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MAE cymuned wedi dod at ei
gilydd i gefnogi gWr 0 Batagonia a
gafodd ei yrru o'u pentref gan yr
awdurdodau.
Roedd
Luis
Austin
wedi
bwriadu treulio'r Nadolig yn y
Waunfawr hefo'i gariad, Heddus
Gwynedd, ond ar 61 ychydig
wythnosau yn y pentref, ac er bod
ganddo'r visa cywir, eafodd ei yrru
yn 61 i'r Ariannin.
Dywed ei gefnogwyr
yn y
pen tref ei fod wedi ci drin yo sal
iawn tra'n ymweld a gwlad ei gyndadau, ac o'r oherwydd daeth nifer
o bobol y pentref at ei gilydd i
geisio helpu. Maent wedi sefydlu
pwyllgor i drefnu bod Luis yn
medru dychwelyd yn 61i Gymru - a
chael gwell croeso y trO nesa.
Fe
ddechreuodd
y
cyfan
ddiwedd Hydref pan laniodd Luis,
sydd yn siarad Cymraeg a Sbaeneg
ond dim Saesneg, yn maes awyr
Garwick. Cwestiynwyd ef yn galed
gan Swyddogion Mewnfudo am

2005

PRIS 40c

Gwell CROESO y tro nesa!
I

dros bum awr wrth iddvn nhw holi

-

beth oedd ei fwriad dros ddod j
Gymru. Ar 61 i Aelod Seneddol
Caernarfon,
Hywel
Williams,
ymyrryd cafodd ganiatad i aros tan
2 Rhagfyr. Yna fe dderbyniodd
lythyr yn dweud y byddai'n rhaid
iddo adael y wlad ar ddydd Mawrth,
9 Tachwedd, ac yn 61 i'r Ariannin y
bu'n rhaid iddo Iynd.
Meddai
Bryn
Roberts
0
G,,/yn(ryn CymunedoI, 'Roedd lot 0
bobol Waunfa\vr yn Din am h)'n
felly mi ddaelh lua chwech ohonan
ni at ein giIydd ro\vnd y b\vrdd a
dweud "Alla' nh\" ddim g\vneud
hyn iddo fo". Roedd 0 yma'n
gyfreithlon;
wedi bod yma ers
wyrlltlOS lleu ddwy ac .."cui cyfat-fod
rbai 0 bobol y pentref a mwynhau ci

hun vn
. ddi-lol. .\\ac o'n siarad
Cyrnraeg a Sbaeneg - a mae ci gyndadau 0 Ferthvr. - fellv. roedd \'
bobol yma 0 Lundain vn hcl Cyrnro
o'ma, rnewn ffordd Roedd rhaid i
ni sefyll ifyny a gwneud rhywbeth.'
Trefnwyd ocsiwn yn Nhafarn
Snowdonia,
Waunfa~'r,
gydag
eitemau gan yr actor Rhys Ifans a
thim !)'gbi'r Scarlets, ac roedd
ll}·tb)'f gan yr a\\'dures
Katc
Roberts ~'m)'sg yr citemau gafotld
eu gwerthu. AI y noson fc god\','yd
£2)100) ac ers hynny mae eraill \vern
c~rfrannu at yT apel. Mac trefniadau
hefyd ar droed i gynnal gIg
ddi\vedd y mis gyda nlfer 0 fnndiau
ac artistiaid yn cymryd rhan - yn

~

C) nnwys

~\einir

Gwilyrn

a l\\im

Twrn Llai.
Bwriad .)rape! )'\\' Pf)'IIU tocyn a
thalu COS[3U {4U is i ddod •\'11 01 1
vrnwcld
a'r
ardal,
a chael
cvfreithiwr
vn
- barod i ddadlau ei
aches os caiff drafferthion unwaith
eto. Bvdd
unrhvw arian dros hen -vn
-'
cael ei roi i elusen.
.N1ae'r pwyUgor
hef~'d yn
gobeithio
cae]
cefnogaelh
c~'nghorau c}rmuned. Cyngor )Ir
G\\')"nedd a'r Cynul1iad i IUtllO
llythyr
yn g\vahodd
I.ui
)'n
s\\yddogol i ymwcld a Waunfa\vr a'r

fro.
.l\t1.eddal Bryn Roherts, .J\!ti roedd
y boi \vedi g\\'erthu ei fOlo-beic i

fcdru fforddio'r 10C}'1l i ddod yrna
ac wcdi safio pres i ddod draw yrna.
.\1a'D warthus 'i fad 0 wedi cael ei
drin fel hyn a mi ddyla ni sefyll i
fyny i ddangos i'r awdurdodau na
alla nhw ddim trin pobol fel hyn dim yn ein henw ni.'
Dywed
Cadi
Jones,
mam
Heddus, bod ganddi gywilydd o'r
hyn ddigwyddodd - yn enwedig 0
ystyried \r cysylltiad agos rhwng
Cyrnru a Phatagonia.
'Beth fydd effaith y digwyddiad
trist hwn ar Gymry Patagonia pan
ddont i glywed am yr hanes?'
rneddai. 'Fel Cyrnraes sydd wedi
bod }'111 Mharagcnia un wairh, ac
wedi derbyn croeso twyrngalon gan
y bobi yno, a mam Heddus. mae gen
i g~'\\ ilydd mawr fod Luis wedi cael
ei drin mor annheg. Felly, fel teulu
Heddus, rydym eisiau sicrwydd na
fvdd
unrhvw
vmwelvdd
a
_....
chysylluadau Cymreig 0 Baragonia
b\. th eto vn
. cael anhawster i ddod
i'n gwlad ni am wyliau.'
Mae hi'n annog pobl sydd cisiau
llcisio bam, a'r rhai svdd
eisiau
•
g\' cld cyswllt cryf rhwng y ddwy
wlad yn parhau, i anfon llythyrau at
Peter Hain AS. Ysgrifennydd
iwladol Cymru; Des Brown AS)
gweinidog )' llywodraeth: Charles
Clarke )T Ysgrifennydd Cartref a'r
•\clod
Seneddol
lleol, Hywel
\X'i lliarns.
Rydd C~'ngerud Apel LUIS ,'TI
cael ei gynnal
~fng nghl\vb
cefnog\\'yr pel-droed Caernarfon ar
nos Fercher, 29 Rhagfyr. Tocynnau
)'n £7 0 Palas Prine, [afarn
\X'aunfa\vr neu Recordiau
Cob.
Hoffai Heddus a Luis ddiolch 0
galon i ba\vb sydd \vedi eu cefnogi
)'11 )"r \vYlhnosau Ji\\rCt}1af.
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Trefnydd Plygu: Mrs Shioned Griffith. Pantafon, Waunfawr. (01286) 650570
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17 lonawr

Chwefror

Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn. Caernarfon

cyansoyoo« cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
i'r cyhoeddiad hwn.

Y Fed\v

Llanddeiniol
Llanrhystud
Ceredigion
SY23 SDT

•

SWYOOOGION A GOHEBWYR

Annwyl Olygydd
BLEIDDIAID ERYRI
Tybed a oes rhywrai 0 blith eich
darllenwyr
sy'n gwybod am
hanesion,
chwedlau
neu
draddodiadau am fleiddiaid yng
nghylch Eco'r W),ddfa? Neu,
efallai fod acw enwau caeau,
nentydd, creigiau ac ali, meg is
Cae'r Blaidd, Gwern Bleiddiau,
Nantyfleiddast,
Bleiddbwll neu
Greigiau'r Bleiddiaid. Os oes, mi
fyddwn yn falch iawn 0 gael
sgwrs a chi. Gallwch adael neges i
mi ar rif ffon 01974202560
ac mi
gysvllraf a chi.
Llawer 0 ddiolch
Yn Gvwir
•
Cledwyn Fychan

d/o

PALAS PRINT
78 STRYD PLAS
CAERNARFON
Ffon/Ffacs (01286) 674631
eco@palasprintcom
Eirian James (01286) 674631
Bryn Jones (01286) 674405

Llinos Jones (01286) 871820
Richard Thomas (01286) 871954
Sion Williams (01286) 871858
Alun Ellis (01286) 650761

CAOEIRYOO Y PWYLLGOR GWAITH
Arwel Jones
GOLVGYOO CHWARAEON
Richard LI. Jones.
(01248) 670115

5 Y Dd61. Bethel

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes. Glasgoed.
Llanrug (677263)

-
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TREFNYOO HYSBYSEBION

Abbotsleigh
30 Larch Dri ve
Y Rhyl

John Roberts, Bedw Gwynion, Ffordd
Glanffynnon. Llanrug (675605)
e-bost: john roberts @prjr.wales.com

Annwyl Olygydd
Cymdeithas Addysg y Gweillzwyr

TREFNYOO BWNDELU
Jean Jones, Cesail y Mynydd,
Delnlolen (871550)
TREFNVDD ARIANNOL
Goronwy Hughes, Eithinog, 14 Afon
Rhos Llanrug (674839)

TREFNYDD GWERTHIANT POST
Olwen Hughes. Eithlnog, 14 Aton

Rhos, Llanrug (674839)

I

TREFNYDD PLYGU
Shloned Gnnlth (650570)
aOHEBwVR

P~NTR~FI

BETHEl.: Geraint ~is. Cllgeran

(01~4B) 670726
BRYNREFAIL: Mrs Lowri Prys Roberts·
Wilharns, Godre r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James. Hafan, Bryn

I

Gwna (6n438)

I
I

CEUNANT: Tryslen a Sioned Larsen,
Bodaron. Ceunant (650799)

CWM-Y·GLO: Mrs Iris

Rowlands.

Gtanrafon (S72275)

Bu
Mr
Adams
yn
GyfanlJ~'dd\vr }' Gogledd 0 1980
hyd 1996, a chyn hynny yn
Diwtor-drefnydd vn Sir y ffllnt a
Chlwyd. Hyderaf }' bydd rhai
o'ch darllenwyr a diddordcb )'n
yr hanes,
Mae'n bosib archebu copi 0 'r
cyfeiriad uchod am £2.50 (sieL i
G.A.G. Rbyl) neu ei brynu 0 Siop
y Morfa, Y Rbyl am £2.
Gvda lla\ver 0 ddiolch
AJun Hughe:;

.

..

OINORWIG: Manan Jones. Minalll.
7 gro (;Iidir Dinorwia (B70292)
D~INIOLEN: Mrs Maroaref Cynfl Gnfflth.

I Mae awdur
I huamb, )'n

I=ifion

Rob~rts_

WAUIlFl\vyn, Mri N...., n...
bon .... !"""Infon.
Wdll"'!lWr l~50n{UI

Mac'r

doncn

er

cor am

I HgrhJ.1fa "E~\vard~,
fQdJodJ
I

(Ul.lJ]d l'

N¢~ LUf..I,l' IO"lAWR
o~ 8WQIWCn vn OOi!

I

D..w·r rhifyn nosol o'r wasg

I

e~

Cysylltu

Waunfawr

a

_

Mrs Nan Roberts

Rhlf Ffon
650570

R. H. Tawney, a myfyrwyr fel ardaloedd eraill yng Nghymru i'r
amlwg.
Yn en mysg mae
A. H. Dodd. Eraill sy'n derbyn
Mon
ble y
lle haeddiannol yn y llyfryn )'\'" Llanfachraeth,
J. F. Rees
(tiwtor),
Robert
ganwyd dau ohonynt sef y Parch.
Richards (tiwtor llawn amser) a Edward ] ames, Nefyn a'i frawd
Silyn Roberts, a ddaeth
yn
O. Waldo James a fu'n weinidog
Ysgrifennydd cyntafy Rhanbarth
gyda'r Bedyddwyr yn Y Rhos ac
Aberafan yn y De. Mae llun eu
ym 1925.
Mae'r awdur yn tanlinellu
cartref yn Llanfachraeth
yn y
llyfr.
cyfraniad )' tiwtoriaid yn rhoddi
o'u harnser a'u talentau, ac eto ar
Cefais gyfran o'u hanes yn llyfr
ddiwedd
y flwyddyn
gyntaf
Cofiant y Parch. Edward James,
(1926) nid oedd ond £8.10.2d ar ond daeth rnanylion hynod eraill
i'r
fei.
Roedd
eu
nain,
01 yn }' bane!
Mae enwau bythol wyrdd
Constantina Bales, yn Saesnes, a
eu
nain
yn
addysg i oedolion yn llifo ar y chwaer
tudalennau, gan gynnwys Dr
gantores/actores
yn
Sadlers
Wells, Llundain. Ei gWr, Charles
Tom Jones, sylfaenydd Coleg
Dibdin, oedd rheolwr y rheatr
Harlech, Ben Bowen Thomas, y
Warden
cyn taf ac, ar 01 enwog. 0 ddyddiaduron Charles
marwolaeth Silyn yn 1930, ei cawn hanes
ymweliadau
a
weddw, Mrs Mary Silyn Roberts.
chartre'r teulu yng Nghaergybi,
Hwyrach mai un o'r rhannau
ac a
theulu
Lloyds
yn
mwyaf diddorol yw'r un sy'n
Llwydiarth,
Llanerchymedd
yn
~mwneud
a chyfraniad yr 180~. Ceir y manylion ym
'\X'.E.A· ac eraill i addysg i mhennod 10.
ocdolion vn
O'r un gwaed daeth y Parch.
.... vstod ..vr Ail R\,fel
..
Bvd.
Gwelir
rnvfvrwvr.
a Joseph James, Salem, Amlwch
thiwiorraid
vn
- .vmateb rnewn oedd yn nai i Daniel James
llawer ffordd, 'the)' lent cars,
Hughes, Llanfaglan,
Arfon a
gyda'r
organised Bazaars and gave lectures weinidogaethodd
without claiming a fee' (rud. 11).
Annibynwyr yng Nghaergybi a'r
Mae
Rufus
Adams
yn De.
Dyfynnaf 0 adolygiad Richard
cydnabod cyfraniad cewri fel
C. E. Thomas
a
Raymond
Lloyd Jones
ar ddechrau'r
Rochell
fel Ysgrifenwyr
y llyfr. Yrnddangosodd yr adolygiad
Rhanbarth (gogledd Cymru). Mr
yn rhifyn Medi 2002 0 Eco'r
Adams er hun gymerodd yr Wyddfa.
awenau yn 1980 tan 1996. Hoffwn
* * *
weld mwy 0 fanlion am ~rcyfnod
o hyd yn )' cefndir mae'r Foncsig
diweddar yma, ond hwyrach bod
neu Ledi Constantia. Pwy oedd
ail daflen i ddilyn.
hi, a ble'r oedd ei lle yng
Pwysleisia'r awdur mai hanes
nghoeden
deuluol ~; [amsiaid a'r
am 'gymdeithas' y\V hanes )'r Bates? A'i teulu cvnhenid 0 Pon
•
'W.E.A: Erbyn hyn
mae'r
ywr [arnsiaid?
mudiad wcdi tina a Choleg
Cewch eich arwain 0 wrthryfel )r
Harlcch, ond dymuniad
pawb
jaccbiaid yn yr Alban i dollborth
rV/)('n siwr yw fou nod y IDudiad
yng ngoglcdd Mon.
yn \'treiddiol
)"n parhal!,
sef
y mae'r g~'[rol hefyd yn
add~,'"g I oedollon,
g~:da'r
garlJellad os am fen[ro i fyd yr
P\ll}'slais
ar
g)'mdeirhas,
hel achau.
c)'feillgan\'ch a d~·sg.
Celsials
ysgrifennu'r
llyfr
D. Geraln( GrutTudd
me\'>n fIordd ddeniadol fel bo'r
Uv.'ch Di\,·tor (\vedi }'mddeol)
darllenydd yn cael yr un \vefr ag a
Adran Efn'diau ..\llanol,
gefais innau \vrth ch\vilota a
Prif~'sgol C}'lnrU, Bangor
datrys. Rhoddais ddigon 0 fapiau

-

(1971-93)

Ailargraffiad
o'r
llyfr
11r
Dry=~JJy POtII!J:;g Constantia~
Awdur: W, H. Jllnl~~{Ow-ass r
Rwthyn)

Hoff\l)n dynnu rich ~yl~vat y 11yfr
8yhocddwyd
gyn t!lf yn
100Z. G\vcrllI \yyd y ~yf"'n o~r
arsrafftad cY1'lt~f0 fewn ychydig
~'WhQJ

M 1'1:

y. Rhyl,

'"

hnm~er i\11 hru'llUl j
!!\\rt:irll~)')'I Yll11iVl "~ ~Ir
(')'1

1o·11anbl\rt h.

~~unyd~ i IftW"
~wly~yc;ld'on r....
hnoQol

_BI_e

;

rnudiad
('w.n.A.!)
tan
ymddel\llgd \Tn 1~~(j.

y fltIlfYN NIiOAf!

N~IAU, Z7t~NI\WR

addas

Q

Syehanh

2710nawr

y Ilyfryn yma. Rufus

TiwLOr·drefnyuu
Sir
Ptl:nt
Chlwyd 0 1c)79 i 19XO, ac
YIl lill dllClh yn Y~erifcnnyJJ
P"hnnh!lrthol C;"eledd C:ymru o'r

ftynn9n Ie? t 820)

Aot-y B,)," <O?~!)7~\

l'r

ef oedd

lim I y Qwy'" \670740~
lLAN"UG: Cryl HUOorl;, ~ e,)," Moe'yn
1~7b9M)
NANT "C;:~I~:Llino~.lon~~b Nant
rCJ11"f\nVYI\\iN, Mle Ann evan ..
IR7240T}
T!JJ-V-~O'O!MI~~
Anwan ~arry.

~

sgwennu1r
halle~ar ddau g)-frif. Yn gyntaf,

(070~I')A\
LLANBERIS' ~wyneth ac

Yn dilyn mae coni 0 adolygiad
Gerainr
Gruffudd,
gynt
0
Brifysgol Bangor, 0 Iyfryn Rufus

I Adams, The 'flEA in Nonn Wales
1925/6-95/6, Celebrating 70 ~ars.
I Cyh. Gwasg Helygain 2004.
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Tim Golygyddol

Dyddlad

-

Wrrh el llaa[llcll~ muw ll"n~o;
Jljdorol yn dQthlygu drl\~ tJ[!!lin
lU(Jruen (J y;)~rifl:ll u 11w,,'~u.
~eo~r~ fad n1ud'~l1!lU
leI
CYJDllcjllldtJ f)dd),i:I~)' O~"eith~yr
yn !In!ld dim yn VTn\Vnc:ull dC
y''D~r~cl\ion
pobol.
Daeth

Q

tl~octld b)'UU

~iilyy"Jol.l amdnno

yn d!ll, dd(\(f I metun. Oht:f\vydd

llyn [c'i hnil i)1SAi\tt""'yd elen;.
Mne)n amlw(t fod llgnes Lt:Uluol
yn~1\'Vl11 )Yflll ll"nc;~ tteot yn
bah I o(:l!lldd. il1wn.

Yu

nUlurivl
JUnc'r
peT'lodall
c~'nt:1f yn vmwneua a'r lllUttl rIll

Mun 11v'rp oaned, sef V n}'c; Cyhi.
.t!r 11 vnn~'. gao f)' 11lOd werdi
~r~aeU1\vyr 0 frl
11~vyuuiant yr 'W.E.A.' cynnar 0 darganfod
hynafiaid.
d9W
an,!l\vCld
[l\~lOridid
1-~1 ymys~ !y

a thorcth 0 Itlnialll gynorthw)'o'r
dar11enydd.
0
diddordeh
arbennig i ddarll~n'vyr Eco'r
W.vdd{a, }'~Vfod hen cW)'lhr i mi,

John

James
wedi bod lin
'CUi)L\)'ll~J T~ctc W:-.iter
and

H09tm~n' YIn Mhu[[lldinllawn,
y n 19~ 1 roedd )"n hy\v yn l\Ilorfg
L()dgc, Nefyn, e)'dM 8,yrais u
chwech 0 hlant. tri b::lchgen a
lhair
lll~rc;h.
~rall!l: fad

di~f.tynvddiOn
hyu.

.~r ~vter

:If

llcnrhYIl LlYn u

r aill1r~raffiHu,

~I

l.ynl1Yl'~h'tV)'J lQO llyfr yn y
(~yrnr~etr9.100 CtJDi ~rnV ~aC3nc;~.
Tl~(JSliurfh for tJtl' Lad). r.nnsto"ilO.

C_;~III" eu D\v[caSU yn ~jop fulUi)
P"iPl )'06 ~6hacrnarfon
~n1hris
o flO. TIfallai fou dcunydd iinrbers
~9.clol:f1)'ma
W. J.t James

Gogerddan, Bro lSglwys,

Bl,;lhel.

(Atebion ar dudalen 25)

Er cof am

John Roberts Wi11iams
C:wra.ndo ~ro<: f~,
<:hE'ctol.
C'Y8'li"'11~i\l
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N atlolll! Llawen a
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~!c'\Yn5"i1 " pl'rin~
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Lb\\';olr cymudlun crnt~'

lll\\'\.·(t<.l,·n
.. ~cw "...·dd Dda ~'n

hull uenanuaid, cwsmeriaid
a chcfnolj,,·yr.
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ac ...
, .fed rri cvvrr
•
•
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Sill'Ywh iI'W)yl
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,d Jv Jd),JJ,
J

T POll. f!T VN
'1.

'I"","tn"

MYYMU\t

uwasauaetn

nvmru 1 avl1
,

Bychlanhau • I\lt1'0
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870088
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CWASANAETH GOLCHI A SMWDDIO

o'r briffordd, rhwng mynedfa
Seiont Manor a'r t}' cyntaf ar y
chwith ym Mhontrug Yrna, }'TI
ardal v tiroedd arnaeth gorau
rhwng - Pontrug
a Chaeathro
Prynu Tir yn Llanrug i
roedd hen 'bentref" Llanrug, sef
Gynnal Bywoliaeth
casgliad
0
fan fferrnydd
a
Llanberis
thyddynnod, yn cael eu dal gan
aelodau 0 wahanol deuluoedd, a
n rhifyn Tachwedd o'r 'Eco' soniais fel y tynnwyd fy sylw at
Ilawer ohonynt
0 bosibl
yn
erthygl fer yng nghylchgrawn Cymdeithas Ffilatelig Cymru yn
ddisgynyddion
i
hynafiad
son am lythyr a anfonwyd 0 Gaernarfon
i Lundain ynglyn
cyffredin. Dyma'r ardal ble ceir
phryniant tir ym mhlwyf Llanrug, er rnwyn cynnal bywoliaeth
enwau hynafol ar ddaliadau tir;
eglwysig Llanberis. Penderfynais ysgrifennu at yr a~dur .yn gofyn
enwau a drosglwyddwyd
yn
am fwy 0 wybodaeth ynglyn a'r weith red. Roedd rhai o'r tiroedd yn
ddiweddarach i gaeau unigol pan
Llanrug yn cael eu henwi. Daeth ateb 0 Bristol gyda throad y post,
adeiladwyd cloddiau a phlannu
gan yr Athro Cedric Prys-Roberts, a chopi hynod egl~r o:r ddogfe~
gwrychoedd o'u hamgylch.
wreiddiol wedi ei dyddio 1732. 0 fewn ychydig ddyddiau 1 gyhoeddi
Darnau bychan 0 dir oedd
rhifyn Tachwedd, cefais hefyd wybodaeth ddiddorol gan Mr Stanley
llain, dryll, clwt a sling yn yr hen
Roberts, Llanrug, yn lleoli rhai .o'r tiroedd hyn. ~~Y'n hynod
oesoedd; ond enwau sydd wedi
ddiolchgar i'r ddau am eu hymatebion parod. Ymlaen a r hanes ...
goroesi, ac yn aml yn enwau ar
gaeau neu hyd yn oed fferrnydd
'Queen Anne's Bounty'
arnlwg fod trafodaethau wedi bod
Pan oedd Cymru'n wlad Gatholig,
yrnlaen yn gynharach ynglyn a bellach!
roedd y blaenffrwyth a'r ddegfed
phryniant y tir, oherwydd yn y
Dryll Nicholas
ran 0 fywcliaeth eglwysig yn cael
llythyr mae Evan Owen yn
Nicholas
rnae'n debyg oedd
ei thalu i'r Pab. Yn dilyn y
cyfeirio at (inclose the Tille Deeds
perchen y darn bychan 0 dir a
datgysylltu oddi wrth Eglwys
relating to the Lands proposed to be goffeir wrth yr enw Dryll
Rufain, a sefydlu Brenin Lloegr
sold for augmenting this Living of Nicholas. Pwy oedd y Nicholas
yn bennaeth yr Eglwys Wladol,
Llanbens.' Mae eisoes wedi gwario
hwnnw? Anodd iawn darganfod
trosglwyddwyd y taliadau, neu'r
rhyw gymaint 0 arian ar gyngor
hynny bellach, ond roedd person
trethi hyn, i'r Goron. Bu Esgob
cyfreithiol, ac mae'n gwneud cais
o'r enw hwnnw yn byw yn
Salisbury yn yrngyrchu i geisio
am ad-daliad 0 ddwy bunt a
Llanrug bedwar can mlynedd yn
caeI defnyddio'r arian o'r trethi
phymtheg swllt.
61, ac yn cae I ei ddisgrifio fel 'gwr
hyn i gynnal bywoliaethau tlawd
Mac'n
ymddangos
Iod y bonheddig' ('gent')! Mae un
led-led y wlad, Nid oedd y Brenin
riroedd yn cael eu prynu oddi
ddogfen ar gael yn cofnodi
William mewn sefyllfa ariannol
wrth William Bevan, sy'n fab i trosglwyddo tir yn nhrefgordd
gadarn i wneud hynny, ond
Lowry Rowlands, oedd yn dal y Rug, sef enw yr hen uned
pcrswadiwyd y Frenhines Anne i tiroedd ar forgais. Tybed ai un 0
weinyddol oedd yn ffurfio rhan 0
gydsynio, ac ym mis Chwefror
deulu'r
Rowlands,
Plastirion
blwvf eglwysig Llanrug.
Yn
1704 daeth Ddeddf Seneddol i ydyw? Ar du allan yr amlen mae
amserol iawn, mae'r ddogfen wedi
rym a sefydlu'r hyn a elwid yn
neges yn nodi 'Rowland should be
ei dyddio'r deunawfed 0 Ragfyr
'Queen Anne's Bounty'. Roedd
apprised to atterld', ac y mae'r
1613.
corff 0 )Tmddiriedolwyr bellach yn
riroedd dan sylw yn ffinio a
Enwir John ap Ieuan ap
gofalu am yr arian ac yn ei
thiroedd Plastirion. Mewn dogfen
Nicholas 0 Rug, a Morgan ap
ddosbarthu er budd bywoliaethau
araIl (y cawn son amdani yn
John ap Icuan, ei fab a'i ctifedd. Y
eglwysig. Ni chafodd y Frenhines
ddi'rveddarach)
mae William
rir dan syl~' )"\\-'daliad Glan Saint,
gwerth £40; sef [ferm bellach,
Anne fyw i weld fawr ddim o'r
Bevan yn cael ei enwi fel 'gWr
wedi ellleoli rh\\'ng Seiont Manor
taliadau hyn yn cael eu gwneud,
bOl1heddig' (gent) 0 Lanberis,
ac afon Salnt, a heb fod nepell oJr
ond erbyn cyfnod George If roedd
mab ac elifedd E\'an \'V'illiam
Lly\vodraeth\vyr y 'Queen Anne's
,/onllerl}' of Betu.Js Ganl10tl, and late tiroedd dan syl"v ganrif yn
Bounty' mcwn sefyllfa i g)'nnig
of Beddgelert, deceased. l Gan fod ddi\.veddarach. Mae Morgan ap
budd-dal
er cynnal nifer 0
William
Bevan )Tn byw yn John ap Ieuan yn cael ei en\vi eto
me\vn
dogfen
ddi\veddarach
fywoliaethau.
Dyna
felly, y
Llanberls,
mae'n
egluro
(Chwe[ror 1618) ynglyn
daliad
ccfndir i ddogfen 1732.
rhY'vfaint ar y rheswm dros
Glan Saint <a1ld other lattds in
\verrhu ei dir yn Llanrug i g)llnal
Cais Rheithor Llanberis
bywoliaelb
Llanberis.
£200 a Rug'''. Hynny yw, roedd \.vedi
Un dull 0 ddefnyddio arian y
etifeddu Glan Salnl oddl wrth ei
dal\vyd allan 0 gronfa 'Queen
'Queen Anne's Bounty'. oedd
dad,
a
beryll diroedd eraill )In
Anne's
BounlY'
aID y riroedd )-rn
prynu tiroedd amaethyddol a'u
nhrefgordd Rug. Gallai'r tiroedd
1732, ac yr oedd y rhenr am y tir
rbentu, gan ddefnyddio cyfran o'r
craill hyn g)rnnvv'ys y dryll ocdd
yn rnynd tuag at
gynnal
arian
i gynnal
hywoliaeth
yn eiddo i'\v hen daid! Ond
bV\voliaeth Llanberis.
C::Sl,v)'s15' 0rnn !.l wna £van
dyfalll yw hyn, QCni ellir nrotl'r
Ll~oliiad
y
Tirv~~d
O~ICl1, rllcirhor Llanbcritj, 111 ~i
{'r rhal ollonllc11 s~r'Jl1eithio U\\f}' bcrchnosset h.
gnis
i
'!'homns
Moore)
Y Tiroedd Erail1
Lal1rllg am Gaernarfon,
mac'r
Ysgrifcnn)'dd i LJ"vodraethwyr y
Ar \Vahall i Dryll Nicholas, y
holl dirocdd uan sylw ar y ch\vith
'Queen hnne's Bounty'. Mae'n

