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cynnig gwasanaeth d...vyicithog.
Am fanylion, cysylltwch a'r
Llinell ar 0845 607 6070.

Mae cymryd rhan yn y
cynllun )'n hawdd - gallwch
anfon cnw a chyfciriad y bwyty
ar e-bost at bwydlen@ bwrdd
yr-iaiih.org.uk, neu gellir anfon
y ffurflcn enwebu ar gefll y
• •daflcn at P)vrdd )'r Ialth
(_;ymta~~~RhttdOORf (~1'(~14~)
Cacruyild cr 10 lOZ. oeuu
ffon~o Adrnn Porehn:lt~r
Rwrdd 9I ozs ZOX7 8000 am
razor 0 fnnylion.

Mae'n amluig fod un 0 drigolion y fro uiedi gunnoni efo'r hen Sian Corn. Gobeithio y caif! lonydd i ymuield a
gweddill cartrefi'r ardaI!

awen
A

Caffi'r Ffowotan yo yr
Amgueddfa Lechi Gened
laethol, Llanberis, Gwynedd
yw enillydd diweddaraf
Bwydlen Ddwyieithog y Mis,
cynllun arbennig a drefnir ar y
cyd gan Fwrdd yr Iaith
Gymraeg a BIas ar Gymru.

Cyflwynwyd tystysgrif
arbennig i'r Amgueddfa yng
ngWyl Fwyd Deudraeth, a
gynhaliwyd yng Nghastell
Deudraeth, Portmeirion yr
wythnos ddiwethaf, lie roedd
Bwrdd yr Iaith yn cyflwyno
seminar ar ddwyieithrwydd yn
y sector lletygarwch a bwyd.

Meddai Rhodri Williams,
Cadeirydd y Bwrdd:

'Mae nifer yr enwebiadau
rydyrn yn eu derbyn bob mis yn
profi fod y cynllun wedi cydio
yn nychymyg bwytai a bwytwyr
ym mhob rhan 0 Gymru! Mae
Bwydlen Ddwyieithog y Mis yo
gyfle da i fwytai, caffis a
thafarndai dderbyn
canmoliaeth am eu bwydlenni
dwyieithog, ac i annog
sefydliadau eraill i ddilyn eu
hes iampl a th roi at
ddwyieithrwydd i dynnu dwr 0
ddanncdd eu cwsmeriaid.'

Dyrna'r ail dro i
Amgueddfeydd ac Orielau
Cenedlaethol Cyrnru fod yn
llwyddiannus yn y cynllun, gan
i fwydlen 0 Amgueddfa Werin
Cymru, Sain Ffagan ennill y
wobr ra.i misoedd yn 01.

nwnan y cvnllun yw tynnu
~yl,v at ddefnydd arbenn~6 0

ddwvieilhrWydd rnewn POb
math 0 fwydlwnJli. DyJJ
en~llydd roh rni~ yft d~rbyn
LY~LV\1![if. J nvcuY penon ~y'll
~11w~b"4rbwyl.y buclduljol yn
d~..k~'l'\ ~Q"t Cymreiu n'r aero
bOblogLlid.d, Monopoly, Mac
t"i'1cnni c:nvvebu ar Bacl ym
mhon rnsn 0 Gymru. nell drwv
Sy~yl1nt ~~r n vvrdd yn
uruonuvrcn 01.

Mac'r Ll:nctl Oyswllt ~)r
Gymrgea vn eyrie! rnu
\IW)'~l~nn.!yu rh~d ae am dd!m
i LInrnvw un sv'n clVl11Uno

Danteithion
Dwyieithog yr
Amgueddfa

Lechi
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Gwasana8th Trvlwyr
gan y bobl DROFFE&IYNOL

GWQ~Qni'o1hPersonol Cy4ellisar iCHWI
VGWA~MAftth TaehnggolGorau
ren GAR. Gystol a m AA

GWBsanatrth Prlf Ddoliwr U .....
Felly, oe gar bynni*Y ydych MOT IiiIiII

r----.CHWI yn el yrru, Wi
o Audi i lA~tAvA MI:

LLWYNCOED (I

CWM-Y-GLO
Ffon: (01286) 870563

Diolch am eich cefnogaeth
trwy'r flwyddyn

NADOLIG lLA WEN a
BLWYDDYN NEWYDD DDA

oddi wrth
WIL G. ROBERTS
Bod Gwilym, C~-y-glo

F£on: (01286) 870674
GWASANAETH GARDDIO PENIGAMP AM BRIS RHESYMOL

Nos Iau, 31 Ionawr
am 7 o'r gloch

yng Nghaban-y-Cwm
Mynediad am ddim

yn cynnwys paned a bisgedi
Croeso i bawb yn yr ardal

I drin a thrwsio
pob math 0

beiriannau qwnlo
MENAI SEWING

MACHINE CENTRE
40 Stryd Fawr

PORTHAETHWY
Ffon:

(0248) 714043
neu C'fon 674520

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Oda

Clwb Garddio
TyCwydr
Cwm-y-glo

Noson
Agoriadol

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
i'n holl gwsmeriaid ac j bawb ym mro
Eco'r Wyddfa oddi wrth bawb ym

musnes Ilefrith

EIRWYN

Mrs Nan Roberts

Rhestr 0 enillwyr y Raftl
Siarnpen. Eirian Mall: 2 botel win a
gwydrau: Jill Harris, Hamper,
bisqedi, teisennau: lola; Gwin a
gwydrau:Ann Bierd; Gwin a
gwydrau: Simon Higgins; Tedi:
Ahlan uonee. oBt oloo a ohoffi
Noscato: Elrlys Williams; Set
ssoon ac atl: Anwen. f'otel 0 win:
Mair Jones; Set 0 sgriwdreifars:
Avril, Llanberis; Roses: Kate
Toms; Potel chwisgi: Nyrs Jane;
Tin bisgedi: Meira Wiliams; Set
Body Shop: Jean Jones; Tapestn:
Nyrs Einir; Set Body Shop: James
Andrew: rocvn gwenh £100 gig 0
~adarn Meals: Sandra Davies:
Tocyn gwcnh t:10 o'r FQvhgll;
Avril. CWM-y-Olo: Planl1lgyn: Enid
Prlco; Hamper ffrwythau: James
Andrew; owm cocn. Nyr5 Jane;
Planhi~yn: C3dw-mi-OQi~ got

cnwl'r ocon f\nwen, Alcxandra
~oueGi Oyfr;lr ~oslns sio~IQd'
noromv Jones. Frongader.

Annwyl Ddarllenwyr
Cynhaliwyd Ffair N adolig
flynyddol lwyddianus iawn yng
Nghaban-y-cwm, Cwm-y-glo ar
nos Iau, 29 Tachwedd.
Gwerthwyd digon 0 fins peis,
bara brith, siytnis a jams igadw
Gwenda a chriw Caffi Padarn yn
Fachwen yn brysur trwy gydol y
dydd.

Cafwyd raffl wych gyda nifer
o wobrau ardderchog i godi
calon pawb yng nghanol y gaeaf
noethlwm! Diolch i Emyr
Gibson a Martin Thomas a
ddaeth atom 0 'Rownd a
Rownd' i Sion Corn, a fu
wrthi'n ddyfal yn trafod
dymuniadau N adoligaidd; i
Keith a gweithwyr Canolfan
Garddi Ty Gwydr; i bawb a
gyfrannodd y gwobrau
bendigedig; i'r gwirfoddolwyr
ac i Avril, Sioned a'r genod 0
Gymdeithas Adeiladu'r Abbey
National, sy'n cyfrannu punt
am bunt tuag at y swm
anrhydeddus iawn a gasglwyd 0
£900,

Diolch yn arbennig hefyd i
Ann a gweithwyr Caban-y-cwm
am yr holl drefnu a'r
paratoadau, ac wrth gwrs ichwi,
pawb a gefnogodd y Ffair i
sicrhau ei llwyddiant.

Yn gywir
Gareth James

Men ter Fachwen

lonawr 21 lonawr31 WaunfawrChwefror

Cysylltu aOyddiad Copi Dyddiad Plygu BleRhifyn

DYDDIAD A LLEOLIAD PLYGU'R ECO
Trefnydd Plygu: Mrs Shioned Griffith, Pantafon, Waunfawr. (01286) 650570

~;awfr rhllyn nea.1 Of,.wacV

NOS IAU. IONAWS 31

Y RHIFYN NeSAIi
neunmu i IllW'r

OAIYOytftfi&" ~arth"!I~&1
NOS LUN, IONAWR 21

Wdunfawr (0:)0;:)70)

,

E-bost: ecorwydd'a@AOL.com

GOLYGYOO CHWARAEON
Richard LJ.Jones, 5 YOdel, Bethel
(01248) 670115

OYOOIAOUR Y MIS
Mrs Margaret Cyfni Griffith, Cynfi,
Delnlolen (870394)

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Uanrug (677263)

TREFNYOD HYSBYSEBION
John Roberts, Bedw Gwynion, Ffordd
Glanffynnon, Uanrug (675605)

TREFNYOO BWNOELU
Jean Jones, Cesall y Mynydd,
Delniolen (871550)

TRERFNYDO ARIANNOL
Goronwy Hughes, Eithinog, 14Afon
Rhos, Llanrug (674839)

TREFNYDO GWERTHIANT POST
Mrs Olwen LJywelyn, Pant Afon Bach,
Llanrug (650200)

TREFNYOD PLYGU
Shioned Griffith (650570)

GOHEBWYR PENTREFI
BETHEL: Geraint Elis, Cilgeran
(01248) 670726
BRYNREFAIL: Mrs Low,i Prys Roberts·
Williams, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: cnve James, Hatan, Bryn
GYfllCl (077iJO)
CEUNANT: trvstan a sioneo Larsen.
Bodafon, CounQnl (OG07GO)

CWM-Y-GLO: Mrs ins Rowlands.
Glanrafon (872275)
DEINIOLEN: W 0 WIlliams,
6 Rhydfadog, DelniOlen (871259)
DINORWIG:Marian Jones, Minallt.
7 Bro Elidir. Dlnorwtg (870292)
LLANBERIS: Gwyneth ae Ethan Roberts.
BecwsEryrl (a704~1)
LLlNQUQ' (;ryl~Oho"~.3 BrynMMlyn
(S7S!}a..t)

N"NT r"fU;, I.llnltl~.JQn~;,0 N.Ull
ffynnon (671620)
P(;p,JI~AQWAUN'MrsAnn ~v~nf:.Sl,lcn~rtn
(872"07)

T"N "r-y9Iipi Mi;; flnVYVII r~"YJ
At)l-V-8rvnl87227ti)
WAUNf=~WR: IVI•• Nan no ......t1... ~ ..n... lnn.

GOlygyddol:

JOHN PRITCHARD
CILFYNYOO, LLANBERIS

Ffcn' (01286) 872390

IWAN ROBERTS
LLEIFIOR, LLANRUG
Ften. (01286) 675649

Caoeirydd Pwyllgor Llywio:
AAWELJONES

CAE EBONI, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 871274

SWYDDOGION A GOHEBWVR
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Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Caemarfon

Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
i'r cyhoeddiad hwn.
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A'I FEIBION
Bwthyn Gadlys
LLANB~RIS
Ffon: 870444

• Gwerthwr Glo
*Olew Gwres Canolog
l'ch oadw'n gynnes ac yn glydl

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
i bawb oddi wrth

TICEDI LOTER. AR WERTH

DEINIOLEN. Ffcn: Llanberis 871521
Ar agor 7 a.m. - 9 p.m. bob diwrnod

Petrol. Disel • Nwy Calor. Glo • Cylchgronnau
Papurau Newydd • Cardiau Penblwydd
Wyau • Nwyddau Groser. Melysicn

Diolch am eich oeinooeetn dtwy'r flwyddyn

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda
i chi 011oddi wrth bawb yng

NGORSAF BETROL

A nfonwyd y penillion hyn acorn gan.
Mrs Katie Griffiths, 23 Maes Padarn.

Mae popeth yo codi, a'r siopau yn ddrud,
Ond isrif ehwarelwr sy'n isel 0 hyd.
Mae'r gofyn a dadlau yn drwm ar fy nghlyw,
Nid am fenthyg, O! Na! ond sierwydd i fyw,
Gobei thio rwyf finnau y daw cyn bo hir
Bydd trefydd trwy Gymru yn gwybod y gwir,
A chodi fi'i gilydd ibelpu y dyn
Sy'n symud y mynydd a'i forthwyl a'i gyn.

R'ym yma yn ymladd yn stormydd y byd,
Yn law, ae yn eira a'r gwyntoedd 0 hyd,
A ehrafu yn galed ar glogwyn di-les
I chwilio am 'slediad' a dipyn 0 bres.
Ein cyflog sy'n fychan, a'n llafur mor fawr,
Ac ymladd yn galed i ennill bob awr;
Ceith gadw ei fenthyg, nid cardod i ddyn
Am dynnu y lleehi o'r graig gyda'r cYn.

Wei dyna yw'r helynt sydd heddiw'n Llanber,
Yr isrif ond chwe phunt i brynu y ger,
Rhaid talu am 'bowdwr', y cynion a'r rhaff,
Y 'fuse' a'r gapsan, weI rhaid bod yn graff.
Rhaid talu i'r efail, a thyllu y graig,
WeI, talu a thalu, ond beth am y wraig?
Ae os yr eith pethau ymlaen yr un fath,
Bydd gennym ddim cyflog igadw y gath.

0, Gymru, 0 Gymru gwrandeweh ar fy nghan,
Rwyf yma mewn penbleth yn ymyl y tan,
Rwy'n meddwl am rywun mor isel a hyn,
Y dyn sydd yn hollti y graig gyda'r cyn,
'Ond', meddai'r meistr, 'Ni chodaf eich pris,
Ond rhof i chi fenthyg tan ddiwedd y mis,
Cewch saith a ehwech eto," oedd geiriau y cawr
'Ond eyma dy siawns os yw'r cynnyrch i Iawr,"

Cyflog Chwarelwr

Cwmnl dl-elw S1(ln daroaru hyfTorddlant a gwalth yn
y gymunQd.

Rhif elusen 701163
Rhif rron (01286) 872014

MJQ'r ousnocau ucnoc yn CJQIQU rhQdQg gan

eo-ceJ;l_
-acb eo

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i'n holl
gwsmeriaid, cefnogwyr a gwirfoddolwyr

~ oddi wrth

Caoollan Garddio TV Gwvdr,
glo

CaDi Caban v Cwm, Cwm-v-gl
Pare Gwledig Cwm Derwe ,

Llvn Padarn
CaDi Pa aro, Fachwen

Gweithdv Craig vr Wvlau, Fachwe
CanlinHvnor ani Gwvncdd,Oi

Garddwvr v Fro

41A STRYD FAWR
LLANBERIS ffon: 812501

FORMAG

NAOOLIG LLAWEN

A BLWYOOYN
NEWYDD DDA

0001 WRTH

IFOR A MARGARET

Siop Nwyddau
Ty a Gardd

Does dim rhaid i bobl
gofrestru ymlaen Ilaw, gellir
cofrestru yn ystod y sesiwn
gyntaf. Cost y cwrs yw £40, ond
cynigir gostyngiad 0 50% i bob)
dros 6S oed. Os ydych yn
derbyn rhai budd-daliadau neu
ar incwm isel mae'n bosib y
gallech wneud cais i gael eich
ffioedd wedi'u talu, ac astudio
am ddim. Os ydi hyn yn bwysig
i chi eysylltweh a'r Adran ar
(01248) 383896.

Ymysg cyrsiau eraill a drefnir
gan yr Adran mae ewrs ar
Ecoleg ac Amgylehedd fydd yn
cael ei ddysgu yng Nghanolfan
Dysdgu Gydol Oes, Llanberis.
Cwrs 10 wythnos yw hwn a
ddysgir drwy gyfrwng y Saesneg
gan ddechrau ar Ionawr 17 am
7.30pm. Mae eopiau o'n rhaglen
lawn ar gael o'ch llyfrgell leol,
neu drwy gysylltu a'r Adran ar
(01248) 383896.

Bydd Gwilym Trefor Jones, un 0
diwtoriaid profiadol Adran
Dysgu Gydol Oes, Prifysgol
Cymru, Bangor yn dysgu
cyrsiau hanes mewn nifer 0
ganolfannau newydd yn y
flwyddyn newydd, gan gynnwys
yn Llanrug.

Bydd Gwilym sydd yn
ddaearyddwr ac yn hanesydd yn
dysgu cwrs 10 wythnos ar
'Deithio yng Ngogledd Cymru
yn ystod y Ddeunawfed a'r
Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg',
yn Sefydliad Coffa Llanrug gan
ddeehrau ar nos Fawrth, Ionawr
15 am 7 o'r gloch.

Mae'r cwrs yn edrych ar
ddatblygiad amaeth, diwydiant
a tbwristiaeth yng Ngogledd
Cymru yn ystod y cyfnod, a
phwysigrwydd systemau
trafnidiaerh i'r datblygiadau
hyn, drwy gyfrwng darlithoedd
a sleidiau a thrafodaethau gyda'r
dosbarth.

Eisiau Dilyn Cwrs Hanes yn Lleol
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*Priodasau *Dathliadau"* AcnlygUrOn Arbgnnig
*Cynadleddau '* Pwyllgorau
... Bwydlen Bar *Cinio Dydd Sui

(par/lad ar dudalen 21)

Dosbarth Ambiwlans Llanrug
Daeth y son yn y rhifyn
diwcthaf am agor Y Scfydliad
Coffa yn Llanrug ag atgofion am
un o'r gweirhgareddau a ggi eu
cynnal yno yn ystod y dyddiau

LIZJJt o'r gaTTegfedd ym mynuieni Pilgrim's Rest.
TeuJu Crwydrol Cyd ddigwyddiad oedd i'r
Ac 0 son am hynafiaid Syr John llythyr gan Menna Medi
Morris-Jones, dyma lythyr a gyrraedd a minnau'n trafod
llun yn cyrraedd 0 Dde Affrica englyn coffa i hen, hen daid y
trwy law Menna Medi o'r gwr ifanc a gJaddwyd mor bell
Groeslon ar ran Gwenda Jones 0 oddi cartref, Oedd, roedd John
Lanuwchllyn. Bu Gwenda Jones David Morris yn gefnder i'r
yn byw yn Johannesburg am Athro yng ngholeg Bangor.
ddeunaw mlynedd, ac yn ystod Mae gen i farwnad birfaith i'r
y cyfnod hwnnw, teithiodd gwr ifanc hwn, a chredaf i mi
lawer 0 amgylch y wlad. Daeth roi cryn dipyn o'r hanes mewn
ar draws mynwent Pilgrim's rhifynnau cynharach o'r 'Eco'.
Rest, sy'n llawn beddau ac Mae Menna Med i yn ei
iddynt enwau Cymraeg a llythyr yn holi a oes rhywrai o'r
Chymreig - y mwyafrif ohonynt teulu yn parhau yn y cyffiniau.
a chysylltiadau a de Cyrnru - a'r WeI, mae disgynyddion John
cyfan bron wedi marw'n ieuanc Maurice a'i wraig, Elin Hughes
yn y rhuthr i'r pyllau aur cyn yn frith trwy'r fro a thu hwnt,
Rhyfel y Boer. ond rwy'n siwr nad Y'v 11awer

Yn y fynwent tynnodd lun ohonynt yn ymwybodol 0
carreg fedd John David Morris, hynny,
Eithin Duon, Llanrug a fu farw
ar 18 Awst 18 1898 yn 29
mlwydd oed. Arni ceir y pennill
hwn gan Llcw Llwyfo :
John Dewi Morys en's am orig
V rna, lle huoa mewn bro bcllcmg;
Ond 'e gwyd yn fendigedig - eto
Heb wyrth i'w cffrc'n neheubarth

Affrig.
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STRYD FAWR
LLANBERIS

(lU

eR 18 '(01286) 872777

Nadolig uawon a Blwyddyn Newydd Dda

Edrych ddyn dewrwych eyn
d'orwedd - am ddal

I ddilin ffordd sangtedd,
Gwna guro am drugaredd
Glanha'th fai eyn mynd i'th fedd.
Nid yw'r gynghanedd yn

gywir yn yr englyn cynharach
hwn, ac y mae'r llinell olaf yn
hollol wahanol. A yw hyn yn
awgrymu mai oddi ar y cof y
cerfiwyd 0 ar fedd y ddau 0
Gwm y Glo? Ac os felly, mae'n
awgrymu fod yr englyn wedi ei
gyfansoddi yn llawer cynharach.
Ond a oes gofnod ysgrifenedig
cynharach ar gael?

Hen, hen daid Syr John
Morris- Jones, Athro Cymraeg
cyn taf Coleg y Brifysgo1, Bangor
oedd y John Maurice hwn 0
Gwm y Glo. Byddai'n ddiddoro1
gwybod a oedd Syr John yn
ymwybodo1 o'r 'englyn' hwn ar
garreg fedd ei hynafiaid ym
mynwent Llanrug, a hynny'n
enwedig 0 gofio mai ef roes

• drefn ar gelfyddyd
barddoniaeth yn ci gyfrol Cerdd
Dafod.

Doedd bosibl i Ifan Griffith
fod wedi ei gyfansoddi felly.

Ond mae'r englyn, neu 0 leiaf
ran o'r englyn yn ymddangos
flwyddyn ynghynt ym mynwent
eglwys Mihangel, Llanrug. Fe'i
cofnodir ar fedd John Maurice
ac Ellin Hughes 0 Gwm y Glo.
Bu John Maurice farw yn 1788
ac Ellin, ei wraig yn Ionawr
1795. Dyma'r englyn ar eu
beddfaen:

Deuthum ar draws nodiadau
am yr englyn canlynol yn
weddol ddiweddar wrth bori
unwaith eto yn llyfr Gomer M.
Roberts - Mynuienta, sef
casgliad 0 wahanol englynion
coffa a godwyd oddi ar feddfeini
yma ac acw drwy Gymru.
Curo am Drugaredd
Edrych, ddyn dewrwych, cyn

d'orwedd - am fodd
I faddau d'anwiredd;

Tro iguro am drugaredd
Yn dy fyw cyn cau dy fedd.
Ifan Griffith y\v'r awdur,

efallai, meddai Gomer M.
Roberts. Yn ei nodiadau
gwaelod y ddalen, dywed fod yr
englyn yn ymddangos ar garreg
fedd Ifan Griffith, neu Ifan YT
Hwper, ym mynwent Alit-wen,
Pontardawe, Morgannwg. Bu
farw ym rnis Tachwedd 1843.
Thomas Levi, mewn erth ygl yn
Y Tra2tJlodydd (] 869) sy'n honni
mai Ifan Griffith oedd awdur ci
feddargraff ei hun. Mae Gomer
M. Roberts yn cofnodi'r englyn
ym mynwentydd Soar, plwyf
Llandeilo, sir Gaerfyrddin ac
Ebenezer Dyfed, sir Benfro. Ar
yr olwg gyntaf mae hyn yn
awgrymu mai englyn yn
perthyn i dde Cymru ydyw, ond
nid felly.

Mewn erthygl yn Yr Haul a'r
Gangell (1972) dywed y
diweddar Atko Bedwyr Lewis
Jones fod yr enzlvn i'w gael ar
fedd Griffith Owen ym
mynwent hen eglwys Uanidan,
Mon mor gynnar a 1796.

Anaml y rhoddir enw'r bardd ar englyn coffa ar garreg fedd.
Mae'n digwydd, wrth gwrs, ond rnae'n hawdd dychmygu'r
teulu yo penderfynu ar eoglyn a wyddent ar eu cof, heb y
synied lleiaf pwy oedd yr awdur. Mae'n bosibl hefyd y
byddai enw'r awdur yn cymryd llinell ychwaoegol ar y
feddfaen, ac yo ychwanegu at y gost! Does ryfedd felly fod
cryn ddyfalu ynglyn ag awduron rhai englynion coffa. Nr
syndod yw fod nifer dda o'r un rhai i'w cael mewn
gwahaool fynwentydd, a'r rheini filltiroedd oddi wrth ei
gilydd.

Englyn Gan Bwy -
a Phryd?
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ddangoswyd iddynt yn eu
profedigaeth 0 golli gwraig. mam,
nain a mam yng nhgyfraith hoffus
a charedig. Diolch am yr holl
gardiau a galwadau ffen ac am yr
holl roddion a dderbyniwyd tuag at
Feddygfa Dolwenith, Pen-y-groes
a'r Gwasanaeth Ambiwlans.

