern 50 0
blant i Festri Capel Ebeneser a
chafwyd bore hyfryd 0 ganu. cwis a
chyfnod 0 ddAna mLJnud0 ddarllen
dlstaw noddedig. Roedd pob
plentyn ac oedolyn yn darllen unai
lIyfrau crefyddol nell ~eibl. I orUen y
DO\:1lvynmvyyntlUVYYU UIVU U L11i1yOUI,
Dymunlf dlOlcn I bawo a drelnOOd, a
~efnoeoddn~ ~ nnddo~d y
vyollilgulOOCl non, gun i110111flU
cronfa IQWvrCt'lug QIO ~r oVfgr y

DYMUNA Mrs Clara Roberts.
Bwlchuchaf, ddiolch yn gynnes i'w
theulu, cyfeillion a chymdogion am
eu caredigrwydd tuag ati yn ystod ei
salwch diweddar, tra bu yn Ysbyty
Glan Clwyd ac yn Ysbyty Gwynedd.
Diolch 0 galon j bawb.
DYMUNA Robert Evans, 12 Hatod
Olau (Robin Scotch) ddiolch 0 galon
i Bet a'l deulu, cymdogion a
chyfeillion am yr holl alwadau ffon,
cardiau ac arian a dderbyniodd tra
yn cael triruetn yn Ysbyty Glan
Clwyd.

Diolch hefyd I feddygon
Llanberis. Ysbyty Llandudno a holl
feddygon, nyrsus a staff Ward
Enfys. Ysbyty Glan Clwyd.
CYNHELIR noson ddifyr gyda'(
Band a'r leuenctid yn Ysgol Gwaun
Gynfi nos Fercher, 15 Rhagtyr am
7.00 o'r gloch. Dewch yn lIu I
fwynhau Gwyl y Nadolig. Mynediad
£2 Plant am ddim.

Bydd elw'r noson yn mynd i'r
Apel Anannol Lleol ar gyfer
Eisteddfod Genedlaethol Eryri a'r
Cyffinlau 2005.
MYNYDD GWEFRU LLANBERIS.
Pnawn Sui. 12 Rhagfyr, am 2.00 o'r
gloch cynhelir Cyngerdd Nadolig
yng nghwmni Cor Meibion Peris a
Seindorl Arian Dslniolen. Dewch yn
lIu i draulio awr ddifyr Nid oas tal
mynodiad ond fQ wnair casgliad at
Gronfa CLIC Caner a Lcukaomra
mown Plant
EISTEDDFOD OENEDLAETHOL
ERYRI A'R CYFFINIAU 2005.
Mawn cyfarfod ° Qwyllsor Cronfa
Leol yr Eisteddfod penderfynwyd
anfon lIythyr i bob tyo fewn dalgylch
Delntolen a cnlwt y eont, I oiyn yn
garedig am gyfranlad anannoi [uag
at IJ Gronfa Genedlaethol.

Bydd aalodau'r pwyllgor Ileal yn
dosbarthu'r Ilythyrau yn ystod yr
wythnosau nasat ac vna yn galw yn
01 i gasglu r arian

Mae croeso hefyd l unrhyw
ber:;)on0 Ddelniolen a Chlwt y 60nt,
neu ral o'r pentretwyr sydd wedl
symun 0" ~'n~1 ac yn dymuno
cyfronnu yn 11001 ymo, onfon ou
rhoddion j'r Drysoryddcs.
}\nn LlOyd, 10 tines Victoria.
Delnlolen, LL55 3LT.
EISTEDDDFOD GWAUN GYNFI.
Oherwydd y olaw trwm a oafwyd
bu'n rhald gohlrlo'r ~Isteddfod oedd
i'w chynn~1 ddydd Sadwrn Q3
I-Iydrof ra': rynhollr yn t\wr :lr !;
vhYY~f'~Iii:QQ~,
Y GYMDEITHA~ LENYDDOL
U~Ot;;gOL CYl"lhtlitwyd oyfQrfod
QgoriQoQIy Qymellha~ Qr ~7 Medi
yn Nny Elldlr. Cawsom gwmni

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

DEINIOLEN



Nadolig gyda Wendy Philips.
Bydd yr Adran yn ailgychwyn ar y
nos Fercher wedi i'r ysgol
ddechrau yn lonawr 2005.
APEL CAPEL BOSRA. Oherwydd
rheolau newydd y Uywodraeth,
wynebir costau entawr I
adnewyddu'r Capel- costau sydd
tu hwnt I allu'r aelodau i'w talu

Penderfynwyd brwydro hyd yr
eithaf i w gadw ar agor a derbyn
yr her a mynd an I gasglu'r arran.
Gofynnir yn garedlg am haehont
aelodau, cyn-aelodau, aelodau'r
Ysgol Sui - ddoe a heddiw,
ynghyd a tfrindiau lu. Gelhr
cysylltu a'r swyddoqron:
Cadeirydd: Mrs Pat Larsen,
Llygad yr Haul; Ysgrifenyddion'
Mrs Eluned Jones. Cae Corniog a
Mrs Ffiona Jones, Tan y Ffordd,
Trvsorydc Mr Arnold Jones, 1 Tal
Arthur, Waun.

Erfynnir am eich haelioni i
gadw'r unig gapel bellach sydd ar
agor yn y pentref.
CYFARCHION NADOLIG.
Oymuna Mrs Blodwen Pritchard,
10 Llys y Gwynt, Nadoliq Llawen
a Blwyddyn Newydd Oda i'w
theulu, ttnncrau a cnymdoqron
EGLWYS SANTES HELEN,
Trefn gwasanaethau ar gyfer rnis
Rhagfyr'
5: 10.30. Cymun Bendigald.

12: 5.00. Cymun Bendiqaid.
19: 4.00 Gwasanaeth 0 Naw

Llith a Charol gyda rhan gan
aelodau'r Ysgoi SuI.

24: Noswyl y Nadollg.
g.OO yr hwyr. Cymun
Bendlgaid y Nadohq

~S: 10.30 Cymun Bendigaid
Undebot I blwyfl
Llanfairisgaer, Llan-
ddeiniolen a Phenisarwaun
yn Eglwys St. Helen,

Yr Ysgol SuI. Braf yw gweld nifer
aelodau yr Ysgol Sui yn cynyodu.
Estynnlr croeso cynnes I bob
aelod, hen a newydd, i ymuno yn
Neuadd yr Eglwys bob bore dydd
Sui am 10.30 o'r gloch, heblaw
am wyiiau'r ysgol.
Cyr1helir Fwyllgor y Cyngor
Plwyfol Eglwysig yn Neuadd yr
I:glwys nos Lun, 13 Rhagfyr am 7
orr Sloch,
Gyrta Chwlst Nadolig. Fe gynhelir
yr Yrfa Nadohg yn Neuadd yr
Eglwys, nos Fawrth, 14 Ahagfyr
am 7.30 o'r gloeh. Croeso i bawb.
Llvtrau Arlannol yr (;Olwys Fo
Iydd LlyfralJ ArjQnnol 2004 yn cau
dydd SUI. 26 Rhagfyr Dlolchir i
bawb am ~u cyfraniadau yn ystod
y flwyddyn.

URDD ADRAN B(;NTRJ;~ Mae'r
Adran wedi allgychwyn yn y
Neuadd Gymuned bob nos
Fercher yn Nhachwedd 0
7.00-900yh.
11: Noson Gorrestru a gem 0

Bingo,
19, Oemau Pot~~,
eli. GerllaU yng ngofal GQralnt

Ggorg~
~Q' NOS LUN Gwneud Gardiau

o'r enw Leah Kingwa yn diolch am
y gefnogaeth a'r newid a ddaeth
i w bywyd hi a'i theulu. Mae'r all
Iythyr gan ddyn o'r enw Moses
Ole Nkonompai, yn diolch i Action
Aid am ffurfio grwplau ymysg y
bob I rw hyfforddi I sarad am eu
problemau Mae hyn wedi dod i
sylw'r lIywodraeth, sydd bellaeh
yn trafod newid cyfrerthiau bywyd
gwyllt Kenya, fydd yn dtoqelu
tradoodtadau pobl y Maasai.
Dyma ddiwedd lIythyr Moses Ole,
'Diolch i Action Aid, mae'n
bywydau ni wedi newid lIawer yn
y ddwy flynedd ddiwethaf.'
Fore Sui, 21 Tachwedd, daeth 50
o blant i Festri Capel Ebeneser a
chafwyd bore hyfryd 0 ganu, cwis
a chyfnod 0 ddeng munud 0
ddarllen distaw noddediq. Roedd
pob plentyn ac oedolyn yn darllen
una; lIyfrau crefyddol neu Feibl. I
orffen y sesiwn mwynhawyd drod
a bisgedi. Dyrnurur diolch I bawb a
drefnodd, a gefnogodd ac a
noddodd y weithgaredd hon, gan
sicrhau cronfa lewyrchus eto ar
gyfer y flwyddyn nesaf.
GWASANAETH NAOOLIG.
Gobeithir cynnal gwasanaeth
Nadolig traddodiadol bnawn Sui,
12 Rhagfyr yng ngofal Mr Myrddin
Jones ae aetodau'r Ysgol Sui
PWYLLGOR NEUADD, Tynnwyd
Clwb Cant Tachwedd a'r enlllwyr
oedd: 1. Dennis Roberts, Cytlr
Bach: 2. Ann Jones. Ty n Gerddi;
3 Pat Larsen, Llygad yr Haul.
Atgoffir chwl rod Ilyfrau Raftl ar
werth gan aetooau'r Pwyllgor ae
fe'l tvnrur mewn Noson Sion Corn
ar 1S Rhagfyr am 6 30 yh yn y
Nouadd Gymuned. Bydd pasnno
wynebau, amrywiol stondinau a
phancd ar gael. Am 10io o'r elw,
mae croeso i unrnyw un
arddangos eu cynnyreh a'u
gwertllu, Bydd Sion Corn yno yn
holfr plant a chyflwyno anrheg am
bns rhesymol Pris mynediad £1 i
oedolion yn cynnwys paned. plant
am ddlm £1.50 i ymweld a Groto
810n Corn.

Q~OOD 07~ ~ALON YW DL.ODAU

Nodiolig llawen Blodau
a diolChtim Ai~h
c@fnoga9th
oddlwrlll

Alwyn a Sorah Penisarwaen Ffon 870605
I • Ailhoedd G~lyn. eoad N9dolla t;I

'CrAm Pol~'
• B~~Qodl Planh,s:onr 9lo~ilU Ffroi) Cl
6ilo

• Donfon blod2'!U 7 dlwrnOd yr wythnos
drwy'r fro

• Gwa~anaoth Tl..Jd~l~nnau
6iuradfTtt{/(lng Pd{)Q~11H 247

• Heryd, Bouquets Nadoltgaldd

cynhelir cyngerdd i Henoed y
pentref brynhawn Mercher, yr
Bfed. Bydd eyfle i gael paned a
mins pel ar 61 y sloe.
Ar 15 Rhagfyr bydd disgo i
ddisgyblion yr ysgol am 6 yr hwyr.
Ymgyrch Nadolrg y Plentyn. Bu
disgyblion yn brysur yn paratoi
bocsys esgidiau ar gyfer diwrnod
'Operation Christmas Child.
Casglwyd oddeutu 40 0 foscys
esgidiau a fydd 0 fudd i blant lIai
ffodus na ni. Cychwynnodd y
bocsys ar eu taith ar 16
Tachwedd.
CRONFA'R PENSIYNWYR.
Dlolcrur i bawb a gefnogodd y
Ffair Nadolig ar 19 Tachwedd.
Enillydd y Bel Bonws Loten mis
Hydref oedd Mrs Mathews,
freshwinds. 8ydd penisynwyr y
pentref yn mynd i Landudno dydd
Sadwrn, 11 Rhagfyr, I gael Cinio
Nadolig yng Ngwesty'r Clarence
ac yna i weld Pantorneirn
Sinderela i Theatr Gogledd
Cymru. Oymuna'r pwyllgor
ddiolch i bawb am eu cefnogaeth
i bob gweithgaredd drwy'r
flwyddyn gan sicrhau gallu cynnal
y trip, Parheir i wertnu'r Bel
BOflWS Loten bob rrus yn 2005,
GYOYMOEIMLIR yn ddwys a
Janice Jones. Perthi. a'r teulu 011
o Qolli nam a hen nam annwyl
iawn sef, Mrs Mary Kate Hughes
o aosirytan.

