
Llonzvfarchindau i Seindorf Arran Llanrug Iu'n fuddugol yng
nghy,tadleuaeth llandiau Pres Prydain vr w~rthnos diwethaf.

Roedd 23 0 fandiau ar draws Prydain yn cystadlu yn ail adran i'
gystadleuaetn a gynhanwyd ddydd Sul, Z6 nvurer yu I'onnn , Prestaiyn
ac fe ddl'lel h Llanrug ar y brig.
Roedd pawb vn hynod Ialch ar 01 siom Pencampwriaeihau Bandiau

Pres Prydain yn Dundee tis A1edl pan na wnaetn }T band cystal ag YT
ocduvnt wcui gobcithio. 1\c )'11 sicr, byuu ) )YOOl O)"1ltaf Q £1,500 ~'n

fuddiol dros ben,

Llwyddiant Band Llanrug

Arfon Jones, Swyddog Addysg
Antur WOllnfawr.

Mae wedi bod yn fis prysur i'w
Antur - gan eu bod hefyd wedi
cael gwahoddiad i fynd i 10
Downing Street) ar gyfer
derbyniad gyda Tony Blair ar
ddatb lyg.iad cynaladwy,

wrth eu hodd. Trefn wyd yr
ymwcliad a ocdd yn rha n 0 ddau
ddiwmod 0 hyfforddiant yn y brif
ddinas - ar y cyd rhwng Ken
Brassil, Swyddog Addysg
Amgueddfa Gencdlaethol Cyrnru;
Sicncu Hughes, Amgucudfa
Wcrin Sai n Ffu5un a Dafydd

Croes<\\,vl'd >' gr\.\-P san
Cyfcillinn yr Arngucddfa
a'r g\..'ei thwyr oedd wedi
bod vn dymchwet }'
heudy beth amser yn 61.
Darparwyd 11uniaeth ac
rocco cytlc i ymlwybro
dcw)"r saflc i cdr~~h ar
adeiln('ol1 3 chreirau'r

Crit» 0.4 ntur WaUll!a'Zur0 flaen _v beudyyn Amgueddfa !J~rln Cymru, Sain Ffagan.
_ Sloti ar )
dlllWen gelo

Tn Tim
ar y B .

MAE'R gwaith 0 ail-godi hen
feudy cerrig o'r Waunfawr,
gafodd ei gludo i Amgueddfa
Werin Cymru yn Sa in Ffagan,
bron a dod i ben a bu criw 0
Antur Waunfawr lawr iGaerdydd
iweld sut mae'r gwaith yn dod yn
ei flaen ar yr hen adeilad.
Flwyddyn yn 01 yo yr Eco cafwyd
stori'r beudy, sy'n dyddio 'nol i'r
18fed ganrif, oedd am gael ei
gludo i lawr yr A470 i Sain
Ffagan.

Y bwriad ocdd ei ailgodi '....rth
ymyl I...lainfadyn, bwthyn a
adeiladwyd yn Rb osrryfan yn
wreiddiol yn 1762, ond sydd
bellach yn un

,

• Lluniau Carnifal
Penisarwaun - tudalen 15

• Agor Canolfan
Caeathro - tudalen 3
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(Richard a Meirwen
Williams)

Ffon: (01286) 672790
Ar aqor bob dydd
o'r wythnos at eich

ewasanaeth
Nid oes unrhyw dal am

ddanfon archeb i'ch cartref
yn ardal LJanrug

V STORFA

LLANRUG

Torcithiog fu'r cynhaeaf
Caed llawndcr yn ei dro;

Y ffrwythau'n Ilcnwi'r goedlan
A pherthi Ilwybrau'r fro;

.\1awr fo ein diolch, Dduw iTi
i\m dy fendithinn ami eu rhl',

NORMAN WIT I.TI\~{<:)

BRYNREJ..'AII

Mae'r rhod yn ymdawelu
Yn swrth, 'rol hirddydd braf;

}(r ddaear fydd mewn tryrngwsg
Yn dilyn cyffro'r haf;

o am fwynhau bob munud awr
O'r hud sy 'ngwyrthiau'r Crewr
mawr.

Rhown groeso unwaith ero
I'r hydref 'nol i'n plith,

Mar hardd ~ywlliwiau natur
I'w canfod rif y gwlith;

A hyfryd gweled popeth byw
Yn dilyn trefn arglwyddiaeth Duw,

YRHYDREF

£10: Lowri Thomas, 13
Ffordd Ty Du, Llanberis;
Dilys Wyn Jones, Bryn Pistyll,
Fachwen; Mrs Megan Jones,
S6 Glanffynnon, Llanrug;
Helen a Geraint Evans,
Bethel.
£5: Catherine Pritchard, 1 Dol
Eilian, Llanberis; Annie a
Gareth, 21 Dol Eilian,
Llanberis; Arwyn a Nia,
Talgarreg, Clwt-y-bont; David
a Dawn Parry, 14 Tai Marian,
Deiniolen; Miss Kate Roberts,
Waunfawr; Mrs Naney
Williams, 2 Bro Waun,
Waunfawr; Ken a Glenys
Williams er cof am Mr a Mrs
Percy Williams, 3 Llys y
Gwynt, gynt.
£3: Derek a Freda Jones, 62
Maes Padarn, Llanberis.

Dylan Griffith
TREFNWR ANGLADDAU ANNIBVNNOl a LlEOL

TROS-Y-WAEN, PENISARWAUN
Yn gwasanaethu'r hoi I ardal yr ECO ac
vmhellach i ffwrdd

Gwa~wnaeth teimladwy,
urddasol a phersonol.
24 awr y cvoo ("
F!foniwch: Dylan {Llys)ar87183

Svmude]: 077781273 ~"""
HEFYD t::::=====::::::::::;::~;;;;~;::

.=====~CEIlBYDfI(J C:"'fiSQ~OL Y~ WYPPffl
Cyrhaeddwch mewn steil - mown cerbyd Rolls Royce

ar 8yfcr priodasaur pen-blwyddi ~c
achlysuron arbennig eraill

RHODDION

Ffair Nadolig yng
Ngwesty Carreg Britn

Llanfairpwll
Oydd Sui, Tachwedd 2

---.
Beics 0 bob maint,

Trelars,
Beics tvnnu i blant
a Nwyddau Beicio

Bargeinion er gyfer y
NtJdolig!!

1 Cei Llechi
Caernarfon
01286676804
07770951007

Sgwn i faint ohonoch gafodd
gylchlythyr gan gwmni
gwerthwyr tai 0 Gaernarfon
yn ystod y mis. Mae cwmni
Beresford Adams, Stryd y
Bont (ble bynnag mae honno:
efallai mai'r Bont Bridd sydd
ganddynt dan sylw), 'angen tai
yn Llanrug', ae yn cynnig dod
draw 'igael sgwrs'. Y slogan ar
eu cerdyn hysbysebu Y\V 'Lie
Mae'r Cmmer Yn Dod
GYNTAF' !!! O'i gyfieithu,
yr ystyr yw 'Wher ddy

! (Welsh) langwij cyms last.'

Garreg Lwyd
7 Bryn Rhos
Rhosbodrual
Caernarfon
Gwynedd
LLSS 2BT
Hydref 20ed 2003
Annwyl Olygydd

Craig yr Undeb
I rai ohonoch sydd wedi
cerdded hcibio Craig yr
Undeb, Pen Llyn yn
ddiweddar fe sylwch bod eofeb
Undeb Chwarelwyr Gogledd
Cymru \...edi ei symud i leoliad
newydd ar y graig yn wynebu'r
hen ffordd.

Mae hyn )'n newyddion
arbennig 0 dda ar 61 gweJd y
gofeb yn cael ei amharchu a'i
ehuddio oherw ydd ei lleoliad
dros }' blynyddoedd diwethaf.

Canlyniad bron i ddeng
mlynedd 0 ohebu cyson a sawl
cyfarfod yn gyntaf yn enw
flntur Padarn ac yna yn
bersonol, ydi gweld y gofeb
mewn lleoliad anrhydeddus
erbyn hyn. Bu yn ymgyrch hir
ond gwerth chweil,

Hoffwn ddiolch i Stad
Glynllifon ac Undeb
Gweithwyr Trafnidiaeth a
Gweithwyr Cyffredinol am
gytuno i symud y goteb i'w
lleoliad newydd: i Mr Tom
Jones, Ysgrifennydd Ardal yr
Undeb am ei gefnogaeth a'i
gydweithrediad ac i Mr, Wyn
Williams 0 Adran Cynllunio a
DatblY5u Economaidd] CynSQc
Gwynedd am ei waith caled yn
nyrwyddo'r broses a threfnu
bod y dasz yn cael ei chwblhau.

Gyda'r gofeb wedi ei lleoli

•

DRAENOG

mewn man teilwng braf fyddai
gweld y ffordd sydd yn arwain
ati yn cael ei thwtio fel bod
modd ini i gyd allu ymweld a'r
man gyda'r golygfeydd
ardderehog 0 Ddyffryn Peris,
tra ar yr un pryd dalu
gwrogaetb i'r ehwarelwyr am
eu dewrder i sicrhau llais a
thegwch yn y gwaith.
Yn gywir iawn
Glyn Tomos

Rhif Ffon

677438

672381

Ble C~ys~y"tua
Caeathro Clive James

Ysgol Brynrefail Eifion Jones (Prifathro)

Dyddlad Plygu

27 Tachwedd

18 Rhagfyr

Rhifyn Dyddlad Copi_...!-_---
Rhagfyr 17 Tachwedd

Nadolig Ilonawr 8 Rhagfyr

r = - • -- .---------------..,

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

V RI-IIJ:VN_MtSAf:
gc;unyClll I law'r

tJ~lyayddi~n ~Arthna~ol

NOllUN, TACHWEDD 17
Os gwelwch yn dda

DaW" ,nltV" "A~a'o'r wa~a
NOS IAU, TACHW~nn ~,

GOHEBWYR PENTREFI
BETHEL: Geralnt Ells. Cilgeran
(01246) 670726
BRVNREFAIL: Mrs Lowri Prys Roberts
Williams, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Cllvo Jnmet., Hafan, Bryn
Gwna (6n-138)

CEUNANT: Trystan a Sloned Larsen.
QodAfnn Counant (650799)

CWM-Y-GLO; Mrs Iris Rowlands,
Glanrafon (B72275)
DINORWIG: MarianJones, Minalll,
7 ero Elldlr.Dlnorwlg (M70292)
OEINIOLEN: Mrs Marga.retCynfi Griffith.
(a70~94)
LLAN~~RIS: Gwyneth ac EifionRoberts,
SYtlny Gwyn\ ~8707-401

LLANRUG: Eryl Roberts. 3 Bryn Moelyn
(675394)
NANT PERIS: Llinos Jones, 6 Nant
r:fynnon (971920)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans. Sycharth
(872407)

TI'IN-Y-~Q;giMiOi) flnrron rurry,
Ael'Y'l:}ryn (072270)
WAUNJ:AWR: Mrs Nan Roberts. Pantafon.
Waun/awr (S5Q;70)

GOLYGYDD CHWARAEON
Richard LI Jones, 5 Y Ddel, Bethel
(01248) 670115

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed.
Llanrug (677Q63)

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

TREFNYDD BWNDElU
Jean Jones, Cesail y Mynydd,
Deiniolen (871550)

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

TREFNYDD GWERTHIANT POST
Olwen Hughes, Eithinog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)

TREFNYOO PLYGU
Shionad Griffith (650570)

CADEIRYDD Y PWYLLGOR GWAITH
Arwel Jones

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

lim Golygyddol
dlo PALAS PRINT
7B STRYD PLAS
CAERNARFON

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

SWYDDOGION A GOHEBWYR

RHIF 305
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Argraftwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Caernarlon

Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
I'r cyhoeddiad hwn.



•

~IORIEL
CWM

~~CwmyGlo
FfonJFfacs: (01286)870882

Cwasanaeth Fframio
Lluniau 0 bob math
ar gael ar ) safle
Prisiau Rhesymol

Arddangosfa 0 lunia u
g\A/reiddiol gan
Artistiaid Lleol

Richard S. Humphreys

,

It Cig 0 ffermydd lleol ...Parti'on
rllwng 40 a 400!

,. Gyda saws 3£31 3 stwffin mewn
rholiau

It Efo salad hefyd os dymunwch

DEWCS, MAE O'N FLASUS!
CysyUtwch a

JOHN BRYNAFON
LLANRUG

.. DYNCIC 4r 675190 /673188

RHOSTIO
MOCHYN

ARGYFER
POB ACHLYSUR

GVw'ASANAE;t'H L,LEOL AR GYFER
PARTioN • PRIODASAU

PEN-BLWYDD
B£DYDD • DAWNS • CWYLIAU

44 Glanffynnon, Llanrug
CAERNARFON 673513
Ffon Symudol: errr« 496616

-

Cynnal boileri nwy,
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau

PLYMAR A
PHEIRIANNYDD

GWRESOGI

Dwi fawr 0 ganwr, ac rwyf wedi
hen ddygymod a hynny ers i'rn
hen athro, y diweddar Gwyndaf
Evans, fy nhaflu allan o'i barti
cerdd dant yn Ysgol Brynrefail
am 'ganu oetef yn is na phawb
arall'. Am wn i mai ci ffordd
glen ef 0 ddweud fy mod allan 0
diwn yn llwyr oedd hynny.
Dim ond unwaith ers hynny y
mentrais ganu ar lwyfan, gan
droi Hywel a Blodwen' yn
ddeuawd ddigri yn Eisteddfod
yr Ysgol er mwyn ceisio
cuddio'r diffygion llcisiol!

Daeth fy ngyrfa canu iben y
noson honno, ond mae
Steddfod Ysgol Brynrefail mor
boblogaidd ag erioed. Cafwyd
Sieddfod lwyddiannus arall yr
wythnos diwethaf, ac roedd yn
braf bod 'n61 yn neuadd yr
Ysgol yn mwynhau'r cystadlu
brv d a'r perfformio graenus.
Ac ar ddiwedd y noson
roeddwn innau'n falch mai
Gwyrfai f)' hen dy i, ddaeth i'r
brig eleni. Llongyfarchiadau
i'r holl ddisgyblion am lwyddo
i gynnal Steddfod ardderchog.
./\ diolch i'r Y gol am rOI cyfle
iddvnt i wneud hvnnv 0- - -
flwyddyn i Ilwyddyn.

.\\ae'r Steddfod, fel llav..er 0
berhau eraill, yn cyfrannu at
gynnal Cymreictod ern hardal.
Rwyf fi, fel chithau mae'n
debyg, yn credu bod ein hiaith
a'n diwylliant yn rhoddion
gwerthfawr Duw i ni. N id
pethau i'w dibrisio rnohonynt,
ond pethau i'w meithrin a'u
mwynhau a'u mawrygu. Maent
yn bethau i'w diogelu ac i Cod
yn diliolchgar i Dduw
amdanynt. Ae fe ddylai popeth
sy'n diogelu ac yn dyrchafu
iaith a diwylliant ein cenedl
gael eu parchu a'u gwarchod
gennym.

Mae ei n Cristnogaeth a'n
capeli wedi cynnal ein hiaith
er~ cCll.cdlacthau. Nill yr UIl
petb mo'n crefydd a'n hiaith

I wrth gwrs. Nid )rf un pem mo'n
diwylliant a'n Cristnogaeth.
Mae'n Crismogaeth yn fwy na'r
Gymraeg, am fod Crist ei hun
yn fwy gwerthfawr nag unrhyw
beth dan haul. Ond mae'n
capeli, If\'Vy gynnal y
dysriolaeth Gristnogol yn yr
iaitb a roddodd Duw iddynl,
\vedi gwneud cyfraniad
rhyfeddol i barhad Q ffyniant y
Gymr!leg dros y blynyddoedd.
A thrwy ras Duw bydd ein hen
gapeli, a'n capeli ne\vydd, yn
gwneud hynny eto am
flynyddoedd lawer, wrth
h9rhau i dystio am ryfeddol

I vvaith y gWr fu ar Galfaria; gan
wneud y tysLio hwnn\v,
gobcilhio, yn yr iailh a garwll
ae a anwylwn.

JOHN PRITCHARD

CADW'R IAITH
UN FUNUD FACH

Cynhelir y
gwgggngeth COffg
blynyddol yng

Nghapel
\' $byty Gwynedd

am 3 o'r gloch
dydd ~ad.wrn

Tachwedd Bfed.

SANDS
GWYNEDD

((JilL (,anr:J a,oriad y J;"fH/~/uTi
a gweddilillewyddiofl Caeuthro

trO'l.lJch iduda/ell 17.)

•unig.
Ar 61 dwy flynedd 0 wauh

adeiladu, yn ystod yr arnser
roedd y Capel a'r Ysg<51Sui yn
parhau i gyfarfod yn Ystafell
Bwrdd rnodurdy'r pcntref, ni
chaewyd drysau'r Capel! mae'r
cyfleuster newydu - Canolfan y'
Capel - na\vr yn barod,

Yng ngeiriau Mr lfor
Hughes, aelod o'r Capel a
phreswylydd gydol ocs o'r
pen LIef. 'Mae'r cyflcuster
newydd yn cyfuno dwy elfen
bwysig yn y pentref - )' Capel a'r
gymuned - nlC\\;n un adeilad.
Mae'r cyfleuster new ydd ar agor
saiih diwrnod i'r ifanc. i'r
henoed ac i deuluocdd. Nid oes
amheuacth fod ~'grant 0 Gronfa
Amgylchedd Hanson, sydd yn
berchen ar gwrnru Gwai th Brics
Hanson yng Nghaernarfon, nid
ncpcll u Gacathro, ,yclli cin
balluobi iorffcn )' prceiecr h» 11.'

Am Ianylion pellach
cysyllrwch a Clive james: Ffon.
(01286) 679501 (gwaith);
677438 (cartref), Ffacs (01286)
679488 neu e.bost: cliver«
gwynedd.gov. uk
Iweld yr adeilad, cysyllt\vch

sc lfar IIushes (012R6) 674342.

buasai'n rhaid i'r prosiect fynd
ymlaen hefo elfen y Capel yn

•
Saith mlynedd yn 01 wynebodd
pentref Caeathro, sydd tua dwy
filltir 0 dref Caernarfon, nid yn
unig cau Festri'r Capel, oedd
wedi bod yn fan cyfarfod i
ddigwyddiadau'r capel a
digwyddiadau cymunedol, ond
hefyd Capel y pentref. Roedd
cyflwr corfforol y ddau adeilad
wcdi dirywio I'r fath raddau Icl
bod cymeryd dim gwei thrediad
ddim yn ddewis. Buasai hyn yn
arwain at gau y ddau adeilad.

Mac Caeathro yn bemref 0
iua 250 0 ocdolion a 70 0 blanc.
Mae yno fodurdy hefo siop ac
hefyd tafarn. Serch hynny, nid
oes ysgol, eglwys na neuadd
gyrnunedol, ac os buasai'r unig
gapcl U fcstri yn cau, ni Iuasai
unrhyw fan cyfarfod yn )'
pentrcf i weithgareddau
crefyddol na secwlar,

Felly cafwyd y syniad 0
werthu'r festri a'r ty capel a
chucl cronfa gycnwynnol i
laQ\1"i)\l " lllQQ~rll~iQQiQ,,~~il~d
y Capel a'i fabwysiadu ar gyfer
defnydd crefyddol a secwlar,
Buasai hyn unwaith eto yn rhoi
y Capel yng nghanol y pentref
gyda adeilad modern a neuadd
arnl-bwrpas. Cytunwyd i'r
cysynlad gan Henaduriaeth
Arfon 0 P.stvvy.. Rresb},teraidd
Cymru, a roddodd becyn
cylliOOll11C\VnlIe i [oocrncitlc.li()
yr adeilad a darparu adnoddau
ar gyfer gweithgareddau addoli
crefyddol £93}OOO.

Ceisiodd y pwyllgor Ileol
wedyn gael cronfa i'r
C)rflcu~Lerau cymuncdol, yn
bcnnaf y gegin, mynediad i'r
al1abl, toiledau i ba"vb, ystafcl1
adloniant, s,vyddfa gymuncdol
a thirlunio allanol. Roedd cost•
hyn yn &5Z,OOO 1\111 )'Yilll\iA01.
(~wn!lcd tua uga~n 0 ge~s~adau
alll gYlll0rril brallr. Yr ocdd)'l1t
yn II\vyddiannus ~Vd9. I!rantiau
rh"\vng 0 .cl.OOl} n £1>~l}l} odd~
\vrtll Ymddiriedoli:teth
Panryfedwen. l.lovds -rSH ~:r
Mudlad Cydweithredol. Serch
hynn}', lleb y lrj pr11' granT, set
f,7 )QQQ l;~l' v)'nl;vr <;)"'~".ll~ct
WUuflfuYr'r, &1?,:700 eU11G) ll~or
G\vyncdd a £ 17,500 0 Gronfa
A 1 1 1 1 1 TT _

•

O'r Garej iGanolfan y
Capel Newydd

- -- ---
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FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CYFL~NWVR AWDURDODAU LLEOL

BUon60 teuluol gyda blynyddoedd 0 brofiad
Ffoniwch - 'dio'n costio dim i gael pris

MEN YSGOL GLANMOELVN
LLANRUG LL55 2RG

(01Z66) 676618 (dydd)
(01248) 670081 (nos)

FFENESTRI
CELTIC WINDOWS

Harddwch eich cartref gyda

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math
argael-

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

J.M.
JONES

A'I FEIBION
GWAITH
CERPJG
BEDDAU

YSgwOr
Llanrug

Croesawyd yr aelodau i gyfarfod
cyntaf Tymor 2003-2004 gan y
Llywydd newydd Geraint Elis,
Bethel. Croesawyd hefyd dau
aelod newydd, sef Geraint
George, Brynrefail ac Emyr
Williams, Ceunant.

Cyflwynwyd teyrnged
arbennig iawn gan John Huw
Hughes i'r diweddar aelod er
anrhydedd o'r clwb, Stanley
Owen, Bontnewydd. Cyfeiriodd
at Stanley Owen fel gwr
diwylliedig iawn, darllenwr
mawr yn y Gymraeg a'r Saesneg,
gwr diddan, ffraeth a chwim ei
feddwl cyfaill diffuant ac mai
dyma oedd ei nodwedd pennaf.

Bardd y noson oedd Geraint
Lloyd Owen a chafwyd cerddi
arbennig iawn ganddo, gan
gynnwys dau englyn 0 deyrnged
i'r diweddar Stanley Owen.
Bardd y mis nesaf fydd Wyre
Thomas.

Fel sy'n arferiad yng
nghyfarfod cyntaf y tyrnor,
cadeirydd y noson oedd yr Is
lywydd newydd, Ralph Jones, ac
acth ymlaen i gyflwyno )'
Llywydd fel siaradwr y noson.

Datblygiad y defnydd 0
dechnoleg rnewn addysg oedd
testun Geraint ac yn briodol
iawn 0 gofio oed cyfartalog
aelodau'r CIwb, dechreuodd
gyda'r llechen las! Aeth ymlaen

---------

GWERSI PIANO
ACHANU

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

i son am ddatblygiad y
cyfrifiaduron mewn addysg.
Treuliwyd gweddill yr amser
gyda Gerain t yn dangos ei
ddawn gyda'r dechnoleg
newydd, drwy fynd a'r aelodau
drwy wers electronaidd ar
'Grwydro Lawr yr Afon'. Mor
ddiddorol oedd y dull yma a
ddysgu o'i gymharu a'r dulliau
traddodiadol.

