
Cyfarfod Blynyddol
YrECO

Y Sefydliad Coffa, Llanrug
Nos Fercher, 7pm 14 Tachwedd

Gobeithir gweld pawb a ddaeth i'r cyfarfod
flwyddyn yn 61,ac a addawodd helpu, a hefyd
holl gyfeillion eraill yr Eco yn yr ardal. Mae
gwir angen eich cymorth ar y papur bro.

safbwynt honno drwy gyfnodau
anodd. Wrth rannu'r profiad 0
fod yn aelod 0 dim Talwrn y
Waunfa\vr gydag 0, roedd yn
amhosib i osgoi ei argyhoedd
iadau dwfn yn yr holl berhau
hyn, gan eu bod yn brigo i'r
wyneb dro ar 61 tro. Roedd yn
englynwr tan gamp, ond ei hoff
gyfrwng oedd y gan, a
ddatblygodd fel rhyw fath 0
sgwrs estynedig rhyngddo ef a
Gerallt y Meuryn, gan son yn
barhaus am ei nain, ac am John
Evans, a'r WauD, wrth gwrs.
Roedd yn ddyn teulu llwyr, a'i
ofal 0 Mary, a Mary ohono
yntau, yn ddiarhebol, a'u eariad
tuag at Gwion a Sioned yn
clymu'r teulu yn gwlwrn elos.

Cyfoeihogodd Gwynn Davies
fywydau pob un ohonom a
gafodd )' fraint 0 rannu ein
hamser ag 0; cyfoethogodd
fywyd y Waunfawr, ac
enynnodd deyrngarwch 11awer0
bobol y Waun, a gweithwyr yr
Antur a'i galluogodd i wireddu
ei weledigaeth. Cyfoethogodd
hefyd fywyd ei genedl, a
diolchwn iDduw amdano.

DAF\'l)O IWA~

eenedlaetholdeb hwnnw wedi ei
wreiddio yn ei gariad dwfn tuag
at ei fro cncdigol. Roedd yn
Waungarwr i'r earn, a'i ofn
mwyaf oedd y byddai'n gorfod
gadael ei bentre hoff oherwydd
henaint. Yn ffodus, cafodd fyw
yn ei gynefin i'r diwedd, yn
medru gweld ei freuddwyd fawr
wedi ei gwireddu drwy ffenest
Bryn Eithin, ac yn wr ifanc i'r
diwedd, gan na allai Gwynn
fynd yn hen.

Roedd hefyd yn heddychwr
digymrodedd, ae wedi dal y

un Gwynn yn eynnal y capel,
mwy difrifol, ond yr un mor
ffraeth, cr yn llawn amheuon
ynglyn a'i gredo ei hun.

Y tro diwethaf imi ei weld ym
Mryn Eithin, roedd newydd
ddarllen lIyfr Dylan Iorwcrth,
sydd wedi'i gyflwyno i Gwynn
fel teyrngcd am ei waith fel
athro Ysgol SuI. Roedd yn fwy
balch 0 deyrnged Dylan nag
ydoedd o'r sawl teyrnged arall a
dderbyniodd yn ystod ei oes.

Roedd Gwynn Davies yn
genedlaetholwr wrth reddf, a'r

Crynodeb 0
anerchiad coffa
Dafydd Iwan
yn yr angladd

Hydref 19, 2007.
MAE rhai ohonom yo cael
ambell iweledigaeth, ac yna'n
symud ymlaen i'r nesa. Ond y
mae yoa rai pobl brin sy'n cael
gweledigaeth i bwrpas - er
mwyn ei gwireddu, ac er mwyn
i hynny wneud gwahaniaeth i
fywydau pobl eraill. Un o'r rhai
prin hyony oedd Gwynn
Davies.

Wedi edrych ar y byd am
flynyddoedd trwy lygaid ei fab,
Gwion, gwelodd Gwynn mai'r
hyn oedd ei angen oedd trin
pobl gydag anfanteision fel pobl
gyflawn, rhoi swyddi iddyn nhw
a phwrpas i'w bywydau, a lle i
weithio y gallan nhw deimlo
perchnogaetb ohono.

I'r rhai ffodus ohonom a
glywodd Gwynn yn esbonio'i
welcdigaeth yn niwedd y 70au,
fc wyddcm o'r cychwyn y
byddai Antur Waunfawr yn
digwydd. Fedrai neb
anwybyddu brwdfrydedd fel un
Gwynn. Scfydlodd y strategaeth
i rai a nam meddwl dros Gymru
gyfan, a sbardunodd y gweision
sifil a'r gwleidyddion i roi
adnoddau digonol yn eu lle i
wireddu'r freuddwyd.

Tyfodd Antur Waunfawr i fod
yn fodel nid yn unig i Gymru,
ond i wledydd led-led y byd, ae
y mae'n parhau i fod yn sbardun
i weithgaredd tebyg mewn sawl
gwlad, er gwella ansawdd bywyd
rhai sydd ag anfanteision, Dim
ond gWr cyflawn ae amryddawn
fel Gwynn Davies a allai
gyflawni hyn.

Y cof eyntaf sydd gen i ohono
oedd mewn nosweithiau
cyrndeithasol hwyrol yn y Waun
yn adrodd helyntion digri rhyw
Defi John (os iawn y eofiaf ei
cnw), a'i lygaid wedi cau, gwen
lydan ar ei wyneb, a'i 'r' yn
rowlio rownd yr ystafell, a
phawb yn glana chwerthin. Yr

BRYN EITHIN, Y WAUNFAWR
•

•

• Cyngerdd Iwan
• Hanes Llanberis 'Ddoe'

YN y RHIFYN HWN:

• Dathlu Canmlwyddiant a
Hanner Eglwys Crist,
Llandinorwig
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MYNNWCH Y GOAAU
OeWCH ATOM N"

Yr wyn lIeol mwyaf blasus,
Selsl9 cartref

Cigoedd parod I'W bwyta
Archebion ar gyter y rhewglst

London House, LLANRUG
Ffon:

(01286) 673574
PEN CIGYDDION Y FRO

WAVELJ:S
Bryn ae Angela Williams

Perchnogion Newydd!
yn parhau'r traddodiad gwych

•

'f""" . r 4

Lywodraeth
Cynulliad Cymru

BWRDO YR IAITH
GYM RAEG • WELSH
LANGUAGE BOARD

I S.A.N.D.S. GWYNEDD I
Gwasanaeth Diolch a
Chofio Ein Plant

Sadwrn, 10 Tachwedd 2007
am 2.00 o'r gloch

CAPEL NEWYDD,
YSBYTY GWYNEDD
Croeso cynnes ibawb
Luniaeth ar gael ar 61 y

gwasanaeth.

Hoffai Dylan a Meirion, ar ranI y Band, ac hefyd ar ran Iwan I
a'i deulu, ddiolch i bawb aI gefnogodd y cyngerdd yn
Theatr Seilo, Caernarfon, nos
Sadwrn, 6 Hydref I

Dioich i'r noddwyr, yr,
1 artistiad, y gynulleidfa a'r

I nifer helaeth 0 bobl a
anfonodd rodd tuag at yr Apel,
Pleser yw cael gweld cymuned I
agos fel hyn yn dod at ei

I
gilydd i gynorthwyo'r rhai I
bynny sy'n mynd trwy amser

I caled.
Diolch 0 galon.L ___'

DIOLCHAnnwyl Olygydd,
Diddorol iawn oedd darllen hanes
Eifion Hughes a'r teulu yn olrain
hanes eu perthynas, Ellis Williams,
o gwmpas y byd yn ddiweddar, ac
fel bu i ffilm-ddogfen o'i fywyd
gael ei ddarlledu dros y Nadolig y
11ynedd.

Fodd bynnag, ac fel gwyr
darllenwyr yr Eco eisoes, rhaid
nodi mai cyd-yrngynghorydd ar y
£film oedd Eifion. Gwir Y'V mai ym
meddiant Eifion mae llythyrau
gwreiddiol Ellis a byn yw sail y
stori. Ond nid hyn yw diwedd yr
hanes.

Mae fy nhad, John Ellis
Williams, sy'n adnabyddus ym
mro'r Eco fel 'Y Gwalch' ac awdur
dros gant 0 erthyglau a hanesion i'r
papur dros y blynyddoedd, ymysg
perhau eraill, befyd wedi cyd
weirhio gyda Sianco cyf. ar y
prosiect hwn. Yn wir, mae hanes
Ellis wedi ymddangos yn yr Eco 0
dan ei enw ef eisoes; yn ogystal a
sui y bu i'w lyfrau ar ddirwestiaeth
ddychwelyd 0 Awstralia i Gyrnru
trwy law yr Arcbdderwydd,
Selwyn lolen.

Ysgrifennodd eisoes erthyglau
yn y Saesneg befyd am ei ewythr
Ellis, yn e.e. The Countryman ,
County Quest, Caernarfon and
Denbigb Herald ac ati,

Fe'u darllenir hwy ar byd a lled
y byd yn y ddwy iaith. Bu'n
gaffaeliant mawr i gwmni Sianco
cyf. cael benthyg medal au Ellis o'r
Rhyfel Mawr, ei 'dog lag' a'r plac
copr teuluol er cof amdano, i gyd
yn ein meddiant ni yng
Ngwynedd.

Ni welaf ychwaith gofnod yn
erthygl Eifion bod llyfr ardderchog
Dr Michele Langfield, Welsh
Patagonians The Australian
Connection gyda man wall lle
cyfeiria at ein cyd-berthynas, Ellis
Williams. Bum innau yn gohebu a
hi am hyn, a diolchodd yn garedig
i rni trwy ebost am ei hysbysu nad
oedd y cysylltiad teuluol a honwyd
am ach Ellis yn ei llyfr yn gywir.

Fodd bynnag, dymunaf pob
Ilwyddiant i Eifion ar gefn ein
perthynas, Ellis Williams. Gwn ei
fod yn ddyn anrhydeddus, a bydd
yn medru cydnabod cyfraniad
sylweddol fy nhad i, a'i gyfyrder
yntau, John Ellis Williams, i'r
ffilm y tro nesaf y bydd yn cyfranu
P\vt i'r Wasg am Ellis Williams.

Cofion cynnes 0 WI ad Pwyl,
SIO~REES WILLIAMS

Darlitbydd yn y Gymraeg
a'r Saesneg

Prifysgol Bab)rddol loan Pawl II
LUBLIN

Gwlad Pwyl

Cofiwch am ein gwasanaeth newid pres tramor, yswiriant, talu
blliau, etc., yn ogystal a gwasanaethau arferol Swyddfa'r Post.

A hefyd Paypoint, Loteri a Pheiriant • Tynnu Pres (Cashback)

Cofiwch ddefnyddio
SWYDDFA POST BETHEL

ORIAUAGORI
6 a.m.-7.30 p.m.

I. (Llun-Sadwrn)
(01248) 670261 ~ a.m.-3 p.m. (Sui) I

Cewch groeso cynnes gan CLED A SUSAN

I DIOLCI·IIADAU 1

Dymuna Margaret Parry a I
Gwenno Owen, Llanrug,

I ddiolch iba,vb a'u cefnogodd i I
gymryd rhan yn yr Abseil

I Noddedig 0 ben Twr Marcwis,
Llanfairpwll, i godi arian i
Gymdei [has }' Deillion
Gogledd Cymru.

Trosglwydd\vyd y swm 0 I
£1,200 i Gronfa'r Gymdeithas. I
I _j

ROL WILUAhiS,
WljAr--r:AWR

Syr/Madam
Carwn ddwyn sylw i'r ffaith mai
ar 7 Gorffennaf 1958, am 7.00
o'r gloch )r cynhaliwyd
gwasanacth dad-gorffori Capel
Hebron yng Ngwaun Cwrn
Brwynog, hynny y\\I, harmer can
mlynedd i fis Gorffennaf nesaf.

Fe drysorir y Ilun o'r
arngylchiad trist a
ymddangosodd yn Y Cymro gan
amryw 0 ddisgynyddion yr hen
deuIuoedd fu'n mynychu'r
capel, mae'n siwr, gyda'r
Parchedigion J. P Davies a J.
Alwyn Parry yn gwasanaethu.

Gan y bydd union hanner
can mlynedd ers hynny, t)'bed a
oes awydd gan garedigion Capel
Hebron a disgynyddion hen
deuluoedd Cwm Brwynog i
gofio'r achlysur mewn rbyw
fodd fis Gorffcnnaf nesaf?

Yngywir

LLYTHYRAU

fRHODDIONI
I £20: Annie Pritchard, 1 Padarn

Road, Llanberis; Alwena a John I
Jones, Corlan ~IRhos, Llanrug.

I £15.00: Fred Owen, Carreg
Wen, T5r Du Road, Llanberis

1£10: Hefin a Pam Hughes, Llys
Myfyr, Ffordd Deiniol,
Demiolen; Goronwy Jones, Tan I
y Cae, Bethel; Teulu y diweddar
Mr Ieuan Griffitb I
(Pcnisarwaun); DwynwenI Roberts, Rhianfa, Frondeg,
Llanberis; Mrs Heulwen Jones,I Stryd Warden, Llanberis; I
Catherine Griffiths a'r teulu,

I Tan y Fron, Llanrug; Ellen
Jones, 4 Hafan Elan, Llanrug;

I Gordon a Dorothy Carter, 1
Didfa, Llanrug; Einan a Huw
Tegid, Penisarwaun; Jane ac I
Emrys, Rhydychen; Mr a Mrs
Derek Williams, Bron Eilian,
Dinorwig.I £6.00: Rhodd o'r Waunfawr.
£5.00: Mrs Barbara Griffith a'rI plant, Stad Bro Waun, I
Waunfa\Vf; Ian a Helen Parry,

I Llangefni.
£3.00: Mrs Bettv Jones, Y

I Berllan, Ffordd Capel Coch,
Llanberis.
£1.00: Gomer Roberts, Bwthyn I
Pcnygroes, Pcnisarwaun.

I

I

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

/....__

Rhifyn Oyddiad Copi Dyddlad Plygu Ble Cysylltu a Rhif Ffon

RHAGFYA 19 Tachwedd 29 Tachwedd Caeathro Clive James 677438

2

Y RHIFYN NESAF
Oeunydd I law'r

goJygyddion perthnasoJ
NOS LUN, 19 TACHWEDD

OS gwelwch yn dda
Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
NOS IAU, 29 TACHWEDD

Cefnogwch
ein Hysbysebwyr

TREFNYDD ARIANNOl
Goronwy Hughes, Elthlnog, 14 Aton
Rhos, Llanrug (674839)

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

TREFNYDD PLYGU
Shioned Griffith (650570)

TREFNYDD BWNDElU
Manan Jones. Mmallt, 7 Bro Ehdir,
Oinorwig (870292)
•

GOHEBWYR PENTAEFI

DEJNIOLEN: Nia GruHudd(872133)
BETHEL: GeraintBis. Cilgeran
(01248) 670726
BRYNREFAIL: Mrs Lowri Prys Aoberts
WilliAms, Godre'rCood (870560)
CAEATHRO! Clive .James Hafan. Bryn
Owna (07T'fi}5)
CEUNANT: Tryslan a Sioned Larsen,
eooaron, Ceunant (650799)
CWM-Y-GLO: Mrs Iris Rowlands,
Glanrafon (872275)
OINORWIG: Mdrian Jones, Mlnallt,
7 Bro ~Iidlr Dinorw'9(870202)
LLANBERIS: Gwyneth ac Elfion Roberts.
SWn-Y'Gwynl (870740)
LLANRUG: Eryl Roberts. 3 Bryn Moelyn
(675384)
NANT PERIS: Lllnos Jones 6 Nant
Ffynnon (871820)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans, Sycharth
(872407)
TAN-V-COEO: MIss Anwen Parry.
Ael·y·Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts, Pantafon
Waunfawr (650570)

GOlYGYDD CHWARAEON
Richard LI. Jones, 5 YOdel, Bethel.
(01248) 670115

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)

TREFNYDD HYSBYSEBION
Elfion Roberts. Swn-y-Gwynt,
Llanberis (870740)
eifion@eltionroberts9.wanadoo co.uk

CADEIRYDD
Y PWYLlGOR GWAITH
Geramt Elis

11m Golygyddol
Erthyglau a newyddion

at ohebwyr pentref neu I
Penarth

Ffordd yr Orsaf
LLANRUG LL55 4BA

Straeon ac erthyglau ar e-bost
storiau@ecorwyddfa.co.uk

SWYDDOGION A GOHEBWYR
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Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Clbyn, Caernarfon

Cydnabyddlr cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
i'r cyhoeddiad hwn.



Plant YsgoJ Waunfawr yn y gweithdy gyda Ensemble Cymru.

WAUNFAWR Gwener, 22 Hydref. Cynhelir
gwasanaeth Priodas arbenni.g yn
E'glwys Croes-y-Waun ddydd lau, 8
Tachwedd, am 10 a'r gloch.
Estynnwn groeso cynnes i bawb.
OYDDIAOAU I'W CAOW MEWN
COF.
• Byddwn yn cefnogi Ymgyrch
Operation Christmas Child yn yr
ysgol elen! .Cesglir y bocsys fore
Dydd Mercher, 14 Tachwedd.

• Cynhelir ein Ffair Lyfrau flynyddol
yn ystod wythnos 12 Tachwedd.

• Cynhelir Nosweithiau Rhleni yn
ystod wythnos 19 Tachwedd.

• Cynhellr y Ffair Nadolig yn y
Ganolfan Nos lau, 6 Rhagfyr.

Y CLW·B300. Enillwyr y Clwb am fis
Medi oedd: £40: Mrs Emsul Jones,
15 Bra Waun; £25: Mrs Gweneirys
Jones, Penrhyn, Lon. Ddewi,
Caernarton: £10: Mrs Rhian Ellis,
Ty'n Llidiart.
Enillwyr y Clwb am fis Hydref oedd:
£40: Mrs Pearl Williams, Parc; £25:
Mrs N. Huws Roberts, Bodrida; £10:
Mrs Rhian Williams, 6 Ty Hen.
CLWB GWYRAI. Yn S911yr ymateb
ffafriol i ailgyfodi Clwb Gwyrfai yn y
pentref - clwb 0 bensiynwyr i
gyfarlod unwaith y rms yn y
prynhawn - deallir mai ym mis
lonawr y bwriedir cael y cyfarlod
cyntaf. Cynhellr cyfarfod cyhaeddus
yn Festri Capel y Waun ym mis

. Tachwedd i giywed barn y rhal sydd
a dlddordeb. Yn naturiol, bydd nifer
y rhai tydd yn bresennol yn y
cyfarfod hwnnw yn arwydd o'r gwir
awydd i ailsefydlu'r Clwb, a fu mor
boblogaidd ar un' cyfnod.
CYNGERDD MAWREDDOG yn
Festri Capel Coch, Llanberis am
7.30 o'r gloch nos Sui, 11 Taohwedd.
Yr artistiald fydd: Dafydd Iwan, Cor y
Waun, Susan Williams, Stephanie
Welsby ac Edward Morus Jones.

Tocynnau £3 wrth y drws. Elw'r
noson tuag at gynllun Efengyl i Fro'r
Eco - 'EFE'.
COR Y WAUN YN DATHLU. Mae
Cor y Waun eleni yn dathlu el
ddengmlwyddiant gyda nifer 0
gyngherddau. Byddant ym
Mhentrefeljn (11 Hydref): Bethel
(7.15 ar 16 Hydref, yng Nghapel
Cysegr); Llanberis (11 Tachwedd yn
Capel Coch), gan gyraedd penllanw
heto cyngerdd dathlu yng
Nghanoltan Waunfawr ar 16
Tachwedd yn.g nghwmnl Sian Eirian,
Ffion (unawdydd Pigyn Clust) a chor
plant yr ysgol. Arweinir y Cor gan
Gwenda Gruffydd a'r cyteilydd yw
Ann Pritchard.

Os oes cantorlon am ymuno a'r
Cor, neu gymdeithas neu fudiad yn
awyddus i'r Car berfformio i godi
pres, neu i gael tocynnau i
berlformladau cysytlter ag
ysgnfenyddes newydd y cor, Irene
Robetts (01286 650545). Bydd parti
Nadolig y cor yng ngwesty'r Goat,
Bryncir (yr hen Glandwyfach) ar 1
Rhagfyr.

Ensemble Cymru. Yr un diwrnod
aeth plant blwydyn 5 a 6 i Theatr
S-eilio yng Nghaernarfon i glywed
perfformlad gan aelodau Ensemble
Cymru. Roedd yr ysgol wedi derbyn
nawdd gan Asiantaeth Gelfyddydol
Gwynedd a Mon i gynnal gweithdy
cerddorol yn yr ysgol wythnos cyn y
cyngerdd.
Y Cyngor Ysgol. Cynhaliwyd
etholidau'r cyngor ddechrau mis
Hydret a hoffem longytarch yr
aelodau newydd, sef cynrychiolwyr
blwyddyn 3: Morgan Jones a Mair
loxton; blwyddyn 4: Dafydd Lloyd ac
Enlli Pritchard; blwyddyn 5: Alex
Haycock a Megan Elra; blwyddyn 6:
Gruffydd Rowlands a Beca Thomas.
Bydd cyfarlod cyntaf o'r eyngor cyn
harmer tymor a bydd yr aelodau yn
canolbwyntio yn ystod yr hanner
tymor nesaf ar sut i drefnu
gweithgraeddau amrywiol ar yr lard
yn ystod amseroedd chwarae a
chinio.
Ymweliad Blwyddyn 2 a Llanberis.
Ddydd lau, 18 Hydref, bu plant
blwyddyn 2 ar ymweliad yn
Llanberis. Cawsant gyfle i ymweld
a'r amgueddfa, yr ysbyty a'r tren
bach.

Diolch yn arbennig i Mr Ken
Latham am ei gyflwyniad diddorol.
Gwasanaeth Oiolehgarwch. Byddwn
yn cynnal ein gwasanaeth
Diolchgarwch yn yr ysgol bnawn

Mared, Connor ae Ifan, yn
arddangos eu potyn wedi iddynt fod

yn plannu blodau.

ftrlndiau heto rhal o'r hogiau.
Roeddan ni yn chwarae pel-droed
hefo'n gilydd ond roedd hogiau
Waun yn well chwareuwyrl

Dringo wal ddringo oedd y peth
oedd yn codi ofn ar lot 0 blant ond i
mi roedd yn hwyl fawr. Roeddwn yn
gallu mynd i'r copa 4 gwaith allan 0
5. Roedd Glanllyn yn gr~t!
Plannu Blodau a blodau'r Gwanwyn.
Ddydd lau, 11 Hydref, daeth Anna
Williams a'n cyfeillion o'r Antur i
dacluso'r ardd a phlannu bylbiau ar
gyfer y gwanwyn. Mae'r potiau yn
edrych yn ddel lawn. Dyma lun
Mared, Connor ac Ifan gyda'r potyn
a wnaethant.

Trip j fyny Moel Eilio
Mis diwelhaf aeth Blwyddyn 6, 5 a 4
o Ysgol Gynradd Waunfawr ar daith
i fyny Moel Eilio. Bwriad y daith
ddiddorol oedd i godi arian i'r Ysgol.

Arweinydd y dlwrnod oedd John
Gwynedd o'n pentref ni, sef
Waunfawr, hefyd athrawon ac antis
yr ysgol. Rhan gyntaf y siwrne oedd
bws yn eln plgo ni i fyny I Cefn Du
Roedd y tywydd yn braf a'r olygfa yn
glir.

Uehder Moel Eilio yw tua 720
medr. Rwyf wedi cerdded l'r copa
oer 4 gwaith, felly roedd y daith yn
hawdd. Fi a Peter oedd ar y blaen yr
holl Hordd, ond roedd y siwrne yn
elthaf caled i ral o'r plant bach.
Roeddwn yn cerdded yn ofalus
oherwydd roedd niter 0 byllau gwlyb
mwdlyd. Doeddwn i ddim eisio traed
mwdlyd gwlybl

Roedd John Gwynedd yn egluro
am y chwareli oedd yn gweithto
flynyddoedd yn 01 ar y mynydd,
heddiw mae darnau 0 beiriannau yn
dal i'w gweld 0 gwmpas. Ar y Hordd
gwelais dair eigfran a Boneath yn
hedfan uwehben ae yn sgrechian.
Ffendiodd fy ffdnd. Dafydd Lloyd,
glip elust dafad el daid a cadwodd a
fel Jsouvenier o'r diwmod.