Estynnlr ein cydymdeimlad
IIwyraf hetyd a Beny, Len, Llifon a
t.ona a u teuluoedd yn eu coiled
fawr 0 g01l1mam, nam . han naln
a hen hen nain. sef Mrs Katie
Williams S Llys y Gwynt, gynt.
Melys yr atgoflon i niter fawr yn y
pentref 0" hwyl a gatwyd yn yr
Eisteddfod Bentref ac
Ei5leddfouau Ffug yr Eco - roadd
Mrs Williams yn un i'w hodmygu
gyda'i hadrodd a'j chanu
disgybledig yn yr EisteddfOd
Bentref a'r actiO a'r caneuon actol
~ hyd yn oed y dawnsio hwyliog
yn y Ffug Ei5tedOfodau.
PENBLWYDDI ARBENNIG.
Llongyfarchladau i Mathew
PhIlips ar achlysur ei ben-blwydd
Yl1 1() oeU. FaD bendltn i tl I'r
dyfedol. Mathew Dymuna
Makhcw Q<;.iioiGh rvv U~uIU.
cynldoglon a ffrlndiau ~m y
c~rdl~u ~!r anrhpoion,

LlongyfQrvhlddetU rT1tlWrhefyd I
Mrs Jennie VVllliam5, Gde Corn log
ar gyrraedd yr oedran tga (\ gO
aGo. Dvmur.~ Mrs WIIJ:amo
r1d:oleh 0 Salon i'w 1I1tiulU 0'1
rrrinOIOU am y IIlJ Cardlt:lll ~c
::lnrhl)OI~r. ~ ddorbyn:odd Diolvh
yn (owr,

GWELLHAO. Anfonir y (!of,on
onrnu ~~ bowb ~y'n Gal yn y
!Jontl til Qdn oU~ttnlo V CQwcl'I
~OfGrlQrl l~chyc4 buan eyn y
Nodoli9'
Y~GOL :SUL ROS;~A QorG Qull
!J~ TachwoQ..-I,duoth Gyrle alaI! I
y~gol 0UI lJosra ~rV~061 Qlll
nQlnlOlnn ddod tlt ~i Silydd i gaul
urian I GymOelinas Action Aid
KQnVQ - Cymdeiihas .;y'n helpu
teuluoedd a cymunedau
dltrelnlledlQ vn y wl~d Vn ystod
!JOeA dGrbyniw)'d ,.ri\W Iytllyr u
'iAwivlvh0 ricrlYCl, UII gan ddynQ~

MYNYOO GWEFRU
LLANBERIS.
Pnawn Sui, 12 Rhagfyr, am 2.00
o'r gloch cynhelir Cyngerdd
Nadolig yng nqhwrnru Cor
Meibion Pens a Semdort Arian
Oeiniolen Oewch yn lIu i dreulio
awr ddifyr. Nid oes tal mynediad
ond fe wnerr casghad at Gronfa
CLIC - Cancr a Leukaemia mewn
Plant.
YSGOLGYMUNEO
Llongyfarchiadau i Carwyn Fan
Jones ac Elhw Griffith am enntll
gwobr yng nghystadleuaeth
Gwasanaethau Masnachol
Cafodd Dron a Sion Maxwell y
wobr gyntaf 0 £10 am gasglu
arian noddi tuag at Ysgol Gwaun
Gynfi. LlongyfarchladaiJ i'r ddau.

Cafwyd ymweliad i'r Ysgol gan
Paula Owen, Swyddog Oiogelwch
y Ffyrdd. Mwynhaodd y plant y
profiad yn fawr a chawyd tatlenni
a gwelthgareddau addas I ddilyn
ei hymweliad

Bu disgybhon blynyddoedd 5 a
6 yn Theatr Sello ar 3 Tachwedd
yn recordio can ar gyfer Cryno
Ddrso Radio Ceredimoo. Mae
elw'r gryno ddisg yn mynd tuag at
Gyngor yr J.4enoed.Cyfrannodd y
disgyblion a gymerodd ran
nwyddau at hamper rw
dcosoartnu gan Gyngor yr
Henoed I gymungdau Gwynedd.
Diolch i Mrs ~. l-Iumphreys am eu
dysgu uc am golio dod a r CD
cvwu gyda hi I Sello!!l

Aoedd pawb yn wen 0 glust I
glust ar 9 Tachwodd pan ddaeth
Gwynant parry i'r ysqo: I dynnu
lIuniau'r dlsgybllOfl.

DyOd Gwener, 1g Tachwedd.
roedd hl'n ddiwrnod Plant Mown
Angen J:loedd cyfle i'r disgyblion
ddod i'r ysooi gon dalu dirwy 0 f:1 ,
Os bydd y tywyda yn caniatau
rYOym yn OWfladu mynd 0
amgylch y ppntref i 90di arian
fun9 at yr elusen. Bydd lIunlau yn
y rhlfyn ne~a.r.

Pob nos I=erchor cynhelir
Campau'r Ddrais rtlwng 3.15 a
4. 00 o'r gloch Mae uddeutu 25 0
ddiSQyblion yn cymryd rhAn a'r
tymor yma rhoddw)'d ~ylYYi AyylJi.

Mu(;'r Y5go1 nefyd WGdi
ymrwvmo I oynllun yssol:on
Gwyrdd, rydym yng nghanol
Q\oltblygu gClrOd naturiOI vn yr
y 001 yn Ony~t~Iac pdrych ar
ddulliau 0 wella'r amgylchodd,
arhed ynni ac aiJgylchu 0 fewn yr
),:';391 ,,'1 yymullljU.

Galwyd nO~w9It" ~rbenn;o °
dda ar ~~ T&~hYYQo\J yn
lii:ili\\1\JUrOo aYIllUrleO y DQnlrof
FQI V~OOI rydVM yn lIonoylarch yr
holl ddis8yblion Q'r oeOolion a
gymeluUd raIl vn V n~~w~lfh
IwV"'~jannlJ~ Ar ddo~1I ijQO
~i~IYn\1yn vvyneOu Toni tiC AlOmg
Odn 'SDIOO(;i~J~'y p~ntrol
")fI-rddiQfi~w~rn'tYuulfflf Y lvnlur:
Oynnellf Ff::JlrNgOl\Jlll VI' yp.ooi ar
9{; Tochwedd. C9fIYY\i~1Odad yrl
lIu, Oyaa dloon 0 9n~hAQlon
N~dr,"g o'w prynu Vn 9sy"lal
~)''Wl~UltlyylJlian Olwyoovn 5 ~ n vn
p;;Irgtoi O~M~Uar 9ylor y nOGon
Cynhcltr 5ioti Nc1UUIlQ ar
Ilu~w~nfllau r KfQd ~'r gfod 0

RAft'v .. ~m ~_fl6 yr hwyr. Hvfyg

10

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

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



'),

elent. Mwynhaodd y plant ddysgu a
ph~rfformlo can wreiddiol.
GWIL CAMPAU'R DDRAIG.
Dydd Mawrth, 2 Tachwedd,
cynhallwyd Gwyl Rygbi Campau'r
Ddraig ar gae bob tywydd Ysgol
Brynrefail. Aeth dau dim 0
ddisgyblion blwyddyn 6 yno a
chafwyd gemau cyffrous rhwng
timau clybiau eraill o'r fro. Y tymor
nesaf bydd aelodau'r Clwb yn
ymarfer a datblygu eu sgiliau hoci.
Mae disgyblion yr ysgol yn cael
eyfnod 0 ymarfer campau Rygbi'r
Ddralg ar 61 yr ysgol bob nos
Fereher, gyda Mr GriHlth a MIss
Jones.
MERCHEO Y WAWR. Cynhaliwyd
eyfarfod 0 gangen Llanrug yn y
Ganolfan Gymunedol ar nos Fawrth,
9 Tachwedd. Estynnwyd croeso
eynnes i bawb gan Eryl, y Llywydd.
Y rnis hwn tro Megan oedd dathlu
pen-blwydd arbennig. Cyfelriwyd at
farwolaeth Mrs Jennie Williams, Bod
Fair, a fu'n aelod ffyddlon a
gweithgar o'r gengen am
flynyddoedd. Darllenwyd lIythyr 0
gyflwyniad gan Mim Roberts. y
Swyddog Datblygu a benodwyd yn
ddiweddar Cynhehr noson Santes
Dwynwen ar 28 lonawr 2005, ym
Melthnnfa Treborth, enwau ac anan
I law erovn 15 Rhagfyr.

Y wralg wadd oedd Rhlannon
Parry. Llansannan, yn wrelddiol 0
Dalwrn Ynys Mon, yn fam i carr ac
yn naln i crt. Enillodd gadalr
t;istaddfod Merch(;ld y Wawr ac mae
weC11ysgrifennu nifer 0 ddrarnau.
Acroocooo ei nanes yn dysgu gwnio
ac yn gwneud IIiain hambwrdd gyda
brodwaith arno pan oedd yn naw
oec. Unwaith catodd farciau Ilawn
am rOI eoau yn nocwyoo pemant
gwnio Bu1n mynychu cosoartn
pwytho ar 61 trlniaeth caner 10
rmyneoo yn 01. Oilynodd 9wrs celf
yno Ngholeg Menal dalr blynedd ar
01 hynny

Daeth fi lIuniau 0 frodwalth i'w
harddangos a darllenodd gerddi gan
Gwyn Thomas ac Elnir Jones.
Dangosodd lun Blodeuwedd' 0 i
gwneuthuriad. ae i gyfleu naws
adroddodd araith olaf Gwydlon yn
nrama 61odeuwedd', Saunders
LeWIS.Roedd wedl llifo hen flanced
yn bornor. wedi ei hatgyfnertnu a
phwythau 0 edau sidan ac wed;
gwnlo siapiau dail arni. Roedd
ganOOJ hefyo gJustogau wed, eu
swnpud 0 hen bl~n~Mi oyda Siaplau
~era blodau wadi au pwytho arnynt.
Enghraifft bellach 0'1 gwaith oedd
lIun wedl 91Dwylno er mwyn Gylluu
awyr a mar gyda dytynl8d 0 walth
R. 5. Thoma.o oddi tano. Capel
GWllym Hlraetnog, Llan:lflnnan,
oedd testun IIun anall oyda l1arn
ohono yyedi 01 noilltuo I ddangos
IIGstn a Dwyd. er mwyn Gyfleu to
ansladd

Roedd y cyfan yn wlodd i', lIygaid
gyda r amrywlaeth 0 byyythQI.I
t"yMhlAtt'l yn rhyr9dOod. a Rtliannon
yn rnynegl'r hones: 9yd yn Qt ffordd
aalhtllal cl Ilun. Mao hi yn rhoi
cyrslau ~rwnlo yn rtl9qeg Cfw!J
c;;rofftav 0, thnNy werthu c~rdtau a'i
gwalth, wedl Godi drotl ~~,OOO i
Qlu~~nM~~mllian.

Mosan, Ann Lloyd Q M~rgarot
IU'n paratol'r banvd au cnillwy<;l y
r~ffl oan Msinwen.

Ar no"! ~awrth iJ Qhagtyr hydd
(:1(il00au'r 9",n9Qn yn dathlu'r
Nadollg yn y BI:5tru, Llalnborlij, felly
enwau ac arlsn I Olwen rtlag blaen.

YSGOL GYNRADD.
CASGLU ARIAN. Eto eleni, bu'r
dlsgyblion, rhienl a ffrlndiau yn hael
eu eyfraniad tuag at y casquad
Diolchgarwch yn yr ysgol.
Cyflwynwyd dros til 0 bunnoedd
tuag at Apel Doctor Barnado.

Ychydlg wythnosau wedi'r
Oiolchqrwch. roedd y plant yn
awyddus I ddod i'r ysgol yn eu dillad
nasiynno , a thalu dirwy 0 SOc tuag
at Apel Plant Mewn Angen.
Casglwyd £120 0 bunnoedd at yr
apel,

Adeltadwyo wal uchel a lIiwgar yn
y neuadd gyda boesys esgidiau
wedi eu llenwi a nwyddau ar gyfer
eu hanfon lapel 'Plentyn y Nadolig'.

Mae carediqrwydd plant yr ysgol
yn ddlddlwedd a dymunwn ddiolch I
bot> 'eulu am eu haelioru.
NOSWEITHIAU I'W MWYNHAU.
RoedO yn anodd lawn gwybod pwy
oedd P"·'Y yn y Disgo Calan Gaeaf a
gynhahYIYd Ir plant yn neuadd yr
ysgol Gvvnaed ymdrech fawr I wisgo
dillad. mygydau a phaentlo wynebau
er m.....yn ymgoJ I ) n }'r h\'JYI.
NOSON TA GWYLLT Bu'r dynlon
yn brysur yn tan D tan 9 uyIlt a raced I
Ihwgar a .vynebau'r plant yn werth
eu gwelo • rth Iddynt ryfeddu at y
IIlwlau yn tascu I fyny Ir awyr a
disgyn ~'n6t d oedd ambell un yn
or-hoff 0 r swn decian. ae yn gafael
yn dyn yn Ilaw mam. Wedi'r tanio,
marched y gegln oedd yn brvsur yn
9'.vneud y cwn poeth a'r con
5glOOlon. No~on dda iawn a phawb
wetil mwnnau.
Unwaith eto dymuna pwyHgor
Ffnndtau r Vsgol ddiolch am bob
cetnooeem,-CYFFURIAU. oaetn Marc rr ysgol i
ddysgu!( plant o'r mwyaf i'r IIeiaf.
tJrYf) ~9\vr~ a thriciau hud, i beidio a
cllyff\vrOd a nOdwyddau a phethau
am~~u~ gydd wQlthlau ar y lIawr.
Oylent, meddai. ddweud wrth
oooolyn; 'Palo cyffwrdd dweudl'
oedd el neges bwySig iddynt.
GWAITH THEMA. Fel rhan o'u
gwalth ar thema 'Goleunl' bu
d,s9yblion Btynyddoedd 1 a Q a 'u
hathrawon ar ymweliad a'r Mynydd
Gwefru yn Llanberis. Dymunant
ddlolch am y croeso ac am y ilyfryn
a gafodd pob un.
OIOLCI-I A DYMUNOIN DDA. Am
ddeuddydd 0 bob wythnos. mae tair
o fyfyrwyr Coleo Menai wedi bod yn
cael protil'\d 0 weithio gyda phlant
yr19 nghtnQd allweddol un
Dymunwn ddiolch I MI\jij Aoale
Radnor. MIss Gwenan WIliams a
Miss Donna Jones am eu ~vme,l1h
yn yi5tod y tymor a dymunwn yn dda
iddynt yn eu cwrs coleq

Vn yatod yr hanner tVMor
dlvvIJtnof mao Mi~;~I~n Evans, 0

Goleo Prtty~gol Cymru w@dlDod yn
8wnoud el hym:l rfef dy~{ju vm
mlvvyOdyn C1au. Dymunwn bob
IIwyodlaol iddlllllnaU yn el Ollvvroall
itr dy.fodol.

e\.l pli\nt I3lwyddyn ~ :"I ~ yn
Tneatr 5@IIO yn recordio van or gyf'1f
CD newydd (j~~R~l110Cl=!rQdlgiOn
13yd'i.l vlw ~w~rlhiant y ~~ yn mynd
luag at Gyngor YI Menoed. DiOlohyyn
hefyd tlr nlant ~M nVfrannu [Uag ar
11"1l1p9rior steT yr honood yng
Nowvn~aa.