Dlolch i'r Parchedigion Eric
Roberts a Philip Hughes am eu
gwsanaeth parchus. Diolch hefyd
i'r ymgymerwyr 1010 a Robin 0
gwmni tretnwyr angladdau Robert
ac Owen, Pen-y-groes am eu
cymorth ac am y gofal a gawsom
ganddynt fel teulu.
Diolch yn fawr iawn I chwi i gyd.
COllED: Ar y 27 Tachwedd ym
Mhlas Pengwaith bu farw Ann
Jones yn 93 mlwydd oed. Er iddi
drigo yn 4, Rhes Minafon ers
1966, yn Llanrug yr oedd ei
gwreiddiau. Fe'i ganwyd yn ferch
'fenga I Griffith a Mary Jones,
Minffordd ac yn chwaer i'r
ddiweddar Mem a'r diweddar
Evan a Richard. Yn dilyn
gwasanaeth angladdol yng
Nghapel Coch ar 1 Rhagfyr
rhoddwyd i orffwys ym Mynwent
Llanrug.

Adnabyddrd hi fel Miss.Ann
Jones I'W chydweithwyr yn y
gwasanaeth sltil, ond fel Annie
Minffordd i'w ffnndiau yn y fro, ac
yn annwyl lawn fel Nan Nan i'r
teulu. Bu'n gefn ac yn angor i'w
rhieni, i'w chwaer a'i brodyr, ac yn
fodryb arbennig 0 ofalus i'w
neiaint, 91 nith, ac yn hen fodryb

uchel ei pharch i'w plant hwythau.
Parhaodd i wasanaethu eraill ar 61
symud i Lanberis gan ymroi i'r
gwaith 0 ofalu am yr henoed.
Parhaodd i gefnogi sawl achos yn
y pentref yn amrywio 0 Glwb yr
Henoed i'r Clwb Pel-droed. Roedd
yn gefnogwraig frwd lawn 0 hen
dim llanrug ac, yn ddiweddarach
- Y Darans!

Dymuna Cled, Bert, Gwyneth
ac Arwel ddiolch i aelodau'r teulu,
ffrindiau a chymdogion am y
caredigrwydd a ddangoswyd tuag
atynt yn eu coiled 0 golli modryb
oedd mor annwyl ganddynt.
Dymunant ddiolch i holl staff Ward
Beuno Ysbyty Gwynedd; staff
Ward Padarn Ysbyty Eryri, a staff
Plas Pengwaith am eu gofal tyner
ohoni yn ystod yr wythnosau olaf.
Carent ddiolch 0 waelod calon i'r
cynorthwywyr cart ref caredig a
fu'n galw'n ddyddiol. Eu diolch
dlffuant i'r Parchedig John
Pritchard a'r Parchedig Marcus
Robinson am eu gwasanaeth yng
Nghapel Coch a'r fynwent, ac i'r
blaenoriaid, Cledwyn Parry, John
Huw Hughes, Colin Jones ac
Idwal Roberts am bresenoii eu
hunaln. Gwerthfawrogwyd
gwasanaeth yr organyddes, lona
Jones, yn fawr, ynghyd a
gwasanaeth T. J. Roberts wrth y
drws. Mawr ddiolch i Danny a
Nerys Y Bistro' am baratoi y
danteithion yn dilyn yr angladd.
Dtolct; i bawb am eu negeseuon
cysurlon 0 gydymdeimlad, ac am y
cyfraruadau anannot a
dderbyniwyd ac a gyflwynir maes
o law fel rhodd l'r Feddygfa yn
lJanberis.

Carent ddrolch hefyd i
E.W.Pritchard am y trefniadau
angladdol hynod eneitruor.

~~--~--~~~----,_

PLAS PENGWAITH. Diolch i
bawb ddaeth i gefnogi'r Ffalr
Nadolig ar Ragfyr 8. Diolch hefyd i
Mr Basil Thomas, ein Sion Corn
am el walth ar y diwrnod,

Enillwyr y raffl oedd 1. Anne,
Plas Pengwaith; 2. 675900; 3. 62
Maes Padarn; 4. (01248) 670114;
5. Kim; 6. (01248) 671222; 7.
830120; 8. D. Jones; 9. 870934;
10.830805; 11.677381; 12.
Nesta, 1 Cil Coed; 13. (012148)
8715486; 14. 676706; 15. Sion;
16. 871394; 17. (01248) 670752;
18. 872081; 19. 3 Snowdon
Street; 20. 671002; 21 830805;
22. (01766) 512607); 23.673369;
24. 870495; 22. (01766) 512607;
23. 673369; 24. 870495; 25.
676396; 26. 871151; 27. Sharon
Grace; 28.675992; 29. Ann, P.PG;
30. 673988; 31. Jen, P.PG; 32.
(01407) 810963; 33. 871786; 34.
Molly; 35. 671222; 36. 671222;
37. 676752; 38. 870686; 39.
Carys, P.PG; 40. 871678; 41.
677840; 42. 872271; 43. 670752;
44. 9 Snowdon Street; 45.
871776; 46. 678857; 47. 35348;
48. Ruth.

Enw'r Tedi: Clive - 676251.4
Hefyd carem ddrolch yn tawr

iawn I bawb a ddaeth draw atom
i'n diddori i fyny at wyliau'r Nadolig
a dymunwn Nadollg llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i bawb.

Bu angladd Miss Ann Jones, 4
Minafon Terrace am 10 o'r gloch
ar 1 Ragfyr yn Capel Coch. Bu
tarw'n dawel yn y Cartref ar 27
Tachwedd ac. er mai dim ond am
gyfnod byr y bu yma gyda nl, fe
oedd yn gyfarwydd iawn a'r
Cartraf ers rhai blynyddoadd. gan
iddi fod yn gwasanaethu'r trigolion
trwy n61 negeseuau i'r pentref a
chadw'r slop symudol i fynd a hyn
I gyd hyd nes oedd yn ei 80au ei
hun. Rydym yn estyn ein
cydymdeimlad r'r teulu yn au
profedigaeth.

Wedl dod i aros atom am
gyfnod mae Mrs M. Owen a Mrs
G.P. Smith, y ddwy 0 Lanberis.
Dymunwn estyn croeso cynnes
iawn iddynt.

Wadi ymgartrafu yng Nghartref
Bryn Eryri erbyn hyn mae Mr L.
Morri~ a dymunwn bob
napusrwydd IddOyno.
UNO!;Q V MAMAU. Cynhaliwyd
GyfClrtod mii:)ol Ulldeb y Mamau
[;Olwy~ gAnt PArlArn yn 'Nl\nt'
Goed-y-DdOI bnawn Mawrth 13
Tachw4:)dd. Cymarwyd y
Gvveddlau tlgorladol gan Mr~
Q4tty WLJM~h ..~y~

vafvvycJ ucJrocJdiad 0 r cytarfocJ
OQOnlQ.Qthol 9. oynh9.llwyd yn
FC{itri &;9IVYy~ y QQnto~ fQir
CQ.gmarTon tJnQ.wn dyaa Llun. 12
Tachwedd. Ownacd trcfniQdQu ar
ovtGr C!wd~dndQln Darllgnladau rl
¢h~r91~1001y mi; no;,,(, CQfwyd
pnawn nvnOd 0 ddlrvr vn CQISIO
dotrys 'cw:s' 0 ddorparwyd gan
Mr~ Ndn OWQn. Yn ymorol din y
baned yr oedd Mrs ~oll:o Morrls a
dlolcllwyd gan Mr~ Bet Hughe~
DVM UNA lGtllu1r ddlw(')ddAr
Olwen MOrrIG, 5G MaeG Padtlrn
Llanberls (gynt 0 1 Bgwar
Glyn IlIfi'ln. V Gri'l~~Ii'ln}ddli'll~h i'l
g-olon am y curodlgrwydd " f'hob
arWYdO a ayaYlno@lll1lc!lO 11

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

LLA-N-BERIS
Gwyneth ac Eifion Roberts, Becws Eryri. Ffon: 870491 .......

ORIEL
CWM
Cwm-y-,Io

IimnJI:'fQCs: {Ollfl'} R'?ORfll I
GWll~gn!)@thlifr!lffilO

UunigU 0 000 mYIJ1~r agel gr y ~R1le
frisiau lUlCij1TIol

""\1aIUl5v~filv '\Will'll ewrii~~l9l
l!df\ AftJlttlld U~~I

Nabolia 11Jlnwtn a
GilwglJlJgn N~mUlJil
lilt" ~~~iwrllt

Hlcbard ~. Humpbrey§

Mac'n Ddolig. Ond am Ddolig!
Tra bu'r goleuadau'n ddisglair
mewn strydocdd a thai mae hen
bobol yn sir Pon yn ofni byw yn eu
cartrefi eu hunain oherwydd y
llofruddiaeth yu Llaufairpwll.
Disgynnodd y bomiau yn
Aflganisian. Cafodd plant bach eu
lladd gan derfysgwyr ar stryd ym
Mhalestina. Mae cannoedd wedi
colli eu gwaith yng Nghymru yn
unig. Cafwyd achosion Ilys
llofruddiaethau Sarah Payne a
Threfnant. Mae rniliynau yn
newynog neu'n ffoaduriaid.
Lladdwyd pcdwar gr ifane mewn
damwain car }'T1 y De. Treisiwyd a
lladdwyd lleian yn Iwerddon. Ac
mae miloedd 0 deuluoedd yn
wynebu Nadolig poenus ae urug
oherwydd digwyddiadau erchyll yr
unfed dydd ar ddeg 0 Fedi.

Mae'n fyd dychrynllyd ar
drothwy'r Wyl eleni. Byd 0
hclbulon a thrafferthion. Byd 0
bcchod a phoen. Ond rnae'r
dathlu'n mynd rhagddo, a'r
gwledda a'r siopa a'r elwa yn para.
Ac mae'n anodd gwybod be sy'n
iawn. Does neb eisiau dathlu a bod
yn anystyriol 0 ddioddcfiadau pobl
eraill. Mae'n ddigon hawdd mynd
ymlacn fel arfer gan ddweud ein
bod yn hcrio pob terfysgwr a
llofrudd trwy fynnu nad oes dim yn
mynd i'n rhwystro rhag darhlu.
Gall hynny fod yn esgus hwylus
dros gau ein llygaid i bob dioddef
o'n cwmpas.

Ond darhlu sydd raid. Holl
bW)TDty Dolig Y'V bod lesu Grist
wcdi dod i ganol byd llawn
helynrion, llawn problemau, Ilawn
pechodau a llawn dioddefiadau. Ac
fe ddaeth j fod gyda n i, i ddeall ein
hanawsterau, i rannu ein poenau, i
gymryd ein pechodau. Cawn
gadw'r Wyl eleni a chofio mai Iesu
Grist yvr'r Tywysog Tangnefedd a
fedrai gymodi George Bush a Bin
Laden, a'u gwneud yn frodyr i'w
gilydd. Icsu Y'v'r Gwarcdwr sy'n
cynnig y maddeuant y gall hyd }'n
oed lofruddion fel Roy Whiting
ofyn amdano. Iesu yw'r Meddyg
Ma\\T s},'n es[yn gobairn i alarwyr
yn Efrog Newydd a Pbalestina, a
chysur i'r rhal sy'n byw mewn ofn,
a chvmorth i'r nc\vvnog a'r tlawd.

Dathlwll yr Wyl yo 11s\\'eo a
chyhoec1di o'r neW)ldd nad aeth y
NadoliB yo JUiy:'lyr i fyu sy'n llawn
pechod a nhoeo ..

Nndolie Llawen iawn ichi oll.
jC)HN PRITCHARD

Un funud fach
NADOLIG LLAWEN?
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Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
•odd; wrth bawb ym

MHARC GWYLIAU
GhANGWNA

CAEATHRO. Ffcn: Caernarfon 673456
Diolch am eich cefnogaeth yn ystod y flwyddyn

CAEATHRO Ffon: 674568
Diolch ibawb am eu cefnogaeth

drwy'r flwyddyn
BWYDBAR

PARTION I FYNY
ITUA 180 BOBL

••

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth bawb yn

WILLIE A BRENDA

CAEATHRO
Ffon: Caernarfon 672072
GWERTHU . TRWSIO
TRIN CYRFF . H.P. AR GAEL
NADOllG lLAWEN A
BLWYDDYN NEWYDD DDA
IBAWB .1. .#. .#. '1. .1..#.

Atebion
Cwis Chwaraeon

1.Munster/Leinster
2. New Brighton
3. Marc Lloyd Williams
4. Meddyg chwarel
5. Phil Bennett
6. Pwysau canol
7. Eddie Thomas
8. Tony Lock
9. Seb Coe
10. Alain Prost
11. Ton Pentre
12. Y Traetb, Porthmadog
13. Rasio beic
14.Rotterdam
IS. Malta
16. Pel-droed merched
17. Longchamps
18. SUD City
19. Zaire
20. Tony Roberts

MODURDY
Ffordd Deiniol, Deiniolen; Mrs G.
Kirkpatrick, 1 Rhos Rug, Llanrug;
Glen, Glyn a Sonia er cof am John
Elwyn Williams, Ty'n-y-clwt,
Deiniolen.
£4: Mrs Bet Jones, Lyndale, Ffordd
yr Orsaf, Llanrug.
£3: Mrs Ceridwen Williams, 2S
Hafan Elan, Lla nrug.

£20: Eirwen Williams, Y Felinheli
er cof am ei gwr, Gwilym Rees
Williams, gynt 0 Ddeiniolen. Mr
Eifion Jones, Ysgol Brynrefail.
£10: Mrs Nan Huws-Roberts,
Bodrida, Waunfawr; Mrs Megan
Pritchard, Golygfa, Bryn Moelyn,
Llanrug; Mrs E. M. Williams,
Tegfan, Ffordd Deiniol, Deiniolen;
Teu1u y ddiweddar Sallie Lewis, S
Bro Deiniol, Deiniolen. Nan Jones,
Cacrnarfon er cof am Ellen Roberts,
12 Llys y Gwynt, Penisarwaun;
Teulu y diweddar R.D. Lewis, 11
Maes Gwylfa, Deiniolen; Mrs Jenie
Parry, 21 Hafan Elan, Llanrug; Mrs
Katie Griffiths, 22 Hafan Elan,
Llanrug; Mrs Ellen Roberts, 2
Gwelfynydd, Llanrug; Mrs Mair
Williams, Elidir View, Cwrn-y-glo.
£8: Mrs Betty Evans, 11 Llys y
Gwynt, Penisarwaun.
£5: Mrs Blodwen Pritchard, 10 Llys
y Gwynt, Penisarwaun; Mrs Betty
Peris Jones, Cartref Preswyl
Gwyn fa, Caernarfon; Meilir Sian
Owen, Hafod y Rhos, Llanrug; Mrs
Peggy Rowlands, Talafon, Cwm-y
glo; Di-enw, Penisarwaun. Er cof
am Glenys Owen, 1 Llys y Gwynt,
Penisarwaun; Iorwerth a Peri
Evans, 5 Hafod Oleu, Deiniolen;
Mrs Vera Parry, Bro Dawcl,
Deimolen; Mrs Gwen Rowlands,

RHODDION

wedi ei gwblhau cyn tywydd mawr
y gaeaf. Disgwylir y bydd Rhan
Gyntaf y gwaith wedi ei orffen
erbyn Pasg 2002. Bydd dyddiad
cwblhau'r Ail Ran, gan gynnwys y
prif elfennau cymunsdol, yn
dibynnu ar godi'r arian
angenrheidiol. Eisoes bu rhaid
benthyca £16,000 er mwyn
sicrhau gorffen y Rhan Gyntaf.
Felly bydd rhaid ail-ddechrau ar y
gwaith codl arian trwy'r Pwyllgor
Codi Arian. Bydd y cyfarfod nesaf
am 7.30 yh nos lau 10 lonawr yn
Lolfa, Tafarn Bryngwna.
PEL-DROED ELUSENNOL.

CW-J YN 8AEDDU. Yn anffodus
mae rhai perchnogion cWn yn
canlatau I'w hanifeiliaid faeddu'r
cae chwarae a'r cae pel-droad.
Mae hyn yn beryglus i rechyd y
plant ac eraill sy'n chwarae pel
droed ac yn mwynhau'r cae. Bydd
Pwyllgor y Cae Chwarae yn erlyn
y sawl sy'n gyfrifol am y weith red
hon.
Y GANOLFAN GYMUNED. Gellir
gweld wrth gerdded heibio fod y
gwaith addasu ar adeilad y Capel
fel Canolfan Gymunedol a Chapel
yn mynd yn ei flaen. Gyda Iwc
bydd y gwaith strwythurol allanol

Bydd cyfarfod 0 8wyllgor Cae
Chwarae Caeathro am 8.00 yr
hwyr nos Lun, 21 lonawr yn
Nhafarn 8ryngwna. Yn ystod y
cyfarfod blynyddol ym mis
Tachwedd etholwyd criw 0 hogia
fel swyddoqion ac aelodau'r
Pwyllgor - ond dim un ferch. Ond
trwy Iwc, mae yna leoedd
gweigion ar y Pwyllgor. Felly, bydd
croeso i ferched ymuno it gweddill
y Pwyllgor yn y flwyddyn newydd.
BENDITH TYMHOROL. Dymuna
criw yr Eco - Rhiannon, Marian a
Clive - Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i holl
gyfranwyr a darllenwyr yr Eco yng
Nghaeathro.

Diolch i Gareth Griffiths, bu'r gem
bel-droed rhwng Caeathro a
Waunfawr a'r anturiaethau wedyn
yn IIwyddiant gyda elw 0 £60 ar
gyfer y Ganolfan newydd. 8ydd
gem arall rhwng Caeathro a
Waunfawr ar Gae Chwarae
Caeathro am 11 y bore, fore Sui,
30 Rhagtyr gyda'r elw tuag at
leukemia.
GWASANAETHAU'R CAPEL.
8ydd yr Ysgol Sui yn ail gychwyn
am 11 y bore ar Sui 13 lonawr yn
Ystafell y Bwrdd, uwchben y Garej
a'r Siop. Ar hyn 0 bryd nid yw
dyddiadau'r gwasanaethau teulu
yn hysbys.
PWYLLGOR Y CAE CHWARAE.

CAEATHRO
Clive James, Hafan, Bryn Gwna.

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

t u ,
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Yn gywir
Sion R. Williams

Annwyl Olygydd,
o ganlyniad i effeithiau 'amser
swrth a'r hin' dymchwelwyd
ochr cisrfaen f)' hen, hen daid a
nain, Morgan a Phebe Williams,
Gors, Llanddeiniolen a fuon t
farw yn 1866 a 1875.

Oddi mewn i'r gwaglc yr
oedd Y gwrthrych yn y 11un ar
ffurf tarian gyda fleur de lys ar ~.
conglau (dwy ar goll). Rhyw alby
trwm yw'r gwneuthuriad ac y
mae arno ysgrifen lU hwnt i'w

datrys. Mae ynddo dwll hefyd
fel pe bai wedi bod yn crogi
rhywdro.

Gwn ei fod yn arferiad ar un
cyfnod i gladdu eiddo personol
gyda chyrff fel cetynau, hetiau,
menig, esgidiau ac ati.

Os gwn i a all un o'ch
darllenwyr awgrymu ystyr y
gwrthrych hwn?

Gyda llaw, cysgod y lein
ddillad yw'r llinell ddu ar draws
\' llun.-

Y Gors
Pon trhythall t

Llanrug

Dirgelwch Llanddeiniolen

Selwyn Griffith

Glywi di'r dathlu ar Noswyl Nadolig
Yn nhafarndai'r Llan?

Glywi di'r bomiau yn ffrwydro
A'r gynnau yn tanio
Yn Affganistan?

Glywi di'r clychau yn galw'r ffyddloniaid
I gynnal y gan?

Weli di'r plant yn eu dagrau,
A weli ol'r beddau
Yn Affganistan?

Weli di'r goleuadau yn fflachio
A'r tanllwyth tan?

Weli di ddifrod y tanciau,
Ffyrn igrwydd y fflamau
Yn Atfganistan?

Glywi di swn hen garolau'r canrifoedd
o addoldai'r Llan?

A weli di seren heno
Fel perl yn disgleirio
Uwch Atfganistan?

Nadolig 2001

NADOLIG LLAWEN A BLWYOOYN NEWYDD DDA I BAWB

n ec rau am 1
Dyddlau,Rha

2 Canolfan Pen-llyn, Caernarfon, Ffon: 01286 676040
Danfon am ddim vn aenes pob ordor gweMh dros £200

Cawn wared o'ch hen wely neu 'suite' am ddim
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Fel cwrnni norrern ddiolcn I'r cennocdd 0 gwemcrtatd a
gefnogodd ein busnos dros vr 11 mJY1"~dd d;wethaf. Rydym yn
rusnes Cymreig )y'n urncunu i r01~i}ji:U1i:1elh ceil' prorrcsiynol
ac i werthu ceir am brisaau. di-gur'o. Mae ~ennym brynwyr
prurr~~lyrlul yn ieunro dwy fil 0 rtnnrocdn yr wvtnnos i cnwnto
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Dymun;9.dau ~Or9.U9.r gyfgr 2001 iddarllenwyr Eco'r Wyddfa ::Ie
Ylityriwch 110nfol addunou blwyddyn flowyddi (Rh(1w~h &'Yfiei
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NAOOLIG lLAWEN A BLWVOOVN NeWYOO ODA

CYFLENWYR PORTHIANT

CEliiNOGWCH FU§NI!SAU LI!OL

Diolch am eich
cefnogaeth

drwy'r flwyddyn

j/
•

NAOOLIG LLAWEN A BLWYODYN
NEWYOD ODA ODOI WRTH
ANN A BILLY HUGHES

SI P TEFL
~"''-f~\fBETH EL -..ftt.f"'~'t.f

Ffon: (01248) 670106

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd

Oda oddi wrth
Ellis Wyn, lola

Holl staff a thrigolion
Cartref Preswyl
SANTTEILO

BETHEL
Ffon: 01248 670353

Petaech mor garedig a theimlo
yr hoffech fod 0 gymorth,
cysylltwch a Mr Idris Morris
(Trysorydd) ar 01248670439, neu
Mrs Delyth Williams (yr
Ysgrifenyddes) yn Arfon House,
Bethel.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL.
Nos Lun, 10 Rhagfyr yn Festri
Bethel cynhaliwyd noson i
ddathlu'r Nadolig. Cafwyd niter 0
eitemau gan yr aelodau, yn
ddarlleniadau ac eitemau
cerddorol gyda chanu carolau
cynulleidfaol. Ar ddiwedd y noson
cafwyd lIuniaeth ysgafn wedi ei
drefnu gan rai o'r merched.

Cyflwynwyd y noson gan y
Parch Gwynfor Williams a
diolchodd Geraint Elis i'r rhai
drefnodd y noson, i'r aelodau a
gymerodd ran ac i'r rhai fu'n
gyfnfol am y lIuniaeth.

arbenruq I Elen ac Eleri Robinson
am eu gwaith gyda'r cyfarwyddo,
coluro, gwisgoedd ac ati.

Cafwyd ocsiwn Iwyddiannus
iawn a lIawer 0 ddiolch i dimau
Wrecsam, Man City, Everton a
Chartan Pel-droed Cymru am
arwyddo peli. Hetyd roedd crys
rygbi Teirw Duon Seland Newydd
ar gael, a thocynnau i amgueddfa
pel-droed Old Trafford. Daeth yr
ocsiwn ag ymateb rhyfeddol i
chwyddo'r coffrau, fel y raftl am
deledu lIiw a chrys Cymru wedi ei
arwyddo.

aoeco Maldwyn wedi gwirionl
pan oniliodd y erys Gwobr wyeh ;
un sy wedi gwneud cvn gymaint
dros elusennau dros y
tnynycooeoo.

rnorcn heryel l'r ocsiwmar.
MQrgYIi 'PQYQro\tlt l1obln~on, &\9
y~~I~~1\J6~6~D6~M~6~dflhi p~n
oeco yr ocswnrer wrm Oi wann,
Diolch I KeVin a'l staff a'r lIu 0
OQfnoowyr a oyfrt;lnnodd mor haal
i'r olwb, Ooboithio y 9all y 11m
coancos QU gWQrthrawroglad
SydaS ambell l dlws ar ddlwedd y
rvmor.
PWVLLGOJ:l V GOr:bg. Vn
flynyoooi ryoym yn gwufio Of
mwyn Cvnngl g onsow COrQo V
~QntrQf, rncwn~~r~hl'r rhaiy ~Qfir
arnnanvru vn flynyddOI wrth y
sallo.

Yn y gal ff@nnol buom yn
derbyn rhoddion gan fusnQsau a
rl1udlaOau ur nTyvyn galluogi llyn i
ddlQwydd. QQllach maQ'n cronfa
yn rhedeg yn isel ac er mwyn dal
ymlaen I wawrchod cyflwr y safle
rydym angen rhagor 0 ari~n.

Noson 'Ser yn y Llygaid'
Catwyd Noson Lawen ar ei
newydd wedd yn Y Bedol
ddechrau'r mis pan tu aelodau
pwyllgor a thim pel-droed Bethel
yn dangos eu doniau 'cerddorol' 0
tlaen tort 0 rhyw 300 - record i'r
clwb hyd ymal

Bu'r pwyllgor yn gweithio'n
galed yn denu noddwyr ar gyter y
noson a drolcnir yn fawr iawn
iddynt. Gyda chostau rhedeg y tim
yn rhyw £200 y rnis, mae'n bwysig
cynnal nosweithiau o'r fath i
9ynnQI Q QQt1i11Y9"fr91wli1, '" rh9i
svnasn gadarn I taoancorr y tim
IlyyYoaiannuo yrne.