Fi a Peter oedd y cyntaf i'r copa,
elsteddom yn y cylch cerrig i
ddisgwyl am weddill y criw. Roedd y
copa yn oer ofnadwy a phan
dynnais fy menyg poeth roedd fy
nwy law wedi fferru. Doeddwn; ddim
yn gallu tynnu papur oddi ar fy
misged ae roedd yn rhald i mi ei
rwygo fa eto fy nannedd. I gadw'n
gynnes roeddwn yn rhedeg a
gwmpas y cylch cerrig.

Ar 01 y picnic, roedd John
Gwynedd yn enwi'r mynyddoedd 0
gwmpas, Mynydd Mawr, Wyddfa,
Carneddau, Glyder Fach. Glyder
Fawr a flawer mwy. Roeddwn yn
edrych i lawr ar Llanberis, a'r holl
lechi yn edrych yn hytryd. Hefyd
roedd ffarm Ty'n yr Onnen ;'w gweld.

Roedd yn amser i ddod lawr y
mynydd. Ar y Ilawr gwelais hen
getrisen fflam, etallai ei bod wedi
eael ei thanlo gan bobl oedd wedi
colli eu ffordd ar y mynydd. Hefyd
cefais 9ipolwg a ty nhy. Mewn

John Gwynedd wed; srwsln plant Ysgol Waunfawr; gopa Moe! EiI;o.
YSGOL WAUNFAWR ychydig 0 amser cyrhaeddon nl at
Taith Gerdded Noddedig Adran lau j Cetn Du. Chwaraeais I a Gwyndaf
Foe! Eilio. Ddiwedd mls Medi oxo ar y Ilechi. Cafodd Ilawer 0 blant
cynhaliwyd y daith noddedig i Foel draed rnwdlyd gwlyb wrth lanio
Ellie a hoffem ddiolch 0 waelod mewn pyllau mwdlyd. Aethom
calon i John Gwynedd am ein tywys drwy'r goedwig a neidio ar draws
ar y daith. Oiolch hefyd i bawb o'r afonydd bach, a weithiau baglu dros
pentret a roddodd arian, hyd yma wreiddiau coed. O'r diwedd
casglwyd £550.00. Bydd yr arian cyrhaeddom yr Ysgol.
yrna yn mynd tuag at ddatblygu iard Y noson honno roeddwn wedi
yr ysgol. blino yn Ian ac roedd fy nghoesau yn

Dyma adroddiad Llywelyn Law brito. Cefais fath cynnes a gwely
o'r daith. cynnar. Roedd hi wedi bod yn daith

i'w chofio.
Glanllyn. Treuliadd 33 a blant
blwyddyn 5 a 6 dridiau pleserus
iawn yng Nglanllyn ddechrau mis
Hydref gyda disgyblJan Ysgal
Bethel. Hoffai Mrs Dafydd a Mr
Wililiams ddiolch i'r plant am eu
hymddyglad rhagorol.

Dyma adraddiad Dafydd Lloyd
Williams 0 tlwyddyn 6.

Glanllyn
Deffrais yn fuan fore Llun yn edrych
ymlaen i fynd i Glanllyn. Roeddwn
wedi bod o'r blaen ac yn ysu i gael
canwio a dringo.

Roedd fy nghes yn drwm a brat
oedd cael ei adael ar y bws ac
eistedd hefo Oafydd Meredydd
Rowlands i fwynhau y siwrna.

Wedi setlo yn ty statef wely heto
Peter, Gruffydd a Llywelyn, roedd
hi'n amser cinio ac yna mynd i gael
hwyl. Yn y pnawn es i Llafn Rolio a
chefals hwyl yn dysgu gwneud hyn a
gweld fy ffrindlau yn syrthio ar lawr.

Roedd hi'n lIawer 0 hwyl chwarae
gemau gwahanol yn y nos, gwell na
mynd I gysgu!

Daeth y darn gorau pan es i
ganWio ar Llyn Tegid. Roedd yna
gemau a fy nhim i enlilodd nhw i
gyd.

Gan fy mod yn mynd i Ysgol
Brynrefail blwyddyn nesa roedd yn
dda cael cyfarfod plant 0 Ysgol
Bethel a fydd yno hefo fi. Nes i

Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ffon: (01286) 650570
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DEWCS, MAE O'N FLASUS!
Cysylltwch a

JOHN BRYNAFON
LLANRUG

YDYNCJG .675190/673188
f.fon svmudol: 07798 718788
wefan: www.ydyncig.co.uk

It C;;jg a ffermydd Ileal
It Parfion rhwng 40 a 4001

It Gyda saws afal a stwffin mewn
rholiau

It Efo salad hefyd as dymunwch

RHOSTIO
MOCHYN

ARGYFER
POB ACHLYSUR

GWASANAETH [LEal An GYFER
PARTION • PRIODASAU

PEN-BLWYDO
BEDYDD • DAWNS • GWYLTAU

Uned 1, Fferm Bryn Afon
LLANRUG

Ffon: (01286) 674183
(0589) 899901

Cynyrchion Coed:
Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol

--L
'GWYNANTl

PIERCE

Cefnogwch
ein Hysbysebwyr~-- --~

neu
e-bost: williamsgw@parlimenluk

Etholaeth Caernarfon

CYMORTHFEYDD
Os oes gennych fater yr hoffech ei
drafod gyda'r A.S. neu'r A.C. mewn
cymhorthfa, ffoniwch 01286 672076

i wneud apwyntiad
neu

ysgrifennwch atynt:
Swyddfa Etholaeth

8, Stryd y Castell, Caernarfon LL55 1SE

Alun Ffred Jones
Aelod Cynulliad

Hywel Williams
Aelod Seneddol

chwi yn eich profedigaeth 0 gotH
tad, taid, hen daid a brawd annwyl
•lawn.

•

PLAID CYMRU. Yn eu pwyllgor a
gyfarfu'n ddiweddar cytunodd
Cangen Plaid Cymru Waunfawr ar
raglen gyffrous ar gyfer eu tymor
nesa.
Nos Sadwrn, Tachwedd 17 yn
Antur Waunfawr am 7.30, cynhelir
Noson Gyri (enwau os gwelwch yn
dda cyn 10 Tach i Rob: (650370),
neu Eurig: (650512)

Ddeehrau'r flwyddyn bydd
Dafydd Iwan yn difyrru'r gangen
yn Nhafarn Waunfawr (noson
agored).

Cynhelir Noson Eidalaidd yn
Chwefror neu Fawrth. Taith
Gerdded ar Fehefin 20fed a
Barbeciw, yn yr Antur eto, ar
Orffennaf y 12fed.

Os am ymaelodi eysyllter a
Beryl Jones, Dolcoed, Bodhytryd
(650345).

•

Ysbyty Gwynedd, bu tarw Geraint
Griffith, Stad Bro Waun. Priod
annwyl Barbara a thad a thaid
caredig i Allan, Valerie, Wendy a
Mandy a'u teuluoedd a brawd
Cennin. Cydymdeimlwn a chi yn
etch coiled drist.

Dymuna Barbara a'r teulu
ddiolch am bob arwydd 0
gydymdeimlad maent wedi ei
dderbyn gan deulu a ffrindiau yn
eu profedigaeth drist 0 goll;
Geraint.

Daeth ton 0 dawelwch a
lIonyddwch dros weithle'r Antur,
a'r gweithwyr i gyd yn teimlo'r
golled ac yn dangos eu parch i'r
sylfaenydd, R. Gwynn Davies, a fu
farw yn sydyn ddydd Gwener, 12
Hydref.

Roedd y lIu pobl a ddaeth i
Bryn Eithin a'r Amlosgfa ym
Mangor yn deyrnged fawr iddo.

Gwron, Sioned a'i theulu bach,
a Dewi Davies a'r teulu, estynnwn
ein cydymdeimlad cywiraf atoch

J
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TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 870846

- --_----

• •

GWASANAETH GOLCHl A SMWDDIO
Ffon: 870088

Sychlanhau- Altro
Ailwnio

Gwasanaeth
Casglu a Danion

54 Stryd Fawr
Llanberis

ADREF O'R YSBYTY. Dymunwn
wellhad buan i Mrs Gwendollne
Rowlands, Stad Bryn Golau; Mrs
Nancy Hughes, Wernas, Stad
Croes y Waun; Mr Wyn Griffith,
Ger y Nant; Paul Evans, Rhoslwyn
a Mr Duncan Brown, Gwelfor.
Mae'n braf clywed eich bod yn
gwella ar 61 gorfod treulio cyfnod
yn yr ysbyty.

Mae Mrs Sue Davies. Dol
Gwyrfal, hefyd yn gwella wedi iddi
dderbyn lIawdriniaeth yn yr ysbyty.

Da deal! hefyd bod Alun, Fron
Hyfryd yn gwella wedi iddo gael ei
gymryd i'r ysbyty yn dilyn ei dare
gan gar ar y ffordd wrth ymyl y
SlOP Sglodlon. Hefyd mae Cai
Pritchard, Min y Grug a Doctor
Esyllt Llwyd yn gwella wedi i'r
ddau ohonynt dorri braicn,
DIOLCH. Dymuna Elfyn, Menna
a'r teulu. ddioleh 0 galon i bawb
am eu caredigrwydd yn eu
profedigaeth 0 golli brawd ac
ewythr mor frwychus 0 sydyn.
CYDYMOEIMLO.
Daeth protedrqaeth i ran niter 0
deuluoedd yn y Waun eto y mis
yma:
Cydymdeimlwn a Mr Tony Brown
a theulu 2 Bryn Golau, yn eu
proledrqaeth 0 golll tad a thaid
annwyl - y drweddar Mr Will
Brown 0 Gaernarfon.

Yn dawel yn Ysbyty Gwynedd,
wedi dioddef cystudd hir, bu farw
Mrs Mair Williams, Cefn Coed
Estynnwn ein cydyrndetrnlad
dwysaf at Valmai a theulu
Rhoslwyn yn eu hiraeth am fam a
nain annwyl.

Teithiodd Mrs Maureen Griffith,
Bryn Eiltan, Teras Glyn Afon, i
Seland Newydd I ymweld a'i
chwaer ond clywodd y newyddion
tnst am ei marwolaeth pan
gyrhaeddodd y maes awyr.
Cydymdeimlwn yn ddwys a hi yn
ei cholled.

Roedd hi'n drist clywed am
farwolaeth Mabel Pritchard (gynt)
a hithau wedi ei magu yma gyda
ni. Cydymdeimlwn yn ddwys a'i
mam, Mrs PrItchard, Stad Bro
Waun, el brodyr, Dafydd a
Thomas, ac a Lynn. ei chwaer, a'r
teulu i gyd.

Fore Mawrth, 23 Hydref, yn
frawychus 0 sydyn yn ei gartref yn
Stad Tref Eilian, bu farw Mr John
Dawson, pnoc annwyl Grace a
thad Susan, Janel ae Ann.
Cydymdeimlwn yn ddwys a chi yn
stcn tristwch 0 golli pried, tad, taid
a hen care annwyl.

Yn frawychus 0 sydyn yn

GENEDIGAETH.
Llonqytarcruadau i Rhian a Dilwyn,
Gorwel y Mar. ar enedigaeth eu
mab bychan, Noa Gwilym.
PRIODAS. Dymunwn briodas
hapus i Martin Beech, Rose
Mount, a Bethan 0 Fangor, ar eu
priodas cyn odiweddar. Yn yr Eidal
y priododd y par ifane, ac maent
am ddod i fyw i Bryn Arfon yma yn
y.Waun.
PENODIAD. Llongyfarchiadau a
phob dymuniad da i Mrs Sara
Llwyd Davies, Bryn Melyn, ar ei
phenodiad yn brifathrawes Ysgol
Treferthyr, Crieieth.
CYMRYD RHAN. Da iawn chi.
aelodau'r Ysgol Sui am wneud
elch gwaith mor dda yng
Nghyfarfod Diolchgarwch Capel y
Waun.
DIOLCH. Dymuna Marc Owen, Cil
y Mynydd, ddiolch i'w deulu a'i
ffrindiau am y cardiau a'r
anrneuion. y oymuntadau da a'r
hwyl a gafodd ar dda1hlu ei ben
blwydd yn ddeunaw oed.

- -

I

Arddangosfa
Tan Gwyllt

Nos Wener, 2 Tachwedd
Tafarn y Snowdonia Pare

Waunfawr
Croeso i deuluoedd

-
r

~todiad Waunfawr
CYFARCHION Y NADOlIG.
Neges gan un 0 dngolion hynaf y
pentref
'Yr wyf fi, Katie Roberts. Stad Tref
Ellran, yn dymuno Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd Dda I chi yn
ystod 2008. Ni allaf fynd 0
gwmpas 0 gwbwl eleni I brynu
cardiau na dim arall, ond gallaf
ddiolcn yn fawr iawn am bob
cerdyn ac anrheg yr wyf wedi ei
dderbyn ar y Nadolig a'r pen
blwyddi bob blwyddyn. Pob hwyl y
Nadolig hwn eto. K R.'
YR URDD. Drwy ymroddiad
gwirfoddolwyr mae cangen Urdd y
pentref wedi cychwyn cyfarfodydd
eto y tymor hwn. Pob hwyl i'r
aelodau yn eu gwelthgareddau.
DIOLCH. Mae ern diotch fel
pentrefwyr yn fawr j Tretor a Roy
am eu gwaith gwirfoddol yn
taeluso'r tir 0 amgylch y gofgolofn
erbyn Sui y Cofio.
NOSON I"R TEULU. Nos Wener,
2 Tachwedd, bydd arddangosfa
tan gwyllt yn Nhafarn y Snowdonia
Parc. Noson allan i'r teulu cytan.



4"1A STRYD FAWR, LLANBERIS
Ff6n: (01286) 872501

Dewis eang 0 Welyau a 3PISu/tes, Sui a Mercher
Llenni Venetian a Llenni RDler. -
5,000 lIathen sgwar 0 garpedi mewn stoc - GLANHAU CARPEDI
allwch chi fforddio prynu 0 batrymau? l GYDA STIMVAK

WAUNFAWR Ffon/Ffacs:
(01286) 650291

Ar Agor
9-7 pm

9-5 pm Sadwrn

Ar Gau

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

Elatl, Bedwyr ac Elis.

Beca.
enillodd Beca 0 Lanrug docyn i
ddau, gan gynnwys pryd 0 fwyd
yn y Den, Llanberis.

Llongyfarchiadau mawr i'n
hol I enillwyr a diolch arbennig
i'r aryniadau Ileal a fu mor hael
a darparu'r gwobrau.

Cafwyd Haf prysur iawn yn
Llyfrgell Caernarfon eleni. Bu i
dros 550 0 blant gyrnryd rhan
mewn sialens darllen o'r enw 'Y
Fenter Ddarllen Wyllt'. Bydd
dros 300 0 fedalau yn cae I eu
gyrru allan i ddisgyblion yr
ysgolion cynradd lleol ar gyfer y
plant a lwyddodd i gwblhau v
Sialens Darllen a darllen 0 leiaf
chwe llyfr dros y gwyliau. Yn
ogystal bu i nifer 0 blan t roi
cynnig ar ein cystadleuaeth haf,
sef gwneud llun neu gollage gan
ddefnyddio deunydd wedi ei
ailgylchu. Cafwyd ymateb
gwych a dyma luniau rhai o'r
enillwyr.

Enillwyd y brif wobr, sef
tocyn blwyddyn i Gelli
Gyffwrdd, gan Zoe a Leon 0
Fangor. Enillodd Elan, Bedwyr
ac Elis 0 Landdeiniolen gist
llawn deunyddiau crefft, ac

Cyfrw)1 cennog.
Iel tair coeden sycamortoydden yn
ryfu ers blynyddoedd ar dir fferm
Neuadd Glasgoed, ac ar y dydd
cyntaf 0 fis Rhagfyr 2006 euthum
ati i dynnu 11un hefo'r camera
gaws llyffan: (bwyd y boda),
anferthol 0 ran rnaint, a oedd ar y
pryd yn tyfu ar foncyff
sycamoruiydden. Roedd )' ffwngi
dan sylw dros SO em 0 led, a'r enw
Cymraeg arno yw Cyfrwy Cennog.
Yr enw Lladin arno ydyw
Polypotus Squamosus, (polyporu =
aml-dyllog, squamosu = cennog).

Dyma beth a ddywedir
amdano gan D. Hayes yn ei 1)&
Planhigion Cymru a'r Byd, Gwasg
Maes Onn, 1995: Ffumg
hufennog;., cyffredin, tebyg 1 blat;
gwelir trwy)r lJWanWYll a'r haf, (a
hynny ran fynychaf rhwng
miso~dd Mai hyd Awst). Tyj gan
achosi pydredd guryn ar jan coed
llydan-ddail, yn enuiedig ar y
ffatoydden a'r dderwen. Dalier syl\J,7
mai ym mis Rhagfyr y gwelwyd y
[['Yvngi.Rocc.ld hi'n dy\vydd digon
addfwyn yn nechrau'r mis ond o'r
2il iJr 6ed caf~'yd gwyntocdd
cryfion, a glaw trwm. Ac, er bod y
tymheredd allanol yn 12 C,
dalsymalu ..vnaeth y Cyfrwy
Ce1l1~ogyng Nglasgoed, a'i ~vyd
v{edl darfod amdano.
. Un gair bach cyn mynd at yr

all sycamorwydden. Y r enw
Saesneg ar y Gyfrwy Cetlnog, a dyf
ar goed hyw neu far\v, yd)"1J
Dryad's Saddle. Yng ngwlad
Grocg arferai bodau ar ffurfiau
ysbrydion, sef y dryad, fyw yn
agos, ,a hyd yn oed yn y
COed"'lgoedd. Y nhw, welwch chi,
oedd gwarchod\vyr y coed, ac 'os y

Llwyddiant yn y Llyfrgellf

TAIRCOEDEN byddid ar fwriad yn torri coed en
a'i lladd, yna fe fyddai'r dryad
hefyd yn marw, a'r sawl a berodd
y drychineb yn cael ei gosbi am
weithredu yn y fath fodd! Ie,
m~rt~?leg gwlad Groeg! Pwy
fuasai n meddwl y Iaih beth onide
cyn y frwydr gyfoesol ynghyJch
gwarchod yr amgylchedd rbag
dinistr,

A dyma symud ar fy union at
yr ail sycamonsydden sydd, fel
amryw byd o'r coed sy'n tyfu yn y
fill tir sgwar wedi ei thagu hefo
trwch 0 eiddew. Ai da neu ddrwg
bynny clywaf chwi'n holi?
Eiddew? Onid ydyw'r planhigyn
gwantan hwn yn dibynnu ar
blanhigyn cryfach, gan gymryd
mantais llwyr ohono? Wrtb i'r
eiddew droelli, a chlymu wrth
foncyff a brigau'r goeden, ymhen
blynyddoedd y mae'n ei gwanhau.
Ond mae 'na rinwedd mewn
eiddew hefyd! Da cofio Ewythr
Tomos pan, oedd defaid yn wynna,
pan fyddai oen yn fwy gwantan
na'r rhelyw, yn rhoi sbrigyn 0
eiddeui iddo fel y gallai gnoi ei gil
arno! Ac onid ydyw eiddew yn
cynhyrchu aeron, ac yn fwyd i'r
adar? Ar ben hynny, pan nythodd
par 0 fumcathod yn y coed ger y
fferm rhyw dair mlynedd yn 01, fe
addurn?dd yr adar ysglyfaetbus y
nyth - ie, hefo dail eiddew! Cudd
liw bendigedig yntel

A'r drydedd sycamoruidden]
Mae hon yn llawn tyllau, a rhyw
dro yn ystod y flwyddyn nesaf caf
gyfle i son wrtbych am gnocell y
coed sy'n byw yn y cyffiniau, ac yn
dyrnu ar y sycamoruidden hefo'i
forthwyl 0 big er mwyn cael ei
wala o'r pryfed sy'n Ilechu oddi
ran y rhisgl.

Tan hynny, rhad a bendith
arnoch, diol.ch am ddarllen y
golofn: Dallwch ati i wylio
gogoruannau byd Natur, a
gwerthfawrogj'r hyn a welwch
pob ramaid!

Atebion a Chanlyniadau
CystadJeuaeth
Aderyn 0 Fri

Yr atebion oedd:
(a) De A'71erica fel cyfandir;
(b) Pengwi71 HU7nboldl. Fe'j
ffotograffwyd e]eni mev{n
Canolfan Bywyd y Mor yn nhref
Scarborough, swydd Efrog,
Lloegr. Y mae'r pengyvin uchod
damaid yn \vahanol i Bengwitl
Magellanig, sydd i'w gael ar
arfordir Patagonia, De America,
~hen~dd fod ganddo fymryn 0
IIW plnc oddi tan ei big. Cerrynt
dwr oer ydyw'r Humboldt.

r:J..I _, ,---.._~.!?)tJ Jj'~J n r
IJ!Jj j!J!1 fJ.!1J1EJ

DATHLU
MEWNSTEIL
I ddathlu eu dengmlwyddaint
yr hydref hwn mae Cor y Waun
wedi sicrhau gwasanaeth
artistiaid cenedlaethol. Bydd
Dafydd Iwan yn eanu gyda hwy
yr ar Nos Sul, 11 Tachwedd am
7.30 yng Nghapel Coch
Llanberis.

Yn eu cyngerdd dathlu lleol
yn y pen tref ar nos Wener, 16
Tachwedd am 7.30, y gantores
enwog Sian Eirian fydd y prif
berfform wraig.

Ymunir a hi gan Gor Ysgol
Waunfawr, .Myra Turner, yr
adroddwraig genedlaethol, yn
ogystal a Chor y Waun.

Tocynnau ar gyfer cyngerdd
}' pen tref ar gael gan Irene
Roberts (ysgifenyddes y Cor,
650545), John Gwynedd
(650587), Eurig Wyn (650512).

I

Derbyniwyd nifer 0 gynigion,
ond yr agosaf ati 0 ddigon ydoedd
ymdrech drefnus Rachel Ann
Williams, sy'n ddeg mlwydd oed
a'r cystadleuyydd ieuengaf hyd
yma yn holl hanes Cystadlaethau
Byd narur Eco'r W)'ddfa.
Llongyfarchiadau calonog iddi!
Ym mhentref enwog Beddgelen y
mac Rachel ynbyw, ac ebe hi:
Mae nain yn cael Eco'r Wyddfa
pob mis c mae gen i bedwar deg 0
deganau pengwin, scf ic hoff
aderY:1' G~ dda hi! Da gweld
ymddiddori a chsglu fel hyn! Pob
bendith gyda'r gwaith casglu,
Rachel, a gobeithio y byddi di'n
mwynhau'r wobr, sef Tocyn Llyfr
Cymraeg gwerth £lO,m ahefyd
n;todel 0 bengwin ynghyd a
siocled pengwin i'w fwyta (gan
gofio oce! rannu'r dernyn sioceld
hefo nain!)
D.S. Cadwch olwg da chwi yn
Eco'r Wyddfa am gystadleuaeth
Byd Natur arall yn y flwyddyn
newydd.



symud i'w swydd bresennol yng
Nghaernarfon. Yn ystod ei gyfnod
yn yr heddlu mae hefyd wedi bod
yn hyfforddl darpar swyddogion y
pencadlys ym Mae Colwyn.

Bydd Getrun yn yr ardal yn
gyson onibai fod galwadau ar iddo
tynd i Fangor neu Gaernarfon os
bydd anghenion penodol yn yr
ardaloedd hynny, ac rydym eisoes
wedi ei weld 0 gwmpas pentref
Bethel yn gyson.

Amcan Gethin ydi cydwerthio
hefo'r gymuned i weud yr ardal yn
lie mwy diogel ae, er ei fod wedi
gorfod ymateb i rai dlgwyddiadau
anffodus, ar y cyfan el brofiad yd:
fod yr areal yn well nag yr oedd
wedi disgwyl.

Gellir cysylltu a Gethin unrhyw
adegar07854954858neu,os nad
yw ar ddyletswydd, gellir cysylltu
a'r heddlu ar 0845 6071001.

PANEL CYMDOGAETH BETHEL.
Yn yr adroddiad ar gyfarfod Panel
Cymdogaeth Bethel, a gynhaliwyd
yn Neuadd Goffa Bethel ar 11 Ebnll
ac a ymddangosodd yn rhifyn Medi
o'r Eco, roedd cyfeiriad beirniadol
at y ffaith fod y cyfarfod, yn
annisgwyl, wedi gorfod cael ei
gynnal yn Saesneg am nad oedd
cynrychiolydd Heddlu Gogledd
Cymru, sef y Rheolwr Rhawd, yn
gallu siarad Cymraeg.

Mae'r sefyllfa honno bellach
wedi newid ers penodiad Gethin
Jones. brodor 0 Fethel yn Rheolwr
Rhawd newydd. Ers 18 Medi,
Gethin ydl Rheolwr Rhawd ardal
Bethel, Rhiwlas a'r Felinheli.