Cafwyd trafodaeth ddifyr
iawn o'r llawr gyda sawl aelod
yn cyfeirio at eu profiadau
diddorol ac amrywiol gyda'r
dechnoleg newydd. Cyfeiriwyd
hefyd at bwysigrwydd cywirdeb
iaith a chystrawen - sy'n mynd
ar goll weithiau gyda'r dulliau
newydd.

Diolchwyd i'r siaradwr yn
brio dol iawn gao Dafydd Ellis
a ddiolchodd yn ddidwyll iawn
hefyd i'r bardd am y cerddi
arbennig iawn a garfwyd
ganddo.

Cyboeddodd y Llywydd bod
y cyfarfod nesaf i'w gynnal ar
nos Wener, Tachwedd 7, pryd y
cadeirir gan Eurwyn Jones gyda
John Norman Davies yn
traddodi'r araith.

CLWBERYRI

1

,ffl:5IAU RHESYMOL
TAWELFA, PENISARWAUN
. I!!IAn =: (01286) e70G4Q

-~ -----~

PEINTIWR AC ADDURNWR

Mae Golygyddion yr Eco, chwarae teg iddyn nhw, wedi
caniatau pen-rhyddid imi son am beth a fynna i yn y golofn I
hon dros y blynyddoedd. Mae cynnwys y sylwadau a ddaw o'r
Siambar yn dibynnu'n aml ar gais y darllenwyr. ,

Wrth gwrs, mae 'na rai yn wledd yn aml, ond unwaith yn
awyddus i mi son am y fy mywyd y gwnes i eu blasu
gwahanol deithiau i bellafoedd nhw, a hynny ar fordaith. Do, mi
daear, tra rnae'r ychydig sydd ar fum yn sal ac nid sal mor
01 o'r hen Fethalians yn crefu oeddwn i. 'Never again,' y profa i
arna i i son mwy am yr hen falwen. Weitbiau, pan fydda i'n I
bentre. WeI, am y tro dydwi cyrraedd adre yn oriau man y
ddim am grwydro i oerni'r bore 0 am bell Steddfod a
Arctic, nag i lethrau'r Ayres dringo'r stepiau yn nhalcen y tY
Rock yn Awstralia bell. Tydw i 'cw, mi glywa i grensian 0 dan fy I
ddim, hyd yn oed, am grwydro i nbraed. Dim bloedd na gwich,
lawr y 16n i Fethel. Na dwi am ond un arall wedi mynd i'w
aros yn gwbwl gartrefol yng thranc 0 dan droed gwr blinedig
ngardd Crud-yr-Awen, tair ston -ar-ddeg,
Penisa'rwaun. Gan eu bod nhw mor hapus

Yn ystod fy mhlentyndod rID yn cartrefu yn yr ardd 'cw fe
fu gen innau greaduriaid anwes, wnes i dipyn 0 waith ymchwil
boed gwningen, pysgodyn aur, amdanyn nhw, a choeliwch neu
ac ar un cyfnod, grwban. Ond y beidio rna'n nhw'n greaduriaid
rhai a gofiaf fwya ydi'r ddwy diddorol iawn.
gath, Mwt a Tibs. Wyddwn i ddim y gallan nhw

Mwt oedd cath fy gysgu am dair blynedd heb
mhlentyndod i. Y gath honno a ddeffro. Mae gan rai ohonyn
gafodd y profiad 0 gael ei nhw rna phum milo ddannedd,
gollwng 0 ffenast llofft Bryn ac ma'r dannedd i gyd ar 'i
Alun ynghlwm wrth sgarff pen- tafodau nhw. Coeliwch neu
blwydd fy nhad, fel parasiwt. beidio rna nhw'n cusanu eyn
Na, agorodd y parasiwt ddim, cael cyfathrach rywiol. A dim
ond diolch i drefn natur fod gan ond unwaith mewn oes ma
garbed naw bywyd, fe ddaeth nhw'n cyflawni'r weitbred I
MWl dros y profiad brawychus. honno. Gweithred sy'n cymryd
Cath dyddiau plcntyndod Euron deuddeng awr iddyn nhw. Na, I
ocdd Tibs. Roedd honno yn tydi bywyd malwan ddirn yn fel
awyddus i ddysgu, roedd hi'n i gyd, nagydi? Mae 'na
sgolar, ae fe ddilynai Euron yn wirionedd mawr yn y dywediad
amI i'r ysgol. Ei phrif hoffter 'ara deg fel malwen'. A wyddoch
yno oedd dringo'r llenni, ac fe chi bod yr Emericanwyr yn
gafodd ei diarddel o'r sefydiiad bwyta tua phum can miliwn 0
addysgol yn gynnnr yn ei bywyd. falwod bob blwyddyn. WeI pob

Un ci fu ar yr aelwyd, Pete croeso iddyn nhw, neu rywun,
oedd hwnnw ac fe ddod i'r ardd 'cw i he lpu eu
yrnddangosodd erthygl goffa hunain. Fe'i cewch nhw'n rhad
iddo yn yr Bco pall ymadawodn ac am dtlim.
u'r fuchVQQ hQ~l~..yyl blwydLlyu Mac 'ua fwy 0 groeso rr adar ,
yn 01 bcllach. Oedd, roedd Pete sew. Mae nhw yn gwledda acw
yn gymeriad. Roedd o'r un mor drwy'r dydd ac yn mynd drwy
ffyddlon yn nhafarn y Gors bwysi 0 gnau. D\vi'n treulio
Bach ar nos Sad\vrn ag y byddai oriau yn 'i gwylio nhw, weithia
o yn gwarehod drws Capel yn bW)Tdo'i gilydd, dro arall yo
Bethel yn amyneddgar ar fore bygwth ac }Tn ymladd. Yn
:SuI. Mwngral oedd IJete - ond ddi,veddar mae 'na ddwy
pedigri 0 fwngr~1 ~olomcn 'In dod ,,~w yn

A dyna fi, ar fy ngwaetha, rheolaidd am frecwast, cinio, te
'Y'i~i ~rwyLl.ru i Ycrllcl. Ond a ~wper. Colomenod a hanner
dowch hefo fi i'r ardd 'rna iweld cylch du ar gefn eu gyddfau.
y creaduriaid sydd wedi dod Maent yn fwy ofnus na'r
vma h~h gani.3t£d. V blincin colomenod :;;ydQ gilD drilcd ar y
malwod 'rna. Pam rna nhw'n dod mae::; yng Nghaernarfon. Mae'r I
yma? Docl) 'rna drum plot 0 adar baclh Q bwythau yn eitha
lysiau 0 gwhwl ac mae ~~yra, cyfeillgar a'i' gilydd. Rydwi
~llW!1raC reg iddi, YIl ceisio wodi eu bedyddio nhw ~'r
cadw'r ardd yo wcddol daclus. en\.vau Mair a Maratha. I
Ontl yma rna nbw'n yn un IJeidiwch gofyn pam.
fyddin gragenog. Perawn i'n hoff Does gen iddim enw ar yr un I
o fnlwod fel hyr-bry~ fe sawn o'r malwod. Dduwn ibrill iben.

I
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Y cof mwyaf byw sydd gennyf
ohoni oedd ei chraster pan
fyddwn yn cael fy ngwthio dan'
ei chongl yn y bore bach i gael
fy ngwarchod ganddo tra
byddai fy rhieni allan yn
godro'r gwartheg.

N i fu carthenni mor drwm
yn ffasiynol yn ymarferol yn y
blynyddoedd diwethaf.

Felly yn ei phlyg y bu'r
garthen ers tua ugain mlynedd.
Rhyw bum mlynedd yn 61 tra'n
gwneud y clirio blynyddol ac
edrych arni, mor unigryw ei,
phatrwrn, teimlais ei bod yn
resyn 0 beth ei bod yn cael ei
chadw o'r golwg. Nid oeddwn
yn teimlo fy mod eisiau ei rhoi
ar un gwely gan fod ymylon ei
dau ben wedi treulio yn arw,
oberwydd y defnydd a fu arni
yn y gorffennol. Felly dyma
gael y syniad o'j harddangos fel
tapestri a'i hongian ar fur yr.
ystafell fwyta. Bu'n rhaid twtio
tipyn ar yr ymylon a'i sicrhau
ar ffram. Er hynny, roeddwn yn
dra balch o'r ymdrech yn y
diwedd. Roedd teulu a
chyfeillion yn llawn edmygedd
ohoni yn ystod eu
hyrnweliadau a chael mwynhad
o syllu arni a'i hastudio dros
bryd 0 fwyd.

Pan ddaeth yr holl
gyhoeddusrwydd diweddar
roeddwn yn bynod falch nad
oedd )TIl dal yn ei phlyg o'r
golwg. Beth ddwedai fy nhaid
tybed, 0 weld y garthen a'i
cadwodd mor gynnes yn ei
ystafell wely yn ystod gaeafau
rhewllyd a fu, yn hongian yn
sioe ar fur yr ystafell fwyta?

D. P.0 ENS RHIWLAS
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Bu aml i gyfeiriad yn ystod y
ddwy flynedd ddiwethaf yn )r
Wasg, yn arbennig yng
nghylchgrawn Y Casglwr, ac ar
ambell raglen deledu, am
Garthen Pwllheli.

Rwy'n cyfrif fy hun yn dra
ffodus fod un gennyf yn fy
meddiant, ac mae hynny i
gyfrif oherwydd i mi ei
hetifeddu gan fy nhaid, y
diweddar Hugh Davies, Ffrwd
Goch a anwyd yn 1878.

Hanai ef 0 Danycoed ac
mae'n debyg mai yng nghyfnod
ei ieuenctid yr oedd y carrhenni
yn cael eu nyddu. Yn dilyn
chwalu'r cartref yn Nhanycoed
mae'n debyg i'r plant gytuno ar
eu dewis 0 gelfi i'w dwyn i'w
cartrefi eu hunain a dyna sur y
daeth y garthen i Frynrefail.
Roedd fy hen nain yn hanu o'r
Waunfawr ac yn ferch i deiliwr
yn y pentref. Daeth ei gist
dderw, fel yr adroddwyd i mi
lawer gwai th, lie yr oedd yn
storio ei ddefnyddiau cyn eu
teilwria, yn un arall 0
ddewisiadau fy nhaid i'w
gartref ac sydd yn fy meddiant
o hyd. Mae'n wybyddus fod
rhai o'r carthenni hyn wedi cael
eu g\\ neud yrn Melin Pon trug,
heb fod yrnhell o'r hen gartref
Oherwvdd hynny ac efallai y
traddodiad oedd yn y teulu 0
yrnwneud a defnyddiau, mae'n
debyg ei bod yn wir ddeisyfiad
cael rneddiannu earthen mor
drawiadol.

Roedd y garthen yn cael el
defnyddio yn rheolaidd ar wely
f}' nhaid yn ystod misoedd oer
y gaeaf pan oeddwn yn blentyn.

BW5 22 sedd ar gael ar gyfer pob
malh 0 logi preifat - nosweithiau
allan, parLIoll, tripiau ae ati.
Gwa~anaeth per50nol d lhclerau
Thesymol gan (01248) 361044

BWS BACH AR LOG

Am fwy 0 wybodaeth, ffoniwch:

(01286) 677013

YdyCh chi'n ddibynadwy ae yn gallu rhoi chwe
awr o'ch amser bob wythnos? Nid oes angen
profiad na sgiliau arbennig, cewch hyfforddiant

"awn.

GWIRFODDOLWYR
Rydym angen

1\

CAB GWYNEDD & DE YNYS MON
Bangor • Caernarfon • Doigellau • Pwllheli

eARTHEN PWLLHELI

Madam Butterfly hefyd a llawer i
unawd operatig arall. Y mae
Mari yn gwerthfawrogi gwaith a
dylanwad Marilyn Rees, ei
thiwtor yn y coleg. Mawr iawn
y\V ei diolch iddi hi am ei
11wyddian t.

Er iddi ganu yn Ncuadd Sant
Dewi, Caerdydd, ac enrnll
Ysgoloriaerh Mary Violet
Williams) yr awr fawr yn hanes
Mari yw'r noson arbennig
honno ar lwyfan yr Eisteddfad
Gcncdlaethol ym Mcifod yn mis
Awst eleni. Y noson honno, 0
flaen cynulleidfa cnfawr yn
ogysial a miloedd o wylwyr ~.
teledu, swynwvd paw h 011 am
ugain munud gan lais cyfoethog
a thalent arbcnnig ,\1ari \'\')'n.
Do, fe cnillodd ,\{sri
ysgoloriaerh \\ Iywyn Roberts }'
noson honno gyda chanrnoliacth
uebel. Uchelgais pob IInawdydd
ifsnc vw'r orche [ hon a hu vn
allweddol i I\\") ddiant sawl
unawdydd operatig pr()ffesj~'nol.
Cofir fel }f htl i Bryn Terfel a
Rhian O\t"en ( Llanberis) rannu
y \vobr hon yn y gorffcnnol.

Dl"YI'Y gyfrwng yr y!>goloriacth
a chyfrilnitlu noddwyr ~r~il1)
megis Cwmni Laura A~hle)r, gall
Mari ddilyn cwrs dwy tl~'nedd
rchwaneg-ol yn y coleg l'\.v
mcithrin ymhcllach mewn
ieithoedd unawdau operatig.

Ydy\v y mae Mari Wyn \vedi
llwyddo yn eithriadol ac wedi
gwcirhio'n hynQt1 Q galed i
gy{lawni ei gorehestion. Pan
garter am :>eibiant, da! i ymarfcr
ej chanu a \.vna. Gwledd
arbennig i dcithwyr a gerdda
heibio iRbe dai Efrog am gopa'r
Wyddfa yw clywed y llais
cy[oeLhog b\yn. ffodll~ itlwn i
Vncl hrnest pan yn ei weithdv
nell )'0 y gerddi yw cael clywed
miragl y canu :i\vyTIol.

Ond belh am y dyfodoll
Uchelgais Atlari vw bod vn seren
operatlg enwog, a chael canu yn
y Ty Opera yn Pfr()g Newydd.
Yo <;icr,mae ei Lhracd yo gadarn
ar y ll-wybr j'r hrig. DymunaJ
bob 11\vydtlialll a bendilh, a hVl'yl

P1eser o'r mwyaf
yw ysgrifennu

ychydig eiriau yn
olrhain hanes
gyrfa Man Wyn yo
y maes cerddorol a
chanu operatig.
o Lanberis y

daw Mari, yn Ferch
i Mona, 6.Slf}'d
Fictoria, ond yn 3
Rhesdai Efrog y
mae wedi byw y
rhan helaeth c'i hoes. Yno gyda'i
thaid a'i nain, Now, diweddar
erbyn hyn, a Beryl, sydd wedi
chware rban mor amlwg yn ei
gyrfa.

Derbyniodd ei haddysg
elfennol yn Ysol Dolbadarn yna
Ysgol Brynrefail, LJanrug ac }T
mae'n awr yn Fyfyriwr yng
Ngholcg Cerdd a Drama
Caerdydd.

Pan yn ifanc iawn yn yr ysgol
a'r Ysgol Sul, roedd Mari yo hoff
o ganu gan feddu ar lais glan
plentyn. Bu Gareth Jones,
Organydd Capel Coch 0
gynhorthwy mawr iddi yn y
dyddiau cynnar, ac hefyd Enir
W}'Il 0 Rhiwlas. Tra yn darparu
ar gyfer y Lefel A yn Ysgol
Brvnrefail, darparwvd hi gan
Sian Wyn Gibson. Yn ystod ei
gyrfa bu'r pianydd, Annette
Bryn Parri, yn gefn mawr iMari,
a mawr 'f\v ei dylcd I'r
cerununon llyn

Pan yn blentyn enillodd Iawer
gwohr mewn eisteddfodau lleol!
(.t lhYSLiolacth 0 hyn )'w'r llu
dysau ayyb. sydd ganddi gartref.

Am gyfnod cafodd Mari
seibiant 0 ganu, a da 0 beth oedd
hyn. Datblygodd ei llais yn
rhy"feddol ac fe sylweddolodd a
hi ac eraill fod llais unawdydd
uperiil ig gll1ldL1i.

Aelb ~Tn fyfyri"vr i Goleg
Cerdd a Drama Caerdydd ac, yn
dilyn ~rrf~\ tu hwnt (')
lwyddiannus )'no, graddiodd
eleni.

Tcs yl'l y colc6 daeth Mari i
amlygrwydd ohenvydd ei llai~
soprano cyfoethog a'i
phersonoliaeth addas i ganu
ltf1awd~u ot'\/!,.ntiLl- D~wi!lwyd hi
i oQel hyfforddianl mewn
'MgArer Clg~~e~'am tllhra\{lOn

• Lie IeJ:1V11<.>O meo1s nr~sa crb~cna (')

PeLersburg, R\vsia. Y mae \vedi
llwyddo i ymgad)'mu Q cbwu
me'Wll icit1'lOCdct c1:'tTc~n mes~s
Ffrnn~e~>RW~le~ae Almaene2.
Vn barod y mae wed~ canu gyda
Chwmni 0l'le"a lcucncliJ
Cymru. Iii oedd Y Beggar
W'o n'l0 n rn CSween't Tudd' DC

llef}rd Lucy yn 'Opera .raradi::,c·

Mari
Wyn
Williams
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Duke and Duchess of fOrk, April
27 1899.' Yr awgrym yw fod y tai
wedi eu hadeiladu tua'r cyfnod
hwn, ac iddynt dderbyn yr enw
'brenhinol' i gofio am yr
ymweliad. Oes rhywrai yn
gwybod yn union pryd yr
adeiladwyd York Terrace? Yr
unig dai yo yr ardal sydd wedi
eu dyddio yw Vaynol Cottages, a
adeiladwyd yn 1906. Gyda llaw,
mae llun 0 ymweliad y Dug a'r
Dduges a Llanberis yn y llyfr
'Griffith Jones: Ffotograffydd
Cynnar o'r Felinheli'.

Ac 0 son am enwau strydoedd
yn Llan beris, oes unrhyw un yn
gwybod pam fod cynifer 0
strydoedd yno wedi eu henwi yn
Saesneg? Gwn rnai dyna'r
ffasiwn ers talwm. Roedd rhyw
urddas arbennig yn cael ei osod
ar dy neu dai os oedd ganddynt
enw Seisnig. Meddyliwch sawl
London House, Birmingham
House, Manchester House ac ati
sydd ym mhentrefi'r fro, er mai
siopau, mae'n debyg oedd llawer
ohonynt ar y cychwyn. Yn
Llanrug, er enghraifft, ceir
enwau Cymraeg gyda'r
ychwanegiad (terrace' - Arfonia,
Plastirion, Greuor, Disgwylfa.
Yn Llanberis ceir Goodman,
Yankee, Newton, York, Victoria,
Vaynol a Turner. Ar dir Tlodion
Rhuihun yr adeiladwyd
Goodman, ond 0 ble daeth yr
enwau eraill? Rhowch gynnig ar
anfon atebion!
Teulu 0 Gwm y Glo
Cefais alwadau ffon yn cyfeirio
at berthnasau i'r teulu sy'n
parhau i fyw yn yr ardal.
Gobeithiaf fedru dilyn y
trywydd }'TI ystod y mis nesaf.
Prifathro Ysgol Tan y Coed,
Penisarwaen
Daeth cais i law ynglyn a Beuno
jones, 9 oedd yn brifathro ar
Y~gol Ttlll y Coed ddechrau'r
ganrif ddiwethaf. Os oes unrhyw
un a gwybodaeth amdano, yn
I:o\vedig dyddiad ei far\v,
c)'sylltwch.
Teulu 0 Fethel
Drwy la\.v Selwyn Griffith y
daeth cais 0 Canada yn holi am
d~uJu 0 BarOll, Llanddeiniolen.
Oes unrhyw un o'r darllenwyr
yn ddisgynyddion 0 briodas
E,ran Hugh Griffith a Jane
Jones. Ganwyd chwech 0 blant
iddynt - yn Saron,
Llanddeiniolen. En\vau'r plant
oedd Sarah (ganwyd 1881) a aeth
i nyrsio; Elisabeth (g.18S4) a
briododd Roben Lloyd Jones, ac
a oedd hef)'d yn nyrs; O,ven
Roland (g.1885) a symudodd i
ddc Cymru i fyw~ac a ymfudodd
j Canada yn ddiweddarach;
Griffith John (g.1887); Harry
(g.1889) It hriododd Sally; ac
Evan Hugh (g.1892) a aeth, 0

bosibl, yn weinidog.
as oes unrhyw un a

b)vybodacth am Y [eulu, neu am
unrhy\v agwedd arail 0 hanes
bro'r 'Eco', cofiwch gysylitu a
Dafydd Whiteside Thomas,
Bron y Nant, Llanrug,
Caernarfon. (Ffon: 01286673515)

York Terrace, Llanberis
Cefais nifer 0 alwadau ffon yn
cyfeirio at y rhan hon 0
Lanberis, a chyfeiriwyd sawl tro
at y ffaith mai tal stiwardiaid
oedd York Terrace yn wreiddiol.
Soniwyd yn arbennig am un
stiward a occld yn bY'\( )'no, sef
Brwynog Jones,a gai ei adnabod
fel Alaw Mai. Bu'n organydd
lleol am dros ddcugain
mlynedd. Soniwyd hef)"d am
Robert 'Corni' Thomas, sef mab
Corncliull 'l-boma~) tllllg. Bu
yntau'n drysorydd eglwvs Nanr
Padarn am flynyddoedd la\\·er.
Pan oedd y teulu'rt by\v yn y
Bing, roedd coed rhosod yn l)'[u
yng ngardd tIrynt pob un 0 dai
Vaynol Cottages. G\vaith
William Thomas (Yncl Wil i
blanr yr 9rd91 i gyd), brawd
Robert, oedd tocio'r coed rhosod
yn flynyddol.

Cwestiwn a ofynnwyd gan
amI un oedd pam gaI,y'r tal yn
York Terrace? Cafwyd un
awgrym, ond ar h)'n 0 bryd, ni
g91laf ei gadarnhau. Yn ystod
mis Ebrill 1899 cafwyd
ym\veliad brenhinol a chwarel
Dillorwig gan y Dug a'r Dduges
E&08' M"e'r ymwcliad wcdi ci
gofnodi me\vn llechen ger Glan
Bala - uwchben y ddor a
arwciniai ers [alwm i gychwyn y
Ll\.vybr Main. Arno mae'r
arysgrif' (VISIT OF T.R.H.

llun! Mae cymaint 0 olion ar y
garreg fel mai anodd iawn yw
ceisio darganfod beth y\v'r
union flwyddyn a gofnodir
ambell dro. Mae'r diagram
gyferbyn a'r 11un yn rhoi syniad
i chwi ble i chwilio. Mae'n
ymddangos fod y flwyddyn 1816
yn weddol glir ac 0 bosibl 1714
neu 1794.

Efallai nad yw'r lefel ar y
garreg yn rhoi amcan cywir o'r
sychder 'chwaith, Rhaid cofio
nad oedd Pont Penllyn wedi ei
hadeiladu yn 1794) ac felly,
roedd lefel y llyn yn debygol 0
ostwng yn gynt na heddiwl

L_
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CY11 i'r lywydd llroi cefais al\.vad
gan Eirwyn Williams,
Llwyncocd, C,vm yOlo yn
adrodd fod Cgrreg ar Ian Llyn
Padat'n ac arni ddyddiadau wedi
eu ccr~o i so!nodi blynyddoedd
o sychder. Mae'r garrcg gerllaw'r
boot ym Mhenllyn. Be1lach, a
Iefel y dwr yn Llyn Padarn \vedi
codi'n 01, does dim posibl gweld
y cCl'fiaa~", 1 gyd.
Ymddiheuriadau am safon y

roddir arno yn America.
Erbyn i'r rhifyn hwn

gyrraedd y darllenydd, bydd
Rhian Williams ar wyliau yn
Williamsburg - ac yn mwynhau
pryd blasus 0 'grits', gobeithio.