OQnwyd rhai 0 onwau mawr v
byd adloniant i'r noson ac roedd
lIawer yn edmygu eu talent yn
dy"w~rl)d b~~hoyn IIGoL ~OQdd
fila I vn iaeru ma.iAlan oem, Iwa.n.
JQhn MQrgan a I-l~wCefn Owyn
oecc Abba! Yno hefyd roedd
J:r~ddi~M~rcury (DylanWilliams),
Jamas grown (garry Land), ~Ivis
(AndreW oern) wrm gvvr:l. oooooo
y tymharadd pan ymddanoosodd
y 'WQ~\hQr Girl;;' yn dynwar~c;I
Huw MOroan a Franl<JQI Frdnl<lQ
soos to ~odol t= hytraeh na
HOllYWOOd.un arall a ooenooo
aylw oadd habryn~ydd y no~on
yr antlygutil Mtldtlrll(J MtlnllOI!
Di~l~h hofyd i Miana.ol Groon.
lJyfQn, M"rh av ~~ y ChYYi\~QnQm
rOOOI tlovn 0 'gOiC(f r'r nogan.
~oodd pawb yn morlo chwerthln
oan aoylanwaa y 'Df@lnyn carrf@T·.

CaEwyd 'de6uP addawol iawn
Il(}fya gan ¥Vii t Trefor, Jonalhan a
D~vg, ggf V B Sharps. grWP
d:weddaral y penirel ~:olch

Sion Stokes (chwith) 0 gwmni Arfonia yn cyf/wyno Kit i twen Jones,
Andrew Williams a Sion y Mascot.

Fersiwn Bethel 0 "Abba" "011yn eu gynnau gwynion"

Camera yn ngotal Richard LI. Jones, 5 Y Odol. Ffon: (01248) 670115

BETHEL :

.~

Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726



jJ.gIOOgLJYSOOISLll Sgntgs I-igltJn. PgnlggrwgLJn. vro n[)j~t F[)/wys sst»
DyfnofJl Llanrhaeadr, Dinbych.

AclfJa Y~gfJlSuI Sant~~ He/en, 0
flagn ffenggt liw Jggge yn EQlwyg

Sant Dy/nog.

9Qn Q\hrii\w9n yr Yil991 SIoIIyn9hyd
a Mrs Jankms Jones. Warden yr
EglwY5. Ar y norco, galwyd ym
Mharc Abergele am bicnic. Er
swaetha'r tywydd mwynhawyd y
drwrnod a bu'n un couaowv iawn.

(Mwy 0 newyddion ar
y dudalen sengi)

YR yeQOL. evL., FQI rhan Q
thema'r Ysgol Sui, set Achau rssu
Grist Trwy eorycn ar Goeden
Jesse, aeth yr aelodau ar wibdaith
i ESlwys Sant Dyfnog yn
Llanrhaeadr. oer Dmbvcn j weld y
ffenestr liw enwog 0 Goeden
JQSSQ. Cafwyd nanos y ffQnQstr

PENISARWAUN Fton 870605
• Rithoedd Celyn, Coed Nadolig
• Basgedi Planhigion, Blodau Ffres a SHc
• Danfon blodau 7 diwrnod yr wythnos drwy'r fro
• Gwasanaeth Tudalennau SiaradlTalking

Pages 0800 600900
• Hefyd, Hamperi 0 Lysiau a Ffrwythau Ffres

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda
oddi wrth Alwyn a Sarah

B

PRISIAU RHESYMOL

TAWELFA, PENISARWAUN
Fton: (01286)87~O_8_4_6 ~1

PEINTIWR AC ADDURNWR
.M. Die

I

~_ ~ Dylan Griffith ----c:
TREFNWR ANGLADDAU ANNIBYNNOL a LLEOL

TROS-V-WAEN, PENISARWAUN
Yn gwasanaethu'r hall ardal, yn cynnwys:
PENISARWAUN, DEINIOlEN, LlANRUG A LLANBERIS
Gwasanaeth teimladwy,
urddasol a phersonol.
24 awr y dydd I
Ffoniwch:Dylan (Llys)ar87183-"

Symudol: 07778127394
,..----...,

HEFYD CERBYDflO CLASOROL Yit WYDDFfI
Cyrhaeddwch mewn steil - mewn cerbyd Rolls Royce

ar gyfer priodasau, pen-blwyddi ac
achlysuron arbennig eraill

Cymun Sendigaid. Oiolchir I Mrs
Eirlys Jones am baratoi. Gwneir
casgllad at achos da yn y
gwasanaeth. Croeso cynnes i
bawb. Mae'n debygol y bydd Sant
y Plant yn galw helbio hefyd.
COLlED. Ein Cydymdeimlad
dwysaf ag Arwel a Carys, Dafydd,
Olwen a Kevin, Cae Eboni ar eu
coiled tawr ym marwolaeth
modryb agos ac annwyl iawn i
Arwel.
PWYLLGOA NEUADD. Tynnwyd
Clwb Cant a'r enillwyr oedd 1.
Dafydd Evans, Sycharth; 2. Elinor
Jones, Brynrefail; 3. Elinor
Williams, Bryn Rhydd Mawr.

Dymuna'r Pwyllgor ddiolch 0
galon i'r holl aelodau am eu
cetnogaeth yn ystod 2001 gan
obeithio y ceir yr un ymrwyrmad yn
2002.

Cynhaliwyd Disgo (am ddim) i'r
plant yn y Neuadd Gymuned, nos
Wener 15 Rhagfyr 0 5.15-6.45.
Roedd gwobrau arbennig 0 dda ar
y noson ynghyd a diod a
chreision

Yn dilyn am 7.00 trefnwyd
Noson Wasael i'r oedollon a'r
plant pryd y cafwyd euernau gan y
plant a darlleniadau, datqamad
gan John Eif,on ynghyd a chanu'r
hen garolau. Yn dilyn cafwyd
pwnsh cynnes a mins peis.
Cydnabyddir yn ddiolchgar lawn
gyfraniad anannol gan Gronfa
Hyrwyddo Gwelthgareddau
Cyngor Arion.

Dymunir diolch i bawb ohonoch
a getnogodd yr amrywiol
weithgareddau drwy gydol 201,
gan obeithio y cawn eich
cefnogaeth eto yn 2002.
I CHWI OLL. Dymunir Nadolig
Dedwydd 2001 a Blwyddyn
Newydd Dda yn 2001.
EGLWYS SANTES HELEN
GWASANAETHAU'R NADOLIG.
Sui, 23 Rhagfyr: Am 2 o'r gloch
Gwasanaeth Naw Llith a Charol
dan arweiniad y Parch Philip
Hughes, Deon Gwlad Arfon. Yn
ystod y gwasanaeth ceir eiternau
gan aelodau'r Ysgol SuI.
V NJ'ldoJif/- Am 1O.~O Y bo ro
Gymun 5endigaid gyda'r Farch
Philip HU3he~.
LLYFAAU AAIANNOL YA
EGLWVS. Bydd Llyfrau Ariannol
yr E9lwy~ yn cau ddydd Sui, 30
Rhagfyr. Diolch I bawb am au
cyfranladau yn Y5tod 2001.

POS LWC. Oymuniadau gorau i
Darren Lamb a Ceri ar acruysur eu
priodas yn ddiweddar.
Pob dymuniad da i Eurgain Hat a
loan ar au prlodas hwythau
Sadwrn wedi'r Nadolig, set
Rhagfyr 29.
PEN-BLWYDD ARBENNIG. Pob
dymuniad da I Nia Porter ar
achlysur ei phen-blwydd yn 18
oed ar Ragfyr 8 ac i Aled Jones ar
ei ben-blwydd yntau yn 21 ar
Ragfyr 12. Pob dymuniad da i'r
dyfodol i'r ddau ohonoch.

Dymuna Nia ddiolch i'w rhieni,
ei theulu, ftnndiau a chymdogion
am y lIu cardiau ac anrhegion a
gafodd ar ur achlysur arbenruq
hwn. Yr un modd dymuna Aled
ddiolch 0 galon j'w rieni, teulu,
ffrindiau a chymdogion am eu
caredig rwydd.
GWELLHAO. Gobeithio y
byddwchft 011 yn telrnlo'n lIawn hwyl
dros yr Wyl. Ein cotion at Annette
Webb a Jean Jones wedi eu
arhosiad yn Ysbyty Gwynedd.
Brysiwch wella i gyd.
COLLI UN ANNWYL. Ein
cydyrndeimlad IIwyraf a Beti, Ann
ac Andy ar eu profedigaeth 0 golli
mam a mam yng nhgyfraith
addfwyn ac annwyl, set Mrs
Glenys Wyn Owen, 1 Llys y Gwynt
a fu farw yn dawel yn Ysbyty Bryn
Seiont ar Oachwedd 24.
DIOLCH. Dymuna Beti ac Ann a'r
teulu ddatgan eu gwerthfawrogiad
diffuant am bob arwydd 0
gydymdeimlad yn eu profedigaeth
lem 0 goll! mam garedig a
hawddgar. Cydnabyddir yn
ddiolchgar y Ilu cardlau, galwadau
ffon, ymweliadau, blodau a
rhoddion ariannol.

Diolchlr yn arbennig i Mr
Mertyn Jones, Caernarfon; Mr
Gwynfor Jones, Llanberis a Mrs
Eiriona Williams am eu
gwasanaeth trylwyr ac effeithiol.
CINIO NADOLIG VR HENOED.
Diolchir i bawb a getnogodd y
gwelthgareddau tuag at Glnlo
Nadolig yr Henoed. Fe fwynhaodd
pawb eu hunain yng Ngwesty
Gwydir. Batws-v-cosd ar Sadwrn
a Rhagtyr. Gobcithir trcfnu trip ar
au cyfar yn yr haf.
GYAFA CHWIST BOTELI.
Cynhelir Gyrfa Chwlst sotsn yn
Neuadd yr [;Slwys nos I=awrth, 1a
Rnagryr am 7 30 yn.
CYFAACHION, Ff) 9~r~i
SwyddoOlon yr Eglwyg ddymuno
Naoollg LluYVorl u CI\yydClyn
Newydd Dda i bawb.
VSGOL SUL UNDEBOL BOSRA.
Bu cyfarlodydd 2001 yn rhai
hapus a bendithiol iawn a diolchir
j'r atnrawon a'r plant am QU
rrvornonncn f1101Chlr rr rhlQnl
hefyd am eu oernoocem I non
w~i+I-.$~I'~dd~UII'V~~ol Qui
Gynhelrr l5ul ,'( Teulu, ddydd QuI
Q!J f:Jhnsfyr am Q.0 'r sloe;"
Cymerrr man gan yr athrawon a'r
plant a chawn stori Lleucu'r
Llygoden a'r Baban Arbennig.
9ydd Mr Morfyn Jones yn sgwrsio
Crr pl9nl 90 TQ wOlnyddlr cymun yr
flrylyyv\iI\iI rr 0000110111 mne
aQlodau'r Y~aol SUi vn hynod
ddiQIr;h9~rQhyn or mwyn l'r pl~nt
gdgl gWglO d OQall arwYOdOCad Y

Camera yn ng01alGwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ffon: 677263

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



BEICS WIL ~:~~~rlald

BEICIAU NEWYDD
AC AIL LAW

• TftWSIO • CYNNAL
I • PARTlAU
GlOP ARO$FA,WAUNI!'AWJ!\ (0129S) S60 723

N!lllOIlQ uswon
Q E;llwyddyn
NQwydO ona

GWASANAETH ARGYFWNG PLYMIO
24 awr y dydd - 7 diwrnod yr wythnos

NAOOllG 'LU A BLWYOOYN
llAWEN NEWVOOOOA

Gwaith Plymio ~~Go~od CAginau a 8athrwms
Gwoith cvnnet 0 chodw 0 bob math

Cysylltwch ~ DOUC JON~~. gnON I;I~ION. WAUN~AWn
r:fa~!(0 izss: 660363 (0797) 0318g96 (svmudot]

www.anturwaunfawr.org01286650721
Antur Waunfawr

NADOLl6
A 81.&
N=

i holl gyfeillion yr Antur ym
mro'r Eco

A 'does dim rhaid dod ar y tren!
Cofiwch... bob dydd Sui...
cinio 3 chwrs arbennig £7.95

Bwyd cartref blasus 0 gynnyrch lIeol

Gadael Caernarfon 1100, cyrraedd Waunfawr 1135
Gadael Waunfawr 1400, cyrraedd Caernarfon 1435
Ffoniwch y dafarn i archebu eich bwyd ymlaen lIaw

WAUNFAWR Ffon: 650218
Diolch am eich cefnogaeth drwy'r flwyddyn

Dewch gyda'r tren stem 0 Gaernarfcn ac arcs

AM GINIO OA!

NAOOLIG LLAWEN A BLWYOOYN NEWYOO
ODA 0001 WRTH SAWS YN NHAFARN Y

DON

A

LAAWM TAN. a lIawer mwy
j'vv gvvuld yn eln \jvvyddfa.

1{aao(ig Llatuai
a 'B[wy£[ayn 7{gwy£[a Dda

ot[t[i WTtn DawD yn
SNOWDONIA FIRe PROTeCTION

VA HI:N I:FAll, WAUNFAWA
Ff9ni (012gG) G6023G

to411fVd!Unad 10TIR LLWYD. gAt! CINMt!l (01140) 360440

O~~E~ CIFFOOCTAN - rneenachcl QC j'r certref
OJii~I!~ CAN~OO MWG nr QyfQf y cartrcr
OOI.EVADAV AROYFWNO ,.----

• •
• •

VSTORFA TV N D
WAUNFAWR
Flon 650708

* Bwydydd 0 safon
*Oewis eang 0 winoedd ac alcohol
* Papurau newydd a chylchgronnau
* Bwydydd anifeiliaid anwes* Swvdddfa'r Post* Cardiau oyfarch Cymraeg a
Sa8sneg

....Anghenlon tV

-
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

oddi wrth bawb yn--

yn dymuno diolch am bob cefnogaeth yn ystod
y flwyddyn

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chwi 011.
* 0 lEIAF 60 a WEl YAU MEWN STOC
* 5000 LlA THEN SGWAR 0 GARPEDI
* 40 0 '3-PIECE SUITES'

CANOLFAN CARPEDI
WAUNFAWR

Ffon: (01286) 650 291

Brian a Rita Henderson
SlOP Y PENTREF

WAUNFAWRFfon 650589
• Holl docvnnau'r Loteri Genedlaethol -

Gwasanaeth Newydd!
• cvrtenwvr nwvo anifeiliaid - 'bulk' a

__"".__

rnvoo - y rnatar yn Ileal!
• Nwvdoau groser, alcohol, carolau

MANWEB
• 'paYPoint' ar svrer taiu bob math 0 filiau

Nadolig Llawen a etwvaovn Newydd Lwcus



Na.dolig LlaVV5n
(l Blwyddyn Newydd Ddil oddi wrth
John F@rrllr@§@a'r starr
MODUftDY PANT Y WAEN
WAUNI=AWR I=fon~&50524

MQ.QLi2 a John Whitghgad, Anna, Hgign ac Emma

SlOP SGLOOION V Pf:NTREF
THE VILLAGE CHIPPY

WAUNFAWR, Ffon~650683
""lLyn dymuno Nadolig Llawen a Illllt
QIWy~~y"Nt\wyddOdQ i OQWO yn y pgntrgf

-
CANOLFAN OFFER WELDIO
WAUNFAWR Ffon: 650720

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth bawb yn

GWERTHWR CARPEDI, TElLS CARPED a FEINYL
CANNOEDD 0 DDEWIS 0 BATRYMAUA RHAIMEWN SIOC

FFONIWCH UNRHYW AMSER: WAUNFAWR (01286) 650552
NadolJg Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i hoD ddsrHenwyr yr Eco.

CARPEDI GERAINT OWEN

neu wrych sydd wedi tyfu'n tawr,
neu fod y gwynt wedi eu chwythu
a'u plygu dros balmant cofiwch fe
all y brigau tod yn beryglus ,
gerddwyr. Gwnewch. da chi, eich
rhan I gadw ein pentref yn daclus
a diogel.

Mae caniatad cynHunio wedi ei
roi i adeiladu t9 un Hawr i berson
anabl yn Glyn Aton, Waunfawr a
chaniatad estyniadau yn Arfryn,
Pengraig a Pennant, Waunfawr.

Roedd y Cynghorwyr wedi
dychryn clywed am y digwyddiad
o ddarganfod chwistreil/nodwydd
ar tws Ysgol Syr Huw Owen i
Waunfawr a Chaeathro yn
ddiweddar. Mae'r mater wedi cael
ei adrodd j'r Heddlu, yr Adran
Addysq, y cwmni bws a'r ysgol.

Mi fydd aelodau 0 is-bwyllgor
Mynwent ac Eiddo ein plwyf yn
cyfarfod a chynghorau cymuned
eraill yn fuan er mwyn trafod codi
ffioedd Mynwent Betws Garmon.

Erbyn y flwyddyn newydd mi
fydd y bont droed ar Iwybr 061
Erddi yn ei lie. Esgus iawn i fynd
am dro l'w gweld ?r 61bwyta mwy
na dlgon dros yr Wyt.

Dymuna'r Cynghorwyr Nadoltg
Llawen a Blwyddyn Newydd Oda i
holl deuluoedd yr areal. 8ydd y

CYNGOR CYMUNED
WAUNFAWR, 28 Tachwedd
Mae'r Cynghorwyr yn cetnogi'r
grWP 0 wirfoddolwyr sy'n barod i
lansio Pwyllgor Llywio Strategaeth
Gymunedol Waunfawr ar 61
cyfarfod ago red IIwyddiannus ar
23 Tachwedd yn y pentref. Rydym
yn gobelthio y bydd pwyllgorau
gwaith yn cael eu trefnu i weithio
ar brosiectau arbennig, e.e.
Amgylcheddol, Busnes ayb.

Rydym yn disgwyl - ers mis
Mal! - pan addewidiodd Cyngor
Gwynedd osod arwydd 'Peidio
chwarae pel' ger Stad Tref Eilian.
Gofynnwn i blant beidio a chwarae
pel yno ond i fwynhau y cae
chwarae ger y Ganolfan, sydd yn
lIawn 0 offer newydd, ac mae g61
newydd yng Nghae Chwarae
Gerddi Bach.

Ie, mi tuasai cysgod law ger
safle bws canol y pentref yn werth
ei gael, ond ambarel fydd rhaid
iddi fod am rwan tan y cawn ni
wybodaeth am sefyllfa cynllunio a
chostau cysgod law. Nid addewid
ydi hwn, dim ond archwrho'r
sefyllfa rydym ar y funud.

Mae hi'r amser yna o'r flwyddyn
i orffen tocio gwrych sydd wedi
gordyfu. Os oes gennych gloddiau

-

A CHOFIWCH HEFVD
YR OCTAVIA GWYCH

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

_..- .

WAUNFAWR Mae'r Pwyllgor Llywro yn
awyddus iawn i gymdeithasau a
mudiadau fod yn rhan 0
ddatblygiad y strategaeth hon o'r
dechrau. Felly mae gwahoddlad
wedi ei estyn iddynt j anfon aclneu
benodi cynrychiolydd i gydweithio
a'r Pwyllgor Llywio a'r pwyllgorau
gwaith tydd 0 dan eu gotal.

Cynhaliwyd cyfarfod cyntat y
Pwyllgor Llywio ar nos lau, 6
Rhagfyr 2001 am 7 o'r gloch yn y
Ganoltan, Waunfawr.
CLWB 300. Enillwyr Tachwedd
oedd £40: Mr Keith Owen, 5 T9
Hen; £25: Dr Huw Roberts,
Liverpool House; £10: Mr Gary
Jones, 2 Penclip.
MERCHEO Y WAWR. Cawsom
noson arbennig iawn i ddathlu'r
Nadollg ym mwyty Oswald's ym
Mangor. Roedd y wledd yn
ardderchog a'r gwmniaeth yn
gynnes a hwyliog.
Enillydd cystadleuaeth 'Adnabod y
Plant' oedd Alma a thim Heulwen
enillodd y cwis. Olwen, Brenda,

(parhad ar dudalen 15)

cyfarfod nesaf nos Lun, 21 lonawr
yn y Ganolfan.
STRATEGAETH
GYMUNEDOL WAUNFAWR.
Agorwyd y Cyfarfod Cyhoeddus ar
23 Tachwedd 2001 yn Y Ganolfan
Waunfawr gan Gynghorydd
Gwynedd Gwilym O. Williams. Yn
ystod yr wythnos flaenorol
dosbarthwyd coprau 0 grynodeb
Strategaeth Gymunedol
Waunfawr Community Strategy i
gartrefi'r ardal. Rhoddwyd
cyflwyniad gan Carwyn Davies,
Swyddog Cwlwm Gwledig
Gwyrfai-Nantlle am yr adroddiad.
Bydd Cwlwm Gwledig yn cynnig
cymorth a chefnogaeth I adfywio
sconorru Waunfawr trwy
gydweithlo a grwpiau gwirfoddol.

Bu'r cyfarfod yn IIwyddiannus a
chytunwyd i grWp 0 ddeuddeg
unigolyn 0 fewn y cyfarfod ynghyd
a chynrychiolwyr o'r Cyngor
Cymuned ac 0 Antur greu
Pwyllgor Llywio Strategaeth
Gymunedol Waunfawr Community
Strategy Steering Group.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth
yn ystod y flwyddyn

CAERNARFON
Ffon: 676506

Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd Dda

oddi wrth bawb yn
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DEINIOLEN
Llanberis 870484

EUA
WILL AMS

Nora OSller Bi.I3
EtziLlydd), Gadair ylZ

Eisteddfod Ysgol Bry1lrefail a
Beelzei

llithro dros fy ngwefusau. 'Dw i
ddirn eisiau anghofio. Dyrna fi,
a fy nhipyn ymdrech i fod yn
rebel.

Fel yr arferent ddweud. Mae
popeth yn berthnasol.
'Everything is relevant'.

A phan 'dw i'n trio cofio
geiriau fedra i ddim
anwybyddu'r ffaith fy mod i yn
eu anghofio nhw. Fo a Hi. Dydy
eu wynebau nhw ddim mor glir
bellach. Petawn i ond yn
gwybod, fe fyddwn i wedi
edrych arnyn nhw fwy, ceisio
eofio pob manylyn, eu stampio
nhw ar fy nghof, ond wnes i
ddim. Ac mi fydd Hi wedi
newid beth bynnag, mi fydd
Hi'n hyn, yn lot hyn, 'dw i'n
colli cownt, 'dw i'n anghofio fod
bywyd yn mynd yn ei flaen y tu
allan. Dydy'r byd ddim yn
stopio o'm herwydd i.

Sgrech y gloch.
Fel ei sgrechian hi yn gwylio

mami yn cael ei dwyn oddi yno
gan y milwyr, mewn duo

'Amser deffro - mae'n hanner
wedi ehwech.'

Gweiddi, fel ei weiddi 0 ar y
milwyr, mewn du, i'm gollwng
yn rhydd.

Sgrech y gloch eto.
Fel fy sgreehian i wedi iddyn

nhw saethu ei goes i'w stopio
rhag dod yn agosaeh.

"D"v i'n dy garu di,' Wrtho ef
rhwng y dagrau.

'Mae mami'n dy garu di,'
wrthi Hi. Cofiaf ei dagrau Hi.
'Bydd mami'n 51 eyn bo hir,
cariad, bydd yn hogan dde\.vr.'

Celwyd noe[h. Es i b)rth yn
01.

Agor fy l1ygaid.
Dim, ond y gadair, a'r bwrdd,

a'r pyjamas paent-powdwr glas.

--- -
Glas yw lliw fy mhyjamas i.

Swnio fel can plant. Glas yw lliw
fy mhyjamas i. Tiwn 'Dau Gi
Bach'. Lliw paent-powdwr, ych
a-fi. Piti na fedra i Iynd am dro
drwy'r coed. Does gen iddim lle
i golli esgid, fel y ddau gi bach
'na. Dyna ei ffefryn hi: Dau gi
bach ... Does na ddim byd yn y
gell ond bwrdd a chadair sy'n
sownd i'r 1lawr; toiled,
drewllyd; sine; gwely, heb
glustog - ro'n i'n eysgu a
phedwar clustog adref, nefoedd
fasa hynny rwan, igael suddo fy
mhen i feddalrwydd melys y
gobennydd. Ac, wrth gwrs, y
pyjamas paent-powdwr, Lliw
oer, anghynnes, clinigaidd.
Roedd gen i byjamas sidan coch
adref. Hi wnaeth eu dewis nhw,
oherwydd fod na lun iedi ber ar
y boced, a mi bryn odd 0 nhw i
mi fel anrheg - fel'na oedd 0
weithiau - 'spontaneous' 'dw i'n
meddwl oedd y gair yn heniaith
yr Eingl. Bu farw'r iaith, mae 0
wedi hen farw, ac eto, rhyfedd
ynte? Fel mae geiriau yn dod yn
61 atat pan dwyt ti ddim yn eu
disgwyl. Mi oedd O'n hoffi
teimlad y sidan.

