
}r G1'1iJ/)Doumsio Disoo buddusol, Tv Etvri, ssda'u Ilvjforddwraig,
;tfellSsa Ward. (Yr hane: a fflWV 0 ItLt1t(1u'r B'ISt~dt1fot1or

dtldti!tHHbU 24 It 25).

MAE un 0 drigolion Bro'r
Eco wedi ennill gwobr
arbennig am ei chyfraniad
i'r gymuned. Mewn cinio
mawreddog y mis diwetha
cafodd Haf Thomas, 0
Lanrug, ei chyflwyno gyda
thlws Pencampwr
Cymundedol Gogledd
Cymru.

Fe gafodd y wobr mewn
seremoni oedd wedi ei rhrefnu
iddweud diolch wrth bobol, ar
hyd a lled Gogledd Cymru,
oedd '..-edi gwneud cyfraniad
arbennig i'r gymuned. Haf
oedd 'pencampwraig y
pencarnpwyr' am ei gwaith di
flino i godi arian at achosion
da

Roedd cannoedd 0 bobol
wedi eu henwebu gan
elusennau, darllenwyr
papurau lleol Gogledd Cymru
a busnesau. Ond fc
bcndcrfynodd beirniaid 'y'
gystadleuaeth - oedd yn cael ei
inretnu gan 'Scottisn Power' a
G)Yil~O 1\nnibynol Gogtedd
G)'mru - roi'r wobr I'r Ier ...ll 0

1'\JIlcll0elRoberTS0 Gumm Del~LleddIzefo cnw 0 'r dlSl!J.'OlioTl_",1 due/zill
iansio b1Vl'l'Ja'1'jlsgo/ (J'W1n y Glo. (Yr tuine: at dutiuien J j).

Lanrug. Mae Haf, sy'n
gweithio i Gyngor Gwynedd,
wedi codi dros £4,500 i
elusennau,

Dywedodd ei ffrind, Brenda
Brown, 0 Fethel, ei hod yn
wych am godi arian ac yn dod
a staff )' cyngor at eu gilydd
hob Nadohg iffurfio cor.

'Dros y blynyddoedd mae
Haf wedi codi dros £4,500,'
meddai. 'Hebddi hi fyddai
pobol ddim yn dod at eu gily
lid i godi arian. Hi'n sy'n tre
fnu bob dim.

'Mae hi'n boblogaidd iawn
a heb air drwg i'w ddwcud am
neb.'

Yn y gorffennol mae Haf
wedi codi arian iWard Alaw,
Ysbyty Gwynedd; Unicef; Ty
Gobaith; Ysbyty Eryri; Ty
Enfys ac Apel Afganistan.
Cafodd j U\\fS ci gyflwyno iddi
gan yr actoress Alex Fletcher,
oedd yn chwarae rhan Jackie
Dixon yn y ddrama sebon
Brookside, yn y noson wobr
wyo yn Kinsale IIal! Hotel, yn
Mostyn.

Gwobr am hel miloedd at achosion da

CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR
A PHRYNWCH YN LLEOL

Y NADOLIG HWN!

Yn y rhifyn hwn, gwelwch gyfarchion
Nadolig busnesau Cwrn-y-glo,
Deiniolen a Llanberis.
Yn rhifyn Nadolig/lonawr, bydd
cyfarchion busnesau Llanrug, Caeathro,
Waunfawr a Bethel yn ymddangos.
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I GLANHAU CARPEDI GYDA STIMVAK I

Dewis eang
o Welyau a 3PISuites,
Llenni Venetian a Llenni Roler_
5,000 lIathen sgwar 0 garpedi
mewn stoe - allweh chi
fforddio prynu 0 batrymau?

Ar Gau
Sui a MercherFfonJFfacs: (01286) 650291

9·5 pm Sadwrn

Ar Agor
9-7 pm

£10: Mrs E. Williams, Cerrig yr
Afon, gynt 0 13 Deiniol Road,
Deiniolen; Emlyn a Kathleen
Jones, 3 Ffordd Glanffynnon,
Llanrug. Ronnie a Doris
Evans, Gwynfryn, 4 Ffordd
Glanffynnon, Llanrug; Olwen-
Jones. Y Garth, Ceunant.
£8: John Roberts, Darren Paul
a Jason, 18 Goodman Street,
Llanberis.
is: Dilys Jones, 4 Bryn Hyfryd,
Cwrn-y-glo. Mrs Marjorie
Roberts, Bod Gwilym, Cwm-y
glo. Buddug Wakeham, 8 Stryd
Newton, Llanberis; Mrs Jennie
Hughes, Bryn Pare, Brynrefail;
Han W. Williams, Garreg Wen,
Rhosrneirch, Llangefni; Mrs
Blodwen Pritchard, 10 Llys y
Gwynt, Mrs Sally Griffith, 16
Bryntirion; Betty Roberts,
Meifod, Ffordd yr Orsaf,
Llanrug; Wyn Griffiths, Tan-y
Fron, Lon Groes, I..lanrug; Mrs
Nell Thomas, 1 cern Elan,
Llanrug; Nerys ac Evan,
Bethel; Mary Catherine Jones,
Tan y Caerau, Clwt-y-bont,
Deiniolen.
£3: Mrs Catherine Williams, 20
Brynurion; l\1.rs Ceridwen
\XI{lliams, 25 Hafan Elan,
Llanrug.
£2: Dafydd W'yn Orriu, 7 Blaen
y nast, Llanberis.

RHODDION

gofeb, ac fel y gellid rneddwl,
roedd yn bur siomedig ar y
pryd, ond rni wnaeth ei
chynnwys yn ei lyfr Englynion a
gyhoeddwyd yn 1972.
Dyma'r englyn:

Craig yr Undeb
Hen randir cewri'r undeb - a llwyfan

LIe bu lIef uniondeb;
Yma'n trin eu trychineb
Bu eofn \vy r, heb ofn neb.

Yn gywir iawn
Owen Jones

Eifion Jones (Prifathro) 672381

Annwyl Olygydd,
Hoffwn ddatgan fy niolch iMr
Glyn Tomos a phawb arall a
oedd yo gysylltiedig a'r gwaith
.hir a dyfal 0 sicrhau safle fwy
teilwng i gofeb Undeb
Chwarelwyr Gogledd Cymru,

Y bwriad gwreiddiol oedd
cynnwys englyn ar y gofeb, a
lluniwyd un i'r pwrpas gan fy
ewythr, Caledffrwd, sef y•
diweddar Morris D. Jones,
Llanrug.

Roedd Morris yn hen
chwarelwr ei hun ac, yn 1915
bu'n llygad dyst i ddarnwain
anzeuol i'w dad, pan ollyngodd
y graig oddi tano tra yn paratoi i
~O\~\h\.l P)'m\ll';S o.;d oc;dd
Morris ar y pryd.

N i roddwyd yr englyn ar y

11 Rhos L\\'Yn
Llangefni

LL777QA

Annwyl Syr/Fadarn,
o bryd i'w gilydd gwelir yn y
wasg ddiolchiadau gan gyn
gleifion am eu gofal a'u
meddyginiaeth yn yr ysbytai,
and anfynych ~. gwelwn
werthfawrogiad 0 waith
meddygon Ileal a'u cynorthwy
wyr.

Dyma ni fell)' yn datgan ein
diolchgarwch a'n gwerthfawr
ogiad ni i feddygon l\i.eddygfa
Llanrug a'r WaUnfa\\'1 am eu
gofal a'u hymgeledd caredig ac
i'r gweinyddesau yrnroddgar,
medrus a serchog, ac )'0 olaf ond
nid yn lleiaf, i'r derbyne au
llawen ac arnyneddgar Iyddant
bob amser yn paraioi i ni )'
cyffuriau cywir ar fyrder,

Nadolig Llawen iddynt 011
gan obeithio na chaf bigyn yn f)'
nghlust tra bydd l)T Carol yn
sgleisio'i rhwrci,

Yn ddiffuant
John, Joan a ion R. ~ illiams

AlIt Riwth
Llanrug

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
--.,

CANOLFAN CARPEDI

WAUNFAWR

AA OlanUynnon, Llanrug

CAERNARFON 673513
Ffon S\lmudol: 0'"4 4gS616

-

Cynnal boileri nwy.
olew, tanwydd solat

Q lnrodlo pOlpiau

E YR
JONES

PLYMAR A
PHEIRIANNYDD
GWRESOGI

Sycharth
Llanberis

Diolch gao blant Chemobyl
Annwyl Olygydd
Daeth saith 0 blant bach
difreintiedig Belarus, sy'n
dioddef gwahanol afiechydon
oherwydd trychineb Chernobyl,
draw i Ogledd Cymru am fis er
mwyn ceisio gwella rhywfaint ar
eu han wylderau. Cartrefwyd y
saith gyda theuluoedd o'r ardal,
a daerh un o'r plant, sef Yulya
draw atom ni i Sycharth,
Llanberis.

Hoffern yn awr ddiolch 0
galen i'r holl gyfeillion, yn
oedolion a phiant (rhy niferus 0
lawer i'w henwi), am yr
anrhegion hael a dderbyniodd
Yulya ganddynt. Diolch hefyd i
Ysgol Gynradd Cwm )' Glo ac i
Ysgol Dolbadarn Llanberis am
eu cefnogaeth a'u haelioni tuag
at Yulya,

Yn olaf carern ddiolch i'r
canlvnol am eu caredigrwydd
a'u -parodrwydd i hyrwyddo
gwaith yr elusen 'Chemobyl
Children's Lifeline' pan
gynhaliwyd cyngerdd yn Capel
Coch, nos sui, Hydref 19; COT
Meibion Dyffryn Peris; Lleisiau
Lliwedd; Dr William Munro; y
Parchg John Pritchard a'r Aelod
Seneddol, Mr HywcI Williams.
Diolch hcfyd i swyddogion
Capel Coch a thrigolion
Llanberis a'r cylch am eu
cefnogaeth, Gwnaethpwyd elw 0
£300 sydd eisoes wedi ei
drosglwvddo i Mr a Mrs Terry
Mcdaid, Lloches, Waunfa\vr, sef
Ysgrifennydd a Thry orydd
C9ngen Gogledd Cymru o'r
elusen uchod.

Bert de Ann parry

Oyddiad Plygu Ble

18 Rhagfyr Ysgol Brynrefail

r Rhlfyn Dyddiad CopJ

Nadolig Iionawr 8 Rhagfyr

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

Cysylltu a

,7

Y RHIFYN NESAF
Deunyoa I IHW'r

~~IJ!yililwnjilvnnnaewl
NOSlUN, ~HAGFVR8

On ownlwl!h \In lflf~
Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
NO~IAU,RMAGFYR10

aOHE6WYR PENTREFI
BETHEL: Garaint Ells. Cilgeran
(01246) 670726
BRVNREFAll: Mrs Lowri Prys Roberts
Williams. Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James. Haran. Bryn
Owns (677438)

CEUNANT: Trvstan a Sioned Larsen.
Bodafon, Ceunant (650788)
CWM-Y-GLO; Mrs Iris Rowlands.
GI9nr910n (872275)
DINORWIG: Manan Jones. Mlnallt.
7 gro ~Iidlr, DinotWig (970292)
DEINIOLEN: Mrs MargaretCynfi Griffith.
(870394)
L.L.AN~IiRI~i Owynelh flC j;ifion RObel"m,
SWn-y-Gwynl (870740)
llANRUG! Eryl ~obarts, 3 sryn Moalyn
(675384)
NANTP~RI$; I..IIn90"'9n~OI9 N~n\
I=fynnnn (A718?O)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans, Sycharth
(872407)
TAfJ.V·eO~o:Miss Anwen Parry,
Ael-y-Bryn (872276)
WAUNfAWR: Mrs Nan Roberts. Panlafon.
Waunfawr (650570)

GOLYGYDD CHWARAEON
Richard LI. Jones, 5 Y Od61, Bethel.
(01248) 670115

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)

TREFNYDO HYSBYSEBION
John Roberts, Bedw Gwynlon, Ffordd
Glanffynnon. Llanrug (675605)
TREFNYDD BWNDELU
Jean Jones, Cesail y Mynydd.
Delniolen (671550)

TREFNYDD ARIANNOL
Goronwy Hughes, Eilhinog, 14Aton
Rhos, Llanrug (674839)

TRI;~NVOO GWERTI-UANTPOST
Olwen Hughes, Eltllinog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)

TREFNYOO PLYGU
Shioned Griffith (650570)

CADEIRYDD Y PWYLLGOR GWAITH
Arwel Jones

Eirian James (01286) 674631
Bryn Jones (01286) 674405
t.llnos Jones (01286) 871820

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

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

SWYDDOGION A GOHEBWYR
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Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Caemarfon

Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
i'r cyhoeddlad hwn.



AMGUfDDFFfOD AC ORIELAUCENEDlAfTI.IOL CYMRU
1• tJ Lt J J .;. , J ~r ...r..dl',.....

YI!il~~

MVN~OlADAM ODIM
£1150 iwere Sion Com

RMgfyr 7ft({ 2003
DYDD SUL SJON CORN

1pm - 3t45pm
*SION CORN yn ei ogof *
*Crefftau Nadolig iwneud *

Tachwedd 30ain 2003
FB\JR GAEAF
(11am - 4pm)

~on Comyo cyrraedd ar dren am 11am
* Storlau Nadollg *

...PaontIo Gwynobau ...
* Sloe Pypedau *

*Creffcau Nadollg I wneud

HIIWS, Chairman of Managers).
Wrth daro cip sydyn drury
Lyfrau Log Bethel sylwais bod
yna ddiwrnod neu hanner
diwrnod 0 'wyliau' yn aml er
mwyn dilyn rhywbeth
cysylltiedig a'r eglwysi. Ond ys
gwn i beth oedd ymateb R.J.H.
i'r cofnod hwn?
Mai 28 1903:
Holiday - Buffalo Bill's Wild
~st Shot» at Bangor.
Ond roedd o'n gallu bod
braidd yn 'gul' ar brydiau, Yn
Cronicl Capel Bethel, Medi
1904, mae'n datgan ei farn:
'Gan ) r ymdrechir darparu
moddion adloniant dyrchafol
i'r bobl ifanc, mawr hyderir
na chychwynir mo glwb pel
droed eleni. Apelir yn daer at
aelodau crefyddol Bethel i
yrnwrthod ft'r chwarae hwn,
am Y gwyddorn er fod yo
darostwng moesau ac yn
gerwino iaith ein pobl ifane.'

Dyma'r dyddiau pan oedd y
'Bethel Lions' ar y brig.

Ydi mae petha wedi newid
yn hanes yr ysgol a'r capeli a'r
ardal yn gyffredinol. Dwi'n
hollol siwr mai yn Gymraeg y
cofnodir Llyfr Log Ysgol
Bethel heddiw. Dwi'n un mor
siwr y byddai Rhys J. Huws yn
ymfalchio yn Ilwyddiant tim
pel-droed y pentre hefyd.

Ydw, dwi'n edryeh ymlaen
at gael yrnwcld a fy hen ysgol
unwaith cto pan ddaw rnis
Gorffcnnaf.

'Bu ei ddylanwad yn fawr a
dyrchafol, yo fwy felly na
neb }' gwn i amdano ar
Fethel, a chyda chyd
weithrediad yr Ysgol
ddyddiol fe weddnewidiwyd
yr ardal.'

Hugh Griffith ocdd enillydd y
Gadair yn yr Eisteddfod Plant
gyntaf i'w chynnal ym Methel,
ac yng Nghymru. Mac'r Gadair
yng nghyntedd Capel Bethel.
Dyma stori fer ddiddorol
ynglyn a chwtogi staff.
Tachwedd 1 1903:
The Rev R.J.H., Chairman of
our Managers sent a
communication to the Education
Office, shounng how our work
will be crippled if the proposed
reduction of staff is insisted UP01Z.

Tachwedd 13 1903:
Mr J Issard Davies, Chairman of
the Staff Committee, called this
afternoon to inquire wlzy Miss
Willw11lS (one of tile staff) had 7Wt
left as requested. Tile Rev R.JH.
was in school uihen he came.
Upon the situation being
explained to him, he urged us to
obey his Committee and
aftenoards to apply for another
teacher, wJzich application he
promised to support.
Ni phetrusodd R.J.H. i gau'r
ysgol 0 safbwynt iechyd ar
Ebrill 19 1905:
Called rhis morning and found 46
children absent ouung to a sudden
outbreak of mcsasles. Advised
closing school forthuntl: (Rlzys J.

\a\l,Tth 24 1899:
Our annual 1+i!!2 A1e211ng was
held this rot 'ling at C)segr
Chapel - th« Rev R.J.H. In the
chair. £3. -.9, u as receioed for
admission, u.hich wrll be spent III
the purchase of additional books
for the School Library, and a
rocking horse or some such lOY for
the babies room.
Mai 9 1899:
This aft~N100tl arrived a Jltlgc

Rocking Horse for the babies
amusement and eauauum.
Mae Ben i oof da am y ceffyl
pren hwn a bum ar ei gefn
droeon yn ystod fy nyddiau
cynn!lf yn Ysgol Bethel. Bu
I;:uron, fy mab~ 'In ei reidio yn
ddiwcddarach hcfyd.
Mehefin Z7 1899:
t1 lea party was la-day giVCll 0)1
the ParisI! CO'uncil to all children
and persons in receipt of parisll
relief The Rev Huws had also
procured a large assortment of toys
which afforded each child great
deliglLl.
Chwefror 13 1903:
ThP '/>11./>il fParMrr: asked to J,a'l.IR
IJ,£;r l~$sn.'s: £'xauscd ou.JiP'6 10

Eisc2ddfod .y Plant bBi~tghl'ld at
B~f',~lCllffp,;l,
Fel v dywedodd Mr IJugh
Gritbth. tln o'r pupil teacherc::
yn nyddiau R.J.H.:

.....
1:'

Had to close this afternoon owing
to a lea party being held at Bethel
Chapel, an event I could not hope
to compete with.
Sylwais fod yr ysgol yn cau yn
amI i ddilyn unrhyw
weithgarwch eglwysig a
ddigwyddai, fel cymanfa,
cwrdd gwobrwyo, a.y.y.b.
Mercher, 14 April 1897:
Prize meeting held at Bethel
Chapel. Full audience and a
varied programme. 85 children in
all were rewarded, 26 of whom got
medals hauing made full time.
Gwelir cyfeiriadau at sefydlu
Llyfrgell yn yr ysgol yn arnl:
Tachwedd 25 1898:
Sometime ago the Rev Rhys J
Huws presented us with a copy of
'The National Cyclopedia' to
form a SchooL Library, and today
again there came a parcel of 17
VeT)1 suitable volumes front Mr D.
Edwards, Manager of Daily
News (WIIO is an old pl~pilof this
school). He also enclosed 7
beautiful and very costly uolumes
to be awarded to the best child in
each standard. Brisk demand of
books fronr school library.
P".), oedd .'iT Ed ..vards )'S gwn

Dwi ddim yn nabod yr un
o'r plant bellach, ond fe ddaw'r
hen atgofion am Ysgol Bethel,
dros ddeng mlynedd a
thrigain, yn 61 i mi bob
blwyddyn. Ydi, mae pethau
wedi newid.

Rai blynyddoedd yn 61, wrth
wneud gwaith ymchwil i
gyfraniad Rhys J. Huws
(sylfaenydd Eisteddfod y
Plant) iblant Bethel a Chymru,
bu'n ofynn 01 i mi astudio
llyfrau log fy hen ysgol dros y
cyfnod y bu Rhys J. Huws yn
weinidog ar eglwys Bethel.
Roedd yr ymchwil yn
ddiddorol, er mai yn Saesneg y
cofnodwyd y cyfan.
Gwasanaethodd Rhys J. Huws
ar Fwrdd Rheolwyr Ysgol
Bethel dros gyfnod ei
weinidogaeth yn yr ardal, a
mynnodd sicrhau'r gorau i'r
plant cyn belled ag yr oedd
addysg yn y cwestiwn. Gwelir
o'r dyfyniadau o'r llyfrau log
mor egniol oedd ei sel a'i
frwdfrydedd dros bob agwedd
o addy g - (J safbwynt
addy gol re hyd, icrhau
athrawon 0 sa on, diddori a
denu plant bach, a e ydlu
llyfrgell yn yr ). gol. Fe! ~'
dvwedodd v ddiweddar• •
Ceridwen Gruffi,dd wrtha i:.,
'Ni "In i faint 0 seicoleg
plcntvn a fu'n astudio ond
credaf ei fod yn deall plant
vn reddfol. Yr oedd ef ei hun-mewn llawer ffordd yn debyg
i blentyn (child-Like, nid
childish). Gallai ymddoddori
mewn pethau bach a gweld
gwerth mewn profiadau
svrnl.'•
NQU,,( rai o'r dyfyniadau yn

Sacsneg fel y gwelir hwy yn
Llytr Log yr Ysgol, yn
Ilawrserifcn JC rssolfeistr ar y
pr)'d - Mr G.R. Hughes. Gyda
Ila\v, athro yn ysgol
Llanuwchllyn oedd Mr
J..Iushes eyn dod i. Pethel, ae fe
briododd un 0 [crched y fry:>,
sef ehwaer i ElinJ a ddaeth
wedi hyonnr rn wr3i~ i O.M.
Ed\vards.
Llun, 20 Ebri111896:
Visited this "loming by the Rev
Rhys J Huws of Bamlout}~ wlzo
IS abOI1.t to undartakc t)'1) pastorate

of our GonU(J!acional GILUTC/L.
Being an ex-schoolmaster himself,
hI t1ppltJr~dd22Ply tnterrested.
tau. 2~June 1QO~·

A Iloilday chis afiernnon. - che
.R~C':('>(J"'itio~1Services of Il,q .R~

RIr_VJJ. IfUWJ as paSTor beinJ! fIeld
acnelllet GllaDet.
Gw~n'r, 29 January 18~i:

Un diwrnod y bydda i yo ceisio ei gadw'n rhydd bob
blwyddyn ydi'r diwrnod gwobrwyo, neu y diwrnod
ffarwelio, yn fy hen ysgol ym Methel. Rwy'n
gwerthfawrogi'r gwahoddiad dwi wedi ei gael dros y
blynyddoedd gan y gwahanol brifathrawon, ac mi fydda i'n
edrych ymlaen at gael mynd yno bob bJwyddyn.



fon: 870202
TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

•
-IC a

62Strvd r
llanbaris

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
i bawb yn Llanberis a'r cylch odd; wrth

LLANBERIS
Ffon: 871278

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

'lfaao(i L(awen a 'B(wyaayn
'lfewydc Vda i horr ddar((ellwyr

yr ~co

,

A'I FEIBION
Bwthyn Gadlys
LLANBERIS
Fton: 870444
* Gwerthwr G10* Olew Gwres Canolog
i'ch cadw'n gynnes ac yn glyd!

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
i bawb oddi wrth

PARe PADARN, LLANBERIS (870922)
(Ar gau dydd Sul a dydd Llun yn ystod y gaeaf)

NADOLIG 1.1AWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA I BAWB

Nifer helaeth 0 luniau ar werth
Dewis eang yn cynnwys:

IVOR STUBLEY :: KEITH ANDREW
KEI"I"H BOWEN :: ROB PIERCY

Arbenigwyr ar fframio gwaitb edau a nodwydd

•ramta
GWASANAETH FFRAMIO LLUNIAU

cwrnru Anruovnnoi Lleol Profiadol
Madol=a Llawen ~

Blwyddyn Nawydd Dda i bawb

Trefnwr Angladdau
Llanberis ac Ardal yr Eco

(01286) 870 870
,

(01286) 872 491
(07770) 265 976

41A Stryd Fawr
Llanberis 872501

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

Diolch am eich cefnogaeth """""'--A
trwy gydOI y nwvocvn

Am anrhegion y Nadolig dowch i
Siop Nwyddau TV a Gardd

51Strvd Fawr,llanberis
Flo": 810840

rNado(iB Liawen a 'Bhvydc{Yl1
'lfewyii Vda odlti \Vl'th:liff a 'Pvtvr

NWYDDAU GROSER
LLYSIAU· FFRWYTHAU· BWYDVDD
AC ANGHENION ANIFEILIAID ANWES

Nadollg Llawen a Blwyddyn Ne\\'ydd Dda oddi wrth Aneuryn, Rhiannon a'r staff'

LLANBERIS FfOn: 870277

Gvvesty



OWEN
GWEKTIIWl\ CARPEDI, nILS EDA FEINYL
CA\TNOEDD 0 DDhWlS 0 BATR1'MAU A RHAl11E\XI~ STOC

FFO~TJWCR "l"NRH'(\t' A~tSER:
WAUNPAWR (012R6) 650552

CARPEDI GERA

Hydref 19. Hi oedd yr unig un
o'r criw a fu'n aros ym mro'r
Eco eleni. Cafodd groeso
arddcchog gan Bert ac Ann
Parry, ac fe lwyddodd y ddau
ohonynt i ymdopi a chyfathrebu
a hi trwy ystumiau a help
geiriadur Rwseg. Roedd }Tr
athrawes a ddaeth efo'r criw yn
gallu eyfieithu pan oeddent i
gyd efo'i gilydd, ond yn naturiol
roedd pawb drosto'i hun ar yr
aelwydydd y bu'r plant yn aros
arnynt, Ond erbyn i Yulya
ymadael fore SuI) Tachwedd 16,
roedd wedi dysgu llawer 0 eiriau
Cymraeg, ac yn gallu'n eyfri'n
rhwydd 0 un igant.

Tra bu yma eafodd yrnweld a
phlant YsgoI Dolbadarn ac
Ysgol Cwrn y Glo a mwynhau
hynny'n fawr, Y r ocdd rhai
gwcithgareddau wedi eu trefnu
ar gyfer y criw gan bwyllgor
lleol yr elusen, yn cynnwys
ymwcliad a Gorsaf Dan
Caernarfon. Yr ocdd Bert ae
Ann wedi trefnu cyngerdd yn
Capel Coch igodi arian at waith
yr elusen, a chynhaliwyd
hwnnw'r noson ~ cyrhaeddodd
Yul)·s.

. tae Bert ac Ann wedi
rnwynhau'n fawr gael croesawu
Yulya. Roedd hithau'n ferch
fach annwyl iawn, ac 0 gofio'i
hoed a'r ftaith ei bod mewn lie
cwbl ddiarth, bu'n hynod 0
gartrefol gyda hwy. Erbyn hyn
mae wedi cyrraedd adref, ond
gadawodd Lanberis gyda thipyn
rnwy na'r un bag bychan ocdd
ganddi'n cyrraedd yno, diolch i
haelioni nifer fawr 0 gyfeillion.
A daeth Yulya a'i mam ar y ffon
y noson y cyrhaeddodd hi adref
i ddiolch am y croeso a gatodd
vma yng Nghymru. Roedd Bert
wedi dysgu digon 0 Rw:>cg i
ddeall ambell air fel ~dl01ch)a
4da' 0'[ sgwrs ffoa Dymuna Bert
ac Ann ddiolch anl bob help, ae
macn t yn gwneud hynny trwy'r
golofn Ivthyrau )rn y rhifyn
hYt'n.

Oni bai am y ddawain a
ddigwyddodd yno ar 26 Ebrill
1986 prin y byddai neb ohonom
wedi clywed am Chernobyl.
Ond oherwydd y ddamwain
honno yn yr OrsafNiwcliar mae
enw'r lle'n gyfarwydd ibob! ym
mhob cwr o'r byd.

Y ddamwain honno yn
Chernobyl yw'r waethaf yn holl
hanes y diwydiant niwcliar.
Dioddefodd rhannau helaeth 0
Ewrop mewn gwahanol ffyrdd
oherwydd y ddamwain, a bu'r
diwydiant amaethyddol yng
Nghymru yn gweld ei heffaith
am flynyddoedd lawer wedi'r
digwyddiad. Ond gwelwyd y
dioddefaint mwyaf yn yr
ardaloedd cyfagos, ac mae'r
ardaloedd hynny bellach yn
rhan 0 wladwriaeth ifanc
Belarws. Disgynnodd 70% 0
ddeunydd ymbelydrol y
ddamwain dros dir Belarws,
gyda chyfran helaeth o'r 2.2
miliwn 0 drigolion )' wlad yn
cael eu heffei thio i ryw raddau
gan yr ymbelydredd, Roedd vr
ymbelydredd hw nnw 90 gwaith
8" aeth na'r born a syrthiodd ar
Hiroshima.

Mae'n arnlwg i'r wlad
ddioddef vn Iawr, ac mae'r

•
ddamwain yn daJ i effeithio ar
iechyd plant bach nad oeddynt
wedi eu geni yn 1986. Y
sylweddoliad hwnnw sydd yn
gyfrifol am waith yr elusen
Cvmorth Plant Cher nohyl
((Clzerrzobyi Children's Lifeline)
sy'n trefnu gwyliau ym
Mhrydain i blant bach Belarus.
Dros y deng mlynedd diwethaf
cafodd 25,000 0 blant Belarus
ddod i Brydain am gyfnod 0

wyliau a gorffwys.
A lhro~ y mi~dlwethru bu un

o'r plaut bach hynny yn aros yn
Llanberis) ~r ~elwyd Hert ac
Ann Parry, yn Sychartb,
Llanberis. Naw oed 'f\V Ylya
Fursova, ac yr ocdd hi'n un
saith 0 blant a gyrhaeddodd
Osledd Cymru dd)'dd SuI,

Gws!;anseth Trylwyr
gan y bobl 01-

OVVCl'ClnClO1h I;rogngl Cyfoilisaf iGHWI
YGwaunaoth ToehnagolGorau
i'ehCAR. eyota I i

GWAAAnAoth Prif Dd.liwr
Folly, po gar bynnag ydyc;h

CHWI yn ei ynu,
o Audl ; ~8tava

LLANRUG FrOn! 01286 675175
GWYLIAU CARTREF A THRAMOR
~YYmni1ioulugl yyQug ZOmlynodd 0 brofiad 0

redeg Pecynnau Gwyliau oll-gynhwysol

£150.00 at yr achos gan Lleisiau
Lliwedd pan ddaeth un o'r plant
i'w gweld yn ymarfer canu.
UNDEB Y MAMAU. Pnawn dydd
Mawrth, 4 Tachwedd cynhaliwyd
y cyfarlod misol yn Festri Eglwys
Sant Padarn. Ein Curad, y
Barchedrq Vittoria Hancock,
gymerodd y gwedd'iau a hi hefyd
oedd ern gwraig wadd. Cafwyd
amser diddorol iawn yn ei
chwmni. Gwneud addurniadau
Nadolig oedd ei phwnc a
chafodd yr aelodau i gyd gyfle i
wneud rhal a'u cael j fynd gartref.

Trafodwyd ychydig 0 faterion
busnes i ddiJyn. Cytunodd Mrs
Gwen Williams i roi y dorch ar y
Gofeb ar Sui y Cofio.