Oes rhywrai eraill yn cofio
bwyta 'patent groats' at salwch?
Ac a oedd enw arbennig yn cael
ei roi arno?
Sioe Flynyddol Llanrug
Dau ymateb gafwyd i'r hanes am
y sioe fawr a gynhaliwyd ar dir
Castell Bryn Bras. 0 fewn
ychydig ddyddiau i'r 'Eco' ddod
o'r wasg, cysylltodd Mrs Naomi
Griffith, Hafan Elan, Llanrug.
Holi roeddwn ble roedd Robert
Griffith, Tai Disgwylfa, Llanrug
yn cael lIe i dyfu cymaint 0

amrywiaeth 0 lysiau a blodau ar
gyfer y sioe. Yn 61 Mrs Griffith,
roedd Robert Griffith yn daid
i'w diweddar \Vf, Llew Griffith,
ac yr oedd ganddo ardd nelaetn
yng nghcfn Tai Disgwylfa a
gynhwys91 dy gwydr a pherllan.
Rocdd yn arddwr 0 fri, a llyfrgell
o lyfrau garddio ganddo yn y cy
hefyd

Mae hirs R. Morris,
Penisarwaen yn cofio sioe yn
cael ei chynnal )'1ll Mryn Bras
yn ystod )' 1930'au. 'Primin'
fyddai'r enw a roddid iddo gan
ei thad, a ddeuai 0 Fan. Rocdd r
ieulu brvd hvnnv yn hyw yn y
Weirglodd Goch, a chofia am un
o'r bucbod yn cae] gwobr yn y
sioe, Mae hyd yn oed yn cofio
mai Mwynig oedd yr enw ar y
fu\vch. Byddai adar 0 bob math
yn cael cu barddangos yn y ~ioe)
yn enwcdis PQcoli61id ae i:1dar
tram or, lliwgar craill,

clliO[t AIves, wrUl gwrs, oedd
yn byw yn Bryn Bras hrrd
hynny, ac fel Stewart Barnard yn
gynharach yn y ganrif, roedd
ynlau'n noddwr hacl i achosion
ileol. F~int tybed 0 bel
droedwyr y cylch sy'n
sy1weddoli mai fo oedd yn
gyfrifol am gyflwyno Cwpan
Alves i systadlu'n flynyddol
amdani?
Cofnodi Sychder

~n Rl1ian William~,
Rhiwbcin,,) Cllcrdydd y dacth yr
~ll ym9(etJ. Mae'n son am fWyta
platt!\d 0 'grit~',c18moch 9C wy i
frecwast tra ar ei gwyliau yng
ngogledd America. Roedd wedi
clywed am y bwyd hWD o'r blaen
- :.Ir y rhllglen deledu honno a
groniclai hanes y teulu rhyfedd a
rhyfeddol hwnnw y 'BcverJy
Hillbillies'. Byddai·r nain yn y
rhaslen honno bob amscr yn
coginio 'gri[s and jo,,,lS',

RhQe~ Rhian Williams
gynnig ar y pryd hwyd, ~c 'at' 01
ttn 11011<1 ~qg,f' wyddwl1 beeft oedd
y ~]Tics". sej <'palonl fl"(Jt1t~".
RWy'11 copo ei gael fIartrc! yll
LLanberis] a I,yt~nyJel arfcr pan
fyddai rhyw salwch aroaf ~

Y gwallaniaerb rhwng 'grits)
LlanDcrl~ ers lalwm a 'grits'
America oedd y ffaith mai gyda
llefrith a siwgr y byddai mam
Rhign Willinm~ yn Cl bar!lto~.
I.wmp 0 fenyn, halen a phUpur a

Yn rhifyn Medi o'r 'Eco' cafwyd atgofion ga~ Mrs Eirlys
Williams 0 Ddeiniolen am y gwahanol fathau 0 fwydydd a arferai
gael eu bwyta ers talwm. Soniodd am fath 0 com flakes a werthid
dan yr enw 'Sunny Jim', ac am ddulliau gwahanol 0 ddefnyddio
grawn a llefrith ibaratoi prydau.

Erbyn hyn caDwyd dau
ymateb i'r nodiadau rheini. Gan
Dyfed Evans 0 Bencaenewydd y
daeth llythyr ynglyn a'r 'Sunny
Jim Corn Flakes' - ond nid
dyna'r enw, meddai. 'Sunny Jim
Force' oedd yr en w arno, a
hynny i gyfleu'r egni a ddeilliai
ohono. 'Yn achlysurol fe geid rhyw
anrheg fechan tu mewn ir boes. Un
boblogaidd gennym ni '1~hogiau
oedd chuiymas, set dam 0 gardbord
crum, bylchau toumd ei ymyl a
llinyn trwy ddau dwll yn ei ganol.
Wrth gordeddu a llacio'r llinyn
byddai't churvmas yll chuiytlio - a
chuiyrnu. ((Wlzirligig" yw'r enw
Saesneg, er na uiyddem ni mo
hynny! Ceid hefyd ytl y paced 0 dro
i dro, fwf!:Wd a llun Sunny Jim
amo yn wen igyd. J Yn 81 Dvfed,
'byddai llawer 0 bob I yn
defnyddio'r bOCSllSgwag i gadw
toriadau papur newydd - math 0
sustern ffei1io syml. Byddai Bob
Owen yn un o'r rhcini, a gwelir
llun 0 focsu::. 'FQr~~'yn ~i
lyfrgell yng Ngnroesor ar gsfn
siaced lwch cyfrol Dyfed Evans,
Bywyd Bob Owen.

'SUNNY JIM' A
PHLATIAD 0 'GRITS' ~
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Mae'r Cynllun yn brin 0 gyfraniadau
n~ddau trydanol,
yn arbennig poptai, oergelloedd,
peiriannou golchi a rhewgelloedd fyddai'n
addas i'w cleientau or incwmisel

Cynllun Dodrefn
antur WAUNFAWR,

Peidiwch a gori ar
stori - anfonwch

hi i'r ECO

Does w'bod beth i'w ganfod
yn y borea'. Dyna fora LIun,
sef yr unfed ar bymtheg dydd
o fis Medi y flwyddyn 2002.
Mae'n 9.43 a.m. Taro ar gorff
marw twrch daear, (gwadden),
yn gorwadd ar ei fol mewn
gwter ar ochr y ffordd. Mae'n
fora braf, a'r rywydd wedi bod
yn fWYIl crs cwpwl 0 ddyddia'.
Nid oes archoll ar gorff
melfedaidd-ddu y sawl fu farw.
Does arno ddim olion ()
frathiada' dan nadd ciath, ci na
llwynog. Ni wasgwyd chwaith
gan deiar car. Dychwelaf adra
er mwyn ymorol am dap
mesur. Mesurir. Ail-fesurir. A
fS'Wneir hynny y trydydd tro
11cfyd. Mi al111y5'iJ dwyllo nr
adcga'. 0 flaen ci drwyn iben
ei gynffon mae'n mesur 152
em. Mesurir ar draws ei gefn
yn ogystal, a chofnodir ei fod
yn 5cm. Yn ei dwncl
tanddaearol, er mwvn svmud,
mae angan hyn 0 le ar y
'w'- '''Q\l'' byc;h"l"l1 Pc'i-Ifotozrafffir ae vna ail-
ddychwelir y corff i'r ddaear.

Ac yna, fora Dydd Llun y
dydd C)'Dluf 0 fiB Mcdi, ~OO~,
am 11.20 9.m., bran yn yr
llnion fan as y t'ra\,vyd ar gorff
Y L\vrCll Qatar tl\.vyddyn CYIl
bynny~d\iuir 0 hra J gum "n
ara11. Mae'r [ywydd yn lIed
braf. Ond 'mae7n ocri)n goblyn
erhyn nos' fel y d>wedwyd
wrlh yf yn dd~Don s~r~olmewn
Cymra) g croyw yn ~,Llythyrdy
l1cQ1. <) 5~ntod. corff marw e~r ~
chwilot::l am dap mesur. Y tro
hwn cto m~~urlrdro~on.
Mn.e~n161 em. 0 113'ne: drwyn

gair wedi'i ddeud drosto yn ~.
Gymra'g! Da nad oedd
garddwyr ac amaethwyr diw ~d
gerllaw. Ond dyna fo 'dvdv
twmpatha' tyrchod daear heb
fod yn poeni pawb! Yr unig
gyngor a roddaf ydyw eich bod
yn gosod petal wag uwchben
mynedfa twll )' twrch daear.
Bydd swn y gwynt yn taro/rr
erbyn y botal yn peri iddo
ddianc am ei hoedl o'r ardd,
a'r cael

Dau dwrch daear yn yr un
lIe, ar ddyddia' Llun, yn }'
borea'. Pendronais lawar dros
yr hyn a welais. Beth sydd a
wnelo'r ystadega' a chwi a
mirma'P Llawar, a dim byd oll.
Yn llvfra' bvd Narur, a CD I
ROMAU, a gyhoeddir dros y
Clawdd Offa, mae'r mesuriada'
a gynhwysir ganddynt
ynghylch maim tyrchod daear,
yn gwbwl wahanol i'w gilydd!
Ia, rhwng 10-15 em, ydynt ar
eu Ilawn britiant. Ond
gwyddom nynl Fe] aralll
Wyddoch chwi be', hwyrach
eleni em bod yn torn cwvs
newydd, ond gwell inni bcidio
a brolio'n ormodo} ynghylcb y
[faith fod gennyrn yn eill cilcYl~
bye/Ian ni o'r ddaear gewri yll'l

rrfyd fyr,,'~(/dJU~UI ;.~] dIm ond I

rhA8 orn i 8'a~elwyr ff~ithig' I

gogyfar a llyfra' byd Natur, a
gyllocddir dro~ y Clawdd Offa, I
ddcchrct' 11C)vid ffcithiu' ac
ystlldeag' \In{{hylcb yr hell
dyrc/zwyr bye/zalll duorz, a
ch~Tdnab(\d mat ym!t ym mro
Eco'r W)'ddfa yng Nghymru
tin gwlad, y t)rnnwyd sylw
gyntaf at y peth!

Dau Fora Dydd Llun -
cyd-ddigwyddiadau Diddorol?

gwrando ar y canu, a chyn
bwysieed oedd cyfraniad Plant
Ysgol Uwchradd Brynrefail.
Fe'm swynwyd a chanu
disgybledig cor yr Ysgol yn
atsain yn felodaidd i gefndir y
capel ardd. Llongyfarchiadau
i'r ddwy athrawes am yr emyn
tymhorol a gyfansoddwyd
ganddynt. Yr oeddwn wedi
dotio hefyd at ddull
hamddenol y bobl ifainc tra'n
sgwrsio'n gartrefol 0 fiaen y
carnerau. Llongyfarchiadau
Ysgol Brynrefail am gyfraniad
mor odidog.

Rhaglen gwerth chweil
oedd hon ar gyfer SuI
Diolchgarwch. Hoffwn
ddatgan fy ngwerthfawrogiad
diffuantaf i bawb a gymerodd
ran gan sicrhau llwyddiant yr
oedfa. Yn arbennig, diolch i
Rol Williams am ei
weledigaeth a'i gyfraniad i'r
rhaglen gyntaf a ddarlledwyd
fisoedd yn 61, yn ogystal a'i
egni brwd bob amser.

Oes yn wir, y mae gennyf
lawer iddiolch amdano.

JOHN H. HUGHES

Y trydydd SuI ym mis Hydref
yw SuI Diolchgarweh
traddodiadol y Cymry. Aeth y
Dydd Llun Diolchgarwch
allan 0 fod ac yn anghof.

Eleni, bu'r SuI
Diolchgarwch 0 fendith mawr
i mi. Cefais wahoddiad i
annerch Plant Ysgol SuI Capel
Ebenezer, Caernarfon yn ystod
oedfa'r bore, sef gwasanaeth
Diolchgarwch y Plant. Daeth
llu 0 blant i'r gwasanaeth,
gyda rhieni, neiniau a
theidiau, i weld eu plant bach
yn perfformio. Yn wir, fe gaed
gwledd 0 ganu, adrodd ayyb.
Huliwyd y set fawr a phob
math 0 lysiau a bwydydd, ie,
offrwm i eraill oedd yr holl
nwyddau hyn. Roedd yn
arnlwg fod y plant yn gwybod
eu gwaith i'r dim ae yn sier, fe
werthfawogir llafur ealed Mr.
Elfed Hughes. Arolygwr yr
Ysgol SuI, a'r athrawon eraill.
yn yr hwyr braint oedd cael

mynd i Gapel Brynrefail i
bregethu. Mwynhad i mi bob
amser yw cadw cyhoeddiad ym
Mrynrefail ymhlith y
cyfciIIion deallus sydd yno.

I goroni'r cyfan darlledwyd
Oedfa 0 Ddiolchgarweh yn y
rhaglen adnabyddus 'Dechrau
Canu, Dechrau Canmol' ar
S4C yn yr hwyr. Hyfryd oedd

I SUL DIOLCHGARWCH
Hydref 1ge9 2003



.lawn.
DYMUNA Lowri, 13 Ffordd T9 Du
ddioleh i bawb am yr anrhegion,
blodau, cardiau a'r galwadau ffon
a oueroyntooo ar ben-blwydd
arbennig.
DYMUNA Catherine Pritchard, 1
Dol Eilian ddiolch i'w pherthnasau
a'i ffrindiau i gyd am y lIu eardiau
ac anrhegion a gafodd ar el phen
blwydd arbennig yn 80 oed.
UNDEB Y MAMAU. Yn Festri
Eglwys St Padarn bnawn dydd
Mawrth, 7 Hydref y cynhaliwyd ein
cyfarfod misol. Cymerwyd y
gweddlau gan Mrs Betty
Humphreys.

Croesawyd ein gwr gwadd, set
Mr Ken Jones, Blaen Odol atom a
chafwyd pnawn hynod 0 ddiddorol
a dysgedlg yn ei gwmni. Hanes
lIeol oedd ganddo dan sylw ac yn
wir, addysgiadol iawn oedd yr
hanes hofyd. Trafodwyd ychydi9 0

taterion busnes.
Mre Audrey Evan5 oeod yr un

yn ymorol am y baned a Mrs Hilda
Wyn Williams oedd enillydd y raftl.
Gwnaed y diolchiadau gan Mrs
Nan Owen a Mrs Gwen Williams
yn Gilio.
Dlweddwyd trwy adrodd y Gras.
DYMUNA Derek a Freda Jones,
52 Mae:.; =eoarn ddlolch rr teuiu,
cymdogion a ffrindiau am y lIu
cardiau, anrhegion a blodau a
gafwyd ar achlysur dathlu eu
Priodas Ruddem.
DYMUNA Dilys Wyn Jones, Bryn
Pistyll, Faehwen ddiolch am y lIu
cardiau, galwadau ffOn a'r
vmweuadau yn ei phrofedlgaeth 0
golli ei mam, sef Susie Roberts, ar
28 Hydref 2003 yn 95 oed.

Cynhaliwyd yr angladd yng
Nghapel Goch ac yn dilyn ymn
mynw~nt Llann.lg,

Diolch arbennig 1'r Parch John
Pritchard, y tad McNamara,
Gwynfor Jones am yr holl
drefniadau ac i Gartref Preswyl
Penisarwaunm, lie cafodd otal
tyner yn ystod ei harhosiad yno.

C6R MEIBION. Eglwys Santes
Fair, Llanfairfechan oedd eyrehfan
y Cor brynhawn Sui, 14 Medi. pan
gymerwyd rhan mewn
gweithgareddau i ddathlu ailagor
yr Eglwys, yn dilyn gwaith
atgyweirio helaeth.

Nos Wener, 3 Hydref,
cymerodd y Cor ran mewn noson
amrywiol yng Nghlwb
Cymdeithasol Rhosgadfan.
Cytlwynwyd derbyniadau'r noson,
dros £500, i Adran Caner, Ysbyty
Glan Clwyd, drwy law Mrs Ann
Thompson.

Neuadd y Pentre, Penmachno
oedd nod y Cor ar 17 Hydref.
Derbyniwyd y gwahoddiad gan
gangen Merched y Wawr y cylch,
a ehafwyd noson foddhaol yn eu
mysg.
DIOLCH a GALaN. Mae Dilys
Baylis wedi derbyn tlws rhaglen
deledu 'Diolch 0 galon' . Cafodd ei
henwebu gan lona ac Andy am ei
gwaith yn ysgrifennu a chyfieithu
pen illion iddynt ar hyd y
blynyddoedd.
HOFFAI Annie a Gareth, 21 Dol
Eilian diolch yn fawr i'r teulu,
ffrindiau a chyrndoqron am y
gaJwadau ff6n a'r ymweliadau a
gatwyd tra bu Gareth yn yr ysbyty
ac wedyn gartret. Diolch yn fawr

LLANBERIS- Gwyneth ae Eifion Roberts
Ff6n:870740

Dilys B9yLi~wed! derbyn Tlws Rhaglen DeJedu 'Diolch 0 Galon'.
Fe gafodd Dilys ei henwebu gan lona ac Andy, i ddiolch am ei
g\vai[h 0 ysgrifennu a chytleuthu penillion iddynt ar hyd y
blynyddoedd.

~
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Ffon 871278
www.ybistro.co.uk

Perchnogion: Danny a Nerys Roberts

ysgol werth £328 0 Iyfrau am
ddim. Diolch yn tawr iawn i bawb.
Marathon Llundain. Casglwyd
£417 0 arian nodd! 0 ganlyn!ad i
Iwyddiant Mr ab Elwyn yn y
Marathon yn Llundain. Dioleh yn
fawr iawn i bawb.

Roedd gwobrau ariannol i'r rhai
a gasglodd fwyat 0 arian a dyma'r
canlyniadau:
CA 1: Ynyr Davies (£40): £5; Osian
Worth (£20): £3; Aron Griffith
(£15)' £2.
CA2: Peri a Cadi Murphy (£25.80):
£5; Sian Jones (£17.50): £3; Alicia
Jones (£16): £2.
Cystadleuaeth y Dally Post. Mae
lIun ° blant y Dosbarth Derbyn
wedi ei gynnwys yng
Nghystadleuaeth 'Cutest Class' yn
y Daily Post. Mae ffurflGnni ar gael
i bleldleislo ac os y byddant yn
Ilwyddiannus bydd yr ysgol yn
ennill gwerth £500 0 docynnau.
as gwelwch yn dda pleidleisiwch
i'n dosbarth ni. Dlolch yn tawr,

DYMUNA David a Dawn Parry, 14
Tai Marian ddiolch i bawb a
gefnogodd David pan abseiliodd i
lawr Tw Marewis er budd Ymchwil
Leukaemia. Casglwyd £750.

Mae Rhys, mab ieuengaf David
a Dawn, yn dioddef 0 leukaemia
ers blwyddyn a hanner, yn parhau
i dderbyn triniaeth yn Ysbyty
Alderhey, Lerpwl ac yn gwella'n
foddhaol ar hyn 0 bryd.

Diolch 0 galon i bawb am eu
cefnogaeth.
YSGOL GWAUN GYNFI
Cyfarfod Blynyddol
Llywodraethwyr. Cynhaliwyd y
cyfarfod yma nos Lun, 6 Hydref
am 6.30pm.
Hanner Tymor. Bydd yr ysgol yn
cau dydd Gwener, 24 Hydref ae yn
ailagor racowcoo 3.
ffQlr L.y1rau. Gynhetllwyd ffalr
Iyfrau Scholastic (llyfrau Saesneg)
yn neuadd yr ysgol yn ystod
wythnos 13-17 Hydref. Roedd
cyfle I unrhyw un brynu lIytrau yn
ystod yr wythnos ac enillodd yr

CYLCH TI A FI. Mae'r Cylch Ti a Fi
wedi ailgychwyn a bydd yn cael ei
gynnal yn yr Ysgol Feithrin bob
dydd Llun 0 1.30 hyd at 3.00 o'r
gloch. Croeso i bawb.
DIOLCHGARWCH. Nos Sui, 12
Hydret cynhaliwyd cytartod gweddi
Dlolchgarwch Cefnywaun.
Cymerwyd rhan gan amryw c'r
aelodau: Marian Jones, Eirlys
Gibson, Beti Williams, Beti Lloyd
Roberts, Yvonne Regan, Carys
Murphy, Anwen Thorman Jones a
Helen Sutherland. Y lIywydd oedd
Elfion Williams.

Bore Sui, 19 Hydref cynhaliwyd
cyfarfod Diolchgarwch y plant yn
Ebeneser. Cymerwyd rhan gan
blant yr Ysgol Sui a chatwyd sgwrs
gan y gweinidog, Y Parch John
Pritchard. Braf oedd gweld
cynulliad mor dda wedi dod
ynghyd.

Gyda'r nos yng Nghefnywaun,
cafwyd pregeth Ddiolchgarwch gan
ein gweinidog, y Parch John
Pritchard.
MERCHED Y WAWR. Cynhafiwyd
ein swper Diolchgarwch nos
Wener, 17 Hydref yn Tafarn y
Rhos, Rhostrehwfa Cafwyd pryd 0
twyd ardderehog a diolehwyd r'r
trefnwyr gan y Llywydd, Buddug
Jones.
CYFARFOD Y CHWIORYDD.
Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y tymor
yn Ebeneser pnawn tau, 2 Hydref
Dechreuwyd gan lona Richards a
rnoddwyd y tA gan Jean Pore
Jones ac M.C. Griffith. Cafwyd
sgwrs gan ein gweinidog, y Parch
John Pritchard, ar gytrinachau - eu
rhannu a'u cadw. Cynhelrr y
cyfarfod nesaf ar 6 Tachwedd.
Croeso cynnes i bawb.
COFION. Anfonwn ein cotion
gorau at Mrs Beti Lloyd Roberts, 6
Bro Deiniol. Aed a hi i'r ysbyty nos
Sui, 12 Hydret, yn tuan wedi iddi
symryd rhan ynS Nshyfartod
GWAddi'r Diolchcarwch.
Dymunwn iddi adtsnad buan.
DIOLCH, Dymuna Arwyn a Nla,
Talqarreq, Clwt-y-bont ddiolch i
bawb am y cardrau, anan ac
anrhegion a dderbyniwyd ganddynt
ar achlysur genedigaeth eu
hefeilliaid, Gwenno Lona a
Gruffydd son ar '6 Awst 2003.
Ghwa@r a orawo bach i Tomas
Glyn. Diolch 0 galon i bawb.
Catherine Aran. Roedd Catherina
Aran i tod i ddod i'r ysgol i gynnal
gweithdai drama a stori i'r plant yn
y~tod yr wythnos i!l-i"7 Wydraf
9n~1 yn QnHguu\J1 rOuod wedi ot
tharo a gwaeledd. 8ydd y
ow@lthd~ yn etlsl eu nan-orsinu
unwaah y bydd Ms Aran r: well.
COR 1.I.liiilSIAU'R GWEUNYDD,
Enlllwyr Clwb Cant mis Gorffennaf
oaco: G. Bean, Deiniolen (£10); E.
Bean, uemtoren (f5); B. W.
~oborts, Bontnewydd {~5}_
MIS Awst: I. Williams. Sir Ffllnt
lQ10}: A_ MorrIs. Caernarton (~5~
1-1. Williams, Rhiwlas {£5).
Mi~ Megj; A, Duffy, ceernerron
(~, O)j O. ovvun, nhiVVlo\j (EO), E.
Roberts, Bethel (£5).
Operation Christmas Child.
MCle'n amS@f gWrJ@UO y oocsys
unwalth eto. Os oes unrhyw un
angen pamffled, mae digon i'w cael
yn yr YS90I. Dewch a'ch bOC5YSi'r
YCfjol orbyn dydd Qw~n~rl 11:1
Tachwedd 2003. Dlolch yn tawr.

