
Trowch idudalen 3 am hanes yr agoriad pwysig arall yn y fro

adeilad.
'Roedd yr adeilad yn llawn

dop ar ddiwrnod yr agoriad,'
mcddai Len Jones, 'Mae 'ria
nifer 0 gyrndeithasau eisoes
wedi dangos diddordeb mewn
dcfnyddio'r lle, a'n gobaith yw y
bydd y llyfrgell a'r cyfrifiaduron
a'r adnoddau eraill sydd yno yn
cael eu defnyddio'n gyson gan
bob) Deiniolen,' meddai.

cisoes wedi dangos diddordeb
me\vn defnvddio'r adeilad ...

Datblygwyd y ganolfan gyda
chcfnogaeth Cyngor Gwynedd
ac mae'n cacl ei rhedeg gan
G\\mni Adfvwio Deiniolen Cvf. -

Agorwyd 1~5'Elidir gan Dr
Dan Hughes, a welir yn }' llun
gyda'r Cynghorydd Len Jones a
Si6n Robert, a enillodd
gystadleuaeth dylunio logo i'r

Yn Neiniolen ddydd Sadwrn
diwethaf, daeth torf ynghyd i
ddathlu agoriad swyddogol Ty
Elidir - sef yr hen Manchester
House yng nghanol y pentref.

Mac 'na hen hanes i'r
adeilad, a fu'n ganolfan teils, yn
siop deledu ac yn siop crydd,
ymysg petnau era'i\\, ona ers
amser bellach bu'r adeilad yn
wag.

Erbyn hyn mae Llyfrgell
Deiniolen wedi'i lleoli ynn,
gyda chanolfan dysgu gydoI oes
ynglwm, sydd yn cynnwys
ystafell gyfrifiaduron. Bydd
cyrsiau cyfrifiaduro a chyrsiau
eraill yn cychwyn yno'n fuan.

MaC'l ancnan hcfyd yu
cynnwys dwy swyddfa i'w
rhentu i tusneseu IleOI, ac mae
nifer 0 gymdeithasau'r fro

Yn ddiweddar gwelwyd sawl canolfan newydd yn cae I eu
hagor yn y fro, yn eu plith Caban y Cwm, sef cynllun
diweddaraf Menter Fachwen, a Thy Elidir yn Neiniolen.
Daeth Maureen Rhys i agor Caban y Cwm, canolfan

dechnoleg newydd at ddefnydd y gymuned leol yng
Nghwm y Glo, Am fwy o'r stori trowch i dudalen 3.
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Gyda diolch
Yn gywir

Lowri Davies Radio Cymru

Annwyl Ddarllenwyr
Fel y gwyddoch efallai, mae Radio
Cymru yn lansio amserlen newydd
o raglenni ym mis Rhagfyr eleni, ac
fel rhan o'r patrwm darlledu bydd
Hywel Gwynfryn a Nia Roberts yn
cyflwyno rhaglen a fydd yn cyfuno
straeon lleol 0 bob ardal 0 Gymru,
ynghyd a rhoi sylw i
ddigwyddiadau cyfoes Cymreig.

Ond er mwyn gwneud hynny'n
llwyddiannus rydyrn ni angen eich
cymorth chi, felly os oes ganddoch
chi drwyn am stori dda beth am
gysylltu a'r rim cynhyrchu a dod yn
rhan 0 fwrlwm y rhaglen newydd?
Bydd Radio Cymru'n cynnig t3.l am
bob hanesyn difyr a ddefnyddir,
felly mae'n werth codi'r ffon
gyda'ch clecs Ueol!

Gellir cysylltu a ni drwy e-bostio
hywelania@bbc.co.uk, anfon
llythyr at 'Hywel a Nia', Radio
Cymru, Ystafell 2001, BBC Cymur,
Llandaf, Caerdydd, CFS @'YQ, neu
drwy roi caniad i mi ar 02920
322789.

Diolch 0 galon
Marian Ells

Cynhyrchydd
Tonfcdd Eryri

oriau lawer 0 lafur gwirfoddol neu
am hyfforddi, addysgu neu achub
bywyd. Dyma'r cyfle gorau ichwi
gydnabod eich diolchgarwch i'r
rhai gweithgar yn eich broydd.

Cofiwch, os gwyddoch chi am
rywun sy'n haeddu sylw, cysylltwch.. .a ill nawr.

Annwyl Ddarllenwyr,
Daeth diwedd ein cyfres gyt1ta 0
'Diol~b0 G"lQ~' ar S4C) DC rydrm
yu pry~\lr hel syniadau ar gyfer
rhaglenni'r gyfres nesa!

Dw'r 5)'fres 6yntaf )'n gryn
lwyddiaoc, gyda sawl person 0

e)'=1unedn'l trwy Gymru yn derbyn
cydnabyddiaeth am eu cyfraniad
"mhrisiadwy j'r gymuned. Am

Annwyl Olygydd,
WRVS yn Chwilio am

Wirfoddolwyr Pryd ar G14d
Gwyddom pa mor bwysig yw ibawb
allu parhau i fyw yn eu cartren eli
hunain cyhyd a phosib. Mae'r
Gwasanaethau Cymdeithasol a'r
WRVS felly wedi cytuno i ymestyn
y gwasanaeth pryd ar glud yng
Ngwynedd.
I wneua nyn mac augen

~irfoddolwyr newydd ar yr WRVS
1 gIudo prydau bwyd unwalrh neli
ddwywaith y mis. Mae'r dyddiau,
rufer.y prydan bwyd a'r amser (fel
arler 1-2 awr rhwng 11.30 a
1.00pm) yn amrywio.

Mae'r WRVS yn yswirio'r
aelodau ac yn (alu petrol yo 61 Y
filltir.

Rydym yn chwilio am bobl sy'n
poeni am eli cymuned - yn ferched,
dynion, gyrwyr neu arall.

Os hoffech helpu ffoniwch Sally
Roberts ar (01248) 371782.

Annwyl Olygydd
Carwn ddioleh iMr Ernest Owen,
Rhes Efrog am y weith red 0 roddi
cymorth eyntaf i Celt, sef ci defaid
tua blwydd oed.

Rai wythnosau yn 01cafodd Celt
sioc drydanol pan yn yr ardd gefn a
thrwy lwc roedd fy chwaer yn
bresennol a galwodd yn syth am
Ernest.

Cymerodd ofal o'r sefyllfa yn
syth gan ddiffodd y trydan a rhoddi
cusan bywyd iCelt - trwy ei drwyn
rybiaf. Rhwbiodd ei gorff llonydd
gan ddod a bywyd yn 61 iddo.
Credaf fod hyn wedi ailgychwyn
curiad ei galon.

Diolch unwaith eto
Gari Davies (tad Celt)

9 Maes Derlwyn, Llanberis

H. Edge
Cadeirydd PRhD.
19 Tachwedd, 2002

ond gadewais i aelodau o'r
pwyllgor drefnu cyfarfod, ond
nid oes cyfarfod wedi bod hyd
yma. Mewn cyfnod lle dyliwn
gydweithio a sianelu ein holl
egni igadw ein Canolfan, gwell
fuasai pwyllo cyn rhoi pin ar
bapur.

Mae cyfathrebu yn hanfodol,
ac mac ei ddiffyg, yngbyd ag
anwybodaeth a rhagfarn, yn y
gorffennol, wedi difrodi y
cydweithio a'r ewyllys da 0 fewn
ein cymuned.

Annwyl Olygydd,
Hoffwn ymaeb i egluro rhai
pwyntiau yn eich erthygl am
Ganolfan Dinorwig yn rhifyn
mis Tachwedd o'r Eco.

Mae Pwyllgor Rheolwyr
Dinorwig, a etholwyd ym rnis
Ionawr eleni, wedi ymdrechu i
gael yn ganolog, y newid i allu
ymghynghori a chyfathrebu yn
agored. Mae cofnodion y
cyfarfodydd, maniolen ariannol,
ynghyd a'r boll ohebiaeth y
pwyllgor yn awr ax gael i'r
gymuned.

Yng nghofnodion cyfarfod 25
Ebrill, penderfynwyd fy mod i,
ynghyd ag aclodau craill, yn
gallu mynychu cyfarfodydd cyn
belledd a bod y manylion yn
cael eu hanfon yn 61 i'r
pwyllgor.

Dlwcuu mis Medi)
gwahoddwyd fi, ar fyr rybudd, i
gyfarfod 1'9rtlIea y Ganolfall,
ynghyd a swyddogion 0 adran
Eiddo Cyngor G\.vynedd, a Peter
Lunt Williams! Pennaeth y
Gwasanaeth Ieuenctid.

Mewn gohebiaeth i'r holl
aelodau (4 Hydref), dadlenwyd
mgnyllon y cyfarfod hwnnw,
gyda dyddiad, sef 21 Tachwedd,
am gyfarfod o'r pwyllgor, lie
buasai Peter Lunt Williams yn
bresennol i roi gwybodaeth am
gynnydd ac unrhyw
henderfyniad a wnaethpwyd
parthed y Ganolfan. Hwn oedd
y dyddiad cynt:lf y g~llai Peter
William~ fod yn brcsennol.

Diweddd Hydrel cysyllrwyd
ami, gyda bwriad cael cyfarfOd
ychwanegol i'r cyfarfod ar 21
Tach-wedcf. Term lais nad oedd
~ngen cyfarfod ychwanegol gan
ein bod yn disg\vyl canl)'niad
po;ndcrfyn~ad o'r Adran AddY~2;>

Yn gywir
Ben Gregory

Ar ran Grwp Cyfiawnder
a Heddwch Arfon.

gn.apc.org.

Aoowyl Olygydd ..
Cynhelir rali gan grwp
Cyfiawnder a Hcddwch Arfon
at ddydd Sadwrn, Rhagfyr 14
am 12.00 ar y Maes, Caernarfon.
Amcan y rali yw cefnogi
heddwch yn Irac, a chyfiawnder
yn y Dwyrain Canol. Mae Eurig
Wyn ASE a'r Parch John Butler
went eu cadarnhau fel
siaradwyr, a bydd Samba
Bangor yn perfformio, yn
ogystal a siaradwyr a
chcrddoriaeth eraill.
Am raogr 0 fanylion cysylltwch
a (01286) 882359 neu benica@

Berws
Ffordd Haearn Bach

Penygroes

Y ftNlfYN NIi$AF
Deunycla t loyv'r

golygyddion perthnasol
NOS LUN. Rnagryr s

Os owelwch yn dda
Daw'r rhltvn nesaf a'r wa$~
NOG IAU, nha~l)"r of 0

GOLYGYDO CHWAAAEON
Richard LI. Jones, 5 Y DdOl, Bethel.
(01248) 670115
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)

TREFNYDD HYSBYSEBION
John Roberts, Bedw Gwynion. Ffordd
Glanffynnon, Llanrug (675605)

TREFNYDD BWNDELU
Jean Jones, Cesail y Mynydd,
Demiolen (871550)

TRERFNYDD ARIANNOL.
Goronwy i-lughes. Elthinog. 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)

TREFNYDD GWERTHlANT POST
Mrs Olwen Llywelyn, Pant Afon Bach,
Llanrug (650200)

TREJ=NVDD PLYGU
Shioned Griffith (650570)

GOHEBWYR PENTREfl
BETHEL: Geraint Ells. Cllgeran
(01248) 670726
BRYNREFAIL: Mrs Lowri Prys Roberts
Williams, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James, Haran, Bryn
Qvm~{0774;'O}
CEUNANT: Trystan a Sioned Larsen,
6od",ron.C"'u....~nt (SS07AA)

CWM·Y-GLO: Mrs Ins Rowlands,
Glanrafon (872275)
DEINIOLEN:W. 0 Williams.
6 Rhydfadog, De.niolen (871259)
DINORWIG:Marlan Jones, MInellI,
7 Bro Elidir. Dinorwig (870292)
"''''ANDER'S; Cwynoth ac Efion l=Ioborts.

6eCWs fryrl (670491)
lLANRUa: Eryl AOOeno, ~ ~rynMQO'yn
(675384)
NANT PERIS: Lllnos Jonos, GNant
Ffynnon (871820)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans, Sycharth
(872407)
TAN· Y·COED: MISSAnvvcn rarry,
Ael.y-8ryn (a'~~7S)
YVAUNFAWR: Mrs NcanRoberts, Pantafon,
Waunfavvr (6OQ~70)

CADEIRYDD Y PWYLLGOR GWAITH
Arwel Jones

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

TIm GoIY9yddot
dJe PALAS PRINT
78 STRYD PLAS
CAERNARFON

Ff6n/Ffacs (01286) 674631
eco@palasprint.com

SWYDDOGION A GOHEBWYR
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Argraffwrd gan Wasg Gwynedd
Clbyn. Caemarfon

Cydnabyddir GBfnoga8th
Bwrdd yr faith Gymraeg
I'r cyhoeddiad hwn.
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Maureen Rhys yn agoryr adnodd netoydd i Gaban y Ctum.

Prosiectau Eraill Menter
Fachwen

Caffi Coffa Llanrug - Mae Caffi
yn yr Institiwt yn Llanrug
newydd agor ac yn
gwasanaethu'r cyhoedd rhwng
10.00 a 2.30 0 ddydd Llun tan
ddydd Gwener, ac ar

11 11 11

nosweithau Mawrth, Mercher a
Iau rhwng 5.00 - 8.00. Maent yn
darparu byr-brydau amryywiol
gyda gwen a chroeso cynnes i
bawb,
Cuim Deneen LlY11 Padarm
Llanberis - Coedlan dderw ar Ian
Llyn Padarn gyda llwybrau
cerdded, arddangosfeydd, pwll
darganfod allawer mwy.
Caffi Padarn Fachwen - Caffi
gwledig bendigedig gyda
golygfeydd godidog. Darperir
bwydydd blasus ar gyfer pob
achlysur.
Gardduiyr Eryri - Maen t yn
cynnig gwasanaeth garddio
proffcsiynol gan ddefnyddio cu
hoffer eu hunain, ynghyd a
cynnal a chadw gerddi a
thirlunio. Maent hefyd ar gael i
glirio gwastraff, ac yn ystod y
gaeaf gallant ymgymeryd a
thasgau mawr a man dan do.
Guieithdy Craig yr Wyla7I
Fachsoen - Cynhyrchion coed 0
safon. Meinciau, byrddau,
silffoedd, byrddau adar, blychau
blodau a gwaith a wneir yn 61 y
gofyn.
Caban y Cunn - Caffi bywiog, lle
braf am baned a clone, a chinio.
Ar agor 0 ddydd Llun i ddydd
Gwener rhwng 10 a 4 o'r gloch.
Ac wrth gwrs yn NEW YDD -
eyfle ifynd ar y we am ddim.

Edau sy'n cyfarfod unwaith yr
wythnos. Y gobai tb yw y bydd
mwy p grwpiau cymunedol yn
dod ymlaen i ddefnyddio'r
adnoddau rbagorol sydd ar gael
ar eu cyfer.
Mae gwrieddiau Menter
Facbwen yn nwfn yn )7
gymuned ac mae'r arian yma yn
caniatau creu adnodd
gwerthfawr newydd. Anogir
grwpiau ac unigolion i wneud
defnydd llawn ohono.
Yn anffodus roedd yna beth
tristwch yn yr agoriad
swyddogol. Cyfeiriodd Dafydd
Ellis at Iarwolaeth Christine
Jones, boneddiges a fu'n
weithgar ac yn flaenllaw yn
nhwf prosiectau Menter
Fachwen. Bu'n Ddirprwy i
Simon Higgins y Cyfarwyddwr,
a'r breuddwyd hi oedd gweld yr
ychwanegisd yn dod ifodolaeth,
a'i breuddwyd hi a wireddwyd
fore'r agoriad. Cydymdeimlwyd
a Keith, ). genod a'r teuiu 011 yn
eu trallod.

£1 iweld Sian Com

GFYR 1, 8 s, t 5
tPM - 3.30PM

Dewch ;weld S;on Com
(Jgwnewdt grefft bach NadoHgaidd

; ffnd adre( gyda chi

Maureen a gweithwyr Menter
Fachwen.
Cychwynodd Menter Fachwen
yn 61 ym 1989 gyda'r bwriad 0
greu gwaith a chyfleoedd
hyfforddi i bobi gydag
anawsterau dysgu. Mac'r Fenter
erbyn hyn wedi tyfu ac ehangu i
fod yn adnodd gwerthfawr yn )'
gymuned drwy greu a chynnal
nifer 0 brosiectau yn Nyffryn
Peris ac yn ffocws i ddatblygiad
nifer 0 grwpiau cymunedol
eraill.
Ym mis Mai 2002 cafwyd
caniatad i redeg eynllun dysgu
cymunedol wedi ei ariannu gan
Y Gronfa Cyfleocdd Newydd
(rnenter sy'n cael ei gefnogi gan
Y Loren CenedlaethoI). .\~ac'r
prosieet yn targedu pobl dros
16eg oed gyda'r bwriad 0 ddcn u
oedolion at ). ffordd 0 ddvsgu
anffurfiol gyda phw yslais
arbennig ar dechnolcg
gwvbcdaeth. ).\iae craidd y
prosiect yng Nghaban }' Cwrn,
Cwm )' Gio. Y nod ,"\\' denu
grwpiau ac unigolion o'r
gymuned sy' 'rioed wedi
meddwl am ddefnyddio
technoleg gwybodaeth o'r blaen
a cheisir gwneud hyn mewn
ffordd anffurfiol a hwyliog,
Mae Caban y Cwm eisoes yn
cael ei ddefnyddio fel man
cyfarfod gan grwpiau
cyrnunedol lleol fel Clwb Cyfri
Caloriau a'r Clwb Arlunio gydag

Adnoddau ar gael i
Helpu Pobl iHelpu

eu Hunain
Fore Iau, 14Tacbwedd am 11.00
agorwyd adnodd newydd
ychwanegol yng Ngaban y
Cwm, Cwm y Gio. Agorwyd cffi
rhyngrwyd i'r gymuned gan neb
llai na Maureen Rhys, yr aetores
enwog sy'n hannu o'r pentref.
Croesawyd nifer fawr 0
gyfeillion y Fenter i'r agoriad
swyddogol gan Dafydd Ellis,
Cadeirydd Menter Fachwen.
Gyda brwdfrydedd arnlwg y
cyfeiriodd Maureen at ei
dyddiau cynnar yn Cwm ac 'In
arbennig am ei hatgofion 0 gyn
safle Y Caban. Dyma snfle hen
siop y diweddar Eric Williams
neu 'Eric Cwm' fel y'i gelwid ag
anwylder, siop boblogaidd iawn
i drigolion Dyffryn Peris ac
ardaloedd eraill yn y
blynyddoedd a fu. Priodol felly'
oedd i Maureen gyfeirio at y
[faith fod Meira Williams, ei
chyfnither a merch ~ cyn
berchenog, yn bresennol. Cofia
Maureen ei thad, y diweddar
Tom Elwyn Jones, yn 'picio'
dros y ffordd i siop 'Y ncl Eric' i
drafod materion y dydd a
dadlau yn frwdfrydig dros
amrywiol sefyllfaoedd
politicaidd y cyfnod. Yn wir,
crewyd awyrgylch cartrefol a
chroesawgar gan Dafydd,

Menter Fachwen yn Ehangu Eto
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(01246) 670061 (nos)

FFENESTRI
CELTIC WINDOWS

Harddwch eich cartref gyda

flynyddoedd 0 gydweithio
agos a hapus a'r gefnogaeth a
roddodd Eco'r Wyddfa i
ddathliadau'r canmIwyddiant.
Os am ddefnyddio'r camera
rhowch ganiad i Gwyndaf
Hughes, Arwel Jones neu
unrhyw aelod o'r bwrdd
golygyddol (Mae'r rhifau ffon
bob amser yng ngholofn
gyntaf yr ail dudalen).

Ffion Owen (Bethel) ac Iwan
Williams (LIanrug), prif
ddisgyblion Ysgol Brynrefail
ynghyd a'r Prifathro, Mr
Eifion Jones yo cyflwyno
camera digidol newydd i
Gadeirydd Pwyllgor Llywio'r
Eco - Arwel Jones. Tynnwyd y
liun gyda'r camera oewydd!
Arwydd 0 ddiolchgarwch yw
hyn ar ran yr ysgol am

Anrheg Nadolig Cynnar i'r Eco

- mae 'na 0 leia chweeh allan o'r
deg yo haeddu'r gadair. Ond,
cerdd a grwydrodd y 'Llwybrau'
o Dyddewi sy'n ennill yr
anrhydedd, a hynny heb
unrhyw amheuaeth.

Peth braf ydi beirniadu
cystadleuaeth a gwybod na
chafodd neb gam gen i.

Dwy ynys. Deg bardd. 0
ddewis mae'n well gen i
awyrgylch Inis Mor na Majorca,
ond i Majorca y byddwn i'n
mynd i jiarjio'r batris erbyn y
gaeaf

Diolch am gael ewmni beirdd
Eisteddfod Treuddyn yno 'yn
wyneb haul llygaid goleuni' ac
ambell wydraid 0 win coch.

Na, chlywais i neb yn gofyn:
'Sydach chi, Mr Griffith?' yn
Cala Bona, dim ond y mor yo
sgwrio'r graean ar y traeth.

helyntion a brofodd yn ystod ei
oes. Ar ei garreg fedd ym
mynwent Talgarreg ceir y
cwpled hwn o'i eiddo:

Melys bedd wedi amI isiom
Dustawrwydd wedi storom.
Wrth feirniadu eerddi

Eisteddfod Treuddyn, sylwais
fod dwy ohonyn nhw, wedi bod
ar daith yn Nhyddewi eleni - un
yng nghysiadlcuacth y Goren,
a'r 11al1 ymysg y cynigion am y
Gadair. Cofiwch mai 'Llwybrau'
oedd testun y Gadair yn
Nhyddewi ac 'Awelon' oedd
tesrun y Goron. Yn Nhreuddyn,
'Olion' neu 'Tymestl' oedd y
testun. 0 ydyn, rna beirdd
heddiw, fel beirdd harmer canrif
yn 61, yo gyfarwydd a thriciau
cystadlu.

Oes 'na deilyngdod yn
Nhreuddyn? WeI oes, wrth gwrs

LLANJ=lUGFfon: 01286 675175
OWYLIAU CART"I:Ji A Tt1ftAMOH
cwmnl t8U.uol gydag 20 mlyneod 0 brofiod 0

rgdga fi'gCvnnaUuWVllau oll·gynhwvsOI

byth bythoedd yn ystyried
mynd yno yr yr haf. Na, mis
Tachwedd a mis Mawrth y
bydda i yn ymweld a Majorca.
Mynd i'r un lle bob tro - i Cala
Bona, ac i'r un gwesty a'r un
ystafell os yn bosib.l Eistedd ar
y balconi yn wyneb haull llygad
goleuni y bydda i am y rhan
fwya o'r amser. Darllen a diogi,
ond y tro hwn roedd gen i waith
beirniadau i'w wneud.

Roedd cynhyrchion
llcnyddol Eisteddfod Treuddyn
(sydd i'w chynnal ar 16
Tachwedd) gen i. Deg wedi
cynnig am y Gadair, a chweeh
am y Tlws Uenyddol. Testyn y
Gadair oedd darn 0
fard don iaeth/cer d d/cer dd if
awdl/pryddest heb fod dros 150
o linellau ar un 0 ddau desrun
'Olion' neu 'Tymestl'. 0 fynd
drwy'r eerddi sylwais i mi eisoes
feirniadu pedair ohonynt mewn
eisteddfodau blaenorol.
Roeddwn i'n cyfarfod ag un
cynnig am y pedwerydd tro. Fe
ddaw ei dro reit siwr, Dalied i'w
hanfon.

Rwan, tydw i ddim yn gweld
bai 0 gwbwl ar y cystadleuwyr
am hyn. Pa hawl sy' gen i? Do,
mi fum innau hefyd yn euog 0
wneud yr union beth pan
ocddwn I'n dodrefnu't ty a
chadeiriau eisteddfodol tua
hanner canrif yn 01. Does 'na
ddim yn haws na ehael eerdd i
ffiuo'r testun.

Yn wir, gell if profi i R.
WIlliams Parrv fenthvca o'i• •
waith ei bun, a hvnnv hvd vn.. . .. .
oed yn Awdl yr Haf, ond }.prif-
ail-wampiwr }·m~'sg ein
prifcirdd oedd Dewi Ernrys a
fu'n cystadlu'n gyson yn y
brifwyl 0 1917 hyd 1948, gan
ennill pedair cadair ac un goron
genedlaethol, ae yn 61 ei farn ef
ei hun, iddo gael sawl cam hefyd
ar ei daith eisteddfodol.
Darllenwch gofiant y Prifardd I
~l"'n~d Phillip~ iddo) i sael yr
hanes yn llawn. 'Mab y Ddrycin'
{}cllll Cl [[ug CllW pall (111110(10
o'i Gadair Genedlaethol olaf ym
Mhen-y-bont ar Ogwr yn 1948.
Ffug enw cwbwl addas 0 gofio'r

Diwedd Hydref a dechrau'r mis
hwn (Tachwedd) mi ges i'r
profiad 0 ymweld a dwy ynys
cwbwl wahanol. Dwi'n hoff 0
ymweld ag ynysoedd.

Tua chanol Hydref mynd ar
bererindod bJynyddol i'r Ynys
Werdd, y tro nwn i Galway a
Connernara.

Dyma'r tro cyntaf i mi aros
yn Galway, a hynny mewn
gwesry moethus yn wynebu'r
bae. Rhaid oedd ymuno a'r
trigo1ion lleol igerdded ar hyd y
prom bob nos ar bererindod i
roi 'cic i'r wal'. Doeddwn i ddim
wedi dyehmygu fod Galway yn
ddinas mor fawr. Dinas sy'n dal
i ymestyn ei gorwelion hefyd.

Un bore, penderfynu mynd
drosodd i un 0 Ynysoedd yr
Aran - iYnys Mor, (Inishmore)
neu lnis Mor. Roedd hi'n fore
heulog, oer a ias diolchgarwch
i'w deimlo. lois Mor ydi'r fwyaf
o'r tair ynys a adwaenir fel
Ynysoedd yr Aran. Yma fe welir
yr hen draddodiadau yn parhau.
yoys garegog ydi lois Mor
gyda'r stampiau 0 gaeau yn eael
eu gwarchod gan waliau 0 gerrig
rhydd. Mae 'na awyrgylch diog,
beddycbol 0 gwmpas y lIe. Mae
ddoe yo dal i fod yma.

Meddyliweh y sioe ges i pan
gyfarchwyd fi 'Sudach chi, Mr
Griffith?' Pwy yn y byd mawr
oedd yn fy nabod imewn llecyn
mor anghysbell?