Gwasanaeth 0 ddarlleniadau
a charolau fydd gennym yn y
cyfarfod y mis nesaf. Diolchodd
Mrs Audrey Evans i Vittoria a
Gwen am y Jluniaeth ysgafh, ac
eiliwyd gan Mrs Kathleen
Williams.
Diweddwyd trwy adrodd y Gras.
CYNGERDD. Cynhelir cyngerdd
o dan nawdd 'Cerdd Byw Cymru'
yng Nghartref Preswyl
Penisarwaun. gyda Gwenan
Gibbard yn canu gyda'r delyn.
Mae gwahoddiad i'r ardal ymuno
a'r preswylwyr i fwynhau'r
prynhawn Sadwrn, 29 Tachwedd
yn cychwyn am 3 o'r gloch y
pnawn (Ftoruwch i ddweud os
ydych am fynd er mwyn i chi gael
paned,ar01286872038)

OYMUNA Oafydd Wyn Orritt, 7
Blaen y Dco], ddiolch yn fawr
iawn am yr hoi I gardiau,
anrhegion ac arian a gafodd ar ei
ben-blwydd yn 4 oed ar 8
Tachwedd. Diolch yn fawr i
bawb.
DYMUNA Buddug Wakeham, 8
Stryd Newton ddiolch yn fawr itr
teulu, ffrindiau a chymdogion am
y galwadau ffon, y cardiau. yr
anrhegion a'r blodau a
dderbyniodd tra bu yn yr ysbyty
ac wedyn gartref.
DIOLCHIADAU. Dymuna John
Roberts, 18 Goodman Street,
Darren, Paul, Jason a'r teulu,
fynegi eu diolch a'u gwerth
fawrogiad diffuant lawn am bob
arwydd 0 gydymdeimlad a
ddangoswyd tuag atynt trwy air,
cerdyn, lIythyr, rhodd neu flodau
yn ystod y brotedigaeth lem a'r
golled annisgwyl 0 golli gwraig,
mam a naln annwyJ yn
ddiweddar. Derbyniwyd £1,000
tuag at Uned Arennau Ysbyty
Gwynedd.
DIOLCH 0 GALON. Hoffai
Trystan a Nia, 9 Field Terrace,
ddiolch yn tawr iawn ar ran eu
merch newydd, Cadi Sian, am yr
holl anrhegion a chardiau a
dderbyruodd.
LLEISIAU LLIWEDD Bu'r Cor a
ChOr Oyffryn Paris yn cynnal
cvnceroo yo Capel cocn at
achos apel Chemobyl cnudre»
Lifeline. Rhodd d rnodd 0

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

Gwyneth ac Elflon Roberts, Swn-y-Gwynt. Ffon: 870740

LLANBERIS



•an errs
(Gwesty7r Fietoria gynt)
- rhan 0 CHOICE HOTELSNadolig Llawen a 61wyddyn Newydd dna

oddi wrth bawb yn y gwesty.
Diolch am 9ich catnouastn trwy'r flwyttttyn.

ote--' .... ·,1': ~

*Priodasau *Oathliadau
*Acmvsuron Arbennig
*Cynadleddau * Pwyllgorau
*Bwydlen Bar *Cinio Dydd Sui

Nadolig Llawen a
fj(wyC1dyrl Newvdd

Dda j Bawb

Safle Gwe:
www.mountainart co.uk

e bost:
ginger@mountalnart.co uk

* Am Iunrau mynyddoedd
* Peintiadau* Pnntiadau

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth Sue Lowe

Ffon: 871366

CELF V
COPAON
MOUNTAIN ART

STRYD FAWR
LLANBERIS 870925

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

Hefyd

JO WHITE
THE BODY SHOP

LLANBERIS
*Trwsio wedi damweiniau

*Ailsbreio
*Curo paneli

LLANBERIS Ffon: 870225

W.J. DAVIES

CYFARCHION Y TYMOR A DYMUNIADAU GORAU

oddi wrth

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda
oddi wrth

Mal a Debbie

SWYDDFA'R POST
36 Stryd Fawr, LLANBERIS

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

• Talu biliau • Yswlriant Teithio • Arian Tramor
• P"rfif/( ForGo. Anrhegion El oarunuau GwrsiddiOI

• Cardiau ac Anghanion Ysgrifennu
ac, wrth gwrsl holl wasanaethau arferol Swyddfa'r Post

SWYDDFA'R
POST

Pa arn aiee
LLANBERIS
Ffon 870260

* Cinio dydd Nadolig £34 *
- plant hanner pris

Hefyd bob dydd: Bwffe Oer 0 £6.50
Carferi Nadolig Poerh 0 £13.99

* Ffoniwch i archebu lle
A pheidiwch ag anghofio ein Carferi dydd Sul 0 £5.99

a bob dydd Mawrth (12 pm - 2.30 pm)
PRYD I'R HE OED A~1£2.99

ote

DAN REOLAETH NEWYDD ... !
g{ado[ig Llauien a '13{wytftfyn 9{fwyc{c[ fj)c{a i '13aw6

oddi wrth y

• To the Summit since 1896 •
II I

o

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth bawb

yn Rheilffordd yr Wyddfa
~ I I



Am fwy 0 wybodaeth, ffoniwch:

(01266) 677013

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

Ilawn.

GWIRFODDOLWYR

(y"gor
ar
bopeth

-CAB GWYNEDD & DE YNYS MON
Bangor· Caernarlon • Dolgellau • ~wllheli

Rydym angen

Ymestyniad Ffan wedi Torri?
Angen rhai Newydd? os felly

1!' FFONIWCH 1J'

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

Eifion Hughes (7 diwrnod)
Gwasanaeth Da am Bris anhygoel

Cynhaliwyd cyfarfod CJwb Eryri
yn y Fictoria, nos Wener, 7
Taehwedd.

Yn dilyn gair 0 groeso gan y
Llywydd, Geraint Elis,
derbyni wyd cofnodion y
cyfarfod blaenorol. Yna cafwyd
cyfraniad bardd y noson, Wyre
Thomas. Gwnaeth Wyre gamp
drwy lunio cywydd, soned a hir a
thoddaid ar wahanol themau,
gan gynnwys moliant i siaradwr
y noson, John Norman Davies.

Llywydd y noson oedd John
Huw Hughes a soniodd am
gefndir amrywiol Norman ym
maes addysg, ac yn benodol,
maes addysg i blant gydag
anghenion arbennig. Soniodd
hefyd am ei lwyddiant }7Jl ennill
nifer 0 gadeiriau eisteddfodol am
farddoni.

Testun Norman oedd 'Neb yn
Deilwng'. Aeth a ni ar daith i
bentrefi Blackstone a Silks tone
yn Queensland, Awstralia.
Cafwyd disgrifiad byw am
gefndir Cymreig y pentrefi
diwydiannol hyn a'r dylanwadau
Cymreig sydd wedi para hyd
heddiw. Gwnaed eadair
Eisteddfod Treorchi, 1928 gan
grefftwr 0 Ipswich, Queensland a
chan nad oedd neb yn deil wng
yn yr eisteddfod honno, ymhen
amser, aeth y gadair yn 61 i
Awstralia. Daeth Norman a'i
sgwrs i ben drwy adrodd cerdd a
gyfansoddodd ar y daith hir
adref yn son am 'Gwlwm Bywyd'
gyda'i frawd, Frank, sy'n byw yn
Queensland ers blynyddoedd.

Wedi trafodaeth ddifyr o'r
llawr diolchwyd i'r siaradwr gan
Dei Tomos. Cyhoeddodd y
llvwvdd bod " cvfarfod nesaf i'w.. - ......
gynnal ar nos \X'encr. Rhagfyr 5.
'to siaradwr fydd Dr Robin Parry
gyda 1010 Llywelyn )"0 Ilywyddu.

CLWB ERYRI

ar y
uno'r

prescnriol.
newvdd vn- -

•
1

3. Adeg adar yn nythu - peidio
bod mor weithgar ag arfer.

4. Rheoli nifer ceir a phobl ar y
safle ar unrhyw gyfnod.

S. Nid oedd yr arwydd sydd ei
angen yn rhan o'r cais.

Llwybrau
Y Cynghorydd Phylip Jones
1. angen clirio'r llwybr 0 ysgol

Dinorwig, heibio i'r Foel at
Gapel Sardis. Gwneir
adolygiad o'r gwaith sydd ei
angen ar yr holl lwybrau
erbyn y gwanwyn

2. angen clirio ffos ar y llwybr
rhwng Dublin House a
Pen'rallt, (perchnogaeth Pare
Padarn).

Y Cynghorydd Gwilym
Williams - angen atgyweirio
pont fechan ar y llwybr yn uwch
i fyny na Tai Bryn teg - cwyn i
Wynedd.
Gofynnodd y Cynghorydd Len
Jones - 'Pan fo llwybr ar dir
preifat beth yw hawliau'r tir
feddiannwr? Pa led yw'r llwybr
i fod?' Addawodd y Clerc
wneud ymholiadau.
Adroddiadau
Adroddodd y Cynghorydd Len
Jones ar Gynhadledd
'Cymdeithas Cynghorau Bro a
Thref Cymru' yn Aberystwyth.
Yn anffodus collwyd y dyddiad
cofrestru cynnig ond llwyddodd
Len Jones i ddarbwyllo Cyngor
arall i gyflwyno ei sylw - 'Beth
oedd areb Y Cynulliad a'r
Heddlu i'r cwestiynnau a
gyflwynwyd ar ran y Cyngor
yma y llynedd? Nid oes ateb
hyd yn hyn.

Cyfeiriodd hefyd
rrefmadau
Cymdeithasau
Gelwir \. mudiad-
, ·0 Llai Cymru',
Dvddiad \' Cvfarfod nesaf ----- ~-2i1 0 Ragfyr,

yng nghyfarfod Medi.
Penderfynwyd ei wahodd i
gyfarfod Rhagfyr. Hefyd
gwahodd y Cynghorydd
Charles Jones fel cynrychiolydd
o Awdurdod yr Heddlu.
Porth y Gogledd, Deiniolen.
Mae ceir yn parcio ar llinellau
melyn dros y ffordd i fynedfa
Porth y Gogledd yn ei gwneud
yn amhosibl i lorrau tanwydd
olew a nwy gael mynediad. Ar
un achlysur bu tancer nwy yno
clair gwai th eyn medru
dosbarthu'r ranwydd. Mae cais
hefycl am linel1au melyn am
rywfaint o'r ffordd i fyny'r stryd
- Llythyr i'r Heddlu ac i
Gyngor Gwynedd.
Cynllunio
Cafwyd amlinelliad gan y
Cynghorydd Pat Larsen ar y
bwriad 0 wneud Bryn'refail yn
'Bentref Gwledig'. Bwriedir
symud y llincll ffin gynllunio
bresennol. Cafwyd trafodaeth
gyffredinol ar yr aogen lieol am
dai yehwanegol. Soniodd y
Cynghorydd Len Jones am y
newidiadau yo y Cynllun
Datblygu Unedol mewn
perthynas a Deiniolen a'r
Cynghorydd Huw P Hughes am
y penderfyniadau ar gyfer
Bethel. Roedd y sylwadau a
wnaed yn cefnogi'r yrnateb ar y
Cynllun Datblygu U nedol a
ddanfonw ..yd i Wyncdd yn
Hvdref 2002. Nodir na chafwvd• •

ateb i hwnnw oddi wrt h
ynedd na hyd yn oed

gydnabyddia th 0'1 dderbyn.
Penderfy nw d) rifennu at

Gyfarwyddwr Cynllunio
Gwynedd I ddweud d augen
C} ylltu a'r cynoedd:
• er mwvn rhoi lle i farn vr• •

ardalwyr .
• Gwneud yn siwr bod yr
ardalwyr yn ymwybodol mai
bwriad y Cynllun Uoedol yw
sefydlu rheol 20ain mlyncdd
n9 el1ir ei newid.

• Pwyso mai'r bobl leol ddylai
wncuLl pCIILlcrfYlliaLlau ar
ddyfodol cyn llunio'u
cymuned ac nid swyddogion
yng Nghaernarfon na sydd a
chy:JyUdad a'[ aructl.

• Mae angen arddangosfeydd
ileal (lie mae)r 8araf9o a
ddefnyddiwyd at hyn rai
blynyddoedd yo 61 ?).

, Y bwrdwn oedd Gwybodaeth
i'r Cyhoedd a Gwrando ar y
gymdeithas leol.

Ciiis rhif COf\IOOIH/IH/LL
Ca~[cll, Rlliwla:;. Nid oedd
gwrtbwynebiGd i'r eais ond
cefnogwyd awgrymiadau'r
Cynliliorydd Helin Williams i
rol amodau tel a gaolyn ar y ca~s
uchod:-

1. Na fydd y datblygiad yn
effeithio ar y llwybr
cyhoeddus cyfagos

Z. rfe11Siau - angell lIe oddi
lllIlyn[ i llniIC:iliaitl byehm.

Cyfarfu'r Cyngor nos Fawrth y
4ydd 0 Dachwedd. dan
lywyddiaeth y Gadeiryddes
Miss Sara Wood, hi hefyd
offrymodd y weddi ddechreuoI.
Derbyniwyd cofnodion Hydref
fel rhai cywir.
Materion o'r cofnodion
Tai newydd ar safle hen Gapel Y
Tabernacl, Deiniolen.
Adroddodd y Clerc bod y
Swyddfa best wedi gwrthod "Iai
Tabernacl' am bod 'Stryd
Tabernacl' eisioes yo bodoli yn
y pentref Awgrymwyd 'Bro
Gwenlyn' fel arwydd 0 barch i'r
dramodydd enwog a fynychai'r
Capel. Derbyniwyd yr awgrym.
Cwmni Adwy Cyf.
Cyflwynwyd eu Cynlluniau
Gwedd II. Dywedodd y
Cynghorydd Len Jones y
cynhelir Cyfarfod y Cwmni yn
ystod yr wythnos nesaf a bod
bwriad, ynghlwm a mudiadau
era ill, i ddatblygu'r tir ger yr
hen bictiwrs, Deiniolen a 'RaIlt
Ddu, Dinorwig, Cynrychiolir y
Cyngor san y Cyngborwyr
Phylip Jones a Keith Jones.
30 m.y.a. - Deiniolen/Dinorwig
Cyfeiriodd y Cynghorydd Len
[ones at ). wybodaeth a gafodd
oddi wrth ~\ir Dafydd Roberts,
Cyngor Gwynedd, ynglyn a
repeaters 30m.)·.a. a goleuadau
c,vhoeddus. Dvwedodd v. .,
Cynghorydd Phylip Jones bod
rhaid i oleuadau fod 0 fev..n
pellter pcnodcdig i'w gilydd r
g~..fcr parhau'r )'f~'ngder
cyfl ymdra, hefyd ei fod yn amau
a oes arwyddion 30m. y.a. ar }'
ffordd 0 Fynydd Llandegai i
Ddinorwig. Addawodd ~. Clerc
wneud vmholiadau erbvn v• • •

cvfarfod nesaf.•

C}'feiriodd y Cynghorydd
G\\'il \'m Williams at fwriad•

amf)'W 0 bobl amlwg i dorri'r
g)·fraith [rwy bro[est os gwneir
}' 'Mesur Hela' yn ddeddf.
Nod\lJyd y marer a
phcndcrfynwyd 11.0\ ~llai'r

CyngOr wneud unrhy\v
gyfraniad ar hyn 0 bryd.
Gohebiaethau eraill
Dc:rbyniwyd Rhc~lr
Conrractwyr lleol a ffurfiwyd
Ban Mr Aeron M. Jones7 Clerc
Cyngor Cymuned LI9.Ildwrog.
Adroddodd y CynghOfydd Len
Jones bod Post Dciniolcn vvedi
bod ~rnghau am gyfnod ac ar
agor erbyn hyn 0 9.00 tan 13.00
yn ggyQQiQl.. .
C)'hocddwyd~yfarfodcyhocdd~
cisreddfod Genedlaelhol Eryri
2UU~~'tlysgol Syr Hugh Owen
am 7 00 v.h. ar 12 0 Dachwedd.
Il:lordd aogen trefnu J)wyl1gor
ar~J : bob reDuer. Adela_odd r
Clerc asesu cyfartaledd y
penrrefi erbyn cyfarfod Rhagfyr.
Derb~rnlW}rd areb Ggreth
Wynne, U\\'ch 1\rolygydd YI
McdLlJu af \yllAlddau'r CynglJf

CYNGOR CYMUNED
LLANDDINIOLEN
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DIOLCI-I I QAWB A'N CEFNoaODD VN YSTOD Y FLWYOOYN
Dim bysus dydd Nadolig na GWyI San Steffan, 25 a 26 Rhagfyr,

na Dydd Calan, 1 lonawr 2004. Gwasanaeth arferol bob diwrnod arall.

NADOLIG LLAWEN A BlWVDDVN NEWVDD DDA IBAWB
0001WRTH

Stryd Fawr, Llanborls
Ffon: 870328

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

am brisiau cystadleuol ia Nn.
Diolch am eich cefnogaeth orwy'r flwyddyn

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

LLANBERIS
Ffon: 871050

Diolch am eich cefnogaethyn ein blwyddyn cyntaf

56 Stryd Fawr
Llanberis 870 425

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Ncwydd Dda oddi wrth
ROY a CORRIE a'r boll staff

SEAFRESH
Nadolig Llawen a Blwyddyn ewydd Dda

oddi wrth Siop
Caffi a Siop Sglodion

Nadolig Llawen a BIWydd n • 0 I gwsmeriaid.
Galwch ,..,_.

Bapurau Newydd. An, S, ts,
Melysion, Llyirau alia r I ddod •.. !

1: ra WilliamsDym D d

.oJ-. \_ C .,.-, IFTS
LLANBERIS Ffon 870379

• Galwch i mewn am a
yn cynnwys dodrefn p

• Diolch am eich cefnog

i bawb
yn yr ardal
oddi wrth

TREN BACH \
LLYN

LLANBERIS

CYFARCHION
•

YTYMOR

Nadolig Llawen a
Blwyday_nNewydd Dda
oddl wrth DYLAN
Stryd Fawr Llanberis
Ff6n: 870777

adolig anghyffredin,
seanaioc.

'''1'ddyn.

I

1
Mel

Diolch am eich cefnogaeth
drwy'r flwyddyn

~

FEL
DFA

STRVD FAWR, LLANBERIS
Ffon: 870218

Chwilio am anrhegion Nadolig?
Galwch i'n gweld yn

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

a Capel Curig (01690) 720205
* Oilad 0 ansewod da am bnsrau rhesymol
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•
DosbarlJl nell Ilifer 0 1111igoliOll0 Ysgol TUll y Coed) Penisorwae11, fZla 1898.

York Terrace ae Ymddiheuriad!
Do, fe wnes gamg)'meriad go
ddifrifol )'n ). rhifyn diwelhaf,
dr\\'y honni fod BrW)'nog Jones
ac Ala ...." L'viai yr un person. A
chefais fy nghywiro gan amryw;
Nan Owen a Ralph Jones, ~'
ddau 0 Lanberls, yn eu plilh.

Roedd y ddau yn stiwnrdiaid
yn Chwarel Dinor\.vig, ond

(Parhad ar dZldalen J1)

Roedd y cais am wybodaeth ynglj n a Beuno Jones. prifathro
Ysgol Tan y Coed, Penisa'rwaen ar ddechrau'r ganrif ddiwethaf
yn amlwg yn apelio at nifer 0 ddarllenwyr y golofn. Daeth ymateb
sydyn iawn gao Ieuan William ~Llain yr Ardd, Bethel, gyda'r prif
fanylion amdano - a hynny bron eyn i'r inc syehu ar y rhifyn
diwethaf o'r 'Eco'l Yn ddiweddarach, daeth mwy 0 wybodaeth
gan Geraint Huws Roberts. Bangor a Mair Foulkes, Penisarwaen,
Gyda diolch i'r tri ohonoeh am gysyUtu mor gyflym. Gan
ddefnyddio'r wybodacth a anfonwyd imi, ac 0 chwilio ymhellach
yng nghofnodion y cyfrifiad ae ol-rifynnau'r Herald Cymraeg,
gallwn roi darlun eithaf llawn o'i yrfa yn yr ardal hon.

Brodor 0 Ro tryfan yrn Roeddent yn ddi-blant.
mhlwvf Llanwnda oedd John Ceir adroddiad byr am•

Beuno [ones. Roedd ganddo angladd Beuno Jones yn yr
dair 0 chwiorydd. Hyd yn hyn, Herald Cymraeg (19 Medi 1911).
nid wyf wedi gallu darganfod eu Dyrna'r deyrnged iddo: 'Yr oedd
henwau. Credir fod ei dad yn yn athro hynod 0 lwyddiannus.
rheolwr ffatri ym mhlwyf Enillodd amryui o'r plant dan ei
Llanwnda. Fe'i haddysgwyd yn ofat ysgolonaetliau s» )'1' Ysgol
arhro yn Y Coleg Normal, Ganolraddol, ac ychydig Cy71 el
Bangor a chafodd ei swydd gymryd yn wael daetn y newydd
gyn taf yn ysgol I...lanarrnon, lle'r cal011110g iddo mai geneth fechan
arhosodd am dnir blynedd. o'i ysgol efoedd ar ben y rhestr trw)'
\Vedl hynny, bu'n ysgolfeistr yn yr 011 0'1' SIr.' Mae'n siwr mai
Rhiwlas. Daeth yn brifathro i cyfeiriad at y 'scholarship'
Ysgo] Tan y Coed tua 1897-98, bondigrybwyll sydd yma. Pwy
ac felly, mae'n bosibl mai'r llun tybed oedd yr eneth Iach a
a fenthyciwyd i ni gan Mair ddacth i frig y rhestr drwy holl
Foulkes yw'r llun cyntaf ohono Sir Gaernarfou yn 1911?
yn ei ysgol newydd. Wyrhnos yn ddiweddarach

Roedd yn briod a Mary (beth yn yr Herald Cymraeg ; ceir
oedd ei henw morwynol tybedr) darganiad 0 ddiolchgarwch gan
brodor 0 Landdeiniolen (ond 0 ei weddw 'i'r llias»s cyfeillion' am
pa bentref?) Erbyn 1901 eu cvdyrndeimlad a hi.
roedden t yn byw yn 5 Tai Ar garreg bedd John Beuno
Arthur, Waun, Penisarwaen. Jones yrn rnynwent
Roedd erbyn hynny'n 43 oed, a'i Llanddeiniolen ceir y geiriau
wraig yn 40. Yng nghofnodion ) 'Da was da a jJjrddlon: dos imeum
cyfrifiad mae'n disgrifio'i hun i lauienydd d), a~l'il.')'dd. Yna ceir
fel 'elementary school teacher. > ~rr eng])'n b\\ n gan Alafon,
Yn ystod y fiwyddyn honno, g\\'cinidog Capel }'r )T!)gold)' ar)'
symudodd y ddau 0 Dai Arthur pr)td.
a chartrefu yn 'Meillionnydd', Alhra\\' (.)nod a thirion \\ r - ocdd cf
Penisarwaen. I~arddodd ardd ei BI')'n\\'r;

Bu'r ddau ohonyn l }'n 1'\\ ral aIln\\ ~'lmeithrini\\'r
aelouau gyda'r Mt:ll1oui~liaid 0 Galiad ucJd,: a G\vicD\vc.
yng nghapcl y Glasgcled, ac )'n l\\ae'r llun 0 Ysgol Tan y
1907 fe ethol"vyd Bcuno Jones Coed ~'n d) ddio 0 tlln 1898, 11

}'n flaenor yn yr eglw}'s, Bu fam gellir cn\vi pedwar ar ddeg o'r
t\, ~g)'\ilQSul! 10 M\iui 10 1~11 rhtti ynudo. l~rbeC1a all erYlll 0
)'n 54 lnlwydd oed, ac fe'i ddarllenwyr yr 'Eco' enwi'r
claddwyd ym mYll\Venl gweddill?
Ll!1nddeiniolen. Ar wahon i'\v
)Ycddw. ,i tld)Y)' chwacI a 1)111anr
(1 tllli\ycddlli Cll~Vtl(l. y prif
alan\'yr yo ei gynhebnvng oedd
D, lYlu\il,vyn HugllCll (av.'dur
'1)\\')' a'm dwg j'r Ddinas
Godnrt1?1), R, Jones IIughcs,
Rhoslryfan.. R, FfcSlin
\'((Illltlms>AbcrdyG a'r Parch W.
\X' 'nne Williams~ Llanyslumdv.'Y.
:sefccfDdr~,.dIddQ,

Bu ei \veddw fyw j fod yn 72
u.:U u bu fum ar 1j EIJIill 1j
1933. Cladd\\'~'d hitbau yo
LlllI1QQ lillUlcIl. Crelllf Cl DOll
\\ clll )111alllCI a '."lrll] illllI1YllU'
a chapel ~. Glas~ocd tua
1919-10.. 1.oe·n~lcr lddl f~'\\'am
g\'fnod \'n 'Eirlanfa', Tai
'Rl'>"h Il~. LlaDru~ Oll~ .\i~

", ..·'n ~'rTldd!ln8"" ~<~cl;"~nclod.;

Mrs M, Wood, Mrs Owen
Goronwy Owen; Mrs Roberts,
Fron Goch; Mrs Jones, Gilfaeh
Ddu.
(Blaen o'r dde): Mrs Evans,
Anneddle; Mr J.R. Jones; Parch
J.P. Davies; Mrs Hughes, Ty Coed.

Wrlh eu hochr mae Katie Owen,
Prys Dyrvs. Yr unig un arall o'r
llun }' gcllir ei enwi yvv'r
bachgcn lleiaf un yn y rhes
Ilaen, gyda thair 0 fedalau ar er
frest, sef Evan Deiniol, taid
Hugh Hughes, Bethel,

Dyna'r wybodaeth fel y'i
cafwyd gan Mair Foulkes. and
beth yw'r achlysur? Pam fod y
plant hyn i gyd yn gwisgo
medalau? Efallai mai wedi eu
~VObl\V~10maent am fynychu'r
ysgol yn ddi-dor, Roedd yn
arferiad ers talwm i wobrwyo
plant am beidio colli'r ysgol.
Oes unrhyw un 0 ddisgyn
yddion y plant hyn a medal yn
ci m/fcddiant?

Bvddai'n ddiddorol cael mwy•
o wybodaeth am } rhai sydd }'n
\' l]un ac am ,. medalau,
• •

Anfonwyd )' IIun hwn i'r Eco gan
Mrs C Lloyd, 14 George Street,
Llanrwst LL26 ODP Hoffai
glywed gan ddisgynyddion rhai 0'r
aelodau.
(O'r chwith:) J\1rs Evans, Meffkin,
Mam Alvira (Stryd Goodman);

Yn y cefn ar y chwith mae !\lr
Evans, sef taid Morgan Evans yr
arwerthwr 0 Fon, ac ar y dde
mae'r prifathro, J. Beuno Jones,
Y ferch gyntaf ar y chwith yn y
cefn yw Maggie Owen, Ty
Newydd, Penisarwaen, sef mam
Mair Foulkes. Wrth ei hochr
mae Annie Owen, Prys Dyrys.
Does dim gwybodaeth am y
ddau fachgen nesaf yn y rhes
gefn, ond y gencthod (o'r
chwith) yw Annie Owen ac
Ellen Owen (ch wiorydd
Maggie). Yna, daw brawd
iddynt, Sion. Yr eneth nesaf yw
Ellen Thomas, Fferm Tan y
Coed, sef cyfnither i deulu Ty
N ewv dd .

•
" bachgen cyntaf ar )' chwith

\'n \' rhe!) flacn ,'\\' \\,'illic
.; - -Thomas (bra\vd Ellen). Bu
far\\,'n h()g)'n if:lnc un ar
b~'mtheg oed. )" ferch gyn[af }'\V
1\laggie \X'ill iams, Glan Gors
(nain Doris Adlanl). Does dim
g\\'~'bodacth am y bachgen
nesaf, ond yna daw chwaer a
bra\vd 0 Ben y Gaer, ~ef Nell a
II\.loh ThQm~l1 (~yfllith~r ~
chefnder i blant Ty Ne\vydd).
Koedd Nell I-horn9s yn nllin i
Ann Patterson, Penisarwaen a
Hugh yn daid i Doris Adlam.

Dosbarth Ysgol SuI Capel Coch
Llanberis tua 1928

POlllrh} thallI.Chapel

'Athraw 0 nod
a thirion wr.'



Mereh Noeth
Sonia Edwards
Notel newydd synhwyrus
un o'n hawduron mwyaf
cynhyrchioJ.

Dr""Ydr
y Bradwr
Cefi n Roberts
Y gyfrol a enillodd j/r awdur
F~dQIRyddiaitll yr Eisleddfod
~vnodl{lelll01 ym Melrod.

,

Theleri Thwp
(Cyfres y Cewri 26)
Dewi Pws Morris
Hunangofiant yr actor a'r
diddanwr unigryw.

Crych dros dro
(Cyfres y Cewri 27)
Gwilym Owen
Hunangofiant y darlledwr a'r
newyddiadurwr profiadol.
praff a phigog!
Blwyddyn 1010
1010 Williams
Ein naturiaethwr amlycaf
yn ymdrin yn ddifyr a bvd
natur Cvmru yn ei holl
arnrvwiaeth.

Pregethwrs Mon
Emlyn Richards
Chwyddwydr yr awdur
robloaaidd y lrQ hvvn ar
bregetnwrs yr ynys - i
ddilyn y porthmyn a'r

Ipotslars.

•trwy os twng pris tocyn nau.
Dylifodd y torfeydd 1Gaerdydd
am fod modd gw ncud hynny
heb orfod rnlu tn\;' cu tl"")'nau
am docyn. Cafwyd tadiwrn
lawn af gyfer pob gem a
miloedd 0 bob ocd vn

•
rnwvnhau'r cvnnwrf a'r•

chwarae.
LIe rhyfeddol ydy Stadiwrn ).

Mileniwrn a chaiff GlggS a'r
criw gefnogaeth wych yno bob
arnser, Ond un peth a'm
trawodd bob tro y bum ynddi

yw'r ffaith bod yno wastad nifer
fechan 0 bobl sydd heb
ddiddordeb 0 gwbl yn y gem.
Tra bo pawb arall wedi ymgolli
yn )' chwarae, mae'n nhw'n
mvnd a dod i 'nol diod neu-
siocled neu byrgar. Pan fo pawb
o'u cwrnpas yn dathlu gol mae'n
nhw'n ddifater, Mae'n nhw'n
rhan o'r dorf, ond rywsut ddim
yn perthyn iddi.

