
Cefn: U7enrzaIwa71. Ta71jJa(15). Gerald Iwan. Canol: Kltyl (8), [watt,
Siarlzei (9), Kiryl (10). Blaen: 1enya Mefllla McDaId.

mi llrir (I'r Iwcrnen i'w hardal ac oedolion.
bresermol. Nod yr elusen Chernobyl

Cafwyd problemau iechvd CJ,ildren's Lijellrze ~rw cynnig
difrifol yn sgu y ddamwain, ac gv. yliau ym Mhrydain i eyn
ma~ fturtigu !lr zsnser benscn gvuiamt a pnoslbt o'r plant a
yn gyffredin lawn ymhlith plant orfodwyd i ddianc i Bclarws.

Yng N gwynedd cododd
Terry, Menna a'u
cyfeillion dros £4,500 tuag
at y gwaith 0 dalu am
gostau hedfan.

Du Tcrry'n gwclthlo crs
20 mlynedd fel Rheolwr
Cynnal a Chadw ym
Mharc Gwyliau
Glangwna, Caeathro. Yno
y codwyd llawer o'r anan
mcwn gweithgareddau Iel.ocsiwn a rasus pramiau.

Mcddai, 'Hoffwn
ddiolch i lu 0 fusnesau
Ileol a gyflwynodd
roddion i'w rafflo, ac i
sefydliadau Iel y Frigad
Dan a Chor Meibion
Caernarfon a drefnodd
gasgliadau ymhlith eu
haelodau.'

Os dymunwch helpu
C/zernobyl CJzildrenJs Lueune
mewn unrhyw fodd y Nadohg
hwn, cysylltwch a Terry neu
Menna ar 012B6 6S016B i
gtywcn mwy am eu gwaith
rhagorol .

•

Mae gwir ysbryd y
Nadolig yn fyw ac yn
iach yn ardal yr Eco,
diolch i r;ltfcdibfWydd
Terry a Menna
McDaid ° Lloches,
Waunfawr, a'u cyd
aelodau mewn elusen
o'r enw Chemobyl
Childrc:n'sLif~lin~.

At l~ Rhgafyr.
cyruacudocd pcdwar 0
blant yr holl ffordd 0

ben tref Lippen ym
Mela~s ~fwynhau m~s0
wyliau gyda theuluoedd
yn Y Waunfawr,
Pontllyini a Llanllyfni.

Mae un plcmyn yn 15
Qcd, un yo 9 a dau yn g
oed. Cant fwynbau
r1c:sc:rau y tueddwn nl i'w

cymryct vn ganlataol. yn
rhyciti (I gnle:di eu hvwvd bob
ctvdct am ryw hyd.

Anrheithiwyd ardal enedigol
y plant gan drychineb niwclear
(:hernOhyl !l orfol1ol1l1 yr holl
drigolion i symud tua 200

•-
•
•••

~\la"-sC!,,Llw)·dJ ,,,ab JJr E~'llt LI'lL~'d
a RJ,oJn Llu,,),J. LLa,'r1Lg.

•••

•

•
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Dan glo mae talent plentyn - yn welw
Heb olau pelydryn.
Ein gofal yw eu gofyn,

Rhoddwn haul drwy'r rhoddion hyn.
RLJ

Operation Christmas Child
2002



Nnlloli9 mlawrn If

jllUllb~ll"~twllll11
Ilba nbbi wrill

Richard s.Humphrey~

~tORIEL
CWM

~~ Cwm-y-glo
FffinlFfacs: (01286) 870882

Gwasanaerh Ftrunio
Lluniau 0 bob math ar gael I'll' y safle

PnSt9U Kllesymol
Arddangosfa 0 luniau gwreiddlO)

gan ArtISU!lld Ueol

Ydych chi'n ddibynadwy ac yn gallu rhoi chwe
awr o'ch amsar bob wythnos? Nid Des angen
prOflad na sgiliau arbennig, cewch hyfforddiant

Ilawn.
Am fWy 0 wybodaeth, ffonlwch:

(01286) 677013

GWIRFODDOLWYR
Rydym angen

CAS QWVN~DD& D~ VNVSMON
gansor. Caernarfon• Dolsellau• Pw"h~li tyngftr

ar
bopeth

eang, gan esgor ar fwy 0 drais a
dioddef yn y dyfodol. Rhoddai
anogaeth i eithafwyr a
therfysgwyr treisgar. Gallai'r
nail! oehr neu'r llall ddefnyddio
arfau cwbl-ddinistriol. Byth ni
chyfiawnheir y fath weithred.
Byddai rhyfel yn dwysau
ymrafael crefyddol ac ethnig y tu
mewn i'n cymunedau ni ein
hunain yn y Deyrnas Unedig.

Ers degawdau, mae polisiau'r
gwledydd diwydiannol, gan
gynnwys Prydain, wedi cyfrannu
at greu'r anghydfod presennol.
Wrth inni gydnabod hyn, fe
symudwn gam ymlaen. Yn ystod
y degawdau diweddaraf, y mae
allforio arfau ar raddfa eang i
Iraq o'r Deyrnas Unedig, ymysg
cenhedloedd eraill, wedi
dwysau'r perygl. Erys y Deyrnas
Unedig yn un 0 al1forwyr arfau
mwyaf y byd, gan gynnwys
gwerthu arfau i lywodraethau
8orthrymus. Mae ern methiant i
ddileu arfau cwbl-ddinistriol yn
annog Iraq i'w chwenycbu. Mae
pwysigrwydd olew'r Gwlff yn
esgor ar yrndrechion i reoli'r
rhanbarth a thanscillo'r prif
amcanion, sef hcddwch a
sefydlogrwydd. Y rnac'n des tun
pryder bod Ilywodraeth yr Uno I
Daterthau yn cetsio newid
cyfundrcfn llywodracthol Iraq,

Y mae dewis arall yn bodoli.
Fe ddyJai'r Unol Daleithau fiC

Iraq wrando ar achos gwir
bryderon y naill a'r l1all. Dylai
atal economaidd ddod i ben. Y
mae'n hall bwysig i dra[od
dychweliad yr Arolygwyr Arfau
}'n5hyd a chynorth\..,yo pobl
Iraq. Rhaid atal all-forio nrfau i'r
rhanbarrh.

l'riac gwciLhrcdu unigol gan
unrhyw wInd yn erbyn gwlnd
arail yn groes i'r gyfrairh
ryngwladol. ac YIl oiweidiol
ia\\'o itr egwyddorion sytn rheoli
c}'~yl}ttnd!\\1 rhyngwl!\do}
hellllychion. Dylai unrllYW
bcnderfyniad ar weilhrcdu
rhyng\vladol parrhcd Iraq gael ei

Y mae'n ofid rna" r aennvm bod•
yr Unol Dalcirhau yn bwriadu
codi nrfnu ~'n erbyn Iraq, ac yr
ytlyrn vn pr~ ecru rnaz i
Lywodraerh cin gwlad ni
gcfnogi'r fath wei ihrcd.
Yrnunwn il1; eglwysi a chrcdoau
eraill a'r ID-md~ith3S chnnSBch i
godi 119is vn erbvn gweithredu
milwrol ac yo annex ffurdd ddi
drais wrth ymwncuJ as Iraq.
Rhaid i'n nod ar £nofer Iraq fod
yo uno1 a'r nod ar gyter unrh}'\v
genedl aral1, ~cf tlcdd,,,,h
cy£'iawn a pharhaol ar ~.fer el
phobl a'j ch,'rndoglon
Cydnabyddwn bryderon parlhed
ymddYe1tld llYWQuraeth Ira9.3
eithr dengys hanes di\veddar ~'
wlad na ddaw hedd\\ ch na
tbyOawnder drwy ddulliau alal
~~onQ'llaiddna thrai~milwrol.

Dichon y ggilni rhyfel yo
erhyn I r!lQ }!ldd n iferoedd mawr
o bobl sydd eisoes yo dioddet
ohcr,vydd atal cymot'th
econom9idd. Pryderwn y g::lllai
lcdacnu rrai~ ar (]r(1\V~ y
gwlcdydd, hyd yn oed yo fyd-

Gofio am IRAQ
Mae Cymdeithas y C}'feillion (y
Crynwyr) wedi cyhoeddi
datganiad ar ). cyd ar Iraq .• \1.ae
hwn wedi caeI ei gyfeithu i'r
Gymraeg fel a ganl} n.

Yn gywir iawn
Gwladys ~i.Jones

Y Dalar Deg
Llanrug

Caernarfon
Gwynedd

Gan na allaf anfon cardiau
Nadolig eleni dymunad Nadolig
Hapus a Blwyddyn Newydd Dda
i'm ffrindiau, teulu a
chymdogion a darllenwyr Eco'r
Wyddfa.

/ DVDDIAI» A LLEOLIAD PLVGU'R ECO
\.

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

Rhifyn Dyddiad Copi Dyddiad Plygu Ble Cysylltu a

Chwefror lonawr 20 lonawr 30 Waunfawr Mrs Nan Roberts
•

drafod y tu mewn i Gyngor
Diogelwch y Cenhedloedd
Unedig, ac fe ddylai barchu
egwyddorioo Siarter y
Cenhedloedd Unedig. Yr ydym
yn pryderu bod swyddogaeth ac
awdurdod Cyngor Diogelwch y
Cenhedloedd Unedig a'r
Gymanfa Gyffredinol yn cael eu
herydu.

Gofynnwn i'r Llywodraeth
barch u'r safonau uchaf 0
wirionedd ac uniondeb mewn
matenon cyhoeddus. Y mae
arddcl cyson y geiriau 'da' a
'drwg' yn esgor ar ddychryn.
Mae'n amharu ar ystyriaerh
ddoeth a thawel 0 bob llwybr ac,
ar yr olwg gyntaf, yn gwrthod
dewisiadau heddychlon. Mae
difrifoldeb y efyllfa vn mynnu
trafodaeth ones l ac agored.

Mae'r Crvnwvr vn vmwrthod. .,.. ...

a phob rhyfel. Nid )- ffordd
ddwyfol mohoni. Yn ein profiad,
y mae trais yn esgor ar drais.
Daw heddweh byd-eang yn
ffaith pan fydd ~' gymuncd
ryngwladol yn bared i dderbyn
cyfrifoldeb ar y C) d am
ddiogelwch ci gyd-ddyn.
Gweddiwn y gcllir, drwy ras
Duw, dywys pawb s~"n gyfrifol
hyd lwybrau doerhineb a
dtszvblaetn.

V~1-11~V'""'~~A~
oounyaa I 19W'r

Bo1Y3yddionr°rthnasol

NO\) LUf'f, IONAWn ZQ
Os gwelweh yn dda

Daw'r rhlfvn nesaf olr wasg
NOS IAU, IONAWR 30

ffynnon (0710l0)
PENISARWAUN! Mrs Ann Evans. Sycharth
(A72A07)
TAN-v~tOEO:MIss Anwen Parry.
Ael-y-Bryn (872276)
WAUN!=AWR, Mrs Nan Roberts. P"'nt",fon
Waunfawr (650570)

NANT PERIS' Llino-.Jun.... B Nant

g~T~L! QOfAll'lt ~Iic. CllQl}rM
(01Z16) Ol07t::O
gnV~n~I=AIL:Mr~I i')WI'1 Pry~Qoh~1I'1~.
WIIIIQm~,~<X1re'rCOOQ (07o:seO)
CA9THRO: clive James. Haran. Bryn
ewna {e77~el
CEUNANT: Tryslan a Sioned Larsen.
~''''n. O....nAnll~~'OO)
(iWM-Y-QLOj Mra Irfo FloYYIf1nd~1
QII)I'\~t\f61'\ (A7!)Q7f;}
DINORWIG; Mtlrldn uone~. Mlnalll,
1 Bro ~Hdlr, Oinorwig (970292)
llANBERIS! Gwyneth ac Elfion Roberts.
Becws Eryrl (670491)
LLANRUG: Eryl RoOens. i) f)ryn Moelyn
(~7h!JQA)

CADEIRYDD Y PWYLLGOR GWAITH
Arwel Jones

GOlVGVDD CI-IWARAEON
RIGhard LI, Jone~, \1 Y 0001, 6ethel.
(01246) 67011!J
J:J:OTOGRAJ:~R
Owyndaf Hushes, G1assood,
uanruo (577263)

Tn~~t.JVOo I-IVSAVSl;glON
John aobsns. BedW Gwynlon. Ffordd
GI~nffynnon, Llanrus (G?~05)

TJi(Et-NYOO BWNOELU
Jean Jones, Casnil y Mynydd,
D@lnIOI@n(671550)

TJl(;JlJ:NVDD ARIANNOl
Goronwy Hughos, Eithinog, 14 Alon
RhOg. LIQnrug (674839)

TAEFNYOO GWERTHIANT POST
Mrs Olwen Uywelyn. ranr A10n BaGh.
Uanrug (S~0200)

TREFNVDD PLVGU
Shiongd Griffith (650570)

GOHEBWVR PENTREI=I

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

TIm Golygyddol
d/o PALAS PRINT
79 STRYD PLAS
CAERNARFON

Ffon/Ffacs (01296) 674631
eco@palasprlnt.com

SWYDDOGION A GOHEBWYR
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Argraffutyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Caernarfon

Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg

i'r cyhoeddiad hwn.



-----()
VVVVYV. cyfl<;;.cQ.l.lk6hun@Gyflo.oo.uk

IONAWA - MAWRTH 2003
as ydych am wybod sut j ddefnyddio PI10t0511op,
Dreamweaver MX, Premiere neu Director neu am

gr~u~ich gwefan eich hun cysylltwch a ni ar unwaith
am restr 0 gyrsiau sydd ar gael gyda'r nos ac ar

benwythnosau.

Cynhelir y cyrsiau yn ein Canolfan Hyfforddl
RhyngweithiO! newydd yng Nghaernarfon.

(01Z66) 611000

CYRSIAU DEFNYDDIO MEDDALWEDO
CYFRIFIADUROL

CYFLE•

Ymgynghorwyr Ariannol
Ann,bynnol Lleol (sefydlwyd i 974)

~f&n:(0124Q)~SSO&S
Cyfarchion y Tyrnor i bawb

Pa un o'r rhain sydd bwyslCaf?
VSWIRIO EICH TV
(i Qrbod CQII~di chi)j

YSWIRIQ EICH CAR
(I arbed COiled I elll ): neu
YSWIRIO ~ICH ~YWYC
( i arbed coiled i'ch teulu)

OYOylllvvotl 0 r ltiod i weld mar rtlUQ
yw cost yswiriant gyda CDH
Andre (eethel/lianberia)

Bryn (Mon)
euryn (Caornarfon a'r cytCh)
tlvhn IlIlflvn (rvnluarYYilwn)

COH

Cofiwch am y llyfr
Cefn Gwlad

sydd newydd ei gyhoed
di ~JnJ N i\d91is'

AnrhG5 dGlfrydol i'r
hosan am £6.95.

CEFN GWLAD: IIo~ia'r
Wyddfa
Nos Wcner~ 27 Rhagfyr,
8.05pm, S4C

physgota ers dros hanner canrif
ac sy'n lle delfrydol ar gyfer dal
Brithyll Brown Gwyllt Eryri.

Ac yna ymlaen iBwllheli, lle
mae Myrddin a'i wraig
Rosalind wedi yrngartrefu
erbyn hyn, i edmygu gwaith
coed Myrddin. Bydd Dai hefyd
yn dringo i ben Chwarel
Dinorwig yng ngh wmni y
gyfeil yddcs cnwog, a
chyfansoddwr rhai 0 ganeuon
CD diweddaraf y grwp,
Annette Bryn Parr i, un a
'~afodd ei magu yn swn Hogia'r
Wyddfa.'

Cawn hwyl hefyd yng
nghwmni'r criw ar Gwrs Golff
Sant Dciniol ym Mangor, a
daw'n amlwg fod Dot yn fwy 0
giamstsr Of duro nodyn ring ar
daro'r bel!

Bydd y noson 0 deyrnged i'r
grWp yn parhau am 9.05 o'r
gloch, gyda chyfle arall i
fwynhau y rhaglcn gyntaf o'r
gyfres Hogia'r Wyddfa a
ddarlledwyd yn 1979.
Cynhyrchydd y gyfres ar ran
BBC Cymru oedd y diweddar
Rhydderch Jones oc yn y
rhaglen arbennig hon, a ddaw 0
Theatr Seilo yng
Nghaernarfon, cawn gydganu
i IDtfeili!lnt thai o'n ttefrvnnau
)'ng nghwrnni'r Hogia, tra'n
rhyfcddu at )' fflers a'r seidars
ar yr un pryd! Eu s,·..estai
arbcnnig ~""'r gantorcs Leah
owen.

At droed Yr Wyddfa y bydd
DAr JONES, Llanilar yn
crwydro yn y rhaglen Cefn
Gwlad nos Wener, 27 Rhagfyr,
a hynny er mwyn ymweld a'r
grwp poblogaidd Hogia'r
Wyddfa yn eu milltir sgwar.

Eleru mae Hogia'r Wyddfa
yn dathlu deugain mlynedd 0
ganu efo'i gilydd, ac yn ystod y
rnagten mt fydd yr aelodau,
ARWEL JONES, MYRDDIN
OWEN ac ELWYN WILSON
JONES yn hel atgofion am y
blynyddocdd hapus 0

ddiddanu cynulleidfaoedd ar
hyd a l1ed Cymru, gyda
chancuon poblogaidd a
brofodd Y11 fodd i fyw inifcr 0
GymrYi Safwn yn y Bwlch,
Pcn~ra Bach Llal1ber, Bysus
Bach y Wlad a Ddoi Di Gyda
Mi) i cnwi dim ond rhai.

Mi fydd Dai yn ymuno a'r
Hogia a'u cyfeilyddion dros y
blynyddoedd, Vivian Williams
ac Annette Bryn Parri ar Dren
Bach yr Wyddfa gan fwynhau v
gO]YRfeydd Rodidog. Y szwr io
a'r tynnu coes ar hyd y daith i
ben Y copa.

A'r tri aelod o'r grwp wedi
eu magu ym rnhcnucf chwarel
yddol Llanbcris, bu'r ardal a
Chwarel Dinorwis }Tn ysbryd-
ouaern iddyn nnw ar nvd v
blynyddoedd. Mae nifer o'u
caneuon poblogaidd hefyd
wedi ei seilio ar farddoniaeth
yn ymwneud as ardal Yr
Wyddf.q !l T lnnberic ggn feirdd
fal R.Wlll19m~ Parry 9

Chynsn.
'Dw i'n gredwr cryf yn y

ffaith fod i bob cerdd dda ei
miwsig ei hun,' meddai Arwel,
a fu'n gyfrifol am boblogeiddio
ymhellach gerddi fel 'Y
Tylluanod' ac 'AberdarOl"l' drwy
eu haddasu'n ganeuon. 'Nid
l Y rCln~oaUwr yo ~y 1~
Q~4eAnfyggw.y\lw iw~di bod -
darganfod swn mewn cerdd.'

Yn YSlod y rhaglen fe gaiff
D~ sl]Wrs un~801 aa aelodau'r
grwp gan ddilyn y baswr,
Elwyn Jones 0 gwmpas ei waith
yn Amgueddfa Lechi Cymru
yn I.lanberts. Trculiodd Elwyn
ei brenlisiaelh yn Chwarel
Dinorwig eyn iddi gau yn 1969
ac ers deng mlynedd mae wecti
hlJd yn gwei [1110 yu yr
Amgueddfa fel mowldar yn y
ffowndri) gan arddangos y
&1refft i rmwe1'\.vyr 0 bob cwr o'r
hvd. Caiff Dai Slir hefyd a thad
~lw)'n, H\lw RiYh~r~ JQnQ~)
sV'n Y 1 oed He9 fU'n gwel[hlO
fel prif beiriannydd yn y
(.hwarel ~rn1926.

Ar Ian Afon Hweh yn
py'~gULliy uaw Dlil ar uraws
l\f\"'~l) 11~~yt1 Y bU'11 ~1

Dai a'r hogia yn
HEN BENT BACH

A

LLANBER



TICEDI LOTER. AR WERTH

DEINIOLEN_ Ffon: Llanberis 871521
Ar agor 7 a,m. - 9 p.m. bob diwrnod

Petrol. Disel • Nwy Calor. Gfo • Cylchgronnau
papurau Newydd • CarOiau penblwydd
Wyau NwyddauGro~ar• Melysi~n

DJoJcnam QJchcelnogaefh drwy'r IJwyddyn

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
i chi oIl oddi wrth bawb yng

NGORSAF BETROL

Gwylan fach adnebydd
Pan fo'n gyfnewid rywydd,
Hi hed yn deg ar aden wen,

O'r mor i ben y mynydd
Rhif 300 Hetl Benilliol1 (Gol. yr
Athro TH. Pa1'r),-Williants, Gee,
1940. t. 80.

Yng ngholofn Dr Twm Elias
sef 'Dywediadau am y Tywydd' a
geir yn Llafar Gwlad, rhifyn yr
haf, 1990, os da )t cofiaf ceir
rhigwm )' gwyddys yn dda
amdano ymhlith rhai ardalwyr
Dyffryn Nantlle, Arfon:

Gwylan i'r tir
Glaw eyn bo hir.

Ond pa mor wir yw'r
dywediadau uchod?

Gwelais, er cnghraifft, yn yr
Eryri fynyddig, filltiroedd o'r
arfordir, tra'n cymowta ar Ian
llyn Mymbyr, nifer 0 wylanod
penddu, ar ddydd hafaidd pryd
nad oedd arlliw 0 wlaw yn
unman, nat hyd yn oed
ychwaith am ddyddiau
bw~rgilydd wedi hynny! Da
eofio cyfaiIl, rai blynyddoedd }'Tl
61 bellach, yn dweud wrthY{
iddo \veld g\\rylanod ar bcn yr
Wyddfa, Nid y tywydd bId sicr
sy'n peri iddynt ymweld a'r
mynydd-dir, ond yn hylraeh
fe'u denir yno gan yr a\vydd i
ddyfod 0 hyd i fwyd. Greddf ~"v
greddf ym myd 1'\9tur Ac y mae
pob un ohonom eisiau bwyta er
mwyn cael byw. Chwilio am
f\vyd a wna'r adar dan sylw, a
hynn~r pan wyddont fod bwyd
yno ar gael! Dyna beth y\V

darbodaeth! Onid yo nhyrnor )'r
haf, a'r ymweIwyr oddeulu, )'
ceir cyfle penigamp i gael liond
eu g\-vala 0 [,vyd? Yn ) r har,
boed beth bo'r t)'\vydd, y mae
ymwelwyr yn gadael eu llanastr
ae yn lluchio tameididau 0
grwst ar y ddaear, Carthwyr byd
natur Y'v'r gwylanod sy'n
ymweld a'r mynydd; yn ~icr
ddigon nid diane yno rhag y
tywydd a wnant!

Ffaith ddigamsyniol arall
)Tnghlyeh y 11eiaf o'r holl
wylan~d, set y benddu, ydyw e1
bod, yn 01 tysriolaerh T. G,
Walker (yn) Adar y Glannau,
Caerdydd, Gwasg Prifysgol
Cymru, 1955 yo mynyehu'r

Yr Wylan Fach

eanoldir ac yn fuan yn nhymor
y gwanwyn, yn heidio at eraill
o'i thylwyth, a'r cyfan, rai
cannoedd ohonynt, yn casglu 0
gwmpas y nythfa a fynyehir
ganddynt yn gyson 0 flwyddyn i
flwyddyn os cant lonydd a
diolgewlch yno. Sefyd1ir eu
nythfaoedd rnewn mann au
amrywiol, weithiau ar dywyn yn
agos i'r traeth, dro arall yng
nghanol yr hesg mew n llyn
filltiroedd 0 01\\'8 }' mor.
Dewisant hefyd ynys rnewn llyn
neu gulfor, a llc corslyd a
brwynog.

Ond i roi fwy Iyth eto 0
blyciad i'r gynffon bluog, a
dechrau pluo anwiredd
ynghylch ofergoel rhonc ac 0
bosib ramanteiddio llwyr 0
eiddo bardd yrnhlith yr hen
werin bobl Gyrnreig, dyma
archwilio'n fanylach fyth y
llinellau adnabyddus

Gwylan fach adnebydd pan
fo'n gyfnc\\'id t)""'ydd,

d)'rna osod ffeithiau, ar ffurf
tystiolaeth a gasgl\vyd gennyf
rh\vng misoedd Mai -
Gorffennaf 2002, a hynny lra'n
cad",' ~\)'liadwriaelh fao\vl ar
n~·th ~' g\\!~'Ianod penwaig
(g\\1'lanod }' gweunydd), y tu
allan i'r rhan uchaf o'r adeilad, a
berth)'n i Hen Safle Coleg
l'T1ellili, )'11 \>tryu y Plil\), (ref
Caernarfon.

Dau wy a geid, a'r darpar
rieni'n cymryd eu tro'n ddigon
del i ori ar y nyth, a ehadw'n
ddiddos-gynnes yr wyau llwyd
w)lrdd hefo brychni g\vinau
arnynt, G\veithgarwch? Rhai
prysur ydyw adar pan fo'n fater
o fagu cywion, Mae gan bobl
dip}1n eto i'w ddysgu oddi
\vrlhynt! Roedd y nyth dan sylw
\vedi ei godi ar Ie gwastad
agored; mewn gwirionedd rhyw
led-godiad ydoedd ar ffurf ynys
ac yn cynnwys swair wcdi hcn
grino a thipyn 0 froc mor hefo
bla5 halell arno.

Canfyddwyd o'r dechrau na
fyddai un partner heh fod
ymhel1 oddl wrth yr aderyn
arall, a'r wyal.l. Cedwid
gwyliadwriacth gyson ar y nyth
gan y ddau aderyn ac ar adegau
byddid yn ysgrechian yn afiafar,

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

Nadolig
Clir y,v'r Ilcisiau ar )7 a,·vel
Gwyn yw'r eira ar )' rhos,
Ond uwch Beth'lem beno, tybed
Oes 'na seren ddisglair dIos?

Can angyhon tu yn adsain
Yo felodaidd dros y bryn,
Roedd bugeiliaid yn gofalu
Am eu praidd dan eira gwyn.

Ond swn gynnau glywir heno'n
Tanio draw YIn Methlehem,
Tybed oes 'na Seren Heddwch
Yn yr awyr ddu uwthben?
Plygu mae eio coed NadoLtg
o dan b\vysau'r perlau drud,
A difa[er ydym ninnau
Iblygu cnnyd uweh ei grud.

Ac wrth wylio'r tanciau heno
Yn dinistrio Beth'lem dref,
Co£i\.vn am y baban Iesu

A aned yno'n Frenin Nef.
S~lwyrfOriffi,h

ArBen y To
Profiad go od gafodd Santa
Un noson wrth rannu prcsanta',
'Doedd 'run corn ar y to,
Aeth Santa o'i go',
Do, bu 0 ar ben to tan ben bora.

SelwYl1 Gnffut:

Wrth wario a gwastraffu, ia
cannoedd 0 bunnoedd yn ystod
y dyddiau hyn, cofiwn am y
miloedd a roddai Iwy na
cheiniog, pc medrent, am
saehaid 0 grwyn tatws neu
unrhyw sbarion eraill, boed
ddillad, bwyd neu deganau.

Yng nghanol ein digonedd
a'n moethusrwydd, cofiwn am
anffodusion yr hen fyd creulon
'rna, a chofiwn hefyd y gall ein
sbarion ni fod yn wledd ac yn
bleser i rai sy' mewn gwir
angen.

N adolig Llawen i chi igyd, a
diolch i chi am droi i mewn i'r
Siambar yn ysrod y flwyddyn,
ac am eich geiriau caredig ar y
ffon, drwy lythyr ac ar y stryd.
BIwyddyn Newydd Dda i bob
un ohonoch.

* * *

Mae'n amIwg i mi ers tua deufis
beIIach ein bod ni ar drothwy
Nadolig arall. Roedd blwyddyn
yn hir pan oeddwn i'n blentyn,
a phob Nadolig a dydd pen
blwydd fel Ywen Llan
ddeiniolen, yo 'hirymarhous'.
Ond rwan, mae un Nadolig yn
dilyn un arall cyn bod coeden
Nadolig y flwyddyn cynt wedi
llwyr bydru.

Wrth gwrs, yn yr oes fodern
hon, mae pethau wedi newid.
Mae'r dyddiau'r oren ac afal
yng ngwaelod hosan wedi hen
fynd heibio. Mae'r anrhegion
hanner coron, fel yr banner
coron ei hun, wedi hen
diflannu. he yn yr oes
gompiwtar hon mae anrheg 0
feic yn hen ffasiwn 0 gyffredin.
Er mor ddiddorol oedd
Hunangofiant Tomi, Teulu Bach
Ntmioer a Llyfr Mawr y Plant, ac
mor dderbyniol oedd Tidley
Winks, I...udo a Snake and
Ladders, mae'r Nadoligau
hynny ymhell bell tu hwnt i
ffiniau'r gorffennol bellach.