Gwraig ifanc, gynr 0 Lanrug,
oedd hi. Wrth gwrs, roeddwn i'n
'i nabod hi. Lowri (Roberts)
gynt, yno gyda'i phriod, ac yn
beieio 0 gwmpas yr ynys. Dyna'r
ffordd ddclfrydol yn sier i brofi
gwir awyrgylch Tnis Mor. Gwyn
eu byd nhw, ar gefn eu beics.
Ydw dwi inna'n cofio mynd
rownd Sir Fon ar gefn beic ers
talwm. la, ers talwm pell, pell yn
61.

* * *
Ymhen pedair awr ar hugain ar
61 ff"rw~lio fl'r Yny~ W~rQd,
roedd\vn i'n glanio ar ynys arall
CWOWlWallanUl - rny~ MaJurCa.
Dwi'n dueddol 0 fynd yno tua
deehrau Tachwedd i jiarjio'r
balTIS erbyn y gaeaf. Fyddwn i



Nadolig LlawAn a Blwytjltyn N@WYl1deea
oddi wrth bawb yn V gWG~ty_

Dlotcn am elch oefnoqaeth trwy'r flwyddyn.,

*Priodasau * Dathliadau
*Achlysuron Arbennig
*Cynadleddau * Pwyllgorau
* Bwydlen Bar *Cinio Oydd Sui
..f..,,.,1t.f1t.f~It.f~"'-"~"''-t

,

Ffon: 871366
Nndollg L'Dw~na
Blwyddyn Newydd

Oda i Bawb

* Am luniau mynyddoedd
* PAlntiadau
'* Prinuadau

66 Stryd Fawr
Llanberis

Safle Gwe:
www mountamart. co.uk

e-bost
ginger@mountainart.co uk

STRVD FAWR
LLANBERIS870925

CELF V
COpAON
MOUNTAIN ART

Nadolig Llawon a
Blwyddyn Newydd Oda
oddi wrth Sue Lowe

M.O.T.
Gwasanaeth Torri Lawr Ddydd a Nos

Hefyd

JOHN WHITE
THE BODY SH P

LLANBERIS
*Trwsio wedi damweiniau

*Ailsbreio
*Curo paneli

LLANBERIS Ffon: 870225

W.J. DAVIES

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth bawb
yn Rheilffordd yr Wyddfa

• To the Summit since 1896 •

CYFARCHION Y TYMOR A DYMUNIADAU GORAU

oddi wrth

,I J

.

Dathlwch ailagor y rheilffordd ar
15Mawrth 2003 drwy deithio am hanner pris at

Llechog/Clogwyn

Trefnwr Angladdau
Llanberis ac Ardal yr Eco

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

Cwmni Annibynnol Lleol Profiadol
Nadolig llawen a

Blwyddyn Newydd Oda i bawb

TEPHEN

SWYDDFA'R
POST

- --. Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

Mal a Debbie

SWYDDFA'R POST
36 Stryd Fawr, LLANBERIS

Ffon: 870201
Cofiwch fed ein gwasanaethau yn cynnwys
BANCIO PERSONOl A BUSNES ar gyfer
Alliance Leicester, Barclays, Lloyds TSB,
The Co-operative Bank a National Savings

• Talu biliau • Yswiriant Teithio • Arian Tramor
• Parcel Force. Anrhegion a Darluniau Gwreiddiol

• Cardiau ac Anghenion Ysgrifennu
ac, wrth gwrs, holl wasanaethau arierol Swyddfa'r Post

I



(f}3ryn yruyaifan)
1 Stryd Fawr
LLAN81:RIS
Ffon~(01286)

870294

ine LO

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth yr

Cefnogwch ein hysbysebwyr

GENEDIGAETH, Ar 26 Medi te
annwyd Alis Mair, merch i Ftion a
Keith, chwaer i Beca Medl ac
wyres i Ifor a Margaret (Formag).
DIOLCH. Dymuna Ffion a Keith
ddiolch yn fawr iawn i'w teulu,
ffrindiau a chymdogion am yr holl
anrhegion, cardiau a dymuniadau
gorau ar achlysur genedigaeth eu
merch, Alis Mair,
DYMUNA Ruth Menna Jones,
Balaclava Hs ddiolch i'w theulu,
ffrindiau a chymdogion a fu mor
garedig wrthl tra yn Ysbyty
Gwynedd ac yn Walton.
LLEISIAU LLIWEDD. Cafwyd
noson Iwyddiannus yng Ngwesty
Victoria wythnos yn 61 gan Ueisiau
Lliwedd. Ar 12 Rhagfyr bydd y cor
yn diddori a chanu carolau ar
Noson Gymdelthasol Capel Coch.
Croeso i bawb.
CASTLE GIFT SHOP, Dymuna
Mervyn, Dilys a Jenny ddiolch i'w
holl gwsmerlaid am eu cefnogaeth
dros y blynyddoedd, gan obeithio
yr estynnir yr un getnogaeth i
David a Tara Williams, sydd yn
awr yn rhedeg y siop.
NADOLIG LLAWEN. Ni fyddaf yn
gyrru cardiau eleni ond dymunaf
Nadoliq Llawen a Blwyddyn
Newydd Oda r'w theulu,
cymodgion a ffrlndiau. Beryl
Lewis, 3 Rhes Efrog, Llanberis.
CYMOEITHAS YR EGLWYS.
Cynhaliwyd y gymdelthas yn
Angorfa ar nos lau. 7 Tachwedd.
Dechreuwyd gyda gweddi gan
Audrey !;vans, yna cyflwynodd
Ann P. Jones y gwr gwadd. set
Elwyn o'r Samariaid. Cafwyd
hanes y gymdeithas a gafodd ei
doohrau 49 0 flynyddoedd yn 61
gan gurad 0 Eglwys Ueogr.
Cafwyd sgwrs ddifyr iawn yn
dweud hanes y gwaith pwysig
yrna. Diolchwyd iddo ac i Buddug
Wakeham ac Audrey Evans am y
baned ac i Evelyn Williams am y
raftl, a enillwyd gan Ralph Jones.
Llongyfarchwyd Moreen Lennon
ar briodas ei march, Catrin a
Gwyn.
DIOLCH, Dymuna Carys a Gareth
Morris ddiolch yn fawr lawn i'w
teulu, ffrindiau a chymdogion am
vt holl gardiau. arian. talebau ac
anrhegion priodas a dderbyniwyd

CAPEL COCH. Fore Sadwrn. 16
Tachwedd, cynhalrwyd Bore Cotti
ac Arwerthiant yn testn'r capel er
budd Apel Bangladesh. Mae'r Apel
hon yn cefnogi gwaith Cymorth
Cristnogol yn y wlad honno.
Cafwyd £400 er budd yr Ape!.
Dymuna swyddogion a gweinidog
yr eglwys ddiolch 0 galon i bawb a
gefnogodd yr ymdrech ac i bawb a
weithiodd yn galed er mwyn
cynnal y bore.
PRIODAS. Dydd Sadwrn, 8 Medi
priodwyd Caroll, merch Wi! a Jean
Griffiths, Llanrwst a lestyn Euron,
mab Ifor a Margaret Jones,
Penisarwaun yng Nghapel
Glanrhyd, Dinas, Llanwnda.
Dymuna lestyn a Carol! ddiolch yn
fawr am yr hoI! anrhegion, arian a
phob dymuniad da a dderbyniwyd
ar achlysur eu priodas.

Camera yn n90fal John Pritchard, Cilfynydd, Llanberls. Ffon: 872390

I LLANBERIS.- - - -
Gwyneth ac Eifion Roberts, Becws Eryri. Ffon: 870491

I ......

:Jtryll fllwr

LLANI:JERI5

'J\[aao[ig Lluuien. a 13{wyddYITJ\{f,wycfd Dda
oddi wrth

Bob ac Annie Kane
a phawb yng
NGWE5TY

a
a

NADOLIG
LLAWEN A
BLWYDDYN
NEWYDD DDA

i chi all
oddi wrth TERRY

VAL, LUCY A'R STAFF
LLANBERIS, Ffon: 870260
Prydau arbennig ar gyfer y Nadolig

LLANBERIS Ffon: 870379
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

j'w holl gwsmeriaid. Rydym yn edrych ymlaen at
ein Nadolig cyntaf yn y busnes.

Galwch yma am:
8apurau Newydd, Anrhegion, Sigarets,

Melysion, Llvfrau a Ilawer mwy i ddod ... !

I
. I

I

Dymuna David a Tara Williams

i bawb
yn yr ardal

oddi wrth

TREN BACH ~
LLYN

lLANBERIS

CYFARCHION
Y TYMOR

.
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V Gwasanaeth Technegol Gorau
j'chCAR. Cystal A

GW8sanaeth Prif Ddellwr
Felly, ea gar bynnag Vdych

CHWI yn ei yrru,
o Aud; ; 2astava

Gwasanaeth Trylwyr
gan v boblBROFFFSIYNOL

GWERTHWR CARPEDI, TElLS CARPED A FEINYL
CANNOEDD 0 DDE\X'lS0 BATR)t}.llA U A RR:\l ~LEWNSTOe

FFONI\\/CH UNRHY\XI r\1vlSER:
WAUNFAWR (01286) 650552

CARPEDI GERAINT OWEN

Alan Jones. Ysgrifennydd Carnifal Llanberis yn cyf/wyno siec 0 £1,000 i
Gareth Jones, Arweinydd Cor Lleisiau Lliwedd. Gyda 'r arian maent wedi
prynu piano dlgidol I'W cynonhwyo i godi ensn at achosion da Pentret
Llanberis e'r Cytct: Dymunwn bob IIwyddiant t'r cor yn y dyfodol.

,.....
6 (.(uu 100000

..

Carnifal Llanberis

- -

ell y Coed, Dwyran, Vnys M8n, LLS1 SYD
Llwythl mawr a nacn , curto Tai ' nornesuq a
MA§nA~hol • CV"a~r CVT9111aar, PrlSlau cvsrarneuot

Am IWYlhlpell ac acos, cysylltwGh tl'r
symudwr smart ... Y cludwr clen ...

J ES

Cefnogwch
e)n

Hysbysebwyr

1

UNDEB Y MAMAU. Pnawn dydd
Mawrth, 5 Tachwedd cynhaliwyd y
cyfarfod misol yn Festri Eglwys
Sant Padarn. Ein Curad, y
Barchedig Vittoria Hancock,
gymerodd y gwasanaeth
agoriadol.

Ein gwraig wadd oedd Nyrs
Glenys Parry ac fe gawsom amser
difyr iawn yn ei chwmni. Hanes
gyrfa nyrsio ei mam oedd ganddi
dan sylw, a fu yn nyrs yma yn
Waenfawr a Thretor. Gwahanol
iawn oedd amgylchiadau gweithio
rhwng mam a merch. Mam yn
gorfod cerdded i bob man a'r ferch
heto modur. Oangosodd Glenys
lieni oedd ei mam wedi eu brodio
a chrosio ac yn wir roeddynt werth
eu gweld.

Trafodwyd ychydig 0 faterion
busnes i ddilyn. Dymunwyd
ltonqytarcniadau til am ben
blwydd hapus i Mrs Lena
Edwards, gynt 0 Victoria House,
oedd yn dathlu el phen-blwydd yn
100 oed ar 22 Hydref.

Bu Mrs Edwards yn aelod
ffyddlon iawn 0 Undeb y Mamau a
daliodd swydd ysgrifenyddes am
amser maith. Mae mewn iechyd
hynod 0 dda. Mrs Hilda Williams
oedd yn ymorol am y baned. Mrs
Nan Owen oedd enillydd y raftl a
hithau hefyd roddodd y
diolchiadau i Glenys a Hilda gyda
Mrs Kathleen Wiliams yn enio.

Drweddwyd drwy adrodd y
Gras.
PLAS PENGWAITH. Fe
fwynhaodd pawb nos Fawrth, 5
Tachwedd yn rawr gyda than
gwyllt ar la vnt y Cartref. Diolch l'r
staff oedd ar ddyletswydd y noson
honno.

Llonqytarcruaoau i Edwina,
Sheila a Sharon ar au penodiad
j'w swyddi yn y Cartref.

Ar 10 Tachwedd, Sui 0 Cofio,
rhoddwyd ein rhodd wrth y
gofgolofn yn y Ganolfan

Dathlu eu penblwyddl ym mrs
Rhagfyr y mae Mrs Marr Hughes a
Mrs Doris Parry Dymunwn ben
blwydd hapus iddynt.

Wedi ein gadael ni mae Mrs
May Bannister ar 01 cyfnod 0
waeledd. Mae'n symud i Gartref
Nyrsio Cerrig-yr-afon.

Mae ein dyddiadur am frs
Rhagfyr yn IIenwi ac rydym yn
lwcus o gael nifer yn dod atom l'n
diddori. Diolch i bawb: Lleisiau
Lliwodd, Lloisiau'r Gwounydd, Cor
Meibion Oyffryn Perls a Band
~yyyn',
Ar 5 Rhagfyr bydd Bore Cofti yn y
Cartref 0 10.30 ymlaen.
Bydd Cinlo Nadollg y Trigolion ar
1Q ~hagfyr yng NgwQsty
Dolbadarn,
Yn y prynhawn ar 20 Rhagtyr
ovoown yn tynnu Aaffl y Oartret,

yng ~9hapelMawr

LLANRUG
~fon:674141

Ar QgQr;I.l\oIn- Spd 10-6;
Sui 10-4

Rygiau, Cabinets, Byrddau,
Dypyrddau a&) ))y,rau/

Desgiau Cadeiriau, Soffas.
GW91yauawh

LLANRUG

Dewch i'r ganolfan newydd
am fargernlon ooorein

C

DIOLGH. Dymuna Gatrin a Gwyn
ddiolchi bawb am yr anrhegion,
cardiau a'r dymuniadau da a
dderbyniwyd ar achlysur eu
priodas.

ganddynt ar achlysur eu priodas
yn Capel Bethesda, Amlwch, Sir
Fan ar 20 Gorffennaf eleni. Diolch
yn fawr i bawb.
DIOLCH. Oymuna Oliver, Trefor
a'r teulu ddiolch i bawb am y
caredigrwydd a dderbyniodd Mrs
Edwards, Victroria House gynt
pan oedd yn dathlu ei phen
blwydd yn gant oed yn ddiweddar.
Diolch arbennig i staff Cerriq-yr
afon am eu gofal ar hyd y
blynyddoedd.
PRIODAS. Dydd Sadwrn, 19
Hydref yn Eglwys St. Padarn,
Llanberis priodwyd Catrin Lennon,
Plas Tirion a Richard Gwyn
Thomas, Bron Wyddfa, Nant
Peris.

Yr oedd y gwasanaeth yng
ngofal yr Hybarch Alun J.
Hawkins, Archddeacon Bangor.
Treuliwyd y rrus mel ym Mhans.

Oymunia pob bendith a
hapusrwydd j'r ddau ar gychwyn
eu bywyd priodasol
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Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Oda

i bawb oddi wrth
BILL, LIZ a FIONA
S DDFA'R

POST
DEINIOLEN,

CASTELL BOWNSIO
AR GVFER .

POB ACHL YSUR
Down a fo atoch
a'i nol wedyn

Ffon: 871782
Nadollg Llawen a

Blwyddyn Newydd Oda i bawb

CWRWBLASUS
CHWEJiilWAR EI ORAU

Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd Dda

odd; wrth

KAREN
a staff y

WELLINGTON
INN

Deiniolen
Ff6n (01286) 870227

DEINIOLEN
Fton; Llanbaris 870048

CYFARCHION V TYMOR
A'R DYMU NIADAU

GORAU AM Y FLWYDDVN
NEWYDD
oddi wrth

GWYN OLIVER JONES

Glanffrwd
DEINIOLEN
Llanberis 870484

Nadolig
Llawen

a Blwyddyn
Newydd Dda

ibawb

EUA
WILLIAMS

Hyfforddiant mewn Swydd
Yn ddiweddar mac Ilawer 0 Brydain, wcdi cynnal
hyfforddiant mewn swydd wedi hyfforddiant i athrawon ar
bod i athrawon Ysgol ddefnyddio dulliau sy'n
Brynrefail. Y rheswm am hyn defnyddio sgiliau meddwl.
yw bod Paul Ginnis, addysgwr Mae'r aihrawon yn brysur
blaenllaw iawn ac enw arbrofi gyda'r dulliau.
adnabyddus iawn drwy

VSGOL BRYNREFAIL (Parhad)

[jymuna DAI=VDO a etaf

Y TARW (eull Inn)
DEINIOLf:N

NADOLIG LLAWEN A BLWYOOVN NJ;WVDD DDA
I'W CWSM~RIAIDA FFRINDIAU ou,

DiQI~ham eion oetnoqeetn yn vsrou y flwyddyn

DEINIOLEN
(Ffan: uanbsns 870287)

NADOliG LLAWEN A BlWVDOVN NEWVDD DDA
IHOll DDARLlENWVR tCQ'R WVDOFA

oddi wrth
bawb yn

yfarchion
adoli

Uiolch am eich cefnogaeth drwy'r flwyddyn

Ar agor 7a.m - 9p.m. bob diwrnod
Petrol. Diesel. Nwy Calor. Glo . Wyau

Cylchgronnau. Papurau Newydd . Cardiau

ors_.&. 4J
"-'

1286871521

l()l'lIII!T1CEDI

oddiwn

~II&
cia

yng

Nadoli



SEFYDLIAD COFFA
LLANRUG

Sadwrn 30ain, Tachwedd
10.00 - 4.00

os a
refftau

DRAEN~O()GG-~=~~
Gl)'wsoch chi am ~' pwdin
newydd sydd i'w gael mewn
gwesty Ileal - I>\\7!)IN REIS
FLAMBE. Rocdd }' perchennog
}-O brysur iaw n )'I1 coginio dydd
SuI, yo 61 ~'r arfer, ond
sngnonouu am ~ p\\ em rei 3
oedd yn coginio yn }' ponrv Pan
otynnodd un oi wcsicion am
bwdin canfu'r perchennog fod y
gyrnysgfa wcdi llosgi'n golsyn!
Chwara' reg iddo [0 - fe
vrnddiheurodd i bawb a-chyhoeddi mal dim ond y prif
gwr oend ar gael y diwrnod
hwnnw' Felly y tro nesaf yr ewch
chi am gimo dydd Sul blasus iit
Dolbadarn (hysbys am ddim!)
cofiwch afyn am y pwdin reis
arbennig yn gyntaf!

Judit}, Harding, tiusor daumus yl1 dysgu rhai o'r aelodau .}tn y grefft 0
stepio'r glocsen,

clocsio nerth eu traed pob
wythnos. Wrth gwrs, i glocsio
rhaid cael clocsiau pren
arbennig i greu'r swn holl
bwysig. Drwy garedigrwydd
gwneuthurwr clocsiau 0 dde
Lloegr cafodd Rygarug 7 par 0
glocsiau ail law am bris tri phar
newydd. Mae hyn yn golygu
bod ~rdosbarth igyd bellach yn
cacl cyfle i wisgo clocsiau yn
ystod y wers,
Os oes gan unrhyw un 0
ddarllenwyr yr Eco bar 0
glocsiau ssegur fe fyddwn yn
ddiolchgar iawn o'u derbyn.

Cadw hen
draddodiadau'n fyw

Yn ystod y tymor hwn
dechreuwyd dosbarth newydd
sbon )'11 Rygarug, scf dawnsio
step Cymreig. Datblygodd y
math hwn 0 ddawnsio o'r swn y
gellid ei wneud gyda chlocsiau
pren a arferid eu gwisgo gan y
werin yn ystod y chwyldro
diwydiannol. Mae patrymau a
stepiau rraddodiadol wedi
parhau o'r cyfnod hwnnw hyd
heddiw. Judith Harding 0
Benisarwaun ydi tiwtor y grwp
ac mae yna 12 0 aelodau yn

Rygarug

• ~o" eocvnnaur iorsr:
oencdlacthol

• Cyflenwyr bwyd
anifellialO - bUlK' a
rnyaa - y rnataf yn II@OI!

• Nwyddau groser,
Jlconot CarOfJUMANwes

• ·Pilypolnt· af gyfer talu
bob math 0 ~iliau

snan d Rita
Henderson

SlOP Y PENTREF
WAUNFAWR
Ffon; G50519

Cai Owen, dosbarth derbyn Ysgol
Gwaun Gynfi tu'n fuddugo/ ar
~'ilr9'i1r;,1'y 09/' r" Y" oietoddtod lool
yn ddiweddar. Ef hefyd a
ddj1arnyyyd y guru" Y(7yr a(Jran
adrodd dan 12 oed, gan ennill
Tlws Teulu Cerie. Oyma Cal yn
arddangos ei teast er ttws.

DYMUNA Y Parch a Mrs R.W.
Roberts, Esmor, Rhyl Nadolig
Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
j'w holl ffrindiau ym mro Eco'r
Wyddfa.
DIOLCH. Dymuna Mrs Phyllis
Jones, 21 Rhydfadog ddiolch 0
galon j bawb am y dymuniadau
da, galwadau ff6n a'r ymweliadau
tra y bu n erbyn lIawdriniaeth yn
Ysbyty Gwynedd, hefyd tra bu'n
aros gyda'i merch, Joyce, a'i gwr
yn Abergele ac yna ar 61 dod
adref. Diolch i bawb.

MARWOLAETH. Ar ddydd Llun,
18 Tachwedd, diwrnod anfon
newyddion pentrefi'r fro i Eco'r
Wyddfa, daeth y newydd trist ac
annisgwyl am farw William Orwig
Williams, 6 Rhydfadog.

Ef oedd gohebydd yr Eco yn
Neiniolen ers rhai blynyddoedd,
ac yn trefnu'r gwerthiant yn y
pentref.

Roedd yn wr adnabyddus a
chymwynasgar ac yn rhan 0
Ddeiniolen. Byddai allan yn
gynnar bob dydd yn dosbarthu
papurau newydd. Yna, cyfnod bob
bore a phnawn yn ei gOt felen yn
gofalu fod y plant yn croesi'r ffordd
yn ddiogel, gan mai Wil Orwig
oedd 'dyn lolipop' plant Ysgol
Gwaun Gynfi.

Roedd yn dilyn yn nhraddodiad
ei deulu 0 fad yn aelad a fana
Deiruolen ar hyd ei oes, fel eJ
etaill, Bobby, a fu tarw'n
gynharach eleni.

Roedd yn aelod ffyddlan 0
gapel Ebeneser, lie byddai'n
croesawu'r addolwyr wrth y drws
bob bore SuI.

Mae ei farwolaeth yn gadael
bwlch araj I mewn tsulu svco wedl
cael niter 0 go lied ion yn
ddiweddar. Cydymdeimlir yn
ddwys a'i wraig Brenda, ef blant
Carys, Oelyth, Graham a O~ilw~n
a'u teuluoedd, el chwaer Evelyn
a'i tam yng nghyfraith oedrannus,
yn eu profedigaeth. Bydd
chwithdod mawr i ninnau'r
pentrefwyr ei gotli o'n plith.
YSGOL FEITHRIN. Cynhelir
Noson Cawl a Chan yn iard yr
Ysgol Feithrin ar nos Lun, 2
Rhagfyr 0 6.30 - 7.30 o'r gloch
gyda Char Meibion Dyffryn Peris a
Seindorf Arian Deiniolen. Bydd
ymweliad gan Sian Corn a tydd yn
rhannu 'selecnon box' Iblant Ysgol
Owaun Gynfi a'r Vsgol !=eithrln
fydd yn bresennol ar y noson
(rnorn gan Ty paWb). svoo paned
a chawl ar gael. Mynediad am
ddim ond derbynnir rhoddion yn
garedig tuag at Ward y Plant,
Ysbyty Gwynedd.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL
UNDEIJOL. Gynnollwyd oytertoo
cyntaf y tymor nos Lun, 28 Hydref
yn Y~gol owaun Gynfl.
Croesawyd Mr J. Elwyn Hughes,
Bethel atom a chawsom sgwrs a
sl~idiau ganddo 0 dan y testun
'erQ C"r"~Q9 Prichard',
Mwynhawyd y sgwrs yn tawr gan
LJawLJ (1 dlOlonwyO 1000 gan y
Llywydd. y Parch John Pritchard.
DIOLCH. Dymuna Idris a leuan
Parry ddiolch yn fawr I bawb a'u
cefnogadd i hel arian i'r Cystic
~Ibrosos Trust. Derbyniwyd
cyfanswm 0 £787. Oiolch 0 galon.
1.1.0NQYfAFlCI11AOAV I NiQ Q

Glyn LIGwGlyn Gruffudd, Swn yr
AfOn, Olwt-y-bonr Of enedigotjltl
mgb DYCh!m gr g TachwQdd.
brt\wd bQch i CQtrin, sof Ow'I'on
Llewelyn. Dymuniadau gorau i
chwi fel teulu.
DIOLCHIADAU. Dymuna Mrs ~.
Williams, TY'n y elwt OOIOlcn i'w
theulu a H..indlau arn y" holl

anrhegion a'r cardiau a
dOgrbyniodo ar Qi pngn.blwyod
QrbOnnig yn 70 ood. Dlolch 0

galon i bawb,

DEINIOLEN
- -" -" -. - - - - -- - - ._-_-: . -" - - - -



GORSAFBETR L
LONDON GARAGE

C -Y- LO
Ffon: Llanberis 872046

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd

Dda i bawb

- «- C AM BETROL, DEISEL - ««C

OLEW AC AMRYFAL
c «c c ANRHEGION MODURO ««« c

CONSERFATERIS
BLYNYDDOEDD 0 BROFIAD YN Y MAES

BYRDDAU FFASIA I
ClADIO

GARTH ISAF,LLANRUG
(01286) 650764 I FFENESTRi I

neu I j
W. G. Rob e rts (Wi I Ko rea ) ~=;:::::::~D;::R::::::X:::S::::::A==U:::;::;:;:::;::;::::=::

676741 I DRVSAU PATIO I
, PO;'-CHES 1

GWYN JONES

FFENESTRI ERVRI

I Ar agor saith diwrnod

....~70605

Blodau ar gyfer pob achlysur

Oewis da 0 Lysiau Fferm

Wyau Free Range

PENISARWAUN

-- -~".~.. -

c. ,
, .' SWYDDFA'R '
" POST

•

_ '.-'- -_-_c_.-c __ Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda
oddi wrth bawb ym menter 9ymunedol

CYFEILLION Y CWM
A 6WYDDFA'A POST CWM Y GlO

Slop; 9 4 Llun a Gwener; 9-12 Mawrth, Mercher a tau;
10-12 Sadwrn

ros: ~1 Z LIUO,MllWrln, IOU,cnener, ~11 mercner
I!ft,n: &7~7~~Oiolch am aich ce/nosaeth yn ~OO~

Edrychwn vrnieen ron gwa5anaethu drwy gydol 2003

Alwyn a Sarah Jones
BlODAU

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
i gwsmeriaid hen a newydd oddi wrth

Bill a JACKIE

SNOWDON HOTEL
V FRICSAN

CWM-Y-GLO FfOn 870289
• Cinio 'Dolig ar gael drwy gydol mis
Ahagfyr. Arohebwoh yn fuan I

Pri~~0 £Q.QQ AM 9 ehwrs.