Qu plant Qlwvddyn 3. 4. 5 a t; yn
I'i'vo,dio c6n a ys~r:#nnnwyd yn
arDenlg gan Ynyr Avbvl1Q ~r gy1cr
CD ~ l1dOnlau araal Llanrug. ljyOd
elw 0 werthtant y CO vn myno tuaa
at fjronfa'r ~istoddfod Conedlaethol

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

LLANRUG
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Pem Costyd, Yn son am 'Ueu Penneu'.

Mair Griffiths: Coginio a Gwith Llaw
ae Arnold Jones: Arlunio. Yr
arwemyddion prysur oedd Elizabeth
Jones, Phyllis Elis ac Elfion
Harding. Y eyfeilydd am y noson
oedd Dewi Hughes a'r Llywydd
eleni oedd Wena Lloyd Williams.

Bu'n Eisteddfod lewyrehus eto
eleru gyda'r Neuadd dan ei sang.
Roedd saton yr adrodd, eanu,
partron. dawnsio a'r eaneuon
ysgafn yn ganmoladwy lawn.
Diolchir i'r hyfforddwyr 011 ac I

aelodau'r Pwyllgor. Bydd y
canlyruadau yn y rhifyn nesaf

EISTEDDFOD ERYRI A'R
CYFFINIAU. Y mae'r Gronfa ar agor
o hyd os dymuna unrhyw un
gyfranhu. Mae'n nod wedi ei
chyrraedd ers wythnosau ond
derbynnir cyfraniadau 0 hyd. Gelllr
eu hanfon i'r Trysorydd, Leslie
Larsen, Llygad yr Haul neu unrhyw
aelod o'r pwyllgor.
EISTEDDFOD BENTREF.
Cynhaliwyd yr Eisteddfod nos
Wener, 12 Taehwedd, gan gyehwyn
am 6.00 yh. hyd 11.45. Y beirniaid
hwyliog oedd Carys Edwards:
Cerdd; Mair Penri: Adrodd a Lien;



Cafwyd Eisteddfod Iwyddiannus
lawn eto eleni gyda chystadlu
brwd ar y IIwyfan ddydd Sadwrn,
Tachwedd 13eg. yn dilyn noson 0
Ddawnsio Disco ar y dydd
Mawrth. Y beirniaid am eleni oedd
Elin Huws (Celf) Christine Hanks
(Dawnsio Disgo) Siwan Llynor
(Llefaru) Tammi Gwynn, (Lien) a
Ftion Evans (Cerdd). Diolchodd
Llywydd y Pwyllgor i bawb oedd
wedi cyfrannu mewn unrhyw
ffordd tuag at Iwyddlant yr
Eisteddfod a mynegwyd balchder
at gymaint 0 dalent oedd yn y
pentref ymysg y plant a'r pobl
ieuanc. Dymuna'r Pwyllgor
ddiolch i garedigion yr Eisteddfod
am roddion ariannol ac am
gyflwyno tlysau bach i'w cadw am
byth i enillwyr y tariannau.

Enillwyd tariannau gan y
canlynol:
Piano cynradd - Gethin Griffiths;
Offeryn cynradd - Manon Elwyn;
Lleisiol cynradd - Elin Owen;
Llefaru cynradd - Garallt Jones;
Lleisiol uwchradd - Geri Griffith;
Offeryn uwchradd - Rhys Hughes;
Piano uwchradd - Huw Foulkes;
Llefaru uwchradd - Huw Foulkes;
Siarad cyhoeddus - Huw Foulkes;
Celf cynradd - Lowri Pierce;
Celf uwchradd - Ceri Griffiths.

Beth Gaffey enillodd y Tlws
Cynradd am ei cherdd i'r
'Tymhorau' a Manon Wyn
Wiliams, 'Refail oedd enillydd y
Tlws Uwchradd am el stori fer,
'Cywilydd'. Bydd Y canlyniadau yn
lIawn a'r stort 'Cywilydd' yn rhifyn
Nadolig yr Eco.
CLWB 200 Y NEUADD. Enillwyr
gwobrau Awst oedd Alan
Ginsberg, Celtic House (128):
£50; Liz Evans, Pen Parc (125):
£25; Aled Morris, Celynnen (74):
£10.
Ym mis Medi yr enillwyr oedd
Susan Owen, Llys Gwynedd
(111): £50; Marcus Robinson,
Cartrefle (54) £25; a Mair Jones,
12 Tan y Cae (87): £10.
Diolch j bawb am eu cefnogaeth.
DATHLU'A NADOLIG. Cynhelir
gwasanaeth datntu'r Nadolig
Ysgol Sui y Cysegr yn y capel fore
Sui, 19 Ahagfyr am 10 o'r gloch ac
ar yr un amser ovcc plant Bethel
yn cynnal eu gwasanaeth hwythau
ym Methe Croeso cynnes Ibawb
ymuno yn y dathlu.

Cynhelir parti Nadolig yr vS901
Sui yn Festri'r Cyse9r am 2,00 y
prynhawn, or 01 y gvva~anae(h yn
y borG

(Ganlyn;a(JflU E;~l(J(Jdfod
yn rnlryn OOllg.)

Goronwy Jones yn Ilywyddu. Mae
trefniadau'r cyfarlod, nesaf set y
Cinio Nadohg yn Y Bedol, mewn
lIaw, ac i bawb sy'n dymuno dod i'r
Cinio gofynnir i chi gysylltu ag
Elizabeth Evans neu Megan
Humphreys, cyn Rhagfyr laf. Y
Gwr Gwadd oedd Medwyn
Williams (Pencampwr Sioe
Chelsea), Llanfairpwll, a chafwyd
ganddo sgwrs addysgiadol iawn
gyda lluniau pwrpasol, yn dangos
y grefft 0 dyfu Ilysiau ar gyfer
cystadlu yn y Sioe Fawr yn
Chelsea. Mae amseru yn holl
bwysrq, oherwydd mae popeth i
fod ar ei orau erbyn dyddiad y
Sioe. Erbyn hyn mae'r tyfu wedi
cychwyn ar gyfer 45 0 wahanol
Iysiau, a hynny ar gyfer Sioe y
flwyddyn nesat. pryd y bydd
Medwyn Williams yn gobeithio
enrull el ddegfed Medal Aur. I
goroni ei orchestion dros y
blynyddoedd, bu yn ddlgon ffodus
y lIynnedd i ennru Tlws y Llywydd
am yr arddangosfa orau yn y
Panhwn. Dioehwyd iddo yn
gynnes lawn am brynhawn gwerth
chwell gan Jenkin Gnftith.
ADRAN YR URDD BETHEL
Daeth Aled Jones o'r Urdd atom ar
nos Fercher, 3 Tachwedd I gynnal
sesiwn 0 weithgareddau athletau.
Cafwyd amser da lawn a thipyn 0
chwysu! Yna nos Fercher
Tachwedd 17 noson 0 gelf Nadolig
gafodd y plant lIeiaf 0 dan otal Anti
Meryl. Roedd pawb wedi gwneud
cerdyn ac addum hardd iawn yn
barod at y Nadollg. Diolch I Anti
Meryl am drefnu ac i bawb fu'n
helpu ar y noson. Cafodd plant
blynyddoedd 4,5 a 6 noson 0 gwis
dan otal lola Jones. Roedd
cystadlu brwd ymysg y timau a
chafwyd noson dda iawn.

Bu'r canlynol yn rhan o'r orsedd
yn ystod seremoni eadeirio
Eisteddfod Bethel nos saowrn, 13
Tachwedd: Arron Hughes, Aaron
Gwyn, Daniel Bell, Gruffydd John,
Gerallt Bryn, Aled Jones, Gethin
Griffiths, Ilid Speake, Manon
Elwyn a Bronwen Price. Gwnaeth
pawb ei ran yn ardderchog Diolch
I chi am fod mor barod i gymryd
rhan. Llongyfarchiadau i sawl
aetoo 0 r Urdd a Iu'n fuddugOI yn
yr Eisteddfod pentrsf.

I ddiweddu'r tymor caitt yr
aelodau fwynhau disgo nos
I=ercher 1 ~hagfyr. yn y Neuadd
Goffa Plant Blynyddoedd :2 a 9 0

0,30 tan 0,10, a blynyddoedd 4. 5
a 5 0 5.30 tan 7.30 Bydd CWn
poath a diod ar werth.
t:ISTE:OOFOD.
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a samplau o'i chrefftwaith efo hi a
chafodd yr aelodau amser difyr yn
edrych ar ei chynnyrch. EnJllwyd y
raftl gan Sian Davies a diolchwyd
iddi ar ran y gangen gan Ann
Lewis
Y GYMDEITHAS LENYDDOL.
Cafwyd noson agoriadol
ardderchog i'r Gymdeithas eleni
yng nghwmni dwy 0 ferched ifainc
o Gaernarfon, sef Elain a Ffion
Llwyd, gyda Ahlan Roberts,
Llanwnda a Ceren Lloyd yn
cyteiho Croesawyd pawb ynghyd
gan y Llywydd, Jenkin Griffith, ae
roedd rhaglen y ddwy 0 safon
ucnei lawn, ac yn cynnwys
unawdau, deuawdau, cerdd dant
a chytlwyniad dramatig. Ffion
oedd yn cyflwyno'r eitemau, a
hynny mewn ffordd gartrefol braf
Diolchwyd iddynt am noson
arbennig gan Elrwen Williams,
Felinheli.

Roedd cynulleidfa niferus yn
bresennol yng nghyfarfod mis
Tachwedd oedd yn cael ei noddi
gan yr Academi. Angharad Tomos
oedd y wraig wadd, ac yn dilyn y
croeso arferol, eafwyd sgwrs
hynod 0 ddiddorol yn olrhain
hanes bywyd a gwaith ei Thaid,
sef David Thomas, a groniclir yn ei
lIyfr 'Hiraeth am Yfory'. Cynigwyd
diochiadau gan Richard Lloyd
Jones. Yn y cyfarfod nesaf bydd yr
aelodau yn dathlu'r Nadolig, ar
lafar ac ar gan, a hynny ar nos
Fawrth Ahagtyr 14
CLWB BRO BETHEL. Cynhaliwyd
cyfarfod mrs Hydref o'r Clwb, gyda
Goronwy Jones yn lIywyddu.
Hysbysood yr aelodau fod y Clwb
wedi derbyn £116.17c, sef hanner
y swm a gasglwyd 0 dy i dy 0
gwmpas y pentref. Croesawyd
pawb ynghyd, ae hefyd y gwr
gwadd, sef Geraint Lloyd Owen.
Bontnewydd. Cafwyd sgwrs
hynod 0 ocrcoorot qanoco yn
oirnam nanes ei fagwraeth yn y
Sarnau, aer y Bala, a sut bu I nifer
o oersonau ereu argraff amo, pan
yn name, wrth gyflwyno icoo
ramant yr iaith Gymraeg, a'r
hoffter hyn yn parhau hyd heddiw.
Diolchwyd yn gynnes lawn iddo
9an y Prifardd Solwyn Qriffith.

Oynhallwyd oytElrfOd mlS
Tacnwedd yn Festrl Bethel gyoa

LLONGYFARCHIADAU i Richard
Lloyd Jones ar ei Iwyddiant yn
cipro y Fedal Ryddiaith yn
Eisteddfod Oyffryn Ogwen yn
ddlweddar. Y dasg oedd lIunio
dyddiadur un 0 aelodau y
gwasanaethau brys. Dyma yr ail
walth iddo gipjo'r FedaJ.
CRONFA APEL YR
EISTEDDFOD. Diolch i bawb a
gefnogodd y Talwrn, IIwyddwyd i
wneud elw 0 £205. Wedi'r Nadolig
bydd y cwisiau poblogaidd yn ail
gychwyn. Fe'u cynhelir yn Y Bedol
a'r Gors Bach bob yn ail. 8ydd
hysbysebu lIeol yn agosach i'r
adeg.
MYNYDD GWEFRU LLANBERIS.
Pnawn Sui, 12 Ahagfyr, am 2.00
o'r gloch cynhelir Cyngerdd
Nadolig yng nghwmni Cor Meibion
Peris a Seindorf Arian Deiniolen.
Dewch yn IIu i dreulio awr ddifyr.
Nid oes tal mynediad ond fe wneir
casgliad at Gronfa CLIC - Caner a
Leukaemia mewn Plant.
MERCHED Y WAWR.
Cynhaliwyd cyfarfod mis
Tachwedd, nos Fercher,
Tachwedd 10, yn Ysgol Gynradd
Bethel. Croesawyd pawb i'r
cyfarfod gan y lIywydd, Ahian
Hughes.

Llongyfarchwyd Nia Mon,
merch Sian Davies, sydd wedi
enmll y gadair mewn Eisteddfod
ym Mhatagonia yn ddiweddar.
Aeth Sian yno i gynrychioli ei
merch. Llongyfarchwyd, hefyd, un
o gyn-aelodau'r gangen sef Miss
Leah Thomas, sydd wedi dathlu ei
phen-blwydd yn 90 oed yn
ddiweddar. Dymunwyd yn dda i
Emma, wyres Bet, sydd wedi bod
yn yr ysbyty'n ddlweddar ac wed;
cael triniaeth ddigon egr, a hefyd i
Edwina Morris sydd wedi bod yn
cael trafferthion efo'i chefn yn
ddiwoddar: dymunwyd gwellad
ouen a IIwyr lr ddvvy ohonyn nhw.
GECO AAIAN. Mwynhawyd
noson hynod 0 ddifyr yna
ngtlwmnl Ann Griffith 0 Geeo Arian
yn SOn am el nanes yn tenruo I
bollteroedd byd. Soniodd am
amrywiol deithiau I wledydd
egsotic gyda phac ar ei chefn.
Soniodd hofyd am y gwahanol
fathau 0 emvvflith y daOlh ar eu
traws yn y OWl8dydd hynny. Daetn

Geraint Efis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726

BETHEL
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Gwyllwch allan amdani nou cy~ylltw~hd
Goronwy HughQQ(01286) 674839

G\VERTHWR CARPEDI, TEllS CARPED A FFINYL
e.~f\~OEDD 0 DDE\X'l::i 0 B.'\TRI'1Ii\U A RH•.-\J 11E\X'NSTOe

PFO~1WCITt.~RH\,\Xi 1\i\t1SER:
WAUNPAWR (01286) 650552

CARPEDI GERAINT OWEN

~7 Ffoniwch Lloyd ar
l~~L01286 830 805
'@:_••• ~~ (;;r ':7

Gwaith bach neu fawr
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D10LCHIADAU. Dymuna Mrs
Ceridwen Wiliams, 25 Hafan Elan
ddiolch yn fawr iawn i'w theulu a
ttnndrau am yr holt gardiau,
anrheqion ac arian a dderbyniodd
ar achlysur ei phen-blwydd mis
diwethaf.
Mae hefyd yn dymuno Nadolig
Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i
bawb, gan na fydd yn anton
cardiau elent.