Y

a

a

tiroedd
eraill a brynwyd
0
gronfa'r Queen Anne's Bounty'
oedd Cae Coch, Cae N ewydd, y
Lleiniau, Cae'r Llwyn, Cae bach,
Bryniau'r Twrch a Nant bach.
Mae Mr Stanley Roberts wedi
cynnwys map bras i leoli'r tiroedd
hvn
- ar sail gwaith yrnchwil ,a
wnaed ganddo ar ddechrau r
19S0'au i enwau yn nhrefgordd
Rug ~'D y Canol Oesoedd. Mae'n
awgrymu mai ar dir PI as Gwyn
roedd y caeau hyn. Meddai: cYn
1732,)' Parch Robert Edwards oedd

rheithor Llanrug, ac roedd yrl byw y11
73' Gu.~\'11(hen e1IW Plas Gwyn). ' Er
nad vw'r enwau'n cyfateb yn
union, gellir derbyn mai dyma'r
ardal dan svlw,
•
o gyrnharu'r wybodaeth sydd
ganddo a Map }' Degwrn am blwyf
Llanrug (tua 1839), gwelir fod yr
enwau, mwy neu lai'n cyfateb.
Ffiniau'r Tiroedd
Mae dogfen 1732 hefyd yn enwi
rhai o'r tiroedd sy'n fflnio ag
eiddo bywoliaeth Llanberis, gan
enwi hefyd eu perchnogion.
Maen t yn cynn wys: 'on the south,

tile lands of

Rowlands, gent',
sef tir Plastirion; '011 the west the .
lands of Evan Williar'L called
1jJddY71gwagj on tile north-uiest the
lands of Rice Thomas Esq deceased,
JOlt11

and the land 0/ the said Evatt
William called Maes y Puill; on tile
nortk the lands of the said Evatt
Willia1n called Tir y Cribwr, and on
the east, the C01l111l01l of RJLOS Rug. '
Methais a darganfod cofnod 0
fferm na daliad o'r enw Tyddyn
gwag, ond parhaodd yn en\v ar
gaeau. Yn ,vir, dcfnyddir yr enw
mor ddiweddar a 1918 pan aeth
Stad Plastirion ar ocsiwn. Roedd
Maes y P\vll yn enw ar gae'n ffinio
a Dryl1 Nicholas a Cae Coch, a
goroesodd yr enw Cribwr yn y
daJiad b)'chan Buarthau'r Cribwr,
sef
y
Buarthau
presennol
g}1erbyn
a mynedfa Seion t
Manor. Y perchnogion dan syl"v
oedd Rice Thomas, S tad Coed
Alun, Caernarfon. Rocdd cangen
o'r Stad hon )'n berchen ar y
Glasgoed, Llanddeiniolen.
Evan
William oedd perchennog S[ad
Cae Poem, Llanrug~ ~.teulu a fu'n
gyfrifol am adeiladu Castell Bryn
Bras )'ch~'dig dros ganrlf yo
ddiwcddnrach.

Eiddo LLanberis
Ar waban i·r lir(X:dd a ~n\vir yn
nogfen
1732
roedd
gan

fywoliaelh

Llanberi

diroedd

erai}}~:n Llanrug.
au n ,on am ~r
rheini ~-p l'hif) n nesaf ~'r 'Eco', a
[!W\'boL1!le[h
d \llg1 n J'r 11}'11

her,

~~io,
..
~·dJ...,dd;'r boll d~r(kdd pan

hender[\ n\\ \ d
cu
g\\lCflhu
)ch) d:s dro", s~nnf
~-n01.
Cyd-dd igwyddiad
fall ) ~grif~nnili~ \.~ .\\brQ Pry~Robert~ ~'m \r\~te. doeod llen i
ddJm ~llli",d f.
~.
....·ll,i"d &
hro'r 'E~o' mar a20 Oltodd ef g'i
\;lJ'~u~r ~\I m U )"11 Mhlas
·(·lrlDn.l,lg
• ~fu IHU yn athro
..II ).i) u1 Dr)
11, S)'ffi\ldQdd y
teulu I \'\1: 1 Aben'srwvtb vn
1938. Dill'! ',"loll", .. , d"id Q'r

6

~.

;.

~11l~c.,dd

1, frlOui) y I'\y 11

~.

<;q~l!u 0 ....1,

1. Drvll Nlcllula~ f. l' ~dC{l1i1nl
~ t'n~l ~och
~ (ft~ MACh
sel11tJcllllllf \~r!Hrnvmcnwil ;{ \\fUaCUIO\na ..t.
l) I lelnulu Y!'1cb
VQ v~tod ....I O~n'AI1 C'\'nn!lf
l'
10.1.1..;"; ..,, \I .._r

vym(l'''' .....
"...u ........ ,' i. AC A 1.,...1,'7'.1 .or til?
,l!all Ml :JllllllL) 1\OOC[[O)Llunru~, ) u

\tliunf~ r a IheuJu el n9in (l
0\1 inl91~n
l)h Ili;;a'rwtlcn. M!.lC
\\'r hI ar h\ n 0 Oryu yn casglu
rch;r () hanes ~' S"'a<:tlnneth r(\~t
nl! NJ!l1~luru.
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Caeau Ardal Pontrug yn 01 Map Degwm Llanrug
Dyma'r enwau a gofnodir ar Fap Degwrn Llanrug, Ni roddir
enwau i unrhyw un 0 gaeau Plas Gwyn,
Allwedd

i·

1. Oi

CD\\'

ciddo Pl35 Gwyn

2. Cae DI1 11N icholas
3. Cae Coch
4. Werglodd bach
S. Bryn
Sa. Bryn mawr - dyrna'r 'Bryniau'
gwreiddiol felly
Does dim son am Lleiniau Bach a

5b.BI)~n bach
6. Di enw

7. Cae Mawr
8. Cae'r goeden
9. Cae'r lloiau

Lleiniau Mawr,

yn byw am gyfnod yn Bryn Siriol.
011 wedi eu eladdu
ID\'n\Vent
Berws Garmon .
•
Mae'r

trydydd

yrnwneud
chvsvlltiadau
• •

•
-r:,t I..J ...,.

CENHADON O'R CEUNANT
Gan Arwel Jones, Rhosgadfan y
daeth y wybodaeth am ~!ddau 0
Lanrug oedd yn y Mission House
ar Ynys Enlli yn 1881. Mae'n
dyfynnu 0 Hanes Methodistlaeth

mynwent Llanrug. Ysgrifennodd
William T. Jones gerdd goffa i'w
rieni, ac y mae copi ar gadw yn
Llyfrgell y Brifysgol ym Mangor.
Mae'n amlwg j William T.
Jones wneud argraff yn Enlli,

Arfon, Cyfrol 2: 'Yn 18671zcfydy

oherwydd rhoddwyd iddo'r teitl
answyddogol (!), Esgob Enlli. Yn

dechreuodd lf~
T.Junes, Hafodlas,
bregethu. Aeth yll genhaduir i Enlli
yn 1875.'
l::'<;;'i ganed
yll
IIafodlas,
Ccunant
Thomas

rua 1947, mab h)·naf
a Jane Jone~. £rb~'n
Cyfrifiad 1861 roedd William ~"Il

1885

cafodd

i 'fod

alwad

yn

weinidog
Capel
Peniel,
Llanbcdrog.
Bu'n
Ilctya
am
gyfnod )'n Trygarn, ond erbyn
1897 <:()doc.lJ d,'
idc.lo'i h u n l)'r
•
enw Brvn
Derwen a bu'r teulu'n
•
bvw
.. vno hvd
. 19-t~.

Cais am Wybodaeth
Y n ystod yr wythnosau diwcthaf
cefais ymholiadau am deuluoedd
yn ardal y Waunfa\vr ae yn ardal
Saron a Seion, Llanddeiniolen.
Rwyf
angen
unrhyw
wybodaeth
am deulu Hughes,
Gwredog Bach, Waunfa\-vr, tua
deehrau'r

ganrif

ddiwethaf

Deuent yn wreiddiol 0 Ddrws y
Coed. Mae cysylltiad rhyngddynt
a theulu Garreg Fawr, Waunfav",r.

o

gyfnod

unrhyw

un

oj

cv n h ar ac h ,

ocs

g\"~-bodaclh

am

John John Evan • BI)"n G\\ ylan,

14 oed ac )lll cnwarelwr, Gweddill
y teulu oeuu ellzabelh (II oed), a
hi seth gyda'j brawd iEnllt issdw

Jones yn 1910 a gadawodd eiddo i

Croesvwaen W'aunfa\\ r, a anw vd
yn 1858. Ei rieni oedd John Evan

()' iddo, Thomas (9 oed), Jane (6

wahanol aclodau'r

[ones a Catherine. a thybir cu bod

oed), £lIDor (4 oed) a Cathcrrnc

fl'awd a'i Ch",,'lOr),dd a'i nclaint.

(mls oed). Ganwyd mab arall,

Ruedd un nai, Thomas Henry

John. vn ddiweddarsch.

l)nrr~1,mab Catherine, wedi mudo
i Chicago i fyw, ond dychwclod<.l i

Vng

NollyfrifiaJ

1871

mae

Bu tarw'r Parch \\'lillam "I:
iculu, scf ci

William yo cael ci gofnodi fel
'local Melhodist J)reaclleralId joiller',

G}'lUrU

ond nid yw ei chw9.er, Hli2abeth,

cynn\.\Tys I-Iafodlns, Bryn Tirion,

gartref yn tInfodlas

Ty

bryd hynny.

Yn 1881 mac Willialn a'i ch~'aer

T~n

:l

Thomas Jones, \.vedi marw ers
d,Y)' fl)'ueJd,. (diacOll ffyddloll Y'~

\.vybodaeth

GnTI

h Y"

!lrd~l

1906.

glan y mor Llanbedros.

ddau

ym

unrhyw un a gwybodaeth am
Gwylfa Alawydd, a rhoi iddo ei
enw bard dol, sef Owen R. Jones,
awdur Cydymaith. Ffyddlaum a
gyhoeddwyd yn 1902. Roedd
brawd iddo, Griffith R. Jones, yn
byw yn Erw Ffynhonydd, Saron.
Credir ei fod yo bregethwr,
Gyda diolch i bawb a fu mewn
cysylltiad
ynglyn a gwahanol
agweddau 0 hanes y fro dros y
flwyddyn
a aeth heibio. Bydd
gweddill
hanes
tiroedd
bywoliaeth Llanberis yn parhau
yn rhifyn nesaf yr 'Eco' a ddaw
allan ddechrau Chwefror. Yn y
cyfarnser, gwyliau dedwydd
i
blwyddyn
1\',\ ddiannus .

buwb

a

ncwydd

Antonwch unrhyw gyfraniad
neu ymholiad 1 Dafvdd Whiteside
Thomas. 'Bron ~' Nanr', Llanrug,
Cacrnarfon. (Ffun: 01286673515)

Un cat (IlZf~t{l ~ydd bellacl, ole brt Dry{l Nicllolas, Cae Coch a Maes y full.

7{gdo(ig .LCa"lIena 13(wyaayn 7{;wyaa Via
Gosodwr Teils
I'\rbenigwr nlewn wollau a lIorlau
Cwaiih hach ncu fawr
Gwaltll do bob clrrl::;er

~

~;i

J..!}

Nadollg LJawon a DJwyddyn Nowydd Oda 1hawh Oddl wrlh
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a

a Seion. Oes

0
ddioch
am
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Bu Ji1nc Jone:>, y fam, fyv.' hyd
y

a Saron

oedd

Y

lcthrau'r cefn Du a fudodd iBnlli
eyn
diweddll
ei
oes
yn
gw~anac(hu
uigolion pentref

Claddwyd

J

theulu

CCUllant.

Lla\ver

"uy,U!dd'.

•

a

yn

cais

gyda'j brlOd. Roedd yr
eiddo a ad\vyd yn yr e\vyllys yn

ar cnlli. crb\TJl h\TJl, mae eu [ad,
~gl'lL'_v~
J' Cl!unant itrs 2]
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Amcangyrrlf am ddlm • Ar gael 24 awr y dydd
Sha""n Jone$, Terannodd, Rhe$ Cynfi, Oeiniolen LL55 ~LG

CAEATHRO
Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
Fton: (01286) 679501 (gwalth). 677438 (cartref)

LLONGYFARCHIADAU. Mae Marl
Roberts, Cefn Rhos lsat, wedi
dathlu ei phen-blwydd yn 18 oed
yn ddiweddar.
YSBYTY. Ar hyn 0 bryd mae Mr
Appleton, 5 Tai Brynteg, yn yr
ysbyty.
TRINIAETH YN YR YSBYTY. Mae
Mrs Margaret Jones, 22 Tai
Glangwna, wedi cae I triniaeth ar ei
phen-glin ac yn gwella'n dda.
CYDYMDEIMLWN
Mrs Naomi
Garside a'r teulu, Bron Gwna, adeg
colli ei gwr, Barry, ddiwedd mis
Tachwedd.
GWASANAETHAU'R CAPEL ..
Cynhelir y gwasanaethau canlynol
yn ystod mis lonawr.
2: 2.00 Parch lorwerth Jones
Owen.
9: 11.00 Ysgol SuI.
16: 11 00 Ysgol Sui
2.00 Parch Trefor Jones.
23: 11.00 Ysgol Sui
30: 11.00 Ysgol SuI.
DIGWYDDIADAU'R
NADOLIG:
Erbyn
i'r rhan helaeth
o'n
darllenwyr
yng
Nghaeathro
dderbyn a darllen rhifyn Nadolig
Eco'r Wyddfa, bydd lIawer 0
ddigwyddiadau Tymor y Nadohg
pentref Caeathro wedi digwydd: bu
Clwb y Merched yn bwyta yn
MhGnrhos: bydd y goeden Nadolig
yng nghanol y pentref wedl'j ehodi
a'i goleuo er mwyn cyfeirio Si8n
Corn at aelwydydd a chartrefi plant
da;
cafwyd
Ffair
Nadolig
Iwyddiannus yng Nghanolfan y

a

Capel; parti Nadolig rr plant tau a

Gwasanaeth Nadolig yn y Capel.
Diolch i bawb sydd mewn
unrhyw ffordd wedt cytrannu at
Iwyddiant yr anturiaethau uchod.
Wrth gwrs, yn ogystal bu niter 0
ddigwyddiadau lIai ffurfiol a thymor
Nadolig cyntaf Gareth, Rhian a
Steffan yn Nhafarn Bryngwna.
Yr unlg ddigwyddiad ar 61 yw'r
Wyl Nadolig ei hunan - Gwyl
genedigaeth
lesu Grist. Yng
ngeiriau'r Parch Harri Parri yng
Nghapel y pentref ar ddydd Sui, 5
Rhagfyr 'Cofiwch roi'r baban yn y
Nadolig - nid oes Nadolig heb y
baban lesu.'
Dymuniadau gorau y tymor i
bob un o'r darllenwyr - yng
Nghaeathro a'r cylch a thrwy'r byd,
a gobeithiwn y bydd y Flwyddyn
Newydd yn Dda i bob un ohonoch.
MARWOLAETH. Ddechrau'r mis
bu farw Doris Mulhenfeld yn 77
mlwydd oed yn yr ysbyty. Roedd yn
un 0 deulu mawr 0 Lanbedr,
Dyftryn Clwyd ac ar 61 dod i'r ardal
bu'n gweithio
yng Nghartret
Maesincla.
Roedd
hi'n
ddarllenwraic frwd, yn arddwr craft
ac yn arbenigwraig ar wau. Yn
aelod ffyddlon o'r gymdeithas,
Clwb y Merched a'r Capel, byddai
bob amser yn barod i gynnig
eyngor neu gymorth. Roedd ganddi
hi a Heinz. ei hail wr, a fu farw
ychydig yn 61. 4 0 blant. Cof
otosorus yn unig sydd gennym
rwan ond diolch amdani. Roedd
hi'n ased i Gaeathro, ac yn 9yfaill i
bawb.

Darllen Difyr
Ydech
chi'n
chwilio
am
rywbeth i'w wneud yn ystod
gwyliau hir y Dolig, neu angen
un anrheg olaf i hosan rhywun
pwysig. Os bydd y tywydd yn
oer neu'n wlyb be fyddai'n well
na swatio wrth danllwyth 0
dan, neu dan nwy, hefo llyfr da.
Dyma gasgliad amrywiol i
siwtio oedolion a phi ant, sydd
newydd gyrraedd y siopau gan
wasg leol.

Y Dyn 'i Hun

(Cyfres~vCeuri 28)

Hywel Gwynfryn
Ers deugain mlynedd, mae Hywel
Gwynfryn wed! llifo fel arian byw i
bob cornel
o'r byd darlledu
Cymraeg, ac mae bellaeh wedi hen
ymsefydlu
fel un
o'n
prif
ddarlledwyr ar radio a theledu.
Wrth ddarllen hanes ei fywyd
llawn ae amrywiol, eewch rannu'r
cyfnodau tywyll yn ogystal ;i'r
amserau da. Er bod ei hiwmor
afieithus yn britho'i hunangofiant,
nid yw'n osgoi delio'n onest a
chignoeth a sawl profiad ysgytwol
yn ei fywyd personol. Ond fyddwch
chi ddim yn hir wcdyn eyn y
byddwch chi'n chwerthin yn uehel
wrth ddarllen am fyrdd 0 droeon
trwstan
ei
yrfa
ddisglair,
hirhoedlog!

Tan ar JW Ynys, R. Thdur Jones
GQlygwyd a dizoeddanoyd ga'l ei [ab,
Gcraint Thdur
Oywedir mai yn Sir Fon y gwelwyd

Evan Roberts, y Diwygiwr, ar ei
hapusaf

Yno y cafodd ei hrofiad

cyntaf 0 bregethu yn )'r awyr
agored, ac yno y gwelodd
y
gynulleidfa fwyaf yn holl hanes y
Diwygiad
yng Nghymru.
Yn y
gyfrol
hon,
cawn
yr hanes
cynhyrfus gan y diweddar R. Tudur
Jones (1921-1998), gwr a wnaeth
gyfraniad enfawr i'n deallrwriaeth 0
banes crefydd yng Nghymru. Nid
oedd un cyfnd nad oedd yn gallu
siarad amdano gydag awdurdod, ac
wrrh iddo lefaru, ni allai ei
wrandwyr
ond
rhyfeddu
at
ehangder ci wybodaeth a chyfoeth
ei fyncgiant.

Cym y Diafol, Geraint Jones
Mae'r gyfrol ardderchog hon
waith Geraint Jones, arwein
Seindorf
Trefor
ers dros 3
mlynedd, yn un y bu hir ddiszwvl
amdani yng Ngwynedd, ac yn w
yng Nghyrnru, )'11 arbennig yn
cvlchoedd
cerddorol. Bu'r aros
.
werth pob eiliad.
Hanes rhyfeddol blynyddoedd
cynnar (c1830-1920) bandiau pres
Gwynedd, yn arbennig bandiau'r
chwarelwyr,
ydi cynnwys difyr,
diddorol a dramatig y llyfr, a'r cyfan
wedi ei ysgrifcnnu'n llyfn a choeth
Cawn \0\ ybod am y deehreuadau
cythryblus a meddw yn Neiniolen.
Llanrug, Trefor, Nantlle, Ffesriniog
a phoh pentref cbwarelyddol mwy
neu lai, gan gynnwys bandiau
byrhoedlog fel Carmel, Nanr Peris,
Baladculyn, Neho, Dolwyddelan a
Brynrefail
Gelwid yr hen fandiau geirwon
yn <gym y diafol' gan ddciliaid )' se:
fawr a dyna 0 ble y cafwyd teitl
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GWASANAETH TORR. LAWR 24 AWR
M.O.T.
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GbANGWNA
OAEATHAO. Ffon; Caernarfon 673456
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FfOn: Caernarfon ~72072
GWEMTHU . TJii(WSIO
-mIN CYRf:F _ H.P. AM GAEL
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tra ..viadol y gyfrol, er i'r capelwyr

ddefnyddio'r
hen fandiau mewn
gorymdenhiau
dirwest, ysgolion
SuI a Chymdeithasau
Cyfeillgar
gydol y cyfnod dan svlw, Gwendid
mawr yr hen fandiau, fodd bynnag,
oedd eu hymlyniad cyson i'r gasgen
gwrw, a hynny gyda chanlyniadau
dyrys a niweidiol i'w hymddygiad
a'u moes.
Adroddir peth vvmbredd
a
haoesion anhygoel am helyntion
gwlybion a threisgar hen fandwyr
Gwynedd, mewn cystadlaethau yn
arbennig, ac am eu cefnogwyr, eu
harweinyddion
a
llawer
a
gymeriadau rhyfeddol. Ceir hancs
Wil Blac, drymiwr Band Llanllyfni
- dyn du a siaradai Gymraeg;
Lawrence Bach, arweinydd bandiau
Ffestiniog a Thalsarnau, y dywedid
ei fod yn daid i Lawrence a Arabia;
Cyflafan Fawr Pwllheli (1895), a
belbul
Hugh
Evans,
Dafarn
Newydd a'i ddannedd gosod - a
llawer, Uawer mwv,
•
Dyma lyfr ardderchog ei ddiwyg
a'i hen ffotograffau,
11yfr sy'n
darllen fel nofel, ae sydd yn un o'r
llyfrau hynny na fyn unrhyw
ddarllenydd Cyrnraeg fod hebddo.

Hwre! Mae 'na Hipo'n
TynnuJr Sled!, Sonia Edwards
Darlulliau: RIz),s Bevan-Jones
Yr ail yn y syfr..:s 0 ant.uriucthau
Owain a'r anifc:iliaiu
hud sy'n
ne;dio
; lawr .
yn Y- nos odd! ar v
papur wal. ~1.ac Sonia .J3d,ra..c.J:, Ylt

feistre~ sr ddv.·cud slori afac1b'llT ~'.
tro yma mae \vedi mynd j ~'dplant
5-8 oed gyda storl ~adoligaidd.
Mae darluniau ardderchog Rhys
Be\'~nJones

0

Land} :,ul,

yn

huu a'r miri ar nos\v~')
NatiOllg, y cytfro tu allan i ffcnest y
llofft ~ Sion Corn druan 1.llt:"vn
:'\ndr08 0 bicil. Dilyn,ycll Ilarri'r
hipo a'l flrindlau\ a de\vcb allan j'r
cyflcu'r

eira i ymuno vn yr 3ntur

fa\'I7rll1L.lpl
Mal' "10 J.I;pn y" )' CUFslurd! oec.Juy
11yfr rynt"'[ yn y g)rfrci>.

CjJmeriadatl MDtt
(Cyjrcs C>,IIu;rs C)"nfl'),

Dvmg

ddreseliad 0 S)'m~rs
0 Sir
~
P on, Ban awuur sy'n gryn gymer ei
hUD. BlI l:':mlyn Richards ym Mbn
vn ddi$ton hir bellnch ; fod yn un
o'r Monwyson.
Mewll marl a
march nad,
nlt:wn
primin
u
chynscr.ld
d3<o'lh j ~\Jn"bou cyfocrll
A

~i~hl'll~riIlUdU,

werthf!l'tvroRi
pnbto5n~dd

Amen Dyn Pren,
Gwilym Tudur a Mair E_Jones
Dyma lyfr hynod, y cyniaf o'i fath
efallai. Mae'r dywediadau a'r eirfa
tel ffram Iiwgar yn cyflwyno darlun
byw o'r iairh yo ei chynefin mewn
rylwyrh a chymdeithas. Mynd ali i
drin a thrafod pethau a glywsant ar
lafar )'0 eu hen ardal a wnaeth v
chwaer a'r brawd 0 Eifionydd. Ond
byddwn i gyd ~'n 'nabod ein hunain
yma, a t.:hawn weld o'r ne\v}'dd mor
f)rwiog a dyfeisgar y\v'n hiaith ni.
Diddanu
.yw'r b)vriau, a cheir
dethuliad 0 luniau ilifyr a bachog y
car~ nydd c:;n~"-Oe, TegwYll Jones,
)'0 } Carsen.
Ma(. yma dlligon 1
f~'fyrio drOSLO hcCyd a deun" du
amr~'\\'iol at ddanl pob math 0
ddarlJen\\'\'r.• Welt:'r d\\ •\'~ a'r dich\\'aeth. \' difrt' a'r dit!ri C~"tIlcn
..·ch cich u~\'i:,!