Ffonlwch I wneud yn siwr fod lie ar ol!
• Cofiwoh hefyd - bob dydd Su I,
C:n:o nhos~ blasus ~ gwrs am
Q£.ggj 9 chwrs am Qs.gg

p. p. g. D· O· g.O· g.
~ Nadolig Llawen a ,

•~ Blwyddyh Ncwydd Dda ~
~ oddi wrth bawb ym ~
~ Menter Fachwen ~•
~ Diolch am eich \1

Cgfnogagth trwy gydol •
~ 2002 •~
~'i Edrychwn ymlaen at ~
~ flwyddyn arall ~
~ Iwyddiannus yn 2003 ~
. Rydym yn chwilio am •
~ wirfoddolwyr i'n ~

•~.. cynorthwyo. Os oes k.!.•
.'l gonnych ddiddordob "-l
~ cysylltwch a ~
!til Carol Anne Jones ar ~
~ (01286) 872014 ~

•

·t'/·#.·#'·1.·1.·4·4·1,

LONDON
GARAGE
Cwm-y-glo
Ffon: 870234

Ar agor: 8.30-6 Llun-Gwener
g,wQ-1 ~",\AYYrn

MOT. Disel. Petrol
awasanaeth ac

Atgyweirio

Nadolig
Llawen a
Blwyddyn l--

Newydd
Dda oddi wrth IRF'ON a phawb yn

•

~

~~e(\ \)~~

~~ ~(\ ~~ •
00 ~ '{

c\N OA30,,-Ct'l .s S1S~r Ue~\

C'-J'l ~ MECWS PEN Y 8RYN
fOt LLAN8ERIS Ffon; Llenberis 970269

70 STRYD LLYN CAERNARFON FfOn: 675526

Nabnlig Illawtn a
iJlwubbun Ntwybb

Dba l1bbt wrtlt
Richard S. H,.mphreys
(fINI;~1U1 ORIEL

\

CWM
~~ Cwm-y-glo
FionJFfacs: (01286) 870882

Gwasanaeth Fframio
Lluniau 0 bob math ar gael ar y safle

Prisiau Rhesymol
Arddangosfa 0 luniau gwreiddiol

gan Artistiaid Lleol

CYFARCHION
NADOLIG

CWM YGLO



Contractwyr'rrylhn
Uoted.u., ..rUrdci

a'cGtnnllaclllol Ff~~s!01248601982

01248 600477 a 601011
•

Whitehead Cyf.

•NIC~IC

Coleuadau

Argytvmgac
ofier Ldrwm Tan

Gwasanaeih 1

Gyrnru Gyfan
Aelod 0

ones
Contractwyr

Trydan

Ffon (nos):

Ffnn: 01248 601257

Prif swyddfa

Penrala, Tregarth, Gwynedd

(01286) 870814

• Trin cyrff ceir
• Gwaith Mecanyddol
• Gwasanaath/Service
• Va/loting

yn LLANRUG
ar gyfer eich
hall anghenion

GORS BACH
PANEL
BEATING
SERVICE

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

i droedio'r Ion garegog at y ty.
Mae hi mor hawdd cael
damwain a landio yn y ffos!
Ond MA'R S(I)I ar led fod y
wraig wedi gofyn i'r cyngor,
'BETH am lampau?'

DRAENOG
Ymhlith rhestr faith 0 bethau
sy'n achosi 'stress' y dyddia
yma, yn 61 yr arbenigwyr mae
symud ty yn agos i'r brig.
Hawdd gall rhywun gredu hyn
ar sail BETH a ddigwyddodd j
gw pwl dyrnu nol 0 Lanberis yn
ddiweddar iawn. ~lnhymfudo
o un (S' idS- arall yn )" pen tref
ylweddolodd }' g\t'f fod ei
ddillad 'reffari' wedi diflannu.
Pwv fasa ishio dillad o'r fath?.
Pwy ar wynab y ddaear fyddai
eisiau mynd yn reffari? Er
chwilota ymhob man yn y ty
newydd, ni ddaeih llwyddiant.
Aeth y gwron yn 01 i'r hen dy
gan cnwuio'n ddyfa). O'r
diwedd dacth llwyddiant. Daeth
o hyd i'r dillad duon yn yskip'!
Yn 61 rhai ar gae Ffordd Padam
dyna'r union le i roi
perchnogion y dillad! Tydi hi'n
anodd CWILio'r peth 'for
EVANS sake'? Ffordd dywyll
iawn sy'n arwain at y rY newydd
Dan nad oes Oolau sttyd aT l)Ocl
yno. Yn 61 un o'r Draenogiaid
sy'n trigo yn y cyffiniau mae'.r
ddau yn dibynnu ar olau sigaret

yn dda. Mae tuedd i'r ddau
berrfformiad dydd lau fod yn
orlawn. Bydd ratfl yn cael ei
gwerthu gan y rhieni rhwng nawr a
hynny a thynnir y gwobrau ar y
nos lau. Diolch yn fawr am eich
cydweithrediad yn hyn.

8ydd parti a disgo eto i'r plant
ar y pnawn olaf a gobeithio'n wir y
bydd Sion Corn yn galw heibio. 0
adnabod rhieni gweithgar yr ysgol
bydd hyn i gyd wedi ei drefnu.
Rydym yn ddiolchgar iawn iddynt
am y rhodd ariannol sylwaddol
iawn a drosglwyddwyd i'r ysgol yn
ddiweddar yn dilyn y gwahanol
weithgareddau i godi arian.

Y tenter ddiweddaraf oedd i
griw ohonynt fynd i abseilio ar y
gralg yn y Fachwen. Noddwyd pob
un o'r criw ac mae oddeutu £450
wedi ei addo. Diolch i Mrs. Jen
Roberts a Miss Kim Cullen am
tentro ar ran yr ysgol.

8ydd yr ysgol yn cau i'r plant
ddiwedd pnawn tau, Rhagfyr 19.
Hoffwn ddymuno Nadolig Llawen
iawn i bawb a Blwyddyn Newydd
ddedwydd I chwi yn 2003. Dioleh
am etch holl gefnogaeth i ni drwy
2002.

-. -I

oedd - Mrs Liz Hughes, Dolafon,
Cwm y Glo; Mrs Gwenifer
Roberts, Caernarfon a Mr Eifion
Jones, Cwm y Glo. Yna aeth
gwobrau mls Hydref i Gwion
Llwyd, Ystrad, Llaurug; Mrs.
Jannet Taylor, Waunfawr a Mrs.
Jean Hughes, Cwm y Glo.
Llongyfarchiadau i bawb a diolch
am ein cefnogi.

Yn dilyn casglu dros 12,000 0
dalebau Tesco, mae'n braf cael
dweud fod y cyfrifiadur wedi
cyrraedd ac wedi al leoli yn Adran
y Babanod. Rydym unwaith eto yn
ddyledus i bawb tu'n ein cefnogl
yn yr ymdrech hon.

Cafodd dosbarth Mrs. Nia
Oliver fynd draw i Ysgol Penisa'r
waun I weld cyflwyniad hynod 0
ddiddorol gan Gwmni'r Fran Wen.
Diolch i staff a phlant yr ysgol am
eu croeso cynnes.

Cynhelir tri pherfformiad eto
eleni o'r cyngerdd Nadolig. Pnawn
Mercher, Rhagfyr 11 am 1.15 p.m.
a phnawn a nos lau, Rhagfyr 12
fed am 1.15 a 6.00 p.m. Bydd
tocynnau ar werth am £1.50 a
carem wneud apel i'n ffrindiau
cetnogol yn y pantref ymuno a ni
ar y pnawn Mercher os gwelwch

42N
-.- ~ ~

WYLIAU SEREN ARIAN
• PECYNNAU GWYLIAU YM MHRYDAIN, EWROP AC

YMHELLACH.
• T~lTHIAV I GYNGHERDDAU A THEATRAU.
• TRBFNV PECYNNAU CWYLIAV I CRWPIAU A

MVPlhPhV AM DIUSIAV lUlES\1-(IOL,
· BWSIAU MODERN A MO-rTHUS
· GWESTAl 0 SAFON
· CWMNI TEVLUOL

MANNAU COOl VN CVNNWVS: LLAND£n.TS, CWM Y

[,;1_0A LLANRUG.
AlII fwv 8 fD..I'I18.. II... al.. toIthlllu. Honlweh

.i...... AI 'III ... 'I" NIIIU'ItAI'f6" AI01286672lll

- ----=-CWMy GlO --~~~ c::::;-
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Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ffon: (01286) 872275

Camera yn ngolal Gwyndaf Hughes, Glascoed. Llanrug. Ffon: 6n263

DIOLCH. Dymuna Keith, 8ryn Jones a Mrs Latham a diolchwyd
ddiolch 0 galon i'w deulu, ffrindiau iddynt ac i Mrs Davies gan Mrs
a chymdogion am y IIu cardiau a'r Hilda Orrit1.
rhoddion a dderbyniodd ar ei ben- Terfynwyd y cyfarfod trwy
blwydd yn 18 oed. adrodd y Gras.
ADREF O'R YSBYTY. Croesawn NEWYDDION YR YSGOL.
Mrs Rose Fowler, Bodlondeb; Mrs Cynhaliwyd Gwasanaeth
Jean Bellini, Eithln Duon; Mrs Diolchgarwch yr ysgol yng
Bobby Evans, 061 Afon a Simon Nghapel y Tabernacl yng Nghwm
Guy, 2 Rhes Bryn adref o'r ysbyty y Glo eto eleni. Cyflwynwyd tair
gan ddymuno gwellhad buan agwedd 0 ddiolch drwy wahanol
iddynt. thernau. Diolchwyd i'r plant gan y
CAPEL Y TABERNACL. Clwb y Parch Gwynfor Williams. Ar
Plant. Diolch i'r plant aeth i Gapel ddiwedd y gwasanaeth, gwnaed
Ebeneser Deiniolen i ymuno ac casgliad at walth yr N.S.P.C.C.
ysgolion Sui Ebeneser a Bosra yng Nghymru. Ychwanegwyd y
mewn 'Darllen Noddedig'. Diolch casgliad yn y capel at yr ymgyrch
arbennig i Dr Graham Thomas am a gynhaliwyd yn yr ysgol a
ofalu am y plant. Gan ein bod ar throsglwyddwyd y cyfanswm
drothwy Gwyl y Geni, trefnir anrhydeddus 0 £240 i'r achos
Noson 0 Garolau yn 61 yr arrer gan teilwng hwn. ototcn I bawb
yr aelodau ar gyfer y nos Sui 0 gyfrannodd.
flaen y Nadolig. Yn dilyn y gwasanaeth yn y
TREFN YR OEDFAON am capel, cariodd plant B1. 6 Y
Rhagfyr fydd: rhoddion 0 ffrwythau a 11ysiau i
1 Parch Gwynfor Williams am Gaban y Cwm, ac fel yr arter

5.30; bellach, paratowyd cawl a salad
8 Canon Idris Thomas am 5.30; ffrwythau ar gyfer unrhyw un yn y

15 I'w drefnu; gymuned a fyddai'n troi i mewn r'r
ZZ No~on 0 Oarolauj Qaffi drannoeth. Diolch 0 9alon oto
29 Ni chynhelir gwasanaeth. am y rhoddion hael yma yn y dull
UNDEB Y MAMAU. Cynhaliwyd hen ffasiwn ond gwerthfawr hwn 0
Cyfarfod Blynyddol y gangen yn yr ddathlu'r dlolchgarwch.
Ysgol Gymuned nos Lun, 4 Carem anton ein cotion cywiraf
Tachwedd. Croesawodd Mrs at Mr. Keith Brymer Jones,
Margaret Latham pawb rr cyfarfod Rowena a Cerl yn eu profedlgaeth
a dechreuwyd gyda gwasanaeth 0 golli gwraig !fane a mam annwyl
byr. Derbyniwyd ymddiheuriadau set Mrs. Christine Jones,
oddi wrth Mrs Enid Taylor, Mrs Gorswen, Brynrefail. Bu'r teulu
Marjorie Roberts a Mrs Gwen hwn yn hynod gefnogol i waith yr
Owen. Darllenwyd cofnodion o'r ysgol tra bu'r genod yn
cyrarroo a gafwyd y lIynedd a ddisgyblion yma. Aoedd Mr. Jones
phasiwyd eu bod yn rhai eywir. ar y Corff Llywodraethol a Mrs.
Cafwyd adroddiad gan yr Jones hrthau yn aelod gwerthtawr
ysgrifenyddes am y cytartodydd ar iawn 0 Gyrndeithas Bhienl ac
nyo y flvvyddyn. DiOIGhwyd I Dawn Alnravvon yr yogol, Oerbynlvvch
am eu gwaith ar hyd y flwyddyn ein cydyrndelmlad Ifwyraf a chwi
qan Mrs Latham a cnafwyo yn y [00 Y cymoo anooo nwn.
adroddiad gan y Trysorydd Ail- Yn yr un modo, rydym yn
etnotwyc y swycooqton am cycymcelmro a Mrs Mair Williamsl
tlwyddyn aralt. syn addysgu 81. 5 a 6 yn

Tratodwyd materion a godwyd achlysurol, yn el phrofedlgaeth 0
vrn mhwyllgor y Ddeoliaeth gan golll el thad yn bur sydyn yn ystod
Mrs Latham. Bydd Gwasanaeth a y mrs diwethat.
Charolau yn cael ei gynnal yn Rydym wedi croesawu tri 0
C~lwy& ~an~Oabrlel nos Lun, 0 blant nQwydd atom y mis diwGthaf
Rhagfyr. Croaso cynnes I bawb. hwn - Alfie a Harry I Flwyddyn 4 a

V wl'"aia wadd oodd M"$ Heather i'r Oosbarth Meithrin

Cynthia Davies a'i phwnc oadd Maent wedi setlo'n dda lawn ac
'Bywyd Ann Griffiths'. Yn gofalu wedi gwneud ffnndlau yn barod.
am y lIuniaeth oedd Mrs Kath EnlllwYf Clwb y mis am fis Medi
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DIOLCH I SAWS A'N Cf!JiiNOGODD YN YSTOD Y FLWYDDYN
Dim lJysus dydd Nadolig no GWyI San Steffan, 25 it 26 Rhagfyr,

na Dvdd Calon, 1 lonawr 2003. Gwasanaetn arferol bon dlwrnod arall.

r lP. ,-:,. ,. ~. lP· lP· ii'
~ Nadollg Llawen a "
, Blwyddyn Newydd Dda ~
. . oddi wrth I .
~ fRa;DA ~

~ THE Gin BOK -~I a GARY ~

~ Al NORA ~
I~ HO 5E ~I~ Stryd Fawr, Llanberis ~ I

•

~ fton; 872354 I~
~ I Dewch atom am ~
~ doewis rhagorol 0 ~
, . anrhaglon a Sioeled J \\

•
.#. .#..p .p .6, ·Po .p' .6,

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA I BAWB
ODDI WRTH

l BERIS
810108

Cwrw Blasus
~:4"~~W~M

Croeso Cartrefol

Cyfarchion
Nadolig

LLANBERIS

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Oda

oddi wrth
GAlEA
AP Y

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth 56 Stryd Fawr
ROY a CORRIE a'r holl staff Llanberis 870 425

Diolch am eicb cefnogaetb yn ein blwyddyn cyntaf

SEAFRESH
Caffi a Siop Sglodion

LLANBERIS
_j Ffon: 871050

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

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

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda
oddi wrth Siop

ChwiliQ am anrhegion Nadolig?
Galwch i'n gweld yn

SIOPAU MYNYDDA JOE BROWN
Menai Hall, trannerts (01266) 670327

iICapel Curig (01(90) 720205
*Dillad 0 ansawdd da am brisiau rhesymol* Oewis eang 0 ddillad hamdden rr teulu , gyd
't Menyg, neueu, ~carfflaua throwsusau fleece
* Esaidiau cerdded

Yr ydym yn caUw SlOG0
"* Rab "* Mammut * Wynnster
• MMmot LOweAlplnti 1f M~rr~1I
"* Spruyway Droshar "* ZAmbQrl~nll* Stone Monkey a lIawer mwy

rQfvll; nyyyllojQ " chyfleue •

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda i bawb 1

Diolch am eich cefnogaeth
drwy'r flwyddyn

A

FEL
DFA

STRYD FAWR, LLANBERIS
Ffon: 870218

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd
Dda oddi wrth bawb yn

Stryd Fawr, Llanberis
Ffon: 870328

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

I Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Oda
odd; wrth DYLAN
Stryd Fawr Llanberis

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ IFf 6n: 870777
• Galwch i mewn am anrhegion Nadolig anghyffredin
• Diolch am eich cefnogaeth yn ystod fy mlwyddyn gyntaf

-
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ArGau
Sui a Mercher

WAUNFAWR
'ry Ahydd ' Bwyd Cartref ' Prydau Plant

• VctafGl1DGUIU• Cinio Dydd Sui Traddodiadol
• Cerddoriaetn FYW' Cwrw Go lawn

I=fon! 650218

Dewis eang
o Welyau a 3P/Suites,
Llenni Venetian a Llenni Roler.
5,000 Ilathen sgwar 0 garpedi
mevvn BtOG - allwGh Ghi
fforddio prynu 0 batrymau?

GLANHAU CARPEDI GYDA STIMVAK

Ffon/Ffacs: (01286) 650291

WAUNfAWR

LLf:UFER O. ac N_PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI Ar Agor

9-7 pm

Gweithgareddau Eraill
Stocio yn "vir oedd un o'r
pynciau a drafodwyd mewn
cyfarfod difyr a defnyddiol iawn
a drefnwyd ym mis Mai pan
ddaerh Peter Gray 0 Ddeorfa
Kielder i roi sgwrs i'r

(Parnad at' dudalen 25)

nalgylch y Seiont a'r Llyfni yn
parhau; a mae mwy 0 waith
wedi ei wneud yn Nant Peris i
atgyweirio'r fynedfa bysgod
uwchben y twnel. Bellach mae'r
Asiantaeth wedi sylweddoli fod
Ilygredd yn FEos y Dail ar y
Seiont wedi amharu ar y
gwyniadau yn arbennig ac mae
gwaith cywiro ac ail-stocio ar y
gweill.

Mae'r afon Gwyrfai hefyd
wedi cael sylw, yn arbennig y
tynnu dwr sydd wedi digwydd
ac mae ymchwiliadau pellach
wedi ei trefnu at 2003. Mae'r
gwaith ar y lanfa yo Llyn
Nantlle hefyd yn symyd yn ei
flaen.

Mae dipyn 0 son wedi bod
ymysg yr aelodau, yn y pwyllgor
ac yn y wasg bysgota, ynglyn a
stocio, ac er fod yr Awdurdod yn
erbyn dod a stoe i mewn 0
afonydd eraill, maent yn
ymwybodol o'n pryderon yn
arbennig ar y Seiont ae yn
cynnig cymorth ymarferol i
stoeio efo'n eog ein hunain
eleni.

hawl i bysgota ar y darnau
rheini o'r Afon Seiont sydd
agosaf at y rnor, Mae'r
Gymdeithas wedi cael yr
hawliau yma ar les gan Gyngor
Gwynedd ers blynyddoedd ac
yn cynnig y pysgota ibob aelod.
Ond bellach mae yna rai 0
drigolion Caernarfon yn mynnu
nad oes gan y Cyngor yr
awdurdod i osod yr hawliau ar
les i neb gan eu bod yn credu
fod yr hawliau ynghlwm wrth y
tir a gyflwynwyd i bobl Tref
Caernarfon yn y gorffenol. Yn y
bon, nid dadl y Gymdeithas
oedd hen, ond yo hytrach dadl
rhwng y protestwyr a Chyngor
Gwynedd ynglyn a'r tir, ond yn
anffodus yn y wasg leol fe
welwyd nifer 0 lythyrau
hirwyntog gan ambell unigolyn
yn adrodd ac ail-adrodd eu
cwyn ac yn cyfeirio at y
Gymdeithas wrth wneud hynny .
Bellach rnae'n foddhaol
cadarnhau bod y mater wedi ei
setlo a'r hawliau, yn 61 pob
golwg, i'w gosod i'r Gymdeithas
yn y dyfodol.

Datblygiadau
Mae perthynas y Gyrndeithas

gyda Asian taeth yr Amgylehedd
a'n cysyl1tiadai a'r gwahanol
gyrff sydd yn gallu cynnig arian
i ddatblvgu ein dyfroedd
unwaith eto wedl arwain at
wahanol weithgareddau - mae'r
gwaith ffensio ar y neotydd yn

Em Hawliau
Dros y blynyddoedd mae'[
Gymc1cilhas wedi ceisio prynu
hawliau pysgota ar ddyfrocdd
lleol er mwyn sicrbau fad posib
; unrhyw aelod o'r Gymde;lhas
[wynh:lu'r hawl i '~gO[:l ar
ddy£raedd ei gynehn, a hynny
hcb y bygthiad parhaol fod
posib j)r hawliau rheini
ddiflannu dros nos wrth i arian
mawr neu (i)yndicatc' 0 ardal
arall brynu)r haw)~au pysgota_
Mantais arall yw ei bod hi'n
llllwcr haw~ Lrdfud gyoa
h~i~n~~th p; hml5yl~h~QQ~
chyrff erailJ am unrllYW waith
gwclla neu ddarblygu rin
JYh-ocJd pan mac·r OymdeiLhas
rn· ~~fol :lTTl r:ln helacth o'r
afon.

Ond fe wel,ryd problem arall
ifo hllrrliauarl~ ijua'r ffru~Q

ddathlygodd yng Nghaernarfon
yn ystod )' flW)rddyn Yllg1Yll a'r

wedi cael hwyl parhaol gyda'r
brithyll ar hyd yr haf; felly
hefyd Llyn Cwellyn o'r glannau
ac o'r cychod sydd wedi bod yn
llwyddiant mawr. Mae ein
haelodau ac ymwelwyr wedi cael
gwneud defnydd 1lawn o'r
cyfleusterau lansio cychod a
hefyd y trefniant i logi injan o'r
Cwellyn Arms yn Rhyd Ddu.
Yn 01 y son roedd Llyn Padarn•
yn fwy araf ond fe gafwyd tymor
torgoch ddigon boddhaol, os
nad oedd cystal a'r hen
ddyddiau.

Ar Lyn y Dywarchen, gwai th
caled oedd chwilio am gynnig ar
ddechrau'r tymor ond yn ystod
yr haf fe gawsom weld gwerth yr
holl waith sydd yo cael ei
wneud yn y ddeorfa i gynnal
stoc addas i'r math yma 0 lyn.
Ar brydiau roedd y pysgota'n
wefreiddiol a safon a maint y
pysgod yn werth ei weld.

Roedd yr Afon Llyfni wedi
pysgota yn dda 0 ddecbrau'r
tymor a heigiau 0 sewin i'w
gweld yn y pyUau islawr bont
ym Mhontllyfni yn ystod
rnisoedd Gorffennaf ac Awst. Ar
yr Afon Seiont hefyd gwelwyd
wellhad pellach )'n niferoedd y
swyniadau Q,C un nodwedd
bleserus oedd y cylle drwy'r baf
ibwyso ar bontydd fel Pontrug a
gwcld criwiau () bysg()d yn y IIi.
Ond wedyn fe ddaerh mls Medi
,,'r ~~hd~.mi\wr, "1' ~lJl~swyl
mor hir urn uchafbwynt y
tYUlor,Fe Sycll0dd cin hafonydd
yn fi'ryiliau lcnau ae fc fuon} hcb
11 gwcrtb son amdano rllwng
canol Awst a chwedd y tymor.
Roedd y safleoedd pareio yn
wag a glannau'r Seiont yn dawel
am wythnosau, ond er iddi fod
mar sych roedd hi'n syndod
faint 0 bysgod oedd i'w gweld
yn y pyllClu wl·tl1. aerdded yr
afon~ond roedd eu persw9dio i
rurnniR yn tater arall.

YTymor
Wedi pfolJlernau y Clwyf'lraec.l
a'r Ceoau yo 1£)01 roedd yna
edrych ymlgen !lI ddechrllu'r
tr"10r elenl ond erbrn hrn mac
pilwb wcdi ijylwi rod lIwn wcdi
bod yn dymor y cafadd y
tywydd effalth sylweddol arno.
l\ucud ¥TIll :son ci bod hi'n hir
iawn yn cynhesu;>ac felly y bu hi
Gr lawer o'n drrocdd. Yo S1cr

roedd y llynnoedd uebel fel
Dywarehen a Dwythwch yn
pysgora yn araf deg l3wn yn
Y~Lt)c.ly QWrulWYIl !l.C roedd mls
Mai ar Lyn Padarn yn debycach
i £is Mawrth. Ond wrth i'r
rymor fynd yn ei i111en fe
W'~U()ddp~tbau. a thnvy'r hAtte
~afwyd ';)~Otil llwyddiannu~
t!lWn_ M!le', cycnod !lr N!lntlle

Adroddiad y Cadelrydd Am
y Flwyddyn 2002

Plese« yw cael ejJjlwyno yr
Jldroddiad vtna ar Wllil/zfIareddau'r•

Gvmdeubas .V1Z vstod jJ jlwyddY1l, a
IljlTLny iIr lil1iwedfl fjJ 'TLlwydC{vn
fJY71tflJ fill (7l1li1lirydd Y Pwyllg()r
UWl1ilh. KWjJ!YlljJmwybol1oL iawn
o'r lLyn a JOlflawnwyd fan Mr
Maune,; Jont;s y'£ yseod f,rwy Ita,
ugail1. lnZYlledd feZ Cadeirydd ac yn
1{obt:illrio .v bydd y fuyLlgar YTl
parlUlu iweillzio.gyda che/nogaech
_YT aeludau t:r lies y Gy,11dciLllUJ.
Cvnhali1uyd tLOJan lwyddiannw
iawn aT ddechrau'r fiwyddyn i
dd~olch i )r Cyn- Gadeirydd a
th~flW~H.~JJ~JphtJlld iddt) Lit! I'LiM ~

GY1'ldeithas. Bra! Jtefydyw gyweLd
lYIauriGrJ Ylt rwclta (;YJlul CTOyr£
Jly~l.

Felly hoffwn ddymuno Nadolig
11awen a Blwyddyn Newydd
Eithriadol 0 llewyrchus i chwi
011.

Felly wrth gloi am y
flwyddyn fel yw'r arferiad
mae'n bleser cyflwyno eich sylw
at Adroddiad Blynyddol
Cadeirydd y Gymdeirhas, Dr
Robin Parry, Llanberis.

Huw Price Hughes

•lawn.