(Parhad ar dudalen 25)

ennill y 'Slack Selt' mewn Karate
ar 23 Hydref.

yn Y Fran yn ddlweddar. yn 92
mlwydd oed, a'i chwaer, Ann
Rowson Thomas yn 62 mlwydd
oed

Hefyd. yn 60 oed, bu farw
Dafydd Warren Roberts. 14 Sro
Rhythallt. ar 18 Hydref.
Cydymdeimlwn yn arw a Blodwen,
el wralg a'r plant a'r teulu 011 yn eu
proteoiqaetn.

Bu tarw Rita Owen chwaer Mrs
Cemlys Roberts, yn Llanberis yn
ddiweddar. Cydymdeimlwn yn arw
a chwithau a'ch teulu yn y
brofedigaeth yma hefyd.
PENBLWYDDI ARBENNIG.
Llongyfarchiadau mawr i Mr Tom
Williams, Penfro, Ffordd Tan y
Coed. ar ddathlu ei ben-blwydd yn
80 oed. Hefyd I Olwen Hughes,
Eithlnog, Afon Rhos a Megan
Roberts, Gregynnog, ar gyrraedd
eu cerrig rnilltrr hwythau!
LLONGYFARGHIADAU Da lawn,
Jennifer Jones, 2 Bro Rhythallt, ar

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

TltCnWeaa: riU: (l) IWan
W:II;Qm~ ~~ ~~ntyClyn: Q7: (1gg)
MIO M, uonou, E4 Haran J;lan, i;\ir
(1JIg) Mr~~ Jonp~ 4 MQf~n~I~rl.
9ii "m ymWln9 t\'r OlW91 cyeyllNvch
a'r trernvaa. Mr H. Tllom~5, 54
~sn~y Qlyn {Q7!J!;QO}
rf10rEOlaA~THAV, AllrvrlYVn Qln
CYdymd9ioliaO Olnuan[ at Garetn
Thomas a r t~ulu. ~QOQnt~au~~
Qu farw oj lam. Mrs AnnIe Thom~~

C.lanf.:l.

Medi a Hydref. Y Pnfardd leuan
Wyn oedd y siaradwr ym rnis Medi
yn trafod y dylanwadau ar ei waith.
Yna fis Hydref, daeth arweinydd
Cyngor Gwynedd, Richard Parry
Hughes, gyda sgwrs hwyhog am el
fagwraeth a'i gefndir yn LlYn a
dylanwad hynny ar ei waith fel
Cynghorydd.

Noson Gotti i godi arian a
gafwyd nos Fercher, 17 Tachwedd.
Croesawodd y Llywydd, Phyllis
Ellis, y Trefnydd sydd newydd ei
benodi yn Swyddfa'r Etholaeth yng
Nghaernarfon, Meilyr Gwllyrn. a
dymuno iooo bob IIwyddiant yn el
swydd newyco. Er gwaetha'r
tywydd, fe ddaeth tyrfa dda i
fwynhau paned a gwnaed elw
sylweddol ar y stondinau.
Enillwyr y Clwb Cant am y pedwar
mis diwethaf oedd:
Awst: 1. James Jones; 2. Meirwen
Lloyd
Medl. 1. Falmal Williams;
2. Dafydd Arlon.
nvctet: 1. Olwen Llywelyn;
2. !=ra.nkGraon.
Tachwedd: 1. Olwen Llywelyn;
2. Charles jones.
Enillydd raft I y noson: Mari Rhun.

Diolch i bawb a gyfrannodd at
Iwyddiant y noson. Bydd cytariod
nesaf Cangen Llanrug nos
Fercher, 19 lonawr. pan ddaw
Gareth Jones, a fu'n Aelod
Cynulliad dros Gonwy, i srarad ar
'Blaid Cymru Heddiw'. Croeso i
bawb i'r Sefydllad Coffa am 7.30
o'r gloch,
EISTEDDFOD ERYRJ A'R
CYFFINIAU 2005 Bydd Y CD yn
cael ei lawnsio a'j gwerthu 0 ccvco
Llun 29 Tachwedd Mae vn
cynnwys gin doniau !laol ac fQ fydd
ar werlh am £6 - anrhe9 NadoHg i
DaWD!

Maa'r r:ltfl yn barod I'W gW9rthu.
byddwn r: eyehwyn r: syth ar &1y
Nadollg. Mae oroicn 0 galon I
unigoiton a busnosau Hgol am ou
eyrnorth hael j rai sofon i'r raffl fawr
yma.

Ar 29 tonawr, bydd Idwal a
l3ethanne Williams yn trefnu noson
'Burns yn y Sefydliad ac fe rown
fwy 0 wvoooaetn i cnwt yn y rhltyn
nesaf.

Ym mis Ghwefror, gabeithir
O(1vylu Q OJ lOY, Fe all p~yv~ 9~~1
cyfle I gyfrannu OS mynnanL

Moo ~oson Arbpnnlg wedi Gi
thrcfnu yng N9Wtt~ly y Seiont
Manor ym mls MaWlltl, cewell
wy60d mwy ymhell~('h yml~~~ at"l'\
hyn hefyd,