DEINIOLEN
~

Mrs Margaret Cynfi Griffith
Cynfi. Ffon: (870394)
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ennill y fedal efydd. Aelod o'r
tim hwnnw oedd Jayne Lloyd 0
Gaeathro a oedd newydd
ddychwelyd 0 Alaska lle roedd
yn eynryehioli Cyrnru ym
mhencampwriaeth rhedeg
mynydd y byd.

Roedd tim dynion hyn Eryri
hefyd yn rhedeg yn dda, gyda
Colin Donnelly 0 Ddinorwig
yn eyehwyn y cymal olaf yn y
trydydd safle. Yn ystod yeymal
olaf, daeth 0 fewn eyrraedd i'r
rhedwr cyntaf, ond yna,
dilynodd rai 0 redwyr olaf y
trydydd cymal, colli'r ffordd - a
cholli arnser, Bu'r anffawd yn
ddigon iddo ef a'r tim orffen yn
burned.

Gyda Dylan Jones a Robin
Halliday yn nhim agored y
dynion, daeth Eryri yn nawfed
mewn cystadleuaeth glos iawn.
Roedd y pedwerydd tim yn
ddeugeinfed, gyda Maggie
Oliver, Phil Jones a Dafydd
Thomas i gyd dros hanner cant
oed, ae yn rhedeg y eymalau hir.
Mae'r tymor rasio traws-gwlad
eisoes wedi cychwyn, a'r tymor
yn argocli'n dda i rai o'r
rhedwyr Ileol. Yn ystod mis
Taehwedd eynhelir ras
boblogaidd Penmaenmawr -
ras fynydd lleol olaf y
flwyddyn,

•nrnau,
Gyda phedwar eymal i'r ras, a
chweeh aelod ibob tim, golygai
g) fanswm rhedeg 0 bron i ddeg
millrir ar hugain a dros ddeng
mil 0 droedfeddi 0 ddringo.
Roedd dau gymal byr 0 tua
chwe milltir, un cymal canolig
o naw milltir a ehymal 0
ddarllen map a ehwmpawd 0
tua wyth milhir. Parau 0
redwyr oedd yn rhedeg y ddau
gyrnal rnwyaf Roedd cant a dau
o dimau 0 bob rhan 0 Brydain
vn vstadlu, a daeth tim- ~

merched Eryri )'n drydydd, gan

Llwyddiant a siom fu hanes
rhai 0 redwyr y fro yn Church
Stretton, Swydd Amwythig
ddiwedd mis Hydref. Dros
gopaon a thrwy ddyffrynnoedd
y Long Mynd y eynhaliwyd
pencampwriaethau rasus
eyfnewid ar fynydd eleni, ae er
nad oes yr un eopa uehel iawn,
roedd y llethrau hynod 0 serth
i'r dyffrynnoedd yn sicrhau
cystadleuaeth galed iawn i bob
rhedwr,

Roedd Clwb Rhedwyr Eryri
wedi anfon pedwar tim i'r
pencarnpwriaethau: dau dim
agored, un tim dynion hyn ae
un tim merched. Roedd nifer 0
unigolion 0 fro'r 'Eco' yn
eystadlu ym mhob un o'r

Pencampwriaeth Rhedeg Mynydd Ola'r Tymor

anrhydedd yma, ac mae cangen
Llanrug yn hynod 0 falch 0
Iwyddlant y ddwy.
DIOLCHIADAU. Dymuna Emlyn a
Kathleen Jones, 3 Ffordd
Glanffynnon ddiolch yn arw i'r
teulu, cymdogion a ffrindlau am
bob dymuniad da a dderbyniwyd
yn dllyn eu damwain anffodus.
Hefyd, fe ddymuna Wyn Griffiths,
Tan y Fron, Lon Groes ddiolch 0
galon i bawb am y dymuniadau da,
mewn ffurf galwadau personol,
cardiau a galwadau ft6n yn dilyn ei
lawdriniaeth yn yr ysbyty. Mae yn
gwella yn dda, diolch yn fawr iawn.
Dymuna Megan Jones, 56
Glanffynnon ddiolch I'W theulu a
ffrindiau yn Llanrug a Llanberis a'r
cylch am bob arwydd 0
garedigrwydd a dderbynlwyd ar 61
IIawdriniaeth yn Ysbyty Gwynedd.
Diolch hefyd i bawb yn Ward
Ffrancon a fu'n gwelnyddu.
PLAID CYMAU. Nos Fercher, 15
Hydref yn Sefydliad Coffa Llanrug
daeth Eurig Wyn, sy'n un 0
aelodau Plaid Cymru yn Senedd
Ewrop, i annerch. Y Cadetrydd
oedd Phyllis Ellis, a chyflwynodd y
staradwr fel yr unig un 0 aelodau
Cymru yn y Senedd sy'n dod o'r
gogledd. Rhoddodd Eung
adroddiad difyr am ei walth at
gyfrifoldeb fel aelod 0 Bwyllgor
Datblygu Gwledig y Senedd ac o'r
Pwyllgor Addysg a Diwylliant,
pwyllgorau 0 wir ddiddordeb I

Gymru. Yn wyneb pohsi'r Sfald ar
annibyniaeth, diddorol oedd nodi
mai gwledydd anrubynnot fydd yn
casl eu derbyn i Ewrop; fe ddylal
Cymru hefyd gael yr hawl i ymuno
a'r Cenhedloedd Unedlg.

Cafwyd cwestiynau a
thrafodaeth fywiog yn dilyn el
sgwrs. Diolch i Megan Roberts a
Nan Humphreys am ofalu am y
baned,

Bydd y cyfarlod nQsof nos
Fercher, 19 Tachwedd pan geir
sgwrs a onaneo gyda onecwar 0
gynghorywr Ileal ar Gyngor
Gwynedd, set Charles Wyn Jones,
Pat Larsen, Len Jones a Huw
Price Hughes. Bydd cyfle I bawb
ddod a'u cwestiynau a'u cwynion
i'r cynghorwyr. a chyfle hefyd I
brynu odd: ar y bwrdd 9werthu
DIOLCHIADAU. Hoffai Betty
nonerto. MtJlfod ornotcn yn faVYri'r
teulu, ffrindiau a chymdogion am y
QalVYiilgaU ffQn, cardiau I

vmwsuanau tnooau ar arran
dderbyniodd tra bu yn yr ysbyty ac
wedyn gartref.
j;)IOL.CHAA9ENNIO gan yr r;co :
Mrs JGan Walsn, Haran Elan, am
ei gwasanaeth dros flynyddoedd
malth, 'In dosbarthu'r papur bro yn
ardal Rhos Rug a LOn Groes.
Amser i roi eich traed i fyny rwan!
Diolch yn f9wr lawn ~ phob
dymunind da i Ghwi yn ~iGhGartref
n~wydd.
DVMUNA Albert a Carol, Ty
Newydd. J=fordd GlanHynnon
ddiolch yn fawr i bawb am bob
i\rwy~~ 9 gydymdcimlad, cardiau a
rh9<t1QI9n ~ 9d'iiJrbyniwyd yn dilyn

marwolaeth Mro Elizabeth Lynes,
Fachwan, mam Albert a naln
annwyl I Phillip ac Alex. Bu farw ar
26 Medi yn Ysbyty Gwynedd a
Gha~glvvyd £260 tuag at Ward
Conwv er cot amdani.

DIOLCH i bawb am eu cwmni ar
ddydd Sadwrn, 4 Hydref 2003 ym
ty mharti pen-blwydd yn naw deg
oed yn y Ganolfan. Hafan Elan,
Llanrug.

Yn gyntaf diolch i'r teulu i gyd
am drefnu a pharatoi'r parti.

I Mrs C McKinnon, Plastirion
am wneud ac am ddod a'r bwyd
ardderchog. Diolch heiyd i Llinos
Parry am ei chymorth ac am ofalu
fod popeth yn barod.

Ac yn fwyaf 011, diolch i fy
ffrindlau i gyd am rannu yn yr hwyl,
am y cardiau pen-blwydd, am y
dymuniadau cynnes, yr anrhegion
ac am y cofion. Fe fyddaf yn eu
trysori am byth.

Diolch 0 fy nghalon i chwi oil.
Megan Pritchard.
CYDYMDEIMLO. Estynnwn ain
cydymdeimlad a Rhian Whiteside
Thomas a'r teulu ar farwolaeth ei
thad, yn dawal yn el gartref yn
Rhostryfan.
PEN-BLWYDD HAPUS. i Mrs
Megan Pritchard, 3 Hafan Elan ar
ddathlu ei phen-blwydd yn 90 yn
ddiweddar. Llongyfarchiadau
mawr i chwi.
I Lorna Owen. Rhes Bryn Afon,
Crawia ar ei phen-blwydd yn 50
oed.
I Wendy Jones, Stad Talybont,
ruthau hefyd yn 50 oed. Brysiwch
wella hefyd, Wendy. Rydym yn
deall eich bod wedi bod yn yr
ysbyty.
LLONGYFARCHIADAU i Dylan
Lloyd Jones, Bod Ellen, Ffordd yr
Orsaf, ar ai ddyweddTad ag Enid,
sv'n wyres i Mr Cledwyn Williams,
T~'r Ysgol. Dymunwn y gorau I
chwi eich dau.
BRYSIWCH WELLA. Da yw deal!
roo Wyn emun, Tan y Fron, LOn
Groes yn gwella ar 61 derbyn
llawdriniaeth yn ddiweddar
Byddwch yn ymuno a'r cerddwyr
'rownd y bloc' vn fuan eto!
Mae Mrs Jennie Jones, Dinmore,
Stad Bryn Moolyn wedi cael
lIawdriniaeth ac yn gwslla yn arar.
Hefyd, Mrs Joyce Jones, 7 Bryn
Moelyn wedi cae I lIawdriniaeth eto
yn Ysbyty Gwynedd. Brysiwch
wella.
Dsallwn roo Mrs Eurwen WlllltJrn5,
Bryn oro. norco Glontfynnon wodi
ea~1 eamwam ira yn arcs yng
Nohaerdydd. Gobeithlo sich bod
wedi gwella.
LLONGYFARCHIADAU calonnog I
Clwen Llywelyn €\ Phyll;~ I=lIj~~~
gael au hanrhydeddu yn9
Nghynhadledd Plaid Cymru yng
Ngnnerdydd ddydd Gwenor, 1f)
U~dj VtI\ AtI\HAAI I~ I'\i !\ 11:,\1 OlwoP'l
fod yn bresennol, ond derbyniodd
rhylli~ Qr ;1 rh"n Qy~ty~9rif h~rdd
yn tyStio i'w 'gwasanaeth hir a
<;hlQdwiw' i Blaid Cymru.
Cyflwynwyd y tystysgrifau gan
Aelod ooneddol GorocHglon,
Qimon Thomas, mewn s~rllmr\OI"\I
9 fI"~n ~rQ.ithy Llywydd newydd,
Dafydd Iwan. Mae'r ddwy wedi bod
yn orbonnig 0 wvithgar yng
nglltlngen Llnnrug; lJu Olwon yn
Ysgrlfgnnyaa am lua ugaln
mlyneaa, ac mae ~ny",s wedl
owa.~a.naQthu t91 V£grifgnnydd
Pwyllgor ~tholaeth Arlon am
ddeng mlynedd ar hugain, yn
oQy\)tcli Q nlr;r Q ~vvyQQi ~rQili yn
11901 ac yn genedlaetnol I Blald
1"""..."." , VI"h\l~i" ",,,'n ~orh\/n \/r

LLANRUG
,

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



Gemau Pel-rwyd
blwyddyn 10

Brynrefail v Dyffryn Ogwen
Gem gynta'r tyrnor gyda'r
genethod yn chwarae'n dda ac
yn cymryd mantais 0 ffitrwydd
swell na'u 8"'''rlhwynebwyr.
Dcchrau da i'r tyrnor, yn
enwedig 0 gofio bod hanner y
tim yn aelodau newydd eleni.
Diweddglo campus. Brynrefail
11 Dyffryn Ogwen 3.

Brvnrefail v Friars
Ail gem y tyrnor ac er i
Frynrefail frwydro'n baled i
ddal y gwrthwynebwyr i 2-2 yn
yr hanner cyntaf, roedd Friars
yn gryfach ac fe sgoriwyd 5 aral1
Ganddynt eyn y chwiban olaf!
Brynrefail 2 Friars 7.
Brynrefail v Vsgol Syr Hugh

Wedi'r siorn 0 golli yo erbyn
Friars roedd y tim yn
benderfynol 0 wncud yn well yn
erbyn yr hen 'elyn', Syr Hugh.

Yn y chwarter cyntaf aeih Syr
Hugh ar y blaen 0 2-0 ond
brwydrodd tim Brynrefail yn 61
ac erbyn hanner amser roedd
hi'n gjfartal, 2-2.

Trwy eydol yr ail hanner
roedd yll frwydr galed rh\vng y
ddau dim gyda Brynrefs gam ar
y blaen, cyn i'r 11ifddorau agor a
gwneud y sgor terfynol yn
Brynrefai19 Syr Hugh O~'en 5.

Go dda genod! Cadwch i fynd
trwy gydol y Lymor gyda'r
vsbrvd. vma.

Rygbi BI.9
Chwaraeodd y tim ddwy gem yn
ddiweddar, yn erbyn Llangefni
ac Ysgol Friars, Bangor.

Yn erbyn y Monwysion,
cafwyd hganner cyntaf
cystadleuol gyda'r ddau bac
benben a'i gilydd. Roedd
amddiffyn Brynrefail yn fudan
yn erbyn ton 0 ymosodiadau.
Daeth cais i Langefni ond, gan
ddangos eu cyrneriad, tarodd yr
hogiau yn 61 gyda chais gan
David Ngaia. Yn 61 y daeth
Llangefni, a'u hail gais yn rhoi
mantais iddynt 0 10-5 ar yr
hanner, gyda thaclo cadarn a
rhedeg cryf. Daeth dau gais
cynnar i Daniel Ngaia ac Owen
Bracegirdle yn trosi, ac yna cais
gwych unigol 0 rediad David
Cashman ar yr asgell. Roedd
Brynrefail yn r heoli 'r gem
erbyn hyn a chais olaf Daniel,
eto wedi ei drosi gan Owen, yn
rhoi sgor terfynol 0 Llangefni
lO-Brynrefail 24.

Yn anffodus colli fu ein
hanes yn erbyn Friars, er ein
bod wedi amddiffyn yn ddewr
gydol }' gem. Nid oedd dau gais
Daniel Jones, un wedi ei drosi
gan Owen, yn ddigon a'r
'Bangor lads' enillodd 0 31-12.

Diolch I Owen Bracegirdle(9S)
am yr adroddiad

Forrestr Addie yn 5cfllQ501
i~wn h\;fyd ~ 111~wryw'r uiolch
aID eu cc:lJlugaelll yn ogys[al a'r
cysradleuw}'f 1 gyd.

Dcrbyniodd yr ysgol siec am
£300 gan y Gymdeithas a mawr
yw ein diolch am y s\vrn
anrh),Jeddus a'u cefnogaetb
gyson.

Deinioien; Formag a'r Prince of
Wales, Llanberi~ a 1Iu 0
unigolion hefvd.

Bu Ann Llo"d ac Awen,

Cynhali'vvyd y gY~ladlcuatth
flynyddol yno Nah1wb Colff
Cacrnarfon ar 2fj Mehefin 2003.
Caf\vyd nifer go dda, 32, yn
cy~tadlul 3'1' cnil1w)'T clcni oedd

Anvcl a Myrddin (IIogi"'r
W} LlLlfl1). GvvCl\vyu llull 0'[
ddau gyd~fr C\Vpan yn y rhi!yn
diwcthaf yr Eco.

Hoffai'r ys~rifennydd
dcllolch i nouu\.vyr y ram,
Wavell Roberts, Llanrugj
Beran, Bull a'r Wellington,

Cymdeithas Golff Cyn-ddisgyblion ac
Athrawon Ysgol Brynrefail

W'ediblino'n tau {Ie angen eistedd i lawr cyn cael bws Y7l ol i't ysgol.

DY11za griw 0 Fluiyddyn 9 a aetli i fynydda.

Gweithgareddau'r Wythnos
Drawsgwricwlaidd

Tim Rygbi BI.8 yn
Ennill Tair Gem

Cafwyd y gem gyntaf gyffrous
draw yn Llangefni. Dechreuodd
Brynrefail yo gryf a daeth cais
cynnar i Gethin Philips. Pan
gosbwyd Llangefni yo ages i'w
llinell, gwelwyd trafod da gan
flaenwyr Brynrefail yn arwain at
gais iBedwyr Davies. Brwydrodd
Llangefni yn 61 a sgorio dau gais.
Gyda'r gem yn llifo a thrafod da
o'r bel, croesodd Dylan Hughes i
Fryn refai l i adael y sgor yn
Uangefni 10 Brynrefail IS ar yr
hanner,

Cyfartal iawn oedd hi7 gydol
yr ail banner, gyda thaclo da yn
rbwystro sawl syrnudiad.
Rhoddodd cais Jamie Lewis fwy
o fantais i Frynrefail ac yn 61 y
daeth Llangefni a throsgais.
Cafodd tim Brynrefail 'ail wynt'
a choronwyd eu buddugoliaeLh
gan gais hwyr gan IVim Arwel
wedi ei drosi gan Gerhin Philips.
Y Sbor oedd Llangefni 17
Brynrefail 27.
o gofio traddodiad Ysgol

Friars, Bangor, roedd
perfformind Rrynref~ yn wych vn
yr ail gem. Daeth tri chais i'r
nogia yn yr banner cvnraf oddi
wrth Dylan Hughes, Gethin
Philips a Jamie Lewis a throswyd
gao Alex Lynes. 17-() iFrynrefail
ar yr hanner. Yn nyucrus, auh y
tim 0 uvnu i ucnh bun
ycnwanegu tri Cllail>arall yn yr
ail hann~r dau iJamie LeWIS ac
\In ; Sion £ifioo - 'I tri wedi eu
trosi gan Alex Lynes, i adael y
sgor yn Brynrefail 38 Friars 5.

Doucucrn zrucxodu Y nont i'11
herio ni nesaf Cyfartal iawn
ocdd yr hanner cyntaf ~yda'r
duau Ilite xrn yl)dIau ci llil\,'dd.
Cals ned\vyr navIes, wedi ei
dro:;.i Qun Alc;x Lyn~~JQ~QQ )"f
unig sgor, Brynrefail 7 Llangefni
o. Yn yr ail 11anner lJwl;!\vycl
f)rgbi ~afOJ1UI 11l"lll yn llcillio ()
38wedd bosi.l~[ i redea y b~l,
DaClh cci~iadau gan Dylan
Hughes a Jamie Le\vis (yn dilyn
srm\.ld.iad hrd r cac/1 T con
RQdn~~r ac] yo olaf] Octl'}i!l

l~hillP~byan Clllll~ Ulll~ul l.li1.
DalloClQ AleX I (.}ro~iyn gelfydd 1
roi sgor terfynol 0 Brynrefail 3S
Bodedern 0, a chadw'n rhedi9ci
diguro IhInd.

D;olcJl ; lledw>,.,. (BO) a
RllYS (8E) a'~tyradt'oddiadatl

Staff Newydd
Croesawyd dau aelod newydd 0
staff i'n plith eleni. Mr Arwel
Stephen i'r Adran Fathernateg,
ei swydd gyntaf wedi iddo
raddio 0 Brifysgol Bangor, a Mrs
Sian Harris i'r Adran Addysg
Gorfforol, wedi ei chyfnod yn
Ysgol Tryfan, Bangor.

Pob dymuniad da i'r ddau
ohonoch a gobeithio y byddwch
yn ymganrefu ac yn hapus yn
eich ysgol newydd.

•



•

i bawb o'r teulu, cymdogion a
ffrlndiau am eu hymweliadau a mi
tra bOm yn Ysbytai Gwynedd ac
Eryri. Diolch am y blodau a'r
dymuniadau da.
Rwyf gartref erbyn hyn ac yn
gwella.
Gan na allaf fynd 0 gwmpas i brynu
cardiau y Nadolig hwn, dymunaf
Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i bawb drwy gyfrwng
yr Eco.
Diolch 0 galon, Anti Katie.
DYMUNA Mrs Nancy Williams, 2
Bro Waun ddiolch am bob
caredigrwydd a dderbyniodd tra bu
yn yr ysbyty.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL.
Cynhahwyd cyfarfod cyntaf y tymor
yn y Ganolfan nos Lun, 13 Hydref a
chafwyd noson hynod 0
ganmoladwy yng nghwmni Genod
y Fro, tair 0 enethod ifanc, hynod
amryddawn yn cyflwyno noson
gerddorol, a'r farn gyffredinol oedd i
ni gael noson gwerth chweil.
Llywyddwyd gan Gwilym O.
Williams ac ef hefyd a dalodd y
diolchiadau,
Yn ystod mis Tachwedd bydd yr
aelodau yn ymweld a Chymdeithas
Capel Bwlan yn Llandwrog ar
wahoddiad i ymuno mewn cwis.
Bydd y cyfarfod nesaf yn y
Ganolfan, nos Lun, 8 Rhagfyr pan
estynnir croeso i Dyfed Evans,
Pencaenewydd i draddodi darlith ar
y gWrY bu iddo gyhoeddi lIyfr hynod
ddiddan arno, sef y diweddar Bob
Owen, Croesor. Llywyddlr gan Rol
Williams. Rhoddir ar ddeall fod
Dyfed Evans, wedi blynyddoedd 0
ddaruthro I sawl cymdeithas ar hyd
y wlad, yn bwriadu rhoi'r gorau i'r
gwaith ddiwedd y flwyddyn, felly
gobeithio y bydd cynulleidfa
dellwng yn y Ganolfan i wranoo
arno ym rrus Rhagfyr. Estynnir
croeso cynnes i aelodau newydd
ymuno a ni gan fod rhaglen hynod
ddlfyr wedi ei threfnu ar gyfer y
flwyddyn newydd.
YR YSGOL GYNRADD.
Gwaith Thema. Cyfnod yr all ryfel
byd yw thema disgyblion 61.5 a 6 y
tymor hwn a dymunant ddiolch i
Mrs Pat Parry o'r Waunfawr am
ocoo etvrn un bore 1sgwrsio gyda
hwy ern et phrQflgdau yn y~tod y
cyfnod.
Herod carooo y ddau uoosoenn
brynhawn yng nghwmni yr
awdures, Mrs Brenda Wyn Jones 0
Dregarth, pan ddaeth atynt i drafod
ei nofel Sals ydi 0, Miss!. Diolchyyyd
iddi am roi olj hamser I ddod i'r
ysgol.
Dymuna dis9yblion 91 2 ddiolch i
OawO ym MeG~ Bryngwyn am y
croeso a gawsant yno ae am y ·tips'
ar sut I bobl bara. cyn Iddynt hwy
~'y hathrawon roi cynnlg arnL
Rhaid dweud bod arogl arbennig 0
dda drwy'r ysgol pan oeddynt yn
pobi a chrasu'r bara, ac fe fu hen
fwyta y brechdannau ffres!
Gafodd plant y Dosbarth Meitnrin
alr Dosbarth Derbyn dywydd
perffaith i fynd ar eu hymwelid a
Pharc Glynllifon. Yr haul yn
disgleirio ar y coed yn au Ihwiau
hydrefol a'r awel yn chwythu dail
oddi arnynt. Diolch yn fawr i staff y
Pare am eu croeso.
Rydym yn falch 0 weld Anti
Margaret. y Swyddfa, yn 01 gyda ni
wedi el thriniaerth yn Ysbyty
Gwynedd,