Ymunodd Gethin a Heddlu
Gogledd Cymru bum mlynedd a
hanner yn 61. Bu am wyth mis ym
Mhwllheli ac wedyn am dair
blynedd ym Mhorthmadog cyn

CYFLAWNI'R tHAT TRICK'
Fel yr adroddwyd yn rhifyn mis
diwethaf o'r Eco, Dewi Foulkes 0
Fethel a gafodd ei ethol yn Brit
Fachgen Ysgol Brynrefail am y
flwyddyn 2007-2008. Ond, os y
bydd Dew! angen unrhyw gyngor
ar sut i ymdopi a'i ddyletswyddau,
ni fydd raid iddo edrych yn bell
lawn, Dair blynedd yn 01 roedd ei
frawd, Huw, yn brif fachgen ym
Mrynrefail. Mae Huw bellach wedi
ymgartrefu yn y brifddinas ac yn
astudio ar gyfer ei radd yn y
Gymraeg. Ond, nid yn unig fod y
ddau frawd wedi cyftawni'r gamp,
union ddeng mlynedd ar hugain

cyn I Huw dderbyn yr anrhydedd,
bu'r tad, Alun, yn brif fachgen yn yr
un ysgol a hynny 'nol yn y
flwyddyn 1974! Mae'n dipyn 0 joc
bellach yn Nhyddyn Gwndwn fod y
tsulu'n arbenigwyr am gasglu
bathodynau Pdf Ddlsgybl a bod un
o'r tri bellach yn antique ac yn
casglu IIwch... (y bathodyn hynny
ydi, nid Alun!).

Dymunwn yn dda I Dewi ar ei
flwyddyn olaf a'r dyletswyddau
sydd o'i flaen, a phwy a Wyr,efallai
y gwelwn ni blant cenhedlaeth
nesaf y Foulkesiatd yn ychwnaegu
bathodyn neu dri i'r casgliad!

gynhelir cinio Nadolig y gangen ar
12 Rhagfyr a gwneir apel ar i'r
aelodau ddod ag arian i dalu am y
cinio i gyfarfod mis Tachwedd o'r
gangen.

Bydd noson 0 ddistawrwydd
rhanbarthol i godl arian I Dy
Gobaith ym mis lonawr a
chystadleuaeth Bowlio Deg 2008
ym mis Chwefror. Felly, digon i
edrych ymlaen ato. Diolch i Glenys
Griffith am baratoi'r baned a
slcrhau raffl.

Y siaradwraig y mis nesaf, sef
14 Tachwedd, fydd Nerys Jones o'r
Felinheli fydd yn dangos y grefft 0
wneud gemwaith. Mae croeso i
aelodau newydd.

blwydd arbennig ddydd lau
diwethaf. Daeth Sian Davies a'r
Llyfr Lloffion i'w arddangos a
chyflwynwyd rhodd tach iddi am ei
gwaith eanmoladwy lawn.

Crybwyllodd y Llywydd rai o'r
eitemau a fydd yn cymryd lie yn
Eisteddfod Bethel yn y dyfodol
agos a bu'n annog aelodau'r
gangen i gystadlu

Bydd cwrs yn cael ei gynnal yn
y Neuadd Goffa ddydd Sadwrn, 13
Hydref, ar sut i greu addurniadau
Nadolig 0 dan gyfarwyddyd Mim
Roberts. Bydd y gangen hefyd yn
paratoi lIuniaeth ar gyfer tansio Hyfr
y Prifardd Selwyn lolen ar 27
Tachwedd yn y Neuadd Goffa Fe

gan Jenkin Griffiths. Gwesteion y
noson oedd Cor y Waun, dan
arvveiniad Gwenda Gnffith, gyda
Ann Pritchard yn cyfeilio.

Wrth eu cyflwyno cyfeirrwyd at
farwolaeth un oedd yn agos lawn
at bawb yn y Waunfawr, sef
R. Gwynn Davies. Fo hefyd oedd
wedi sefydlu'r C6r ddeng mlynedd
ynghynt. Cafwyd eitemau amrywiol
ganddynt, yn unawdau, caneuon
ysgafn a chaneuon dwys.

Yn 61ymateb y gynulleidfa ar y
diwedd. roedd pawb wedi
mwynhau yn tawr iawn. Diolchwyd
i'r Cor gan Robin Jones, ac I gtoi'r
noson eafwyd lIuniaeth ysgafn
wed I ei baratoi gan y merched.

Karen Owen fydd y siaradwr yn
y cyfarfod nesaf yn Festri'r Cysegr
ar nos Fawrth. 20 Tachwedd.
Noddir y noson honno gan yr
Academi.
DYMUNIADAU GORAU i Jean
Wllhams, Penton, ar gyffaedd pen
blwydd arbennig.
PRIODAS DDIAMWNT.
Llongyfarchladau i Trefor a Nancy
Williams, Rhos Lyn, ar ddathlu 60
mlynedd 0 fywyd priodasol ar 8
Tachwedd. Pob bendnh a
dymuniadau gorau.
DIOLCH. Dymuna Goronwy Jones,
Tan y Cae, ddiolch 0 galon i deulu,
cymdogion a chyfeillion am bob
cefnogaeth a dyrnunradau da yn
ystod ac yn dilyn ei driniaeth yn
ddiweddar yn Ysbyty Gwynedd.
LANSIO HUNANGOFIANT. Bydd
cyfrol hunangofianl yr
Archdderwydd Selwyn lolen yn
cael ei lansio yn Neuadd Goffa
Bethel. nos Fawrth, 27 Tachwedd,
am 7.00 o'r gloch.

Teitl y gyfrol ydi 0 Barc-y-Wern i
Barc-y-Faenol. Darperir lIuniaeth
ysgafn ac mae croeso cynnes i
bawb.
CAPEL BETHEL
Cynhaliwyd gwasanaeth
Diolchgarwch dan otal plant yr
Ysgol Sui ar fore Sui, 21 Hydref, ac
roedd niter dda 0 rtent a ehyfeillion
yn bresennol Thema'r gwasanaeth
oedd Dlolcn'.

Gwnaeth y plant eu gwaith yn
ganmoladwy a diolchodd y
gweinidog, Y Parch Gwynfor
Williams, Iddynt

Roedd y casgliad eleni yn mynd
at Ambiwlans Awyr Cymru a'r
cyfanswm oedd £100.
MERCHED V WAWR
Croesawodd Margaret Druce, y
Llywydd, pawb i'r cyfarfod a
rhoddodd groeso arbennig i'r
siaradwraig wadd. Menna Medl o'r
Groeslon. Cafwyd noson ddifyr a
hwyliog yn gwrando ar rai o'r
perulhon a'r rhiygmau y mae hi
wedi eu cyfansoddi ar gyfer creu
nifer fawr 0 gardiau cyfarch
Cymraeg arbenruq iawn.
Orolchwyd iddi gan Sian Davies.

Da oedd gweld Gwyneth Jones
yn el hoi ar 01 tnruaeth I'Wphenghn
a deall hefyd fod el gw a gWr
Gwyneth Williams yn gwella ar 01
sbel yn yr ysbyty. Cydyrndermlwn
yn tawr a Sheila Roberts sydd wedi
cael profedigaeth fawr 0 golll ei
mam.

Llongyfarchwyd Sian Davies ar
enediqaetn Wyr,Gethin. mab bach
Rhian a Dewi Prysor. Dymunwyd
pen-blwydd hapus I Pat Thomas,
Caernarfon, oedd yn dathlu pen-

CYNGERDD MAWR EDDOG yn
Festri Capel Coch. Llanberis am
7.30 o'r gloch nos Sui. 11
Tachwedd. Yr artistiaid fydd:
Dafydd Iwan, Cor y Waun, Susan
wuuams. Stephanie welsby ac
Edward Morus Jones.

Tocynnau £3 wrth y drws. Elw'r
noson tuag at gynllun Efengyl I
Fro'r Eco - 'EFE'.
CLWB BRO BETHEL.
Cynhaliwyd cyfarfod mis Hydref o'r
Clwb, gyda Goronwy Jones yn
lIywyddu. Dymunwyd yn dda i
aelodau'r Clwb oedd heb fod yn
dda gan anton cotion atynt.
Diolchwyd i'r rhai a tu 0 amgylch y
pentref yn ddiweddar yn casglu er
budd Age Concern Gwynedd a
Mon, a da oedd cael deall y bydd Y
Clwb yn derbyn £151.70, set
Manner y cyfanswm a gasglwyd.
Yng Ngwesty'r Fictoria. Llanberis y
bydd Y ciruo Nadolig eleni a
gofynnir i bawb sydd yn dymuno
dod roi gwybod i Gwyneth Williams
neu Eunice Roberts erbyn y
cyfarfod nesaf Rhannwyd
gwybodaeth am y cynllun 'Free
electric blanket tesl;ng'.

Y gw gwadd oedd Aled Taylor
o'r Waunfawr, cyn Swyddog y Parc
Cenedlaethol. Roedd wedi dod a
niter 0 sleidiau ac wrth eu dangos
soniodd am y golygfeydd 0
gwmpas yr ardal ac hefyd am y
peryglon wrth gerdded y
mynyddoedd ar dywydd drwg.

Bydd y cyfarfod nesaf yng
nghwmni Gwenllian Carr, Rheolwr
Cenedlaethol Cymru, Digital UK, ar
6 Tachwedd yn Festn Bethel Gan
fod testun y cyfarfod nesaf yn
etterthlo PAWB erbyn 2009,
gwahoddir unrhyw un nad ydynt yn
aelodau i drot I mewn er mwyn
derbyn gwybodaeth pwysiq am y
newidiadau mawr sydd ar fin
dlgwydd ym myd y gwasanaeth
teledu dros y wlad.
EISTEDDFOD. Bellach mae
ymarrenaoau partion ar gyfer yr
Eisteddfod wedl eyehwyn ac mae'r
plant yn brysur iawn yn mynd fan
nvn a fan draw yn ymarfer tuac at
yr amrywiol gystadlaethau.

Dyma'r dewis 0 drl phwnc ar
gyfer y gystadleuaeth 'Siarad
Cyhoeddus':
1. Mae Caerdydd yn IIawer rhy bell
I fod yn britddlnas i weddlll
Cymru.

2. Cyfrifoldeb y lIywodraeth ydi rhoi
arian i Blant Mewn Angen. Ni
ddylai ddibynnu arnom ru'r
cyhoedd I godi'r arian.

3. Petai merched yn rheoli,
byddai'r byd yma yn lie lIawer
mwy heddychlon.
Os oes unrhyw un yn dymuno

cyflwyno rhodd ariannol er budd yr
Eisteddfod, buasai'r Trysorydd,
Gwyneth Jones (670312), yn falch
iawn 0'1 dderbyn.

Fe fydd y dawnslo nos Fawrth,
13 Tachwedd am 6.00 o'r gloch, ac
yna cystadlaethau'r llwytan
prynhawn a nos Sadwrn, 17
Tachwedd am 1.00 a 6.00 o'r
gloch. Dewch draw I gefnogi
ieuenctid a phlant y pentref.
CYMDEITHAS LENYDDOL.
Daeth niter dda 0 aelodau i'r
cyfarfod cyntaf 0 weithqareddau'r
Gymdeithas am eleni. Yn
absenoldeb y Llywydd, leuan
Williams, croesawyd pawb ynghyd

Geraint Elis, Cilgeran. Ffcn: (01248) 670726

BETHEL



• Trwsio ceir a foniau
• Gwoith MOT
• Meconic profiodol iown
• Prisiou cystodleuol

neu symudol

07979
620996

CERIS JONES
Teglon, Stcd Tolybont

LLANRUG
677362

Cefnogwch
ein Hysbysebwyr

Tocynnau ar gael gan Eirlys
Hughes (01286 870898) neu
unryw un 0 swyddogion yr Ysgol
SuI.

a theledu. Ceir hefyd niter dda 0
hen luniau, gan gynnwys lIun 0
Bartl lolen, y parti 0 enethod o'r
pentref hwn, dan hyfforddiant y
diweddar Hughie Jones, a tu'n
tuddugol yn yr Eisteddfod
Genedlaethol ar gerdd dant.
Cyfeirir hefyd at y nosweithiau
Ilawen yng nghwmni Jac Maldwyn
Roberts, Napier Williams, John
Morris a John Griffith, Caer
Bythod, yn gyfeilydd,
Cyhoeddir y gyfrol gan Wasg y
Bwthyn, Caernarfon.
CYNGERDD. Bydd Cyngerdd yn
cael el gynnal er budd Apel
Deiniolen at gynllun 'Ete' nos
Wener, 16 Tachwedd yn Festri
Capel Ebenezer.

Gwyn Parri fydd Arweinydd y
noson a bydd yn cyflwyno'r
artistiaid canlynol:

Emyr a Sian Gibson;
John, Anest a Lois Eifon;

Annette Bryn Parri;
Lindsay Vaughan Parry;

Elfed Morris;
Cor Meibion Dyffryn Peris;
Band leuenctid Seindorf

Deiniolen
a phlant Ysgol Gwaun Gynfi.

~-~------------------------------------~~
Gwasanaeth Diolchgarwch
blynyddol yn yr ysgol ar fore
Gwener, 26 Hydref, gyda phob
aelod o'r ysgol yn cymryd man.
Eistsddfod Gwaun evnu. Mae'r
plant wedl bod wrthl'n brysur yn
ysgrifennu. arlunio. gwnio ac
ymarfer canu ac adrodd ar gyfer
Eisteddfod Gwaun Gynfi.
Profiad Gwaith. Bu pedwar cyn
ddisgybl yma gyda ni am wythnos
yr arolwg fel rhan o'u profiad
gwaith 0 Ysgol Brynrefail.
Hyderwn fod tram. Stephanie,
Laura a Cemwen wedl mwynhau
eu cyfnod yn 01 yn yr 'ysgol tach'.
Hanner Tymor. Bydd yr ysgol yn
cau ar ddydd Gwener, 26 Hydref
ac yn ailagor ar 5 Tachwedd.
LLONGYFARCHIADAU. Mae
Hefin a Pam Hughes, Llys Myfyr,
Ffordd Deiniol, yn falch 0
enedigaeth wyres, Amy Abigail,
chwaer i Dylan, yn Bray,
Iwerddon; rnerch i Paul a Karen.
Mae Paul wedi gadael y pentref a
setJo yn yr Iwerddon ers deuddeng
mlynedd beUach.
CYDYMDEIMLO. Drwg iawn oedd
gennym glywed am farwolaeth
Mrs Margaret Jones, 29 Pentre
Helen, yn ddiweddar.

Cydymdeimlwn a Tecwyn,
Hywyn a Joyce a gweddlll y teulu
yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Antonwn ein cydyrndermlad
hefyd at deulu Mr Aerwyn
Williams, 15 Hafod Oleu, a fu
tarw'n ddiweddar ar 61 brwydr
ddewr. Cofiwn at Elan, Elena,
Bethan a gweddill y teulu yn eu
hlraeth a'u tristwch.
DYMUNIADAU GORAU i bawb o'r
ardal sydd wedi bod yn wael yn
ddiweddar. Gobeithio y byddwch
yn well yn fuan.
YSGOL SUL UNEDIG.
Cynhaliwyd Gwasanaeth
Diolchgarwch ar 21 Hydref yn
Festri Capel Ebenezer gan blant
yr Ysgol SuI. Cafwyd gwasanaeth
ardderchog a diolch i athrawon yr
Ysgol Sui am eu dysgu.
Ahoddwyd y casgliad tuag at rodd
i Ceri Olwen Hughes, 1 Porth y
Gogledd, sydd yn wynebu
triniaeth yn yr ysbyty yn fuan.

Hefyd, trefnwyd dau
ddigvvyddlfld ereu or rnwyn
dangos cefnogaeth trigollon

Mrs Nia Gruffudd Ffon: (872133)

DEINIOLEN

LLONGYFARCHIADAU i Eirlys a Hywel Williams, 2 Penter Helen,
Deiniolen ar ddathlu 60 mlynedd 0 briodas yn ystod mis Hydref.

Y GYMDEITHAS LENYDDOL
UNDEBOL. Cafwyd dechrau da I
dymor y Gymdeithas pryd y
cawsom ein diddanu gan Sian ac
Emyr Gibson a merch Sian, Catrin
Alaw. Cawsom noson arbenruq 0
dda yn eu cwmnl. Daeth
cynulleidfa niferus yno a thystiodd
pawb iddynt fwynhau eu hunain.

Llywydd y noson oedd y
Parchg John Pritchard a thalwyd y
diolchladau gan y Cynghorydd
Len Jones.
HUNANGOFiANT. Deallir y bydd
cyfrol 0 hunangofiant Rol
Williams, Brynrefail gynt, yn cael
ei chyhoeddi yn gynnar ym mis
Tachwedd, dan y teitl Nid Roc...
ond RoJ, o'r Llys i'r Garreg Fawr.

Yn y gyfrol ceir hanes ei
ragwraeth ym Mrynrefall, cyn
symud i'r Waunfawr; ei bedair
blynedd yn yr Awyrlu a'i waith
dyddioJ yn y Weinyddiaeth
Amaeth; blynyddoedd yn diddanu
cynulleidfaoedd led-led Cymru fel
aelod 0 Barti Eryri a raglenni radio

Deiniolen i Ceri yn yr amser anodd
hwn:
• Ddydd Gwener, 2 Tachwedd,
bydd cyfeillion yn bresennol yn
festri Ebenezer i dderbyn unrhyw
rodd ariannoJ y dymuna pobl ei
rhoi, rhwng 10.00 a 12.00 o'r
gloch y bore, a rhwng 5.30 ac
8.00 yr hwyr.

• Yna, ar ddydd Sui, 18 Tachwedd,
bydd plant ac ath rawon yr Ysgol
Sui Unedig yn cynnal taith
gerdded noddedig er mwyn
dangos eu cefnogaeth.

Y tim gyda'u noddwyr, Arwyn Williams a Carys Morris,
o Menter Fachwen.

TIm Pel-droed 11B DeinioJen

CYMDEITHAS CYFEILLION
EGLWYS CRIST. Y gwr gwadd
yng nghyfarfod mis Hydref oedd
Berwyn Jones, aelod 0 Dim Achub
uanoarts. Gyda uuruau
dangosodd waeth pa mor hardd
yw'r mynyddoedd a'r nawidiadau
yn ystod y tymhorau yn gallu bod,
maent hefyd yn lIawn peryglon.
Pan ddigwydd unrhyw anffawd
bydd y TIm Achub yn barod i
fentro allan. a dangosodd Berwyn
inni beth o'r qwith yma. Gwyr a
gwragedd dewr iawn yw aelodau'r
Tim Achub ac mae'r holl
ymwelwyr a ddaw i ddnngo a
cherdded ein mynyddoedd yn
andros 0 ffodus bod tim gwirfoddol
mor broffesiynol ar gael.

Diolchwyd i Berwyn gan Mrs
Jennie Williams.
CYNGERDD MAWREDDOG yn
Festri Capel Coch, Llanberis am
7.30 o'r gloch nos Sui, 11
Tachwedd. Yr artistiaid fydd:
Dafydd Iwan, Cor y Waun, Susan
Williams, Stephanie Welsby ac
Edward Morus Jones.

Tocynnau £3 wrth y drws. Elw'r
noson tuag at gynllun Efengyl i
Fro'r Eco - 'EFE'
YSGOL FEITHRIN Cychwynnodd
9 0 blant newydd yn sesiwn bore
yr Ysgol Feithrin ym mis Medi a
gobeithio eu bod i gyd wedi
ymgartretu erbyn hyn. Bydd 2 arall
yn ymuno a nhw ar 01 hanner
tymor. Mae 11 0 blant yn mynychu
sesiynau y prynhawn.

Cynhellr Noson Tan Gwyllt yn
iard yr Ysgol Feithrin nos Wener, 2
Tachwedd. Drysau'n agor am 6.00
o'r gloch a'r gweithgareddau i
gychwyn am 6.30. Mynediad
£1.50 i oedolion a £1.00 i blant,
gyda mynediad am ddim i blant yr
Ysgol Feithrin. Bydd yno amryw 0
stondinau: cwn poeth, cacennau,
diodydd a melysion. Gwneir raftl
ar y noson. Bydd cyfle i'r plant
bach ddod mewn gwisg ffansl ar
thema noson Calan Gaeaf. Yna I
gloi. mi tydd yn Disgo.
YSGOL GWAUN GYNFI
Staff Newydd. Mae'n dda gennym
groesawu dwy aelod newydd ar
staff yr ysgol, set Ms Rhian
Richardson yn athrawes i'r plant
Mennnn, a Mil Donna Taylor f(ll
cymhorthydd i'r dosbarth Meithrin
a Derbyn.
Yr Arolwg. Llongyfarchiadau i'r
plant, rhiani, athrawon, staff ategol
a'r Ilywodraethwyr ar dderbyn
adroddiad da iawn gan Arolygwyr
ei Mawrhydi yn ystod mis Hydref.
Nodwyd fod popeth yn dda gydag
amryw 0 nodweddion rhagorol.
Plant y Dosbarth Meithrin. Mae 17
o blant wedi dechrau yn y
dosbarth Meithrin ym mis Medi ac
maent i gyd wedl setlo'n iawn
erbyn hyn. Croeso cynnes iddynt i
gyd.
Myfyrwyr. Croesawn fyfyrwraig o'r
Brifysgol yma ar ymarfer dysgu
am y tymor ynghyd a thair
myfyrwraig yn gwneud cyrsiau
plentyndod cynnar 0 wahanol
gOlegau erail!.
Cynlfun Llythrennedd Teulu.
Rydym wedi derbyn nawdd ar
gyfer y Cynllun yma eto y tymor
hwn.
Diolchgarwch. Cynhaliwyd y

•



Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math
argael-

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

a

Eirianwen Thomas. Llawer 0
ddiolch i Eileen, Olwen, Linda ac
Eirianwen am y baned dda.

Ar Dachwedd 13, cawn gwmni
Enid Mummery yn son am Hen
Grefftau M6n.
YSGOL GYNRADD LLANRUG
Estynnwn ein cydymdeimlad
dwysaf a Miss Elena Wllhams a
gollodd el thad, Mr Aurwyn
Williams. Deiniolen, yn ystod mis
Hydref.
Aeth Blwyddyn 1 a 2 ar drip i Melin
Llynnon, Ynys M6n, i weld yr unig
Ielin wynt sy'n dal i weithio yng
Nghymrul Bu hefyd cyfle i weld tai'r
Celtlaid. Cafwyd amser da gan
bawb.
Os oes gennych dalebau Tesco,
rydym yn dal i'w casglu - cofiwch
amdanom!!
Fel rhan o'u gwaith ar Fwyta'n
lach, bu cytle i blant blwyddyn 1 a
2 I gyd ddod r'r ysgol i gael blasu'r
brecwast sydd ar gael yn y Clwb
Brecwast.
Fel rhan o'r cynllun Miliwn 0 Eiriau,
daeth Mr Martin Dawes at
Flwyddyn 6 i wneud gwaith 'rapio'
roedd y disgybhon wrth eu bodd!
Aeth disqyblion Blwyddyn 5 i Antur
Waunfawr I gael cyflwyniad i
gynllun all-gylchu.
Rydym yn croesawu dwy fyfyrwraig
o Goleg Pnfysgol Cymru, Bangor
atom - Miss Lyn Evans i flwyddyn
2 a Miss Cen Ellis i'r dosbarth
derbyn Rydym hefyd yn eroesawu
myfyrwyr 0 Goleg Menai. Gooerthro
y byddwch yn hapus yn ein plith.
Bu cryn gyffro ymhlith dlsqybhon
Blwyddyn 5 a 6 pan ddaeth Angie
Roberts atom I gynnal Gweithdy
Dewinlaeth, i symbylu gwaith
ysgrifennu creadiqol.

JL

J.M.
JONES

A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

,..

Parry i abseilio 0 Dwr y Marcwis er
budd Cymdelthas y Deillion
Gogledd Cymru, gan godi dros
£1,000 at yr elusen.

Cytunodd pawb o'r gangen
gyfrannu'n ariannol tuag at
Eisteddfod Llanrug a Chwm-y-glo
ac Eisteddfod Bentref
Penisarwaun.

Atgoffir pawb y cynhelir Diwrnod
Crefft yn Nhregarth ar 3 Tachwedd
a bydd y Cwis Hwyl yn cael ei
gynnal yn y Stables am 7.30 ar 23
Tachwedd. Bydd Oimo Nadolig y
gangen yng Ngwesty Seiont Manor
Llanrug, nos Fawrth, 11 Rhagfyr
Pris: £16.95. Buasai Ann Thomas,
yr Is-ysgrifennydd yn hynod falch
petai pawb yn gallu talu yn y
cyfarfod nesaf, os gwelwch yn dda.