tJlOICnero. am DODe~fnoga@ln
~~~YOLIAO CO~~A Cn,lIwyr y
ClwD Cant am f@OI yw rzo: (OJ)
U. Jonos. Q1 Qho~ I=lua! £7' (7Q}
Mr~ V, QYVon,... 6rQ RhythQllt, £~;
(27) G. Pdrrv. W~nIlYS.
Wydre4. ~a: (~~O) Mrs M Jonas
Z4 Haran Elan, [,7. (~(j)G. Davie~,
~(ll1Awpl' [~' (al) MrQ f! t'(ODgns.

Ers ailagor y Capel yn ystod yr hat
eleru, rnae'r aelodau a'r plant wedi
gwerthfawrogi'r estyniadau i'r
adeilad, y cyfleusterau a'r
cynhesrwvod. Ddydd Sui, 17
Hydref, cynhahwyd Gwasanaeth
arbonnio 0 Ddlolchgarwch wedl ei
baratoi can y Gweinidog. Roedd
plant yr Vsgol Sui yn cymryd rhan
yn hynod 0 effeilhiol a graenus, uc
vn arnlWa yn rnwvmau eu gwallil.
Oaath cynuliGidfa dda yno i OIYWAd
Y pl~nt, QphQwb yn gwerthfawrosi
ymroddiad ainrawon yr ysgOI Sui
sy'n eu hyfforddi mor drwyadl

Roedd nows arbennis i'r oedfa
rore 3Ul. 7 TacllweOd. Fafdlowyll y
gwasana~th ar gyf~r Sui Canhadol
gan y Parch David Andrew Jones
o Fwrdd y Genhadaeth, wedi ei
addasu gan y Gwelnidog, gydag
aelodau Capel y Rhos yn cymryd
rhan. Gwelnyddwyd y Cymun gan
y ovvelnloog yn YlllOO Y
owasanaQtn. ac roedd casQllad v
~ul yn mynd tuas at y eyn: yn
QuOan,

~tnolwvd aau wr vn flaQnOrralCl
1' .. r"alwy!': yn dd:weddar, se~ Wuw
Emyr YYjllitlfTliJ o'r GounUfll fAu
E:lwvn V9uoh~n WllliruTlf:. Nanl-V
Cllyn, "9 mvyvn vyF~r(Y.J y"g
Nall~PQI C~p.alnro nos rawnll. 10
Taohwedd, 10 ordo:n:wyd y ddnlJ i' ..
~wyoa. Llywyao yr HvnaOurlaeth,
Mr o~wvn I!van~. ogad vn
lIywyddu'r cyio.4od, 0 Uywydd Y
l:JymCl8ltllasfa yn y Goglel1l1. MI~::S
M6~~'" Jll"'~~. V" l\rl'l~I"I,,'r
1r1i\~n91i$\i'il i\y yn 'r~c;lQodi'r
Cvnoor Idrlvrll

~ .. le ~aFol Y Mhos 80": amryw
o aCloaau rrvoolon tl UVYCIlI J(Jor yr J
!l~iw~!l!l~~M!\!I'~ ~~I~~~a~1aW~11j
J.1VlJllfano yn 000 yn vu 11\1 ~ 9h"ri9
OWQltll ~OIWVS Crl~{ Vffllrlp.n rr
..Jr~...d<,>1
FLfllD OYMFlU, OyrllJollyyyu III
~nV,grTOll0 agnOgn LlgnrUQ 0 BI9.ld
CymrLl y !ymnr hwn. oyd~ dwy
G~WI"S arbnnnio 0 ddic-ldorol ym mis

MYNYDD GWEFRU LLANBERIS.
Pnawn Sui, 12 Rhagtyr, am 2.00
o'r gloch cynhelir Cyngerdd
Nadolig yng nghwmni Cor Melblon
Peris a Seindorf Arian Deiniolen.
Dewch yn lIu i dreulio awr ddlfyr.
Nid oes tal mynediad ond fe wneir
casgliad at Gronta CLIC - Cancr a
Leukaemia mewn Plant.
YSGOL FEITHRIN.
11 Rhagfyr: Casglu arian yn stop
Safe way Rhowch etch enw i
Gwen yn y Caban os ydych yn
barod i helpu.
14 Rhagfyr: Cyngerdd Ysgol
Fertnrin yn Neuadd yr Ysgol
Gynradd, drysau ar agor am 5.30,
pris yn £2 I oedollon a phlant am
ddim. Bydd yna baned a rruns pei
ar gael ar 01 y Gyngerdd yn ogystal
a stondin gacennau a gemau i'r
plant.
Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i bawb.
CAPEL Y RHOS.
Cyngerdd Nado/ig - dydd SuI, 19
Rhagfyr am 9.45-10.45am. Mae'n
bwysig j'r plant ddod l'r CapGI yn yr
wythnosau nesaf er mwyn rddynt
gael ymarfer ar gyfer y Cyngerdd.
reru Naao/Ig - avoa SuI, 19
Rhagfyr am 12.00-2.00 yn y
Festri. Calf y plant sy'n dod i r
Ysgol Sui gyfle i ddathlu y Nadolig
gyda'u ffrindiau a gweld Slon Corn.

Mwy 0 Newyddion Llanrug
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gafwyd yn flaenorol yn cynnwys
cyfraniad y Cyngor,
Materion o'r cofnodion
Pont Clwt y Bont: Atcb Gwynedd
nad oedd eu archwiliad yn profi
unrhyw anhawstcr, Ychwanegodd
Len Jones bod llinellau gwyn i
fod yno ac ar hyd y Ion heibio i
Plas Eryr, Penderfynwyd P\VVSO
arnynr iosod arwydd 'dim parcio'
a/neu 'loriau'n troi' vno ac ail
baentio'r llinellau gwyn.
Tan yr Alit, Penisa'rwaun:
Derbyniwyd ateb yr Adran
Ffyrdd bod eu harolwg cyflyrnder
wedi ei wneud am 24ain awr v
dydd o'r 24ain tan y' 30ain 0 Awsi,
Materion EraiU:
Cyfarfod Blynyddol Cynghorau
Cymuned Gwynedd: Cynhelir y
cyfarfod yn Siambr Pen'rallt am
6.30 ar y 10ed 0 Dachwedd.
Dogfennau'r Cynulliad ar
Ddyfodol Llywodraeth Leol:
Eglurodd y Clerc na Iuasai'n dcg
cersio gwneud crynodeb o'r
dogfennau hirfaith a
dderbyniwyd. Gwirfoddolodd
Elspeth J\1i[ches()n eu darllen gan
ei bod \vedi g\"lelJ rhai o'r
c}-1]\\'niadau gv.·relddlol.
Pen derf\'n \\'\'d :- -
(1'\ Cael copi i bob aelod 0
'Yma[eb LIy\vodracth ).
C)'nulliad i'r Astudiaetb
Ymchwil i R61 S\vyddogaethau a
Photensial Cynghorau Cymuned
a Ch)rnghorau Tref }'ng Nhymru
yn y Dyfodol' a 'Ral a
SW~lddogae[hau Cynghorau Tref a
Chymuned yng Nghymru a'u
Potential i'r Dy[od()l', Cr}'nodeb
o Yrnarcbion i'r YlngYllghl)riau
(Mav;rth 2004).
(2) Cael rri neu bed\var c()pi o'r
canJ~'Dol erbyn cyfarfod Rhagf)·r i
bYt)'b)'nna; f)rdd yn a"v)'ddus i'w
darllen: Cynllun partneriaeth
I~l~~'odraeth LeoJ;
a) .\llroddiad c\'nllun ParlIler
iaeth U\'\\;odract'h Leol·- ,
b) C""cilhrcdu Sln",,·thyrau
Rheoli G" leid\'ddol ~\.~vvdd0
fe" n LI)')\'udraclh Leol. .
(3) Y dair Llug[cn ddJ\\'cddara[ -
aeth hlspeth l'1i{cheson a hw}' t'\.Y
darLleo, trafodir ~rrhain ern.
Y ffordd 0 Gon Bach at Gcl1i
Gyffwtdd! ~oni(jdd Richard 1.1.

Cyfarfu'r Cyngor nos Fawrth, yr
2il 0 Dachwedd, yng Nghanolfan
Penisa'rwaun. Llywyddwyd gan y
Cadeirydd, y Cynghorydd
Gwilym Williams. Gweddiwyd i
ddechrau gan Richard Ll. Jones.

Croesawyd Mr Dafydd Einon
Jones, Swyddog' Adfywio
Gwynedd, gan y Cadeirydd.
Rhoddodd Mr Jones fraslun o'i
swydd flaenorol a'i fwriad Iel
swyddog adfywio. Dvwcdodd ei
fod yn dal )'0 rhannol yn Yswydd
honno ond yn gobeithio cael ei
ryddhau i fod yn swyddog
adfywio arnser llawn erbyn tua
mis Chwefror nesaf

Dilynwyd hyn a thrafodaeth ar
gynlluniau'r ardal. Dywedodd
~'1rs Larsen bod Perusa'rwaun a
Rhiwlas bellach yn rhan o'r
cynllun adnewyddu a Huw P.
Hughes bod Bethel hefvd yn
gynwysiedig, ond mcwn cynllun
gwahanol.

Eglurodd Mr Jones bod ei
gyfrifoldeb hefvd dros-gyrnunedau Llanbcris, Llanrug
a'r Felinheli. Gofvnnw vd iddo SUl
bydd arian grantiau vn cael eu-rhannu, ai fesul c\'muned neu
fesul pentref, gan bod )' gof}'nion
dip)'n ,'n \\'ahanol ar h"d \'
c)lJlunedau. Arebodd bod lia\ve-r
o \vaith ymch\\'il ganddo j'\\.
\\7neud g)'da'i ragflacnydd a bydd
mwy 0 \v)'bodaeth ar gael erbyn )'
Nadolig.

Soni\\'y'd am y Grwp
C)'IIlunedol gan of~'n i Mr Jones
pa mor fuall y gallai g),farfod a'r
Grwp i ddechrau ar gynlluniau'r
Cyngor, rCl1dcr[YJ1WrU lrc[nu
h,ynny yng Nghyfarfod y Cyngor
rlS Rhagfyr,
Datgan Buddianl: Aml)Tgodd
l'~SPat I.arsen a Len Jones bod
ganddynt g) frifoldebau Tasg
G\virfoddol )' C}'ngor Sir ae fell}'
am ddalgan buddlanr \'n \'
drafodaeth ar rallJ1U urian 'i
fudladau'r ardaL Agorodd h\'n \'r
hen ddadl, pe bai pa\vb s}"n aelod
o'r ~Tahanol fll(iiad3l1 ~:n datgan
bUddiannau, prin 'j' buasai ncb ar
01 j gynnal trafodacth, D),\,cdodJ
Phylli!) EUib ei bod \vedi \:at!l ar
ddcall IIClU)')'" hyn j fOd 1 cffcltlllo
ilt GY11~Or Cymtln,ed. Dywedodd

I Len JOl'leS)' J.yl11.1 I.,;ceuI,:unll"wi~u
rne\Vn c~rsyll[iad a'r ella
ymdd~'g~ad erbyn eto.
frIllier!)' 11\V}L1:
(1) (~of~'niAciran Ysgrifcnnydd a

Cll)fl\jlI11!"'f G)'yyncdu 11m
~lr\ueini!ld ~!l"ttl ~~tvllt~fel
ym~yn CQ-..1i.

(1) Tr~[lld ·C~rmor[h 1 FUc119d9.U
T~lcot' '1'n olaf cr nl'Y'I'n

• •
rtl\lu(ltl~lll"lr~L9.f~en a '4en
jones o'r drnfodnelil .

~fnnJ.;()n Crl'n"fod 10 I-Irdrcf
Lj~lcdd[od Eryri: l)\1\' cClodd
PhylliS J,.~";,, y hydd C\vmn~'r
:Flall WCIl \ IJ ~\"l1JluLlll planl DOD
r~~nlrny dnI6ylch ; 6yrnryd rhan

mCWll In¥Cl[hdal al gvltr VI'
"k;<:teddfod l1ywedodd 'I21src~b
1't11[Cl1\,;;'U1Jci bud ,,'cui elle]
egll1rh~cl ~an s\v!.,ddfa'r
Eisteddfod ac r..niuJ rhQddiQn yr
ardal, niu ocdd )' ffigurau a

CYNGOR CYMUNED
LLANDDEINIOLEN

~n'Wau era:tt am 'lr Vstlum yn yr
ilifh OVJJlr(l~g
Cyn!oi,,,,,'d ~:ll"l ~)·5ta<.tlc:u" "! r Yr., u u. _,.,;
O1\I,:(lUd l!dnlyn::lm vr v U\,ln: (1)
),,,,noo' Vn s!cr1 hyd~. 5'W'n} 0" naJ
llr.\ llevJILI({fllLhrul "'~tlldl{l1\rvl1l1
yn y O}'mra(5) n!J 'fl' 'f$tlU,t1-'UV

Illvn. tllllJ VII l)VLr~cll rJloL'l!ll, neu
1,)'<.1 yn ..,..,~ly ~f/J l\ ~~Y{')J~".\Ji
cn\vgrge QeluRu: (1) rwffJrJl".
Pn:>~n yd)"v 11~"1)'l~~ t(y,~,0t\11
CWltJf~~ (!IVIIU IIl:1lltlJ~rvn OQVS[91!
V1'1 ~'r laJ.t.h ~ac"nc6 (ha.' ~,d~""'l
Olld 11iLlaJl1rdil~UilLI ulJcryn~

... ... ...
Nr enillyddl
Llongyfarchindnu i Eirl:ys
Sharpe, Ael " Bryn\ Bethel, am
ddan fon vr ~teh cy\vir inni, sef
'SlU/lIY'l bat.1.IJIt. Cafodd Eirl,,~ 0

h~'d i'r aleb )'n Geirfa j\'alllr,
G\\tasg l)rl f,'<:go! C:ym ru, ]9S 1;
4)'dd argo 1958 [.1, a br\'Ilolld }'n
Ei~reddfo{i Genedlaethol
Llanr\vsr Ff~'nhonnell arall
'Wcrthfa ..vr >,d),w Gcir;adllr
Prifysgol Cy,urll sydd ar gael
mc"Yn 11)frgcllocdd. Mac LOCyI1
11yfr Cymra'g g\Vertll £10 \vcdi
cyrrll'dd Ael-y-Hryn, Heth~l. neu
ar ttn dwnd E.i.rl)·s! I'r rhai

ohqnOCJl . Ila J u'n rUcldugOl,
clnllwch ntl nc hwyl dros y 'Dol;~,
a CilUfi), l:11 llLldl i1li j L1.dMlli:lll I

Hco1r Wyddf!l
h',· S) ~tllcJl"Uij'lll n'i>a'r Rhi1g

llytloedolr v (Iv(I(liYQ, sef rbifyn
n"l:S J\.{It,...rlh 2005!

Yr Yntum, (Iluosog ystlumod';
, , I 'neu r S uml'slumod ar dafod

leferydd ac fe ofynnwyd i'n
darllenwyr roddi enw arall vn )'
Gymraeg am yr ystlurn. R~edd
yma gyfle penigamp, os roeddech
a'ch gwreiddia' mewn
rhanbartha' erill o'n henwlad i
'neud defnydd 0 dafodieithoedd.

Mi fyddwn wedi derbyn v.. , .
gemau 'slumyn (g\vry\v), neu
'slumsen (bcnywaidd) fel rhai
cywir. Gciriau yw'r rhain, a
ddcfnyddir am yr ystlum yng
Ngheredigion a Morgannwg. Ar
y ,llaw .arall byddai (J')sglell1Y17,
sy naIr sydd ar ga'l ym
Morgannwg, a rhai ardaloedd vn
Arfori, wedi bod vr un rnor
dderbyniol Ond vr un vr acth v
cwbwl ohonoch 'amda~o v tr~
hwn ydoedd _\,sflull1)'l1 _" b~cwn)
neu'r 'sllI11l)'11 bacu'll, h)lnn)' )'d)'W
)'madrodd a geir )'n nhafodiaith
goeth Geredigion, sef 'slintill
bacu'n, a d'\vedir hef)'d ei fod y'll
bodoli ran 'run ffurf yn Ne
OrUewin Arfon. BaC\"D )'d}'\v cig
mach Ffurf corff yr ystlunl a
ddisgrifir. Ceir hefyd 'slZtlrzyn baco
ac ySClZtll' clus{iog. Dyna ddigon
am y tfO!

CANLYNIAD
Cystadleuaeth Calan Gaeaf

enwyd uchod gan Gvmro
hynaws, sy'n byw yn y Gors- Alit
Riwth, Llanrug. Llawenydd }'
'Dolig i bob un ohonoch, a phob
dymuniad da yn y flwyddyn
newydd.

'1) yuy' b)'u Nu[ur )'n ryfcddul
d'\uedwch 1l~'d!l'rholl entu!I' 'rna.
Dl<.>llo,.h ~\.v "",""Il)''U'' i" nl"'" 11
rtl!lill flU ('!10VJ gr dir v btrw. Nid
~r'Yt'tt~{nv..l) i 'J1'iw\lll)"11;lY rrUlY
I. (lnll l1'PlIl1 PI - tod yft
~t<.t),t<.'\.:S'''''JJJ "'fl9'Yll, y "u~.l!;"""
nOll CVm(I{JI'h!I~, Vl' U~11011~oI !l.~
~~~y~g )11 gyffr,gil1\11, ~rl11'illl
rgn 1 UJ uvtr!lnnll un hyn i {!yLt
OllW Illi )),11un p~th - ullan fan
'nfl, I\Q ('at h~~l\ !i~l~thyd. y
17J\I\I., i )11Y fi)yYUUY11 ~OOj! r11
crthtno'r m~~'C!Yl1l1, ~7..

.;:<.>r"J~1Ocdd] as n Cr''l d ,,\J,-

Uf)rwylld lilai u'r planhigion a

Hoffter a pharch at
hen eiriau

Oni bai am rai fel John E.
~illiams) Y Gors, Llanrug, a
nifer eraill, a diolch rif Y gwlith
arndanynt, mi fyddai Cymru ein
gwlad yn llawer tlotach. Ar Fai y
cyntaf eleni, danfoncdd John
restri cynhwysfawr ataf 0 enwau
yn y Gyrnraeg, sy'n ymwneud a
phlanhigion, adar ac anifeiliaid. 'yn ei randir ef 0 blwyf Llanrug.
Stwff gwerthfawr iawn ac
ysgogiad pellach i grwydro
cynefinoedd, a tharo ar
blanhigion, adar ac anifeiliaid 0

bob math. Diolch John, Joan a
Sion, yn y Gors, Llanrug am ei~h
diddordeb byw, a'ch ymroddiad
i'r 'pethe' ym myd Narur. Mi
ofalaf bod y rhesrr yn
Ilawysgrifen gywrain John, wedi'i
rhrosglwyddo maes 0 law iofal, a
hynny o'u scfydlu yma yng
Nghymru, y Ganolfan
Genedlaethol Byd Narur yng
Nghymru ac Archifdy
Cenedlacthol Cymru, a lleoedd "
mae gwir angen amdanynt, gan
fod Ddeddf Llywodraeth C)wru,
1998, )'n d\veud yn eglur fod hyn
yn rhan 0 v.'aith y C)'1lulliad )rng
Nghaerd}'dd.

Y CORSDIR: Planhigion a
ffyn nai 80 mlynedd yn 01
(de[holiad, a chodi'r cwrlid oddi
ar yr hen ddaear megis - rhesu
John E. Williams~ Llanrug:
blodazl neidar; canl yr ebol: cegid;
cra!a,tc y /rail; rwrl;d - arogl fcl
S:lct~ urno, ebe John; brel1Jl~lleSy
7.uc;rlJlodd; ffa'r cors)·dd; gwertllQZ y
c_vf[vlog, a dyma beth sydd Ran
John i'l.lJ dd'~ud. Darllenwch ds
ch'Vti. Bla~'vch rin geiriau: Pall
[vddal'r reffy/a' a/Ian vn yr /laf. a'll
",ulng 'llJl'dl '''>'I'ld bJ;tJ, drapltlitJl, y
cvjfvlog. (sef aderyn }'corsdir, befo
pig eirhri!ldol 0 hir). o~ddWl'di bnd
)J" 1!11 "1I1rI'Jlogaefh Y11 y "os.
LIJOr~ad ydy' swcrt1'lol 0 5WC\.}1-

afl. Dyma'r tro eynta' eriocd imi
glywdu yr e~boniac1 h\vn.
G\VlrlOneddol fendie-edig!
1II..IIlIJd tltltOH: J[vuad b'ZIJDon; IlwJHt
liidi{j 'fliswY'~j IIi" ~KW"r"Q,~i
f)PJJf[olad: Tobl'l QTVllWr. (I!!ill fYW
rnc,",n 5ol..,,,!tb ml .."na! d.ral'od y
)!wcirvn 11\VJ) j'll vXlud y
fl",,,ydd>'n nesaf,l)l-nodr- D,C.);
J]raCfll r..Wfl, It:Ktirtull.

-
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GibbElrc;lj ~. Ca1rin Ann FlobertG,
Bfwyaayn 3 a 4 (Fy Ysrafell Wely).
1. Rhun Mllirion WillIams; Q gian
Williamsj:) Boca G~or9C;'
t1/wydClyn {j tl (j (Font): 1. ElaJn
~obQrtg~ 2 HelQdd Anl'l~ ~oberts:
1. Oalan Williams.
O~aran f./wchradCl (otrwythur neu
aael/aa UCnel): 1 carwvn Geora~:
Q LlywQlyn WiHams.