Mae'n rhaid i mi ymddiheuro
am y llun di-enw y mis
diwethaf, y 'sgotwr ydi Bert
japhetn, Caernarfon gyda sewin
o 6 phwys 8 owns 0 Crawia yn
ystod Awst eleni.

Mae wedi bod yn bleser rhoi
rhyw ychydig eiriau at eu gilydd
i'r Eco a diolch i'r llawer sydd
yn dilyn tipyn 0 be sy'n mynd
ymlaen ar ein ddyfroedd, a
dipyn o'r politics sydd tu 01 i
beth sy'n mynd ymlaen. Mae
llawer y sgwarnogod wedi eu
codi eleni. Mae un peth yn sicr
os yw rhywun yn fodion codi ei
ben dros y clawdd mae rhai yn
siwr 0 daflu cerrig ate fo neu hi.
Gwneud bywyd yn ddiddorol

Ar Ben Arall y Lein



•

(Richard a Meirwen
Williamsl

FfOn: (01286) 672790
Ar agor bob dydd
o'r wvthnos at eich

9wa~anaeth
Nid oes unrhyw dal am

ddi'nfon"r~hob i'eh ~"rtrtf
yn ardal Llanrug

Y STORFA
LLANRUG

Cyrndeithas Golff
Cyn Ddisgyblion ac

Athrawon
Pencampwyr eleni oedd Dafydd
W. Evans (cyn-athro) a Haydn
MClx\vcll. (cyn-ddlsgybl),
Llongyfarchiadau i'r ddau
ohonvnt. Bydd gwybodaeth am
gystadleuaeth 2003 yn
ymddangos yn rhifyn Ebrill
2003

Apel ar ran
.Blwyddyn 12

Ers tua chwarter canrif bellach
bu disgyblion Ysgol Brynrefail
yn trefnu partion Nadolig i
ddisgyblion Ysgol Pendalar,
Caernarfon. Gyda'r Nadolig yn
agosau mae Blwyddyn 12
unwaith eto yn brysur yn casglu
arian tuag at y parti.
Mae'r parti yn gyfle i
ddisgyblion y ddwy ysgol
fwynhau diwrnod arbennig ac
yn rhoi nifer 0 brofiadau
gwerthfawr i ddisgyblion y
chweched. Er mwyn cael parti
llwyddiannus mae angen casglu
swm sylweddol, oddeutu dwy fil
o bunnoedd. Mae'r arian yma
yn mynd tuag at brynu
anrhegion i ddisgyblion Y sgol
Pendalar yn ogystal a bwyd ac
addurniadau. Heb gefnogaeth
yr ardal ni fusaem yn gallu
cynnal parti cofiadwy arall,
Mae'r casglu eisoes wedi
dechrau ac mae sawl busnes
wedi rhoi yn hael, fel Mr John
Trefor, Garej Hafod, Llanrug a
gyfrannodd gant a hanner 0
bunnoedd. Ond mae angen
casglu swm sylweddol eto er
mwyn cyrraedd ein targed.
Buasem yn gwerthfawrogi yn
fawr iawn unrhyw roddion tua'r
achos. Os buasech a diddordeb
cyfrannu at y parti cysylltwch a
Heledd Jones a Rebecca Owen,
Blwyddyn 12, trefnwyr y parti
neu at Bennaeth y Chweched
Dosbarth, Mr HaITi Jones, trwy
gyfeiriad yr ysgol.
Ysgol Brynrefail,
Llanrug
Caernarfon LL55 4AD
(01286) 672381
Diolch yn fawr am unrhyw
gymorth. •

Peidiwch it gori
ar stori -

anfonwch hi rr
ECO

Chwith:
Huw Foulkes, Lois Eifioll a Sion
B:i!ion - perjfomliada1L goralL ()'r
llwyfall,

UCllt>d:
l'Lvsau Pum: - a'»1 9voilh
Yl1ltaan ttas».

a.;.. , ....
,....'~<I'J' ~, ., ..,. .

Iusan WilLia"ts - perffoNlliad
guiefreiddiol ar y trombon

FiOTl1l Nestield. Rhvddiaun Saesnez: Fiion Ouien, Y Gadair a Guiobr
Emma Bernard; Keyleigh JOlles, Y Llenor Iau.

Suiyddogion Eryri a'r Cuipan.

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



Helddd Wyn Jones

Drama 'Blodeuwedd'
Dydd Iau, 3 Hydref, ymwelodd
disgyblion blynyddoedd 10, 12 a
13 a Theatr Gwynedd i wylio
perfformiad o'r ddrama
boblogaidd 'Blcdeuwedd' gan
Saunders Lewis.

Roedd yn berfformiad
modern iawn o'r ddrama, sef yn
groes i'r traddodiadol roedd y
mwyafrif ohonom wedi ei
ddisgwyl. Gwisg y cymeriadau
a'r set oedd yn gwneud hwn yn
berfformiad modern. Cynhwysai
rhai actorion cyfarwydd fel
Rhian Cadwaladr ac Owen
Arwyn.

Mwynhaodd y rhan fwyaf o'r
disgyblion y ddrama. Roedd yn
gefndir da i asrudiaeth y 6ed 0
'Siwan'. Hefyd mae'n rhan 0
waith cwrs BI\vyddyn 10.

Ymweliad 'Gram'
Ar 12 Tachwedd, ym\velodd
'Cram' Il'r Ysgvl i siarad am
brofrnd9l1 ei fywyd. Dechreuodd
gan son am ci garrref a lie roedd
y byw. Roedd ei gartref yn
ddifrein tiedig iawn a ehafodd
hlenryndod erchyll. Tyfodd i
f)lly'n ulligolyn UeIsgar oedd yn
Lorri'r gyfraith yn rheolaidd.
o ganlyniad i hyn treulioc:lc:l

gyfnodau helaeth yn y carchar, ac
yn dilyn cyfnou 0
gamddefnyddio sylweddau fe'i
canfu ci hun me\vn uned gofal
arbennig yn yr ysbyty. Dyma
ddechrau newid pethau.

Tra roedd yn anymwybodol
daeth grw p 0 tIDigolion at ei
weiy a gofyn a gawscnt weddlo
drosto a, phan ddeffrodd cafodd
droedigaeth. Gwelodd oferedd ei
fywyd blacnorol a
phenderfynodd fyw bywyd
cyfiawn a dlOlch i Dduw am yr
ail gyfle a gawsal. Heddi\v, mae'n
mynd 0 "lnsyl..ll )'Ggolioll
fryutlin yn rllybuddlo pobl ifanc
rhag peryglon yr oes. Mac hefyd
yn sweddlo drostynt.

Cafodd ei ymwcliad Bryn
effaith ar ddisgyhlion Ysgol
Drynrcfuil t1 mawr obclthir y
byddwn yn cofio'r neges am
am:,er maith.

lawn.

Plant Mewn Angen
2002

Daeth yr amser eto eleni i blant
Ysgol Brynrefail ymgyrchu i hel
arian at blant mewn angen.

Ein uchelgais y flwyddyn yma
oedd gwella ar gyfanswm y
llynedd, a ehyrraedd targed 0 fil
o bunnoedd.

Wedi'r trafod, y dewis a'r
dethol, daeth y syniadau'n frith,
o goginio teisenau a golchi ceir i
gynjo'r athrawon a gemau pel
droed rhwng y staff a'r
disgyblion. Rhwng popeth
cyraeddasom ein targed ac fe
gawsom gyfanswm 0 £1,023.16,
ac mae'r arian yn dal i ddod i
mewn.

Hoffwn ddioleh ar ran y
chweched dosbarth i bawb a
gyfrannodd ae a helpodd i neud
y diwrnod yn un llwyddiannus
•

Geraint Iwan

Unwailh eto mae Eifion wedi
bod ar ei tlcithiau gyua'l nona.
Y penwythnos dlwethaf fe fu yrn
Mhol1l.YPW 1yn llOfio dros Eryri
ym mhen~!\mpwn.aeth Cymru. I
rywun arall, fe fuasai yn swnio
yn beth enfawr ac yn
bell\V)llhnos i'\v gofio, ond
erbyn hyn, dim ond
penwythnos arall ydocdd i
Eifion. llntvJlith eto
diilglciriodd gan gael cyn [atyn Y
100 medr frest 3C 3il yn Y pili
pala.

Ond ychydig wythnosau yn
61 cymcl"odd Iiin lllc)vn
rhywbeth a oedd yn wahanol
iddo ef ei hun hefyd. Fe aeth am
~vYLhnos i Millfield, i wersyll
ymarfer tim notio Cymru. Yrna
rocdd -yn mynd drwy
ymarferion i ddatblygu hyd yn
oed ymhellach. Roedd yn rhaid
iddo gadw at ddciel arbennig ac
it\~h) fc;l y dywcuotltl 0 wrtlla i
'dilll byQ yn oed Dioclcd a map·
J!let!,;,{!u((~d_' Llrwy "un~lld hyn
enillodd S~F ~roi:i Gymru, Ull
arall at ei l!9sg1Iad. ~'eJffrind i
hifion dymunafhoh twe ~ddo yn
ei gystadlaethau nesaf, ac rwyf
bron yn berffaith siw r y bydd
lllWJ ..~v QmdallO yll rhif)'ll nlil
nesaf o'r Eeo.

Eifion Williams

edrych yn hawdd.
Aeth rhyw ddcng munud yna

tan y eafwyd y trydydd cais. Fi
yn ei ehroesi yn y gornel gyda
rhediad 0 gic gosb. Methwyd a
throsi'r un gic, felly er cael tri
chais, roedd hi'n dal iedrych yn
amhosib i gael y gem yn 81 yn
gyfartal gyda'r sgor yn 28-15,
ond cario 'mlaen wnaeth y
tlm .Er ein hymdrechion,
diwedd oedd i'n gobeithion gan
unwaith eto adael yr wythwr
drwodd am gais gwan araIl, ei
drydydd o'r gem a phumed i'w
dim. Felly, y sgor derfynol oedd
35-15 i'r ymwelwyr.

Gydag ychydig m\vy 0 waith
ar y taclo rydym yn gobeithio
rhoi gwell Sloe y tro nesaf i'r
rhai a (chwarae teg iddynt)
arhosodd i'n gwylio.

Geraint Iwan

16
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\In Yr ~.JdlfrIIC

arnom angen
ysbrydoliaeth 0 rY'...le, able
g\vell i'\l.' gael nag araith fechan
i'r p\vyn [ gan tin hann\~yl
rcol\\'rl trtr Henryd Haddon
JVll\;ih i\~f~)-YcI[hiodd. 0 fewn
~h\~~rt:cr a,-vr o'r a~1 h",nncy,r
roedutm \veui cael [ri cais ein
llunain. Y cynTaf oedd gan y
\.:aplcn, John Paul, yn croesi ar
61 )rchydi~ funudau o'r ai1-
ddechrau. Ac )'na, bron yn syth,
rhedioL1 g!ln ~'t'w~th"vr7 Arvon
Sall:,11uT:'f, 0 sgrym. VII rlle(ieg
drwy ddw~' dacl Ban ci )vnC;UQ i

Tim Rygbi'r 6'ed
Tasg ddiweddaraf y tim oedd
diddori rim Coleg Glynllifon.
Er i ni golli ein gem
ddiweddaraf yn erbyn Ysgol
Amlweh 0 15 pwynt i 10 roedd
ein hysbryd yn uehel. Ond,
unwaith eto fel llawer gem arall,
gadacl ein hunain i lawr yo y
deg munud cyntaf a wnaethorn.

Dau gals gwan o'n safbwynt
ni i'r ymwelwyr. Eu wythwr
nhw yn torri ddwywaith drwy
ein hamddiffyn yn llawer haws
na beth a hoffwn. Erbyn harmer
amser rocdd perhau wedi mynd
o ddrwg i lawer, lawer gwaethl
Roeddem wcdi ildio dau gais
arall. Er bod yr ymdrech i
stopio'r ceisiadau yma wedi bod
yn well, nid oedd yn ddigon.
Felly ar hanner arnser roedd
hi'n 28-0 iGoleg GI}·nllifon.

Roedd

Ll/lgell ffenestrii Beth am Ofy" i Ffenestri Seiont ae efallai y ceuxb
Maroin yn ell gosod! Cyn-ddisgybl Gethin yn rhoi yr ordors'!

'Ar wythnos profiad gwai th, fe
es i'r fcddygfa yn Llanberis. 'Ira
yno Ie gcfais y cyfle i weld ~U[

fath 0 waith a ocdd yn cacl ei
wneud gan y nyrsus, y
doctoriaid a'r derbynnydd. Un
o'r profiadau gorau yll YSlOJ )'T
wytbnos oedd mynd l'r clinic
babis. Yn sicr, mae'r profiad
wedi fy helpu i wneud
penderfyniad ar rorfer y dyfodol
Hoftwn ddiolch i holl staff y
fcddygfc.t aID fy llClpu yn Y loll
yr "yytl"lno::..

Cerl M~r~dydd WilllQms

* * *
M\vynhaodd y mwyafrif hclaeth
o'r n\vyddyn eu lleoliadau
f;:WllllllgtVllhdllOl. I101f~1'r ysgOI
QdiOlCb i'r Cyllc)g_wvr aIU eu
cefnosaeth ac am ro~ prQfi~d~\l
DUl111101J'r diSgyblion.

'Am wythnos ym mis Hydref,
llwyddodd disgyblion
Blwyddyn 11 Brynrefail i
ddianc o'r ysgol am wythnos 0
agoriad llygad. Yn sicr, bu'r
wythnos yn un bleserus i mi
wrth i.mi droedio am y tro
cyniaf trwy ddrysau Cwmni Da
- Cwrnni Teledu Annibvnnol~

yng Nghaernarfon. Dysgais am
lawcr sy'n digwydd yrn rnyd )r
cyfryngau a braf oedd eael
gwneud rhywbeth drwy'r amser.
Agorodd y profiad ddrysau
newydd i mi ac mae wedi fy
helnu wrth Rei~jo dewis gyrfa.
Bu'n brofiad diddorol iawn a
hoffwn ddiolch i'r cwmni am
yrndopi a mi am wythnos gyfan'

Huw Foulkes, 11E

* * "*

Ysgol
Brynrefail

(Parhad) .J
Profiad Gwaith BI. 11
Ax ddeehrau mis Hydref, fe aeth
disgyblion Blwyddyn 11 yr
ysgol am wythnos 0 brofiad
gwaith. Yn ystod yr wythnos
cafwyd cyfle i wneud
gwei thgareddau gwahanol a
dysgu llawer 0 sgiliau newydd
yn eu safle gwaith.
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baw wedi crynhoi 0 fewn y
boiler ac roedd yn rhaid ei olchi
allan eyn ail-lenwi'r boiler.

Gwaith arall gafodd ei
wneud oedd gosod yr enw
'Dolbadarn' ar ddwy oehr y
{saddle tank', a thynnu'r rhif 2
oddi ar yr injan. Roedd yr enw
newydd wedi ei fwrw 0 bres yo
y ffowndri i batrwm a wnaed
gan Edward Jones (Ned
Patrwrn), ac wedi ei lathru yn y
sied injan gan Alwyn a minnau.

Cymerodd yr holl waith 0
wyth fore Sadwrn hyd bedwar
fore SuI - ae yna, roedd taith
gartref ar gefn beie yn fy
wynebu! Gan mai prentis
oeddwn, ac yn ennill dim ond
pum swllt ac unarddeg ceiniog
yr wythnos, roedd y tal
ychwanegol yn dderbyniol
iawn.'

Llawer 0 ddiolch am
gipolwg ddiddorol a
gwerthfawr i un o'r amrywiol
grefftau a oedd yn gysylltiedig
a'r chwarel. Oes mwy 0
atgofion gao rywrai?
Ffatri Bedwargoed
Roeddwn i wedi tybio y byddai
rhywun wedi cysylltu ynglyn a
Ffatri Bedwargoed, ond dis taw
iawn fu'r ffon dros y mis
diwethaf, ac ofer fu disgwyl y
postmen! Ond dyna fo, efallai
fod pawb ohonoch yn rhy
brysur yn paratoi am y 'dolig.
Rhag Hysbysiad: O'r Celtiaid
i'r Cestyll
Dyna detun cyfres 0 ddeg
darlith a gynhelir yn Y
Sefydliad Co[fa~ Llanrug 0 fis
Ionawr nesaf. Y tiwtor fydd
Gwilym T. Jones 0 Adran
Addysg Gydol Oes y Brifysgol
ym Mangor. Mwy 0 wybodaeth
a manylion am y gyfres yn
rhi1}rn nr:safyr 'Eco'.
Rhag, rhag hysbysiad: Hel
Achau a Hanes Teuln
Fel y bydd y gyfres uchod yn
darfod, bydd un arall yn
cychwyn - yn yr un safle, ac ar
yr un noson - y tIO hwn yn
cynnis arweiniad i'r rhai sydd a
diddordeb mewn cychwyn ar y
da:sg u chwilio hanes eu tculu.
Unwaith eto, mwy 0 fanylion i
ddilyn yn y flwyddyn ncwydd.
Os oes unrhyw ymholiad neu
unrhyw sylw gennych ynglSrn
~cgagweddQu 0 banes lleol bro'r
'}Sco', yna cysyllnvch a Dafydd
Whiteside Thomas, Bron y
Nan l, Llanrug, Caernarfon.
(Ffon: (01286) 673515).

dim a fu'n ail diwbio injan stem
ar Bone Penrhydd Bach. Gan
fod newid plwg yn orehwyl
beirianyddol gymhleth tu hwnr
i greadur mor ddi-glem a fi,
gadawaf i Fred Williams
ddisgrifio'r orehwyl ei hun.
Mae'r termau a'r disgrifiadau
yn gofnod pwysig 0 grefft a
berthynai i'r chwarel, er nad
ch warel wyr oedd yn ei
meithrin.

'Roedd y Peiriannwr wedi
penderfynu ail diwbio injan
stem rhif 2 yn Penrhydd Bach.
Felly, ar fore Gwener olaf y mis
roedd Alwyn (fy nghyd
brentis) a minnau wedi llwytho
wagen foes hefo tiwbiau pres a'r
holl offer oedd yn
angenrheidiol i ail diwbio, i
olchi'r boiler ac i drin berings.
Roedd trelniadau wedi eu
gneud efo'r Hen Deulu (sef y
chwarelwyr) i ni gael ein cludo
i fyny'r gellrydd yn y pnawn er
ffi\\')'n gv. neud yn siwr fod
popeth ar gael erbyn dydd
iadwrn. Roedd yna
ddeallrwriaeth fod )' tim -
Geor c Roddick yr hen Sgotyn,
Hu h R. Jones )T Hen Flaenor,
Alwyn Owen, yr Hen Gent,
John Griffith ~.dreifar (0 Gae'r
Bythod 0 cofiaf yn iawn), a
minnau - )'n gweithio drwodd:
hyn ny yw, gw ei thio dI1\'\" r
Sadwrn nes byddai'r gwaith
wedi ei gwblhau,

Gwaith budur iawn oedd ail
diwbio, ac yn fuan iawn
roeddem ni'r prcntisiaid wcdi
newid 0 wyn i ddu gan nad
oedd gennym y profiad 0
wybod sut i osgoi baeddu! Fy
ngwai th i oedd dal yr offer er
mwyn i George ei daro efo'r
ordd fawr (y (Monday'). Roedd
angen imigael nerfau 0 ddur, a
ffydd na fuasai George yn
meth u, ohenvydd roedd fy
nwylo 0 fewn modfeddi i'r pen
oedd yn cael ei daro! Gwai th
Alwyn oedd yn y bocs mwg yn
r)Tnnu'r tiwbiau allan fel yeaent
eu rhyddhau. Yn y eyfamser
roedd Hugh a JOl111yn gwnr:ud
~aith cynnal a chadw ar y
berings a phinnau'r 'llnk
"Wti01l'.

Weill cael yr hen diwbiau
allan roedd angen rhoi'r rhai
n~wydd imewn a'u chwyddo ag
urfer arbcnnig cr IDwyn iduyntaaill pwysedcl 0 8an pwys i bob
modfedd sgwar pan fyddai'r
boiler dan stem fore Llun.

Wcdi'r holl gnocio roedd

(01248) 361044

ENS RIDWLAS

HwSZZsedd at gael ar grfer pob
math 0 logi preifat - n05weilhiau
ill1ilD, pilrlloll, mpiflu Ol.C a~i. .
Gwasanaeth personol a thelerau
rhesymol san

BWS BACH AR LOG

Atgonon am ail diwbio injan
stem
Yn ystod y mis diwethaf
dcrbyniaio lYlb]T diddorol
iawn bun Pr~a Willi~m~ 0

Wr~c~gm (Erw HllUl, Beti1d,
gyn t). Roedd yn cyfeirio at
erthysJ yo y-r 'hco) ra~ml<:oedd
yn 01 yn disgrifio'r injan stem,
CUna' yn cael liwb newydd.
l1tboffouu yr ~rtbysl ~fQ'r
gmser yn 1~~7 pm ucutl yn
brentis yn lard Gilfach Ddu. ac
yn cael y gwai lh 0 fod yn rhan 0

I'r rhai ohonoch sydd a diddordeb mewn bel achau a
chasglu hanes eicb teulu, mae astudio copiau 0 hen
ewylly~iau yn amI iawn yn rhoi llawer 0 wybodaeth am
gysylltiadau teu1uol, ond yn ogystal, yn rhoi darlun eithaf
cryno 0 amgylchiadau byw pobl mewn cyfnod arbennig.
Dengys llyfr yr Athro T. Ceiri Griffith,Achau acEwyllysiau
TeuluoeddDe Sir Gaemarfon gymaint 0wybodaeth sydd i'w
gael 0 hen ewyllysiau; ac y mae rhannau o'r llyfr hwnnw yn
cynnwys cyfeiriadau at ardaloedd ym mro'r 'Eco', yn
enwedlg. plwyf Betws Garmon, a'r cysylltiadau a phlwyfi
Llanberis a hyd yn oed Llanrug a Llanddeiniolen.

Yn ddi~eddar deuthum ar oherwydd ynghlwm wrth yr
draws COPl 0 ewyllys porthmon ewyllys ceir rhestr SlOC o'i
o blwyf Llanberis a adawodd eiddo yn y Cwmglas. Rowland
gryn swm 0 arian i'w rannu Owen, llafurwr (yr un person
rhwng ei blant, a chysidro i'r mae'n debyg ac a fu'n dyst i'w
ewyllys gael ei dyddio bron i ewyllys) a William ab Edward
ddwy ganrif a banner yn 61. iwmon oedd yn gyfrifol a~

Trigai Robert Ellis yn y brisio'r stoc, Roedd v ddau \'I1
Cwmglae, Llanberis, ac y mae'r blwyfolion I_lanberis,· a
cwyllys wedi ei dyddio ar y llofnodwyd gwerth }' pnsio at }'
trydydd dydd ar ddeg 0 Ebrill seithfed 0 Fehefin 1751.
1751, a'i harwyddo ganddo, Mae'r Sloe ''11 dangos 'math
gyda Rowland. Owe.n,. Robert 0 ffermio oedd yn g)·ffredill )'m
Owen a FranCIS Willlams)rrl 1)1wlch Llanberis yn \' vfnod
dy.s[~on. Di:n ond Francis hwnnw, Roedd san Robert Ellis
WillIams 0 r tystion a11a1 600 0 ddefaid gwerth pedwar
arwyddo'i enw, Fel y mwyafrif swllt a chwe cheiniog vr un:
o c~yllysiau, yn Saesneg yr cyfanswrn 0 £135. Gan fod yr
ysgrifennwyd hi, ac y mae'n arnser hwn o'r flwyddyn yn
cychwyn yn dcbyg i lu 0 agos i dymor cneifio, roedd
ewyllysiau eraill o'r un math; ganddo 120 pwys 0 wlan gwerth
(In the name of God,Am~~ I banner coron y pwys, sef
Robert Ellis of the parish of cyfanswm 0 £15. Ond rocdd
Llanberis in ehe County of anifeiliaid craill ar y fferm
(:;al!fflO'l"lJO'l2. drover, do "lake rIlls hefyd: 15 0 warthcg gwerth
1ny Last Will and Testa1nent in teirpunt yr un, pllmp eidion o)r
manner and [ann following, first un gwerrh, chwech 0 fustuch
reco1nmendi1tg my Sotll to God gwerth punt a deg swllt yr un ac
W}l~ gave it, and mY,bod..v to be wyth 110 gwerth punt yr un.
bt~ned as my ExeClttnx 'hereafter Roedd ganddo gaseg yn werth
natned s}uzll think fit.' pedair punr, gwair gwertb

Mae'n mynd ymlaen i pedair punt, a chynnw~'s y [y yn
drefnu rhannu ei arian rhwng ddeugain punt.
ei blant, gan nodi'r swm Ond 0 bosibl mai'r cyfeiriad
dyledus i bob un: ei ferch Jane mwyaf diddorol yn v rhestr
~o~erts i dderbyn £35; ei fab, brisio yw'r ffaith fod' ganddo
r.illii:i l\ObCftl>J &J~; .i f'WI'Wh, hefyd. 60 0 eifr owerth deuswl1t
~~ry Roberts, £35; ei fab yr un (ac y mae trigolion
Griffith Roberts, £35; el ferch, Nan[pCrl~ a Llanbcriij yD
Martha Roberts, £35; a'i fab parhau i ddioddef odcli wrth
D~nial.~oberts, ~,3S.Roedd yr ddisgynyddion y rhain!)
arlan 1w dalu 1 r plant pan Byddai'n rhaid disgwyl bron i
gyrhacddai Dob un OhOllynt \;i h'lnn~T (;an mlynedd arall cyn i
biD-~lwydcl yn un ar bymthee ~ttld. y }4-genol w~h9rdd
6t!d. Dyl~tQwVdd vr Yt.;lluror [endnLiaid rhag cad,y gcifr ac
~eddgofulu am yr arian a'i da~u ltr stoc gael ei gollwng' yn
1 r plant gr yr !lmser cywu. rhydd i ddalblygu'n ',vylll' ar
Rhoddwyd y cyfrifoldeb lethrau Eryri.
hwnnw ar 'my belO'lJed wife,
Cat/z£rine Griffith. '

Ond ceir ol-nodyn diddorol
if WM~19dyr c~vyllys hefyd. Mac
Rob'Wr\ Dlli~ yn dymuno ar i'w
truw£l, Kh~ TIllli ~'lcwyrhr,
William Griffith otalu am v
plant l~l Yn1ddl~i~d~lWYf,!Ie
mae'n erfyn ar i'w blant "'not
,1.0) deal hard w1th the;r
mVLb'ir in ~~~c;she remains :\
wlllOw."