Rhyfedd. Roeddwn i'n
berson yr adeg hynny. l\1.i
oeddwn i'n fam, yn wraig, yn
garwres. Roedd gen i waith, a
barn, a lai[h. Rwan 'dw i'n
ddim. Dim ond rhif a phyjamas
glas. Eiddo'r dalaith. GIns )'\V
Ili\\< hunllef. Glas }'\\' lli\v y
brad~'ch\\'r g\vleid~'ddol.
DEDDF 2049: NID OES GAN
I;ERCHED YR HAWL I
DDAL SWYDD 0 FEWN Y
DALAITH NEWYDD. NID
OES GANDDYNT YR HAWL
I DDARLLEN.BYDD POB

~ "GWR YN EDRYCH AR OL
MATERlON ARIANNOL
POB MENYW BRIOD. NID
OES GAN FE YW YRHAWL
I FEDDWL MEWN l\1AN
CYHOEDDUS.

Darllen wnes i, ond docdd
~en i ddim ha,vl. I ,,'neud
peLhau'n wlleth darllen llyfr am
ayheiLhla"'r O~t>0'[ blaen \vne
i. Doedd gen iddim ha\-vl. Doc~
ganddom ni ddim hawl i
ddarIlen dim a allai effeilhio ar
ein barn wleidyddoJ ni. Dyna
~am na chawn n: claim 5iaratl
YlTIi1- rhag ofn j ni <f~Jltithio)
(ell 8a~rNh)y) eltlill it'll baril.
Doeddwn iddim i fod iddarllen
° owb1.

Dyna pam 'dw i lvcdl Calla fy
[hIf, dyna pgm y byddaf yn
darllen Y 8ciria\.l ~rY blal1ced
bob 110~.'lJw i'n Irio ~6flo s1np r
llythrenn~". Mi o'n i \ivrlh fy
nlotld hefo ge1rlau. Yn yr oes o'r
blaen. Roeddwn i'n hoffi eu
rowlio dros fy nhafod, eu teimlo
nh\v yn fy ngheg. Clywed eu
s\trn. Bl~s"~u rhil1. Gyffwrdd eu
gwead. Mac'n rhaid i mi gafio
~u[ ot:dd OOD relmJi'l. Gei.riau yn

nrefailr
hyd yn oed cotwrn y pyjamas yn
artaith os yw'n ei gyffwrdd. Ae
mae'r bariau ar y ffenestri yn
gyffwrdd-sensitif, a does na
ddim byd arall y medri di glymu
trowsus y pyjamas ato. Mac hyd
yo oed y golau wedi eu ffitio yn
y welydd - dim hwlb yn
horigian yn rhydd ar raff
cyfleus.

Gobeithiaf fod y gwres sy'n
disgyn drwy'r ffenestri ar fy
moch yn wres corff. Ei phen
bach cyrliog wedi ei gladdu yo
fy ysgwydd, ei bod hi wedi
dringo i'n gwely yn y nos a
nythu rhyngom. Gobeithiaf mai
ci chyrls, newydd, tywyll sy'n
cosi fy ngen, nid blanced llwyd
- 'Eiddo'r Dalaith' - 0 wlan
crafog. Defaid, Cofiaf ddefaid
o'r oes o'r blaen. Roedd Hi wrth
ei bodd hefo nhw. Aethom ni
am dro a gwelodd hi'r cymylau
gwynion ar oehr y bryn. Hi yno
yo ei welis a'i dyngaris bach
denim - newydd 0 'Mothercare'
ar ei phen-blwydd yn ddwy yr
wyrhnos cynt, A'j chrys-T
streipiog, pine a gwyrdd. Roedd
hi'n hoffi pine. Fi a Fo yn
chwerthin. Fo a Fi. Fi a Fo.
Roeddem ni'n hapus bryd
hynny. Petaern ni ond yn
gwybod pa mor hap us oeddem
ni - yn ei gwylio hi'n rhedeg ar
61 y defaid. Fedra i ddim h~'d ~'n
oed medd\vl ynganu ei hen\\·.
Mae 0'0 gwneud i ti fod eislau
crio. 'Dw i ddim am grio. D)'dy
erio ddim yn beth call i'\-\'
'vvneud. Ddim yma.

Gobcithiaf y bydd o'n sefyll
ger )' gwely pan agoraf fy
llygaid. Gobeithiaf mai oglau'r
coffi a'r 'croissants' sydd wedi fy
neffro. Fe fyddai 0'0 gwneud
hynny weithiau. Os oedd o'n
deffro'n gynnar ar fore dydd SuI
byddai'n mynd draw i'r becws
la\VI y Ion a phnrnu'r
'croissants', roedden nhw'n
gwerthu ffa cofti hefyd. Blasus.
ffres. (Does na ddim byd yn
ffres rhagor. Os 'dan ni'n c!lel
lIY~l!lU mae'n nhw t~lrwber -
gorfod glanhnu'r moron rhag y
"hlew owrniQQ. Yilt! gorfod eu
bwyta nhw. Dyna sydd waemaf.)
Byddai o'n dod a'r ewbl lot i
mewn i'r ystafcll wely ar
hambwrdd ac. os oedd o'n
t~lmlo1n rhamanlus i~"Yll)
bydlli:1i'n Lorri rhosyn o'r !l,.dd
~li ro~rh\VDo y ~i&nrclLhion. Yn4!
byddai'D tynnu el esgidiau ac yn
dr;D50 yn ~1i l11\i)'YTIj'r J0vellT i
ni _Qgel gwl~dd(l. Roedd o'n
tc~mlo'n dQnYg~ bwyli:l Yll Y
g\veJy. Byddni mam yn wal1so
ers talwmJ "'"r\if, wilcl briw:siofl
dan l' cwilt. Ro~dd l-lJ ,vrth e:
boclJ "r )' borci1u hynny 11~fyd.
Mami a Dadi a Hi wedi c\vtsho j
fyn}' yn Y S"vely, yn mwynhau
bY)yYd.YUlll\vynhau byw.

Roedd~mni'n harus. Hyd yn
oed pan ddechreuodd y trafferth
roeddefil 11i'n hapu\>.

Deffro
Gorweddaf yma, dydw i ddim
eisiau agor fy llygaid, does arna
i ddirn eisiau gweld y byd, 'dw i
eisiau darganfod mai
breuddwyd oedd y cyfan, 'dw i
eisiau agor fy llygaid a gweld fy
iins wedi eu lluchio'n un cwlwrn
dwrnbwldambal rhywle i
gyfeiriad )' gadair yng nghornel
yr ystafell yn hytrach na'r wisg
mae'n nhw wedi gorfodi i ni eu
gwisgo rwan. Pyjamas ydyn
nhw, alIi di mo'i galw nhw yn
ddim byd arall. Efallai eu bod
Nhw'n meddwl eu bod nhw'n
gwneud i ni deirnlo'n noeth, yn
fregus, i wisgo beth fyddai ein
dillad nos yn yr oes o'r blaen.
Ond mae'r bathodyn ar y poced
frest - 'Eiddo'r Dalaith' - yn eu
hatgoffa Nhw y can nhw wneud
fel y mynnont ani, ac na
ddywed neb wrthynt am beidio.
'Dw i'n gobeithio na fydd y wisg
honno wedi ei phlygu yn
bentwr taclus ar y bwrdd ger y
drws haearn creulon.

Gobei thiaf y car agor fy
llygaid a lluchio'r llenni ar agor
i mi gael gweld yr awyr las a'r
mynyddoedd mawreddog yn
talsythu'n falch oddi ianno.
Gobei thiaf os edrychaf ar fy
mraieh y caf ddarllen yr amser
ar f)T oriawn arian - oriawn
mam, yn hytraeh na'r [at\\l
14367. Doedd dim angen iddynt
grafu'r rhif ar fy ngarddwrn,
mae 0 \vedi ei gerfio'n
annileadwy ar nr medd\vl. Dyna
pwy ydw i nvan. Does gen i
ddim enw yma. Yn y decbrau
byddai rhai o'r merched yn
eeisio siarad, cipio sg\vrs )'n y
gawod neu wrth y byrddau
bwyd. Alaw. G"vawr. Mererid.
Ond roedden Nhw'n gwrando.
J\1.aen Nhw'n torri dy dafod
allan os \',Iyt ti'n siarad. Fedri di
ddim \vedyn. Dydyn Nhw ddim
hyd yn oed yn trio tewi'r
sgrechfeydd. Maen nhw'n
treiddio drwyddot ti, cropian fel
corryn ~r hrd dy aSl5wm ~\ifn,
Rhyhudd i ni ydy 0, y gwcddill
ohonom ni. D)'01" r"inl 0 b\ver
sydu R~nddom ni drosoch chi.
Ryd)rnl ni am ei torri chi,
rhywsut, rhywbryd, a'r hiraf y
~ymtr 0 yr hllar y bydd y chwip
ru' dy wat' - fanna mil,.; 9'11 brifo
rWYflf~mac rLO\V \vedi d~a!lnfod
hyrtnr 0 broliacl. Mil_'r llcdr
CitlCQ yn OlUrW ~~fndy \vddf
gynlaf mi fc;QrQ i lldioddcf
hVllrl~r erhyn hYt\. ond ..vedyn
mac p~n y ~ll\Yip )In cyrlio 0
gwmD!l~ blo.~n dy ,vddf a'r
cwl'Vnl Qr ~i ulliwcdll yn
[r~[;{n1!ll'ren!lwd tyner rno.
MWl:l,~ ~rilclltnnog \veClyn.
TYdyn nhw byth )rn gadaeliddo
wella cyn dy chwipio di eto -
gwa [raffll cyfle da fydc6 i
hynn~'> a beth bynna5) Ini.\~'r
bri'rY yn ci ~vneud hi'n rhy
bQcwnul>i li grogi dy hun - mn~
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Vn dyner y mae)r 2\vel
Tn Siglo c9nggU'r coecJ!
A l1ilhra'r .c.trwd yn esm)'VYLh
I'r mor igadw oed.
Ar nos fe) hon }' !7welwyd
Un btlch tl[ )Yely bWtlif)
Yn cael ei suo1i gysgu
Gan ~wyn hwiang];«;QQMQir,

Y teithiWf heno'n unig
Ar noson dawel, 51~r,
Y-n reimlo fad ei gyrchfan
VmbeU) a'~ daith mor h~r.
Ar nos fel hon y gwelv.ryd
V doethion ar eu taith,
Yn c~nfod eu Gw~redwr
M,wn Gtubll1),YID Q llaltl1.

Mae can yr cos peraidd
Fel gwliih, yn dod c'r ncn;
.Nr ddaear sy'n cofleidio
Y pcrlau ar ei phen,
Ar n05 fel hon caed anthem
Angylion gwynion glan,
Gan synnu'r grcadigacth
A byrdwn per cu c&n.

Ma~'rby£l ~'ndal i £lilisgw.vlo QMny]; wyb.\;n Q1Q~j
Yn disg\vy! am oleuni
I Qorri ar y no:),
Ar nos fel hon, O! bydded
I ddeilirud swael '11la\.vr
I droedio rn~rrstabl
I drelll y Golau MdWl.

J"I'II II, JlUS/l\ i
l.lhl,b,,';~

Mae'r lloer yn codi'n araf
Tros ysgwydd moel y bryn)
Pir ser a wena'n siriol
Mewn mentyll arian, 5wyn.
Ar nos fel hon deeth yntnu
o errtrvch fief i lawr,
Y Baban Bach anvvylaf
o fretchiau1r Brenin Mawr.

Ar Nos fel Hon
(Alau» 0 T..ittle Town 0/ Bethlehem)

ddawnsio modern/disgo.
Am fwy 0 fanylion ae i archebu
lIe yn y gweithdy ffoniwch
Audra Roberts ar (01286)
675766.

Bydd y sesiynau drama,
cerdd, dawns, colur, arnl
gyfrwng a sgriptio yn ail
gychwyn ar 15, 16 a 17 Ionawr.
Mae croeso i aelodau newydd -
cost ymaelodi yw £ 1 am
flwyddyn ac mae ffurflenni
ymaelodi i'w cael drwy [fonio
Aurda Roberts (01286) 675766.

Hoffai Rygarug ddiolch i'r
holl rieni a pherthnasau sydd
wedi rhoi eu hamser i
gynorthwyo gyda'r fenter yn
ystod y tymor diwethaf

Ar 01 tymor eyn raf
llwyddiannus iawn a
orffennodd gyda pherfformiad
yn Ysgol Brynrefail 0 'Seren
Newydd' mae aelodau Rygarug
yn edrych ymlaen at dymor
newydd 0 ddigwyddiadau.

Bydd Tymor y Gwanwyn yn
cael ei lansio gyda Gweithdy
Dawns ar ddydd Sadwrn, 12
Ionawr yng Nghanolfan
Gymdeithasol Llanberis.
Cynhelir tri sesiwn:
GrWp 1: Oedolion (dros 15 oed)
yn canolbwyntio ar ddawnsio
modern 'jazz stryd' (street jazz);
GrWp 2: 11-14 oed - cyfle i
arbrofi efo dawnsio modern/
disgo;
Grwp 3: Cynradd - rnwy 0

Rygarug
Dosbarth Mrs Williams eto'r bocsus esgidiau Ilawn anrhegion.

Ysgol Dolbadarn

clywais fod ffesant gwyn ei liw
yn y caeau ger Bethel, Arfon. Er
eerdded a cherdded, a chadw
gwyliadwriaerh lled fanwl, a
hynny am wsnosau, ni welais yr
aderyn nodedig hwn! Teneuais
wadna' fy sgidia, - a dyna'r 011,
tra'n trampio 0 gwmpas. Ta
waetb!

Dioddef oedd yr adar a
enwyd uchod oddi wrth y cyflwr
albino, a ddigwydd befyd
ymhlith plant dynion,
anifeiliaid, ymlusgiaid a, hyd yn
oed, gregyn, a gall fodoli mewn
un teulu, o'r naill genhedlaeth
i'r l1al1. Ym myd yr adar )' mae
T.G. Walker yn Y Cymro mis
Awst 1949 yn cyfeirio at frain
hefo clytiau 0 blu gwynion ar eu
cyrff, a mwyalchod gwynion.
Ebe'r diweddar adarydd 0
Henblas, Ynys Mon: Brain 0 bob
math a muiyalchod yw'r adar
amlaf dan yr aflwydd ... Nid oes
liw du yng nghannwyll eu llygaid.
Mae'r lliw du bob amser yn cadw
goleuni draw. Golyga hynny bod
goleuni cryf yn effeithio'n
ddybryd ar olwg aderyn
albinaidd. Ni all ddygymod a'r
goleuni, a bydd yn ehwilio am
gysgod gwrych neu fur. Caiff
ni'n anodd i ehwilio am fwyd.
Nid yw ei fywyd yn un hir 0
gwbl, ond os oes gennych
dystiolaeth i'r gwrthwyneb yna
beth am daro gair atom?

Yn y byd pluog dyma rai
enghraifftiau eraill o'r albino -
1904: Drudwen glaerwen ym
Mangor; 1909: Robin goch
gwyn yng ngerddi trigolion y
Drenewydd, Powys; 1949:
Asgell fraith a Nico gwyn eu plu
yn Llangefni, Ynys Mon; 1999:
Robin goch gwyn yn Llanberis.

Danfonwch air i'r Eco os oes
gennych ragor 0 enghreifftiau.

Anodd i aderyn sy'n dioddef
o'r cyflwr albino guddio rhag ei
alvnion. y maa'i wynder ~mlwg
yn ennvn sylw, Felly hefyd yo
hanes y Robin goch gwyn a
ymddangosodd ym mhentref
Llanbcrie yn y flwyddyn 1999.
yG gwn i'r wir beth a
ddiewyddodd iddo?

(Ciia~iryagj Gynshoryaa L~n Jonc~)

i drafod dyfodol y ~anolfanac
cthol pwyll~orar gyfcr 2002
Nos Fercher, 9 Ionawr 2002

7.00 o'r gloch
Cro~~ocynne~ igwn i holl drigolion y pentref.

Robin goch wedi'i wynnu ag
eira clywaf un ohonoch yn
dweud! Na, nid felly'n hollol
chwaith! Yn wir, fel hyn y
dywed un linell tra adnabyddus:
'Gwyn eu byd yr adar gwylltion'
ac, ar ddechrau'r flwyddyn fel
hyn (a Blwyddyn Newydd Dda i
ch wi igyd!) bwriadaf loetran, os
gellir ei alw'n hynny, ymhlith yr
adar gwynion! Ond nid alarch
mwy na cholomen wen sydd
gennyf mewn golwg!

At hyn rydwyf yn dyfod. Yn
y flwyddyn 1999, lled-debygaf,
ymddangosodd Robin goch, un
gwyn ran lliw ei blu, ym
mbentref Llanberis. Ni welais
mohono. Eisiau llonydd oedd
arno ac felly gadewais iddo, a
chwbl segur fu'r camera!

Yn ystod tymor yr haf yr un
flwyddyn yn union, gwelais
ddau jac do, a'r rheini eyn
dducd a glo ran lliw eu plu, yn
cadw ewmni i jac do arall, a
oedd yn rhannol wyn, hynny
ydyw, roedd clytiau duon
ganddo, a'r gweddill ohono cyn
wyncd a'r cira. rmnuui }f
biniau sbwriel yna nghefn
'Ts~e[fi Dach' ch,Ycdl pobol
Cynarfon, sef •Little Chef'
Pcnrnncnrno,vr) yr oedd y jac do
rhnnnol wyn hwnnw.

MQi 7) Y flwyddyn 2000)

Robin Goch Gwyn
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Meurig Parry:>4
Gwelfynydd

674497

neu

SEFYDLIAD COFFA
LLANRUG

Gwahoddir ccisiadau
am berson igadw'r
sdeilsd yn lfin.

T~lerau:
Oriau - 7 awr yr

Wythlll)S.
Tal: £4.80 yr awr.

CysyllLwch A:
D~tyddWhit~~id~

Th6M:lS] Bron y Nant
67~SlS

Seren yn disgleirio,
Doethion yn ei gwylio;
Hwythau y bugeiliaid,
Gwylio wnant eu defaid.

Can yr engyl swynol,
Anthem y Ilu nefol;
Siriol wen y Baban
Geir mewn preseb bychan.

Clychau tros yr awel,
Su y noson dawel;
Ysgafn fref yr oenig
Heddwch bendigedig.

Mam a thad yn gwylio;
Byd yn disgwyl wrtho;
Mintai a'i anrhegion,
Llawen lef cyfarchion.

Galw mae y clychau,
Deuwch, fe awn ninnau;
Gwyddorn }' cawn groeso,
Cariad Duw sydd ganddo,

Johtt H. Hughes
Llanbens

Darlun o'r
Nadolig

Rhai 0 'blant Nant' yn disgwyl yn elddgar am S/on Corn ym mharti 'Oo/ig y pentref.
--1 gwladwr bywiog Ifraeth', diweddar G\\'yn Jones - mabCI b Ervri 'lrO~81\vyddvvyJ y R.E. JQn~>i,~)'11 uclod u'r Clwb.

W ryrl l gweithgareddau t Lywydd y Cwmni arloesol yn arbcnigo
- NOS011 ac aeth Edgar ymlaen j mewn cynhyrchu offer

Cynhaliwyd cyfnrfod 0 GJwb gyflwyno'e siaradwr fel arloeswr electroneg ar gyfer y byd
15rvrt yn y rtcrona 110~Wener, 7 YIn maes 9ddY~R. vn !}rbenn;g meddyg(\1 oedd Alpha llcla. Vn
Rhagfyr. Yn clilyn gair ° groeso trwy gyfrwng y Gymraeg ac ddiweddarach daeth Alpha Beta
ga n y Llywydd, Dei 'lomos, mewn perthynas a pharator a yn CWlnni ADC a ddacth
croesuwvd Geraint Lloyd O\YCll, chynocdui dcfnyduiau cvrrwnz wcdyn yn [han 0 gwmni Euro
xrnnrsv Owan nY~rt Ptlrry, wed~ C:ytn.rncg. ope. DlgdQrQl a dudlcnnol
cyfmnl 0 wactcuu. vn 01 i~r 'restun nun oead 'Tr(\~~t\ neon gwrd11li6!lT' Ifan yn olrh3~
a()rlan. LlonBytar~hw)rd Yf nyW)'d' ~ ~hufW)'d umlinclliall hC11lC~ sefvlllu'r ltvmni b\vnn\u
lclClll D@Wy(ld. Rifioft Jt\~~~~1l g!lnddt\ fiJi f)"V1'd cynn_ar yn yn Llanber~~_
wl-"ig GallI il[ cncdigacll1 eu GilfD !JulbLDllla\VIl a'j br()find Weui rrnfodileth fY'ovlog a
rnah hgcl1. IW!ltl I:lif~on,1'n y"tod o'r h1'd addysQ yn Y§gQl drfyr o'r llwwr. diulchwyd i'r
yr W)'llllll)~. DyITrYIl NRIlIIIQ_ Yn nmlw~ hld ~lru'!\dUJr yo hr;odol 13w-n Ban

Il.ocJJ <iir)1l iQr) ~11ymlncl1 ill o_u\1 y nc)yldiUUtlU lliwcdl1ar _\in J\1\'V1Jl1EvaIls.
yytrn.nio.d Uruodd r noson} Wyre 'I TY1acs h ...vnn,v ~~ Jdant Ifull. DYlllUll)YYU CyfllIclliOll
Thollia~ - III ~lomtuyd 9r Koead hunpt:! nn.ti~~ 'yr hOl1rn !\t'fcrol f trmor ~)t'neloJa\l 5~'1 y
aeloJq~, C~nQddy Btlrlltl bcrdll bavll 0 Garn> yn yr a,~yrlu 1-rrl Llywydd.
i Ly\vydd ~,nl\~l\n~yr hancsydd ddi~rr iawn ac yn ddadlennol! Cyhocddwyd bod y cyfarfod
E\leiaI Purry ,un orffen gyda'r Ditillorol til hwnt oedd h!lnes ne af j'w mrnnru ~r nos Wenct, 4-
lltnell: 'Heno pa wr sydd ~guro datblyglad a sefydltl cwmni lleol Ionawr_ Y siaradwr fydd Geraint
Parr)'~' Di:.gra'iodd :.iarad\.vr y Alpha Be(a gan Ifan a'i Lloyd O'tv<:n gyda Stanley Owen
X1<l~OllJ l("n ?i41ry! fcl 'y eyfijillioll~ O~borIl JOllC~ d'r Yll IIywytldu.

hwyliog iawn ar nos Wener, 7
Rhagfyr pan gynhaliwyd parti
Nadolig y pentref yn Ty'n Llan
Daeth Sion Corn a !lond sach 0
anrhegion i'r plant (bach a mawr!)
a chatwyd gwledd arbennig yn y
Caban. Dlolch i Anne, Jim a'r staff
am y bwyd bias us a'r croeso
cynnes, i Injan Dan gorsaf
Llanberis; i Sion Corn! ac i
aelodau'r pwyllgor am dretnu'r
noson.
CROESO adref i Mrs Jeni
Williams, Pennant a fu yn yr
ysbyty'n ddiweddar. Brysiwch
wella.