I drin a thrwsio
pobm~th~

beiriannau gwn'io

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE

21 Stryd Fawr
PORTHAETHWV

Ffon: (01248) 714043
neu Caernarfon

Ffon: (01286) 674520
Eg~uJNQdwydd~u
ae ati m@wn stoe

SEFYDLIAD Y MERCHED.
Cawsorn bnawn difyr iawn ar ddydd
lau, 2 Hydref yng nghwmnl Mrs R.
Holland 0 'H & H Cosmetics',
Caernarfon. Eglurodd Mrs Holland
sut I ddewis y math lawn 0 golur, ac
fe wnaeth arddangos, gyda Mrs
Maureen Hughes fel model, sut i
ddefnyddio'r gwahanol fathau.
Diolchodd Mrs Pat Parry i Mrs
Holland am bnawn hwyliog iawn
Enillwyd y raftI,wedi ei roi gan Mrs
Iris Evans, gan Mrs Maureen
Hughes. Ar 6 Tachwecd cynhelir y
Cyfarfod Blynyddol gyda Mrs Pat
Parry fel Ymgynghorwr SYM.
CLWB 300. Dyma restr o'r enillwyr
am fis Medi: £40. Mr Norman
Williams, Llidiart Wen; £25: Mrs
Alice Johnstone, Ty Gwyn; £10:
Janet Smith, Rhoslan.
LLWYDDIANT. Anfonwyd lIun 1010
Dafydd, Bryn Celyn i gystadleuaeth
i fabanod gan bapur dyddiol y Daily
Post. Derbyniodd gymalnt 0
bleidleisiau tel y daeth i'r brig yn yr
adran dan naw mis oed. Bydd y
genod ar dy 61 di. lolol
ADREF O'R YS6YTY. Croesawn
Rol Williams, Ardwyn; John
Gwynedd, Nant a Meira Turner,
Collfryn adref o'r YSbyty gan
ddymuno adferiad iechyd iddynt.
Croeso adref hefyd i Mrs Beti
Hughes a fu am gyfnod yng
nghartref preswyl Maeslncla,
Anfonwn ern cofion at Mrs Janet
Smith, Rhoslan a Mr Dafydd Jones
sydd yn yr ysbyty ar hyn 0 bryd.
LLONGYFARCHIADAU
PRIODAS. Yn eglwys Betws
Garmon, ar 18 Hydref, priodwyd
Andrew a Rebecca, Ty Ucha'r
Ffordd. Dymunwn yn dda j'r par
ifanc yn eu cartref newydd yn y
Waun.
Dymuniadau gorau hefyd I Melnon
Williams mab Mrs Marian Wilhams
18 Stad Ty Hen, ar ei briodas a
Marian 0 Chwdog.
Anfonwn am cofion at Miss Kate
Aooorro, ~ydd wedi mynd i ~rOG i
Gartref Preswyl Penisarwaun dros
dro. er mwyn cael cryfhau.
CYDYMDEIMLO. Yn dawel yng
nghartref preswyl Plas y Bryn,
Bontnewydd, bu farw Mrs Ray
Hughes, Manchester House.
f\nfonvvfl efn Gydymdelmlad fit 01
ltleulu.
Cydymdaimlwn n8ryd a mao a
tneuiu Mrs Ovary, Pant Waun yn eu
profedigaeth 0 golli Mam.
DIOLCH, Dymunaf ddiolch 0 galon

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

WAUNFAWR

• Pob math 0 ddodr@fn ty
• eegln, 'sfafQl1 fyw, IIGHf
t Prisiau cystodleuol
• Dftt'\f&n elm elelim i hell
ardal Bro'r I:co

Ffon: (01286) 676 040

DODREFN PERKINS
(~tJ'lelr hen Nelson)

CA~IlNARIiON

gynnes iawn am y tretnladau yn yr
Archifdy a galr 0 wethfawrogiad am
yr amser difyr a dreullwyd gan y
Ilywydd.

I gloi'r noson, mwynhaodd pawb
luniaeth yng Nghaban y Cwm,
Cwmyglo wedi ei baratot gan Ann
Emlyn Owen, Cyttir Bach. Cyn trol
am adref, sicrhaodd y lIywydd fod y
swyddogion presennol wedi eu
hail-ethol ar gyfer 2004, gyda diolch
i'r ysgrifenyddion, Gareth Llwyd
Dafydd a Dwynwen Williams am
drefnu cyfarfodydd rhagorol y tymor
presennol ..
CASGLIAD CYMDEITHAS Y
BEIBLAU. Casglwyd y swm 0 £78.
Diolch i bawb am eu cyfraniadau ac
i Mrs Jennie Roberts a Mrs Ifanwy
Jones am ofalu am y casgJiad, sydd
wedl el drosglwyddo i Drysorydd
Cangen Deiniolen a'r Cylch 0
Gyrndeithas y Beiblau.
YR WYL DDIOLCHGARWCH.
Fore Sui, Hydref 12fed
gwasanaethwyd gan y Parch
Gwynfor Williams, Caernarfon. Yn
dilyn yn y prynhawn cafwyd oedta 0
ddiolch dan nawdd yr aelodau. Yn
dilyn cyflwyniad gan Iywydd y
cytartod, Lowri Roberts Williams,
roedd gweddlll y cytartoc yng
ngofal aelodau o'r gynulleldfa a'r
ieuenctid. Cymerwyd rhannau
mewn darllen o'r Ysgrythur,
cyflwyniadau lIafar, emynau a
gweddiau gan Malr Wyn Davies,
John McBryde, Verna Jones,
Dafydd G. Ellis, Emyr Williams,
Robert John Williams, Ifanwy
Jones, leuan Long a Norman
Williams. Cafwyd cyflwyniad 0
Foliant am Air Duw gan Rhian ac
Anna George, Caryl ac Awen Jones
ar Jatar a chan. Anfonwyd cotion at
Mr Wilbert Williams oedd ar y pryd
yn Ysbyty Gwynedd a
lIongy1arehwyd aeioo nynat yr
eglwys, MIss Blodwen Owen 2 Tai
Orwig, a oedd yn dalnlu el pnsn
Dlwydd yn 3 r oeo drcnnoein.
OEDFAON TACHWEDD
2 Mr Islwyn Hughes, Llangoed

am 10;
9 Mr Richard Lloyd Jones.

Bethel am 5.30;
16 Parch Dafydd LI.Hughes am

s.so.
23 Parch lorwerth Jones Owen

am 5.30. ~woinyddlr y
Sacrament 0 Swper yr
Arglwydd,

30 Mr Norman Closs Parry,
Treffynnon.

SEFYDLIAD Y MERCHED Ymhlith
gweithgareddau hydref y gangen
bu cyfarfod Nos Lun Medi 15fed.
Croesawyd yr aelodau i'r cyfarfod
gan y lIywydd, Pat Jones a
chyflwynodd hefyd wraig wadd y
noson sef Wendy Jones 0 Lanrug i
arddangos torrl a thrin gwallt.
Partowyd lIuniaeth gan Nerys
Roberts, Jennie Hughes ac Alice
Williams. Enillwyd gwobr y mis
rhoddedig gan Verna Jones gan
Gwenllian Edwards. Nos Lun Medi
22ain aeth niter o'r aelodau i weld y
ffilm 'Calendar Girls' i Sinema
Amlsgrin Cyffordd Llandudno. Bu'r
Cyngor Hydref yn Ysgol Brynrefail
ddydd Sadwrn, Hydref 11eg gyda
Bethan Jones Parry o'r Heddlu a'r
Cyfryngau yn annerch y cyfarfod.
Nos Lun Hydref 20ted cyfarfu'r
aelodau yng Nghae Coch pryd y
cafwyd arddangosfa 0 waith lIaw
Nadolig gydag amrywiol
ddefnyddiau gan Jennie Roberts 0
Gaernarfon. Rhoddwyd y te gan
Pat Jones. Alice Williams enillodd
wobr y mis, rhoddedig gan Jennie
Hughes. Bydd y cyfarfod nesaf nos
Lun Tachwedd 17e91 set y Cyfarfod
Blynyddol.
COFION Anfonwn ein cofion at Mr
Wilbert Williams, Marino a Mrs
Jennie Hughes, Bryn Parc, y ddau
ohonynt wedi bod yn ddiweddar
dan archwiliad yn Ysbyty Gwynedd.
YA EGLWYS BAESBYTERAIDD
Y GYMDEITHAS. Cynhahwyd
cyfarfod o'r Gymdeithas nos lau,
Hydref gfed. Hwn oedd cyfarfod
olaf tymor a threullwyd noson
ddiddorol iawn i gloi
gweithgareddau 2003. Y cadeirydd
oedd Mr Gwyn Hefin Jones,
Rhandir ac ef a groesawodd griw
da o'r aelouau oedd wedi
ymgynnull y tro hwn yn Archifdy
Caernarton. Arwelnlwyd yr aerooau
drwy'r noson gan Lynne Francs
~yda'r aeiocau yn CaGI GU rnannu
yn ndau oreo - un I yrnw@ld a
gwahanol ystafelloedd yr Archifdy
tra roedd y gweddill yn cae I golwg
ar amrywiaeth helaeth 0
ddogfennau a chofnodion cyn
cyfnewid. Daeth ambell aelod ar
draws cofnodion personol diddorol
d ..<,>~ bon wrlh bori drwy
nowyddiaduron IIQOI o'r gorffQnnol 9
vh",nfy'iil'iilVYY'iil"~r9~~i~~"....lI~wn
am weithgareddau cyrnderthasol
ym Mrynrafall, fal yr Ei51eddlOd
flynyddol - cofnodlon yr Herald
uyrnraog 1000. lJiQlvhYVy~ yn

Mrs lowri Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. Fton: 870580

BRYNREFAIL

----_



GW8san8eth Trylwvr
8"n y bobl DROPFY 8YYNOL

Gwitocanaoth Por30nol Gyfeli1garIC"W~
V GWQHnuoth T~hnegol Gorau .
i'chCAR. Cystal A .---::-...;;

Gwasanaeth Prif Ddeliwr
Folly, pQ gar bynnag Vt1ych

CMWI yn ti yrru,
o Audi i 2astava

-
41A STRYD FAWR, LLANBERIS

Ffon: (01286) 872501

Rhaghysbysiad

Cyngerdd Nadolig
Cor Eryri
yng nghwmni

Parti Clychau'r Grug
Gwenan Gibbard
a gwesteion eraill

yng
Nghapel Cysegr, Bethel

nos Sui, 14 Rhagfyr am 6,00
Elw tuag at Ty Gobalth
Croeso cynnes j bawb

I YSGOL CWM Y GLO

I Mae'r ysgol yn ystod y flwyddyn
aeth heibio wedi cychwyn ar y

I Cynllun ysgol yn Hybu iechyd.
Erbyn hyn rnae'r cam cyntat wedi

I ei gwblhau ac mae'r aseswr wedi
cymeradwyo gwaith yr ysgol. Mrs,
Jen Roberts oedd cyd-Iynydd y
cynllun ac roedd pob dosbarth yn
bwydo i mewn i'r gwahanoi
agweddau. Ymlaen a ni felly i'r ail
gylch ac yn 0 fuan byddwn yn agor

I siop ffrwythau yn yr ysgol yng
ngofal plant B1. 6,

I Ers mis Medi, mae gan yr ysgol

I Wefan ei hun. Fe'i cynlluniwyd
gan Mr. Michael Roberts 0 (gwmni

I Delwedd, 8ydd y wefan yn cael el
I lansio'n swyddogol ar nos
Fercher, Tachwedd 12fed yngI Nghaban y Cwm. Hoffern wah odd
trigolion y pentref 0 bob oed yno i

I gael golwg ar yr arlwy a chael
I sgwrs a phaned yr un pryd. Ar
www.ysgolcwmyglo.org maeI cyfnod cyffrous arall yn cychwyn

I Cawsom gyfie I wahodd dwy 0
nyrsus yr Awdurdod lechyd i'r

I ysgol i ddangos fideo rr rhlenl ar

I sut i archwulo a gofalu am wallt eu
plant.I Ar hyn 0 bryd mae Miss Elen

L w~am.:_yn nosbarth y ~abanod

Camera yn ngofal Gwyndat Hughes, Glascoed, Llanrug. Fton: 677263

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

•

bob dydd Mawrth a Miss Sarah
Williams yno bob dydd lau a
Gwener. Mae'r ddwy yn fyfyrwyr
yng Ngholeg Menai. Croeso
iddynt atom.

Mae cyfarfodydd Campau'r
Ddraig wedi cychwyn ar 01 yr ysgol
ar ddydd Mercher. Cynhelir y
gweithgareddau bob yn ail a
chyfarfodydd yr Urdd. Mrs. Nia
Oliver a Mrs Jen Roberts sy'n
rhedeg y Clwb.

Aeth gwobrau Clwb yr ysgol
ddiwedd Awst i Mrs. Esme Jones,
24 Dolafon; Mr. Gwyndaf Hughes,
Glasgoed, Llanrug a Mrs. Sioned
Jones, Isfryn, Cwm y Glo. Pobl
Iwcus ddiwedd mis Medi oedd Mr,
Keith Williams, 8ryn,Cwm y Glo;
Mrs. Esme Jones, 24 Dolafon,
Cwm y Glo a MISSCarys Williams,
7 New Street, Cwm y Glo.

Bydd Pwyllgor y Gymdeithas
Rhieni I Athrawon yn trefnu Bingo
Nadolig yn yr ysgol ar nos
Fercher; Rhagfyr 17eg. Cewch
fwy 0 fanylion yn nes i'r dyddiad.

Rydym yn bwriadu IIenwi
bocsus esgidiau eto ar gyter
Ymgyrch Plentyn y Nadolig a'u
hanfon i blantos bach sydd yn dal
i ddloddef 0 effeithlau gormes a
thrais.. Os oes gennych unrhyw
fan nwyddau gl8n a newydd nad
ydych mo'u hangen. byddwn yn
falch iawn o'u derbyn i lenwi'r
bocsus. Hwyrach y byddai'n well
gennych anton papur lapio

I Nadoligaidd neu anton arian ar
I gyfer cludiant - sydd oddeutu £2 y

I
I bOCSf·I Bydd plant BI. 5 a 6 yngl
ngo a yr ymgyrch yn yr ysgo

I I Diolch i chwi ymlaen lIaw am eich
I I cefnogaeth.

DIOLCHIADAU. Dymuna Arwyn
I Jones, Isfryn, ddiolch yn fawr iawn
i bawb am vt holl gardiau ac
anrheqion a 'doerbyntooo ar
achlysur ei ben-blwydd yn
ddeunaw oed yn ddiweddar.

Hydref gan Owen M. Jones, isfryn,
Saron (138): £50; Mr a Mrs P.C.
Hughes, Pen y Buarth (77) £25;
Ynyr Hughes, 31 Bro Eglwys (47):
£10.
Diloch i bawb am eu cyfraniad.
CLWB 100 Y CLWB PEL-DROED.
Enillwyr gwobrau Hydref oedd
£100: Oertel Wilhams, Bethel; £50:
Terry Cwm, USA; £25: Sheryl
Hughes, 8ae Colwyn; £25: Owam
Machno Lloyd, Llanrug: ac £20 i'r
dilynol: Michelle Johnson, Bethel;
Aled Williams, Bethel; Hugh
Morgan, Llanfairpwll; Gavin
Roberts, Bethel; D.J. Ogden, 8ae
Colwyn; Mark Bennett, Bethel; Ann
Hughes. Caernarfon; John
Morgan, Bethel, Dylan Roberts.,
Bethel; J.G. Morgan, Talysarn.

I ymuno neu am ragor 0
wybodaeth cysylltwch a Mr Tecwyn
Hughes, 4 Y DdOl, Bethel (Fton
671469.
CYNGERDD CWMNI OPERA
CYMRU. Bore Sadwrn, 1
Tachwedd yng Nghapel y Cysegr
cynhelir cyngerdd gan aelodau 0
Gwmni Opera Cenedlaethol
Cymru,
. NEWYDDION O'R YSGOL. Bu
wythnosau cyntaf tymor yr hydret
yn brysur iawn unwaith eto yn yr
ysgol. Yn fuan wedi dacnrau'r
tymor bu Blwyddyn 6 yng
Ngwersyll yr urco yng Nglanllyn
am dri diwrnod. Roedd niter 0
ysgolion y cylch yno ar yr un pryd a
chafodd pawb lawer 0 hwyl yn
cymceithasu. Diolch i Mr Parry a
MISS Nia Gwawr Jones am fynd
heto'r plant a dod a phawb adref yn
saff.

8u Blwyddyn 5 a 6 ac Adran y
Babanod ar deithiau addysgol yn
ystod hanner cyntaf y tyrnor, Taith
hlr I Eden Camp yn ymyl Efrog
aafodd Bl.5 a 6 I ymweld ag
Amgueddfa'r Ail Rytcl Byd. caroocJ
y plant fudd mawr o'r ymweliad a
dysgu lIawer am y cyfnod. Diolch 0
galon i'r rtuenl ddaeth i
gynorthwyo'r athrawon I edrych ar
61 y plant. Taith ychydig yn nes
adra i Gelli Gyffwrdd gafodd y
babanod. Aoedd y protlad 0 weld a
thGlmlO byd natur yn atgyfnerthu eu
gwalth ar y synhwYr~1J

Llongyfarchladau i enethod BI.2
a bGrfformiodd y ddawn:i flQdQUyn
Seremonl Cadeirio Eisteddfod
Brynrefail mor arbennis 0 dda.
O:oloh j Mr~Willi~mu anl eu dYSgU,
i Mr Parry am gyteilio ac i Mrs
Owen am ofalu am y gwisgoedd.

Oathlvvyd GWyI Diolchgarwch
olAni ynij nehwmnl Mr ~dYVClrC1
Morus· Jones, Llandegfan, Cafwyd
Q9rQ hvryliog 0 ganu yn 81 gwmnl.
Roedd casgliad y gwasanaeth tuag
at Nyr:sus Macmillan.
OYMUNA Jann, EIiLaO@tna'r teulu,
Pen P9rc B~t"'GI ddiolch am bob
arwydd 0 gydymdeimlad a
ddan90~vvyd tuag atynl yn 9U
profedlgaeth 0 golll Mam, Mam
yng-ngnyrrallll, Naln a nen Nain
annvvyl lawn, S@fMrs MargarQt E.
Thomas, gynt 0 BodlondAb, V
olyn, CaernarTon.

Diolch am y rhoddion hael tuaS
at Gronfa Meddygfa 8ron Seiont,
Gllf!rnarlon. DIOICnarOennlg i staff
<;~roQJg Otlrlref Nyrsio Cerng yr
Afon, Felinheli am eu gofal tyner 0
'N;:!in "A~""it)'

DIOLCH. Dymuna Mrs Nora Parry,
Wilnor, ddiolch 0 galon i ffrindiau,
teulu a chymdogion am yr holl
ddymuniadau da ar achlysur ei
phen-blwydd arbennig yn
ddiweddar.
DIOLCH. Dymuna Helen a Geraint
Evans ddiolch 0 galon i bawb am yr
anrhegion, arian a'r dymuniadau
da a dderbyniwyd ar achlysur eu
priodas ddiweddar yn yr UDA.
LLONGYFARCHIADAU a
dymuniadau gorau i Nerys ac Evan
Owen, Wern Las, Saron ar
achlysur dathlu Priodas Aur odd!
wrth y teulu, cymdogion a ffrindiau.
Hefyd llonqytarchiadau i Aled
Jones a'i wralg, Y Fachell ar
enedlgaeth Ells. brawd bach i Elan
a Bedwyr.
EISTEDDFOD. Cynhelir yr
Eisteddfod eleni at 8 Tachwedd
gyda'r cyfarfod prynhawn yn
cychwyn am 12.30 a'r nos am 6.00.
Bydd cystadlaethau oawnsio
Disgo, Dawnsio Gwerin a'r Gan
Gyfoes ar nos Fawrth, 4
Tachwedd, i gychwyn am 600.
Dewch i gefnogi plant a phobl ifanc
y pentref. Bydd gwledd yn eich
disgwyl.
MERCHED Y WAWR. Cynhaliwyd
cyfarfod o'r gangen nos Fercher, 8
Hydref yn Vs901 Bethel.
Oroeeewyo pawn yno gan y
Llywydd, Anita Owen, ac anfonodd
gofion at ddwy o'r aelodau, sef
Margaret Williams a Mary Evans.
Cydyrndeimlwyd ag Elisabeth
Evans yn ei phrofedigaeth
ddiweddar. Llongyfarchwyd
Gwyneth Jones ar ddod yn nain
unwalth eto a chroesawyd Dyfan,
mab Anne Elis yn 61 I'W gynefin ar
61el cann iAwstralia.

Estynnwyd croeso cynnes l'r
gwr gwadd, Mr Dafydd Whiteside
Thomas. sy'n diddori mewn hanes
lIeol. Cvilwvnodd ei sgwrs.
'MQlinaU AfOn Saint' trwy ddangos
map O'U lIeoliad ac egluro toe
comooion amdanynt yn dyddio yn
Oll'r flwyddyn 1300. Mwynhaodd yr
aelodau el glywed yn oirnaln hanes
yr enw Crawia a chael ar ddeall fod
diwydiant gwneuO lIeChi ysgrlfennu
wed I vi ~ofyalu yn un o'r m@lInau.
Diolchwyd iddo 9~n Eirlys
VYlIl1omD. HHa, GwynQ(h 9 Sian
oedd yn gyfrifol am y baned ac
Qnlllwyd y raffl gan tlrlys Sharpe.

Y mis nesaf, bydd Helen
Bradl8V vn don 9.tom i ~l'rldQn90~
rhai 0 gynnyrch y Body Shop a
bydd cytle i'r aelodau brynu
nwyddau.
CLWe BAO BETHEL. Cynhaliwyd
Y clWO yn f~~tri Cysegr ar ddydd
Mawrth, 7 Hydref V <JWr swadd

oedd y Parchedig Dafydd Hughes.
Cafwyd prynhawn diddQr91, llcavvn
hiwmor yn owra.ndo ~rno yn !lAn
am e: (a9wraeth yn y Groeslon a'j
flynyddoedd oyd~lr heddlu yng
Nah9Qrnarfon.

Ololchodd y Llywydd, Y Parch
Gwynfor WilliAms s SelYVyn
Oriffith~ nr ran yr nelodau I', P~rvh
bafydd Hushes am Qrynhavvn
al"ddercho~

CLWB 200 Y NEUADD, Enillwyr
gwobrau Medi OQddAndrea Pugh,
9 Tan y Ouarth {7~)i ~OO,Nan
Owan. Qcrwyn (141}: £25j
Gwyneth Hughes, 36 Bro Rhos
(151): £10 ac enillwvd awobrau

Camera yn ngofal Richard LI. Jones, 5 Y Odo!. Ffon: (01248) 670115

BETHEL
Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726 .....
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C:ysyllL\Vch a:
Cwmni Adwy eyf
c/o 3Stryd Y rla~

Caernarfon, Gwynedd LL55 lRR
Tel~01286 678221

e-bost: cwmniadwy@hotmail.com•

Os all] ~efJdlu~ ail-leoti, neu chian8'l eich busnes yn Ardal y
Llechen (Dyffrynoedd Ogwen, Peris, Nantlle, Ffestiniog neu
Corris) dyma eich cyfle igymryd mantais o'r cynllun yma.