Mae'n amlW2 iRobert Ellis
farw'n gynnar wcdi hyn,

Hen Ewyllysiau



CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWVR

Amgueddfa Lechi Cymru
Llanberis, Gwynedd
Crefftwr Chwarel

Cyflog j ddechrau: hyd at £18,363 y flwyddyn
Cytundeb: 1 Flwyddyn i ddechrau

Mae Amgueddfa ac Orielau Cenedlaethol Cymru am
benodi Crefftwr Chwarel i ymuno a'n tim arbenigol
yn Amgueddfa Lechi Cymru, un o'n prif safleoedd
treftadaeth, sy'n denu dros 100,000 0 ymwelwyr y
flwyddyn.

8ydd yr ymgeisydd Ilwyddiannus a chymwysterau
technegol ac yn medru arddangos y dulliau traddo
diadol 0 hollti lIechi ayyb, wedi cyfnod 0 hyfforddiant
arbenigol yn y grefft, gan gyfathrebu'n hyderus
gydag ymwelwyr yn y Gymraeg a'r Saesneg. Mae
diddordeb brwd yn r61 addysgol yr amgueddfa yn
hanfodol.
Am fwy 0 tanylion a ffurflen gais, rhowch ganiad

i'n lIinell ateb ar gyfer swyddi ar 02920 573348.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 10 lonawr 2003.

Mae AOCC yn gyflogwyr cyfleoedd cyfartal.
Croesewir ceisiadau 0 bob rhan o'r gymuned.

\.. -
......

t1"'~IIIJf)_~'
AMGUEDDFEVDD AC ORIELAU

CENEDLAETHOLCYMRU
NATIONAL MUSEUMS &
GALLERIES OF WALES

JOHN PRITCHARD

ef, gallwch ddod ag ef i mi,
erbyn dydd SuI, Rhagfyr 8. y
cyfeiriad yw Cilfynydd,
Llanberis; neu ffoniwch fi ar
01286 872390.

Os mai rhoi fydd ein plant
trwy Blentyn y Nadolig, cael
wnant trwy'r ail gynllun. Mae
mwy nag un mudiad
Cristnogol wedi cydweithio i
baratoi llyfryn lliwgar, llawn
darluniau, sy'n cynnwys
fersiwn newydd syml 0
Efengyl Luc. Bydd y llyfryn
yn cael ei gyflwyno'n rhad ac
am ddim iblant blwyddyn 6 a
hlwyddyn 7, sef plant hynafyr
ysgol gynradd a phlant
ieuengaf yr ysgol uwchradd,
Mae pob un 0 ysgolion bro'r
Eco wedi derbyn y cynnig, a
bydd y plant yn cael y llyfryn 0
fewn y dyddiau nesaf. A thu
cefn i'r cvnllun hwn hefvd~ .
mae awydd i ddangos cariad
Iesu Grist uwy helpu plant i
ddarllen y newyddion da
amdano drostynt eu hunain.
Mae'n plant ninnau'n blant
anghenus 0 ran eu hangen i
glywed a deall beth wnaetb
iesu drostynt.

An nid ein plant yn unig.
Pobl anghesnus ydym ninnau;
ac yng Nghrist, pobl yn rhoi
a'r derbyn. Pobl sydd
gobeithio yn rhoi yn hael yn
ein cariad at eraill am ein bod
wedi derbyn yn hael 0 gariad
Duw.

Bydd a wnelo llawer 0
ysgolion y fro a dau gynllun
cyffrous iawn 0 hyn i'r Dolig.
Rhoi fyddant trwy'r naill a
derbyn trwy'r llall. A bydd a
wnelo'r ddau weithgaredd a
chariad Duw at blant y byd.

Bydd sawl ysgol yn cefnogi
cynllun bocs esgidiau
Ymgyrch Plentyn y Nadolig.
Anfonwyd miloedd 0 focsus
o'r fro hon ers i'r cynliun
gydio yn nychymyg cin
hysgolion a'n heglwysi rai
blynyddoedd yn 01. Ac eleni
eto bydd cannoedd 0
deuluoedd yr ardal wedi
paratoi bocs 0 anrhegion i'w
anfon at blant sy'n wynebu
tlodi neu ryfeloedd mewn sawl
gwlad yn Ewrop a thu hwnr.
Mae pobl yn awyddus i roi. A
diolch am hynny. Mae'n werth
cofio rnai'r hyn roddodd fad
i'r holl beth oedd ffydd
Gristno601 dau gyfaill 0
Wrecsam a deimlodd
reidrwydd iwneud rhywbetb i
helpu plant bach anghenus.
Eu hawydd hwy i ddangos
carrad Iesu Gn~t at eraill a
barodd iddynt feddwl am y
cynllun yn y lle cyntaf.

Os byddwch am baratoi
bocs a heb wybod lle i fynd ag

RHOIA
DERBYN

Un funud fach



Ymsyn~hQrwyr AriQnnQI
Annlbynnol Lleol (setydlwyd 1974)
Ffon: (01248) 355055

CDH

A

YSWIAIO EICH TY
(i arbQd coiled i chi):

YSWIRIO EICH CAR
(i arbQd collad i chi ): nQU
VSWIRIO EICH BVWVD
( I arbed Golled i'ch teulu)

Cysylltwcha'r isod Iweldmor rhad
yw cost yswiriant gyda CDH
Andre (BetheVLlanberis)

Bryn (Mon)
~uryn (eaerl'lartona'r cylch)
\John Elfion (Pcni~ilrwaun)

Pcaun o'r rhain ~ydd
hwy~I"ftt?

Ymosododd un aelod o'r
Pwyllgor arno yn ffyrnig, 'Don't
you realise we are dealing with
public money.' Y noson honno
trodd John ataf ac meddai, 'That
remark clinched the matter for me -
I realised this was going to be a
serious and properly administered
development. '

John a'm dysgodd sut i
wynebu a goresgyn anhawsterau
gweinyddol yn y Swyddfa
Gymreig, a nodi'r personau y
dylwn gysylltu a hwy i gael y
maen i'r wal. Ar un achlysur bu
ei gyngor yn holl bwysig pan
roes gymorth i mi gysylltu'n
unionsyth a Syr Wyn Roberts i
wyrdroi symudiad yn y Swydda
Gymreig fyddai wedi bod yn
ergyd farwol i'r Antur.

Parhaodd diddordeb John yo
yr Antur a deuai yma 0 dro idro
iweld sut yr oedd y gwaith yn
datblygu. Ei gyswllt olaf a'r lle
oedd gofyn caniatad iosod sedd
ar y safle er cof am ei wraig, Pat
Mooney - oherwydd - yn ei
eiriau ef. 'This is the place, beyond
all others, where I have seen the
most striking indication of love at
work. J Daeth ef ac aelodau o'r
teulu yma i gyflwyno'r sedd,
sy'n ddodrefnyn hynod 0 hardd,
i'r Antur yo ffurfiol. Mae y sedd
yn un o'r pethau a drysoraf fyth.

Roedd ymroddiad John i'r
egwyddor 0 roi hawliau cyfarral
ac annibyniaeth 1 bobl a nam
meddwl yn llwyr a
digyfaddawd, ac iddo ef mae
llawer o'r diolch fod yr Antur
wedi ei selydlu a'i darblygu fel
ag inewid agwedd y cyhoedd at
rai anabl.

Tros y blynyddoedd rwyf i
wedi derbyn canmoliaeth a
chlod di-ddiwedd ar sail y
benditruon sydd wedi deillio yn
sgu sefydlu1r Antur. WeithillU
hyddaf yn cywilyddio 0
~yl)'Vcddoli mai digwydd bod yo
Gadeirydd wyf i, a~ fod
gweledigaeth a llafur calcd
craill, oedd yr un mor bwysig,
heb gael ei gydnabod yn yr un
model

Ar 61 colli Par aeth John yn 01
i'w hen BYnefinyn I~erdd()n lie
treuliodd yr ychydig fisoedd
olaf o'i oes.

Heddwch i'w lwch.

-

Er Cof am John Mooney
Peth pur anarferol yw gofyn am
ofod yn Eco'r Wyddfa i dalu
teyrnged iwr na chlywodd fawr
neb o'r darllenwyr amdano.

Yn niwedd Hydref, mcwn
pentrefyn yr Iwerddon, bu farw
John Mooney, gwr oedd yn
gyfaill mawr i mi, a'r
cyfeillgarwch hwnnw wedi bod
yo rhyfeddol 0 bwysig yn y
ffordd yr effeithiodd ar fywydau
llawer iawn 0 bobl.

Gwas sifil yn y Swyddfa
Gymreig oedd John hyd ei
ymddeoliad rhyw ddwy neu
dair blynedd yn 01. Deuthum i
gysylltiad ag ef yn nechrau'r
wythdegau y ganrif ddiwethaf,
yn ystod y cyfnod pan yr
oeddwn yn ymladd am well
gwasanaetbau i bobl a nam
meddwl ac ynghanol brwydr a
MENCAP i geisio eu perswadio
i sefydlu rhan barth ar wahan i
Gymru.

Yo dilyn penderfyruad
Ysgrifennydd Cyrnru i efydlu
gweiihgor j Y tyried )' sefyllfa
fe'm cefais fv hun vn dod i

• 01

gysylltiad agos iawn a David
E\ ans a John Mooney o'r
Swyddfa Gymreig, a J\-1aflin
Wcinburgh ocdd ar y pryd yn
gyfrifol am Scfydliad Addysgol
Mencap yn Pengwern. Bum yn
cydweithio a hwy pan
ddatblygwyd strategaeth gafodd
ei badnabod fel 'Strategaeth
Cymru gyfan ar gyfer pobl a
nam meddwl'. Derbyniwyd y
strateaaeth, oedd nr y pryd yn
Rwbl chwyldro~dol> gan y
Llywoorac[h. a chcfai:;
gcfuogacth a ChymOflh y lfi
c)rfaill i rQi cynnig ymlacn am
nawdd ariannol i geisio sefydlu
prosiect yn y Waunfawr i brofi
fod athroniaerh y strategaeth yn
ymarferol.

John Mooney) ar ran y
Swyddfa Gymreig, fu yn y
cyfarfod yn Waunfawr ar
Fehefin IS, 1983, pan roddodd
yr ardaJ sel eu bendith ar y
cynllun. TIf hcfyu, y nO~011
honno, fu yn dosbar~hu'r gwin
cartref yng ngardd .Bryn £ithin.
Cof da am yr annwyl ddiweddar
(Wil Cymro', wedi mwynhau
gormod o'r hylif, yn 9mddlffyn
ei hun gan ddweud 'y G\vyddal
dd;a~1 'na oedd y drwa'.

Bydd9i John yn dod i
bwyllgorau'r ymddiriedolwyr
yn Bryn Eilhin, a chofiafyn dda
am un drafodacrh arbcnnig pan
lldcall\vyd fod pcrchcll110g Bryn
P~strll rn 60fyn £1 R,OOO am r

, lIune. l\ocdd lIclounu'r p)vy1lb"or
I yn ystyried hyn yn gwbl
I afrc\;ymol a dyma John yo
dweud. 'In the conte:5l[of wh!l[
the project will ultimately cost
this is a very small item.>

'Dyma fan, yn hytrach nag unlle
arall lle grwelais yr arddangosiad
muiyaf arwyddocaol 0 gariad ar
uuuth. '

ANTUR
WAUNFAWR

Gwasanaeth casglu rhad ac am ddim
hm nvy 0 fallylion cY~Jlltwch a~

Anvvcn ar 01286 674155

M!le"r Cynllun yn brin 0 gyfr!lni!ld!lu
trydanol:

yn arbcnni~ poptai~pciriannau
golchi/sychu ayyb i7w ailgylchu

Antur Waunfawr
CYNLLUN DODREFN

Cibyn Caernarfon

Ymestyniad ffOn wedi Torri?
Angen rhoi Newydd? OS felly

~ FFONlWCH "8'

(01286) 650247 neu (07780) 811617 (symudol)

Eifion Hughes (7 diwrnod)
OwasanaeLh Da am Bris anhygoeL

bach i Gavin a Shona, wyr bach i
Ron a Myra Turner, Collwyn a
gor-wyr bach i Mrs Betty Hughes.
Wedi ei enedigaeth gorfu i 1010
gael ei symuc I Uned Gofal Brys,
Adran Plant Ysbyty Glan Clwyd,
ond braf cael dweud ei fod wedi
cael dod adref erbyn hyn.
Dymunwn bob bendith iddo a'r
teulu.
DIOLCH. Dymuna Mrs Betty
Griffith, Gorffwysfa ddiolch i'w
theulu a'i ffrindiau am y
dymuniadau da a'r anrhegion a
dderbyniodd ar achlysur dathlu ei
phen-blwydd yn 80 oed. Anfonwn
ein cotion atoch Mrs GrIffith gan
obeithio y byddwch yn gwella (o'r
boen yn eich cetn).
CYDYMDEIMLO. Anfonwn ein
cydymdeimlad dwysaf at Roy
Owen, 11 Dol Erddi yn ei
brofedigaeth 0 golHei dad.
DIOLCH. Dymuna Leslie, Nan a
theulu y ddiweddar Mrs M. Jones
(Cae Adda gynt) ddiolch am bob
arwydd 0 gydymdeimlad a
chymorth a dderbyniasant yn eu
profediqaeth 0 golll mam, nain a
'nain hen' annwyl lawn.
DYMUNO'N DDA. Ohervvydd
amgylchiadau personol ni fydd
Rhlaln a Ftlyr yn anton candau
Nadohg eleni. Dymunant Nadohg
Llawen a Blwyddyn NeYJYddDda
i'w noll ffnndlau a pherthnasau a
diolch arbennig am y cymorth a
gawsant drwy'r flwyddyn.
LLONGYFARCHIADAU 1 Sarah
(Syrjyri) ar eneotcaetn mao
bychan, ac i Charlotte Evans
sydd yn nain i'r un bach.
DIOLCH. Dymuna Nan Roberts
ddiolch am y gelriau 0 gysur a'r
cardiau a dderbyniodd yn ei
phrofedigaeth 0 g011i mam.

SEFYDLIAD Y MERCHED.
Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol y
Sefydliad yn Festri Croesywaun
ar 7 Tachwedd. Croesawodd Mrs
Catherine Jones, y Llywydd, Mrs
Pat Parry, Ymgynghorydd SYM i
Iywio'r cyfarlod. Eglurodd Pat
ddelwedd y Sefydliad gan annog
yr aelodau i geisio cael mwy 0
aelodau I gymryd diddordeb.
Etholwyd y Swyddogion canlynol:
Llywydd: Mrs Catherine A. Jones;
Is-Lywydd: Mrs Mair W. Williams;
Ysgrifennydd: Mrs Anne W.
Williams; Is-Ysgrifennydd: Mrs
Pat Parry; Trysorydd: Mrs Wenna
Edwards; Is-Drysorydd: Mrs Mair
Parry

Diolchodd y Llywydd i Pat.
Enillwyd y raftl, oedd wedi ei rhoi
gan Mrs Nancy Buckley, gan Mrs
Wenna Edwards.
DAMWAIN. Gorfu j Barry Hanks,
2 Ael y Bryn dreulio cyfnod yn yr
ysbyty, wedi iddo fod mewn
damwain car. Mae adref erbyn
hyn ac yn gwella yn ara deg.

Bydd yn rhaid i Bryn Griffith,
Perthi orffwyso a chymryd
pstnau'n ara nawr wedl «ioo dorri
bewo ei oroec mevvn cernwein.
LLONGYFARCHIAAU.
EistAddtod Llongyfarchladau i'r
plant ru'n cystadlu mor frwd yn yr
Eisteddfod ddechrau'r mis. Oiolch
i'r rhai roddodd eu hamser i'w
hyfforooi 6C I drefnwyr yr
Eisteddfod
CyngArdd M~Q canmot mawr i'r
soe eerco a Iwyfanwyd gan
ddisgyblion Ysgol Syr Hugh
Owen, Rydym yn falch iawn 0
Prydari Tornes. Stad TrAf Eilian a
oedd a rhan flaenllaw yn y sioe.
Genedigaeth. Ganwyd mab
bychan. 1010 Datydd. I Kar9n a
Dowj Morri~, DrYl1 vtilYrJ, Llri1YVo

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

WAUNFAWR :
I

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



Rhai o'n cystadleuwyr 'dychrynllyd',

/p wlr i chi. Anti .JtJan ydi h(jnl

URDD ADRAN BENTREF. Wedi
bwrlwm yr Eisteddfod Bentref y
mae gwelthgareddau'r Urdd wedi
cychwyn a hynny bob nos Fercher
06.30 hyd 7.30 i blant 0 Flwyddyn
2 i fyny. Cafwyd noson hwyliog
nos Fercher, 20 Tachwedd gyda
gem 0 Bingo. Nos Fercher, 27
Tachwedd bydd gemau amrywiol
yng ngofal Geraint George a'r nos
Fercher canlynol bydd gwaith lIaw
Nadolig hefo Anti Carolyn.
CLWB YR HENOED. Dymuna'r
Pwyllgor ddiolch i bawb a
gyfrannodd at Noson y Ftarr
Nwyddau, nos Wener, 22
Tachwedd gyda'r elw yn mynd
tuag at Ginio Nadohg yr Henoed a
gynhelir yng Ngwesty r Buckley,
Biwmares ar 14 Rhagfyr. Pob hwyl
I cnwt all.
GWELLHAD. Ein cotion anwylaf
at bawb ohonoch nad ydych yn
teirnlo'n rhy dda a gobeithio y
byddwch 011 yn gwella erbyn y
Nadolig. Ein cofion cynhesaf at
Eurwyn Jones, Camelot wedi ei
arhosiad yn Ysbyty Gwynedd.
PWYLLGOR N~UADD. Nos lau,
31 Hydref cafwyd noson
Iwyddiannus lawn gyda'r Neuadd
Gymuned yn orlawn 0 blant yn
mwynhau mlri Noson Calanqaeat
Bu'n dasg hynod 0 anodd i'r
beirniaid, Anna Marie a Tudur
Huws Jones a diolchir iddynt am
eu parodrwydd I gyflawni'r dasg
hon a hynny mor annwyt.
Mwynhawyd cystadlaethau 0 bob
math o'r jac lantern orau. ysgub,
mwgwd a'r wisg orau. Roedd
swynion 0 bob math hefyd wedl u
creu a cnatwvd taisonnau

Camera yn ng01al Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ffon: 6n263
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Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407

Calangaeaf diddorol. Mwynhawyd
diod eoch i'r plant a phaned i'r
oedolion ynghyd a ChWl poeth a
s6s eoch. Gweinyddwyd y cyfan
gan dair 0 'wrachod annwyl' a
diwyd. Tynnwyd Clwb Cant Hydret
a'r enillwyr oedd 1. Delyth
Williams, Pen y Gaer; 2. Aled
Green; 3. Kevin Jones, Cae
Corniog.
Enillwyr Clwb Cant Tachwedd yw:
1. Mrs Bessie Williams, Llys
Myfyr; 2, Megan Glyn, Gors; 3.
Ann Patterson, 1 Bryntirion.

Bwriedir cynnal Noson Wasael
cyn y Nadolig gydag eitemau gan
y plant ae oedolion ac yn dllyn
gyda phwnsh poeth a mins pei.
Bydd posteri i hysbysebuj noson.
Felly dowch i doatruu'r v\y1 yn y
Neuadd Gymuned.
EISTEDDFOD BENTREF. P'nawn
Sadwrn, 16 Tachwedd am 1 o'r
gloch, gyda Neuadd lawn,
cychwynnwyd yr Eisteddfod drwy
gyd-ganu 'Cofia'n Gwlad
Benllywydd Tirion'. Brat yw cael
datgan ei bod wedi bod yn
IIwyddiant unwaith yn rhagor, yn
enweoiq yn yr oedran cynradd
hollbwyslg. Cyfrannodd lIawer
tuag at yr hwyl a'r IIwyddiant a
diolchir i staff yr Ysgol, I Marina
Jones a Dewi Hughes a'r holl
hyfforddwyr am roi o'u hamser I'r
plant. Diolchir i'r beirniaid 011 am
au gwaith diflfno ac am eu
belrmadaetnau cetonoqol ae
adeiladol. Diolchir i'r beirniaid
Cerdd ae Adrodd, sef Carys
Edwards a'i thad John Huw
Hughes - dau oedd yn dealt ac yn
adnabod plant i'r dim.

Diolchtr i Eurgain Hat Jones am
felrniadu'r toreth 0 waith Lien a
oedd 0 safon uchel ac addawol
iawn; i Ceryd McKinnon am
tetrntaou'r Coginio; Gwawr
Meirion Morris y Gwaith Llaw a
dioleh i John Mairion Morris am ei
oylwadau adeiladol ar arlunlo oddl
ar y IIwyfan

Bu'n amser prysur i Dew!
Hughes ac !;Ifed Morris, y
Gyfeilyddion a'r arweinyddion
~Iizabeth Jonos, Phyllis Elli~ ao
Eifion Harding, Y Llywydd oedd Mr
Huw Tp.Oid.un a fu'n IIwyddiannus
lawer tro ar Iwyfan yr Eisteddfod
yng Nghapel Glasgoed. Diolchir
iddo am ei anerchlad ddltyr a'i
werthfawrogiad 0 ddylanwadau'r
amrywiol fudiadau yn y pentref
hwn Pob dymuniad da iddo ~r ei

nnO"'I:~IOA~TH. Anf9nyyn \fIll

oyayrll(jUtrnlaa at Glenys Evans,
Tanhnfodlas, rn ei Fhrofodi::J~9thQ

90lli el chwae;r, Margaret Evans
(PQQ9Y) yn dc1iwt}ddar.

CEUNANT

DYMUNf\Mr~JanlC@~Ild. Ff9rm
Ct\.O ~ob ddalaan ai gWQrlh
rawrOgittd am yr nOli g9rQctlgrwydd
~ ~derbyniodtl Gyn, yn y~tod ar ar
61 ei thrinlaeth yn Y~byty
Gwynedd. Vn Qgy~tt11 (l'r
ymweliadau, dlolch am y lIu
cardleu, blodau a'r g~lw"d"'\,I ffon,
Oiolch a galon i bawb.

Llanddeiniolen '
~~-----------------

Bias y Waun, Antur Waunfawr ar
10 Rhagfyr am 7.30, Enwau,
areheb ac arian (£12.00) i
Gwenda Roberts cyn gynted ag y
bo modd os gwelwch yn dda.
DIOLCH. Dymuna Nan Roberts
ddiolch am y geiriau 0 gysur a'r
cardiau a dderbyniodd yn ei
phrofedigaeth 0 golll mam.
PRIODAS, Llongyfarchiadau
mawr i Sharon Ellis ag Eurwyn
Morgan, Dolwen ar eu pnodas yn
ddiweddar Pob dymuniad da i
chwi.
DIOLCHIADAU. Dymuna Gethin
Wavell Lloyd Jones, Teglan, Stad
Tal y Bont, ddiolch yn fawr iawn i
bawb am yr anan a'r anrhoqion a
dderbyniodd ar ei ben-blwydd yn
18 oed.

Dymuna Mrs Cerldwen
Williams, 25 Hafan Elan, ddiolch 0
galon i'w theulu, ffrindtau a
chyrndoqion am y cardiau, blodau
ac anan a dderbyniodd ar ddathlu
ei phen-blwydd yn ddiweddar.
CYDYMDEIMLAD. Anfonwn ern
cydymdeimlad IIwyr i Mr Gruffydd
Parry Jones (Max), Nant y Glyn,
a'r teulu yn dilyn marwolaeth el
chwaer, Calrin Squires yn
Llanbedrog_ Does ond cyfnod byr
ers marwolaeth ei gwr ac fe
anfonwn ein cydymdeimlad at eu
tri phlentyn.
BRYSIWCH WELLA. Mae Eirian
Wiliams, 20 Glanffynnon wedi dod
adrof o'r ysbyty yn ailyn
lIawdriniaeth. Pob dymuniad da
iddi hi a hefyd i Mrs Anwen Morris,
Rhos Rug, sydd yn darbyn
triniaeth yn Vsbyty Glan Clwyd,

Deallwn fod Mrs Catherine
Owen, !;rw Wen, Ffordd
Glanffynnon yn Ysbyty Gwynedd
ar hyn 0 bryd Brysiwch wella.
CYfARGHION NADOLIG
Dymuna Cledwyn ae Ellen Jones
4 H9f9n ~Ian, Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i w taulu.
f-Irindiau Q chymdc;1gion,Ni fyddant
yn anfon cardlau Nadolig ~IQnj_

I-telyd fQ ddymunfl Mrb G,
Kirkpatrick, 21 Hafan ~Ian,
Nadolig Llawen a 61wyddyn
Newydd Dda i'w thoulu ffrindiau a
chymdogion.

--

YSGOL GYNRADD. Dymunwn yn
dda i Anti Margaret, Cae Rhos ar
ei hymddeoliad o'i swydd fel
gofalwraig yn yr ysgol.
YA URDD. Bu nttsr 0 aelodau'r
Urdd yn cynrychloti'r Adran Ysgol
yng Ngala Nofio'r Urdd ym mhwll
notio Bangor dydd Sadwrn, 16
Tachwedd ond er gwneud eu
gorau ni ddaeth cyfle i fynd i
gystadlu yn y Gystadleuaeth
Genedlaethol eleru.
CASGLU ARIAN. Mae pob
plentyn yn hoffi dod i'r ysgol yn eu
dillad eu hunain. ae nid eithriad fu
Dydd Gwener, 15 Taehwedd, ond
er gwneud eu gorau ni ddaeth
cyfle i fynd i 9ystadlu yn y
gystadleuaeth Genedlaethol eleni.
YMWEUADAU ADDYSGOL. Bu
disgyblion 81 1 a 2 yn ymweld a
Mynydd Gwefru uanbens fel man
o'u gwaith thema 'Goleuni'.
Bu disgyblion BI 5 a 6 ar ymweliad
ae arddangosfa 0 warth yr
arlunydd enwog Syr Kyffin
Williams ym mhlas Glyn y Weddw,
Llanbedrog.
~~AIR NADOLIG. Bydd
cvmcsnnas Cyfeillion yr Ysgol yn
eynnal Ffalr Nadolig yn yr ysgol
nos Fercher, 27 Tachwedd am 6
o'r gloeh. Y si yw Y bydd Sicn Corn
yn galw heibio i weld y plant.
YMGYACH CHRISTMAS CHILD,
Roedd cornel 0 neuadd Ysgol
Gynradd Llanrug yn "awn 0 focsus
o\:1gialau wern eu oorcnuooro'n
Illwgar ac yn lIawn 0 nwyddau i'w
hanfon i blant bach lIai ffodus na
nl, Unwaith eto mae sin dioleh yn
tawr rr rhieni.
ME~Cf.4~D V WAWR. Cyfarfu'r
eeioceu yn y ganolfan nos fawrth,
12 Tachwedd dan Iywyddiaeth
Menna Williams. Anfonwyd cotlon
cynnes at Meirwen, yr Is-Iywydd.