Idru y Caw"
Dot'lll niotl:

newy<.~d

:

do'<.Vn rr u,.,~ ....
hwn i U)'1l11U llunjau

cn\y c)-far\vydd I'D
ein hVsSlolion a'n

plan[, yn
U\Tfr{lello~dd>

fel

a

storlv,'raiB

chyfnrwydd hynod dda'rvnus. Mae'r
stun wr\iiudiol hon ar Ffurl ch\vedl.
gyd(lg arlunw!lith trawiadol san yr
artist. Eric Heyman or bob luualCl1)
dyn lan 0 Gtlcrdyud, ond a hOrrID
()C 0

,veld

pam,
Idris gat:vn ni, Ca\lJr

mae'n ha~vcid~veld

r~·I(·h('.u-r••("'rul ,,'oc·,,·o »lft\!ll
h"nl-l-.,;f, ) n~ J 1~1\\'111l1l GlfPrh
A ~rprl!l"IJt)'aT("n
~
u(/~(O((}faa 'Il!
[Il\J
IJ h1It.J,,;).c},o'1 ar (J<'c/

!\\\"\

~lrJntl\'~1\
l011gl.,) ["4~6S
• tp.l .....
I." r"'<t! Il\iU afCJILIJU

llllucn

Itt\\

I

h\rnn\-!
- -

~v mat bod yo '~hanol w9st~d Yn

anOdd. ()nd J')lln ydych cb:'n gawr
addfwyn ynsbanol
llond OWlw\! u
6cwr.l ffJl"Ilie, mac llynny'n wae[h

I

I

I

,

I

I

I
I
CEFNOGWCH EIN

Ofii(WIG.

P~~d~rfynwyd

nt;~tlr. Gwenntawroolr

'"~j
~ydd
y

Oinorwig_

~ughoG,Glascoed, Lfanrug.

MAwn cylortod o'r c;lvvb uohod or
10 Taollvvedd. y dadorclllI1.10lr V
GOfAh i'r Chw~relwy" e.. 7 MQj Y

wc~i
C!rrannu at
~QfolJ. Derovnlwyd
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GLWn

sylw, da iawn!

glywed o'r blaen_
Pe baJ'r rhythm

yn cael ci
dd)'blu, mi wnai gerddoriaeth
da\\'ns g\\')'ch er bod lla\\'er
m\l.'~· 0 Sj')\\'(!dd iddo fo 'na

dait.h hir a phcrySlu:, drU\) ddWr a
Lhir, i gyrracdd carrref cariud Idris)
,,~fI~lcund! M,,~ Idlii) yn wahanol

rroc .....ma"f" i

Mae steil irip-hop arbrofol i'r
rhan fwya o'r gerddoriaeth, ond
daw ambell gan ac adlais Epitaff
yn 61 gyda chaneuon
mwy
acwstic di-rhythm, sy'n gwneud
defnydd 0 biano a'r giiar, ac
wrth gwrs mae llais hudolus
Ynyr yn rhoi, . cymaint i'r
caneuon - rna Jyst yn wych.
Mae'r caneuon cyferbyniol heb
ganu 0 gwbl, ac yn debyg i jamio
tecbnegol
sy'n
adeiladu
rhythrnau ar ben ei gilydd am
hir,
Mae cyffyrddiadau Indiaidd
gwahanol i'w clywed yma, sy'n
dangos pa mor arbrofol ydi'r
prosiect, 'Brigyn'. Mae harmoni
yn dal i gymryd lle blacngar yn
)7 gerddoriaeth, yn enwedig yn y
gan 'Llipryn', sy'n cael ei chanu
gan Eurig, ac mae'r miwisg jyst
mor neis, allwch chi ddim
peidio'i licio fo!
Mae syrnlder y geiria yn
effeithiol, dim fel y dywed
beirniadaelh yn y CYlnro, 'yn
ddi-ddycbymyg'.
Mae'r
cyfanwaith
yn
gampwaith sc yn haeddu lOl 0

(Label Guiynfryn c..V11ILi1Iedol)
I Dyma brosiect
cerddorol
I newydd y brodyr Ynyr ac Eurig
band
Epitaff
Mae'r
I o'r
I gerddoriaeth wedi gwyro yn
llwyr oddi wrth swn acwstig
I Epitaff, ac mae arbrofi
a
I thechnoleg wedi ei ddefnvddio
i
•
\ greu 'Brigyn'.
Mae teirnlad sinistr, hudolus
1
drwy'r cyfanwaith, a chaiff hvn
I
I ei wthio ymhellach gan )' riffs
S)'11th lleddf sydd i'w clywed
I mewn
sawl trac. Mae gitars
acwstic i'w clywed yn y sbloetsh
, 0 dechnoleg ac arbrofi hefyd.
I
Cychwynna'r
prosiect gyda
phrif gan y CD, yn fy marn i, 'Os
I na wnei di adael nawr.' Mae
I sam pls telyn a l1inynnau wedi
I eu hadciladu i mewn i'r gan,
I sy'n adeiladu at uchafbwyntiau
I hollol SI)'l!11i1lg a gafaelgar. Mac'r
I gao a'i geiriau yn nodweddiadol
I o'r crnosiwn cryf sy'n rhan o'r
gerddoriaeth, ae sy'n llifo'n ddistop g}rda chymorth y rhythmau
peiriannol, sydd mor wahanol i
unrhy,v beth 'dw i wedi ei

I
I

~ftCaeathro

llllJ(ld \'tll1
rr:!lldcWt!ldol ; {!\'d m'·~1'\

Ynyr ac Eurig Roberts

I

H~ncs
Cadair Idris, a'i ffrind Cnrwyo y
CeffyJ, wrth ~ddynt: b;ch ..vyn ar

TAFARN
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I

Il";c J.l~">"nan

m~wncar~!ldI

ba,)b rr
·nryOJl\.ma·
\'ntt neh!1nc,1 pCI'\(rcf Ca~~th'o,
lie ",..,it" b",TU ~"nl \,;1 de
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Cathc";nc Aran

Mac;::'r Ol"VUl.lf yI'

e; walth
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• rl
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rod yn ani~t oroffesiynoJ,

E.lnlyn Kichards

Dvm~ Uytl~ olr

byw mewn geiriau, wrtb iddo
gyflwyno twr 0 gymeriadau difyr o'r
Ynys: John y postman, y byddai'n
well gan bobol y fro ei weld 0 yn
hytrach na'r llythyrau; clagwydd
Nel Carmel yn siarad; jac Bwth yn
yfed ffisig y bustach a'r ddau yn
byw; tractor Gwilym Price ar dan a
dim dwr i'w ddiffodd!; Robin [oci;
Owen Saith Llathen
a Glyn
Pensam. Cewch yrna bortreadau
lliwgar sy'n ddrych hcfyd 0 gyfoeth
diwylliant a doniau Mon - 'cvmers'
a fydd yn dal i oglais y cof ymhcll
wedi i chi gau'r cloriau. Onid yw
athrylith ac odrwydd yo rhannu'r
un gwely? Darllenwch a gwelwchl
Ron y\v'r drydedd yn y gyfres.
Cymirs De Ceredigion gan Die Jones
oedd }' gyntaf, yna Cymirs Penllyn
gan Elwyn Edwards.

a,o~~~
FrOn; G77Z0J

CymQrQdc1 ptlvvO ran mewn gQm
BIngO Ovda A~drAw Griffith yn
galw1r rh:l~-"I Q'r {}nillwyr oedd

Cuny Ann Jongs. AIIC~ Grlffiih Q
Q~Hy Uord ~obert~. Ahoadvvyd y
gvvolJrau ga.n Glenys a MartH'I ()'r
VQO V~I"\. ~nillwyr
~ltsab~'h -JonUlj

y rE\Jfl 9~gd
0 Maroaret

ifluIK@ner. ~hOl.1dWVd
nWObr~ll gan
~~O
~antrell

Gwn~Qd y

y

ta

~Ir

J9hn
trefniadau ar
a

syler y GlniO Naoolig a gynnQlIr yn
RIIIPP~rl"

EI5TEDDFOD
~~Vl=ll A'~
CV~~INIAU.
Oso~~unrhyw un yn
dymuno cyfrannu at yr Eisteddfod
uchod byddwn yn ddiolch9ar iawn
am eich cyfranladau
bach n~u
fawr. (Jan fod tipyn 0 waith eto i
gyrraedd y nod. G~lIil anton eich
rhoddion rr Trysorydd.
M~rlan
Jonss.
Mlnallt. , ~ro ~Iidirl
Olnorwig. Cioloh am y mOddion
~ydd w@di dod I Il;lWVI" b~rod
NADOLI~ LLAWii;N,
Garvvn
ddymuno NadollQ LlaWQn , balNb
yn vr ard~1. ac wrfh awrs, i Mrv
~atio Lloy~ HUQho\), tl Mr DafYdd
TIlOmt1~, y ddaU w~d' aorfod
gaOagl ~u t.:tnrGfi ;:\m ~Artrofj
praswyl t;:in cofion ~tQch etch
dau. gan ...
ddymuno y gOfdU i Cllwl.
11vvvl vr W\fl nf:ln n"fin rn......
ti........
•••
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Eisteddfod Bentref

BETHEL
Siori Matton WYtl Willia1tls a
enillodd iddi y Tlws Uuxhradd yn
Eisteddfod Bentref Bethel.

Cywilydd
Rbyfadd ydi meddwl yn 61 rhyw
fis, i'rn sefyllfa yr adeg honno.
Taid dal yn fyw ac iach, yn
mwynhau ei lecyn bach ei hun,
sef fferm
'Ty-Croes' yng
Ngharmel.
Trwy gydol fy mhlentyndod
roedd pob penwythnos yn cael
ei drculio 'fyny yn yr Alps' fel yr
oedd mam yn ei alw, oherwydd
ei bod hi'n rbewllyd 0 oer yno
bron bob tro, a dim math 0
dechnoleg gwresogi diweddaraf
yn y ry bach twt, a oedd mor
hen ffasiwn a her! Roedd hi'n
aml yn gynhesach y tu allan.
Ond er yr hinsawdd anffafriol
yma) ar ddiwrnodau braf 0 haf
(a oedd mor brin a chyraints
mcwn pwdin reis ysgol) roedd y
ty bychan yn eistedd yn
dangnefedd i gyd, a'r ardal o'i
amgylch yn f)'ddin

0

liwiau.

Edrychai tua mynyddoedd Pen
Llyn, gwyliai'n geidwadol dros
dref frcnhinol
Caernarfon
a
chadwai lygaid barcud ar lanw
DinGS Dinlle yn llyfu'r arfordir.
Rocdd yr olygfa yn fendigedig a
bydd yn !ttaof yn fyw yn fy
Dohof am bYlb,

fy mod i yn aelod
brwdfrydig 0 fudiad y Ffermwyr
Ieuanc, roedd taid yn gryf o'r
farn ei bod hi'n ddyletswydd
arnaf ihelpu 0 amgylcb y fferm.
A dyna a fu pob pnawn Sadwrn
ar 61 y cinio blasus 0 sglodion.
Chware reg i minnau - dydd
Sadwrn,
diwrnod
mwyf
diddorol yr wythnos - a minnau
ym mhentref mwyaf diflas yr
ardal, mor ddi-ffrwyth fud yn
gwrando ar y rhestr diderfyn 0
'iobsus' yr oedd taid wedi
treulio yr wythnos eynt yn
meddwl amdanynt.
Arferol iawn oedd cael fy
llusgo i'r 'landrover'
dlawd,
roeddwn
mewn
penbleth
barhaol sut ar wyneb y ddaear
oedd y darn 0 fetel yma yn
llwyddo i basio prawf (M,O.T.'
Ond roedd hi'n hen ffrind
ffyddlon
iawn
i
(aid.
Gorchuddiwyd )' (U mC\\'D gan
haen 0 olew a phaent glas }'
Am

marc defaid,• ac heblaw am •v
ffairh fod fv• nillad ffasivnnol.
•

drud yo fudur yn dod ohoni,
roeddwn hefyd yn drewi 0 fwg
baco 0 bibell taid ac am fod
Glen, y cythrel ci defaid, yn
mynnu eistedd ar fy nglin.
Bruehder oedd pan. fyddru taid
yn cynnig ci gap ffarmwr i mi,

CEFNOGWCH FUSNESAU LEOL

neu ei 'bicsi' yn ei 61 ef. Roedd
yn ddull clyfar iawn 0 guddio f)'
ngwyneb
mewn
cywilydd.
Ymgeisiais lawer gwaith i suddo
i mewn i sedd y 'Ian drover' yn )'
gobaith na fuasai neb 0 bwys )'11
fy ngweld.
Fyny uwchlaw y pentref yr
euthum bob tro, ae ym mhob
tywydd, i fwydo'r defaid ae i'w
symud 0 un cae i'r 11al1.
Meddyliais lawer gwaith mai
dim ond ffordd i basio'r pnawn
oedd symud y defaid ac ei fod yn
bollol
ddibwrpas.
Ond
gwrando'n astud ar orchmynion
taid wnes i, a thrio fy ngorau
glas i'w dilyn neu colli fy
'streips' fyddai'r canlyniad. Er,
gwaetha'r modd, dyn ffyslyd
iawn oedd taid ac roedd 11awer
tro lIe nad oedd fy ngorau i
ddim digon da, felly mi fu
darnio. Ond wrth
lwc yn
draddodiadol, cyn cyrraedd giar
y Ion i'r ffarm 'dani'n dipyn 0
fets,' fyddai ei eiriau. Llwvddai
•
hyn i yrnestyn gwen yn 6J ar 1)'
ngwyneb, ar 01 Ilyncu mul )'r
hall ffordd i lawr, Hefvd fv
nghael )11 61 i dymer i w ynebu
gweddill y wyddi yr oedd laid
\\ edi eu paratoi r f)' nghyfer,
J

Fel doshio'r
giat. weldio'r
fuwch, iniecuo'r
tractor
a
thrwsio'r oen.
Wnai byth anghofio
un
pnawn Sadwrn yng nghanol y
gaeaf pan gcfais, Ull\vajth eto, fy
ngorfodi i fynd yn y'landrover',

www.celrcymru.com

ANN A BILLY HUGHES
A STAFF

(Hefyd yog Ngherrig.y.Drudion)
0

gwsmerii1id

eiliad. Blydi dafad golledig yn
pori'n hamddennol
braf wrth
bwys )' IUD! G\\) ddwn yn iawn
mai fi Ivddai'r
un anlwcus a
fyddai'n cael y 'swydd bwysig',
yn 01 raid, a oedd rel y bugail da,
i hebrwng y buran wlannog yma
yn 01 i'w chynefin.
Wr(h
ddychwelyd i'm hafan ar y pryd,
sef y 'land rover', a'rn gwallt yn
'friz' afreolus, fy ngholur wedi
diflannu
a'r
masgara
du
'Rimrnel' yn gwrnwl tywyll dros
fv ngwyneb,
roeddwn
yn
gandryll, a dweud y lleiaf
Ond dim ond cyehwyn fy
mhrofiadau erchyll y diwrnod
hwnnw oedd hyn. Yn dilyn ~r
trach roedd yn rhaid gorffen
dan ton yr wyau ac, wrth lwc, fe
giliodd ~' glaw, Gan fod Carmel
yn bentref mor brydferth, mae
Saeson )'n bla dros y lle, ac i
fferm 'aesn.g 'PI as-Jolly' yr
oedd yr hanner dwsin olaf

NEWYDD DDA OODI WRTH

Bethel (01248) 670451
hoHem dd~olch t'r cannoedd

gacwn a fy atgasedd
at hon yn cryfhau fwy fwy pob
gwylltio'n
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•

~el cwrnn;

_

ond gan ei bod hi ar y pryd yn
bwrw hen wragedd a ffyn
penderfynnodd
raid mai dim
ond danfon
yr wyau i'w
gyrndogion yn ~. pentef oedd yn
angenrheidiol
\'•
diwrnod
hw nn ....'. Roeddwn
wrth f)'
modd!
Pan gyrhaeddom y pen tref
roedd fy hwyliau yn dal yn
llawen nes j mi weld bon.
Dechreuodd
fv• nhu mewn
gorddi. Teimlais fy hun yn

EFL
BETH E L ""41",,,,,,,

a

bcfnogodd e~ bU5ne~ dros yr 15 mlynedd diwethaf Rydym yn
fusn~~Cymre1gsy'n arncanu i 1"01 gwasanaeth ceir proffesiynol
oc i wcrthu ceil' am bri~i"\l di-guro. Mac gennym brynwyr
proffesiynol yo teirhio dwy fil 0 filltiroedd yr wythnos i chwilio
am y ceir gorau run y prisiau isaf.
DymunlacJau gorau ar gyfer Z005 i ddarllenwyr Eeo'r Wyddfa ac
ysryriwch hon tel adduned bJwyddyn newydd: 'Rhowch gyfIe i
fu~n~~a.uf'yml'eilt 11~olddAngo~ ~u ~orth rn h~~ch no
~hw~w,,"dytodia~u.-chCaf(;1Inndoedd l)c:i~nig:'
N..ak[ig L[fl-71)(!.11 a (Rfu}!Jd"yn 9.&u'!Jdd tJJda
~

"'~t.fift.f
Ffon: (01248) 670106
Diolch am eich
cefnogaeth
drwy'r flwyddyn

1I[a[{o{ig Llil'UJp.n a

CYFLENWYR PORTHIANT

1J{wyaaYf~1{~wycU£vc{u
odJ: 'CLJrt{, baU/I,J'~

R. L. DAVIES
Gut:LJBolyn Mawr, Beltlel
Offor j'yy logi or gYfcr:
- tyllw fflfltingJ
- cl:r:o 3erJd:

BWYOYOO ANIFEIL.IAID ANWES
CWl::RTHWYR NWY A
GLO
Y Fachell

neu unr"rw wa:*"
(;llrlo !lIn@O@Oo
Ilcfyd: Lie I WlIglO
cbwr;AI ;nbrl a

f1arC1cof~ nr wenh
Ffonlwcnam ~nvlion

(01a40) 071300
nau

(077J~)G~gG20

lltl~dd9iniolen

CYFARCHION
NADOLIG

Ffon:
01248~704ag

BETHEL

NADOllu

lLAWt!N A SlWYDDYN

N~WYOO ODA

angen eu danfon. Gwyddwn mai
oedd
hefyd yn aros yng
Joe, Sais ifanc a golygus, oedd
nghartref Plas Gwilyrn, oedd
perchennog hon, a gan fy mod
perchennog y tronsiau newydd
innau mewn cymaint 0 gyflwr
sbon yma ond eu bod yn rhy
penderfynais
guddio
yn y fach iddo. Mynnai raid fod Yncl
'landrover,' Ond roedd )r bos yn Bill yn eu cael a dywedodd
mynnu fy mod innau hefyd yn hanes y tronsiau yo ei iaith
ymweld a'r teulu, felly fel
'double-dutch' ei hun. 'Shorts'
cynffon i ganlyn taid i fyny at y oeddyn t yn gyn taf, wedyn
ty yr es. Gobeithias na fyddai
'under-shorts' ac ar 61 munudau
neb gartref ond er mawr siom i 0 gnoi cil daeth y term cvwir 0
rni daeth Joe i'r drws a dweud,
'under-pants.'
Doedd
dim
'Good afternoon,'
yn ei lais pwrpas imam neu fi fusnesu yn
dyfn, soffistigedig. Teimlais yn
y sgwrs 'bwysig' neu gwylltio
benysgafn a gwen hamddenol
fuasai raid. Teimlais ryddhad ar
yn tyfu ar fy ngwyneb, er y
6] yr boll halibalw fod Yncl Bill
diwrnod
ofnadwy, Ond rni
wedi deal1 yr hanes 0'r diwedd
ddisgynnias yn 01 i realiti yn ond yna, er ei bod hi'n hwyr
ddigon buan 0 glywed ymdrech
roedd taid yn benderfynnol 0
druenus raid o'i ateb. 'Haw ar 'n61}' tronsiau )' fuoud honno.
iw?'
meddai
yn ei Iais Aeth rownd }' cartreffel iar wedi
Cymreigaidd.
Caws om
ein
colli'i phen gan ddeffro'r rhan
gorfodi i fynd mewn i'r t1 gan ei fwyaf o'i gymdogion, yn trio
bod hi braidd yo oer. Roedd Joe cael hyd i'r tronsiau. Yna, heb
ar ganol rhoi llawr newydd yn y gael lwc, dechreuodd siarsio'r
gegin, felly y 11awr fu cynnwys y holl nyrsys i chwilio amdanynt.
sgwrs ryfedd yma rhwng Joe a Creodd andros 0 drafferth a
taid am rhyw ddeng munud neu
doedd dim modd newid ei
fwy. Gyda raid yo dweud 'yes
feddwl! Y ng nghanol yr hoi 1
no' ar 01 pob brawddeg, a'r Sais helynt gwyro fy mhen dan
yo syllu'n syn. Agosau at y ddor
gywilydd wnes i unwaith cto
wnawn i bob tro y dywedai taid
yng nghwmni raid.
rywbeth gwirion, mewn yrngais
Rhyfadd ydi meddwl yn 01 yn
i dno cuddle fy nghywuyud.
aWT,) pa mor Ialch o'r holl adegau
Ymhen hir a hwvr dyma'r y gwnaeth taid lwyddo i godi
frawddeg fwyaf dychrynllyd
cywilydd arnaf yr ydw i. Brafyw
fyth vn caeJ ei dweud gan raid cael )'r argofion mclys ymu. Mi
'Ail get iw HARD-COCK,'
Iuasain nefoedd ar y ddaear cael
mcddai mewn llals caredrg, yn neidio I rnewn i'r 'landrover'
trio bod 0 gymorth i Joe.
unwaith
eto am drip.
a
Teimlais fy hun yn cochi a mQ,Iynhau dre\\'uod ). baco.
chwys yn powlio oddi ar fy
Er mai fi deimlodd
nhaleen.
GweddIais
i'r cywilydd mwyaf, Ii 11Cfyu ;»)"n
hre1wyud. y buasa~'r llawr yn
teimlo'r {tolled fulyaf achos fc
agor 9 fy Ilyncu i'\v grombiJ.
ocddym ni yn ldipyn 0 fets.'
D~cdni~ mewn cywilydd, 'He
mc"n~ llQrdeore for the floor,'
Cerdd fildd1lg()/ B2th GajJey a
mor bwyllog ac yr oeddwn YJl er,ill(Jdd iddi)' Tlws Cynradd
Oallu) eyn tro~ ar fy s:l\vdl 9C
Tymllorau
anelu yn :SYlh am y drWll i sacl.
diane o'r sefyllfa annifyr j'r
Eira yn dlsgyn
'landrover', a oedd yo hafall am Fel d\\/r yn I1jfo.
yr "i1 waith y diwrnod hwnnw.
GW)'1ll yn rhuo
11
1lenCl'U,I'
dd la1. d yn A sgrechian,
l'C
",10
h 61
d
frawychus ar 01 yeyfnod bywiog
Yn chwyt u anee gwyn
Yilla, ac 0 o"nlYl1iad i hynny ynS 0 eira i bob man.
ngharlft:f cy:;uru:, rIa:> Gwilym, Gwan\vyn )fll gynhc;,a\;h,
ds.n ofa1 car~dig y nyr~y~V Vr haul yn gw~tJJrj(\
lreuljodd ci yY)'thnvi>uu olaf.
Y11gyIll nU'1 Gw~""r.
~f

Dnd er ei henainr, rocud ei gcg
o'n i9wn. 9C roedd ganddo'r

Neb

ddawn

Pun mae'r

0

byd ; goru cywilydd

arnafl
Y n~ Dl!h Wmnl
' JJ 'JJ'
\i''i"" llQ

y
_l

nel
l'

Dill

}"n Y
.
11
<:.
10 11g_ yn rnlOCIO,
\Vfl J!wr~. ullJ~
1wrn0(11au

~J.

p~l'QcJJ h\l\rn a oedd yn gaeth
I'W ggLi9If Olwyn. Ruelld y c1UtlU
"'&1 hollo!
svvrthwyneb, Ynel
Rill yH Qi!lf'a(J S!le~neI!~atbJmol
) n noh~nQl yr holl besychu

r'r

L1f\lLl () ll~nlvnI~u
1'1 ~moeio! u
\u!J ~'n m,-"m;o" rhyw h~nn~fI
:\!J n~1IlVIIlfClgaltltl lllfYllCtlU,
.....,on un!a
~yr S\_lt yr (\edd
Q

'-' del!)ll
1111 \)1

I h

r

(vfJrl hrcbll

J)il'W~J ynJ, ro.::JJynt

vn

yn

aWlllnl ~l QJ1V(]O.
~I~rn._fnthrchu

ocJJ
fZ

\rn

(I un
"p-ft

no l~u,

f7u.[ocld
LflJl1:lillU

~"rn".dnn ~tllic1.

rx. rK. .;v. -,;? -II? .~

!1

gwisgu ~garffiiiu a IllCnig.
I)awb yn chwarae alJan
}'Il

h!'lul yn gwenu.

V r h::lulru- 'i ll('h~
Yn b'
VlVCIIU nT 'i bo",11tlf.
Pavvh ar l!ln y ~(\r

Yn };~VCllU ill: Yll
Vn horus bt'~f.
Dail yn dlsB)'n

~11Wj,\T"~

A ne\vid ~u Iliw
FeI ffrwydriwd
M~t1Jn ~IOD lJa~l1l.

Cilnl)"ni~dau
Crf!lri6d

y Pft!lWn

ni.a. Ulluwd.

I. M911Yi ~.
T()mos11- J:lde.l./"faru: 1.Moli~
Z. lUUdJl, j. 'lC;)Ili U\..TI1wD.
AJL"LtJ11'f~1: Tlna"vd: 1
\;!lrg~ 1.
Elm, 3. rOUD. Llc/ar'i. 1. Elan)
1 ~arn~~.Rhyg !l ,eflon.