Gyda 31 0 unedau busnes eisoes wedi eu ereu, mae
Gwedd II am ddarparu:

• Mwy 0 unedau 0 safon dda
- Myn~diad OWell i gymorth a chyngor bllsnes
• Gwelliannau amgylcheddol yn y eanolfannau
masnachol

MllC hdwy yn awyddu5 iymat~b i'ch anghenionj>
felly:

• Gadewch ini wybod y math a 11coliad yr
uned(au) yr ydych ei angen

• Cy~ylltwch gydQni "m wybodacth bellach ru
ble i dderbyn cefnogaeth a chyngor busnes

GWEDD II

• Gwerthwyr Glo ac
• Olew Gwres Canolog j'ch
cadw'n gynnes ac yn glyd!

•

Bwthyn Gadlys
LLANBERIS

FFon: 870444

• •A'l FEISION
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BWYDLEN BAR a CHINIO DYOD SULl

CYFLEUSTERAU CYNHADLEDOAU a .
PHWYLLGORAU

Mae'r gwesty yn darparu ar gyfer
••

PRIODASAU • PARTION • DATHLIADAU ae
ACHLYSURON ARBENNIG

~ LLANBERIS ~

•

Carys Willial1ts yl1, cyflwyno Slec ar ratl Matliell GwY'1~titJ1
Dvfan Roberts (Cadeirydd Rygarug).

I

•

JZLlie Ward _Vltdysgu sgiliazl co/tlro.

Unwaith eto mae'n bleser cael
dweud bod y gefnogaeth i'r
sesiynau yn Neiniolen wedi bod) n
gryf iawn. Dan ofal un 0 Ierched
ifanc y pentref, Rachel Ward, mae
bron i 25 wedi cofrestru am \.•
dosbarih dawns yo Nhy Elidir ar
nos Iau. Oherwydd ) galw mae
sefv..d1u dosbarth dawns uwchradd-yn Neiniolen ar )' gwcill gyda'r
aelodau'n awyddus i gystadlu ar )'
dawnsio disgo yn Eisteddfod )'r
U rdd )'D Llangefni,

Mae 'na hwyl i gael yn )'
dosbarth Sgnptio hefyd eleni gyda
Hal Roberts .a'l chriw vn brvsur vn. . .
creu cyrnerradau ar gyfer opera
sebon Rygarug .• Ar 61 v Nadolig
bydd y sgriptwyr yn cael cyfle i

. chwarae'r cymeriadau y maent wedi
eu creu a bydd }' criw aml-gyfrwng
yn ell ffilmio! HWYT'!lch y gwelir
ambell glip o'r gwaith ar y wefan.

Fell)' pob hwyl dros y flwyddyn i
ddod i holl aelodau a thiwtoriaid
Rygarug, sydd bcllach yn hanu 0
gylch ~y'n ymeslyn 0 Dinas i
Rhl\vla~ ac 0 Nan[ Peri~ i
Gaernarfon. Os hoffech chi
wybodaeth am \\'eirhgareddau
Rygarug cysylltwch a'r trefnydd,
Audra Robens, ar
post~ rygarug.org neu 01286
675766.

Aml-gyfrwng am Y ryrnor hwn.
Gyda chymorth Mike Roberts 0
gwrnni Dclwedd yn Bethel bydd
cyfle i'r aelodau gynllunio, creu a
lawnsio safle we Rygarug. l\1ac
amserlen y gwaith i'w gweld ar
www.rygarug.ora ar hyn 0 bryd a
bydd y safle wedi'i gwblhau cyn y
Nadolig, Bydd y wefan yn llawn 0
wybodaeth, lluniau a chysylltiadau
difvr,•

Cychwynodd tyrnor newydd
Rygarug yn hynod 0 lwyddiannus
gyda bron i 1SO 0 aelodau yn
cofrestru ar gyfer 15 gwahanol
ddosbarth yn Llanberis, Llanrug a
Deiniolen. Trefuwyd lair noson
ago red ar gyfer y cofrestru lle
cafodd cyn-aelodau gyfle i flasu
uchafbwyntiau sioe llynedd, 'Digon
Teg!' Yn Neiniolen ar y 3ydd 0
Hydref cyflwynodd Carys Williams
siec ar ran Mantell Gwynedd i
Dyfan Roberts (Cadeirydd
Rygarug). H,Yn ocdd y taliad cyntaf
o'r grant a enillodd Rygarug gan
Mantell Gwynedd ar gyfer
cynhyrchu sioe Iwyfan wreiddiol.
Mae Mair Tomos lEans a Sian
Wheway yn brysur yn ysgrifennu a
chyfansoddi a daw'r cwbl i'r
llwyfan at ddiwedd gwyliau'r Pasg
2004.

Mae'r sesiynau yn ysgol
Dolbadarn, Llanberis ar nos
Fawrtb yn newydd shon, gyda Julie
Ward yn dysgu sgiliau coluro a
Lleucu Evans yn hyfforddi dawns.
Braf oedd gweld 160 blanc)' pcntref
yn bresennol ar y noson gyntaf
Daliwch iddod!

Yn Llanrug mae bron i SO 0
aelodau wedi yrnuno a'r Cor dan
arwemyddiaeui Gwenda Criffith~ 0

Waunfa\,,·r. Mae Gwenda eisocs yo
adnabyddus yn y fro fel
arwcinyddes Cor y Waun, sy'n
perfforrrun mewn cynghcrddau CI

no~"v(;ilhiau llu'tY(;o )'0 8YSOO )'n
Arfon a Phen Llyn. Hefyd yn
Llanrug ar nos Fercher g,vel\vyd y
nifer fwyaf erioed yn cofrt:slru ar
gyrer y dosbarthiadau Drama -
newyddion calonogol 1
gynbyrch\vyr reledu'r dyfodol!

Creu &,vefan 'j\V nod y sesiynau

RYGARUG



Ymestyniad Ffon wedi Torri?
Angen rnat Newydd? OS felly

"Zl' FFONIWCH "B'

(01286) 650247 neu (077BO) B11617 (symudol)

Eifion Huohes (7 dtwrnod)
Gwasanaeth Da am Btis anhygoeL

Cefnogwoh ein Hysbysebwyr

IAU SEREN ARIAN
· PECYNNAU GWYLlAU YM MHRYDAlN, EWROP AC

YMHELLACH.
• TEITHIAU I GYNGHERDDAU A THEATRAU.
· TREFNU PECYNNAU CWYLIAU I GRWPIAU A

MUDIADAU AM BRlSIAU RHESYMOL.
· BWSIAU MODERN A MOETHUS
· GWESTAI 0 SAFON
· CWMNITEULUOL
• MANNAU CaDI YN CYNNWYS: LLANBEKIS, CWM Y

GLO A LLANRUC.
An-. fwr 0 fan)'llon am ein teithlau, Honiwch

aln swyddfa ar y Maas yn Nghaarnarfon ar 01286 672333

Am groeso cartrefol Cymreig bob amser Aneuryn Jones a'r staff

•

LLANBERIS Ffon: 870277
arn

Uned 1, Fferm Bryn Aton
LLANRUG

Ffon: (01286) 650349
(0589) 899901

Cynyrch ion Coed:
Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol

GWYNANT
PIERCE

Wavell
Roberts

CIGYDD
London House
LLANRUG

Ffon; (01286) 673574
PEN CIGYDD Y FRO
YrWyn Ileal mwyaf blasus

Selsig cartref
Cigoedd parod i'w bwyta

Archebion ar gyfer y rhewgist

MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM Nil

• Hall oocvnnau'r Loteri
Genedlaethol

• cvnenwvr bwvo
anifeiliaid - 'bulk' a
rnvdd - y rhataf yn lIeol!

• Nwyddau graser,
alcohol, cardiau MANWEB

• 'paypoint' ar gyfer tatu
bob math a filiau

Tydi'r amser yn hedfan, tyrnor
arall wedi mynd heibio, a
doedd 0 ddim yn un arbennig
cyn belled a roedd 'sgota yn y
cwestiwn, ond un ardderchog
idorheulo.

Mawr oedd y disgwyl eleni
ar yr holl waith sydd wedi bod
yn mynd ymlaen dros y
blynyddoedd diwethaf i wella
ansawdd y Seiont,
adnewyddu'r cynefinoedd a
stocio eog a sewin. Roedd yn
angenrheidiol i"veld gwellhad
sylweddol neu mi fuasai'n
rhaid cwestiynu'r holl
strategaeth. Wrtb gwrs nid yw
haul tanbaid yn cydredeg a
physgota llwyddiannus, ond
er gwaethaf hyn mae
arwyddion pendant fod
pethau ar dro yn sylweddol
am y gorcu.

Rocdd nifer fawr 0 eog a
sewin i'w gweld yn nyfroedd y
Fenai, rhwng 'Pier Esso',
Caernarfon ac aber y Seion t.
Pysgod yr afon yw'r rhain
meddai rhai 0 hen rwydwyr
eog y dref. Fe! rhagbrawf 0
hyn yn nechrau Awst fe
ddaliwyd nifer dda 0 sewin yn
nhalgylch Crawia. Dyma'r tro
cyntaf i nifer go dda cael ei
glanio yma ers bron i ddeng
mlynedd.

Clifford Thomas o'r
Felinheli ddaeth allan fel pen
gcnwair yn 61y sibrydion, ond
John Fraser Williams, nawr 0
Gaernarfon, sydd gyda'r sewin
trymaf - 1- pWyi> - elO 0
<;'t\n'it\,

Ar 61 hir ymaros cafwyd
tipyn 0 law yo ystod yr ail
wythnos 0 Fedi, llif a gafodd
ei lyncu gan y ddaear
sychedig. Yrnhe n wythnos
dneth cryn law eta ac yn ystod
y dyddiau yma fe gafwyd
rncdlnu drta 0 cogmlu. Docdd
dim ar feddwl rhain ond nofio
cyn gynred a phosib i'r
Marddwr a Llyn Padarn. Bu
cryn 'sgota yn ystod y uyddiau
ym9 RY09 miles nsrcio Crawls
yn §urlifu ~ ~~ir,Wrlh e)Yftl,
mac )s~otw}'r crefftus a
's$otwyr Iwcus ; dyma'r rhai
twcus felly: JOhn Penny,

Waunfawr gydag un bron yn
bymtheg pwys 0 Lyn Engan;
Carl Hasson, Caernarfon, hefo
un am bymtheg pwys 0 Caeau
'Rafon; John Edwards,
Llanrug, un am 11 pwys; John
Thomas, Felinheli, un am 10
pwys a Dave Spencer,
Llandudno, un 10 pwys - y tri
o I__yn Harri Parri. Malcolm
Owen, Caernarfon un am 10
pwys, a Tony Brown,
Waunfawr gyda dau am 9 ac 8
pwys - rhain 0 Glan Gwna.
Stephen Carr un am 5 pwys 0
Lyn Doctor.

Mae'n debyg mai dyma'r
holl gyfanswm am eleni gan ei
bod nawr eto wedi troi'n sych
ar genweiri'n segur eto ar
ddechrau Hydref.

Gan fod cyn gymaint 0
gyfleon gyda'r enwair wedi
diflannu oherwydd y tywydd,
mae hyn ar y llaw arall wedi
troi'n fendith cyn belled ac
mae cynnal a gwella'r
cyfleusterau yn y cwestiwn.
Nid yw'n bosib can mol digon
ar yr aclodau perthnasol ar y
gwaith sydd wcdi ci wneud i
godi pontydd, carnfeydd, torri
coed, creu llwybrau,
atgyweirio pyllau, gosod
meinciau a chreu mannau i'r
anabl fedru mynd at yr afon.
Diolch i bawb sydd ynghlwm
a'r gwaith yma. Yn enwedig
perchnogion tir sydd mor hacl
ei cydnabyddiacth at waith y
clwb. .

Ar y Llyfni) 8,"velwyd jeti
newydd ar L).n Nantllc s=
cael ei adeiladu yn ogystal a
ffordd a rnaes parcio newydd.
Hefyd ffordd newydd 0
Bontllyfni iLan y Mor.

Yn ysrod Awst fe
gynhali\vyd. drwy gymorth
Asianiaeth yr Amgylchedd,
\iliair nU~Ul1 o llyffofuui
pysgota plu ar Lyn Nantl1e ac
roedd yr yrnateb unwaith eta
yn ysgubol. dyma Lwybyr y
dylai'r awuuruodau sy'n
gyfrifol am [coli pysgota roi
mwy 0 bwyslu~s tlrOQ a

~l\eud vn ~icr fad ru'lM ar
gael i gynnaL gweithgareddau
0'[ math yn rncolaldd drwy'r

•

SlOP Y PENTREF
WAUNFAWR
Ffon: 650589

Ar Ben Arall y Lein Brian a Rita
Henderson

flwyddyn. Maent yn gallu
gwario ar bethau llawer mwy
di-bwys, gyda dim dilyniant
na chanlyniad i'w weld am yr
holl arian. Yrna mae'n hollol
wahanol, ple fuasai'n well
gweld ein bobl ifanc, yn
pysgota neu'n cerdded
strydoedd? Diolch i'r aelodau
a fu'n trefnu a chynnal y

•sesrynau yma.
Llongyfarchiadau i ddau

aelod o'r gymdeithas, sef
Trefor Jones, Nebo a Harri
Wyn Owen, Talysarn, a fu'n
cynrychioli Cymru yn y
gystadleuaeth ryngwladol yn
Ynys Islay )'11 ddiweddar.

Huw PRICE Ht.:GHES



CDH
Ymgynghorwyr AriannoJ

Annlbynnol Lleol (sefydlwyd 19(4)

Fton: (01248) 355055

Pa un o'r rnarn sydd
bwysioaf1

YSWIRIO EICH TV
(i arbed coiled i chi):

YSWIMIO EICH CAFe
(i arbed coiled i chi ); neu
YSWIRIO EICH BYWYD
( i arbed coiled i'ch teulu)

Cysylltw<;h €l"r ,sod iweld mor rhad
yw cost yswlnant gyda CDH
Andre (BethelfLlanberis)

Bryn (Mon)
Euryn (Caernarfon a'r cyleh)
John Eifion (Penisarwaun)

(Parhad er dudalen 16)

Wally a Mr Picton - John Eifion a
David Phillips.
Dan oed ysgol: Jasmine - Magi
Tudur: Morwyn bnodas - Celyth
Green; Blues Clues - MOl Tudur a
Ballerina - Natalie Lovelock.
Blwyddyn 0: Cinderella - Sioned
Gayther; Guitar - Catlin Lamb; Bo
Peep - Sophie Hughes a Mermaid
- Hannah Thomas.
Blwyddyn 1 a 2: Gypsy - Tania
Lynne Jones; American Footballer
- William Lamb; Robin Hood - Cal
Glyn Oliver.
Blwyddyn 3 a 4: Incredible Hulk -
Nathan Hughes; Avril - Allsha
Jones; Brenin Arthur - Thomas
Henri Evans
Blwyddyn 5 a 6: Posh Spice -
Bethan Heledd Gaffy;
Blodeuwedd - Megan Glyn:
Decorator - Elin Prysor.
Uwchradd hyd at 15 oed: Aelod 0
dim Bryn Coch - Bethan Mal
Williams; Sandra 0 Bryn Coch -
Lois Eifion
Dros 15 oed: Oumbledore - Mr H.
Salisbury; Europe - Mrs Roberts
Gnffith; Tour de France - Mrs Ann
Paterson.

Unrhyw bar dros 12 ood: BiS is
Beautiful - Jean Jones a Janet
Jones: 11e 115 - Llyr Hughes a
Jenny Harmgr.

ar fore Sui, 23 Tachwedd i godi
arian i Gymorth Cristnogol. Bydd
cyfle i ganu, gwylio fideo a darllen
unrhyw Iyfr ysgrythurol o'ch dewis.
Yna bydd cytle i gymdeithasu a
chael diod a bisgedi. Golynmr yn
garedig ar i chwi rienl a'r
teuluoedd eu noddi ar gyter y
fenter hollbwysig hon.
EGLWYS SANTES HELEN.
Bnawn Sui, 30 Tachwedd eynhellr
gwibdalth i'n gefaill blwyf ym Mae
Oernals. Bydd manyllon pellach yn
y wasg leol. Os oes diddordeb
gennych anfonwch eich enw i'r
Wardeniaid erbyn 20 Tachwedd.
CARNIFAL. Cafwyd diwrnod
arbennig 0 braf gyda'r orymdaith
yn cychwyn o'r Cartref Nyrsio
drwy'r pentref i gae yr ysgol, lIe'r
oedd stondinau one a brae,
cacenau, tombola, twba Iwcus,
ratti, trade crafts, gemau, sel CISt
car a phabell gem laser.

Diolch i bawb a gymerodd ran
yng nghystadlaethau y Carnifal, I
gyd wedi bod yn brysur yn darparu
y gwisgoedd arbennig 0 dda.
Oiolch hefyd i Mrs Ann Roberts 0
Lanberis a'r Parchedig Ann
Srnitharn am y gwaith anodd 0
Ieirniaou: I Mr Arwel Jones am
arwarn ac I bawb a ddaeth i
gefnogl yr holl welthgareddau ac
rr rnai a gyfrannodd anrneqion ac
anan tuag at y gwobrau.

Ar ooiweco y carnital cafwyd
h\\'Yi gyda chystadleuaeth tynnu
rnan.
Dyma'r enillwyr:
Addumo Het: 80 Peep - Sophie
Hughes: Queen of Tarts - Glesnl
Jones; Gwrach - Katie Lewis.
Addurno Pram: Coed - Glesni
Jones.
Unrhyw bar dan 12 oed: Bryn
Coch - Anest Bryn a Bethan Mal a
Bryn Coch - Ifan Huw a Sion
Dafydd.

L

Ni.C" .. Ilc.:lu.....b Q luniuu ur w~nh- D~wiCl ~~ne)'0 ~)'nnW)'~i

IVOR STUB LEY • KEITH ANDREW
KEITH BOWEN • ROB PIERCY

PARe PADARN11~r_ANBF.'RIS (Q70922)
(Ar gau uvdd Sui a dydd T~luD,rn YSlod y gaeal'~~~= ~~~~

A:rbentgwyr M fframtC> ~allli ~dat1a nodwydd

•ramta

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

YR YSGOL GYMUNEO Anfonir cytarcruon am ben-blwydd
Wyth 0 blant bach siriol a hapus a hapus arbennig i Mrs Catherine
ddechreuodd o'r newydd yn yr Williams, 20 Bryntinon. Gobeithio
ysgol ar ddechrau'r tymor y cewch ddiwrnod hapus.
presennol. Mae'n brat iawn cael PWYLLGOR NEUADD. Enillwyr
eu cwmnf a gobeithio y bydd pob Clwb Cant Hydref oedd Victor
un ohonynt yn mwynhau yr amser Jones, 11 Bryntirion; Wyn Griffiths,
sydd o'u blaenau yn yr ysgol, gan Tal Arthur; Robin Griffiths,
gychwyn yn nosbarth Mrs Carol Groeslon Isaf.
Jones a Miss Rhian Roberts. Fel mae'n hysbys i fwyafrif 0

Yn ddiweddar, cymerodd parti bobl Penisarwaun, codwyd swm
bach 0 blant ran yng Nghymanfa sylweddol 0 arian er mwyn i'r
Ganu'r pentref, wedi cae I eu pentref gael Neuadd, Ystafell
hyfforddi gan Mrs Einir Gymuned a Chegln tach. Ein pnf
Humphreys. Deallwn rr Gymanfa tfynhonnell i godi arion oedd, ac
fod yn un Iwyddiannus iawn. ydyw, y Clwb Cant. Yn anffodus

Fel rhan o'u thema am mae gostyngiad yn rhif yr aelodau
Deganau, fe ddaeth ymwelydd o'r am nifer 0 resymau. Y mae angen
Architdy i weld plant y Babanod, swm sylweddol i'r Cyngor Sir - tal
gan ddangos hen deganau iddynt. am otau, gwresogi, glanhau,
Cofiwch chi, roedd rhai o'r staff cynnal a chadw, treth, treth dWr.
wedi bod yn chwarae gyda yswiriant ac agor a chau'r ysgol
theganau o'r fath eu hunaln pan gyda'r nos. Felly ertynnir arnoch I
yn tach - heb enwi nebJ ailymaelodi os ydych wedl

Erbyn hyn mae dwy athrawes anghofio, neu os ydych yn newydd
o'r ysgol ar absenoldeb yn y pentref. Mae eich cefnogaeth
mamolaeth, set Mrs Jen Morris a yn dra phwysig gan fod defnydd
Mrs Einir Humphreys. Edrychwn da iawn o'r Neuadd i'n hieuenctid
ymlaen i glywed eich newyddion ac amrywiol weithgareddau.
da ac i 9ymryd rhan yn y dathlu. I ymuno a'r Clwb Cant, gallwch
Dymuniadau gorau i'r ddwy dderbyn ffurtlen Archeb Banc gan
ohonoch oddi wrth pawb yn yr unrhyw aelod o'r Pwyllgor neu'r
ysgol. Trysorydd, Dafydd Williams, (Fton
EISTEDDFOD BENTAEF 871754). Caitt eich rhif ei gwblhau
Cynhelir yr Eisteddfod yn y ac fe antorur eich archeb i'r banc
Neuadd Gymuned ar Sadwrn, 15 ar eich rhan; siec yn daladwy I
Tachwedd, i gychwyn am 2.00 o'r Bwyllgor Neuadd Penisarwaun
gloch. Atgoffir chwi i anton eich am y swm 0 £6 Y tlwyddyn.
copiau Hunan DdewisJad, Adrodd Diolchir i chwi am eich
i'r Ysgrifennydd, Elizabeth cefnogaeth.
Woodcock erbyn 15 Tachwedd. Y mae defnydd mawr o'r
Gwaith Coqlrrlo a Gwaith Llaw i'w Hysbysfwrdd ger giat yr ysgol Y
hanfon t'r Neuadd Gymuned erbyn mae pawb yn gallu gweld yr
~.!10pm dydd llun, 10 hysbysobion yn glir rwnn
Tachwedd. Y mae ptysurdeb Cynhellr Ocsiwn Addewidion
mawr ar nosweithiau'r ymarter, set nos Wener. 28 Tachwedd am
nos Lun a Mercher a gobelthio y 6.30. Gotynnlr yn garedig am
ceir EisteddfOd Iwyddlannus eto unrnyw addewld at yr ocsw-. Y
eieru. mae niter 0 rusnssau lIeOI ac
URDD BENTREF. Bydd yr Adran uruconon srsoes wedi cyfrannu ac
yn cychwyn ei gweilhgareddau rydym yn dra diolchgar
nos I=erchcr, ar 01 yr Eistoddfod Gobeithiwn gael eitemau gan
PAIODAS RUDOEM. blant y pentref wedi eu
Llongyfarehiadau i Glenys a Ken IIwyddiannau yn yr Eisteddfod
YVilliam~, Trem Gynn er ecruyeur Bentref.
01,.1 Prioda!} i=luddem ar 2'1 Modi. YSGOL SUL BOSRA. CIQQ",v.wyr;J.
Dymunant ddiolch i'r teulu, Cerin a Celyth atom i'r YS901 Sui
oymoogloll a 111111010U ern y no rneen nyfryd gweld ue zo 0
cardiau a'r rhoddion lu. blant yn dod bob bore SuI.
CYI=EILLION YR HENOED. I=oreSui, 5 Hydref aelh pawb I'r
Cynhelir Noson Bingol nos Wener, Ystafell Gymuned yn yr ysgol j
7 Taehw9dd am 630 yn y fwynhaLJ ownoud owaith lIaw ar
Neuadd ~ymuned. Croeso gyfer y Diolchgarwch. Roedd
cyl"lnes i bawb pawb wrth eu bodd yn paenlio a

~ ftnR~ryr oynnolir Frail IlIvvlo tl gludo t1Ghrou pltil IIVVlgar0
Nadolig am 6.30 a bydd yr elw yn ffrwythau y Cynhaeaf Y mae
mynd tuag at Ginio Nadolig yr egwyl bach dros y qwyliau a
I-lGnood nr ~~ nhaelyr yne ~abe:!h:a y bydd pawb yn yr Vasol
Ngwesty'r Buckley, Biwmaris. Sui ar 9 Tachwedd.
eyQQ vyflv vvo{,lyn I \iiOpa yn Durllen NOOOtiOlg. Byoo plant
Prin~las Basra yn ymuno a phlant Ysgol
PEN - B LW YO D A ABE N N IG . Sui Undebol Ebeneser. Delnlolen

•

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

PENISARWAUN

--
---" -



• I'

.~fon:(01286) 870202
'-----

TREFNWVR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

•

Tgi' (012B6) 979084 • Symudol: rt'A1 07~6482
Amcangyfrlf am ddlm • Ar gael 24 awr y dydd
snaen JonQS, TQrannadd, Rh~s Cynfi, Deiniolen LL55 3LG

CERID MACKINNON
~.....7_..,4'-""-"1' ~qF'J~, ~ a~~fPll

(01286) 673190

.. .... ' - 'lit.