('Dolwen' gynt) a Jeff ar achlysur
eu priodas ar y 17eg 0 Dachwedd.
Pob hapusrwydd i'r ddau ohonoch
yn y dyfodol. Dymuniadau gorau i
Tammi a David, 2 Tan y Bryn, a
fydd yn prlodi yn Awstria yn ystod
cyfnod y Nadolig.
LLWYDDIANT
Llongyfarchiadau i John Ellis, 5
Nant Ffynnon ar basic ei
arholladau pensaerniaeth.
GWELLA. Rydym yn falch 0
glywed fod Mrs Ann Jones,
Glendale, wedi gwella ar 01
gwaeledd yn ddlweddar,
DYMUNA Mrs Myfanwy Thomas,
Bron Wyddfa Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i bawb.
DYMUNA Jeni Williams Pennant,
anton cyfarchion Nadolig Llawen
iawn a Blwyddyn Newydd Dda i'r
teulu, cyfeillion a chymdoglon, gan
na fydd yn anton cardiau eleni.
Hoffa hefyd ddiolch 0 waelod
calon am bob arwydd 0
garedlgrwydd gan y teulu, ffrindiau
a chymdogion tra bu yn yr ysbyty
ac ar 01 dychwelyd adret. Diolch
arbenig lawn I staff Ward Ffrancon
am y gotal a dderbyruodd yn ystod
yr wythnosau diweddar.
PARTI PENTRA_ Cafwyd noson-_

70 OED Pen-blwydd hapus i
Meirion Pritchard a oedd yn 70 ar
y 10fed 0 Ragfyr! Gobelthio i chi
gael dlwrnod i'w gofio!
CYNHALIWYD 'noson i'r genod'
yn y dafarn nos tau, 13 Rhagfyr
ble cafwyd arddangosfa coginio
'cacen arbenruq' gan Ms Kate
Thoms, stondin oacennau a raffl.
Cyflwynwyd elw 0 £240 i Fenter
Fachwen. Enillydd yr hamper
oedd Phil, Ty'n Coed; Llinos
enillodd y gacen Dolig a Shirley
enillodd y tedi.
DIOLCH_ Dymuna Pete ac
Amanda Welsby ddiolch 0 galon i
bawb am yr holl gardiau ac
anrhegion a dderbynlwyd
ganddynt ar enedigaeth eu merch
Erin Paige.
GWELLHAD BUAN i Sioned
Cumberton, Ty'n Llan, a fu yn yr
ysbyty yn ddiweddar.
TY'N LLAN. Tretnir noson 0 ganu
carolau gyda,r Parch Philip
Hughes a'i gitar a Mr Gareth
Jones a'i biano nos lau yr 20fed 0
Ragfyr! Dewch I ymuno yn hwyl y
Nadolig - cyflwynir elw'r noson at
goffrau'r eglwys.
PRIODASAU.
Llongyfarchiadau i Sandra.

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

NANT PERIS
-

Llinos Jones, 6 Nant Ffynnon. Ffon: (01286) 871820
1..1..

II Newyddion Penisarwaun (parhad_~_ ____.
YSGOL GYMUNED arbennig I hou staff yr ysgol am euI PENISARWAUN gwalth caled a'u hymroddiad a'u
Cynhaliwyd Ffair Lyfrau yn y cefnogaeth unwaith yn rhagor, ac
neuadd gymunedol yn ddiweddar yn wir ar hyd y flwyddyn. Fel arfer
gyda genethod BI.6 yn edrych ar fe ragorodd y plant ar y noson.
61 bwrdd yn [lawn 0 wahanol Cyn i nl gau fe fydd BI.S a 6 yn rhoi
bethau oedd ar werth, er budd dethohad byr o'r gwasanaeth yn y
Apel Blue Peter i godi arlan tuag Cartref.
at yr henoed. Trwy waith caled a Dymunwn yn dda I Miss Bright,
hwyliog y genod, fa gasglwyd £70 Miss Evans a Miss Humphreys
tuag at yr apel. Da iawn chi genod. sydd yn awr yn dod i ddiwedd eu
Ar nos Lun, 10 Rhagfyr hymarfer dysgu. Bu'n bleser
cynhaliwyd gwasanaeth Nadolig gweithio gyda'r tatr ohonynt a
yr ysgol dan ofal Miss Einir Griffith. dymunwn y gorau iddynt ar gyfer y
Roedd y neuadd yn orlawn 0 bobl dyfodol.
yn gwylio pob un 0 blant yr ysgol Gair i'ch atgoffa fod yr ysgol yn
yn cymryd rhan. Casglwyd dros ail agor i'r plant ar ddydd Mawrth,
£193 tuag at gronfa'r ysgol ar y 8 lonawr.
diwedd. Diolch i bawb am eu Dymuniadau gorau i bob un
cetnogaeth. Hoffwn ddiolch yn ohonoch oddi wrth pawb yn yr

ysgol.
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Brynrefail yn Cynrychio1i
Gogledd Gwynedd yn
Nhwrnament Eryri

Dydd Mawrth, 5 Rhagfyr
dechreuodd yr ail rownd yn dda
iawn i Frynrefs, gyda gem yn
erbyn Ysgol Bodedern, a Ffion
Hafyn sgorio 10 munud imewn
i'r gem. Roedd Brynrefail yn
chwarae yn gryfach na'r
diwrnod cynt ond ddim yn
ddigon cryf igael gol arall. Fell)'
y sgor derfyno oedd 1-0.

Cawsom gem arall i ddilyn
ond dim cystal a'r lleill gan fod
Aberge1e yn chwarae yn gryf
iawn. Daliodd arnddiffynwyr
Brynrefs ari i beidio gadael y bel
i gefn y gol. Ni sgoriodd neb yn
y gem hon felly cyfartal oedd hi.

Yn erbyn Rydele roedd y gem
olaf, ac yn anffodus ni sgoriwyd
gol gan neb o'r tim. Roedd pawb
yn cydweithio'n dda iawn ae yo
arnddiffyn yn gryf yn y cefn ond
sgoriodd Rydele iwneud y sgor
terfynol yn 2-0. Trydydd oedd
ein safle yn y diwedd. Daliwch
ati, Brynrefs! A diolch i..\1rs R.
Ingram am ein hyfforddi,

Laura Evarts) Sioned JOl1es a
Fj7011 TIl. Tones

Ffcn 871278
WWW.yOi§tro.co.uk

Pcrchnosion: DANNV a NI;RVS ROBERTS
'NaL1oiIL] LfL11rell £1 'Bll\'Vdc.Jl/11

rNe\'\';!Lf! 1),,{a i flolf Jd(lyll~'l"vyr _V" ~((I

Dymuna4r Prifarhro a'i \vruig,
filion a Katll Jone~,lllliolcll
yn fa\vr ;awn ~Jrholl deulu a
ffrinllillU aTll tU caf\idignryu\l
er~{lenediu~erheu ffidh, I\~ran
£~bonar 2 Rhagfyr.

Diolch
Aero cri\\1 0 l1wyddyn 11, sy'n

mewn

Prvsudeb mawr drwy'r dydd yn
mecldwl am ffyrdd igodi arran.
Gem bel-droed rh,vns y stnff a
bechgyn ~r ehweched dosbarth
gvda arnbell • eren' yn disgleirio
ond y bcchgyn yn mynd a hi 2 1
wedi i Mr Reg Roberts fethu
penatu:

Teflu ~k\vng gwlyb at
ddii5byblion bllvYUUYll 5> a thalu
run y fr!ili1t! Hwyl t!lwr tur[h
)veld timuu U "lhr""YOll yn \ta~l
8~m <' ··lw;~t~t'1Pt':1illyt1 hrYQur
yn 11enWI !lm Ilnelli!lcJ () ·Pud elf'
gydag ariall a'r arian )'n l1ifo i

Diwrnod Plant Mewn Angen

helpu tuag at drefniadau'r 6ed
dosbarth. Tybir iddo godi tua
£250.00 neu fwy ae mae'r 6ed yn
hynod ddiolchgar i'r criw am eu
hymdrechion.

Yn y llun mae Stuart Williams,
Simon Guy, Mathew Guy, Kate
Beard, Beverley Taylor a Gethin
Morgan. Eleni eto mac Mathew
wedi trefnu gweithgarcddau i

flynyddol ar gyfer disgyblion
Ysgol Pendalar. Hefyd yn }' llun
mac Mr Eifion Jones, y
prifathro, Ffion Owen, Sarah
Owen ac Iwan Williams.

Tint hoci dan 14 yr ysgol
Dydd Llun, 4 Rhagfyr, ymlaen i'r ail rownd yn erbyn y
chwaraeodd tim hoci blwyddyn siroedd eraill yng Ngogledd
9 Ysgol Brynrefail dwrnament Cymru,
yn erbyn ysgolion Gwynedd,
Dechreuodd ~r gem gyntaf yn
erbyn Ysgol Friars yn dda iawn
gyda phawb yn cydweithio
gyda'i gilydd yn arwain at
Sophie Gordon yn sgorio ein gol
gyntaf. Brwydrodd Ysgol Friars
yn 01 ond roedd Brynrefs yn
benderfynol 0 beidio gadael
iddynt sgorio. Yn yr ail hanner

I sgoriodd Laura Evans a Ffion
Haf i wneud y sgor derfynolyn
3-0 iBrynrefs!
Chwaraeom yr ail gem yn erbyn
ysgol Tryfan. Roedd )' ddau dim
yn amddiffyn yn gryf, felly nid
oedd unrhyw gel wedi ei sgorio
yn yr hanner cyntaf. Roedd
paw b yn chwarae'n dda iawn ac
vn dvd-dv nnu unwaith eto a'r
~ -
sgor derfynol oedd 0-0.

Y gem olaf oedd yn erbyn
Ysgol Syr Hugh Owen, Gyda
blaenwyr Brynrefs yn
brwydro'n gryf, llwyddwyd i
gael gal unwaith eto, Yn yr ail
hanner roedd Syr Hugh yn
dechrau brwydro'n 01ond ddim
yn ddigon cryf, gan i Frynrefs
sgorio gol aral1 i wneud )' sgor
derfynol yn 2-1 i Frynrefai1.
Gan ein bod wedi ennill y

astuuio Artwyo TGAU ati i twmarnent vma C9WSOm fynd
goglnlo bsra brim a chacennau I r---

ac andres 0 gacen siocled fawr Cymdeithas Cyfeillion Ysgol Brynrefail
fcl gwobr rafn. Llwyddiant
mawr oedd y stondin yma, a Enillwyr Clwb Cant
chasg]wyd £103 ruag at yr IIydref 2001 Thomas, Cilfyn-y-dd, Bethel; 3.
ymgyrch. 1. M~ Kim Lowther, 20 Nant y Mrs June Owen, Cefn Ffrwd,

IIoffai Emma Willi!lm~. G I M G h Bplh"-l.lyn, L anrug: Z. rs wyner "'''Emma Parry, Sami~ Melii)~a, Tl 0 If. rn C d Rh!lg~yr2001
Ad 11 TT I dd C . n h lQ!n~~) we or) Lany oe j I'

e e,.He C , ernn a Het nn ~II Y R 1 Jot 1. Mrc::M.B. Wl'111'ams, lA Bryn. IVlrs \'onne 0 JenS, uryn u -r
ddiolch )'n fa",r lawn i bawb um Awe!) Llandda~el. Moelyt1, I~lanrug! 2. lViI'S j9ner
y se[nosaeth a ga\-vsant. T9churedd Z001 Sca1)C, 9 Slad Minffordd)

(:awsom dc1jl~'rn()d cJ.i-Wibg 11 MCl) Oru,w Wlll1"n)~) 2 ,\f~n LI~nru61 ~ Mr~ (~wendR
)·5~ol u·r pl"nl. yn tQlu am)' Rh Ll 2 M M fudd RoberLS, Llelfior. Llanrug.
&aint,ahydynoed~mb~IM 1~_o_~~_a_n_T_u8_j~·~_rs~_a_r~~~~~~.~~~~~~~~
l)'r arllra\VOn wcdi g\'vi~~ogwit>I;
ysgol, yn edrych )'n 01 mae'n
d~hve.

ni~taw iawn o\!dd rha~
llu:lllarLllitlutlu ball rod rhui
di~g)(hlion }'Il cael eu noddi i
beidio s~ar:ld tr,\-vy'r dydd.
Llifodti )'r wrill&D i nl~Wl1 a
chQ\\1som ~yfru1Swm
anrhydcddus0 £9S0 n~olch ~
bawb am scfnOgi'r fellt~ra rhoi
mor IJael Ull\\raitll ero.

Mrs Avril Jones 0 gwmni Abbey
National (cangen Caernarfon)
)'0 cyflwyno siec 0 £250.00 i
Carys Jones tuag at drefniadau'r
parti Nadolig y bydd y 6ed
dosbarth yn ei drefnu'n

.Twrnament
Hoci Gogledd Gwynedd dan 14

Casglu Arian at Barti Nadolig
ysgol Pendalar

~;:;:::;::;::=~=====
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Y SGWAR, LLANRUG
Ffon: (01286) 672790

ARAGORBOB
DIWRNOD HEBLAW
DYDD NADOLIG

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda oddi wrth

Richard, Meirwen ar staff

A

YSGWAR
LLANRUG
Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol

Cerrig 0 bob
math ar gael
Ffon: (01286)
672898 (dydd)
676285 (nos)

J.M.
JONES

A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

L I

I'"

GWYN JONES
FFE ESTRIERYRI
GARTHISAF,LLANRUG

(01286) 650764
neu w. G. Roberts (Wil Korea) 676741
* Ffenestri * Drysau * Drysau Patio

*Porches
* 8yrddau Ffasia
* Cladio* Conserfateris

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb

LLANRUG Ffon: 01286 675175
GWYLIAU CARTREF A THRAMOR
Cwmni teuluol gydag 20 mlynedd 0 brofiad 0

redeg Pecynnau Gwyliau oll-gynhwysol

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda oddi wrth bawb yn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda oddi wrth
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Ngwesty'r Snowdonia Park,
lansiwyd CD 'Doniau'r Waun'.
Cwmni Gwynfryn Cymunedol
sydd yn gyfrifol am y CD. Dyma
anrheg gwerth chweil l'w brynu i
ffnndlau neu i chi eich hun.
CYMANFA GANU. Cafwyd naws y
Nadollg yn y Gymanfa Ganu
Carolau yng Nghapel Croesywaun
nos SUi, 9 Rhagfyr. Roedd cor
plant yr ysgol 0 dan
arweinyddiaeth Ms Gwenan
Dafydd a Chor y Waun 0 dan
arweimad Mrs Gwenda Griffith yn
cymryd rhan. Llywydd y noson, ar
ran Cyrnderthas Atal Creulondeb i
Blang oedd Mr Maldwyn Thomas.
PAOFEOIGAETHAU. Anfonwn
ein cydymdeimlad dwysaf at Mrs
Clough, Ynysoedd yn ei
phrofedigaeth 0 golli ei mam.
Hefyd anfonwn em cydymdeirnlad
at Mr Wilff Jones, Treflys yn ei
golled 0 golli ei chwaer.
DYMUNA Mrs Idris JOnes,
G61aufryn Nadollg uawen a
Blwyddyn Newydd Dda i'w
ffnndiau. NI fydd yn anton caroiau
Nadolig eleni.
PRO~tDIGA~~ Vng ngha.rtrGf
nsnoso Goed Isaf, Gyffordd
Llandudno bu farw Mrs Mary
PQtgrs, gynt 0 Cae Steel,
Waunfawr, yn g~oed. Roadd yn
fam i Harold, Dennis (Gresford),
AaymQnd (Aw~tralia) a Leslie (De
Aftrica).

Cynhellr yr ansladd ddydd
Mawrtn, 1B AnagTyr yn AmloL:}gfa
Sae Colwyn CydymdQimlwn yn
ddiffuClnt iawn a'l meiblQn ,,'r t~vlu
011 vn su profsdlgaeth.
APEL. Ydy, mae'n tiL:} I ni blygu'r
Eco ~to y mls nggaf. BycJcJrhi1yn
Ohwefror yn dQQ 9'r wass tua
dlWQCfOmls lonawr. Plls Oowch I
~estrl Capel Croosywaun i h~lpu
gyda'r gwaith, 0 5 o'r gloch
ymlaen. Cewch y dyddiad ar
ducJalen gyntaf y rhifyn hwn.
Dymunwn Nadollg Llawen a
Blwyddvn NewyCfcJ Dda i hOIl
drisoJ:on bro'r ~co.

Heulwen a Rhian oedd enillwyr y
gwahanol rafflau.
Edrychir ymlaen yn awr am y
cyfarfod nesaf ar nos lau, 24
lonawr 2001 pryd Y daw Eric a
Beryl Jones atom J son am 'Egwyl
ar Ynys Enllil'.
Y GYMDEITHAS LENYODOL
Cynhaliwyd cyfarfod o'r
Gymdelthas nos Lun. 10 Rhagfyr
pan y caed sgwrs gan Twm Elias
ar rat 0 hen gymerradau pentref ei
fagwraeth, Glynnog. Y lIywydd
oedd Rol WillIams ac ef hefyd
dalodd y diolchtadau. Bydd y
cyfarfod nesaf nos Lun. 14 Jonawr
pan y daw William Owen,
Borthygest . dcarlithro ar y testun
'Paham y mocdarst i rru'r tristwch
nwn?' Er geinad y testun sgwrs
hwyliog fydd ganddo, ac fe gofir y
mwynhad a gafwyd 0 wrando ar
William Owen y tro diwathaf y bu
gycJa m yn y Gymdeithas. Y
lIywydd fydd R. Gwynn Davies.
LLONGYFARCHIADAU
GENEDIGAETH. Llongyfarchlon i
Holen Q TQny~r9wn, 2 Bryn Golau
ar enedigaeth merch tach, Enllj
Wyn, cnwaer iacn newyoc I Ao~ie,
Shaun a Nia.
DYWEDDIO. Llongyfarchladau i
Christopher PGt~rs, Ty'n eag
Newydd ar ei ddyweddlaeJ a lola
Wyn Thomas 0 8en-y-groes.
ADREF OIiR YSBYTY. Croeso
adre' o'r ysbyty i Mr O.T. Jon~~.
Bryn Gwenallt; Mr Paul t;yan~,
~h()9Iyn; Mr Alun M~hon Williams.
6tad Bro Waun aca Emyr Jones,
Bryn M~r4dVdd GObsltniwn yn
fawr y byddwch yn 9wella'n eltha
8rbyn y NfldOllg.

Anfonwn ein t6fi6" at Mrs
Ahialn Jone~ a Mrs Catherlne
Wllllamg. m9g'r ddwy yn YSbyty
Eryri.

Anfonwn ein cotion a'n
dymuniad~v Qa dros Wyl y Nadolie
at bob un o'r pentref sydd yn
gaGth j'w ta.rtrQfl nQUmgwn cartref
preswyl.
LANSIO CD
No.5 Fercher. 12 Ahagfyr yn9

Olwen Llywelyn. Madi: 1. Sheila
Williams; 2. Carrie Owen; Hydref:
1. Vera Williams; 2. Geraint Jones.
Tachwedd: 1. Valmai Williams; 2.
Gwyndaf Hughes.
MERCHED Y WAWR. Estynnodd
y Llywydd, Megan Roberts,
groeso i bawb i'r cyfarfod a
gynhaliwyd yn y Ganolfan
Gymunedol ar nos Fawrth, 11
Rhagfyr.

Derbyniwyd ymddiheuriadau
gan Carys Wynne a Mrs W.A.
Jones. Llongyfarchwyd Julie ar
ennill y drydedd wobr am qynllunto
cerdyn Nadolig yn Sloe Aeaf
Llanelwedd. Llongyfarchwyd Mrs
Whiteside Thomas ar ddod yn hen
nain ac Eirianwen ar ddod yn nain
am yr ail dro. Cydymdeimlwyd a
Bethanne ar golli ei mam.

Dathlu'r Nadolig oedd y thema
a bu cor y gangen yn canu
carolau'r plygain. Mwynhaodd
pawb bwffe ardderchog, wedi ei
baratoi gan yr aelodau ac, ar 01
bwyta, bu'r cor yn canu carolau
eraill. Enillwyd y raffl gan
Myfanwy. Dymunodd Megan
Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i'r holl aelodau.

Bydd Harri Parri, Caernarfon yn
rhoi portread 0 Elen Rogers Jones
yn ein cyfarfod nesaf ar 8 lonawr.

iddynt ar yr achlysur 0 golli mam a
mamgu.
PLAID CYMRU. Nos Fercher, 21
Tachwedd, Irfon Jones o'r BSC
oedd y siaradwr gwadd yng
nghyfarfod Gangen Llanrug a'r
Cylch yng Nghanolfan
Perusarwaun. Mewn sgwrs ddifyr
soruodd am ei fywyd prysur a
diddorol fel gohebydd ar Radio
Cymru, ac fel cynhyrchydd a
chyfarwyddwr cwmni teledu.
Oiolchwyd iddo gan Phyllis Ellis, y
Cadeirydd.

Cynhaliwyd cyfarfod difyr nos
Fercher, 12 Rhagfyr pan gafwyd
paned a sgwrs yn Sefydliad Coffa
Llanrug i wobrwyo enillydd cwis
'Adnabod yr Alawon' a baratowyd
gan Olwen Llywelyn. Aeth y wobr
gyntaf i Walter Wilhams a gafodd
farciau Ilawn gyda Mona Richards
yn ail, ac Arwel Jones yn drydydd.
Llongyfarchiadau i'r tri ac hefyd i
Meirwen Lloyd, a enillodd raffl y
noson.

Bydd y cyfarfod nesaf nos
Fercher, 16 lonawr yn y Sefydliad
Coffa am 7.30. Dafydd Iwan fydd y
siaradwr gwadd. a bydd yn son
am 'Cyngor Gwynedd': Y Ffordd
Ymlaen'. Croeso cynnes i bawb.
Enillwyr y Clwb Cant oedd:
Awst: 1. Gareth WillIams, 2.

I Waunfawr- (parhad 0 dudalen l I)
------

CYDYMDEIMLO. Antonwn ein
cydymdeimlad at Mr Alwyn
Williams, Uwyfor a'r teulu ar
farwolaeth nith iddo yng
Nghanada. Flwyddyn yn 01
ymwelodd a Llanrug i gytarfod
aelodau o'r teulu ac i weld y
cartret yn Nhyddyn Rhuddallt.
MARWOLAETH. 0 fewn ychydig
ddyddiau i'w gllydd bu farw Mrs
G.E. Ellis a'i mab, John Ellis -
gynt 0 Treflan, Pothrhythallt - yn
Cumbria. Anfonwn ein
cydymdelmlad at Mr Arthur Ellis
a'r teulu yn y Waunfawr.
DYMUNWN Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd.
DYMUNA Mrs Bet Jones, Lyndale
ddiolch i bawb am eu
caredlgrwydd tuag ati yn
ddiweddar, yn enwedig y teulu am
eu gofal.

Nadolig Hapus i bawb 0'1
ffrindlau ac i Glwb yr Henoed,
Gaernarfon.
DYMUNA Mrs Jennie Parry, 21
Hafan Elan ddiolch yn fawr i bawb
am eu caredigtrwydd, y cardiau a'r
blodau a dderbyniodd tra oedd yn
yr ysbyty ac wedi dod adref.
GYFARCHION NADOLIG.
Dymuna Mrs G. Kirkpatrick, 1
Rhos Rug Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Oda i'w theulu,
ffrindiau a chymdogion. Ni fydd yn
anton cardiau Nadolig eleni.
DYM'UNIADAU GORAU i Wayne
Matthew Kift, 15 Talybont sydd
wedi cae I dod adret ar 01 treuuo
misoedd yn ysbyta: Rhydychen a
Bangor. Rydym yn falch lawn dy
fod yn gwella Wayne a dymunwn
Nadolig hapus i ti a chroeso adref.
PRIODAS. Priodwyd Lowri
Angharad, Bedw Gwynion a Sion
Gwyn dydd Sadwrn, 8 Rhagfyr
yng Nghapel y Rhos. Syddant yn
byw yng Nghaernarfon. Anfonwn
ein dymuniadau gorau i chi a phob
hapusrwydd.
PROFEDIGAETH. Anfonwn ein
cydymdeimlad dwysaf at Gordon
Davies a'r teulu, Bryn Moelyn,
sydd wedi com ei fam ym Mangor.
MERCHED Y WAWR. Cynhaliwyd
cyfarfod 0 Ferched y Wawr yn y
Ganolfan Gymunedol ar 13
racnwsoo. Llongyfaronwyd
Menna ar ddod yn nain am y
ChWQChQdIra gyoa wyr y tro nwn,
set Morus. Diolchwyd i Pat am
gynllunio a phrintlo'r rhaglgn.