Mi fydd gen i gywilydd 0
ambell beth a wnes i pan
oeddwn i'n blentyn. Ar fore
Sadwrn, mi fyddwn i'n rnynd ar
neges iun 0 dyddynnod Bethel
yn rheolaidd. Mynd a llond bag
o grwyn tatws a moron yno
fyddwn i, fel gwledd i'r moch,
ac fe ga\vn i ffortiwn 0 geiniog
am fy nhrafferth.

Un bore Sadwrn, fodd
bynnag, fe dd'wedodd y wraig
garedig wrth ddioleh i mi,
(Wyddost t1 be 'ngwas i, does
gen i ddim newid 0 gwbwl i roi
ceiniog i ti bedd.i\v,'

A beth oedd fy ymateb i, er
mawr cywilydd i mi, '0, damia
chi ta - mi a i a nhw i Glanllyn.'
Oeddwn, roeddwn innau wedi
dysgu damio cyn madael 0
nhrowsus penglin.

Fe glywodd Marn am y
ddelalog gynnil yna? ac yn lie
ceiniog 0 gardod, mi ges i
andros <> chwip din. V.o.sail y
chwin din honno, mi ddysgais
wers hefyd.
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Dis9yblion BI.S 8 BI.6 Ysgol Cwm-y-Glo gyda chriw Ty Gwydr Menter
F{1ofr«onj (jan QrlJvhwyl;aoth Ko;th f:rJwaros, yn arddsn90s y

pwmpenni a dyfwyd af gyfer noson Calan Gaeaf.

Gwyn Parri,
Cynefin, Deiniolen.

Dymuna Golygyddioo ac
aelodau a Fwrdd Llywio Eco'r
Wyddfa ddatgan eu
cydymdeimlad llwyraf a
Brenda a'r teulu 011 yo eu
celled. Bydd colli Will yo
golled aruthrol i'r Eco hefyd.
Bu'n weithiwr diwyd a
dirwgnach am flynyddoedd yo
ardal Deiniolen.

erbyn meddwl.mae'r gerdd yn
adlewyrchu'r cyfan oedd yn
gysylltiedig a bywyd a gyrfa
Will:
Hogyn dengmlwydd gerddodd ryw

ben bore,
Lawer dydd yn 01igwr y gwaith.

Pedair ar ddeg oedd Will yn
mynd i'r chwarel am y tro cynta
efo Ync! Hugh.

Y trydydd pennill sy'n
disgrifio Will i mi. Newidiwcb
cor iband, a Brenda (un 0 genod
Pesda ydy merch y bryniau.
Canodd yn y cor a gadd y wobr,
Gwyddai deithiau gwyr y llwybrau

blin;
Carodd ferch y bryniau,ac fe i

cafodd,
Magodd gewri'r bryniau ar ei lin.

Mae'r penni11 ola yn cyfeirio
al 'gyn a morthwyl" oedd bellach
yn 'segur'. Roedd cyn a
morthwyl Will yn segur ers
blynyddoedd, ond roedd Will ei
hun ymhell 0 fod yn segur.
Fydd yr atgofion sydd gan
Brenda a'r plant a'r wyrion a'r
wyresau, ac Evelyn (ei cbwaer)
ohono ddim yn rhai segur
chwaith. Mi fyddan nhw'n rhai
byw ac yn rhai hapus, a
gobeithio y gwnan nhw helpu
i'ch cynnal chi fel tenlu drwy'r
misoedd anodd sy'n eich
wynebu.

William Orwig Williams
6 Rhydfadog, Deiniolen

sausage' oedd yr ateb yn ddi
eithriad.

Roedd Will hefyd yn
gymwynaswr. Roedd y llafur

Crynodeb 0 deyrnged a roddusyd Llanberis, cafodd gyfle i rannu caled sy'n gysylltiedig a thyfu
iddo yn y guiasanaeth. angladd a cyfrinachau'r grefft 0 hollti a llysiau yn apelio ato, a chai
gynhaliwyd sn Eglwys Ebeneset; naddu llechi gyda phobl 0 bob bleser wrth rannu'r cynnyrch
Deiniolen ar Tachuiedd 23, 2002. cwr o'r byd. Pan ofynnodd rhyw efo eraill. Arferai dorri gwair a

'Hoffwn ddiolch iBrenda a'r Americanwr iddo sut allai talp 0 llwyni i benrrefwyr oedd yn
plant am y fraint 0 gael talu graig gael ei siapio i fod yn ffeindio gwneud hynny'n
teyrnged i William Orwig. llechen do dwt, ateb Will oedd: anodd. Roedd yn ei chael yn

Roedd cysylltiad teulu 'Well you see, you just push it anodd dweud na wrth bobol.
rhyngorn - roedd Will yn through this machine (like a Oedd, roedd yn llafurwr
gefnder i Tommy, fy nbad, gan mangle), and it comes out nice caled, yn weithgar yn ei
fod Gladys Parry (fy nain) yn and flat on the other side.' gymdeithas frodorol, ac yn
chwaer iWilliam Williams (tad 'Is that so?' meddai'r gymwynaswr di-flino, Ond yn
Will). Ond, dwi yma heddiw (fel Americanwr, wedi Ilyncu'r stori. bwysicacb na dim iddo oedd ei
llawer ohonoch chi) yn un 0 Treuliodd bum mlynedd yn y deulu. Mae 6 Rhydfadog yn
nifer fawr 0 ffrindiau oedd gan Brifysgol ym Mangor, a'i gyd- gartref cysurus, gwerth ei weld.
Will. fyfyriwr yn fanno oedd y Will oedd yn gyfrifol am
I'r rheiny ohonoch nad diweddar annwyl Will Lloyd, drefniadau Nadolig y teulu y

ydy~h yn srfarwydd a'i gefndir un a ddaeth i fod yn bartner Nadolig hwn. Edrychai ymlaen
- magwyd Will yn un 0 bedwar llnau ffenestri efo Will Orwig. at gael y teulu cyfan -18 igyd-
o blant yn Back New Street, Ar un cyfnod, arferai Will 0 gwmpas bwrdd y cinio
stryd a adwaenid ar lafar gwlad gychwyn ei rownd lefrith am dolig.Diolch byth nad ydan ni'n
fel Rhes Gefn. Priododd a 4.30 yn y bora.Yna ymlaen i'w gwybod beth sy'n ein haros
Brenda 43 mlynedd yn 01. waith ym maes parcio'r cyngor rownd y gornel nesa. Braf yw
Roedd eu cartref cyntaf yn agos sir yng Nghaernarfon. Gorffen deall fod enw William yn cae) ei
iawn i Rhes Gefn - yn Marian ei rownd Ilefrith gyda'r nos, a drosglwyddo i'w wyrion - Iwan
Terrace, Deiniolen. Yna symud dal ei afael ar rownd papur William (yng Nghanada);
i Fynydd Llandegai am gyfnod newydd. Daniel William ( yn Kent) a
byr cyn dycbwelyd iLanbabo - Erbyn diwedd ei yrfa, cofiwn Jacob William, newydd-anedig
i Ty Capel, Disgwylfa. Ar 61 amdano fel dyn lol ipop, yn Dilwen a Warren.
symud i fyw i Rhydfadog y helpu plant y pentref i groesi'n Dros ugain mlynedd yn 01,
dychwelodd Will i'r Eglwys ddiogel iYsgol Gwaun Gynfi. arferai criw 0 hogia band ac
hon. Mae llai na pum mis ers i Mac maint y gynulleidfa eraill fynd ar wibdaith ambell
mi siarad efo Will yn nrws y heddiw yn tystio i'r ffaith fod nos Sadwrn. Ar un achlysur,
capel. Bryd hynny, cyfaddefodd cyfraniad Will i fywyd aethorn i westy Bryn Tyrch yng
fod colli Bobby, ei efaill, wedi cymdeithasol y pentra hwn wedi Nghapel Curig. Roedd telynores
cael cryn effaith arno. bod yn un sylweddol. Am dros )'n digwydd bod yno y noson

Wrth ddweud ychydig ugain mlynedd, bu'n was honno, ac crbyn diwedd y
wrthoch am ei yrfa, pwrpas ffyddlon i Eco'r Wyddfa - yn noson, rocdd Will yn ddigon
hynny ydy taflu goleuni ar ei obebydd pentra Deiniolen, yn dewr i fentro Cerdd }'T Hen
gymeriad - hynny ydy, fuo fo ymwneud a phlygu yr Eco ac yn Chwarelwr (w. J. Gruffydd) j
erioed yn segur er mwyn cynnal arfer ci ddanfon i rai cartrefi gyfeiliant telyn!
aelodau'r teulu yr oedd ganddo digon di-arffordd. Doedd Will, mwy na finna,
cymaint 0 feddwl ohonynt. Byddai trefniadau hcddiw yn yn unawdydd, ond dwi'n cotio

Cychwyn yn Chwarel anghyflawn rhywsut heb iddo ddeud my' nag unwairh ei
Dinorwig yn hogyn ifanc 14 bresenoldeb Band Deiniolen. fod yn hoff iawn o'r gerdd. Ac
oed. Ar ei ddiwrnod cyntaf, Dair blynedd yn 61, ----
cychwyn i'r chwarel efo'i anrhydeddwyd Will am 50
ewythr Hugh Williams mlynedd 0 wasanaeth ffyddlon a
(Deiniol Road). Treuliodd 30 di-flino i'r band.Bu'n aelod yn
mlynedd yn Ninonvig a saich ddigon bir iweld lla\ver 0 fynd a
mlynedd yo Chwarel y dod ymhlith aelodau (fel fi) i
Penrhyn. Yna, am gyfnod, bu'n chwarae dan nifer 0
gyrru 11011\1U)-Vi)0 fwl"wllwW "'M', arwcil1yddion g1YiihUDol, u\; i
oedd Gorsaf Drydan Dinonvig weld y band yn mynd trwy
yn Cael ei naOcilaOu. gyfnodau llwyddidnnu~ a rhal

Pan aelh ymlaen iweithio yn anodd fel ei gilydd.Bu'n ddiwyd
yr Amgueddfa Lechi yn yn ei ymdrechion codi arian. Ar

----~ un achlysUI rowliodd Lorna
Briwsion Byd Natur Lewis (Rhydfadog) mewn berfa,
(ParJ1Qd 0 JudaIc" 4) nid dim ond rownd Deiniolen,

ond hefyd 0 gwmpas Llnnrug a
yn "nw\;Qig V~ Q~dd "dar Llanberi~.
busneslyd eraill oddeutu. Ni Mae pob cymdeithas) fel
fentrid ymhell odd! wrth Y arfer, yn goroesi cr colli
nyrh. Yn SiCf, nid oedd y unigolion, ond fydd pethau
mynydd-dir yn atyniad. Ganed byth 'run fath rhywsut 0 golli
eyw~on liwydion hefo hrychni W:ll a nohhY17 ddau efrull ar y
lliw gwinau dros yr holl biu a cyrn mawr. Mae bod yn aelod 0
orchuddiai eu cyrff. ~'e7u fand yn gallu esgor ar
IJwydwyd gan y rhicni'n gy~un· gyfeillR!lrwch sy'n P9Ill 9l1l oes.
reolaidd. Nr fwydlen? Ie, pryfed Dyna ddigwyddodd rhwng Will
genw9ir, pysgOd cregyn ~c ac EIlts Wyn. Arterwn twyn.hau
(lmb~ll er"n~ i&mh\;~~b~n gwcld Will ae Elliil a Mair Owen I
l.,1of'"U.f'! Ond c::r '1OWrC1:i tnnbAi.cl, (.ll)'Yiil..'· ~11,ie) yo fy mb~~iQ
n'r ne",,;d mewn T"ywydd. 3 ""rt.h PeoBol""B7 '10 mynd am
dyfodiad Y O"v)'r1loedd A'r 01a~1 ~~ln0 bin80 i'I" Sv~i",l <;1",\;1Jm
ni r", i'l' "Q"" ymadael o'u Mangor ar n05 Sadwrn. h phan
ernehn ae anclu am Y ofyonai Brenda a oedd W~11
mynyddoedd. wedi caellwc vn v bjngo~ 'not a
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NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA ODDI WRTH SAWB YN

CAEATHRO Ffon: 674568
Diolch ibawb am eu cefnogaeth

drwy'r flwyddyn
BWYDBAR

PARTION I FYNY
I TUA 18 0 BOBL

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth bawb yn

WILLIE A BRENDA

dwrn yn ci law gan adael yr
athrawon i gyd wedi eu cloi i
mewn! Cymerodd dri chwarter
awr iddynt ddod 0 hyd i saer i
dorri'r clo ac agor y drws. Yn
waeth fyth, roedd y prifathro i
rod ar gwrs y prynhawn hwnnw.
Bu'n rhaid iddo ffonio'r
trefnydd i ymddiheuro na
Iyddai'n bresennol. Beth medda
chi oedd y cwrs? 'Asesu Risg yo
yr Ysgol'!l Dwi'n siw r y bydd y
Prifathro yo asesu risg troi pob
handlan drws yn Ysgol
Dolbadarn fel mater 0
flaenoriaeth 0 hyn ymlaen!

'Loc in' go iawn
Arnser cinio poawn dydd
Gwener yn ysgol Dolbadarn. Yr
athrawon yn yr ystafcll
arnrawon yo gynnes a cnlyd ac
yn cael hoi fach tra roedd y plant
allan yn chwarac. Y gloch yo
canu, pawb yn cerdded i'w
llincllau yn drefnus. Ond lle
roedd yr athrawon i'w hebrwng i
mewn?

Wrth i'r Prifathro agor drws
yr ystafell athrawon fe dorrodd y

5: 2.00 Parch lorwerth Jones
Owen;

12: 11.00 Ysgol Sui;
19; 11.00 Ysagol Sui;

2.00 Parch Gareth Maelor;
26: 11.00 Ysgol SuI.
PWVLLGOA COOl ARIAN. Ym
mis Tachwedd roedd rhard talu
£3,200 yn 01 fel rhan gyntaf y
benthycaid o'r Gymdeithasfa, felly
bydd cyfarfod agored am 7.30 yh
ar nos lau, 30 lonawr yn Y
Ganolfan yn y Capel er mwyn
pwyllgora a threfnu cyfres 0
ddigwyddiadau codi arian trwy
2003. Dewch a'cn syniadau -
traddodiadol, radical, hwyliog a
newydd, I'r cyfarfod. Dewch yn llu,
dewch a chyfaill!
DIOLCH_ Oymuna Oafydd
Roberts, Tai Brynteg ddiolch i
bawb am eu cydymdeimlad tuag
ate yn ei brofedigaeth yn
ddiweddar.
GENEDIGAETH.
Llongyfarchiadau i Julie a Oafydd
Morris, Frondeg, ar enedigaeth eu
plentyn cyntaf.

at gostau cynnal y Capel yng
Nghaeathro.
'DOLIG HYD YMA! Oiolch i
gefnogaeth barhaol hap-
chwaraewyr Tynfa Misol
Cymdeithas Cae Chwarae
Caeathro, mae'r Pwyllgor stsoes
wedi codi a goleuo'r goeden
Nadolig yng nghanol y pentref.
Hefyd mae'r plant iau wedi
mwynhau gwledd 0 fwyd, diod a
haelioni Brenda a Willy Anderson,
Tafarn Bryngwna, ac ymweliad
gan Sion Corn efo lIond sach 0
anrhegion.
Y NADOLIG SY'N DOD. Ar ddydd
Sui, 22 Rhagfyr bvdd Gwasanaeth
Nadolig yn y Capel am 5.30. Bydd
eitemau gan blant yr Ysgol Sui a
Oafydd Iwan, ac yna bydd
lIuniaeth ysgafn. Wedyn ar nos
Lun, 23 Ahagtyr, am 6.30 yh bydd
cyfle i ganu carolau 0 amgylch y
goeden Nadolig heto Seindorf lau
Llanrug.
GWASANAETHAU 10NAWA.
Gwasanaethau'r Capel am tis
lonawr 2003 fydd:

CAEATHRO
Ffon: Caernarfon 672072
GWERTHU . TRWSIO
TRIN CYRFF . H.P. AR GAEL
NADOllG lLA WEN A
DL.WYPPYN NIiWY~D DDA
I BAWD .n..6.'6.'0..n..n.

MODURDV

CAEATHRO. Ffon: Caernarfon 673456
Diolch am sicn cefnogaeth yn ystod y flwyddyn

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddl wrth bawb ym

MHARC GWYLIAU
GhAN GWNA ; -:.. . .

sy'n arwam i garejis Bryn y Gor.
Mae Pwyllgor Cynllunio Arfon

wedi cymeradwyo mynedfa
amaethyddol newydd ger Garreg
Lwyd; trosi hen adeiladau fferm
Cefn y Got tel t9 annedd a
mynedfa newydd a mynediad
newydd i Oyddyn Whisgyn.

Roedd y cyfarfod yn erbyn y
cais am ddau dy newydd yng
nghae Pwll y Bar gan fod y safle y
tu allan i'r ffin ddatblygu bresennol
ac nid y tu mewn i'r ffin newydd
artaethedig. Roedd cefnogaeth
IIwyr i'r cynnig i godi estyniad i'r
Bar Ochr y Pwll yng Nghlangwna.
Ar 61 y cyfartod datganodd
aelodau'r Cyngor ei fodlonrwydd
am ddatblyqiad adeiJad y Capel fel
Canolfan a Chapel, a chyfranlad y
Cyngor Cymuned tuag at y costau
addasu.
FFAIR AEAF. Ar nos lau, 5
Rhagfyr cynhahwyd y Ffair Aeaf yn
61 yn adeilad y Capel - Ffair y
GaeaL Roedd lIu 0 stondmau a
diolch i'r gwirfoddolwyr a'r
cefnogwyr am godi dros £400 tuag

GENEDIGAETH. Croeso mawr i
Martha, merch newydd ar aelwyd
lona a Huw Ceiriog, 4 Erw Wen.
CLWB Y MERCHEO. Bydd
cyfarfod yn y Ganolfan am 7.30
nos tau, 23 lonawr efo'r bwriad 0
ailgychwyn Clwb y Merched.
Croeso cynnes i bawb a dowch yn
lIu. Am fwy 0 wybodaeth
cysylltwch eto Marian (672998).
CYOYMDEIMLWN yn ddwys iawn
a Dafydd Robarts, Tai Bryn Teg ar
farwolaeth ei fam, yn 94 oed, ar
ddechrau'r mis.
CYNGOR CYMUNl:D.
Cynhaliwyd cyfarfod o'r Cyngor
Cymuned yn Y Ganolfan,
Caeathro ddydd lau diwethaf.
Roedd y Cyngorwyr Vera Roberts
a Clive James yn bresennol.

Nid oedd Cyngor Gwynedd
wedi ymateb i'r ceisiadau am
dawelu'r traffig drwy'r pentref; codi
arwydd 'dim chwarae pel' ym Mryn
y Got; torri'r tyfiant ar ochrau'r
ffyrdd i gyteiriad y garej; trwsio
Pont yr Afon Bach; arwydd cywir I
stad Bryn y Gof, a thorri'r tyfiant

CAEATHRO I

~

Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
Fton: (01286) 679501 (gwaith). 6n438 (cart ref)



(Par/tad aTdudale-l~9)

coedwig fasnachol i faes
earafannau symudol yng
Nghoed Fictoria. Penderfynodd
y Cyngor wrthwynebu'r
datblygiad oherwydd ei fod yn
hollol anaddas 0 ran maint; y
byddai'n ereu problemau
trafnidiaeth a diogelweh drwy
greu mynedfa newydd; y
byddai'n effeithio ar fwynderau
trigolion Pentre Castell ac ardal
Tai Faenol, Efrog a Fictoria, ac y
gallai achosi gorlwytho i sustern
garthffosiaeth bresen nol y
pentref. Yn yr un modd,
penderfynodd y Cyngor
wrthwynebu diddymu amod yn
cyfyngu deiLiadaeth yr eiddo i
herson lleol yn achos Tyddyo
Charles, Llanberis,

Derbyniwyd gohebiaeth gan
Gyfeillion y Ddsear yn gofyn
am gefnogaeth ynglyn a chats i
newid hawtisu ape) mewn
acaosion cynllunio.
Penderfynwyd cael copt o'r
onebiaeth gogyfer a phob un
aelod o'r Cyngor er mwyn cael
cylle i sstudio'r cais yn fwy
msnwt.

Derhyniwyd udroddiad sr
gyfIwr y fynwent, 9 nodwyd yr
~ngeniddiogelu rhlli cerriB, 9.C i
wnredu'r fynwent 0 dwrch
dQcQr.

Dacth cais i law yo gofyn am
sylwadau ynglyn i gwyro
llwybr"u cyhoedd\.ll1 rhiflill.l 22,
25 a 26 yng Nglynrhonwy. Nid
oedd gan y Cyngor
wrthwynebiad ohenvydd fod y
llwybrau ru' y llilwr (sydd wedi
eu harwyddo a'u gwella) yn
\vahanol i'r llwybrau ar y map.

Penderfynwyd gwneud eais
am un gysgodfan b~vs ncwydd
}'Il ardal Maes Padarn, er fod yr
ariannu yn ddibynnol ar grant
gan y Cynulli9d yn hytr9Ch na
Chyngor G\vynedd.

Bydd y Cynghorwyr Dougla~
Pri tehard, Ken Jones a Fred
Owen yn cynrychioli'r Cyngor
mcwn cyfarfod ym Mhlas Menai
ar 25ain 0 Dachwedd, a'r
Gynb'horwyr Dei Tomoi) (l Ken
Jones yn cynrychioli'r Cyngor
mewn cyfarfod a swyddogion y
Pare CendlaethoI yng Nghapel
Curig tis Ionawr .

Derbyniwyd covi drafft 0
reol"u Gcfydlol; I;51D GymdcithQi)
Bro a Thref Cymru, a gohirir y
drafodaetb arnynl hyd cyfarfod
Ionawr.

Penderfynwyd ail-ymaelodi a
Chymdeithas y Cerddwyr.

Derbyniwyd ffurflen ddrafft
gan y Clerc yn awgrymu dull 0
gofnodi eiddo'r Cyngor.
CYlunwyd i roi ystyriaelb 1'[
maler yng ngbyfarfod nesaf y
Cyngor.

Diolchwyd i'T Cynghorydd
Ken Jones am 8)rnrychio1i'r
Cyngor yng ngwasanaeth SuI y
Cadoediad.

Dcrbynivvyd cc:isiadau am y

Trefnwr Angladdau
Llanbgris ac Ardal yr Eco

(01296) 970 970
(01286) 872 491
(07770) 265 976

CWM~i A~r\iby~~~1LI~~IPr~fiadal
NlICJOllg LllIw@n 1I

Hlvvyddyn N@vvydd Ddi!l i bi!lwb

Cyfarfn'r Cyngor yn 'Angorfa',
Llanberis ar nos Iau, 21ain 0 fis
Tachwedd gyda'r Cynghorydd
Dei Tomos yn y gadair.

Derbyniwyd adroddiad
ynglyn a Chae Chwarae
Frondeg. Roedd y ffens bellach
wedi ei gosod, er na
dderbyniwyd unrhyw
wybodaeth gan drigolion lleol
ynglyn a'r difrod a wnaethpwyd
iddi. Mawr hyderir y caiff y
ffens a'r cae ei barchu er mwyn
sierhau lle chwarae diogel i
blant y rhan hon 0 bentref
Llanberis.

Darllenwyd adroddiad
ysgrifenedig wedi ei baratoi gan
Mr Ken Jones, Blacn ddol, a
fu'n cynrychioli'r Cyngor mewn
cyfarfod 0 Fforwm Myned iad
LJeol y Gogledd yng
Nghg~,.n!lrfon i drnfnd
problamau beicio gr Iwyhr yr
Wyddf!l. Diolchwyd iMr Jones
gm ei wnith ynglyn s'r mater
hwn. Penderfynodd y Cyngor
annog Awdurdod y Pnrc
Cenedlaethol iymestyn y tymor
8w!'1harddi~d gwirfoddol nt
faieio o'r lSfed 0 Fnwrth ym
mhob hlwyddyn} llC i 1'01 Ilower
mwy 0 ~ylw i'r g'Wnhnrddiadnu
dr dd~~hraup6b tymor,) yft
nhafl~nni)r P6lr~ a~ ar yr
hY5by~fyrddau gcrllaw pob
llwybr.

Unwairh yn rlla~or
nlYllegwyd siolll i1 pllcyder
)'nglyn a'r ocdi gyda'r
ddnrpar.iaeth 0 fcrslynall
C>'mraeg 6 ddogfennau
s\\f}·ddogol. Adroddodd }' Clerc
iddo dderbyn ferslwn G)'mraeg
o daflenni'r Archwiliad
Ariannol )vcdi bron i uri mis 0
ddisgwyl. Yn yr un modd ni
dderbyniwyd fersi,vn Gymracg
o ddogfenoau yo ymwocud a
Deddf Rhyddid G\vybodaeth -
er fad angen j'r Cyngor eu
c,vblhau cyn diwedd y flwyddyn
galendr. Derbyniwyd hefyd
lylhyr i:l ffurfl~n uniailh Sa~sncg
gan Dribiwnlys Prisio Gogledd
Cymru. Tm IIllIub i:lcllu;), llJi1c'r
Cyngor yn gwrthod llcnwi'r
tl'urflenni angenrheidiol nes
derbynnir y fersiynau Cyrnraeg

•eywlr.
Ystyriwyd nifer 0 geisiadall

cynllunio~ (Ie nid oedd
gwrthwynebiad i adeiladu
esryniadau i 12/14 Stryd yr
Wyddfa ac 16 Lon Capel Coch,
Llan beris. Penderf}rn wyd
gwrthwynebu'r cais am adeiladu
ty ax Blot 4 Gerddi Padarn
oherwydd penderfyniad
gwreiddiol y Cyngor oedd mai
sat1e aadas ar g~rferrri thy oedd
yma. Yn ych\vanegol, relmlid

I rOdmaine yr adeilad arfaerhedlgI yn anaddas a'i fod yn ymwthiol.
Gallai hefyd oreu problcmuu
traeniad at" >' safle :1'r
PQ~i~il.rwyQQ 0 ddifrodi
~)"y.r'Wi\'\\'\i~~ ~v'Ww rh~~\'Ii\;\li~1
{Jnwa~th yn rhagor daeth cais
gerbron am newid defnydd

Cyngor Cymuned Llanberis

PRIODAS. Dydd Sadwrn, 17 Awst
priodwyd Catherine, merch Dilwyn
a9 Ann Gray-Williams, Creigiau,
Coed y Glyn. Llanbens a Stephen
Hughes, mab Allen ac Elisabeth
HughSS. North Psnrallt.
Caernarfon Yr oedd y
gwasanasth yng Nghapel Coch 0
dan ofal y Parchodis John

Pritchard. Bu'r wledd yn Ngwesty
Moifod. I=lontnnwydd ~Jr min mol
yn Jamaica. Mae Catherine a
QtQphQn yn ymgartrofu yn
Caerllan, Llwyn Harlech,
Bodelwyddan.

Jones, Llanrug (Gwin); Mrs Nancy
Jones, Llanberis (Bisgedi); Mrs
Myfanwy Davies, Llanberis
(Siocledi): Mrs Alwen Roberts,
Llanberis (Pwrs); Mr Stan Owen,
Llanrug (Cap tebot); Mrs Margaret
Williams, Cwm-y-glo (Tegan
meddal); Mrs Marjorie Roberts,
Cwm-y-glo (Mam Nadolig); Mrs
Evelyn Williams, Llanberis (Tad
Nadolig) i Mr Stan Owen
(Gorchudd clustoq): Mrs Bet
Hughes, Llanberis (Gorchudd
clustog); Mrs Doreen Roberts,
Llanberis (Tegan meddal); Mrs
Evelyn Williams, Llanberis
(Ftram): Mrs Joyce Ranson,
Llanrug (C.D.).
BORE NADOLIG. Gynhelir oeora
Gymundeb i ddathlu'r Nadolig yn
festri Capel Coch am 10.00 o'r
sloe'" ddiwrnod Nadolig. Croeeo i
oawn.
DIOLCH. ovrnuna Mrs Jane
Jones, FeriB View. ddioloh 0 oelon
Pw thol.olll.olQ'j ffdndj~1.I ern yr hell
gardiau, blodau a'r' galwadau ffon
tra ou yn yr ysbyty 9C ar 61 dod
acrsr

DIOLCHIADAU. Dymuna Mrs
Nancy Jones, Brynbeua, Stryd
Newton ddiolch 0 galon i'w theulu
a ffnndiau am yr holl gardiau ac
anrhegion a dderbyniodd ar
achlysur ei phen-blwydd yn 80
oed ar 9 Rhagtyr.
DYMUNA'r Cynghorydd Trevor
Edwards, Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda j'w holl
etholwyr yn Llanberis a Nant
Peris. Diolch am bob cefnogaeth
drwy'r flwyddyn.
UNDEB Y MAMAU. Pnawn dydd
Mawrth, 3 Rhagtyr yn Eglwys 8t
Padarn, cynhaliwyd Gwasanaeth
o Ddarlleniadau a Charolau
Adfent. Arweiniwyd gan ern
Rh@ithor. y Parch PhiliP Hugh@S
a'r Barchedig Vittoria Hancock, a
Mr Derek Jones yn cynorthwyo.