Gwestwraig y noson oedd
Rhian 0 Langefni, gydag
arddangofa ehwaethus 0 emwaith
cyfoes 'Tlws'. Y mae dwy SlOPyn
ago red ganddi erbyn hyn, un yn
Abergele a r lIall ym Mhorthmadog
Agorwyd y siop gyntaf yn 2006 ac
mae deg aelod yn y tenter erbyn
hyn. Maent yn cynnal Part'ion
Cartref at elusennau hefyd ac
eisoes wedi codi £6,500 tuag at
achosion da Mae'r cynnyrch wedi'i
fewnforlo 0 Mecsico, Awstralia,
Indonesia. India a Thailand. Maent
hefyd yn annog dylunwyr 0 Gymru.
Roedd yr arddangosfa 0
glustdlysau, cadwyni a breichledau
arian yn hynod ddeniadol ac fe fu
prynu mawr gan yr aelodau.
Diolchodd y Llywydd i Rhian am
noson ddifyr ac am wledd l'r lIygad
a'r boced!

Llongyfarchiadau i Eryl ac
Islwyn ar ddod yn nain a thaid
unwaith eto, wyres fach arall yn yr
Iwerddon. Enillydd y raffl oedd

FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CYFLENWYR AWDURDODAU LLEOL

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

HEN YSGOL GLANMOELYN
LLANRUG LL55 2RG

(01286) 678618 (dydd)

(01248) 670081 (nos)

FFENESTRI
CELTIC WINDOWS

Harddwch eich cartref gyda

galon i bawb am yr holl gefnogaeth
a'r dymuniadau da a dderbyniwyd
pan tu Gordon yn wael iawn yn yr
ysbyty.

Dlolch arbennig i drigolion
Hafan Elan, aelodau Cor Dyffryn
Pens a Char Dinas Bangor.

Brysiwch wella, Gordon, mae
coiled fawr ar eich 61 chi a'ch
cymwynasau di-rt. yn enwedig yn
Hafan Elan.
DYMUNA Cathenne, John. Ken a
Carol, Yvone, Aaron a Sion ddiolch
yn fawr iawn am bob arwydd 0
gydymdeimlad, yr ymweliadau,
cardlau a'r rhoddion a dderbyruwyd
yn ystod eu profedigaeth fawr 0
golli gWr, tad a thaid annwyl, Wyn
Griffiths, Tan y Fron.
CROESO ADREF. Wedi cyfnod 0
chwe wythnos yn astudio yng
Ngholeg Meddygol Merched
Tokyo, dychwelodd Elin Dafydd,
Bryn Moelyn, adref wedi profiadau
lu ac yn lIawn straeon Yn ogystal
ac astudlo yn adrannau hemetoleg
ac anadlol yr ysbyty, treuliodd
gyfnod yn profi diwyllianl uruqryw y
Siapaneaid. Gwerthiawrogodd y
croaso arbenruq a gafodd
ganddynt a fe'i syfrdanwyd ar
adegau gan garedigrwydd y bobl
loet.

Ar benwythnosau ymwelodd ac
ambell feddrod, cystadleuaeth
ymgodymu Sumo, mynydd FUJi,
canolfannau carioei, marchnad
bysgod a bwytaodd sushi ddydd a
nos. Doedd ryfedd Iddi awehu am
fechdan sosej Wavel pan
gyrhaeddodd adref ganol y mis.

Dymuniadau da hefyd i ltan, ei
brawd, sy' newydd ddechrau
astudio cardd yn Goldsmiths,
Coleg Prifysgol Llundain. Mae'n
bosib i chi el weld yn ddiweddar ar
y rhaglen deledu Bandit fel yr
Hogyn Da ac aelod o'r grWp
Derwyddon Dr Gonzo.
MERCHED Y WAWR. Nos Fawrth,
9 Hydref, estynnwyd croeso
cynnes i bawb gan y Llywydd,
Megan Roberts ac agorwyd y
noson gyda cnan Merched y
Wawr. Derbyniodd pob aelod ddau
gopi 0 Iythyrau gan y cwrnm
Gwyllau. Thomas Cook, yn dilyn
anfodlonrwydd y gangen or
detnydd o'r Gymraeg yn eu
swyddfeydd.

Brat oedd clywed fod Mrs Nansi
Lovatt yn dal i anfon ei chofion
atom ac rydym ninnau, fel aelodau,
yn anton ein cofion anwylaf ati
hithau yn Aberystwyth.

Llwyddodd Gwenno a Margaret

8

BABIS NEWYDD.
Llongyfarchladau mawr i'r canlynol
ar enedigaeth eu baban newydd:
• Darren a Bathan Price, Rynys,
Minffordd. ar enedigaeth Siwan
Elliw, chwaer tach i Ceris Lois.
• Christian a Catrin, 2 Tai Crawia,
ar enedigaeth Ela Gwenllian, a
lIongyfarchion i Taid a Nain, Dylan
a Jackie Hughes.
• Ian a Helen Parry, Pen Derwydd,
Llangefni. Ganwyd Cai Tudur,
brawd bach i Tomos LI9 r ac Wyr
newydd i Carys a Les Parry,
Gwynant, Ffordd yr Orsaf.
• 1010 ac Aislinn Eilian, Iwerddon, ar
enedigaeth Uiliin Cadi, chwaer
fach i Niamh ac Aoibhinn ac wyres
newydd I Islwyn ac Eryl, Bryn
Moelyn.
PRIODAS. Pob dymuniad da a
hapusrwydd i Kelly Ann Roberts a
Kelvin Edmund Jones a briodwyd
yn y Swyddfa Gofrestru yng
Nghaernarfon ar 10 Awst. Y
Gweision Priodas oedd Neil Jones
a David a'r Morynion oedd Nia.
Karen a Claire.

Dymuna'r ddau deulu yn dda
iawn iddynt a byddant yn
ymgartrefu yn Glanmoelyn. Gyda
diolch mawr am yr anrhegion a'r
cardiau. .
CYNGERDD MAWREDDOG yn
Festn Capel Coch, Llanberis am
7.30 o'r gloch nos Sui, 11
Tachwedd. Yr arnstiald ryoo:
Dafydd Iwan, Cor y Waun, Susan
Williams. Stephanie Welsby ac
Edward Morus Jones.

Tocynnau £3 wrth y drws. Elw'r
noson tuag at gynllun Efengyl i
Fro'r Eco - 'EFE'.
SEFYDLIAD COFFA. Enillwyr y
Clwb Cant oedd: £20: Mrs E.
Rowlands, Llys Forgan; £7: I.
Williams, 35 Nant y Glyn; £5: K.
Evans, 24 Nant y Glyn.
DIOLCHIADAU. Dymuna Ellen
Jones, 4 Hafan Elan. ddiolch 0
galon j'w theulu, ffrindiau a
chymdogion am yr holl gardiau.
anrhegion ac arian a dderbyniodd
ar el phen-blwydd yn 80 oed ym
rnts Hydref

Diolch hefyd i Gertie a Dilys am
drefnu popeth, Diolch yn fawr iawn
Inawo.
DYMUNA Ian a Helen Parry
ddiolch am y cardiau a'r enrneqion
a gawsant ar enedlgaeth au mab
been. Cdi 'ruour. brawd bach
Tomos LIYr ac ail Wojr Carys aLes
Parry, Gwynant, Ffordd yr Orsat,
DIOLCH. Fe ddymuna Gordon a
Dorothy Carter. 1 Didfa, ddiolch 0

• Gwyliau cerbyd Prydeinig a Chyfandirol.
• Rhaglen Tripiau Dvdoiol.
• Cerbydau moethus ar gael ar gyfer Ilogi preifat.
• Cerbyd 7 ac 14 sedd ar gael ar
gyfer teithwyr maes awyr ac
ar gyfer logi preifat.

• Adran teithiau grwp - yr hall
drefniadau wedi'u gwneud:
archebiadau gwesty a liang,
teithiau, archebiadau theatr
a digwyddiadau.

Y Sqwar, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4AA
Ffon 01286·676175 Ffacs: 01286·671126 E-bost. Info@arvonia.co.uk

Gwefan www arvonia.co.uk

Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Fton: (01286) 675384

LLANRUG



Ouiain Llyr JanzBS
Ar ddydd Sadwm 22 Medi 07
roedd Pcncampwriaeth
Rhedeg Mynydd Gogledd
Cyrnru yn cael ei gynnal ar y
Gogarth yn Llandudno.
Roedd tri 0 redwyr 0 deulu
James, Deiniolen, yn cymryd
rhan, sef Owain Llyr, Elin
Angharad a Rhys Llywelyn
James.

Roedd Rhys yn cystadlu yn
y categori hogiau 0 dan 12 oed
ac er nad ydi 0 ond yn 10 oed,
fe gurodd Rhys ei ras.

Roedd Elin yn cystadlu yn
y categori ienethod 0 dan 12, a
daetb hithau yn 2ail.

Yn y categori dan 14 yr
oedd Owain Llyr yn rhedeg, a
daeth yn Sed yn ei ras ef.

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

Ar y Brig Eto

• Pob math 0 ddodrefn ty
• Cegin, lstafell fyw, Ilofft
• Prisiau cystadleuol
• Carpedi, Llenni a
Lloriau Pren

Ffon: (01286) 676 040

DODREFN PERKINS
(Safle'r hen Nelson)

CAERNARFON

Sian ac Emyr Gibson, gyda
Annetue Bryn Parri wrth y piano.
newydd gyhoeddi ei CD gyntaf
gyda'i fand, o'r enw 'Hei Ti'),
John Eifion Jones ac Annette
Bryn Parri - en\vau sy'n
adnabyddus nid yn unig yn y
fro hen, ond drwy Gymru gyfan,
a thalen tau y gallwn 011
yrnfalchio ynddynt, Yn arwain y
band ar y noson yr oedd Gavin
Saynor, ac fe gafwyd unawd
ganddo ef ar y tiwba hefyd.

Roedd tocynnau'r cyngerdd
wedi eu gwerthu i gyd ychydig
ddyddiau wedi iddynr fynd ar
werth, ac yn sicr roedd pob un
oedd yn y gynulleidfa wedi cael
cyngerdd i'w gofio - ac yn sicr
roedd Iwan ei hun wedi
rnwynhau'r noson.

Gavin Saynor, Aruieinydd y band, yn rhoi unauid ary uuiba.

at noddi'r rhaglen. Roedd y
rhan fwyaf o'r artistiaid a
gymerodd ran gyda
chysylltiadau cryf iawn a
Deiniolen - rhywbeth a
gyfrannodd tuag at deimlad
cartrefol y noson.

Ymysg y rhai oddi allan i'r
ardal a gymerodd ran oedd dau
o gyd-aelodau Iwan 0 fand YBS
- Sheena White o'r Alban a
Stuart Lingard 0 Fanceinion.
Mae'r ddau unawdydd yma
ymysg y goreuon yn y byd ar eu
hofferynnau a phleser oedd cael
gwrando arnynt yn perfformio.

Cafodd y band y fraint 0 gael
ymarfer gyda, a'u harwain, gan
yr Athro David King, y gwr 0
Awstralia sydd bellach yn cael ei
adnabod fel un 0 bobl bwysicaf a
mwyaf dylanwadol y byd
bandiau pres. Ef oedd tiwtor ac
arweinydd Iwan ym mand YBS
a braf oedd ei glywed yn talu
teyrnged i Iwan ae yn ei
sy£lwyno syda'r corn £lugel a
fu'n rhan mor bwysig 0 yrfa
gerddorol Iwan.

Artistiaid eraill y noson ocdd
Tudur Owen (arweinydd), Sian
Gibson a'i brawd Emyr (sydd

Nos Sadwrn, 6 Hydref,
cynhaliwyd cyngerdd go
arbennig yn Theatr Seilo,
Caernarfon. Cyngerdd a
drefnwyd gan Fand Deiniolen i
ddangos cefnogaeth i un o'u
cyn-aelodau, Iwan Williams.

Tyfodd Iwan i fyny yn
Neiniolen, gan gychwyn
chwarae'r cornet ym mand y
pentref pan yn 8 oed.
Datblygodd ei yrfa gerddorol
wedi iddo symud i Fanceinion i
astudio cerddoriaeth, gyrfa a
goronwyd yn 2005 pan
ryddhawyd ei gryno ddisg
cyntaf fel unawdydd ar y corn
flugel. Bryd hynny roedd yn
aelod o'r Band Pres enwog, y
'YBS Band', ac yn athro cerdd
mewn ysgol ym Manceinion.

Dechreuodd Iwan deimlo'n
wael ym mis Ionawr 2006, pryd
y darganfuwyd ei fod yn dioddef
o epilepsy. Ond parhau wnaeth
y gwaeledd nes iddo gael
cadarnhad ym mis Mchcfin
2006 ei fod yn dioddef 0 diwmor
ar yr ymcnydd. Mae ar llyn 0
bryd yn dilyn cwrs 0 driniaeth
ac) 0 ganlyniad) mae wedi
gorfod rhoi'r gorau i'w waith ac
i'w le ym mand YBS.

Penderfynodd ei ffrindiau
ym Mand Deiniolen ddod at ei
gilydd i drefnu cyngerdd i
gefnogi Iwan a'i deulu.

'Bwriad }7 cyngerdd hwn
oedd nid yn unig i roi cymorth
ariannol i Iwan a'i deulu, ond i
ddatgan ein cefnogaeth iddynt
ar adeg anodd fel hyn - ac yn
sicr fe brofodd y cyngerdd j fod
yn llwyddiant ysgubol,' meddai
Dylan Williams, ar ran y Band.

Noddwyd y cyngerdd gan
gwmni Advent Proiect
Management, ac roedd amryw 0
noddwyr eraill, i gyd yo
gysyllriedig a phcntref
Deiniolen, wedi cyfrann u mag

(Cejn): Meinon Jones, ysgrifennydd y band. (Blaen): Dylan WilZiatns,
Iuxm Willia112Sac Ian WillianlS (0 gunnni Advent Project Management

- noddwyr y noson).

CYNGERDD IWAN



Arwel a Jemma ar ddydd au
priodas yn Lindos, Rhodes ar

29 Awst.

gynt) a'r teulu ddiolch 0 galon i bawb
am eu caredigrwydd yn eu
p(rofedtigaeth 0 golli mab a brawd
mor frawychus 0 sydyn.
HUNANGOFIANT. Deallir y bydd
cyfrol hunangofiant Rol Williams,
Ardwyn, yn cael ei chyhoeddl yn
gynnar ym mis Tachwedd 0 dan y
teitl Nid Roc ... and Rol, o'r Llys t'r
Garreg Fawr Yn y gyfrol ceir hanes
ei fagwraeth ym Mrynrefail cyn
symud i'r Waunfawr, pedair blynedd
yn yr Awyrlu a'i waith dyddiol yn y
Welnyddiaeth Amaeth, a
blynyddoedd yn diddanu
cynulleidfaoedd led-led Cymru fel
aelod 0 Barti Eryri a rhaglenni radio
a theledu. Ceir hefyd nuer dda 0 hen
luniau. Cyhoeddir y gyfrol gan Wasg
y Bwthyn, Caernarfon

Aeladau Ysgol SuI Bosra gyda 'u cardiau Nadoltg.

Eirian a Huw Tegid yn un 0 gerbydau Dylan a Meinir, Tros-y-Waen.

rhlenl, y mae'r cardiau eleni eto yn
werth i'w prynu.
PWYLLGOR NEUADD GYMUNED
Tynnwyd Clwb Cant Hydref a'r
enlllwyr yw: Elen George, Swn yr
Engan, Brynrstan: Gwen Grififths,
Tal Arthur; Geraint Williams, Careb,
Bryn Eglwys.

Bwriedir trefnu 'Noson Wasael'
cyn y Nadolig yn y Neuadd
Gymuned. Bydd stondinau, raffl,
pwnsh a mins pei ynghyd a chanu'r
carolau traddodradol. Bydd mwy 0
wybodaeth yn y rhityn nesaf.
CYDNABYDDIAETH DEILWNG.
Yng Nghynhadledd Flynyddol y
Blaid yn Llandudno, fe
anrhydeddwyd y Cynghorydd Pat
Larsen, ynghyd a Chynghorwyr
eraill, am eu gwaith difllno i'r Blaid,
eu cymuned a'u gwlad.

Hoffem ninnau ddatgan ein
lIongyfarchladau a'n diolchiadau i
Pat am ei gwaith ymroddgar i'r
gymuned hon am flynyddoedd
maith.
PLYGU'R ECO. Llawer 0 ddiolch i'r
criw ffyddlon, ynghyd a nifer 0 rai
newydd yn cynnwys y bobl ifanc, a
daeth i Neuadd yr Eglwys, nos Iau,
27 Medi. Cwblhawyd y plygu erbyn
7.10. Diolch I swyddogion yr Eglwys
am eu haelioni eto eleni.
CYNGERDD MAWREDDOG yn
Festri Capel Coch, Llanberis am
7.30 o'r gloch nos SuI. 11 Tachwedd.
Yr artistiaid fydd: Dafydd Iwan, Cor y
Waun, Susan Williams, Stephanie
Welsby ac Edward Mor,us Jones.

Tocynnau £3 wrth y drws. Elw'r
noson tuag at gynllun £:fengyl i Fro'r
Eco - ·EFE'.
DYMUNA Salt Griffith (16 Bryntlrion

CINIO NADOLIG. Cynhelir y cimo
eleni ar ddydd Sadwrn, 8 Rhagfyr.
6yddwn yn cychwyn 0 flaen yr ysgOI
am tua 10.30 Y bore yna'n mynd ar
wibdaith yn y bws a chyrraedd 'Aber
Hod Old Hall' yn Rhos-on-Sea erbyn
1.30 y pnawn I gael cinio Nadolig.
Yna bydd cyfle i fynd ymlaen i
Landudno i wneud ychydig 0 siopa,
a gobeithiwn fod yn 51 adref erbyn
tua 5_30. Os oes gennych
ddiddordeb mewn ymuno a ni, a
fuasech yn gadael I Mrs Janet Ash
Commercial (871265) wybod cyn
gynted a pnoso, os gwelwch yo
dda.
GWELLHAD. Ern cotion annwyl at
bawb sy'n sal yn y pentef. Dymunir
adferiad iechyd i Mrs Catherine
Williams, 20 Bryn Tirion; Mrs Delyth
Williams, Pen y Gawr a Mrs
Gwyneth JOnes, 25 Bryn Tirion, y
tair wedi derbyn tnniaeth yn Ysbyty
Gwynedd.
PRIODAS. Dydd Sadwrn, 18 Awst,
yng Nghapel L5n y Felin, Llangefni,
priodwyd Eirian, merch Dora a
Gwityrn Parry, 3 Lon Ceunant,
Llangefni, a Huw Tegid, mab Nant a
Tegid Roberts, Penisarwaun.
Llongyfarchiadau a dymuniadau
gorau i'r ddau.
DYMUNA Eirian a Huw Tegid,
ddiolch 0 galon i bob un 0
ddarllenwyr Eco'r Wyddfa a
ddymunodd yn dda iddynt ar
achlysur eu pnodas yn ddiweddar.
Cafodd y ddau ddiwrnod wrth eu
bodd ac wythnos brat dros ben yn
Sorento yn yr Eidal yn dilyn hynny.
DYMUNA Arwel a Jemma ddrolch 0
galon i'r ddau deulu ac i bawb am y
lIu cardiau ac anrhegion a gawsant
ar achlysur eu priodas hwythau ar
29 Awst, a hynny ym mhoethder
tmdos. Rhodes. Cawsant ddiwrnod
a gwyliau arbennig a bythgofiadwy.
LLONGYFAACHIADAU i Alan Aees
Hughes, 4 Bryn Eglwys, ar ddod yn
daid am y tro cyntaf. Ganwyd mab
bychan, Callum Rees, i Anthony,
mab Alun, a Bethan sy'n byw yn y
Felinheli.

Mae Alun a Mary yn amlwg wedi
gWirlonl hefo'r bychan a phob
bendith i chwi fel teulu,
YSGOL SUL BOSRA. Mae
bwrlwm mawr yn mynd ymlaen yn yr
Ysgol Sui gan toe y plant wrthi'n
ddiwyd yn cynllunio a dylunio
Cardiau Nadoltg er budd Apal y
Capel. Bu'r fenter yn hynod
Iwyddiannus y Ilynedd ac, ar gais y

YR YSGOL GYMUNED
Ymweliadau. Mae plant CA2 wedi
bod yn ymweld a Chapel Bosra ac
Eglwys Santes Helen yn ddiweddar
fel rhan o'u gwaith thema Addysg
Grefyddol. Diolch yn fawr i Mr Evie
Wyn Jones a Mrs Mary Davies am
roi eu hamser i'r plant yn ystod y
ddau ymweliad. Yn ogystal daeth
Anti Mary draw i'r ysgol i sgwrsio
gyda'r plant, diolch iddi am amser
hwyliog iawn.
Dydd Mercher, 10 Hydref, aeth plant
CA2 i ymweld a'r Amgueddfa Lechi
yn Llanberis yn y bore ac yna
ymlaen i Gastelt Penrhyn yn y
prynhawn. Cafwyd amser diddorol
iawn yn y ddau Ie.
Bore dydd Uun, 22 Hydref, aeth
plant CA1 hefyd i Gastell Penrhyn i
gymryd rhan mewn gwelthdy Ysgol
Fictorianaidd ac roedd pawb wedi
mwynhau eu hunarn yn fawr.
Aeth plant CA2 i gymryd rhan mewn
gweithdy barddoniaeth gyda Karen
Owen yn Oriel Gwynedd fore dydd
Mawrth, 23 Hydref.
Bore dydd Mercher, 24 Hydref,
cawsant gytle I ymweld a Chanolfan
Treftadaeth Kate Roberts yn
Rhosgadfan a chymryd rhan mewn
gweithdy 'Dewch i Greu' gyda
Angharad Tomos. Roedd pawb wed I
cael amser da lawn yn ystod y ddau
ymweliad.
Casgliad Diolchgarwch. Yn dilyn
ymweliad Mr Dennis Davies i roi
ychydig 0 hanes yr elusen NSPCC,
penderfynwyd cyflwyno casgliad
cytnod y diolchgarwch l'r elusen
deilwng hon eleni. Os hoffech
gyfrannu byddem yn ddiolchgar o'i
dderbyn yn yr ysgol.
Operation Christmas Child.
Byddwn yn casglu bocsys ar gyfer yr
elusen yma eto eleni. Dylai pawb eu
dychwelyd i'r ysgol erbyn dydd Llun,
5 Tachwedd os gwelwch yn dda a
byddant yn cael eu casglu yn ystod
yr wythnos yma. Diolch , bawb am
eu cefnogaeth.
Tesco. Aydym yn casglu talebau
'Tesco Sports' eto eisru. Byddwn yn
ddiolchgar 0 dderbyn rhain yn yr
ysgol unrhyw adeg
~

PEL 60NWS LOTERI. Enillydd rnts
MQdl OQdd Mrs B~ryl Re>bsrts,
Racca, gyda'r rhif 37.
Llonqytarcnlaoaut
NOSON BINGO. Dlolch I bawb a
gefnogodd y noson vrna ar 25
Hydref, Bydd yr elw yn mynd tuag at
gostau Cinio Nadolig y pensiynwyr.

__

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



MAE
Eco'r Wyddfa
ANGEN EICH
CYMORTH

Os am
wirfoddoli

cysylltwch a
Geraint Elis
Cadeirydd y
Pwyllgor

Ff6n:
(01248) 670726

JOH~PRIT(:HARD

www.rnamta.com
Gwasanaeth Fframio Lluniau

Oewis eang 0 luniau yn yr Oriel ac ar y wefan
William Selwyn. Rob Piercy. Keith Bowen, KeIth Andrew a mwy.

FFRAMIA
Pare Padarn, Llanberis

(01296) 970922

Rhyfeddod Bethlehem
gan John Hywel

NEUADD PRICHARD JONES
Bangor

nos Sadwrn, 8 Rhagfyr
am 7.00 o'r gloch

CANTORION BRa CEFNI
CHANTORION MENAI
CARYS LLOYD (Soprano)

ROBIN LYN EVANS (Te1lor)
Enillydd Rhuban Glas, 2007

IWAN PARR! (Bas)
Enill ydd Rhuban Glas, 1991

MI.~RTIN BROWN (Orga11)
Aruieinydd: JOHN HYWEL

Tocyn: £8.00
Elw at Ambiwlans Awyr Cymru
Ar gael yn Booklands, Bangor;
Ina, Biwmares; Awen Menai,

Porthaethwy; Cwpwrdd Cornel,
Llangefni, ac aelodau'r ddau gor.