Estynnodd Megan, y Llywydd,
9ro~so ~ynnQS I Rhlannon
Aoberl.5, GCletlthro (Ahi~nnon
JamQS gynt, 0 Lanrug) Tgstun
Rhiannon oedd Addurniadau
Nadolis a dan~osodd i ni nif~r 0

addurnladau oyvvraln a chelfyt;ld
wedt QU Qwnio Q Il9.W 9. hQryo
dewl::>0 gureJiau NQQ9Ii~ YY~i ~u
awnQud !} lIaw Nid o@dd am i'r
QYIQc;I~voistodd yn AI a swrando
felly Ou'n rnoi GYfarwyddiadau ar
su! i wneu~ ~ff~ur" 9 nu OgWOvn
bry\1ur i\\\vvn, ond, ar ddiwedd y
noson, rOQddgennym i gyd belen
addurniedla : 4ynd adref :'w gosod
ar gaeaen NaaOlig,

DiolchocJd Julie i Ahiannon am
QI chyflwynlad. Dlolcnwyd I Mary,
Carrie. Megan a Sheila am y te
san Bethanne.
DYMUNA Bethanne a'r teulu,
DI5gwylfa ddlolGn am boO arwyc;ld
o cvdymdQimlgCf a ddangoswyd

FFAIR NADOLIG. Do, fe alwodd
Sion Corn yn ffair Nadolig yr ysgol
a dyna noson brysur a gafodd. Bu
pob plentyn bach yn ei weld gyda'i
restr anrhegion. Dymuna'r
Pwyllgor Rhieni ddiolch i bawb
fu'n paratoi'r noson ac i'r rhai a
gefnogodd.
CYNGHERDDAU NADOLIG. Bu
Neuadd yr Ysgol a Neuadd Ysgol
Brynrefail yn orlawn ar gyfer
perfformiadau y cyngherddau
Nadohg. ac chafodd neb ei siomi.
Gwnaeth pob plentyn ei waith yn
arbennig 0 dda.
BORE 0 DDRAMA. Roedd
ymateb y plant i berfformiad
cwmni 'Northern Scottish Theatr' 0
Peter and the Wolf yn dangos yn
union y mwynhad a gawsant o'u
gwyho. Rwy'n siwr mai 'brysiwch
yma eto,' yw'r neges i'r cwmni.
RHAGLEN DELEDU. Yn ystod
gwyl y Nadolig bydd Eta Dyfan,
Blwyddyn 5, yn ymddangos ar y
teledu yn y ddrama 'Eldra'.
Cofiwch wylio.
PANTOMEIM. Yn ystod wythnos
olaf y tymor aeth yr holl ysgol i
Theatr Gwynedd i weld y
Pantomeim 'Ble mae dy gargo,
Sbargo?' Mwynhaodd pob un y
perfformiad yn fawr lawn.
CINIO DOLIG. Wedi bwyta cinio
Dolig dydd Mercher roedd yn
anodd lawn dawnsio yn y Disgo yn
ystod y prynhawn, ond dyna y bu
pob un yn ei wneud.
DIOLCH. Ar ddiwedd blwyddyn
arall dymunwn ddiolch i'r rhieni a'r
cyfeillion am y gefnogaeth rydym
wedi ei dderbyn i holl
weithgareddau'r ysgol. Dymunwn
Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i bawb.

Sydd y tymor nesaf yn cychwyn
ddydd Mawrth, 8 lonawr i'r plant
gan fod yr athrawon yn cae I
diwrnod 0 Hyfforddiant Mewn
Swydd. ar y dydd Llun.
PARTI GLYCHAU'A GRUG. Mae'r
aelodau yn cael seibiant
haeddiannol tan ddiwedd mis
lonawr ar 01 cyfnod prysur iawn
ers mis Medi.

Dechreuwyd eu
gwelthgareddau gyda chyngerdd
wedi/j dr~fnu gan yr ~gIWYS,
uanruo lie mae Heulwen Parry, y
cyfeilydd, yn aelod. Vn y~tOd mig
Hydref bu'r marched yn diddanu
aelodau 0 aymdeithas geron,
Bangor: cvmosnnas t.enyddot
W"..,nfe\vvrac aelodau a chyfeillion
o ~QrChQd V Wawr, Cylfordd
L.landudno. Ar ddochrau
Tachwedd teithio i L.anfairfechan a
vvnoutllunt i Qt;jidd~nu y
GvmoQith9.g vng ngnap91 vr
Anibynnvvyr, Ar n:(er 0 weilhiau
mUQnt WGOIOIOdanur ymw~lwyr
ynS f.Jswesly ~;cloria Llanb~l'l~ ac
yn cael crot::50 yvvrOGogyno OOb
tro. I alor'r tvmor bu'r mgrChed yn
~"gVVn9~9n NadoUsaldd : aolodau
CymdellhaS LenydcJOI ym
Montnnwydd yn ddiweddar.

FoncJurfynvvyo car QQQvhre\u'r
tymor 1 gGfnogl achosion Ileal
ovda'r canlyniad bod pump 0
r;ts~addfodau "~olw~di dQ(oyn
rh9<;1d,on arianno' tuae at au
voffr~\,I QQdlwrth y cOr, sof Bethel,
lJontnevvydcJ,DOlnIOIOn,I.lcanr"'9~
PhgnIS9.rwgUn. Dymuna'r aelOdau
Nadol:g Llawen i bawb.

1- LLAN·RUG -
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Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ffon: (01286) 675384
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PHEIRIANNYDD
GWRESOGI

ovnnai boileri nwy,
olew, tanwydd solat
a thradio psipiau

1\1.+ 44Glll~ffynnon
LLANRUG .......,
(012Se) 673513 ,..,..

Nadolig Llawen a ~Iwyddyn
Newydd Oda i bawb

CHIROPODIST
Gwasanaeth yn
eich cartref

E. LI. Parry
M.S.S.Ch., M.B.Ch.A.
57 Glanffynnon
LLANRUG
Ffon: C'fon: 675754
Nadolig Llawen ,-...
a Blwyddyn 'to -~ \.";.\

Newydd Oda L I' I"...;:trT rl"

67357
PEN CIGYDD
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A DEWCH ATOM NI
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CYFLENWV~Awoun~onAU u.sot
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I=ton;w~~ - 'ere: n cosno ntm i ga@1oris
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NJJlfnJjg IJ!Jw~n !.I H1W}fddyn
i'VewyddDda oddi wrch
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CE'LTIC WINDOWS 1980

ave
o er s
CIGYDD

LONDON HOUSE

LLANRUG

NADOLIG
LLAWEN A
BLWYDDYN

NEWYDD DDA
ODDI WRTH

PRYD I BAWB
Bwffe at bob achlysur
Bwffe blasus 0 safon ar gyfer

CINlO BUSNES
CINIAWAU ACHL YSURON ARBENNIG
MEGIS BEDYDD NEU BEN-BL\xrYDD

PRIODAS
TEPRYNHAWN:TEANGLADDAU

yn eich lleoliad chi neu yn ein ty fferm ni'~
CERID MACKINNON

(01286) 673190
neu (0374) 925502

Nadolig Uawen a Blwyddyn Newydd Dda iBawb yn y fro

(01286) 870814

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda oddi wrth

BRYN AFON
ENGINEERING LTD
PEIRIANWYR MECANYDDOl

Arbenigwyr mewn pob
math 0 waith metel

GWAITH BRYN AFON
LLANRUG, Ffnn: 675523

-g. y;. 7';. ~. -g. y;. -g. _.
~ Nadolig Llawen a ~
~ Blwyddyn Newydd Dda k
~ oddi wrth ~
~ WENDY, ~
~ GERAINT ~•
~ A STAFF ~
~ TAFARN ~
~ ~~ PENBONT ~

Lie braf a chwmni i r -•
~ dros wyliau'r Nadolig a'r ~
~ Flwyddyn Newydd ~
'0. -0.,4 -d.·d.·4·4·4 .__----------------.

• Trin cyrff ceir
• Gwaith Mecanyddol
• Gwasanaeth/Service
• Va/feting

yn LLANRUG ~
Nadolig Uawen a
Blwyddyn Newydd Dds
ibawb

GWYNANT
PIERCE

Cynyrehion Coed:
Gatiau, Ffensus ae ati
am brisiau cystadleuol
Uned 1, Fferm Bryn Afon

LLANRUG
ffon: (01286) 650349

(0589) 899901
NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN

NEWYDD DDA I SAWS

GORS BACH
PANEL
BEATING
SERVICE

Bydd croeso
cynnes yma
eros yr wyl

Bwyd ardderchog
am brisiau rhesymol

GLYNTWROG
LLANRUG

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Oda

oddi wrth
Dave, Gill a staff y

D L
PRITCHARD

43 Glanffynnon, Llanrug
Ffcn: c'ton 675112

Cymeradwy gan yr Adran Drafnidiaeth
Nadolig Llawen a Blyddyn

Newydd Oda i bawb

Ffordd yr Orsaf
LLANRUG

Ffon: C'fon 674652

NGHARTREF

Dysgwch yrru'r car gydag

V.V.o.
Ysgol Yrru Ofalus* Gwasanaeth 7 diwrnod* 0 ddrws i ddrws
*Control Deuol

Nadolig Llawen a
Blwyddyn

Newydd dda oddi
wrth bawb yng



Gadaw:)om Le HtlVfC af dren
d~bya idren chw~rel ~·r C!lri9J!e~
yn tlJ;ofcd, Mi rO\il)om \;in
hunain i lawr igysgu - rhai ar y
scddl aJr l1eill ar y 11awr hyd
bore trannoelh, Erbyn y bora
roeddem ymhell yng nghanol
Ffr~in~rna nghyffiniau Paris.
Fe S[Opiodd y lren am rhyw
ddwy awr ac fe gawsom damaid

tren.

o frecwast efo'r dorth a'r beef a
dyna lle roedd y Ffrancod o'n
cwmpas eisiau i ni werthu Bully
Beef iddynt, Ffranc oeddynt yn
ei gynnig am dun.
Oddiyma yr oeddem yn newid
ein cyfeiriad i lawr am
ddeheudir Ffrainc a bydda'r.tren yn stopio un neu
ddwywaith y dydd ini gael cyfle
i gael te a dwr. Ble bynnag y
byddem yn stopio eisiau Bully
Beef oedd y Ffrancwr ac yn
gwerthu gwin. Fel yr oeddem yn
mynd ymlaen yr oeddym yn
mynd drwy wlad hardd a
ffrwythlon. Gwinllanoedd
mawr ym mhob man. Nid ocdd
y bobl y ffordd yma yn medru yr
un gair 0 8ac~De~ nn ninnau yn
mcdru yr un gair 0 Pfrench ac
eithrio yr athro H. Griffith. Nid
ueddynl chwairh )'n deall yr un
dim am arian Llocgr er cin bod
nt yn dCMl l'hywf~it1t am arian
Ffrainc erbyn hyn. Fe ga\lJsech
l'tYY yma am dipyn 0 Boppers
na~ a gawc:ech !Un swllr lr\vyn
nell ddull. Rwy'n cofio iIlli fylld
i rhyw siop fach oedd yn ymyl
rhyw i:JlC5ioni brynu rhywbeth
llC fe rodd9is hanner coron aT Y
co\vnrcr. Daeth yr hanner coron
ac amryw 0 bres arall yn 01felly
y mwya fa~ech yn ei br)'nnu
vm:l ID\.vya 0 bres fasa gennych
yn y ~wryWi\ 0 F£r~;'nc.
Cyrhaeddom Marseilles yn
hwyr nos Wener ar 01 bod ar y
trcn ~ ddi'tvrnod a 3 noson. Pass
go lew ynte. Cerddom i rest
camp unw:Jth eto ac rr oedd

(parhad ar dudfalen 19)

Ond buan yr oeddem ~'n
marchio trwv dref Le Harve.•
Tref fawr hardd oedd hon a'r
ffasiwn yn wahanol iawn i
Loegr a'r merchcd yn dechrau
cael sylw. Yr ocdd )' daith hon
yn faith iawn a'r pac yn mynd
yn dryrnach 0 hyd - bron yn
IIctbol. Cyrhaeddorn y rest
camp oedd ar fryn uwch ben y
d ref rnex..n lle rei [ braf ond
toedd )7 olwg arno ddim yn
braf. Roedd ceunan 0 eira drost
y lie a digon 0 ddwr a mwd a'r
rents yn ei ganol. Roedd golwg
am wely gwlyb y noson honno.
Yr oeddwn yn teimlo yn bur
llwolyd a blin wcdi cyrraedd
ond fe roedd yno YMCA yn
dig\vydd bod ac fc gi1\v~()mbryu
rcit rl1ad gan ci bod hi yn bur
ddiolwg am ddim yn y camp.
ArhosOID yn y camp hyd at nos
FaWf[h pan g)'~hwynom
unwa~th yn rhagor am orsaf Le
H9.vre. Wedi cyrrgedd yr ors~f ~
~yclu y bi\)cult~ cal\tQ a'r Bull)'
Rect wedi ei lwytho lIt tr~J1f~
1I11aruni ei g\.vllcud III am fMll 0
rh yw s~op ocdd yn y stes~on san
nao oeuct gCllnym fawr 0
stllmo~ !lm y hic!ctlit~ !l doedd
dim golwg am favv'r arall ar y
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yno yr oedd nifer fawr 0 ferched
a phlant wedi dod yno i
ffarwelio a'u hanwyliaid. Gwn
fod nifer fawr o'r drafft yn
digwydd dod 0 gyfeiriad
Oswestry a Wrecsam ac yr
oeddem yn gweld hyn yn
ddigalon ond buan yr oeddym
yn y tren ac yn gadael y stesion
a'r band yn chwarae ar y
platform - We'll keep the home
fires burning.
Mae gennyf gof i ni fynd drwy
ddwy stesion go fawr sef Oxford
a Birmingham. Yr oedd yno de
wedi ei baratoi i ni yn
Birmingham ac roedd y bobl ar
y stesion yn "free" iawn )'
diwrnod hwnnw yn rhannu
cigarets a chocled. ( Rwy'n cofio
dod yn 01 o'r rhyfel ar hyd yr un
ffordd a stopio eto yn
Birmingham i gael te ond doedd
neb yn rhann u cigarets a
chocled y tro hwn.)
WeI cyrhaeddorn Southampton
rhyw dro gyda'r nos. Yr oedd
wedi tywyllu ac roedd y tren yn
mynd a ni i'r dociau fel nad
oedd gennym lawer 0 ffordd i
farchio i'r llong. Wedi mynd i
lawr o'r tren gwelsom long
fechan yn disgwyl amdanom. Yr
oeddwn yn amau a oedd yn
ddigon mawr i fynd a ni i gyd
ond erbyn cyrraedd yr oedd
eisioes lwyth mawr ami, Beth
bynnag fe'n paciwyd ni fel
penwaig ynddi. Gollyngom ein
paciau wrth ein traed yn rhywle
a'i gwneud hi am lifebelt ac yn 0
fuan yr oedd yr hen long bach
yn dechrau symud hi am dir
Ffrainc.
Yr oedd y mor dipyn yn rough y
noson hon a'r hen long bach yn
dechrau rowlio ac amryw
ohonom yn dechrau mynd yn
anghyfforddus ac yn dechrau
newid ein lliw. Bu'n rhaid imi
ei gwneud hi i rhywle ble roedd
mwy 0 wynt. Es i fynny i'r deck
cr ~ibod yn stormus ac ocr. Yr
oedd yn Ilawer brafiach gen 1
yno na'r lIe (Iu\ i li1~r ae
roeddv{n yn cacl golygfa iawn
o'r llonga rhyfal )rn "chalengio"
yr hen long fach efo eu
gwahanol olcuCldu.Ymh\;n rhyw
bum ncu chwe awr roedden
w~di cyrr~edd porthlgdd T_e
Havre ond ~urfu i ni aro~ yn yr
hen lon~ am dipyn gan nad
oedd "'cuj tlylldio e[o.
Wedl 1 ddydd ddod dyma ni
allan dall yr hen hac un\vaitll Yll
rha~or, ar dir j;frninc y ttl' hwn
Ko~dd dml un yn [anU ei lygad I
gytclnad yr hen wlad san

sibrwu y gciriau UTi a wyddo:>l
h~th ddyw~d fy nah!llon." Wedi
edrych YLhyLli, 0 gWlllpat5
roeddem yn teimlo ein bod
mewn tie hIe nad ocdd rhyfel
ymhcll wr[h "veld milwyr
Pfrainc a chanoedd 0

8~r~bQrQ'iQn GCYl"m",n yn
gweithlo yn y docigu II gweld yr
holl ynau a'r taclau 0 gwmpas.

Gadawsom Oswestry ar fora
Llun, lleg 0 Ragfyr 1917, a
diwrnod i'w gofio i bob un
ohonom ar lawer ystyr oedd y
diwrnod hwnnw. Un rheswm
oedd ein bod yn gadael y wlad
yma am y tro cyn taf erioed -
llawer ohonom - ac hefyd
gadael y wlad yma i fynd i ryfel.
Y r oeddem wedi gweld amryw 0
fechgyn dewr yn torri i lawr ar
ddiwrnod y drafft. Diwrnod
ffarwelio a chartref am byth i
filoedd oedd hwn.
Yr oedd rhywbeth am y drafft
hwn yn ei gwneud hi'n haws na
fawr yr un drafft welais i yn
mynd o'i flaen. Yr oedd yn
ddrafft mawr, tua 400 0 rif, ac
mae yn hawdd iawn mynd i
ganlyn y crowd ac hefyd yr oedd
nifer Cawr 0 fechgyn Llanrug
arno. Yr oeddem hefyd yn
gwybod ein bod yn mynd i'r
Aifft i uno a bechgyn oeddym
yn eu nadnabod. Yr ocdd yn
llawer iawn haws mynd i'r Aifft
udcg )11lU il~iFfrdin~,
Peth arall oedd yn ei gwneud
hl'n h!lws 1 fynd 9f Y (tr~rrlyma
oedd ein bod yn mynd ar fyr
rybudd - cael rhybudd ar Nos
Sadwrn a gadael bora Llun fel
cin bod wcdi cvchwvn evn iDeb
garrf\if wybod \iin bod yn mYlld.
Vr ocddcm ar un ystyr yn f!1leh
nad ocddcm yn cYChW}'ll oddi
cartref. Ruasa~ ffar\.vcl~o ~
rhienJ, cyfg ill !l c!l.r yn ~l
eY(n~"Qili l-WY ~noQd 0 ltlwcr na
rnynd fel yr oeddym.
VI.'oeddym ~T y parade yn fuan
y horg hwn. fgl y byddg yr grmy
bob amser, rhyw ddwy neu clair
awr cyn amser cychwyn, yn
rhedec ac yn cyfr~ G~d~w~l'my
c~rupLUll :JLc)iOll Wllillillglon
yng nghanol dymun;adau gora
c.:incomrades oedd. ar 01 ac 0 Jan
f~i(h ma\vr. Yr orddem yn cael
e~n hlaenor: san rand y R.W.P.
oead. yn help muwr i lil&flU'C
baich. Nid 6~dd g~t1t1ym!awer 0
fforJJ ~!rsteslon_ Wec:1~cyrracdd

Iwan Roberts.

Rhai blynyddoedd yn 01 fe gefais
gan fy nhad, Huw Guiynfa
Roberts, hen 1yfr nodiadau oedd yl1
petthyn yrl uneiddiol i fy nhaid,
Griffitll Hugh Roberts, Hedsor
Villa, Pontrhythalli. Roedd y llyfr
yn amluig yn dyddio 0 'r cyfnod y
bu'n fi1wr gyda'r Royal Welsh
Fusiliers yl1.y rhyfel Jawr 1914 -
1918. Roedd y rhan fwyaJ a'i
gyl1nwys yn gyJarwyddiadau ar
ddefnyddio amryunol arfau ac offer
r}zyfelond raedd hefyd yn cynmoys
atgofion o'r daith a ymgymerodd ef
a'i gyd filwyr i'r Aifft yl1 Rhagfyr
/917. Dwi'11 gwybod dim am hY11t
a helynt fy nhaid ar 61 iddo
gyrraedd yr Aifft ond bu e[, a'i
ddau frawd Wit Hugh a John, yl1
ffodus i ddychwelyd yn ddianaf 0"
rhyfel - yll wahanol umh gwrs i
nifer 0 ddynian ifanc era ill o'r
ardal hon.

Nadolig 1917

--- ----



9.00 - 1.00
9.00 - 8.00
S.OO - 6.00
7_!lC - Q.OO

M~roher
lau
Gwener
Sadwrn

• L>yddMawrlh a Dydd Mercher i
bensiynwyr

• Nos rewnn , ddynion
• Coluro ar aYfgr achlyguron

arbennig
• owasanaem arb@nnlg ar gyfer

priodasau

ORIAU AGCR
Mawrth 9.00 • 7.00

LLANRUG, Ffon: 672023
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Nadolig tlawen a Blwyddyn Newydd
Dda oddi wrth Elaine, a staff

,

CEFN LLWYD
LLANRUG
Ffon 872263

NADOLIG LLAWEN
A

BLWVOOVN NEWVDD DDA
I CHWI OLL"_'L.._~=;:~~~~,:.....:..., . : ....., - -~~~Wo_ ~.. • \.-....~ .., i'- .......-

GWERTHWYR LLEFRITH

DYMUNA
GWYNFA A MARGARET

PRITCHARD

SWYDDFA'R
POST

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth
PATAC EDGAR

SWVDDFA'R POST
-. -

LLANRUG
Ffon: (01286) 672422

I LINDA MORRIS
J! GWASANAETH TRIN GWALLT ~
~ YN EICH CARTREF rI:
~ 1 BRYN FEDWEN, FFORDD YR ORSAF ~_:.= LLANRUG. FfOn: 678857 V-!