T~~~tlll~U
Adr(ln ~"t;"nQa (Prpod yn
aelnVaafO nosan). 1. Galrln Ann
~obj:)rl~' !) Alys ':{lur Willi:tms :l

l..Iin9;' HQf Joneu, n. Nltl HOf
Williams a Gwydlon RhV~Wllllam~
Adr.')n Jatl (~wQddnaw/(;1 c')'~TJi 1,
Bltlll f\nghttrad VVllllarns; Z. Fuon
Wyn Robert~a.~Anna Wyn Jones:
~. ~aian Williams a Llio ~myl".
Qr;gran u'fYvnraClCl(Uflf(lYW efCem):
NeD yn cystadlu.
ADored (UnrhYw ~/t~m):1. Bethan
Wyn Jon~s

ID<3rhorl 01' ~, ,,./,../,,,,., "~1

Tri Dlmensiwn

y doctor (Ysgol Llanrug); 2. Nos
Wener yn y W.1. (Ysgol Brynrefail);
3. Ysgol y Ffyliaid (Ysgol Brynrefail).
Unawd offerynol uwehradd: 1. Ifan
Dafydd Owen; 2 Declan Jones; 3.
Aled Rhys Williams.
Part; eanu: 1. Parti'r Glaw; 2. Y
Llongwrs, 3. Hogie'r Wyddfa.
Perfformiad offerynnol gorau: Ifan
Dafydd Owen
Unigolyn gorau yn y eystadlaethau
canu ae adrodd: Heledd Roberts.
Enlllydd ceaeu i.owri: Nia Williams
Llenyddiaeth
Y Gadair: Natalie Elisha; 2. Megan
Jones.
Tiws yr Ifane: Sion Emyr; 2. Gerallt
Bryn.
Blwyddyn 3: 1. Mari Gibbard; 2.
8eca George. 3. Sioned Elin
Griffiths.
Blwyddyn 4. 1. Anna Wyn Jones, 2.
Chloe Marie Roberts; 3. Laurar
Isabel Parkinson
Blwyddyn 5: 1. Ffion Erin Williams,
2. Llio Ernyr: 3. Gwion Ynyr Morris
Roberts.
Blwyddyn 6: 1. Emma Roberts; 2.
Ffion Roberts: 3. Gwenan Smith.
Blwyddyn 8 a 9: 1. Sian Emyr; 2.
Gerallt Bryn; 3. Karon Williams.
Blwyddyn 10 ac 11; 1. Cal Dyfan; 2.
Ffion Eleri; 3. Dewi Morgan.
Blwyddyn 12 a 13: 1. Natalie Elisha,
2. Megan Jones, 3 Manon Glyn.
Arlunio
MeithrinlDerbyn: 1. Gethin Wyn
Jones; 2. Miriam Catrin; 3. Ffion Haf
Roberts (Cwm-y-glo) a Rhydian
(Cylch Meithrin Llanrug)
Bfwyddyn 1 a 2. 1. Math Roberts; 2.
Owain Gibbard: 3. Gwydion Rhys
Williams.
Blwyddyn 3 a 4. 1. Hanna Huws
Tuillver: 2 Anna Wyn Jones; 3
Math Emyr
Blwyddyn 5 a 6' 1 Deian Williams;
2. Tomos Huws Tulhver; 3. Gwenno
Gibbard.
Blwyddyn 7 ac 8: 1. Llywelyn
Williams.
Blwyddyn 9 a 10: Neb yn cystadlu
Blwyddyn 11, 12 ac 13: Neb yn
cystadlu.
Dyluniad Cyfrifladurol
Aaran Babanod (ry NI): 1. RobIn
Whiteside Thomas: 2. Dafydd
Llywelyn; 3. LOIS Wyn Griffith.
Adran leu (Castell): 1. Tomos Huws
Tulliver: 2. Anna Wyn Jones: 3.
Hanna I-Iuws Tulliver.
Oedran uwchradd (Ar Wib): Neb yn
cystadlu.

Uflt1wCfo(j~rynol oearan cvnraao' 1
~1~lnQoherts' ~. Waladd ~oborts; ~.
Chl<;v A9~fl110 a OYVonnoGibbard.
CVfIWVIIJaa ceraaorOI IJnlool OlJor!Jn
I.1WChrQdd: ~ LI:nos ~o6Grt&j Q. Alcd
Ahyo VYlllurnu, U. Iwan "mel.
Dt)wn~/l'l t1/~fjtJ.· 1. ChioA Pobarts
~Vs8ol Llanl"ug)i 2. L.QvvriQ Kl.oltio
('(~gol 5rynretall). 3. Cnanrell9
(YSOOI LIgnruo).
f'vllwynJad cnrrlrloro/ unisoJ
lJwcl,radd: Cydro.c;lc;! 1; Orl¥'{
nYSoru3 ~ HQ91y'rVVyoOfu,
$8~W YYflfr;A""(VWvnraClCl, 1. 6ytit~

Phflrti'r Noiniou.

(Parhad 0 dudalen 23)

EISTEDDFOD LLANRUG A
CHWM- Y-GLO 2005. Pan ganodd y
gynulleidfa 'Hen Wlad fy Nhadau' yn
neuadd ysgol Brynrefail wedi'r
cystadlu ddod i ben nos Wener. 12
Tachwedd. roedd cloc y neuadd
newydd droi hanner nos. Ers talwm
roedd IIwyddiant unrhyw eisteddfod
yn cael el fesur gan pa mor hwyr
oedd yr eisteddfod yn gorffen. Felly.
o gymryd y mesur hwnnw, roedd
Eisteddfod Llanrug a Chwm-y-glo
2004 yn eisteddfod dda!

Cafwyd cystadlu brwd a
chaboledig drwy gydol y nos, ac yn
61y beimiaid roedd sglein arbenruq
ar y cystadlaethau - ar y IIwyfan ac
yn y gwaith cartref

Yr uchafbwynt i lawer oedd
seremoni'r Cadeirio. Y Gadair yn
cael el rho: r'r cynnyrch lIenyddol
gorau ym mlynyddoedd 10-13, a
Thlws yr Ifanc i'r darn gorau 0
lenyddiaeth ym mlynyddoedd 3-9.
Yn 61 y beirniad. Eleri Richards.
roedd hi wedi eael bias garw ar y
cynnyrch. Meddai hi am enillydd y
gadair. Natalie Elisha 'Dyma awdur
a greodd argraff arbennig arnaf,
awdur ifanc sy'n IIwyddo i greu
cydbwysedd aeddfed rhwng
emosiwn a Haith.' Roedd cael cyfle i
ddarllebn gwaith Sian Emyr,
enillydd Tlws yr Ifanc, yn fraint
meddai Eleri Richards, gan
ychwanegu, 'Diolch i'r awdur am
greu campwaith a fydd yn em
werthfawr yng nghoron ei deulu .

Diolch i baWb felly a gyfrannodd
at Iwyddiant yr eisteddfod. Dyma
restr lawn o'r canlyniadau.

Canlyniadau
LLWYFAN

Gyn oedran ysgol: Unawd 1. Miriam
Lennon-Jones; 2. Mathew Wiggins;
3. Telen Medl Jones. Adrodd: 1. Efa
LeWISRoberts, 2. Mathew Wiggins;
3. Minam Lennon-Jones.
Dosbarth aeroyn. Unawd: 1. Sion
Eiflon Land; 2. Gen Griffiths a Beca
Llwyd; 3 Georgina Birnie. Adrodd:
1. Oetan Wyn Williams: 2. Harri
Williams: 3. Sian Eiton Land.
Blwyddyn 1 a 2' Unawd: 1. Nia
Williams (Cadair Lowri); 2. Gwern
Brookes a Llinos; 3. Ffion. Adrodd:
1. l.linos Jones; 2. Math ~oberts' 3.
Dafydd Llywelyn.
Blwyddyn 3 a 4. Unawd. 1. Anna
Wyn Jones; 2. Chloe Roberts; 3.
Sioned GriHilhs a Hanna Huws
Tulhver Adrodd' 1 Anna Wyn
Jonas a Bethan Roberts' 2. Math
I:myr a Hanna Huvv~ Tullivorj ~,
Gioned Gnrnlh:s.
Blwyddyn ~ a 6: Un!Jwd~1. ~t'lodri
J:lrookas a I-leledd ~obarts; 2.
Emma AQl;lert~,~, FlebeGGflVYynne.
~arOaa. 1. GW9nno Gibbard: 2.
~olodd Poharls: !'J. (;mma ~oborts
a Rhian DarwOOQ,

fdrli UnSafn o~ardn cynraaa: 1.
Parti LOis: ? Parti lola' 9. Parti
Oalydd.
Fant L((j(a(u oef1rtln cynraaCf. 1.
~(lw9dCymru~ 2. p~rtrrTywydd a

LLANRUG

.. Pob moth 0 ddod..-@fn ty
• ~@gtn( '~tofQIItyw, II"H,
• pl'iciau cyitaclleuol
• Da~fonam slsIim i holl
erdal Dro'r Eco

Ii,e ..! (01286) 676 040

DODREFN PERKINS
(CQfl~lr hon Ncl§un)

CA(;IINADI!!ON

Yn dilyn yr adroddi:ld llm Orsaf
Marconi yn chifyn Hydref o'r 13~O)
pc:nderfynai, ychwmeRU ychydta gt
yr hanes cl;cldorol.

11 11 7f

"mor.
• Gan rod augen cyflenwad
cyson 0 drydan ar yr
Orsaf, cysylltwyd hi a
Gorsaf Drydan Cwm
nvu Tybed a wvr
rhywun a oedd yr adeilad
pebble-dasli a saif ar ochr
dde i'r ffordd rhwng
Hafod Uehaf a Brithdir1
Llwnberis, yll gYi»'lltieclig
9'I cvflenwgd 1 M~rconl.

• nu'r Orsat yn aweitllceJ",
rhwng 1~14d 1~3~.

•mnstiau.
• Rocdd pob un o'r 10mast
yn P\vyso tua 80 tunnell,
yn 400 troedfedd 0 uebel
a'u gwaelod tua 800
troedfedd uwchben y

Yn ystod codi'r Orsaf fe
adeiladwyd rheilffordd
fechan 0 ffordd Ceunant i
Iyny ochr Cefn Du, er
mwyn trosglwyddor 800
tunnell 0 anghenion
adeiladu'r Orsaf a'r

-=

I GORSAF RADIO MARCONI

Cynllunio
Ceisiadau a ganiatawyd gan
Wyncdd:
Estyniad: 43, Bro Eglwys, Bethel.
Newidiadau: Ysbyty, Fachwen.
Cymorth Ariannol i Fudiadau
lleol
Awgrymodd Richard LI. Jones
ein bod, yn y dyfodol, )'D gofyn i'r
mudiadau a oes bwriad ganddynt
iwireddu rhyw brosiect arbennig.
Cyfraniadau 2004:
Cylch Meilhrin Rhiwlas: £200
Cylch Meithrin Bethel: £200
"fi a Fi, Dinorwig: £200
Clwb Pel-droed, Rhiwlas: £100
Pwyllgor Neuadd Penisa'rwaun: £200
Neuadd Bentref Rhiwlas: £200
Neuadd Goffa Bethel: £200
Llais Ogwan: £50
Eisteddfod Bethel: £250
Eisteddfod Bentref Pernsa'rwaun: £250
Eisteddfod Deiniolen: £250
Eco'r Wyddfa: £200
Seindorf Deiniolen: £200
Cronfa Pensiynwyr Pemsa'rwaun: £50
Clwb Orwig Dinorwig: £50
Cymdeithas Trigolion Dinorwig: £50
Clwb Bro Bethel: £50
Dyddiad y Cyfarfod nesaf: 7ed
o Ragfyr

Jones am y drafnidiaeth drom i
Gelli Gyffwrdd ae eglurodd IIu~'
P. Hughes bod gwelliannau ar y
gweill.
Llwybrau
Llwybr heibio i Rhos Wian,
Penisa'rwaun. Dywedodd Phyllis
Ellis bod y ffordd yma mewn
cyflwr difrifol, bron yn ambosib
cerdded ar ei hyd. Penderfynwyd
cysylltu a Gwynedd unwaith yn
rhagor gan gyfeirio at eu cynnig
blaenorol i ffurfio llwybr un fedr
o led yno a gofyn faint fuasai'r
gost 0 Iwybr arall o'r un lied ar yr
ochr Brill. Ystyrir ffyrdd 0
gyllido'r ail lwybr ar 61 derbyn
pris Gwynedd.
Trem Eilian iCwm y Glo
Awgryrnodd Pat Jones ofyn i
Wynedd am lwybr beicio (trac)
yma gan eu bod wedi gwrthod
palman t iawn. Dywedodd Phyllis
Ellis bod cynllun ar dro i gcisio
am 'ffordd ddiogel i'r ysgol' ar
hyd y ffordd yrna.
Tyddyn y Felin, Penisa'rwaun
Cyflwynwyd llythyr Mr Graham
Owen Evans, Cyngor Gwynedd,
yn gofyn a yw'r Cyngor yn barod
i dynnu'r gwrthwynebiad yn 01.
Penderfynwyd nad oedd pwynt
dal at y gwrihwynebiad.



Mae ~taff Mynydd
Gw~f'u Y" dvmun~
Nlidolig Llaw@n a
Dlwyddyn Nowydd
'Gw~trAiddiolti
nou nnaruenwvr
Eoo'r Wyddfa.