Gofynnwyd am wirloddolwyr i
9ynorthvvyo yn ffalr Aeaf
Llanelwodd ar 2 a 3 Rhagfyr, Gellir
cYSylitu ~ T90Wgn nQlJ Jane
(Oi O?O) ei iei 1 os am fwy 0
vvyOOd~@H)Bydd rh~1 !;lQlocJ9Uo'r
sanson yn cynorthwyo j barQtoi
lIunltl@th ysgafn ar gyfgr y ~falr
Grefftau a gynhelir yn y ganolfan
df JO TaChW9da.

V wrais wadd oedd Juno e~9lin
u DreTOr. LIWyaaoaa I wnSud rr
gram 0 osod blodau ymddan90~
yn un mor hawdd wnh iddl siarad
yn hamddenol am ei diddordeb.
'Llg'r agth y blodau' ~Md yr Qnw
ar y tralniant 0 ddail bythvvyrQQCl
rlrwYln~u - rrlJJh 0 llrgfnlan'
fyddal1n dd9Hryd91 Qr gyfor Gvvyl
~Ioa~u_ Gwn!lAt" ~~6t1I~d hyfryd
I'w rol Elr anrheg gogyfer gg
achly~ur arbtlnnio Gycb'r NANOlie
~r y lrolhwy roodd 6dWI naln lalch
yn d!;lngog dlddord~b yn y trefnianl
o ~Iod{,\...;.;i~~n Ilr gyror NadOllg
cyntaf plentyn. I ddiweddau,
uurwya adOuln ~yml ana nynoa
Qffgithlol j'w roi at' ddrws y ty_
~oodd y cyfe.n yn CQolou rnol yn
vvobrau rarn o·r enlllwyr o@ad
MQggn, M~lr, M~ryl ac (;;!een
Dlolchodd Eryl I=loberts i Mrs
Baolin I!m no~on hvnl'lri 0
A~iddorol. P:lr:"l~owrd r banod son
ferched Penisarwaun Q~ p.nillvdd
~W~~~I'sffl y m;s oedd ~wenda
Byddwn yn dathlu'r Nadolie yn

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

r - LLANRUG
- - -
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Dylan Griffith
TREFNWA ANGLADDAU ANNIBYNNOL a LLEOL

TROS-Y-WAEN, PENISARWAUN
Vn gwasanaethu'r holl ardal yr ECO ac
ymhellach i ffwrdd

Gwasanaeth teimladwy,
urddasol a phersonol.
24 awr y dydd ~
Ffoniweh~Dylan (Llys)ar87183

Symudoli 0777812739
H~~VD~~~~==-==========~=~(ERB

Cvrhaeddwch mewn steil - mew~ cerbydRolls Royce
ar Qyfer prlodasau, p@n..blwyddi ac

achlysuron arbennig eraill

CYFARCHION Y NADOLIG.
Dymuna Mrs Blodwan Pritchard,
10 Llys y Gwynt, Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i'w theulu,
ffrindiau a chymdogion.
EGLWYS SANTES HELEN.
Cynhaliwyd Ffalr Gynhaeaf
lwvoolannus eto eleni yn Neuadd
yr Eglwys nos Lun. 14 Hydref.
Oiolchir I bawb am eu cefnogaeth
a'u cyfraniadau.

Daeth cynulleidfa niterus i'r
Gwasanaeth Diolchgarwch ar 13
Hydref am 4.00. Diolchlr i
aaiodau'r Ysgol Sui am gymryd
rhan. Y pregethwr gwadd oedd
Fwer Tregorte a'r tnsma oedd
'Dolanni yn y Gadwyn, cysylltiad
Cymorth Cristnogol rhwng
Nicuragua'

Bydd Gwa5anaeth Nadolig y
Plant yn ystod I=lhagfyr a chair
manylion pellach yn y rhifyn nesaf.
NOSWYL NADOLIG. Gweinyddir
y Cymun Bendigaid ar Noswyl y
Nadolig yn Eglwys Santes Helen
am 11.30 y.h. Croeso cynnes i
bawb.
Y FYNWENT. Diolchir am y
cyfraniadau hael tuag at y gost 0
gynnal a chadw'r tynwent yn
daclus.

18.12.02: Blwyddyn 5 a 6 yn
ymweld a Chartref Nyrsio yr
Hanoed.
19.12.02: Diwmod olaf yr ysgol
cyn y Nadolig.
20.12.02: Ysgol ar gau i'r plant.

Hall blant yr Ysgol mewn
cyngerdd 0; ddathlu Degawd
Cyntaf Ysgol Gymuned
Penisarwaun.

YSGOL SUL BOSRA. Bu aelodau
ac athrawon yr Ysgol Sui yn
cynnal 'Darllen Tawel Noddedig' ar
y cyd ag aelodau ac athrawon
Vsgolion Sui Ebeneser Deiruolen
a Ihabsrnacl. Cwm y glo. fore Sui,
10 Tachwedd yn Festrl Capel
Ebeneser. 8ydd yr arlan yn mynd i
helpu teuluoedd difrelntiedig yn
Kenya. Gwerthfawrogir haelioni
pawb sydd wadi noddi'r plant.
Gafwyd bore 0 ganu a symud,
cwis a gwylio tideo am Samuel.
Roedd pawb wedi mwynhau y
chwarter awr tawel 0 ddarllen
Belot neu unrhyw Iyfr cretycoot.
Diolchir i Jean Parc Jones am
cremu'r cwbl ac I Mrs Margaret
Griffiths am gyfeilto. Fe
fwynhaodd pawb ddlod 0 oren a
blsgedl ar y diwedd. Mae'r plant
yn amlwg yn mwynhau dod at el
gilydd yn achlysurot tei hyn a
hynny i bwrpas qwertnrawr eros
ben. Edrychir ymlaen am gael dod
at ein gHydd yn fuan etc,
YR YSGOL GYMUNED_ Cafwyd
cyngerdd clodwiw gan holl blant yr
Ysgol i ddathlu degawd gyntaf yr
Vsgol Gymuned. Pob bendith i'r
staff a'r disgyblion rr ddegawd
nasaf. Dyma ddyddiau pwysig i'w
cofio:
11.12.02: Pantomeim P~ntoli9
gan blant yr ysgol am 1.45 a 6.00.
Mynediad drwy docyn - £3.
12.12.02: Pantomeim Pantolig am
6.00 yr hwyr.
13.12.02: Ctruo Nadohg.
16.12.02: Plant CA2 yn diddanu
vnc Ngwesty Fictoria. Llanbens.
1'.1 ~.O~: Drwy earodigrwydd
Cyfsillion yr Ysgol - Gonsuriwr yn
ymweld a'r ysgol.

Parti Cydadrodd Cynradd 'Gem yr Anifeiflaid' gan Eirug Wyn.

44 Glanffynnon, Llanrug
GAEftNAftfON 673\)13
J:fon Symudol: 07774 496616

-

Cynn~1 boilorl nwy,
~I~w,t~nwydds~l~t
a thrGdio PQipialJ

I'LVMAR A
PHEIRIANNYDD
CWAESOCI

Tarian yr Eisteddfod i't Pr;f Lenor
Cynradd: Anna George.

Cwpan yr Eisteddfod /'r Prif
tenoc: f)"than Wi(/iam~

81 1 a 2: 1. Cai;
81 3 a 4: 1. Sron Dafydd; 2. Carwyn
a Catrin Jarvis.
BI 5 a 6: 1 Taliesyn a Megan Glyn.
81 7, 8 a g. 1. Jenny Hamer. 2. Llyr
Roberts.
Oedolion: 1. Helen Williams,
Gellilydan.
Cystadlaethau Arlunio
Oed Meithrin a lau: 1. Caitlin; 2.
Sophie; 3. Louisa,
BI Derbyn: 1. Joe; 2. Mared; 3.
William.
BI 1 a 2: 1. Nathan; 2. Thomas; 3.
Claire.
BI 3 a 4: 1. Sion Patrick; 2. Aled; 3.
Catrin Jarvis.
BI 5 a 6: 1. Tahesyn; 2. Andrew; 3.
Bnion.
Ffotograffiaeth Cynradd: 1. Catrin
Heledd
Llun Cytrifiadur Cynradd: 1.
Rebecca a Bryn; 2. Robat a Kieran:
3. Chris ac Elhw.
91 7, 8 a 9: 1. Jenny Hamer.
Poster Cyfrifradur Uwchradd: 1.
Bethan Williams.
Ffotograffiaeth dan 18 oed: 1. Jenny
Hamer.
Ffotograffiaeth oedolton: 1_ Lesley
Larsen.

Ddoethuriaeth ym Mhrifysgol
Bangor.

Mae'n syndod cymaint 0 dalent
geir yn y pentref byrlymus hwn.
Nid pob Eisteddfod all honni fod
Tom Jones a'r Supremes wedi
canu ar Iwyfan eu Heisteddfod!
Roedd y beirniad, Carys Edwards,
bron a lIewygu pan aeth Tom
Jones (JOhn Eifion) ar ei
bengllniau rw sarsnsdlo -
chymrodd 0 fawr 0 sylw 0 niceri
sloan du y 5upremes yn cnwmo
uwch ei ben - ond fe welodd
flwmar anferth 'Big is Beautiful' 0
eiddo Jean!

Diolchir i Lois Eifion a hynny
mor feistrolgar. Diolch Lois.

Oymunir diolch i holl aelodau'r
Pwyllgor am eu trefniadau trylwyr.
Edrychlr ymlaen at Eisteddfod
2003.
Dyma'r canlyniadau:
Cystadlaethau Cerdd:
Oed Meithrin a lau: 1. Magi a
Hannah.
81 Derbyn: 1. Ceinwen, Tania a Joe.
81 1 a 2: Sophie; 2. Harry; 3. Cerin a
Sean.
Parti 61D, 1 a 2. Partl'r ysqot.
BI 3 a 4: 1. Sion Dafydd; 2. Catrin; 3.
Glesni, Dewi, Katie ac Elliw.
Parti 813, 4, 5 a 6: Parti Kleron.
815 a 6: 1. Anest; 2. Ffion.
Cerdd Dant Cynradd: 1. Anest; 2.
Catrin.
Piano Cynradd: 1 Anest ac Anna: 2
cemn a eien Dotydd,
Unrhyw ddawns unigol: 1. Anest
Bryn.
BI 7, 8 a 9: 1. Lois Elfion; 2. Bethan
Williams.
Piano Uwchradd: 1. LOISEthon.
can Yegefn. 1, Lois Elfion.
Unawd OffQryn' 1 SlonQdWllllam~:
2. Jenny Hamer.
Deuawd Agored: 1. Lois ac Anest; 2.
gloned a BQthan.
GrWp Can Ysgafn Dros 18 oed: 'Tom
ar LelOis'.
Partl Canu Oadolion~ Parti'y
fwyllgor a Frrindlau,
Cystadlaethau Adrodd
Oed Meithrin a tau: 1. MagI.
BI Derbyn: 1. Celnwen.
BI 5 a 6: 1. Anna; 2. Mesan Glyn.
raru Oyrnadd. Tim y Orysau
Cochion. 'Gem yr An:fe:l:aid - [;irua
wyn,
BI 7, 8 a 9: 1. 1010 Hughes, Bangor.
Parti Oedolion: Parti'r Pwyllgor a
Ffrindiau.
Cystadlaethau Llenyddol
Rhyddlaith 81 0: 1. William a
I'"1unnull , E, murou, Guinvvon tl tort
3 Joe. Jordan. Tarna Sion. Dru a
Mtrl~m.
Rhyddlaith 91 1 a 2' 1. Daniel, Cai a
SOphie; 2. Lown a Claire, 3. Ashley,
Carin, Cari, Nathan a Daniel.
Anyddlalln 61 i3 a 1, 1. 6ion Dalydd;
2_ ~lllw 9 C9trin Hglgdd' 3_ Brvn.
Oarwyn, KIeran a Oatrln JarvIs.
Rhyddiaith BI 5 a 6. 1. Anna ao
Anest Bryn; 2. Andrew, 3. Megan
Glyn a Lois.
Rhyddiaith BI 7. 9 a 9: 1. Bethan
Williams; 2. Jenny Hamer.
Gorffen Llmng, Pobl Brynrefail.
gr~wddAO :111~no'r oair JIWBlll'
Pobl Brynrefail Jean warchoda

blant ifanc - Iwcus lawn.
evstadlaethau eoglnlo
BI 2 a lau: 1. Celnwen; 2. Cal.
~I0,11 ~ Q (), ,. Mogan Glyn, ~,
C~~rinI iQtQQQj~, TQli~~yn,
BI 7. 5 a S: 1. B@!nanWlllldfTlS:Z.
Sara WOOdCOCk.
Oedollon: I. Janice.
Cy§!ftdfaAthau Gwaith llaw
OAd MAithrin A IAII' 1 Mirl~m:?
Jordan; 1., ~OCQ.

BI DArbyn' 1 Ceinwen: 2 lori



NADOLIG I.IAWEN ABLWYDDYN NEWYDD DDA I BAWB

PARe PADARN, LLANHERIS (870922)
tAr gau dydd SuI a dydd Llo« ~"1~/stod .)! gaeai>

Nifer helaetb 0 luniau ar werth
DeMS eang s= cynnwys:

IVOR ~TUBLEY !!KEITH ANDREW
KEITH BOWEN !!' ROB I:JIERCY

Arbenigwyr ar fttal'llio swaith edau a nodwydd
o LLUNIAUGWASANAETH FF

51Strvd Fa , llanberis
. Flon: 810840

'1faloUg L(awen a r:BCwyllyn
f}{ewyd'd IJ)da od'd'iwrth jif( a Peter

NWYDDAU GROSER
LLYSIAU· FFRWYTHAU· BWYDYDD
AC ANGHENION ANIFEILIAID ANWES

INadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda oddl wrth Aneurvn a'r staf

o a arn
L ERIS FfOn: 870277

Gvves'ty

41A Stryd Fawr
Llanberis 872501

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i
chwi 011 oddi wrth
lfor a Margaret

Diolch am eich cefnogaeth ~~
trwy gydol y flwyddyn

Am anrhegion y Nadolig dowch i
Siop Nwyddau Ty a Gardd

·I\r "S9r
7 diwrnad yr wyt"nft~

• Naoollg Llawen a Blwyoayn
Newydd oce i Dawb

IiiNEROY CYCLES
GOStryd Fawr
Llanb~ri~ {

Beics a Barcudau
Partiau a ThrwsJo BAies
Boies I=fordd a Mynydd,
QM)(I Triaihlon
got'~ut:l~uJ-fwyl, Chw~rfl~Or'\
a Delta powerkites.
D~wi~Dg

A'I FEIBION
Bwthyn Gadlys
LLANBERIS
Ffon: 870444
*Gwet1hwr Glo
-If Olovv GwrUl) Oanolog
l'cn cadw'n gynnes ac yn glyd!

••

Nadofig Llewen e 6fwyddyn Newydd Dda
i nawb oddi wrth

•
-rl c a

62 Strvd Fa
llanberis

Ffon: 870202
TREFNWYR ANGLAODAU
CEIR AR GYFER 'PRIODASAU

Nadolig LJawena Blwyddyn Newydd Dda
i bawb yn Llanberis a'r cylch oddi wrth

LLANBERIS
Ffon: 871278

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

f}{ado{i L(awen a ~(wyddyn
f}{ewyC£ 'Dda i hoff ddarffenwyr

yr a:»
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Crstttwyr gwaith
flaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math
argael-
Ffon; (01286)
67~S99 (dydd)
676285 (nos)

J.M.
JONES

A'J FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

YSgwor
Llanrug

• Pob math 0 ddodrefn ty
• Cegin, Istofell fyw, IloHt
• Prisiau cystadleuol
• Donfon am ddim i holl
ardal Bro'r Eco

Ffon: (01286) 676 040

DODREFN PERKINS
(Safle'r hen Nelson)

CAERNARFON

•

Cytunwyd fod angen dod i dretn
arall ynglyn a thorri gwair y maes
ehwarae i blant lau a'r cae
chwarae.
DIGWYDDIADAU'A NADOLIG.
Oyma'r wledd 0 ddigwyddiadau
sy'n wynebu trigolion y fro cyn y
Nadoliq
Sadwrn, 14 Ahagfyr: 10.00 y bore
- Codi'r goeden Nadolig.
Mercher, 18 Rhagfyr: 5.30 y pnawn
- Parti Plant lau a Sion Corn.
Sui, 22 Rhagfyr, 5.30 y.p. -
Gwasanaeth Nadolig y Capel.
Llun, 23 Rhagfyr: 6.30 yr hwyr -
Canu Carolau 0 amgylch y goeden
Nadolig hefo Seindorf Bach
Llanrug.
GWASANAETHAU'R CAPEL.
Bydd y gwasanaethau canlynol ym
mis Rhagfyr:
1 Ysgol Sui am 11.00

18 Ysgol Sui am 11.00; Parch
Trefor Jones am 2.00

15 Ysgol Sui am 11.00
22 Ysgol Sui am 11.00;

Gwasanaeth Teulu Nadolig am
5.30.

CYDYMDEIMLAO. Collodd Mr
Humphrey Jones, Y Glyn ei wralg
yn ddiweddar. Cydymdeimlwn a'r
teulu 011.
PWYLLGOR CAE CHWARAE.
Cynhelir cyfarfodydd ar nos Lun, yr
2il a nos Lun, 16 Rhagfyr am 8.00
o'r gloch yn Nhafarn Bryngwna.
FFAIR GAEAF. Cynhelir Ffair
Gaeaf y Capel elent ar nos Sui,S
Rhagfyr am 7.00 y.h. yn y
Ganolfan. Bydd dewis eang 0
stcndinau, felly deweh yn Ilu.
MynQdiad 50 csmlou. gan
gynnwys paned a bisgedi. Pawb
sydd a diddordeb, dewch i'r
pwyllgor am 730 Y h nos Lun. 2
Ahagfyr.

CYDYMDEIMLO. Cafodd Mrs
Mary Albert Jones, 14 Tal
Glangwna brofedigaeth sydyn iawn
yn ddiweddar. Coliodd ei brawd
oedd yn byw yn y Ganllwyd, ger
Doigellau. Estynnwn ein
cydymdeimlad IIwyraf iddi.
LLWYDDIANT PENIGAMP.
uonqyrarcruaoau I Hannah Medi.
Llyngele, a tu'n fuddugol tra'n
cynrychioh tim Jiwdo Cymru ym
Mhencampwriaeth Prydain yn y
Palas Grisia', Llundain. Ar sail ei
IIwyddiant mae Hannah nawr wedi
ei dewis tel aelod 0 garfan Prydain
Fawr.
TYNFA MISOL. Enillwyr y Dynfa ar
gyfer mis Hydref oedd: £40 (62):
Jason Jones, 5 Erw Wen; £25 (64):
Alun Roberts, 10 Erw Wen; £15
(58) Tony Dulyn, Glangwna: £5
(39) Die Jones, Gregws.
CYMDEITHAS CAE CHWARAE.
Cynhaliwyd y Cyfarfod Blynyddol
ar 18 Tachwedd. Roedd 1200 bobl
yn bresennol. Yn anerchiad y
Cadeirydd roedd y flwyddyn wedi
bod yn un Ilwyddiannus unwaith
eto, diolch i warm caled y Pwyllgor
a ehymorth parod rhai aelodau
iau'r pentref. Diolch yn bennaf i
elw'r Tynfa Misol a chymorth
Cyngor Cymuned Wauntawr roedd
y sefyllta ariannol yn iach, ond
disgwylir biliau mawr eyn bo hir.
Etholwyd Clive James fel
Cadeirydd; Tim Lloyd fel Trysorydd
ac Eryl Jones fel Ysgrifennydd.
Talwyd teyrnged i Huw Ceiriog wrth
Iddo ymddeol ar Ol bod yn
Dry~orydd am dair blynedd.
~tholwyd y Cgnlynol lei aaiocau'r
pwyllgor: Norman Hughes, Devvi
Jones. Richard Jones, Dafydd
Morris. Alun Roberts. Jason Jones.
Wyn Jones a Peris Thomas.
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Coed Bolyn Mawr, Bethel

JCB Fastracs a trailers 16 tunnell
diggers bychaln ac excauetors 3600 newydd

1I II1Iwer mwy

• ar gyfer Ilogi peiriannau
• tvllu looting~

~"", • clirio gerddi
• nou unrhyw waith clirio safleoedd

ffonivrch urn fanylion

(01248) 671300
neu (07775) 6a8620

Trosedd i fodur 1 0
Dwyn0 fodur 2 0
Dwyn beic 0 3
Dwyneiddo arall 1 3
Nld yw'r ffigyrau'n cynnwys, wrth
gwrs, unrhyw drosedd sydd heb ei
hadrodd wrth yr Heddlu. Cyngor
Gwynedd unwaith eto wedi methu
cyflawni trwy beidio codi arwyddion
yn Bryn y Gof, torri'r tyfiant i'r
garejis ac ar bob oehr y ffordd i'r
slop a thrin wal Pont yr Efail Bach.
Roedd y Cyngor yn gefnogol I
geisiadau cvnuuruo i weua'r fynedfa
i Dyddyn Whisgin a ehreu mynedfa
nawvod ar oyfer a datbiyou
adeiladau amaethyddol
traddodiadol Cefn Got fel tY oreitat,
Fodd bynnag, roedd
awrthwyl"l~bl~d I fyngdf~
ltma@tnyddol nemoo Or1I1ClhoOlg
rhvvngOefn Gof a Garrog Lwyd
Pend~rtynodd y Cyngor gyfrannu'r
svrrnau caruvnoi
!;co'r Wyddfa, ~100

Caeathro Bont
o 2Ymosodiad

CYNGOR CYMUNED.
Gynhaliwyd cyfarfod o'r Gyngor yn
y Ganolfan, Waunfawr ar nos
Fercher, 30 Hydref. Roedd y Cyng
Clive James yn bresennol ae
ymddiheurodd y Cyng Vera
Roberts. Nid oedd ymateb gao
Gyngor Gwynedd ynglyn a'r cals
am dawelu'r traffig ar yr A4086 a
thwmpathau ar hyd yr hen ffordd i'r
Bontnewydd. Yn ystod chwe mis
cyntaf eleni - Ebrill i Hydref 2002,
digwyddodd y troseddau canlynol:

CAEATHRO
; - - - -

Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
Ffon: (01266) 679501 (gwalth). 677438 (cartret)

Theatr 8ara Caws: £50
Childline: £50
Clwb Pel-droed Iauenctro
Waunfawr: £53
Eisteddfod Waunfawr: £100
Cymdeithas Lenyddol
Waunfawr: £100
Mynwent Caeathro: £200
Nid oedd unrhyw gais arall 0
Gaeathro. Y cyfle nesaf i gyflwyno
ceisiadau fydd mis Mawrth 2003.
DIOLCHGARWCH. Eleni roedd
arwyddocad arall i'r Gwasanaeth
Diolchgarwch yng Nghapel
Caeathro. Roedd y gwasanaeth y
cyntaf yn 01 yn y Capel ar ei ffurf
newydd, gyda Datydd Iwan yn
arwain a phlant yr Ysgol Sui yn
cymryd man. Roedd cyfle i
gymdeithasu yn Y Ganolfan dros
baned ar ddiwedd y eyfarfod.
CLWB Y MERCHED. Bydd
eyfarfod yn y Ganolfan am 7.30 yr
hwyr nos lau, 23 lonawr er mwyn
trafod ailgychwyn Clwb y Merched.
Croeso i bawb - dewch yn lIu. Am
ragor 0 wybodaeth cysyiltwch a
Marian Huws (672998).
YMDDEOLIAD. Dymuna Dr Helen
Jones. Meddygta Waunfawr a
Llanrug ddiolch 0 galon am y lIu
cardiau fie anrhegion a
doerbyniodo ar achlysur ei
hymddeollad yn ddiweddar.
PAIODAS. uonoytarctuadau i
ShQTOn,~3TaiClanswna a Jon 0

sormmaooc ar QU ononas vno
Nghaslell Gwydir. Llanrwet yn
ddivveddar. Dymuniadau gorau i'r
ddau yn QU bywyd newydO ym
Mhorthmadog.



ddlweddar Er mwyn codi swm
sylweddol i'r achos teilwno hwn
a~th Jack at: i 9yho~ddi'r gyfrol
'O'r R~fn i Rangoon' - lIyfr sy'n
cofnodl ei atogfion a'j argraffladau
o'r cyfnod hwnnw a drouliodd yn y
Llu Awyr rhwng 1939 a 1946.
Dymuna ddlOlch i bawb a
gefogodd drwy brynu copi o'r
gytrol.