CyM~rodd pob a~lod o'r
Q!:)nggnrnn yn y GW!:)QQn!:)Qth.Yn
ouvn carwvc 19 reaoouo vn y
Ahellhordy wedl et dcerpnru (Jan
yr ~9IogQI.oI.To ponlQwmp. i:;nillydd
y raffl ocdd Mrs p.JollioMorr'is.
Diolchodd Mr~ BOtty ~UmphrQy~
rr Rh@ithor a sandra am su
oerourwvoo tfu ctlredigrwydd yn
agor au ocrtror Inni urmenn rn
rh~!I9r. Anf9nvvyd 9yf~r9hi9n
9W~III'\~dbu~~i MI'~g~t~ugl'\~~
~ydd 9r hyn 0 bryd ddlm yn
mwynnau IQCnydrny ddJ.
FFAI~ ADFENT. Nos FQrchQr. 4
RhagfYr cynllallwyd Frail' Adfent
yn y Mynydd Gwefru Aoedd yn
n0l:1011hYI10d 0 Ivvyddiannu5 0' r
Qlw yn mynd i Cglwys S"n{
P9d9Jn ~oQdd bwrdd 0 gynnyrcn
cartref yn ogystal a raffl a lIyfrau ar
YVorth.Hefyd gwln tYfym Q min~
pai yn lIuninoth ysgnfn.

Roedd adloniant a ganu
carolau I ddilyn gan Carolyn,
roedd y Rheithor hefo'i 9itarJ Mrs
CassiQ Thomas (tfrdil): Mrs Susan
Williams (allweddellau) a'r
6archedig Vittoria Hancock yn
rhan o'r 9rWP'

Dymuna'r Rheithor a r
Wardeniaid ddiolch 0 9a1oni bawb
am wnQud y nason yn un mor
lewyrehus.
Enillwyr y raftI oedd: Mrs Ceinwen
Williams, Llanbaris (~amper); Mrs

Kathleen Davies, Deiniolen
<~"'n"\() ....r); Mr~ I=IIAn ~L'Qhos.
Llanberis (Blodau): Mrs June
I=razer. Llanberis (Qiocledi); Mrs
Brenda Roberts, Llanberis,
(Menyg popty): Mrs Alwena

- - LLANBERIS- -
,

Gwyneth ac Eifion Roberts, Becws Eryri. Ffon: 870491



Bethel (01248) 670451
(Hefyd yng Ngherrig-y-Drudion a'r Gaerwen, Man)

Fe! cwmni hoffem ddioich i'r cannoedd 0 gwsmeriaid a
gefnogodd ein busnes dros yr 12 mJynedd diwethaf. Rydym yn
filsnes cymreig sY'n amcanu 1 roi gwasanaeth ceir proffe5iynol
etC i werthu celf am bri.siau di-suro. M~c scnnym brynwyr
profre.siYIlol· yo teithio dwy fil Q filltirocQQ yr wythnos i chwilio
am y ccir gorau am y prisiau isaf.
Dymuniadau gorau ar gyfer 2003 i ddarllenwyr Eco 'r Wyc1.dfa ac
ystyriwch hon fel adduned blwyddyn newydd: (Rhowch gyfle i
fu~n~~auCymr@ig lleol ddanj!'os eu $!Werth yn hytrach na
ch'Wrnnt&u dyfod a(!archf'archnadoedd Seisntg!'

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWVDD DDA

CEFNOGWCH FUSNESAU LEOL

~'-f~~'t.f B ET HE L ~"'-.f"'''''
Ffon: (01248) 670106

Diolch am eich
cefnogaeth

drwy'r flwyddyn

NADOLIG LLAWEN A BLWYDOYN
NEWYDD DDA OODI WRTH
ANN A BILLY HUGHES

A STAFF

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd

Dda oddi wrth
EllisWyn, lola

Hall staff a thrigolion
Cartref Preswyl
SANTTEILO

BETHEL
Fton: 01248 670353

Pan ddaethGWyIGerdd Oant i
OdolgeJla

Bewelwyd yn fflat ar y grisia
Ond aalod o'r Parti
Yn gweiddi yn harti

Paid poeni, mae digon a gig 'na'

Pan ddaoth GI},yI Gerdd Dant i
Odolgellau

Be welwyd yn fflat ar y grisiau
Ond Bet, number ten
A'i phais dros ei phen

'Haleliwia,Amen', meddai'r hogfau.

Pan ddaeth GWyIGerdd Dant I
Odolgelle

Be welwyd yn fflat ar y grisie
Yr aelod ifanca
o Llifon yn glatsia

Rhwng coese'r arwelnydd o'r Bale.

Pan ddaeth GWyIGerdd Dant i
Ddolgelle

Be welwyd yn fflat ar y grisie
Ond Bet. 'tawn i'n smecl
Oes gobaith cael sbec!

Ar ei ehlun sy'n glwstwr 0 gleisle?

Capel y Graig, Penrhosgarnedd,
ac hefyd i Gangen
Penrhyndeudraeth 0 Ferched y
Wawr.

Yn ystod mis Hydref bu'r
merched yn diddanu aelodau 0
Gymdeithas Bwlan, Llandwrog yn
ogystal a'r ymwelwyr yn Llanberis,
lie maent yn cael croeso gwresog
bob amser. I gloi'r tymor bu'r
marched yn cadw noson
Nadoligaidd i aelodau Sefydliad y
Merched ym Methesda.

Fel canlyniad i raffl yng
Ngwesty Fictoria, pan yno yn
didddanu, perndertynwyd cyflwyno
£150 i Ty Gobaith yng Nghymru,
£150 i Ward Alaw, Ysbyty
Gwynedd a £100 i Farchogaeth
dros yr Anabl. Oymuna'r aelodau
Nadolig Llawen i bawb.
LLWYDDIANT CERDDOROL.
Llongyfarchiadau i Rhys Wyn
Hughes, Erddig ar Iwyddo mewn
arholiad ysgrifenedig Gradd 5 a
gynhaliwyd ym Mangor yn
ddiweddar, dan nawdd yr Ysgolion
Brsnhinol. -CVFARCI-lION VR WlL. Dymuna
Mrc Nan OWQn, 8grwyn. Saran,
Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i'w theulu, Hrindiau a
chymdogion. Ni fyddaf yn anton
cardiaU Nadollg eleni.
COOWM. Dyma fel y canodd rhai
o aerooau Ltelsiau Lliton i Bet ar 01
Iddi ddisgyn yn yr Vvyl Gerdd Dant
yn Nolgellau ar 01 cystadlu.
Pan ddaeth GI}JyIGerdd Dant i

Ddolgella
Fewelwyd yn fflal ar y gnsla

Yr hyna o'r parti
la'n siWr,yr hen Beti

Ma'i thin hi yn biws aeyn glelsla

•
NADOll~ LLAW~NA ~lWVDDVN NI;WVODDDA

Llanddeiniolen
Ffon:

01246 670439.

Y fachell

BWYDYDD ANIFEILIAID ANWES
•

GWERTHWYR NWY A /~_ GLD
..--"'1'\-.,I,; 'I ~~,.__...--

CYFLENWYR PORTHIANT

Coed Bolyn Mawr, Bethel

JCB Fastracs a trailers 16 tunnell
diggers bychain ac excavators 3600 newydd

a llawer mwy

• ar gyfer Ilogi peiriannau
~ • tyllu tootinus

• cllrlo gerddi
• neu unrhyw waith clirio safleoedd

Ffoniwch am fanvlion
(01248) 671aOO

neu (07775) 638620

7{fldoCig .Llawerr, a f}J{wyid!111 ~W!.laa'Dtfa

R. L. DAVIES

bawb gan Mr Goronwy Jones ec
ategwyd gan Mr William James.
Cytunwyd i gyflwyno casgliad y
noson tuag at Gronfa Ty Gobaith
yng Nghymru, set y swrn 0 £31,
CLWB 100 Y CLWB PEL-DROED.
Enillwyr Ahagfyr oedd Huw
Williams, Cetn Gwyn: £100; Ann
Hughes, Caernarfon: £50;
Ceinwen Williams, Cetn Gwyn:
£25, Evan Owen, Bethel: £25.
Diolch i bawb am eu cefnogaeth.
DIOLCH. Hoffai Mertyn a Helen
Morris, 29 Bro Eglwys, ddiolch i'w
teulu, ftrindiau a chymdogion ym
mro'r Eco am y cardiau, arian ac
anrhegion lu a dderbyniwyd ar
enedigaeth eu mab, Tomos Sian.
DYMUNIADAU GORAU,
Llongyfarchiadau a dymuniadau
gorau i Manon Ellis Williams, Y
Ddolwen Fach ar ennill
Cymradariaeth Cyngor
Gweithredu Gwlrfoddol Cymru a'r
Cynulliad C~~Gdla~th~1 i WQithlo
yn Jonannasburn. DQ Affrica am
gyfnod 0 ddwy flynedd. Bydd
Manon yn gweithio gyda'r elusen
yn Ns Affrlca i gael syntadau a altai
wsnruo yn 01 yma yng Nghymru
PARTI CLVCHAU'R GRUG Mae'r
aelodau yn cael seibrant
haeddiannol tan ddiwedd rnis
lonawr ar 61 cyfnod prysur iawn ers
mis Medi. Dechreuwyd au
gwelthgareddau ddechrau Medi
gyda diddanu ymwelwyr yng
Ngwesty Fictona, Llanbens Yna
bu'r Parti yn cynnal nosweithiau
agoriadol i Gyrndeitrras Lenyddol

LLONGYFARCHIADAU I John
Williams, Fferm Cefn lsa' ar ei
Iwyddiant yn y Ffair Aeaf yn
Llanelwy yn ddiweddar. Wrth
arddangos hefter, cipiodd John -
a'r anifail - dlws y 'Supreme
Champion'; Y 'Junior Cup' a'r
'Supreme Champion'. Pa
Iwyddiant y flwyddyn nesaf tybed?
SUL Y COFIO. Eleni cynhaliwyd
gwasanaeth Sui y Cofio wrth y
garreg goffa ar dir yr ysgol
gynradd. Roedd y gwasanaeth
dan otal y pennaeth, Mrs Nia
Gullemin.

Yn cymryd rhan oedd Mr
Cledwyn Williams a disgyblion
blwyddyn 6. Gosodwyd y dorch ar
ran y pentref gan Mr Deiniol
Williams. Ahoddwyd y carnations
gan Mrs Beryl Parry.
CYMDEITHAS LENYODOL
UNOE80L. Mewn cvrarroc c'r
gymdeithas a gynhalivvyd yn teetrl
Oy~e9r yn ddiwoddar cawsom
I-I~I'\~~dityr iawn am y gWQnyn.
gan Olga Uoyd Jones. tnoicnwvo
yn owyddogol iddl gan y Parch
Gwynfor Williams.
Cgtwyd ovounsiora deilwng lawn i
gyfariod Ahagfyr yn Iestri Bethel.
Thema'r noson oedd 'Dathlu Gwyl
y Geni' a chroesawyd pawb yna
gan y uvwvco. Mr Goronwy
Jones. Yr aelodau oedd yn cymryd
rhan mewn darlleniadau pwrpasol,
parti 0 ferched yn canu dwy garol a
phawb yn cydganu nifer 0 garolau.
Roedd y merched wedi paratoi
uuntasrn ysgafn a orotcnwvo i

\ BETHEl- -_ .... -~.--.
,
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Geraint Elis, Cilgeran. Ff6n: (01248) 670726 ......
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• Ritho~dd C~lynJ Coed Nadol19
• Basgedi Planhigion, Blodau Ffres a Sile
• O(i\nfon ~Iodau 7 diwmod yr wythnos drwy'r frQ
• Cwasanaeth Tudalennau SiaradJTalkins
paves 0800 '000900

• H8Tyd, Hampen 0 Lysiau a Ffrwythau Ffrss

PENISARWAUN Ffon 870605

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth Alwyn a Sarah

Bla

PRISIAU RHESYMOL

TAWELFA, PENISARWAUN
FrOn~(01286) 870846

7{_ado{ig £{awen a ']3['lV!:Iadyn 1VJ,wyC£aVia i C£daT{[e'Lwyr yT' 'LCD

Die.M.
PEINTIWR AC ADDURNWR

Dylan Griffith
TREFNWR ANGLADDAU ANNIBYNNOL a LLEOL

TROS-V-WAEN, PENISARWAUN
Yn gwasanaethu'r holl ardal, yn cynnwys:
PENISARWAUN, DEINIOLEN, LLANRUG A LLANBERIS
Gwasanaeth teimladwy,
urddasol a phersonol.
24 awr y dydd
Ffoniwch: Dylan (Llys}ar8718

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

HEFYD~~~~~~~~~~~
",,---:=-=~CERBYDAO CLfiSOROL YR WYDDFA

Cyrhaeddwch mewn steil - mew" cerbyd Rolls Royce
ar gyfer priodasau. pen-blwyddi ac

achlysuron arbennig eraill

y staff a'r plant am eu gwaith
clodwiw. 8ydd manylion pellach
yn y rhifyn nesat.

Paratowyd Cinio Nadolig
gwerth ohweil i bawb ddydd
Gwener gan staff y gegin. Diolchlr
iddynt am y wledd, nid yn unig
adeg y Nadolig ond drwy'r
flwyddyn 2002.

Bu plant yr Adran lau yn
dlddanu yng Ngwesty Flctoria,
Llanberis dydd Mawrth, 17
Rhagfyr. Daeth Consurlwr i
ddiddanu'r plant drwy
garedigrwydd Cyfeillion yr Ysgol.
Dydd lau bu plant BI 5 a 6 yng
nghartref Nyrsio yr Henoed i ganu
carolau.

Nadolig lIawn hwyl i chwi 011
blant. Gwelir chwi yn 2003.
EGLWYS SANTES HELEN.
Cynhshr Gwasanasth y Plant tore
SuI. 22 Rhagfyr am 10.30.
Noswyl y Nadoiig gweinyddlr y
Cyrnun Bendigaid am 11.30y.h.
Croeso cynnes i bawb.
CYDYMDEIMLIR yn ddwys lawn a.
Mrs Griffith ac Ann, Cae'r Bythod,
ar 90lli rnab a brawd, Elwyn, a
oedd yn byw yng Nghaer.

Cofioh annwyl hefyd at Mrs
Betty Evans, Llys y Gwynt sydd
wedi derbyn triniaeth yn yr ysbyty.
YSGOL SUL BOSRA. Bwrleolr
cynnaJ Gwasanaeth Nadolig y
Plant fore Sul, 22 Rhagfyr am
10.00 gan obeithio y bydd y plant i
gyd wed! gwella ar 01 dal yr
annwyd trwm sydd 0 gwmpas.

'e-bost:lesu@ Bethlehem' fydd
dan sylw. Beth petai lesu yn cael
ei eni heddiw, sut fyddal pawb yn
clywed y newyddion da tybed? Er
yr holl ddyfeisiadau anhygoel 0
anton negeseuon, yr un yW'r
neges 0 hyd. Mynnwn gario
'mlaen i ddangos tosturi,
caredigrwydd, maddeuant,
cydymdeimlad a dealltwriaeth
Yna bydd Ie-su heddlw yn lIawn 0
garlad fel y bwriadodd Ef iddo fod
amser mann yn 01.

Y mae Sian Corn wedi anton
neges ar et ffan symudol ei fod
yntau'n dod eu gweld.
YR YSGOL GYMUNED.
LJwyfannwyd Pantomaim PantoHg
gan holl blant yr ysgol ddydd
Mercher am 1.45 ac am 6.001 ac
eto am 6.00 nos lau. Llonqyferchrr

DVMUNAlr Cynghorydd Trevor
Edwards. Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i'w holl
etholwyr yn Llanberis a Nant
P~ri~. Diolch am bob cefnogaeth
drwy'r flwyddyn.
DIOLOH: Dymuna Brian, Ann a
DereK - plant y ddlweddar EIUned
Owen {Dolwen synt}, ddiotch 0

galon rr l8UIU, rmndlau a'l
chyrndoslon am eu caredisrwydd I

y cardiau a'r hol1 alwadau ffon a
dderbyntwyd ar eu profedigaetn
dlweddar 0 g011ieu mam. Diolen
helyd 1'1'~arch Vltto,.ia I-Ia.ncoc;:ka
Mr ~\ir\it\ J'tln"~ Qm ou
yrrauanaoth a Mr Oarotll110nCi"U,yr
oraanydd. a Mr Gwynfor Jones am'
ei drefniadau trwyadl.

IINANT PERIS"
LI:nos Jones, S t-Jsnt ~4ynnon

frOn; (01Z66) 6716Z0

Lechi eleni) yn ei gynorthwyo.
Wedi go 1euo, arweinwyd y
noson gall Stephen Edwards,
.gyda Band Deiniolen yn paratoi
e.itemau 0 fiwsig Nadoligaidd ac
yn cyfeilio i'r canu carolau
cymdeithasol. Fe gafwyd
eitemau ychwanegol gan y Band
Samba. Cor Meibion Dvffrvn
Peris, Brownies Llanberis, a
Band Ieucnctid Llanberis. Fe
dynwyd Raffl Nadolig yn ystod
y noson gydag arnryw 0
wobryon wedi eu cyflwyno gan
fusnesau lleol. Bydd Ysgol
Dolbadarn a'r Ysgol Feithrin yn
elwa o'r £780. a godwyd drwy'r
raffl. Dosbarthwyd arnrywiaeth
o fwyd a diod gan fusnesau'r
Stryd Fawr yn ystod y noson
lwyddiannus. Dymuna'r
Consortiwm ddiolch 0 galen i'r
rhai a gefnogodd yr Wyl yn
ariannol, drwy weithgareddau a
thrwy eu presenoldeb, yn
arbennig i: Euro DPe,
Partneriaeth Llanberis, Cyngor
Gwynedd, BDC, CyngoI
CJm\ln~Q Ll"nb~l"i~, Firilt
Hydro a Myuydd Gwefru,
llffibUcaclfll LlcChi, II GhafllUal
Ll~nbel"ii1,

Dafydd Hughes, Afallon; 3. Mrs
Megan Jones, Perthi.

Dymunir diolch i aeiocau'r Clwb
Cant am eu cyfraniad eto eleni a
gobeithir oael yr un ymrwymiad yn
2003. 8yddwn yn falch iawn 0
aelodau newydd, SOc y mis neu
£6 y flwyddyn yw'r tal. Y mae'r
Clwb Cant yn hwb sylweddol tuag
at gostau cynnal y Neuadd.
Diolchir i bawb a gefnogodd yr
amrywiol weithgareddau gan
obeithlo y cawn eich cwmni yng
ngweithgareddau 2003. Ein cotion
fel aelodau'r pwyllgor at Aled
Green. Brysiwch wslla.
GWELLHAD. Dymuniadau gorau
am adferiad iechyd i bawb
ohonoch sy'n s{ll yn y pentref.
Gobeithio y oycowen yn well
gogyfer a'r Nadolig_

Ein cotlcn at AI~d Gr~~n, ~ydc;j
wedi derbyn lIawdriniaeth yn yr
ysbyty yn Lerpwl. BrySiwCh wella,
Aled.

(Parhad 0 dudalen 7)
swvdd 0 GIere I'r Cvnzor, ac yn
dilyn ymgynghoriad,
penderfynwyd penodi Miss
Llinos H. Jones, 6 Nant
Ffynnon, Nantperis. Bydd yn
dechrau ar ei swydd newydd ym
mis Rhagfyr,

Cynbelir cyfarfod nesaf y
Cyngor yn 'Angorfa' ar nos Iau,
1ge9 0 fis Rhagfyr, pryd y bydd
ceisiadau am gymorth ariannol
gan wahanol fudiadau a
chymdeithasau yn cael eu
cysidro.

GWyl Nadolig Llanberis
Cynhaliwyd Gwyl Nadolig
lwyddiannus gan Gonsortiwm
Busnes Ardal Llanberis ar
ddydd Sadwrn, 30 Tachwedd.
Roedd ugain 0 stondinau yn y
Ganolfan, yn cynnig
amrywiaeth 0 anrhegion a
chrefftau. Yn ystod y bore
gwelwyd Pat Jones, Cae Coch
~rnt.. rn ardds.n~os syniadau
gogyfer a'r Nadolig, gyda
Men~er l'ach""cn jJ.)' 4..,~b~r\1~...
Mwl n cli!t~~tlMUditwy1.r d~dd.
Yn ystod y prynhawn fe
ymganrefodd Sian Corn yn ei
Groto) i "Qerbyn ii\r~h~bion y
olrmr !lm V Ngdolia.
Tua 4.30 fc gafwyd adlonianl
~!U1 Pnftd S;Qmkn R~~or~
bwyrawYT tan a Band Ieuenctid
Llanberis i dda1.hlu goleuo'r
Goeden Nadolig 0 flaen y
Mynylltl Gwcfru. Wcdi
cyflawni'r goleuo, cychwynodd
yr orymdaith, gyda SiSn Corn
yn ei lurwain ar 11ytl y ~uya
Pawr Des ~yr,,~~gd G~"tl"l
Muelog.
Yn di~bWYlBI011GO!11ructlllilu
mawr 0 bobl a nhJanr a

"gorchwyl eyotaf yr Hen WI',
oedd troi Goleuadau Nadolig y
~t.ryd ):;9wr ytnl9~n _ gycl.!l

~ te,phe.%1 D t.'U'> CA.r\ \ ('> v~O<:>1
Dolbg_d9_rn~ 9_ luniodd glllwr
Cerdyn Nadolig yr Amgueddfa

Cyngor Llanberis

Nadolig Llawen a Blwyddyn
2003 Ddedwydd i Chwi 011
UADD ADAAN BENTREF.
20 Tachwedd mwynhawyd gemau
amrywiol yng ngotal Geraint
George. Cafwyd orig ddiddorol 0
wneud gwaith lIaw Nadolig hefo
Anti Carolyn ar 27 Tachwedd. Ar
18 Rhagfyr, i gloi gweith
gareddau'r tymor hwn, bydd
gemau amrywiol. Bydd yr Adran
yn ailgychwyn nos Fercher, 8
lonawr.
PWYLLGOR NEUADD. Cynhelir
Noson Wasael, nos lau, 19
Rhagfyr yn y Neuadd Gymuned
am 6.30. Bydd cyfle i fwynhau
canu'r hen garolau, gwrando ar
ddarlleniadau, eitemau ean y
plant, ynghyd ~ olasu pwnsh
poeth a mins pel. Felly dowch i
Qd~thlu NadQlig 2002 gydefn
gilydd. Tynnwyd Clwb Cant
RhagTyr ar 8nillwyr oson: 1. Mrs
Wendy Philips, 5 Tai Arthur; 2.

PENlSARWAUN :
L ___ "__ , __,_. _. • • _d.';;~ '. .. ....

Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407
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Diolch yn fawr am eich cefnogaeth
yn ystod y flwyddyn

CAERNARF N
Ffon: 676506

Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd Dda

oddi wrth bawb yn

Brian a Rita Henderson
SlOP Y PENTREF

WAUNFAWRFfon 650589
• Hall docvnnau'r toteri Genedlaethol -

owasanaetn Newvcrn
• cvnenwvr bwyd anifeiliaid - 'bulk' a -.J'O-

rhydd - y rnatar yn ueon
• Nwyddau groser, alcohol, carotau

MANWE8 "\j.IIjI

• 'paVPoint' ar gvfer taiu bob math a filiau

Nadolig Llawen a eiwvoavn newvot: LWCUS

GWERTHWR CARPEDI, 'I"EILSCARPED a FEINYL
CANNOEDD 0 DDEWIS 0 BATRYMAUA RHAI MEWN STOC

FFONIWCH UNRHYW AMSER: WAUNFAWR (01286) 650552
Nadolig Uawen a Blwyddyn Newydd DeJa J boll ddarUenwyr yr Eco.

CARPEDI GERAINT OWEN

; as:: I
CANOLFAN OFFER WELDIO
WAUNFAWR Ffon: 650720

-_.. -._.._.. _.,__.....-_. _ _.- -..... --_.-..,._..... --_. ,., .. _- ------...--_ ---- , . -- ._
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

oddi wrth bawb yn

•

Qada~1Ca~t't\~rf~t"\ 1O_QO,~yrra~ddWaunfawr 11.05
Gadael Waunfawr 14_1b, cyrraodd Caernarfon 14.50
FfonlWch y oararn i arcnsou elcn nwyc yrnlaen Ilaw

A 'does dim rhaid dod ar y trent
conwcn. .. bob dydd Su I...
ciruo 3 cnwrs arbennto £7.95

Bvvyd oertref bleeue 0 gynnyroh lleol

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

Dewch gyda'r tren stem 0 Gaernarlon ae aros

AM GINIO DA!

NADOLIG LLAWEN A
BLWYDDYN NEWYDD DDA

ODDI WATH SAWS YN NHAFARN Y

o

yn dymuno diolch am bob cefnogaeth yn ystod
V nwvddvn

Nadolig Llawen a stwvaav» Newydd Oda ; cnwi all.
• 0 LEIAF 60 0 WELYAU MEWN STOe
* 5000 LLATHEN SGWAR 0 GARPEOI
• 40 0 '3-PIECE SUITES'

CANOlFAN CARPEDI
WAUNFAWR

Ff6n= (01286) 650 291

Antur Waunfawr
01286650 721 www.anturwaunfawr.org

N DOUG
ABL\ D

DDDDA
i hall gyfeillian yr Antur ym

mro'r Eco

•
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I.ARWM TAN, 0 Ilovvor mvvy
tw gweld yn ern swvodta.

BEICS IL
glOP A~OgI=A1 WAUNI=AWR

G~072~
OlolGh am eioh cefnoqaeth yn 2002

:ALadO{ig Llatuen.
a 'B{wytfayn 9{f,wyaa /Dda

aiii wrtfi Eawhyn

SNOWDONIA FIRE PROTECTION
YA HEN EFAIL, WAUNFAWA

Ffon~(01286) 650235
Heryd: Uned 10 TIR LLWVD, BAE CINMEL (01745) 360445

OFFER DIFFODD TAN - mesnecnot ac i'r cartref
OFFER CANFOO MWa er 9yfor y' certref
GOLtUADAU ARGYFWNG --

A CHOFIWCH HEFVD
VR OCTAVIA GWVCH

fJl{fuft1f1d L[lIw~H a rJ],[wytfd!iH (},jj'U'!Jdd rntf-ll
oddi wrth

Mae Liz a .ionn Wtlitenead, Anna, Helen a Lesley
SlOP SGLODION Y PENTREF

THE VILLAGE CHIPPY
WAUNFAWA, Ffon: 650683
yn dymuno Nadolig Llawen all""

alwyddyn Newydd Dda i bawb yn y pentref

Nadolig Llawan
a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth
John Ferrareee a'r ataff
MODURDV PANT V WAEN
WAUNFAWR Ffon: 650524

DYMUNA Clifford Williams,
Penybwlch, Mynydd Llandegai
ddiolch 0 galon i bawb am y
cardiau, galwadau ff6n a phob
caredigrwydd a derbyniodd ar
01 ei lawdriniaeth yn Ysbyty
Broadgreen, Lerpwl. Diolch 0
galon i bawb.

elw y noson yn cael ei gyflwyno
i Syrjeri y pentref.

Dymunwn Nadollq dedwydd i
bob un ohonoch, ac anfonwn
ein cotion at y rhai sydd yn
gaeth i'w cartrefi.
Y GYMDEITHAS LENYOOOL.
Nos Lun, 9 Rhagfyr eafwyd
sgwrs ddifyr gan Neil
Johnstone, gyda sleidiau yn
canolbwyntio ar ei waith fel
Archeolegwr. Llywyddwyd gan
Pat Parry a hi hefyd a dalodd y
diolchiadau.
Mae'r cynulleidfaoedd hyd yn
hyn wedi bod yn bur siomedig,
ac mae'r Pwyllgor yn apelio am
well cefnogaeth i gyfarfodydd y
flwyddyn newydd, pan y ceir
sgwrs gan y Parchedig Geoffrey
Hughes, Caernarfon nos Lun,
13 lonawr. Ei destun fydd
'Salem' a cheir hanes y Ilun
enwog gan Vosper, lIun sydd
bron ym mhob tY yn y wlad.
Llywydd y noson fydd Gwilym
O. Williams.
ANFONWN ein cotion a'n
dymuniadau da am wellhad
buan i Mrs Gwenlli Williams,
Ardwyn, wedi iddi dreulio eyfnod
yn yr ysbyty.
CYDYMEIMLIR yn ddwys a Mr
Ron Williams a'r teulu, Stad Bro
Waun yn eu profedigaeth 0 golli
tad Mr Williams.