Ac mat: modd cael yr un peth
yn ein capeh a'n heglwysi. Yng
nghanol )' gynulleidfa, yng
nghanol yr oedfa, gall rhai fod
ar wahan i'r cyfan sy'n digwydd.
Dydyn nhw ddim yn rhan o'r
moliant. Mae'n nhw'n clywed
yr Efengyl, ond heb lawenhau
ynddi. Mae'n nhw'n gweld
eraill yn diolch, ond heb allu
gwneud bynny eu bunain. Mae
eraill yn canu clodydd yr Iesu,
ond rywsut fed ran nhw ddim
ymuno yn y gan. A phan ddaw'r
Dolig mae'n beryg y bydd yna
lawer yn rhan o'r dathlu heb
brofi'r wefr a'r llawenydd 0
nabod y Ccidwad y cofir ei eni.
Ac mac hynny'n gymaint 0 bin
a chvmaint 0 siom.-Mynnwn weld harddwch yr
Iesu. Mynnwn ei nabod yn
Argl wydd a Gwaredwr.
i\l)'nD\\'n fedru ei ganmol am i
ni gael golwg ar ei gariad
digyrnharol. A dywedwn gyda'r
emynydd,
'Fynni dithau, f'enaid fod
yn y canol heb rhod clod?'

Doeddwn i ddim vno. A•
gwaetha'r modd ches i fawr 0
golled. Roeddwn yn ddigon
siomedig gartref 0 flaen y teledu
heb orfod wynebu gyrru'r hoi I
ffordd adref 0 Gaerdydd yn
hwyr y nos. Rhaid derbyn na
fyddwn ym Mhortiwgal yr haf
nesaf, ac ailafael yn y freuddwyd
gyda'r gemau rhagbrofol ar
gyfer Cwpan y Byd 2006_ Ond
o'r hyn a glywyd neithiwr,
noson y gem, rnae'n beryg y
bydd raid gwneud hynny heb
Mark Hughes. Byddai hynny'n
ergyd i Gymru, a gallai olygu
bod yr haul wedi machlud
arnom unwaith yn rhagor cyn
i'r wawr hyd yn oed dorri.

Cyrnru, 0 hell wledydd
Ewrop, sy'n denu'r torfeydd pel
droed mwyaf, a Mark Hughes
sy'n gyfrifol am hynny. Ac fe
wnaeth hynny'n syml iawn, nid
trwy wella'r tim na thrwy greu
ymdeimlad gwladgarol, ond

YFATHSIOM
U0 fuoud fach
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I Trcfnwy(.l 9Qn (;)annerloeth LlanOerls ar ran

Iv'ing~J1,YYm Du~ne3 ArOat LlantJgrlS.WAdi @i noddi a'i I
gefnogi gan: Gyngor Cymuned Ltanberis, Euro ope,

l First Hydro & Electric Mountain, WOA, Am~"'QQ~fQ I
Lechl Cymru_

4.45 p.m. - 7.00 p.m.
Vmgynnull '¥ t.u nllan IM'I"ydd Gwef~ 9yn ym~no
mewn v9rymgaiUl Nadoligaiclo trwy'r ~tryo Fawr.
Rhojlr Golau ~adol:g9:dd ymlaon efa canu carvlq", ~Q•
adlonianlgan Samba Bangor. C~r Moibion 0'lffryn

Perls. LlgiSiauLllw~dd a Brol.vnios Llanbonsl

7_00 ~Im,
T~I\Gwyllli oMon y noson!

12.00 - 4.30 p.m.
Grolto Sicn CQrn (\~I mynetllt1(1)yn ouet el gynnal
gan Gylch Meithrin llanberis ym Mynydd Gwefru

10.30 a.m. -4.30 p.m.
Ffal,. Grefflau (mynediad am ddlm) ym Mynydd
Gwefru (CysylllUa Nigel Rose. 01492 660209)

RHAGnR 6 2003

CWYL NADOLIG LLANBERIS

f'I<10 012 6 8790 0
\\ \ \\ .xurf-line s,co.uk
Eich antur ch! \ ,/\'\L.,

•

Llanberi ....

CYIOLE~WYR DILLAD
AC OF}-°ER ARBFNIGOL
AC YSGAFN AR GYFER

RJ-JEDEG, RASIO .L\NTtJR A
\1YNYDDf\
!lUYY"""

Am rauor 0 \\, bodaeth.... .
cvsvlltwch a 57 trvd Fawr,
• • •

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda
oddi wrth

BERIS
810108

~:.t»»lIM"»
Cwrw Blasus

Croeso Cartrefol

y

10

Stryd Fawr
LLANBERIS

Y dych chi wedi trefnu eich
Parti Nadolig?

Ffoniwch gyntaf am fanylion
ein Gwledd Nadolig am

ddim ond £16.95
yn cyn nwys cracars ac

awyrgylch Nadoligaidd braf.

k1ae pawb 0 Staff Becuis E7)1T'1
a'r Capo yn Dymuno ichi

Nadolig Llauien a BlwyddYl1
Neurydd Dda

Ff6n 870 491

A

THE PEAK BRASSERIE
(Trwyddedig)

YCOPA

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda

oddi wrth

Cyfarchion
Nadolig
Llanberis
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Uned 1, Fferm Br)'!l Afon
LLANRUG

Ffon: (01286) 650349
(0569) 699901

Cynyrchion Coed:
Gatiau I Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol

GWYNANT
PIERCE

D9U 0 red\lJyr bro'r '.Eca' ddaelh
I i'r brig yn ras flynyddol
~enmaenma ...vr ar yr (L~lSadwrn
yn Nhachwedd. Colin Donnelly 0
Ddinorwig oedd yn fuddugol, yn
cael ei ddilyn yn yr ail salle gan
Dylan Jones 0 Ddeiniolen. Yn
dil~1ngla\vogydd [rymion y ddau
ddiwrnod blaenorol. roedd y cwrs
yn elthriadol drwm, a rhedwyr yn
sllddo bron at eu pengliniau yo y
donnen rhwng mynydd Tal y Pan
a'r Graig L\vyd, uwch ch\varel
Pcnmaenmnwr. Y syndod oedd
fod dros ganl 0 redw~rr wedi
mentro allan dan y ffasiv.rn
amgylchiadau, ond mae'n amlwg
fod cryfder y ddau 0 barthau
ucha[ bro'r 'E~o' wedi bod yn
tl<llgon I gaU\\ gUfcuon goglcdd
CJmr~L\.l.,,~fl1iddynl.

Cefnogwch
ein Hysbysebwyr

RAS
PENMAENMAWR

• Althoedd Celyn, Coed Nadolig a
Crem Pots'

• BasgGdi PlanhiQ,on, Blodau Ffres a
sue

• Danton blodau 7 diwrnod yr wythnos
drwy'r fro

• Gwasanaeth Tudalennau Siarad
Talking Pages 0800 600900

• Hefyd, Hamperi 0 Lysiau a Ffrwythau
Ffres

Penisarwaun Ff6n 870605Alwyn a Sarah

BlodauNadolig Llawen
a diolch am eich
cefnogaeth
oddi wrth

RHODD O'R GALON YW BLODAU

Argraffwyd yr enhygl dan ). testun
uchod o'm heiddo yn rhifyn
Tachwedd o'r Eco yn gynamserol,
gao iddi gael ei diogelu ar ddisg
oedd yn cynnwys newyddion lleol
Brynrefail am y mis hwnnw. Y
bwriad oedd cvnnwys yr erthygl
ynghyd a darlun o'r garth eo i'w
chyflwyno i'r golofn Chwilota, sydd
a'i hawdur wedi crybwyll mewn
rhifyn blaenorol fad enghraifft o'r

Carthen Puillhel) S} "1 uicad 0Urain )'n darlunio Coleg~vBrifysgo[ Aberysnoyth.
- CYJ\.fRl.' FYDD a Chasiell Caemarfon CYMRU FU.

CARTHEN PWLLHELI

cyfryw garthcn )'0 'hongian yn un 0
gartrefi bro yr Eco'. Mae fy
hirhoedledd i yn ceisio dod a
phethau at ei gilydd ar gais llawer
un yn rhannol gyfrifol am yr
amryfusedd. Ymddiheuraf am i'r
erthygl lithro o'rn gafael i'r wasg
cyn cwblhau y manylion terfynol.

LOWRI ROBeRTS WILLIA,\,\S,
BRYNREFAIL

Rai mic;oedd ~'n &1hel1ach,
caf\,<','d \'mareb da i Qp:¬ R1!:;':; :1E]'!S7S.
'tV) b~daeth am drigolion GREAT HaWjRD·~T~ET, LI\ mOOL.
l1eol ~.t;l I!\vneud m3lh:u H.\I~b\lgph vn clod/ori rliogoriaerlzU1J Y
arbennlg 0 ell 1 \\' }eddygzII laet}, oral,' gan gwrtLftt ffltlltattt
detnyaato U( \l,'UhUnrll JOJl/}~,Lprpwl.

WILLIAM JON:ES & CO,~

I drin a thrwsio
pob math 0

beiriannau gwn'io

MENAI SEWING
iMACHINE CENTRE

I 21 Stryd Fawr
,

PORTHAETHWV

Ffon: (01248) 714043
neu Caernarfon

Ffon: (01286) 674520

Edau, Nodwyddau
ec ati mewn stoc

roedd Brwynog Jones yn byw yo
rhif 1York Terrace, ac Alaw Mai
yn rhif 7. A dyna sur y bu'r
camddealltwriaeth. Derbyn
galwadau ffon roeddwn ynglyn
a sylwadau'r rhifyn cynt am y
Bing a York Terrace, ac wrthi'n
brysur yn ceisio sgwennu
nodiadau yr un pryd. Ac rwy'n
siwr y cytunwch fod 1 a 7 yo
gallu bod yn debyg iawn i'w
gilydd mewn sgribl fler, Ac os
oedd y ddau yn byw yn yr un ty
- onid yr un person oeddyn t?
WeI NA!

Enw cywir Alaw Mai oedd
Richard David Jones, a ddeuai'n
wreiddiol 0 Gae Poeth, Llanrug.
Roedd yn organydd yn Eglwys
Sant Padarn. Bu ei fab, Watkin
Jones, yn ddisgybl athro yn
Ysgol Ganol Llanrug, ac yn
ddiweddarach, yn brifathro
Ysgol Tan y Coed, Penisarwaen.
Roedd yntau, fel ei dad, yn
gerddorol, a bu'n organydd yn y
Gadeirlan ym Mangor.

Awgryrnwyd mai Victoria
Terrace oedd y stryd gyn taf 0 dai
i'w hadeiladu yrna, ac mai'n
fuan wedi ymweliad Dug a
Duges Efrog yr adeiladwyd
York Terrace. Ni chafwyd
cadarnhad pendant 0 hynny
hyd yma, ond mae 3mr)TW yn
chwilio.
Yr hen ddull 0 wneud menyn
Ddau rifyn yn 61 roeddw n )'11
holi ynghy h c} tadleuaerh yn
Sioc Flynyddol Llanrug a
gynhaliwyd dde hrau'r g nrif
ddiwethaf vne n h tell BI")n
Bra!>. Rocdd angen gwneud
menvn 'vn vr hen ddull' a. .. .. ,
holwn innau beth oedd hwnnw,
A\vgr~'modd Eit'\~~'nwnnsms.
Llwyncoed, Cwm ~' Glo, mai'r
dull 0 wneud menyn cyn
defnyddio separator oedd yr
'hen ddull', Byddai angcn
cadw'r llefrith nes byddai'n
dechrau 'troi' (hynny yw, suro),
ac yna'i gorddi'n araf. Byddai'r
mw)'afrif o 'WraBcdd y man

dyddynnod yn yr ardal yn
uem ylld.L()·r uem rn neue yu---
weddill ~ anghenion yfcd Y ENAIN'T flWELLA. P AWB
reulu, 1 \vneud menyn. J..' J .ll..
Weithiau, byddai'n cael ei JONES,
ggdw yn y llgethdy 0 un I
wvth"(\~ i'" n~!,'l!lf _ g Y i'EDDYGlNIA.ETH OBEUthag 1 Sc'fof·

~Il'

h)·nny·n rhui \)lia~ OmUllIADl1'f111~~'~AI" io'W"~ 9k1>m ..\\
arbennig i'r menyn - bIas a GwellhlLRen Ql~f'u, Ccestl1 Dl'W,.
el\vid yn £las hir-hel, sy7n I GmP-b.. Q1'l'ilf ..'11 U '1 POll &'1' QwJdl.

Gwe1lbaPendduon ar y wyue'b.
3\\grymu el fod fymryn yn Q"eUha Cl19yt...u y Scarvy
'"t~If"! Gwellh. Glwyfa.uIJo!giad'1'&n 1,Ylgald.lntl.

OwoUIlla1 ~rrrg11Qll C~"'t ~ t 'V~~.
Yn y gacaf, a'r llaelhdy E~WJi1talja~i4(1;.1(tmmo~\I»'I)Ql.Olnl lchldiS

~'n rby oer i'r 11cfrith Or1all, 8. sl'Ill';).<4J dcJnt' In drt. buan. Alwerth
ddechrau suro, dull syml mewo Iletln, Is 1;:, ~a~I!,~4!16~rtU!.. (Ped

free lor 16 ~~II:n'P!')
0') ~i1cli Lllroi' fyllul:1i rlloi G~ MeaaYgiIJiAHtUIlucllod ;aDbob r!(l)'lJ~
pOlel brldlJ yn llRWn dWf cy~ \f], . t 1 J" ~b P 1.. •

Poeth. i sefvll yn y llefritb. .,cn rn il:llCtT.'!':::!O Ctol!1VI'-:r. y cre.ut:n~azwy anion ell ¢w~rth !neW'llst.n~;l:l. iydA pco"oAga

Meddyginiaethall t:artret

anhwylderau. Mae cyfaill yn
ceisio gwneud casgliad 0 enwau
am y gwahanol feddyginiaethau
hyn. Daeth ar draws dau enw
sy'n debygol 0 ddod o'r
cyffiniau hyn, sef Ell \'('aen Wen
ac Eli Kitty Ifans .• Mae'r enw
cyruaf yn awgryrnu mai 0 ardal
Pentir a Glasinfrvn mae'r eli,

hwn yn deillio. Ond P\V)' oedd
Kitty lfans? A faint obono h
syn cofio, neu hyd yn oed wedi
defnyddio Enaint Gwella Pawb?
Cwrnni William Jones 0 I..erpwl
oedd yn gyfrifol am ei
gynhyrchu, ac fe welwch c'r
hysbyseb ei fod yo cael ei frolio
i'r cymylau, ac yn llythrennol,
yn gwella bron pob clwyf

Os oes unrhvw un o'r•

darllenwyr yn medru taflu
goleuni ar y ddau enw, neu'n
medru rhoi enwau rnaihau eraill
o eli cartrcf, yna anfonwch air.

A dyna'r cyfan am )' mis hwn.
Does ond cwta bythefnos nes
daw rhifyn }' Nadolig o'r wasg,
felly cofiwch gysylltu rhag blaen
os oes gennych unrhyw
sylwadau, gwybodaeth neu
ymholiadau i'w gwneud ynglyn
a hanes lleol bro'r 'Eco'.
Aufonwch ar Dafydd Whiteside
Thomas, Bron y Nant, Llanrug,
Caernarfon (Ffon: 01286
673515).

CHWILOTA
(Parhad 0 dudalen 9)



Uuruau 0 bob math ar gael ar y safle
Prisiau Rhesymol

Arddangosfa 0 luruau gwrelddlOI
gan ArUS031d Lleol

CW9f.Qnaethpframin
FfOnlFfacs: (Ot2i6) i70Si2

~ORIEL
CWM

~~ Cwm-y-glo

Nabnlig ~lawtn a
Ilwubbun Newubb
Il~a ob~i urrth

Richard S. Humphreys

Nadolig
Llawen a
Blwyddyn l--

Newydd
Oda oddi wrth IRFON a phawb yn

LONDON
GARAGE
Cwm-y-glo
Ff6n= 8702~4

Ar agar: 8.30-6 Llun-Gwener
8.30-1 Sadwrn

MOT,Disel, Petrol
Gwasanaeth ac

Atgyweirio

menter fachwen
Caban y Cwm, Cwm-y-Glo

~~~v~~~~~~~~»»~»~~-»_v,.
"»
:.t
~

~ ~

~ ~= ffarr Nadolig =
~ Dydd lau 4 Rhagfyr 0 J 1.00 - 7.00 "
= Agorlr y ffarr gan =
= Morfudd Hughes, Rownd a Rownd =
" Stondlnau, Raffl, Nwyddau Nadollg ,.
!'! S,on Corn 0 3.00 ymlaen ".. ,.
" Mynedlad am ddlm
= Coff a rrune pel - £1 "
~ ~» ~:i ......• • ..• "» ~
~ ~

~ Bwffe Nadollg ,.
~ D ",. ydd lau II Rhagfyr 11.00 - 2.00 "
:.t £b.50 ,.» »~ »
= Nadollg Ilawen t'n holl gwsmerlald if
= a dtolch am etch cefnogaeth =
M ~
V~UM~M»U»»»»V»»~~~~~VV~~

Taro y post oedd mor gostus - yn boen
Am hir beniad gwallus.

Ein ffawd bod vn anffodus
•

Cadw'n barch nid codi'n by's.
RLJ

(Cyrnru v Rwsia)

IN MEMORIAM

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

BILL a JACKIE

SNOWDON HOTEL
Y FRICSA

CWM-Y-GLO Ffon 870289
• Cinio 'Dolig ar gael drwy gydol mis
Rhagfyr. Archebwch yn fuan.
Pris: 0 £9.99 am 3 chwrs.

rromwcn iwneuo yn stwr roo lie ar of!
• Cofiwch hefyd - bob dydd Sui,
Cmio Rhost blasus 2 gwrs am
£5.99; 3 onwrs am £6.99

GORSAF BETROL
LONDON GARAGE

C -Y- L
Ffon: Llanberis 872046

n. ....

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd

Oda i bawb

AM BETROL, DEISEL «- - •
OLEW AC AMRYFAL

ANRHEGION MODURO «_ c •__c.

----

SWYODF~R.
POST

Nadohg Llawen a Blwyddyn Newydd Oda
oddi wrth bawb ym menter gymunedol
CYFEILLION V CWM

A SWYDDFA'R POST CWM Y GLO
5iop: 9 4 Ltun a Gwener; 9-12 Mawrth, Mercher a lau;

'0-12 Sadwrn
Post: 9-11.45 Llun, Mawrth, lau, Gwener; 9-11 Mercher

Ffon: 872722 Diolch am eich cefnogaeth yn 2003
Edrychwn ymlaen i'ch gwasanaethu drwy gydol 2004

Cyfarchion
Nadoilg



C'DH

-YSWIRIO EICH TV
(I arbed coiled i chi);

YSWIRIO EICH CAR
(i arbed coiled i chi ); neu
VSWIRIO EICH BVWVD
( i arbed coiled i'ch teulu)

Cysylltwch Q'r isod iweld mor rhad
yvvG01)l y\)YVlnClntgydn CCH
Andre (BetheULlanberis)

Bryn (Mon)
furyn (Caernarfon a'r eylch)
John Elfion (Penisarwaun)

Pa un o'r rhain sydd
bwysicaf'?

Vmgynghorwyr Ariannol
Annlhynnol Lleol (sefydlwyd 1974)

I=fo"= (01249)~55055

ADREF O'A YSBYTY. Hoffai Mrs
OlwGn Jones, Y Garth, Ceunant,
ddlolcn yn rawr lawn rr tauu a'l
ffrindiau am y caredigrwydd a
ddangoswyd tuag ati yn ystod y
cyfnod y bu yn Vsbyty Gwynedd
yn ddiweddar.

CEUNANT

GWyIy Diolchgarwch dydd Sui, 19
Hydref gyda'r Parch Gwynfor
Williams yn gwasanaethu. Diolch i
Mrs Mair Huws, prifathrawes yr
ysgol a phawb a fu'n hyfforddi'r
plant ar gyfer yr Wyl. Hyfryd oedd
cael gwel y plant a'u rhieni a'u
ffrindiau yn ymuno yn y
gwasanaeth arbennig hwn.
Dyma drefn yr oedfaon am tis
Rhagfyr:
7: Dim oedfa;

14: Dr Dafydd Williams - 5.30;
21: Parch Gwynfor Williams -

4.00
28: Noson 0 Garolau. amser i'w

drefnu.
MARWOLAETH. Yn dawel ddydd
Gwener, 14 Tachwedd 2003 bu
farw Mrs Jennie May Parry,
Pen rhos, Bangor (gynt 0 Stryd
Newydd). Athrawes oedd Mrs
Parry yn 61 ei glwedigaeth ac yn
fawr ei pharch gan bawb a'i
hadwaenai. Bu'n aelod ffyddlon
yng Nghapel y Tabernael ar hyd y
blynyddoedd. Bu ei hangladd yn y
Capel ddydd Gwener, 21
Tachwedd a rhoddwyd i orffwys
ym mynwent Llanrug.
Gwasanaethwyd gan y Parch
Gwynfor Williams gyda Mr Gareth
Jones wrth yr organ. Estynnwn
ein cydymdeimlad dwysaf i'w
chwaer yng ngyfraith, Mrs Beryl
Parry, Hebron. a'r teulu yn eu
profedigaeth a'u hiraeth.
ADREF O'R YSBYTY. Dymunwn
adferiad buan i Mrs Dllys Jones,
Bryn Hyfryd a Mrs Ann Hughes,
061 Aton ar 61 derbyn triniaethau
yn Ysbyty Gwynedd.
YN YA YSBYTY. Dymunwn
wellhad buan i Mrs Enid Price,
Stryd Newydd I sydd yn Ysbyty
Gwynedd.
GWELLHAD BUAN i Mrs Marjorie
Roberts, Bod Gwilym, ar 01 disgyn
a thorri ei braich.
llONGYFARCHIADAU i Rennee
a Rob, Carreg y Fran, ar
enediqaeth mab, Daniel, brawd
bach IJessica.

Mae gwahoddiad i'r ardal ymuno
a'r preswylwyr I fwynhau'r
prynhawn Sadwrn, 29 Tachwedd
yn cychwyn am 3 o'r gloch y
pnawn. (Ffoniwch i ddweud os
ydych am fynd er mwyn i chi gael
paned, ar 01286 872038.)
DYMUNA Dilys Jones, 4 Bryn
Hyfryd ddiolch yn fawr i bawb am
eu caredigrwydd tuag atl ar 61
triniaeth i'w Ilaw yn Ysbyty
Gwynedd ac ar 61 ei phrofiad yn
ddiweddar.
EGLWYS SANT GABRIEL.

"Cynhaliwyd yr Wyl Ddiolchgarwch
dydd Sui, 19 Hydref. Fore Sui
gweinyddwyd y Cymun Bendigaid
gan Esgob Bangor, y Gwir
Barchedig Saunders Davies.
Gwasanaethwyd yn y nos gan y
Parchedig Wyn Roberts, Caplan
Ysbyty Gwynedd.

Y r organyddoion yn y ddau
wasanaeth oedd Mrs Heulwen
Parry a Mrs Alwena Hughes
Jones. Y darllenwyr oedd Mrs
Dorothy Jones, Mrs Hilda Orritt,
Mrs Gwyneth Roberts a Mrs
Margaret Williams (Nant Forgan).
Dymuna'r Curad y Barchedig
Vlttoria Hancock a'r wardeniaid
ddiolch i bawb am addurno'r
eglwys mor hardd ae am y
rhoddion 0 lysiau a ffJWY..1haua
blodau hardd yn ystod yr Wyl.
NOSON GOFFI. Nos Lun, 20
Hydref cynhaliwyd Noson Goff! yn
yr Ysgol Gymuned. Diolch am y
rhoddion ariannol ac am y
rhoddion tuag at y raftl. Diolch 0
galon i bawb am eu cefnogaeth.
Yr elw at Eglwys Sant Gabriel.
Enlllwyr y raffl fawr oedd:
£50: Myfanwy Roberts, Arfryn,
Llanrug; £30: Mrs Margaret
Williams, Goleufryn; £20: Mr
Gareth Williams, 18 Rhos Rug"
Llanrug. Bocs 0 nwyooau Mrs
Owen, 60 Maes Gwynedd,
Caernarton: Bocs 0 Iyslau' Mrs
V ;ams 30 DOlAfon C~ m y glo;
Bocs 0 rwythau rv1rsRo ands,
Arenig Ffordd Bethel,
CA~rnarfon' Q:l11~yt In~h Cr~!lm'
Richard Ross. SlOP uooorsrn.
Cwm y glo; Style Shaper: Y Pantri
Cymreig. Caernarfon; Bocs 0
nwyddau: Mrs Alice Jones, Min
Awel, Bethel; Bocs 0 Iysiau: Mrs
Susan Roberts. 21 Cae Mur,
Caernarfon; Siocled: Elwyn
Evans, Haran Elan, Llanrug
(gynl); BOCS 0 nwyddau: Mr
Bobby Haines. caemarron. Bocs
o fisgedi: Mrs Evans, 4 Trem
~ilian, Brynrefail; Personal
Organiser: Mr Owen, 51 L6n
Ogwen, Bangor; Bocs 0 nwyddau:
Mr Sam Evans, Tre Gof,
Gaemarfon; Bocs 0 IYSlau: Jen
RObQrts.Ysgol Cwm y giO' Gwin
coch: Mrs Williams, 45 Maes
Barcer, Caernarfon; Diad y
vvinwYQQ,\lnW9n: Mr Williams, 57
Mags Barcgr; Spoon Rest: Wendy
(674736)i 6oc~ 0 Iy~iau; Elwyn
Evans, Hafan Elan, Llanrug
(gynt); 5garff a menyg: Val, Bryn
Gwna, Caeathro.
liinillydd raftI Qr y nQ~QnQ<)dQMrG
Hilda Orrin, Gwm y glo. I

DIOLCH. Dymuna Marjorie
AObertG, cJclioloh i'vv theulu,
ffrindiau a chymdo9ion am y
rhoddion 0 flodau, ffrwythau a
sloeled, y glawadau ffon a'r
eardiau ar 61 y ddamwain a
safodd ddiwedd mis Modi.
CAPEL. Y TABEANACL.
DIOLCHGAI=tWCH Cynhaliwyd

Rhagfyr 9fed a phnawn a nos lau,
Rhagfyr 11fed. Croeso i chwi
ymuno gyda nl. Ftoniwch yr ysgol
os ydych am i ni gadw tocyn i
chwi.

Ar ddydd Mercher, Rhagfyr 10
bydd Anti Janet ac Anti Chris yn
paratoi cmio Nadolig yn yr ysgol
Bydd edrych ymlaen yn fawr at y
pryd blasus hwn eto eleni.

8ydd Bingo yn yr ysgol ar nos
Fercher, Rhagfyr 17eg - croeso
eynnes i bawb. Unwaith eto fe
gawn barti Nadolig a Disgo ar
bnawn Oydd lau, Rhagfyr 18fed.

Wrth gloi, fe garwn i ddymuno
Nadolig Llawen lawn i holl
ftrindiau'r ysgol yn y fro. Diolch i
chwi am eich cefnogaeth i ni ar
hyd y flwyddyn gan obeithio y
cewch flwyddyn ddedwydd a
bendithiol yn 2004.
UNDEB Y MAMAU
Cytarfu'r gang en yn yr ysgol
gymuned nos Lun Hydref 6.
Croesawodd Mrs. Dorothy Jones
bawb i'r cyfarfod a gwasanaeth
byr. Derbyniwyd ymddiheuriadau
oddi Mrs Kath Jones, Miss Meira
Williams, Mrs Marjorie Roberts a'r
Curad Vittoria Hancock.
Darllenwyd munudau o'r cytartod
a gafwyd ym mis Medl a phasiwyd
eu bod yn rhai cywir. Trafodwyd
materion oedd i law.

Croesawodd Mrs Jones y
wraig waod - Miss Glenys Parry,
Llanberis Cafwyd noson
ddiddorot lawn yn gwrando ar
MIss Parry yn son am tywyd ei
mam Yr oeoo hefyd wedl dod a
gwn adwa th wedu eu gwneud
gan e mam

Yn a u am un aeth oedd
..irs enna Roberts rhoddwyd y
ra ganddl he d ac fe Ihen II'\A/\m

g~nMr ~IIM0" OlOlenwya I
MIss Parry ac I Mrs RoDeos. gan
Mrs Joyce Ransom, Terfynwyd y
cyfarfod trwy adrodd y Gras.

Cytarfu'r gangen yn yr Ysgol
Gymuned eto nos Lun 3
Tachwedd. Croesawodd Mrs.
Dorothy Jones pawb i'r cyfarfod a
cnarwyo gwasanaeth oyr.

D@roynlwyo yrnornneunnnnu
oddi wrth Mrs. Marjorie AoDens,
Mrs. MeMna RObQrtSI Mrs. Katn
Jones a Mrs. Gwen Owen
Tratodwyd rhai materion a
godwyd ym mhwyllgor y
Ddeoniaeth a 9ynhaliwyd ym
MhortcJinorwic ar 27 Hyore1.

Bydd gWQsanagth a Charolau
yn cael ei gynnal yn Eglwys Sant
Gabriel No:) Lun I Rhagfyr.
Croeeo cynnoa i bawb.

Trauliwyd y gweddill o'r nason
yn gwrando Qroin Curad Viottoria
I-Iancock yn son am y graHt,
Ori9ami. Yn 90falu am y lIuniaeth
oedd Miss. Meira Wllhams a Mrs
Dorothy Jonos . Diolchwyd iddynt

fiG i'n Gurad gan MrG. Enid Taylor,
Rhoddwyd y raffl gan Mrs. Jones
ac fo'1h~nillvvyg s~n Mr~, T~y'or.
Tertynwyd y cylarfod trwy adrodd
y Gras.
CYNGEADD. Gynhelir eyngerdd
o dan nawdd 'CQrdd 8yw Cymru'
rn~ N~hartrof Preswyl
Penisarwaun, syda Gwonan
Gibbard yn canu gyda'r delyn

YSGOL CWM Y GLO
Bu'r mrs hwn yn brysur eto gan
ddechrau gyda'n gwasanaeth
Diolchgarwch. Cyflwynodd y
Babanod eu gwasanaeth hwy ar y
thema 'Trysor y Goedwig' tra bu'r
Adran lau yn son am gyfrifoldeb
dyn tuag at y blaned a'r holl
gyfoeth sydd arni. Eleni cyflwynir
y rhoddion ariannol 0 £120 i Rhys
Parry 0 Ddeiniolen, sydd yn
derbyn trlniaeth yn Ysbyty
Gwynedd ac yn Alder Hay yn
Lerpwl. Antonwn ein dymunladau
gorau iddo et a'i deulu, gan fawr
obeithio y bydd yn gwella a
chryfhau 0 ddydd i ddydd.

Brat iawn oedd cael croesawu
Uylla atom am fore. Merch tach
naw oed 0 Belarws yw Uylia ac fe
gafodd fynd gyda phlant B1. 3 a 4
i notio. Doedd ganddi ddlm un
gair o'n dwy iaith nl ond diolch fod
pawb yn deall y weithred fach 0
wenu! Cyflwynodd Rebecca
Williams, B1. 6 lond bocs 0
anrhegion byehain eyn iddi adael.
Rhaid canmol Ann a Bert Parry 0
Lanberis am a90r drws eu cartref
a rnennu eu haelwya gyda Uylla
am tis cyfan. Roedd hi'n amlwg
fod yr eneth fach wrth ei bodd yn
eu cwmni.

Bu'r Babanod yn crwydro drwy
Coed Doctor yn Llanberis gyda
Jane 0 r Cormsiwn Coedwigaeth
yn eu tywys. Cawsant ddiwrnod
bendigedlg 0 Hydref i wneud y
gwalth ac roedd pawb wedi
mwynhau.

Cafodd yr un plant ~n au
ymwehad Cwrnni r FrAn '\len pan
ddaethant I gyfiwyno UelStau yn
Coed yn neuaoo yr 15901 AoecId
hwn, tel arter, yn berttorrniad
owerth chweil a ohob un o'r plant
wod; "wyr ymsoll, r: y ~IO~.

I Gagrn9rton 9Qth B1. 3 a 4 ac
I Bafeways. IBiopau ' yw eu thema
ae fe gawsant olwg gwahanol
iawn ar fywyd yn un 0 siopau
mawr y dret. Diolch 0 galon i Mr.
Gareth Hughes am roi prynhawn
mor ddiddorol iddynt - yn
arbennlg yn y oscws mawr!

Enlllwyr ClwO yr ysgol am liS
Hydraf oscc Andrea Lewis, 14
Dolafon; Mrs. Gwyneth Rob~rta,
Bod Gwynedd. Cwm y Glo a Cai
Glyn Oliver, Gors, Brynrefail.
Llongyfarchiadau mawr i chwi.

Mae gwefan yr YS901bellach
wedl eilanSIO a daeth nlfer 0 rienl,
olant a ffrndlau dr~w i Gaban y
Cwm. Peth bral lawn yw gweld
cystal ymateb i'r ymgyrcl'l.
vCll'iYO~m gr~ii O,QQQ9 'hl~~t' ~r
ddlwrnod y IQn~io. Rydym wgdi
oael oyn aai~gyb1i~n yn cy~yll\\oI
aAni - rhai 0 Gaernarlon a rhai 0
aalif~rnia : D~IiVVvhati,

Llongyfarchladau i deulu bach
~lIlv oygg yn y FIY'f)'ggyn ~VlVyn,
Fe ilnwyd cnwtler 1ncn Iddo.
Croeso mawr i Anya a phob
bonOlth nr y toulu DUtil'll

y ml~ hwn rygym wegi cael
chwareuon yn yr Urdd tra maa
Campau'r Ddraig yn mynd 0 nerth
; north Qydd lwrnamant ym mi~
R~,uary" ~~lwnayr yssollon lIeol.

~9fiwc;h ~m 9in cyn30rdd
N"elol'~ pnnwn n nor: rawrth,

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

-=- -=- -=:- CWM YGLO
Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ffon: (01286) 872275 -_



Glanffrwd
DEINIOLEN
Llanberis 870484

Nadolig
Llawen

a Blwyddyn
Newydd Oda

ibawb

iEUAN
W LIAMS

eWAW Bt A.SUS
CHWERW AR EI ORAU

Nado/ig L/awen
a B/wyddyn Newydd Dda

oddi wrth

Karen, Malcolm
a staff y

WELLINGTON
N

Deiniolen
Ffon (01298) 970227

DEINIOLEN
Ffon: Llanberis 870048

CYFARCHION Y TYMOR
A'R DYMUNIADAU

GORAU AM Y FLWYDDYN
NEWYDD
oddi wrth

GWYN OLIVER JONES

NADOllG llAWEN A BlWYDDYN NEWYDD DDA
I'W CWSMERIAID A FFRINDIAU ou,

Dymuna DAFYDD a staff

Y TARW (Bull Inn)
DEINIOLEN

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda i bawb odd; wrth

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

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

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

Newyddion
DEINIOLEN

(Parhad)
PRIODAS. Llongyfarchiadau i
Elaine Mai Wiliams, Pen-y-golwg,
a Mustafa Farran 0 Syria. ar eu
priodas yn y Swyddfa Gofrestru,
Neuadd y Dref. Bangor, ar 27
Medi 2003. Byddant yn ymgartrefu
ym Manceinion. Oymuniadau
gorau iddo wrth y ddau deulu.

14

Diolch am eich celnogaeth vn ystod v Ilwvddvn

DEINIOLEN
(~fon: Llanberis 870287)

NA~~l'~ llAW~NA BLWVDDVN NEWVDD DDA
I HOll DDARllENWYR ECO'R VVYDDFA

oddi wrth
bawb yn

Uio)cb am eicb cefnogaeth drwv'r n\vyddyn

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

Cylchgronnau . Papurau Newydd . Cardiau

o
01286 871 521

lOlE!l!!TICEDI

, ••
lawen ~.II

dcAta
yng

Nadoli
•

Iwyddyn
oddi

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

CYFARCHION
NADOLIG

DEINIOLEN



- -

I

PORCHES 1

BYRDDAU FFASIA 1

CLAl?,iC? I

I
!DAYSAU PATIO

DRY5AU
I
]

FFENESTRI

07050 ~677~5
neu