Bu ond yn dim i Lewis Hamilon
gipio'r bencampwriaeth
Fformiwla 1 ar ei gynnig cyntaf.
and ail anrhydeddus iawn
gafodd 0 ym Mrasil yr wythnos
ddiwethaf. Yn fuan wedi
diwedd y ras, cyflwynodd ei
dElm, McLaren, brotest a allai
olygu bod Hamilton yn cael ei
goroni wedi'r cyfan. Cwyno
oedd McLaren fod dau dim arall
a orffennodd 0 flaen Hamilton
yn ras ola'r rymor wedi torri
rheolau'n ymwneud a thanwydd
y ceir. Dad! McLaren oedd y
dylai ceir Williams and BMW
Sauber gael eu cosbi. Pe
byddai'r ceir hynny'n cael eu
diarddel o'r ras, byddai gan
Hamilton fwy 0 bwyntiau na'r
pencampwr, Kimi Raikkonen, a
byddai'n bencampwr yn ei
dymor Fformiwla 1 cyntaf
Gwrthodwyd y brotest, a
chafodd Raikkonen ei
gadarnhau yn bencampwr. and
chwarae reg iddo, roedd
Hamilton ei hun yn mynnu nad
oedd eisiau 'erinill' y
bencampwriaeth oddi ar y trac
rasio, a buddugoliaeth wag iddo
fyddai hi petai'r ddau dIm arall
wedi cael eu diarddel.

Y r hyn a wnai brotest
McLaren yn wirioneddol
ddiddorol oedd yr hyn a
ddigwyddodd ddeuddydd cyn
hynny. Yn ystod y sesiynau
YfJnarfer ar gyfer y ras
dyngedfennol, roedd McLaren a

LEWIS
Hamilton wedi torri'r rheolau'n
ymwneud a theiars. Roedden
nhw wedi defnyddio mwy 0
deiars nag a ganiateir gan y
rheolau, ac roedd posibilrwydd
y byddai Hamilton yn cacl ei
gosbi trwy orfod cychwyn y ras
ymhellach yn 61 ar y grid
cychwyn. Cbafodd 0 mo'i gosbi,
a chafodd aros ar linell flaen ).
grid er iddo dorri'r rheolau.
Rhvfedd na soniodd neb 0 dim•
McLaren am hynny wrth
iddynt gwyno fod y ddau dim
arall wedi troseddu!

Nid wyf yn honni bod yn
awdurdod ar rasio Fformiwla 1,
ac felly ni allaf fod yn sicr pa
mor ddifrifol oedd vr un o'r•
troseddau hyn. and mae'n
rhyfedd fel roedd rheolwyr
McLaren yn fodlon pwyntio bys
at )7 timau eraill, a hwythau
wedi bod yn ffodus i osgoi cosh
cyn dechrau'r ras. and onid
felly y mae hi 0 hyd? Mae'n
hawdd gweld beiau pawb arall a
methu gweld ein beiau ein
hunain. Gall yr Iesu, a soniodd
am 'edrych ar y brycheuyn yn
Ilygaid dy gyfaill, a thithau heb
sylwi ar y trawst sydd yn dy
lygad dy hun', ddysgu llawer i
bawb ohonom. Mae'n rhy
rwydd 0 lawer i weld bod pawb
arall ar fai yn hytrach na
chyffesu'r pechod sydd ynom ni
ein hunain.

ac OFFER BEICIO
AR GYfER YR HOll DEUlU
"TRIKES a QUADS" TRYDAN
i QLANT - AM "~/reuut

Oe\'Jch iWeld Alan yn oues 'A[NAI am \~asanaeth Personol

(01286)-6~6804

pnawn.

O'r Llys i'r Garreg Fawr

OC •.•••I
Deallir y bydd
hunangofiant Rol
Williams, Waunfawr, y
gwr sy'n gyfrifol am y
Portreadau sydd wedi
ymddangos yn yr Eco,
yn cael ei lansio, ddydd
Iau, Tachwedd 15 yn y
Caban, Brynrefail, am
dri o'r gloch y
prynhawn.

Cyhoeddir y gyfrol
gan Wasg y Bwthyn,
Caernarfon. Ceir yn y
gyfrol hanes
blynyddoedd cynnar yr
awd ur ym Mrynrefail
a'i gyfnod yn yr Awyrlu
adeg y rhyfel. Hefyd y
blynyddoedd yn
swyddog yn y
Weinyddiaeth Amaeth
gyda chyfeiriadau at y
cyfnod y bu ar

ddylctswydd gyda'r aflwydd, y Clwy'r Traed a'r Genau yn Sir
Ddinbych ac Ynys Enlh.

Yna yr harmer can mlynedd bron yn aelod 0 wahanol bartion
Noson Lawen yn trampio de a gogledd Cyrnru, a'r blynyddoedd
yn cyfrannu iwahanol raglenni radio a theJedu.

Mae yn y gyfrol nifcr u ddarlunlau, gan gynnwys rhai 0 hen
gymeriadau Brynrefail a'r Waunfawr.

Estynnir croeso cynnes ibawb i'r lansio yn y Caban am 3.00 y

Cyhoeddi Hunangofiant
ROL WILLIAMS

Gyngor Gwyrfai cyn mynd i'r
Coleg Normal a dilyn gyrfa fel
athro. Gwasanaethodd fel clerc
i'w blwyf genedigol,
Llanddeiniolen, am 46 0
flynyddoedd.

A phwy fasa'n coelio iddo
geisio gwneud parasiwr i'w gath
unwaith!
Cyhoeddir y gyfrol gan Wasg y
Bwthyn, Caemarfon, a bydd y
lansio yn Neuadd Goffa
Bethel, nos Fawrth, 27
Tachwedd am 7.00 o'r gloch.

Cyn diwedd y mis fe ddaw
eyfrul 0 aigofion hogyn direidus
o Fethel allan o'r wasg. Cyfrol a
fydd yn dilyn ei hynt a'i helynt
o Barc-y-Wern ei blentyndod i'r
Maen Llog ar Barc-y- Faenol fel
Archdderwydd Cymru.

Tynnwr coes, teithiwr,
eisteddfotwr a golwr a gafodd
dreial gyda Bolton Wanderers.
Prifardd coronog Eisteddfod
Genedlaethol 1989, ac un sydd
wedi beirniadu rnewn dros 400
o eisteddfodau led-led Cymru.
Bu'n gasglydd rhenti gyda'r hen

oBare-y- ~rn iBare y Faenol
Hunangofiant

SELWYN GRIFFITH
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~ YClwbCant
Gorffennaf-Medi 2007

Enillwyr yn ystod misoedd
yr haf ocdd:

Gorffennaf
1.Carys Jones, Bethel;
2. David Launceley,
Llanrug; .

3. A. E. Jones, Caernarfon.
Awst

1.Rhona I..ampard, Nant
Peris;

2. Lynne Williams,
Waunfawr;

3. Malcolm Jones, Pontrug.
Medi

1. Rhian Ellis, Llandwrog;
2. Wendy Roberts,
Y Felinheli;

3. Stephen Kingston,
Ceunant

Robyn.yn guseithio gyda'r ceffylau yn
'Snowdonia Riding Stables', Wau1ifawr.

. .
•

I

•
• Ioanyn derbyn gv;ers ar

lefelu gan Mr. Eric Jones
(Adeiladsor), Llanrug.

• •

•
Sinn umn ei fodd yn gweithio yn
TaylorAutomotiue, Deiniolen.

Profiad Gwaith
Blwyddyn 11

Ddiwedd y mis treuliodd holl
ddisgyblioo Blwyddyn II, 130
ohonynt i fod yn fanwl gywir,
wythnos wahanol i'r cyffredin
mewo gwahanol lcoliadau yn y
fro ar brofiad gwaith,
Mwynhaodd ein disgyblion
dreulio cyfnod yn profi
amrywiol feysydd a bydd eu
hwythnos yn sier 0 fod yn
gymorth iddyn t wrth geisio
penderfynu pa drywydd i'w
ddilyn ar 61 gadael yr ysgol.

Dymuna'r ysgol ddiolch 0
galen i bob cyflogwr am eu
parodrwydd i roi cyfle i'n pobl
ifanc unwaith eto eleni; i
athrawon yr ysgol am ymweJd
a'r safleoedd, ac i Mr. Howyn
Jones am yr holl drefniadau.

£12 arian D

12

Amgaeaf: Archeb Bane D

1 Blwyddyn: --

Enw'r plenryn bynaf (os yn berthnasol):

1 Cod Post: _

Cyfeiriad: ---------------------------------

Enw: Teltl: Ffon:----------- -- ------

CLWB 100 CYFEILLION YSGOL BRYNREFAIL

Eifion Jones
Prifathro a Llywydd Cyfeillion Ysgol Brynrefail

Siec D

EIFION JONES

neu siee yn daladwy i 'Cyfeillion
Ysgol Brynrefail', os gwelweh
yn dda.

Efallai y byddai'n well
gennych wneud trefniant
arched bane - ffurflen bwrpasol
ar gael 0 Swyddfa'r Ysgol. Telir
hanner incwm y Clwb 100 yn 61
rnewn gwobrwyon i'r aelodau.

Mae'r Pwyllgor bob amser yn
awyddus i groesawu aelodau
newydd. Cysylltwch a Swyddfa'r
Ysgol i adacl eich enw a'ch rhif
ffon os oes gennych ddiddordeb
rnewn ymuno a ni, os gwelwch
yn dda.

Gwerthfawrogwn bob
eefnogaeth i'n gwaith a'n
gwei thgareddau.
Yn gywir,

Cyfeillion Ysgol
Brynrefail

Oes gennyeh chi blentyn yn
Ysgol Brynrefail? Eisiau
eefnogi'r ysgol, ond eich amser
yn brin? WeI, dyma ffordd
gyflym, syml a di-boen i'n
cefnogi.

Mae Pwyllgor Cyfeillion
Ysgol Brynrefail yn eyfarfod i
drefnu gwahanol weithgareddau
codi arian i gefnogi gwaith yr
ysgol.

Un ffordd y gallwch gefnogi'r
Cyfeillion yw drwy ymaelodi a'r
Clwb 100 am £1 y mis. Gallwcb
ymaelodi drwy gwblhau'r
bonyn isod a'i ddychwelyd i
Swyddfa'r Ysgol gyda thaliad
blwyddyn 0 £12 - arian parod

diwrnod diddoroJ a heriol a bu i
un gr\vp o'r ysgol ddod yn
fuddugol mewn cystadleuaeth.
Daeth tim Gethin Griffith ,
Dafydd Griffith, Sian Jones a
Lyndsey Thomas i'r brig 0 blith
holl dimau Ysgol Syr Hugh
Owen, Ysgol Dyffryn Nantlle ae
Ysgol Brynrefail. Go dda chi!

Llwyddo'n Lleol
Yn ddiweddar mynychodd
disgyblion 9i ddiwrnod
'Llwyddo'n Lleol' ym Mblas
Menai Bwriad y diwmod oedd
meithrin pobl ifanc yn y gallu i
ddod yn fwy mentrus 0 fewn eu
cymunedau ac i gyfrannu at
ddatblygiad eu hardal, Cafwyd

neuadd gyda grwp poblogaidd
o'r ysgol y Dirty Words, a'r
grwp gwreiddiol tu hwnt, Reu.
Bu i'r disgyblion Iwynhau'r
gwei thdy a'r gig yn arw, ae
roedd Glyn rnor boblogaidd ag
erioed - n id yn unig gyda
Blwyddyn 8, ond gyda merched
y chweched dosbarth yn
ogystal!!! !

Ymweliad C2 a
Glyn Wise!!!

Ddydd Llun, Hydref 1Sfed,
daeth criw'r BBe i'r ysgol cr
mwyn rccordio'r rhaglenni
pohlogaidd BOlldit/C2.
Gwaboddwyd disgyblion
Blwyddyn 8 i fynychu gweithdy
er mwyn bod yn rhan o'r
recordiad a chafwyd gig yn y

Ysgol Brynrefail

-
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Dewch am daith ar y tren bach
i weld Sian Corn, anrheg i
bob plentyn a mins pei a
diod j'r o9dolion.
Aagfyr 8,9, 15 ac 15
Oedolion a phlant £6
(0 dan 3 oed - £2)
Poblogaidd iwn - archebwch
yn fuan
Ffon: 01286 870549 am fanylion.

RHEILFFORDD
LLYN PADARN

www.ceunant.co.uk
steven@ceunant.co.uk(01286)872606

PEN Y CEUNANT ISAF
BWTHYN AAOEILADWYO AR

WAELOOION LLWYBR YR WYOOFA
(0 LlANBERIS)

YN YSTOO Y 18ed. GANRIF
CEWCH GROESO ARBENNIG

• YMA. YN OGYSTAl A
GOLYGFEYOD GWYCH OROS

LLYN PAQARN A OYFFRYN PERlS

/

YBWTHYNTE
penJcermont tso

LLWYBR YR WYDDFA LLANBERIS

'1"'-4- "t
Aft AGOR 9am.- 9pm. BOB DYDD DRWY'R FLWYDDYN
DIODYDD GYDA SCON NEU DEISEN (Dim prydlau 0 gvlbWl)
MANPARelO 0 fLAEN Y BWTHYN YNAODASI'R ANABL

Oriel arbennig 0 luniau Syr Kyffin Williams
a "U 0 arlunwyr Cymreig eraill

Tachwedd 27 a 28 yn Theatr
Gwynedd, Bangor am 7.30
Rhagfyr 7 ac 8 yn Galeri,

Caemarfon am 7.30.

I

I
I

tri
rhan 0
dair

3
THEATR BARA CAWSI

I Bydd cynhyrchiad nesafI Theatr Bara Caws, Trz Rh.all 0

I Dair, sef cyfieithiadau 0 dair 0
fonologau Alan Bennett (allan
o Talking Heads) yo cyehwyn
teithio trwy Gymru ar 13
Tachwcdd.

Yr aciorion fvdd Owen•

Garmon, Valmai Jones ac
Olwcn Rees ac yo cyfarwyddo
am jr tro cyniaf i'r cwrnni fydd
Betsan Llwyd.

gynnar yn y flwyddyn newydd,
os nad eyn hynny. Byddai'n dda
gennym feddwi fod yna lawer
yn gweddio dros yr holl
gynllun; ac yn arbennig, ar byn
o bryd, yn gweddio y bydd y
person addas yn dod i wybod
am y swydd pan gaiff ei
hysbysebu, ac yn cael ei arwain i
ymgeisio arndani. Edryehwn
ymlaen at benodi gweithiwr a
fydd yn cydweithio a ni ae yo
ein helpu i gyflwyno'r
Arglwydd Iesu Grist i'n pobl
ifane.

Y tro nesaf, cewch wybod
rhagor am fwriadau'r cynllun ac
am swyddogion ac
yrnddiriedolwyr Efe.

JOHN PRl rCfIARD

y nod a osodwyd, gobeithio )'
eaiff rhai eu symbylu o'r
newydd igefnogi'r gwaith.

Yr ydym yn cyflwyno cais i'r
Cornisiynwyr Elusennau i
gofrcstru Cynllun Efe fel elusen,
a bydd hynny'n ein galluogi i
dderbyn ad-daliad rreth-incwm
os bydd unigolion yn dewis
cyfrannu trwy'r cynllun Rhodd
Cymorth.

Yr ydym yn hyderus ein bod
eisoes wedi sierhau digon 0
gefnogaeth i'n galluogi i ofyn i
Ymddiriedolaetb Pantyfedwen
a'r enwadau ryddhau'r arian a
fydd yn ein galluogi i roi'r
cynllun ar Y gweill. Gobeithiwn,
felly, allu hysbysebu'r swydd
mor Iuan ag y bo modd, yn

(.)'.))'I.l;111\rlll t\ 1\1()' N ~() r '\( H\~lt1)1)
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D. P.0 EN S RHIWLAS I

Bws 22s~dd ar gael ar gyier pob
math 0 logi preifat - n05weithiau
allan, parlton, lripi~u de ali.
Gwasanae!h personol a thelcrau
rhesymol gan (01248) 361044

BWS BACH AR LOG

--

Nghymru a'r mudiad Saint )'
Gymuned (Croesgadwyr gynt).
Mae cyfanswm yr arian a
addawyd i ni gan
Yrnddiriedolaeth Pan tyfedwen
a'r enwadau yn £59,000.

Yr ydym hefyd wedi gwneud
yrndrech i godi arian yo Ileol
trw)' ofyn i'r eglwysi lleol ac
unigolion gefnogi'r gwaiih.
Cawsom ein ealonogi gan yr
addewidion a dderbyniwyd. Y
mae oddeu tu 30 0 eglwysi (0 bob
enwad) 0 fewn y dalgylch; a
chawsom addewid am arian at y
gwaith gan 13 ohonynt. Mae
rhai o'r eglwysi eisoes yn trefnu
gweithgareddau arbcnnig er
mwyn codi'r arian a addawyd.
Mae nifer 0 unigolion wedi
cyfrannu neu wedi addo
gwneud hynny.

Cafwyd arian gan gor lleol a
chan un cyngor cyrnuned, a
chynhaliwyd taith gredded
noddedig dan nawdd pwyllgor
Efe ei bun. Gwerthfawrogwn yr
arian a dderbyniwyd a'r
addewidion a wnaed; a
gwyddom fod rhai eglwysi a
chynghorau a sefydliadau yn dal
i obeithio ymateb i'n cais
iddynt. Mae cyfanswm yr arian
a addawyd yn Ileal dros £14,000.

Erbyn hyn, felly, addawyd
yehydig dros £73,000 i gynllun
Efe, a gobeithiwn y bydd ein
hymdrechion yn Ileal yn
sicrhau y daw'r gweddill yn y
man. Byddai unrhyw gyfraniad
)' gallai unigolion ei wneud yn
help mawr i ni.

Gellir anfon cyfraniadau at
Drysorydd Efe, Mr Colin Jones,
Bryn Gelli, Gellihirban t,
Llanberis. Yn naiuriol, byddem
yn arbennig 0 faleh 0 dderbyn
yrnareb odcli wrth rai o'r eglwysi
sydd hyd yma wedi teirnlo na
allant gyfrannu at y gwaith. 0
sylweddoli ein bod mor agos at

-

o dipyn ibeth, mac rnwy a mwy
ohonom yn dod yn gyfarwydd
a'r enw 'Efe' a roddwyd erbyn
hyn i'r cynllun i sicrhau
gweithiwr Cristnogol ieuenctid
ar gyfer pentrefi dalgylch Eco'r
Wydd_fa. Mae'r enw newydd yn
dechrau ennill ei blwyf, ac y
mae pawb ohonom sy'n
gysylltiedig a'r cynllun yn falch
o hynny, gan fod yr enw yn
cyfleu'n daclus y nod sydd
gennym 0 gyflwyno'r Efengyl i
Fro'r Eco. Dros y misoedd nesaf
gobeithiwn y daw'r enw'n fwy
cyfarwydd eto, ac y daw'r ardal
gyfan yn ymwybodol 0
wei thgarwch ac 0 dystiolaeth
Efe i'r Arglwydd Iesu Grist.

Buom yn trafod y cyollun ers
dwy flyoedd, a phenderfynwyd
yn wed dol gynnar y byddern yn
ceisio ariannu'r cynllun a swydd
newydd y gweithiwr Cristnogol
am gyfnod cychwynnol 0 dair
blynedd. Gosodwyd nod
ariannol 0 £78,000 er mwyn
ariannu'r gwaith dros y cyfnod
hwn. Aed ati igeisio arian 0 dair
ffynhonnell bosibl:
Yrnddiriedolaeth Pantyfcdwen;
yr enwadau, yn genedlaethol a
rhanbarrhol; a'r gyrnuned leol,
yn eglwysi a sefydliadau ac
unigolion.

Ychydig eyn y Nadolig y
llynedd, cawsom addewid 0
gyfraniad sylweddol gan
Ymddiriedolaeth Pantyfedwen
ar yr amod ein bod yn llwyddo i
gynnal y gweddill. Bu'r addewid
honno yn fodd i ni wedyn
gyflwyno eeisiadau i'r enwadau
gwahanol. Cafwyd addewid am
arian gan yr Eglwys
Bresbyteraidd, yr Eglwys
Fethodisraidd, y Bedyddwyr, yr
Annibynwyr, yr Eglwys yng

CynUunEfe



Enillwyr y raffl ar y noson y pedwar
o Gwm-y-glo), oedd:
Tin siocteat: Karen Foulkes:
Nwyddau Mo/ehi: Mrs Margaret
Williams, Bryn; Cacen: Mr
Maldwyn Hughes, 1 Bryn Gro; Doli
wedi'i gwau: Mrs Hilda Orritt,
Morannedd.
Enillwyr y Tocyn Pe/-droed:
Mrs Drlys Evans, Mln-y-don,
Brynrefail; Mrs Catherine Roberts,
18 061 Afon, Cwm-y-glo; Gwen
Townsend, Rheithordy, Llanberis.
Enillydd pen-b/wydd y ddoli oedd:
Mr Derek Roberts, 50 Maes
Padarn, Llanberis.

Diolch 0 galon I bawb am eich
cefnogaeth a'ch presenoldeb.
UNDEB Y MAMAU. Cyfarfu'r
aelodau yn yr ysgol Gymuned nos
Lun, 8 Hydref. Croesawyd pawb
gan Mrs Dorothy Jones. Arweinydd
y gangen, a chafwyd gwasanaeth
byr. Derbyniwyd ymddiheuriadau
oddi wrth Mrs Gwen Owen a Mrs
Menna Roberts. Trafodwyd
materion perthnasol gan Dorothya
chafwyd adroddiad am y Diwrnod
Hyfforddlant a gynhaliwyd ym
Mangor yn ddiweddar gan Dorothy
a Mrs Joyce Ransom

Cafwyd sgwrs gan aelod o'r
gangen. Mrs Margaret Latham, ar y
chwe mis o'r flwyddyn y mae yn ei
dreuho yn Orange City, Florida.

Yn gofalu am y lIuniaeth oedd
Dorothy a Mrs Kath Jones.
Rhoddwyd y raffl ganddynt hefyd
ac fe'i henillwyd gan Mrs Enid
Taylor.

Drotchwyd i Margaret a'r
gwesteion gan Mrs Gwyneth
Roberts. Terfynwyd y cyfarfod trwy
adrodd y Gras.
CAPEL Y TABERNACL.
Cynhaliwyd GWyI y Diolchgarwch
ddydd Sui, 21 Hydref, gyda'r
gweinidog, y Parch Gwynfor
Williams, yn gwasanaethu.

Dydd Llun, 22 Hydref, daeth
plant Ysgol Cwm y Glo i'r capel i
ddathlu GWyI y Diolchgarwch a
chymerodd pob un ohonynt ran yn
y gwasanaeth. Diolch i'r
bntatnrawss a'r athrawon am eu
hyffordd ac rr Parch Robert
Townsend am ei anerchiad. Diolch
hefyd i rieni a ffnndiau a ddaeth i
ddathlu gyda'r plant.
YR YSGOL GYMUNED
Yn ystod Wythnos Mathemateg
Cymru daeth Syrcas Trafeilio
Mathworks 1 gynnal diwrnod 0
welthgareddau yn yr ysgol. Ewch
draw I wefan yr ysgol j weld
ychydig o'r hwyl yn yr Albwm.

Mae gennym Gyngor Ysgol
newydd y tymor yrna. Mae
Christopher Hulme, Jasper
Clough, Cai Davies, Owen
Burnsall, Ben Williams a Catrin
Smith yn barod i wrando ar unrhyw
gonsyrn sydd gan y disgyblion, ac
maenl elsioes wedi archebu rhagor
o deganau buarth gydag elw'r SiOp
Ffrwythau.

Cawsom wasanaeth
Diolchsarwch hyfryd yng Nghapel
Tabernacl gyda holl ddl!:lgybllon yr
ysgol yn cymryd rhan, Dlolchwn
am ga@1defnyddlo'r Cap~1 ae i Mr.
Townsend am ddod atom i annerch
y plant.

Dlolchwn hefyd i Mel Fen am
ddod i gynnal sesiwn ar
Ddiogeiwch y Ftyrdd yn yr Urdd.
Roedd y plant wrth eu bodd yn
'dreifio' y car ar y cyfnfiadur!