Bll a 2: Unauid: 1. Rhodri; 2.
Gwion John; 3. Gwion Wyn.
Llefaru: 1. Gwion John; 2.
Rhydian; 3. Gruffudd Owen.
Bl. 1, 2 a 3: Unauid Piano: 1.
.\1.ar1Tachwedd.
Parti Canu: 1. Parti Caio; 2.
Parti Fflam.
Parti Llefaru: 1. J ac Do's Bethel;
2. Parti Gruffydd.
Pare; Cerdd Da71l: 1. Parti
Brechdannau.
B/. 3 a 4: Unotcd: 1. GUlO; 2.
Caio: 3. Eiri. Llefaru: 1. L01S; 2.
Eiri: 3. Sion \);·)·n.
BI. 1-6: Unauid Cerdd Dant: 1.
Lowri Ann. Unauid offeryn
heblaui 'r piano: 1. Manon Elwyn;
2. Gethin Griffiths; 3. Aron
Hughes a Bronwen.
BI . .J, 5 a 6: Unawd Piano: 1.
Geihin Griffiths;
2. Manon
Elwyn; 3. Bronwen.
Cyfarfod yr Hwyr
Bl. 5 a 6: Unawd: 1. Lowri; 2.
Elin; 3. Gethin. Llefaru: 1.
Gerallt; 2. Ilid; 3. Aron Gwyn.
Meimio i record Gymraeg: 1. Bryn
Fon a'i Fand.
BL. 4~5 a 6: Parti Canu: 1. Parti
Matsys; 2. Trwps Bethel. Parti
Llefaru: 1. Dawnswyr Bethel; 2.
Y [eifars.
Grarp Offer)ltl'lol
Cynradd ac
Uuichradd: 1, Dwsin Del; 2.
3321.
Bl. 7-13. U,IClU.,d Ccrdd Dant: 1.
Hu\" Foulkes; 2. Enfys Roberts;
3. Catri n Jones. Cnau. d Alat»
ll;eri,l: 1. Huw Foulkes: 1. Ceri
GritTIrhs; 3. Carin Jonc:-,. Siarad
C).J,ol'dd'IS: 1. Hu\\' Foulkes.
(,T'1ClU'd u/fi''Y'rl
'r pia11o:

"co'~u.'

RI. 7-9: 1. ~lon~ l. G\vil"rn a
Cai; 3. Ansharad- Bl. ID-j 1: I.
Rhys; 2. Dewi; 3. Sion a
Ber\vyn.
BI, 7, 8 a 9: U"owd: 1. Catrin
Jones' 2. Enf~'"S
-- Roberl::'. Llefan"
1. £nfys; 2. Angharad~ 3. Dyfan.
U,zawd piuno: 1. Sion; 2.
Marged; 3. Dyfan ac Angharad.
IJanz Canu Uwcltradd: 1. Parti
£mma.
BT. 10-13: Llefaru: 1. IIu\v
Foulke~~ 2. Ceri Griffiths.
Unawd piano: 1. Huw Foulkes.
UrLuwd: 1. Ccri Griffi~hsj 2.
I-lll\V Foulke~~~. .sion Foulkes.
Ar)unio ZD
CJlich Ml'itfzrin: 1. Owain Lewit>
Jon~s; 2 . C.ara 9 Ca ('rln; 3 .
Ywain a Hu\v Gwyn.

ysrrol
reicnrin.1. 30m,' Z, Elin a
b
~vs;
"{ Nath~n!l. N!lrh~niel.
" ,

Jj{. 0:

1. I3mily ac f\rl~; 2. TQmos

a Penny; 3. Ad!ltn

!lCIf9n.

B
1
.,
II
'
3 I '
lJt. 1. 1. Cl lun, •• tlrlj . .lsa}
Gwenno a M~thew.
1Jl. l: 1. JC;);)icn il Lo)Yri Piwr";'Wj
2. Erin a G~'enillan; 3. Guto.
JJt. J: 1. NQt161i'Wj 2. C>lryl ,\C
Iftln~ ~. Mgrl TllCnwedLl.
7. I. Dyltla Xluws a I1ethan
(~9.ff~V! 1. POODY 9 IJ{liS Jonc~~3.
rflur
HUW11 i\~ Armand(\
Moraan.
n[. J. 1. rfiUJl Glvoni R99~rl$ 0
L9.tlrn J!lne! 2. Ann!! W~'n Junes
it GlcDui Sh.arp~j ~. £mma W.

nt.

Rflk~rrg.

Bl. 5 a 6: I. Carwyn; 2. Gwenno
Roberts.
Collage
BI. DerbY1l ac 1 a 2: 1. Lowri
Huws; 2. Ben Hunter;
3.
Mathew a Ben Jones.
Bl. 3 a 4: 1. Elliot; 2. Phoebe a
Glesni Fflur; 3. Caio.
Bl. 5 a 6: 1. Daniel Bell a
Georgia; 2. Gwenno Roberts.
Bl. 7-9: 1. Llio Hywel; 2.
Mollie.
Bl. 10-13: 1. Elan Rhys.
•
Pypedau/Tegan
meddal/Teestiliau
Bl. 3 a -I: I. Phoebe.
Bl. 7-9: 1. Hannah Gwyn
Ffasiwn
BI. 6 a iau: 1. Manon Elwyn.
Bl. 6: 1. Gerallt Jones; 2. Gethin
Wyn; 3. Nathan Price a Cara
Edwards.
Bl7-13: 1. Elan Rh}'S; 2. Catrin
Jones.
Graffeg Cyfrifiadurol
Bl. 3 a 4: 1. Guto Sion; 2.
Rhidian.
Bl. 5 a 6: 1. Aaron Hughes; 2.
Gethin Wyn.
Bl. 7-9: 1. Dyfan Coles.
10-13: I. Elan Rhys; 2. Elan
Rbys.

s:

Ffotograffiaeth
BL 2 ac iau: 1. Mathew Jones; 2.

Lisa; 3. Gwenno.
BI. 3 a -I: 1. 1010 Hughes; 2.
Cuto Ston; 3. James.
Bl. 5 a 6: I. Daniel Bell, 2.
an\'\~:
3. Gerallt.
•
Bf. i-9: 1. ~iarged Rhys; 2.
I)~'lan Coles a Greta; 3. Dyfan
Col\!s.
Gwaith 3D
BI. 2 ac tal~: 1. Sion Alun.

Bl. 7-13: 1. Grera

Jams.

Logo
Hi. 1-13: 1. C~ri~ l. Mallon
Elw)'n; 3. Gwilym Rh~rs.
Tlws Celf Uwchradd:
Ceri
C:iriffi ths.

LIeD Cynradd
DosbartJl Mnithrln:

1. Ffion

Angharad; 2. O,vaill; 3. Sam.
DosbartJl Derby/z: 1. Ffion Haf
£vansj 2. Ciron; 3. Hlert.
BI. 1: 1. Gwion W)'n; 2. G\-vion
John; 3. Aron.
Bl. 2: 1. Rhodri; 2. Lowri
.t\ngharauj 3, Ala\v.

HL 3: 1. Marl Tach,vedd; Z.
Gcthin
Llyr a MeRan; 3.
Richard Lloyd JQn~~.
Dl. 4: 1. Qcth Laffey! 2. Guro
Grirfl[h;,; 3. Poppy.
Llincll Goll
Ill. 1: Beth~t\ Wiliams; Z. Rira
Willlam~; 3. HIlltn PurCI

CanlyniadiJu Clen

111. ~. t. Gwent1ll ROber[s~ Z. Ilid
]onCi); 3. i\nn'l Wyn JQnes .

lJl. /': 1. (;~thtn Griffi[h~: Z.
lVlanon El\1,r)'n_; 3. Elin Ow~n,
EI. i p: 1. SlOn £Iwyn~ 2. ~ion
ElwV[]~~. Cauin JOlIes.
ill. It) 13: 1. Manon Wyn
WUI19m~~ Z. HUVJ Youlkc~~ 31
A1IYd ~vi1ymjones.

·4 ·4 ~. ~. :». ~. 0, g. 0,g. O·U· d' g. y;. y,. yp. ~. yp. jIP. ;p. ~. ~. ~. :JfI. :6.
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Mae pawb o'r staff, Gwen, Lesley, a Lucy

NAOOLIG LLAWEN A
SLWYOOYN NEWYOO OOA
0001 WRTH SAWS YN NHAFARN Y

SlOP SGLODION V PENTREF
THE VILLAGE CHIPPY
WAUNFAWR, Fton: 650683
"""
yn dymuno Nadolig Llawen a Itltlt
Blwyddyn Newydd Dda j bawb yn y pentref

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth bawb yn

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

Dewch gyda'r tren stem

IS

~II

0

Gaernarfon ae aros

AM GINIO DA!

CANOLFAN OFFER WELDIO
WAUNFAWR Ffo": 650720

'1{_ado{igLlaureti
a rzJ{wyaayn
~wyaa 'Dda
oddi wrtfi 6awE yn

SNOWDONIA FIRE PROTECTION

Gadael Caernarfon 11.00, cyrraedd Waunfawr 11.35
Gadael Waunfawr 13.00 neu 16.00,
cyrraedd Caernarfon 13.50 neu 16.35
Ffoniwch y dafarn i archebu eich bwyd ymlaen lIaw

VR HEN EFAll, WAUNFAWR
Ffon: (01286) 650235
Hefyd: Uned 10 TIR llWYD, BAE CINMEL (01745) 360445

OFFER DIFFODD TAN -

masnachol

A 'does dim rhaid dod ar y tren!
Cofiwch ... bob dydd Sui...
cinio traddodiadol £5.95
Bwyd cartref blasu
o gynnyrch Ileol

ac i'r cartref

OFFER CANFOD MWG ar gyfer y cartref
GOLEUADAU

ARGYFWNG

---

~

LARWM TAN, a lIawer mwy
i'w gweld yn ein swyddfa.

Brian a Rita Henderson
i

.. POST

NADOU6

-- -

ABL

D

mro'r Eco

Antur Waunfawr

, r

t

•

•

NElMA A TEGID

cardiau MANWE8
• 'Paypoint' ar gyfer talu bob math 0 filiau
• Holl wasanaethau arferol Swyddfa'r Post
'J{a.do{ig£{a.""CTf a. 1){"vydJy'J. ~U'!f'd L'UI'u~

CANNOBDD 0 DDEWI~ 0 RATRVMAU A RHAI MEWN ~TOC

d;olch an"'lbob cAtnoeaAth
V flwvl1dvn

yn y~*od

Naaolig Llowun " 81rryddyn rJavvydci OcJD i ohwi
• 0 tEIM no 0 VVEl YAU MEVVN JTOC
II
.. 0000 LL"Tt1tN {iOWAft 0 OAftrJ:;gl
.. 466 I ~-~I~~~
~UIT~~'

FFONIWCH \lN1U1\'WMiSER. WhVNFhWR (Ql~86)65Q5S~
NMloU, LllJW'1l &1 Blwyddyn 1V~wyddDdD j boll ddarllCDwyr )T £co.

~~ Yrneatynled Ffan wedi Torri?
.~ Angen rhai Newydd? 05 felly

Ff8n: (01286) 650 291

10

• Nwyddau groser, alcohol,

GWERTHWR CARPEDI, TElLS CARPED a F"EINVl

GANOLFAN CARPEDI
WAUNFAWR
yn dymuno

WAUNFAWR FfOn 650589

CARPEDI GERAINT OWEN

PRITC~ARD

..

SlOP Y PENT REF

www.antulWaunfawr.ors

Mae

llEUfER,

!

• Cyflanwyr bwyd anifeiliaid - 'bulk' a rhydd
- y rhataf yn Ileal'

i holl gyfeillion yr Antur ym

~

.

• Holl docynnau'r Loteri Genedlaethol

DDDA

01266650721

SWYDDFA'R

QII,

FFONIWCH 11"
(01Z66) 650247 neu (07780) 811617 (oyrnudol)
1i

Eifion Hughes

(7 diWl'1\6d)

Otvasanaoth Da am Bri!;anhygoel
n..J.(Ir/oI0 lla71ll'tt a IAl;'Jyddytt !A&'lvyd{J·'[JdO

WAUNFAWR
Mrs Nan Roberts, Pantaton. Ffon: (01286) 650570

.....

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

Dyma restr 0 enillwyr y clwb 300
am fis Taehwedd
1. £40 Mrs Olwen Owen, 23 Tref
Eilian;
2.
£25
Ms
Sylvia
Thompson, 21 Bro Waen; 3. £10
Mrs Gladys Creasley, Minafon.
YMDDEOLIAD. Dymunwn yn dda
i Mrs Ann Jones, Ael y Bryn, ar ei
hymddeollad 0'1 busnes ei hun yn
siop Sparkles yng Nghaernarfon.
YMDDEOLIAD.
Dydd Gwener,
Rhagfyr 3, daeth eyfnod yn hanes
y pentref i ben gyda ymddeoliad
Dr Raymond a Mrs Laura Williams
o'r feddygfa yn Liverpool House.
Mae Dr Williams wedi bod yn
feddyg teulu yma ers dros ddeng
mlynedd ar hugaln a Laura yn
rheolwraig y practis.
Dymunwn bob hapusrwydd a
mwynhad
iddynt
yn
eu
hymddeoliad.
Dymunwn
longyfarch
Mrs
Christine Roberts, Cae Caled, ar
ei phenodiad i swydd Laura, a
chroeso 'nol i Dr Esyllt Llwyd ar 01
genediaeth ei merch tach, Nanw.
ADREF O'R YSBYTY. Croesawn
Mr Gwilym Madog Jones adref
wedi iddo dreulio cyfnod yn yr
ysbyty. Gobeithio y byddwch yn
teimlo'n well wedi cael dod adref.
CARTREF NEWYOO. Dymunwn
yn dda i Sian a Gethin ar au
haelwyd newydd yn Llain Alaw ac
i Mrs Margaret Jones yn ei
chartref newydd 'Y Dalar Oeg'.
AP~L. Ni ddarllanwyr yr Eco yn
Waunfawr
fydd
yn cael
y
cyfrtfoldeb 0 blygu'r rhifyn nesat
c'r Eco. 9yddwn yn gwneud y
gwaith yn Festri Capel y Waun.

gan gychwyn am 5 o'r gloch ar
nos lau olaf mis lonawr. PI is
dewch draw i roi help lIaw.
DYMUNWN bob hapusrwydd i
bawb dros 'Ny I y Nadolig a'r
flwyddyn newydd. Anfanwn ein
cofion at y rhai sy'n gaeth r'w
cartref ac sydd ar hyn 0 bryd
mewn cartrefi preswyl.
YSGOL WAUNFAWR
Rydym
ynghanol
bwrlwm
a
phrysurdeb y Nadolig. Mae plant
Adran y Babanod wedi bod yn
ddiwyd yn addurno mach coed, a
gellir eu gweld a'u prynu ym
Meithrinfa
Fron Goch. Hoffwn
ddiolch i blant yr Adran lau a aeth
i ganu carolau yn y Noson Fins
Peis yn yr Antur ar 26 Tachwedd.
Oa iawn chi, roedd pawb wedi
mwynhau etch elywed yn eanu.
Bu Anti Margaret ac Anti Sylvia
yn ddiwyd yn paratol einio Nadolig
blasus ar ein cyfer ddydd lau, 9
Rhagfyr. Cafwyd cystadleuaeth
het Nadolig, a chawsom ymweliad
gan Sion Corn yn ystod y pnawn.
Cynhelir
ein
cyngherddau
Nadolig eleni yn y Ganolfan: sioe
Adran y Babanod ddydd Mawrth,
14 Rhagfyr am 6.30. Bydd yr elw
yn mynd tuag at brynu offer
chwarae mawr i Adran y Babanod.
8ydd yr Adran lau yn cymryd
rhan mewn cyngerdd gyda Chor y
Waun nos Fercher. 15 Rhagfyr am
7,30 a bydd elw y noson honno yn
mynd
tuag
at
Eisteddfod
Genedlaethol
Eryri a'r Cylch
Gobeithio y bydd Y neuadd yn
orlawn ar y ddwy noson.
Rydym yn gwerthu Calendrau

Disgo Nadolig yn y Ganolfan
bnawn dyed Gwener, 17 Rhagfyr
a daw Mernlr Gwilym yno i'n
diddanu.
Carwn
ddymuno
Nadolig
Llawen lawn i holl ttrlnolau'r ysgol.
Diolch 1 chwi am etch eefnogaeth
drwy'r flwyddyn a boed i 2005 fad
yn flwyddyn ddedwydd i bawb.
OYMUNA
Heddus
Gwynedd
ddiolch i'r holl bentrefwyr am eu
cymorth ae i berehennog a staff
Snowdonia Inn am eu cefnogaeth
i Luis.

2005 fel rhan 0 ymgyrch y
Gymeithas Rhieni ac Athrawon i
godi arian r'r ysgol. Gallwch brynu
Claendr un ai yn siop Brian neu o'r
ysgol am £2.50. Mae beiros
arbennig ar werth yn ogystal.
8ydd plant yr Adran tau yn
canu carolau tu allan i siop
Morrisons
yng
Nghaernarion
ddydd lau, 16 Rhagfyr am 1.30 o'r
gloch. Dewch i wneud eieh siopa
Nadollg a chefnogi'r plant yr un
pryd.
I gloi'r tymor byddwn yn cynnal

Plant hynaf Y5go1Waunfawr yn eu gwisg ttensi.

BWS BACH AR lOG
Bws 22 sedd ar gael ar gyfer pob math 0 logi
preifat - nosweithiau allan, partion, tripiau
ac ati. Gwasanaeth personol a thelerau rhesymol gan

D.P.O

RHIWLAS

NADOLIG LLAWEN
A BLWYDDYN
NEWYDD DDA
UOGWCH FWS

E

I'W ODATHlU'N

01248-361044

DDIOGEL

LLYSIAU, FFAWYTHAU, BWYDYDD
AC ANGHENION ANIFEILIAID ANWES

GARTH MAELOG
51 strvo Fawr, Ltannerts

870840

Ffon:
'J\{pao[ig Llatuen £l13{wyr[c{yrt 7{g,wyC£d'1)aa

Am Offer

Ty

a Gardd. -:v'_UllV{ig L'aLVC/~
a tBTT,yrll!Jtt (I{g'Zll!J,fd·t.fJrlt7
oddl wrth

Ifor a Margaret

41A STRYD FAWR, LLANB~RIS
Arnrawon Waunldwr j.ln ara DWananO( if i:lrrerl!

Ffon;
(01286)
972501
----

WI· 1/J. '/P.
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~CYFARCHION'
~ NADOLIG \1

OCTAVIA
Nt\doliS U~WQn
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ar statr
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Tri Gwr Doeth

TAITHYR
ORSEDD
Mae Cwmni Teithiau
Seren
Arian yn trefnu bws i fynd i
Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod
Genedlaethol
Abertawe
a'r
Cylch ar ddydd Sadwrn, 2S
Mehefin.
Dyma
pryd
y
gorseddir
yr Archdderwydd
newydd, y Prifardd
Selwyn
Griffith. Bwriedir cychwyn yn
gynnar fore Sadwrn, fel y gall
aelodau o'r Orsedd gymryd
rhan yn yr Orymdaith. Ar 61 y
seremoni, mynd i Gaerdydd i
gael cinio a threulio'r nos yng
Ngwesty'r Marriott.
Cychwyn
adre brynhawn Sul ar 01 cael
cyfle i siopa. Pris £79.

Pwy sy'n dyfod dros ael y bryn
Ar gefn eu camelod I lawr drwy'r glyn,
Ac 61 eu traed yn }'T eira gwyn?
Y tri g\vr deeth.

Pwy syn dod i'w addoli Ef
Gan ddilyn seren ddisgleiria'r Kef,
O'r dwvrain
draw i Fethlehem dref?
•
Y tri~Irdoeth.
Pwy sy'n penlinio wrth wely 0 wair
Yn y beudy llwm heb sibrwd gair,
Gan roddi anrhegion i Faban Mair?
Y tri gWr doeth.
Pwy sy'n dychwelyd i fyny'r glyn
Ar gcfn ell camelod dros ael a bryn,
Ac 61 eu traed yn yr eira gwyn?
Y tri gwr deeth.

SELWYN GRIFFITH

PENISARWAUN
Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407
EISTEDDFOD BENTREF.
I ategu at Iwyddiant yr Eisteddfod
eleni trenfwyd Cwis ar gyter y
bobl ifanc gan Geraint George, a
braf oedd gweld dros ugain
ononynt yn mwynhau eu hunain ar
y IIwyfan. Diolchtr Iddynt am
gQfnogi'r Eisteddfod a nvnnv hyd y
diwedd. Diolchir hefyd i Geraint
George am ei baroorwyoo i
orndoorrr ifanc fel hyn.
Canlyniadau

Plant Meithrin a chyn oed ysgol.
Adrodd: 1.Catrin Sara a Catrin
Elen;

Uned Feithrln a chyn oed ysgol.
Canu: 1. Moi; 2. Catrin Elen a
Catrin Sara. Gwaith Llaw: 1. Moi:
2. Catrin Sara. Arlunio: 1. Magi; 2.
Lois a Celyth; 3. Jordan a lanto.
81 Oerbyn Adrodd: 1. Lois; 2.
tanto a Celyth: 3. Anya. Magi.
Emily a Jordan. Canu: 1. Lois; 2.

•

Emily: 3 Anya Celyth. Magi.
Jordan a lanto. Gwaith Llaw: 1.
Magi 2 Jordan Rhyddialth: 1.
MagI. 2. Lois, 3. Emily.

BI 1

Rhyddiaith: 1. Nia; 2. Molly' 3.
Claire. Arlunio: 1. Molly, 2. Nia a
Sophie; 3. Sion Maxwell a Sean
Powell. Gwaith Uaw: 1. Sophie, 2.
Sean Powell; 3. Claire. Gwent:
Cyfrifiadur: 1. Nia; 2. Sophie ac
Ashley; 3. Nathan a Molly.
Bf 5 a 6. A drodd: 1. Glesni; 2.
Catrin Jarvis a Catrin Heledd; 3.
Elen a Katie. Canu: 1. Katie; 2.
Catrin
Heledd;
3.
Elen.
Rhyddiaith: 1. Sion Dafydd; 2.
Catrin Jarvis; 3. Elliw. Arlunio' 1.
Sion Llwyd; 2. Dewi a Catrin
Jarvis; 3. Katie a Bryn. Gwaith
Llaw: 1. 'Bill'; 2. Marc. Gwaith
Cyfrifiadur: 1. Glesni; 2. Liam a
Carwyn; 3. SiOn a Catrin Heledd.
Coginio B/. 3,4,5 a 6: 1. Catrln
Heledd; 2. Sean Powell; 3. Sophie
a Marc. Parti Canu: Cwpan
Phyllis Ellis 1. Parti Ceri.
Oedran Cynradd. Ffotograffiaeth:
1. Catrin Heledd; 2.Nia Esyllt
Griffiths. Parti Adrodd: Cwpan
Bob Williams
1. Partl Catrin.
Unawd Piano: 1. Sophie a Catrin.
Unryw fun ar gyfrlfladur: 1. Cai: 2.
Sion Dafydd: 3. Nia Esyllt GriHlths
Meim i record Gymraeg: 1. Catnn

Heledd a Katie. Afaw werin: 1.
Catrin Heledd; 2. Katie. Dar/len o'r
Belbl: 1. Catrin Heledd; 2. Sophie.
Tarian yr Eisteddfod
i'r Prif
Lenor: Sian Dafydd.
Unrhyw Ddawns Unigol: 1. GrWp
Anna.

B! 7,8 a 9. Canu: 1. Anest.
Rhyddiaith' 1. Bethan; 2. Anest..
Anumo: 1. Bethan; 2. Rhian; 3.
Anna. Gwaith flaw: 1. Tal. Coginio:
1 Bethan; 2. Anna: 3. Spider Man
ac Anest

Oedran uwchradd. Unawd Piano:
1. LOIS, 2. Anest ac Anna. Can
ysgafn dan 18 oed: Sion Dafydd.
Unrhyw boster, cyfrifiadur:
1.
Anna; 2 Megan Glyn; 3. Rhian a
Bethan
Cwpan yr Eisteddfod
i'r Prif
Lenor: Bethan Williams.
Oeuawd Agored 1 Anest a Sian;
2. Elen a Katie Catrin a Catrin.
Ffotograffiaeth:
1. Catrin Elln
Griffiths; 2. Sioned Mai.

Dedo/ion. Parti Adrodd:
Pentref. Band y Garej:
Pentref. Gwaith Llaw:
Williams;
2. Helen

1. Parti'r
1. Patri'r
1. Helen
Williams.

a 2. Adrodd: 1.

Ceinwen: 2.
Nla: 3. Sion a Caitlin. Canu:
Cwpan Eluned Porter 1 Tanya·
2. Caitlin: 3. Nia. Sian Ceinwen a
William. Amuuo: 1. Hannah: 2.
Mared a William; 3. Ceiwen a
Sian. Gwaith Llaw: 1. Caitlin; 2.
Tanya a Gwydion; 3. Ceinwen a
Sian.

Rhyddiaith

BI 1: 1. Sophie; 2.
Paige a Nia: 3.Caitlin. BI. 2: 1.
Mared; 2. William; 3. Jordan.

Blwyddyn

2 a iau. Coginio: 1.
Ceinwen; 2. Gwydion; 3. Tanya.
Parti Canu BI 0, 1, a 2: Tlws Mrs
Thomas. 1. Parti William.
B/ 3 a 4. Adrodd: 1. Claire; 2.
Sophie a Cerin; 3. Nia. Canu: 1.
Sophie; 2. Claire; 3. SiOn a Cerino

Bethan Mai Williams, Bryn refaif, enillydd cysfadleuaeth Pri! Lenor
Oed Uwchradd.

\6i~ic'(\~6S'JDylGn

•

PEINTIWR AC ADDURNWR
PRISIAU RHESYMOL

TAWELFA PENISARWAUN
I=fon~ (01286) 870846
7

Griffith

TREFNWR ANGLADDAU ANNIBYNNOL a LLEOL
TROS-Y-WAEN. PENISARWAUN
Yn gwasanaethu'r holl ardal, yn cynnwys:
PENISARWAUN, DEINIOLEN, LLANRUG A LLANBERIS

Gwasanaeth teimladwy,

urddasol a phersonol.
24 awr y dydd
Ffoniwch:

BZ{)dau

Nadolig Llawen
a diolch am elch

cetnouuem
Alwyn a larah
'crcm pot~'

, sasosm

~ymudol:

Feni~ClrvvClunFfon

870605

:3

07778127394

eYl'haecldwch

oddi rrrth

- AilhQQdd CQlyn,

Dylan (llys)ar8718

or

ovre.

mewn sieil - mewn cerbyd Rolls Royce

ortodeseu, pcn-blwvddi

achlysuron arbennio eradl

¢ged Nadol:g a

li'lannIOlon.

oionau rrres ~

~i19

..C~nr9n
bI9~~~
., c;llvvrnQd yr wy~hno9

orwy'r fro
• Gw~~~ngQthTlJdQlgnn~IJ
~i"r"~/T"(kln~PV.~9~11 e 2-17

• IIQlyd,

l}ou~vels ~dol:3a:dd

Flon 871278
YVYVYV.ybi~trQ.~Q,"'k

Por~hnoglon~DANNY a NI!RYS ROS~RTS
'Ni1L1i1(iLl L(L1l\'e 11 L1 '])(l\'1fCii(t,'l
'J-J:'''V),i:r'1),r.1 i ';L...lf t~'~<'tl"[';'\yl~
JI"
~('(1

ClG

Si6n Oafydd, enillydd Tarian Prif
l.enor Oed Cynradd.