Bodrida, Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i'w
theulu, ffrindiau a'i chymdogion.
CLWB 300. Dyma restr 0
enillwyr y Clwb 300 am tis
Tachwedd.
£40: Mrs Rhian Ellis, Ty'n
unnart; £25: Megan Williams, 17
Tref Eilian; £10: Mrs Dilys
Griffith. 14 Tref Eilian.
DYMUNO GWELLHAD.
Dymunwn wellhad buan a IIwyr i
Mrs Manon Williams, 4 Teras
Eilian ac i Mr John Roberts, Pant
Teg a Nia Brown tach, 2 Bryn
Golau, wedi iddynt orfod treulio
cyfnod yn yr ysbyty.
Anfonwn ein cofion at Sion,
Penrhos, sydd wedi torri ei
fraich. Oyma'r eildro i Sian
wneud hynny.
Anfonwn ein cotion hefyd at Mr
Gerry DinwideYI sydd yn derbyn
triniaeth mewn ysbyty ym
Manceinion.
CYDYMDEIMLO. Anfonwn ein
cydymdeimlad dwysaf at Mr
John Dawson a'r teulu yn eu
profedigaeth 0 golli brawd John
yn ddiweddar.
APEL. Ni, ddarllenwyr yr Eco yn
y Waun, tydd yn gyfrifol am
blygu'r rhifyn nesaf o'r Eco pan
ddaw o'r wasg ddiwedd lonawr.
Os gwelwch yn dda a wnewch
chi ddod i helpu gyda1r gwaith.
Byddwn yn cychwyn arni tua
5.00 o'r gloch yn festri Capel
Croesywaun. Diolch ymlaen
lIaw.

Cafwyd naws y Nadolig yn y
cyngerdd a gynhaliwyd yn y
Ganolfan nos Fercher, gyda
eiternau gan yr Ysgol Feithrin, yr
VS901 Gynradd, Cor y Pentref a
pnarnon ac unigolion. Roedd

Llechiyn hollti drwy bob dydd.
Mr hoglauwrth eu gwaith,

A powdwrdu'n torri'r graig yn rhydd
Gan adael twll a chraith:

DdawWil ae Edi fyth yn 01,
Llofft patrwm,necolw'n fUdl
Gwag 'orr tratai, gwag 'di'r stet,
A gwag ydy'r siediau j gyd.

GWASANAETH Y COFIO. Yn
anffodus, oherwydd y tywydd, fe
nrn rnaio cynnal y gwasanaeth
yn yr ysgol eleni. Daeth y Fieer
Mr Hughes, y Cynghorydd Mr
Gwilym Williams a phentrefwyr a
rhieni l'r ysgol a chawsom
wasanaeth dymunol iawn.
Gosododd dau ddisgybl hynaf yr
ysgol. sef Liam Rowlands a
Rachel Hanks y dorch ar y
Gofeb yn hwyrach yn ystod y
dydd.
CVFA~C~ION V TYMO~.
Dymuna Nan Huws Roberts,

Llanbens, yn treulio diwrnod
gyda'r beirdd. Campwaith y
dydd oedd y gerdd hon, ac fe
gyfansoddodd Geraint Lovgreen
alaw iddi. Dyma hi:

Vr Hen Gilfach Ddu
Hendy tywyll yn y GilfachDdu,

Lampolew a chloetaid,
Ffordd0 fyw o'r oes a fu.

Roeddhi'n anodd iawnmae'n rhaid.
Mae'r olwyn fawr yn troi a throi
A lIif dwr Afon Hwch,

Ond mae'r peiriannauwedi'u clot
A choler ydy'r IIweh,

A fory byddswn y plantyn canucan
A brigau'rcoed yn lIawn0 adar man
A'r t9yn olau eto yng ngwresy tan

Vn y GilfachDdu

•eln
Hysbysebwyr
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Cefnogwch
-------

ANTUR WAUNFAWA
Yn ystod y misoedd diwethaf
cynhaliwyd Dosbarth Nos Celt
yn Ntl9 Capel, Antur Wauntawr
ar nos Lun 0 dan arweiniad
8edwyr Williams. Trefnwyd y
cwrs gan CAG (WEA) a bwriedir
parhau gyda'r dosbarth yn ystod
mis lonawr.
Yn y flwyddyn newydd hefyd
bwriedir trefnu ewrs dysgu
siarad Ffrangeg. Bydd
aelodaeth i'r dosbarth yma
hefyd yn rhad ae am ddim a
bydd yn addas i ddysgwyr sydd
eisoes wedi dysgu ychydig o'r
iaith.
as ydych angen mwy 0
wybodaeth am y ddau
coosnarm nos yna cysylltWCh a
swyddta WEA ym Mhorthmadog
(01766 515298) neu gydag
Antur Waunfawr (01286
650721 ).
GENEDIGAETH. Llongyfarchion
i Mr a Mrs Evan Hughes, 3 Bryn
Golau ar ddod yn hen daid a hen
nain eto. Ganwyd Alis i'w hwyres
Ffion a Keith, cnwasr racn i
Beca.
YSGOL WAUNFAWR. Cyn
hanner tymor bu'r Adran lau,
blwyddyn 3, 4, 5 a 6 ar ymweliad
yn yr Amgueddfa Lechi yn

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

WAUNFAWR--~-~
.~.

Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ffon: (01286) 650570 --
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Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda
i bawb yn Llanberis a'r cylch oddi wrth

Cefnogwch
ein

Hysbysebwyr

hollol wahanol. Roedd y grwp 0
chwaraewyr -16 wedi chwarae
yn dda iawn y llynedd ac maent
yn wed dol siwr y gallent fynd yr
boll ffordd ac ennill Cwpan
Cymru!

Ddeehreuodd pethau'n dda
iawn iddynt gyda gem dda yn
erbyn Harleeh, ble gwelwyd
hwy yn ennill 4-1 ac, unwaith
eto, yn yr ail rownd yn ei
gwneud hi edrych yn hawdd yn
erbyn Borwnog, gan, unwaith
ero drech u 0 4-1

Y rownd nesaf oedd y rownd
gynderfynol Cwpan. Eryri, ac yn
erbyn pwy? .. neb llai na'r hen
elyn, Ysgol Syr Hugh Owen,
ond fel y dywedais yn
gynbarach,

'Diolch byth i'r Ysgol, ni
chafodd pob tim yr un anlwc a'r
LIm cyntaf, a dweud }T gwir
roedd hi'n hollol wahanol.'

Ac yn hollol wahanol vr oedd
hi, gyda'r tim yn ennill yo
hawdd 0 3-D, gyda Josh Green,
Mathew Philljp~ a Carl 'bach'
Griffiths yn sgorio'r goliau.
N awr mae'r tim drwodd i gem
derfynol C\vpan Eryri yn erbyn
Ysgol U\\1chradd Eirias.
Pob lwc i chi hogia!

Gerail1l Iwan

Tim -16
Dioich bytll, fll Ch9fodd pob tim
yr ~n anlwc a'r tim cynlaf. I
ddw~ud y gwir, roedd hi'n

Pel Droed
Tim y Chweched

Fis yn 01 roedd pethau'n edrych
yo ddrwg ar y tim. Colli 04-0 yn
un o'n gemau eyntaf yn sioe
mawr, ond beth oedd yn waeth
oedd gwneud hyn yn erbyn
Ysgol Syr Hugh Owen! Mae
colli 0 unrhyw sgor iddynt yn
ddigon drwg heb son am
chwipio'n tinau,

Ond pythcfnos wcdyn
roeddem i chwarae yn erbyn
Ysgol David Hughes yng
nghwpan Gogledd Cymru ac
roedd pethau yn ... weI dal i fod
yo ddrwg! Oydi Ysgol David
Hughes erioed wedi eu
hystyried fel tim pel-droed da
iawn, ond gyda hanner lim
Brynrefail wcdi methu a throi i
fyny (dim esgus yw hyn, wir yr)
roedd pcthau'n edrych yn ddu
arnom. Pam aeth y chwiban olaf
y ~gor yn 2-2 rocdd pennau'r
chwaraewyr am i lawr. Roedd
pawb yn disgwyl ennill y gem a
nawr roedu rhaid mynd iamser
ych\vaoegol. Dim ond pum
munud arall a gymerodd hi i
dorri ealonnau Br}'nrefs!
Oher\~}'dd )' rheol ne\vydd - Y
Gol AUf - fe orffennodd taith
S\..·pan ~. tim )'n \veddol s)'dyn
yn y ro\vnd g)'n LaP.

Claire Pritchard, Katrina Cullen, Alaw Ceris, Nia Wakehanl a Ceri
JOtles. Maent wedi cael eu dewis ichwarae pel rhwyd idin, Gwynedd
ac wedi bod yn ymarfer drwy'r tyl110T. Llongyfarchiadau iCeri am gael

ei dewis i dim pel rhwyd Erynyr wytllnos diwethaf

hoffi'r cyfle i ddysgu y
ddawn i bobl eraill.

3) Blwyddyn.
4) Byddwn yn dal iddewis y

cwrs,
5) Y plant. Tim Brynrefail yn

ennill yn erbyn Amlwch, fy
hen ysgol, mewn gem bel
droed.

6) Ydw, fedra i ddim disgwyl!
7) Yn bendant os bvddai'r cyfle

yn codi.
Cyfweliad Mr Huw Davies gyda
Emma, Nia a Cenin:
1) Brilliant! Ysgol dda

ofnadwy! Nid yo unig yr
ysgol ond cymdei mas dda ac
agos. Mae gennyf berthynas
dda gyda'r disgyblion a'r
athrawon.

2) Rwyf yn hoffi gweithio gyda
phobl ifanc.

3) Blwyddyn.
4) Byddwn yn bendant! (yn

chwerthin)
5) Pan oeddwn yn dyfarnu gem

rygbi BI. 9 sgoriodd
Brynrefail gais yn y munud
olaf, ond wnes i ddim rhoi y
cais iddynt!!! Wedyn roedd
'na 60 0 blant yn rhedeg o'm
cwmpas yn flin, ond dim ots,
mae nhw yo dal i fy hoffi fi'n
dyfarnu, rydw i'n well na Mr
Henryd Jones!

6) Ydw, os ca iwaith mewn
ysgol fel Brynrefail byddaf
yn nanus. (~da gwen)

7) Byddwn wrth fy modd.
* * *

Gafodd aclodau'r cnweched
amser da yn sgwrsio, trafod a
holi'r myf~..r\fJyr, ac yn wir
mae'n argoeli y bydd lla\ver o'r
chweched yn dilyn g)Tfa mc\vn
dysgu ar 61 y trafodaethau!

Yn ystod eu hamscr yma
mae'r myfyrwyr wedi ta£1u eu
hunain i mewn i f\rwvd.. .
cymdeithasol ae i h\v},l
sweithE19reddnu'r ysoolJ drwy
ymuno gyda chor Nadolig YT
Y"591 Q~1 8)y,ilh~l1rcddau
chwruo!lcon, gan enwi ond
ychydlg.

IIoffwn ddiolch ar ran y
chweched am eich amser, a
dymuno pob lwc i chi yn y
\1yfodol gyuCl'ch gyrfa. P~vy a
Wyr, efallai y byddwn yn eieh
gweld chi'n crwydro coridorau
Y;;gol Brynrefail eto!

lleledd wyn JOTU!S

-
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Cyfwel;ad Mr G. C";jfit)lS O)'da
Emma, Cenin a Nia:
1)Mwyohau yn fawr iawn.
2) Rydw i)n mwynhau

chwaraeon a byddwn yn

Athrawon Dan Hyfforddiant
Mac criw 0 athrawon dan
hyfforddiant wedi cyrraedd yma
eto eleni. A'r flwyddyn yma
cawsom y fraint 0 groesawu Mr
Huw Davies i'r gyfadran
Mathemateg, Mr Gareth
Griffiths i'r adran Wyddoniaeth
(Ffiseg) a Mr G. Griffiths i'r
adran Addysg Gorfforol. Yn
ogystal a'r dynion, ymunodd
Miss Anwen Lewis a'r adran
Gerddoriaeth a Miss G. Evans
a'r adran Gymraeg.

Mae dysgu yn yrfa sy'n apelio
at lawer o'r disgyblion yma yn y
cnweched, felly pa well ffordd i
ddarganfod beth sydd gan y
cwrs i'w gynnig i'r myfyrwyr oa
holi'r myfyrwyr eu hunain.

Dyma oedd ganddynt hwy i
ddweud,
Cyfweliad M r G. Griffiihs
(Ffiseg) gyda Emma, Cellin a
Nia:
1) Sur ydyeh wedi mwynhau

bod yn Ysgol Brynrefail?
Kwyf wedi mwynhau yn fawr
iawn - ond am ambell
ddiwrnod!

2) Pam ddewisoch chi astudio'r
cwrs yma?
Roeddwn wedi bod yn byw
yo Leicester gynt ac eisiau
symud yo 61 iGymru j fyw
felly pendcrtynais wneud y
cwrs yma vno.

3) PI}mOT hir ]W'r cwrl)?
Blwyddyn-

4) O~y nuasecn yo troi'r cloc
yn 81)Q fuas~~h yn g~wii) y
ewrs eto?
Duailwn.

5) Beth yw'r peth mwyaf
cofiadwy am brofuld gwaith
yn Ysgol Brynrefail?
Y peth gorau yw dod i
adnabod cymcriadau'r planr
sydd rm",

6) Ydych chi'o edrych ymlaeo
at fod yn athro llawn amser
ar 01 y profiad 0 fod yma?
Yaw, yn f!lW'.

7)h fuasccb YIl hoffi dod yn 61
yrna ~ddysQU yn y Jy£OQo1?
Bu~swn,rwy'n meddwl fad
Ysgol Brynrefail yo un dda.
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Llwythl mawr a bach • CUrio Tai • Domestig a
Masnachol • Cyngor Cyfeillgar • Prisiau Cystadleuol

~1I.&tfllrigLlauren a t]3{u'!Jtftfyn 9{!:ll)yad- '1Jaa
Am Iwythi pell ac agos, cysylltwch a'r
~ymudwr ernart •••Y cludwr clen •••

Cynbaliwyd cyfarfod Y Cyngor
yng Nghapel a Chanolfan
Cacathro ar Nos lau 5 Rhagfyr
2002. Hwn oedd y tro cyntaf i'r
Cyngor fynychu eu cyfarfod yn
y ganolfan newydd yn y pen tref
Mae'r Cynghorwyr wedi bod 0
gefn y prosiect ers y cychwyn
cyntaf, mwy na 7 mlynedd yn 61,
trwy roi eu cefnogaeth i'r Capel
a'u band 0 wirfoddolwyr. Mae'r
Cyngborwyr yn edmygu eu
gorchest ac mae'r canlyniadau
yn rhagorol drwy weld y
ganolfan wedi ei dylunio i ateb
gofynion rhestr hir 0 wahanol
ddeunydd poslbl 0 dan ei faner,

Yn anffodus, mae rhestr 0
wai th man sydd ei angen 0 fewn
y gymuncd yn troi yn rhestr hir.
Rydym yn obeithiol y bydd
aildrefnu rhai sectorau 0 fewn
Cyngor Gwynedd yn caniatau
mwy 0 weithgareddau yn y mis
neu ddau nesaf. Mae
Swyddogion 0 fcwn Cyngor
Gwynedd wedi rhoi addewid ar
lioif"r i wcithrcdu ar y canlynol
fel mater 0 augen brys:
• cyngor am gostau a dylunio
canopi bws yng nghanol
Waunfawr
• cyngor am linellau dwbl gwyn

9C !lm srwvdd 'tractor vn troi'
ar rr A408) rhwng Cacathro a
Waunfawr

• codi arwydd 'Dim chwarae
pel' yn Bryn Y Gof, Caeathro

• glanhau ysbwriel ar y Ion tu
cefn i Bryn Y Gof, Caeathro

• glanhau tyfiant ar )7 pafin 0
fewn Caeathro er mwyn eu
gwneud yn ddiogel i
gerddwyr

• gwaith saer maen i drwsio
Pont yr Efail Fach ar yr A4085
yng Nghaeathro

• ail weithio a gwella rhai o'r
'rampiau' newydd yn
Waun'fawr

• glanhau gwteri Lon Pant y
Waun, Waunfawr

• erafu glaswellt a ehwyn 0

ganol y ffordd ar Lon Garreg
Fa\vr, Waunfawr
Fel dywedodd un o'r

Cynghorwyr, 'Rydym i gyd yn
cyfrannu yn ariannol tuag at J'
sylfaen gwaith yma, pe buaswn
yn byw yn y dref neu yn y wlad.'
Mae amrhyw o'r rhestr waith
uchod wedi bod ar y rhestr
waith ers amser,

RydYll1 yn brolio Ilwybr
tarmac newydd o'r Ion bast ym
Metws Garmon hyd at y
Fvnwent. Diolch i'r-
contractwyr a fu'n cydweithio
a'r gwahanol wasanaethau i
zwblhau gwaith 0 afon uchel
•lawn,

Hoffwn atgoffa ymwelwyr i'r

CYNGOR CYMUNED
WAUNFAWR

niferocdd 0 gathod digartref yn
creu problemau yn Y Waunfawr.
Os ydi perchennog eich cartref
yn hawlio un anifail anwes, fel
tenant cadwch chi eich rhan o'r
fargen. Fel perchen ty cadwch
eich anifeiliaid anwes yn llawn
bwyd, hapus ac adref.

Yn olaf, hoffai Cynghorwyr
Waunfawr a Caeathro ddymuno
i holl aelodau'u cymuned,
Nadolig dedwydd a thawel a
Blwyddyn ddisglair a
chalonnog yn 2003, Hoffwn
ddiolch i bawb am eu cymorth
ac cdrychwn ymlaen at
flwyddyn arall 0 benderfyniad
au a gweithgareddau
ffrwythlon.

Cysylltwch a'r Clerc, Sian E
Thomas ar 01286 650327 neu
wrth ysgrifcnnu at Jy Ysgoldy,
Waunfa\vr LL55 4YS.

Fynwent am eu cyfrifoldeb am
eu diogelwch eu hunain, ac i
barchu beddfeini teuluoedd
eraill tra'n rhoi syl w ar eu
beddfeini eu hunain.

Cytunwyd yn unfrydol i roi
cymorth ariannol 0 £200 yr un i
Gaeau Chwarae Caeathro ac i
Gwynfryn Cymunedol Cyf.

Unwaith eto mae Chwarel
Cefn Du yn tynnu sylw 'fly
tipping'. Mae traffig amheus yn
cael ei adrodd i'r Heddlu. Os
gwelwch chi rhywbeth ffoniwch
Crimes toppers 0800 555111.
Trafodwyd amryw 0 daflenni
sy'n awgryrnmu sut i leihau ac
nid i gynyddu Trosedd ac
Anrhefn. Cysylltwch un o'r
Cynghorwyr neu'r Clerc am fwy
o wybodaeth.

Cathod digartrcf nell gathod
ar eu cvlch vrnweld? Mae'r- ,



gwiriad.
Gohebiaethau eraill:
Cyflwynwyd gwybodaeth
ynglyn a chyfarfodydd 'Rhannu
Gwybodaeth' Y Gamfa.
Mr Alun Ffred Jones, darpar
ymgeisydd Plaid Cymru i'r
Cynulliad Cenedlaethol.
Dcrbyniwyd ei gais i fynychu
cyfarfod y Cyngor a
pbenderfynwyd ei wahodd i
gyfarfod Mawrth 2003.
Cynllun Cyrnorth Prynu
Llywodraeth Cynulliad Cymru.
Ycbydig ddiwrnodau eyn y
cyfarfod y derbyniwyd yr
adroddiad cynhwysfawr yma}
yn rhy hwyr i'w gYllnwys yn
rnagtcn y cyfarfod. Ni fydd yn
boeibl ci drafod yn y cyfarfod
ncsaf ychwaith ohcrwydd bod
i\ne~ndy~hw,lyd y \}ylwadau
erbyn y 30ain 0 Dachwedd.
Penderfynwyd ateb yn 01
profiad y Cynghorwyr Sir:
Aelb arian y llynedd i gyd i
gyffiniau Bangor a Cbaernarfon,
dim i ardaloedd gwledig Arfon.
Os nad oedd ceisiadau 0 gefn
gwJad, diffyg gwybodaeth am y
cynllun aedd y rheswm. Mae
an5en lla\.ver iawn mwy 0
gyhoeddusrwydd - nid yw'r
Cymdcithasau Adciladu, hyd yn
oed] yn gwybod am y cynllun.
Dylid hefyd cael mwy 0 gyllid
j'w gynnal.
Do:;barchwyd coplau 0 CymruYIl
Ewrop a dderbyniwyd oddi wrth
Ms Jill Evans ASE a Mr Eurig
Wyn ASH.
Cyflwynwyd 9teh Adran
Gynllunio Gwynedd yn
eadarnhau mai Carreg y Gath ac
nid Carreg y Garth yw'r enw
cywir ar y lleoliad yn Rhiwlas.
Derbyniwyd hefyd adroddiad
Canolfan Enwau Llcoedd
Prifysgol Bangor yn cyfiawnhau
hyn a hanes yr cnw ers 1669.
Adran y Prif Weithredwr,
Gwynedd. Cyhoeddwyd
~yf~rfod iGynshorilu Cymuncd)
nos Lun y 25 0 Dachwedd ym
Mhlas Menai am 7.00.
Dcrbyniwyd Adrodd.iad Cwmni
Adwy.
Cjlnllunzo. Hysbyswyd y Cyngor
o naw cais a ganiatawyd gan
Wyncdd,
Pcnderfynwyd gwrrhwynebu'r
eais am losgydd yn Ty'n y
Gongl, Clwt y Bont. Glln fynegu
pryder am yr effaith ar iechyd

Cynhaliwyd cyfarfod y Cyngor
nos Fawrth y Sed 0 Dachwedd.
Y Cynghorydd Richard Ll.
Jones ocdd yn y gadair, cf hefyd
offrymodd y weddi ddechreuol.
Derbyniwyd cofnodion cyfarfod
Hydref fel rhai eywir.
Maierion 0 'r Cofnodion:
Amlygwyd gwerthfawrogiad am
y crynodeb misol 0
weithgareddau'r Cyngor yn
Eco'r Wyddfa,
Llenun sedd wag:
Dartlenwyd cyflwyniad Miss
St\r~ Ann Woo\l, Dinorwig a
phenderfynwyd ei henwebu fel
aclod dros ward Deirunlen.
Cafwyd plcidlaie unfrydol
CV"f~iwrf Gw(lJ(IJ"",,h(l"
Cyfreith ;01:
Cyflwynwyd manylion lansio'r
ngrtnerlneth ynS NshAnolfart
GI!lsfryo, Porrhmndog !lr y
Z9ain 0 Dach\vedd. Nld oedd
neb yn gyflcu:s i fynd yno ond
penderfynwyd SQfyn i'r
Comisiwn am unrhyw
wybodaeth neu drefn iadau yn y
dyfodol.
Grwp LZywio Rlliwlas:
Cyflwynwyd 11Ylhyr Cyngor
Gwynedd yn cyhoeddi cyfru:fod
cyntaf lansio'r Grn'p ar y 1'Jeg 0
Dachwcdd. Pendcrfynwyd
danfon y gwahoddiad am
gynrychiolydd o'r Cyngor i'r
\lJ5l" i&\;lod dro\) Rlliwlui>.
PW>'llsor~'afo"au Gwyttedd:
IJarllcn\\'~'d syl\vadau Gwynedd
ar Deddf Llywodraeth Leol
1000 - Y Pwyllgor SMonau a
phcnucrfyn\vyd areb 0 blaid
sefydlu Is-bwyllgor i'r pwyl1gor
safonau 1 ymdrin a materion
sy'n ymwneud a Chynghorau
TrefJCymuned.
Ymgylzg/zoriad aT lwfansau
aelodau:
Trafod\vyd argymhellion y
cynulliad a phenderfynwyd, gan
na dal\vyd Iwfansau a'r blaen,
gofyn i Gynghorau cymuned
eraill y fro a ydynt yn caniatau
lwfansau. Nid oedd y Cyngor yn
teimlo y buasai'n rhesymol talu
am {ynychu cyfarfodydd lleol.
Ystyrir taliadau am fynychu
cynadlcddau, fel un y
gymdeirhas yn Aberystwyth, ar
01 dcrbyn sylwadau'r
Cynghorau craill,
Llwybr 98; Yr Haciau, ger
grOeslOTLftucca:
Nid ocdd gwrthwynebiad i'r

yr oedfa. Disgwyliwn y Parch Eric
Jones, Bangor i wasanaethu Sui
olaf y flwyddyn, Rhagfyr 29ain am
2 o'r gloch.
OEDFAON IONAWR 2003.
5 Parch lorwerth Jones Owen,
Caernarfon am 5.30;

12 Parch Marcus Robinson,
Bethel am 5.30, Gweinyddir y
Sacrament 0 Swper yr
Arglwydd;

19 Parch O. Gwilym Williams,
Caernarfon am 5.30;

26 Mr 0 Glyn Owen, Llanwnda
am 5.30.

drefnu'r gwaith yn ein plith.
OEDFAON RHAGFYR.
Gwasanaethwyd yn ystod dau Sui
cyntaf y mis gan Mr Richard Lloyd
Jones, Bethel a'r Parch Gwenda
Richards, Caernarfon. Arweinwyd
yn yr oedfa ar y 15fed gan y Parch
Dafydd Lloyd Hughes, pryd y
gweinyddwyd y Sacrament 0
Swper yr Arglwydd.

Ar Ragfyr 22ain, am 10 o'r
gloch cynhelir y Gwasanaeth
Nadolig blynyddol dan nawdd yr
aelodau ac ieuenctid yr Ysgol SuI.
Croeso cynnes i bawb ymuno yn

Pradesh. De India. Roedd elw'r
noson, £170 yn cael el gyflwyn~
yn gyfangwbl i Gartraf Plant
Amddifaid a Chartref Hanoed.
Carai Sue Powell ddiolch yn
gynnes lawn i bawb am eu
cefnogaeth ac yn arbennig am y
croeso ar aelwyd Golin a Dorothy
Wager.

OCSIWN NADOLIG. Roedd yr
ocslwn a gynnaHwyd yn NhY Eryri
nos Fawrth Rh::lgfyr 10fad yn
IIwyddtant mawr. Croesawyd
pawb ar y cychwyn gyda lIuniaeth
Nadolig ysgaffl. Bu gwerthu brwd
dan law Bue Powell. Isallt. Hi
Ilerya roaaodd amlineillaa 0
gefndlr vr ymdr8cIl I gadl drtan I
walla amodau byw yn Andra

croeso rr aelodau gan yr Is
Gadeirydd, Mr Gwyn Hefin Jones.
Cydymdeimlwyd a Chadeirydd y
Pwyllgor, y Cynghorydd Keith
Brymer Jones a'r tenlu yn eu
profedigaeth 0 golli ei briod
Christine. Yn dilyn cadarnhau
cofnodion y cyfarfod diwethaf
mabwysiadwyd Cyfansoddiad
cryno Cymdeithas Llywio
Canolfan Gymunedol Brynrefail a ,--r-_-_-_-_- _

baratowyd gan ls-Bwyllqor. CYNGOR CYMUNED
Cymeradwywyd hefyd y gwaith a
wnaed mewn perthynas a'r LLANDDEINIOLEN
ceisiadau am arian nawdd.
Oewiswyd dau Is-Bwyllgor
peuacn, y naill i edrych ar y dewis
o Ymgynghorwyr a'r lIall I drefnu
codi arian yn lIeol. Cynhelir y
Pwyllgor lIawn nesat yn y Festri
nos Fawrth, lonawr 21ain 2003.
YA EGLWYS BAESBYTERIDD,
OEOFA APEL BANGLADESH
Cynhaliwyd oedfa yn ddiweddar
dan arweiniad Dr Tudor ElliS, Y
Groeslon, trefnydd Apel
Baneladosh te1wys Bresbyteraidd
Cymru yn Henaduriaeth Arton. Yn
dilyn y gwasanaeth dechreuol,
carwvo oanun lIawn ganddo 0
gefndir ac anghenion Bangladesh
a chafWya cvna I weld tcso osoo
yn tanlinollu nifer 0 bwyntiau
auwscoo: yn QI sylwad9u. su rn
(ironto apOI f51 EglYVYBooernvn
eofnoaQath dda yn barod. I 9'oi y
gWQltngargddQU bydd grwp 0'1'
eeioceu ec teuencuc yr Y~gol :Sui
yn dod I 9e\nl.l cQrQI~u 0 ddrws i
dt:1rwQ ar ~rothwy'~ N~d6Iig.
Dlolchwn ymtaen IIdw am glCh
cofnogaeth,
H!;NADU~IA~TI-1 AI=lI=ON.
Dymunwn yn dda I Mr Gwyn Helin
Jones, Rhandir ar gael ei ethol yn
lIywydd 0 blith blagnorlaid yr
Henadurlaeth am y flwyddyn
2003.
BLYCHAU NAOOLIG Y PLANT.
I::loni eto bu'r aelodau yn ymuno
yn y cynllun I gyflwyno anrhQglon
Nadollg itw dosbarthu I blant
dltreintledlg mewn gwledydd
tramQr, DiQlch i Mr~ Jennie A,
~oberts, 2 j::frwd Madog am

YMDDIHEURIAD Gadawyd allan
niter helaeth 0 eitemau 0
newyddion 0 adroddrad Brynretail
yn rhifyn Rhagfyr o'r Eco
Dymuna'r Bwrdd Golygyddol
ymddiheuro am hyn.