~ Nru{oCi9 Lfawen u BCwydUyn.Newydi! Daa ~
~~~~~~~~~ ~~~.~~

Defnyddir
peiriant sugno i lanhau Ff6n: Caernsrfon 674781

Cyfarchion y tymor i chwi all

4 PlAS TIRION TERRACE
LLANRUG

•

Simneau glan am bris rhesymol gan

CYFARCHION NADOLIG BUSNESAU LLANRUG

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda oddi
wrth y ganolfan newydd am fargeinion dodrefn

\9c yng Nghapel Mawr
LLANRUG
Ffon 674141

Ar agor: Ltun - Sad 1-6;
Sui 10·4

Rygiau, Cabinets, Byrddau,

UG Cypyrddau dal llyfrau.
OQsoiau, Cadoiriau, Softas.

GWQlyau ayyb
Cynnig agoriadol: 5% 0 ddisgownt ychwanegol

wrth ddangos yr nysoysoo hwn!

Glanhau i fusnesau a chartrefi
Keith Rees Hughes

1 Cae Newydd, Llanrug
(01286) 674416 nell (07880) 847161

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

LANHAWYR CARPEDI a POLSTRI

•

GWASANAETH NEWYDD AR GYFER
PARTION : PRIODASAU : PEN-BLWYDD

BEDYDD : DAWNS : GWYLIAU ...

OSTIO
DC

AR GYFf4:RPOD ACHI.YSUR
* Cig 0 fJermydd Ileol * Partfon rhwng 40 a 400!* Gyda saws amI a stwffin '* Efo salad hefyd os

mewn rholiau dymunwch
DEWCS, MAE O'N FLASUS!

Cysylltwch a
JOHN BRYNAFON, LLANRUG
Y DYN CIG ar 675190 / 673188

Nadolig Uawen a Blwyddyn Newydd Dda i Bawb



FfarweJlio; Daeth oyfnod Yrnerter
Dysgu Mr JOhgS i ban ddlwgdd y
tyrnor. Bu'n gwoithio'n ddiwyd
lawn gfo disgyblion Blwyddyn 6
9an roi profiadau gwerthlawr
iddynt. Pob dymuniad da iddo I'r
dyfodol
Y GOr. Dydd Uun, 10 Ahagfyr aeth
cor yr Adran lau i Westy Flctoria i
roi adloniant i Gymdeithas Cyn
Qthrawon Gwyngdd.
CARNIFAL. Yn dilyn Pwyllgor
Blynyddol Cyffredinol a
gynhaliwya ar 29 Tachwedd,
PQndQrtynwyd cynnal Wyihnos y
CarnifQI o'r 1~ hyd 20 Gorffennaf
2002. Dewiswyd y swyddogion
canlynol: Llywydd' Christin~ ~os~:
Cadoirydd: Eurwyn Thomas;
Trysorydd: Artan Phillip\);
Ysorif~nnydd~Alan Tudor Jongs.
Gweddlll aelodau'r Pwyllgor yw
Julie, Sioned, Leslie, Pat, Alwyn,
~~", '(\stan. E{\c. Em@{son n
\\u~\\.

DYMUNA'r ovncncrvoo rreror
Edwards Nadolig Llawen a
Blwyddyn N~wydd Dda j'w non
&!holwyr yn LlanboriA A N~"t
Peris, gan ddiolch am bob
cefnogaeth drwy'r flwyddyn
OYMVNA Mr Cledwyn Parry)
Glyder, Stryd Capel Coch ddlolch
yn fawr iawn i'w deulu, ffrindlau a
chymdogJon am yr holl gardrau a
dymuniadau dA trA bu yl\ yr y§hyty
llG or 01 dod tldr~f.
FFAIR YSGOL DOLBADARN.
Dlolch i bawb am ggfnogl'r ffair
Cawsom nason Iwyddlannus eto
elenl gyda elw 0 dro:) f700.00.
OD~rA'io" C"ri~tma~ Chllll~
Un""ai~h eto'r 41wyddyn hon mao'r
plant wedi bod yn bry~ur lawn yn
:IIanw( boscus Qsgldiau ero
anrhegion i blant bach yng
ngwledydd Dwyrain Ewrop.
Gasglwyd ymhell dros eo 0
'~e~\1~.\)\()\~" \ t\'a\Wt\'am ~\1
nae\\ot\\.

LLANBERIS - (parhad (J duda/Gn5) i

Awen, Caryl, Rhlan ae Anna a fu'n IIwyddianus yng nghwmnl beiblaidd
yr Ysgol Sui.

SEFYDLIAD Y MERCHED. Nadolig.
CynhaJiwyd y Cyfarfod Blynyddol YR EGLWYS BRESBYTEAAIDD.
nos Lun, 19 Tachwedd gyda'r CWIS BEIBLAJOD. Yn ddiweddar
aelodau wedi ymgynnull yng bu Caryl ac Awen Jones, Na Nog
Nghanolfan Gymunedol Cwm-y- a Rhian ae Anna George, Swn yr
glo. Cynrychiolwyd Ffederasiwn Engan yn brysur yn paratoi ar
Gwynedd 0 Sefydliad y Merched gyfer Cwis Beiblaidd Cenedlaethol
gan Pat Parry, Waunfawr. AiI- a gynhaliwyd dan nawdd y Cyngor
etholwyd y swyddoqron am y Ysgolion SuI. Nos Fercher, 21
flwyddyn 2002. Trefnwyd y cinio Tachwedd, wedi ennill y rownd
Nadolig sydd r'w gynnal eleni yn gyntat yn erbyn dau dim.
Gardd Fon, Y Felinheli. IIwyddasant i ennill yr ail safle yn
CYFARCHION. Llongyfarchiadau erbyn tim 0 techgyn a merched 0
I John Meirion a Gwawr Morris, Y Ysgol Sui Llithfaen. Derbyniasant
Griolen ar enedigaeth eu wyres dystysgrit a thlws hardd bob un yn
Grug Elain Morus ar 19 Tachwedd wobr am eu IIwyddiant.
- merch tach i'w mab Dylan a Nia Llongyfarchiadau mawr l'r pedair
Morus, Y Marri. Roedd yn ddrwg ohonoch.
gennym ddeall yn ddiweddarach i CASGLIAO. Eleni cyflwynwyd y
John Meirion Morris orfod mynd casgliad wythnosol a wneir yn
dan archwiliad i Ysbyty Gwynedd. nosbarth Ysgol Sui yr oedouon,
Gobeithio y bydd yn cael dod set £100, i Gronta Ty Gobalth
adref yn tuan. Cymru.
CROESO i John Eifion, Marina, TREFN OEDFAON IONAWA
LoiS ac Anest sydd wedi dod i tyw 2002
i Ffrwd oocn. Hyderwn y byddwch 6: Parch Gwynfor Williams,
yn cartrefu yn fuan yn ein plith. Caernarfon am 5.30;
COFION. Anfonwn ein cotion 13: Parch Dafydd Hughes,
cynnes at Mrs Blodwen Hughes, Caernarfon am 5.30;
12 Trem Eilian a qipiwyd i Ysbyty 20: MrAlun Rowlands, Bangor am
Gwynedd ar 11 Rhagfyr, a hynny 5.30;
am yr ail waith yn ystod yr 27: Parch Alwyn Roberts, Tregarth
wythnosau diwethaf. Dymunwn am 10.00.
adferiad IIwyr a buan i chi cyn y

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

hrsir~ed. at Clerc y Cyngor
crbyn (lIDul Ionawr. Br
enghra~fft. gel lid trin tir
diffailhj dilrpilru IIi p&lr,io;
M.tlm6 wdlial1 n~l1h~fhbYI'lI'l!l1!
~r~ll er mwyn 5wella)r
amgylchedct.

Jobn R. Jones, Ceris,
DciniolcD LL53 3LU. (01286)
~l\l\\~

yn cael golwg hardd ar y
porthladd yn ei oleuadau. Bum
ar y dec am hir y noson honno
gan fy mod yn meddwl cymaint
am yr hen rafft ond es i orwedd
toe a chysgu. Erbyn y bora
roedd tir Ffrainc o'r golwg a
ninnau'n teirhio yng ngolwg tir
Affrica gan mae dyna oedd cwrs
yr hen long er ceisio osgoi y
submarines. Roeddym yn cael
ein harwain gan ddwy
ddestroyer y rhai oedd yo
chwilio am y gelyn tanforawl
o'n blaen. Yr oeddem yn
trafeilio yn araf yn y dydd ac yn
gyflym yn y nos. Y r oedd y mor
hwn yn dawel ac yn lIyfn ac fe'i
gelwir yn aml " Y Mor Tawel",
Yr oedd yr hin wedi newid eto
ac wedi dod yn ddigon cynnes -
er yn Rhagfyr - igysgu ar y dec
drwy'r nos. Cawsom fordaith
hapus heb i fawr ddim
ddigwydd i'r hen long.
Roeddem wedi meddwl y
buasem wedi cyrraedd y
Batalion at y bechgyn erbyn y
Nadolig ond fe ddaeth y
diwrnod cyn i ni lanio ac fe
dreuliwyd N adolig 1917 ar y
mor. Yr oeddem yn meddwl y
buasem wedi cae1 Nadolig
ardderchog ar yr hen long ac fe
roedd yna hen ddisgwyl am y
cinio gao ein bod wedi clywed
fod yna olwg am Nadolig iawn i
ni. Ond rwy'n cofio'r cinio yn
iawn - ychydig 0 swp a phlym
pudding. Pe buasech wedi cael
golwg ar y cook hwnnw buasai'n
ddigon 0 Nadolig i chwi am
byth! Rhyw ddyn du mawr a
locsyn coch ganddo a chwys yn
rhedeg i lawr i bopeth. Ond fe
ddaru ni ei enioio'n iawn a
cbawsom goncert Cyrnraeg
gwerth chweil gyda'r nos. Fe
driodd y Scotch gynnal un ond
fe roedd canu Cymraeg yn
sgubo'r dec y noson honno.
Bore drannoeth darfu ini ddod
i olwg porthladd Alexandria ac
aeth y llong imewn yn gynnar
yn y dydd. Dyna lle'r oedd
canoedd o'r Eifftwyr yn hanner
noethion yn 01 eu harfer 3C yn
gweiddi "Bucsus". Glaniom o'r
hen long ac rocddcm yn falch 0
gael ein traed ar dir unwaith eto.
B"'n rhaid marchio drwy dref
Alex i gamp mawr 0'[ enw
Mw\ltilphil. C~w~o'n olwf)
rbyfedd wt"th fyl1d dt'W}'1r liref.
Roedd rhai o'r rrigolion wedi
dysBu dipyn 0 Sae:>ncs 3C yo
Rweiddi Wf[h werLhu "Oranges
and nuts very good, very nice,
very sweet, very clean."

nydd modd ceisio nm gyllid 0

~vll]lllJIOl ffYlloncllau yn FlIOd y
ta~ blynedd nesnf i we119',.
uln,yl~h~dd. Er mWyll
ft1d.tit~i~io !it' y eyfle m!le'r
CY0tj0r w~di rfurG.o lOr~p
Cymunedol' i wei[orcctu ar ran
wytb pentref y gymuned.

GWiahoddir ~hwi, fel
~~~~\~t)\ ~~\()t\~'lt\t~l\~\\(\
brosiettau 'VI noHet'h Rae\ eu

(Parhad 0 dudaJen 17)

yna ychydig bach well goIwg ar
y camp yma. Yr oedd yr hin
hefyd yn llawer tynerach yma
nag yn Le Havre nag yn LIoegr.
Yr oedden t yn bur strict yma.
Nid oedd hawl i adael y camp
heb ganiatad, Roedd milwyr
Ffrainc yn gwylio'r camp a
byddai'n rhaid mentro eich
bywyd i dorri allan o'r camp
hwn. Yr oeddem yn llwyddo i
gael bara yma eto. Byddai
merched yn dod i ymyl y camp
i'w werthu cyn i'r bobl fawr
godi ac mi oedd yn haws prynnu
bara na cnoi y biscuits caled.
Llwyddais i gael pass i fynd
allan i'r dref am ddiwrnod gyda
amryw un arall a cefais olwg ar
fywyd Ffrainc yn ei holl
ogonian t. Darfu i ni daro ar
forwr 0 South Wales ac fe aeth a
ni i ddangos dipyn arni. Yr
oedd hon yn brif dref Ffrainc y
pryd hyn. Yr oedd y bobl wedi
ffoi 0 Paris yma gan gymaint ofn
y Germans. Mae Marseilles yn
dref hardd iawn - un o'r trefi
harddaf welais ar lawer ystyr.
Bum yn aros yn y rest-camp
yma hyd brynhawn Mercher
20ed Rhagfyr 1917. Yr oedd yn
rest go lew a byddem yn cael
cyngberddau Cymreig bob nos
ynddo. Wedi cyrraedd y liong
gwelsom fod hon yn dipyn mwy
na'r un a'n cludodd ni i Ffrainc.
Llong yn perthyn i'r P.O. line
Lerpwl o'r enw Kaelian - cargo
boat wedi ei gwneud i fynny'n
troop ship a llawer o'r criw yn
fforiners. Aethom i mewn naill
griw ar 01 y l1al1 - tua mil 0
honom i gyd - yn Saeson,
Scorch, Cymru, Gwyddelod a
Colonial Troops. Rhoddwyd ni
mewn gwahanol messes arm a
m yn rhywle tua'r gwaelod.
Wedi cadw ein pacia a'n rifles a
chael lifcbclts fe gawsom ein
galw i'r gwahanol decks i
ddarllen y roll. Rhaid oedd
gofalu am gadw ern lifebelt:s am

danom ncu yn hwylus bob
amser. Dangoswyd i ni hefyd
ble i fynd pe buasai'r alarm yn
llie-wyuu lllynu a pna rafft~ neu
gychod ~)w defnyddio. Rwyn
cof~o mat am. rhyvv raffts
oeddern ni i fynd os digwyndai'r
h~n 10ns S~~l ~i ~uddo}
l'aywb~th oedd yn di{!wydd yn
amI yr wythnosau hyn.
Vo Brnnar oyda'r nos fc
ddcchrcuodd yr hcn long
ymwthio j'r dwfr yn araf, a'r tir
yn dechrau pelJbau. Vr oeddem

Y080r CymuDcd Dciniolen
Gwelliannau i'r Ardal
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Diolch am sicn cefnogaeth drwv'r nwvccvn

(Glyn Roberts a'i Fob)
~ DYNION GLO LLANRUG

Ffon: 675043

Ifan Bryn a Haydn Lewis )'11
dangos Slit 1 IIO//Ei.

cafwyd gornest hollti llechi!
M\v)Tnhaodd y gynulleidfa y
gystadleuaeth hollti rhwng
cynrychiolydd Redange ac Ifan
Bryn Ty'r Ysgol Dinorwig.
Cafwyd esboniad tryJwyr ac
addysgol o'r grefft gan Haydn
Lewis, Prif Beirianydd
Amgueddfa Chwarel Dinorwig
cyn yr ornest. Ond pleser a
mwynhad i'r Cymry oedd yn
bresenol oedd Uwyddiant
digarnsyniol Ifan!

Cafwyd cyngerdd i'w gofio
gan y cor gan adael pawb oedd
yn bresennol yn teimlo'r
balchder fod y cwlwm cyswllt
rh wng y ddwy ardal wedi ei
atgyfnerthu a'i sicrhau, er
gwaethaf pawb a phopeth.
Llysgenhadon Cymru go iawn!

1 I I•

Gareth Hughes a'r cor)In S'lV)IJIO'r

dorf )l1'l Luxembourg.
Chwarcl Perle a Chwarcl
Dinorwig. Yn anffodus, ac am
resymau tu hwnt i ddirnad neb,
roedd maer etholedig yr ardal
wedi penderfynu peidio a
chefnogi y cyngerdd. Gan ei fod
yn graeadur sobor 0
wrthwynebus i dwristiaid ac yn
anymwybodol 0 draddodiad yr
ardal teirnlai fod y cyngerdd yn
groes i'w ddaliadau.
Condemniai unrhyw un a
fyddai'n presenoli ei hun yn y
cyngerdd!

Gan ei fod yn greadur mor
amhoblogaidd fe lwvddodd v
gymdeithas 1 len,,'j'; neuadd.
Trodd ~' trigolion yn eu dcgau
ynghyd a chynghorw yr eraill yr
ardal ac Aelod Seneddol vr ardal~

yn Luxembourg. Cafwvd•
gwledd cyn )' cyngerdd. Yn wir

¢VFA~CHIONV TVMOR0001 W~TH
DENNIS ROBERTS

ARREN IG WYK 'l'KWSIO
CYRFFCEIR

Uned 4, Stad Ddiwydiannol Brynafon, Llanrug

(01286) 678030

7{ac{(]{ig L(awr,IL a 1J(lllyc(c{yrL'l\(ywydd 1Jda od[ti 'lllrtfi

G. EVANS

MAl!CYI1AKWYDDWYIt~ ItHI!OLWYIt A
srnrr HRYNTBG~LL1\NRUG~YN DYMUNO
NAJ)OLIG LLAWEN A BLWVDDVN NEWVDD

FFVNIANNUS I DAwn

Dymunir diolch idrl[!olion ardal Eco'r W~rddfa
am ell cctnogach ac anoganh yn ystod darblygiad Ypare.

Buddsoddoclcl y perchnogion, Talacre Beach Caravan Sales Ltd,
fwy na £3.5 mtiiwn ym Mrynteo dros dair blynedd.

Yn y brQ~~).r~wrd .htleQr ~tl 40Q~wyddi,
Hcfyd cefnogwyd a noddwyd Direr 0 achosion da llcol.

Mae Pare Cartrefi Gwyliau Brynteg
yn falch 0 fod wedi ennill gwobr
"V Pare Goran ym Mhrydain))

Calor 2002
a hefvd Gwobr AUf David Bellamy

am welliannau arngylcheddol,

• lIe gwireddwyd breuddwyd
mewn tair blynedd

HOLIDAY HOME PARI<

Maent yn hunan lywodraeihol
ac yn unfrydol falch 0 hynny, er
wedi eu gwasgu rhwng
gwledydd mawrion a phwerus
Ewrop. Rocdd balchder yo
byrlymu 0 sylwadau y tywysydd
wrth i'r bws ymlwybro drwy
ffyrdd cefn gwlad hyfryd yr
Ardennes yng ngogledd y wlad.
Uchafbwynt y daith oedd sefyll
ar dwr uchaf Castell Burcht
Bourscheid yn edrych i lawr yn
warcheidiol ar ddyffryn hardd,
yn union fel Castell Dolbadarn.
Un 0 brif sylwadau'r tywysydd
oedd fod holl gyfoeth y trysorlys
yn cael ei ddosbarthu i
ardaloedd deheuol y wlad.
Dyrna ardal dlawd
Luxembourg. Onid oedd ei
gynulleidfa yn ymwybodol o'r
broblern ac yn cydymdeimlo a'i
satbwynt? D)1Da Ogledd Cymru
cyfandir Ewrobl

Roedd cyngerdd olaf, ac 0
bosib, prif gyngerdd y cor wedi
ei leoli yn Redange. Pentref
oedd yn ffinio ag ardaloedd
chwareli llechi Luxembourg.
Mae cyrndeirhas gref 0
drigolion yn yr ardal yn
benderfynol 0 gadw ar gof a
chadw y diwylliant oedd yn
gysylltiedig a'r diwydiant yn eu
hardal. Dyrna felly fan delfrydol
i gynnal cyngerdd i ddatblu
dyheadau dwy ardal oedd mor
bell oddi wrth eu gilydd -

Ar 61 treulio tridiau yo teithio
dyffrynocdd Y Rhein a'r
Mosselle, yn canu'n swyddogol
ac yn answyddogol, roedd yn
rhaid i aelodau Cor Dyffryn
Peris droi eu golygon tua gwlad
Luxembourg unwai th ero, a
hynny am y tro olaf. Saif Trier
yn Y r Almaen ac yn ffinio a
Ffrainc, Gwlad Belg a
Luxembourg. Felly, byr iawn
oedd y daith drosodd i
Luxembourg lle roedd y cor i
berfformio am y tro olaf cyn
dychwelyd i Gymru.

Ers sawl blwyddyn bellach
mae yna gysylltiad agos iawn
wedi ei sefydlu rhwng ardal
chwarel lechi Perle yn
Luxembourg a'r Amgueddfa
Lechi yn Llanberis. Yn
anffodus iawn cysylltiad yr oes a
fu ydyw - cysylltiad dwy
chwarel wedi cau, a chyd
ddyhead trigolion y ddwy ardal
i ddangos i'r oesoedd a ddel y
glendid a fu.

Cyn y perfformiad olaf
cafodd aelodau'r cor eu tywys
d rwy ran ogled dol Luxembourg
gan \vr oedd yn arnlwg yn
wladgarwr ac yn hyddysg iawn
yn hanes a thraddodiadau y
wlad arbennig hon. Nid yv.'
Luxembourg fawr mwy -na
Chymru ac yn dirweddol debyg
i ganolbarrh ein gwlad. Ond
maent gamau o'n blaenau.

TRO ARALL AM TRIER
(Parhad o'r rhifyn diweddaj)
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01248-361044

BWS BACH AR LOG
Bws 22 sedd ar gael ar gyfer pob math 0 logi
preifat - nosweithiau allan, partion. tripiau
ac ati. Gwa~anaeth per~onol a tholorau rho$ymol 9an

NAOOllG lLAWEN
A BlWYOOYN
N~WVOt> Ot>A

~~gQVVCHfW~
I'YV gg1\THLU'N

OOIOGEl

Trefnwr Angladdau
Llanberis ac Ardal yr Eco
(01286) 870 870
(01286) 872 491
(07770) 265 976

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

Nadon, LlaWtD a Dlwyddyn Ncwydd Dill oddi wrlh MCuryn, Rhiaonoo I'e 31afT'

o a arn
LLANBERIS Fffin: 870277

Gvvest:y

,

LLONGYFARCHIADAU i Cheryl,
22 061 Afon am ennill Medal Aur
am nofio. Oddi wrth Mam, Dad a
Ffion.
CYFARCHION Y TYMOR.
Dymuna Mrs Malr Williams, Elidlr
View ddymuno Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i'w theulu,
ffrindiau a cnymooqion gan na
fydd yn anton cardiau eleni.
ADREEF O'R YSBYTY. Dymunwn
well had Ilwyr a buan j Carys
Williams, Stryd Newydd ar 61
derbyn triniaeth yn Ysbyty
Gwynedd. Hefyd i Mrs Ann
Hughes a'i merch, Cheryl. 10 Dol
Afon. y ddwy wedi derbyn
triniaethau yn Ysbyty Llandudno.
UNO[;B Y MAMAU. Cynhaliwyd
gvvasanaeth 0 Llthoedd a

....._L .....~ .. 10.

Charolau yn Hafan Elan Llanrug
nos Lun, 3 Rhagfyr. Croesawyd
pawb i'r gwasanaeth gan Mrs
Margaret Latham. Darllenwyd y
Ilithoedd gan yr aeloodau ac
ymunodd pawb yn y carolau.
Rhoddwyd y fendith gan y Parch
Vittona Hancock. Yr organyddes
oedd Mrs Anwen Roberts. Cafwyd
paned a rnins pei wedyn wedi el
drefnu gan rai o'r aelodau.
Rhoddwyd y raftl gan Mrs Joyce
Ransom ac fe'u henillwyd gan
Miss C. Rowlands a Mr Peter
Taylor. Diolchwyd i bawb am eu
ffyddlondeb i'r cyfarfodydd gan
Mrs Latham. Bydd y cyfariod
nesaf ar nos Lun, 4 Chwefror yn
Hafan Elan, Llanrug.

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

eisteddfod y sir.
Gan ddymuno N adolig
Dedwydd a Blwyddyn Newydd
Dda 0 chwilota i bob
darllenydd. Ar wahan i'r
gystadleuaeth, gall pob
ymholiad arall, neu wybodaeth
am unrhyw agwedd 0 hanes
lleol, fod yn ysgrifenedig neu ar
y ffon. Cysylltwch a Dafydd
Whi reside Thomas, Bron y
nant, Llanrug, Caernarfon.
Ff6n : 01286 673S15.

mudiad y Women's Institute yn
cyfarfod yno yn rheolaidd dan
lywyddiaeth Mrs Closs, Llwyn y
Brain. Cofia hefyd mor
Seisnigaidd oedd y cyfarfodydd
bryd hynny. Mae'n amheus
ganddi ai'r piano gwreiddiol
sy'n dal yno, oherwydd mae'n
cofio derbyn piano yn rhodd i
Sefydliad y Merched yn
ddiweddarach pan ddatblygodd
y mudiad hwnnw'n fwy
Cymreig ei naws, a'r aelodau
wedi ffurfio cor i gystadlu yn

CWM Y GLO - - -"I

I

Cwmni Annibynnol Lleol
Profiadol

TEPHEN J

traddodiad. Yn dilyn cewch
restr 0 cnwau gelltydd yn y fro
neu ar gyrion y fro. Y cyfan sy'n
rhaid i chwi ei wneud 'f\V lleoli y
gelltydd. Bydd tocyn llyfr
gwerth £10 i'r enw cyntaf allan
o'r het gyda'r atebion cywir,
I.Gallt Moses; 2. Gallt Pen
Cefn; 3. Gallt Coed l\1a\.vr; 4. Yr
Allt Goch (unrhyw ddwy
ohonynt); S. Yr AlIt Ddu; 6.
Gallt Llidiart Trwm; 7. Gallt
Sam; 8. Gallt y FoeI; 9. AlIt
Wen; 10. Gallt y Glyn.

Bydd yn rhaid i chwi anfon
yr arebion i mewn y tro hwn -
nid codi'r ffon a'u rhestru!
Dyddiad cau: Ionawr 20fed.
Y SefydJiad Coffa
Gyda dioleh iMrs G.M. Jones,
Y Dalar Deg, Llanrug am
dynnu sylw at erthygl y mis
diwethaf Mae'n cofio cychwyn
y Sefydliad Coffa, ac fel y byddai

Caption 2 golofn : Riles gefiz (cluuuh. i't dde) Moi Parry, Robert D. Evans, Hugh R. J0-r:e~,Hughie Green,
Ellis Ifor Hughes, Robert Jones, Daniel LewLS, Elfed Hughes, fohn. Hughes a Wtllzal1l JOlzes..

RI,es flaen (c/zwith i'r dde) fjal1 Hughes, Williatl1 IlYilliallls, Doctor W)Jtzlones, Hu~h JOtleS a Dauid S.
Willial1zs. Yr aelod arall 0'1'dosbartlz s.}''n gorwedd ar )1 stretstar yw Gens Jones.

Cystadleuaeth 'Nabod eich
Gelltydd'
Mae'n arferol ac yn draddodiad
N adoligaidd bellach i wahanol
bapurau a chylchgronau g)7Dnal
cystadleuthau i ddiddori ac i
wylltio eu darllenwyr dros
ddyddiau'r wyl - fel tae dim
digon 0 bethau eraill i'w
gwneud yn barod!

Felly, dyma ymuno a'r

Dosbarth Hanes yn Llanrug
Ar dudalen arall cewch
wybodaeth am ddosbarth hanes
i'w gynnal yn Y Sefydliad Coffa,
Llanrug 0 fis Ionawr ymlaen.
Teithio yng Ngogledd Cymru
fydd y testun, a'r tiwtor fydd
Gwilym Trefor Jones 0 Adran
Dysgu Gydol Oes, Prifysgol
Cyrnru, Bangor. Cofiwch droi i
mewn i glydwch y Sefydliad ar
nos Fawrth, Ionawr ISfed am
7.00 o'r gloch.

Mr Hugb R. Jones, yw'r unig un
o'r dosbarth sy'n parhau'n fyw -
os na all rhywun o'r darllenwyr
adnabod yr un dyn bach yn y
llun sy'n sbecian drwy ddrws
cefn y Sefydliad!

Chwilota
(parhad 0 dudalen 4)

cynnar rheini. Gan Mr Hugh
Richard Jones, bellach 0
Lan bcris, ond gyn [ 0 Lanrug, y
daeth y llun.

Doctor Wyn Jones, meddyg
Llan beris a'r cylch, ac
ymgynghorydd yn Ysbyty'r
Chwarel oedd yn gyfrifol am y
dosbarth, yn cael ei gynorthwyo
gan Robert Jones, arbenigwr
cymorth cyntaf, ac un yr oedd
gofyn mawr amdano yn
Chwarel Dinorwig.