MIL 0 BUNNAUl
oyma lun 0 Jack Foulkes, 6 Tan-y
cae, 1J~1hol yn GyTlwyno mil 0
bunnau i Adran Vmchwll Colas
M~ddygaeth ~rHys9ol Cymru. Yn
anffodus nld oedd Je\ck yn ddlgon
hvvyluS i deltnlo J'r da felly rhaid
d,olch i Caroly!'1Ow~n~moch:iroyn
y siec ar ran y tim ymchwil pan
oedd Jnok yn y{ibyty Gwynedd yn
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Camera yn ngofal Richard LI. Jones, 5 V Dd61. Ffon: (01248) 670115

OIOLCH. Oymuna Mrs Nancy dymunwyd gwellhad buan i Rita
Williams, Rhos-Lyn, ddiolch yn Williams ar 01 cyfnod yn yr Ysbyty,
gynnes iawn j'w theulu, a chydymdeimlwyd hefyd a'i
cymdogion a ffrindiau am y thaulu yn dilyn profedigaeth 0 golli
cardiau, blocau, galwadau ffon ac ei brawd yng ngyfraith yn
ymweliadau a dderbyniodd ar 01 ddiweddar.
triniaeth lawfeddygol yn Ysbyty Y cinio Nadolig fydd y mis nesaf a
Gwynedd ac ar 01 dod adref. 90fynnir I bawb ddychwelyd y
Oiolch yn tawr ffurflen gyda'r arian i Gwyneth
DIOLCH. Dymuna Einona Price erbyn 1 Rhagtyr.
Williams ddiolch 0 galon i'r Oerbyniwyd lIythyr 0 Ysgol
athrawon, cyn-ferched y gegin a'r Brynrefail ar ran y Chweched
merched presennol a'r plant am dosbarth yn gofyn am gymorth
eu caredigrwydd a'u oyrnuniadau ariannol tuag at barti Nadolig
da ar achlysur ei hymddeoliad tel Ysgol Pendalar. Cytunwyd i anton
Cogyddes Ysgol Bethel. siec rddynt.
DIOLCH Oymuna Mrs J. E. Ells, Y wraig wadd oedd Rhiannon
Glennydd, 14 Y Odol, ddiolch 0 Roberts, Caeathro, a chafwyd
galon i'r teulu, cymdogion a ganddi yn gyntat, sgwrs yn son
chyfeillion am bob dymuniad da a am ei diddordeb mewn crefftau a
chefnogaeth y mae wedi ei gwaith IIaw. Roedd hi wedi dod a
dderbyn yn ystod ac yn dilyn ei nifer 0 addurniadau Nadoligiadd
chyfnod yn Ysbyty Gwynedd. gyda hi ac ar 01 eu dangos fe
DIOLCH. Dymuna Collwyn a Rita gafodd pawb becyn pwrpasol a
ddiolch yn fawr i bawb am bob chyfle i greu addurn I fynd adref.
arwydd 0 gydymdeimlad yn eu Pawb wedi mwynhau y noson yn
profedigaeth 0 golli Tom, brawd fawr iawn. Diolchwyd iddi ar ran y
Collwyn, mor sydyn. gangen, ac hefyd i ferched y te,
Hefyd diolch 0 waelod calon i gan Ann Elis. Sheila Roberts
ffrindiau o'r pentref a'r ardal am eruuodc y raftl.
bob caredigrwydd yn ystod CLWB 100 Y NEUADO. Enillwyr
anhwylder Rita. Diolch i Mary, gwobrau Medl oedd: Margaret
Oscar a Falmai am eu 'cymorth Hughes, 8ro Rhos (153): £50;
cyntar', am y galwadau tfon, pob Lynn Jones, Tan y Cae (92): £25;
ymwelisd aIr ysbyty ac wedyn Aled Morris, Tan y Fynwent (74):
adret yn 'Elan'. Dlolch am y lIu Q10.
carciau y blodau hardd a'r Enillwyr Hydref: Eryl Roberts,
anrnsoron. Maa'r cyfan yn Bryn Rnedyn (142): £50; Nora
anogaeth i Rita fendio. Parry. Tan y Buarth (64): f:25; Wyn
MERCH~O V WAWP.. Cynhallwyd Evans. Parclau ~hos (14B): £10,
cyfarfod y mls yma yn Fastri Capel Dlolch i bawb am eu cQfnogaeth.
Bethol ac yn dilyn canu can y LLONGVr=ARCHIADAU i Lllnos ac
Mudlad. oro~sawyd pe\wb gan y Aled, Y FachQII ar enedigaeth
L.lywydd, Betl Owen. Bedwyr Lewis ac i Gwyneth ac
Llonayfarchwyd Gwynetn Jones Elwyn, Llys Gwynt ar fod yn daid a
ar ddod yn nain unwaith eto, a nain unwaith Qto.
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Geralnt Elis, Cilgeran, Ffon: (01248) 670726

rhan mewn syniadau a
phenderfyniadau parthed y
Ganolfan. Mae gan y gymuned
lawer aelod medrus ac egniol a
all, drwy gydweithio, gynorthwyo i
greu atebiad i'r problemau sydd yn
awr yn ein wynebu.

rhagolygon am gyllid ychwanegol
gan y Cyngor I gwblhau y
Ganolfan ar hyn 0 bryd, yn edrych
yn ddu iawn.

Yn y Cyfarfod Cyffredinol
Blynyddol a gynhelir tis lonawr
nesaf mae gan gymuned Oinorwig
y cyfle i ddod at ei gilydd a bod yn

Maes Eilian wedi cael dod o'r
ysbyty. Bu yn Ysbyty Glan Clwyd
yn derbyn lIawdriniaeth a
gobeithio yn arw ei bod yn gwella
ac y cawn ei chwmni yn rait fuan.
Hefyd Mrs Katie Lloyd Hughes, 2
Maes Ellian wedi dod adref 0
Ysbyty Gwynedd. Dymunwn fel
ardal wellhad IIwyr a buan i chwi
eich dwy. Brysiwch wella.
DIOLCH. Dymuna Miss Nellie
Wyn Jones, Ty'n y Fawnog
ddiolch yn tawr i bawb a gofiodd
amdani ar achlysur ei phen
blwydd ac am ei wneud yn un mor
arbennig, yn un a hir gofir ganddi.
Y GANOLFAN. Yn Ninorwig nid
oes lIawer 0 fwynderau ac ers
lIawer blwyddyn maa'r Ganolfan,
yr unig fan canolog yn y gymuned,
wedl ei hesgeuluso yn ariannol, ac
o'i detnyddio.

Yn ystod hat 2001 bu
gwelthgareddau I blant ac
oedolion yn y Ganolfan, a
drefnwyd gan Bwyllgor y Trigohon.
yn IIwyddiannus dros ben.

Ym mis Tachwedd o'r un
flwyddyn, oherwydd rheolau
lechyd a Diolqelwch, bu rhaid
gwahardd gweithgareddau i blant
yn y Ganolfan, Aeth
oynrycruolastn rr Adran Addysg i
ateb y materion lechyd a
Oiolgelwch. i alluogi ail agor y
Ganolfan.

Hyfrydwch o'r mwyaf oedd
deall ar 28 Mawrth fod y Cyngor
wedi clustnodi cyllideb 0 £28,000
ar gyfer gwaith adeiladu.

Cyfathrebodd y Pwyllgor
Rheolwyr nawydd a9 Adran
Gyfreithiol y Cyngor ym rnts Ebrill
etenl, ac 0 ganlyniad
gwaharddwyd defnyddio yr
ystafell snwcer a'r ystafell codl
pwysau. tan y cafwyd eglurhad 0

fa.terion cyfrifoldeb.
Dochrauwyd ar y gwalth

fythefnos yn ddlwQddarach 9yda
~"'~th elt~lthronrwydd tot
cnytlymder. Mawn gweithrediad
ymgynghorol. bu cyr~rtod al' QO
t;h1'11I cyd rhvvng \)wyddoglon o'r
Adran Elddo aalodau o'r Pwyllgor
~hoolwyr a grwpltlU eraill OQdda
diddordeb. Nodwyd mis
Gorffennaf, gan yr Adran Eiddo,
tvl gydOltlll allagor y GanOlfan.

Bu i Bwyltaor y TrigoliQn ddllyn
ymltlvrl t1 u CynllunlaU ar gyfer
gwalthgaraddau'r haf i blant ae
oedolion, Yn anffodug bu (
ddyddiad cwblhau'r gwaith gael ei
ohlrio droson. nBS i r ansierwydd
yn y dlwodd onodl Pwyllgor y
Tngollon I ddlleu gwglthgar~ddau'r
hat ~IOMadi8aalh 9'r mYV)'tlfoedd
hyn i'r gymunso gyfan. ~e yn
~nwedlg i'r rhal hynny oedd wedi
trefnu'r gweithgareddau.

Fel y gwyddom yn awr, mae'r
gost o'r gwaith ychwanegol, a
dda~th yn amlwa wrth o~oo
cyf~rpdr gvvresogl a gWlfrau, yn
b~1Iuvyohbt:n y gyllldQO0 £28,000.
I-tysbyswyd ni 0 r QO\)t yonvvanegol
yma ym miG Medl. YmddangOglf
bod Qi~i~1I CAb,OOO yll

ychwane991 Qm orffenlad 8i1radd.
~ £7u,OOO am 0llf9nlad o'r r~dd
f1aenaf.

o gofio mai £75,000 yw
uchafswm cyllidGb yr Adr;:in
Addygg aM gynnal a chadw yr holt
o'r adeiladau eymunedol, mao
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Llun 0 Gwmni Drama
Carwn ddiolch i'r pedwar a
gymrodd yr amser j roi galwad ffon
imi i ddweud mal yn 1950/1 y bu i'r
ddrama gael ei nactio ac mal
enw'r ddrama oedd
'Canhwyllbrenau'r Esgob'.
Ymddiheuraf fod enw y diweddar
O. R. Williams, 2 Bro Elidir gynt,
wedi cael ei adael allan. Mae yn y
canol yn y rhes 61 rhwng Mr
Gwilym Davies a MIss Helen
Roberts. Diolch am y diddordeb
a'r galwadau ffon.
CLWB ORWIG. Yng nghyfarfod yr
Hydref o'r uchod, bu Gwasanaeth
Diolchgarwch am y cynhaeaf.
Cymerodd yr holl aelodau ran
mewn darlleniadau, adroddiadau,
gwedd'jdU ac emynau a drefnwyd
gan Ellen Wyn Jones. Diolchwyd
iddi gan Ray Bower.

Trosglwyddwyd yr arian a
gasglwyd yn ogystal ag arian y
ratti, i Gyfeillion y Feddygfa yn
Neiniolen. Rhoddwyd y te gan Ann
Lo, Betty Bower a Margaret
Faulkner ac enillwyd y raffl gan
Eve Braithwaite a Megan Morris.
Llongyfarchwyd Joan a Dennis
Glass ar ddathlu eu Priodas
Ruddem yn ddiweddar a Margaret
Faulkner ar ddathlu oi phen
blwydd. Dymunwyd yn dda i Betty
LI. Robarts sy'n derbyn triniaeth
yn yr Ysbyty yng Nglan Clwyd.

Derbyniwyd rnoco 0 £131.44
gan Age Concern Gwynedd a
Mon, set hanner yr arian a
gasglwyd tuag atynt 0 dy i dy,

Mewn cyfarfod diweddarach
mwynhaodd yr aslodau de pen
blwydd wedl el baratoi gan Nellie
Wyn a Morfudd Jones. Dymunwyd
yn dda iddynt ac i Betty Ann
Jones, tuthau yn catruu ei onsn
blwydd. Yr oodd cardiau Nadolig
s~n AQ<i concern a Dhabi coen ar
gytQr Oydd y Cofio or wertrl yn y
Ganolfan. OarllQnwyd lIythyr 0
werthf~YYrogind o'r rnOdd arJJnnol
a Jnfonwyd i ~eddY9f~ Llanben5
i'w defnyddio ~r QyfGr Clinig
Do:n:919rl, GvventlfawrOoodd
pgWb y ~h6dd° fo.ssed 0 ffrwytntlU
a IIY51dua gyflwynwyd I'r Clwb san
GI~nys a Martin o'r 'Veg Van'.
BWrl~dant wnoud hyn bob mls.

Parhaodd y dratodaoth o'r
bwriad I wneud cals I'r Loteri
Gen8dlagtnol !lm OYMoe4hdaliuag
a1 9od: Cofeb i goffau'r dynion a
laddwyd yn y ehwQr~1~ej goffau'r
plant a'u rhieni a foddwYd yn y
drychlneb ym Mhwllheli. 9wriodir
tralod hyn ymllullaGn. Un ~wgrym
arall a wnQQd oodd 9wneud cais
Am 8ymorth I oiGrlll:1U UWQII
UWaSdnagth bW~lau ar syler yr
honoed yn NinOrVYig.
LLONGYFARCHIAOAU i Miss
Nellie Wyn Jones, Ty'n y Fawno9
ar ddathlu pen-blwydd arbennlg
yn ddiwedaar, Dymunwn yn dda
loc1i rr dyfodol a lIaWQrP~I'\-hlwydd
arall. Pob Iwe
NEWID AFmAL. Yr wyt yn siwr ~in
boa f91PGntr~fyn dymuno yn dda
I Dylan, Sioned Alaw ac Anna
i)'ijO nodi =>ymua0 3 Bro ~11~lr,
Dlnorwlt1I'w cArtrol newydd yn 16
J::lhydladoeJ, Doiniolen, Fob
bendilh C\Q ievhyCl I Gl1wl yn eich
cartret ngwydd.
AO~~r= o'n Y~~YTY.DO yw deall
fod Mr~ ~etty Lloyd Aoberts, 11

- - DINORWIG- --- ---
I \ - - -

Miss Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidlr, Olnorwlg. Ff6n: 870292 ......



DR ROBIN PARRY
Cadeirydd.

fathau 0 bysgota ar hyd y
tymor, yn wir mae gwerth cin
gwahanol ddyfroedd i'w weld
yn fwy byth pan mae'r tywydd
yn anffafriol, yn cynnig llyn
neu afon, dydd neu nos yn 61yr
amgylchiadau.

Mae'r Gymdeunas ei hunan
befyd yo un o'r clybiau sydd ar
flaen y gad ymysg clybiau
'sgora'r wlad befo datblygiadau
newydd a threfnu dcfnydd o'r
arian sydd ar gael i wella
cyfleusterau i bysgotwyr abl ac
anabl - yn wir mae clybiau
eraill yn edrycb arnom ni am
ar"ry,iniad m~wn ffasiwn
[aterion ac rwyf yo sicr fod hyn
oherwydd profiad a gwaith
caled cin Hysgrifcnnydd dros y
blynyddoedd. Hoffwn ddiolch
iddo am ei waith eLo'r flwyddyn
yma dros y Gymdeithas, a
diolch hefyd i'r Trysorydd, y
Cyfarwyddwyr a holl aclod"u'r
Pwyllgor am eu gwaith.
Pwy::;icach cfallai yw diolch i'r
aelodau eraill sydd yo
gwei[hio~n dawel ar lannau ein
dyfroedd ac yn cefnogi'r
Gymucithaij,

Ar ran y Pwyllgor a'r
Swyddogion hoffivn gynnig y
dymuniadau gorau i chi a'ch
teuluoedd dros y Nadolig a'r
Flwyddyn Newydd, a pbob
hwyl i bawb gyda'r enwair yo
2003.

(PQr}Jad 0 dudalen. J3)

Gymdeithas. Roedd pawb wedi
mwynhau'r noson ac mae'r
trafod yn parhau.

Mantolen Ariannol a'n
Heiddo
Wedi trafferthion y clwyf traed
a gennau mae'n yrnddangos na
ddaeth rhai o'r ymwelwyr ar
ddechrau'r tyIDor yn 01 i
bysgota ond efallai fod mwy
nag un ffactor yn hyn. Ar y llaw
Clrall ma,'r rhiai ~ f~ntrodd} er
engrhaifft, y cychod ar Lyn
CweJlyn, welll gwcrtllu yn dUll.
rc bdwn b1ywcd mw)' "')1 y
sefyllfa efo aelodaeth ar noson y
Cyfarfod. Mae'r Gymdeithas yn
berchen ar asedau gwerrhfawr
ond yn. bF 0 law i law
oherwydd prinder uian parod,

I a~ f~tldylai pob ~~lod5adw hyn
mewn cof wrth drafod prisiau y
tocynnau. .

Mae hyn yn arwain yn
llaturiol at y ncwyd~lon "m cin
datblygiad ym Mclin y Ciro ar
lAD Afon Llyfni. Mae'r OWaith
ar hn dechrau i'w atgyweirio a

I chrcu llcry ~yliau fydd yn
elddo ;"r Gymdeithas ond yfi
bwysicach yn cynhyrchu
iocwm rheolaidd y gallwn ei
ddcfnyddio i ddatblygu ein
py~godfeydd.

D1 bWQClbu'r ~y)YygQ mO;l~
dyfroedd y Gymdeirhas yn
cynnig de'''''ls eang 0 wQhanol

Ar Ben Arall y Lein l

Christy.
GrWp Cynradd: 1. Y ssr: 2.
S.L.E.M.I.G.
GrWp Uwchradd: 1. Inja Roc; 2.
Kelly's Angels.
Tlws Dawnsio Disgo: Kelly
Cavanah
CLWB 100 CLWB P~L DROED.
Enillwyr Tachwedd oedd Gwenan
Elis: £100; Hugh Morgan: £50;
Owain Slon: £25; Darren Jones:
£25.
I ymuno ac am ragor 0 wybodaeth
cysyllter a Mr Tecwyn Hughes, 4 Y
Ddol, Bethel, (01248) 671469.
NEWYDDION O'R YSGOL. Bu
tim rygbi'r ysgol yn IIwyddiannus
yn nhwrnament dalgylch Ysgol
Brynrefail yn ddiweddar. Enillodd y
tim bob un o'i gemau.
Llongytarchaidau iddynt ac i'w
hyfforddwraig. Miss Nia Gwawr
Jones.

Mae'r tymor yn un prysur iawn
fel arfer. Mae'r plant yn brysur yn
ymarfer eu Sioeau Dolig. Fe
berfformir Sioe'r Babanod nos
Fawrth a nos Fercher, 10/11
Rhagfyr. Perfformir sioe'r adran
lau nos Lun a nos Fawrth, 16/17
Rhagfyr.

Dydd Mercher, 18 Rhagfyr caiff
y plant ymweld a Theatr Gwynedd
i weld y Pantomeim.

Nos Wener, 6 Rhagfyr cynhelir
Sioe Nadolig yr ysgol - gobeithio y
daw SiOn Corn i'n gweld.

Bu Cwmru'r Fran Wen yn
PGrlf~rmio i adran y saoanoo vn
ooiwaouar, a daeth Mr5 Gwenda
William~ o'r Archifdy i ddanqos a
sgwrsio am artiffaetau oes
Fict6ri~.

Creadlgol 3D
BI 2 ac iau: 1. James Bell.
BI 3 a 4: 1. Gwenno; 2. Daniel
Bell; 3. Carwyn.
BI 5 a 6: 1. Gwilym Rhys.
BI 7-13: 1. Gwen Rowlands.
Gwaith G.wp 3D
BI 3--6: 1. Greta a Gatrin.
Tecstiliau
81 3-6: 1. Gwilym Rhys; 2. Aaron
Gwyn; 3. Greta.
SI 7-13: 1. Hanna Gwyn; 2. Elan
Rhys; 3. Ffion Williams a Marged
Rhys.
Graffeg Cyfritladurol
BI 2 ac iau: 1. James Bell.
BI 3 a 4: 1. Aaron Gwyn; 2. Daniel
Bell; 3. Carwyn.
91 5 a 6: 1. Catrin Jones; 2.
Gwilym Rhys; 3. Dyfan Coles.
BI 7-13: 1. Hanna Gwyn.
Logo
1. Sion Elwyn; 2, Manon Elwynj 3.
Nia Glyn.
Tlws Celt Cynradd: Robin Llwyd
Jones. Tlws Celf Uwchradd:
Hanna Gwyn.
Dawnsio Gwerin
Parti Cynradd: 1. Y Parti Gwyllt.
Dawnsio Disgo
Unigol BI 3 ac iau: 1. Ftion Chubb.
Unigol BI 4, 5 a 6: 1. Danielle
Cavanah; 2. Greta Jams; 3.
Emma Williams.
Unigol Uwchradd: 1. Kelly
Csvanah: g Lowri Elena Jones.
Par 81 3 ac iau. 1. LOIS ac Ashley'
2. fflur a. Ffion.
PQr 91 4, 6 a S 1 A",sharad a
Gr~ta: 2. BronwQn a Manon: 3.
Elnlr ac Elerl.
Pdr uwcnrarm. 1. Marged a

BI 2: 1. Lois; 2. 1010; 3. Beth.
~I0;i. Awol I-tuahoc:!} Gwenn6:
3. Laur~ Janfiil
BI 4: 1. Manon araH; ~. ~ronwal";
3 Daniel Bell tiC Elnir.
61 5. 1. Gretaj 2. Ansharad Morris;
3. gethan Roberts;
61 6: 1. ~lIa Christie; ~. Dafydd
Ngala; 3. Daniel Filt.
1;11'-0: i (;Ian ~hys: 2.M~ro~d
Rhys.
91 1-13~,. Gwen Rowlands; 2.
Gwen Rowlands; 3. Nia Glyn.
Callaao
91 o. 1 a 2: 1. Elliot: 2 1010 a
Dylan.
BI 3 Q 4~ 1. Aaron ~wyn; z.
~"9r9i"j~.Carwyn.
81 5 a 0: 1. Robin: l. Lllo a
~harlotte; ~ Clla Christie
817-9: 1. Hanna Gwyn; 2. Marged
Rhys.
81 1~ 13: 1. Gwen Rowlands.
frotogrllnlaetn
QI 9 a A: 1. On Iffydd John: 2.
Daniel Bell
9110-13: 1. Lois Hushes; 2. Huw

Foulkes; 3. Nia Glyn.

William.

Offeryn heblaw'r piano BI 7-13: 1.
Berwyn Jones; 2. Rhys Hughes a
Sion Owen; 3. Dewi Foulkes a
Fflon Williams,
Parti Llefaru Uwchradd: 1. Parti
lona.
Unawd BI 7, 8 a 9: 1. Marged
Rhys.
Parti Canu Uwchradd: 1. Parti
Hanna Gwyn.
Llefaru 81 10-13: 1. Ffion Owen;
2. Huw Foulkes a Lois Hughes.
Unawd Piano BI 10-13: 1. Huw
Foulkes.
Siarad Cyhoeddus BI 7-13: 1.
Huw Foulkes a Ffion Owen.
Unawd BI 10-13: 1. Lois Hughes;
2. Huw Foulkes; 3. Ffion Williams ..
Canlyniadau LI~n
Dosbarth Derbyn, Ysgrifennu
Enw: 1. Gwenllian a Lowri; 2.
William ac Erin; 3. Alaw Prys a
Lowri Huws.
BI 1, Llythyr o'r Lleuad: 1. Mari; 2.
Catrin Haf a Sion Emlyn; 3.
Megan a Caryl.
BI 2, 'Un Noson Dywyll': 1. Fflur; 2.
Guto; 3. Dylan a 1010.
BI 3, 'Greg yn y Gofod': 1. Laura
Jane; 2. Awel; 3. lhd.
81 4. 'Argyfwng! Rydym mewn
peryg'; 1, CQtrin Jones1 Q GratA
~f1uri 3. ~Iana a QothM.
81 6. 'Storl am oaun I manec
oovcnrnvuor: 1. Sion Elwynj ~,
Enfy~ F\oberis; s. [;lIa Chrlstia
1317 9: 1. AI~d GWllym JonQG; 2
Dowl AluP'\~~uII{M
81 10-13: 1. rnon Owen. z LOi5
Wyn Hughes; e. Huvv Alun
FQulkY~,
Canlynladau'r Lllnell Coil
i .r:lita William~; Q. Maud Williamg
a Rita Williams; 3. Goronwy
Jones.
Canlyniadau Celt
Creadigol 20
Cylch Meithrin: 1. Ffion, Dyfan a
~hian: 2. 1010. 8Gn a Tesni: 3. nan,
Penny, Jade a Moll.
Vsgol Feithrin: 1 Matthew a
Gwenno; 2. Lisa a Sion Alun; 3.
Hari ac Elin,
BI 0: 1. JordM ac Alaw Prys; 2.
Sion a William; 3. Lloyd a Celine.
BI 1: 1. Rebecca: 2. Natalie; 3.

Unawd Alaw wenn Ell 7-1\); 1.
I <,>io I-Iu~ho£::~. Wuw l=ol,lkns: ~.
Marged Ahys.
Ym~9m917-'13: '1.J=tion~ Lois; 2

Hogia Picton.

~'ion Williams.

Eto eleni cafwyd Eisteddfod
Iwyddiannus a hwyliog dros ben a
lIu 0 blant a phobl ifanc y pentref
yn rhAnnu ou doniau ~'r
gynulleidfa. Diolch iddynt am eu
brwdfrydedd a'u cefnogaeth rr
Eisteddfod bentref yma. Dymuna'r
ysgrifenyddes, Manon Gwynedd,
ddiolch i bawb a fu'n gymorth iddi
i wneud yr Eisteddfod yn
IIwyddiannus ac am eu
cydweithrediad diflino. Dymunwyd
gweUhad buan i Lywydd yr
Eisteddfod, Mrs Rita Dauncey
Williams, Dyma'r canlyniadau:
Cyfarfod y Prynhawn
Unawd BI O. 'Srnot': 1. Ryan; 2.
Nia; 3.~lan a Rhydian.
Llefaru BI 0, 'Babi Newydd': 1.
Ryan; 2. Nia ac Elan; 3. Rhydian a
Sion.
Unawd Meithrin, 'Troi ein dwylo':
1. Gruffydd; 2. Gwion John; 3.
Gwenno ac Esyllt.
Llefaru Meithrin, 'Mae gen i': 1.
Gruffydd; 2. Gwion John; 3.
Gwenna a Lisa.
Unawd BI 1 a 2, 'Cwac. cwac,
cwac': 1. Guto; 2 W,lham a Lois;
3. Mari a Caio.
usraru 131 1 a 2 'Delna50r': 1.
Guto: 2. Loie: 3. 1010a James.
Uni\wd Piano QI 1, g a. 9' 1. llid
P!lrtl COnu ~I 1. 2 d 3. 'curwn
DdwyIO': 1. rern f\nti 6han, e.
Parti MarL
forti Llofaru BI 11 ~ ~ $, IV Q&n'\
gel-droodl! ,. PAt-t1AntI Jan: 2.
PArtl CIQlJdlg
unawo 51 :3 tt 4. "rr Enfy~)': 1.
Gruffydd John; ~. GeralH a Gethinj
!l. MAnon g Lown.
ustaru BI 3 a 4. 'Glnio Y5g01': 1.
Oethinj 2. Gruffydd John; 3. Elin a
Gerallt.
Unawd Cerdd Dant BI 1-6: 1.
Enfys; 2. Catrin; 3. Robin a
Manon.
UI'I~wd offtlryn hQbl9w'r piano BI
1~; 1, 5ion Elwynj 2. Caij 3.
Manon ~Iwyn.
Parti Cerdd Dant Gynradd: 1. Parti
6wganod; 2. Parti Gwrachod.
Vmgom 81 1-8: 1. G~raJlt Bryn a
Gruffydd John.
Unawd Alaw Werin 91 1-6: 1. Cai
-J~nQ~i~, E:ntys Roberts.
Unawd Piano 91 4, 5 a 6: 1. Sion
51wynj ~. o.ethln ~r:llllhG; !l.
Mnnon~lwyn ~ 8ronw@n.
CVfarfod yr Hwyr
Unawd BI 5 a 5, 'Seren Wen': 1.
Enfys Roberlsi 2. Llio Hywel; 3
Cai ac Anoharad.
Llelaru QIb a ~. 'litw 9A~""~1.C~I
JOne~: l. AObln; 0. ellon,
Malmio I ~~~f,~~Gy"."gog' 1. P9nl
~giri~lj i, Pilrti Gwilym; 3. Cacon
Wy.
Pani CAnu 91 4. S g 6. 'Sgorio
aOl'i 1, PQr\i Gr~ffydd John; ~
rani Grmru,
Perti Llefarll gl 4. baS. 'Ar~wyd V
Byd'j " Pearti Ar~wydj 2. Partl Oalj
3. ti'artl D;;InIQIIQ.
¢rJ,r OUorynnol Cynradd ae
UWCllrC1tJtJ. 1. Y GhwilOd, Z. Jlno
Glas.
Unawcl Cerdd Dant ~17-1~:1..

Eisteddfod Bethel



EDISON
MISSION ENERGY

Mae staff Mynydd
Gwefru yn dymuno
Nadolig Llawen a
61wyddyn Newvdd
'Gwefreiddiol' i ho]]
ddarllenwvr ECQ'r
Wyddfa.