CabM, Vr Hen YS901, Drynrefail
WWVV ,~ban'"(;yf.org caban@caban-cyf.org

01286 685 500 (eaffi) 01286 685 462 (swyddfa)

Nod Caban Cyf yw theoJig~veithredjadcynaliadwysydd yn
cynhyrchu i"cwnl drV"/y el IJrtf w\lltllgarlitluOU rcfenlw
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GilOan) er mwvncreuc:vtleOgdd owglth

GwmnlcyuwelUlleool dl·el~v VVJ Callan CVf WGdl GI sefydlu i
hwyl(,so dalblya::-.d oconorn\oli\l~ yQfn gyylfltJ,

ar Agor
Q y bore tan 4 y pnavvn - 7 dlwrnod yr wythnOs

EGLWYS SANT GABREAL.~

Cynhaliwyd yr Wjl Ddiolchgarwch
ddydd Sul, 14 Hydref.

Bore Sui cawsom wasanaeth a
Cymun Bendigaid dwyreithoq am
9.30 gyda'r Rheithor, y Parch
Robert Townsend, ac yn yr hwyr
am 6.00 o'r gloch cawsom Bregeth
y Cynhaeaf gan y Parchedig
Ganon Tegid Roberts. Yr organydd
yn y bore oedd Iwan Williams ac yn
yr hwyr, Or William Munro Y
darllenwyr yn y gwasanaethau

I oedd Mrs Valerie Kressman a Mrs
Dorothy Jones yn y bore, a Miss
Meira Williams a'r Parchediq
Robert Townsend yn yr hwyr.

Diolch 0 galon i bawb fu'n
qwasnaethu dros yr Wyl. Cafwyd
cefnogaeth dda iawn yn y ddau

I wasanaeth. Dymuna'r Wardenlald
a'r Rheithor ddiolch I bawb am
addurno'r eglwys mor hardd ac am

I y rhoddion 0 lysrau, ffrwythau a'r
blodau hardd dros yr Wyl

I NOSON 0 BINGO. Nos Lun, 15
Hydref, cynhaliwyd noson 0 BingoI yn yr Ysgol Gymuned. Diolch am y
rhoddion ariannol ao am y rhoddion
at y raffl a'r gwobrau. Diolch i bawb
am eich cefnogaeth i'w gwneud yn
noson mor IIwyddiannus. Roedd yr
elw yn mynd i gronta Eglwys Sant
Garbeal. Diolch hefyd i Margaret
ac Ann 0 Lanbens am alw'r rhifau
allan.
Erullwyr y Raffl Fawr oedd:
£50: Bethan, Bod Elan, Cwm-y-glo,
£30: Mrs Sandra Thomas, Gwy fa,
Cwm-y-glo; £20. Mrs Gwen
Wilhams, 2 Maes Padarn,
Llanberis, Tocyn Petrol £15: Mrs
Doreen Roberts, 50 Maes Padarn,
t.Ianbens: Tocyn Gig £10: Mrs
Gwen Owen, Cerney, Llanrug:
Tocyn Iceland £10: Mrs Davies, 14
Ffordd Capel Coch, Llanberis:
Tocyn Gig £10: Mrs Davies, 10 Tal
y-Bont, Llanrug; Pote! (Irish
Meadow): Siop Eryri, Caernar1on;
Bocs Siocled: Mrs Thomas,

I Dolwar, Rhes Rhythallt Llanrug;
Potel Win: Mrs Dora Evans, 3 Bryn

I Hyfryd, Bethel; Bocs Nwyddau:
Catherine, d/o Cerrig yr Afon Y
Fallnhelr: Pot{}1 Win: Mr Dafydd
Bromley, 47 Trem Eryn,
Llanfairpwll: Nwyddau Molchi: Mrs
Kathleen Jones. Kermand.
Llanrug: Boos Ffrwythau: Jackie
Ellis, Awelon, Cwm-y-glo; Bocs
Llys;au: Mrs Hazel Morris, ·13 Maes
Padarn. Llanbens: Bees Nwyddau:
Mr Derek Roberts, 50 Maes
Pacarn, Llanbens: Potel Win' Mrs
Roberts, 6 Tal-y-Bont, Llanrug;
Nwyddau Mo/chi: Mrs Valerie
Kressrnan, Bronallt. Cwm-v-gto:
goes Llysiau: Mrs Jane Jonee, 4
DisgwyHa Terrace, Llanrug: PDtlJ/
Win: Miss Catherine May
Rowlands. Lleifior, Llanrug; Boes
Nwyc1c1au. SlOP Saffron, Llanberis;
goes Llysiau. Mrs Betty
Humphreys. LlanbarlS: Nwyddau
Mo/chi: Helen Vaughan, 41 Maes
Padarn, Llanberis; Boes Nwyddau:
MrS Malr Jonas. B J-Iafsl'l (;Ian,
LlanruSi Boos Nwyddau, Mr Robert
JOhn Wiliams, 4 Bryn Llwyd,
Qansorj SOC$ I.ly~/au.Mr Emlyn
Morris. 11 Trefaillan, Waunfawr;
goes L/ysiau' Monica, 10 Trem
EilianJ Brynrefall, Boes Brecwast.
Bethan Parn, Hatod, Clwt-y-bont,
Delniolen; Bocs Ffrwythau: Mr
Gwynfor Roberts, Capel Coch,
Llanberis.

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

CWM Y GLO

Cefnogwch ein Hysbysebwyr

Bu i'r Clwb gyfarfod yn Blue Peris
a chroesawyd yr aelodau yno gan
y Llywydd a diolchodd i Ann a
Selwyn Williams am drefnu clnto
yng Ngholeg Llandrillo i ddathlu
seithfed pen-bwydd y clwb. 0
Landrillo fe fu i'r clwb ymweld a
Betws-y-coed. Dymunwyd y gorau
i Betty Lloyd Roberts ac Ann Lo
sydd yn yr ysbyty. Rhoddwyd tusw
o flodau a chardiau pen-blwydd I
Joan Glass, Margaret Faulkener a
Morfudd Jones.

Hyd yma y mae'r clwb wedi
casglu £190.50 at Osteoporosis
Gwynedd a Man a bydd y casglu'n
parhau tan ddiwedd y flwyddyn.

Diolchwyd I Martin a Glenys, y
'Veg Van' am eu rhodd 0 ffrwythau
a lIysiau ac enillwyd hwy gan
Selwyn Williams.

Yn dilyn el bererindod 0 Gastell
Caernarfon ar hyd arfordir LlYn
hyd Ynys En"l, rhoddodd John
Cantrell sgwrs a ffilm i'r aelodau
yn dangos harddwch Pen Llyn.
Rhoddwyd y te gan Rose a John
Cantrell. Enillwyd y raftl gan
Selwyn Williams, Ray Bower,
Betty Roberts. Morfudd Jones a
Megan Morris.
DATHLU PEN-BLWYDD.
Llongyfarchiadau mawr i Miss
Mortudd Hughes Jones, Bryn
Hyfryd, ar ddathlu pen-blwydd
arbennig lawn yn ystod y rnis.
Goberthio Iddi twynhau el oiwrnoo
a pnob bendith ac iechyd i'r
blynyddoedd a ddel.

,. ., *

clwb. Llongyfarchwyd Mrs Betty
Lloyd Roberts am werthu gwerth
£31 .50 0 docynnau yng
Nghystadleuaeth Erw'r Ddol, I
gyda'r elw'n mynd tuag at I
ymdrech codi arian y Clwb slsnl:
Osteoporosis Gwynedd a Mon. I

Rhoddodd Ann a Selwyn
Williams wybodaeth am y I
trefniadau i ddatlhu seithfed pen- I
blwydd y Clwb ym mis Hydref.

Anfonwyd cyfarchion pen-
blwydd i Betty Lloyd Roberts.
Rhoddwyd y te gan Ann Williams
a Terry Taylor ac enlllwyd y raffl I
gan Betty Bower.

MARWOLAETH. Daeth y newydd
trist rr ardal am farwolaeth Mrs
Margaret Griffiths, 1 Maes Eilian
gynt, yn yr ysbyty yn Rhydychsn
yng nghwmnl Jane, ei merch, a'i
mab yng ngyfraith, ar drothwy ei
phen-blwydd yn 102 mlwydd oed.

Bu Mrs Griffiths yn cartrefu yma
yn Ninorwig am flynyddoedd lawer
ond, yn ei blynyddoedd olaf, aeth i
tyw at Jane i dde Cymru ac yna I
Rydychen. Bu'r cynhebrwng yn
amlosgfa Rhdychen ond fe
gladdwyd y IIwch ym mynwent
Macpelah Deiniolen, hefo'i gwr,
William Griffiths, a'u merch, Mary
Elin. Cafwyd gwaswanaeth ar Ian
y bedd yng ngofal y Canon Idris
Thomas, Trefor.

Am rai blynyddoedd ar 61
symud i fyw byddai Mrs Griffiths
yn dod ar ei gwyliau i Ddeiniolen
bob haf a fyddal hi byth yn methu
a dod i gapel Dinorwig ac yn
cyfrannu'n hael at yr achos.

Dioch am un fel hI. Bendith
Duw fo ar Jane a'r teulu yn eu
profedigaeth fawr 0 golli mam.
GWYNFYD GWAUN GYNF/
Dymuna Y Canon Idns Thomas
ddiolch i amryw 0 Ddinorwrq a
aeth i noson lansio ei Iyfr uchod yn
Eglwys Llandinorwig nos Fercher,
19 Medi. Mae'r 9yfrol ar gael yn y
siopau neu drwy· ffonio Idris ar
(01286) 660547. Mae'n gofnod
manwl iawn 0 ganrif a hanner ym
mywyd Eglwys Llandinorwig.
DIOLCH. Dymuna Jane, Emrys a
theulu y ddiweddar Margaret
Griffiths (Maggie, 1 Maes Eilian
gynt) ddiolch yn ddiffuant am y
caredigrwydd a phob arwydd 0
gydymdeimlad tuag atynt yn eu
profedigaeth 0 goll; mam annwyl a
fu farw ar 27 Awst, ychydig
ddyddiau cyn ei phen-blwydd yn
102. Diolch arbenruq i'r Canon
ldns Thomas am el wasanaeth
teimladwy, ac i Dylan Griffith, Tros
y Waun, am y trstntadau gofalus.
Diolch yn fawr i bawb.
CLWB ORWIG. Mewn cyfarfod o'r
clwb ucnoo, ou Gwen Thomas, o'r
Gymdolthas Gwarchod Aoar, yn
rnoi sgwrs ddrfyr a ffilm i aelodau'r

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

DINORWIG



Dcchrcuaf y mis hwn yn y
flwyddyn 1906.
19 Jonaw1) 1906: Marw William
Parry J ones, Bran Wyddfa, Nan t
Uehaf.
20 lonawr: Marw Thomas
Currie, Snowdon Street.
26Ionawr: Priodi Evan Roberts,
Holyhead.
2 Chwefror: Marw John Griffith,
Werglodd Ddu.
28 Masimh: Claddu Mar)',
gwraig Dafydd Davies, Newton
Street.
31 Mauirth: Claddu Michael
Pritchard, Pentre Castell.
3 Ebrill: Claddu Lily Wyn,
Gilfaehddu.
11 Ebrill: Marw Mrs Owen,
Hafod Uehaf, a'i chladdu dydd
Sadwrn Pasg, Ebrill y 14eg.
18 Ebrill: Robert Parry, Lodge,
wedi crogi ei hun yn ei ystafell.
24 Ebrill: Claddu Mrs Owen,
Gilfachddu.
30 Mai: Priodi Owen Williams,
Pen Ceunant, ar ddydd
Mereher.
3 Mehefin: Marw Robert Elias
Roberts.
8 Mehefin: Priodi Thomas Jones,
mab \Villiam Jones, Llwythwr,
7 Gorffennaf: Claddu gwr Ann,
Ty Gadlas.
-I Medi: Priodi Bob Davies,
Pentre Castell.
5 Medi: Priodi William Griffith
Williams, Cwm-y-glo.
13Medi: Priodi John, En~ Rodyn.
5 Hydref' Priodi David Ellis
Evans.
28 Taclzwedd: Priodi Griffith
Jones, Ty'n T\vll, Nant Uchaf.
30 Tachwedd: Priodi Joseph
Parry, Llain wen.
13 Rhagfyr: Claddu Hugh Jones,
Cwm-y-glo.
14 Rlzagfyr: Priodi Griffi rh R.
Williams, Ty NeW)rdd.
Am nad oes dim wedi ei
ddynodi am Hydref 1907 fe a[
ymlaen i'r flwyddyn 1919, seffel
y dywedai N ain, Blwyddyn y
FI"." Mawr.
14 Chwcfror, 1919: Priodi John
Michael Jones, Ceunant Street.
15 Clzwejror: Claddu gT.vraig
Jcffcr)' RubcTl1i, I.lanberis.
2 Mawrt'l: Marw David O'Yvcn,
Gors Fawr, yn Ffraine hefo
soldiwTh.
5 }tI!awrtll: Claddu merch i
William Jones, Tan Graig.
12 Mawrlh: Priodi W. R. Jones,
Victoria Villa, ac hefyd mar\v
Elw}rn Hughes, Bran y Graig.
25 Mawrtll: Cael hyd i Joseph a
Jane Edwards, Sno\vdon Street,
Llanberis, wedi boddi yn Afon
Seiont, a cael eu claddu ar
ddydd LIun, y 31, yn Maeabela,
Pen-y-groes.
18 Ebrill: Manv gvvraig Owen
Jones, Craig y Don, Llan beris.
19 Ebrill: Mar\v Brymar
Williams, Saer.

Dyddiadur
Evan Jones
Ty'r Mawn

•

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

Bwthyn Gadlys
LLANBERIS

FFon: 870444

•
A'l FEIBION

neOllr gao yr
Awdurdod Gwasanaethnu Ariannol

Dewcb atom am gyngor ynghylch
yswirianl a materion ariannol

27 Stryd y Bont, Caernarfon
(01286) 672727

a hefyd ein swyddfa ne\.vydd
8 Llys Onnen, Ffordd y LlYn,

Pare Menai, Bangor
(01248) 355055

Ymgynghonvyr Arlannol
Annibvnnol•

CDH

holl eiddo personol adref eyn
hanner dydd. Yr unig ffordd y
cai'r gweithwyr eu gwaith yn 01
oedd trwy Iynd i'r Offis Fawr a
gofyn amdano, wedyn datgan eu
parodrwydd i dderbyn y rheolau
newydd a wnaed gan Vivian.

Ymateb y chwarelwyr oedd
disgyn wrth y cannoedd ar yr Offis
Fawr, lie roedd Vivian yn disgwyl
amdanynt. Dywedwyd wrth
Sariant Rowlands, y plismon
chwarel, am fynd i rnewn i'r
swyddfa iddweud wrth Vivian fod
ganddo ddeng munud i'w chlirio
hi o'r lie. Fe aeth Vivian ar frys am
y Fclinhcli, gan ddal dryll llaw yn
dynn wrth ei ochr.

Rai dyddiau wedi'r digwyddiad
yn }T Offis Fawr, fe gafwyd
cyfarfod yng nghysgod Craig yr
Undeb a phenderfynwyd i gael
W. T. Parry, a ddaeth i
amlygrwydd adeg Streic Fawr y
Penrhyn, 1 ysgrifennu ac
ymddiheuro i Vivian, ond gyda'r
amod na chai unrhyw un ei gosbi
na chwaith ei erlid wedyn. Mae
adroddiad yn rhoddi hanes y
eyfarfod wedi ei gyhoeddi yn Y
~ri7l, 2Iona\vr 1886.

Ni thawelodd y dyfroedd am
gryn amser, gan nad oedd Vivian
yn credu y dylai unrhyw un ond y
fo gael dweud beth oedd vn mvnd- -
ymlaen yn yehwarel.

Mae'r byd i gyd yn gwybod
hanes yr Undeb yn nhair blynedd
gyntaf yr Ugeinfed Ganrif. Y
graith a rwygodd Ddyffryn Ogwen
oberwydd lord bach hunanbwysig
a sryfnig a oedd yn benderfynol 0
gael ei ffordd ei hun.

R. ELw\"N GRIFFITH

oeddent yn fodlon lIofnodi papur
oedd a deg amod arno, yn rhoddi
yr hen hawliau yn eu holau i'r
oruchwyliaeth ae yn nodi hefyd
nad oedd yr Undeb i yrnyrryd nac
anghytuno a'r oruchwyliacth oedd
yn rhedeg y chwarel. Roedd hwn
yn gyfnod llewyrchus ae roedd y
galw am lechi yn uehel a'r elw,
felly, ar ei lefel uchaf.

Nid oedd llawer o'r chwarelwyr
yn malic a agorai Ch warel
Dinorwig am yr eildro ai peidio.
Roedd digon 0 waith i'w gael yn ~T

chwareli eraill yn Nantlle, Blaenau
Ffestiniog, Corris, Chwarel y
Penrbyn a chwareli erailI Dyffryn
Peris. Dyma pryd }' daeth
gweithwyr Ynys Mon i'r chwarel i
gasglu eu celfi a mynd yn eu holau
adref Roedd digon 0 waith yn y
cynheaf ym Mon iddynt, ac fe aeth
rhan helaeth ohonynt i weithio ar
y rheilffyrdd wedyn.

Rhaid son yrna hefyd am
gefnogaeth chwarelwyr Chwarel y
Penrhyn i chwarelwyr Dinorwig.
Casglwyd dros ddau gant 0
bunnoedd yn gymorth i'r bechgyn
i fyw dros yr amser cythryblus
hwnnw. Aeth yr Arglwydd
Penrhyn yn gandryll pan glywodd
am gefnogaeth ei weiihwyr a
rhoddodd orchyrnyn pendant fod
yn rhaid iddynt roi'r gorau i
gyfrannu at y gronfa. Ond, cario
'rnlaen wnaethant gao gasglu
cyfanswm 0 sai th gan t a deg ar
hugain 0 bunnoedd i gynorthwyo
eu cyd-ehwareJ ..vyr.

Er y bu'n rhaid i'r Faenol blygu
i hawliau'r gweithwyr a'u derbyn
fel Undebwyr, wnaeth hynny
ddim tawelu'r dyfroedd yn llwyr.

Yn 1885-86 daeth cload-allan
ero yn Chwarel Dinorwig, pan
ddaeth Vivian yn Rheolwr a
Goruehwyliwr Cyffredinol yno.
Rhoddai hyn ef mewn sefyllfa lie
roedd ei air 0 j'n ddeddf. Sais a
Thon rhone oedd Vivian ac yn
11a\vdr\vm iawn ar )' sa\vl a
dramgwyddai, yn ei fcddwl cuI ef,
yn ei erbyn.

Un enghraifft 0 hyn oedd dau
chwarelwr 0 Fethel a gollodd eu
gwaith oherwydd eu daliadau
radicalaidd. Y ddau oedd William
Parry, Gorffwysfa, set" [aid yr
Athro W J. Gruffudd, a William
Gruffudd, Glm Llyn.

Ar Sadwrn, 31 Mehefin 1885,
cafodd paT.\Jhorchymyo j fyod a'u

,

•

•

•

Mae dros ganrif beliaeh ers amser
y cload-allan mawr yn Chwarel y
Penrhyn. Dyna'r arnser y daeth y
byd i gyd i glywed am, a magu
parch mawr iuag at, aelodau
Undcb Chwarelwyr Gogledd
Cymru. Ond, cr mai yn Nyffryn
Ogwen y daeih yr Undeb i
enwogrwydd, yn Nyffryn Peris y
ganwyd hi.

Roedd chwarelwyr gogledd
Cymru wedi bod )'D anfodlon gyda
chyflwr eu cyflogaeth ers dechrau
chwe degau'r bedwaredd ganrif ar
bymtheg. Gwelent yr holl
anghyfiawnder yn y chwareli, eu
cyflogau yo lleihau - yn amI iawn
yn cael ei haneru fel roedd y
farchnad lechi yn erebachu a'r
gwerthiant yn mynd i lawr.
Fedrai'r chwarelwyr wneud dim
i'w hamddiffyn eu hunain.

Ond, yn nechrau 1874, roedd
chwarelwyr Dyffryn Peris wedi
cael digon a phenderfynwyd
cychwyn Undeb.

Felly, dan gysgod craig Iawr
rhwng y Llwyncoed a Llyn
Padarn, a ddaeth wedyn i'w
hadnabod fel Craig yr Undeb, fe
gychwynnodd y chwarelwyr
Undeb Chwarelwyr Gogledd
Cymru.

Mae son ar lafar gwlad fod rhai
o'r perchnogion wedi ariannu ac
anfon meddwon 0 Gaernarfon i'r
pwyllgorau, er rnwyn creu
trafferth a chael }' chwarelwyr i
dorri'r gyfraith. Ond ychydig iawn
o drafferth a gafwyd.

Bron yr un wythnos ac y
eye hwyn nwyd yr Undeb fe
weithredodd Capten Cragg,
Rheolwr Chwarel Glynrhonwy,
Llanberis, pan ataliodd gant ac
ugain 0 ddynion o'u g\vaith am
dair wythnos. Dyna ddechrau'r
frwydr.

Cyfarfu'r perchnogion yn y
Royal Hotel, Caernarfon, sef
Gwesty'r Celt heddiw. Y canlyniad
oedd anfon rhybudd ibob chwarel
yn dalgan eu gofid mavrr am yr
Undeb a'r holl aflonyddwch a
oedd yn beryg 0 ddig\vydd rhv.rng
y perchnogion a'r chwarelwyr 0

ganlyniad i'w sefydlu. Ofnent y
byddai'n sicr 0 aflonyddu ar eu
hCiwliau I uruch\vylio'r gweilhwyr.
Ofn i'r gweith".ryr gael
hunanbarch oedd yr ofn m\vyaf, ac
felly dechrau cwestiynu hawliau'r
perc.hnogion a'r oruch\vyliaeth.

Un pClh a :synnudd pawb ocdd
~a~l~r dJ~~11fvd y capell a'r
eglwys yn cefnogi'r perchnogion
i'r carn. Roedd yr Undeb yn
anfoesol gan bobl barchus y capel,
\vel yn y dechrau beth bynnag.

Pan ddaclh diwrnod gosod
hargen yn Chwarel Dinorwfg aT18
Mchcfin, 1874, fc gafodd pob
cht,varelwr ddewis: caeJ gwa.ith neu
cael Undeb.

Dewisodd dwy fil dau gant 0

ddynion yr Undeb, pob g\veithiwr
yn y chwarel namyn un ar ddeg.
Ateb yr oruehwyliaeth oedd atal
gwai th yr holl ddynion am bum
wythnos.

Ond, fe ailagorwjrd y chwarel
~rn fuan gyda'r \vybodaeth y cai'r
holl dd}lnion ddyehwelyd os

•

Dan Gysgod y Graig
1.-..----



Hwyl am y teo.
Huw PRICE HUGHES.

Mac cryn 8yfcicio wedi bod yn y
golofn y mis yma am y Fenai. Yn
llyf'r ardderchog y diwcddar G\vyn
ParriHU\l;lS, Y penal, dyma sy'n cael
ci ddweud)

Is nef nid oes un aEon
Lased a hardded a hon.

ANHYSBYS

11 If It

Un peth bach arall Melin y Cim.
Wed i blynyddoedd 0 adrodd hanes
y da~blY8iad,mae yn aWf yn barod,
gydg'r dodrefn yn cael eu harchebu
Er~11"iy ~awn ci5tcdu ar y balconi
yt1 ~dl'"rch dros Abermenai eyn y
flwyddyn oewydd - yng nghgnol yr

• ,. A
Clra, mae n Slwr.

'" 11- 1{

Dafydd Davies, Caernarfon, hefo
eog 7 pwys.

Cascade maint dwbwl 8. Dwi'n
cymryd archebion am y bluen
ardderchog yma - ond mae eymaint
yn disgwyl fel bod y rhestr aros yn
faith! !

Drosodd ar y Llyfni mae pethau
wedi bod yn galonogol iawn, yn
enwedig a dau dymor go symol
wedi bod. Eleni roedd heidiau 0
sewin i'w gweld yo y pyllau 0 bont
Pontllyfni i lawr at y mor, nid wyf
wedi gweld cymaint ers 0 leiaf
ddeng mlynedd.

Mae cryn waith ..vern ei wneud
dros gyfnod 0 chwe blynedd i
adnewyddu cynefinoedd mannau
claddu yn ardaloedd Talysarn,
Nantlle a Drws y Coed. Rhaid hefyd
i 'sgotwrs chwarae eu rhan a
pheidio a chadw gormod 0 bysgod
i'w rhoi yn y rhewgell. Y ffordd
orau yw cadw beth rydych yn
bwriadu ei fwyta a rhoi'r gweddill
yn 61, er mwyn iddynt gael cyfle 1
fwrw grawn a sicrhau rhediadau da
at y dyfodol.