~~~ I CONSERFATERIS
BLYNYDDOEDD 0 BAOFIAD YN Y MAES

GARTH ISAF, LLANRUG

t

GWYN JONES

FFENESTRI ERVRI

WAUNFAWR
.ry Rhydd • 8wyd Cartref • Prydau Plant

• Ystafell Deulu • Cinio Dydd Sui Traddodiadol
• Cerddoriaeth Fyw • Cwrw Go lawn

..torr: 650218

-oON

Daniel Wood; 2. Daniel Ellis a Kelly
Ann Jones; 3. Richard Cashman
ac Arwyn Maxwell.
Enillydd y Tlws am ymgais orau'r
Adran Lenyddol dan 12 oed oedd
Cadi Murphy
Rhyddiaith dan 16 oed: 1. Kayleigh
Louise Jones. Oemloten; 2. Sarah
Angharad. Rhosgadfan.
Medal Lenyddol dan 21 oed: llid
Price Humphreys, Malltraeth.
Stori fer: Ann Wyn Owen,
Rhoscolyn.
Eng/yn: Elfed Lewis, Talybont.
Conwy.
Telyneg: Valmai Williams.
Aberdesach.
Llmrig: Ann Wyn Owen.
Rhoscolyn
LlinelJ Gall: T. Graham Williams,
Cwm Tawe.
Portread: Elieen Roberts.
Pontrhydybont, Mon.
Emyn i b/ant: Helen Royle
Edwards, Bontnewydd.
Brawddeg: Carys Briddon, Tre';
DdDl, Aberystwyth.
Y Gadair: T. Graham Williams,
Cwm Tawe.
Y SEINDORF. Noson 0 ganu
Carolau yng nghwmni'r Band a'r
Band leuenctid yn Ysgol Gwaun
Gynfi. nos Fercher, 17 Rhagfyr am
7.00 o'r gloch, gyda phaned a mins
pei i ddilyn. Croeso cynnes i bawb.
Dewch yn lIu Mynediad am drnm.
LLONGYFARCHIADAU t'r Band ar
ennill dwy wobr, sef un cyntaf ac
un ail, yng Nghystadleuaeth
Pencampwriaeth Gogledd Cymru
yn y Rhyl ddydd Sadwrn diwethaf.
Hefyd Llongyfarchiadau calonnog
iawn i Arwel Williams, a enillodd y
brif wobr i'r chwaraewr com uruqol,
gydag anrhydedd.

Can Werin dan 25 oed: 1. Elen, 2.
Hanna.
Unawd Piano dan 21 oed: 1. Elen.
2. Lois ac Emma.
Can 0 unrhyw Sioe Gerdd -
agored: 1. Elfed, 2. Elen, 3. Sian.
Unawd 16-21 oed. 1. Elfed Morris.
Adroddiad Digr; Agored: 1.
Graham Williams, 2. Euryn.
Deuawd Agored: 1. Manon a Ffion.
Ymgom Agored: 1. Euryn, 2.
Graham Williams ac Elen.
Can Werin Agored: 1. Robart John.
Prif Adroddiad' 1. Elen, 2. Graham
ac Euryn.
Her Unawd: 1. Clarence.
Tlws am yr yrnqars orau adran
Gerdd dan 21 oed: Elfed Morris.
Adran Gwau a Gwnio: Valmai
Williams,
Adran Glef a Chrefft: Sophia
Williams.
Adran Gwaith Coed: Sophia
Williams.
Tlws y Cerddor dan 21 oed: Elfed
Morris.
Cytensoadi Ton: 1. Valmai
Williams, Aberdesach; 2. Goronwy
Jones, Morfa Bychan a Gwilym
Lewis, Caergybi.
Cystadlaethau Lien
Dosbarth Meithrin: 1. Enlli, 2.
Gerwyn, 3. Gwion.
Dososttn Derbyn: 1. Gwydion, 2.
Harri, 3. Ffion.
Blwyddyn 1. 1. Catrin Medi Jones,
2. eatrin Llywelyn Gruffydd, 3.
Lowri Jones.
Blwyddyn 2: a. lona, 2. Callun, 3.
Catrin.
Blwyddyn 3: 1. Heddwen Williams,
2. Jack Regan, 3. Gerwyn Jones.
B/wyddyn 4: 1. Owain, 2. Gw'ion, 3.
Ceirion.
Blwyddyn 5 a 6: 1. Cadi Murphy a

Cyfarlod nos Sadwrn
Unarr(J (Jan 10 oo(J; 1. Manon, ~.
ffion a Sian, 3. Stephanie.
Adrodd dan 16 oed: 1 Elen. 2.
Kaileigh, 3. Hanna ac Angharad.
Unawd Offgrynno/ (ae elthro plano)
dan 16oed. 1. Lois Eifion, 2. Elen
Unawd Cerdd Dant dan 21 oed' 1.
Elfed Morris 2 Elen.

hwn yn gyfle da i'r rrneru gael mwy
o wybodaeth am addysg y plant a
gobeithiaf y gall niter ohonoch fod
yn bresennol erbyn 6.30pm.
Canlynladau TASAU 2003: Rwy'n
siwr y byddwch yn falch 0 glywed
fod canlyniadau TASAU Ysgol
Gwaun Gynfi yn 2003 yn uwch na
chyfartaledd Brynrefail a
Gwynedd.
Pantomeim: Bydd y plant yn
mynychu Theatr Gwynedd ar 18
Rhagtyr, I weld pantorneirn
Gwylliaid Cochion Mawddwy.
Cymeraf y cyfle hwn i ddymuno
Nadollg Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i chi i gyd
EISTEDDFOD GWAUN GYNFI.
Cynhaliwyd Eisteddfod Gwaun
Gynfi, Oemrolen dydd Sadwm, 25
Hydref.

Cafwyd cystadlu brwd orwy'r
dydd gyda safon uchel iawn, a da
o beth yw gwetd yr Eisteddfod yn
dal ei thir.

Enlllwyd y Gadair gan Mr T.
Graham Williams. Cwm Tawe, a'r
Fedal Lenyddol dan 21 oed gan lIid
Pnce Humphreys, Malltraeth, Ynys
Mon.

Dymuna'r pwyllgor ddiolch i
bawb a syfranodd at Iwyddiant yr
Eisteddfod, ac yn enwedig i
garedigion yr Eisteddfod a'r
hysbysebwyr. Os oes unrhyw un
sydd a diddordeb yn yr Eisteddfod
yn dymuno dod ar y Pwyllgor, yna
cysylltwch a Hefin Jones (01286
674760). Mae gwir angen gwaed
newydd.

Dyma'r canlyniadau:
Adrodd - Ysgol Feittinn (bore).
1.Awel Fflur; 2. Miriam.
Canu Ysgol Feithrin (bore):
1.Awel Fflur. 2 Miriam.
Adrodd Ysgol Felthnn (pnawn).
1 Lianne, 2. Alatea a Prys, 3. Enll!
Canu Ysgol Feithrin (pnawn)'
1 Leanne. 2 Prys. 3. Alatea
Oosoertn DertJyn (Adrodd).
1 Alex
Canu Dosbarlh Derbyn:
1. Alex
Adrodd BI. 1 a 2: 1. Tomos. 2.
Osian a Stacey, 3. Catrin Llywelyn.
Csnu BI. 1 a 2: 1. Tomos, 2. Catrin
Uywelyn, 3. Catrin Jones.
Adrodd BI. 3 a 4: 1. Amy.
Al1rol1l1 BI. 5 a 0: 1. Danl@IO, Z.
caoi
Canu BI. 5 a 6! 1. KlmbsrlSy, 2.
Daniel a Gweno. 3. Owain Glyn.
Unawd Offerynnol (ae eithro piano)
dan 12 oed: 1. Daniel Ellis, 2.
David. 3 Mandy.
Genu Emyn dan te ooa: 1. Daniel
Ellis, 2. David, 3 Mandy ac Owen
Glyn.
UnawC1F'lano C1anIZ oeo: 1.Anes:
eryn.
Psrti Canu dan 12 D9d: 1. Parti
Uanbabs.
Enillwyd Tlysau am yr yrnqais orau
dan 12 oed gan y canlynol:
Adrodd: Danial {;lIis, Cerdd: Daniel
Ellis. Ar/un/o' Chritien Owen.
LJenyddof. Cadi Murphy.

DYMUNA Mrs E. Williams, Cerrig
yr Afon, Felinheli, gynt 0 13 Deiruol
Road, ddiolch yn tawr am y lIu
cardiau ac anrhegion a gafodd ar
ei phen-blwydd yn 90 oed,
Hefyd dymuna Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i'w theulu
a'i chyfeillion gan na fydd yn gyrru
cardiau Nadolig eleni.
MERCHED Y WAWR. Cynhahwyd
cyfarfod nos Lun, 17 Tachwedd.
Llywyddwyd gan Buddug Jones.
Estynnodd groeso cynnes i bawb
gan anfon cofion at Joyce Jones,
Llanrug sydd wedi cael triniaeth yn
Ysbyty Gwynedd, ac at Buddug
Jones, Caernarfon, sydd wedi cael
profedigaeth.
Ein gwraig wadd oedd Theta
Owen, Mynydd Llandegai, a bu'n
arddangos sut i wneud trefniant 0
flodau dail a ffrwythau at y Nadolig.
Eirian Jones a enillodd y trefniant,
ac Elisabeth Hughes ac Ann Lloyd
y raffl. Ni chynhelir noson eto tan
19 lonawr 2004, pan geir noson 0
grosio dan ofal Ann Lloyd.
DYMUNA Mrs Mary Catherine
Jones, Tan y Caerau, Clwt y Bont
ddymuno Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i'w theulu a
chyfeillion, san na fydd yn anton
cardiau Nadolig eleni.
CYNGERDD. Cynhelir cyngerdd 0
dan nawdd 'Cerdd Byw Cymru' yng
Nghartref Preswyl Penisarwaun,
gyda Gwenan Gibbard yn canu
gyda'r delyn. Mae gwahoddiad i'r
ardal ymuno a'r preswylwyr i
fwynhau'r prynhawn Sadwrn, 29
Tachwedd yn cychwyn am 3 o'r
gloch y pnawn. (Ffonlwch Iddweud
os ydych am fynd er mwyn i chi
gael paned, ar 01286872038.)
YSGOL GWAUN GYNFI
Cyngerdd Nadollg: Bydd y
cyngerdd yn cael el gynnal mewn
dwy sesiwn eto elen, - pnawn a
nos - dydd Mercher, 10 Rhagfyr
2003.
GwyUau Nadolig: Bydd yr ysgol
yn cau ddydd Gwener, 19 Rhagfyr
ac yn ailagor 6 lonawr.
Operation Christmas Child:
Diolch yn fawr iawn i bawb a
ddaeth a bocs essidiau i'r ysS01.
Casglwyd tua 100 0 focsys eto
alani.
Catnorlno Aran! Mag Catngnng
nran WQdldll·drgfnu ar OYfsr 24 a
26 Tachwedd a 1 Rhagfyr.
Cinio Nadoli9 y Plant. Bydd y
plant yn cael eu cmlo Nadolig ar
ddydd lau, 11 Rhagfyr, diwrnod ar
61 y Cynserdd Nadolis.
fllJlr NlJOOllg: NO~ VVener, e
Ahagtyr: Gynhellr ffair Nadolig yn
yr y$~OIaf ~O~W~rr~r,5 Rna9fyr
am (j or gloen. crosso cvnoss I
bawb.

SioG By~odAU a GwyddoniaGth!
Bydd y pypedwr enwo9, Marc
Griffiths. vn dod rr vscot ar ddydd
Mawrth. 2b Tachwedd MaG o'n
arbonnis 0 dda a bydd yn {rafod
byw a bwyta'n lach.
camdde/nyddlo cyllurtau ac
ymddwyn yn fonheddlg, gan
dd~fnvddio'r PVOQdau wrth giarad
gyda'r plant
Addysg Bersonol a
Chymdelthasol - Cyfarfod i'r
Rhlenl: Bydd Mrs Jean Marshall a
Mrs Wendy Ostler yn dod (r ysgOI
ar nos lau, 26 TachwQdd I slarad
am f\ddY;:Jg Dur ilUIIU! (l
CI'Y"ld",lthaeol SydQ'" .ho,n,. Mao

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

DEINIOLEN



Bels Bach
Haylage
AA WERTH

Porthiant 0 ansawdd uchel
ar gyfer ceffylau a defaid.

Modd danfon IIwythi bychan
yn lIeol, ffoniwch Hedd ar

07765 860 643

01492621058. Pryd i ddau yn y
Gwynedd Hotel: Angela Benbow.
Pryd i 2 yn y Bistro: Shirley
Davies. Tocyn Utopia: Eirian Mali.
Ginio yng Ngwesty Victoria: Sian
Davies. Pryd yn Ty cloc; 1.
01286671844.07775932946. Set
te: Ann Jones, £5 - Margaret
Williams Bethel. Ffram arian:
Andrew Shauney. Set pastri: G
Roberts. Gwin. Cled 870 391.
Gwin: Val, Bangor. Slipars - Tony
Beech Bank. Doli: Paul Harry.
Dol: Peter Glan Bala. Sanau:
Madge Davies. 'Bubble bath' -
Gwenda Roberts. Bocs siocled:
Gwenllian Hughes. Enwi'r tedi -
(Tomos) Sioned Owen.
RAFFL CYFEILLION YR
EGLWYS: Siol: Einir,
01766530327. £5 - Gwyneth
'Becws'. Pizza a peint Ty Gloc -
Muriel Roberts. Tedi - Olivia,
tegan meddal - 676333. Gwin -
Lois 674091. Slipars - Cledwyn
Parry. Llanberis. Bubble bath -
Olivia. Sebon Ceinwen,
Llanbens. Bag molchi - Hilary
Williams. Tegan meddal - Olwen
Bryn. Pot pourri - Emma. 6
Glanrafon. Sgarff - Marga 8ee.
Enwi'r ddol (lola) - Lynne Jarvis.
DIOLGHIADAU Dymuna
Aelodau Pwyllgor Gwyl Ffair Nant
ddlolch i'r canlynol am eu
cyfraniadau a'u cymorth difesur:
Rhian a Meirlon Pritchard, Ty Isa;
Dai Lampard, Bob a'u ffrindiau;
Jonsi am werthu cacennau
siocled; Alice am fod yn
frenhines; Anne a Jim Cumberton
am eu haelioni; Dei Tomos am
fod yn 'm.c.'; Alun a Gaynor
Jones; Philip a Sandra Hughes;
Emerson Hughes; Menter
Fachwen; Gareth Jones;
Clychau'r Grug; Stephanie
Welsby; Catherine Hughes: Kate
Tomms: John Meirion Morris:
Sean Kelly; Val 0 gwmni
Guinness; Cajun's Denbo; Elvis
Preseli; Dawnswyr Delyn; Robin
Davies; Richard Griffith; Vicky o'r
Parc Cenedlaethol; tim achub
mynydd; W.D.A; Parc
Cenedlaethol Eryri; Mantell
Gwynedd; Gwynedd Resteraunt,
LlanberlS: Bistro. uanneris:
Utopia, Porthaethwy; GwestY'r
Fictoria, Llanberisi Ty Cloc.
Llanberis; Ceginau Padarn,
Llanberis; Vittoria Hancock;
Dylan Davies; formag, Llanberi~,
Garej Beran; Garej Yr Wyddfa;
L.onQQnQarage: AlicQ a Sioned
Cumberton: Carol Bowles; Eric
Tyr Ysgol: Anne Parry; Eirlys Lee;
Aho~wen Thomas: Baltl raaj. Ty
8wyta Indialdd Llanberis.

DYMUNA Maggie Griffiths
(Beudy Mawr). ddiolch i bawb a'i
noddodd i eillio ei phen er mwyn
codi arian at achosion da. Mark
Radcliffe 0 orsaf Radio 1 fu'n
gyfnfol am dorri ei gwallt a da
oedd gweld y digwyddiad ar y
teledu noson Plant Mewn Angen!
DRAMA'R GENI: Cynhelir
drama'r geni a chyfle i ganu
carolau yn Eglwys Sant Peris ar
nos Sui y 14eg 0 Ragfyr am 6.30
y.h. Bydd mins pel a sheri i ddilyn
yn Ty'n Llan. Pris tocyn yw £3.
Dewch i ymuno yn yr hwyl!
CANLYNIADAU
CYSTADLAETHAU GWYL FFAIR
NANT:
Cystadleuaeth dylunio cardyn
Nadollg - Gwynedd Roberts,
Ystrad. Mae'r cardiau Nadolig ar
werth yn y pentref!
Crosio: 1. Nancy Jones. 2. Nancy
Jones. 3. 0 Morris. Gweu
cardigan I tabi: 1. June Jones, 2.
Dorothy Jones, 3. Maureen
Lennon. Crosio siol: 1. Dorothy
Jones, 2. Pat Turner, 3. Maureen
Lennon. Gwmo babi dol: 1. Fiona.
Tapestrr 1, Nancy Jones. 2
Dorothy Jones, 3. Anne
Cumberton. Trefnu blodau 1.
Marga Bee, 2. Val Lloyd. 3,
Margaret Ellis. Sara Brltn: 1.
Rhlan Pritchard. 2i1 a 3ydd:
S·enda Tweedale. Cacen
S ocled: 1. 8eth Owen. 2 Anne
Jones 3. Elrlys Lee Jam
Hrwythau: 1. Kathleen Pritchard,
2. Maureen Lennon, 3. Sara
Davies. Gwin - 'sloe gin': 1. 8eth
Owen. 2il a 3ydd: Vittoria
Hancock. Cacennau crl: 1. Beth
Owen. 2. Myfanwy Davies, 3.
Sara Davies. Ffotograffiaeth: (llun
o unrhyw Ie 0 fewn Parc
Cenedlaethol Eryri) 1. Alan Bee,
2. Shaun Kelly, 3. erran
Wakeman. Llunie.au0 anifciliaid
anwes: 1. Shaun Kelly. 2il a 3ydd:
Vittoria Hancock. Celf: 1. John
Ellis, 2il a 3ydd: Maureen
Lennon. Limerigau Cymraeg: 1.
Theresa Jones. 2. Meirion
Pritchard. 3 Bedwyr Jones
Llmcri9"u Saesnoa: t . Maureen
L.ennon 2 'Jezobel'.
PLANT: GOlohudd Clvstog: 1.
Manon Pritchard. 2. Elin Morris.
3. Lily Krunpolet. Dyn Llysiau. 1.
Elln Tomos. 2. Aron Jones. 3.
Eleanor Lampard. Gardd ar blat:
1.Alice Gumberton.~. Rhian
Morrlo, ~. Mared Morris. Oyn
sinsir: 1, MareO Morris. Z. Aron ao
Eban. Gacen sbwng: 1.Ceri
Morrio. ~, Sara Parry. 3. Bedwyr
Davies. Ffotog ratfiaeth:
(anifeiliilid ~nwes) 1 af ac ail:
Aron Peris. 3 Kate Pritchard.
Lluniau 0 ffrindiau: i. Sioned
Gumberton. 2. Rhian Morris. 3.
Ceri Bryn Morris Categori
Arbennigi 1. Jamie Tomms
Darlun o'r pentref: 1. Elin Tomos.
2 Sian ~Iin 3. Ariann Preston.
Darlun 0 flodau: 1. Alice Butler. 2.
Rhian W Morris. 3. Ariann
Preston.
CANLYNIADAU RAffL: " £150
- Marso-ret. Ty'n Lon ~. £50 -
01g~Q ?21087 3 Hamper:

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

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

NANT PERIS

GWERSI
PIANO

A
CHANU

Sharon V.Williams B.A,
PQntir (~1~4a)353746

Keth ~m <1danfull lilUIlii1 tc;b)-O]
neu lysen\va sy'n gysylltledig ag
adar, alom iEeo'r IVyddJil. Yo
ola) ac yn 8\.vb\~1ddiffU!l1l t, cJ fO
wyl ~TNadoJig ac i'r n,,'ydd)'n
ne\\'ydd, bob rhad a bendith.

* * *

Ceiliog uchod, yna mae'n
ofynnol dyfynnu'r canlynol:
Yn }' CYIIlro Ionawr 14, 1955
[.15 ceir llythyr 0 ciddo Bob
Edw ards, Cartref, Dinbvch, ble-rnac'n crvbwvll iddo weld.. ..
ceiliog tra'n byw yn Llandrillo
ceiling Plymouth Ro k. a'r
adcrv n vn llvncu neidr 15-1- . .
modfedd 0 ran hvd. ,\\ae 0 hefvd. -
yn dweud fod (_\.TLc.V"yn llyncu
nadredd, ond mai yll

Johannesburgh, De Affnca y
digwydd hynny, Oes mwy 0

dystiolaeth ar ga'l gan
ddarllenwyr Eco'r Wyddfa?
Ac yn ola, stori 0 Chwaral
Dinorwig: 'Arferai CP son am ei
wraig fel yr IICll iar, Roedd
Robert 0., hogyn rybela yn
gwrando arno:n defuyrldlo'r
ymadrodd hwn yn aml,

'Mae'r hen iar acw reit handi,
ac mi neiff y tro irni bellach.'

'Dew,' ebe'r rybelwr wrth un
o'r dynion, 'Ma Charles yn
~neu(t "ff'yS" garw zvda un hen
iar_ Pam na gadwirh 0 ragor
011Ul1Y11 1111'''' oc\.\J",·cb) M~
dala'n ia\\'n iddo fo.'

\~'il1iams)O.R.) IJorthm!ldog,
If'tlg21lad 0 ~traeOll,lj' ar y Graig,

dd. tt.38-39.

•iawn ,
Ffl i~rUl'l-C)"l{' - ~wr!l:g hefo un
plwntyn )'n \.\016 ~anddi.
MY'JIry11 U g!lll(J~ (Jalt,urlf(~",,,J:
ydi () - rhywun vn ffanSlo'i hun
yn arw.
Ral cciliog y gwynt - person s~..'n
newltl ci [clldwl af "mrQnliadj
un anwadal ac sy'n troi hefo pob
u)Ywl ~r mW)'D c~t~il) rhYllnll
bodua pobol cr'ill.
C(';/;og pen don,o" - rh~'\vun s\r'n
h(1ff 0 <1ra·rhtoli pan fo gactra.
Yr }tell {j tJo»ta~1 htg iddi - 1In
c\vbwl ddi-drefn ac un a \vna
hopath rhywslll-ry'"-'sut.
liDS drwyll - un 1>y'n w~stad yn
Cl1IIU drwy'i \1'·W),ll!
f4eL regall yr Jd - ~ii1Itlllwr uifl~~)
un birwyntoo ar}' naw,
KllYW 'JgI~llla'tu cJcJylJU~ ~nud~
glem yr ol\vg ac anobcitbiol
adra ar ~'r gel~VYC1gall Cl bOll
mor ilnhr~rnu~.
G'll.J(,1Inlioid - vmtvelwvr dros. _
avfnod 0 amser vn unig.
t. ~hU-U. irni ~bwyl1 y ga~r

'Mi IY11Ci d: r'uoath os rlioir digon
o facltyn ac abwyd go soumd iddo!
ebe un cyfa'Il wrtha i. Y
rh'wbath hwnnw gellwch fentro
eich pen }'"'V stori, neu hanesyn,
ac ym myd yr adar yng
Nghymru mae arnrvwia'th 0

lysenwa c~farwydd ac
anghyfarwydd ar ga'l.

Llunir enwa i arab dibcn, ac
mewn hyn 0 beth mae i'r
Gymracg ei chryfder, Ond be
andres ydy llysenw meddcch?
Ia, dyna chwi, enw a roddir ar
bcrson er mwyn ei fychanu, ei
ddifrlo, Q cha'l hwyl diniwed
gan arnla ar ei hen. Ond ar adcga
m3C glasenw (llysenw), yn
clodfori ac yn rhoi grym, fcl
enw i herson, c.e. ervtod Eryt'i.
Dyma lysenwa er'ill sy'n illli
cyswllt ag adar:
Tipyn 0 dderyn - un cyfrwys 0
gall; tipyn 0 foi.
Aderyn britli - creadur amheus

Llyncu!

--_--- -----~------------



Teyrnged y Parch Oatydd
Hughes yn angladd Mrs Nansi
Roberts
Os oes y fath alwedigaeth a
'Gwraig Gweinidoq', a mi fyddai
IIawer yn dadlau nad oes, ond os
oes y fath alwedigaeth, mi fyddai
Mrs Nanst Roberts cystal 'role
model' a 'run. Yr oedd Mrs Nansi
Roberts yn wraig gweinidog o'j
choryn i'w sowdl. Yn ei phriodas
hl, a'r diweddar Barchedig
W.O.Roberts, cafwyd enghaifft
glasurol 0 ston dau. Lie bynnag y
bu'r ddau yn gwelnidogaethu,
cafodd yr eglwysl y fargen 0 '2 for
the price of t' cyn i na Tesco na
Safeway feddwl am ei chynnig.

Pan es i i Gapel y Rhos ym Mai
1996 cwta 3 blynedd wedi iddi
golli ei phriod, tel yna y gwelais hi,
yn wraig gweinidog 0 hyd - Mrs
Roberts Gwelnidog oedd hi i
lawer. Ac yn y mowld yna y cefais
i Mrs Nansi Roberts yn gefn o'r
dechrau Wnaeth hi erioed
gollfarnu, awgrymu na beirniadu;
roedd hi'n flaenor cefnogol iawn i
mi tel ei gweinidog, a mi rydW i'n
wirioneddol ddiolchgar iddi am
hynny. Wrth sgwrsio a hi'n ei
chartref rrn fyddai ganddi bob
amser air da i'r eglwys yng
Nghapel y Rhos ac yn brolio pobol
Llanrug i'r entrychion. 'Owi'n siWr'y
byddwch chi'n hapus yma - hen
bobol lawn. Ma Gwilym a fi wedi
bod yn hapus yma beth bynnag ae
wsd, cael croeso cynnes gan
bawb.' Gwir ei gair

Ganwyd Nansl, Annie May
Roberts, i roi'i henw lIawn iddi. ym
Mlnffordd, Penrhyndeudraeth, yn
un 0 3 0 blant - 2 ferch a bachgen.
Oddi yno yr aeth i'r ysgol leol, ac
efo'r tren bach i'r Ysgol Uwchradd
ym Mlaenau Ffestinjog. Oddi yno
yr aeth i nyrsio yn Ysbyty Alder
Hey, swydd y rhoddodd y gorau
iddi i ddod adref i helpu'i mam
ofalu am ei brawd oedd yn wael,
ac a fu farw'n ifanc.