,.: ,r.. ~

CONTRACTWYR TRVDANOL ELIDIR
Bob math 0 waith trydanol i'r Cartref, ac
i Sefydliadau Masnachol a Diwydiannol

Tim pel droed dan 7 oed Llanberis j'n gwisgo'r dillad neuiydd a
gyflwyrlwyd iddynt gall siop (fin guiall: 'Guialltgo'. Mae'r plant a'u
Ilyfforddwyr ylt ddiolchgar i berchnogion Gwalltgo, Dilvs a Rhian, am
)1 dillad. Diolch I,ej),d i Keinn a Catnn, 0 fil..)},[},Jr 'Caban', am eu
rhodd hsuythau 0 £100 i rOI dechrau da i'r um; ac l Ken J01les a
phuiyllgor y Gal,o/fan am _V pcli troed II gafw~vdyn rhodd.

JOHN PRITCHARD

Enillydd enwi'r lIyffant oedd
Helena Johnson.
Oyma enillwyr raffl y Carnital
(gwobrau oedd Cinio i ddau;
Tegan meddal; Rug; Gwin;
Siocledi; Hamper 0 twyd; Tocyn
anrheg; Chwisgi; Llestri te a lIawer
o nwyddau eraill.
Selwyn Griffith; Reginald Jones;
Janice Lamerick: Selwyn Griffith;
Emily Jones; Oewi Jones; Carys;
Amanda; Mrs Dilys Jones; Paula;
Clifford Williams; 870866; 671254;
871512; 673968; Sioned Alys;
671967; Ellen; Mrs Nell Williams;
Selwyn Griffith; Delyth Williams
16 Medi bu Gyrfa Chwist.
19 Medi bu Dawnsio Gwerin -
noson hwyliog ac egniol 0
ddawnsio dan otal Mrs Judith
Harding.
23 Medi bu'r Gymanfa Ganu.
I glol y gweithgareddau cafwyd
Cymanfa Ganu yn yr Eglwys yng
ngnwmni COr Cornod t arwemyod
Mr Gethin Owain Davies, cyfeilydd
Ceri Wyn Williams ac eitemau gan
blant Ysgol Gynradd
Penisarwaun. Arweinydd y canu

Holy Ghostbuster £8.99 P+P RHAD
Yesterday's People £8.99 P+P RHAD
Pobol Ddoe (Cyfeithiad) £4.25 P+ P RHAD
Quiver of Guides.: £7.95 P+P RHAD
Privies of Wales £3.99 P+ P RHAD
Operetion Woolsack £5.00 P+P RHAD

(Cvmro oedd Shakespeare!)
Sieciau ac archebion: Tegai Publishing, Haulfre /Vicarage

Llandygai, Bangor LL57 4LA

LLYFRAU AELWYN ROBERTS

Cefnogwch
•eln

Hysbysebwyr

7.15pm. Diolch 0 gaJon.
Diolchrr i Bedwyr am fynd i nol

yr Eco o'r wasg. Ein diolch hetyd i
swyddogion yr Eglwys am gael
defnyooro'r Neuadd a hynny ers
blynyddoedd bellach.
r

oedd Mr Arwy.n Morgan, cyfeilydd
Mr Cyril Williams. Arweinydd y
noson oedd y Parchedig Ann
Smitham.
Dyma enillwyr y mabolqarnpau:
Rhedeg
Dan oed ysgol: Lois ac Anna;
Natalie; Celyth.
Blwyddyn Derbyn. Gwydion;
Caitlin.
BI 1 a 2: Cai; Cerin; Ceri.
BI 3 a 4: Elen; Thomas; Ham.
BJ 5 a 6: TaJiesyn; Kieran; Catrin
Jarvis.
BI 7.8 a 9: Gethm: David; Uyr.
BI 10: Paula; Eurgain; Huw.
Ras Sach
Dan oed ysgol: Annia a Catrin:
Jordan.
Blwyddyn Derbyn: Gwydion;
Jordan; Caitlin.
81 1 a 2: Cerin; Cai; Ceri.
BI 3 a 4: Sophie; Thomas; Ellen a
Claire.
BI 5 a 6: Leanne; Kieran; Catrin
Jarvis.
BI 7. 8 a 9: Gethln; Llyr; Dion.
BI 10: Paula; Allison; Huw.
Ras Wy ar Lwy
Dan oed ysgol: Annia, Celyth;
Arnie.
Blwyddyn Derbyn: Caitlin;
Gwydion.
BI 1 a 2: Tania; Cerin; Sion Jarvis
a Joe.
BI 3 a 4: Thomas; Sean Powell;
Glasm.
91 5 a 6: Marc; Leanne; Gavin.
BI 7. 8 a 9: Gethin; Dion; Llyr.
BI 10: Paula; Allison; Huw.
Ras Gyfn@wid
Plant lau: Tim Leanne. Anna.
Catrin a Katie; Tim Glesnl,
Sophie, Elen a Catrin Heledd.
BI 10 Gethin. David, Gavin a
Luke, Huw, DaVId Phillips a Wi!;
Paula, Allison. Ruth ac Eurgaln.
PLYGU'A ECO Yr hysbyseb
cyntaf i'w arddangos ar yr
Hysbysfwrdd wrth giat yr ysgol
oedd erfyniad am wirfoddolwyr I
rOI dwyawr o'u hamser y flwyddyn
i blygu'r Eco. Dlolcntr i'r criw
ffyddlon, ynghyd a rhai newydd a
mfer 0 blant, a ddaeth i wennto'n
ddiwyd gan gwblhAlJ'r plyeu srbyn

PENISADFWAUN
(Parhad 0 dudalen 15)

Unrhyw grWp: Bryn Coch - Teulu
David Phillips a Teulu John Eifion.
Enillydd y Darian - y gorau yn y
Carnifal oedd Incredible Hulk:
Nathan Hughes.



•

LLANRUG Ffon: 01286 675175
GWVLIAU CARTREFi A THRAMOR
Cwm~i teuluol gydag 20 mlynedd 0 brofiad 0

redeg Pecynnau Gwyliau oll-gynhwysol

.~, ,... .~.

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

L-_____ _ ~

Cwmni Annibynnol Lleol
Profiadol

TEPHEN

Henoed gan 'Age Concern' ae a
gyflwynir i gomisiwn newydd a
setydlir.

Margaret Faulkener a Betty
Bower a roddodd y te a'r gwobrau
raftl, a enillwyd gan Betty Lloyd
Roberts a Betty Roberts.
Cytlwynwyd tusw 0 flodau a
theisen i Betty Lloyd Roberts ar el
phen-blwydd.
PEN-BLWYDD. Dymunladau gorau
i Betty Lloyd Roberts, 11 Maes
Eilian gynt, ar gyrraedd pen-blwydd
arbennig yn ystod y mis. Gobeithio
y caift ieehyd i fwynhau lIawer un
arall.
OIOLCH. Dymuna Mrs Betty Lloyd
Roberts ddiolch 0 galon i'w theulu
a'i ffrindiau i gyd am y cardiau a'r
anrhegion a gafodd ar achlysur el
phen-blwydd yn ddiweddar, a hefyd
am y dymuniadau da a
dderbyniodd yn ei chartref newydd
yn Bro Deiniol, Deiniolen. Dioleh I
bawb.
MARWOLAETH. Yn y rhifyn olaf o'r
Eco yr oeddem yn dymuno
gwellhad buan i Mr Gnffith
Pritchard, Pen Dyffryn ond yn
anffodus fe fu farw Griffith yn
Ysbyty Gwynedd ddechrau'r mis a
rhoddwyd ei weddillion i orffwys ym
mynwent Eglwys Crist
Llandinorwig, lie yr oedd yn aelod.

Fel ardal, yr ydym yn
cydymdeimlo a'i wraig, Mrs Nellie
Valmai Pritchard, sydd yn wael ei
hlechyd a hefyd a'r unig fab,
Richard, a'r teulu i gyd. Gobeithio y
cewch nerth oddi uchod yn y
dyddlau tywyll yma. Pob bendith.

MARWOLAETH. A'r Eco yn dod o'r
wasg y mis diwethat, daeth y
newydd trist am farwolaeth sydyn
Mrs Elizabeth Lynes, Snowdon
View (Ciss), yn Ysbyty Gwynedd.

Un 0 blant Fachwen oedd Ciss,
a gafodd ei geni yn Bryn Peris,
Fachwen ac roedd yn briod a'r
diweddar Thomas Lynes. Bu'n
aelod ffyddlon yn Eglwys St. Malr
ac, wedi cau yr eglwys, aeth yn
aelod iEglwys Llandinorwig lie bu'n
ffyddlon. Cymerwyd y gwasanaeth
eladdu yn Amlosgfa Bangor gan y
Deon Gwlad, y Canon Idris
Thomas. Yr wyf yn sicr ein bod yn
eydymdeimlo yn fawr hefo Brian ae
Albert yn eu profedigaeth 0 golli
Mam ac hefyd Bertie, ei brawd, a'r
teulu i gyd. Gobeithio y cewch fel
teulu nerth odd; uehod yn etch
ruraeth a'ch tristwch.
CLWB ORWIG. Mewn eyfarfod o'r
uchod ar 18 Medi, mynegodd
amryw c'r aelodau eu pryder
ynglyn a'r gwasanaeth bws yn
Ninorwig.

Daeth adroddiad gan John
Cantrell fod cymdeithas arall yn
cerslo canlatad cynllunio i godi
cofeb i gyn-weithwyr y chwarel - y
cynllun y bwriadodd y Clwb ei
drefnu - ond a lesteiriwyd
oherwydd y costau uchel y byddid
yn rhaid eu talu am qaniatad
cynllunio.

Cyhoeddwyd bwriad y Clwb i
fynd ar daith tren o'r Waunfawr i
Ryd Ddu.

Gwnaed cofnod 0 ymateb yr
aelodau i holiadur ar anghenion yr

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

DINORWIG
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DEINIOLEN
(01186) 870484

IEUAN
WILLIAMS

RASUS ANTUR. Mewn amser 0 15
awr, 56 munud a 2 eiliad roedd TIm
Saab Salomon yn enillwyr y pumed
ras yng Nghwpan y Byd 'X_
adventure Road Senes' yn New
Caledonia, Y Mer Tawel. Aelodau
o'r tim yw Tim Lloyd, Bodawel a'r
rhedwr, Steve Barnard, 0
Gaernarfon. Fel canlynlad mae'r
tim wedi gorffen yn ail yng
Nghwpan y Byd 2003 heto 346
pwynt, y tu 61 i Les Ares-Queehua
(Ffrainc) hefo 450 pwynt, ae 0 flaen
Equillere Attitude (Ftrainc) heto
245 pwynt.
CYMOEITHAS CAE CHWARAE
CAEATHRO. Cynhaliwyd y
cyfarfod blynyddol yn Nhafarn
Bryngwna nos Lun, 20 Hydref. Yn
anffodus roedd y presenoldeb yn
isel, heto niter 0 drigolion ar eu
gwyliau mewn gwledydd pell,

Roedd digwyddiadau
'traddodiadol' y flwyddyn - Dolig,
Pasg a'r haf - unwaith eto yn
Ilwyddiannus ac roedo Cyngor
Gwynedd wedi trwsio'r ffram pel
droed ar y man chwarae newydd.

Yn anffodus mae
perehnogion ewn yn dal yn
camarwaln eu ffrlndlau bach I
amharchu man ehwarae y plant
bach ac yn creu risg i lechyd y
plant.

Mae gwaith adfer ffiniau'r cae
cnwarae. y cae pal·droed. wedl
dechrau ac rnae'r chwaraewyr yn
canmol cyflwr yr wyneb chwarae.

Ailetholwyd Clive James fel
Cadeirydd a Tim Lloyd fel
Ysgrifennydd. Y Trysorydd newydd
yw Wyn Jones. Aelodau y Pwyllgor
fydd Peris Thomas, Norman
Hughes, Richard Jones, Alun
aocerte, Huw Colrio9, Jason
Thorman Jones, Eryl Jones. Fel y
gwelweh mae prinder merched ar y
Pwyllgor a chroesswir dwy neu dair
I ymuno a'r hogla! Gan fod dvddiad
y cyfarfod blynyddol yn ami yn
gwrthdare hefo wythnos banner
tymor, penderfynodd y cyfarfod
symud y Cytarfod Blynyddol i tis
Medi 0 2004 ymlaen.
GWASANAETHAU BWS. Dylid
nodi roc ows 11.00 yr hwyr 0
oeernenon uoim ona yn rnjno I
VYaunfavvf. Am ryvv reewrn rue cee
gwasanaQtn yn 010 Waunfawr am
11.15. Gan fod yn rhaid r'r bws
ddychwelyd i'r depo yn Cibyn,
Caarnarton! Pa.m lal?

AGOR CANOLFAN Y CAPEL.
Roedd yr adeilad 0 dan ei sang
gyda chadeiriau ychwanegol yn eu
lie ar gyfer yr agoriad swyddogol,
dan arweiniad y Parch Gareth
Maelor. Ar 61 croeso gan Ifor
Hughes, darllenodd Dewi Jones yr
emyn cyntaf. Wedyn cafwyd can
gan blant yr Ysgol Sui: Osian,
Hywel, Betsan, Elln, Katie, Ails,
Lowri, Bethany, Megan, Llyr,
Gwion a Jonathan yn swynol i'r
glust. Canodd genod y pentref:
Arian, Mari, Sasha, Gwyneth a
Donna 'Salm y Glasgoed' ae
arweiniad mewn gweddi oedd
eyfrifoldeb dwy 0 famau ifane y
pentref, lona Ceiriog a Gwenno
Bebb.
Yn ei anerehiad ysbrydoledig
rhoddodd y Parch Gareth Maelor y
ffydd G ristnogol yng nghanol y
gymuned fel sail ar gyfer y
cenedlaethau a fydd yn dilyn a'r
Ganolfan yn y capel. Wedyn
canodd Dafydd Iwan 'Dyn oedd yr
lesu'.
Cyfrifoldeb Ifor Hughes oedd
eronielo hanes yr adfywiad yng
Nghaeathro a dloleh yr unigolion a
oedd y tu 61 i'r trawsnewidiad.
Hefyd bu diolch i'r sawl a oedd
wedi cyfrannu at y eostau
sylweddol: Bwrdd Eiddo Eglwys
Bresbyteraidd Gymru, Gronfa
Neuaddau Pentref Cyngor
Gwynedd, Cronfa Amgylehedd
Hansen, Cymdeithasta'r Gogledd
(bentnycrao I'W ad-datu),
Henaduriaeth Arfon, Cyngor
Cymuned y Waunfawr,
Ymddiriedolaeth Pantyfedwen,
Ymddiriedolaeth Lloyds TSB,
Cronfa Oifidend y 'Co-op', rhoddion
niorus oraill a nifa~ fawr 0

ddigwyddiadau codi arian (a mwy i
ddod). Darllenodd Deiniol Huws
emyn Wiliams Prysgol - 'Calfaria',
cyn j oawo gael gWledd 0 fwyd, a
Ottrtllovvyd yttrl t1(jloUr.lU vlYVO y
Merched.
LOBSCOWS A GWIN. Bydd noson
'Lobseows a Gwin' yng Ngharrog,
Rhos-bach am 7.30 nos tau, 6
Tachwedd. Tocynnau £5 ar gael
san Dolruol Huws, Tyft Mawr
(S72QQQ) nou aelodau erail! y

Pwvtlaor Codi Arian Crosse i bawb
- 'II' elw at dd'flod y Ganolfan.

GWA8ANAETHAU'R CAPEL.
Dlsgwyllr y gwasanaethau canlynol
yn ystod mls Tachwedd:
Z: (.00 rercn rreror uonee:
Q: 11.00 Vsgol Sui:

f).90 Parch ~ugh John ~uOh~~:
16: 11.00 vSElo1 Sui;

23' 11.00 Ysgol Sui:
2.00 Parch lorwerth Jones Owen;

]O~11.00Y~aOISuI.
SYMUD TVA. Croeso i Sharon a
J~~OI'\ i'w e~rtrAf I'\~wydd. 4 Tai
Glan Gwna. heto Shannon.
TA~Ar:l~Qr:lV~GW~A. Crease i
Tony a Sue C3nTtlthsfellandlordiald
"~VJYddae i Da""y a K~lIy- taith
bell 0 Dal Glangwna! Pob Iwe i
Vnlorio 900 ::a'r hOQi::au yn 81 yn

LI~nllyfni
TYNFA MISOL. Enillwyr Tynfa
MIEJol Pwy,ltJ0' 'I Co ... Chwarae ar

gyfer mls Hydref oedd:
QAO! (7~)!D~I"ioJ~ M~PI~"~uW~,
Tj Mawr; £25 ~92):Vernon Jones,
Lloin Moddygon' i':1S(::>9)'Hywp-l
Evans, Ahyddallt Ganol; £5 (26).
,lean Williams. Lletv.

Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
Ffon: (01286) 679501 (gwai1h). 6n438 (cartref)...._L ~ ......

CAEATHRO



l Sui a Mercher

I GLANHAU CAR_PEDIGYDA STIMVAK I

Dewis eang
o Welyau a 3PISuites.
Llenni Venetian a Llenni Roter.
5,000 lIathen sgwar a garpedi
mewn stac - allwch chi
fforddio prynu 0 batrymau?

Ffon/Ffacs~(01286) 650291 Ar Gau~------------------------~ I

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI I Ar Agor

~ 7 pm
9-5 pm SadwrnWAUNFAWR

Llanrug
Gosod ffenestri: Y Weirglodd
Goch, Penisa'rwaun
Estyniad: Hafod Garcgog, Clwt
y Bont
Dymchwel a chodi cstyniad:
Arthur House, Tai Arthur,
Penisa'rwaun
Codi Ty unllawr: Cyfagos i 12
Tan y Cae, Bethel
Depo Bwsiau: Cae O.S. 3918
Tydd)rn Badin, Pentir
Codi Pedwr Ty: Tabernacl,
Deiniolen
Llwybrau
Tynnodd y Cynghorydd Dafydd
Morris sylw'r Cyngor at gamfa
ddiffygiol ar lwybr 18
Bryn'refail - Adroddiad i'r
Cyngor Sir.
Materioo ychwanegol
Mae angen atgyfnerthu ochr y
ffordd ger Bryntirion, Rhiwen,
Deiniolen. Cafodd y ffordd ei
chodi'n uwch adeg y
gwelliannau yn yr wythdegau ac
mae'n amlwg bod y pwysau
ychwaneol yn ormod i'r sylfaen.

Llythyr Mrs Yvonne Regan,
3 New St, Deiniolen.
Cyflwynwyd cynnwys ei llythyr
a phenderfynwyd cefnogi ei
chwyn am gyflwr difrifol rhifau
1 a 2 New St. Danfon copi o'r
llythyr a chefnogaeth y Cyngor i
Adran Tai Cyngor Gwynedd.

Gofvnnodd v Clerc am
~ -

ganiatad y Cyngor i gwyno am
wasanacrh (.VHS direct'. Bu
achos yn ddiweddar - person
mewn poenau mawr am ddcg o'r
gloch ar nos Sui. Nid oedd• siaradwr Cymraeg ar gael ar
wasanaeth ffon yr NHS,
gofynnwyd am holl fanylion y
claf dair gwaith gan wahanol ral
(yn Abertawe). Pan
gyrhaeddodd y rneddyg doedd
dim o'r wybodaeth wedi ei roi
iddo. Gyrncrodd 21/. awr cyn i'r
Ambiwlans cyrraedd. Dim bai
ar yr Ambi\vlans, daeth honno 0
fewn 20 munud 0 gael g\vybod.
Cefnogwyd y gwyn.
Adroddiadau
Gan ei bod \vedi na\v o'r gloch, a
bod cyfarfod ero ymhen
pythc;fnQ;) J7\rndvrfynwyd dQl yr
aclroddiadau tan hynny.
Dyddiad y Cyfarfod oesaf:
4ydd 0 Dac.hwedd.

Dinorwig SO
Clwb Bro Bethel SO
Cymdeithas Pysgotwyr
Seiont, Gwyrfai a Llyfni SO
Rhwydwaith Beicio Peris SO
Eisteddfod Eryri 2005 250
Cyfanswm 3150
3150

Gohebiaethau Eraill
Cyflwynwyd llythyr Cyngor
Tref Pwllheli ynglyn a bwriad
Sue Essex AC i ail fandio trethi
tai Cymru ym 2005.
Penderfynwyd cefnogi'r gwyn
yo gryf trwy ddanfon adroddiad
i'r Cynulliad. Derbyniwyd
cynnig y Cynghorydd R Hefin
Williams i ychwanegu 'cedi
treth uwch ar dai haf".

Gwynfor Dafydd yw'r
Swyddog Adfywio Bro newydd,
gellir cysylltu ag ef yn T? Elidir,
Deiniolen. Ffon 871920.
Cynllunio
Cynllun Unedol Gwynedd
Dywedodd y Cynghorydd Len
Jones bod y ffurf newydd yn
hollol wahanol i'r gwrciddiol,
e.e. nid ystad, ond rhes 0 dai
dros y ffordd i Dai Fictoria,
Deiniolen a Rhes arall 0
Fictoria i gyfeiriad Erw Fair.
Penderfynwyd cefnogi ei
sylwadau ar hyn. Mae cais
cynllunio am godi annedd y tu
cefn i Dy Elidir, gwrthodwyd
hwn o'r blaen am nad oedd
mynedfa iawn ato. Erbyn hyn
gellir defnyddio mynedfa'r maes
pareto. Os daw hyn 1 fodolaeth
mae Len Jones am geisio
parhau'r ffordd )·ma drwodd i
Borth }.Goglcdd.