Coginlo: 1. Janice Jones, 2. Martin
Davies
a
Tony
Bate.
Ffotograffiaefh: 1. Marian Grifiths.
GrWp Can Ysgafn 1. Parti Tony
Aloma a'r Greshams. Parti Canu:
1. Parti'r Pentref.
Gorffen Llrnriq: 1. Sion Dafydd.

YR

YSQOL

GYMUNEDOL

carwyc ymateb oa lawn i
oorwrnoc 'Plant Mewn Angen'.
Roedd holl ddisgybllon yr ysgol a'r
staff wedi gwisgo mewn gwisg
ffansi ac roodd cymertadeu lliwgar
lawn yn cercoec 0 amgylch y
pentref yn casoiu arran. Ond
sicrnaocc Angylion Charh bod
pawb yn ddiogel.
Ond pwy ddyfalwch chi oedd Anti
Liz, Anti Gwenda ac Anti Carol? A
oeodynt yn drigolion o'r pentref?
PWYa Wyr. Gasglwyd £150 tuag at
yr alu~~n. Dioleh i bawb a
gyfrannodd ac a ymunodd yn yr
hwyl
Frtllr
NaOOrig. E)u newer 0
ddlggyblJon, rhi~ni, t~uluo~dd a

ffrindiau yn y ttair Nadohg. Roedd
cyfle i bawb fwynhau paned a
mins pel ar 01 gwano 0 amgylch y
stondinau. Bu Sion Corn yn brysur
drwy'r nos yn el groto liwgar.
Gobeithio
nad yw wedi blino
gormod i ym veld ar noswaith
Nadollg. Gwnaethpwyd
elw 0
£483 tuag at Gyfeillion yr Ysgot.
Diolch i rleni a chyfeillion am
drefnu'r noson
Swper Olaf. 8ydd chwith mawr i'r
ysgol yn dilyn ymddeoliad cynnar
Anti Janice, set cogyddes yr ysgol
ers deunaw
mlynedd.
Mae'r
disgyblion ar athrawon wedl cael
eu sbwilio'n Ian gan fwyd cartref
Anti Janice. Pob Iwc iddi.
Digwyddiadau.
Bydd
holl
ddisgybhon yr ysgol yn ymweld a
phantomeim '8ranwen' yn Theatr
Gwynedd ar 13 Rhagfyr.
Aoedd
cyfle i ddisgyblion
Meithrin, Derbyn, a blwyddyn 1 a
2 gael ymweld
Pili Palas ar 16
Ahagfyr. Byddant yn cael gweld yr
arddangosfeydd,
cael lIuniaeth
ysgafn a chyfarfod a Sion Corn a
derbyn anrheg ganddo. Fe fydd 0
wedi ymladd ar 61 siarac hefo 30 0
ddisgyblion yr ysgol.
Taith Breswyl i Gaerdydd. Mae 23
o ddisgyblion yn edrych ymlaen at
fynd ar daith breswyl i Gaerdydd
fis Chwefror Cant y cyflo i aros
yng ngwer5yll newydd yr Urdd yng
Nghanolfan y Milenlwm a gweld
arnrvwlaetn 0 atyniadau acovscol.

Dros uqsm 0 booot iienc y pen/ref yn mwynhau Cwis yng ngofal
Geraint George. Llwyddlannus iewn a dtolch i'r ifanc am fod yno.

a

URDD ADRAN BENTREF.
Bvdd yr Adran yn ailgychwyn ar

nos I=ercher. wedi i'r ysgol
ddechrau yn lonawr .2005.
DIOLCH. Dymuna Belty, Len,
a Lona a r tsuu I gyd ddlolch
i bawb am y lIu eardiau a rhoddion
a dderbyniwyd ganddynt wedi eu
coiled fawr 9011i mam, nain, hen
nem a hen, hen nain. set Mrs Katie
Willjam~, 9 Lly~ Y Gwynt gynt

unon

°

Band Gareg effeithiol a di~9Ybledi9 iawn yn 01 y beimiad.

YSGOL SUL BOSRA. Bnawn SUi,
12 Rhagtyr. canwo 'Sul y Teulu'
yng ngofal Mr Merfyn Jones.
Caernarfon ac aolodau'r Ysgol
SuI. Diotctur t'r plant am eu gwaith
canmoladwy
ac
am
eu
ffyddJondeb i'r Vsgol Sui Fe
ddaeth Sion Corn i'w gweld gyd
gan addo dod i bob ty a· no~wyl
Nadollg. Mwynhawyd rnms pel ar
y diwedd a diolchir I Anti Bronwen
am eu paratol bob blwyddyn tel

nvn.
PWYLLGOR NEUADD. Bu Noson
Sian Com yn y Neuadd Gymuned,
nos lau, 16 Rhagfyr
gydag
amrywiol
stondinau,
peintio
wynebau a raffl tawr ynghyd
Groto GiOn Gorn. Tynnwyd ciwo
Cant a'r enillwyr oedd: 1 Robin
Griffith, Groeslon Isaf, 2. Alice
Morris. Cae'r Waun: 3. Gwyneth
Owen, Minffordd.
oymurur oiorcn I non aelodau
ffyddlon y Clwb Cant am eu
cyfroniad drwy 2004 I gan obei1hlo
y cawn yr un getnogaeth yn 2005.
Atgofflr
chwl yn garedig
yr
adnewyddlr yr aelodaeth ym mis
lonawr. 50c y mis nsu £6 y

a

Fart; Oanu'( l3aVanod, 'Mat:l'( DY5eCl(jsyCl(j yn cllcio.·

flwyddyn, neu fe ellir talu drwy
areheb
bane
os
dymunir.
Buasaem yn hynod falch
fwy
aerooau gan fod y Clwb Cant yn
hwb sylweddol tuag at y costau 0
redeg y Neuadd.

°

EGLWYS SANTES HELEN.

Noswyf y NadoliQ. 9 00 yr hwyr,
Gwslnyddlr Cymun 8endlgaid y
Nadolig.
26 Rhag~vr. 10.30,
Cymun Bendigaid Undebol i blwyfi
Llanfairisgaer,
Llanddeiruolen a
Phenisarwaun. yn Eglwys Santes
Helen.
Llyfrau Ariannol yr Eglwys.
Fe fydd Llyfrau Ariannol 2004 yn
cau ar SuI. 26 Rhagfyr Oiolcbir i
bawb am ei cyfraniadau yn ystod y
flwyddyn.
YMDDEOLIAD HAPUS. Dymunir
ymddeoliad hapus i Janice Jones,
Perthi a Jean
Roberts.
Tai
Croesion.
Mwynhewch
eich
ymddeohad.
~

HWYL YA VVYL.
Dymunlr
Nadolig Dedwydd a
Blwyddyn Newydd Fendithlol i
chwi 011

NADOLIG LLAWEN A 8LWYDDYN NeWYDD DCA 1BAWB
ODDI WRTH

DIOLCH I 8AW~

°

A'N Ct;FNO~ODIJ YN YSTOD V FLWYDDYN

Dim bv~u~ dvdd Nlidolig n~ uWyI S;tn StQffan, 25 a 28 Rhagfy'_
OWil~;ln:;lQthOydd Sui ~r Odyddl~ULlun ~ M~wr'h 27 ~ 29 RhAgtyr.
Dimgwa~~n~gtn
Oydd C~I~n 1 Iftnawr 2006_GWA~A"AAth Dydd Sui ar 2 a ~ lonawr.

- -----

OysgwCh yrru'r car gydag

NADOLIG
LLAWEN A
BLWYDDYN

-~-----~~

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

v.v.c».
Ysgol Yrru Ofalus

SlOP ORIN GWALLT

* Gwasanaeth 7 diwrnod

**Control
0 ddrws i ddrws
Deuol

NEWYDD DDA
ODD I WRTH

D

L

LLANRUG, Ffon: 672023

PRITCHARD

ORIAU AGOR
Mawrth
9.00 - 7 00
Dyntonyn unig Elalne a ShatOn 3.30 - 7.00

43 Glanffynnon, Llanrug
FfOn: c'ton 675112
Cymeradwy gan yr Adran Dratnidiaeth

ave
o er s

Nadolig Llawen a Blyddyn
Newydd Oda i bawb

====t-

CIGYDD

IF

~

9.00 - 1.00
6.00 - 8.00

IAU

9 00 - 8.00

GWENEA
SADWRN

9.00 - 8.00

7.30 - 6.00

~

Jackie Turner a'r staff

f:

~

GWYNANT
PIERCE

LLANRUG
FtOn: Caernarfon

74

Cynyrchion Coed:Gatiau, Ffensus ac ati

Y SGWAR, LLANRUG

am brisiau cystadleuol

Ffon: (01286) 672790

Uned 1, Fferm Bryn Afon

PEN CIGYOO

AR AGOR BOB DIWRNOD
HEBLAW OVOO NADOLIG
A DYDD SAN STEFFAN
25 a 26 RHAGFYR

LLANRUG

YFRO

ff6n:(01286)650349
neu 674183

MYNNWCH Y GORAU
A DEWCH ATOM NI

NADOLIG LLAWEN A BLWYOOYN
NEWYDD DDA 1 BAWB

Nadolig Llawen a 61wyddyn Newydd Oda oddl wrth

Nadolig Llawen a Blwyddyn NQwydd Dda oddi wrth bawb yn

A

I

1.M.

LLANRUG Ffon: 01286 675175
GWYLIAU

---

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth

~

LONDON HOUSE

MERCHER
Dynionyn unig (Wendy)

• Oydd Mawrth a Oydd
Mercher i bensiynwyr
• Coluro ar gyfer
achlysuron arbennig
• Gwasanaeth arbennig
ar gyfer priodasau

---~--

~

,

CAftTRr;;J:

A THKAMOR

gydaa 20 mtvneuu 0 brQfiad
rgdeg Pecynnau uvvyliau oll-synnwysol

Cvvmni i:ouluol

I

0

I
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PFENESTRI ERYRI
GARTH ISAP, LlANRUC
(01286) 650764
J;IiiI!NI!STHI
neu
_ DR_!.gAI! =.J
07050 357735
"DflYGAU rATIO
~

I

Crefftwyr gwaith

Ilaw traddodiadol
JONES
Cerrig 0 bob
A'J FEIBION
math ar gael
GWAITH
FfOn: (01286)
CERRIG
672898 (dydd)
BEDDAU
676285 (nos)
NadoliK UAwcn
N~wydd oas

GWYN JONr:s

I

YSGWAR
LLANRUG

PORCHI!§

-

I

J

f) YFl
~;;::-::""DA~U~~~f:A~IA

-CLADIO
..._
CONSE~"ATE-~IS,
_.,.BLYNYDDOEDD 0 IJAOFIAD YN Y MAES
7\1 111fJ7lw ~rtli,.'o;rt n rJJf7(t".l[cltt M(!'Ll1yri rL 'lJdn

---=--~

nlwyddyn
oaa: wrtb
a

~FFENE'STRI
eEL '{'IC WINDOWS

Sefydlvvyd

1960

J:~~N~~T"J • DRYSAU • CONS~RI=ATI!RrS
GYfLENWYA AW~UROODAU u.eot

uvea blvnvddoedd 0 brofj~d
~f~nlwcn - 'dlon coetio dim i 9~~1prig

gusn~~touluol

(01288) &71181a (dvdd)
(01248) 870081 (nos)
H~NYSOOL OLANMOELVN
LLANAUG LL5S 2RG

LLANRUG

YSGOL BRYNREAIL

-

Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ffon: (01286) 675384
DYMUNIADAU GOAAU I bawb dros
Wjl Y Nadolig.
SEFYDLIAD COFFA. Clwb Cant
Rhagfyr: 1. (44) Mrs J. Jones, 4
Disgwylfa; 2. (97) Mrs L. Jones,
Tremynfa; 3. (6) Mrs G. Kirkpatrick,
21 Hafan Elan.
DIOLCHIADAU. Carai Llinos Parry,
Warden Hafan Elan, ddioleh i bawb
a aeth l'r aduniad yng Ngwesty'r
Fictoria, Llanberis, yn ddiweddar am
eu haelioni tuag at gronfa'r Ganolfan
yn Hafan Elan. Codwyd swm 0
£107.71 ar y noson.
PAIODAS. Oymuruadau gorau i
Gethin Parry a Jane Thomas a
briodwyd yng Nghapel Felinheli
dydd Sadwrn, 26 Taehwedd. a'r
wledd yn dilyn yng Ngwesty Meifod,
Bontnewydd.
Mae'r cwpwl wedi
ymgartrefu
yn Berthglyd,
Stad
Minffordd.
EISTEDDFOD
GENEDLAETHOL
ERYRI A'R CYFFINIAU. Pwyllgor
Llanrug. Fe lawnsiwyd y CD yn Ffair
Nadolig yr Ysgol Gynradd. Cofiwch
fod oop'iau ar gael gan aelodau o'r
Pwyllgor
a Goronwy
Hughes,
Eithinog, Afon Rhos.
Bydd mwy 0 wybodaeth am y
gwoithsareddau
yn rhifyn mis
lonawr.
PEN-BLWYDD ARBENNIG.
Llongyfarehladau
mawr I Jason
Jones, Groeslon Marc ar ddathlu ei
ben-blwydd yn 18 oed.
TEYRNGED. Cyflwynedig i deulu
Anna Williams a laddwyd mewn
damwain ffordd yn gynharaeh y
flwyddyn hon - gwraig annwyl Marc.
mam Cara ae Aaron, merch Fflo a
Gwyn Aerau Jones, 11 Tal Lleuar,
Pontllyfni a merch yng nghyfraith
John Gwyndaf
a Meinir Price
Williams, ArweHs, 22 Bryn Moelyn,
Llanrug
A

Colli 1\nna
(Creulondeb Ffawd)
Wrlh edrych heddivv ar ei thad a'i mam
Yn VSlg dan orthr~rmder d\vys :I blill
O'i cholli hi, heb !lrni fiU nJl DlIm,
Y n anterth oes oedd lawn a theg ei hill,
Grlddfannaf yo fy eoald droSlynl bVl)',
A l~s ei haoo,,"'ylblant a chrocs ei ~.
Sy'n ennyn ynof dOSrUrlaerhau mwy
Na boll ddioddefaint pell y byd a'i stWr.

ODd er tfyCblDc:b ma\yr ei ffa\\!d, a'r Slom
A lnrlodd fr!lwd !l'r frn !ld\v!lcn!ll hi.
Bydd rhaid dyrcbafu'r brofc:digl.1cth drom

Yu \1\1uUilu Ilvu v·! 11}!11l 1u 1 !11,

(j~n ddlolch, er mor erchvll vw v hvd,
Mal cudd

yw

pob lynghedfel'l cyn ei I"hrvd.

Alldaith i Zambia

Ffair Nadolig. Cafwyd Ffair Nadolig
brysur iawn yn yr ysgol gyda Si6n
Corn yn cyrraedd a'i saeh yn lIawn
anrheglon t'r plant. Roedd ai sacn yn
eitha lIawn wrth lddo adael hefyd yn lIawn lIythyrau yn gofyn 'Os
gwelwch yn dda Sicn Corn, a fydd
hi'n bosib i ml gael. .. y Nadolig hwn.
RydW i wedi bod yn blentyn da
drwy'r flwyddyn.'
Ar ran Pwyllgor ffrindiau'r ysgol
diolchodd y pnfathro i bawb a
alwodd
heibio
i
gefnogi'r
weithgaredd, i staff y gegin am y
baned a'r rnins pei, i Meinir Gwilym
a Susan WIlliams am ein difyrru
chaneuon, ac i'r busnesau lIeol a
gyfrannodd at y raftl.
Wedi'r nosweithiau agored i rieni
gael trafod gwalth au plant, bu
prysurdeb mawr yn paratoi ar gyfer
y cyngharddau
Nadolig. Bu tri
chyngerdd, plant yr Adran lau yn
perfformio eu drama 'Parti Noswyl
Nadolig' yn neuadd Ysgol 8rynrefail,
disgybllon y dosbarth meithrin yn
perfformio 'Yr Anrheg Nadolig' yn
neuadd yr ysgol fore dydd Mawrth, a
phlant y Dosbarth
Derbyn,
a
Blwyddyn 1 a 2 yn periformio eu
drama hwy, 'Y Goeden Ryfeddol'
dair 9waith yn neuadd yr ysgol.
Diolch i Mrs Carol Williams am
baentio wynebau'r plant ae i Rhys
Huws am ddod i helpu'r 'band'.
Diolch
i'r
rtuenl am
eu
eefnogaeth, roedd y neuadd yn
lIawn ar gyfer pob perttorrmad. a'r
plant wedi dysgu eu gwaith yn dda
iawn. Does dim amheuaeth na fydd
Slon Corn yn siw 0 alw neibio pob
un ohonynt noswyl Nadolrg.
Dymunwn Nadolrg Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i bawb.
Mwynhewch elch gwylrau a gwelwn
chi yn 61 yn yr ysgol forQ dydd
Marcher, lonawr Sed, gan fod dydd
Mawrth yn ddlwrnod hyHorddiant i'r
a1hrawon.

a

Cor Clychau'r Grug
Unw~ilh

ClO

cleni 111C1e'rCOr ,""cui

cael
bl\vyddyn
Ilawn
gyda'r
gweiLhgareddau yn eych,\'yn }'m
mis j\-\a\vrth vn
diddanu'r henoed
•
yng nghartrcf'i'r cylch. Y m mis Mai,
croeso'r bonr i Fun i gynnal noson i
gangen Llangefni 0 Ferched y
Wa\Vf. Fe llllaelil 1111~uelill) r hat'

cael

C\l

rbat) ~)nJ:yda~nPa"vr. Ar ~1 :.e1b~ant
yn y~{od mit) J\,y~t, dcchrcuwyd
!!WeirhQ:lrel1l1au eto, gan gal1~\1

O~iaYYn" rIQU\i\",yn t;i;;\vudfQd Y~9QI

noson ym MhC'nmnchno

nrynrelall ac tlsleOOIoa y FenUel.
Ololch I Mr~!;v~n~~m~U dv~auac

Gymdcirhili) leol. Notl)ycilhi,*u cto
yn y VIC[Oflll vn Hvdref a

OrYllnC1vvn IC1U,(JC1~ltl Mr Dalyaa
f.(ODgrt~ I r V~OOI I rGeOrdlO
d:c~ybl:on yr YCQolyn e~nu earolau

Na~~II~' f\~~~~yn' yynh 'e'W~'e'~~ yn

owr~noo ~Inynr @unun~ln yn c~nu

wr4h

itolrln t'\hWA rt'lnlr

ft'lf')it'lll

yn ~I

Rwv·n SIW r @ICIl 000 I ova ~rovn

hy~w6~i ow~l~yV "'y~~VMl~
~~V
tnl.,d"

rn

oin

honnoo

i oiler'chv

gYVaolrarrI au YVolil oylyvollllvli nlai
LYflU~I!!YTI1Urna~ U FlwYddvn 0 Vdrr
""",'" ~V~~ V" "In tf~,eWVII~I
!'l:loylt'\h, J

a phrosiectau

a

chyrnunedau

ar
amgylchedd.
Bydd y cyfranogwyr a fydd ar yr
alldai th yn datblygu
sgiliau
newydd,
hunan-hyder,
ymwybodaeth
amgylcbeddol,
diwylliannol
a chymdeithasol
a
ph arch at eu hunain ac al eu
gilydd,
Yn teithio gyda'r disgybhon Ie

fydd

athrawes cyswllt Madam
Sylvie Gartau (pennaeth Ieithoedd
Fodern yn Ysgol Brynrefail), ac
arweinydd
proffesiynnol
o'r
cwmni. Byddant yn treulio pob
eiliad gyda'r disgyblion ac yn
gwneud yr holl weirhgareddau
}T

g~'da h,"Y' Er h~'n, mac'r holl
drefniadau ymlaen lla\\' am eu mlS
vn
Zambia a Bo[s\\ana •yn cael ei
•
wneud gan y disgyblion yn unig-

o drefnu'r gwcithgarcddau
i
ddarganfod safleoedd aro:, auda::»

fe fydd y c)rfrifoldeb yma yn
brofiad anhygoel.

Dyma eiriau Bifton Jones,
prifathro ¥sgol Brynrefall am ~r
rhaglen,

'Rwy'n

hyderus
y buasai
cymr)Td rhan yn rhagien Camre
C)rmru
}'D
darparu
add}sg
effeithiol, t\vf a ll\vyddiant. B~'dd
ein disgyblion )'n dych'vel\d o'r

gwrnruau Ileal ac unigolion. Os oes
gennych
ddiddordeb
mewn
noddi'r criw cysyllrwch a Grwp

Carnre Cymru, Ysgol Brynrefail,
Llaurug, LL55 4AD os gwelwch
vn
- dda.

Nid alldeithiau dramor yn unig
}' mae Camre Cymru yn ddarparu,
rnaenr hefyd yn cynnig rhaglenni
awyr-agored wedi eu cynllunio yn
benodol
i ddal dychymyg
y

cwsmer,

Cyfuniad

0

weithgareddau
awyr-agored
a
chyrsiau
datblygiad
personol
ydynt ac mae'r holl raglcnni wedi
eu hanelu at ddatblygu
sgiliau
bywyd fel arweinyddiaeth, gwauh
tim,
cyfathrebu
a
datrys
problemau. Mae'r cyrsiau wedi eu
cynllunio i allu dod i'r safle (e.e yr
ysgol) neu o'r safle, }'ng ngrombil
Pare Cenedlaethol
Eryri, neu
me\\'n
safleoedd
syfrdannol
llr)dferrh
craill dros Brydain
g)·fan.
.\1ac'r l:"\\'mni
vrna \."cui
cr~·fhau'naruthrol ers ei agor ym
Medi 2002 ac mac ci ag""'cdd
brofiadul
a ch)'na\vuu~
yl1
cadarnhau
fod
daLbl)!gladau
pellach ar Y Bon\'cl. I Bact c~ilc i
gymryd
rhan
mewn alldaith

dramor neu rai o'r rhaglennl eraill

a

cys)Tllt\vch
Rhys
Davies
(Cyfar\",)'dd\vr
y
rhaglen
alldeithiol) ar (01248) 605030 neu
ym\\1eld
a'i
g\\efan
\V\\ \.,.ourlookexpeditions.com.

Clwb Llyncu Llyfrau

; nclod~ll)r

Thach,-vcdd ac ynQ ar ddechrllu
l\hitt;fJfj
cufwyll
d'tvy IlVi)Vl1

N!ldol111!lldd

l'r vmtlJel\.lJVr oedd ar
""7t:au lTurkey !lncl T:n~cl' yn r
t;WCl>l)'. I llllI))~llllu b)YCllllt;d1~1l1ldU

run v f}\vvddyn. Rho~trytan oedd y
mAn
rrc,,~ It .. hu .........yo rlAfhl ...'r
NUClOli, )'11' n,h)vmnJ tlClutltlU u
[Jvmtt~frhn~J ~nyc1t1t\1J{ht\~I~!L

cr..

Dcwis,-vyd

Amb~,-vl .. n:s

OC:llc.il£,[jC,IL Ut [wall

A"""rr

U .FlwyddYll

lei elIl c1 U~Cll ltnl clefll tfC leI
canlrn~!ld 1 rcdcs ra!11 ynS

Mt)Vll

11elY\lOlJ'1

'fll ~"i'rY"~Wi\. l"n_'~)yy~ y 'oily,,"'_'
cy[[roUS n\lJn gyUY b\vlle ~
cI retn -wyd ~{lTl clcI!~BYh';0" (''U,lr~
hrlwyu'r jiisul. ~ifwriMQ 'j'IY rhvi

(~yrrlru

I"''''ynl,

iaith

syniadau codi arian yn cynnwys
oc iwn, sel cist car, gwneud
calendr
a iheithiau
cerdded
noddedig. Er eu holl syniadau codi
arian mae'n allweddol eu bod yn
cael gafael ar noddwyr ac nid
ydynt wedi gallu cael hynny eto,
Bua ai'r criw yn hynod ddiolchgar
o unrhyw gymorth ariannol gan

J..';cfor;a, J .Ian her;~, yn
diddanu san y Cor. Mac'r

'YR ,(BGOL G'YNRADD
Eigni gto cafOdd ogngthOd baCh
~Iwyddyn ~ Qyfle i 6erfformlo1r

303in vnw~ith oto.

Ileal yn chwilio am
gefnogaeth er rnwyn cael al1daith
eu bywydau
Camre Cymru yw r corff gyntaf
yng
Nghymru
sy'n
cynnig
rhaglenni
datblygu
alldeithiau
dramor i bobl ifanc. Hyd yn hyn
mae'r cwmni wcdi rhoi profiadau
bythgofiadwy
i dros 200 0
ddisgyblion
ysgolion a cholegau
ym Molivia, Borneo, Tanzania a
Pbatagonia.
Y m mis Gorffennaf, 2005 bvdd
criw bychan 0 8 0 bobl ifanc
rhwng 16 ac 18 mlwydd oed 0
Ysgol Brynrefail a Choleg Menai
yn mynd ar alldaith i Zambia a
Botswana. Bydd y criw allan yno
am fis ac yn cymryd rhan mewn
llawer 0 weithgareddau cyffrous,

N gwe<:ty'r

tL WIN fKITCHJ\KD·JONr.S

rogdd nrn Olnlo NadOIlQ yma - Ew
rO()dd oln JlaQuQI Dlolch I Q!aff y

Disgyblion

wed~rn ac ~rmwel\vyr yn aros yng
crocso bOb amilcr yn un glVfCilOg
g!ln Y rhili ~ydd !ir eu A'Wy1j!l1l 0 bob

: Utr.!"OW:lllnrnn orn lynd :'w cn/no~:
DayaO OYtonvr, Ilhagfyr I}yao

a Botswana

cyrsiau

agored, wedi
cyflawni pethau nad oeddent yn
eredu ocdd yn bosibl.'
,\1.ae cost yr alldaith
i bob
unigolyn yn dod i £3,000 felly
rhyngddynt yn £24,000> a bydd
rhaid iddynr godi'r boll arian
erbvn
rnis Mai 2005. Mae eu
•

a Ilygaid

alldaith

Fi\llVIIQ

pall

)' IlV )' 11

dtl11111nu,rydym yn t!1Jch 0 o(JuleUd
rnA y
n ~~~{) -wpA: E': .. ot'nn :
P'i;av"~'J~)'r hm~i)Vl~n~
i\'tYyr.
~v.t......