Yr oedd ei brawd a'i fryd ar y
weinidogaeth, a thrwyddo fo
mae'n debyg y daeth i adnabod
bachgen o'r Blaenau o·r envv
William Owen Roberts - Gwilym -
Parch. W.O. Roberts i chi a mi.
Priodi a bwrw'i hun wedyn i waith
ei phriod. Ers yn blentyn cafodd
Parch. W. 0 Roberts drafferthion
mawr eto'l olwg. rhai a arhosodd
efo fo waddill ai oos. Ond er y
rhwystrau IIwyddodd yn y Brifysgol
ym Mangor, y Coleg Diwinyddol yn
Aberys~yth ac yng Ngholeg y
Bala. EI ordelnio'n weinidog yn
1043 al chyda Mrs Nnnsi Roberts
wrth oi ochr, ewasAnaethu pobl
Y"'O Nghlocaennog a Bontuchel.

oedd alawon gwerin yn cael eu
canu yn y dull traddodiadol.
Rhoddodd wedyn enghreifftiau 0
gerddoriaeth ,'r ddelyn yn y cyfnod
baroque, pan oedd y delyn yn
cymryd rhan flaenllaw yn y
neuadd gyngerdd, enghreifftiau o'r
cyfnod clasurol a'r cyfnod
rhamantaidd. Rhoddodd Owain
Gethin beth 0 hanes ei yrfa
gerddorol ei hun hefyd a
gorffennodd ei gyflwyniad trwy
berfformio darn 0 walth William
Mathias.

Paratowyd y te gan Meryl, Julie
a Nan ac enillwyd y raftl gan Nan.
Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 9
Rhagfyr a bydd aelodau'r gangen
yn dathlu'r Nadolig ym Mhlas
Tinon.

MERCHED Y WAWR. Cynhaliwyd
cyfarfod o'r gangen yn y Ganolfan
Gymunedol, nos Fawrth, 11
Tachwedd Rhoddodd Meirwen y
Llywydd, groeso I bawb a
diolchodd i Phyllis a Mary am
sgwrslo gyda'r Oysgwyr mewn
Ysgol Undydd a gynhaliwyd yn
Ysgol Maesincla. Llongyfarchwyd
OSlan, mab Ann Ifans, ar ei
brrodas a Sara, ac hefyd GWlon
Iwan ar dderbyn el HND.
Llongyfarchwyd Elizabeth
Hughes, Cwmyglo ar 61 i'w
chynllun 0 gerdyn Nadohg gael el
ddewis i'r gystadleuaeth yn Sloe
Aeaf Llanelwedd. Cyhoeddwyd y
cynh@lir 510e Ffasiwn yn Fringles
ar nos Fercher, 26 Taehwedd gyda
ChOr Clychau'r Grug yn rhoi
adloniant cerddorol a'r elw yn
mynd at Gyteillton Ysbyty
Gwynedd.

V gw r gwadd oedd Owain
Gethln 0 Drogarth, athro cerdd yn
Ysgol Syr Hugh Owen.
Caernarfon ac arweinydd Cor
Cofnod. Rhoddodd noson
ddlddorol lawn ar hanes y delyn.
A<;Iroddoddfol yr oedd yr offeryn
yn cael el ohanu ar y cychwyn, a
donsosodd ar oi delyn ei hun fel yr

Haf yn cael el chyflwyno gyda
thlws Pencampwr Cymunedol
Gogledd Cyrnru gan Jackie Dixon
{ectores Brookside). mewn cinio
mawreddog yn Kinsale Hall Hotel
yn Mostyn.

Fynydd ar ddod yn nain a thatd am
y pumed tro. Ganwyd mab
bychan, Huw Llewelyn, i Gareth a
Paarvez sy'n byw ym
Mhortsmouth. Pen-blwydd hapus
arbennig i nain ar 28 Tachwedd
gan Ffion, Nia, Tomos, Jac a Huw
Llewelyn.
EIN PENCAMPWR CYMUNEDOL.
Anrhydedddwyd un 0 fro'r Eco
mewn cinio mawreddog yng
Ngwesty Kinsale Hall, Mostyn yn
ddiweddar Noddwyd y noson gan
Scottish Power a phapurau
annibynnol Gogledd Cymru.
Gwobrwywyd pum categori a
daeth Hat Thomas, Buarthau yn
Oruwch Bencampwr Cymunedol y
Flwyddyn Gogledd Cymru.
En ~ebwyd Hat am ei gwaith
diflino yn codi mlloedd 0
bunnoedd tuag at wahanol
a usennau. Fel cyd-gysylltydd,
mae Haf wrthi'n paratoi a threfnu
Cyngerdd Nadollg Cyngor Sir
G ~ nedd 9yda John Elfion yn
arwa n Bydd yr el\,' elenl yn mynd
luag at elusen CY/n Tywys i'r
De n "'iae r gronfa yn agored
tan ddechrau r flwyddyn os
d muna unrnyv un gyfrannu.

Llonqytarchiadau mawr I tl Hat.
Mae pawb ym Mro'r Eco yn dy
edmygu yn fawr iawn.

bendith a hapusrwydd a iechyd
Iddl yn ei chartret newydd yn 2
Hafan Elan.
DIOLCH. Dymuna Ronnie, Doris
ac Adrian Evans, 'Gwynfryn', 4
Ffordd Glanffynnon, ddiolch yn
ddiffuant i bawb am eu
caredigrwydd i Ronnie yn ystod el
waeledd.
Gwerthfawrogwn eich cardlau,
blodau, galwadau Hon a'ch
qweddiau am adfenad buan
CYNGERDD. Cynhehr cyngerdd 0
dan nawdd 'Cerdd Byw Cymru
yng Nghartref Preswyl
Penisarwaun, gyda G anan
Gibbard yn canu gyda r de yn
Mae gwahoddiad rr ardaJ ymu 0
a'r preswylwyr I !/)'nhau r
prynhawn Sadwrn 29 adl NedO
yn cychwyn am 3 0 r g!och y
pnawn. (Floniwch ,d feud os
ydych am fyod er m yYn en gae
paned, ar 01286 872038)
CYFARCH 0 ADOLIG
Dymunaf anton Cyfarchlon
Nadohg a B IYddyn Newydd Oda
i'rn teulu cymdoqlon a ffnndlau I
9yd. Mrs Nell Thomas, 1 Cetn
Elan (Twll Clawdd gynt)
LLONGYFARCHIADAU mawr i Alf
a Mal Parry. Bryn Hell ar gael eu
gwobrwyo am eu gwalth diflino yn
codi arian tuag at Ymchwil y Galon
am dros 20 mlynedd.
Dymuniadau gorau a
Jlongyfarchiadau mawr netyd i
Cemlyn Jones a Gwenan Ellis,
Bryn Hyfryd, Ffordd yr Orsaf, ar eu
dyweddiad, oddi wrth Dad, Mam,
Nia a Gwyn.
PEN-BLWYDD HAPUS.
Llongyfarchiadau a dymuniadau
gorau j Mrs Joan Williams,
Llwyfor, Ffordd yr Orsaf ar ei
phen-blwydd yn 80 oed ar 17
Rhagfyr.
DIOLCHIADAU. Dymuna Joyce
Jones, 7 Bryn Moelyn. ddiolch 0
galon unwaith eto Iw theulu,
ftrrndlau a chymdoqion am yr holl
garedlgrwydd a haelioni a
ddangoswyd tuag ati ar 61 ei
tnrmlaem yn ooiweooar yn Ysbyty
Gwynedd.

Hefyd fe ddymuna Ceridwen
Williams, 25 Hafan Elan ddiolch 0
galon t'w theulu a': rrrmorau am yr
anrhegion, cardiau, blodau ac
arlan a dderbynlodd ar Qi phQn-
blwydd yn ddiweddar.

Dymuna Wendy Jones. Stad
Talybont, ddlolch 0 galon i bawb
am bob caredi9rwydd a
dymuniadau da a dderbyniodd yn
dllyn lIa,vvOrlniaelh yn Y5byty
Gwynedd ac ar ei phen-blwydd yn
ddiweddar.
PROFEDIGAETHAU. Bu farw
Cledwyn Jones, 4 Hafan Elan, tis
~ydrof y'" dilyn gw~~Ip.dd hir ~
ddloddefodd yn dawel. Anfonwn
ein cydymdeimlad diffuant i'w
wraig, Mrs Ellen Jones; ei frawd,
Mr Emlyn Jones, 3 Ffordd
Glanffynnon, a'r teulu i gyd.
Hefyd, cydymdeimlwn a Dave,
ellQn. Katg a Laura Beard. 1 Stad
Mlnffordd yn dllyn marwolaeth
marn Dav@yn IJlrmlngham.
Cydymdeimlwn a theulu PIas
llrlQn yn e\olpr91eQi9elo\h yn dilyn
marwolaeth Mrs Jessie Hughes
Cricieth lMcKinon Clvnt). .
LLONGVFARCHIADAU i Mary a
Msurlg Parry, WQnllys, Gwel

LLONGYFARCHIADAU i Aled
Roberts a Bethan Parry ar
achlysur eu Priodas yn ddiweddar.
GALA NOFIO'R URDD. Aeth y
ddau dim o'r ysgol i gystadlu yng
Ngala Nofio'r Urdd Sir Eryri, ym
mhwll nofio Bangor yn ddiweddar.
Estynnwn ein llonpytarctuadau i
bob un ohonynt am nofio mor dda.

Daeth Llion Hughes, 81.4 yn ail
yn ei ras; Deian llltyd, 81.5, yn
drydydd yn ei ras, ae Awen
Hughes, BI.6 yn ail mewn un
gystadleuaeth ae yn gyntaf yn y
nofio dull rhydd. Dymunwn yn dda
i Awen fydd yn cystadlu yn y
cystadlaethau Notio Cenedlaethol
ym Mangor ar 17 lonawr y
tlwyddyn nesat.
YMWELIAD DIDDOROL. Daeth
Mr Moorhead, cyn-brifathro 0
Northwich, Swydd Gaer, i siarad
efo plant Blwyddyn 6. Fel ifaciwi 0
Lerpwl yn ystod yr Ail Rhyfel Byd,
roedd Mr Moorhead a'i deulu wedi
bod yn aros ym Mhen-lan,
Llanrug. Aeth plant Blwyddyn 6
gydag ef am dro i ymweid a'r
tyddyn a chafwyd croeso ym
Mhen-Ian gan Mr a Mrs Hastings,
rhieni Huw svn ddlsgybl ym
Mlwyddyn 5.
CROESAWYD Mr John Roberts
Williams, y darlledwr a'r cyn
olygydd papur newydd i'r ysgol i
roi sgwrs i blant BI. 6 am wneud y
ffilm, EtifBddiaBth, yn darlunio
bywyd yn Llyn ac Eifionydd yn
niwedd y 40au.
MERCHED Y WAWR. Cynhaliwyd
cyfarfod 0 gangen Llanrug yn y
Ganolfan Gymuned ar nos
Fawrth, 14 Hydref. Estynnodd
Meirwen, y Llywydd, gyfarchion i
Mrs Jennie Williams, Bod Fair, a
oedd newydd ddathlu ei phen
blwydd yn 90 oed. Diolchwyd i
Dafydd a Dyfed am gasglu £2,500
ar dailh feicio noddedig tuag at yr
afiechyd Myasthenia Gravis. Eleni
bydd yr Is-bwyllgor Anabl yn
cynnal distawrwydd noddedig er
mwyn codi arian i Gymdeithas y
Deillion gogyfer a cnaei peinant i
recordio Ilyfrau ar gryno ddisgiau.
Ar 12 Tachwedd cynhelir cyfarfod
y Bwyllgor Apel IIeoedlaethol 2005
yn Ysgol Syr Hugn Owen a
tharcsd Llanrug yw £9,050.
Y wraig wadd oedd Helen Bradloy
o Rhiwlas, cynrychiolydd Body
Shop. Fel rhagarweiniad
adroddodd hanes Anita Roddick,
~ylfaeny(J(Jeody ohop, a roddodd
bwyslais mawr ar ddefnyddio
dSfnyddlau narunol. yn arO(i!nnlg
felly y cynnyrch a geir 0 wledydd
annatblygiedig. Eglurodd y
defnydd 0 fel organic ac nad oes
anlfeiliaid yn cael eu defnyddio i
brofi nwyddau Body Shop Daoth
Helen ag ystod eang 0 nwyddau
gyda hi a chafodd pawb gyfle I
arbrofl a hwy. Ann Ifans oedd yr
aelod Iwcus a ddewiswyd i gael ei
eholuro gan Helen. Ar y diwedd
cafodd pawb y cyfle i archebu
~wydd~uB~dVSh~O
Enillwyd y gworbwyon raftl gan
Mgnn~a Malr.
Cynhelir y cyfarlod nesaf ar '1
TaOllVYtiOO- nooon 0 gOfOOOrlaoth
yna "'ahwmn, Owain Gothfn
p~~ S~NLlIT~ M~Q r.yn.
oymdOOfOnMrs Mona Mai Griffith
yn Ffordd yr Orsaf yn dymuno pob

.~

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



•y maes parclo,
Daeth y cyfarfod iben am 8,50
y,h,

2, dymchwel yr adeilad allanol
ac adeiladu ty - darn 0 dir
ger 50 Stryd Fawr, Llanberis

3. creu esryniad a mynedfa
newydd - 10 Ffordd Capel
Coch, Llanberis

4, creu mynedfa a man parcio:
8 Ffordd Ty Du, Llanberis

5, Codi adeilad newydd -
Rheiffordd yr Wyddfa,
Llanberis

6, Estyniad dau lawr - 20
Ffordd Ty Du, Llanberis.

Er nad oes gwrthwynebiad i
gais Cwmni Rheilffordd yr
Wyddfa pwysleisir ei bod yn
anodd iawn mynegi barn ar y
cais gan fod lleoliad yr adeilad
newydd yn annelwig iawn ar y
map yngblwm wrth y cais.
Er gwybodaeth, caniatawyd y
ceisiadau canlynol:
I,Creu maes parcio a man troi
i Iysus, ger Oriel Eryri,
Llanberis

2, Codi estyniad cefn - 6 Rhes
Efrog. Llanberis,

Y Fynwent: Gwelwyd bod y
llwybr bellach wedi ei glirio 0
chwyn a gwair ond mynegwyd
pryder ~'ngl)~ n a'r rwhel a'r
cerrig man sydd i'w gweld yn y
fynwent.
Llwybrau Cyhoeddus
Dywedwyd bod angen
atgyweirio postyn giat ar lwybr
25, ger Stryd y Warden, gan fod
yr un presennol wedi pydru,
Cytunwyd i yrru llythyr at
Gyngor Gwynedd i ofyn iddynt
drwsio'r postyn cyn gynted a
phosib.
Diolchwyd i'r Cyngor
Cymuned am osod maine
newydd ger tai Bro Glyder yn
Nant Peris,
Gohebiaeth
Derbyniwyd llythyr gan
Goriad GW}7dd Eryri yn gofyn
i'r Cyngor Sir ystyried gosod
cysgodfannau bws sy'n
gweddu'n well i'r amgylcbedd
yn yr ardal. Pcndcrfynwyd
gyrru llythyr yn 61 i drafod y
posibilrwydd 0 osod
cysgodfannau newydd yn 11e'r
rhai presennol.
Derbyniwyd 11ythyr 0
ymddiswyddiad gan y
Cynghorydd John Pritchard
o'r Cyngor Cymuned,
Dymuna'r Cynghorwyr
ddiolch yn fawr iddo am ei
wai th caled dros y
blynyddoedd, Pcnderfynwyd
estyn gwahoddiad i'r
Cynghorydd Sir, Trefor
Edwards, i'r cyfarfod nesaf.
Mynegwyd pryder yngly n a'r
diffyg buniau sbwriel yn Nan t
Peris. Penderfynwyd gofyn i
Gyngor Gwynedd drwsio'r bun
sydd ger y gysgodfan ac i
ddarparu buniau j'w gosod yn

• Pobmath 0 ddodrefn ty
• Cegin, 'stafell fyw, IloHt
• Pri!:iau eyctadleuol

• Dcanfon cam ddim i holl
urtJul Dro'r I:co

Ffon: (01286) 676 040

DODREFN PERKINS
(Safle'r hen Nelson)

CAERNARFON

ENS RHIWLAS lD. P.a

Bws 22 sedd ar gael ar gyfer pob
math 0 logi preifat - nosweithiau
allan, pamon, tripiau ac ati.
Gwasanaeth personol a thelerau
l'hetlymol 6~n (01248) 361044

BWS BACH AR LOG

,pens

drwy ddarparu rnwy 0 bethau
ibobl ifanc yr ardal.

• Cyrunwyd i ofyn i Mr
Gwynfor Dafydd 0 Gwmni
Adwy ddod i un 0
gyfarfodydd )' Cyngor yn y
dyfodol. Mae'r cwrnni yn
awyddus i adnewyddu a
datblygu hen adciladau sy'n
wag ers amser er lIes y
gymuned.

• Fel rhan o'r cynlluniau i
efeillio Llanberis a Nant
Peris efo ~\orbegno yng
ngogledd yr Eidal. bu'r clerc
yn y dref Eidalaidd yn
ddiweddar i drafod \'

"
cynllluniau efo'r cynghorwyr
Eidalaidd. Esboniodd fod vr•
Eidalwyr yn awyddu iawn i
efeillio gan fod cysylltiad CI')1
yn bodoli rhwng ~' ddwy
ardal ers dros ugain mlynedd,
diolch i Ras yr W~'ddfa a'u ra
hwythau - y Trofco Vanoni.
Gobeithir arwvddo'r•
gytundeb gefeillio yn ystod
2Sain yrnweliad yr Eidalwyr i
Lanberis Gorffennaf nesaf

• Bydd )' Cyngor Cyrnnuned
vn vstvr ied er iadau ean,. ,. • IV

fudiadau cvmdeitha au ac•
elu ennau Ileal am gyrnorth
ariannol yn )' cyfarfod nesaf
Dylid gwneud " cais yn
ysgrifenedig i'r clerc: Llinos
H Jones, 6 an t Ffynnon,
Nan t Per is, cyn y 10fed 0
Ragfyr,

N id oedd gan y Cynghorwyr
unrhyw wrthwynebiad i'r
ceisiadau cynllunio canlynol:
1. Codi estyniad ochr a phorth
i'r ffrynt, Coed Gwydr, Nant

Cynhaliwyd cyfarfod diweddar
o Gyngor Cyrnuned Llanberis
ar nos Iau yr 20fed 0 Dachwedd
yn 'Angorfa'. Y Cynghorydd
Dei Tomos oedd y cadeirydd.
Materioo yo codi:
• Trafodwyd y parcio peryglus
ac anghyfreithlon yn
Llanberis a Nant Peris, Mae
ceir sydd wedi eu parcio
gyferbyn a'r feddygfa;
gyferbyn a Pete's Eats a ger
Capel Rehoboth yn Nan t
Peris; yn atal gyrrwyr eraill
rhag gweld y briffordd yn
glir. Cysylltodd y clerc ag
Adran Briffyrdd Cyngor
Gwynedd i drafod y
problemau a gobeithir trafod
y pwnc ymhellach yn y
cyfarfod nesaf

• Derbyniwyd llythyr gan
Bwyllgor Eisteddfod
Genedlaethol y Faenol 2005.
Gan y bydd yr Eisteddfod yn
ymweld a'r ardal ymhen dwy
flynedd, mae angen codi pres
i ariannu'r Vi yl. Y nod Y\V
gofyn i ardaloedd ~'
Cynghorau Cyrnuned
gyfrannu swrn penodol 0
arian 0 ystyried poblogaeth
yr ardaloedd hynny,
Penderfvnwvd v dvlid cvnnal.. ., ..,., ,.
cvfarfod cvhoeddus vn
" "

Llan beris yn ). flwyddyn
newydd er ID\V)'n trafod y
mater hwn.

• Gobeithir trefnu cyfarfod
rhwng Heddlu Gogledd
Cymru a'r cyhoedd idrafod y
problemau sy'n gysylltiedig
ag ymddygiad
anghymdeithasol yn yr ardal,
ac i geisio datrys y broblem

ICYNGOR CYMUNED LLANBF:RIS
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Fourcrosses, Rhosfawr, a
Ffynnongroew cyn derbyn
gwahoddiad i Gapel Mawr Llanrug
ym 1961, gofalaeth a ddaeth i
gynnwys y Ceunant, Tan y Coed a
Phontrhythallt yn nes ymlaen.

Yn Llanrug, fel ymhob man
arall y bu, fe gymerodd Mrs Nansi
Roberts ei chyfrifoldeb fel gwraig
gweinidog 0 ddifrif, yn ymweld yn
gyson gyda'i chymar, ac ar ei
phen el hun hefyd; gwaith y
daliodd ati i'w wneud wedl iddt ei
goliL Pa ryfedd i aelodau Capel
Mawr ei chodi'n flaenor yn 1982.

8yddai ym mhob gwasanaeth a
chyfarfod yn ddieithriad; hynny
hyd yn ddiweddar iawn. A phob
amser, cyn imi arwain
gwasanaeth, fe gydiai yn fy lIaw, a
chyda gwen fach ar el hwyneb fe
ddwedai'n dawel, 'Pob bendith i
chi.' Wrth ddrws y capel neu'r t9
wrth ffarwelio, 'dwi'n ei chlywed
hi'n dweud !"Wan,fel y dywedodd
lawer gwaith, 'Rwbath fedra i ei
wneud, cefiwch .. .' A rhywbeth y
gallal ei wneud fe'i gwnai gyda
graen. Pan ddei galw arni i
ddarllen o'r ysgrythur neu ledio
emyn te'i caech ei darllen hi yn
arbennig 0 glir ac eglur ac
ystyrlon, a hynny hyd yn oed pan
oedd ei chof hi'n dechrau mynd -
roedd yna ddiffuantrwydd yn ei
darllen hi oedd yn dal elch sylw
chi. Felly hefyd ei qwedorau.

Mae'n debyg mal un 0
siomedigaethau mawr ei bywyd hi
a't chymar oedd na chawson nhw
blant. Fe ofynnodd i mi sawl
gwaith, 'Sgynoch chi blant Mr
Hughes?' A bob tro y byddwn In ei
hateb, fe ddywedai, 'Da chi'n
Iwcus, chafodd Gwilym a fi ddim
plant' Er hynny bu'n athrawes
Ysgol Sui ffyddlon iawn ar do ar 61
to o'r plant hynny oedd yn y
dosbarth ieuengar. Mae'n debyg
fod y ffaith iddi fynd i nyrsio iAlder
Hey yn dweud rhywbeth am ei
chariad tuag at blant.

Gwraig oedd Mrs Nansi
Roberts a gydiodd yn dynn yn
Efengyl ei Gwaredwr, lesu Grist.
ac yng nghariad Duw. Hyd yn oed
yn y blynyddoedd olaf, a'i chof yn
pallu, roedd ei gafael yn sicr - yn
ei ffydd, yn ei chymdeithas a'i
chartref. A doedd hi ddim etsiau
gollwng gatael ar yr un o'r pethau
hyn, yn arbannig fally ai chartrsf. A
diolch i Dduw am iddo'i gadael i
ryrltJ OdOI yma Ileb 1001 Oriod
gwneud hynny. A'r mynd hwnnw,
yn 85 09d ar Medl 2, 2003, yn rynd
heb ei ddisgwyl - iddi hi ac i
ninnau. Ac es bu iddi fugeilie a
gofalu dros eraill yn y gorffennol
bu i bobl Llanru8 sc aelodau s

blaenoriaid Capel y Rhos ei
bUgeilio a gofalu amoani Ilitllau yn
ystod y cyfnod anodd hwn. Diolch
iddyn nhw am hynny.

Os y byddai'n rhaid I mi ddewls
un gair i gwmpasu a rhoi
arwyddocad i fywyd ac ymroddiad
Mrs Nansi Roberts,
FFYDDLONDEB tyddaj'r gair
hwnnw, F-'fyddlondeb I Oduw fie i
lesu Grist, ffyddlondeb i'r ~9Iwys,
nld i adeilad fel y cyfryw, er bod
Capel Mawr wedi golygu lIawer
Iddl. ona I gyma~lIn~s 0 0001.
Ffyddlondeb i'w chymar, y
l1rotiuuur DtlrGnColg yy,0, F10Dcrt~,
yn QU prloaas ac yn gl waltn fgl
swoinidos yr Efensyl. Gwrais
ffvddlon OQdd Mrs Nansi RohQrts.
lJlolch I Dduw amdani.

P9rcn. DaNae! HUanas
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(Richard a Meirwen
Williams)

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

gwasanaeth
Nid oes unrhyw dil am

ddanfon archeb ifch cartref
yn ardal Llanrug

Y STORFA
LLANRUG

Ffair Nadolig yng
Ngwesty Carreg Bran

Llanfairpwll
Dydd Sui, Tachwedd 2

.--
Beics 0 bob maint,

Trelars,
Beics tynnu i blant
a Nwyddau Beicio

L__

Blirgf1ini()n or gyter y
Nadolig!!

1 Cei Llechi
Caernarfon I

01286 676804 I
07770951007

Meithrin gyda Mrs Gwenda Griffith.
Croeso rddynt hwy ae Anti Nia
Evans i'n plith.

Bu'n hanner tymor prysur.
Treuliodd disgyblion blwyddyn 5 a 6
dridiau yng ngwersyll Glanllyn ar
ddechrau'r tymor a chafodd pawb
amser da. Bu Catherine Aran yn
difyrru plant blwyddyn 4 gyda
sesiwn stori a chafodd plant
dosbarth Miss Roberts weithdy am
y pnawn.

Daeth ein ffrindiau o'r Antur draw
i'r ysgol i helpu plant Blwyddyn 3 i
wneud addurniadau blodau ar gyfer
ein Gwasanaeth Diolchgarwch a
gynhallwyd yng Nghapel Croes-y
Waun ddydd Gwener, 24 Hydref.
Cynhaliwyd Gwasanaeth y
Cadoediad yn yr ysgol ddydd
Mawrth, 11 Tachwedd. Braf oedd
croesawu cymaint 0 bentrefwyr i'r
ysgol. Gosododd Meleri Gwyrfai a
Sam Markham, dau ddisgybl hynaf
yr ysgo, y dorch ar y Gofeb.

Croesawn ddwy fyfyrwraig i'r
ysgol, Miss Stephanie Walpole sydd
ar bronad dysgu ym mlwyddyn 5 a
6, a Mrs Pat Hughes, i flwyddyn
derbyn ac un. Rwy'n siwr y byddant
yn hapus lawn yn ein plith.

Mae Cwrnru Dawns i Bawb wedi
bod yn cynnal gweithdai ar bnawn
dydd lau dros y mis diwethaf - mae
plant 0 flwyddyn derbyn i flwyddyn 6
wedi mwynhau y sesiynau dawnsio.

Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi
cyfrannu at Ymgyrch Operation
Christmas Child. Rydym wedi
derbyn 90 0 foesys hyd yn hyn
Gwych iawn!

CLWB 300. Dyma restr 0 enillwyr
mis Hydref:
£40: Mrs Beryl JOnes, 061 y Coed:
£25: Mr F. Buckley, 4 Cores y Waun;
£10: Mr Bryn Jones, Haulfryn.
SEFYDLIAD Y MERCHED.
Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol y
Sefydliad yn festri Croesywaun ar 6
Tachwedd. Croesawodd Mrs
Catherine A. Jones, y Llywydd, Mrs
Pat Parry, Ymgynghorwr y
Sefydliad, i'r cyfarfod i ymgymryd
a'r gwaith 0 ethol swyddogion.
Cafwyd Adroddiad Blynyddol gan
Mrs Anne V Williams, yr
ysgnfennydd, ac adroddiad gan y
LIYV/ydd. Pwyslersiodd Pat y
pwyslgf\yYdd 0 gefnogi'r apel i
ACWW. Etholwyd y canlynol:
Uy\".ydd. Mrs Cathenne A. Jones;
Is-lyw)tdd Mrs Malr W. Williams;
Ysgnfennydd. Mrs Anne V.
VJI~Iiams Is-ysgrifennydd: Mrs Pat
Parry Trysorydd' Mrs Wenna
E lards Is-drysorydd: Mrs Mair
Parry Trefnydd y Rhaglen: Mrs
Maureen Hughes

Dlolchodd y Ltywydd I bawb am
eu help yn ystod y fI't\'Yddyn.
En,' wyd y raHI, oedd wedl el roi gan
Mrs Alice Johnston, gan Mrs
Catherine Jones
Y GYMDEITHAS LENYDDOL.
Ymwelodd rhai 0 aelodau'r
Gymdeithas a Chymdeithas Bwlan,
LI.andwrog nos tau, 6 Tachwedd a
chael orig ddifyr yno. Roedd y
gynulleidfa wedi ei rhannu yn
wahanol dimau a'r noson dan otal
Mr Hugh Jones, Llanwnda. Yn dilyn
mwynhawyd y danteithion yr oedd y
cyfeillion yn y Bwlan wedi eu
darparu a thalwyd y diolchiadau am
noson ddifyr gan G.O. Williams,
Bodhyfryd.

Bydd y cytartod nesaf yn y
Ganolfan, nos Lun, 8 Rhagfyr am
7 30 pan ddlsgwylir Dyfed Evans,
Pencaenewydd atom i roi sgwrs ar
'Bob Owen Croesor', gyda Rol
Williams yn lIywyddu. Unwaith eto
estynrur gwahoddiad i aelodau
newydd ymuno, gan too
cyfarfodydd oicoan eraill wedi eu
trefnu ar gyfer y flwyddyn newydd.
YR URDD. Mae cyfarfodydd yr
Urdd wedi cychwyn eto y tymor hwn
gyda rhaglen ddiddorol wedi ei
pharatoi ar gyfer y plant. Bu pedair
o'r aelodau yn cynrychioli'r adran
vnc Nohystadlaethau Notio Sir Ervri
ym Mangor yn ddiweddar. Daethani
ad ref yn falch iawn wedi gwneud yn
dda yn y cystadlaethau ras
gyfnewid.
EISTEDDFOD. Cofiwch am yr
~isteddfod Bentref eleni, dydd
5adwm, ~~ Tachwodd. Oowch i
gefnogi'r eystadleuwyr.
GROESO ADREF O'R YSBYTY.
Anfonwn ein cation a'n croeso adref
i Mrs Janet Smith. Rhoslan wedi
iddi dderbyn lIawdriniaeth yn yr
ysbyty. Cafodd Mrs Annie Thomas,
Stad TV Hen a Mrs Wyn Griffith. Ger
y Nant, ddod adref wedl iddynt orfod
treulio cyfnod yn yr ysbyty.