Ceisiadau a ganiatawyd gan
Wynedd :-
Estyniad a modurdy: Greuor
Farm Cottage, Bethel.
Malurydd mwynau: Coed Bolyn
Mawr, Bethel.
Esryniad: Bryn yr Adar, Gallt y
~'Qel,
Esryniad: 5 Rhes Dciniol,
Deiniolen.
Mynedfa ncwydd a
ehygodfan anifeiliaid: 4) Carfan)
Pcntir.
Estyniad: Bllarth Newydd,
Fachwen.
Godi Yi.lttl[c;ll ddurlithiui
Canolfan M)/nydda, Blue Peris.
DinOf\vig
£styniad: Dolwen, Cae Metta,

Clwb $nwccr Dciniolc:n 200 200
Merched y Wav.'r
Deiniolen 50 50

C)\J.iO OnVIU 100 )0
CymdeiLha~ Trigolion

200 250
300 ZOO
300 ZOO
50 50

200 200

ZOO Z50

NCUdllll "lli\"'la~
Clwb Ti a Fi)
l'enlS~"rwaun

nilltcdllfod Bcthel
~i~tcddfod
Penii>u'ovuUn

EiL)LCllLlfUll
Gwaun Gynfi

Eco'r Wyddlg
:lelll110rt DCIDIOlen
Lll1i~ Og)Vl1fl
Rygarug

300 200
jOO ZOO

300 ZOO
ZOO Z50

Peni~atnvaun

150(-bI) 200

300 200
Ysool Fe;;il11r.il1,
neinlolen

Ysgol ~'eilhrin
Rhl\vlas

Neuadd

Bethel pan dorrwyd gwair y
llwybr derbyniwyd
ymddiheuriad a sicrwydd na
ddigwydd hyn eto.
Cyflwynwyd llythyr diolch
Pwyllgor Neuadd Penisa'rwaun
am gyfraniad i' Cyngor at yr
hysbysfwrdd.
Rhoddion blynyddol ifudiadau
Derbyniwyd 30 0 geisiadau i
gyd. Gan bod cymaint 0
geisiadau o'r tu allan i'r ardal
awgrymodd y Cynghorydd
Richard LI. Jones bod y Cyngor
yn canolbwyntio ar fudiadau
sy'n cyfrannu i fro
Llanddeiniolen.
Trafodwyd y canlynol yn fanwl:
Ty Gobaiih a Chronfa Goffa
Patrick Eckley Peidio
cyfrannu ond egluro iddynt bod
11awer 0 fudiadau oddi fewn i'r
gymuned eisioes yn eu cefnogi.
Y Gronyn - gan ei fod yn cael ei
ariannu ar hyn 0 bryd gan yr
Ofalaeth Unedig, nid oes
mantolen ariannol, rhaid i'r
Cyngor lynnu wrth y polisi bod
rhaid wrth fantolen.
Trigolion Dinorwig -
dangosodd y Gadeiryddes
adroddiad bod miloedd lawer 0
gyllid wrth gefn gan y mudiad
yma. Eglurodd y Cynghorydd
Len Jone mai cyllid wedi ei
glusrnodi (a'i ddal gan Gyngor
Gwynedd) ar gyfer prosieciau
srbennig yw'r arian yrna.
Gweithredir y prosiectau ar 61
ail-agor y ganolfan.
Penderfynwyd cefnogi.
Merched y Wawr, Deiniolen gan
osod amod bod yr arian yn cael
ei ddefnyddio yn y gangen Leol.
Eisteddfod Genedlaethol Eryri
Z005. Eglurodd y Cynghorydd
l>hylli~ rins rnarr arrcnao, pan
fo'r Eisteddfod yn lleol, yw
cyfrannu hanner yn hanner dros
dd\v}' flynedd. Cefnog\lJyd hyn.
Awgrymodd y Cynghorydd Len
Jones bod cyfraniadau 2002
befyd yn ymddangos yn yr Eco.
Gan bod m\vy nag arfer 0
Be~s;ndn\'l nc: c:r rn~ c:adw 0

[cwn y gyllidcb, pcnderfynwyd
nr y cyfrnnindnu ym9.

2002200J

Pfyrdd
d' Iwe 1 el

Ffornn.

I
Cyfarfu'r Cyngor nos Fawrth yr
21ain 0 Hydref. Llywyddwyd
gan y Gadeiryddes Miss Sara
Wood

Offrymwyd y weddi
ddechreuol gan y Cynghorydd
Richard LI. Jones.
Cofnodion Medi
Cywiriad - Cofnodwyd bod y
ceisiadau isod wedi eu gwrthod,
yn lle eu bod wedi eu caniatau
gan W)7nedd:
Estyniadau yn Penrhyn Bach,
Llanrug.
Tyddyn Andrew Cottage, Bethel
28 Caeau Gleision, Rhiwlas
1 Bron y Waen, Rhiwlas
Wern Fawr Llanddeiniolen
Coed y Gelli, 3 Dinorwig
Cottages
Adnewyddu to Dinorwig
House, Blue Peris
Codi Porth, estyn modurdy -
Bron Gynfi, Deiniolen.
Adroddiad Eco'r Wyddfa
Amlygwyd y ffaith bod y
sylwadau a wnaed ynglyn a'r
heddlu wedi creu cynnwrf,
cyfeiriwyd at yr erthygl yn yr
Herald.
Darllennodd y Cynghorydd
Len Jones ateb Mr Dafydd
Roberts, Cyngor Gwynedd, i
gwyn y Cyngor ynglYn a Gilfach
Ddu, nid oedd ffigyrau Mr
Roberts yn cynnwys y
gweithdai. Nid oedd atcb wcdi
ci dderbyn gan Y Cyngor.
Darllenodd hefyd lythyr
Gwynedd yn dweud nad oes
modd gosod repeaters 30 m.y.a,
drwy Deiniolen a Dinorwig.
Dywedodd y Cynghorydd
Dafydd Morris ei fod yn amau
bod arwyddion ar goll 0 ben
uchaf Gallt y FoeL
Trafodwyd bwriad y datblygwr i
enwi'r [ai newydd ar :;aflc
Taberncl) Deiniolen yn 'Felin
Uehaf'. PenderfynVt'yd nc,"vid
hyn i 'Thi Tabernacl'.
Cyflwynodd y Cynghorydd
Phrllis Ellis a~oriad
hyshYShvrdd Pcnisa'rwaun i'r
GICIC.
Derhyniwyd y cofnodion fel
h i 1r al CYWlr.
Matcrion o'r Cofnodion
Ateb Cyngor G\vynedd msi'r
Ll~ng Bryd~inig ~y'n gyfrifol
Hm y ~of~b Y lU allan i hen
Lyfrgell Deiniolen. Dywedodd
y Cynghorydd Len Jones ei fod
CillioCll wcui lfcfnU'r bwaiIll
aleyw~iriQ,
Cytlwynwyd atcbion Alun ~'red
Jone!; AC !:l HY'vel Willi9m~A:S
llf )yl\VlldllU'r Gyngor ynglyn a
Ferodo.
Ail lythyr Gwynedd parmed
l"'i~wylf") vlw~ y B9nt) n~
9~'Jga,),A"iWyggyn9 ~"nnl"i ~"i
plwifQt ygynt, hLwuwyg wi tlvw
yn rhy hwyr 1wrrholl g~nboa y
Lri15vlivn wvc.li ~" lly~by5u o'r
bwriad iosod arwydd.
J.lvthyr Adt'!ln
G"vynedd bod gwair
~fl~pl ~r flir T~n \1

Cyngor Cymuned Llanddeiniolen



TICI!DI LOT~RI AR weRTH YMA!

Petrol • Disel • Nwy Calor • Glo
Cylchgronau • Papurau Newydd

Cardlau Penblwydd • Wyau
NwydClau Groser • Melysion

DEINIOLEN
Ffon: (01286) 871521

Ar agor 7 a.rn. - 9 p.m. bob diwrnod

•

GORSAF BETROL

Ffacs: 01248601982
c"" ...."''-r T7d ....
Eisteddfod yr Lrdd

a'£Cenedl",.thol

•NICEIC
Ffnn (nos):

01248 600477 a 601011

Gwasanaeth i
Gytnru Gyfan

Aelod 0

Pfon: 01248 601257

Prif swyddfa

Penrala. Tregarth, Gwynedd

Contractwyr
Trydan
Goleuadau

t\royn'm~~~
offer Larwm Tan

Whiteheadcyf.ones

Asgellu» a gol geidscad 'hands' o'r dyddiau a fu.
~\!axyl1 cyfarfod a chyfalll ers sawl bluryddyn > Gordon Banks.

•

D.B. Williams, Isfryn, Trefor,
Caernarfon, LLS4 5HN ydi
enillydd y mis.

Llongyfarchiadau a £S ichi.
Ar 61 cwblhau croesair mis

Tachwedd, gyrwch eich atebion i
gyrraedd Dafydd Evans,
Sycharth, Penisarwaun,
Gwynedd, LL55 3HE erbyn
Tachwedd 17.

Derbyniais atebion i groesair mis
Hydref gan Ceinwen Williams,
Bethel; Alvona Jones, Prestatyn;
Nansi Davies, Rhuthun; Pat
Owen, Caerfyrddin; D.J.Griffith,
Pwllheli; N. Hughes, Cwmyglo;
E. W. Pritchard, Garndolben
maen; Gwen Griffith, Deiniolen;
Dilys A. Pritchard-Jones,
Abererch; Enid Jones, Talysarn;
E.E.Jones, Rhoshirwaun; Olwen
Jones, Bethel; Gareth Oliver,
Tregarth; Megan Morris ac Alice
M.Griffith, Dinorwig; M.P. Jones
a Jennie Williams, Clynnog;
Eluned Jones a n.B. Williams,
Trefor; Vera Griffiths, Nan Owen,
Moreen Lennon ac Olwen Owen,
Llanberis; Catherine A. Jones a
Jean Hughes-Jones, Rhiw; Mair
Evans a Margaret W. Roberts,
Caernarfon; Ceridwen Williams,
Eirian Roberts a Tegid Roberts,
Llanrug.

CARPEDI GERAINT OWEN
GWfItTI1WIt CAItrEDI, TElLS CJ\JlfED A fEINYL
CllNNUEDD0 DDEWIJ 0 tlJi IltrMJiU ft KIlN ME,YN sroc

FrO.f)l)~ GI I UN1\I IY'I1'[\IYl5Efii
WAUNFAWR (01286) 650552

•

CQfnogwch
•eln

Hy~bysQbwyr I

Ar draws:
10 Yr yd wedi ei falu, ond nid

a llif os am ei fwyta! (5)
11 Fe'i gwelir rhan amlaf pan

fo hi am law (5)
12 a hon pan fo hi am

lythyrl (5)
13 Yr hud y mae Beth, Dan a

Dewi yn ei gynhyrchu pan
fo'r rri vn cyrnysgu gyda'i
gilydd (11)

15 Grym y nwyd? (5)
17 Pobl 0'1' un dras neu 19 ar

draws (6)
20 lard y llys? (4)
25 Ciwb chwarae (3)
26 Y wrajg front~ anniben

ymY~R ffl'i ncli.au Eric a
Glenda (6)

~O III I III ac \ifuUlli msm )
wraig honno! (4)

29 Ergydio er mwyn llosgi? (5)
30 Yr hyn sy'n ddigrif yn ynys

MI1"y"ilol( (~)
34 Gwarchod yn y de (5)
JR IIo~~pensel (5)
40 Dangos fod rhywbeth yn

wir: drwv ei roi yn y geg?
(~)

4.2 Trocd y mynydd ._.... (5)
43 a stadau dyrchafeuig

(7) .
M Artaithiau dvchrvnllvd (9)

I Lawr:
2 March Alwyn wedi iddo

gael ei sanctciddio? (7)
3 Merch 0 Sweden? (5)
4 Llcstri i oleuo'r ffordd ....

(6)
5 ... i ferch Dolwar Fach? (3)
6 Dannedd hir (8)
7 nid hwyrach (6)
8 Gafael er mwyn atal (3)
9 Ffyrdd cefn gwlad yn ).

gogledd (5)
10 Cwch Sinbad? (3)
14 Yrnatebol (9)
16 Gorffwys am ysbaid (5)
17 Teisen (5)
18 Ymryson geiriol (4)
22 Llaeth wedi ei droi'n fwvd•

(4)
24 Ymlusgiad hit (5)
27 Yr hyn a osodir ar y gacen

NadolIg cyn y ffugrew (8)
31 Pryt genwair (7)
32 Y weithred a wna'r bardd

yn herson brenhinol? (6)
13 Yn amheus neu'n beirusgar

(v)
36 Gwrthod mynd 0 Glynnog i

ogledd Llocgr (5)
37 Yr un ~ddaeth 0 flgen

heddiw (3)
3~ Dysgli ddal ymenyn mcwn

cannoedd o gru'trefi (3)
41 Trefniant i gyfarfod mewn

tafarn ym Mchvs y Coed!
(J)

Mewn pwll a nodir a'r
llytbyren D yn 1 ar draws fe
osodwyd pum 19 ar draws. Y
Rhain yw'r enwau sydd heb
gliwiau iddynt. (sylwer y gall
rhai gynnwys mwy nag un gair)

CROESAIR TACHWEDD



M..." Uti cy"yllLind arall '\.vedi e\

,,,neud hefytd 0 ganlyniad i'r
ytnddan.sosiacL :tr y -rbl,c1en MAP

Stephen Ed\vards \vedi cytuno i
frurfio lim ~Ber }\UUIU GYIIlI U' i .
(lOad draw J l.anrug I hcrlo 11m
'hen benau' }'I ardal.

Cello crrn syl..v i bel-droccl
ieuenctid yo y colofnau yma> ond
yn Llanrug) mae'r cystadlu wedi
mcntto oddi ur 't cne_ Vr oedd tim

-11 Llanrug a'u s\vyddogion wedi
rlloi eu llcn'l'vau ymlacn iiI gyfer
cwis ch"varacon C2 a gynhelir ar
Radio CYlnru ar fore SadwIll. Y
Cjrflwynydd yw Stephen 'Weiren
Gaws' EdvJard 0 Lanberis,
rhedwr pybyr yn Ras yr Wyddta.
In y ru\vna gyula! roello. rim
Llanrug yn nerlO llm pel-L1rocO
Brynaman o'r de. Y gogs a orfu a
DJUUUlll Jl1 l:OJJJU '1ll1n~111-1 Ilil
rownd yn hyderus yn ystod y mis
ym~.

N~d yw hwn yn gw~s ffurfi01
17~n fod elfen I!vmdeithasol

ynghlwm a fo, Daeth oirer i
gefnogi'r tim yn eu 'stiwdio' yn
nhafarn Penbont a hoffai'r
swyddogioo ddiolch i Cerainl a
Wendy am eu cymorrh parod ar y
di,vrnod ae i'r llu rheini a ffrilldiau
a ddaeth i gefnogi.

Y wobr i'r tim buddugol ar
ddi'.vedd ~' gystadleuaeth fydd cit
p~l-droed cyflawn_ wedi c; Toddi
gan raglen C2.

Ennill oddi ar y cae
eyne i ap\vyntio Cymro fel
h~rfforddwr cenedlaethol. Yn sicr,
mae Gareth Jenkins (Llanelli) a
Lynn Jones
(Ca:itellncdd/ Abcrta'rve) )'11 ddau
uchel ia\vn eu parch. Credaf hefyd
y buasai'r cefnogwyr yn uniaelhu
gyda un o'r ddau yma. 0 go]]i yn
erbyn yr Eidal, mae'n siwr mai
hyfforddi tim Cymru fuasai y
swydd i gadw'n glir ohorn.

Dau ~'n c;icr, fydd yn daer eu
ccfnoguclh ) w John il Diana,
rhieni Robin McBride. Mac'r
ddau wedi symud i fyw i
Fr)'nrefail ers sbel. Onid braf
f\.Ulsai Inynd dr:l"v i Pr~'nrefail
rhyw ddi\vrnod j dynnu llun
Rubin ,ycdi dod a medal enillydd
Cwpan y Byu liclrcf i LluaIlgo~.
T)'bed!

Yr \vjlf yn y;,grifennu'r erthygl
yma ddau ddi\>vrnod cyn un 0
gemau m\vyaf ryngedfennol ein
[1m rygbl cenedlae[hol. Os
llwyddir i guro ccwri'r Eidal, )'Ila
byddwn \vedi cyrraedd beth ocdd
prif nod y tim mae1n ymddangos,

I sef cyrraedd yr wyth olaf, Os
ll\vyddir yna mae'n gosod ll\vyfan
i symud ymlaen )'D h~rderus am y
lro cyntaf cr:;,bl)·nyddoedd.

Mac anvyddion cynnar fod y
drern llc)vyLlLl 0 diluau
rhanbarthol yn dechrau con ill ei
'bl,Y)"Y 1D"",'r prif hy£f()rddwyr yn

y cl~'biau yn ceisio dod yn 61 i'r
clull c~nh<1"nicl n ~';m ~~nym>
agored. Gyda Steve Hansen eisoes
,,"cui U\VCUU ei foel yn O)'chwclyu
9dref ) Sel~nu Newydc1 ar
ddiwedd C"vpan ~' Byd, yna da\1J

John Rich a Gwil yn rhesflaen tim lhoyddiannus 1964-65.
Galwad ffon gan Ken James erbyn hyn, yn gweithio'n rhan
(peintiwr) ddechreuodd y stori. amser ac yn ystod ei yrfa vvedi cael
Eisiau gadael i mi wybod fod un dyrchafiad i fod yn ddirprwy-
o'r 'hen hogia' wedi dod adref i brifarhro yn yr ysgol uwchradd
Lanberis. Ileol.

Y chwaraewr dan sylw oedd Dydy'n anhygoel faint 0
John Richard Roberts (John Rich) athrawou/pel-droedwyr a
a oedd yn aelod 0 dirnau cry[ y gynbyrchodd yr ardal yma dros y
Darans yn y 60au. Gwnaeth ei fare hlynyddoedd. Mae gan John a'i
fel bachgen ysgol, ynghyd a'i wraig, Lynne, dri 0 blanc, sydd
'hartner' dawnus, Gwilym erbyn hyn i gyd yn fyfyrwyr mewn
Williams (Gwil Bach). Yn ei Jyfr gwahanol brifysgolion. Bu'r bel-
sy'n croniclo banes droed yn agos iawn at ei galen yng
canrnlwyddian t y Darans mae Nghanada. Bu'n hyfforddi timau
Arwel yn cyfeirio at y bacbgen ieuenctid am dros 30 rnlynedd ac
ysgol fel 'chwaraewr a'i ddawn befyd yn ddyfarnwr, Mae'n derbyn
gynbenid mor aeddfed'. Yr atgof Eco'r IVyddfa yn rheolaidd, gan
sydd gan lawer mae'n siwr yw o'r mai prin iawn y\v'r Gymraeg ar
chwaraewr egniol gyda 'injan dda', beithdir Canada. Yr oedd wrth ei
yn rhedeg hwnt ac yrna, gyda'r fodd, gyda llaw, gyda
ddawn i roi'r bas dreiddgar. Y mop buddugoliaeth Cyrnru yn erbyn
gwallt, ond am un a ymddangosai Canada yng Nghwpan Rygbi ~'
yn eiddil, gyda rhyw gydbwysedd Byd. Dymunwn yn dda i'r 'hogyn
arbennig a'i galluogai i 'reidio' 0 Lanber' a'i deulu yng Nghanada
taclo grymus rhai 0 'hogia mawr' y bell, gan wybod fod ei galon 0 hyd
gynghrair yr adeg honno. yrna, ac yn ymfalchio, fel y dywed

Yn wir, fe gafodd John Rich a Arwel, ei fod yruau wcdi bod yn
Gwilym Williams dreialon i Dim 'un o'r Darans'.
Ieuencrid Cvrnru. Yn sicr, roedd•

Lal Jones wedi darganfod dau 0 rai
da ar stepan drws, fel petai. Y
bachgen 0 Turner (Dol Elidir
wedyn) a'r asgellwr 0 C\\lm yn
denu cryn sylw. Rhaid nodi hefyd
mai dyma'r cyfnod ble rocdd nifer
o ch\varac\\ yr yn chwarae i'r jTsgol
yn y bore, yna [im y pen ITef yn y
pna\vn. Trist yw medd\vl cyn lleied
o gemau ysgol a chwaraeir erbyn
heddiw - ac yo sicr nid ar y bore
Sadwrn traddodiadol.

Beth yw hanes John Rich erbyn
h)'D tybcd? Ymfudodd i Ganada
yn 1969 u uilyn oslwcdiotlcth fel
arhro Mathematcg ac Ymarfer
Corrr. El gar[fcf yng l'gnan£lU(J ylV
Saskatoon yn nhalaith
Saskatchewan. Mae John, sy'n 57 Kett Jalnes a Jo}zn Rich.----

Gemau Tyngedfennol

Braf yn ddiweddar oedd cael
gwahoddiad i ddyfarnu gem bel
droed arbennig. Gem her oedd hi
rhwng tim dros 40 ardal bro'r Eco,
a'u cyfoedion 0 dre'r Cofis. Ar gae
pob tywydd Llanrug y
chwaraewyd y gem, ac roedd yr
wyneb llyfn yn llwyfan da i'r 'hen
hogiau' ddangos eu sgiliau.
Diolch i David Phillips (Bro'r
Eco) a Gerald Parry (Caernarfon),
y ddau reolwr am hel y ddau dim
at ei gilydd.

EI bod am bell fodfedd wedi ei
ymesryn 0 gwmpas y canol ac
ambell well tyn gwyn ar y copa,
roedd y sgiliau cynhenid yn aros.
Yn wir, prif wahaniaeth y gem
yma i nifer 0 gemau ileol ar hyn 0
bryd oedd gallu'r 'hen bennau' i
greu le iddyn nhw eu hunain.
Eithriad yn wir oedd y bel hir -
bwrn y gem fodern. Un peth, wrth
gwrs, nad ocdd yr un chwaraewr
wedi ei go IIi oedd yr elfen
gystadleuol. Gem go iawn oedd
boo.

Ar ddiwedd y noson y Cofis
aeth adref yn hapus, wedi ennill 0
2-1, a bynny diolch i Iu 0
arbedion da gan Robin Williams,
eu gol-gcidwad. Roedd Peter
Roberts (Pete Coch) yn dal i
wisgo'r rhif 2 ac un 0 sylwebwyr
Radio Cymru, Meilir Owen, yn
rheoli y rhes gefn. Gobeithio ei
fod yn rhoi cyn gymaint 0 'siic' i'r
dyfarnwyr ar ddydd Sadwrn ag a
roddodd i'r dyfarnwr }' noson
honno. Ie) cocyn hitio fu y 'dyn

mewn du' erioed. Gyda llaw, braf
oedd dyfarnu gem heb y toreth 0
iaith aflednais sy'n britho'r
gemau mor aml heddiw.

Braf oedd gweld Selwyn Allsup
yn 01 ar y maes - mor gystadleuol
ag erioed. Yn wir roedd yn creu
cryn benbleth i'w reolwr. Gan fod
'rerurn match' i fod yn erbyn y
Cofis roedd rhaid gwneud yn siwr
nad oedd yn cael cerdyn melyn
arall - i fynd hefo'r un oedd yn
cario drosodd 0 1983! Chwarae
leg i 'Colina', fe fydd Sel yn yr ail
chwarae.
o gofio y noson oer a'r diffyg

poteli dwr poeth, roedd pawb
wedi mwynhau eu hunain. Yr
oedd y fformat 0 dri cyfnod 0
chwarae am 25 munud yr un
hefyd yn plesio. Mae'n bwysig
cael gorffwys yn ystod gem!
Sgoriwyd gol Bro'r Eco gan Kevin
Owen, yn codi fel eryr i benio'r
bel 0 gic cornel John Williams.

Yn dilyn y gem, clywais fod yr
oedran yma yn dechrau denu
timau. Y son yw ei bod yn bosib y
bydd timau Bro'r Bco (Dyffryn
Peris), Caernarfon, Bethel, Pen-y
groes a Phwllheli. Digon i [furfio
cynghrair tybed? 0 gofio fod y
mwyafrif o'r oedran yma wedi
chwarae pan oedd pel-droed Ileal
ar ei gryfaf dylar w neud
cystadleuaeth dda. Ac 0 son am y
pcgwn hyn, beth am }'r oed iau?
Ydi hi'n arnser meddwl am dim
-18 Dyffr)rn Peris, i gystadlu yng
Ngh\vpan Ieuenctid y Gogledd?

Mae'r Ddawn Yno 0 Hyd!

•Croeso adref