DymuIla'r
aclollau
I_l~w~n I h~U1h.

I\jillOlig

!,;)ll)Y\,illlll,;uiull

(t

(~"v!l.~grtgeth -1~lytrgell (;wyn~dd,

n~

C~I

1

LlUlSIl}rtJ Ii ()n, ht)~U

dda.rllenw'7T brwd

neu beldlo,

yn

1

7 YTt lrtw)t,tflUlt!

[)\) 1111UU llyfrau a dallll.o S) da'j
~tlydd.
C:yt1h~lir
y ~e~tvnau
,
\7i)'Ilbt\Yl'llitl\t
Mc;J'cll<;:J' ~t: 01 yr
y~gul. gyu~ II U (l VJ~iLllgar~ul.l(l U
nmrY'v;ol ~ :l!'cl;o nt ctctnn1 {ll'tu,h.
X;;~1.ynnir -;r\1"~Q~)'llJlc;~i 'rillr}l J"V
lltlisgVbll ViliUnu a'[ c]\vb -(JC\VCll
drllw llr llyfrgell i ymaelod i!!!
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PAT AC EDGAR

oddi wrth

Y DYN
CIG
BRVNAFON
LI ANRUG
675190 • 673188
Gwasanaeth

Ileol ar gyfer

Partion-Prlodasau
Pen·blwydd • Bedydd • Dawns • Gwyliau
RHOSTIO MOCHYN ar gyfer pob achlysur
Gig a ffermydd Ileal, Part'ion rhwng 40 a 400!
DEWCS, MAE O'N FLASUS!
Cysylltwch a: John Hughes ar un o'r rhifau uchod
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BOCSYS

MMUMMM~MMM~MMMMMMM_~MMM=

Cario bocsys 0 Ysgol Dolbadarn rai blynyddoedd yn 61.
Ers rhai blynyddoedd

bellach,

mae capeli, eglwysi, ysgolion a
mudiadau eraill ileol wedi bod
yn trefnu casglu bocsys yn llawn
anrhcgion i'w hanfon at blant
mewn angen ledled y byd. Mae'r
eyfan dan nawdd yr el usen,
Ymgyreh Pleruyn y Nadolig

(Operation

Christmas Child),
Sefydlwyd yr elusen hon gan
ddau gyfaill 0 ardal \X recsam
pan gawsant y syniad o anfon
anrhegion i blant a welscnt ar ~'
pryd
mcwn
arngylchiadau
truenus
vn
Romania.
Arwyddocad enwr elusen wrth
gwrs oedd bod }' cyfan yn deillio

o argyhoeddiad

Crismogol

Y bocsys0 Australia.

Yn
fwy
diweddar
daeth
Ymgyrch Plentyn y Nadolig yn
rhan o'r elusen fwy, Pwrs y
Samariad (Samaritan's Purse), a
rhrwy hynny cydiodd y syniad 0
anfon y boes 0 anrhegion mewn
miloedd ar filoedd 0 bob! mewn
gwledydd
heblaw gwledydd
Prydain. Ond er i'r elusen dyfu
ae ehangu ei gorwelion mae un
o'i sylfaenwyr, Dave Cook, yn

dal ) n Ilaenllaw yn ~' gwaith.
Caiff cannoedd 0 foe -\ S eu
hanfon
0
fro'r
Eco be b
blwyddyn,
vrnwneud
ddiolchgar

ac mae pawb syn
a'r
zwaith
vn
am }' gefnogaeth

y

bael flwyddyn ar 61 blwyddyn. 1

ddau, eu bod yn zweithredu vn

iawn ohonoch mae
paratoi'r 170\;., csgidiau lawn

cnw Iesu Grist, Gwir Blcniyn y
Nado lig. Buan y cydiodd y
syniad 0 lenwi boes esgidiau ag

anrnegion cr mwyu i'r bees
hwnnw gael ei rot vn anrneg i
blentyn dramor.
Yn y blynyddoedd
cynnar
rocdd yr noll focsys yn cacl cu
dsnfon i Wrecsam i zvchwvn
oddi yno wedyn i Romania a'r
gwlcdydd eraill ;r' dechrcuwyd

eu hanfon iddvnt. Ond wrrh i'r
~l\ls~n d.yf\l) uc ; fw)' a mwy

0

cyran

Yll

g~Crh3U

cncl eu l1llll[on i'r

bod

y

pli:1llL

erbyn y N adolig bob blwyddyt1.

a mwyafrif

pobl ).

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

addumiadau. Mae'n rnyreddod

5EFYDLIAD Y MEAGHED

bob blwyddyn gweld y bocsys
yn cyrraedd, a hir y parhao'r

Bydd cvtartoo cyntaf y flwyddyn

arfer arddcrchog

blanr

~T

Q

gofio am

mae eu Doha vn dra

gwahanol i Ddolig y rhan l'vyaf

o blunt ein gwlad ni.

GaD fod
hlrn~rddoedd

vr

Eco dros y

'Wed; rho~ cryn

mews gael ell pararot, agof\vylI sviw rr bocsys csgldiau a
sawl warws arall )ln~nzwledydd anfonW)1d o'r ardal, b)'dd )' rhan
Pryd!l~n er mwyn

bodolaeth

lawer

cymaint
0
draddodiad
Nadoligaidd ag )W gwneud y
pwdin
Dolig
a gosod yr

f\vy::tf

n'r

d~rllen\vyr
yo
gfur)Y),llu a'r ewai(11 dil hWl1.
Ond tyhed t~in t ohonoch sy'n

wlad yn cael amser reit galed.
Oddi mewn i'r bocsys yr
oedd peihau prin fel siocled; ac
ymysg y plant sy'n sefyll i
dderbyn
bees mae nifer 0
oedolion presennol Llanberis,
rnegis Selwyn Hughes, Alwena
Thomas,
Heulwcn
Lewis,
Derek Williams, ayyb.'
Tybed oes gan rai ohonoeh
chi'r darllenwyr atgofion am
dderbyn boes o'r [ath? Beth am
rannu'ch siori efo ni?'

cofio'r adeg pan anfonwyd
bocsys anrhegion i'r ardal hon 0
dramor? Eifion Roberts sy'n
adrodd y stori honno i ni:
Pe byddai unrhyw un gofyn,
"Pam dylem ni fod mor hael
efo'r gwledydd tramor yma?"
Rai misoedd yn 61 bu imi
dderbyn Ilun sy'n dangos degau
o blant yn dal boes anrhegion.
Plant
Ysgol
Dolbadarn
vdvn [, vn
derbvn
bocsvs
~n;hegio~ a yrrwyd iddyrn gan
bobl Awstralia, Tynnwyd }' llun
rua 1948, }' hydig wedi'r Ail
Rvfel
- Bvd.
- Roedd ration mewn

-'

newydd yng nghanolfan Creffta

Dylunio Eryri nos lau. 20 lonawr,
pryd y disgwylir Dafydd Whiteside
'rnomee, Llanrug, i roi i::1gwri::1.
VR EGLWYS BRESBYTERAIDD.
Oedfaon lonawr 2005
2: Parch
~mrys
Thomas.
Oil\Yrni\rf~n ",m 10.00;

9 Parch

Gwenda

(

RIchards.

Caernarfon am 5.30;

16: Mr Glyn Owen. Llanwnda am
b.~C;
23. FarCh H. Gwynfet Aobert:s.

Llanwnda am 5.30;

~o·Parch

Gwynfor

f

Wllllam~.

Caernarlon am 5.30,

GWeinyddlr y oaorament

SWPQr vr Arglwvdd.

0

C@fnogwch ein
Hysbysebwyr
[

aWERSI PIANO
A CHANU
5haron V. William~ B.A.
Fentir (01Z46) 353746
rlanc I'sgol Llullnl~ ell}'r hucSJlj - feoj7w_vdc(\'TL Tleu rld'lvy Yll oi.

'A/.atfn{tf] J~ln'llJR11a
'l5[WydL1Yll J\[eu'Yc[£[ 'Dcrel

NIiQIi$ "WY$/" "AN $ANTA.
J1LIS. J1LIS. J1LIS a fuasai'r sawl
s 8s/odd IQnthYslr gJwI (Jan 1':)1
Gae GOCfJy flwyddyn ddlwcthaf
y;, ~idy~"w~yt/ ~, ffll~,lJ~" tv
m,,"

yn

9(1r DC o;S;OU ",ynd

Jlr

anrfJeglon f'r piane03 n030n eyn
y Nadolig.
DiQ/ch yn lawr iswn.

SANTA.
,....

CYFARCHION Y TYMOR 0001 WRTH

'J./..cuW(ig Llazue« a

Nadolig Llawen a
Blwyddyn
Newydd dda oddi
wrth bawb yng

DENNIS ROBERTS

'B(1~'Ytftf!JnN!11'!Jtftf'Dtfa i 6auI6

oddi wrtfr

•

I

I·

CERIS JONES

. DYNION GLO LLANRUG
Ffon: 675043

Teglan, Stdd Talybont
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LLANRUG
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Diolch am eich cefnogaeth drwy'r flwyddyn

677362
neu symudol
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BRYN AFON
ENGINEERING LTD
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TALWRNY
DYFFRYNNOEDD
Cafwyd ymateb da i'r arbrawf 0
gynnal talwrn yn Y Bedol, Bethel, i
cbwyddo coffrau yr apel leol tuag at
Eisteddfod Eryri 2005. Llwyddwyd
i godi £205 ar y noson. Y rirnau

oedd Dyffrynnoedd Peris, Ogwen a
Nantlle. Y meuryn gwadd oedd
Cynan Jones, a diolch iddo am ei
gyfraniad hwyliog wrth lywio'r
noson. Aelodau'r timau oedd:
Dy}fr)lll Peris: Dafydd Whi reside,
Richard Llwyd a John Roberts
Dyffryll
Oguien: Ieuan
Wyn,
Gwynfor ap Ifor a 1010 Williams.
Dyffryn Nanule: Karen Owen, Ifan
Glyn a Menna Medi.
Cafwyd apel gan nifer o'r
gynulleidfa
i weld eopi o'r
cynnyrch, a dyna yw pwrpas yr
adroddiad
yma. Fe osodir y
eynnyrch yo y drefn uchod - Peris,
Ogwen, Nantlle.

Englyn: TOMEN
Y trist, yo eich dagrau trowch at
Allah.
Y n Rarna offrymwch

Weddi uweh bedd 0 heddwch.
Yn y llaid mae mwy na llwch.
(Richard Llwyd)
Yrna dan bwysau'r domen - mae
hafau'r

Anghofiwyd eu hawen;
Ae oes oedd letaeh ei gwen
A phuraeh ei hofferen.
(Gwyn/or ap Ifor)
Nid unwaith y daeth dymon - i wagio
Rhyw wagen 0 noddion;
Mat! 81 eu carnau hoelion

(Karen Ou'en)
Limrig yn ymwneud a Gamblo
Tori BIer svdd am agor casino
I wcrin y \vlad gael eu blingo;
Ei ddull 0 wneud hynny:

Ponloon a gin rummy,
A poker: i fyny 'i din o.
(Dafydd Whiteside)

Ryw dro roedd Da rambli\vr di landio
Ar dir l)afydd Morris i ramblio;
ei si
I redeg yn ffri,
Nawr dyna i chi be 'di gamb10.
GolJyngodd

(r..wj,,~~f()1'hj> 'for)

'A\.v)'rld Ret)' holoJd Jobnn), wrtl"l ]:lD
'Du)y) i"),l'n, !llCLlUui11)YJlnW~orr dim

Ile'r awn nj am flutter?'

Medd Johnny, 'T~'nnutterWN\~$ ",' ...
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(JlfcfLna MeetL)
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hyd 'r'ol addo'n ffol a wna'r wawr
Yn Eryri'n oesol;
Addo mae gwawr, dragwyddol,
Y nos sy'n aros ar 01.
(Gwynfor ap Ifor)
0

Hogan fawr yw Gwawr MeGee mae hi'n byw
mewn boes yn Eryri,
hi a'i ehwaer a'i chath a'i chi
yn hap us, fel pob hipi.
(Dewi Owain Jones)

Ma nain wedi marw rwan, ia
o sad. Ond mi neUSQ hi will
A gadael un hip 0 sbondonics, ia
I brawd fi! Culture Bill.

Dychrynais wrth weld gwraig drws

Dim mond am bo [0 medru darchan, ia
A fi ddim gwell na hen lob;
Ond nath fodan 0, chwaer yn cyfarth, ia
I gwario nw'i gyd ar boob job!
Hitiwch befo, gewch chi menthyg
Boes .1'v1arsus, ia
Yr un newydd ar Doc i lawr dre.
Gewch chi stefod yn fanno drwy'r
flwvddyn, ia
Cos do's neb isio iwsio'r lle.

.A. nos Wenar, ar neil owt yn Con club, ia
Hen fodan a fi a cyw,
Ro ni lot 0 Iws chcnj yn bocs casglu, ia
I gadw Welsh langwej yo fyw,
(Dafj'dd IfII,itcslde)

Dafvdd
Whireside.
•
Un dydd pan godais yo fora

nesa'
Yn noethlyrnun, lyfli

Mewn gwlirh j'TI yrnolchi
A fory mi godaf yn gynt!
Wedi'r holl chwysu a chwerthin y
mareiau terfynol oedd Ogwen 65,
Pens 63 a Nantlle 63. Diolch i bawb
a gyfrannodd a hefyd i Kevin, Y
Bedol am r lluniaeth ysgafn.
•
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Llun top: 11,11 D:/./Jrj71 Nanille.
ue« canol: Ti,tl D).iffryll Peru.
Liull guiaelod: Tim D).iffry,z Oguien.

Cerdd dan benniJJ : CVSGOD
Yr oedd yn fawr,
Yr oedd yn gawr
ddyn, ym mhob rhyw ddatblu;
Yn llawn pob lie
Ym mhob hwre,
A'i egni'n ein cynhesu.

o

Ond cysgod mwg
'R hen hoelion drwg
Fu rhwng y eols yn Ileehu.
Ni '....na'r un gan
Ail gynnau'r tan
\ 'n araf araf bvlu
•
Oohn Roberts
A'r haul ym mrig yr w ybren

\. n llercian wrth fy nbraed.

Yng ngolau gw!!n fy m~chlud
O'm [foeon ofer, ff61,

Mor glir yw'r cysgod gwargam
Yn bladur hu o'm h61.
(1euan WJ1n)

Nid \vyf yo ofni'i chysgod
Nae un neb arall chwaith,
ac nid wyf ofo ysbrydion
nae agor ambell graith.
Yr hyn rwy'n ofni fwyaf
Yw dioddef \;Y~ludd blin

A gweld rh}'W gysgod bychan
Yn ffurfio ar y SgriD.
("'[1:/'"" Me"I)

Gall; GODI t\I\JftN

J"}\

'STEDDll()D
Glywcd WJ1C() fod Vafyllu Wl~lcy
1\r g-rwsad dros [rvn a dol,
Wrt.hi1n gw~thu'r gronf:l lenl.
G;1D Qbc.LtlliQ'i ...11".. 1 hi'n 01.

Gl)"rY~d wnci.! foil Mui, \,1 Ut11l11tlCt
W~lli mynd m2wnIImo~'n

lldlLi\\'Ch, COlI\YDl\\fOL lIe [UU -1 \\iron
A g~rn~tI ~; gyd-ddyn
Vrn,,] rh ..i.d canu

Ffoi

cysradleuaeth
agored i
gwblhau limrig. Daeth sawl cynnig
o'r llawr ond dyfarnwyd y wobr i

Cafwyd

rn hafau 110 g I}' ngwaed,
Ni Ialiwn ddim arndano

Yn rhy las, yn hollu'r Ion.

V

Englyn yn cynnwys y geiriau
'ERYRI' a 'GWAWR' neu 'WAWR'
Eryri yw'n tir 0 hiraeth - heddiw
Heb nodded perchnogaeth.
Estyn llaw mae twristiacth
I weled gwawr dros wlad gaeth.
(Richard Llwyd)

I godi mags 1 stefod, ia
We bac yn sefn ti nain;
~tineuse ni ufIar 0 effort, ia
Beg, boro - a raffle nain.

Nadolig Llawgn a Blwyddyn Nawydd Oda
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I L~clcrnQu yn LlyJuw

fl llutl 'nul yo IJa\vn 0 win.
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Darganfyddais
y pwt hum
ymhlith hen bapurau 0 eiddo fy
nhaid - Elfed Thomas, yn
ddiuieddar: 0 ystyried y /faith
inni atgyfodi'r flair y llynedd
mae ei agwedd besimistaidd yn
y paragraffau cyntaf yn eithaf

(18 MEDI)

eironig!
'yr

hen bethau a aethant
heibio
ond
rni
wnaethpwyd
popeth
o'r
newydd.' Dyna hanes Ffair
Nant,
beth
bynnag!
yn
anffortunus, mae hyn yn wir am
lawer o'n hen draddodiadau a'n
barferion.
Mae'n rhaid inni
gydnabod
bellach
nad oes
atgyfodiad i'r ben ffair - fel
llawer i ffair arall. Waeth heb a
beio neb na dim - yr hen bethau
a aethant beibio!
Does ddim os nad oes colled
anadferadwy ar ei hoI. Mae'r oes
bresennol a'r oesau sydd i ddod
wedi colli eu pen blwydd
blynyddol. Ie'n wirl Yr 18fed 0
Fedi ocdd pen blwydd a phen
blwyddyn pobl y Nant.
Fy hunan - ar 61 y flwyddyn
1915 - fe gollid llawer o'rn blas
a'rn diddordeb at y ffair. Pam
dybed? Yn Gynnar yn 1916j
derbyniodd fy mam y newydd
trist fod fy nhad wedi marw a'i
gladdu
yn Alexandria)
yng
ngwlad yr Aiffr, ar y 21ain 0 Fedi
1915. Finnau wedi cael fy mhen
blwydd pentrefol ar y 18fed 0
Fedi a'm pen blwydd naturio1 ar
y 24 ain 0 Fedi. Ar hyd )'
blynyddoedd
i
ddilyn,
gwrthodai'r 21ain 0 Fedi, rh\\'ng
pen blwydd pobJ Nant a'm pen
blwydd i.
Beth bynnag am hynny, af a
ch\vi'n 61 at fy atgofion cyntaf o'r
[fair. Ond y ffair \~en y noson
eyn diwrnod y ffair ei hunan
oedd yr atyniad mwyaf, ond y
dis~'yl, yr edrych yrn laen a'r
pararoi. Yn amI iawn rhyw 'anLl
climax' ehwedl y Sais, oedd y
di'IJrnod mawr. 'Disgwyl perhau
gwych i ddyfod J Croes i hynny
maent yn dod.' Y bwgan mwyaf
oedd y t}''Wydd. Digalon 0 beth
oedd cr\vydro'r maes a'r heel
gmhell i flwyddyn, a'r glaw yn
gwlychu mwy arnoch na'r 'lady

teasers',
Wei!
ymlaen

beth

am

yr edrycl1

a'r pararoi?

Prin iawn
oedd y ociniog y blynyddoedd
llYIlny, 6UL 111M~'n bQ~ibl i.

tlnrhvw lin ei ttVYMYll el hunan
h~b br.;~ ;'1 ~l 1,oced' Polly}
bydLlYl hel 9 ch~~1tlu UYRJl am
wyrhnoi)uu \f)'11 ;'- \l~h"!b,,vynt.

canolbwynt
ae uchafbwynt
y
ffair, nid yn unig inni y plant,
ond i bob gwadn esgid.
Y na y drafferth a'r ffwdan 0
dynnu a llywio carafannau i Cae
Wal, yn union 0 flaen y tafarndy,
Ty'n Llan. Erbyn gyda'r nos - }'
ffair wen, byddai'r merry go
round yn barod i'w gwaith; y
stondinau saethu; y coconuts a
chan [ a milo atyniadau eraill yn
dechrau gwahodd y bobl i wario.
Bore'r Ffair, i ychwanegu at y
miri yng N ghae Wal, am
ganllath 0 Ty'n Lon i Bont
Barics, rhes 0 stondinau 'Indian
Rock' ar un ochr i'r brif ffordd;
ar yr ochr arall dwy neu dair
stondin
yn gwerthu
llestri,
stondin Ifrwythau, ac, wrth gwrs,
stondin 'lady-teasers.' Pibell neu
diwb oedd yr olaf yn 11a"VD0
ddwr, Ond ei wasgu, chwistrellai
dwr allan i wyneb neu i lawr
gwddf y diniwed!
Ar
ddiwrnod
gwaith,
dihangai llafnau o'r chwarel a\vr
ginio, eu bryd ar eu mwynhau eu
hunain yn bennaf. Un tric a
chwaraeent
yn
aml
ar
berchnogion
stondinau
oedd
C)YIIIU un neu ddwy wrth gerbyd
oedd -vn araf vrnwthio
drwv
dd\\'sinau" 0 nad cannoedd 0
bobl. Tynhau'r cort}ll ac )'n araf
llusgai'r stondinau'n swnllyd ar
61 y cerbyd, yr Indian Rock yn ei
sgrialu
i bob c)rfeiriad
a'r
perehnogion
yo
gweiddi
mwrdwr!
Yn fyr, eich byd a'ch by\vyd ar
ddiwrnod ffair oedd crwydro'r
cae syrcas, weithiau dros eich
esgidiau mewn llaid; allan i'r
briffordd ac ym"vthio eieh ffordd
dnv),'r dyrfa i lawr neu i fyny;
eich coler a'ch crys yn wlyb
domen, a'ch poced wedi g,vagio
cyn amser teo
Gyda'r
nos,
a
dyma'r
ysblander i mi fel dipyn ° artist;
y lampau yn chwythu
fe1

nadroedd naptha ar dan a'r
fflamau yn com a gosnvng. Y

#

feaow swnllyd,

i~ddw

afreolus.
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( i arbed coiled i'ch teulu)
Cysylltwch a'r isod i weld mor rhad
yw cost yswlnant gyda CDH

Andre (BetheI/Llanberis)
Bryn (Mon)
Euryn (Caernarfon atr cylch)
John Eifion (Penisarwaun)

CDH
Ymgynghorwyr

Anannol

Allnibynnol Lleol (sefydlwyd 1974)

Ffon: (01248) 355055
Cyfarchion

y Tymor i bawb
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Glanffrwd
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Nadolig
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Blwyddyn
Ngwydd Dda
Q.

ibawo

unsl: you a Meny Christmas',

wir! Mor gwrtais ag unrhyw
siopwr di-Gymraeg yn ebychu
<English' os meiddiaf ddweud
'Bore da' wrtho, mynnais innau
bod y tri 'charolwr' yn canu
rhywbeth yn Gymraeg. Ar ganol
eu datganiad digon swynol 0
'vbfrymunwn Nadolig Llawen'
menrrais awgrymu y byddai'n
well gen i gael carol ganddynt.
Ond doedd pethau felly ddim yn
rhan o'u repertorie.
'Da chi'n gwybod "Dawel
Nos", hogia? Beth am "I orwedd
rnewn preseb"?
"0 deuwch
ffyddloniaid"?'
Roedd
un
ohonyn nhw yn eofio pwt 0
bennill
0
ddyddiau'r
ysgol
gynradd, ond mwy 0 emyn na
charol oedd hwnnw byd y gallwn
ddweud.
Trawyd bargcn, y byddai'r tri
yn chwilio am eiriau addas ac yn
dod 'nol nos yfory. Gan nad oedd
yr un ohonynt yn gwbl sier beth
yn union y"V 'carol' fe gytunon ni
y byddai pennill neu ddau yn
cynnwys y geiriau 'Bethlehem' a
'phrcseb' yn weddol agos ati! A
chafwyd cyfaddawd nad oes raid
iddynt ddysgu'r geiriau ond y
cant ddefnyddio
copi wrth
dychwelyd i'n swyno, Ae ymaith
a'r tri yn smol ddigon igyflawni
eu rhan hwy o'r cytundeb; yn
benderfynol 0 fod yn garolwyr
go iawn ac yn llawn gobaith y
b}'ddem ni }'Il ein tIO yn cad\v'n
rhan ninnau o'r fargen.
Mae'r \XI}'I yn mynd yn nvy a
m\vy seci\\,lar wrth i'r elfennau
Cristnogol gael eu tynnu ohoni:
y preseb \vedi ei \vahardd gan
fwy nag un cyngor am ei fod yn
dramgwydd i grefyddau erai11;
ealendrau adfent ar bob thema
ond stori'r Geni; jingle:> yn lIe
carolau. Ond dioleh am bob
arwydd bod y Crist yng nghanol
yr Wyl 0 hyd: gwasanaethau
arbennig yr ysgolion a'r eglw}'si;
geiriau
a 11uniau'r
cardiau
Nadolig; baelioni'r gefnogaeth i
focsys esgidiau Plentyn
y
Nadolig a savvl elusen arall; a
sain hyfryu y carolau.
Rwy'n
obeithiol y bydd repertoire ein
tri gUlr dOeLh ninnau'n nc~ ali
nos yfory.
Ond er pwysiced cael Cr;st

•

(i arbed coiled

GWR DOETH?

Fe ddown nhw'n 61 nos yfory.

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

ychydig yn

I#I~f~'r

. Uri furrud fach

Pa un o'r rhain sydd bwysicaf?