Anfonwn ein conon at Mr Evan
Hughes, 3 Bryn Golau sydd yn yr
ySbyty ym Mangor.

Croeso adref I Miss Katie
~obert9, Slad Tref I;ilian, wedi iddi

dreulio vyfnod yn cryfhau yn9
Nghartref Nyrsio Pe"isarwaun.

Anfonwn ein co~ion at Mrs
Catherine Williams, sydd mewn
cartref yn Llanberis am gyfnod.
VSGOL WAUNJ=AW~. Mae'r u~ain
t-1i~oyhl b!'l~h nAwydd WQdi
ymgartrefu'n hapus yn y Dosbarth

~-~----------------------------------------~I""
Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ffon: (01286) 650570
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PEINTIWR AC ADDURNWR
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bawb- lIuniaeth ysgafn
tymhorol i ddilyn;

28: Dim gwasanaethau.
Pwyllgor Gwaith am 3 o'r gloch ar 7
Rhagtyr.
YSBYTY. Yn ddiweddar bu Megan
Owen,S Bryn Gof yn yr ysbyty ar 01
syrthio. Mae hi'n gwella, dan ngofal
ef chwaer yn Llandudno, ond yn
disgwyl dod adre cyn y Nadollg.
NEWID YSTAFELLOEDD. Mae
Tim, Jayne, Megan, Kat e a Cens
wedl symud 0 Bodawel I Dyddyn
Cae. Preswylwyr newydd Bodawel
yw Keith a Mandy Jones a'u plant.
Jack, Megan a Dian.
PARTI NADOLIG Y PLANT. Bydd
Parti Nadolig heto Disqo G sg
Ffansi, Sosej a Tships ae ym e lad
gan Sion Corn am 5 30 yr h r nos
Lun, 22 Tachwedd yng an
y Capel - ar gyfer ho b ant y ro
sy'n oed ysgol gynrado go
terthrin ac yn tau
CANU CAROLAU Unwa eto
eleni bydd Se ndorf lau uanrug yn
arwam canu caro au 0 amg ch y
goeden 'ado 9 ar nos Nener. 19
Rhagfyr, hefo ca....1 canref I ba\Yb
wedyn. Pe bal'r tywydd yn ddrwg
byodant yng Nghanolfan y Capel.
Croeso Ibawb - 0 bob man yn y fro.
FFAIR NADOLIG Y CAPEL.
Cynhehr y Ffair am 7 o'r gloch yr
hwyr, nos lau, 4 Rhagfyr. 8ydd
stondinau di-nt a chyfle i ennill
gwobrau.
PWYLLGOR Y CAE CHWARAE.
Bydd cyfarfodydd fel a ganlyn:
Uun, 8 Rhagtyr am 8 o'r gloch yn
Nhafarn Bryngwna (Is-bwyllgor
Nadolig);
Sadwrn, 13 Rhagfyr am 10.00 Y
bore - cyfarfod i godi'r goeden;
Llun, 15 Rhagfyr am 8.00 yr hwyr yn
Nhafam Bryngwna - Tynfa Misol a
Thynfa Nadolig.
SEDD Y SGWAR. Mae'r Cyngor
Cymuned wedi prynu maine
newydd ar gyfer Sgwar y Pentref.
Bydd yr arwydd coffa i 'Tom Jones -
Garddwr' yn cael ei ail-osod ar getn
y tame,

CLWB MERCHED. Ar nos lau, 23
Hydref cafwyd noson 0 sleidiau a
holiadur i broti ein gwybodaeth 0
adeiladau Caernarfon a'r fro gan Mr
Richard Jonaes, Caeathro.
Diolchwyd yn gynnes iddo gan Mrs
Dilys Griffiths. EniHwyd y lIun gan
Mrs Eurwen Hughes, Rhos Bach.
Rhoddwyd y raft I gan Mrs Llio
Jones a Rhiannon Roberts fu'n
Iwcus y tro hwn. Mae rhaglen y
flwyddyn ar gael a threfnir Cinio
Nadolig ym Melin Seiont ar nos lau,
11 Rhagfyr am 7.30 o'r gloch.
Gwerthfawrogir eich dewis 0 fwyd
a'r anan yn ein cyfarfod nesat am 8
o'r gloch yn y Ganolfan, 27
Tachwedd pan gynhelir 'Gweithdy
Nadolig'.
CYDYMDEIMLAD. Yn sydyn gartref
yn Hafod Wen bu farw Marueen
Charles Jones, gwraig Reg, yn 69
oed ar 6 Tachwedd.
Yn ifanc, bu farw Glyn, brawd
Bethan Iwan, Carrog, Rhos Bach ar
15 Tachwedd.
CYNGERDD. Cynhelir cyngerdd 0
dan nawdd 'Cerdd Byw Cymru' yng
Nghartret Preswyl Penlsarwaun,
gyda Gwenan Gibbard yn canu
gyda'r delyn. Mae gwahoddlad i'r
ardal ymuno a'r preswylwyr I
fwynhau'r prynhawn Sadwrn. 29
Taehwedd yn eyehwyn am 3 o'r
gloch y pnawn. (Ffoniwch i ddweud
os ydych am fynd er mwyn i chi gael
paned, ar 01286 872038.)
CYMDEITHAS CAE CHWARAE.
Enillwyr y tvnra rrusot ar gyfer rnls
Tachwedd oedd: £40' (82) Shaun
ac Anne Jones, Cae Phylrp, £25:
(38) John ac Anwen Pritchard, Ty'n
Gors Newydd; £15: (75) Mai Jones,
Crud yr Awel; £5: (06) Viv Morgan,
Tyddyn Uchaf.
GWASANAETHAU R CAPEL.
Bydd Y gwasanaethau canlynol yn
ystod mis Rhagfyr:
7: 11.00 Ysgol Sui,

2.00 Parch Dafydd Hughes;
14: 11.00 Ysgol Sui;
21. 11.00YsgOISul:

5 30 Gwasanaeth Nadollg I

CAEATHRO
Clive James, Hatan, Bryn Gwna.

Ffon: (01286) 679501 (gwaith). 6n438 (cartref)
! ......



YR EGLWYS BAESBYTERAIDD
COFION. Yn ystod yr oedfaon yn
ddiweddar anfonwyd cofion at
niter o'r aelodau na fu yn dda eu
hiechyd yn ddiweddar. yn
arbenruq Mr Maurice Jones,
Meillionen, sydd wedi bod dan
ddwy law-driniaeth yn Ysbyty
Gwynedd. Fel un o'n ffyddloniaid
mae ei Ie yn wag vn y moddion.
Da yw deall ei fod gartref erbyn
hyn ae yn gwella yn foddhaol
iawn. Edrychwn ymlaen am el
gwmni yn ein plith yn tuan lawn.
BLYCHAU NADOLIG Y PLANT.
Trefnwyd I gymryd rhan eleru eto
yn y cynllun i gyflwyno anrhegion
Nadolig i'w dosbarthu i blant
difreintiedig mewn gwledydd
tramor, gan Mrs Jennie Roberts. 2
Ffrwd Madog Diolch i bawb am
eu cefnogaeth I'r achos da hwn.
CYMORTH CRISTNOGOL. Yn
dilyn brwdfrydedd niter o'r aelodau
y lIynedd I fynd 0 gwmpas yr ardal
i ganu carolau er budd Apel
Bangladesh. penderfynwyd
ymateb elenl , apel ddlweddar
Cymorth Cristnoqol. Hvderwn Y
ceir derbyniad mor wresog a
chefnogaeth dellwng fel y lIynedd
pan ddaw'r carolwyr 0 gwmpas ar
drothwy Gwyl y Nadolig.
OEDFAON AHAGFYA.
7: Parch Dafydd Hughes,

Caemarton am 5 30
14: Parch Emrys Thomas,

Caernarfon am 10
21: GWASANAETH NADOLIG

dan nawdd yr aelodau am 10
26' Parch John Owen, Bethesda

am 5.30
CYNGERDD. Cynhellr cyngerdd 0
dan nawdd 'Cerdd Byw Cymru'
ynS Nshartref Proswyl
Ponisarwaun, gyda Gwonan
Gibbard yn canu gyda'r delyn.
Mae gwahoddiad i'r ardal ymuno
a'r preswylwyr i fwynhau'r
prynhawn Sadwrn, 29 Tachwedd
yn eyehwyn am ~ o'r gloch y
pnawn. (Ffoniwch i ddweud os
ydych am fynd er mwyn i chi gael
oanGd. ar 01286872038,)

~},annon Chri~fy ~()~d 0 t:rynrBf::Ji/
a enillodd Tlws Coffs Emma
Bernard am y gwaith arlunio gorau
yn yr Adran Golf yn Eisteddfod
L18nr(~~<') ~hvvrn y nJn

DIOLCH. Oymuna f.4rs Jenn e
Hughes. Bryn Pare dd 0 ch yn
ddtffuant I ae odau r teu u ffnnd au
a chymdog on am bob
cared gl\vydd a dderbyniodd tra
OUam gyfnod yn Ysbyty G\vynedd
yn ddiweddar.
CYDYMDEIMLAD Mae ern
cydymdeimlad yn ddwys a theulu
Deiniol House yn eu profedigaeth
o golli Mrs Lilian Braham, a fu farw
at oachwedd 14eg yn 86 mlwydd
oed. Bu'r gwasanaeth angladdol
cyhoeddus ddydd Mercher
Tachwedd 1ge9 yn Eglwys Sant
Mihangel Llanrug ac yn dilyn ym
mynwent yr Eglwys.
CYFARCHION. Dymuna Miss
Blodwen E.Owen 2 Tai Orwiq
anfon cyfarchion Nadohq r'r 011 o'i
chydnabod gan na tydd yn anton
cardiau eleni.

Cynhelir sioe'r babanod nos Lun y
15 a nos Fawrth 16.
Dydd Merhcer, 17, bydd yr ysgol
yn mynd i'r pantomeim yn Theatr
Gogledd Cymru yn Llandudno.
Dydd lau, 18, gobeithio y daw Si6n
Corn ar ei ymweliad blynyddol.
Dydd Gwener, 19, fydd diwrnod
olaf y tymor ac mae'n siw r y bydd
pawb yn barod am y gwyliau.

Mae niter 0 weithgareddau wedi
eu trefnu cyn diwedd y tymor:
Nos Wener, 5, cynhellr Ffalr
Nadolig ac Ocsiwn yn yr ysgol.
Oherwydd gwaeledd bu maid
newid tretn y cyngherddau
Nadolig.
Cynhelir Slce'r Adran lau nos
Fercher a nos lau 10 ae ,
Ahagfyr.

Mrs Lowrl Prys Roberts-Wllhams, Godre'r Coed. Ftoo: 870580

BRYNREFAIL

Lois Hughes, enillydd y T/l'IS Uwchradd, a Greta Fflur Jams, enillydd y
Tlws Gynradd. gyda'r Orsedd a'r ddau Gorn Gwlad, Berwyn a Rhys, yn
dilyn y Seremonl csaetno yn Eisteddfod Bethel.

Y GOFEB. Cynhaliwyd
gwasanaeth Sui y Cofio ger y
gofeb ar 9 Tachwedd. Cymerwyd
rhan gan y Parch Gwynfor
Williams, y Parch Dafydd Hughes,
Mr Cledwyn Williams a phlant
blwyddyn 6, dan otal Mrs Nia
Gullemin a Mr Dylan Parry.
Canwyd y corn gan Gwilym Rhys a
rhoddwyd y carnations gan Mrs
Beryl Parry, Hafod Elen, Bethel
CYMDEITHAS LENYDDOL.
Cynhaliwyd y noson yn festri
Cysegr nos Fawrth, 18 Tachwedd.
Cafwyd noson ddiddorol a
hanesyddol gan Mr Cetin Roberts,
Ysgol Glanaethwy, Bangor.
Rhoddwyd y diolchiadau gan Mrs
Nerys Owen.

8ydd y cytartod nesaf nos tau,
11 Rhagfyr yn testri Bethel. Noson
Nadoligaidd yng nghwmni'r
aelodau.
DYMUNA Dafydd Parry, Hafod
Elen ddlolch am y nu carolau,
galwadau ff6n a'r ymweliadau yn
ei brofedigaeth 0 golli chwaer,
Myra Daniels, Rhiwlas.
DIOLCH. Dymuna LOIs Wyn,
Erddig, ddiolch yn fawr i ffrindlau,
cymdogion a theulu am yr holl
gardlau. anrheglon a rhoddion a

•
dderbyniodd ar ei phen-blwydd yn
ddeunaw oed.
NEWYDDION OIR YSGOL
Dechreuodd all hanner y tymor yn
fwrlwm 0 wellhgareddau fel arfer.
Yn dllyn om Gwasanaeth
Dlolchgarwch arbennlg lawn yng
nghwmni Mr Edward Morus Jones,
Llandegtan, cyflwynwyd siec 0
£145 i gronta Nyrsus Macmillan,
set y casgliad wnaethpwyd yn y
gwasanaetn.

Llongyfarchiadau mawr i holl
blant y pentre a gystadlodd yn yr
eisteddfod oentret eteru eto.

Gwnaeth plant blwyddyn 6 eu
rhan yn raenus iawn, fel arter, yng
ngwasanaeth Sui y Cotio.

Cafwyd wvthnos 0 Ffair Lyfrau
IwyddlannuS rhwng 10 ac 14
Tachwedd. Oherwydd cymaint y
gwerthiant cafwyd gwerth £50 0
Iyfrau ym mhob dosbarth.

Nos lau. 13, cafwyd noson yng
nghwmni Mrs Wendy Ostler a Mr
Ian Roberts wedi ei threfnu gan y
~ymUQI\h~ii AhlQnl ~v A\hr~YV9n
ond slomedig iawn oedd niter y
rllleni e rynychodd y n050n.
Cafwys sgyrsiau am beryglon
cymryd cvnunau a cnoowvc
ymwybyddlaeth rhieni at y
peryglon cynyddol sydd o'n
cwmpas. Cafodd y plant sgwrs ar y
thoma 'Don't Touch. Tell' i godio eu
hymwybyddlaeth 0 beryglon
cyffuriau

Daeth y Parch Ann Smitham
atom ddechrau'r mls I gynnal
gwasanaeth ysgol. Aydym yn
gWgrtnr9wrogi parodrwydd y parcn
Smitnam I ddod I sgwrsio hefo'r
plant.

Dydd SuI. 23. bu plant
blwyddyn :J a 0 yn nelpu I baCia
baglau yn 5afeways. Tretnwyd
g:"'lny ~ymrlnithn~ ~hioni :'\c rydym

yn ddiolchgar iawn iddynt am
oruchwylio'r plant yn ystod y dydd.

~ydd Mercher. ~~. cynhallwyd
Cyfarfod Blynyddol Rhienil
Llywodraethwyr, pryd y caiff rhieni
~yflo i drafod odroddiad blynyddol
y I lY\Nortrnnfh

20

DYWEDD'iO. Dymuniadau gorau i
Nia Thomas, 1 Stad Eryri ar ei
dyweddiad a Gavin Bee 0
Gaernarfon, oddi wrth y teulu i
gyd.
DYWEDD'iO. Llongyfarchiadau a
dymuniadau gorau I Gwenan Elis,
Cilgeran ar ei dyweddTad a
Cemlyn Jones, Ffordd yr Orsat,
Llanrug.
DIOLCH. Dymuna Nerys ac Evan
ddiolch i'r teulu, ffrindiau a
chymdogion am y cardiau a'r
anrhegion ar achlysur dathlu
Priodas Aur. Hefyd diolch i Glwb
Bro Sethel am y wledd a
ddarparwyd ar eu cyfer yn Festri
Bethel. Diolch 0 galon i bawb.
DIOLCH. Dymuna Tretor Williams,
Rhoslyn ddiolch yn gynnes iawn
I'W deulu. cymdogion a ffrindiau
am y caredigrwydd a dderbyniodd
yn ystod cyfnod 0 lawdriniaeth yn
Vsbyty Gwynedd ac wedi dod
adref.
DIOLCH. Dymuna Delyth a
Morlais Williams ddiolch i'r tulu,
ffrindiau a chymdogion am y
dymuniadau da ar achlysur dathlu
Priodas Arian. Diolch yn fawr.
DIOLCH. Dymuna Nia Thomas, 1
Stad ~ryri,ddiolch 0 galon l'r teulu,
ffrindiau a chymddogion am eu
caredigrwydd ar achlysur dathlu ei
phen-blwydd yn 21 oed. Hefyd
diolch i bawb am y cardiau a'r
anrnsoion ar acnivsur el
dyweddiad a Gavin.
CYNGERDD. Cynhehr cyngerdd 0
dan nawdd 'Cerdd Byw Cymru'
yng Nghartref Preswyl
Penisarwaun, gyda Gwenan
Gibbard yn canu gyda'r delyn. Mae
gwahoddiad i'r ardal ymuno a'r
preswylwyr i fwynhau'r prynhawn
Sadwrn, 29 Tachwedd yn cychwyn
am 3 o'r gloch y pnawn. (Ffoniwch
i ddweud os ydych am fynd er
mwyn i chi gael paned, ar 01286
972039 )
EISTEDDFOD.Catwyd Eisteddfod
Iwyddianus iawn yn ddiweddar
gyda chystadlaethau'r IIwytan
ddydd Sadwrn, 8 Tachwedd yn
dllyn noson 0 Ddawnsio Disco ar y
dydd Mawrth. Su'r plant yn brysur
yn cystadlu drwy'r dydd a brat
oedd cael gweld eu gwaith celt ar
nyu wdlldU r neueuo. r DelrnldlO
am eieni oedd Sion Wheldon
(CQIf); Susan BraCQglrdlQ
(Dawnslo Dlsgo); Eleri Owen
(Llefaru a Llan); a Gethin Davies
(Cardo). ulorcnooo Llywydd y
Pwyllgor i bawb oedd wedi
cyfrannu mswn unrhyw ffordd tuag
at Iwyddiant yr Eisteddfod a
mynegwyd balchder at gymaint 0
dalent oedd yn y pentref. ymysg y
plant air bobl ieuanc.

Dymuna'r Pwyllgor ddiolch i
garediglon yr Eisteddfod am
roddlon anannol ac am gyflwyno
tlysau bach i'w cadw am byth i
enillwyr y tarlannau set. Gethin
Griffiths (Piano cynradd): Gruffydd
Jonn (Orrgryn cynradO); Catnn
Jones (Lleislol cynradd): Elan
Llwy<.l ~Llefatu cynre.dd~1 Huw

Foulkes (Plano uwchradd); Dewi
I='c''H .lkAA «(,,)ffA ryn I.vv~r.hr:'ldd}: I ni~
~uehee ~Llelaiol u\Nchradd}; Cad
Griffiths (Llefaru uwchradd); Huw
Foulkes (Siarad cyhoeddus): Lois
"'9"9:" {Y91f ~ynr~dd); Hannah
cwr" ~Culf....wc:;hr~<.ld).

Camera yn n90fal Richard LJ. Jones, 5 YOdel. Ffon: (01248) 670115

I BETHELI

Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726
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Glas. Siarsiwyd ni, y llafna ifanc
nad oeddem i fynychu'r fath le.
Wn i ddim a oedd hyn
oherwydd, yn ystod
bl~yddoe~? y rhyfel daeth 16s a
rhai . 0 1, deulu yn
~o1D1wnyddjon, a Joe (Stalin) fu
ellyn los weddill ei oes. Ond, er
~wae[ha hyn 011, ymhen ychydig
lawn 0 flynyddoedd gwelais
Edward Thomas, y pen blaenor, p ,a r arch Glyn Meirion
Williams, y gweinidog vn
gwylio'r chwarae yno. ,-
o bryd i'w gilydd, bu tair siop

chips yn y pentra. Un Griffith
Griffiths, Rhesdai Orwig, oedd
yr un gyntaf rwy'n ei chofio.
Roedd yn y tY canol 0 dai Gors
Bach. Ar nos Wener byddai
llanciau'r fro wedi celcio digon i
~orddlo. sglod a sgod a phys slwtj
1 fwyta 1mewn. Ar 01 eu gyrru i
lwr y Ion goch byddent yo mynd
yn swnUyd a phan ddigwyddai
bynny, command Griffith fyddai
'A ydych eisiau rhywbeth arall?
Os nad oes, yna ewch i'r stryd
fawr,'

Siop chips Ritchie Parry oedd
u~ arall. Roedd hon gyferbyn a
glat. y County Oherwydd diffyg
gwaith bu rhaid iddo adael am
Brimingham ac Did wy'n cofio'i
weld yn am] wedyn.

Agorodd Robert Williams Y
Rallt, siop chips yn 'y' Cwt 'Jos
gwreiddiol. Pan fyddai cwsmer
y? gofyn a oe~d y cllips yn barod)
el ateb yn ddi-feth fyddai, ~Barocl
rmhen nics'. Fel y ddwy arall byr
lawn fu hanes hon hefyd.

Y busnes ola un oedd Cwt
Dan y Crydd, yn y Gors Bach
dau ddrws i ffwrdd 0 ddrws ;
capel. Roedd nam ar lygaid
Daniel Williams a arferai
gerdded 'no1 a mlaen 0 Gwm y
glo i'\v weirhdy bob dydd. Serch
hynny roedd yn feisu ar wadnu a
sodlu esgidiau hoelion mawr y
chwarelwyr a'u bcchgyn. Nid
felly hefo sgidia gwadnau dipyn
teneuach )' merched. Y
cyffyrddiad }'sgafn yn eisiau
welth13u. Bellach 'does ond y
Llythyrdy yn dal ar agor.

WIth edrych ar yr Elidir o'm
ca:tref yn RboSlneirch, Ynys
Mon, .byddur yn ,"ofio iiim y
cymdelthasau gwar a chyfcillgar
oedd yn bodoli yn y penrrefi 0
gylch y mynydd ac yn diolch i
Dduw am gael fy magu yn y fath
awyrgylch.

ar y poteli hudolus o'r [U allan, y
gwnaeth Les ddarbwyllo Jackie i
sleifio'i mewn a dychwelyd hefo
2 neu 3 bon-bon i ni ill dau. Fe
gai Jackie chwarae pel hefo ni am
gyfnod wedyn.

Ar 01 i Ifor Owen adael daeth
Y.nddwy siop - siop y barbwr a
S!?P petha da. Gwilym Williams
a 1 ~am oedd yn rhedag y siop a
G'VI~y~, yn ei got wen, yn aml yn
g~'eld~l, 'Siop' wedi i rywun
ddod 1 mewn i'r rhan da-da a
f~'nta ar ganol torri gwaJlt neu
siafio cwsmer yn y rhan arall.
Byddai'n brysur iawn ar foreau
Sadwrn yn torri gwallt y
chwarelwyr o'r pentra a rhai o'r
pentrefi cyfagos, megis Y
Fachwen.

Siop Ilawer mwy sidet oedd Y
Llythyrdy, siop ~\1ra Mrs W.E
\\'illiams, neu siop William POSt,
ar stryd ~.pentra. Roedd ). siop ar
dop all: )' pentra gyferbyn a'r
County. Gwerthu srampiau a
Postal Orders oedd eu prif fusnes,
ar gyfer y pyllau pel-droed ar
ddydd Gwener, a hefyd
perthnasau a ffrindiau yn gyrru
rhodd fechan j'r bechgyn yn y
lluoedd arfog yn ystod y rhyfel
heb anghofio 'chwaith talu Lloyd
George i'r hen oed bob dydd
Gwener. Roeddent yo gwerthu
man bethau eraill gan gyno\-vys
Oxo a Bovril, oherwydd roedd
arwydd Oxo yn y ffenast a thri
gwahanol neges oddi rano yn
dibynnu 0 ba ong] yr oeddech yn
edrych arno - o'r canol ynteu o'r
dde neu'r chwith. Roeddem yn
g\veld h\v~ yn glyfar iawn. Dyn
n:te\VOpYJamas gwyn a glas yo
etSledd ar glamp 0 botel Bov-ril
)'~g nghant)l )' mor a d\"r yn
dlferu 0 fodia'i draed a'r geiriau
'II avOids lilac sinkil1g feelil1g' oddi
Lano oedd un Bo\·ril. Doedd o'n
g\\'neud fa\\'f 0 S~'nn\v~·rini blant
)' pentra.
. Bu )'I10 un siop da-da arall.

SlOP.Joni Wili, ym mhen draw yr
entrl gul rhwng Ty Glas a Berlin
House oedd hon. Mewn CW[ pren
bychan y ced\vid y 6 photel petha
cia Partingtons 0 Landudno.
Rhyw ~'nwaith nC~1 ddwy rwy'n
cofio prynu gwerth dima 0 betha
da. Byrhoedlog iawn oedd ei
han~.
. ~yn i Gwily'm Williams agor

e~ SlOp trin gwall[~ bu siop Cwt
J05 yn torr). o""valll a shafio.
Mewn cwt ~inc coch gr fin y
ffordd i'r F~lin y'i i)cfydlwyd gan
Joseph Jones, Rhydau Duoo.
Roedd dwy ran i'r siop hon
h<;fyd) yn union f~l un Siop
Ganol. Roedd J8s wedi byw am
gyfnod yo British Columbia ac
wedi caeI damwain i clop ei goes
YI10, aC U'[ llcrwyllu, ruculi Yll
hanner c10ff. Pan fyddai'n [orri
ciCh. SWa11l ac yn symud yn
he-rclog 0 amgylch y gadair
byddai'n rhoi ei la-w oer, haf ~

g~~"f,~r eich gwegil. Byddai'n
dlPyn 0 .sioe i fachgen bach, fel y
gwn yn lawn.

Yn y 40au fe ddaeth Cwt Jos
~rl!lll rqu_. Fe sefytllodLl ] Os tldau
MrdO bJ]J9rds llawn maint yn -[9

•

Alun Ffred Jones
A~lodCynulli~d

CYMORTHFEVDD
Os oes gennych fater yr hoffech ei
drafod gyda'r A.S. neu'r A.C. mewn
oymhorthfa, ffoniwoh 01286 672076

i wneud apwyntiad
neu

y~arifQnnwchatynt:
5wyddfa Etholaeth

8, Stryd y Castell, Cael"narfon LL55 1SE
neu

(;-000t:wlillam;)gw~parllmcnt,uk

(;lhola~lh C~~r'narfon

gan Ifan W.Williams
(Brynrefail gynt)

Mwynheais gymain t ar '0
Siambar Selwyn' yo rhifyn mis
Medi nes imi bendroni a meddwl
pa faint 0 siopau a busnesau oedd
ym Mrynrefail yn ysrod fy
mhlentyndod yn y 30au. Tair
siop oedd yno, a oeddent vn rhan
o sefydliad y pentra, a rhvw 4 oeu
5 0 rai eraill byrhoedlog.

.M: & S.y pentra oedd SlOP
WillIam Pritchard. Roedd )' siop
ar gong} y ffordd sy'n arwain o'r
Stryd Fawr iYr Allt. Y SlOP ar v
llawr gwaelod yo gwerth u bron
popetb ond y ddiod gadarn, and
Y? .. bendant yn gwerthu
rintiriwbob ac asiffeta, fe) rwv'n
cofio'n dda.

Yn y llofft uwchben roedd
gweithdy William Pritchard, Ei
~nnyrch mwyaf lJuosog oedd
eirch. Y coed ar eu cvfer )'11 cael
eu codi i'r gweithdy hefo block &
tackle a'r eirch, pan yn barod, yn
cael eu gostwng i'r llawr yn yr un
modd. Yng nghanol y 30au daeth
hon yn Siop William john i
gaonoedd 0 ddisgyblion gwancus
Ysgol Brynrefail. Roedd yn arfer
~erthu byns a thorth fach am
bris rhesymol i'r plant yn ystod
dyddiau newynog y rhyfel.
Rhywle rhwng 10 a 10.30 oedd
~mser eau YSlOp.

Yng nghanol y penrra roedd Y
S~op GanoI. Robert Jones, y
Clgydd, wyf fi'n ei gofio yno
gynla. Ychydig rwy'n gofio am
hon gan idclo syrnud i Gae'r
Bylhod, 1)er Capel Ysgoldy. Yn
fuan \\'ed)'D daeth !for en'en a'i

• • •"'raIS :1U trio hlant i gad\,,' siop
da-da ~no. Roedd Jackie. \' mab., .
tu~ r un oed a l~~ ()' Rallt) a
mlnnau. a a\\'1 g\\'aith '\'ftb s\'llu~

Siopio ym Mrynrefail

Hyw@1 Williams
Aoloa DonocJaol

CLWB ORWIG. Mewn cyfarfod o'r
uchod ar. 16 ~ydref diolcnwyd i
Fwyry Melin selont am y cinio a'r
gwasanaeth ardderchog a
fwynhawyd yno ar achlysur dathlu
trydydd pen-blwydd y clwb.

Rhoddwyd adroddiad 0 Gyfarlod
BI~nyddol Age Concern Gwynedd a
Mon gan Nellie Wyn Jones a oedd
yn un 0 gynrychiolwyr y clwb.
Cymerodd yr holl aelodau ran yn y
Cwrd9 Diolchgarwch a chyflwynwyd
cascuac y prynhawn i Gyfeillion
Cronfa'r Feddygfa yn Nelniolen.

Rhoddwyd y te gan Betty Lloyd
Roberts, Betty Roberts a Katie Lloyd
Hughes. Cynflwynwyd y lIysiau a'r
ffrwythau o'r cytartod yma i Morf<Udd
Jones, gyda dyrnuniadau am
wellhad iechyd buan iddi
D.erbyniodd Margaret FaUlkene;
hlt~au flodau ar ei phen-blwydd.
Enillwyr gwobrau'r raft I oedd
Ma~garet Faulkener, Dennis Glass,
KatIe Hughes a Ray Bowe~
Rhoddwyd y gwobrau gan Betty
Roberts, Dennis Glass, KaUe
Hughes ae Eve Braithwaite.
GWELLHAD BUAN. Drwg gennym
ddeall i Morfucid Hughes Jones,
Bryn Hyfryd gael ei ehymryd yn wael
tra ar drip. yng Nghaerdydd, ond da
yw daall al bod yn gwella arbyn hyn.
Felty, Morfudd, ooec in barhau i
wella 0 ?dydd i ddydd, fel y eei
ddechrau r flwyddyn newydd wedi
cael IIwyr iachad,

Anfonwn ein cotlon hefyd at
bawb ~ydd yn cwyno yn yr ardaJ,a
boed Iddynt i gyd gael gwellhad
buan.
CYNGERDD. Cynhelir cyngerdd 0
dan nawdd Cerdd Byw Cymru' yng
Nghartref Preswyl Penisarwaun
gyda, Gwenan Gibbard yn can~
gydar delyn. Mae gwahoddiad I'r
ardal ymuno a'( preswyl ...'Y( I
fwynhau'r prynhawn Sadwrn 29
Tachwedd yn cychwyn am 3 o'r
gloch y pnawn. (Ffonlwch i ddweud
os ydych am fynd er mwyn , chi gael
paned. ar 01286 872038.)