CDH
Ymgynghorwyr Ariannol

Annlbynnol u.~ I•• fvdlwyd 1974)

FfOn; (01248) 365055
Cyfarchion y Tvmor I bawb

Pa un o'r rhain sydd
bwysicef?
YSWIRIO EICH TV (i arbed

coiled i chi);
YSWIRIO EICH CAR (i arbed
coiled i chi); neu

YSWIRIO EICH BVWVD (i
arbed coiled l'ch taulu)

Cyaylltwch e'r lood I weld mor
mad yw cost yswlriant gyda CDH

Andre (8etheIlUanberls)
Bryn (MOn)

Euryn (Csernarfon 8" cVlch)
John Eifion (Penisarwaunl

Porthmadog; Telyneg: Mr J. Lewis
Jones, Yr Wyddgrug; Limrig: Mrs
Mary W. Jones, Ceris; Llinell GolI:
Mrs Hannah Mary Roberts,
Dinorwig; Emyn Pasg: Helen
Edwards, Bontnewydd;
Brawddeg: Katie Wyn Jones,
Llandwrog;
Y Fedal Lenyddol dan 21: Iwan
Rhys, Caerfyrddin
Y Gadair: Hilma Lloyd Edwards,
Bontnewydd;
CELF A CHREFFT
Gwau: 1 Mona Parry; 2. Menna
Wyn Jones; 3. Margaret Evans.
GWAITH LLAW
BI.7-13: 1. Manon.
FFOTOGRAFFIAETH Ysgol
Uwchradd: 1. Nidian Caffo; 2.
Urien Sian.
Agored: 1. Valmai Williams; 2. Nid
Bran Wen; 3. Alwyn Wiliams.
COGINIO (Agored): 1. Elan
Williams; 2. Menna Wyn Jones; 3.
Gwen Griffiths a Valmai Williams;
DYNION YN UNIG. (Agored): 1.
Gwyntor James; 2. Hefin Goronwy
Jones.
Cynhelir Cyfarfod Blynyddol yr
Eisteddfod ar 8 lonawr, 2002.
CWRS SBAENEG. 0 dan nawdd
'Gyda'n Gilydd - Gwaun Gynfi'
bwriedir cynnal cwrs dechreuwyr
Sbaeneg i Dwristiaid yn Nemlolen
yn gynnar yn y flwyddyn newydd.
Ceisir cynnal 10 dosbarth rhwng
lonawr a'r Pasg, yn dechrau tua
4.30 y pnawn. Y man cysylltu yw
Emma Pritchard ISC Cyf.
Ffan(01286) 871999.

DIOLCH I BAwa A7N CEFNOGODD YN YSTOD V FLWYOOYN
Dim bysus dydd Nadolig na GWyI San St(!ffan~25 a 26 Rhagfyr,

na Dydd Calan, 1 lonawr 2002. Gwasanaeth arferol bob diwrnod arall.

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA I BAWB
0001 WRTH

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

DEINIOLEN Wiliams; 2. Damien Christopher;
3. Jack Ynyr. BI.3,4,5.6: 1. Ffion;
2. Sophia Williams; 3. Owain Llyr.
GWEHYDDU. BI.Derbyn, 1,2: 1.
Ceri a Hayley; 2. Ffion a lola a
Cai; 3. Gerwyn. B1.3,4,5,6: 1.
Caryl ac Aimee; 2. Gerallt ac
Arwyn; 3. Gwenno a Rebeoca.
GWNIO. BI.DertJyn, 1.2: 1. Elin a
Sophie; 2. Lowri; 3. Catrin. BI
3,4,5,6: 1. Sophia; 2. Stoned; 3.
Manon.
COGINIO. BI.Derbyn. 1,2: 1.
Sophie Taylor; 2. Tudur Williams.
BI.3,4.5,6: 1. Gwion Rhys; 2.
Tinker; 3. Gavin Taylor.
FFOTOGRAFFIAETH. Ysgol
Gwaun Gynfi: 1. Sophia Williams;
2. Daniel Ells; 3. Liam Joseph.
Tlws Llenyddiaeth Dan 12 Oed:
Daniel Wood;
Tlws Er Cot am Mr Eames:
Gerallt;
Yrnqars orau Adrodd: Cadi Haf;
Ymgais orau Cerdd: Ffion Medl.
CYFARFOD NOS
CERDD
Unawd Piano dan 12: 1. Lois
Eifion; 2. Bronwen; 3. Sophia.
Unawd dan 16: 1. Elin Mai; 2.
Bedwyr a Manon; 3. Elen
Gwenllian. Unawd Offerynol: 1.
Delyth; 2. Rhian; 3. Elen
Gwenllian. Unawd Cerdd Dant
dan 21: 1. Elted; 2. Manon Mal; 3.
Elen Gwenllhan. Can Werin dan
25: 1 Manon Mai, 2. Elen
Gwenlhan. Unawd 16-21: 1. Elfed.
Can 0 Unrhyw Sioe Gerdd: 1 Elin;
2. Elen; 3. Morwena ae Alun Can
Werin (Agored): 1. Morwenna, 2.
Wmffra; 3. Alun.
Her Unawd: 1. Meirion; 2. Wmffra;
3 Alun; 4. Elin. Unawd Piano dan
21: 1. Lois Eifion; 2. Elen
Gwenllian 3. Emma. Unawd
Offerynol' 1. Delyth. Emyn Dros
50: 21. Katie Wyn; 2. O.P.; 3.
Glenys. Deuavvd Agored: 1. Elfed
a Manon; 2. Alun ac Wmttra. Parti
Canu dan 12: 1. Parti Oaruelle.
Cor neu Barti leuenctid: 1. Parti
Manon; 2. Parti Mared.
Cyfansoddi Emyn Dan: Gwilym
Lewis, Caergybi.
Tlws y Cerddor Dan 21: Elfed
Morgan Morris.
Ymgais Orau Adran Gerdd dan
21: Elin Mai.
ADAODD
Dan 16: 1. Angharad; 2. Elen
Gwenllian. Prif Adroddiad: 1.
Meira: 2. Morwenna: 3. W·mffra.

"LLEN
Stori Fer: Helen Hughes, Carmel;
J. Graham Williams, Cwm Tawe.
En9lyn: Arthur Thomas.

ddau gyfarfod oedd Annette Bryn
Parri.

Hoffai'r pwyllgor ddiolch i bawb
am eu cefnogaeth eto eleni ac yn
arbennig i'r plant bach am rOI
mwynhad mawr i'r gynulleidfa yng
nghyfarfod y pnawn.
PNAWN
ADRODD. Ysgol Feithrin: 1.
Gwydion; 2. Ynyr; 3. Gruffydd; 1.
Alaw; 2. Stacey; 3. Osian a Leah.
BI.Derbyn: 1. Ahys Ellisj 2. Tornes:
3. Callum. BI.1,2: 1. Cai; 2.
Heddwyn; 3. Elin. B1.3,4: 1. Cadi;
2. Mandy; 3. Daniel.
CANU. Ysgol Fei1hrin: 1.
Gwydion; 2. Ynyr; 3. Gruffydd. 1.
Gareth; 2. Alaw; 3. Osian a Catrin.
BI.Derbyn: 1. Tomos; 2. Catrin; 3.
Rhys Ellis. Bl.l,2: 1. Heddwen; 2.
Jack; 3. Kelsey. BI.3,4: 1. Daniel;
2. Gwenno a Mandy; 3. David.
BI.5.6: 1. Ffion Medi; 2. Stephanie;
3. Daniella.
UNAWD OFFERYNOL. 1. Elin
Morris; 2. Gavin Taylor; 3. Manon
Jones.
CANU EMYN: 1. Ffion; 2. Sophia.
LLEN Meithrin: 1. Catrin; 2.
James; 3. Osian. BI.O: 1 Daniel,
2. Catrin: 3 Tanya. B1.1: 1.
Heddwen; 2. Jack; 3. Gerwyn a
Ffion. 81.2: 1. Ar y Fferm. 2.
Ahiannon; 3. Derry ac Elin. B1.3: 1.
Y Meddyg; 2. Batman; 3.
Sup9rman a Bob the Builder. 81.4:
1. Daniel Wood; 2. Goldie; 3.
Dutch a Little Mermaid. 81.5: 1.
Winnie the Pooh; 2. Jae y Jwc; 3.
Steps Gold a Devil, B1.6: 1.
Pigglet, 2. Tiger; 3. Party Girls a
Trip Trychineb y Pentref.
CELF A CHREFFT:
ARLUNIO: Ysgol Feithnn: 1. Ffion
Warner; 2. Gruffudd; 3. Alex Parry.
Dosb Meithnn: 1. eatrin Jones; 2.
Karine Collins; 3. Cal Owen. Dosb
Derbyn: 1. Catrin Jones; 2. Lliwen
Morris: 3. lola Jones. Bl.l: 1.
Heddwen; 2. Hayley; 3. Gethin.
B1.2: 1. Lowri; 2. Dim enw; 3.
Calvin. 81.3: 1. Brittney Spears; 2.
Superman; 3. Jonathan. B1.4: 1.
Daniel Woods; 2. Gwenno; 3. Cadi
Hat. B1.5: 1. Sian; 2. Sabrina; 3.
Barry John. 81.6: 1. Gerallt; 2.
Aimee: 3. Sioned.
GWAITH LLAW. Vsg.F~ithrin~ 1.
Kelly Thomas; 2. Gwydion Glyn; 3.
Ynyr. Dosb Meithrin: 1. SlonGd
Rowlands; 2 Rhys Owen Parry: 3.
5teffan Jones. Dosb 1,2: 1. Tudur

DYMUNA Gwen Rowlands,
Deiniol Road ddiolch 0 galon am
bob ymweliad a charedigrwydd yn
ystod el hanwylder yn ooiweodar.
DYMUNA Mrs Vera Parry, Bro
Dawel ddiolch i'w ffrindiau a
chymdoglon am y cardiau, blodau
a'r holl alwadau ffon tra roedd yn
Ysbyty Gwynedd.
MAE lorwerth a Peri Evans, 5
Harol Olau yn dymuno Nadolig
Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
i'w teulu, ffrlndiau a chymdogion.
YSOL GWAUN GYNFI.
Nadolig Fictorianaidd. Bu
dosbarthiadau 3 a 4, set
dosbarthiadau Mr Parry a Mrs
Down, yn ymweld a Chastell
Penrhyn ar ddydd Llun, 17
Ahagfyr i weld sut yr oedd trigolion
Castell Penrhyn yn treullo eu
Nadolig yn yr Oes Ffictorianaidd
ac i wneud addurniadau a
melysion ar gyfer y Nadolig.
Cyngerdd NadoJig. Cafwyd
cyngerdd IIwyddiannus iawn gyda
holl blant yr ysgol yn cynnal
perfformiadau drwy ganu, adrodd
ac actio.
Sioe Bypedau. Ar ddydd Llun, 10
Ahagfyr bu Mr Marc Griffiths yma
yn rhoi sioe bypedau ynglyn a
pheryglon ysmygu i blant yr adran
lau. Hefyd cynhaliwyd sioe ar
ddydd Mawrth. 18 Ahagfyr i holl
blant yr ysgol am beryglon
cyffuriau.
Ginio Nadolig. Mwynhaodd y plant
a'r staff ginio Nadolig gwerth
chweil ar ddydd Mawrth, 18
Ahagfyr. Diolch I Mrs Elan
Williams a staff y gegin am eu
gwaith calod.
Cymeraf y cytle hwn i ddymuno
Nadolig Uawen a dymuniadau
gorau at y flwyddyn newydd a
diolch i bawb am eu
cydwerthreoiad arterol.
EISTEDDFOD 2001. Eleni eto
cafwyd eisteddfod Iwyoolannus yn
Neiniolen a bu cystadlu brwd yn y
pnawn a'r cyfarfod nos.

Y berrnratd oedd Elnir Wyn
Williams (Cerdd); Selwyn Griffith
(Adrodd a Lien); Pat Jones (Celf a
Chrefft a Gwilym Williams (Celf a
Ghrefft),

Arweinyddion y pnawn oedd
Jennie L.yn Morris, Elfed Morgan
Morris a Mr Gareth Parry. Cyfarfod
yr nwvr: Mr rtenn Ooronvvy JonO$
a Mr John P Jones. GYfeilyddes y
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Hotel
it Restauuont
llanberis 870203

Ar agor trwy'r flwyddyn ar gyfer
priodasau, dathliadau bedydd,
pen-blwydd a phob achlysur
arbennig arall. Gallwn drefnu

adloniant • disgo a.y.y.b.
Bwydlen Bar a Restaurant

Ginio Oydd Sui
Nadolig llawen a 61wyggyn

Newydd Dda oddi wrth
Roger a' r staff

Llanrug Res. v Pwllheli Res.
(ewpan); Bethel v Y Bermo
(ewpan); Llanberis dim gem.
5/1/02: Dyffryn Nantlle v
Llanberis (Cwpan Barritt);
Deiniolen v Dinbych (Cwpan
Barritt).

,
• •

• C a
p • •

~~ ...
•

••
E. ritchard
EN
llan eris

Ffon: 870202
TREFNWYR ANGLADDAU
CEJR AA GYFER PRIODASAU

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
i bawb yn Ltanberis a'r cyton oddi wrth

Gyda'r rywydd mor fwyn,
buasai'n braf mynd igefnogi ein
timau lleol dros yr Wyl. Yn
anffodus, llwm iawn yw'r arlwy
eyn ae yn ystod y Nadolig. Dros
gyfnod y flwyddyn newydd mae
nifer 0 gemau ewpan aryniadol.
Dyma'r rhestr:
22/12: Dim gemau Cynghrair
Gwynedd. Llanberis heb gem.
Bethel a Llanrug Reserves 1

ffwrdd.
29/12: Bodedern v Llanrug;
Deiniolen v Llanrwst (cwpan);

•

Gemau Pel-droed yr Wyl

14. Ym mba ddinas mae tim
pel-droed Feynoord yn
ehwarae?

1S. 0 pa wlad daw'r ehwaraewr
snweer Tony Drago?

16. Cwpan y Byd pa gamp a
gynbaliwyd yo China am y
tro cyntaf yn 1991?

17. Beth yw enw prif gwrs rasio
eeffylau dinas Paris?

18. Ym mha ddinas yn Ne
Affriea yr enillodd Ian
Woosnam £l,OOO,OOO?

19. Ym mba wlad roedd y .
frwydr foesio a alwyd 'The
Rumble in the Jungle'?

20. Pwy yw'r unig gol-geidwad i
sgorio gol yng Nghwpan
Pel-droed Lloegr, 0 chwarae
rhydd?

Atebion i'w gweld ar dudalen 6

(parhad 0 dudalen gefn)

8. Cymerodd Jim Laker 19 0
wieedi mewn gem brawf yo
1956., Pwy gymerodd y wiced
arall?

9. Pa redwr Prydeinig fu'n
beneampwr Olyrnpaidd
lS00m ddwy waith?

10. Ym myd rasio ceir
Fformiwla Un, llysenw pwy
oedd y 'Professor'?

11. Pwy yw'r urug dim o'r
Rhondda sy wedi ehwarae
yng Nghynghrair Pel-droed
Cymru ers ei sefydlu?

12. Ar pa faes y bu'r dorf fwyaf i
weld gem Cynghrair Pel
droed Cymru hyd yo hyn?

13. Ym mba gamp roedd Jan
Ulrich yo seren?

: IChwaraeonI

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~- -- -= N~dOlig Uawen a 91V1)'ddyn N8wydd Dde i eawn ~- -~ GWYNETH ROBERTS ~~--- 84 Stryd Fawr, llanberis
Ffon; 870491 r~Ffres =

~ CAFFI 'BWYTV {;RVRI' Teisennau ;;;= T~GANAU, CARDIAU Priodoa, S~dydd
~ MfL YSION Ptin-bl""ydd ac ati ;;
~ ANRHEQ'O~ Peis, Rhotiau Sosej ~
~ Pa~,gIOd. Teiaennev ~ufgn ;;
~ ei~Annau Plat, Torth Gyrai~~ ac ati ~

!~ BECWS ERVRI §
~ Stryd Fawr, Llanberis 870491 ~
;jIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllillfrn

PARe PADARN, LLANBBRIS (8709~~)
(A~gall dydd out a dydd Llt,,1 yr: ystod y gaeaj)

KADOUG [J "'WEN A BLWVDDYN NEWYDD DDA I BAWE

Nifer helaeth 0 luniau ar werth
Dewis eang yn cynnwys:

IVOR STUBLEY :: KEITH ANDREW
KEITH BOWEN :: ROB PIERCY

Arbenigwyr ar fframio gwaith edau a nodwydd

ramta
GWASANAETH FFRAMIO LLUNIAU

•

51 Stryd Fawr, LLanberis
Ffon: 870840

NadO{i[] Llaweri a 'B{\vyc{dyn rNelry{{ 'Daa odai \.vrth :lin' a 'Peter

TH LOG

LLYSIAU, FFRWYTHAU, BWYDYDD
AC ANGHENION ANIFEILIAID ANWES

trwy gyfrwng sgwrs, sleidiau a
tideo. Yr oedd rhai o'r drlngfeydd
mwyaf peryglus a ddangoswyd
wedi eu lIeoli mewn rhan 0 Ogledd
Gymru a oedd yn adnabyddus
iawn i'r aelodau. Yr oedd y mentro
I ddringo ar lethrau 0 rew yn gofyn
am sgiliau a chanolbwyntio
arbennig. Diolchwyd f Terry gan y
Llywydd, John Cantrell.

Addawodd yr aelodau gefnogi
Rosie Swale pan fydd yn rhedeg
marathon yn fuan i godl arian at
Age Concern Gwynedd a Mon.
Cafwyd ar ddeall gan yr
Ysgrifennydd Gymdeithasol y
cynhelir y Cinio Nadolig yn Blue
Peris ar 18 Rhagfyr. Darparwyd y
te gan Sally a John Brennan ac
enillwyd y raftl gan Megan Morris
a Betty Bower.

CLWB ORWIG. Yr wythnos
ddiwethaf cyfarfu aelodau'r Clwb
yng Nghanoltan Fynydda Blue
Peris i fwynhau cyd-ganu a
dawnsio, a'r mwyafrif yn ymuno yn
yr hwyl 0 ddawnsio'r 'Hokey
Cokey' ar y dlwedd.

Darparwyd y te gan Pat Ingle.
Sue Michael ac Eve Braithwaite I

ac enillwyd y raftl gan Andrew
Griffith a Betty Lloyd Roberts.
Dymunwyd yn dda I John Cantrell
a Betty Roberts ar ddathlu eu pen
blwyddi.

Mewn cyfartod o'r Clwb a
gynhaliwyd yng Nghanolfan Blue
Peris yr wythnos ddiwethaf
cyflwynwyd i ni rai 0 sgiliau a
pheryglon mynydda mewn
gwahanol rannau o'r byd gan
gynnwys Eryri gan Terry Taylor,

camsra yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ffon: 6n263

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

DINORWIG



I. Pa dd\v}' dala; th Wyddcl~g
fydd yn ~yf"'rfQ~ yn [Q)vo\l
derfynol y Cynghr~ir Rygbi
Celt~idd?

2. Y cb\Varae\Vf hy'naf i ehwarae
yng ~gl)J(nghr;!lr rtl ..drO~(J
T.lo'-'8r oedJ N u!l ~.{(,;n"~ll(~~
oro). I L1aQI\J.rb?

~. ~. ;W pr~t ~S<Jl'iwr
(~ynghr~lrPel-droed Cymru
)' lym()r ylna} l'l.yd yn hyn>

i. RocLlll Dr l"ylJll~Raben ~n
gol-geidwad en\VOB i Preston

Cwis Nadolig Eco'r Wyddfa

Revitl a Curoly,llze Johrzson LV Bedol) )17l cyjlwyno kit i TreforPaulkes
ac .4/1l" WilJia'lIs (C P Retlrel).

Y Bl!POL

Tint rygbi dart 18 Ysgol Brynefail
Eisoes mae niter 0 gemau wedi
eu chwarae dan 13, dan 15 a dan
18 ac er mai siomicdig )'\V
canlyniadau yr ysgol iau mae'r
bechgyn hyn yn mynd 0 nerth i
nerth.

Cafw yd gem yn erbyn Friars
)'ng Nghystadleuaeth Plat
Cymru )'m Mangor ac, er
dechrau'n araf a bod ar ci hol hi
ar harmer amser 0 5-1,
Brynrefail sgoriodd unig gais yr

Rygbi'n mynd 0 nerth i nerth

1'£aio{ig Llasuen.
a 'B{wyiiyn9{fwyii 'Dda

__ _J

Adroddiad
banner tymor

Tair 'di rnynd, tair i ddod?
Fel y cyfeiriais eisoes, prin iawn
yw cynrychiolaeth y fro yng
Nghwpan Iau y Gogledd eleni.
Dyma gwpan a enillwyd
Llanberis, Llanrug a Deiniolen,
yn eu tro. Y di hi am
ddychwelyd i'r ardal eleni?
Mae'n gobeithion ar newydd
ddyfodiaid yr ardal, sef Bethel.
Erbyn hyn maent wedi cyrraedd
rownd yr wyth olaf, a hyony heb
chwarae gartref Bu raid iddynt
deithio iSychryn ar Ygororau, i
Gaergybi i gyfarfod tim Gwelfa
y Dref, ac yna i Landudno i
chwarae tim y Cricedwyr. Yn
arnlwg, roedd )'T olaf 'allan 0
dymor ' canys chwaraeodd
Bethel yn benigamp j enni11 0 5-
2. Unwai rh eto mae Gavin
Edwards yn rhwydo yn gyson.
Ceisiais feddwl beth oedd y
record am y nifer 0 goliau mewn
tymor yng Nghynghrair
Caernarfon a'r Cylch.

hanner. Rhagfyr. Heb os nac oni bai hon O'r dyddiau a fu rwy'n cofio
Yn yr ail hanner fydd y gem fwyaf yn hanes Ken Jones (Llechid) yn rhwydo

ysbrydolwyd Y lim wedi tipyn 0 rygbi'r ysgol. Pob lwc iddynt. 45 gal ae rwy'n siwr fod Richie
anghytuno rhwng y ddau set 0 Fel 'warm up' i'r gem fawr Jones a Glyn Pritchard wedi
flaenwyr pan ddangoswyd y chwaraewyd yn erbyn tim cael tymor tebyg yn Llanberis.
cerdyn coch i dri chwaraewr: Glynllifon ac, er bod eu Rhwydodd yr amryddawn John
(Un 0 Friars a 2 0 Frynrefail) a blaenwyr yn llawer mwy, Ogwen 49 g61 i Fethesda Celts
sgorio dau gais ac un trosgais i trechwyd nhw 0 25-7, gyda mewn 22 gem ganol y 60au.
ennill )1 gem 0 17-14. Owain Sian Williams yn sgorio Roedd sgorwyr da yn Llanrug

Y wobr 0 ennill y gem y\V 3 eais a Dylan Morgan un. dros )' blynyddoedd _ Arfon
chwarae gartre yn erbyn 'Cardiff - • --~ I..ewis, Die Owen, ac ati.
High School' ar ddydd Iau, 13 I Anrhegion Santa Yn sicr, mae'r lim newydd wedi

200 1 cydio yn nychymyg y pentref, acKit Newydd i Bethel mae mwy 0 gefnogwyr Bethel
rnr;~,-]~,.,......._~...,---- 1. I 'ben bandits' )' BRG yng yn y gcmau i ffwrdd na rhai'r

JVI!J'Y»lrtJ: Ystadegau sy'n tim cartref Fel )' gwclir 0 dan
dangos yn eglur faint mwy newyddion}' pentref, mae'r
sy n gwylio pel-drocd yn ardal wedi cefnogi yn hael yn
hytrach na rygbi yng ariannol hefyd ac mae cryn
Nghymru. edrych ymlaen i ddatblygu eu

2.1 'ben bandits' y PAW: cae eu hunain a chael gemau
Cynlluniau 'ymddeol yo 'cartref ' go iawn.
gvnnar', fel y eawn waed So n.iais droeon am hacl ion.i
newydd wnaiff sbarduno ein busnesau yr ardal yn noddi cit
scm senedlaethol. ar gyter nrrer a dlruau. Catodd

3. I dim peL-droed Wrecsal1l: Map Bethel ddau git yn ddiweddar,
o Ogledd Cvrnru i'w un san swmni bys1au Arvon.i.a
sgowuaid, i roi ellen mwy a'r llall gan Kevin a Carolynne
'Ileol' i'w timau. Johnson o'r Bedol. Pa un

4. I dunau pel-droed Llatlf!enli/ byn nag o'r lifrau a ,-"issir,
Gla11 traeth a CIWrtlais: M¥tJ' Q gobeilhio y bvdd un yn dod 9
getnogserb ariannol gan eu lwc iddynt a'r llall yn eu gyrru
hawdurdod Ileol i gael rim 0 i'r rownd derfyno1. Duasai cip io
P8n yng NghynBhrair 'Cwpan fawr y Pcmrefl' yn eu
Cymru, a'r chwaracwyr }fll tymor eyota! yn dipyn 0 gamp -
tl}'nhenid o'r ynys. d byddai diPYIl 0 b;.1rli Wed}'11

North £nd. Beth oedd el 5. I Orig Willial1lS: Tlws I rwy'n siwr.
)yuirLl Yl11 Mru'r TIco? ne\vyddigdurwr mwyaf l-. __

S. pg chwsr!lc'.vr rygbj oedd y addawol )' fl\.vyc..ldyn. bwrpas yn y goglcdd. Oes
cyn[af i ddod ar ~. cae fel 6. ['r fro: RlltoIwr fua ai'n rhaid mynd i Sl9di\vm y
eilydd i Gymru me\vn gem ffurfio tim ieuenctid i Mileniwm ar gyfer pob
ryniI\\lladol IlJ\vn? 8ynrychlol1tr tlr~"l yng a,hlY5ur rhYllb)'yludol?
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