L~f~rl1\l)')
,-h",i'n fedd~· braf] rhSt

yn

•

Eco straeon neu luniau 0 hen ffair
Nant buaswn umh. fy "todd yn
clywed gennych. Bydd yr holl
wybodaetlz yn cael ei osod ar wefan
y pentref - sydd y11 cael ei adeiladu
ar hyn 0 bryd. LLINOS H JONES

810ddestwyr yn mynd a dod i'r

ac Diu pe[ll
ullehyffr~din ol;dd tJWcld ambell
~~~~~~ll~
j hw" !l'r 11!lll. fltll (1
Ll i "t ~v~h~l1lR
weal lrofr droll
mClvn Cl1C~ir\
u\;lpu i dipio
IYUlloniaic> urn dQi(~,J! W~dl'r
dc[~~ds}ucneilio1 hod ytt at en~h c\.vbl, y 1\ h w o~ddi roa y Drl[
I ffcllll\VYl Y fro rrll tJylllltilll )'11 t}ryninll. NOllOIl y ffAir )'Y.n
h..l " d~c]ol d;adclll Wedi11" hnll I;)Qratowyd c<'1'lonn!lu M' ~ucyf~r.
{'mlt"~~".rp;mlgch yn uaiQOll "h!li corl!lJln~u yrlQ n1!ll\ijr C:iC
llUPUD
01 IJ)Y hunnif wV6"'4) 1'w
Wal, '0.. £ PIi,~y~Jl)'~Y ~Jrcas
•
(lor!) ill yrt VI' heai. ~ef Y 1!llfOa 0
D1))rnoll \lyn )' ff~il, ial ("'6" nll(;n PUflll )'1 .Bl~) V rr)'J
6od; d, all!\" ;1" 1'1 .. ,+ tl(\i'liti !l hrnnYl
!\t\~(\r'lI
rh!t1 o'r
\! IIU leI hctJOI! ltllJro bYe'lellBarn corlannau
\'Vflll
rilCiliuu'r
~; \1nA Jd~.~.
hllt~ ~ ilWt'dd
f~n'Went. -Ucth ddlt!Wydtlni
ynO
cun (11111 flJJUCJl a( J vipul rfe Oorc'l [[nil - ni )Yn: Dv.~'W\
~'-'ntof
A fI
~\rrr!1(;. Am Q~t\t\~,t drum di()(1orl1eh me\Vfl

...... cIA

Ai'r rhialtwch a'r hwyl ymlaen
tan hanner nos, Fesul un ac un,
ymadawai'r dorf derfysglyd. Yn y
diwedd, doedd ond ambell i
feddw lleol yn ymbalfalu am
scintwar ar yr heal Darfu miwsig
aflafar v svrcas! Darfu'r cnecs a'r
cwffi 0, Ymadawodd " stondmaul
Doedd yn aros ond mudandod y
syrcas, heb ddiadell
heb ei
gwerthu - ac ysbwriel, )' sothach
a'r atgofion ar 61 y ffair.
ELFED THO!\iAS
Os oes gan rhai 0 ddarllemoyr yr

yng llRh9noi ein Nadolig macon
I

bwysicach C1 saet ynS nahanol
ein hywydRU. Y CriSl sy'n
llarddu'r ~..rdyn yw'r Crist all

harddu bywyd~u'r rhgj sy'n
ymlllllricd ynddo. Y Crii)t Gy'n
Uenw;'r

carolau yw'r (~rist all

lenwi calonnau'r
rhai :;y'n ci
buru, Y Cn~\ ~Y"l lSorwedd
mewn pt'~~~h ~rw'r CriSL 911
g}rnnal y rhui :>y'u borffw)'lj urno,
V (~r~st syl{l ~yf()I~t'holli~r
Nadollg
nV'l
Grii:>t D) '11
~)'t9¢thoB!'n
holl
fyw~ld.
Ll9wenyU(] y nc[ocdd 11 bcnuirh
y Cr:st Co arnoch ~ ~d dros yr
Wyl a Lhnvy'r nwyddyn ntiwydd,
JOHN PRTTCIIARf)

CLWBERYRI
CYM'RYD ARNO!
Llynadd, bu imi daro ar gyw
bumcath, a oedd yn llechu wrth
fon clawdd ar ochr y 16n. Cyn
gynted ag y sylweddolodd y cyw
bumcatk fy mod yno'n plygu
drosto, dyrna fo'n cymryd arno ei
fod - o'n farw gelain! Gwyddwn
inna' fel arall, gan fod ei lyg'id yn
adrodd cyfrola'. Bob hyn ac hyn
byddai ei lyg'id yn symud. Daliai
ati, er ffugio ei fod yn farw, i
anadlu. Roedd hefyd yn fy
ngwylio! Dotais yn Ian ato. Gyw
bumcath, hefo cryn dipyn 0
wynder yn perthyn iddo ydoedd
hwn, hefo rhyw gymaint
0
strirnynnau lliwia' rnelyn-ddu; un
o dri cyw, (ac hwyrach y caf amsar
cyn diwadd y Ilwyddyn gyfredol i
son
rhywfaint
yn fwy-fwy
wrthych am byn i gyd!). Gofalu
amdano'I hunan roedd o. Ceisio
amddiffyn ei hunan rhag perygl.
Er mor ifanc yr ydoedd gwyddai
o'r gora' sur i osgoi perygl; y cam
cynta' am wn i cyn troi'n oedolyn,
a dechrau magu teulu.
Wedi gofal u am ddiogelwch y
cyw bumcath, dychwelais ruag
adra, gan fynd ati i chwilio am
hanesyn
rhyfeddol,
0 eiddo
Margaret
Patterson,
a
gynhwyswyd yng nghylchgrawn
Nature in Wales (13/2), Hydref, y
fiwyddyn
1972,
t.t.135-136.
Cafodd Marged ar ddall t ym m is
Hydrc[ y flwyddyn 1971 bod
bumcatb
diymadfanh
ym
Mhriddell, a oedd yn gorwadd ar
leindir glaswelltog ar ochr y

hriffordd

0

Aberteifi i Ddinbych-

mewn gwely wedi'i greu 0 sachau.
Bu iddo atgyfnerthu. Roedd yn
bwyta cig arnrwd, a gadawyd iddo
bowleniad 0 ddwr glan croyw.
Pan agorodd Marged ddrws y sied
drannoeth,
hedfannodd
y
bumcath, gan godi'n uwcb ar ei
ddwy adain, hyd nes taro'n erbyn
rnur, Llithrodd i'r llawr. Do, mi
gymerodd arno ei fod o'n farw!
Aeth
yn llipa i gyd! O'i
archwilio'n
ofalus canfyddwyd
nad
oedd
wedi'i
anafu.
Penderfynodd
Marged
ailddychwelyd
yr aderyn
i'w
gynefin, ond wrth fynd i'w 'n61 i'r
sied, canfu fod yr aderyn wedi
disgyn drosodd fel un marw, a'i
gorfT yn llipa i gydl Doedd dim
byd o'i le ar meinaps. Cymryd
arno ei fod 0- wedi marw roedd 0,
gan I1"V feddwl efallai y byddai'r
byd o'i gwmpas yn gada'} llonydd
iddo! Clyfrwch? Darbodaeth? Ai
ei reddf amddiffynnol oedd ar
waith? Galwch chwi ef beth a
fynnoch.
Hyd yn oed wedi
eyrraedd ei gynefin, a'i godi o'r
gwely sachau yng nghefn y
modur,
a'i osod ar foncan
laswelltog mewn stamp 0 gae, beb
fod
ymbell
o'r goedwig,
penderfynodd y bumcatb lechu'n
yr unfan, mor llonydd a delw
gerfedig, ond bod ei lyg'id yn
deud fel arall ynre! Y diwedd fu i
Marged ei godi, a'i daflu i'r awyr
ac yn ddidrafferth hcdfannodd yr
aderyn i ben coedan gan lanio'n
berffaith
ar frigyn!
Vna ar
arnranriad,
cym erod.d at ei
adenydd, a theithio drwy'r awyr i

.\iarged at yr
llip9, hefo'i

ben coed an arall ac oddl yno ar
draws y dd61 i'r goedwig gerllaw,

agor, a
gorwcddai ar un ochr. Acth hitha'
a'r !lderyn ~dr9,ble y'i gosotlwyd

cyn diflannu o'r golwg, nid fei
aderyn marw, ond yn hytrach fel

y-pysgod. Pan seth
adcryn
rocdd yn
adenydd
fymryn

ar

Clucryn hynod fyw!
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symudodd i fyw i'r Bahamas.
Priododd a Sylvia, merch tywyll
ei chroen, a ganwyd tri 0 blant
iddynt.
Bu farw Y Group
Captain Lionel Brabazon Rees
yn 1955 a chladdwyd
ef ym
Mynwenr Nassau yn y Bahamas.
Llywyddwyd
y noson gan
Wyre Thomas,
a roddodd
grynodeb 0 gefndir amrywiol
siaradwr y noson. Y n ei gerdd
'Ucheldir' cafwyd digrifiad byw
iawn
0
fywyd
yn
ardal
Trawsfynydd a'r Frongoch gan y
Bardd John Norman Davies.
Ar
ddechrau'r
cyfarfod
cafodd y Llywydd, Ralph Jones,
y fraint 0 estyn croeso i aelod
newydd i'r Clwb, sef Y Parch
Deiniol
Morgan,
Llanberis.
Treuliwyd
peth
amser
yn
gwncud
trefniadau
ar gyfer
cyhoeddi'r
llyfryn i ddathlu
hanner can-rnlwyddiant
)' Clwb
yn ystod y flwyddyn 2005, a
fydd yn cael ei baratoi gan Rol
Williams.
Diolchwyd i Alwyn Evans
am sgwrs ar destun diddorol ac
anghyffredin
gan
lola
Llywelyn.
Cyhoeddodd
y
Llywydd bod y cyfarfod nesaf
i'w gynnal ar nos Wener, Ionawr
7, 2005. Y siaradwr fydd Dei
Tomos, gyda Geraint George yn
llywyddu.

Nos Wener, 3 Rhagfyr 2004
cynhaliwyd
cyfarfod
olaf y
flwyddyn, gydag Alwyn Evans,
Caemarfon yn siarad ar destun
diarth iawn I'r aelodau, sef
hanes y Group Captain Lionel
Brabazon Rees, genedigol 0 BIas
Llanwnda, Caernarfon. Ganed y
gwr hynod hwn yn y flwyddyn
1884 gyda theulu ei fam yn
hanu o'r Iwerddon, a theulu ei
dad yn hanu 0 Gaerfyrddin. Ei
daid a sefydlodd
Yr Herald
Cymraeg, Wedj addysg mewn
ysgolion bonnedd
yn Lloegr
ymunodd Lionel a'r fyddin, gan
ddringo i uchel swyddi yno.
Cyn y Rhyfel Byd Cyntaf,
derbyniodd
hyfforddiant
ar
gyfer hedfan awyrennau,
ac
ymunodd
a'r Royal Flying
Corps ar ddechrau'r rhyfel. Ef
oedd y peilot cyntaf, yn 1915, i
saethu awyren Almaenig
i'r
llawr. Gorffennodd
ei yrfa
filwrol yn ystod yr Ail Ryfel
Byd.
Roedd y teulu yn aelodau o'r
clwb hwylio
brenhinol
ym
Mhorth yr Aur, Caernarfon, ac
yn y cyfnod rhwng y ddau ryfcl
hwy1iodd Lionel i'r Caribi, a
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Mrs Margaret Cynti Griffith, Cynfi. Ffon: (870394)

Hywel Williams

Alun Ffred Jones

Aelod Seneddol

Aelod Cynulliad

Etholaeth Caernarfon

CYMORTHFEYDD
Os oes gennych tater yr hoffech ei
dratod gyda'r A.S. neu'r A.C. mewn
cymhorthfa, ffoniwch 01286 672076
i wneud apwyntiad
neu

ysgrifennwch atynt:
Swyddfa Etholaeth

8, Stryd y Castel" Caernarfon LL55 1SE
neu

e-bost: williamsgw@parliment.uk
•

Ar Ben Arail y Lein

cow bach sydd wrthi mor gated
yn clirio ac agor llwybrau a
mvnediadau
newvdd
1 rai 0
fannau mwyaf anghysbell ein
dvfroedd,
Buasai
mwy
0
•
gymorth yn dderbyniol ofnadwy
gan fod y gwaith yn ddiddiwedd.
Gwairh arall fydd wedi dod i
ben erbyn y rhifyn nesaf yw
Melin y Cim, Ponrllyfni. Rwy'n
gobeithio y bydd lluniau ar gael
erbyn y rhifyn nesaf. Peth sobor
yeti pan mac rhywbeth yn
digwydd i'r cyfrifiadur a'r holl
system yn methu. Efallai bydd

cael gwell rheolaeih ar tocio
Dywarchen ~·n ~ tod ~. tyrnor i
ddod.
Bwriedir,
yn ystod
Mawrth 'OS, brynu i rnewn tua
1.500 0 frithvll vr enfys, rhai
rhwng P\V)"Sa phwys a harmer,
stocio 200 yn union i Dywarchen
at ddechrau'r tymor ar 1 Ebrill,
yna stocio 200 yn fisol hyd at fis
Medi. Erbyn hynny bydd y
pysgod wedi cael tyfu i fod tna
dau a thri phwys.
Bydd y
gweddill yn cael eu tyfu 'mlaen
yn y ddeorfa er rnwyn cae I
sylfaen dda 0 frithyll
dros
bedwar pwys i'w cynnwys gyda'r
stoc newydd am 2006. Amser a
ddengys sut y bydd hyn yn
gweithio. Wrth gwrs nid oes
sicrwvdd pendant wrth Iagu

Sicn

Corn wedi rhoi rhvwbeth
i= fy hOl<an ~ deIntr;s r broblem_

unrhyw anifail.
N id nvszod vw'r uruz netn

Un nc)vyuu cfallai!!
Mae dieon (\ ~t!lr!ld we(lj hod
am y :Felin tea droi) ddwy
llvnedd
hcllach. V dyl~t<!tuydd
J
f\vy'n cLlr}rcl1 ymli1cn dlO JW
f rein u'r
dod r('f" U !l thrg f(\d
cyilllUn llo~'r 11(;[),.
Qwa~th pl~erUA MI~II vr gC1ell
VIlll:1 u' r ftyyYod),n yYY 'i'i{~~~J
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mnC'II urllU~l wllV§ .5"'Y'Y1Jy n :rer
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bry~tJr hwnv

sy'n

Amser rawel cyn belled ac y mae
'sgota yn y c..vestiwn, ond parhau
mae'r gwaith i uwcbraddio'r
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YA YSGOL FEITHRIN.
Cynhaliwyd Noson Tan Gwyllt
Iwyddiannus iawn yn yr Ysgol
Feithrin ar 3 Tachwedd eleni a
hoffwn
ddiolch
i bawb
a
gefnogodd y noson yn ogystal a'r
rhieni a oedd yn helpu ar y
stondinau.
Daeth y plant (a'r staff!) i'r
Ysgol Feithrin yn eu pyjamas ar
Ddiwrnod Plant Mewn Angen a
gynhaliwyd ar 19 Tachwedd eleni
a chasglwyd arian tuag at yr
elusen. Gweler y lIun o'r plant yn
eu dillad nos.
Cynhelir Parti Nadolig y plant
eleni ar ddydd Mawrth, 14
Rhagfyr am 1.1Spm. Ni fydd
sesiwn Ysgol Feithrin ar y bore
hwnnw. 8ydd y plant sesiwn bore,
prynhawn a Cylch Ti a Fi yn cael
te parti i'w ddilyn hefo cyngerdd
gan y plant, yna bydd Sian Corn
yn galw gydag anrhegion iddynt.
8ydd cyfle i brynu raffl ymlaen
lIaw i ennill Ilu 0 wobrau amrywiol.
Bydd yr Ysgol Feithrin yn cau am
Wyl y Nadolig ar ddydd Gwener,
17 Rhagfyr, ac yn ailagor ar
ddydd Mercher, 5 lonawr, 2005.
Hoffwn ddymuno Nadohg Llawen
a Blwyddyn Newydd Dda i bawb
a diolch yn fawr am eich
cefnogaeth yn ystod y tymor

diwethaf.
DYMUNA Carol Ann Jones, 59
Pentre Helen, ddiolch 0 galon i
bawb am yr holl anrhegion a
chardiau
a dderbyniodd
ar
enedigaeth ei merch, Angharad
Elisabeth,
ar 24 Tachwedd.
Diolch yn tawr iawn.
MARW. Yn dawel yn Ysbyty
Gwynedd.
ar fore Sui, 28
Tachwedd bu farw Mrs Elizabeth
Mary Williams, gynt 0 Tegfryn, t 3
Ffordd Deiniol. Yn enedigol 0
Clwt y Bont, roedd hi'n weddw Mr
David Wiliams, Bu'n byw am dros
60 mlynedd yn Ffordd Deiniol, a
lIawer yn ei chofio yn gweithio yn
yr adran 'drapery' yn yr hen Coop.
Oherwydd
lIesgedd
symudodd 18 mis yn al i Gartref
Cerrig yr Afon, Y Felinheh.
Roedd yn aelod ffyddlon yn
Eglwys
Ebeneser,
lie
bu'n
athrawes Ysgol Sui ar ddosbarth
ieuenctid
ac
oedolion
am
tlynyddoedd. Yn 1997 derbyniodd
Fedal Thomas Gee.
Cynhaliwyd ei hangladd fore
Gwener,
3 Rhagfyr,
gyda
gwasanaeth
cyhoeddus
yn
Ebeneser dan ofal ei gweinidog, y
Parchg.
John
Pritchard,
a
rhoddwyd
hi i orffwys
ym
mynwent Macpela.

lli''''gar ymn'n hedfnn nifer 0
...
, ~i{hiJu'n dclvdd.iol,
vn
01 ac
.
.

Hasson, Caernarfon, am ei

dan .
v bont Roedd .~'n
syndod irni faint 0 bobl sydd
wedi ei weld am •v tro cvniaf
•
wrth g\..'r io yn )' fan yma. Ond
peidiwch a rnynd yn agos i'w
nyth, gan ci fod )'n un 0'X' pethau
mwyaf drcwllyd dan haul
Un 0 greaduriaid mwyaf swil
ein bro YVv'r ci dwr. Wrth
stelcian ar ymylon Llyn Doctor
neu ym Mhen llyn pan mae ar
dywyllu yn ystod Mehefin a
Gorffennaf, gellir ei weld. Man
arall i'w weld heb orrnod 0
drafferth Y'Y Llyn Tan Pant,
Llanberis.
Cynhaliwyd
Pwyllgor
Blynyddol y Gymdeithas ar 9
Rhagfyr,
yn
yr
Institiwt,
Caernarfon.
Bydd
codiad
rhesymol ym mhris tocynnau
am 200S, a hefyd cytlwynwyd
'Tlws Torni Lovell'
i Carl
"vrnlaen 0

\V31th

er budd \'• clwh

Hc~'d
cyflwynwyd
y
canlynol: Tl\\ s W. J. Williams
am yr eog trymaf 0 ddyfroedd "y.
gvmdeithas
i John
Penny
Williams,
Waunfawr,
gyda
'sgodyn 12 P\vyl> 8 owns 0 Lyn
Gamage, Afon Scion t.
Llyfyr Longest Cast 1 John
Allam,
Llanrug,
fel
gwerthfawrogiad
ar
ei
ymddeoliad
0
fod
yn
Gyfarwyddwr y clwb a J. Vyrnwy
Evans, Caernarfon, am ei waith
rrwyadl dros y blynyddoedd fel
aelod o'r pwyllgor gwaith.
Trwy gloi fe hoffwn ddiolch i
bawb am eu cefnogaeth dros y
flwyddyn a dymuno i chwi oll
N adolig Llawen a Blwyddyn
Newydd
I...
wyddiannus
a
Thawel.

Htrw

PRICE I-IUGIIES.

sylw tsgotwrs. Mae

ltandOYllL
tliOdordcb
IU\lwn
popeth sy'n ymwneud :1 bywyd
UW\T}}r, a [hr",'1' cin rllcolacrn
I5Qfi\l\J~(,)5ynehnoedd siannall'r
dyfroeLld mac Dob Inarh 0 [ywyd
OWyllt yo ilw},dd('l.
Rhyw
VCtlyLliR \n1:hno~i1u'n 01 rocull
dau t,hanoUl ~n e~stedd nr y f!11nC
.(!cr l'r a[011 )'Il Gruwiu pian
sylw:.l~s ar s~~I''VI yn ~ymltd yn y
Olvr llC Yll l.locoi'r ufvu. W'ill

G"W'csty

arn

LLANBHRIS Fron: 870277

dyrnn tvcndul:" nnd ol!ddwt\ w~di

ei weld en tJIYllYOOoctld IU))'Cl,
GCC llY60den ~ d&r Mnent yft
hrrn Ofn9dw\' (11111
nia yrnll.
Un a ~th~au ernlll n!1fui'
SYU(l )'W weld yn tlLl)'LluiuI ymu
Y'-V el!1~y rlorl!ll1_ HlStilddw~h g_r
y fuin\i D) \l\! )~nJ mH'Y~parc:o yrt
Crg\vi~ ~C mi \VC1\VC11 yr aacryn

N~dl'>llaLlawQn a I3lwyddyn Newydd dda oddl wrth Ancuryn

a'r Gt~ff

23

•

CYNGOR CYMUNED
LLANDDEINIOLEN
Cyfarfu'r Cyngor ar y 7ed

0

Ragfyr.
Gweddiwyd i ddechrau'r Cyfarfod
gan Richard LI Jones.
Cofnodion, 2 Tachwedd
Cywirwyd Tan yr AlIt i Tan y
Coed, Penisa'rwaun.
Cyflwynodd Elspeth Mitcheson
adroddiad
manwl ar amryw 0
ddogfennau'r
Cynulliad
sy'n
ymwneud a strwythurau rheoli a
rol Llywodraeth Leol i'r dyfodoL
Len Jones yn anghytuno a syniad
yr 'Un Siop'. Hefyd ruedd CAB yw
os na fedrant gynnig ateb eu
hunain
nid
oes
ganddynr
ychwaith y wybodaeth i gyfeirio'r
cwestiwn i rywle arall.
•
Huw
P
Hughes
mae
gwasanaethau elfennol yn dioddef
ar draul
gormod
0
gyrsiau
hyfforddi,
Len Jones. mae Cvnzor Gwynedd
yn marcio lleoliadau cwynion a
ser ar Iap; mwya'r ser, cyata'i gyd
y rhoir sylw i'r broblen.
Phyllis Ellis, nid yw'r Cynulliad
)'D gwneud y pcthau a ddylent.
Mae newidiadau i ddigwydd ym
myd addysg. Bwriad Gwynedd
oedd cynnal cyrsiau gwybodaerh
am y newidiadau ond nid oedd
gwybodaeth ar gael o'r Cynu11iad
mewn pryd.
Diolchwyd .i Elsberh Mitcheson
am
ei gwai th paratoi
a'r
cyflwyniad a agorodd drafodaeth
werthfawr.
Awgrymodd Len Jones hod yr

aelodau

yn darllen

dogfennau

amI, hirwyntog a chymhleth
y
Cynulliad ar y naill yn lIe hod y
pwy~au i gyd ar Ull.
Materion yn codi o'r Cofnodion
Glanllau Strydoedd. Cyflwynwyd
archwiliad (3/11/04) Gwynedd yn
d\veud bod Tremeilian, Brynrefail
a Bryntirion, Penisa'rwaun yo Ian
ond bod angen glanhau olion
llifogydd ym Mryntirion.
Yr Heddlu. Derbyni\vyd eglurhad
mai i ffwrdd yn sal y mae'r
Heddwas Willdigg. Dywedodd
Len J ones bod ei ardal yo fawr
gan gynnwys Llanberis, Cwm y
Glo, Deiniolen a Dinorwig and er
hynny pan ddigwydd rhywbeth

Jones at y rhan o'r daith yma sydd
yn nhiriogaetb Cyngor Llanrug.
Penderfynwyd hysbysu'r Cyngor
hwnnw o'r ohebaith hyd yo hyn.
Y Comisium Ffiniau. Cyfeiriodd y
Clerc at Iythyr (09/11/04) Alun
Ffred Jones AC, yo dweud bod y
comisiwn yn bwriadu symud y
ffiniau er yr holl wrthwynebiadau
lleol: S3 yn erbyn, 9 0 blaid.
Awgrym Alun Fired oedd i'r
Cyngor
ysgrifennu
at
yr
Ysgrifennydd Gwladol - y Gwir
Anrhydeddus Peter Hain, gan mai
ef fydd a'r gair olaf ar y mater cyn
ei gyflwyno i'r Senedd. Gyda
chanitad y Cadeirydd danfonodd
y clerc gyfieithiad 0 adroddiad
(27/01/04) y Cyngor i'r Ysg.
Gwladol ar y 10ed 0 Dachwedd.
Gerlan, ClWI y Bont. Llythyr
Gwynedd eu bod am ail cdrych ar
y

sefyllfao

Cod Ymddygiad/datgan buddiant.
Atcb
Swyddog
Priodoldch
Gwynedd yn cydnabod bod }' Cod
yn pen anhawsterau ond y gall
aelodau wneud cais i'r Pwyllgor
Safonnau
am
ollyngiad.
Trafodwyd hyn ac amlygwyd y
gallai gollyngiad gymryd rua 6
wythnos. Penderfynwyd gofyn am
hyn cyn trafod rhoddion 2005.
Maes Parcio Marchlyn Mawr/
Teithuiyr ytz gwersylla yno.
Derbyniwyd
ateb
Cyfadran
Adnoddau Gwynedd yn dweud
nad ydynr yn gwybod pwy yw
perchen y tir ac na fu erioed ym
mherchnogaeth
National Grid.
Bydd unrhyw
gamau
a all
Gwynedd eu gwneud yn debygol 0
ddod 0 dan ddarpariaeth 'Dcddf
Cyfiawndcr Troseddol a Thrcfn
Gyhoedd us 1994' ac i'r perwyl
yma bod yr hol1 ohebiaeth wedi ei
ddanfon
i Adran Iechyd yr
Amgylchedd. Atgoffwyd y Cyngor
o
ohebiaethau
ynglyn
a'r
berchnogaeth
ers blynyddoedd,
heb lwyddiant.
D}'\vedodd Len Jones ei fod
\vedi gwario llawer 0 amser 0 un
S,~)rddfa i'r 11a1J yng Nghyngor
Gwynedd
ac
yn
y
Grid
Cenedlaethol yn ceisio datrys y
mater. Dywedodd hefyd ei fod

mew.). rl'l}""'"arda] arall 8elW'~r ef ~

wedi rhoi rhifau cofresLfu'r faniau

fCilucrfyu\vyd
amlygu
byn i'r Al'olyltydd ~imlU1DQvie~.
ti1,11 vro"Jlurf
iJff/o
A~yQ
Gwynedd
mgi ROf-yrru yW'r
rhwowm 1m )" ~~m,Y~ln~Qu
yno ,,'u

a'r 10r'I'au i'r Heddlu ood 'does
dilU w~di ~iwn~\.ld, C)'f\;iriwyd