Cynhwyswyd ac addaswyd rhai
o'r eitemau hynny yn y rhifyn hwn.
DIOLCH. Dymuna Richard Wyn a
Gwyneth Evans, Ty'n Buarth
diolch 0 galon i'w teulu, tfrindiau a
chymdogion am y cardiau,
anrhegion, arian a'r blodau hardd
a dderbyniasant ar achlysur eu
Priodas Aur. Diolch yn tawr iawn.
PROFEDIGAETH Ar Dachwedd
13eg, yn dllyn cystudd blin, bu
farw Chrlstme Jones Gorswen yn
42 mlwydd oed. Bu'r gwasanaeth
angladdol yn Amlosgfa Bangor
ddydd Llun, Tachwedd 18fed.
Estynnwn ein cydymdeimlad
dwysaf A Keith Brymer. Rowena a
Ceri yn eu profedigaeth cnst 0
golli priod a mam.
SEFYDLIAD Y MERCHED
Cynhaliwyd y Cyfarfod Blynyddol
nos Lun, racnweoc 17eg yn Ysgol
Gymuned Cwmyglo. Llywyddwyd
can Mrg Pat Jones a
chroeeawodd Mrs Pat Parry tel
~wyaaog 0 rfQaQrQglwnSgfydl9.ll
y Merched I arolygu gwelth
rsrnaoaur noson. AII-Qtholwyd y
ovvyddogion, eet Llywydd. Mrs F"at
Jones) Vssr:fennydd, Mr~ C~rQI
MOlJQton~TryQorydd M~~ VA~"'A
Janes. [IIlOlwy(J Mrs N@rys
~Qb~rt; i df\tfnu y Rhaglcn
J-Iy"y~~ol. C~fwydAd~6ddl~dsan
MrS verna Jones 0 C5yngor Mydrg!
Sofydliad y MfifGhed a gynhallwyd
yn V~gol Tryfan 9ansor.
rara[awyd y lIunlaeth gan Mrs
Jennie Hughe5, Mi~~ Alice
William~ a Mr~ NQryQ ~obQrt~.
Enillydd y raftl, rhoddedig gan Mr:5
Gwenda Robarts, oedd Mrs
Valmai OWQn. Mwynhaodd yr
aelodau eu cinio Nadolig
olynyddol yn NhY CIOC. LIQnb~ri~
nos Lun Rhagfyr 16eg.
PWYLLGOA CYMUNEDOL
Cyfartu'r Fvvyllgor yn y fCi)tri nOB
j::Qwrth, ~haefyr IOfed. ~stynnwyd

BRYNREFAIL
,

! ~. - .

Mrs Lowri prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. FfOn: 870580 ......
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Roedd ystafell fyny'r grisiau'r
Coops yo llawn. Cyfarfod
blynyddol cell Coleg
Aberystwyth 0 fudiad
Cymuned. Roedd Sion Tudur
y cadeirydd ar ei draed.

'Mae un orchwyI bwysig ar
01, sef dewis cadeirydd am y
tymor nesaf. Teimlaf ein bod
wedi cael blwyddyn gyntaf
lwyddiannus fel cell, a dylwn
anel u i adeiladu ar y
llwyddiant, Yn sicr mae rhai 0
golegau eraill Cymru yn
syllu'n fanwl arnom. Yn
anffodus, oherwydd pwysau y
ddoethuriaeth y flwyddyn
nesaf ni allaf wneud
cyfiawnder a'r swydd
allweddol hon. Apeliaf yn
ddwys arnoch i feddwl 0
ddifrif cyn enwebu.'

Tasg anodd oedd o'u blaen,
roedd y gynulleidfa yn
ymwybodolo hyn. Roedd Sion
yn arweinydd penigamp, a'i
gefndir yn gymysgfa o'r
cymoedd diwydiannol ac
amaeth Sir Gaerfyrddin.

Roedd ei deulu yn enwog
am eu safiad dros sefydlu
ysgolion Cymraeg yn y
cymoedd diwydiannol. 'Valley
Boy' go iawn oedd Sian Tudur,
ero ei slogan fawr oedd, 'Un
GYlnuned yw Cymru'.

Ond nid areithiwr 'pot
peint' oedd Sion. Eisoes
treuliodd gyfnodau yn Cllety'r
frenhines' chwedl yntau am ei
ran mewn sawl ymgyrch.
Buasai rhai 0 staff y coleg wrth
eu bodd yn gweld cefn SiOD,
ond yr o~dddigon yn gefnogol
iddo, ac yn gweld cyw
l:lfweinydd }r dyfodol yn y
pengoch a'i sbectol John
Lennon.

'Cyn derbyn unrhyw
enwebiad, hoffwn wneud un
awgrym o'r gadair. Rwy'n
sylweddoli y pwysau cynyddol
ar bob un ohonoch, a'r dynfa
efallai i Gaerdydd o'n
hardalocdd gwledig. O'r
herwydd" ai teg gofyn fod
rhaid i ni ddilyn y confensiwn
arferol 0 ethol cadcirydd 0
blilh myfyrwyr ar eu
blwyddyn olat7 Dim ond
gofyn.'

<Mr Cadeirydd.·
Roedd Sian Elin ar ei

thraed. Un ar~11 uchel ei
pharch ymysg ei chyfoeclion.
Dyma lais y Mudiad
Pf~ministaidd yo y coles,

Yr un oedd yr ymlIteb i lais

* * *

'Efo'r genethod mae hi
drwy'r amser.'

Daelh gwrid iwyncb Gwyn.
'Beth ti'n awgrymu?'
Roedd lleisiau'r ddau \vedi

codi, ac wedi denu sylw rhai
o'r criw o'u cwrnpas.

'Del ~ bIMin~! Teip
Green ham Common yn saff i
ti,' ocuu Q~~b hanner
cellwcirus Dewi.

Edrychodd Gwyn i fyw

'Bc;th ti'n feddwl;'

wyt ti?'
'Pam lai del,' awgrymodd

Gwyn mewn llais
merchetaidd.

'Mae Carys yma,' meddai
Dewi'n araf.

'Paid ti a dechrau. Mae hyd
yn oed rhai o'r athrawon yn
ceisio ein priodi. Y r unig
gariad sydd gan Carys yw
Dafydd ap Gwilym, a maes
llafur ewrs Llenyddiaeth
Cyrnru. Pa obaith sydd gan
rhywun hefo "bookworm".'

'Paid a thrio fy nhwyllo,
dwi wedi dy weld ti'n cael
am bell i sgwrs a Carys yn
ddiweddar. '

'Cymharu syniadau, dyna'i
gyd. Mae Carys a minnau'n
cytuno ar sawl mater.'
'0 ia!'
'Mae gen ti feddwl fel siwar

weithiau,'
'Os oes raid i ti wybod, rydw

i wedi cael llwyddiant mawr
gyda Carys yn ddiweddar,'

'O! Ci tawel yn cyfarth, myn
brain i. Tyrd a'r stori.'

'Pa stori?'
'Ti'n gwybod! Sut un ydi

h ')'1.

'News of th« World Pen Llyn
mvn bram i. Os oes raid i ti•

wybod rydw i a Carys wcdi
penderfynu sefydlu cell
mudiad Cymuned yn yr ardal
acw, yn seihedig ar ein
hieuenctid. '

'Pwy? Carys! Paid a bod )'n
wirion.·

'Dwi'n d\'r'eud \\'rth\~t ti.
"Mae wcdi c"mer\'d amser- .

eofia. Mae hi'n ferch feddylgar
iawn. Nid un i weiddl ei
gweiddi yw Cary.,. l\1ae ganddi
feddwl praff, a basal yn synnu
faint mae hi wedi darllen. Hi
gyftwynodd J.R. Joncl) imi.'

'J.R. pwy?'
'U! dim ot~.Noson nwyl ytli

heno, nid noson eymdei(has
ddadlau. A mwy na hynny,
beti9.i di y gwnaiff Carys fwy
na cherdded 0 gwmpas fel
ceffyl siue yn fatbodynnau i
B)'d,'

<Hydd yr hogiau'n ddigon
saff beth bynnag,' meddai
Dewi'n ddlfcddwl.

Roedd y caneuon yn
gwaethygu yng nghefn y bws.
Roedd yr hen Wil Jones, y
gyrrwr, yo dechrau dyfaru ei
fod wedi 110gi ei unig fws ar
gyfer parti ffarwel chweched
dosbarth Y sgol Pendyffryn.
Gwyddai fod nifer o'r
cwmniau lleol wedi darganfod
'rhesymau' dros wrthod y cais.
Pam y gadawodd i'r ddwy
ferch ifanc ei berswadio?
Rhaid cyfaddef ei fod wedi
cae 1gwaith rheolaidd am sawl
blwyddyn yn elude plant i'r
ysgol. Roedd timau chwaraeon
yr ysgol wedi bod yn driw
iddo, a chafodd ambell i docyn
i gemau pel-droed a rygbi yn
Stadiwm y Mileniwm ar sail
elude tripiau ysgol i'r gemau
mawr.

Dim ots! Dwy filltir arall, a
gallai ollwng y IJW)'th tu allan
i'r Octagon. Cai lonydd
wedyn. Roedd wedi rrefnu i
John, y mab, ddod draw inol y
paganiaid! Cai John )' fraint 0
lanhau y chwd a'r tuniau.

Yng nghefn y bws roedd y
nsc 0 ganiau lager wedi hen
orffen, ac ambell un wedi ei
ddcfnyddio yn doiled cyfleus.

'Croeswch eich coesau,'
oedd ateb cyson Wil i'r sawl
cynnig i 'stopio'r bws am wi
wi.'

Hanner ffordd lawr y bws
ei~teddlIi Dewi a Gwyn.
ffrindiau mynwesol o'r ysgol
feithrin i'r ysg01 uwchradd.

'Mae Rambo wedi caeiliond
bol yn barod,' meddai Gwyn,
gan gyfeirio at un 0 ~er[lIn
ryghi'r ysg-ol. Roedd Rambo
yn gymerlad eymdeithasol
ig_wn, lICyn dipyn 0 arwr gan ei
fod yn (icrcn yn nllim rysbi
ieuenctid y dref. Roedd siawns
am 'gap' ym marn y
gwybodusian, os gellid c9dw ei
draed ar y ~~;_j\r,RQ~ddy
sawl penwythnos oddi c9l'tref
gyda'r tim rygbi wedi ei
wneud yn arhenigwr 9r y
cancnon nc nInbell i 'e~m'
amheus.

'Bydd yn cysgu'n braf erbyn
naw.1

'Neu'n gwneud ffWl o'j hun
ar lawr y disgo.)

iS6n am ddisgo. Ar bwy
mae dy lysaid di heno] Gwyn?'

'fictn tl'll felldwl?'
'Nason olaf y criw hefo'i

gilydd. Ei~Lelld i lawr drwy'r
nag. Sger~li biJifl liisiau
eisredd efo fi ar y ffordd adrcf

Hei ho! Hei ho!
Awn i Sir Fon am dro ...

Pennod Un

•aar

Rhan 0 waith Richard Lloyd Jones a fu'n fuddugol yn
Eisteddfod Dyffryn Ogwen ar 16 Tachwedd

llygaid Dewi.
'Wyt ti'n dweud mai lesi

ydy Carys?'

a'r amgylchedd.
Llwybrau: Llwybr 141, Cae
Goronwy. Darllenwyd llythyr
Adran Priffyrdd Gwynedd a
sylwadau Mr Selwyn Gruffydd.
Penderfynwyd gofyn i'r Adran
beth yw'r sefyllfa bresennol gan
fod yr aelodau o'r farn bod y
mater wedi ei gwblhau.
Adroddiadau: Cyfarfod
Gwynedd i Gynghorau
Cymuned yn Ysgol yr Hendre
28 Hydref Yn bresennol ar ran
y Cyngor, Y Cynghorydd
Phyllis Ellis a'r Clerc. Gwnaed y
sylwadau canlynol:
Bod angen llawer 0waith iwella
Ilwybrau'r gymuned, rhai nad
ydynt wedi cael sylw ers
blynyddoedd. Cyfeiriodd
cynrychiolydd Gwynedd at
arolwg a wnaed rhyw
dair/bedair mlynedd yn 01.Gan
na wyddom am hyn gofyowyd
iddynt am adroddiad.
NQd yw'r Ddeddf ar ddatgan
buddiant yn ymarfcrol mew n
cymuned. Awgrymwyd bod
Adran y Prif Weithredwr yn
egluro i Gaerdydd be sy'n
digwydd yng nghefn gwlad.
Mae'n amlwg nad yw'r rhai sy'n
ffurfio'r fath ddeddfau yn }'
Cynulliad ac yn Llundain yn
gwybod dim am weithgaredd
gwledig. Er engraifft, pe bai'r I
aelodau 0 Gyngor Cymuned
sydd hefyd yn weithgar dros
fudiadau elusennol lleol yo
datgan buddiant ac yn peidio
cymryd rhan pan yn dyrannu
rhoddion blynyddol, fyddai neb
ar 61 iystyried y ceisiadaul
Cj.JnhadlPdd Cymd2irhas
Cynglwrau Bto a Thref Cymru, 26
Hydrcf yn Aberystw),tll.
Yn bresennol ar ran
Llanddcinioteu: Y Cyngllorwyr
Len Jones ..Richard U. Jones a'r
Clerc. Cyflwynodd y ddau
gynghorydd y cyoigion fel a
gofnodwyd eisioes gan fynegi
dadleuon pen dQnt dras yr gngen
am newidiadau. Aeth sawl
cynrychiolydd 0 gynghorau
eraill i'r llwyfan i gefnogi'r
nchosion.. Cafwyd pleidlais
unfrydol 0 b!aid y ddau gynnig.
Mftv'. Qy&.~~c~"l...a.. m~wn

trafodaethau i uno'r pedair
cymdciLha~ ~y'n bodoli Ylle
!J~hytnr" ~.. h~n 0 hryd.
Cafwya :;cl bendith 'I
gynb9dledd i symud ymlaen a'r
treiniaclau, gobeithir y bydd un
RymclciLha~ wcCli ci ffurfio i
~rnrrchlol~'r holl Gynghorau
Bro erbyn mis Mai 2003.
Cyfeif10dd y Cgdeirydd 9t
GyrzllunwJ llyfryn " 8)'bv~\l~lwyd
eiln y OYlDdci lhas i roi
arweiniad i Gynghorwyr
CymwleCl a 'J-hrcf. CcfnotwYd
ei awgrym i brynu copi ar gyfer
pan aelod.
Mater YcnWQJlegol. Gan fad yr
ysgol a ebanolfan Ncuadd
Pen~~,,'r",aun wed~ d3th lu e;
degfed pen-blwydd
pend('rfynwyd ~fon agjr i'w
llon"f.'lrch.
Dyddiad y cyfarfod ncsaf - 3ydd
o Ragfyr.



•yna gymaint mwy 0
gymcnadau diddorol yn y
Beib1 ac mae eu hancsion
hwythau'n rhan 0 stori fawr
ym\vneud Duw §'i bobl. Wrth
roi'r hall sylw i rai o'r
hanesion gallwn golli golwg ar
y darlu n llawnach.
A gallwn wneud rhywbeth
tcbyg gyda'r Nadolig hcfyd.
Mge babi bach Bethlehem yn
g\vbl ganolog i'n dathliadau
wrth gwrs. Ac wrth i ill son am
y doethion a'r bugeiliaid eleni
gobeithio bydd y sylw yn cael
ei rai i'r un orweddai yn y
prtt>tb. Wedi'r cwbl datlliu
gcni'r Iesu a wnawn ni, a Fo

A

yw canolbwynt yr Wyl. Ond
gwyliwn yr un pryd nad yw ein
golwg ar Ie~u yn cgel ei
gyfyllbU i~r llyn a welwn
amdg_no yn Stori'r Geni.
Gofalwn nad preseb
Bethlehem y\v'r un pelh a
ddaw i'n meddwl wrth glywed
am yr Iesu hwn. Mae angen
gweld y darlun llawn er mwyn
gwcld Iesu Grist yn glir. Mac'r
hanesion am ei Fedydd a'i
Demtiad, a'i bregethu a'i
wyrthiau, a'i ddioddcfaint a'i
farwolaeth, a'i atgyfodiad a'i
esgyruad yr un mor bwysig a
hanes y Geni er mwyn deall a
gwerthfawrogi'r person hwn.yn lawn.
Nadolig Llawen i bawb
Qhonoch.

JOHN PRITCHARD

Mae yna ddegau - os nad
cannoedd - 0 lyfrau Cristnogol
ar gael yn y Gymraeg i blant
erbyn hyn, a rhagor wedi eu
cyhoeddi erbyn y Nadolig.
Mae hynny'n beth ardderchog.
Mae 1lawer o'r llyfrau hyn yn
cyflwyno hanesion y Beibl
mewn iai th syml ac mewn
diwyg deniadol a lliwgar. Ac
fel y byddech chi'n disgwyl
mae rhai straeon yn fwy
poblogaidd na'i gilydd ac yn
gwerthu'n well,
Ax ben siartiau'r Hen
Destament mae hanesion Arch
Noa a Moses a Dafydd tra bo
hanes Geni'r Iesu a damhegion
fel y Samariad Trugarog a'r
Ddafad Golledig yrnysg
darnau mwyaf poblogaidd y
Testament Newydd. Hyd yn
oed pan fo cyfresi 0 1yfra u
tebyg ar gael mae'r straeon hyn
yn gwerthu'n well na gweddill
y gyfres. Mae'n debyg mai'r
rhcswm am hynny yw fod y
bobl sy'n prynu'r llyfrau'n
rueddu igadw at y straeon sy'n
gyfarwydd iddynt hwy, Ac
mae'n hawdd deall hynny.
Ond wrth ganolbwyntio ar ryw
harmer dwsin 0 stracon mae
peryg i ni golli golwg ar
ddarlun ehangach y Beibl. Mae

Un funud fach
YDARLUN
LLAWN

. YMDDIHEURIAD
Ymddiheurladau iAlwyn Q ~ura,
Blodau Racca, Penlsarwaun am
gynnwys yr hysbyseb anghywir

yo y rnlryn dlwathaf.
John i={obgrts

Trelnydd Hysbyscolon

Am hanner awr wedi wyth y
noson oanlyUQl fQedd y tri yn
sefylI tu allan i ddrws Alan.
A~orotld y drw~, ClCacth Y ITl i
nlcwn i lolfa fecllan. Bachodd
Cled ar y eyfle i gyfiwyno
pawb:

'Nia, Carys, dyma Alan.'
'Alan, this is Carys, and this is
Nia my girlfriend.' I

£:drychodd Carys yn syn, a'i
cheg yn llydan agorcd.

eealon Feddal'

Rhoddodd Gwyn sws
gyflym iddi ar ei boch cyn
diflannu at y bar a'i ffrindiau.

Y bore canlynol cafodd
Carys dipyn 0 sioc. Daeth Nia
a ehlamp 0 frecwast iddi yn ei
gwely.

'Gyda llaw, roedd rhyw
faehgen ifanc yn holi amdanat
yn arw neithiwr.'

'Pwy?'
'Bachgen ieuanc, golygus,

gwallt du, llygaid glas,'
meddai Nia.

'Pwy?
'Bachgen sydd wedi symud

i mewn i fflat drws nesaf i
Cled, y cariad. Roedd yn I
amlwg wedi rhoi eryn sylw i ti,
ac wedi dy weld 0 gwmpas y
lle. Mae o'n cael ei
ddarlithoedd yn yr adran
Gerddoriaeth drws nesaf i'r
adran Gyrnraeg.' I

'Rwyf innau wedi sylwi
arno yntau hefyd,' meddai
Carys.

'Rargian Dafydd! Pryd
ddaeth y fellten? Carys wedi
sylwi ar ddyn!'

'Paid ti a chodi hen
grachen. Nid lleian ydw iws't
ti' .

'Gyda llaw,' meddai Nia'n
araf 'Mae Alan, dyna'i enw,
wedi rhoi gwadd i'r ddwy
ohonom a Chled draw i'w fflat
110~ yfory. Mae'n dipyn 0
giamstar ar goginio 0 beth
rwy'n ddeall. Beth amdani?
Cinio dathlu i ti a hynny am
tldirn.'

'Chwarac leg iddo, ond dim
diolch.'

'Tyrd 'mlaen. Tyrd allan o'r
carehar yma am unwaith.'

Bu cryn ddadlau rhwng y
ddwy. Yn amlwg roedd Nia yn I
awyddus i fynd. Teimlai Carys
o'r diwedd y dylai fynd er
mwyn plesio Nia. Wedi'r
cyfan, roedd cyfeillgarwch
Nia, a'i chynnig i rannu ty yn
ystod yr ail fl\vyddyn wedi bod
yn byfralliCltl gwertbfawr 1
alluogi Carys 1 setlo i lawr yn
9wyrgylch y coleg.
'Mi ddo'i.'

IIanncr awr yn ddiwedd
arach, gofynnodd Sion am
dawclwch.

'Wedi'r pleidleisio, dyma'r
canlyniad swyddogol. Gwyn
Huws 37 pleidlais. Carys Ifans
54 pleidl::tis. Cadair herson
nesaf mudiad Cymuned yn y
Brifysgol yw Carys lfans.
Llongyfarchiadgu g ohob
dym\'ln~ad da icldi yn y swyQQ
allwectctol hon.'

Yr oedd golwg 6iomcdi~ ar
ambell wyneb yn y dorf, ond
t'()~dd y boollefau a churo
dwylo gwresog yn cefnogi
hyder y mwyafrif yng ngal1u
Carys i gynawni'r
dyletswyddau.

Gwthiodd Gwyn ei ffordd
drwy'r rhuthr a'r swn i
gyfeiriad Carys. Gafaelodd am
ei chanol a~i thynnu ato.

CLloflRyfarchi9.o9.U Cru-y~.
Colia fe fydda iyma'n gem i ti
unrhyw adeg.·

(Diolch Gwyn. Fc fydda i'n
tlibynnu llawcr ar dy
gefnosaeth di yn ystod y
tlwyddyn.'

mawr ganddynt at ei gilydd.
'Dream ticket' go iawn pe
bnasai gorfod dewis dau. Y
trefnydd a'r arweinydd yn
gwpl delfrydol.

'Oes unrhyw enw arall?'
o weld safon y ddau a

enwebwyd, doedd yr un wag
am darfu ar y eyfarfod. Yr
oedd cryn edrych ymlaen i'r
bleidlais.

'Y dy'r ddau yn fodlon
cynnig am y swydd?' Safodd y
ddau yn eu tro, a chadarnhau
cu henwebiadau. Tcimlai Sian
y dylai ddweud gair cyn galw
am y bleidlais.

'Y mae eiliad bwysig o'n
blaenau. Cafwyd dau
enwebiad penigamp yn fy
marn i. Diolch iddynt am
sefvu. Y mae sawl elfen ynglyn
a'r swydd. Bydd angen
trefnydd da, syrnbylydd, ac un
a dawn i wynebu sawl agwedd
o'r cyfryngau. Y mae yma
ddau a meddyliau treiddgar,
wedi eu trwytho yn
nelfrydau'r mudiad o'r crud fel
petal. Fel y dywedais eisoes, ni
yma yn Aber yw'r brifysgol
gyntaf yng Nghymru fel y
gwyddoch i sefydlu cangen 0
Cymuncd, Bydd llygaid y
colegau i gyd arnom. Rwy'n
gwybod bod y mwyafrif
ohonoch yn adnabod Carys a
Gwyn, ac yn arnl wg dcwis
anodd fydd yn wynebu nifer
ohonoch. Hoffwn felly er
mwyn tegwch ofyn i'r cyfarfod
blcidleislo .. ddylid ,thol drwy
godi dwylo neu bleidlais
gudd.· CatWyd ambell sgwrs
frysiog, ond pan ddaeth y
bleidlais cafwyd mwyafrif
Ilethol dros gynnal pleidlais
gudd.

.;

Sian bob tro - distawrwydd
llethol.

'Hoffwn atgoffa'r aelodau
mai ethol Cadair berson yr
ydym ni ar fin ei wneud.'

'Diolch Sian am em
hatgoffa,' meddai Sian, yn ei
lais ffalsio gorau. Nid ef oedd y
cyntaf, na'r olaf, i ddisgyn i'r
trap.

Y r oedd y sibrwd tawel yn
yr ystafell yn awgrymu'n gryf i
Sion fod cyfnod anodd o'i
flaen wrth lywio prif ran y
cyfarfod. Pan ddeuai yo am~cr
enwebu bnasai ambell wag yn
siwr 0 gynnig ambell enw
anaddas. Buasai rhialtwch y
fath sefyllfa yn gallu dinistrio
pwysigrwydd yr enwebu, heb
arweiniad cadarn.

Achubwyd Sian o'i
benbleth gan lais clir a
chadarn 0 gefn yr ystafell.

'Hoffwn enwebu Gwyn
Huws.'

Enwebiad da, rneddai Sian
wrtho'i hun. Gwyddai tipyn
am Gwyn, neu Gwyn Rhiw i'w
gyfoedion. Yr ocdd sefydlu'r
gangen ieuenctid 0 Cymuned
yn ei Lyn genedigol, wedi cael
cryn sylw ar lafar ac yn y wasg.
Cafwyd sawl canmoliaeth am
ei drefniadaeth Bymen a
cnydwybodol, ac eisoes roedd
rhai yo ei weld fel yrngcisydd
~yf ~m Lywydd~aelh Und~by
Myfyrwyr y flwyddyn
ganlynol. Er hynny, roedd rhai
yn awgrymu mai trefnydd yn
hytr!:lch n~garweinydd oedd
Gwyn.

Awgrymai eraill~ mai
bachgen swil oedd Gwyn yn y
bon, ac yn hapusach ymysg ei
gyfoedion o'i gyfnod ysgol.

cMae Gwyn Huws wedi ei
cnwebu. Oes eilydd j'r
enwcb~ad)'

'Eilio,' meddai Gu to, ffrind
ysgol iGwyn.

'Gwyn wedi ei enwebu a'i
eilio. Oes unrhyw enw arall?'

Cododd Sian Elen yn araf ar
ei thraed.
'IIoffun IllDnU dcilhio j

wIad Llyn ae cnwebu Carys
Ifans.'

Tawclodd yr YSL",Ccl1.
'EUio cynTIiQ 'i!ln Ryd!}

balcllutr~' mcddai Nla a rannai
[nur aydg Cg"YIl ya y dto~f.

Trodd nifer i ~yfeiriad
GtlIYJ. Yr aclld yr cdrychlad !Ir
ei wyneb yn dynodi bod hyn
yn dipyn 0 sioe iddi. Yn
amlwg, ni fu unrhyw
drafOQt\(,t,ll nil ~hynllunio 0
flaen l1aw.

Daeth rhyw wen gellweirus
l wJ=c:b Sian. YI"9C;aa~Qrf\]u
cynnal pleidlais yn miniogi'r
rneJdwl.

Dan o'r ail flwyddyn. Dau
o'r un ardal enedigol) a dau y
bu 'eysyll[iad' rhynszddynt yn
ystod cyfnod >,s~olyo Al rha~
lafodau miniog. Dgu y phgrch
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erbyn hyn, gorfododd Nooria ei
hun i droi i'r chwith igyfeiriad
cartref Fatana. Edrychodd ar yr
adeiladau o'i hamgylch.
Doedden nhw ddim yn hardd
mwyach. Bron yn ddi-ffael
roedd darnau 0 bob adeilad ar
ddisgyn neu wedi disgyn, Pam
nad oedd hi wedi meddwl am
hyn neithiwr? Gwyddai'n iawn
am yr holl fomio oedd wedi
digwydd ond roedd hi'n dal i
ddisgwyl i bopeth fod yr un
peth ag o'r blaen.

Dychrynodd! Wrth ei thraed
roedd ci wrthi'n bwyta beth a
allai fod wedi bod yn gi arall.
Rhwygai'r cig amrwd oddi ar yr
asgwrn yo ddidrugaredd. Llifai
gwaed y gelain i mewn i'r
garthffos agored. Edrychai'r ci
yn fwy brwnt nag arfer, A oedd
hyd yn oed y cwn wedi eu
melltithio gan rymoedd y
Taliban?