•

ANRHEG NADOllG
Manteisivvch ar ddisgownt 0 10% wrth
waria dros £5 yn y siop drwy ddangos
yr hysbyseb yma (tan Rhagfyr 23)

CVNGERDD NADOLIG
Cynhelir ein cyngerdd Nadolig eleni am
2 o'r gloch brynhawn dvdd Sui, Rhagfvr
12 yng n9hwmni Cor Meibion Dyffryn
feri5 a Seindorf oeintoren. Mynediad
am ddirn
PleSQr or rnwvat vw i ni ddatgan Qin
diolch i bobl Llenbcrte e'r cvlcn am eu
catnocssth vn vstod y flwyddyn a fu.
Hoffem ddiolch i'r muctenau svod yn
cwrdd yma yn rheolaidd ac edrychwn
vrntccn at eich gwa:sanaethu eta y
flwyddyl"l nesaf.

Mynydd Gwefru
LLANBERIS

ARDDANGOSFA
gan arlunwyr Ileol tan 23 Rhagfyr

ORIAU'R GAEAF:
Ar agar 5 diwrnad yr wythnas
Dydd Mercher i Dydd Sui

J I drin a thrwsio
pob math 0

beiriannau qwnto

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE

21 Stryd Fawr
PORTHAETHWY

Fton: (01248) 714043
neu Caernarfon

Ffan (01286) 674520

Edau, Nodwyddau
ac ati mewn stoe J

Betty Bower am y te ac i'r ddwy ac
i Dennis Glass am wobrau'r raftl, a
enillwyd gan Ann Lo, Margaret
Faulkener, Betty LI. Roberts ac
Elizabeth Jones. Llongyfarchwyd
Margaret Faulkener a Morfudd
Jones ar ddathlu eu pen-blwyddi a
chyflwynwyd tusw 0 flodau iddynt.
Hefyd yrntalchtwyd yng nghamp
Joan Glass yn beicio ar draws yr
Alpau i gefnogi Apel Ysgol
Pendalar.
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL
ERYRI 2005. Yr ydym wed:
dechrau'r gwaith 0 gasglu arian at
yr Eisteddfod ac wedi anton lIythyr
o dy i dy yn apelio am gymorth i
gyrraedd at y nod, yn araf bach y
mae'r arian yn dod i mewn

Fe fyddwn yn cynnal Cyngerdd
hefo Seindorf Arian Oemioten ar
nos lau, 9 Rhagfyr yn y Ganolfan
am 7 o'r gloch, hyn yn cynnwys te
a mins peis.

Ar nos Wener. 17 Rhagtyr fe
fydd Noson Goffi, eto yn y
Ganolfan, am 6.30 o'r gloch.
Apeliwn yn daer arnoch i gefnogl.
COFEB I"R CHWARELWYR. Fe
fydd y gofeb l'r chwarelwyr yn cael
ei dadorchuddio ar ddydd Sadwrn.
7 Mal 2005. Os am gyfrannu
rhodd tuag att cysylttwch a MIss
Nellte Wyn Jones, Ty'n y Fawnog.

I Cefnogwch
L ein Hysbysebwyr

DYMUNA Robert Evans, 12 Hafod
Olau (Robin Scotch) ddiolch 0
galon i Bet a'i deulu, cymdogion a
chyfeillion am yr holl alwadau ffan,
cardiau ac arian a dderbyniodd tra
yn cael triniaeth yn Ysbyty Glan
Clwyd.

Diolch hefyd i feddygon
Llanberis, Ysbyty Llandudno a holl
feddygon, nyrsus a staff Ward
Enfys, Ysbyty Glan Clwyd.
MYNYDD GWEFRU LLANBERIS.
Pnawn Sui, 12 Rhagfyr, am 2.00
o'r gloch cynhelir Cyngerdd
Nadolig yng nqhwrnm Car Meibion
Peris a Seindorf Arian Demiolen.
Dewch yn lIu i dreulio awr ddifyr.
Nid oes tal mynediad ond fe wneir
casgliad at Gronta CLIC - Cancr a
Leukaemia mewn Plant
CLWB ORWIG. Dathlwyd
pedwerydd pen-blwydd y clwb ar 7
Hydref, pan fu'r aelodau yn
ciniawa ym mwyty Ty Mawr.

Ar 21 o'r mIS, daeth pawb
ynghyd r'r 'Ny I Ddrolchqarwch.
Trefnwyd y rhaglen gan Nellie
Wyn Jones a'r unawdydd oedd
Betty Lloyd Roberts, Diolchwyd i
Glenys a Martin am eu rhodd
Ddiolchgrwch 0 Iysiau, ac I Geraint
Williams am ei rodd 0 dorthau
bach. Swm y casgliad a
dderbyniwyd oedd £40 ac fe'i
trosqlwyddir i Gronta Cyfeillion y
Feddygfa. Llywyddwyd gan Ray
Bower.

Diolchwyd i Sally Brennan a

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

Agored - Merched (Treiffl): 1. Hat
Roberts a SiAnWheway; 2. Mannon
Williams.
Agored - Dynion (Pizza): 1.
Vaughan Williams; 2. Llywelyn
Williams.
Agored (JamIMarmaled): 1.
Elrianwen Thomas; 2. Aled Gibbard;
3. Jeli ffrwythau'r goedwlg Agored
(Chutney): 1. Sian Eifion; 2. Sian
Eifion; 3. Aled Gibbard/Eirianwen
Thomas.
Agored - Dlod 'Cocktail' (wed! ei
enwi): 1. SiAn Wheway.
Gosod Blodau
Agored (Addrun ar gyfer bwrdd
cinio Nadolig): 1. Siw Brookes, 2.
Beryl Hughes; 3. Bethan Wyn
Jones.
Ffotograffiaeth
Agored Unrhyw fun ar y thema
'Part;': 1. Irion Jones; 2. Bethan
Wyn Jones; 3. Dafydd Roberts.

DINORWIG
Miss Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidir, Dinorwig, 870292

~~

(Parhad 0 duda/en 25)
eoglnio
MeithrinlOerbyn (Addurno 'Victoria
Sandwich J: 1. Ffion Haf Roberts a
Gethin Wyn Jones.
Blwyddyn 1a 2 (Plat 0 fwyd ar gyfer
partl): 1. Owain Gibbard; 2.
Gwydion Rhys Williams; 3. Catrin
Ann Roberts, Math Roberts a Llinos
Hat Jones.
Blwyddyn 3 a 4 (Cymeriad wedi e;
wneud 0 ffrwythau): 1 Man Elin
Gibbard; 2. Math Emyr; 3. Oafydd
Lewis Roberts/Rhun Meirion
Williams.
Blwyddyn 5 a 6 (Salad i un person):
1. Deian Illtud Williams; 2. Emma
Louise Roberts/Ffion Enn Williams;
3. Heledd Anna Roberts/Elain
Roberts.
Oedran uwchradd (Teisen Pen
bwyddINado/ig): 1. Sian Emyr; 2.
Soprue Owen.



•

LLANRUG Ffon: 012BG 675175
(]WYLIAU CARTREF A THRAMOR
~YYmni 1o"'lw~1syaQ~20 mlynv~~ 9 qr9fiad 0

radeg Peeynnau Gwyliau oll-gynhvvy~l)1

FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CYFlENWYR AWDURDODAU lLEOl

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

HEN VSGOL GLANMOELVN
LLANRUG LL55 2RG

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

FFENESTRI
CELTl CWINDOWS

Harddwch eich cartref gyda

Ff6n: (01286)
672898 (dydd)
676285 (nos)

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math
argael-

r

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

J.M.
JONES

A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

Enillydd }'mis ydy Catherine A.
Jones, Ty Capel, Pencaerau,
Rhi~v,Pwllheli.
Llongyfarchiada' a £5 i chi.
Ar 61 cwblhau croesair Rhagfyr,
gyrrwch cich atcbion at Dafydd
Evans, Sycharth, Penisarwaun,
Gwvnedd LLS5 3HE erbvn 20• •

Ionawr 2005.

Pritchard, Garndolbenmaen;
N. Hughes, Cwrnyglo; Hywel
Griffith, Awstralia; Alvona
Jones, Prestatyn; Pat Owen,
Caerfyrddin; X ansi Davies,
Rhuthun; Gareth Oliver,
Tregarth; Huw Tegid Roberts,
Llanrug a dau arall yn ddi-enw,

r)erhVnld1~ aiernnn I zrnexatr
TTl!S Tachwcjj Ban Jcan
HuzhesInnes 9 Catherine A.
JQnw~l Rhi)y) 1t1Vliill Lsnnon,
()lu'~n (_)\u~n nc Ay!\vyn
IIu~]]C:l. Ltunbcrb: D.D.
\Jl7Jl~3m". 3C ~luncd Jones,
treror: M9.1r h\T9.11S 9. lVl9.1'gare[
W. I\ubwrltl, Ouernurfon; Gwen
( ; fIit,'jrh. 1)~f t\ i(\1~ t\ ! J~ t\ t\ i~
Williil111:l, GIYll110~1 II. O.
l-Iutrhe~, IJ~vllhell~ 1);I~'Q A,
I'ritvliuru JUll\iO~ (lU\ifvf\i!lj
Meann 1\1(\rrt~. IJlnortVI!l!
~. ~.Jol'les. n.h.()sh:r'v·lun~ ~tl~n

Ar Draws:
1 Bwriad 11 i lawr? (5)
4 Goglcdd (6)
7 Teiliwr Llundain ar adain

(4)
9 Llefaru geiriau wedi eu

hysgrifennu (6)
10 Gorlll"lu;11 (6)
12 C)rflloJ y RI1) felll10Vr rt (3)
13 Un sy'n tnlu rhcnt am

vchydtg bach 0 amser ar
ddechrau'r dydd (7)

14 Fe welir vr cdau 0 arngylch
yr h)'Yl sydd mewri baril
dryll (3)

1 Rhoi rhywheth i'w yfed..;
(5)

17 '" i'r nolvn o ddvn a elwirrrr~..stnn Cnd,\·::Jndr! (6)
20 Hcl merched? . I I (5)
2J , , ; m:\th " syllell? (4.)
25 au~lccicl(O!5)
Ih V t,,, !l ddafnydd11' o

r<;iloll1\·y\.liJyn ). ~iQ<;
nm!lPI hyllC101} (4)

Z7 Catl]COU \1 r Y l!(JI[ci~lf cvn
Jcchra\l (1~'S6\1!(~)

Z'1 l\'laC'n ancmur 1ziown
t~"''''so]!(l,)

3Z J\11IfCIIItf.lll 1l1!!\1 II [[llll lrl)~r1!
:'r m"'I'lc! ., {~)

35 ". vn 1vnvcn vn Amiwcru
~~}

~7 )l.hPlll0 171
;9 III "'''WI! .I1.. L11 )'y\;\li .. i lY"'U(
(~l

10 GillullU~i (OJ
t I 1 ..,unJJ.hI'IJ, ({, I
"Z nou ~inItllloJl;i[ lTIC\Vll

(\ck('\s~on<.) 5l~rnJ(.lcL~)'.dd~o)T
1d I [11! [~}

j~ Q;~I('n n <1.1.:-c l\1'l m<:Jd.\.v)
(0)

44 AelnC1~ll nOrcartf mOfwr

I Lawr:
1 Gogledd (7)
2 Ci brenhinol efo coesau

byr? (5)
3 Rhai a dim bvd arndanvnt. -

(7)
5 1\1~'nych\\')'r~' dufarn ... ? (5)
6 '" a mvnvchwvr \'..... ...

'risrorante' 7)
8 Dwvrain t 5 I
11 Syrnudiad y pen i gytuno :i

1 ar draws? (3)
16 Llidiardau yn eu tai sigledig

(5)
19 Lljw Anest 1)311111ae'11

feddw? (5)
19 Sion v bwr ier (5)
21 Yr 11}'n syn digwvdd ar 61

di" cdd yr wythnos? (5)
22 Cneuen)' mars ipan ... (5)
24 ... )'11 licio ffrwydro wrth

fynd yn 01 .,. (-)
25 ... i fwrw arncan: (5)
30 Brodorion o America neu

o'r ~sg~,fnnd~r(7)
31 A'i negro sy'n rhoi trefn

haenau ar hrcn? (7)
.3.3 Oenolburth (5)
~4J .lidi()\vgrW~1ddmew"

1·11\Y)'~~r~~il5i.\..th ••I? (3)
~" .,' y 1full I (')
3B TUfC]} neu }laO' ~'nauuumor
(~)

Nid cliwiau cyffredin yw'r
saith sy'n cyfcirio at y
rhanbarthau (ee Gogledd), ond
cyfeiriad bras at leoliad rhai 0
(28 i lawr) Cymru.

CROESAIR RHAGFYR



CONSERFATERIS
CLADIO
-

TIPYNONAID
Bu'n gri gyson gennyf dros y
blynyddoedd i fechgyn a merched
lleol wneud eu marc yn aelodau o'n
'prif" dimau Ileol. 0 glwb rygbi
merched Caernarfon, mae ambell
un wedi datblygu yn chwaraewyr
rhyngwladol. Yr un yw'r stori gyda
gwahanol dimau pel-droed
Merched Cymru. Gwantan iawn yw
hi yn ein timau pel-droed
cenedlaethol dan 15, 16 ac 17 i
fechgyn.

Mae'n ymddangos fod clybiau
Bangor a Chaernarfon yng
Nghynghrair Cymru yn dechrau
cael y 'weledigaeth leol'. Ar yr Oval
ar hyn 0 bryd mae Caeron Roberts)
Marcus Orlik a Mathew Philips.
Mae Caeron yn cymryd ei le yn
rheola idd yn y tim cyn taf Yn
rhyfeddol chv,'araeai fel asgellwr
chwirh i Fethel yng Nghyngrair
Arfon y cymor di\vethaf. Erbyn hyn
cefnwr chwith ydyv.' yng
nghynlluniau Wayne Philips.