DINORWIG
Miss Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidir

Dlnorwlg. Ffon: 870292



cwoa« yr aueoatoo. gyaa chlod
mawr, I Rhlan Elln George.

ffotograffiaeth: 1. Les Larsen.
Grwp Can Ysgafn: 1. Parti'r
Pwyllgor. Fani Canu. 3. Parti'r
Pwyllgor.
Gorffen Limrig: 1 Jenny Hamer.
Brawddeg: 1. Les Larsen, 2
Bethan Mal Williams.
cwpan yr Eisteddfod i'r Prif
L@nor: Ahlan E::llnGClo·Qe.

Parti Cyd-adrodd 'Pala' a ddaeth yn ail.

Blwyddyn 3, 4, 5, 6: Unrhyw lun
ar gyfrifiadur 1. Katie a Lois, 2.
Claire ae Anna. 3 Elgn Gwenllian
ac Eiruon ae Ifan. Darllen o'r
B8101: 1.Anna, 2. Anest, 3. Catrin.
Tarian yr Eisteddfod: Anest
Bryn.
Unrhyw ddawns unigol: 1. Anest
Bryn.
Blwyddyn 7, 8, 9: Canu: 1. Lois
Eifion. Adrodd: 1 Bethan Mal.
F1hyddlallh: 1. Rnian Elin George.
Arlunlo: 1. Sioned MaL 2. Chris
Mamgr. Coqinio: 1. Andrew
Woodcock, 2. Bethan Mai
Williams.
Blwyddyn 10-13: Adrodd. 1.
Jenny Hamer. unawc Plano
Oadran Vw(;h; 1. LOis Eifion.
Anunlo: 1. Jenny Hamer. Coginio:
1. Sara Woodcock. Unrhyw
offeryn neniaw plano: 1. Jenny a
t.oie, 2, eioneo Alaw.
Oed 7-13: Unrhyw boster
(Cyfrifiadur): " Bethan Mai
Williams, 2. Jenny Hamer, 3.
Sioned MaL
Dan 18 oed: Can ysgafn: 1. LOIS
emcn. oeuewu Agored' 1. LOISac
Anest. Ffotograffiaeth: 1. Llyr
Owon Roberts, 2, Chri\5Hamer, 3.
Jenny Hamer.
Oedolion. Part, Adrodd: 1.Parti'r
Marched. Band y Gegin: 1. Parti
Janice. Gwaith Llaw: Helen
Williams, Gelillydan. Coginio: 1.
Heddwen Hughes, 2. Carys
Willlarrt$, 3. Curolyn uone5 de
AmAnda M(;Guinne0b.

.................. .. .. .• ••

Parti Cydadrodd 'Pili' a ddaeth yn gyntaf yn adrodd Pitt Palas gan
Emyr Roberts.

, .

----

Ceinwen yn derbyn Gwpan
Eluned Porter am ganu BI.1 a 2.

Blwyddyn Oerbyn: Adrodd: 1.
Nla Medl. Canu: t. Nla Medi.
Gwalth Llaw: 1. Nia Medl. Artunlo:
1. Sophie, 2. Slonec, 3. Nla.
Rhyddiaith: 1. Nia. 2. Sophie, 3.
Caitlin.
Blwyddyn 1 a 2: Canu (Cwpan
Eluned Porter): 1. Ceinwen, 2.
Joe a Tania, 3. William.
Rhyddiaith' 1. Mared, 2. Cai, 3.
Lowri a William. Arlunio: 1. Lowrt,
2. Miles, 3. Dru a Ceri. Gwaith
Llaw: 1. Sion, 2. Tania a Ceinwen,
3. tori, Coglnlo. 1. Tania a
Ceinwen. P~r1iCanu CI. 0.1. Z.:
(Tlws Mrs Thomas) 1.: Parti Joe.
Llun ar gyfrifiadur: 1. Ashley, 2.
Lowri a Cai, 3. Hannah a
Ceinwen.
Blwyddyn 3 a 4: Adrodd: 1.
Glesni, 2. Catnn. 3. Sion a Katie.
Canu' 1 Sophie, 2. Ka\io, i3.
Claire Rhyddiaith: 1. Mollie ac
Elliw, 2. Gloi:lni u uern. O. Elen
Gwenllian a Catrin Heledd.
Arlunio: 1. Elllw, 2. Sophie, 3.
Catrin Heledd ac Elen Gwenllian.
Gwaith Llaw: 1. Sophie. 2. Claire
a Katie.
BIWyddyn ~, 4, S, 6: Parti Canu
(Cwpan Phyl/;iJ Elff:5): rarn son
Powgll.
Blwyddyn 5 a 6: Adrodd: 1.
Anest, 2. Anna. Canu: 1.Anest, 2.
Elin. 3. Ffion. Rhyddiaith: 1.
Anest, 2. Anna a Megan G., 3.
Lois ac Elin. Arlunio: 1. Anna, 2.
Lois, 3. Catrin. Gwaith Llaw: 1.
MSQan G .. ::> Mt)I't". g TAliosyn.
~Iwyddyn 3,4,5,6: Coglnio: 1.
Catrin, 2. Taliesyn. 3. Kieron a
SOpnle.
Oed cynradd~ Ffotograffiaeth: 1.
Galrln. unawd cerdd Dant~ 1.
Anest. 2. Catrin.
Parti Adrodd (Cwpan Bob
Wi/Iiams): 1. Parti Pili, 2. Parti
Pain. Unawd pi~l"It"I·1 Ann~t.~.
Anna, 3. Sophie.

Ffon: 677263

am

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, llanrug.
EISTEDDFOD BENTAEF
Cynhaliwyd yr Eisteddfod yn y
Neuadd Gymuned ddydd
Sadwrn, 15Tachwedd. Fe dalodd
prysurdeb yr ymarferion yn ystod
yr wythnosau blaenorol ar ei
ganfed, gan fod safon y cystadlu
yn yr oed ran cynradd 0 safon
clodwiw iawn. Diolchir I Marina a
Dewi a phawb arall a fu wrthi'n
ddiwyd hefo'r plant. Cafwyd
eitemau arbennig 0 wetreiddiol
gan raj o'r bobl Ifane yn yr Adran
hyn ac yn sicr fe glywir am
Iwyddiant rhai yn fuan yn y
dyfodol.

Bu canmoliaeth uchel gan Mr
Alwyn Pleming i'r Adran Lien, yn
arbennig y prif lenorion a'r rhai
eraill a ddaeth t'r brig - y mae hyn
yn glod i'w haddysg ac i'w
cartrefi.

Cafwyd eitemau gan yr
Oedolion hefyd, y lion a'r lIeddf:
Cyd-adrodd, Band Cegin. Parti
Canu a Chan Ysgafn a diolehir i'r
beirmaro, Tarru Gwyn a Megan
Roberts am fod mor garedig ae
am ymuno yn rhialtwch y
cystadlu.
Y Llywydd elent oedd un a nrn
cystadlu'n frwd ar hyd y
blynyddoedd yn yr Eisteddfod
Bentref, Eisteddfodau'r Urdd yng
nghyngherddau'r ysgol rau ac
uwchradd ac yn aelod gwerthfawr
o Ysgol Sui Bosra, Sioned Jones,
Bryntirion. Hyfryd oedd ei
chlywed yn olrhain el hanes a'i
phrofiadau wrth y plant gan eu
hannog i ddal i 9ystadlu gan ei
bod hi yn wlr werthfawrogol o'i
phentref genedigoJ a'i holl
fwrlwm. Bellach mae Sioned yn
athrawes yn Ysgol y Wern, Y
Felinheli ac wedi IIwyr ymroi i roi'r
profiadau gwerthfawr hyn i'r
disgyblion yno Dymun.r di91ch rr
bslrntaio 011am au ~waiih oedo d:
Megan Roberts ~ Cerdc; Tarnl
Gwyn - Adrodd; Alwyn Pleming -
Lien; Pat Jones - Coqlnro a
Gwaith Llaw; Islwyn Williams -
Arlunio.

Diolchir r'r Arweinyddion:
Elizabeth Jones. Phyllis ~lIis nc
Eiflon Harding. a'r Cytailyddron:
Dew; l-Iughes ac !;Ifod Mor~;;\n
Morris. Diolchir yn arbennig hefyd
i holl aelodau'r Pwyllgor a'r bobl
ifanc fu'n helpu gyda'r medalau
a'r gwoorau,

Edrycnlr ymlaen
ersteoorou Iwyddiannus a
ch~rtrafol yn 200.1.
DALIER SYLW: Y mae
cystadlaethau cynllunio Logo
nwaran yr tiateddfod yn
agored tan Ahagfyr 31. Gweler
y wefan:
www.eisteddfodpenisarwaun.org.
Ni dderbynnir cars ar 61 y dyddiad
yma, Cyhoeddir v canivruao ar V
weran 90 MAWn rh,fyn o'r r::co
wedi'r Nadolig.
CANLYNIADAU.
Meltnrln a ehy" Ol!d ysgol: 1.
Golylh, l. M~gl, ~. Jordan a LOIs.
Canu: 1. Lois, 2. Jordan a Celyth,
3. Magi a Catrin. Gwaith Llaw; 1.
Magi Tudur, 2. Sian, 3. Miriam.
Arlunlo', Mllal TII~ur Q A.....n:s.
3. Emily A LOIS.

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

PENISARWAUN



avell
Roberts
CIGYDD

LONDON HOUSE
LLANRUG

Ffon:
Caernarfon 673574
PEN CIGYDD Y FRO
MYNNWCH Y GORAU
A DEWCH ATOM NI

oddi wrth

BRYSIWCH!
Archebwch eich

TWRCI NADOLIG
'"a'ch CYW JAR

a CHIGOEDD
ERAILL....
RWAN

a't fod wedi bod mewn poen
dybryd. Gobeithio eich bod yn well
Mr Jones, a brysiwch yn 61 atom.
Mae'r plant yn holi amdanoch.

Bedyddir Meilir Parry, mab
bychan Sioned a Gwyn, Y
Waenfawr a brawd bach Thomas,
bnawn Sui, 14 Rhagfyr am 2.00
o'r gloch. Bydd cyfraniad
Nadoligaidd byr gan aelodau'r
Ysgol Sui a bydd y profiad 0 weld
plentyn bach yn cael ei fedyddio
yn brofiad gwerthfawr iddynt.
CYNGERDD. Cynhelir cyngerdd 0
dan nawdd 'Cerdd Byw Cymru'
yng Nghartref Preswyl
Penisarwaun, gyda Gwenan
Gibbard yn canu gyda'r delyn.
Mae gwahoddiad i'r ardal ymuno
a'r preswylwyr i fwynhau'r
prynhawn Sadwrn, 29 Tachwedd
yn cychwyn am 3 o'r gloch y
pnawn. (Ffoniwch I ddweud os
ydych am fynd er mwyn i chi gael
paned, ar 01286 872038.)
EGLWYS ST. HELEN
Gwasanaethau mis Rhagfyr:
7: 10.30: Cymun Bendigaid
14: 4.00: Gwasanaeth Naw Llith

a Charol gydag aelodau yr
Ysgol Sui yn cymryd rhan.

21: 10.30: Cymun Bendigaid
24: Noswyl y Nadolig am 11.30:

Cymun y Nadolig.
28. 11.00: Cymun Undebol yn

Eglwys St Mair. Y Fehnheh.
Estynnir croeso cynnes i bawb i'r
gwasanaethau uchod.

URDD - ADRAN BENTRE~ Y
mae'r Adran Bentref wedi
ailgychwyn a chroesewir unrhyw
un 0 oedran Blwyddyn 2 i fyny yn
y Neuadd Gymuned bob nos
Fercher 0 6.30-7.30. Tal
aelodaeth am y flwyddyn yw £5.
Bydd diod a bisgedi ar gael am
20c.
CYFEILLION YR HENOED.
Cynhelir Ffair Nadolig nos Wener,
5 Ahagfyr am 6.30 yn y Neuadd
Gymuned. Bydd yr elw yn mynd
tuag at Ginio Nadolig yr Henoed
ar 13 Rhagfyr yng Ngwesty'r
Buckley, Biwmares. Bydd cyfle
wedyn i siopa yn Pringles.

Diolchir i bawb am y
gefnogaeth i'r Noson Bingo.
Gwnaed elw 0 £100.
OYWEDOiAD. Llongyferchir Erin
Eifion Winllan a Huw ar achlysur
eu oywedorao. Pob bendith i'r
dyfodol
GWELLHAD Deellir fod ruter wedi
bod yn sal yn y pentref ac anfonir
y dymuniadau gorau am adferiad
iechyd ibob un ohonoch. Anfonir y
cofion cynhesaf hefyd at Mrs Sally
Griffith, 16 Bryntlnon sydd ar hyn 0
bryd hefo'i merch, Edith, yn
Nhrefor, Caergybi.
DIOLCH. Dymuna Mrs Sally
Griffith, ddtolch 0 galon i'w theulu,
ffrindiau a chymdogion am y lIu
cardiau. anrhecion a galwadau
fton ar achlysur ei phen-blwydd yn
ddiweddar.
DYMUNA Mrs Catherine Williams,
20 Bryntirion ddiolch j'w theulu a'i
ffrindiau am ddiwrnod i'w gofio ar
achlysur pen-blwvdd arbennig yn
ddiweddar.
LLONGYFARCHIADAU i Heledd
am gipio'r Gadair yn Eisteddfod
Ysgol Brynrefail. Y mae Heledd yn
gyn-ddisgybl yn Ysgol Tan y Coed
a'r Ysgol Gymuned. Da iawn chdi
a dalied ati.
PWYLLGOA NEUADD. Tynnwyd
Clwb Cant Tachwedd a'r enillwyr
oedd: 1. Nansl Jones. Meillionydd.
2. Elanor Withams, Bryn Rhydd
Mawr 3. RIchard Parry. Tawelfa.
croneu OC~IWN AOOr;WIOION
nQ~W~n~r,2(J TAYhwo~~ Am
6.30. Yr Arwerthwyr yw Arwel
Jones ac Eifion Harding. Y mae
nifer 0 addewidion da felly dowch I

fargeinio a chefnogi'r weithgaredd
er budd y Neuadd. Ceir ychydig 0
erternau gan fuddugwyr yr
!;:isteddfod Bentref Pri~ rnvnadiad
yw £1 i oedolion a SOc i blant, yn
cynnwys diod a thocyn roffl.

GobGithir trotnu Canu Carolau
o gwmpa5 y pentret cyn y Nadollg.
YSGOL SUL BOSRA. Fore Sul,
23 racnwsoo bu crlw yn ymuno a
phlant Ysgol Sui Ebeneser,
DginiolGn mewn DarllGn Distaw
Noddedis er budd 'Action Aid' yn
Kenya. Mae angen ceo swm 0
arian i helpu teuluoedd a
chymdeithasau i gael gwall
amodau byw. Derbyniwyd lIythyr
dwys gan Ali Juma xaiato yn
oioicn 0 waeioc eaton am el neipu
i gael y pethau bychaln na
feddyliru y buasai byth yn au cael.
LIYlnyr 0 oalolcn mawr a garwyd
gan Emily Chemlsto - dlolch am y
rhodd fawr 0 gael tap dWr gtAn tu
allan r'w thy a thu allan ; dai y
pentref y mae'n byw ynddo - set
Kaptalelio. V mae pawb mor
ddiolchgar a bywyd gymaint
cyfoethocach yn awr.

Roedd pawb yn gofyn ble mae
Mr Lvie Jone~, ond doellir et fod

wadi cae! helynt hefo'j bGngliniauDslan a Sara yn yr Abaty yn
Auxerre.

V1Y~l..I:GMt\RI~e, I\r ~1 Hy~ryt,
dyrld Calangaeaf, priodwyd Osian
Datydd a Sara yn Neuadd y Dret,
MaIne a·Auxerre. yn Flralnc am
e.ec y pn'lvvn, !JvveinygQvvyg y
ewasanaeth hyfryd yn J=franeee
gan Faeres y Oref Bu
cvmeradwvaoth fyddarol gan y
Cymry pan ynganodd Osian. 'our.
mor glir wrth dderbyn Sara yn
wralg iddo. Cyfn~widiwyd
rnoorwvau 0 aur Cymru ac
edrycha: ~ara yn hynod 0
drawiadol yn el gwisg briodasol
sidanaidd a wnaethpwyd mer
gywrain gan Mrs Megan Williams,
Trefor, ey~j"u Trefor a Chlynnog
oedd cludwyr rhal o'r gwesteion 0
Gymru a diolchir i Ken a Gwyn, y
gyrrwyr am fod mor amyneddgar a
Ghymvvynu\jQur.

Wt'!UI r gWt!~arlt!t'!lIl, yn 3vvn
oyOlJalOI Y (loll YII IlVVtlOl1ulvvy',

Analluog
Di-rym

Tanan yr Eisteddfod am ,v8lth
clodlVl , Anest Bryn
Y limrig Fuddugol

Aeth tnp draw ILorpwl eleni
AI ywctl w~dl ~Iwnsuo 0 Jell,

0l1'rry1l10UO y gvvyrll
wnn ymyl Ffhnt

A gorffenodd i fyny ym Mhwllheli.
I;nlllygg oravvggeg allan o'r galr

Cynulliad
Cymru/Cymry

Yn Noddi
unOeO

Llyvvodraeth
IsradaOI

y parti canu hwn yn awyddus I fynd i Awstralia i gael chwarae dlgiridw.

strydoedd a phawb yn cyfarch y
par priodasol, aeth pawb i Belals
des Ailes am 'vin d'honneur' ac
yno cafodd niter 0 ffrindiau 0
Ffrainc a'r gwesteion fwynhau
danteithion ysgafn.

Roedd banen 'Vlve les maries'
a 'Priodas Hapus' air Ddralg Goch
yn groeso cynnes dros ben.

Cynhallwyd y cinio a'r partl nos
mewn hen telin oedd yn dyddio'n
61 j'r 12fed ganrif, yn Auberge des
Vieux Moulins, Banaux. Aoedd
dwy deisen briodas, un Ffrangeg
ar ffurf y Felin yn lIawn
'profiteroles' a thetsen Gymreig
wedi'i haddurno a blodau ffres.

Cyfarchwyd y par priodas
mewn Ffrangeg a Chymraeg. Bu
pawb yn aisteco yn hamddenol
wrth y byrddau yn sgwrsio a
mwynhau pryd naw cwrs tan 3.30
y bore. Wedyn bu'r par ifanc yn
dawnsio i recorcrau Cymraeg a
ffrangeg. Bu'n ddathllad aroenruq
o hapus a chofladwy Dymumr
dlolch 1 Sylvie air teulu am wneud
y tretruedau trylwyr a sicrhau
priodas arbennig I Sara ac Osian.

~ercl beaucoup Sylv e
Doch 0 galon
CYFARCHIO ADOllG

Oynlunu ~Q Iy Or mn, 1(1
Brynt.non Nadol,s Llawon Q

Blv.j'ddyn Newydd Dda Ibawb.
DVMUNA Mrs 810d.....en

Pritchard. 10 Llys y Gwynt.
Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Ddda i'r teulu, cyrndopion
a ffrindiau.



I Iydrcf, adeg ). 'Steddfod a phob
amser eg\"~'1 a chioio'n diflannu.
rob munud ylld ar gael ibaratoi ar
gyfer ~. 'di\\'rnod mawr'.
I dd\\'cud \' g\vir, mae Elidir

",'ed1 cael dipyn 0 wawd yn yr ysgol
en. saw] btwyddyo, gan ein bod yn
dod yn olaf 0 hycl Pa orst Ai hon
fyddai·n blwyddyn ni? Ymlaen a'r
ymdrech.

Koedd pethau'n argoeli'n dda ar
y cych\vyn. Doedd y chv,Ieched
ddiJD iweld yn 8w<::iddicymaint ag
arfer. Bu bron i rni dagu pob
bachgen yn nhy Elidir, gan mai ond
lri ruodd 1 fyny itr patti bechgyn - a
rh,ini igyd yo y chwcchcd!

We!) erbyn \vythnos olaf yr

" .. "

Rachel Ward
(h,,'"fforddwraig Eryri)

\Vedi ,\'ythnosau 0 ymarfer caled i
bararoi tuag at yr eisteddfod
lli:1''''n:;iodd r gnvp sef Kelly, Sit ha,
Stephanie. Elin. Siooed a Rebecca
yo arbennlg u llJa I gtplo'r \-vobr
gyntaf yn ~'g~'l3dleuaeth Dawnsio
Disgo_ Da ia\\'n chi genod,
roeddech \'n haeddu ennill y

* * *

Heledd Bry'l Pam a
Geraint IWQ'l

(capceiniaid Eryn)

ymarferion. Tasg anodd oedd
casglu'r holl ddisgyblion iau i'r
ymarferion coeliwch nil Hoffern
ddiolch i'r yebydig athrawon a
ocdd yn fodlon helpu, yo enwedig
Mrs Anwen Edwards, ac athrawon
yr Adran Gymraeg.

Crewyd ysbryd da rhwng y
gwahanol dai a phawb yn cyd
weithio heb lawer 0 anghtuno.
Derbyniom ddwy wobr gyntaf, ail
rnewn ambell gystadleuaeth ae, er i
m ddod yn bedwerydd yn y cor,
roedd llawer yn credu fad dyfarniad
y beirniad yn gwbl wahanol i'r
disgwyl! !

Ond fell)' }' bu, ac cr i ni ddod yn
bedwerydd roedd pawb wedi
mwynhau yn fawr iawn ac
edrychwn ymlaen am eisteddfod
gwerth chweil eto'r flwyddyn nesaf
Gobeithio y bydd Y safon a'r ysbryd
gyfeillgar rhwng y taj yn cael ei
gynnal y fl"vyddyn nesaf ae yn y
dyfodol.

RHOSTIO
MOCHYN

ARCVFER
POB ACHLYSUR

.. CiS 0 ££ennydd lleol ".Partlon
rhwng 40 a 400!

, Gyda g:1WSafall gtwtfin mewn
rholiau

• ~fo ~i\lildhctyd o:t "ynlWlwch

DEWCS, MAE O'N FLASUS!
CysyUtwch d

JOHN BRYNAFON
LLANRUG

Y Ul:\) ere: ~r675190 / 673188

CWASANAf'llI LLEOl ,\R CYrrR
"PARTION • PRIODASAU
PEN-BLW\'OD

R~DVOO • DAWN~ • CWVUAU

Dat:th yr Eisteddfod un\\'ailh eto ac
roedd bl'n amser 1 drefnu'r

. .. .

siornedig wrth i ni dderbyn ~.
drydedd wobr am v gan y,gafn a
phawb ~'n cwestiynu dyfarniad )'
beirniad!

Ond gan fod Eilian yn dS· oedd
yn cvd-weithio ac yn bared am
sialens roeddem vn benderfynol 0
ennill 0 Ieia un gystadleuaeth'

Hie fu'r disgwyl am wobr gylltaf,
ond Ic ddaeth honno yn y
gystadleuaerh fawr, sef Y Cor.
Roedd pawb yn falch fad Eilian yn
drydydd ar ddiwedd y noson ae yn
nynod hapus ein bod wedi cadw'r
lraddodiad 0 ennill Y Cor. Rydym
fel chweched dosbarth wed. dod yn
fuCldugOl yn y cor ers eln hanes yn
}'r ysgol.

(rOhelthi,Vll y bydd yr eisteddfod
)'U parhau i fod yl un mor \)~fonol
yn y blyn)'ddoedd i ddod a
dio]ch""n i'r llond lla\v 0 athra\voo
a'n helJ)odd gylla'r paraloadau.

//I~V.'FrJr4/I\r.J " J}l"",r ffubllCJ
(capce;rz;aidEilwn)

oedd Ilawer yn deall ystyr y
geiriau! ! ! !

Daeth y diwrnod mawr a phawb
yn wed dol barod am y
cystadleuthau. Rocdd Eilian yn ail
gyda'r marciau yrnlaen llaw a'r
vsbrvd vn weddol dda.- - -Cvchwvnodd v dv dd hraidd vn.... .... ..

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

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Carrig 0 bob math
argael-

1

VSgwar
Llanrug

C3~vsom la....·cr 0 h .., vI ....n ~rc:fnu'r
J •

~rmarferion yn en\vedig y gao
)'ssafn a'r purll Ffrangcg, Cl Ilad

Dyma adroddiadau gan gapteiniaid
rhai o'r l~i,

Fe ddaeth yr ymarferion
un'r'Yailll ClU i dlllio oleddwl
a~loda\.l·l c,;h"y~~h~Q Qo.,barrll.
Cafwyd rasg anodd 0 ga glu'r
blyn)'ddoedu iau i'r )'marferion,
nnd, erhyn diwrnod yr ei~teddf(\d,
roedd pa\vb yn rhfeddu sut y daeth
popeth al ei gilydcl

Yo sicr, fc \vcithio<.ld pay,rb fel
tim a chaf\.ovyd c:.>,dd>'nnu cln ..hwne
aelodau'r ch\\'eched dosbarth.

* * *

Iaf Gwyrfai
zu Elidir
.3yllll Eilian
4ydd Eryri

noson:

am y perfformiad offerynnol gorau
gyda'i gorn.

Heledd Wyn Iones bl 13 0 dS'
Gwyrfai gipiodd Y Gadair, a'r
LIenor Iau oedd Alice Butler 9E
Elidir, a'r Tlws Rhyddiaith Sacsneg
yn mynd i Fiona Nesficld bI 12
Elidir am VT ail dro.•

Llongyfarchiadau maw r iddynt i
KYUam yr mdrech a'r ymroddiad,
ac edrvchwn vrnlaen at v flwvddvn.. . ....
ne af yn eiddgar,
Dvma sur oedd hi ar ddiwedd \'•

Heledd W)in (ary chuiuh) ac Alice Butler, gyda'r Orsedd anrhydeddus a merched bach YsgoLGynradd Bethel
- a berfformiodd y ddawns flodau.

•al

)4

GWAITH
CERRlG
BEDDAU

J.M.
JONES

A'I FEIBION

Eisteddfod Ysgol
Brynrefail

Eleni eta cafwyd Eisteddfod Ysgol
benigamp gyda'r safon uchel
ddisgwyliedig. Clod mawr i
ddisgybJion y chweched dosbarth
fu mar brysur yn hyfforddi ac
annog y disgyblion iau.

Cyn y diwrnod ei hun bu ebwysu
wrth wneud gwaith llaw ae
ysgrifennu ym mhob pwnc.
Dyma sur y dyfarnwyd y Tlysau
Pwnc eleni:
Tlws Gwyddoniaeth iRhys Griffith
80,Elidir
Tlws Saesneg i Aaron Warren 10,
Gwyrfai
Tlws Ffrangeg i Karon William~
8N, Eilian
Tlws Technoleg i Lowri Hughes
Jones 9S, Eilian
Tlws Celf i Debbie Hughes IIi,
Eryri
Tlws Dyniaethau iAlice Butler 9E,
Elidir
Tlws Teehnoleg Bwyd i Bethan
Wyn Jones 8i, Eryri
Tlws Mathemareg i Tomos Parry
9S, Eilian
Tlws Cyfrifiadureg i Efa Dyfan 70,
Eryri
Tlws Cymraeg ilona Speake 8i,
Eryr]
Tlws am fwyaf 0 farciau ym mhob
pwnc yn mynd i Sian Elwyn
Hughes 7E, Gwyrfai

Llongyfarchiadau iddynt i gyd, a
bydd y tlysau a gynlluniwyd gao Air
Gwilym Williams Crefftau Elidir,
yo siwr 0 gael lle arnlwg ganddynt
oil.

Ar y diwmod tyngedfennoI bu
cystadlu brwd a'r cwpanau yn mynd
i'r pedw:'lr IY.
Un iEilian, Y Cor 15T;

Dwy i Eryri, Parti Bechgyn a
Dawnsio Disgo;
Tair i Elidir, Parri Llefaru, Cwpan
Off~rynnol il fafrl Ffrangcg;
Pump i Gwyrfai, Marciau 0 flaen
lla)Y, ~gCIS, Carl Y~gafn, raftl
M'f\ill,d ,1'f G)ypUll lj.

Cafwyd perfformiadau arbennig
ia'tvn gan :sawl unigolyn befyd. Am
y chweched tro aeth )' U,YS am fw)'af

o farciau o'r llwyfan iHu\v Foulkes
bl 12 Eilian, tipyn 0 gamp! A Lois
Eifion 9E Elidir a Ffion Jones 7i
r."VrrrR' ~-ndcrb~'n r wah .. "r Y ...t)....t
iau. Angharad Morris 70 Elidir
t5BfQdd w....b~ El""'" B....rn~r~~m)'r
adroddiad gorau o'r llwyfan a Rbys
Hughc~ bIll Elidir aero a'r ~robr



Ffum Medi ac Elliw Sharpe

Tim 'A' Pel-rwyd v Ysgol
Dyffryn Ogwen

Roeddeo oi'n chwarae yo erbyn tim
B1. 9 Dyffryn Ogwen ac yn disgwyl
gem galed yn erbyn genethod
hynaeh. Roedd Dyffryn Ogwen yn
ymosod yn ami, ond methu
rhwydo. Roedd mwy 0 drefn ar
basto tim ni. ac roedd Glesni, ein
'saethwrt, \vedi dod a'i 'dwylo
sgorio' hefo hi. Dwy go] Glesni
oedd yn gwahanu'r timau ar yr
egwyl.

Dlgon c}'farlal oedd yr ail
hanner ond eto arnddiffyn da
gennym ni yn atal DytIryn Ogwen.
Daeth trydydd gol j Glesni, a tair
gal hefyd i Lois, yn rhoi sgor
terfynol 0 Brynrefail 6 YD.O. O.

LoiS Angharad a Sarah Stase
Tim pel·Rwyd HI. 8

Daeth pum ysgol i gystadlu yn
Nhwrnament yr Urdd Rhanbarth
Eryn. Ca..vsom_ddwy gcm agos iawo
j ddcchr(1u. Geul dda yn c;rbyn Syr
Huw, onu ~ri Glesoi a Lois s8orio,
y Cotis ennillodd 0 3-Z. Yna'r gEm
galetaf yn crbyn Ysgol Tryfan.
Aethom ni ddwy goJ ar y blaen
dr\vy goliau Zoe a Glci)ni, ond yn 01
daeth Tryfan a7n curo 4-2. Er colli
d,vy, rocddcn ni dal yn benderfyool

Am y ddwy gem oedd yn
weddill. Cunvyd Dyffryn Ogwen 0

4-0 ( Zoe 3, Glesni 1), a gorffen y
twtnamenl nr nodyn uchel drwy
guro Ysgol Dyffryn Nantlle 4-1
(Zoe 2, Glesni 2). Pna\vn digon
boddhaol felly, gyda pherfIormiad
da ym mhob un o'r gemau.