Ar ochr arall y ffordd
gwclodd fachgen ifanc yn
cardota. Fedrai 0 ddim bod fawr
hyn na Malina. Beth oedd ei~

hanes 0 tybed? Y na sylwodd.
Dim ond un goes oedd ganddo.
Oedd 0 wedi colli'r goes arall yn
y bomio? Oedd, mwy na thcbyg.
Ocdd 0 wedi colli ei rieni hcfyd?
Efallai. Na, dim efallai. Oedd,
mwy na thebyg.

Ymhen ychydig
cyrhaeddodd Nooria gartref
Fatana. Neu beth oedd yn
gartref iFatana. Fedrai hi ddim
coelio'r pcth, doedd dim byd
ond hen foes eardbod yn
chwythu 0 amgylch a phentwr 0
rwbel i gynrychioli cartref ci
ffrind gorau, Doedd Nooria
ddim eisiau gweld mwy, Trodd
ar ei sa\vdl a rhedeg yr holl
ffordd adref.

Er fod Nooria wedi aeddfedu
l1awer yn YSlod y tair blynedd
diwethaf, methodd aeddfedu
mwy yo feddyliol. Aeth hi ddim
allan am hir ia\vn eto. Roedd yn
well ganddi freudd\vydio am
fYW}'dcyo y Taliban. EfaIlai ei
bod hi wedi cael gwared ar
fwgwd y burqa ond roedd
mwgyvd llawer mwy )7n llechu
rhyngddi a norma1rw~'Lld.
Mwgwd erchylltcrau'r
gorffennol. Fedrai hi ddim ei
dynnu fo.

srryd feehan. Oedd roedd y
gwynr yn chwythu yn ei dillad
ac roedd yr haul yn boeth ar ei
llygaid ond roedd na r}'\vbeth
yn bod rywsut. Roedd fel perai
tarth niwlog) l1ychlyd yn
gorehuddio'r ddinas, ond cto
roedd yn huul yn llacllar ae Yll
boeth. Doedd hi ddim yn
teimlo'n braf 0 gwbl. Gwasgai'n
dynn yn ll!lw Mnina. Wrth gwrs
ro~dQ yr bogiau'n rhcdcg o'u
bl!len_ Doedd di m byd wedi
nC\lvid iddyn nhw. Wrtll i'w
i)lf)'d fach nhw fforclli() imcwn
~)rbr~fstryd roedd llaw<;1"mw)' 0
bobl 0 gwmpas, yn ddynlon, yn
blant ac yn ferch~d. Doedd
Nooria ddim yn licio hyn,
teimlai'n faeh, yn ddiamddiffyn
ac yn noeth bron heb el barqa.

Bdrychai'n ~ytll ) 11ci blacn
gan ganolbwyntio ar gyrraedd
yr ),sool. Doedd hi ddim <;i~i""
sblo ar neb na dim. Diolch b)"th
chymcJodd hi fawr 0 amiScr
iddvn nhw aY1'rg~dd yr yC!unl.
Rhedodd Malina am y giat yn
llawn brwdfrydedd gyua'r
b~~hgytl.

Ar ei ffordd adrcf) cr nad
oedd ganddi fawr 0 awydd

union JT un fath doedd dim
posib adnabod neb rnewn
gwirionedd. Penderfynodd y
byddai hi'n galw heibio igartref
Fatana ar 61 hebrwng y plant i'r
ysgol y bore trannoeth.

'Deffra Nooria, deffra'.
l\ialina ocdd yno) chwaer fach
N coria. Roedd hi wedi
cynhyrfu'n Ian y bore 'rna
oherwydd doedd hi erioed wedi
bod yn yr ysgol, er ei bod hi
bron yn naw oed. Pump oed
oedd hi pan gyhoeddodd y
Taliban nad oedd merched i
dderbyn dim addysg. Wrth gwrs
roedd hi wedi clywed digon am
yr ysgol gan yr hogiau. Bydden
nhw'n dod adref bob nos yn
llawn straecn newydd i'w
hadrodd wrth ei ehwiorydd.
o fewn hanner awr roedd v~

pedwar ohonynt yn barod i
gychwyn. Roedd coesau Nooria
fel jcli ond Ifarweliodd a'i thad
ac i ffwrdd a nhw. Cerddodd y
pedwar i lawr y grisiau onglog
oedd yn arwain o'u cartref at y

gall
Ffion Owen BlwyddY'l13

Dim ond dau Bakul oedd
ganddynt ar 01 erbyn hyn, roedd
y gwlau i gyd wedi eu dinistrio
yn y bomio cyntaf felly roedd yo
rhaid bodloni ar yr hen fatresi
tenau, tyllog yma.
'Nooria?' Dychrynodd

Nooria wrth i'w thad dorri ar
draws ei meddyliau ac
edrychodd arno.

'Chdi fydd yn hebrwng y
plant Ienga i'r ysgol yfory'.

'Be?' Syllodd arno mewn ofn.
Doedd hi ddim wedi bod allan
hebddo fo ers tair blynedd.
Gwelodd Ali'r ofn yn cronni yn
ei llygaid ac ategodd, 'Ml
wneith les i ti fynd allan, a beth
bynnag fe gei di Iynd heb dy
burqa felly mi fyddi'n gwcld yo
iawn.'

Gwenodd Nooria fel arwydd
ei bod hi'n cytuno, Gwyddai 0

brofiad fod ci thad yn iawn bob
amser felly doedd ganddi ddim
rheswm i'"v amau y tro yma.
Hugan anferth drom oedd y
burqa fel croes rhwng pabcll a
dillad gofodwr. Rocdd pob
mercn vn edrvch vn union yr un
fath ynddynt gan eu bod yn
gorchuddio pob rhan o'r corff.
Roedd hyd yn oed cawcll 0
ddefnydd gyda thyllau man
ynddo, tebyg i rwyd pysgora, yn
gorchuddio'r llygaid.

Dymunodd nos da i'w thad
ac aeth i orwedd ar y Pakul wrth
ochr ei dau frawd a'i chwaer
fach.

'Nos da Malali,' dymunodd ei
thad. Merch gre[ a dewr oedd
Malali. Ro~dd hi1n rhan 0

chwedlol1iaetb y wlad. Rhedai
rhyw gynnwrf ()d drwy
wythiennau Nooria'r noson
honno. Roedd ofn wedi
diflannu. Meddyliodd am yr
holl brofiadau y byddai'n oallu
eu phrofi unwaith eto yfory.

CCii dcimlo'r bWYll( eYll11C~
yn ehwipio trwy ei ched~r a
rheimlo'r haul poeth ar gloriau
ei llyggid fiC nr fla~nau ei
by~~QQ,Cai weld pen:HlernltlClh
h!lrdd f.1rrydoedd K!lhlll !l chgi
[ynLl i'[ [archntiu. Koedd hi
)"yew paLlio'r farcllnad dr{)COll yn
ystod y ta;r blynedd JJ~w<;~h"f
gyda'i thad i nol dwr. Ond
oherwydd caethiwed ei gwisg
dQega hi ddim )'n eu11u gwcld,
dim ond arogli'r bwyd a'r teo
Ond fory, gan mai dim ond y
)'YiLle draddodiadol f)villclnaidd
fyddai hi'n ei gwisgo fyddai dim
yo ¢i rhwystro.

Yna} meddyliodd yn sydyn
~m ei ffrindiau, Docdd iIi duim
lu@f1i JIWflld yr un ohonvnt ~"Q

talr h1}.rnedd. Roedd hi wecli
meddwl ei bod wedi pasio
Fgtgng, ~I ftrlnd ~6rau, ar y
slryd fwy nat; UDwairh. Ond gao
fod pob mcrch yo edrych yo

Y Stori ennillodd
Y Gadairyn

'Steddfod Ysgol
Brynrefail

'Ar sylw pob merch. Rydym ni
fel llywodraeth newydd y wlad
hon yn diddymu pob deddf a
osodwyd gan y Taliban i
gaethiwo merched. Felly, 0
hanner nos heno ymlaen, ni
fydd rhaid i ferched wisgo
burqa i fynd allan na chael
cwrnni dyn na chwaith lythyr
gan ei gWr yn caniatau iddi fod
allan. Bydd gan ferched yr hawl
iddefnyddio'u lleisiau y tu allan
i'w cartrefi. Ni fydd rhaid duo
ffenestri oherwydd bod
merched y tu mewn. Caiff y
rnerched hynny sydd 0 dan
bymtheg oed Iynychu'r ysgol a
chario yrnlaen hefo'u haddysg
fel yr oeddynt cyn i ddeddfau'r
Taliban ddod i rym, Nodir y
bydd unrhyw ferch a ddelir yn
cyrnryd manrais o'r rhyddid
yma yn wynebu cosb lem.'

Edrychodd Nooria ar ei thad
i weld beth oedd ei ymateb o.
Roedd hi'n anodd dweud.
Roedd yntau fel hithau'n cofio'r
tro diwethaf y torrodd bwletin
brys ar draws y gerddoriaeth
arferol ar y radio. Dair blynedd
yn 61. A rwan roedd y bwletin
hW{l n~w)'Qa ddi&dwncud pob
deddf oedd wedi ei osod bryd
hynny. Oedd hi wedi
camddeall? A fvddai hi'n cael ei
chwipio'n ddidrugarcdd pctai
hi'n cerdded allan o'r ty heb ei
burqa yfory? Na fyddai slwr,
roedd y dyn newydd ddweud ar
y bwletin radio ddau funud yn
01. Mae'n rhaid ei fod o'n wir
felly. Oedd pethuau'n 61 rwan
reI yr oed den nhw eyn y newid
ma\Vr? :rwy oead y llywodra~lh
newydll? Betb ocdd wcdi
digwydd i'r Taliban? Oedden
Alll'rYW\iui \iU \tur"bufu; fie wcdi
eu herlid o'r wlad?

Syllai Ali ar ei ferch hyoaf.
Prin bym theg oed oedd hi ond
roedd creulondeb caledwch y
tair blynedd ddiwethaf wedi ei
gorfodL i aeddfcdu 0 O",eo ~
hamser. Collodd ei \vraig yn y
bOnllO ddwy flynedd a hanner
yo 01 a~crl>hynny bu'n rhaid i
Nooria ofalu am y plant a
BWn~ud hynny QSQ81niO Q Q.dd
~t'\ eogth gyd4 ~yt\lleted 0 iwyd.
(igll!ll w@ld y rllwy~tr~diga~th
Yll (1 llygtl1tl. Korda ni~n frio
deaU ond yn mcthu. Teimlai'n
ddiw~rth a~ yn fcrhian( am na
fedr~i ei hel"u. R~edd l\ w~di
(rio droeon ond roedd colli ei
mam fel pctai wedi taro'r hoelen
olaf i mewn i nrch ci
phlentyndod. Roedd hi'n
hllWdd CYSUr01r ol~nt f~n2~1_
nvddat'n eusanu eu talcen a'u~

mwytho ; gysgu. Cnd £edrai 0

ddi~ll swn.\,lQ hynny gydi
NOO[l~. l1yuLl~I-n aorrDa myna
trwy1i artaith nosw~ithiol 0
W'"'l~\] ..lui'll lrul U lllrooi 0(1Jll
L1mlacb n~ pheidio yn sniffi9Jl
wrth l~pi()'i hun yn y Pakul

----- -



PEN CIGYDD
YFRO

MYNNWC~V GORAU
A DEWCH ATOM NI

Ffon: Caernarfon

ave
o er s
CIGYDD

LONDON HOUSE

LLANRUG

NADOLIG
LLAWEN A
BLWYDDYN

NEWYDD DDA
0001 WRTH

•

Cynyrchion Coeo
Gatiau I Ffensus ac ati
am brisiau cvetadleuol
Uned 1, Ffarm Bryn Afon

LLANRUG
fton~ (01286) 650:349

(0589) 89990 1
~A~OLIG LLAWENA BLWYOOYN

NEWYDD DDA I BAWB

GWYNANT
PIERCE

E
JO S

PLVMAA A
PHEIRIANNYDD
GWRESOGI

Cynnal boileri nwy,
OIQw, tS\nwydd eolet
a thredio peipiau

N-"?" 44 Glanffynnon
LLANRUG
(01286) 673513 ~

Nadclig l.lawen a Blwyddyn
Newydd Dda i bawb

I
I
I
I

Y SGWAR, LLANRUG
Ffon: (01286) 672790

ARAGORBOB
DIWRNOD HEBLAW
DYDD NADOLIG

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth
Richard, Meirwen a'r staff

r----

GWYN JONES
FFE ESTRIERYRI
GARTHISAF,LLANRUG

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

*Porches
* 8yrddau Ffasia
*Cladio*Conserfateris

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb

•

18
J

I
!
\

! LLANRUG Ffon: 01286 675175
QWYLIAU CARTH!!F A TJ.lRAMOR
Cwmni t~uluol gyda~ ~o mlynQQQ o broflad 0
\ rooeg F8Cynnau GWYliau oll-Qynhvvysol

Nadolig I.Ii\wQn e Blwyddyn Newydd Dda oddl wrtn baWDyn

J.M.
JONES

A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
8EDDAU

•

"" YSGWAR
LLANRUCi
Crefftwyr gwaith
llaw traddodiadol

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

Nadolig LlaWQn a slwy(!tJyn Newydd Dda oddi wrth

WINDOWS
FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS

CYFlENWYR AWDURDODAU LLEOL
Busnes teuluol gyda blynyddoedd 0 brofiad
J=foniwch - 'dio'n costto dim i gael pris
(0' 288) 87•• 1e (dydd)
(01248) 870081 (nos)

HEN VSGOL GLANMOEl YN
llANRUG u.ss 2RG

Sefydlwyd
1990

zaaocu' 4-a~ a
~ IU~ Z'da, (, ~

CERID l\.1:ACKINNON
~ 'itu-.~. ~. ~cU4 .MS5 4~

(01286) 673190

I P'li4dtu • 'P~ :.",-.
. '., . .' ' . .

--
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, (Qlyn Roberts a'i Fab)