Eto eleni ychydig iawn 0
dorgochiaid sydd wedi dangos eu
hunain. Rwyf yn dyst 0 hyn gan fy
mod wedi 'sgota Padarn gryn dipyn
heb weld yr un. Ond, ar y llaw arall,
mae'r brithyll brown wedi bod yn
ardderchog - cefais un dros 3 phwys
ar 6 Medi, dyma'r brithyll trymaf
imi ei weld na chlywed amdano o'r
Llyn yn fy nghyfnod cysylltiedig a'r
Gymdeithas - record tybed - ond
mae'n siwr y bydd rhywun yn
gwybod yn well. Rwyfwedi gwneud
trefniadau i'r brithyll yma gael ei
srwffio. Cefais wers byd natur arall
gan fod y 'sgodyn yma wedi bod yo
bwyta'n drwm ar lysywen bendoll -
dyma'r [1"0 cyniaf i mi sylweddoli
fod rhain ar gael yn Llyn Padarn.

DODp..~rN SOeslS
LLUNIAU HRN AI<.vmRTII

YM~~QLl.hDAU 0 BOBMATH
ATG"'t~IRIO DOn!tmrN

aroennlq, Diolch hefyd i Eiddwen
am drefnu'r part; t'r teulu.
DYMUNA Annie Pritchard, 1
Padarn Road, ddiolch i'w theulu,
ffrindiau a chymdoqron am y
caredigrwydd a ddangoswyd tuag
ati pan yn aros yn Ysbyty
Gwynedd ac Ysbyty Eryri a hefyd
ar 61 iddi ddod adref.

Diolch hefyd i'r ddwy ysbyty am
y caredigrwydd a'u g01al arbennig
ohoni. Diolch a galon i bawb.
LLONGYFARCHIADAU i Tomos
Parry, Rhlwenfa. ar basic el
arholiad piano Gradd 8 gyda
theilyngdod. Diolch 0 galon i Mrs
Carys Jones, Penisarwaun, am ei
hyfforddl.
DYMUNA Mrs Betty Jones, Y
Berllan. Ffordd Capel Coch
ddiolch rw tneutu, ffrindiau a
chymdogion am yr holl gardiau ae
anrhegion a dderbyniodd ar
acruysur ei phen-blwydd yn I
ddiweddar.

(Parhad ar dudalen 19)

lA

I drin a thrwsio
pob m9th 0

bQiriannau gwn'io

I MeNAI SEWING
MACHINE CeNTf(~

21 Stryd taawr
PORTI-IA~THWV

Ffon~(01248) 714043
n~uCaernarfon

FfOn: (01286) 6745Z0
Edau, Nadwyddau
ac ati mewn stac

CYMDEITHAS UNDEBOL
LLANBERIS. Cafwyd dechrau
gwych i dymor newydd y
Gymdeithas nos Fawrth, 9 Hydrel.
Y gw- gwadd oedd Mr Neville
Hughes, Bethesda, aelod o'r grWp
'Hogla Uandygai' gynt. Cawsom
sgwrs a chan ac atgotion lu am
yrfa Iwyddiannus yr hen Hogiau
annwyl. Diolch 0 galon am noson
ddifyr. Llywyddwyd y noson gan y
Parchedig John Pritchard a
rhoddwyd y diolchiadau gan Mrs
Vera Gnffiths.

Bydd y cyfarfod nesaf nos
Fawrth, 13 Tachwedd am 7 00 0 r
gloch yn .Festri Capel Coch yng
nghwmni Mr oeivoo JOnes.
Penrhyndeudraeth, pryd y cawn
sgwrs am 'Ddarganfod MeteI' a
datganiad ar y ffidil. Croeso
cynnes I aelodau hen a newydd.
DYMUNA Dwynwen ddiolch 0

galon i'w theulu a ffrindiau i gyd
am yr holl gardiau. anrhegion a
btodau ar el phQn-blwydd

Gwyneth ac Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt. Ff6n: 870740

LLANBERIS

Fenai bod nifer sylweddol 0 eog
wedi cyrraedd oddi ar yr arfordir.
Ond, wrth gwrs, y gWyn, erbyn hyn
oedd fod y rywydd gwlyb wedi pasio
a'r afonydd yn isel unwaith eto -
felly dim pysgod!

I'r rhai sydd gyda gwybodaeth
am fywyd yr eog a'r sewin yn y rhan
yma o'r wlad, mae sioe arbennig i'w
mwynhau wrth edrych dros y
Fenai, unai 0 ffordd Foryd neu,
gwell byth, wnh sefyll ger Clwb
Hwylio, Caernarfon. Yr amser i
fynychu yw rhyw bum awr ar 61
penllanw, neu mewn geiriau eraill,
awr eyn distyll. Pan fydd yr eog
wedi cyrraedd o'i siwrna hir ac yn
ogleuo llif y Seiont fe fydd neidio
di-baid am gyfnod a all yrnestyn am
rhyw ddwy awr. Mae yn un 0
arddangosfeydd gwyrthiol byd
narur, yn hollol ddi-dal ac ar ein
trorhwy, Faint fydd yno'n gwylio -
wei neb bron ond y ni fel 'sgotwrs.

Er mwyn codi mwy 0
ymwybyddiaeth 0 beth sy'n
digwydd yo erwau'r pysg yn ein bro

I rwy'n fwy na bodlon trefnu i fynd
gydag unrhyw un i ddangos yr
uchod - ond wrth gwrs rhaid aros
nawr hyd at haf 2008.

At ganol Mcdi fe gaIwyd cyfnod
I go wlyb ble cafwyd Ilif go dda.
Mewn rhyw bedwar diwrnod feI ddaltwyd, ar fy nghownt, i 27 0

eogiaid rhwng 6-9 pwys. Be sy'n
dda ydi gweld bod mwy 0 ddefnydd
yn cael ei wneud bob tymor o'r
enwair bluen.

Mae'n s icr fod llawer o'r
darllenwyr wedi sylwi fod meysydd
parcio'r cyrndeirhas wedi bod yn
llawn ddydd ar 61 dydd. Arwydd
sicr fod digon 0 eogiad 0 gwmpas.

Dyma nifer o'r rhai
llwyddiannus - Dr Robin Parry)I Uanberi : gyda phedwar, rhy\1V un

-.......-:ncu ddau wcdi eu clldw at y Nadolig
ond rbgi hefyd w~di cael eu
dych,velyd i'r "fon, igyd rhwng 4-7
P\_'ys. 1)afydd f)avies, Caernarfon:
d~\.4\"'~ 7 PWYIl yr un. Jdmc~ Carr,
Llru1t'ug: un am ? pwys. Mal~Qlm
Owen, Caernarfon: un !lm 8 f)WYS.
Gwyn Jones] CaernarfOl1i 4 rhwng
6-B pwyS. Wyn Parry, Cllernarfon ~
dau, y mwya! yn 9 pwy~ y rrymaf
hyd yn byn. Hefyd flwelQis sewin 7
pwys a dduliwyd gan Wyn yn
Mhon[ Rug, dymg'r ~eWtn trym9f
crs tco byd. Clifford Thomas,
FelJhell: dau, 4 II 6 ~hwys yr un.
Evan Humphries) Caernarfon; dau
am 7 pwys yr un. Minnau, w[[h
g\VfS, befo un am 6 phwys, ia gyda
phlucn 0 Lyn Harri Parri) pluen

Da 0 beth yw nad oes un tymorI pysgota 'run fath, ond un peth sy'n
gyson drwy'r blynyddoedd yw
cwynion y 'sgorwrs. Doedd eleni
ddim gwhanol! Yn ystod tymor
2006, dim dwr ac felly dim eog a
sewin oedd y tesrun. Eleni roedd
digon 0 ddwr ond y gwyn oedd dim
pysgod. Ond fel y carlamai'r
flwyddyn at ddeehrau Medi roedd

~rydion 0 Fae Caernarfon a'r

Balcom Meli,l.y Cim - cyn y 'Dolig,
efallai!

Ar Ben Arall y Lein
21 Mai: Marw John G. Jones,
Maenllwyd.
28 Mehefin: Claddu gwraig
Edward Roberts, Summer Hill,
ac hefyd claddu gwraig Owen
Roberts, Newton Street.
1 Gorffenno]: Claddu John
Jones, Cae Athraw,
27 Awst: Claddu Barrow
Willjams, Llandudno.
31 Awst: John Roberts yn I
pregethu yn Capel Coch ar y I
testun: loan, 14 penn. 6 adn, ac
yn y nos: Mathew, 8 penn. 11-12
adn. Y Sasiwn yn dechrau am 2
o'r gloch.
13 Medi: Claddu Ann Williams,
Ty'n Gadlas, gyn t 0 Charlot
Street, Llanberis.
16 Medi: Claddu John Roberts,
Yanky Street, Llanberis.
22 Hydref' Claddu Richard
Jones, Turner Street,
27 Tachwedd: John Trevor
Williams, Blaen y Dd61, yn cael
ei ladd wedi syrthio 0 top ei
fargen i'r gwaelod yn S.B.
29 Rhagfyr: Claddu William
Williams, dod ag ef 0 Lerpwl i
Lanberis.
31 Rhagfyr: Claddu merch i
Hugh Parry, Llainwen.
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C9ftg~ftLI!lft1'Ug o'r Urdd yn y l~ZO'au
RI£cs K(/fi~(Cllr ,JrwitJI}: D;ck J)rarlcis W,/lranls, K(1li~,Ma1r IVilL1anls,Myji DaVIes,EvelYll Prilclcard,

..Htrta:11W"" PNtchard, Knele Wyn ]oTzes, ? Dora Evans, Ceinwclt TllClrl~as ac Blutted Roberts.
RIleS garlol (0" c/~witlr); Elnrys Owe'l) Elizabet}zJoncs, Meirwen Roberts, ?, Btlddtlg WilLza1ns, GwLadys

M2dwBn Jones, Mary Pritchard, Mega!?Robens, l\.'eaie Willial"s, Dialla W/lileside J01tes)
r;Wily1tt Frank Htlghes.

Riles jlaelz (0 'r cJzwith): Alf.7orles, MyrddiTl Parry, Mel~rig Owen, ~~ei'lir TllOtllas, E111ryS Willla"LS.

ddyrnchwel.
Ar y 11awarall, mae safle hen

gapel Hermon (gyferbyn a'r
Sefydliad Coffa) hcfyd i'w
ddatblygu. Roedd cais cynllunio
yo gofyn am addasu'r capel yn
dy ae adeiladu ty arall yn yr
ardd wrth ei oehr. Gwrtbodwyd
y ty yo yr ardd. Daeth y
datblygwr yn 61 gyda ehais arall
iddymchwel y capel ac adeiladu
dau dy ar y safle. Fe'i
caniatawyd. Felly, bydd adeilad
nodedig yn diflannu yn fuan 0

ben tref Llanrug.
Oes enghreifftiau iebyg yng

ngweddill ardaloedd yr Eco?
Granvillefab
Cafwyd cais ynglyn a gwr a'i
galwai ei hun yn Granvillefab.
Y r oedd iddo gysylltiadau agos
a'r fro hon, er rnai brodor 0
ardal y Cilgwyn oedd yn
wreiddiol. Bu'n b)TWa gweithio
yn America - dyna su t cafodd ei
enw barddol. Ysgrifennodd
nifer 0 gerddi, a gosodwyd rhai
ohonynt i gerddoriaeth gan neb
llai na'r cnwog Joseph Parry,
cyfansoddwr Hywel a Blodwen'.
Yr oedd gan Granvillefab ferch
o'r enw Blodwen, ond efaIlai
mai cyd-ddigwyddiad oedd
hynny. Byddai'n ddiddorol cael
unrhyw wybodaeth amdano ef
a'i deulu.
O'r Wasg
Llongyfarchiadau i Idris
Thomas am ei gyhoeddiad
diweddaraf Gwynfyd Guiaun
Gynfi, sy'n croniclo hanes
crefyddol a chyrndeirhasol un
rban arbennig 0 fro'r Eco.
Mae'n llyfr gwenh pori ynddo,
ac yn l1a\';711gwybodaeth am y
cymeriadau a fu'n gysylltiedig
a'r achos yn Llandinorwig.
Prynwch 0 yn hytrach na'i
fenthyca!

(Parhad ar dudalen 16)

ym mhlwyf Dolwyddelen.
Roedd y ehwarel yn cynnwys 66
acer i gyd. A dyna'r cyfan -
roedd gweddill y dudalen wedi
ei llosgi. Pwy oedd yr hogia hyn
o Lanberis a fen trodd agor
chwarel lechi yn Nolwyddelen,
a beth oedd eu hynt a'u helynt
wedyn tybed?
Ffynnon Cegin Arthur
Mae'r gwaith wedi cychwyn ar
dorri'r coed yn y goedwig sy'n
amgylchynu'r hen ffynnon.
Tybed a )rw'r cwmni sy'n
gwneud y gwaith yn ymwybodol
o fodloaeth yr ben ffynnon, ae a
wneir ymdrech i geisio diogelu
hynny o'i holion sy'n parhau?
Oes rhai 0 drigolion
Penisarwaen am gadw golwg ar
)' datblygu yno?
Colli Adeiladau
Yn aehlysurol ceir son am
adeiladau arbennig dan
fygythiad oherwydd datblygwyr,
Collwyd nifer 0 gapeli'r fro dros
y blynyddoedd. Cafodd amryw
eu troi'n dai, a gwnaethpwyd
hynny mewn modd oedd yn
cad,v cymeriad yr hen adeilad.
Dymchwelwyd eraill, a chodi tai
modern ar eu safleoedd. Dichon
mai digon digymeriad oedd rhai
ohonynt, ac mai eu dymchwel
oedd y dewis gorau. Mae eraill
yn baeddu eu cadw oberwydd
eu badeiladwaith
nodweddiadol. Cafwyd dwy
enghraifft 0 hyn yn Llanrug yn
ddiweddar.

Mae'r hen gape! Bedyddwyr
ar ochr y ffordd fawr ger
Groeslon Marc wedi ei
ddymchwel. Roedd yr adeilad
wedi bod yn ddolur llygad ers
blynyddoedd, ac wedi peidio a
bod yn gapel ers cyn cof.
Gweithdy ihen Gyngor Gwyrfai
a fu am y rhan helaethaf o'i oes.
Prin bod achos dadl ynglyn a'i

Eirin Faehwen neu Afal Peris?
Peidiwch i gyd a rhuthro allan
i'r ardd gefn, oherwydd anaml
iawn y daw ffrwyth 'newydd' i'r
amlwg, yn 61 yr arbenigwrl
Hogia Llanberis yo mentro
Rhan o'm gwaith yn yr Archifdy
yng Nghaernarfon ~rwcatalogio
deunydd sy'n cael ei gyflwyno
yno i'w gadw'n ddiogel. Dros y
misoedd diwethafbfim yn ceisio
rhoi trefn ar gasgliad enfawr 0
bapurau Stad Gwydir, a
drosglwyddwyd i Gaernarfon
gan y teulu 0 Swydd Lincoln.
Prin iawn, fel y gellid disgwyl,
yw'r cyfeiriadau at y fro hon.
Mae'r mwyafrif o'r dogfennau
yn ymwneud a gwahanol eiddo
ym mhlwyfi Dyffryn Conwy a
gorllewin yr hen Sir Ddinbyeh.
Ond yn ystod y mis diwetbaf,
wrth geisio didoli rhai
dogfennau a achubwyd 0 dan,
deuthum ar draws cyfeiriad at
rai 0 Lanberis. Roedd ymylon a
rhannau o'r tudalennau wedi eu
llosgi ac wedi eu duo'n arw gan
fwg, ond roedd yn bosibl darllen
rhai manylion.

Y dyddiad ar y ddogfen oedd
8fed 0 Fawrth 187 ... Yna daw'r
enwau, a rhan o'u cyfeiriadau:
William Williams ... betw ... ,
John Hughes, Blaenyddol,
Howell Davies ... bedw, i gyd 0
Lanberis, yn cymryd rneddiant
o les chwarel o'r enw Coytmor

Ond mae pigion yn parhau i
ddod i'm sylw ynglyn a'r
hanesion am eisteddfodau
cynnar Urdd Gobaith Cymru.

Mae'r llun yn dangos aelodau
cangen Llanrug o'r U rdd, a
hynny yo ystod y 1920'au. Mae'r
llun wedi ei dynnu o'r lU allan i
Dyddyn Rhuddallt ym
Mhontrhythallt, cartref Tom
Jones, y garddwr, ac un a fu'n
hybu gweithgaredd yr Urdd yn
y pentref. Llwyddwyd i gael
enwau bron iawn y cyfan o'r
rhai sydd yn y llun; mae'r
rnwyafrif obonynt wedi marw
erbyn heddiw, ond credir fod
tua pump neu chwech yn fyw.
Anfonwch air os oes gennych
unrhyw atgofion am yr
eisteddfodau y bu aelodau'r
gangen hon yn cystadl u
ynddynt.
Ffrwythau Cyohenid
Yn ystod y mis a aeth heibio
cynhaliwyd Gwyl Afalau yng
Ngerddi Seiont, Pontrug. Roedd
arddangosfa 0 wahanol farhau 0
afalau i'w gweld, arbenigwr i
drafod afiechydon a
phroblemau tyfu afalau, a chyfle
i droi'r cnydau trwm 0 afalau a
gafwyd y rymor hwn yn sudd.
Roedd hefyd nifer 0 goed afalau
'Cyrnreig' yn cael eu
harddangos yno; bynny yw,
afalau a 'ddarganfuwyd' o'r
newydd rnewn gwahanol
ardaloedd 0 Gymru. Dsetb y
ffrwyrhau hyn i sylw'r
arbenigwyr YIl dilyn y
darganfyddiad 0 fath arbennig 0
afal yn tyfu ar Ynys Enlli. Mac
Afal Enlli bellach ar gael i'w
brynu'n fasnachol.

Ymhlith vr afalau roedd 'Afal
Trwyn l'viocllyn' 0 1)6n, a'r cnw
yn disgrifio'i siap i'r dim. Yn
cael cu harddangos hefyd roedd
ffrwythau eraill, megis eirin a
gellyg. Y coed gcllyg aeth il'm
sylw, oherwydd eu henwau oedd
'Brcnhines yr Wyddfa'. Cawsant
eu dArgnntod yn y fro han, a
dvna arwyddocad yr cnw,

Vn t,l yr arddangoswr, fe
dLtgrU!lllluwyd (air () ROtd gc)]y~
yn l)rfu mc\vn ~(1rudb)'YlhYIl ar
lc\.hrau'r Wyddfa uwchben
pen[ref Llanbcris. Docdd dim
d~s5r~had 0'1' ellygen a.rbcnnig
hon j'W gael mc\vn unrh)tw UIl
0'[ Jlyfrl1u ffr)Y)'lh~....arben~801}
qc felly] roedd m~th t\~wydd
Wl!di ~i'ddQfRlln fad'. Tyhed
fainr 0 ~oed crail! sy'n oal i
ffrwytho mewn hen ber1l9nnau
Yl1 y fro. A fydd hi'n bo~ibl
mewn blynyddoedd i ddod
brynu coed ffrwythau o'r enw

..
Er fod cymaint 0 son wedi bod am Wyl Cadair Dinorwig mewn
ol-rifynnau O'T ECQ, ac er gwneud apel am wybodaeth ynglyn :i'r
gadair a luniwyd gan Marged uch Ifan, ddaeth dim un ymateb i
gynowys colofo y mis diwethaf. Peth anarferol iawo.

PYTIAU O'R FRO -
ATHUHWNT



gefnogaeth i'r Ymgyrch
Cenedl Masnach Deg. Tra'n
cefnogi'r egwyddor,
penderfynwyd holi am fwy 0
fanylion.

• Llythyr oddi wrth Janet Ryder
AC yn holi a oedd cynlluniau
'tai fforddiadwy' yn yr ardal.
Adroddwyd nad oedd hyd
yma.

• Llythyr oddi wrth
Partneriaeth Llanberis yn
diolch i'r Cyngor am gymeryd
cyfrifoldeb am y tir ger Pont
Fictoria.

• Cais am gefnogaeth i'r
ymgyrch dotCY M, i gael
cydnabyddiaeth i Gymru fel
parth ar y We Fyd Eang a'r
rhyngrwyd. Cefnogi.

• Llythyr yn gofyn i'r Cyngor
yma gynnal arolwg risg ar
gyfer tan yn Angorfa. Y
Cadeirydd i ymateb.

Unrhyw Fater Arall
• Adroddwyd fod y Clerc wedi
trefnu toriad arall i Fynwent
Sant Peris ar ran y Cyngor
Eglwysig. Bydd yr eglwys yn ad
dalu'r arian yn 61 i'r Cyngor
Cymuned. Mae gwair Mynwent
y Plwyf wedi ei dorri am y tro
olaf.
• Bydd angen twtio'r Gofeb ac
archebu torch ar gyfer SuI y
Cofio. Y Cadeirydd i gyl1wyno'r
dorch. Penderfynwyd hefyd y
bydd angen tacluso'r tir yrn
Mhont Fictoria yn achlysurol.
• Gan fod nifer yr aelodau'n brin
yn y cyfarfod holwyd a oedd nos
Iau yn dal yn noson gyfleus j
gynnal cyfarfodydd y Cyngor?
Penderfynwyd holi pan fydd
mwy yn bresennoL
• Codwyd nifer 0 faterion, yn eu
plith yr angen am arwydd 'Dim
parcio dros nos' yn Maes Parcio
APCE, Nantperis; angen arwydd
'Dim Parcio' neu bolardiau ar y
palmant sydd yn mynd beibio
Maes Parcio'r llyn yn Llanberis,
mae'r palmant ar hyn 0 bryd yn
cacl ei ddefnyddio fel lle parcio
ac yn ,reu anh\vylustod i
gerddwyr; llinellau melyn dwbl
ger y bont a mynedfa Glanrafon,
Nantperis; coed Glyn Rhonwy.
CYFARFOD NESAF:
Bydd y cyfarfod nesaf ar nos Iau
y 15fed 0 Dachwedd, 2007 am 7
yr hwyr.

I

ymholiadau pellach.
• Adroddwyd y bydd y Prif
Gwnstabl Richard Brunstrom
yn ymweld a'r pen tref ar yr
22ain ° Hydref. Bydd y
cadeirydd yo ei gyfarfod a
holwyd a oedd unrhyw un arall
am ymuno a nhw. Bydd cyf1e i
drafod maint yr ardal y mae
disgwyl i blismyn Llanberis
fod a gofal arndani, a rhai 0
broblernau'r pentref, gan
gynnwys goryrru yo
Nantperis.

Cynllunio
Cyngor Gwynedd:
• C07 A/0697/15/LL - Estyniad
deulaun - Capel Clegyr, Ffordd
Clegyr, Llanberis. Dim
gwrthwynebiad.
• C07 A/0704/15/LL - Estyniad
ochrlcefn deulawr - Penygraig, 8
Ty Du, Llanberis. Dim
gwrthwynebiad.
Auidurdod Pare Cenedlaethol
Eryri (APCE):
• NP3/15/184 - Codi tyrbin gwyn!
9.6medr 0 uchder i ddarparu
cyflenwad ttydan i un ty - Tir
Hafoty Newydd, Llanberis. [Er
yn bryderus ynglyn ac uchder y
felin wynt yma a'i safle mewn
llecyn amlwg ar lethrau'r
Wyddfa, roedd yn well na
generadur, a doedd llinell 0
bolion o'r cyflenwad cyhoeddus
ddim yn dderbyniol nac
ymarferol. Serch hynny roedd
pryder y gallai caniatau'r cais
yma olygu ceisiadau era illmewn
mannau anghysbell fel hyn.]
Dim gwrthwynebiad. Cynnig ac
eilio: TT / HS
Wedi eu Caniatau/ Gwrthod
CG:
• C06A/0873/15/LL - Estyniad
lin llauir a creu man parcio - 4
Stryd Warden, Llanberis, Wedi
ei ganiatau
APCE:
Dim
Gohebiaeth
• Gorchymyn Traffig
Arfaethedig, Stryd Fawr,
Llanberis - Man parcio anab!
o flaen rhif 22. Dim
g'\~rthwynebiad.

• Llythyr yn gofyn a oedd
diddordcb me-wn gwneud cais
am gac pcl-droed bob tywydd
yn y pentref. Pcnderfynwyd, ar
61 (rafodaeth faith, i ddangos
lliddordcb yn y datblygiad er
yn derbyn y byddai
cYS£Rdleuaeth 0 du pentrefi a
{hrefi craill ac y byddai mgen
ccfnogacth y gymuncd gyfan
yn wyneb cost uchel y cynllun.
CO~l0 dro:s £30,000. Cynnig ac
eilio: GA I HS.