Cafodd Caeron gem digon
cymen yn erb)'n Casnewydd yn y
Gwpan Genedlaethol, gem a
deledwyd )'n fyw ar S4C. Gem 0
frwydro ar faes uwm ia\vn oedd
hon, ac roedd gallu Caerwyn 1
fw)rdo)r blaenwyr g)'da phasio h ir
yn gaffaeliad i'\v dim. Dangosodd
Iefel dda 0 ffitrwydd, ac o'i gic rydd
ef y daeth y gal dyngcdfenol.Roedd
hon yn gol wertbfa\vr iawn i'\v gl\vb
gan ei bod yn rhoi £15,000 yn y
coffrau, a sicrwydd 0 gem gartref ~'n
erbyo Caerdydd, Wrecsam,
Aberra\",e neu'r Rhyl yn y rownd
nesaf.

Bu .\iarcu:, )'ng Nghaer a
Lerp\vl, ood dros y tymhorau bu'n
all}\YCU5 gyuag anafiadau.
GobeiLhio y gall ailgych"Jyn ei yrfa
ar yr Oval. lvlae Mathcw ynlau yn
ch\varaewr dawnus ar y bel, a
gobeilhio, dan ar\veiniad 'Yncl
Wa)'Jle'~ J b"dll .ynti1u dorri rnvodd.

Cof da am Marcus a ~1athew yn
scrCllU nlewn ambell110S011 Tl)y:> yr
tco yn y gorlIennol. Dymunwn yn
ddaiddynt.

chwaraewyr croenddu yn
cynhyrchioli Cymru rnewn rygbi
nes dyfodiad Glenne Webb. Neu
diffyg chwaraewyr croenddu yn
nhimau criced Swydd Efrog.
Diolch fyth nid yv.r hyn yn wir
heddiw, yn yr acbosion hyn.

and erys y gweiddi torfol, Bu
maine llys ynadon Blackburn
ddigon dewr yr wythnos diwethaf i
wahardd a dirwyo troseddwr, Mae'n
rhaid i FIFA yn awr ddangos eu
dannedd.
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broblem hon yn ddl\\'eddar. Er i'r
problemau ym A.iadrid. ar lefel
rhyngwladol a chl\vb, gael cr)'n
ofod yn y cyfr)'ngau) mac'n
broblem byd eans. DioJdcfodd
chwarae\vyr croendtlu C)'mru
mc"vn gemau pel-droed yng
n5h)vlc;y),yy Y B"l~"nlj, Y~hyQie
ddegawdau yn 01, ni welvJyd

Y BROBLEM HILIAETH

John Charles. Y cawr addfwyn.
Hwn a gariodd dim Cymru yn
Ilythrennol ar ei ysgwyddau llydan
i rowndiau terfynnol Cwpan y Byd
yn Sweden, 1958. Ei gicio'n ddi
drugaredd, a Chymru yn colli i gol
Pele yn erbyn Brasil. Arwr yng
Nghymru, Leeds a'r Eidal. and y'
gorau?
Tanny Gray-Thompson. Merch
ryfeddol iawn, a frwydrodd i wneud
darganiad bcsitif, yn ei byw a'i
chystadlu, dros bobl anabl. Merch y
wen barhaol, y gwyneb yrndrechgar,
ac a gasglodd gyn haeaf gwych 0
fedalau Olympaidd. Cawr yn wir,
Ond )' gorau?
Colin Jackson. Un arall gydag
ymroddiad anhygoel. Daliodd
yntau record byd yn ei gamp dros y
clwydi. Pencampwr Cymru, Ewrop
a'r Byd fury nag unwaith, ond
methiant fu pob ymgais am y Fedal
Aur OIympaidd. Un arall fu'n
genhadwr gwych dros Gymru. Ond
y gorau?
Lyn Davies. Daeth ei awr fawr yng
ngwynt a glaw Tokyo a'r naid hir
ryfeddol i gipio'r fedal aUI
Olyrnpaidd. Y Ilanc ifanc 0 Nant y
Moel a Choleg Cyncoed, yn neidio i
anfawroldeb, a'i ardal enedigol yn
paentio'r pellter ar brif stryd y
pen tref Oc:dd y gamp vma yn
ddigon?
A'i ef oedd y gorau?

Pan enillais GadalI Eisteddfod
Penrhyncoch y llynedd, gof)'n\V)'d
am 6 englyn }'n ym\vneud 3 phobl
yn y byd chwaraeon. Yn y casgliad
roedd tri o'r englynion )'n
ym\vneud a thri o'r en\vau uchod.
Fy newis personnol i fuasai John
Charles, oher\vydd ei dda~rn,
}'IDIoddiad a phcrsonoliaeth
diymhongar. Yn realistig, r\"y'n
meddwl mai lestun yr englyn yma
fydd yn cipio'r tlws.
Yno'r sgr)rm yn Ilcn\vi'r sgrin -

i \vyliwr,
Dim golwg o'r de\vin.

Un fflach 0 ii\v, roedd si\\rin,
Yn troi a ffoi dros y ftin

P\-vy fuasech ch\vi yn de\ ...·is?

rygbi gorau clioCll h\d yma, mt:ud
rh!11 ~eren ymvc:g c:eren y 70'nl1~ nc
n t\~'lfq.'Wvlv\l~'ii l~wl~~, ...._i~l~i~~
llwVL1L11!lnU~v LJewol1 I Xe1gncl
}..[e.."vJJ ,'n "1 0 t)e Arrr:cn vn "4., , ,
Y \'lliLJ ) Jl ) l.u~YLl } 11 \,;lLJYll Yf 1)lbun,
r _tjYfDM19Jl1 - .L1TJlllI a rror~!'()nl1 \I
9.orau)

BIen! n)ae'r DDC yn ~ynnal
pleidlai:' arbenolg 1 \\'eld P\'\'y', ym
marn }' cyhocdd, ocdd prif seren
byd y campau yng Nghymru dros y
50 mlynedd di\vethaf. Dyrna'r
cyfnod bu'r Cvrffvx-"\<~ll yn
cyfl\v}'no ll\vs 'Persl)noliaeth y
Plwyddyn'. Cnllesid dndlau fod
iJi.l ",1 i)\ir\iIl hvb unrhyw
her~onoligerh! Weill chwynnu R
stili.o de,..,~swyd rumr :,r y rhestr
ftr; Garelh ~d)Ytlrd:;, John Charle:s,
'Innny (;rny Thoml'son, Colin
J :.lCkbOn :l T-'In Dav:c".

l'UIlIn () Jd\\lfl()n yn ~icr, a Phon
un ~'\1 c("rno~"v~r Ond pwy s;'n
(lPCIlU i llrt1\y;,uonad 0 \\111'''J'J Y
l'~mt'~I1.11t'lh\v\' syln ndle\.~rchu y
c.luc:l''''4;dd 0 G)'lllr9(Gy'Ur'l'_~
dda\vnu~lie vmrOU(IJ!9C?

Vn rh~.feddol> n: en~11odd John
Gllurlc;, criucll ) ll)Yl 'l>cr~onolillC[ll
v FllVt!ddvn'. tjnd ~uttvdd d~wl~It
(j,vnh6.11.la4; 1>11""?

aurct~ nJwnrJ.. V cb""arae~

PWY OEDD Y GORAU?
-

cawr gyda ymosodiad anhygoel 0
ddyrnu - a hynny mewn gwTes dros
100gradd.

Roedd rhaglen gornest Manila
yn rhyfeddol. Roedd y rhaglen ei
hun fel yr ornest, yn adeiladu at yr
uchafbwyrn anhygoel. Dyma
ernest, yn anad un, oedd yn
adlewyrchu holl elfennau y gamp
waedlyd a hertel hon. Roedd yma
ffitrwydd anhygoel, ymroddiad,
crefft, dioddef poen i'r eithaf a'r
reddf anesboniadwy iwrthod ildio.

Yn rhyfeddol, cawsorn wybod
fod gan Frazier gateracr yn ei lygaid
chwuh. BOCSl\Vrun llygaid oedd y
'tanc dvnol' vma. Haws oedd i hwn• •

yrnosod yn ddibaid nag amddiffyn
dyrnau nad oedd bob tro yn eu
gweld. Cyrnaint oedd )' difrod i'w
lygaid ddc yn y rowndiau olaf, fel
bod awgrym fod Frazier wedi
yrnladd dwy rownd bron iawn yn
ddall]

Yn wir fe siopiwyd yr ernest 0
blaid Ali gyda un rownd yn weddill.
Y fath ddrama, y fath yrnrwymiad.
Codwyd yr hen ddadl pryd y dylsid
stopio gornest. Roedd awgrym fod
rhai dyfarnwyr yn ofni gwneud
hynny. Teimlent ddY'lerswydd i
gyfl\vyno lheau real i'r sawl oedd
yn talu i \vylio. Yn oes y teledu 'tal
i wylio' ond eto oes yr achosion llys,
wn iddim a V\v'r drefn \\'edi newid.•

Roedd dangos yr ornest a
aI\\'einiodd at far\volaeth Bernie
Perez - a dra\vyd gan 17 ergyd
me\vn 10 eiliad - }rn sobri rh}'WUn.
Yn ddiweddarach sobr'V)1d ni fel
cenedl drwy far,volaeth Johnny
Owen.

Mae'r \vobr i bencamp\vyr y
sgwar yn [awr, ond hefyd rhaid
meistroii a choncro sawl gelyn
meuu)'liol a cl101'[forol i gyrraedd y
brig. Ie, c)lfrcs \vy'ch oedd hon ar
sa\vl lefel (l groniclo a dangos ac
hcf)'d )'n beriol dnyy ofyn ;,a\vl.
C\Vestl\Vn.

BYDYSGwAR
Pan oeddv..n yn dysgu yn
Nhonyrefail, roedd un direudus
iawn yn un 0 fy nosbarthiadau.
Ei enw oedd Tyrone Williams, a
ddaeth, ymhen blynyddoedd yn
ioci 1lwyddianus iawn.

Roedd ei dad yn fwy 0 gymeriad
ac yn arv..r yn y cwm. Dyma'r
Iliwgar Lenny 'The Lion' Williams,
a ddaeth yn bencampwr pwysau
bantam Prydain. Dros )' rnynydd
yng Ngwm Cynon, ble roedd Mary
yn dysgu, roedd ganddynr hwy eu
harwr, sef yr amryddawn Dai
Dower. I Gaerdydd y perthynai Jim
Peterson a Joe Erskine. I'r Rhondda
yr arwyr oedd Jimmy Wilde a
Tommy Farr. I ardal Merrhyr,
Howard Winstone, Johnny Owen
ac Eddie Thomas oedd i gario'r
dorch. I'r gorllewin, Dick
Richardson, Brian Nancurvis a
Colin Jones oedd i gyrraedd yr
uchelfannau. A heddiw mae Joe
Calzaghe yn bencampwr byd.

Enwau a chyfnod 0 wrando ar y
radio, a lleisiau Barrington Dalby
neu Eammon Andrews yn wir
'ddarlunio'r' gornes[au a'u creff(
sylwebaerh radio. as bu Cymru yn
'\vlad y menig g\vynion', yn sicr
bu'n '\'.'lad y menig bocsio'.

Yr hyn 3'm denodd at fyd y
s~var oedd y ro,fres ddiweddar ar
BBC2 ar nos SuI yn olrham hanes )'
gamp. Yn fy marn i d)rma un o'r
rhaglenni gorau ym myd
ch\varaeon ers sawl blwyddyn.
Roedd yr ymchwil yn grelTlus, )'
sylwebaeth yn raenus ddealladwy,
a'r cyfran\vyr i gyd yn bobl a
'gymerodd y cledro' a 'dioddcf y
chwys'.

Yn llinvn arian drwy'r rhaglenni
roedd nifer 0 themau cudd a lecha
lU cefn i nifer o'r gornesrau
cofiadwy. Thema un rhaglen oedd
ohsesiwn yr Amerig i gael
pencamp'\\·r hyd yn y P"/YS3U tr\vm.
Yna ~rmareb y cyfandir i'r
anorchf)'gol ond bensliff Jack
JOhll~OII CIIllIll al amtltliffyn y
goron sa\vl [ro - ac yntau'n ddyn
l)-,vyll ei groen. Yna lyfiaol
Natslaeth, a'u d~'muniad h\vy 0
\veld }' cawr g\\ryn pen-felyn Max
:)chmClllng yn cipio'c S!()CC)TI.
LI~')'ddodd 1 guro Joe Louis mewn
~OrnCi)l ui-dcill ac cot:dll gubcilhlUfl
y Ngr~19i(J vn lIchel. Dnd, yn y
frw~,dr ol,dd yn cyfr~r> a'r holl
un'youu pulilif..uiLld nr y dc1nu,
(lOrftennodd Jo~ I.oui!: yr orn~st
wed: Jau runuc.1 0'. ro,vud ayntaf.

Yllefl rllll~lcnni tU'n
~~f\tdhwyt\tltt Itr yrf!l r!-,feddoJ
Guooiuo GIn)" (JYlOllillllllll.L1 1)li, Y 1J
av~tlod d"o~ v ~yfAn t'ttedd Vietnam
6 rhrot~lcl1l hilia ..ili yr Unol
DaJIAcllldu.

rAnc-Jb""Yntwyd :tr dd"vy orneo;t

yll il.\7~~~~~~I!j),",wy i)y'n rhl&D 0
Chtll~l1lonl!lprh Y U!lmn. !tt' 0 aL\tlt
...n 1.,.. I!uJ J JJ,....~.omesL All yn
l\ vnCIJU \' U\Vf. UCUfllC liOrCilldIl.
r"ff nvl~....'rc9 non!oJJefol 2a!r.. ly
~YllllJl )JI Y Jyn~l·. Yna C[Wai un
l\'t' 1ll\l'n()~t!lll mWY!lf corfforol
..~!u"..1) ."t J"" Pr ..""ier yn hc:rio All

vn hc:rn OeOl1 VII WU "1 nrIl.lli vn
Mnn.ln' Vn 7A;re. AI~ yn a..!l~~p!o.r
~\I'Vii eYW"'C lMilie"U rl1)1"~udol 0
nlnCl fiOrCln~ll llIVJY dll:i~ll'r CYtVr
ym(\~od yn ddth!lld. Yna llorio'r
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