DYNION OLO LLANRUG
Ffon: 675043

Diolch am eich cefnogaeth drwy' r flwyddyn

•

, I'•

CYFARGHION Y TYMOR 0001 WRTH
DENNIS ROBERTS

--~~~~~.~gggg~g~~~~~~
LINDA MORRIS ~

GWASANAIITH TfitlN GWALLT ~
YN Ele~eAATFIEF ~

~ 1 BRYN FEDWEN, FFORDD VR ORSAF ~ii LI A.Nr::IUa - RAn! 878887 ~
~ Ncufofi9 Un.wm a BCwycftiyn Ncwyda DAA p.;
~~~~~~~~ww~~~~ww~~w~www~~--_... ~:''':.:''':-=~::Il:~::tt:.,..:..:;':~~::It:~r~

Sefydliad Cotta Oyrna'r nawfed
tro iddi gael ei chynnal yn y
pantraf, a'r tro cyntaf yn Y
Sefydliad. Er nad oedd cymaint 0

arddangoswyr ac a fu yn y
9orffennol, cafwyd diwrnod
IIwyddiannus er gwaethaf y
tyvvydd, a OU cryn wario ar
nwyddau gogyfQr ~'r Nadollg.
Dymuna Pwyllgor y Sefydliad
dQiolch I'r arddanao~wyl' am
S~fnogrr dlgwyddtad unwaun eto.
9. rnoten vn arb@nnig i aeiooeu
M@rc.lled y Wa.vvr am bar~toi
Ilunlcaothy~9~fn 9ydol y dydd.
Y SEFYDLIAD GOFFA. Mae
tymor arall 0 brysurdeb yn dirwyn i
ben yn Y SefYdllad eoffa, a by~d
Q9wyl foohan dl'os 9yfnod y

Mrs Beryl Thomas yn cyflwyno basgedaid 0 flodau i Mrs Gwladys Mary
Jones wrth iddi dderbyn gwahoddtad cangen Llanrug 0 Ferched y Wawr
i fod yn Llywydd Anrhydeddus. Diolch I Mrs Jones am ei holl waith dros
y blynyddoedd i hwyryddo lie merched e'r iaith Gymraeg yn y gymuned.

Gwyliau. Ni fydd yn bosibl
dstnvddio'r Sefydliad 0 nos
Wener. 20fed 0 Aagfyr hyd ddydd
Llun, 6ed 0 lonawr. Yna. bydd
tymor prysur arall yn wynebu'r
detnyddwyr Dvrnuna'r pwyllgor
ddiolch i bawb a gyfrannodd tuag
at lwyddiant V Sefydllad, gan
ddymuno gwyllau nepue i b~wb o'r
defnyddwyr, a Mawr hydGrwn y
oawn sicn crossawu'n 01 eto vn y
flwyddyn newydd.
GWELLHAD BUAN. oroeso'n 01 i
Mrs Eurwen Owen, 10 Helen EI~n
er 61 tro\,lllQ cyfnod yn yr y~byty Y"
derbyn lIawdnniaeth.
MERCHED Y WAWR. Ar nos
rawrth, i0 Rhasfyr aatk a~lodau
c~n90n Llanrug 0 I=~rehGdy Wawr
i Antur Waunfawr I ddatnlu'r
Nadol'g. Mwynhawyd pryo
al'dd~l'ehog 0 fwyd mewn
awyrgylcn Nadollgaidd. Ar 01 y
gwledda bu cOr y gangen yn canu
ci\rolau 0 dan arwoiniad Masan.

~OGdd pawb yn falch 0 weld
MgirwBn yn 61 yn ein plith ar 01
cyfnod 0 salwch ac anionwyd
cofion at Gwenda sydd heb fod yn
dda el hlechyd. Derbyniwyd lIythyr
getn Mro W,A, Jono~, y Datar DoS
yn mynegi ei gwerthfawrogiad o'r
ffalth Iddl gael el gwneud yn
Llywydd Anrhydeddus y gangGn.

Enillwyd y gwobrau raftl gan
Jee\n, Pat a I-Ielen a diolchwyd i
Antur Waunfawr am roi gwobrau
mar hael. Pob un ohonynt yn
gynnyrch yr Antur. Diolchwyd i
Gwenda a Meirwon am drGfnu'r
noson ~ci ~taff Antur Waunfawr
am eu gwallh caled yn paratoi ac
yn gweini'r bwyd. I derfynu
dymunodd Menna, y Llywydd,
Nt1dolig L.lawen i bawb.

lIeihau niier y bywydau a gollir yn
ystod y stormydd mawr. Artan svn
gallu hyfforddj pobl i gael gwell
g01al iechyd ac addysg, i blannu
lIysiau ac i hyfforddi pobl mewn
sgiliau arbennig, Ein braint ni yw
eu cynorthwyo.
YR YSGOL GYNRADD, Dymuna
pwyllgor Ffrindiau'r Ysgol ddiolch
am gefnogaeth trigolion y pentref
i'r Ffair Nadolig a gynhaliwyd yn yr
ysgol. Do. fe ddaeth SiOn Corn i
weld y plant ac i dderbyn eu
lIythyrau.
CYNGHERDDAU NADOLIG. Bu
neuadd yr ysgol yn orlawn i
berfformiadau cyngherddau
Nadollg adran y babanod a'r
meithrin, a phob plentyn wedi
gwneud ei waith yn ardderchog.

Arbrawf newydd oedd cyfuno
cyngerdd yr Adran tau gyda
Seindorf Arran Llanrug, a bu'n
IIwyddiannus iawn gyda neuadd
Ysgol Brynrefail yn lIawn.

Fe! diolch am eu gwaith caled
carooo pob ptentyn ddod rr ysgol
yn eu dillad eu hunam ddydd
owener a mwynhau'r disgo ar 01
ciruo otasus stan y gegln.
FFARWELIO. Diwedd y tymor
daelh cyfnod ym~rf~r dy~gu Mi~g
Jlinon uovo nuanes I ben. ovrnune
di~gybliQn SI.S ddlolch iddi am ei
OW~Jt" ~yt1wybOdOI. ovrnunwn yn
dda Iddr rr ovrooor.

nvrnunwn Nadolig LlavvGnI chi
I gy\J ~"n ...1diolch am Giek
cefno9{lttt~ .
A~DDANGOSFA AFfAIR
GR!;J=J=TAU. Yn ystod Sadwrn
Olaf ml3 Tachwedd GynhCllivvyd
Arddangotlfa ElFfair Grofrt~\,I yn V

DIOLCH Dymuna Mrs Mona
Griffith, Orwig House ddiolch i
bawb fu'n garedig wrthi tra bu yn
Ysbyty Gwynedd yn ddiweddar a
Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i'w ffrindiau i gyd,
gan na tydd yn anton cardiau
eleni. Diolch yn fawr.
PROFEDIGAETHAU. Anfonwn
ein cydymdeimlad dwysaf i Mrs
Betty Evans, Elwyn a Gwynfor a'r
teulu 011 yn eu profedigaeth 0 golH
gwr, tad a thaid annwyl, set Mr
Richard John Evans, 9 Aton Rhos.
Hefyd i deulu Mr Merlyn Dawson,
Pen Greuor a', ffrind annwyl ers
blynyddoedd, Miss C. Rowlands,
Gorlan, Deiniolen. Coiled fawr l'w
ffrindiau hefyd.
OIOLCHIADAU. Dymuna Mrs
Betty Evans a'r tsutu, 9 Aton
Rhos, ddiolch yn fawr iawn i'r
meddygon, nyrsus, y teulu
cymdogion a ffrindiau am bob
gofal dderbyniodd Mr Evans yn ei
waeledd ac am bob arwydd 0
gydymdeimlad a gafwyd yn dilyn
ei rarwotaem Dlolch yn tawr,
DIOLC~ IADAU Hoffai rona
Willliim5, Artmor, Bryn Moelyn,
ddiolch i Richard a M&irwQn
WII"~ms. SiOp :Spar am el noon I
onweree pel-droed : Qlwb Pol.
~tl66d Mn'~hCld nmas Bangor.
GW@fLtlfawrogir cion oyfrllniud yn
ftlwr lawn. Dloloh yn fQ'!Yr,
OYFA~CHION NADOLIG
DVMUI\JA BAtry ~Qrl~ Jonas.
canror Pr@swyl GwynfEl.
oaernarron ddymuno Nudollg
Uawen a BIWYeJdynNtiwydd Od"
i'vv thoulu, ffrindiau ~ ~kytl\.
9ymdoSion Y'" ~otA" I=I!'ln.
Llant'ug.
DYMUNA Robin Parry. 7 Haran
Elan ddymuno NCldolig Llawon Q

~lwyddyn ~awydd OdA i'w dnulu,
cymdoglon a'r gofalwyr Oyddlol.
Divl~h i b~Y¥f.,oydd wod; yrnwald
tl{'J Qf yn ygtod gj ~alwch.
DIOLGHIADAU. Dymuna Arthur a
Clly~ Jones, 1Q IlAfAtI\ !;!~n
ddiol~'" I b9.wb am y lIu cardlau a'r
anrhesion a dderbyniwyd ar
achlV~llr QU Priodas Auddem ym
mis Tachwedd.
QABI N!;WYOO
Llongylarchladnu mawr ; David a
NICOla Jon@s. 1 '( NoOK, FforOO
alan Moolyn at' ~I"\odi~~~th QU
nlelGIl lOOIl, Oara YVyn, flnrh99
Nadolio bendigedia i ohi,
DIOLC~I ~Awb a gymgro(](] ran
yn y vyngerQQ 'Naws y Nadolis',
'I' !\rtr~tJQldg_'rgynllll~ldr~. gan @I

awn@ud vn noson arbennig 0
ganrefol. I=e 9as9lwy~ ~wm 0
[220.

MA~ lIoeh~sQ.u Q QctQlIadwyd
can y gymuned rhag y
corwyt'\t66dd yn g~nOlgdggn wadi

Camera yn ngotal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ffon: 677263
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Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ff6n: (01286) 675384



Arbenigwyr mewn pob
math 0 waith metel

GWAITH BRYN AFON
LLANRUG, Ffon: 675523

•

Nadolig Llawsn a Blwyddyn
Newydd Dda oddi wrth

BRYN AFON
ENGINEERING LTO
PEIRIANWYR MECANYDDOL

D L
PRITCHARD

43 GJanttynnon, Llanrug
Ffon; C'fon 675112

Cymeradwy gan yr Adran Orafnidiaeth
Nadolig LIClwen a Blyodyn

Novrydd Oga I ba'iYb

NGHARTREF

Nadolig Llawen a _..,.,.,.,,~
Blwyddyn

Newydd dda odell
wrth bawb yng

Oysgwch yrru 'r c~r9yd~9

V_V_O_
Ysgol Yrru Otatus
1\ CWCl5anaeth 7 diwmod
--A 0 ddrw~ i ddrw\:i
*Co",trol Deuel

Ffordd yr Orsaf
LLANRUG

Ffon: C'fon 674652

•
Dynlon yn un is IEln,ne aSharQ"l3.30 - 7.00

ME~CHE~ gOO-1 00
Dynlon yn unlS (W~y) 6.30 - 6.00
IAU 0.00 - 9.00
GW~NER Q 00 - 9.00
SADWRN 7 JO 2.00

• Dydd Mawrth a Dydd
Mercner I bensiynwyr

·Coluro ar gyfer
achlysuron arbennig

• GWQ~anaetharbennig
at' gyfer pricdaeau

ORIAU AGOR
Mawrth g 00 7.00

LLANRUG, Fton: 672023

,SlOP ORIN GWALLT

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd
Dda oddi wrth Elaine, a staff

SWYODFh'R
POST

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda oddi wrth
PAT AC EDGAR

SWVDDFA'R POST_,.

LLANRUG
Ffen: (01286) 672422

GR\VP

TALACRE
BEACH

l Dymunir diolch i
drigol ion ardal Hco'r
Wyddf!l !lm eu cefnogaeth
vn vstod dntblygiad y
parco
Buddsoddodd y
percnnoaon, fwv na £3.5
miliwn ym Mrynteg.
Yn y broscs, crcwyd
rhasor na 40 0 swyddi.
Hefyd cefnoowyd aI noddwyd nifer 0 scb.osio.n
da Ileol.

-~~

LLANRUG

- lie gwireddwyd breuddwyd
mewn nedatr blynedd

El~ni, rydym Y11 felch 0 fod wedi cnnill gwobr
"Y Par~ Gorilu Jill Mhrrdilin"

Calor 2001
a hciyd Gwobr Gyntaf

'Cvmru yn ei Blodau WRIes in Bloom'

Nadolir Llawen a Blwyddyn Nt=wydd Dda
i dd!lrll~ftwyrV, I!~ooddi wrth nawb

_ym MhRr~ Ctarlrsfi Gwyliuu~r1
~eLII\AV~~M~I'Aetll \....1 ').~

_..- .
•_.;.._f .. • ...

• (I.'".- .-

CEFN lLWYD
LLANRUG
ffOn 671163

NAOOLIC LLAW~N
A

HLWYDDYN NEWYDD DDA
I CHWI OLL

GWERTHWYR LLEFRITH

DYMUNA
GWYNFA A MARGARET

PRITCHARD

~w..................",·~.... • ..•:.r:.::-:.':»:..:~,~::-:l~~II

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

\ 6 C (] ~ yng Nghapel Mawr
LLANRUG
rren 674141

Ar agor: Oydd Mawrth
Dydd Sadwrn 1Oam - 5pm
Rygiau, Cabinets, 8yrddau,

LLANRUG Cypyrddau dal lIyfrau,
Dosqiau, Cadeiriau, Soffas,

Gwelyau ayyb
Cynnig agoriadol: 5% 0 ddisgownt ychwanegol

wrth ddangos yr hysbyseb hwnl



yw elll medd\vl cyullyn nl liYUU
-----------------------------,

Ymestyniad l='f8nwedi Torri'l
t\ngGn rhai N~wydd?os felly

- PPONIWCI-j"
(OIZ()(j)(j.50~17nCiU (07700) el1G17 {syrnudol)

Eifion Hughes (7 diwrnod)
OWt1I5anaelh Da etm Bris anhygo~l
'JtIJldo(jg L(nzi/en a 1J[wyJdyn Niwyaa Vaa

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda oddi wrth Aneuryn a'r staff

o a arn
LLANBERIS FfOn: 870277

Gvvesw

~

.,..0.. -==-
IAU SEREN ARIAN

· PECYNNAU GWYLIAU YM MHRYDAIN, EWROP AC
YMHELLACH.

• TEITHIAU I GYNCHERDDAU A THEA TRAU.
• TREFNU PECYNNAU GWYLIAU I GRWPIAU A

MUDIADAU AM BRISIAU RHESYMOL.
• 6W5IAV MODERN A MOETHUS
· GWESTAIO SAFON
· CWMNI Tl!:ULUOL
· MA~NAU COOlYN CYNNWY~~ lLANHER1S, CWM Y
ct.o A ltANI~U(:.

Am fwJ 0 fanyllon 11meln telthlau, ffoniwch
oln swyddfa ar , Mile. JI1Nghaemllrfon IIr D1288 672333

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth

IGARETH GRIFFITH
A'IGWMNI
Cyfreithwyr
6 Pepper Lane, Caernarfon, LLS5 lRG
Tel: 67 68 69 Ffacs: 67 77 05
E-bost: ggriffith.ggco@virgin.net

'---- -- __j
• Ptynu a Gwerthu Tj •Ewyllysiau a Phrofiant
• H awliadau Damweiniau • Prydles ac Eiddo

• Cyfreithiad Troseddol a Sijil • Deddf Drwyddedu
• Ysgariad a Gwarchodaeth Plentyn

• Perchennog a Thenant
• Pob Guiauli Cyfreithiol Cyffredinol

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

-yn gwrthod agor iGrist. Sylwch
ar yr eiddew sy'n tyfu dros y
drws yo dangos nad ydyw wedi
ei agor ers amser rnaith.
Dynoda'r berllan ffrwythau y
ffydd honno sydd yn barod i roi
gwledd i'r enaid a dengys y
gwahanol agoriadau yn y l1usern
fod Y gwirionedd yn cael ei
arddangos mewn llawcr dull a
modd. Ifod yn deg rhaid gweld y
llun mewn 11iw i fedru
gwerthfawrogi ei fawredd ac nid
mewn du a gwyn fel y mae
uchod.

Ymddangosodd Y darlun
'Goleuni'r Byd' yn Yr Academi
Frenhinol yn Llundain yn 1854
ac fe'i gwerthwyd i gyfaill Hunt
o Rydychen am bedwar can gini,
a chafwyd dau gan punt gan
gyhoeddwr arall am hawlfraint
ar y llun. Heddiw rnae'r darlun
gwreiddiol yng Ngholeg Keble,
Rhydychen ac yn werth miliwn
o bunnoedd yn 61 arbenigwyr.

Ymddangosodd dau gopi arall
o'r llun. Mae'r fersiwn cyntaf o'r
ddau yn l1ai na'r gwreiddiol ac
fe'i harddangosir heddiw yn
Oriel Dinas Manceinion. Mae'r
ail fersiwn a baentiwyd rhwng
1900 ae ]904 yn l lawer mwy 0
faint nu'r 8'wreiddiol~ yn mesur
saith troedfedd wyth rnodfcdd 0
ucndcr WfLII bcduir tro\idf~dd
iuir Jnodf~d~ tV l~d.llwn yw'r
ll"n a arddansosll' ytl Hglw~'~
Gadeiriol St P~ul yn Llundsin.
eyn QQQ iSt. Paul c~()dd hwn ei
arddungoe ledled yr
ymcrodraeih BrydeiniO) a
dvwcdwyd y bu eaith miliwn Q

bobl vn ci weld ua ar ei daiih.
f'fl1J ui arall nudwcddiadol

Y(I1!l~ll a'r llun rdrw nad yw
rraed vr Icsu vn Lyfeirio at y
u rws ond yn hYLTClCh at y ffor~d,
sv'n awzrvrnu fod Icsu Grier am
())mud vmlaen Vi) ll"d Q~ atel:>
yJ'l. dod 0'... t-u rn.cwn. Y mn~7,.
lf~wiC! yn nwyl0 Dob nniR()llrn.
Mac crnyn ltllJ]llbyCldu1:J )' fUfCl1
J. H. Hughes (Ieuan 0 Lyn) yo
eln cymell j agor iddo:

Clyw ei lals ac agor Iddo
Paid ag ocdi funud g\'7t!

Agor iddo
Mae ei ruddiau fel y wawr.

'Ac. Q 'A~IJI)~\t\)\ ~l U.Uu.\1u\[~
dderbyniwn oleuni y by,vyd.

Yn rhyfedd iawn fe ddaeth y
llun yn uuia.n"l drwy holl
erchyllrra rhyfelocdd a
effeithioddd at' y wlad hon - y
bomio as! dinii)LriQ ~ fu yn
I_lundain.

Du'r tlIluuyuu fum yn 6~ Qy4

9. chladdwyd ei weddillion yn
E81wys Gadcirlol St. Paul ei hun.

Norm~ Williams
Drynrefall

A Gwyl y Goleuni wrth y drws,
mae darlun enwog yr arlunydd
Holman Hunt 'Goleuni'r Byd'
yn arwain ein meddyliau tuag at
wit' arwyddocnd nege~ y Nsdolig.

'Wcl(;, yr wyf yn ~~.ryl1wrth y
drws, ac yn curo: os clyw neb f}'
11!\i~ i, fIe u{!orycl Y' nrws, nu ;.t
dd~u:tl imewn 410cf de a swncrnf
I!YUt1~cf DC vn lUU gdll minn~"', I
(Darzuddlad ~.20).

'Yna Ilcfarodd )'1 IGLJU
wrrnyru drachcfn ,all
ddytvec1yo. "Gulcunl y byu
ydwyf n: yr nwn s'm dilyno j ni
rodia. m~wn tywyllwch, ei Ih r efe
A 801ff oleum y bywydn , (Ioan
Y. I 2).

JJ~~lll~Htiun o'r l1dwy udnud
U¢kl"ld fad l.Vgl1 I y~brydolJ
Willinm Holmlln Hlln I. vr
arlunydLl snwnn 0 :)WVllll ::ilJrrC}r,
j nacnuo cl Iuu \lJl)YV~ iGQlvwJ,l!',
D)'~"y l:5..v~r~on~JJ yJrv m:1i }'¥
adnod gyntyf uenoa a'i
i>ymbylQdd i greu y darlun 0
Grist yn curo wrth y drws. Yn 61
y Parch Alan Webster, Deon
B~lW}Ts Gadeiriol St. Paul,
Llundain: 'It is arguably (he
best-known religious picrure in
\Q.. Y(~Ji\.,1.'

Yr ocdd yr arlunydd am i'r
cefnllir fod yn d)rwyll er mw)'n
d3ns-os disglcirdeh y golau o'r
llusern a oedd yn llav.' Crist.
Wedi gorffcll y d"rlLln SQfynodd
ffrind i dad l-Ioim!ln HlJnr, o'r
eow lIenry Clark, paham nad
ocdd glici~d ill' dl'W~. Areh()oLl
Hunt nad oedd ansen un -
TIrw~j'r gaJon tlllynol ydyw,'
meddai ,~C ntg ngorir hwnnw
ond olx- t\.1 mcwn'. V drw~ c9eed~g

..
GWYL

YGOLEUNI
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8ydd croeso
cynnes yma
dros yr wyl

Bwyd erodercnoq
am brisiau rhesymol

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda

oddi wrth
Dave, Gill a staff y

GLYNTWROG
LLANRUG

Unedau ar osod ym Mrynafon gyda trydan
diwydiannol "3 Phase"

Cysylltwch a: JOHN HUGHES JONES ~
am rager o fanylion "

""M

UM~~M~MM»~~MM~~~~~»~»»»
:A/jzc{o[igLlauien. a tB{wyac[yn~wycfa Dda ~

oddi wrth =
V DVN cro =

BRYNAFON ~
Ll ANRUG "

675190 • 673188 "at

osirisnc suano i lanhau ~/f,,,.' CbtJrnarlon B74791

CVf~rchion V tvrnor i chwi 011
- 'f I : ,t I" I

Simneau 918nam bris rhesymol gan

Cyfarchion Nadolig Busnesau
LLANRUG

(01286) 870814

• Trin cyrff ceir
• Gwaith Mecanyddol
, Gwasana&th/Service
• Valleting

yn LLANRUG
Nadolig Uawen a
Blwyddyn Newydd Dda
ibawb

CHIROPODIST
Gwasanaeth yn
eich cartref

E. LI. Parry
M.S.S.Ch., M.B.Ch.A.
57 Glanffynnon
LLANRUG
Fton: C'fon: 675754
Nadolig Llawen
a Blwyddyn
NewyddDda~

GORS BACH
PANEL
BEATING
SERVICE
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Gwa~a"aAth Trylwvr
gan y bobl BRO g OL

Cwa~naeth ~rsonol CyfeUlgariCHWI
VGwasanaeth Technesol Gorau
i'chCAR. Cystal a

GW8sanaeth Prif Ddeliwr
Felly, pa gar bynnag ydych

CNWI yn ei yrru,
.........--:O~Audii Zastava __

pcn15"mp.
fytiau Bl1lill
Yn ystod y fiwyddyn a aeth
helbio derbyniais nifer 0
'b)'[iau' 0 w'ybouaclh ac
ymhol~adau ~m ,Y~h~nQl
!lg'\SJeddau 0 hanes llcol bro'r
'Eeo'. Gyda diolch ~rhenn;g ;1r
d!lrllenwyr ffyddlon sy'n
cysyll Lu'n rheolaidd; i'r filal
fu'n ddiwyd yn ysgrifennu, Yll
awsrymu ac yn 'amenio'! Mae
nlfer 0 ymholiacmu yn parhau
'Yll y ffeil'~ a gobeirllio y da\"
digon 0 !\m~M i fedru dilyn
lrywydd pob un ohonynl.

Yn y cyfamser) m\vynhewch
e~ch owyLiau) a chofiwch
gysyllru a mi (cyn dil.vedd
Ionawr) ynglyn ag unrhy,y
agwedd 0 banes l1eoL

t\n[onwch l1L Dafydu
Whiteside Thomas, Bron y
Nant, LlanruSJ Cacrnarfon.
(Ffon: 01286 673515).

am eich bro glos eich hunan -
yn enwau ar lonydd cefn, ar
lwybrau, ffosydd, nentydd,
pyllau, gell tydd, clogwyni,
cerrig, corsydd a chaeau - a'u
lleoli ar fapiau bras. Yna
anfonwch gopiau araf er mwyn
ereu cofnod parhaol eyn i'r
cyfan fynd ar ddifancoll.

Ae os oes unrhyw un yn
gwybod yr atebion i'r holl
ymholiadau uchod, cysylliwch!
Cerrig Canans neu Gerrig
Cannons
Mae'n wybyddus fod nifer pur
hclaeth 0 'gerrig canans' yn
bodoli yn y fro. Pan fyddai galw
am ddathlu aehlysuron go
arbennig (ymweliad brenhinol
neu ben-blwydd un 0 deulu'r
Faenol, er enghraifft), byddai
chwarelwyr y fro yn tyllu
rhigolau mewn cerrig mawrion i
greu patrymau. Gosodid
powdwr du yn y tyllau a'r
rhigolau a'i danio. Byddai'r
ffrwydriadau yn atseinio drwy'r
ardal.

Aelb Grill Jones au igofnodi
Ilcouadau 235 o'r cerrig hyn yng
Nswyn~dd) M ffrwyth c;i
ymchwil yw)r gyfrol hynod
werthfawr Thb Roth Cannon 0/
(;Wynpdd. I'r rhni ohonocn !i
dtudurdcb yn y nodwcddion
hyn! dyma anrhcb N adoli~,

yn Llanberis. Yn nhyddyn
Bedwargoed y magwyd un
gangen o'i deulu, ac y mae yn ei
feddiant garthen wlannen a
wnaethpwyd yn Ffatri
Bedwargoed 0 wlan defaid
Llwyncoed. A dyna'r ail garthen
eleni a hanes iddi gael ci
gwneud yn un 0 felinau'r fro.
Addewais rhoi hanes earthen
Pwllbeli (a wnaethpwyd yrn
melin Pontrug) dro'n 01, ond
rhaid fydd aros tan y flwyddyn
newydd am hynny, bellach.
Colli Enwau Llafar
Yn ystod y mis daeth rhifyn y
gaeaf 0 gylchgrawn Cymdeithas
Hanes Bro Ffestiniog i'rn
meddiant. Mae'n drueni na
fyddai gennym ninnau
gylchgrawn tebyg iddo yn yr
ardal hon, heb son am
gymdcithas hanes i'w gynnal.
Syniad ardderchog gan griw
'Stiniog yw cofnodi enwau llafar
a'u gosod ar fan cyn i'r enwau a'r
Ilcoliadau [ynd yn angof.
Dvchmygwch faint a enwau
sydd gennyrn ar lafar ar byllau
rrrewn afonyddJ cerrlS neu [(';1n1)
~loe\vyni, selltyd.d., l'hydo.u,
nantydd sc sti, nad ydynt wedi
eu cotnoor ar unrnvw tap
:\\\'\duosot. UI1U ctu'n bod ar fap
). 'Vur,

~:l;nt 0 dd;sID·bl~on )·:,;ool;on
ll\V~hr!ldd }' tro ~~,1ngaJlu
GU1eud ble ID9.e C9.I're{l Arthur,
Carreg Lefain, Ccrrig Padell )'
Brain neu Carreg LI)·goden'
Ble yn Llanberls mae P'"tll
D~t"~?hy ~r w~h"n ibY~8Qt'V)·.
brwdJ pwy all ddweud ble mae
T.lyn Tywod neu I.yn Ynggn? A
ble yn y fro m!le gion Ifor, nad
y\V weill ei hen\.vi ar llnrhyw fap
y gwn iamdano? Holais sawl [ra
yn y go.ffennol ~m CIQgWyll
Hidd~w, rhvwl~ !lr lannat1 Llyn
fauarn. onll ni chcfai~ aLeb.
Mae'n ymd.daDgos fod lleoliad
hwnnw eisoes yn angot. A beth
am holl bonciau a ~inciau hen
chwarcl D~norw~8) Oes unrhyw
un bellach all eu henwl a'u
lleol:i? Heb sSn am yr cnwau
sy'n gysylltiedig a chwareli
eraill yr ardal.

Belh am 1 uuarJlcn wyr
ffydd)on y go)ofn wneud (I le;nf
"n ~dd"n ..d blwyddyn nc;wydd
- a'i chadw! Rhestrwch enwau

7{_adofi!JLfozuen 0 ~{wytft{yn:JI/j'llJyaa'Daa
Airber"~

07980742584.01286871892 sales@energycycles.com
tan 6 pl'T\Dewis Da

Orlau Agar
Gaeaf: 5 diwrnod yr wythnos:
lau, Gwener, Sadwrn, Sui, Llun
H.. fi 7 'iillvyrnQ'" yr YY)1hnQ~ ear eagar

ENERGY CYCLES
60 Stryd Fawr

Llanberls
8Qief: a 8areudau

Partiau a Thrwslo Reics
Bsics J=fordda Mynydd,
BMX. Triathlon

Barcudau Hwyl, Chwaraeon a
Delta PowGrkitss.

Ffatri Bedwargoed
Gan Eirwyn Williams,
Llwyncocu, Cwm y UIOY claer]l
yr \ln1g ym~teh hyd yma ynglyn
i'. ff,,~[iWl~'lym M\Fg~rMI'e\7wQ
- ond yr un yn y P"chwcn, nid

Hume a ehapten llong o'r enw
Faulkner oedd yn gwasanaethu
(:5).d.u·r(Merc:hunc Navy'. Roc:dd

alll _gyfl1011 yn byvi yn DOl feris.
Llgnberi~L 1{oedd iddi dtku 0

feibion, Stanley a Vincent. Bu

Do, aeth misoedd heibio bellach ers i'r sgwarnog arbennig hon
gychwyn brasgamu drwy dudalennau'r 'Eco' ac i nifer 0
ddarllenwyr ffyddlon geisio'u gorau glas i'w dal. Fe gychwynnodd
yr holl saga ryfeddol gyda chais am ferch fach fabwysiedig a
fagwyd gan ei nain yn Llanberis (a 'dyw'r sgwarnog honno hyd yo
oed ddim wedi ei dal yn iawn). Arweiniodd ni i nifer 0 enethod
ieuanc oedd yo chwarae feiolin yo y Llanberis String Band, gao
ein cysylltu a theulu hanesydd Methodistaidd, a thaflu pawb
oddi ar y trywydd drwy lanio yn Hollywood yn briod a Ronald
Colman. Ond rhai felna yw sgwamogod.

Mae bellach yn amser cau Stanley Faulkner yn ddisgybl
pen y mwdwl ar stori'r teulu yn Ysgol Syr Hugh Owen,
Hume, gyda chymortb Caemarfon. Aeth y ddau fab i'r
nodiadau helaeth gan Mrs mor, gan ddily n galwedigaeth
Shirley Griffith, Caerfyrddin eu tad. Credir i Stanley briodi
(gynt 0 Lanberis), a chofion merch 0 Gaernarfon a Vincent
Mrs Helen Royle Edwards, briodi merch 0 Fethel.
Bontnewydd. Helena Hurne oedd y fcrch

Fel yr adroddwyd rai ieuengaf; n phriododd a
misoedd yn 01, rocdd IIarriette rheol\vr(?)~ ~ors3__f Tren yr
Rttme yn fereh iJoseph Robley, Wyddfa1 8'\.'}" 11 r cytcnw Owen.
Gl!l~110tV Hnusa. Llnnharts. Bu Harriette Hume (Hnblev)
Roedd yn bnnd a'r Durell farw ~ill nli~ l'lcbefin 1~0t4 a
Jttmcil IIumc. II)'d yrnu, ni chladdwyd hi yrn mvnwcnt
Wy\lJV111"i \;~VL~l1yn Y llyne~ ~el,Yy" LIQnb~blie' C"~rllurfvll,
neu)r 1ydd~n oedJ Jftmes. Yn Sl Symudodd b\·elyn P~ulkner
~ririliQ.d lOU}, rocdd ~!lnddrnt (I-Ium~) j ~ t'r U(\ntn~w}'·dd,;
b@dwID' a bl!lnr: till m~ch!l dy yn ymyl yr ysgal. a fu
mab. Mr[llwyu a lll~el f~\,rr WlWMW yu gal lief j WilliitlIJ
ddim h'yyboducth urn Y mnb§ Hoblc)r (ci hc)yythr~. l.WtlYilldc'
W~lliam) ar wahan ~)r ffa~th ei yw enw'r tY. Daeth el chwaer,
fod yn Gap len gyda Llynges Margaretla Hume ati 1 fyw. Yn
Awslralia yn YSlod yr Ail Ryfel ddiwcddarach) symudodd y
Kyo. y m~"~h~t1 "~dd ddwy chw!ler o>r Bontnewydd i
MlIfgllfCllll (sCf J.!l(ic. YT un Y GaeInarfon~ gan seUo yn tiron
cCllllgYlllcrwyu ci llcnw tlill IIcnurc (blc ffiC:1C'r clinic
Bonita), Evelyn a Helena. hedcliw).

N~d yw'n ymJJi.\nSQt> ~ n~M"r8"rC~\UH~m<; Cunv t\r
Margaretta Humc fod yn briod, y dydd olaf? fis Mai ~963, a
a thybir iddi ~ymud i ffwrdd orr chl!lddwyd hlthau, fel e1 m~m,
i1rlldl dro ~VfllOll. Efl11111i itldi ym mynwenl Lll1nbeblig. DrOll i
fudo ~'rAmer~cQJ ond n~ ell~r uoQ~n mlynedd yn
bod yn StCT. IJych\velodd t'r ddiweddarach. cJaddwyd el
ar\.1al, e~11 f) yy 6J\.1,,'1 ~11yya~J. yu ~llYYU~r,Ey\<lYl1, )'11 yr Ull UCUU n
y Rontnewydd, gC yng'n hi. Bu Evelyn Harriet Faulkner
d(1jw~(J(I~r~ch~ yng (nell FgJconer fel s~'dd gr y
Nl5hucrnurfon, sarrcs fcdd) furw ddiwII10U Cyll

Priododd Evelyn HRrriet y N!ldalig 1984.

DILYN SGWARNOG
A'I DAL - BRON lAWN! =es



DIOLCH I BAWS A'N CEFNOGODD YN YSTOD Y FLWVDDVN
Dim byau9 dydd Nadolig na GWyI San Steffan, 25 a 26 Rhagfyr,

no Dydd Calan, 1 lonawr 2003. Gwasanaeth arferol bob diwrnod arall.

NADOLIG LLAWEN A BLWVOOVN NEWVDD DDA I BAWB
•

0001 WRTH

•
RHIWLAS

01248 361044

Cantod brysurdeb gylfiniau, -
y Cambigau a'r CrAyrod Gwynlon.
a lhe,mlo gwynt deifiol y Mistral
yn un po"tnder deifiol
ar drymdar ei ysgwyddau.

Dlsgleirdeb wedl'i ddal ar selwloid;
rhyfeQdodau ystafell dywyll,
sy'n lIawn eyssodion,
vvedi eu cadw hyd OYlh,
9 chli~iadau'r e:'lmere.'n cofnodi
y gora' 0 ddigon
mown hyn 0 fyrder byd, a bywyd.

D.

Ac adref ym mtllwyf Llandecwyn.
yng "'gardd Bryn ~thin
erys un IIlnos amddlfad.
a'i chalon wed!'! tholclo.

CIICJOa ChanJyn. ;::/"'01 adonydd i'r
Camera. -

byw nolur:oldob, a rhyreddoClau oyd
Na.tur

ac AcJarydda ymhlith adar gwylluon

BWS BACH AR LOG
RWG 22 stdd Ir gaol Dr yyfGr pob math 0 logi
proifut - no"wcithiau alilln, plIrtIon, t,lplau
I~ 11i, QWG3anocth personol 11 th81@raurhesymol gan

NADOUG lLAWEN
A BLWVOOVN
NfWYOD DDA
lLOOVYG" fW~rw DOATHLU'N

OOIOCl:l

CYPIV~Uswyn pnw.
a GhVfaredO If~.
eyd-rhwng clQnQu lIyfrClu.

F'ol AlarCtl y Gogledd wylaldd.
yn hedfCln ymalth
dros 19snfr Giggly" air Odwyryd.

Ond l.ln dwlhwn,
rg Ilttlrodd yntllu o'n pllth_

VMM.kol rhas dalsulu'r fan y l;;udClld
ac vntau'n ynghlwm wrtM ffanasl

iecnen el gamera. -
~aa.hjwo 'o\lJradd IIlwiau wrth ryddln

gWlbiol
ac y!Sturn Q;;tynv(Jlg Ilebog tramor

(;:n tywys yn wylaidd-OfalU5
9J hyd Y hl'oydd hudol,
a'r cyrdn ua n nsoooa ~ Igns Qi g~m~r~
Owei1hlo or mwyn ul Gymru.
a chan.! gAlrlau hud a lIedrith.

E: ratnia GWil;,"n.~thFframio Llunlau
nrbcntswvr !IT ffr!.lm;o g"Wdith cdau a nodwyJJ