'lryfan enillodd y gysladlc:uaC[}l,
a nhw fydd yo cynhyrchioli Eryri
yn y rowndiau Lcrfynol yng
Nghaerdydd. FI\vyddyn nesaf
!lmdani felly!

Marged Rhys a Glestlt Owett

Er fod tim ni yn pasio'n dda yn yr
hanner cyntaf, roedden ni yn
methu sgorio. Cymerodd y tim
cartref eu cyfleon a sgorio ddwy
waith yn y chwarter eyntaf - braidd
yn erbyn llif y chwarae.

Diolch fod y gem yn cael ei
rhannu'n bedwar eyfnod.
Rhoddodd hyn gyfle i Mrs. Harris
gael gair - a rhoi pryd 0 dafod i ni.

Roedden ni'n gwybod y galien ni
chwarae yn well!

Son am newid. Tair gol i Sara a
dwy i Catrin, yn rhoi Brynrefs ar y
blaen 0 5-2 ar vr hanner.•

Roedd calonnau'r 'howgets' wedJ
eu terri, ae yn ystod gweddill y gem,
daeth dwy gol arall i Sara a tair i
Catrin. 10-2 ini felly, a hynny ar 61
bod dwy g61 i lawr. Panics, pa
banics?

CHWARAEON
Timan pel-rwyd a hoci blwyddyn 8
yr ysgol sy'n cael sylw y mis yma.
Unwaith eto, diolch i aelodau'r
timan am yr adroddiadau.
Chwaraewyd y ddwy gem yn erbyn
Ysgol Dyffryn Ogwen.

Tim 'B' Hoci v Ysgol
Dyffryn Ogwen

fel y Frigad Dan a Ch6r Meibion
Caernarfon a drefnodd gasgliadau
ymhlith eu haelodau.'

Os dymunwch helpu Chernobyl
Children's Lifeline mewn unrhyw
fodd y Nadolig hwn, cysylltwch a
Terry neu Menna ar 01286 650168 i
glywed mwy am eu gwaith
.rhagorol.

-

GynlluTl Darllell a .R.hifedd.
Yn ySlod y 11ynedd bu crj,~r0 ddismrhlioo Bl.7 yn rhan () yr \Vythnos yn ystod yr awr ginio, dan ofal Hlted
b7J:lllun <.la.llc:n a rhir~~1.1nu' ..di"sybtion ,-vrlh:'n h.-y"ur W111irun~.Diolch j'r plMlt am eu hymdrechion, a
yn darllen dd\'t':rwailh yl wYlllno5 yn Y llyfrgell amscr ca\vsant barti iddathlu. Cyflwyn\V)ld tocynnau llyfr
~OfI~~I""Yil 59f1.lch,v}·lio roedd Mrs Sh:1ron Griffiths. i'r disgyblioD gan y prifarhro. Diolch i Pal as Print,
1)1.1;)Uv. Cl1110 UcOtJ (1(; il(ilOlluu V'r \illlY_\tU_W WVi1t>~r~b. ('.......-.-u.r("n Gfl3 clrcI'nu'r tocvn nnu lIyfr.

l\U'iWWwi~~yQli.Qn Y l)nvp rhif..dd yn cyfarfod un"vaifh

Cynllun Darllen a Rhifedd BI.7

•praml:1U.
•\ieddai, 'Hoffivn ddiolch i lu 0

fusnesall lleol a gyflwynodd
roddion i'w ramo, ae i sefydliadau

Nadolig Llawen iBlant
Chemobyl

Mae gwir ysbryd y Nadolig yn fyw
ac yn iach yn ardal yr Eco, dioleh i
garedigrwydd Terry a Menna
J.\1.cDaid 0 Lloehes, Waunfawr, a'u
cyd-aelodau mewn elusen o'r enw
Chemoby! Children's Lsfeline.

Ar IS Rhagfyr, cyrhacddodd
pedwar 0 blant yr holl ffordd 0
bentref Lippen ym Melarws i
fwynhau mis 0 wyliau gyda
theuluoedd vn Y Waunfawr,-Pontllyfni a Llanllyfni.

J\.\ae un plentyn yn IS oed, un yn
9 a dau yn 8 oed. Cant fwynhau
pl erau y tueddwn ni i'w cyrnryd
\'11 ganiataol, yn rhydd 0 galedi eu
by,..vd bob dvdd am I"\"'\\' hvd... .. .. ..,,.

Anrheithiwyd ardal enedigol y
plant gan drychineb niwclear
Chernobyl, a orfododd yr holl
drigolion i symud tua 200 milltir
o'r Iwcraen i'w hardal bresennol.

Cafw; d problemau iechyd
difrifol yn sgil y ddamwain, ac mae
ffurfiau ar ganser bellach yn
gyffredin lawn ymhlirh plant ac
oedolion.

Nod yr elusen Chernobyl
Cilildren's Lifeline yw cynnig
gwyliau ym Mhrydain i cyn
gymainr a phosibl o'r plant a
orfodwyd i ddianc i Belarws. Yng
Ngwynedd cododd Terry, Menna
a'u cyfeillion dros £4,500 tuag at y
gwaiih 0 dalu am gostau hedfan.

Bu Terry'o gweirh io ers 20
ml),nedd fel Rbeol\vr Cynnal a
Chadw ~'m Mharc Gwyliau
Glangwna, Caeathro. Yno y codwyd
llawer o'r arian mewn
gweithgareddau fel ocsiwn a rasus

cyrnunedau y maent yn ymweJd.
Fel rhan o'r prosiect bu'r

merched yn trefnu gweithgareddau
i godi'r arian i fynd.

Pob lwc i'r criw ae efallai yeawn
ychydig o'u hanesion ar 61 iddynt
ddychwelyd ..

Mis yn Bolifia
Tra bu'r rnwyafrif 0 Iyfyrwyr
Blwyddvn 13 }'T Ysgol yn chwysu
am eu canlyniadau bydd Ceri Mill a
Karen Leadbitter, dwy fyfyrwraig
Chweehed Brynrefail allan yn
Bolivia ar alldaith gyda Cwrnni
Carnre Cynru.

Cwmni sydd wedi ei sefydlu i
gynnig profiadau anturus i bobl
ifanc ydyw Camre Cymru. Yn y
parti bydd dwsin o'r ardal. Yn
ogystal a Ceri a Karen bydd
Samantha Pritchard, a oedd yn
ddisgybl yn yr Ysgol y ll)rnedd
hefyd.

Allan yn Bolivia bydd y criw yn
blasu pob math 0 brofiadau, gan
gynnwys ym\.veld a thraeth
Copacahana. gwalth m\v\'nglod{iio
Potosi. Gwastadedd haleD a Pharc
CCllcdlacthol. Rhl1n bwysis o'r
[ent.:-r f~·dd g\veilhlo R\rda'r

ymarferion, roedd dipyn 0 siap, ar
waban i'r parti bechgyn! Dyma
ddechrau targedu rhai
cystadlaethau, dechrau'r gwaith
caled tu 61 i'r Ilenni, gorffen
sgwennu ambell ddarn a chreu
props, Ac w'ch chi be? dechreuodd
diawliaid y patti bechgyn ganu a
dawnsiol Mae'n siwr na hvn sv'n

# -

gwneud y 'Steddfod - pawb yn
methu gwersi, chweched yn
gweiddi, disgyblion yn achwyn a
chwyno. A phanics llwyr, Bydd yn
iawn ar y noson - gobenhiol

Roedd Elidir yn ei safle arferol
yn dilyn canlyniadau )' gwaith 0
flaen llaw. Ond dim digalonni.
Erbyn diwedd sesiwn y pnawn
roeddem wedi codi i'r trydedd safle.
Yna perfformiad ysgytwol y nos.
Canu) adrodd - a t$wedd'io.

Ennill tair ewpan ar ddi\vedd y
noson. Yn eu plith ev.rpan y Parti
Adrodd - a \velsom olaf saith
mlynedd yn 61. Roedd hyn yn
ddigon i'n codi i'r ail safle. Son am
drocdigaefh, 'Elidir Stnkp<: Rack'.
Dyna hrofi nad joe yw Ty Elidir. a
hoffwn ni] ncloctautr chwcchcd.
(lIeh" fir r cyflc ~dd~olcb ihowh !Un

eu cyfraniad, a phwv a wyr, efallai
rnai Eilidr ~'dd ar )' copa flwyddyn
nesaf. 0 ia, ail gafodd } pan.
bechgyn!

Fiona Nesfield a'r Tlws Rhyddiaith Saesneg, ac Alice Butler.y Lienor Ifant:



Mae staff Mynydd Gwefru
yn dymuno Nadolig
Llawen a Blwyddyn
Newydd IGwefreiddiol'
i holl ddarllenwyr

Eco'r Wyddfa.

ZtJ

ANRHEG NADOllG
Manteisiwch ar ddisgownt 0 100/0 wrth
wario dros £5 yn y siop drwy ddansos
yr hvsbvseb yma (tan Rhagfyr 21)

CVNGERDD NADOLIG
CYl111elir Girl ovnqerdd NBdOlig siaru am
2 o'r gloch brynhawn dydd SuI, Rhagfyr
14 yng nqhwmm Cor Meibion Dvffrvn
Peris a Seindorf Deiniolen. Mynediad
am ddim
Pleser o'r mwyaf yw i ni ddatgan ein
diolch i bob I Llanberis air cylch am au
cefnosaeth yn vetod y flvvyddyn a fu.
Hoffern ddiolch l'r mudiadau sydd yn
cwrdd vrne yn meotaidd ac edrychwn

1
ymlaen at eich gvvasanaetllu eto y
flwyddyn nesaf.

~, ........... ~

LIAU SEREN ARIAN
• PECYNNAU GWYLIAU YM MHRYDAIN, EWROP AC

YMHELLACH.
• TEITHIAU IGYNGHERDDAU A THEATRAU.
· TREFNU PECYNNAU GWYLIAU I GRWPIAU A

MUDIADAU AM BRlSIAU RHESYMOL.
· BWSIAU MODERN AMOETHUS
· GWESTAI 0 SAFON
· CWMNI TEULUOL
• \to\. ~AU COOl Y~ CYNNWYS: LLANBERIS, CWM Y

GLO A LLANRlJG.
Am fwy 0 fanyllon am 81ntelthlau, Honlwch

81nswyddfa ar y Man yn Nghaemarfon ar 01286 672333

Cc.nIn ttW)'TTry~n
Eisteddfod yr Urdd

1'£Genedlaetho]

•NICEIC

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

ARDDANGOSFA
gan arlunwvr lIeol tan 21 Rhaafyr

Ffon: 01248 601257

Ffon (nos):

01248 600477 a 601011

Ffacs: 01248 601982

Cwasanaeth i
Cyrnru Gyfan

Aelod 0

Coleuadau
Argyfvmgac

offer Larwm Tan

Contractwyr
Trydan

Prif swyddfa
Penrala, Tregarth, Gwynedd

Whiteheadcyf.ones
•

Mynydd Gwefru
LLANBERIS

•

Cefnogwch ein Hysbysebwyr

I Gwasanaeth casglu rhad ac am ddim
• 01286674 155
www.anrurwauntaw r.(!_!g

I
II Mae'r Cynllun yn brin 0 gyfraniadau
~ddau trydanol,
yn arbennig poptai, oergelloedd, .

I peiriannau golchi a rhewgelloedd fyddai'n
addos itw cleientau ar incwm isel

Cynllun Dodrefn

Dylan Griffith
TREFNWRANGLADDAU ANNIBYNNOL a LLEOL

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

Gwasanaeth teimladwy,
urddasol a phersonol.
24 awr y dydd
Ffoniwch: Dylan (Llys)af871833

Symudol: 0777812739
r-----,

HEFYD~~~================-==-=~CERBYDflO CLASOROL YR WYDDFA
~:l Cyrhaeddwch mewn steil - mewn cerbyd Rolls Royce

I ar gyfer priodasau, pen-blwyddi ac
l I achlysuron arbennig era ill



Mae Eglwys y Bedyddwyr
Penuel, Bangor yn gwahodd
tendrau ar gyfer torrl gwalr a
chynnal y tir 0 amgylch y
capel at y tymor nesaf.

Am fwy 0 fanylion ffoniwch
01286871 654 (ar oISy.h.)

Torri Gwair

gwae ni gwyno fod ein timau
sydd yn Nghynghrair Cymru
yn llawn 0 chwaraewyr 'dwad'.

Yn dilyn y gem yn
Llanberis rnae'n ymddangos
fod Dafvdd Owen wedi•
ymddiswyddo. Mae hyn yn
drist 0 gofio cyfraniad
gwerthfawr Dafydd i glwb
Llanrug dros sawl blwyddyn.

Un peth braf oedd y tynnu
cocs ymysg y cefnogwyr yn
ystnd y gem. Gyda llaw, rbaid
canmol y sawl sy'n cefnogi'r
ddau dim. Roedd rhaglen y
gem yn nodi mai cyfartaledd
torfeydd Llanrug hyd yrna yw
91 a Llanberis )'"0 82, gyda
phrif dorf Ygynghrair hyd yma
vn 170 iweld v gem gyfatebol
vn Llanruz, J\1.ae'r ffigyrau
yrna i ddau dim pentref yn
cymharu'n ffafriol a rhai 0
dorfeydd ein cynghrair
genedlaethol. Un ystadegyn
diddorol arall oedd, hyd at
ddiwedd Hydref roedd
Llanberis wedi defnyddio 22 0
chwaraewyr a Llanrug 30!
o ial y tynnu coes. Fel

fOtUU UIl 0 ddilynwyr Llanrug
yn gadael y cae yn bendrist,
Bwaeddodd ar Arwel a
Ifyddloniaid y Darans,
'Gwnewch yn fawr ohoni, mae
cweir yo eich disgwyl chi yn
Rhyl yn y gem nesaf,' G\vir a
ddywcdodd Y Rhyl g v Y
T.ocos O!

Os cweir, cweir! Beth mae'n
ddweud am safon y gynghrair
tybed?

Mae rhai canlyniadau ym myd
y campau yn brifo - a chefais
ddigon ohonynt yn fy ngyrfa
bel-droed a chriced. Rwy'n
cofio chwarae i Llechid yn
erbyn Llanber un tyrnor a
cholli 8-0 a 7-1. Dyna beth
oedd brifo! Colli, ond colli
fel'na iLlanberl Y tymor nesaf
mynd yno a'u curo 2-1, ond
roedd y canlyniadau blaenorol
yn dal i frifo.

Braidd yn swreal felly oedd
gwylio'r gem ddarbi
ddiweddar rhwng )' Darans a
Llanrug ar Faes Padarn. I
feddwl fod 10 gol ) n )' gem. un
ddiniwed iawn oedd hi. Doedd
dim 'cythraul' yno ac rnac'n
siwr ei fod wedi brifo niter 0
gefnogwyr selog Llanrug i
weld eu tim vn ildio mor-
hawdd i'r hen elynion. Roedd
hi fel gwylio gem 'shot am gC)}'
ar brydiau.

Elfen arall - boed yn
Neiniolen neu Llanber - yw
cffaun Y iaflu i rncwn.
Oherwydd culni'r meysydd,
mae unrhyw dafliad 0 hanner
ffVl"~~bren i~wn 5)'f)'~t.yr ~
chic rydd. Yng nghanol y pcli
hit' a)r taflu hir roedd yn braf
nodi perfformiad Dafydd Noel
Williams, LImber. Mae gan y
Cofi yma dipyn 0 ddawn, ac yn
sicr mac'r gallu ganddo 1

chW!lr!t~!lr l~f~luwch.
Yn yr un modd, (ris( ar un

olwg yw gweld rhal fel Gwyn
Peters a Lee Allen (Bethel) )'n
chwarae ar y lefel yma, a1r ddau
wcrdi crh)Y,",f"4;iG~c;fn"ffvn yna
Nghynghrair Cymru. Os yw
datblYBiad yn golygu
rhywbeth ym myd pel-droed
Cymru, rhaid gofyn pam nad
yw nifer o'n chwaraewyr
addawol eisiau mentro yn
uwch na rhyw 'lefel'. Mae
gcnny.m broblem. Os mni 'dim
eisiau trafeilio' yw'r esgus, yna

Cweir!Os Cweir-

Atebion Croesair
Tachwedd

3BA. Llongyfarchiada' a £5i ti.
Ar 61 cwblhau croesair
Rhagfyr, gyrrwch eich atebion
at Dafydd Evans, Sycharth,
Penisarwaun, Gwynedd, LLSS
3HE erbyn 20 Ionawr 2004.

Owen, Moreen Lennon, Vera
Griffiths a Gwyneth Parry,
Llanberis; Jean Hughes-Jones
a Catherine A. jones, Rhiw;
Ceridwen Williams, Eirian
Roberts a Huw Tegid Roberts,
Llanrug; H. O. Hughes,
Pwllheli; Megan Morris,
Dinorwig; Olwen Jones,
Bethel; Ellen Pritchard, Garn
dolbenmaen; Gareth Oliver,
Tregarth; Dilys A. Pritchard
Jones, Abererch; Enid jones,
Talysarn; Rosemary Williams,
Mynydd Llandegai; E. E.
jones, Rhoshirwaun; Alvona
Jones, Prestatyn; Pat Owen,
Caerfyrddin; G. Gill, Bangor;
C. jones, Conwy; Nansi
Davies, Rhuthun a thri arall
yn ddi-enw,
Enillydd y mis ydi Huw Tegid
Roberts, Arwel, Llanrug LL55

Derb)rniais atebion i groesair
mis Tachwedd gan Mair Evans
a Margaret W. Roberls,
Cnernnrfon! Jennie Williams
ac M. P. Jones, Clynnog; D. B.
Willi!lm~ !lC Hlu ned Jonego
Tretor: Nan Owen, Olwen

phlygu (3)

I Lawr:
1. Llaesu'n wirion er mwyn

elwa (5)
2. Cefnogaeth yn dod 0 nerth

i adeiladu cestyll (7)
3. Y sbonc oedd yn rhan o'r

siwrnai dramor (4)
4. Dynion doeth iawn, Carlo

a dau di-ben (7)
6. Sedd (8)
7. '0 ---- 0 bren ... ' dyna

wneuthuriad yr un hir ei
drwyn yn 61 y bardd (4)

8. Rhedegfa (3)
9. A'i arth 5\·'0 rhoi'r•

anerchiad? (5)
10. B~·g)·thi"'riard ~'r ~'~g\)l?
(4)
17. Y marw amr "\'101.

amr~'\vl01! t»
18. Gall fod yn adcilad mawr,

neu'r fynedfa iddo (5)
19. Anffawd yr hogan lwcus

...... (5)
22 ..... a hogan arall befyd! (5)
Z3. Tirucuu i u)'fu bludau (5)
25. Dydd Iau ar ddydd

Sadwrn! (5)
zs. Can;adau 0 favvl <R)
31. Mae yn siwr na i Lundain

fydd v dgirh! (7)
32. Enw canol tad William

jones (7)
33. Pel y tywydd pan mae eira

yn y gwynt (5)
3S. Ped~ir ceiniog (4)
38. Offcryn i rannu'r ma\vr

oddi \vrth y bach (4)
39_ Croen anifail wedi ci drin

(4)
41. Perth vvedi ei thorri a'i.

Cefnogwch ein
HysoyseDwyr

Ar Draws;
11. Tymer ddrwg yn prysur

niweidio cymeriad y dyn!
(5)

12. Y maldod a ddangosir i'r
anifail hoff? (5)

13. MRe1n wlad twyaf yn y
byd, ond fe ddaeth Cymru
fach yn agos iawn i'w
choncro (5)

14. Ar ei ben ei hun (4)
1S. Tafell (7) .
16. Darn mawr 0 dir pori heb

ddim coed ynddo (4)
19, (iWlsgoedd y meirw (7)
20. Dyfais i reoli llif nwy neu

hvlif drwy hibellau (4)
21. Grawn wedi ei baratoi i

wneud diod (4)
24. Poenau pan fo coesau y

1\11Ufciuiwl 111hnncru ar y
dechrau (6)

26. Dvn bach mewn corff
.mawr! <~>

27. Twhyn 0 le crwn? (6)
19. Cvnnnl erifeddi!lerh

adeiladol Cymru (4)
30, rulcryn mawr YLib1yfilcthuil

sy'n dra chyffredin bellach
(4)

j6. MurI!~inc (4)
40. Llafurio yn ei ardal a

brolio ci hun am wncud
hynny! (5)

42. Dewr (2-3)
.d.~ V rhnn rsbr;rdol 0 fod

dynol (5)
44. Swnllrd (S)
45. Daw rhywbeth dinistriol 0

ford Dilwen di-liw pan
fo'n chwalu (8)

33 ar draws yn yr adran 1 ar
draws mewn 5 ar draws ydi'r
pedwar gair sydd heb gliwiau
iddynt.

CROESAIR RHAGFYR



Gwobrwyo
Cyfraniad

Yn Y5tod egwyl hanner am:;cr y
gem ddarbi yn Llanberis
cyflwynwyd tysrysgrif, ar ran
Cymdeithg~ Rel-dro~d Cymru]
i'r dyfarn,r,.·r lleol) Huwi Dayi~,
£r bod y dys\ Y~orif yn nodi 30
mlynedd (')wasana~th, bu Huw
yn gwlsgo'r ~dillad du' am dros
40 mlynedd.

Wedt gorffen chwarae'r gem
yn 1958. dc:Lh yn ddyn y blh. 9
hynny mewn cyfnod pan oedd
pel-droed y gogledd 0 safon
uebel ia\vn ae yn llawn
cymeriadau_ Cyfnod hefyd 0

dorfeydd mawr a theyrngarwch
i'r tirnau Ileol. 0 gofio'r holl
ach wyn a ddaw 0 gyfeiriad nifer
at y dyfarnwyr rhaid diolch - a
1long)Tfarch Huwi - am ei
gyfraniad. Ar ddiwedd y dydd,
beth bynnag yw ein barn, heb y
reff nid oes gennym gem. A
ru~scch chi'n 1Qcllonown~ud y
swydd - mae digon 0 al\-v.

fain yr adroddiad oedd, Eric
Edwards (Pickles) Llanberis am
Dissent wedi ail gol Penrhos.
Yna Cecil ei hun ac M. Edwards
(Penrhos) 'for threatening tofight'.
Yr olaf oedd Billy Halliday
(Llanberis) 'for retaliating to an
opponent after an unseen incident'.
Meddyliwch am yr hwyl mewn
cyfarfod disgyblu heddiw gan
mai 'unseen incident' oedd hi.

Cyfeiria'r dyfarnwr at
ddigwyddiad hanner amser a'i
fygwth gan gefnogwyr
Llanberis, yn wir 'Jwas grasped
by a tall man about S4 years of age,
who went on to threaten my life.'
Yr oedd yr ail hanner yn
dawelach, 'in fact, uneventful, due
to the arrival of a policeman'.
(Buasai'n anodd darganfod un
ar bnawn Sadwrn heddiw yn
sicrl)

Yng nghanol y miri mae'r
dyfarnwr yn can mol ymddygiad
'the Llanberis captain, who uias
very helpful'. Bobby Haines oedd
y capten, ac yn ei lythyr mae
Cecil yn cyfeirio at Bobby fel, 'y
seining pwysica i Lal Jones
wneud i Lauber, oherwydd y
modd y datblygodd nifer 0
chwaraewyr ieuanc y cyfnod',
Dyma'r unig ran 0 lythyr y
dyfarnwr roedd Cecil yn cytuno
ag ef!

Ond nid dvna'r diwedd. Ar•
ddiwedd ~' gem, mwy 0
Iygythiadau gan gefnogwyr
Llanbcris: '1 would be foolish to
come to Llanberis to referee', ac
yna yn olaf, 'the front eyre of my
car had been deflated'.

Fandaliaeth ynteu hen dynnu
coes hogia'r wJad. Pwy a wyr!

Dioleh i Cecil am y llythyr
hynod yma a wnaeth i mi
chwcr(bin o'i ddarllen.
DiulloIOl, fel JOI1Jl Rich y mis
diwethaf, geiriau olaf llythyr
Cecil oedd, 'Roeddwn yn falch 0
fod yn un o'r Darans.'

Daeth dau lythyr i'r ty 'cw yr un
diwrnod yn ddiweddar, a'r ddau
i'r un perwyl. Y cyntaf oedd
cofnodion Pwyllgor Cynghrair
Criced y Gogledd. Siomedig
iawn oedd y cyfeiriadau at
ddirywiad yn yr ymddygiad ar y
cae. Roedd yn amrywio 0
fygwth geiriol i fygwtb
corfforol. Roedd yn son am
awyrgylch aflednais yn ysrod

Agem.
Cawn yr un gwyn yn arnl ym

myd y bel gron - 0 lefel Ileal i
ser yr uwch gynghrair, Onid yw
hi'n amser i gyfarwyddwyr
gemau ar y teledu beidio dangos
y lluniau ble mae chwaraewr/
chwaraewyr yn amlwg yn
bygwth dyfarnwyr gyda
rhegfeydd. Cofiwch rnai un 0

nifer 0 'luniau ar y pryd' yw'r
llun a welwch chi'n fyw ar eich
sgrin. Dewis y cyfarwyddwr ~'\v
pa un i'w ddangos. Ond ero,
does dim byd yn newydd.

* * *
Yr oedd yr ail lythyr yn 'hanes
pur'. Danfonwyd ef i mi gan
Cecil Jones, Conwy erbyn hyn,
ond ~'Oun 0 hogiau Llanber, Yn
ei Iyrhyr rnae'n cyfeirio at nifer
o achlysuron hwyliog ei gyfnod
fel un o'r Darans Cvfeiria at
Len Corrie )"11 dweud .~,rtho fod
Llanberi wedi cael ~1.ec anno
Utd. i ffwrdd yn }' Junior Cup.
~\ae Cecil vn mvnd vrnlaen i, . .
egluro nad tim ffatri 0 Lannau
Dyfrdwy oedden nhw, ond
Machno {jrd! Gyda llaw collodd
Llanbens 5-4, ar 01bod 4-0 ar y
blaen.

LIe anodd fu Machno i fynd
iddo. Yn y gem honno ar gae
mwdlyd iawn, cofia Cecil i
Gwynfryn 'ddeifio' y ffordd
a11ShYYrir wrth geisio arbcd cic
5osb) a dal llrf.r~nL - nid y b~l!
Roedd honno yng nghornel
arall y rh\vyd~

A"tvc f",wr Gareth IIughe~
(Bingo) wedyn: cael ei wneu d
yn gaplcn am gem ar yr Oval a
thipyn 0 dorf yno, er mai gem
ieuenctid oedd hi. Roedd
Gareth wcdi arwain y t1m 1
ganol y cae heb sylwi fod y
\;hwQra~wyribyd weill aro~ yn y
{,vnnel, atj adael 0 yno ::trhen ei
hun. Gruffydd Eirwyn gafodd y
bai gm y tric ynn!

Gnti Lfysor ei lytllyr oedd
eyf'euiad at gem danllyd rhwng
Llanberis a thim Pen rhos
(Bun,or), ar ZB Hydref 1961.
Pcnrh9~~nillQdd y gem ° +-0
ond roedd yn rhaid i'r dyf"arnwr)
E. A. Smith ° Mor Vista,
Ceunanl) Llanrug roddi caution
idri 0 chwaraewyr Llanberis. Y
trysor y cyfeiriais ato yw fod
Cecil wedi dsnfon i mi
adroddi~d s\vyddogol y
uy[arn\vr - it:, y llythyr
gwreiddiol - a anfonwyd at
Herbert Po"vell, Hon.Sec. F.A.
Wales! Meddyliwch, derbyn
Ilythyr, 42 mlwydd oed, mewn
cvflwr rhlJl]oroJ.

Gyda llaw, y cautions yn iaith

Does Dim yn Newid

~nmP;J-d¥(J~.JLJat'-'Y'tJI! _\)H _\' rr:Y<:OII tl<"Zt.,>,JJa q;..J1"'~"'l..'",.J ~d)'7rt (ja,~

Londo,l Garage) CW11' y Glo.

Cry§an Newydd
Tim Pel-droed Llanmg

Ti11l Jones (garej Beran) _V1l CyjlWYJlO't crysau 17e?V)Idd i ddau 0

arnddiffyllwyr Bethel - A ndret» Davies (chuiuh) a ]olzathan N well.
Soniwyd droeon yo y colofnau h)'TI a welir tua'r gorllewin yrna,
hyn am haelioni noddwyr yr Nid oedd yn helpu'r aches fod )'
ardal yrna. Tro clwb pel-droed dyfarnwr hefyd )'0 un o'r ardal
Bethel oedd hi yn ddiweddar a hunno. J\1ae hwn \'Q dueddiad~

hynny gan noddwyr fu'n hael sy'n bodoli ers awl blwy ddyn
iawn i sawl clwb yn )'r ardal bellach. 0:, )l' 'r gem rh ..., ng lim
yma. Mae'r clw b vn hvnod 0 \~'\'nedd a thim o'r hen Glwvd.-.... ..
ddiolchgar i Tim Jones, Garci tuedda'r idyfarnwr fod 0 Glwyd.
Beran, am gyflwyno Cit newydd 0 gofio fod iaith v chwarae vn. _

iddynt. Gobeithio )' bydd y ffactor yn ). gem. gal) rhywun
crysau 'aur: yn dod a dipyn 0 \..-eld anfanteision. Bydd urn
silverware i'r clwb ar ddiwedd y trydydd rownd derfynol o'r bron
tymor. felly, ond gall y clwb yrnfalchio

Uchelgais y clwb fu ennill yn ei ddarblygiad yn ei dair
Cynghrair Arfon, a symud blynedd 0 fodolaeth. Y mae'r
ymlaeo i Gynghrair Gwynedd. pcn trcf yn sicr ar )' map, a
Maent yn ax-wain )' gynghrair ar hyderwn y cawn weld yn fuan
hyn 0 bryd~ ae )'11 lLr yn groc d\\'u'r tim dUref j'r penlref i
rf~f.rnna\41 Y11 unffodui'l) chwUI ilL'! ~Cllii1U.
eollwyd diddordtb yng Un darn 0 nev,'yddion }'\V fod
Nghv.'pan Tau yr Arfordir pan Gavin Edwrds \vedi dychwelyd
gollwyd i ffwIlili yn BhotIO!l 0 Z· i'r cl\vb 0 Lanrug. D~'lal hyn
1. Roedd y sw~rddogion o'r farn gryfbau y golofn goliau, ond gan
eu bod wedi wynehu tim cryf yn fod Gavin \vcdi ch\varae i
(gynnar' yn y gystadleuaeth Lanrug me\vn c~'nghrair 'uwch'.
clcni. Rocdd Shorton yn dim y c\lve:Sliwn yw a fydd yo cae!
corfCorol penderfynol) ac chwarae yll yr ~mC)'Wiol gcmau
agwedd tipyn yn '\vahanol' i'r c\vpan.

Haelioni - Eto!