hefvd lIt y tlgirh eu bod yn cynnau
t"flQU yno} hycl yn. (')eelyn llos8~
carat]n .... berll ;un y rhc:ol~u
llY!;TwJJ? I>yw'i~W)"d Q brQS~dJ

ffwrdu.

bod w~di gtu~ll!l't' !\t"WYtltffl\" !l',
mnrcittu [[uruu. f~ngirf)'nYYJa
cefnos~ Cals yt' lI~ddlu ~m wy"'~h
Cf\llli 61(10' yno,
Ponl >' ]:e/;". (~l'1J)t .y R"",I.
GlltlilII1lll1tl Gwyncllll bull ttoy)'ud
(man P!lS101 !l llJt\~11jldfl\ w~tf; ~11
lO:lotl. Gyfdrlol1d Len JonCLJ ttl
~edd;II y,. "dt'oddind i Wyn~dd 000 l1n~cnllil-bcinlio'r llill\ill"u
s=yn ym m_ben \lch!1 AlIt ~!lm_
fcnllcrfYIl'rY),ll Ulf;;Uffil GW)'n~dd.
J;."m H.·tliI1H~ U~~~"Jhfl
/Cwm J' GI".
1ilCtJ OlY)'llCLlLl lInd o~ ~)'llid i
'Wncud llwybr troed vft(> 61\£1 l\('I£1
modd i'r Jo~ul~~ii)iv

'Llwvhrgu

f)..",Je+""J
•

IOeU} lUG'" 0

IJloIlel

"'0
M''''l'
iOr YSa-Ol'.

c::efno{?!

law.

cn!s yr

vyfiin9Q\o\ "'in

"~ hlti rltywun !U'ruJ o'r lrymuned
)'11 5i1ailwl .~r~£'D yn rhywl~
h~hlQW ~tlcwrtel ell hun!lin, y
byduai'r hgrAn Gynll\Aniv )'n
got'ftltii i7W ~ymud !If fYrder.

Gottehiaerhau eraill
4/r;(, 09fl'J 1>ff,lwlfJ1J.

~\l

C"fwyd

aWYh0L1~2[n
I!!ln
YfUlll wyr
Piinivl<rn yn y~lod 01.11.' Tac::b~vc'!J

hod

nlgnr C1rwa yn cae! eu caruefu

)'119;

~n b~l;h6en (,) Cller6)'b~.

Y~I!rlf~Ilnulltl v Clerc, ar 01
~,,,t9~~~~b
oyd" Len Jones] at

Hennge[h GWgSllnll~ttJ LynUlln]u
! ofyn pam nacl oeclcl '1
LYIl~U[ welll Lac! gwyooo am nyn
nc noes 9J1{!encaniat~d ~ynJlltt\fl\
eyn sc:fydlu curlrcf o'r (al:h. Ar Ai
CwyncJJ

cysyl1ru a chynrychiolwyr
y
cartref dros y ffon, ateb y swyddog
oedd:
1. Cartref preifat i blant yw Afon
Goch ac felly Did yw'n cael ei
weinyddu
gan
Gyngor
Gwynedd ond gao Arolygiaeth
Safonau Gofal i Gvmru
0 Fae
"
Colwyn.
2. Dau blentyn a dau ofalwr yvv'r
nifer mwyaf sydd wedi aros yno
ond maent yn ymwybodol y
gellir cael i fyn y i 6 person yno
yo byw fel un teulu.
3. Yn yr wyth wythnos cyn i'r
bachgen 0 Gaergybi ddod yno
Did oedd unrhvw
- blentvn. wedi
aros yn yr eiddo.
Amlygwyd
anfodlonrv ..ydd ac
amheuaeth o'r stori a ddvwedwvd
ar y ffon, ni chafwyd ateb
derbyniol i gwyn flaenorol bod )'
tai allan wedi eu haddasu fel
anheddau. Mae pum car yno yn
amI. Penderfynwyd C)' ylltu a Mr
Aled Gibbard 0 Gyngor Gwynedd
ynglyn a'r angen i gofrestru a i
•

gael mwy

0

0

wybodaeth gywir,
Rhazfyr

gwneir

gwauh cynnal ar bont 0 goi
Brynrefail a hefyd 'dec' newydd ar
born Ty'n Gerddi, Deiniolen.
Adran Gwaith a Phensiynnau Ar
gais Mr Hywel Williams
AS
ysgrifennwyd
at
Y
Gwir
Anrhydeddus
Alan Johnson
i
Whitehall i wrthwynebu bwriad y
llywodraeth
i gau swyddfa
Thetford House, Porthmadog
a
chanoli
prosesu
ceisiadau
i
Wrecsam.
Lloches Bws i Rhiwlas.
Cyflwynwyd copi 0 lyrhyr Mr
Iwan Evans, Pennaeth Cynllunio
Gwynedd i Mr HyweJ Williams
AS yn areh cais yr aelod am
arosfan. Awgr)'lllir yn y llythyr i'r
Cyngor
yma geislo cymorth
ariannol
0
Gronfa
Gwella
Gwynedd gan mai cynnal a chad\v
cysgodfannau
yw cyfrifoldeb
arfero! y Cyngor.
Cae Pella, Rhiwlas
Adroddodd Hefin Williams bod
Ambiwlans wedi methu mynd
yno oherwydd ceir yn parcio ac
hefyd wedi methu lroi'n 01 )'11
uwch i fyny am yr un rheswm.
Cyfeiriodd Elspeth Mircheson
at gais blaenorol am faes parcio yn
yr arda1 yma onewrydd nifer y
ceir. Pendcrtynwyd ar tythyr c~yn
i Wyncdd, g(fn b,vyslei:;io ar y
perygl 011' Gwasanaeth Tan yn
111CthuC)Tft&~u\l y ll~ ,
lWnlpiithil\l ~yt1ymder, Ilhlwtas
Cyfeil'iodd H~fin Wrll1!lm!l nnd
yw'r ""Uilh 'rYGdi wi 9rffvn Ilythyr i WY11~dd.

Cytillufti~
Ffin

Llunbs;ri1)/Llilndd~iniQlvll.

D~rbYf1twyd DIm m!lnwl oddl
wl·th WYllvtJ'fl yn ditttn~olr

~n.

l)yW~d6dlt T.~" ]oneg ei bod vn
bwyoib" uleoffu'r I\driln G)-nll~niv
(>'hyn nan tydd rhyw dd9l0lYln9d
yn y gpodol. hwsrym ...vyd 5Qfyn
f7r Adr!ln 11 V'lJ holl !ldelilldllu
N"LiQn~ Gri~ w~J~
e\.l l1eol; yn y
aymtln~d tnrwir.

Ceislaaau

W1DCJJ:

Ncwiiliilllau:

a

gani4l14lwyd getO

Bigil, Bethel.

J\1yt1~tt.rn~GrOeS10n. Re[hel.

cwestiynau

a

ofynnwyd

Nghynadlcddau

Rhaglen Gwaith Ffyrdd

Yn ystod mi

Myoedfa: Monfa, Brynrefail.
Adeilad cadw olew: Pen y Llyn,
Brynrcfail.
Tanciau
Nwy:
Bro Rhiwen,
Rhiwlas.
Estyniad: 1 Cae Cerr.ig, Deiniolen.
Estyniad: Cae Main, Deiniolen.
Llwyhrau
LLwybr 107. Dros y Ffordd i Beran.
Cyfeiriodd Len Jones at gyflwr
drwg y llwybr yma unwaith eto.
Gan nad oedd ateb 0 Wynedd i'r
llythyr blaenorol penderfynwyd
eu hatgoffa.
Corlan
y
BOIll,
Deiniolen.
Dywedodd Dafydd Morris bod
loriau Peters, contractiwr
Tai
Caradog yn difetha'r llwybr a bod
gwteri yng ngwaelod 'Bateri' wcdi
eu cau 0 gan1yniad i'r gwaith.
Awgrymodd Len Jones i'r Clerc
gysylltu a Chlerc y gwaith yo Nhy
Elidir .
Adroddiadau
Un ILai.s i Gymru. Dywedodd Len
Jones nad oedd ateb i'r un o'r

Cyngor

yng

Blynyddol

Bro a Thref

Awgrymodd
bwyso
Horvmau
lleol.
•

Cyrnru.
ar

gael

Cum Un Llais Cymru i gynghoruiyr
neuiydd. Rhoddodd
Pat Jones
fraslun
o'r
cwrs
yng
Nghacrnarfon. Gwariwyd y bore
yn egluro'r Cod Ymddygiad ac yr
oedd yn agoriad llygaid. Y n y
prynhawn
ffurfiwyd
grwpiau
trafod a chadeirydd
i bob un.
Roedd yn gwrs da, gwerth ei
fynychu.
Bydd angen
symud y fainc
mileniwm o'i lleoliad presennol
YIn Methel gan hod )' Cartrcf
henoed yn cael ei newid i annedd
preifat.
Addawodd
Hu\v
P.
Hughes }lmholi yoglyn a lleoliad
ger y Bedol.
Adrodd(.)dd Dafydd Morris bod
siop Clv.ll y Bont yn cau ond b)rdd
y Post yn dal ar agor bob bore.
Cwrs
Cymdeithas
Clercod
LJywodraetbau Lleol
Myoychodd y Clerc y cwrs ar
'Cyllido
a rheoli
Prosicctau
Cymunedol' yng Ngregynog ar y
18
0
Dachwedd.
Cafwyd
cyflwyniadau
gan bum person
profiadol yn y macs 0 geisio am
gymorLh aria nn 0 1 0 bob math 0
ffynonellau. Bydd y \V}'bodaeth a'r
cysyl1ti.ndol1 or gael gran y Clerc ar
gyfcr y C)·ngur.

Mae

Pr()S1.~ct ~111In;oa

Me/Iler

ETYri

yn dymuno

N ",d911s Ll~Yr'~na
Blwyddyn Newydd l)d9. i'n
holl U\illilll liaid, cWGm\tri"id
a chefu6~yt'.
I fwyta ac yfed mewn
a\v}'rgylch brdf, ueul uol~

8a1 wc h ac\.v I

"""»UlI
YR H~N Y~liUL. tlK) ~UFAIL
f'r¢:ii Q1286 685462

BETHEL
Geraint Ells, Cilgeran. Fton: (01248) 670726
Camera yn ngofal Richard LI, Jones, 5 Y

ocet.

Fron: (01246) 670115

DIOLCH.
Dymuna
Megan
Humphreys a Liz Evans, trefnwyr
cinio Clwb Bro Bethel am eleni,
ddiolch yn fawr i Caroline a staff Y
Bedol am y wledd ardderchog a'r
croeso ao l'r holl fusnesau Ileal a
ftrindiau ym mro'r Eco a thu hwnt
am eu haehoni, mewn arian a
rnoddion at y raftl.
Diolch yn fawr a Nadolig Uawen
a Blwyddyn Newydd Dda.
DIOLCH. Dymuna Geraint ac Ann
Parry, 3 Stad y Rhos, ddiolch 0
galon i bawb am bob arwydd 0
gydymdeimlad a ddangoswyd tuag
atynt yn eu profedigaeth
yn
ddiweddar. Diolch am y eardiau, y
galwadau ffcn, yr ymweliadau
personol a'r rnoddion hael tuag at
gronfa
y clefyd
Alzheimers.
Casglwyd £450.
DYMUNIADAU GORAU am benblwydd hapus yn 80 oed i Nancy
(Rhos Lyn) ar 30 Rhagfyr. Cariad
mawr oddi wrth Trevor, Eluned,
Brian, Sioned, Elwyn, Elen, Dewi,
Anwen. Carol a'r tsutu i gyd.
MERCHED Y WAWR. Cynhaliwyd
cinio Nadohg y gang en yn yr
Anglesey Arms, Porthaethwy, nos
FerCher, 6 Rhagfyr.
Croesawyd yr aetocau I r ciruo
gan y Llywydd. Rhian Hughes a
dymunwyd yn dda i Wyr Nora gan
nad ydi 0 wedi bad yn dda yn
ddiweddar. Llongyfarchwyd Sian
Elwyn,
mab
Deilwen.
am
ysgrifennu dam 0 farddoniaeth fel
rhan 0 gynllun Sgwad Sgwennu
Gwynedd 0 dan arweiniad Iwan
Llwyd.
Arddangoswyd
gwalth
aelodau'r Sgwad yn y Festival Hall
yn Llundain yn ddiweddar.
Mwynhawyd noson hynod 0
ddifyr ym Mhorthaethwy a chafwyd
pryd a fwyd bias us lawn. Enillwyd y
raftl gan Megan Jones, Glenys
Griffith, Rhian Hughes a Gwyneth
Jones.
NEWYDDION O'R YSGOL. Bu
diwedd y tymar yn gyfnod prysur
lawn eto eleni.
Nos
lau,
9
Rhagfyr,
perfformiwyd
sioe
adran
y
Babanod 'Y Goeden Rytedd' yng
Nghapel y Cysegr. Cafwyd naws
Nadoligaidd iawn a phawb yn
mwynhau y perfformiad yn arw.
Diddanwyo rrueru, neiniau a

wobr 0 ddewis enw i'r stoe set
'Gotod y Gorsuon', a Manon Grail,
BI. 6, enillodd y wobr am lunio
poster a rhaglen y sioe.
Cafwyd
Ffair
Nadollg
Iwyddiannus iawn eto elenl wedl ei
threfnu gan Gymdeithas Rieni ac
Athrawon yr ysgol.
Mwynhaodd y plant y Panto
'Peter Pan' yn y Rhyl ddydd
Mercher, a pharti ac ymweliad Sion
Corn ddydd lau.
Dymuna'r pennaeth, y staft a'r
plant Nadolig Llawen i bawb a
diotch am eieh eefnogaeth drwy'r
flwyddyn.
CLWB BRO. Man cyfarfod y mis
yma oedd Y Bedol, i ginio Nadollg
y Clwb. a ehraesawyd 40 o'r
aelodau yno gan y Llywydd,
Garanwy Jones. Mwynhaodd pawb
eu ctnlo bias us lawn, a diolchwyd
yn gynnes iawn i Elizabeth Evans a
Megan Humphreys am ymgymeryd
a'r non drefniadau, ac hetyd am
Iwyddo i sicrhau nifer fawr iawn 0
wobrau rr raffl, ac I bawb am
gyfrannu tuag at y raff!. Aeth pob
aelod adref gydag 0 leiat un gwobrl
Bydd y cyfarfod nesaf ar 4 lonwr yn
Festr! Bethel.
CYMDEITHAS
LENYDDOL. Yr
aetooau oecc yng ngoral cyrarroo y
mis yma a gynhaliwyd yn Festri
Bethel. Craesawyd pawb gan y
Llywydd,
Jenkin
Griffiths,
a
chafwyd
eiternau
lIefaru,
dartleniacau. deuawd a Phartl
Canu
ynghyd
it
chanu
cynulleid'aol, yr 011 yn cydfynd a
neges y Nadohg. Llinos Williams
aedd wedi tretnu'r
eytan
a
diolchwyd iddi am ei pharodrwydd i
gasglu pawb ynghyd. Ar ddiwedd y
noson cafwyd lIuniaeth ysgafn
wedi ei baratoi gan y merched, a
bydd yr arian a dderbyniwyd ar y
nason yn cael ei drosglwyddo i
elusen. Dafydd Iwan fydd y gwr
gwadd yn y cyarfod nesaf a hynny
ar nos Fawrth, 18 lanawr, yn Festri
Bethel.
CAPEL Y CYSEGR. Fore Nadolig,
cynhelir
Gwasanaeth
Cymun
Undebol am 10.00 0 dan arweiniad
y gweiniadag, y Parch Dafydd
Hughes. Cymerir rhan gan aelodau
0 ~glwysi'r cylch. Croeso cynnes i
unrhyw un droi i mewn ac ymuno

ltleiOlau'r plant Mellnrln gyaa
chymorth y dosoartn Derbyn yn yr
YSgOIonawn dyad Mawnn.

yn yr oeoie eroenrnq non.

No~ Llin A nc')~ j:~wrth.

tr~'r

adran lau oedd perfformio eu sloe i
neUQQQIQVYnQ rtem Q ffrin~U~""yn

mWvnh9U r vmWQlldd

ar

DYMUNA Geralnt ae Ann Parry,
Btad y rmos. Naoolig uewen

flrron Mugho", ~I. 0, onillogQ

y

{tuclalcn

3}

1· ~gl,.vys~nnt PeT;",
N"IIl

frno

~. nOl"",),s ~nn." l\n,-tnrn.}
l~j;(nbcrl~
j, Gapcl r l\llUQ, l.Jlulll Uh
. Coarcl )' f~n lTc:rJ c,,~u
l h.-u
. l ..AI'\~I l ~rn<~"
:lo' lXiAlI n.
"",'au nfaVl.T

a

Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth bawb yn

DMM

www.dmmwales.corn

RHODDION

RHODDION

£20: Er cof am Mr::;Elizabeth
Mary Williams, Cerrig yr
Afon, gyn t 0 Tegfryn, 13
Ffordd Deiniol, Deiniolen.
£10: gan y teulu er cof am Mrs
Katie Williams, 8 Llys y
Gwynt, Penisarwaun.
£5: Mathew Phillips, Waen,
Penisarwaun;
Mrs
Dilys
Baylis, Meirionfa, Llanberis;
Hugh a Breda, 87 Maes
Padarn, Llanberis.
£3: Mrs Ceridwcn Williams,
25 Haftlll Blnll, Llanrug.

(ni chofnod w'Yd hwy
fis dwetha)
£5: Rhodd gan Miss Katie
Roberts, Stad Tref Eilian,
Waunfa\vr; Rhodd gan deulu
Dolydd,
Stad
Ty Hen,
Waunfawr; Y Cynghorydd
Trevor O.Edwards, Llanberis.

£2: Clwb Bra Bethel.

cymdogion a Hrindiau.

....

LLANSERIS

I

Gwyngtn ac I!lflon MotJens.
~wn.y-Cwyni. J:fon~Q707.40

Atcbion Cwi~
y Capeli

Nadolig Llawen

81Wl,lddl,ln NQwydd Dda i'r lQUiU,

PlanQdaU

od

3
a

•

DIOLCH. oan n~rvaa~Tvn anton
card:au
Naoolig

NAwylld

~o.dol:Q elen; dymtJnAf
L.IQVY"n it t;}!YYYQQyn

DO!;!. lawn

~uw, :'"", cymdoa:on

nsnunruon
aIm

#r:nd:aL'

GO lion cynnes moen i gya - DrlYJ
Q~yli~.
Mojrlo~f~

e7 M"Q~
PgoQ.rn. dOl,lmUnO NQOOlig ll~wQn
IJYMVNA Ilw~h

ill

ones
ContI",twrr
TrydiU\
Go12uaaau
Arerh-..rne

~ TTnnal~UI OYO gan na fYOOt2nt yn
Qnton card;au QIQni. ~offal Qroda
QQi91'ittlyn f"VYr i 9~VV9 ~m 0\.1

carealgrwyad Ira ou yn yr y:;oyty
9C ~r 01 nod ~drQt.

fenrala, Tregarth. Gwynedd

ac

(jWn~rthi
eymTU Cyfan
Aelod o

Pfon; 0124B 6012S7
Fton (nos):

•

NICEIC

01248600477

a 601011

contnawyr f!yOin

lliflldllfoa Y1 Lrrut
1(rGlftldl2~tl\OI

Cyf.

Prif ~wyddfa

offer termn Tan

gr9Qi\,

a Olwyddyn Nowydd ~da P.. toulu

Whi tehead

Ftuc5i 01248 601982

1

TROIB
YTYYN
SlOP GROSER
W

edi deufis a waith ealed
mae Kevin
a Catrin
Davies wedi troi Bwyty'r Caban
ar Stryd Fawr Llanbcris yn siop
groser hwylus i drigolion y
cylch. Gobeithiant gyflogi hyd
at 20 0 bobl yn llawn neu ran

amser.
Dan yr cnw 'Costcutter'
mae'r siop newydd yn gwerthu
nob math 0 nwyddnu groser,
papurau
newydd,
diodydd,
sigarcts, locynnau lrydan a ffon.
Y no hefyd gellir llogi DVDs a

chasetiau fideo.
Meddai un o'r cyfarwyddwyr,
Gareth Evens, 'Mae pobl yn

faleb iawn o'n gweld ni'n agar a
chynnig rhagor 0 ddewis i bobl
yr ardal. Roedd o'n waith ealed
gorffen pob dim mewn pryd i
agor ar 10 Rhagfyr, ond mae
popeth bellaeh yn ei le!'
'Bydd y siop ar agor 0
7am-l0pm,
saith diwrnod yr
wythnos. Y n ogystal a nwyddau
Cosicuuer, rydym hefyd yn

gw er t h u

llefrith,

cy n n yr c h

lleol

fel

bara

a chig.
Mae
gennym gownter 'Bake'n Bile'
sy'n
gwerthu
roliau
a
breehdanau blasus - gwasanaeth
sydd eisoes yn boblogaidd
iawn.'
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61 Rhodfa'r Pare
\Vrccsam IJL12 7AW

Annwyl Olygydd
R\\')1 ar ganol ysgrifennu hanes
f) nheulu S) dd yn wrciddiol 0
Lanbens a Llanrug. ~li hoffwn
ddod i gysylltiad ag unrhvw un
sydd yn cofio f)' nhard, Owen

Williams (12 Vaynol Cottages,
Llanberis),

chwarelwr

yn

Ninorwig a fu farw yn 1950, a f)i
hen daid. Henry Parrv Williams
o ,,\rton Terr~cCJ Llilnrus)

+,. "".",'
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...Bwyd II Diod
• 'Off Licenco'
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(a fu farw me" n damwain

~ fu

J\l.ISTr:R WILLl."~1S

6' D' P·l;iJ .t;

9{aaofig L{aWCJTJ,a t]J{wydr£yrL J./iwyaa /Iida i baw6 oddi tutth
KEVIN a CATRIN DAVIES a phawb yn Siop Ncwydd

PQ~th [)ffRg)n Biro
• DVD"R n FidQO
ll}!Or 74ITI -

mum

bob dyl1d
gt:rJ~ .P"TYr

l012B6)

Llianb~rlo

a'O"~4

ar
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Dyrna

wir

un

draddodiadau'r byd rygbi Mae
pob gem wcdi gadacl
ci
hatgofion - cais dilys neu beidio
yo
1905;
trawsgic
Clem

Thomas;
IIinell,

y neidio allan o'r
a'r gem
ryfeddol
pythefnos yn 01. Ai'r gem ymaer ein methiant agos - fydd yn
tanio hyder ac yn ein hail
gyflwyno i'n ffordd gynhenid 0
chwarae?

Tra roedd tim Graham Henry
yn cyflawni taith ddiguro yn
EWfOP, roedd tim dan 21 Seland
Newydd
hefyd
ar daith.
Roeddent hwythau yn ddiguro

pan gyrhaeddwyd
buddugoliacrhau

C~'mrll"ar 81
~-ng Nghanada

a Llocgr, Trefnwyd gem iddynt
yma yn ~' goglcdd, yn erbyn ).
tim dan 24. Denwyd torfo 3,000
i faes rygbi Bangor a chafwyd
chwip 0 gem, gyda'r ymwelwyr
yn crafu trwodd 15-11 ar y
diwedd, Roedd hyn yn hysbyseb
gwych i ddatblygiad y gem yn y
gogledd.
Buont yn aros yma am
ychydig ddyddiau
ac un o'r
mannau yr yrnwelwyd ag 0 oedd
yr Amgueddfa
I..
echi
yn
Llanberis. Yna cafwyd 'Stop' am
bryd 0 fwyd a thorri syched yn
nhafarn y Gors Bach. Efallai eu
bod wedi camgymeryd Wil am

un

ar\v}'r eu gorffcnno1 agos,
Scan Fitzpatrick. Ar ). bwrdd
llechan ger )' bar, fc naddodd
0

nifer ohonvni
. eu henwau. P\\'\'wyr, efallai
~. byddwn yn
cvfeirio
at un 0 ser v dvfodol
.
..
rhyw ddydd,

Ar y mUI erbyn hyn mae'r
11un uchod, a phob aelod wedi ei
arwyddo, Gyda llaw, sylwch ar

yr un yn y rhes flaen a'i dafod
allan - cyfarchiad naturiol y
Maori. Dyma 'Jimmy' Urnanga,
ac mae ei gefnder eisioes yn
seren yn nhim y Teirw Duon.
Tybed a welwn ni rai o'r
chwaraewyr
ieuanc yma yn
herio'r Llewod yr haf nesaf

Gwir Bencampwraig
flynyddoedd yn 01. Roedd ei
phersonoliaeth, ei gonestrwydd
a'i
chryfder
mewool
yn

agweddau a oleuodd y noson.
Mae un dyfyniad ganddi wedi
aros yn y cof
'Pob tro rwyf yn mynd ar y
[rae, rwyn
benderfynol
0
ddangos beth y gall pobl anabl
ei gyflawni, nid be na allant ci
gyflawrn.'

Yn slcr, dyrna neges avroes
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Ie, sach 11iain a Iludw i'r
Golygydd Chwaraeon
y mis
yma. Efallai i chwi sylwi fy mod
wedi trosglwyddo
Matthew
Philips 0 glwb Llanrug i glwb
tref Caernarfon. Efallai rhyw
ddiwrnod y bydd y chwaraewr
ifanc dawnus hwn yn dangos ei
sgiliau
yn
y
Gynghrair
Genedlaethol
ond ar hyn 0
bryd, mae'n aelod selog 0 dim
cyntaf Llanrug. Ymddiheuraf
am y gwall, ac rwyf eisioes wedi
ymddiheuro
i Matthew
a
phwyllgor clwb Llanrug.
Efallai'n
wir
fod
fy
nghamgymeriad
wedi symbylu
)' tim i guro Bethesda, ceffylau
blaen yr adran, ar faes gwych
Pare Meurig. Gobeithio y bydd
y canlyniad yn rhoi hyder i'r
tim, ac y bydd y collcdion agos
yn troi yn fuddugoliaethau,

Cwis Nadolig yr Eco
1. Pa ddau Ddafydd Cymreig
enillodd
fedalau
mewn
pyllau Olympaidd
yr haf
diwethaf?
2. Pa glwb pel-droed
mae
Claudio Ranieri yo ei reoli?
3. Pa olffwraig ifanc o'r gogledd
sydd wedi cael cychwyn da
i'w gyrfa broffesiynol?
4. Beth yw enw'r ddau gwrs
golff yn ardal Biwmares?
S. Y mae un chwaraewr peldroed
rhyngwladol
wedi
sgorro 100 g61 i'w wlad. Pa
wlad?
6. Sawl tim rygbi o'r Alban sy'n
cystadlu yn y Gynghrair
Geltaidd? Enwch nhw.
7. I pa dalaith yn yr Iwerddon
mae Ronan
O'Gara
yn
chwarae?

gem
Ffrainc
ryngwladol rygbi am y tro
cyn taf
ym
mhle
yn
ddiweddar?
A

8. Collodd

9. Pwy ocdd eu gwrthwynebwyr?
10. Pwy yw hyfforddwr
tim

criced Morgannwg?
11. Pa sir criced dosbarth cyntaf

mfer o'n scf~,dliadau sydd yn
sy'n chwarae ar y Rose Bowl?
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