1---N1~l:-=rC-r-;-:l1""'-:ela@lh0 nmuu n. w~tth• Dew;!Jeans yo cynnwy;-
rvon STV»L£Y - lWITI1 ftNDlltW

UITH ROWJ!N • ROil PlnltCV I
:-x_ilJfv(jJJ kffiW~rIII '!}(U'lJ1ltC1[TI']'(rll'lllfd 'lJl1iJ__. ~~~~~~=-~~

, PARC' PA'DAllN1 LLAND~IUS (8709~~)
.(~l euU.l1ydlJ filll ~ lIy<ld Llun vn ~~Iod y g!\~~tJ

~

~Ofyllitano'r gOlwQ ym man ciawco.
yn rnan o'r mWGogl a phlu'r 9weunydd
- er pen ac auos at Qj war:M~~tk

cyc-rennu el ryo a onswn a'l
hadwaona;;
morn hagl 0'1 amgQr. A'i luniAu,
er mwyn em gOleuo. an swyno
g', mAl'\ylton diddorol a berthyn I F=ydNatur,

I
•

Ar Ian Uyn Traws,
tra'n gwmni i Annwen,
yn y ewt benthyg,
dysgtr drwy brotiad na all aderyn.
na'r mwyaf doethaf o'r hOIi eonoo.
tyth glj:lndro ~yMIA

a ceu-cnvn non yn carnu rr ouddfan
ac un yn ymadQel ohono!

LLWVNCOED
CWM·Y-GLO
Ffon: l012ao) 870563

DiOlcn am QiChe~t,,09aeth
irwvr flwyodyn

Ninnau'n tri'n ryfeddu
ac yna'r wybodaeth gyfrin
yn lIithro'n naturiol-hamddenol,
eros gryfder el dated,
a'r tinc wastad yn ei holl ddeud
a'j letaru gonest agored
yn pen innl coono
at hawdd9arwGh oj Qymraeg.

Yntau n stampio prydferthwch
ar amlen ffilm mewn siamber camera,
a'r 1I0nyddwch dihatal wedi 81 ddal
ar Hurl esgeiriau, a phigau adar,

Ei briod wedi sylwi ar fwncath
yn swatio ar ben clawdd meini sychion,
ae yn brysur drafod yn y gwlybaniaeth
neua'r bore bach
eyn gadael i'r dydd fwrw ei dduwch

aflonydd
dros y lethr goch redynog.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
t'n holl gwsmeriaid ac i bawb ym mro
Eco'r Wyddfa odd; wrth bawb ym

musnes Ilefrith
EIRWYN

Coesau peilonau sy' wedl eu haJltu
rhwng dau lanw ar lasdraeth toredig;
hen gynefin teulu "rhen lancia'
Llandudno'
ac Wil Wal Waliog, -
yr un yw'r criw pluog difyr bob gafa'l,
sydd heno'n lIochesu ar ddlwetydd
ar lannau troellog yr aton.

Gwaedd yn y modur,
ger Lenthryd,
tra ar daith foreol
drwy Odyffryn Maentwrog
i'r ysgol ym Manod.

Yn oerni'r glana'
ysgafn-droedia hwyald yr eithm
gan dorri newydd-deb Hwybra'
a'u traed aflonydd
ym meddalwch gwlyb y tywod.

Loetran ar bombrenni yn y Camargue,
ac o'r neilltu cadw cwmm diddan
i'r heulwen a'r hell.

Clicio a chlicio,
o'r gysgodfan rhwng y rhelliau, -
chwilio'n ddyfal am ongl ddiddorol,
a cnaetruwo'r rhyddid i'r eiliad.

Sefyllian ar droedle nant ddi-enw
ar gyrion pellenig Athabasca,
a rhwng bngau'r prysgwydd
gwrando'n hynod astud, -
ar seiniau newydd anghyfarwydd
yn rhan 0 gerddorfa'r awyr ddieithr.

Heno ar dduwch pont Briwet
Herru wna ei fodur tra'n croesi'r
Odwyryd.

Cysgodion
Y gwyll yn y gwyllt,
a'r goleunl ynghlwm wrth dywyllwch,
wedi'u dal ganddo ar seliwloid;
rhyfaddodau wadi eu cadw hyd byth,
a chliciadau'r camera'n cofnooi
hyd 0 fyd, a bywyd.

Hyn 0 tuniau, -
yn y Blaena', a'r haul ar ei wendid
ae wedl gwalwi'n sydyn dros arwedd
'r hen Moelwyn Mawr, a'r Bach,
a chruglwyth cerrig Cwmorthin.

Odoa hir ai wyneb, -
y ddau Foelwyn yn gwlsgo eu capia'.

DEINIOLEN
Oyma'r gerdd fuddugol yng
nghystadleuaeth y Gadair yn
Eistedddfod Gwaun Gynfi ym mis
Hydref eleru.
Cerdd goffa ydyw i'r naturiaethwr
o ardal Ffestimog, Ted Breeze
Jones, a fu farw bum mlynedd yn
61. Ef oedd testun y rhaglen
Portreadau ar S4C nos Lun, 9
Rhagfyr,
Awdur y gerdd yw Oafydd Guto
Ifan, Glasgoed, Llanrug sydd, fel
ei arwr, yn hoff 0 natur, ae wedi
cyehwyn y golofn Briwsion 8yd
Natur yn Eco'r Wyddfa.

Eisteddfod Gwaun GynfiI--------------------~-----------
Dan y coed y mae dal llonyddwch
wedi ei gawellu odd Imewn i

aflonyddwch.

Ond heddiw
a ddaw'n un Hlodiat,
tra cantu yntau ffesnPr byd o'r newydd.
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yn y bagiau duon oedd bag y
wraig, ei ph\\rrs a'i ehardiau
credyd ynghyd a man berhau
personol.

Llosgwyd y cyfan yn ulw!
Nid geiriau MELISS A neis
ynganwyd yn Llainwen y noson
honno!

Coelcerth anfcrth yn cael ei
hadeiladu yn Llainwcn Isaf,
Gwelodd un gw r ddau lond bag
du yn llawn sbwriel! Taflodd
h\-vy yn ddiseremoni i ben y
goelcerth heb sylweddoli mai'r
wraig oedd wedi bod yn clino
yn ysrod y dydd, Yr hyn oedd

Naaolig Llawen a Blwyaayn Newyad Dda
i bawb oddi wrth
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Gannwyll Rufeinig, ond trwy
ryw amryfusedd fe roddodd y
'sarjant' y tan gwyllt ar ei ben i
lawr yn y pridd! Eiliadau ar 61
tanio'r ffiws elywyd andros 0
glee gyda'r pridd yn gwasgaru
i'r pedwar gwynr gan achosi i
bawb ei gl'uo hi am y byncyrs!
Trwy lwc ni niweidiwyd neb.
TrQ nc::,u,for PETE's sake, tyrd
a rhywun o'r RAF Bomb
Disposal Unit adra hero ehdi!

YSGOL FEITHRIN. Cynhaliwyd
Noson Cawl a Chan yn yr Ysgol
Feithrin nos Lun, 2 Rhagfyr. Er
nad oedd y tywydd yn ffafriol
cafwyd cefnogaeth dda i'r noson a
chasglwyd £155 tuag at Ward y
Plant, Ysbyty Gwynedd.
Roedd parti Nadolig y plant
brynhawn Mawrth, 17 Rhagtyr.
Cafodd y rhieni gyngerdd gan y
plant a daeth Sion Corn yno
gydag anrheg i'r plant.
Cofiwn at Alex a Rhys sydd wedi
bod yn yr ysbyty a dymunwn
well had buan iddynt.
Hoffwn ddymuno Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd Dda i bawb a
dioleh yn fawr am etch cefnogaeth
yn ystod y tymor diwethaf.
Dymunwn bob Iwe i 'Anti' Sian a
fydd yn gadael yr Ysgol Feithrin
ddiwedd y flwyddyn ar 61 bod yno
fel Cynorthwy-ydd Melthrin ers
dros ddeng mlynedd.

Dwy stori ddiddorol wedi
eyrraedd y Draenog am
ddigwyddiadau rhyfeddol
noson Tan Gwyll t yn Hen
Bentra Bach Llanber,

Parti Tan Gwyllt yn 17 Fron
Goch sy'n hacddu'r sylw cynraf
- y gw r wedi dod adre'n
unswydd ar 'leave' er mwyn
defnyddio el arbenigedd i
danio'r tan gwyllt yn y parti.
Daeth yn amser tanio'r

fawr gan bawb.
DIOLCH. Dymuna Mrs Joan
Parry, 3 Tar Gwyrfal ddiolch yn
gynnes i bawb am eu
caredigrwydd tuag ati yn ystod ei
gwaeledd. Diolch am y cardiau a'r
galwadau ffOn a'r ymweliadau.
Gwerthfawrogwyd y cyfan yn fawr
ganddi hi a'r teulu. Diolch 0 galon.
CYDYMDEIMLO. Estynnwn ein
cydymdeimlad i Mrs Brenda
Williams, 6 Rhydfadog ac l'r plant
a'r wyrion yn eu coiled fawr 0 golli
William Orwig Williams. Bu'n
derbyn newyddion y pentref ar ran
yr Eco ers blynyddoedd a bydd yn
chwith iawn ar ei 61.
CYDYMDEIMLWN hetyd a Miss
Ciss Rowlands, Gorlan y Bont, yn
ei cholled. Bu tarw Mr Mertyn
Dawson yn Ysbyty Gwynedd ar 21
Tachwadd.
Anfonwn ein cofion cynnes at y
ddau deulu.

Warren ddiolch 0 galon i'w teulu,
ffrindiau a chymdogian am y
cardiau, arian ae anrhegion
gwerthfawr a dderbyniasant ar
achlysur genedigaeth eu mab
bach, Jacob William ar 20
Tachwedd. Diolch i bawb.
DYMUNA Brenda, Carys, Delyth,
Graham a Dilwen a'u teuluoedd
ddymuno Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i'w teulu,
tfrindlau a ehymdogion. 0 dan
amgylehiadau anodd ni tyddant yn
anfon cardiau eleni.
Y CLWB PEL DROED. Dymuna
Pwyllgor Clwb Pel-droed
oemoien coroicn i oawo am eu
cefnogaeth yn yr Ocsiwn a
gynhaliwyd yn ddiweddar yn y
Wellington.

Aeth lIawer 0 eitemau dan y
morthwyl (neu gwydryn peint) gan
gynnwys llawer 0 rai diddorol
gydag ambsu un yn agos iawn at y
croen.

Dioleh yn arbennig i'r acsiwniar
ar y noson, set Dewi R, Williams,
am ei walth trylwyr a phroffesiynol.
Gobeithlr cynnal nosweithiau
cyffelyb yn y dyfodol agos. Diolch
hefyd i'r Wellington am gael IIogi'r
ystereu am y noson,
V GVMD!;IT~AS L!;NVDDOL.
Cynhaliwyd ail gyfarfod y
Gymd()jtha~ noe tun. 25
Tachwedd Y gWr gwadd oedd Mr
Rol Williams, Waunfawr a theitl ei
sgwrs oadd Jolihoetio Bu'n son
am ei deithiau ymhell ac agos
gyda phartron canu. yn cynnwys
parti merched a fu yn y pentref
dan arweiniad Mr Hughie Jones a
Mr J. Maldwyn Roberts. Cafwyd
noson ddifyr iawn yn ei gwmni. Ar
26 lonawr y bydd ein cyfarfod
nesaf, a'r gwr gwadd fydd Mr
Maldwyn Thomas, Bangor.
MEACHED Y WAWA, Cynhaliwyd
cvrarrco am 7 o'r gloeh nos tun.
19 Tachwedd. Croesawyd pawb
gan y lIywydd, Buddug Jones.
Anfonwyd cotion at Elrlys
Williams, sydd heb fod yn dda ar
hyn 0 bryd, Llongyfarchwyd Ellen
Wyn Jones ar ddathlu pen·blwydd
arbennig a hefyd Margaret C.
Griffith ar fod yn nain am y
seithfed tro. CroQsawyd ein gwr
gwadd. Dr Berwyn Owen. yn
wreiddiol 0 Lanrug, a chafwyd
sgwrs bwrpasol iawn ganddo ar
gyffuriau a meddyginiaethau
naturlOl, Mwynhawyd y ~9wr~ yn

DIOLCHIADAU. Dymuna Brenda,
Carys, Delyth, Graham a Dilwen
ddatgan eu diolchgarwch i bawb
am bob arwydd 0 gydymdeimlad a
ddangoswyd tuag atynt ar
achlysur marwolaeth gwr, tad a
thaid annwyl iawn, sef William
Orwig, a'n gadawodd yn sydyn ar
18 Tachwedd ar 01 salwch byr.

Dlolch 0 gal on am yr holl
gardiau, arian a'r galwadau ffon a
fu 0 gymorth mawr I ru fQI taulu

Dioleh arbsnruq rr Parehedig
John Pritchard am ei wasanaeth
yn y capel ac wedyn yn y fynwent;
i Mr Gwyn Parri am y deyrnged
hyfryd a roucoco I WII; I 6elndorf
Arian Deiniolen am eu
gwasanaeth hwythau yn y capel
a'r tynwent; i Mr a Mrs Donald
Jones am eu gofal yn y capel; i
deulu a tfrindiau am eu eymorth yn
ein cartref a bod yna i ni.

Ac yn olaf, i Mr Dylan Griffith,
Tros-y-waen, Penlsarwaen am
drefnu'r angladd mor drylwyr.

Yn enw William Orwig fe
gasglwyd £1,200 tuag at
Gymdeithas Down Syndrome.
Diolch yn fawr iawn i bawb.
DYMUNA Valmai, Hafle. Rhes
Faenol ooiotcn yn fawr iawn i'w
thoulu, ffrindiau, cymdogion a
cnvd-welthwvr am bob arwydd 0
sarodigrwydd a ddangoswyd tu~g
ati ar 01 81 lIawdrlniaeth yn
ddiweddar ac am y gofal arbennig
a gafodd.
CYMDEITHAS CYFEILLION
EGLWYS CRIST LLANDINORWIG
Y gwr gwadd yn y Gymdelthas am
tis Taehwsdd oadd ~ugh PrlCQ
Hughes 0 Fethel, Dangosodd
Hugh sleidiau diddorol, oedd yn
ein tywys o'r Alit Ddu yn Ninorwig
i ben Y cnwaret, oedd yn
adlewyrehu cyflwr y chwarol
necorw.

Daeth v noson a uawer 0
atgofion 0 amser caled y
chwarGlwyr, a sylwyd sut roadd
natur yn araf oresgyn ac ennill ei
thir yn 01 oros y chwarel. Bydd
Swper Blynyddol y Gymdeithas
eleni yn y Faenol Arms. Nant Pens
nos Wener, 13 Rhagtyr.

~O~ WGner. 20 I=lhagfyr bydd
aQlodau y Gymdeithas yn ymuno
ac aQlodau Eglwys y Santes Fair.
Mynydd Llandegai am nason 0
ganu carolau. Croeso cynnes i
bawb ymuno.
OI01.vHIt\~t\U,oymun~ ~ilyvon a
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Cy§tadleuaeth Byd Natuf
Defnyddiwch llythyrc;n gynlaf
pob (flcb i rrurl10 gair.
1. Enw arnll )'n Gymrttcg am

Sgwarnog
2, Llythyren Gyntaf 1 - 9,

Llyfrau gan y diweddar Ted
Breeze Jones a'r arlunydd 0
Benisarwaun, }i5I\vyn
Willlrun~.

3. Enw aral1 Cymraeg am Eirlys
yr Wyddfn,

4. Anifuil 9 ddiflannodd 0
Gymru (a dych\vela) yn en,\-v
pwll yn Afon Conwy.

5. Anfonodd un Teiliwr
Llu ndain i Land\Vf - beth
ydyw?

DaIlfonwch y gair at Dafydd
Guto, Ncuadd Glasgoed,
l ..lanrug. Gwynedd LLS5 3BB
eyn 10 Ionawr 2003.
GWQbr: Set 0 stampiau llewod.
Cyhoeddir cn,\v'r enillydd yn
Eco'r \Vyddfa mis Chwefror. Yr
CI1W cynt9[ olr het. Cofiweh
ddanfon eich cnw a'ch cyfeiriad
yn llawn.

-- -~
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CASTELL BOWNSIO
AR GVJ!ER

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

Ffon: 871782
Nadollg LIAwen a

81wyddyn Newydd Dda i bawb

Whi tehead Cyf.

c>ntT• ..rwyr T'JdAn
l:;.b>dcl(od r Urdd

air Genedlaethol

NicEIC

Gwac;.anl'lcth i

GYlnru Gyfan

i\cloc1 0

Goleuadau
ru-gy flYIl~ac

offer larwmTan

Contrll!twyt'
Trydan

ones

rf6n (nos)~

01248 600477 a 601011

Ffacs: 01248 601982

Fion; 01248 601257

Prif ~wyddfa
Penrala, Tregarth, Gwynedd

yn medru gwahani::tethu rhwns y
lliwia eoch a glas, bod goleuni'n
wirioneddol effeithio ar eu
llygaid. Felly, ran fynycha, yn

Nid Wrth ei Ogla'n Unig mae Adnabod Ffwlbart

ystod y dydd bydd ffwlbartod yn
gorffwyso mewn tylla cwningod,
mewn ysguboria a thasau gwair,
neu rnewn daear wag am bell
fochyn daear!

Ac mac gaaddynt glvw
annygoel. Clustia bychain sydd
ganddynt; CIU~ti9 !l all> mcwn
amranliud, glywad y smicyn
Ileia, fel symudiad llygodan
mewn g19s\\'~11t neu lyffant yn
sboncio ar draws dail yn y coed.

Yn 61 Arolwg a wnaed yn
nalgylch Llandrindod, Powys yn
saith degau'r ugeinfed ganrif
canfuwyd fod rhai ffwlbarrod yn
hela'r nos ar ei hyd gan chwilio
am ly[[anlod, ll}rgod, cwningod
ac ysgyfarnogod i'\v b,vyta, a
thcithien[ oddeutu dwy
8~lomedr) (1.2 millrir). Itr diben
o wybod ble y teithient yn Y5[od
y nos defnyddlW)rd tagiau radio
ynghlwm WIth gyrff y ff\vlhartod
ond, ac y mae 'na 'ond' ymhob
hanes, collwyd y tagiau radio.

Dymulliada cia, a ll!lwenydd y
tymor i chi oil! Rhoddir rerfyn
!Ir y go16fn am Y lUis hwn hefo
lyfciriad, a geir yn Y (Jelled!
Gyt7lTeiff 25ain Mehcfin y
nwyddyn 1911. sy7ncrybwyll Gut
y bu i gi yn ArcJtldwy gael ei
fralhu ym ITllaen ei drwyn - gnn
ffwlbart!

Enillwyd gwobrau'r raffl a
gyflwynwyd gan Pat Ingle, I
Margaret Faulkener ac Eve 1 ,'--.
Braithwaite gan Betty Ann Jones, I
Betty Roberts a Ray Bower, Mewn
cyfarfod a gynhaliwyd wythnos yn I
ddrwedoaracn I cafwyd
arddangosfa ar sut i gryfhau'r I
cyhyrau a Ihniaru posn, gan Pat I
Ingle. Y gwirfoddolwyr a I
dderbyniodd y dirniaeth oedd II.<.::"

Margaret Faulkener a Terry Taylor. I
Diolchwyd i'r tri gan John I
Brennan. Rhoddwyd y te gan I
Betty Ann Jones ac Elizabeth I
Jones. Enlllwyr y raHI oedd Betty I Creadur a berthyn i deulu'r
LI. Roberts, Katie Hughes a I gwenci, carlwm a bele'r graig
Margaret Faulksner. ydy'r ffwlbart. Yn gymysg a'r
BLAENOR NEWYDD. I gwynder ar ei wyneb mae
Llongyfarchiadau i Mr John G. I srrimyn du sy'n ymledu ar draws
Jones, 9 Tan y Foel am gael ei I ei dclwy Iygad. Ar Iafar gw19d
etnoi drwy OIQldlai~yn flaonor yn ceir ymadrodd digun gwir syn
(;Slwy~ Cefn y Waun ac y mao cvtetno nt ddrewdod vr unif~il
wgdi dQchl'~uar ei waith, Yr ydym dun eyl w, Mae'n d're\\"i Iel
tel Eglvvysyn ovmuno yn dda iddo ffivlbarl a ddvwedir,
a gObeithio y (lawn ei gwmnl am Oherw,\,dd ei fod vn crcu
flynyddo9dd i ddod. ~ofyd yr wy1 II -

yn slcr ein bod yn dymuno n dda i arogl annymunol o'r chwarrcn a
un arall o'r blaenoriaid. set Mr leolir vn er benol y mae wastad
Glifford Williams. Pan y 9wlch, wedi cael ei gyfri'n anifail
sydd wedi derbvn ltawdrtruaatb rhyfeddol 0 ddrewllyd. Mae creu
fawr yn Lerpwl ond yn gwella yn arogl anhyfryd yn gwasanaethu'r
ara deg. 8rysia wella. Clifford. I ff\vlbart mcwn sawl dull a modd.
mae dy Ie yn wag I Mae'n ei al1uogi'n un peth iosod
DIOLGH. Garwn gymgryd y cyfl~ I ffiniau gwcddol bendant j'w
yma ar ddiwedd blwyddyn arall I I dirioggeth ac, o'i ddychryn a'i
dQlolcll i oawb am Y cymorth A'r I ~hyrfu, y m~e'r !If()gl a
Olol~l'\lt\da.ua'r galwadtlu ffOn a I gynhyrchir eunddo'11 rybudd
gofal\5 yn ystOd y flwyddyn tra yn I sicr l'W elynion igadw dra\v oddi
trio rhoi newyddion yr ardal yn yr I \vrtho! Ar ben hyn i gyd, Ymac
Eco. Rhai ohonynt yn 9yn-blant o'r I gadael ei nod drewllyd yma ac
ardal. a braf oedd cael sgwrs a
tlwy ar 01 rhal blynyddoedd, Diolch ~cw yn arwyddoeau ei
yn fawr lawn i bawb. I bresenoldeb. ac os mai OWryw

I ydY"v~n mae'n ch\1Jarae rhan
DIOLCH. Dymuna Betty Lloyd I £1 11
~oberis, ~1Me\~~Eilian ddlolcll I oen aw yn )' brollc~ 0 dd~nu
bawb am vmw~Jti it hi ira yn yr I cymnroDYl1s.'n "v~r SU\. r da~LhYl
ysbyty ac ar 61dQdadref. LlaWSr0 I cnw bCfllhygjfwfbart i fodolaeth.
ddlolCh i Ward 6 Ysbyty Glan I Deu~;r ydyw mC\Vn S)virioncLld,
Clwyd.t holy<J y mocJdygon a'r ~C[lcJulID!lrt, n~u hyd yn oed
gwslnyddgSau ym meddygfa I juul'1Ulr£en.
Llanberlso Dioich 0 g~lo~ am y I Cofiwch chi 'does grutddo fo,
galwadau ftOll, y rhoddion a'r I yng ngol~ dydd, olwg rhy
anrhgglol'\ Ololoh i Mari \;\John a'r I ru-hennis 0 dda. GweU ganddo
teulu 011am edrych ar eu hQI, I fentro o7i guddfan liw no~,
DioIch yn fQwr i bawb I Di1ngo~odd yr Alm~enwyr,

- -------, I Muller a Gewalt Cod ffwlbartod
Cefnogwch

ein
Hysbysebwyr

TYMOR YA ADFENT. A ninnau yn
awr yn nhymor yr Adfent. ac fel y
bydd Y rhifyn yma o'r Eco yn dod
o'r wasg, fe fydd y Nadollg wrth y
drws ac yr wyf ar ddeall fod lIawer
yn cwyno yn eu cartrefi. Ga i
ddymuno actsrtad IIwyr a buan
iddynt 011 a dymuno Nadcliq
Llawen i bawb a Blwyddyn
Newydd Dda, gan ooenruo y bydd
pawb wedi gwella erbyn y DOlig.
TEITHIO. Gyda Gallt y Foel wedt
caeI wyneb newydd 0 Tan y Foel j
Bron y Foel, gobeithio y cawn
deithio'n fwy esmwyth yn ein
cerbydau 0 nyn ymlaen. and y
broblem yw fod rhaid I ni fel
pentrefwyr ardal Dinorwig fynd
trwy lawer twll a phant cyn
cyrraedd Bron y Foel. Tybed pam
na ehafodd y ffordd ei gwneud i
gyd gan Gi bod wir anson hynny?
Tybod am oe tlyd Y corv h~b
b9ntl~u a thyllau? Hefyd yr vcvrn
yn gOO@lllliOroo tra~e 'gob Qach'
yn well ar 01 iddo eu 1I0sgi ar y tar
nostn. i=G fydd raid iddo 9QoIgwell
eogidlau am 9i dr9ad ~rbyn
dechrau'r flwyddyn, cvn yr eira
CLWB ORWIG. China oedd y
theme yng nqnytartoo diWGddary
Clwb Dangosodd Anne Lo ffilm 0 i
thaith drwy China gyda'i diweddar
W, y cogydd telodu enwog
I{onneth Lo. Yn gvvmni i'r ddau yr
oedd nifQr 0 gogyddion enwog
erail!.

T@ltnlgnt1TWYr~r\ olr wiad Q r~
ar sau hyd yn ddivveddBr I 0001 o'r
Qorli9win. C9todd Ken y S¢..9yfle i
ymweld a'i gartref am y tro cyntat
ors 5~mlynodd. £;r bod y ty yr
arferai fyW ynddo wadi ei chwalu,
~ali~iJr goeden yr arferal sf a'i
frawd chwara~ arni ar ei thr~ed,
Vn wlr, hon yW'r goeden dalaf yn
Chin~ a~ fA'l cyfrlllr ~rbyn hyn yn
rhan bwYslOo'r dfQft!l.d~~t"', ao yn
un i'w gwarchod. GofalQdd Anne
foCIdigon 0 fwYdydd traddodiadol
China I b~VJbsael 0: I.>rQfi.

Anfonwyd cytarchlor\ i KQtie LI.
Hu~houa Betty Lloyd ~oOQrt~~I'
01 bo~ yn yr ysbyty, a IIythyr i
ddloletl i Gyl'\oor CymunQQ
Llanddoiniolen am y rhodd 0 £100
i'r Clwb. Oofynnwyg i'r aelodau
foddwi am, d lhr~fod. Mt\ter;on a
fyCldal 0 fudd l'r gymdeithas leol,
fel y geliid gwneud cai~ am
gyml-\orthdal ilr Loteri
Genedlaethol.

---- - --O-INORWIG- - - - ._-
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Miss Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidir,Oinorwig. Ffcn: 870292
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heddiw. Yn 1986 penderfynodd
Kenny droi ei ymdrechion at
rasys marathon, pan oedd
campau o'r fath yn hynod 0
boblogaidd gyda gwobrwyau
ariannol sylweddol ar gael. Er
iddo ddod yn seithfed ym
Marathon Llundain nichafodd
yr un llwydcliant ar y ffordd.

Mae bellach wedi ymddeol
yn llwyr o'r byd rhedeg ac yn
gweithio fel garddwr yn
Keswick, sef ei dref enedigol.
Ar wahan i redeg, ei brif
ddiddordeb oedd hela
llwynogod a chanu gwlad - yn
enwedig hen ganeuon gwerinol
a thraddodiadol ardal y
llynnoedd yng ngogledd
Lloegr.

Ni ddilynodd Robin Bryson
yr un ewrs a Kenny ond mae'n
dal i redeg yn y mynyddoedd
hyd heddiw. Dychwelodd i
Llanber eleni er mwyn herio'r
Wyddfa unwaith eto ac nid
yw'n fawr 0 syndod iddo
lwyddo i gyrraedd y eopa yn
gyntaf unwaith eto, mewn
amser 0 44 munud ac un eiliad
- tipyn 0 gamp gan iddo
ddathlu ei ben-blwydd yn
ddeugain oed eleni.

Cyflwynwyd iddo Gwpan
Coffa Elfed Morris, un 0 gyn
ffyddloniaid pwyllgor y ras,
sydd yn cael ei rhoi yn
flynyddol i'r cyntaf i gyrraedd
)' cona. Mae Robin bellach yn
gweithio Iel dyn Lan ym
Melfast.

Oedd, roedd y flwyddyn
1985 yn un arbennig i Ras yr
Wyddfa. Blwyddyn pan
sefydlwyd dwy record arbennig
gan ddau redwr ifanc, talentog
a phoblogaidd - cenhadon heb
eu hail.
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Y gWr gwadd y mis hwn yw
Ken Jones, Llanberis -
trefnydd ras Yr Wyddfa ers y
ras gyntaf 'n61 yn 1976: '
1985: 1 awr 2 munud 29 eiliad.
Cyfres 0 rifau sy'n nodi carreg
filltir bwysig a bythgofiadwy
yn hanes Ras Yr Wyddfa. A\VT:,
dau funud a 29 eiliad 0 chwysu
a chwythu i fyny mynydd
uchaf Cyrnru a Lloegr - ac yn
61! Record anhygoell Camp a
gyflawnwyd gan Kenny Stuart
o Keswick yn Ras yr Wyddfa
1985, bron iddeunaw mlynedd
yn 01.
o ystyried fod cwrs Ras Yr

Wyddfa bron dri chwarter
mill tir 0 hyd o'r IIinell
gychwyn yn y cae at ddeehrau
llwybr Yr Wyddfa ger Maes
Derlwyn, gallwn gyhoeddi heb
unrhyw amheuaeth fod yr
Wyddfa wedi ei choncro ar
droed 0 Lanber i'r copa ac yn
61 mewn llai nag awr, Yn yr un
ras sefydlwyd record arall sydd
yn dal hyd heddiw, sef
perfformiad anhygoel y
Gwyddel, Robin Bryson, a
redodd i'r copa mewn amser
anghredadwy 0 39 munud a 47
eiliad.

Roedd y flwyddyn 1985 yn
gyfnod euraid ym myd Rasys
Myn ydd ac yn arbennig i
Kenny Stuart. Aeth ymlaen i
ennill pencampwriaeth y byd
yn yr Eidal a bu'n
Iuddugcliaetbus yn ras y
Trofeo Vanoni, ras sydd wedi ei
gefeillio a Ras yr Wyddfa.
Kenny heb os.. oedd y rhedwr
mynydd mwyafllwyddiannus a
welodd gwledydd Prydain
erioed ac mae'n dal llawer i
record ar hyd a lled
mynyddoedd Prydain hyd

DWI'N COFIO'N lAWN

Or chwith: Trelor Foulks: Michael Roberts a l~nrlc Williams.
Cafodd clwb pel-droed Bethel breislon a wnacthpwyd gan
nnrhes Nadolis OWihQuol iawn adrannau byn ac ieuanc y clwb.
yn ddiweddar. Weill derhyn y Yn amlwg mae cnmau wedi ~"
newyddion fod ell rr~t cymryQ i duilyn cC1nlla\viau
wrthvvyncbwy. urn y cC:llcdlaeLhol yn$tlyn ac
bCIICtlmp\vriacr!l - Y Bermo - arddangos darluniau ac enwau 0
wedi colli pwyntiau - daeth hJ~nt nr y wcfan.
rhnad ~yfoes iawn ~ddynt:. Yr Fe oymrodd y wcfan WYLh
nnrbc6 TV.' S)YifUll, wcdi (1 \vy[hnos j'W Chwblhatl. ac fe
cllyllwvno !ran R\vrnni Delwedd. adnc\.vydd:r y C)'llQW)'G yn
~wmnl sy'n eynllunlo owefanau rhcolaidd. Dydd yn cynn\vys
a ch)rllQwddi, Mac'r cwmni Wedl canlyniadau, trefn gemau.
ci ~~fydlu gun Michael RobertS, newyddl0n teithio a hyd yn oed
~y'n by\" )rll y pentref, ac yn ocsiwn ar y leinl
gefnog\vr bnlJd. A.sn fwy 0 WY9QQilCtll gcllir

Mae)r wetno yn e-ynh,~sfuwr c)'I1)'11~\1 a Dcl\VcUd. (OlZ4~
rn crftO'VYs ~Q ~..~;l\;n, Yn 01 G1' 100). www.l1elw~dd.co_u k

Mi\,llucl) y mac·r clWODel-l1rl\~d nell e-bo~t· del\.vedd€cpd
erDyn nyn yrt rhan annatod o'r hcthel.co.u.k.
gymuned leol, ac wedi denu pobl Pob Iv,TC i'r fenter newydd.
rnoh;yd- Un 9 ~"liQnloll y wcfan Trowcn imewn!
fell~r yw adlewyrch u y camau

ft~J.••

•

www.cpdbethelfc.co.uk
-

Ar ddydd Iau, 17 Hydref bu
Gw yl Rygbi Cyffwrdd Dalgylch
Ysgol Brynrefail. Pen y daith ar
61 wythnosau 0 ymarfer gan
athrawon yr ysgol 0 dan
arweiniad Ymgynghorydd
Ymarfer Corff newydd Cyngor
Gwynedd, Ieuan Jones, Bethel.

Yn y gyetadleuucth ar gyfer
Blynyddoedd S a 6, yr enillwyr
ocdd Y5go1 Gynradd Bethel,
DoJbadarn a G,-"vaunCynfi oedd
yo ail a Chwm-y-zlo, Llanruz a
Phenis!lr\.vaun yo drydydd. Ar

gyfer Blynyddoedd 3 a 4, Ysgol
Gynradd Bethel unwaith eto
oedd y pencampwyr, gyda
Llanrug a Gwaun Gynfi yn ail a
Dolbadarn, Penisarwaun a
Chwm-y-glo yn drydydd.

Eisoes mae rhai o'r
chwaraewyr wedi ymuno a
noswcithlau hyfforddi ac
ymarfer Clwb Rygbi Caernarfon
pob nos Wener rhwng 6 a 7 o'r
gloch ar Y Morfa, ger Ysbyry
Ervri. Croeso i bawb ymuno a
hwyl rygbi iaclo go iawn!

GWYL RYGBI'R FRO

• I'r sawl sy'n ceisio 'rheoli'
rygbi Cymru. Y weledigaeth
a'r penderfvniad 0 fynnu na
allwn fodoli ar draddodiad yn.urug.

• I Marc Hughes. Yr egni i
briodi ei ddawn drefniadol a
chefnogaeth anhygoel i'n
danfon ar 'w),liau' haeddiaQQl i
Bortiwgal.
·IFrankie - GWRAIG.
• I Gynghrair Pel-droed
Genedlaethol Cymru. Y
dewrder igwtogi ar fain t y
Gynghrair, ac yna noddi y
clybiau hynny i gynnal
datblygiad ein gem
genedlaethol.

• I'r llu sy'n rhoi o'u hamser i
feithrin talentau y fro mewn
sawl camp - DIOLCH.

• I dim pel-droed Bethel. Ennill
dyrehafiad fel peoC1lmpwyr
Cynghrair Arfon, a cynnal
datblygiad y clwb ucbelgeisiol
hwn.

• I dim pel-droed Llanrug.
Pencampwriaeth i ymuno a
Llanber y tymor nesaf. Mae'n
amser ini gael gem ddarbi
hero dipyn 0 gythraul unwaith
eto.

• J Lanber. Cynnal y rhediad da,
a gobeirhio y bydd Y
chwaraewyr ieuanc y rnaent
wedi eu meithrin yn aros
gyda'r clwb.
•I dim Deiniolen. Cael
cefnogaeth y pentref. Mae'r
tim pel-droed yn rhan bwysig
o'r datblygiadau pwysig sydd
i'r ieuanc yn y pentref.

ANRHEGION SANTA'R ECO