CVNQ~RDDNADOLI~
Cynhelir ein cyngerdd Nadolig eleni am
2 o'r a10ch brynhswn dydd Sui, Rhgsfyr
15 yng nghwmni Cor Moibton Oyffryn
Peris a Seindorf Deiniolen, Mynediad
am ddim
PIQsero'r mwyaf yw i ni ddatgan ein
diolch i bobl uenberts a'r cvicn am eu
cefnosaoth yn vetod y flvvyddyn a fu.
~offem ddiolch i'r mudiadau sydd yn
cwrdd vma vn rheolaidd ac sorvenwn
ymlaen at eich gwasanaethu eto y

...,.....flwyddyn nesaf.

ANHHI;G NADOUG
Manteisiwch ar ddisgownt 0 10% wrth
wario dros [5 yn y siop drwy ddangos
yr hysbyseb yma (tan Rhagtyr 22)

[LAN BEA IS

ORIAU'R GAEAF:
Ar agor 5 diwrnod yr wythnos
Oydd Mercher i Oydd Sui

AROOANGOSFA
gan arlunwyr IIGol tan 22 ~ha9fyr

•

am 8.30 y.h. Cysyllter a Cheryl
(871650) am twy 0 fanylion.
OIOLCH Dymuna John Paul, 1
Bro Glyder ddiolch I'w deulu,
ffrindiau a chymdogion am yr holl
gardiau a'r anrhegion a
dderbyniodd ar achlysur ei ben
blwydd yn 18.
FFAI R NANT. Wedi cyfarfod
dlweddar o'r pwyllgor
penderfynwyd y byddem yn
cynhyrchu (gyda Gwasg
Gwynedd), gardiau Nadolig,
calendr a marc ilyfr i'w gwerthu at
gronta'r eglwys a'r ffair - maent ar
gael drwy law aelodau'r pwyllgor
neu 0 Oy'n Llan.
LLONGYFARCHIADAU mawr i
Sara Davies, Tan y Bryn ar
achlysur ei dyweddiad gyda
Simon Stacey 0 Lundain (sydd
bellach wedi ymgartrefu yn Bron
Eryri). Pob Iwc a hapusrwydd i'r
ddau ohonoch ar gyfer y dyfodol.
NADOLIG LLAWEN. Gan na fydd
Mrs Myfanwy Thomas, Bron
Wyddfa yn anton cardiau Nadolig
eleni, dymuna Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i'w
ffrindiau a'i chydnabod 011.
NADOLIG. Bydd cyngerdd
Drama'r Geni a Charolau, nos Sui,
Rhagfyr 15fed am 7 o'r gloch, yn
Eglwys St Peris. £3 yw pris tocyn
(i'w cael gennyf i neu yn Nhy'n
Uan) a fydd yn cynnwys gwydriad
o sheri a mins peio a thocyn raftI
yn Nhy'n Llan wedl'r cyngerdd. Aiff
yr elw at gronfa Gwyl Ffair Nant.

PARTI PENTRA. Cynhelir parti
Nadolig y pentra ar nos Wener y
6ed 0 Ragfyr yn Ty'n Llan. Bydd y
noson yn dechrau am 6.30 y.h.
pan fydd Sion Corn yn galw heibio
i weld y plant (a'r plant mawr os y

~munirl). Bydd bwyd i'r oedolion

flynedd yn 61 bu ar ymweliad a'r
mannau dan sylw yn yr India a
chael cyfle i gyflwyno'r neges
Gristnogol i'r brodorion ac yn
arbennig i blant mewn ysgolion.
Canlyniad hynny fu ei hawydd i
wneud ymdrech bersonol i godi
anan. Bu'r gefnogaeth j'w
hymdrechion yn y pentret yn
9alon0901 a IIwyddodd i godi £304
ynghyd a £40 yn ddiweddarach
gyda Sal Cist Car. Dymuna ddiolch
yn gynnes iawn Ibawb a ymwelodd
ag Isallt i'w chefnogi a hefyd
hysbysu fod yr arian a gasglwyd
ym Mrynrefall wedi mynd yn
unionqyrchol I brynu offer
angenrheidiol l'r Cartrefl yn India.
Nos Fawrth, Rhagfyr 10fed, rhwng
7 a 9 o'r gloch. Bydd ymdrech arall
i godl arian tuag at yr achosion da
hyn pryd y cynhelir Ocsiwn yn Nhy
Eryri trwy garedigrwydd Colin a
Dorothy Wager.
PENBLWYDD PRIODAS.
Llongyfarchiadau i Richard Wyn a
Gwyneth Evans, Ty'n Buarth ar
ddathlu eu priodas aur. Fe'u
priodwyd ar Dachwedd Sed 1952
yn Eglwys Sant Padarn
Llanberis.Dymunwn lawer
blwyddyn eto.

Astudiaeth Dichonoldeb ac i
baratol y Cynllun Busnes. Bydd y
Pwyllgor Llywio lIawn yn cyfarfod
yn y Festri nos Fawrth Rhagfyr
10fed am 7 o'r gloch.
PERFFORMIQ Llongyfarchiadau i
Mathew Powell mab Mrs Sue
Powell, Isallt ar ei Iwyddiant yn
portreadu'r cymeriad Hamlet set y
brif ran yn y ddrama a berfformiwyd
yn Theatr Gwynedd yn ystod mis
Hydref gan griw 0 ddisgyblion 0
Ysgol Brynrefail fel rhan 0 Wyl
Ddrama Shakespeare i Ysgolion.
Mae Mathew yn ddlsgybl ym
mlwyddyn 9 yn yr Ysgol.
Q'A YSBYTY A ninnau newydd ei
lIongyfarch ar gyrraedd ei phen
blwydd yn 96 oeo. anfonwn ein
cofion at Miss Blodwen Owen, 2
Tai Orwig sydd wedi treulio cyfnod
yn Ysbyty Gwynedd. Gobeithio
eich bod yn teimlo yn llawer gwell
erbyn hyn. Ein dymuniadau am
wellhad buan hefyd i Mrs Carol
Houston, 2 Trem EiHan yn dllyn
archwihad yn Ysbyty Llandudno a
Miss Violet Roberts, Deiniol House
sydd wedi cael damwain a thorri ei
braich.
SEL PAALWR Yn ystod y misoedd
diwethaf mae Sue Powell, Isallt
wedi cynnal dau arwerthiant yn el
chartref i godi arian at achos da.
Fel aelod o'r Eglwys Bentcostaidd
ym Mangor sydd wedl mabwysiadu
Cartref i Blant Amddifad a Chartref
Henoed yn Andhra PradQsh. DQ
India mao wedi bod yn cernoqt eu
slop siussn yn y ddmas. Ddwy

PWYLLGOR CYMUNEDOL
cyrarru'r Fwyllgor nos Fawrth
Hydref 29ain yn y Festri. Yn
bresennol roedd Mri. John
McBryde, Dafydd G. Ellis, Geraint
George, Eurwyn Griffith
Swyddog Datblgu Bro, Gwyn Hefin
Jones Dennis J. Roberts a Mrs
Lowri Roberts Williams.
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y
Cynghorwyr Pat Larsen a Keith
Brymer Jones, Mr. Islwyn Jones,
Tudur Roberts a Mrs Carol
Houston. Cadeirwyd y cyfarfod gan
Mr Gwyn Hefin Jones.
Cadarnhawyd swyddogion y
Pwyllgor Llywio fel a ganlyn'
Llywydd: Cynghorydd Keith
Brymer Jones, Gorswen, Is
Gadeirydd, Mr Gwyn Hefin Jones,
Rhandir, Cyd-Iynydd: Mr Geraint
George, Swn yr Engan,
Ysgrifennydd Cofnodion: Mrs Lowri
Roberts Williams, Godre'r Coed, Is
-ysgrifenyddion, Dr Ruth Dafydd,
Creigle a Mrs Carol Houston, 2
Trem Elllan, Trysorydd Mr Tudur
Roberts, Enlli. Cadarnhawyd gan
Mr Dafydd Ellis fod yr Is-bwyllgor
Cyfansoddiad wedi cwblhau'r
gwaith ar y ddogfen a chafwyd
adroddiad am yr Is-Bwyllgor
Tendro a gyfarfu ar Fedl 1ge9 i
gynhyrchu'r drafft diwygiedig i'w
gyflwyno i'r Adran Adfywio.
Hysbysodd Mr Eurwyn Griffith iddo
dargedu nlfer 0 gronfeydd ariannu.
Cyfarfu yr Is- Bwyllgor Tendro ar
Dachwodd 11 I ystyrled rhostr
ymgynghorwyr ar gyfer yr

N-ANT PERIS
-- --

L ._-

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

BRYNREFAIL
_ .0-,

,

- --- - - -- - -

Mrs Lowri Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. F18n:870580
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.M. Die
FRIS/AU RH£SYMOL

TAW~LfiA, PENISAAWAUN
Ffon; (01266) 870846

PEINTIWR AC ADDURNWR

RHOSTIO
OCHYN I'----~

AR GYFER POB ACHLYSVR
* Cig 0 ffermydd 11eol * Parllon rhwng 40 a 400!

* Cyda saw~ afal a stwffin meWll rholiau
~Efo salad IlCfyd 05 dym"nw~h

DEWCS, MAE D'N FLASUS!
Cysylll-wch S

JOHN BRYNAFON, LLANRUG
VDYN CTG ar 675190 I 673188

GWASANAETH LLEOL AR GYFER
PARTION • PRTODASAU • PEN-BLWYDD

BEDYDD • DAWNS • GWYLIAU ...

Ar 61 cwblhau y croesair
gyrrwch eieh atebion at Dafydd
Evans, Sycharth, Penisarwaun,
LLSS 3HE erbyn Ionawr 20fed
2003.

- ==-'

Y mae sawl camp yn ceisioIdygymod ac cffaith y chwaraewyr I
trarnor ar lefelau uehel. Anodd yw
meithrin umau cenedlaethol
Prydeinig pan mae cynifer o'n prifl
glybiau yn llawn 0 dramonvyr.
Dau Sgotyn yn unig sy'n
chwarae'n rheolaidd yn nhim
Glasgow Celtic. Ond beth am ein
I timau Ileol, yo y cyngrheiriau I
bach. Y mae'r draenog wedi
clywed am ddigwyddiad yn
ymwneud a dau frawd nid
'anenwog' yn y dyffrynoedd hyn. Y
mae'r brawd fenga erbyn hyn yn
rheolwr ar dim, a'i frawd yo
deithiwr cyson i'r cyfandir - dipyn
o 'coach' mae'n ymddangos. Wrth
ddychwelyd o'r cyfandir, cafwyd
dipyn 0 GWII~-ydd, gan fod I
pedwar tramorwr ymysg y
teithwyr, Y si yw fod y pedwar ynIdipyn 0 chwaracwyr, ac efallai y
buasent wedi dod vn aelodau 0-dim y brawd. Yn anffodus, ni
Ilwyddodd y pedwar i groesi'r dwr,
ac fe dynnwyd VALE dros y
cynllun. Nid oes unrhyw
wybodaeth pellach os y\\' rhai 0
dimau y cyfandir am ofyn i'r

I 'super-coach' yrru rhywrai 0
chwaraewyr yr ardal yma dros y
ffin.

YDRAENOGRhoddion

Derbyniais arebion i grocsair
mis Tachwcdd gan £1uned
Jones, Trefor; Ceridwen
Williams ac Eirian Roberts,
Llanrus; Moreen Lennon, Ver9
GriffiLh~ ac Olwen Owen1
I~lanberi~~ Ellen Pritchard.
Garndolbcnml1cn; Rhiililnon
Pntchnrd-J ones. Jennie
Williams ac M. P. Jones,
Clynnog; Alvon9 Jone~,
Prest9tyn ~ Malr nvans a
Marg:lret W. Roberts,
Ga~rnlolrrVnjN. IIuBhe.<;]~~vrn >'
GIO; Ceinwen Williamil ac
01wen J()nes, Bethel; Cathcrillc

3 Bu Nia druan yn cric'n
uchcl ., .. ". (5)

4 '1.' bwgan syn byw yn ~.
botel? (2)

- ,., h I') ac cto n cno n ue e .
'7

6 Rhagenw personol person
cyntaf lluosog! (2)

7 Yr hyn y mae rhywbeth yn
ei ddal (7)

8 Llywaeth (4)
9 Cantor 0 Gencfa yn cuddio

rhyw bryf bach (7)
13 Yn fscn 0 oedran (5)
15 Brenin olaf y Brythoniaid,

fe'i lladdwyd yn y scithfed
ganrif (9)

17Morgrugyn (9)
19 enwerrhin yn wawdl yd (7)
20 Trigf~(7)
22 Mae dieter rhai mewn

digonedd eraill (3)
28 Cyfnod yro Mhenygroes? (3)
302(5)
31 Ewin aderyn neu anifail (7)
32 Clochdar (7)
34 Llencyn main (7)
~9 Eiddew (5)
416(4)
420 ben iben, 'rwyt yn feddw!

(4)
46 Dwthwn (3)
47 ()fferyn i l}rfnu cae \-vedi ei

dIul (2)
·iO7 (2)

£10: Bob ac Eileen Roberts,
Northampton; Myrddin Owen,
Teifi, Pwllheli; Swyddogion

I Capel Coch, Llanberis; Mrs G.
Kirkpatrick, 21 Hafan Elan,

----f Llanrug; Mr a Mrs C. Jones, 4
Hafan Elan, Llanrug; Miss
Nellie Wyn Jones, Ty'n y
Fawnog, Dinorwig; Mr a Mrs
Richard Wyn Evans, Ty'n
Buarth, Brynrefail; Caroll a
Iestyn Jones; Ffion a Keith.
£5: Mrs Gwyneth Davies,
Cyffordd Llandudno; Mrs
Nellie Wyn Jones, Rhosgadafan;
Mrs Myfanwy Thomas, NantI Peris; Di-enw; Rita a Collwyn,
Bethel; Mrs Phyllis Jones, 21
Rhydfadog, Deiniolen; Teulu
Pant Afon, Waunfawr; Catrin a
Gwyn Thomas, Plas Tirion,
Llanberis; Mervyn, Dilys a
Jenny, Castle Gift Shop,
L1anberis; Mrs Beryl Lewis,
Llanberis; Oliver a Trefor
Edwards, Llanberis.
£2: Mrs C. Williams, 25 Hafan

~an) Llanrug.

A. Jones, Jean Hughes-Jones,
Rhiw: G. Gill a Megan W. Jones,
Bangor; Megan Morris ac Alice
1\\. Griffith, Dinorwig; E. E.
Jones, Rhoshirwaun: Pat Owen,
Caerfvrddin: Tansi Davies ••
Rhuthun; Dilys A. Pritchard-
Jones, Abererch ac un dienw.

M. P. Jones, Bronywcrydd,
Clynnog Fawr, Caerriarfon,
LL54 ydi enillydd y rnis.
Llongyfarchiadau a £5 i chi,

Yn 61 yr arfer, ni fydd
croesair yn rhifyn y NadoLig o'r
Eco, felly caniatewch i mi fod
yn Ull o'r rhai cyntaf iddymuno
Nadolia Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda ibob un ohonoch.

ILilWIi
1 r n Owyllog rnew n pwnc

al1weddol (3)
Z Offcryn i'w guro (4)

Ar Draws:
1 Sachau (5)
4 4 (5)
7 Sychfoesoldeb ymysg clic y

set fawr (5)
) 1Clod y brifysgol? (3)
130 dan y dirprwy? (2)
14 Trawiad wrth ddechrau

nofio rhwng y ddau gam (4)
16 Lens sy'n bochio (6)
18 Y symudiad anfwriadol a'r

swn wrth igian (2)
21 Heb ei drin na'i goginio (5)
23 Y ddwy ochrl (5)
24 Lliw Nest9! r»
25 1 (3)
265(4)
27 Rhywbeth a berchenogir gan

rywun (4)
2Cj Cwmni 0 weirhwyr neu Q

chwaraewyr (3)
Jl TTn sv'n recordio vn V

swyddfa? (5)
~~ Oiben y t.un or ddiw~dd V

bore? (5)
35 Ffasiwn arbennig mewn

dillad (5)
36 Y cerdyn chwarac p\\rysicaf

<2)
"!.7 l.leu!l£1 t!lch sy'n

rrosRlwydc10 lluni£1u i'!
L))yYf? (6)

~gUn 0 ddau olr U~1t1bt!ltioa
(4)

10 Y rhiC tlnrh~nadwy cynt:lf
(2)

43 Hwyl neu la\vcnydd (6)
44 Un yn 11;11 na ~oar drnwi) (3)
~5Drcnlllnocdll yr QQi)f (~)
49 Teisen (5)
"'0Dilltlu UCllflf rhui " S.~d~?
(5)
Sl 3 (5)

Mae'r cliwiau sydd mewn ffurf
rhifgu yn cytemo at werth y 10
ar draws ar y ford 12 ar draws.

CROESAIR RHAGFYR



Owrthwynebwyr Bangor y pnawn
hwnnw oedd Llanrwst Roedd
Bangor yn dim cryt, one roedd tim
Llanrwst yn cynnwys tri neu
bedwar oedd wedl cynhrychioli tim
Sir Gaernarfon. Nid gem hawdd
oedd non. Roedd Bangor heb crt
o'u prit ehwaraewyr, gan eu bod
yn cynhrychloll tIm y Llywydd ar
aehlysur agor maes newydd clwb
Bethesda ym Mhare Villa. Capten
y tim gwadd oedd Tony Lewis,
capten Lloegr ar y pryd. Cyfelriodd
yn ei arann wrth agor y cae mas Qi
ddwy gem flaenorol oedd arwain
Lloegr yn erbyn yr India yn
Calcutta, ac arwaln tim yr MCC yn
erbyn pencampwyr y Siroedd yn y
gam draddodiadol yn Lords. Vna
Bethesdal Y tri hyn, a'r mwyaf o'r
rhai hyn yw ... !

Vn 61 yn NhyNewydd, Llanrwst
yn ennill y dQwis a phenderfynu
batlo. Llain gwastad cyflym oedd
Ty Newydd yr adeg hynny. PnawnI delfrydol i fatio.

Wyth pelawd wedyn roedd
Llanrw~t i gyd allan am OOWY
RED lAO! Ac 0 ble death y fflyd 0
rediade.tu? [}atlvvr rhif 11 yn sgorio
un rhediad, ac un pelen annilys. Y
ddau fowllwr wnaeth y dlfrod oedd
Nigel Evans a gipiodd 5 wiced am
ddlm rhediad, a Tony Jones a
91piodd 5 wiced am un rhediad.
Ahyfeddol!

Os cofiaf yn lawn cefais un
daliad, 6angor yn batio ae ymhen
5 pelen yn sgorio y tair rhedlad i
gipio buddugoliaeth Iryfeddol',

Ond nid dyna ddiwedd y storl.
Trueni fuasal gwastraffu pnawn
brat. Trefnwyd ail gem. Yr un

I timau, yr un lIain a'r un tywydd.
Eto, Llanrwst yn batio gyntaf a
sgorio 147 am 6 wiced cyn cau eu

I batiad. Ie, hen ddyddiau y gemau
'amser' - y criced cywir ym marn
lIawer Mewn ymateb roedd
B~n99r yn 147 am {} vviGod, yn
brwydro am gem 9yfart~1.

Rhyfedd 0 ddiwrnod, yn
gwnoud i chwi ~ylweddoli nad oe5
unrnyw bern yn bsndant ym myd y
campau. At bwy yr awn am yr
atgot nasaf tybed.

"-' _. =w lBVIJ

ou gyrru 'mlaen, mae nhw hefyd
yn cae I tymor cntaf boddhaol. V
mae'r tim yma yn cynnwys niter 0
chwaraewyr ieuanc, ac yn sicr ar
hyn 0 bryd mae bois y Bull yn
taro'r 'bull' yn amI. Tybed a yw'r
ffalth fod dartiau yn cael lIawer
mwy 0 sylw ar y talAdu arbyn hyn
yn cae I dylanwad ar yr ieuane, ae
yn eu denu at y gamp.

yn cynnwys nifQr 0 ddartwyr a
chwaraeodd mewn adranau uwch
dros y blynyddoedd. Ymysg tim y
Fncsan mae cyn gol-geidwad
dawnus ae ymosodwr medrus o'r
meysydd pel-droed. TIm anodd i'w
curo fally.

TIm arall o'r ardal sy'n owneud
~u marc yw lim taJ olr Sull,
Oeinlolen. Gyda Oafydd 'Twin' yn

Gafwyd dechrau da gan dIm
dartiau Y Friesan, Cwm-y-glo yn
eu tymor cyntaf yn 61 yn y
gynghrair lIeol. Ar llyn 0 bryd mae
nhw yn ail yn y drydedd adran, ac
yn cynnwys nifer 0 chwaraewyr
prorladol. Yn wlr, mag nifer WGdl
sylwi fod satan y drydedd adran
yn ucnsl y tymor yma, gan tod
timau newydd wedi ail-gychwyn,

Y Slics yw Bois y Fricsan

Y mis yma rwy'n lawnsio colofn
chwaraeon newydd, fydd yn
gwahodd dilynwyr gwahanol
gampau i eorycn yn 01. Gallai'r
atgof fod 0 leoliad arbennig, gem
gofiadwy iddynt ei gweld neu
gymryd rhan ynddi, neu'r tro
cyntaf iddynt gyfarfod un 0 gewri'r
byd chwaraeon

Nr glaw yn pistillo j lawr, a
cnvrrss y Uudw wsrn csonrau yn
Awsrrana, i fyd crlced y trown am
atgof cyntaf y gyfres. Mewn
deugain mlynedd 0 cnwerae'r gem
- a'i gwylto ar sawl lefel - mae'n
SIW mal dyma un o'r gemau a'r
dyddlau rhyfeddaf.

Pnawn Sadwrn braf ddeehrau
mls Mal, 1966 ar faes TVNewydd.

Dwi'n Cofio'n lawn!
--

I nifer 0 glybiau pel-droed yr ardal,
bu Ysgol Brynrefail yn hael iawn
yn 'menthyg' cae ehwarae ar gyfer
gemau Bu hyn yn gaffaeliad 'fabl
newydd' yr ardal, set clwb Bethel.
Bu eu nmau ieuenctid yn
defnyddio'r maes cyn symud IGae
Coed Bolyn, a dyma gartref y tim
hwn 0 hyd. Fel gwerthfawrogiad

YSGOI ""t"'R[J~ll ,200 00 -
()AV GAN' ( • NoEDO

(1'1) f'>t iHb

Gwerthfawrogiad

cyflwynodd y clwb siec 0 £200 i'r
Ysgol. Ar ran y clwb, cyflwynwyd y
siec gan Owain Slon, cyn brif
ddisgybl yr Ysgol,

sy'n chwaraewr amryddawn i'r
clwb. Orwy haelioni'r Ysgol,
rhoddwyd sylfaen i'r clwb i
ymestyn ac adeiladu yn
gadarnhaol ar gyfer y dyfodol.

dyfodOI.
Mae dwy elten bwyslg felly -

eyfleusterau a hyfforddi. Oyma ble
y gallai'r gymdeithas wario yr arian
yn gall. Trist gweld bod 2 filiwn 0
bunnau wedi eu buddsoddi
ganddynt yn y farchnad stoc, ac
adeg simsan iawn. Ar yr un pryd,
ychydig iawn 0 arian - mewn rhai
achlysuron dim - a wariwyd ar
dirnau oddi tan y timau hy, a dan
21.

Y mae sawl enghraifft mewn
sawl camp ble mae'r unlgolyn yn
talu i gynrychiolt ei wlad - gwarth
o sefyllfa. Ar adeg pan mae mwy a
mwy 0 reuenctid yn troi at bel
droed, rhaid eu cefnogi. Mae niter
o dimau yn y cynghreinau IIai
erbyn hyn yn glyblau yng ngwir
ystyr y gair - adran ieuenctid a
hy,. Oyma'r rhai ddylsat dderbyn
arian - os gallent roi cynllun
datblygiad synhwyrol ymlaen. 0
gryfhau y gwreiddiau fe gryfheir y
bonyn.

Meddyliwch am Gynghrair
Arton. ble mae nrnau yn dal I
chwarae ar Ffordd y Traeth,
Bangor neu fQysydd ysgol. Onid
synnwyr cyffredin fuasai i'r clybtau
yma gael nawdd i dalu costau lIogi
meysydd Treborth. Meysydd da -
gwella saton. Yna'r system
aeademi clybiau Cynghrair
Cymru, Oyma'r setyllfaoedd i'w
cefnogi. MaQ timau Cynghrair
EirGom, Iwerddon yn derbvn
£50,000 yr un gan eu IIywodraeth
a cnvncnrair Cymru yn cael
nawdd 0 ~~~,oooar syfer 18 clwb!
ovma'r cyfnod l'n hawdurdodau
lIeol a rhanbarthol roddi pwysau ar
'fols y slwtlau yng Nghaerdydd i
lacio tipyn ar ennau'r sach. Ni
allwn tforddlO colli r cyfle.·

Dyna eiriau y mae lIawer yn y
fro yma wedi eu magu yn eu SWl.
Ni fu hi'n adeg 0 lawnder yn
natblygiad niter, ac eto 0 fyw yn
gynnil catwyd gwerthoedd a fu yn
werthfawr iddynt. Yr hyn a
sbardunodd hyn 0 lith oedd gwylio
rhaglen ddiweddar Week In, Week
Out (BBC Cymru) yn ymdrin a'r
modd y mae Cymdeithas Pel
droed Cymru yn gwario - neu
ddim yn gwario - yr arian yn y
coffrau.

V mae Mark Hughes wedi
ymddangos fel rhyw frenin Midas
- mae popeth yn troi yn aur. Mae'r
gwledydd mawr yn cael eu denu i
Stadiwm y Mileniwm ac yn denu
torfeydd anhygoel. Ar gyfartaledd,
mae Cymru yn denu mwy 0
wylwyr nag unrhyw dim
Ewropeaidd. Yn y gemau
cystadleuol mae gennym record
ddiguro - chwarae talr, ENNILL
tair. naw pwynt, ar trig y grV-p1

Ar y cae erbyn hyn, er fod gan
Cymru un 'tim cyntat' mae'r
perfformiad yn Baku wedi dangos
fod gQnnym garfan. V mae
eystadleuaeth am tetvoo yn
sbardun i unrhyw dim.

Sut mae elwa - ar wanan I'r
arian - o'r sefyllfa lewyrchus yma?
Y gymhariaeth yw oes aur rygbi yn
y 70au, Vr oedd ieuenetid wedi
darganfod ou harwyr, Gareth, Phil,
Gerald, J.P.R. ac yn y blaen.
I=loedd y crysau rygbi yn gwerthu
yn QU mlloodd V mao arwyr
newyeJd I leuenctid Gymru heddiw
- ~YQn,Simon, Qobbi~ a ~artson.
Y mae'r erysau pet-droeo rwan yn
gworthu. Ond nld cefnogwyr yn
unig sydd ei angen ond trefn
benodol a fydd yn troi allan
chwaraewyr ieuanc dawnus y

Yng Ngenau'r Sach Mae Cynilo?