• Cais rrwyddedu gan ddwy
hostel YHA, Llwyn Cclyn a
Gorffwysfa, Pen y Pas. Dim
owrthwyn~biad.

• Llytbyr oddi wrth Jane
Davidson, y Gweinidog dros
Gynaliadwyedd a Datblygu
Gwledig, yn gofyn am
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Cofnodion Medi 2007
Cofnodion cyfarfod nos Iau y

I 18fed 0 Hydref, 2007.
I Presennol ac Ymddiheuriadau
Ward Padarn: Gavin Allsup,

I Elwyn Davies (Cadeirydd),
Derek Jones, Douglas Pritchard,
Helen Sharp, Trystan Thomas,
Ward Pens: lola Owen, Gwenda
Roberts

I Ymddiheuriadau: Barry Davies,
I Emlyn Baylis, Fred Owen.
Datgan Buddiant
Dim.

I Cadamhau Cofnodion
Cadarnhawyd cofnodion

CYNGOR CYMUNED
LLANBERIS

Olion y Gymraeg I
Yn ystod y mis treuliais gyfnod I
yn crwydro'r Gororau, gan I
ddilyn Clawdd Offa 0 Drefyclo I
yng Nghymru dros y ffin i dde
Swydd Amwythig. Mae'n
syndod faint 0 enwau Cymraeg
sy'n aros yno, a ninnau'n
tueddu i feddwl fod hyd yn oed
yr hen Sir Faesyfed wedi colli ei
Chymraeg ers rhai canrifoedd.
Roedd dwy eglwys blwyfol yn
weddol agos i'r Clawdd yn y
cyffiniau hyn Llanfair
Waterdine (sy'n golygu eglwys
Mair ger y dwr l) a Berws y
Crwyn, un o'r ychydig blwyfi yn
Lloegr sydd ag enw uniaith
Gymraeg. Does dim Deddflaith
yno sy'n mynnu fod popeth yn
ddwyieithogl

Yr hyn sy'n nodweddiadol I cyfarfod nos Ferche~ y 3ydd 0

o'r ddwy eglwys yw'r ffaith fod I~jr~~2007. Cynnig ac eilio:
enwau ffermydd y ddau blwyf .
wedi eu cofnodi ar y seddau o'u I Materion yn Codi
mewn - a llawer ohonynt yn I Cofnodion
enwau Cymraeg. Yn Llanfair • Adr?dd\vyd . fod peth o'r
hefyd , mae arysgrif Gymraeg ar g\val,th 0 ?wt10 a thorri tyfiant
ran o'r allor, yn cofnodi rhodd wedi ~l wneud rhw~g
gan un o'i chyn-reithoriaid. Ac Llanberis a Phen-Ilyn, ond rud
yng nghanol yr holl Gymraeg y cyfan. Yn 61 nodyn gan BD
rnewn eglwys yn Lloegr, roedd coed o~dd ar dir preifat
ysgrifennais innau fy sylwadau heb eu torn. Ychwanegodd
yn Gymraeg ar y llyfr I BD ei fod he~d wedi ailgodi'r
ymwelwyr! mater 0 graffiti yo arosfan bws

Roedd rhan 0 Lwybr Clawdd I y _Nan( efo C.G. .
Offa yn mvnd vn agos iawn at I • TlI Pont Fictoria. Cafodd y
bentref bychan o'r enw I Clerc ,ar ddeall na~ oed~
Newcastle, yn nyffryn afon CWI?-n~l ~dwy, wedi r~ol
Clun. Roeddwn eisoes wedi caniarad 1 godl. arwyddion
sylwi ar y Map Ordnans fod dwy masnachol ar y nr yma, sydd
fferm gyfagos yn cario enwau I bellach yng ngofal y Cyngor
Cymraeg, sef Maes y Garnedd a I yma. ~:tunwyd .. fod ange~
Rhiw'r Ffos, ond syndod o'r gofyn ~r cw~nlau d~nnu r
mwyaf oedd gweld dau dSr I arwy~dlon, . ~ 1 gyd, I lawr.
unllawr newydd sbon wedi eu Cynnig ac eilio: GR / DJ.
hadeiladu yn y pentref gyda'r • Holwyd a oedd gao CG

B ganllawiau ynglyn acen wau wthyn a Ty Gwyn. . J •
Mae'n rhaid fod yr ardalwyr yn arwyddion, gan fod teimlad
fwy ymwybodol o'u Cymreictod I fod y ~enlref 0 dan frech 0
na llawer i ardal yng Nghymru. I a~wyddl~~? 1lawer ohonyn
Fe fydd yn rhaid ailymweld a'r • Cn·vfiWe·y~wydiantgen.ddi
d 1 h b d I " in a yr arwy IOn ar

ar a on eto ryw ry ... di f bvn ji th . R II
A d '..r . h If gy er yn a at yn a t

yna r cyran am Ymrs wn, G h llc' dd dd'
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Tachwedd. felly gotynnir i bob
darllenydd heini gadw nos lau, 29
Tachwedd, yn rhydd 0 5.00 o'r gloch
ymlaen.
CYNGERDD MAWREDDOG yn
Festri Capel Coch. Llanbens am
7.30 o'r Sloch nos Sui, 11Tachwedd.
Yr artistiard fydd: Dafydd Iwan, Cor y
Waun, Susan Williams, Stephanie
Welsby ac Edward Morus Jones

Tocynnau £3 wrth y drws. Elw'r
noson tuag at gynllun Efengyl i Fro'r
Eco - 'EFE'.
GWAITH AILWYNEBU'R L6N.
'Bendith nau fygythiadl)l dyna'r
cweBtlwn! Mae pobl 0 du allan i'r
pentrgf wedl cwyno am gyflwr gwael
wyneb y 16ntrwy'r pentref a'r effaith
mae'n gael ar eu ceir. Ond, 0 leiaf,
maQ rhai ohonynt yn arafu ychydlg
er mwyn eu ceir yn bennaf nid
ohQrwydd tngollon Caeathro.

A fydd wyneb gwell yn arwain at
ganran uwch 0 yrrwyr yn gor-yrru
trwy'r pent ref? Byddwn yn gotyn i'r
cerbyd 'Slwrne Saff' allymweld fl'r
pentref er mwyn dal y troseddwyr!!

TYNFA MISOL. Enillwyr tynfa misol
Cymdeithas Cae Chwarae Caeathro
ar gyfer mis Hydrsf osdd: £40: (1)
Dafydd Iwan, Carrog; ~25: (67)
TUdur ac Ann Huws-Jones, 11 Erw
Wen; £15: (41) Laura Jones, 18 Tal
Glangwna; £5. (35) Norman
Hugh~s, LlyngQIQ.
CYDYMDEIMLWN yn ddwys iawn a
Mr Elwyn GriffIths ar QIbrofQdlgaeth
enfawr 0 farwolaeth ei fab yn ne
Cymru.
CROESO i Huw Thomas, trigolyn
nQwydd rhlt 12 Tal Glangwna.
Crooso j'r pentref.
GWA5ANAETHAU'A CAPEL.
Olsgwylir cynnal y gWQithaarwch
canlynol yn ystod mis Tachwadd:
4' 2 00 Parch Trefor Jones
Q. 11.00 Vs901 Sui
16. 11.00 Ysgol Sui

2.00 Parch Ronald Williams
25: 11.00 Ysgol Sui
FFAIR NADOLIG. Cynhelir y Ffair
Nadolig eleni ar nos lau, 6 Rhagfyr.
PLYGU'R ECO Braint trigolion
Caeathro yw plygu'r Eco ym mis

CAEATHRO
Clive James, Hafan, Bryn Gwna.

FfOn: (01286) 679501 (gwalth). 677438 (cartref)

derbyn cyrneradwyaeth gan
Gyngor Gwynedd.

Yn dilyn 1 cais gan y Cyngor
Cymuned i roi golau stryd ar
ffordd gefn Ael y Bryn,
Waunfa\\'r, derbyniwyd ymateb
gan Gyngor Gwynedd nad oedd
hyn yn bosibl,

Derbyniwyd Ilythyr 0 gwyn
am yrnddygiad gwrth
gymdeithasol ger y Ganolfan, ac
rydym wedi ei anfon ymlaen i'r
HeddJu.

Materion eraill a drafodwyd yn
ystod y cyfarfod, ac yn disgwyl
ymateb gan Cyngor Gwynedd:
• parcio dwbl ger Scad Bro Waun,
Waunfawr, ble mae'r ffordd yn
culhau;

• Materion traffic ger Cwrt Hers,
Waunfa\vr - loriau ma\vr;

• Ysb}'[{u Pcncefn, Caeathro -
Manylion rhentu.

Dyddiad a lleoliad y cyfarfod
nesaf: 7 Tachwedd, 2007 am 7.30
o'r gloch yn Waunfawr. Byddwn
yn trafod ceisiadau am Roddion
gan fudiadau.

fy hun i weithio hyn a hyn 0
oriau bob dydd,

Tydw i ddim yn gysgwr da,
dim ond rhyw bedair awr bob
nos. Ac yn y stod yr oriau man fe
gofiwn yn sydyn y dylwn fod
wedi crybwyll y peth yma a'r
peth arall yn y bennod a'r
bennod. Diolch fod Karen Owen
}'TI un mor amyneddgar, gan mai
iddi hi y mae fy niolch am deipio
fy llawysgrif fler a gwneud y
newidiadau niferus. A synnwn i
ddim na fydd angen rnwy 0 fan
newidiadau eto cyn i'r gyfrol
ddod o'r wasg,

Y teitl fydd 0 Barc-y-W1lrrz i
Barc-y-Faenol, a pha well lie i'w
lansio nag ar dir Parc-y-Wern, yn
Neuadd Goffa Bethel, nos
Fawrth, 27 Tachwedd am 7.00 o'r
gloch, Croeso cynnes i chi droi i
mewn.

Cynhaliwyd cyfarfod Cyngor
Cymuned Waunfa\vr yn Y
Ganolfan Waunfa\vr am 7.30 yh ar
19 Medi, 2007.
Clercyddiacth - Ar 01 3 mis 0
gyfnod prawf derbyniol,
cynigwyd swydd Clerc parhaol i
Mrs Shoned Rees Griffith.

Trafodwyd cael llinellau melyn
ger mynedfa Erw Wen a T'· Mawr,
Caeathro, a gwaelod ffordd yr
Ysgol; gwaeJod ffordd Ganolfan;
gwaelod Ffordd Bra Waun/Ty
Hen a Croes y Waun yn
Waunfawr - disgwyl yrnateb
Cyngor Gwynedd.

Trafodwyd cyflwr y llochesau
bws, y fynwent a llwybrau troed y
pcntref - nodwyd fod eu cyflwr
yn foddhaol. Augen holi Grwp
lviynediad Waunfawr i ystyried
cyhoeddi map 0 deiihiau lleol
Waunfa\vr a Chaethro ar gyfer y
dyfodal.

Roedd 4 eais cynllunio newydd
J law, a doedd dim
g\vrrh\vynebiad l'r un ohonynr.
Roedd 3 cais cynllunio arall wedi

CYNGOR CYMUNED WAUNFAWR

Dwi wedi cael cais ers rhai
blynyddocdd beliach i sgwennu
fy hunangofiant. Ond, oherwydd
prysurdeb a galwadau eraill
methwn rhywsut ag eistedd i
lawr i ddechrau ar y gwaith, ac
roeddwn ofn gaddo ac wedyn
methu a chyflawni fy addewid.
Nid gofyn wnaeth fy nhgyfaill,
Geraint Loyd Owen, ond fy
ngorchymyn i fynd ati a
chwblhau'r gwaith cyn i fy
nhymor fel Archderwydd ddod i
ben. Tipyn 0 sialens.

Golygodd hyn, yn naturiol,
dipyn 0 waith ychwanegol i mi.
Codi'n g)'nnar - gweithio am
deirawr - saib am deirawr arall -
ac yna ailafael yn y gwaith.
Dechreuais arni ar y 9fed 0
Chwefror a rhaid oedd disgyblu

•

Iagwyd yma yng
mynyddocdd Eryri.

* * *

WAUNFAWR
.ry Rhydd • awyd Cal1ref • prydau Plant

• Ystafell Deulu • Cinio Dydd Sui Traddodiadol
• Cerddori3@th Fyw , Cwrw Go lawn

Ffon: 650218
~~~~~~~~~ ~

Ayr un lY.
A beth am y cyn[af un iennill

y Pedal Ryddiaith, sef J. O.
Williams, Bethesda, cyd-a\vdur
Loir Mawr ~vPlarlL. y~g\vn i a
oedd 0 yn gyn-ddisgybl 0 Ysgol
Dyl1r}'o Og1ven? 1\ chol1\vn
hefyd am lwyddiant Manon
Steffan Ro:,~ 0 Rhiwlas )'n ennill
y Fcdal Ddrama dd\vy ilynedd
)TD olynol, yn 2005 a 2006.

Ot:;, mat: ~aJlddon ni Ie i
ymfalehlo yn Ilvryddiant ein
prifeirdd a'n prif lenorion a

fuddugoliaethau Eirug Wyn yng
nghystadlaethau Nofel Daniel
Owcn gyda'r cyfrolau Smoc Gron
Bach aBitsll!.

Wn i ddim am unrhyw ysgol
arall a all yrnhyfrydu yn
llwyddianr cymaint 0 gyn
ddisgyblion ar lwyfan ein
prifwyl. W)rddoch chi?

Os am holi p'run ydi'r pentref
gwledig sydd wedi magu mwyaf
o brifeirdd, wel, pentrcf Tal-y
sarn ydi hwnnw. Pedwar
Prifardd wedi codi o'r pen tref
hwn, a fu ar un adeg yn enwog
am ei giosg. Dau ohonyn nhw
wedi eu magu ar yr un aelwyd,
sef Silyn Roberts, a enillodd
goron Bangor yn 1902, a
Mathonwy Hughes a enillodd
gad air Aberdar yn 1956 am ei
Awdl 'Gwraig' (yr unig awdl
ysgafn erioed i ennill cadair )'
brifwyl). Y ddau arall 0 Dal-y
sarn oedd R. Williams Parry,
wrth gwrs, a'r bardd a
gyflawnodd y gamp lawn, sef
ennill y gadair a'r goron a'r fedal,
y diweddar Gwilyrn R. Jones.

Rhaid eofio i Ysgol Dyffryn
Ogwen, Bethesda, fagu pedwar
prifardd hefyd ac i un ohonyn
nhw ennill y goron genedlaethol
deirgwaith yn olynol, yn 1927,
1928 ac 1929, sef Caradog
Prichard. Ac fe enillodd )' gadair
hefyd, yn Llanelli yo 1962. Y tri
bardd cadeiriol arall ydi Emrys
Edwards, Ieuan Wyn a Gwynfor
ap Ifor, y eefais i y fraint o'i
gadeirio yn Abertawe y llynedd,
ac am yr eildro yn Neuadd
Ogwen, Bethesda. Diddorol ydi
sylwi hefyd bod Ieuan Wyn a
Caradog Prichard wedi byw )"0

Ysgwn i oes Ina unrhyw ysgol
)'ng Nghymru sydd wedi magu
eymaint 0 enillwyr y prif
gystadlacthau yn )!r Eisteddfod
Genedlaethol ag Y sgol
Brynrefail?

Dechreuwn gyda'n prif
nofelydd 'y dewraf o'n
hwaduron', sef T. Rowland
Hughes, a enillodd y gadair
genedlaethol ddwy waith: yn
1937 ym Machynlleih gyda'j
Awdl 'Y Ffin', ac yn 1940, yn
ystod yr Ail Ryfel Byd, pan
gynhaliwyd eisteddfod radio yn
Aberpennar, ar y testun
'Pererinion', Diddorol sylwi,
gyda llaw, i'r Prifardd Jim Pare
Nest ennill y gadair eleni ar y
tesrun 'Y Ffin', ac iddo ennill y
goron ar yr un testun yng
Nghasnewydd yn 1988. Felly
mae testun 'Y Ffin' wedi
ymddangos deirgwaith yn yr
Eisteddfod Genedlaethol.

Ond, yn 01 i Ysgol Brynrefail.
Yn 1942 fe enillodd Herman
Jones y goron yn Eisteddfod
Aberteifi ar y testun
'Ebargofiant'. Ac, i orffen gyda'r
prifeirdd, }1Il Llandeilo yn 1996
fe wisgodd Dafydd John
Pritchard y goron am ei gerddi ar
y testun 'Olwynion',

Fe all Y sgol Brynrefail
ymfalchio hefyd am fod R.
Williams Parry yn athro yno pan
enillodd 0 ei gadair gyda'i Awdl
'Yr Haf" ym Mae Colwyn yn
1910.

Beth am enillwyr y Fedal
Ryddiaith? Yn 1973, yn
Eisteddfod Dyffryn Clwyd, }'
Prif Lenor oedd y Parchedig
Em)'T Roberts gyda'i gyfrol Mae
Heddiw Wedi Bod. Rocdd EmYT
yn gyn-chwarel\\lr, fel yr Emyr
arall o'r Wall0fa,vr a gipiodd y
}-I'edal yn Eisteddfod ~-tlin[ ~'n
1969 am ei g}rfrol (irynl y Liz. A
phwy all anghofio am lwyddiant
y di~vedd9rH:irugW~7nyn ClplO'r
Fedal ar ddau achlysur, sef 1998
gyda Blvdyn TalWS ac }'ll 2000
gyda'i gyfrol TriMoch_vtl Bach. Ac
yn Nhyddewi yn 2002, Aogharad
Price yn ennill clod arbcnnig
gyda'i chyfrol 0 lytl Y gorc}llldd.
Cofi"vn hefyd am



Cyngor Cymuned
Llanrug

Dyrna grynodeb 0 gofnodion
cyfarfod mis Medi a gynhaliwyd
yo Ysgol Gymuned Cwm y Glo.
Cyflwynwyd adroddiad ariannol
cyfredol a diolchwyd i Goronwy
Hughes am ei waith.
Cadarnhawyd y cofnodion
b1aenorol yn gywir,
Pwyllgor Cynllunio Arfon
wedi caniatau y ceisiadau
canlynol:
estyniad ar Tan Llan, Pontrug;
addasu ac ehangu maes parcio
Ysgol Brynrefail;
codi estyniad dau lawr ac un
llawr cefn yn Hafod y Coed,
Ceunant;
dyrnchwel y t9 presennol ac
adeiladu ty yn Afon Rhos,
Llanrug.
Gwrthodwyd y cais amlinellol am
un ty ar 'y' tir ger Teras Bryn Coch
yn Llanrug
Nid oedd gan y Cyngor Cymuned
unrhyw wrthwynebiad i'r
ceisiadau canlynol:
Adciladu ty ger Norfolk Villa
Llanrug; estyniad i siop trin
gwallt Salon Elaine - ychydig yn
bryderus am yr oblygiadau parcio
yn dilyn hyn.
Pasiwyd i gyfrannu £550 i
Seindorf Arian Llanrug.
Mae'r Cyngor Cymuned yn y
broses 0 werthu y llain tir sy'n
arwain at Ganllwyd, Bryn
Moelyn, a hefyd y gornel 0 Gae
Chwarae Pwll Moelyn fydd yn
ymestyn gardd Tan y Buartb.
Mynegwyd pryder gan deithwyr
am y safle bws ar y briffordd dros
y ffordd i'r Fricsan yng Ngb\vtn y
Glo. Gan nad oes ond mymryn 0
\vyneb caled ar ). pafin, mae pobl
yn gorfod cerdded ar y g'\.vair neu
gamu i'r Ion a chly\vyd y bu brOil
i enetb ifanc gael ei tharo gan gar
oedd yn gwibio beibo. Y clerc i
gysylltu i'r Adran Drafnidiaeth.
Cafwyd cwyn gan un 0 drigolion
Glanmoelyn am y bler\vch 0
gwmpas y stad. Y clerc igys}'lltu
a'r Adran Tai yng Nghyngor
G'9t'l'nedd.
Dyddiad y cyfarfod nesaf yw
Hydref 16eg ac fe'i c)rnhelir yn )T
Sefydliad Coffa, Llanrug

y flwyddyn (hyd yn oed ar Ddydd
Nadolig!) a hynny 0 9.00 y bore I
byd 9.00 yr hwyr, Croesewir I
teithwyr sy'n dymuno cerdded eu
cwn (cyn belled a'u bod wrth
gynllafen) a phan ewch yno
cofiwch, da chwi, boli am y gwely
hynafol sydd yn yr oruwch
ystafell, a hefyd beth ydyw
cyswllt y Salsbriaid, ac hefyd I
Elwyn Hogia'r W)Tddfa a Phen y
Ceunanrla( I

Yn anad dim byd arall, mi
ryfeddwch drwyddoch oll 0 weld I
y cannoedd Ilythyrau sydd wedi I
eu gyrru at Steffan 0 bedwar ban
byd. Does ryfedd, chwairhl
Steffan Roberts, Pen y Ceunam
Isaf, Llanber sy'n gyfrifol am
ddatblygu a chynhyrchu'r hyn a I
etifeddodd 0 ran riser
feddyginiaeihol gan ei Nain ac ef, I
drwy hawlfraint, sydd wed! mynd
ati'n llwyddiannus igynhyrchu'r
riser yn fasnachol.

Erbyn hyn y mae'r gwahanol
eliau rhinweddol 'Aloma
Lamara', yn cael eu defnyddio er
mwyn gwella anhwylderau a
hefyd lyfnhau crwyn dynol. Ar
bob potel ceir cyfeiriad Pen y I
Ceunant lsaf, Llanberis. Ydyw, y I
mae Steffan, fel Cymro pybyr,
wedi iynnu sylw'r byd mawr
meddygol at Llanberis fel enw 0
bwys.

Cofiwch, da chwi, tra yn y caffi
daro i'r Oriel, ble mae darluniau
o safon uchel ar gael ac ar werih. I
Da gweld bod Steffan yn cefnogi
a gwerthu darluniau lliw gan un 0 I
arlunwyr ifanc y fro, sef un 0 I
Breisiaid enwog Cwm-y-glo.

Y mae'r perchennog befyd yr
un mor gefnogol i Dim Acbub
Llanberis a hefyd yn flynyddol yr
adeg yma o'r fl\vyddyn yn
gwerlhu cardiau 'Dolig s)r'n
eynnwys darluniau arlunwyr 0
bwys fel Wil Ro\vlands, William
Sel\vyn, Gareth Parry a Hu\v
Gareth Jones, a'r arian a gcsglir er
budd OG08 - Ymch\vil Canser
Y sb)rt)' G\vynedd (y trefnydd
diwyd yw Eirl}'s Pierce 01286
673776). I

_r-e] )' caffis craill yr ymwelwyd
a hwynt byd )'ma }'Il nalg)'lcb I
Eco'r 1f6.lddfa, caffi mawr ei
groeso, amheuthun 0 ran bwyd a I
diod, hefo a\vyrgj'lch hynod I
G}mreig )Tdy\vPen Ceunanl Isaf,
Llanberis. Ewch yno!
M\vynllewch.

Dylan 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: Dylan (Llys)ar871833

Symudol: 07778127394
,------,

HEFYD~~=================~---=~CERBYDflO CLflSOROL YR WYDDFfI
t~~ I Cyrhaeddwch mewn steil - mewn cerbyd Rolls Royce

I ar gyfer priodasau, pen-blwyddi ac
1-.,1 ...J. achlysuron arbennig eraill

i wrtho! Fel }' gallech chwi
feddwl, boddhad o'r mwyaf i mi
arnser cinio y dydd Gwener olaf 0
fis Medi 'leni ydoedd medru taro
ar nefoedd wen 0 Ie ymhlitb y
caffis, sef Penceunan t Isaf,
Llanberis - 'Caffi Steffan' - a
chael yno fwyta sgonsan, hufen a
chyffaith di-siwgr tu hwnt 0
flasus, yfed hynny Iedrwn i 0 de
poeth a chael croeso gw1adaidd,
hefo Siasbar, ci Steffan, )'0 cadw
cwrnni imi'

Dotiais yn arw at y gwrth
rychau oddi amgylch imi -
darluniau, svn rhan•
amhrisiadwy o'n treftadaeth, o'r
Beibl Teuluaidd, i wrthrychau
teilwng ar ffurf portreadau 0

ferched mewn gwisgoedd
C~vmreig, a golygfeydd lleol.

Dyma gaffi sydd hefyd yn
darparu amr)'\viaeth 0 de, rhai
llysieuol befyd, coffi a phrydau
ysgafn 0 bob matb. Wir i chi,
cymeriad tu h,vn [ 0 ddiddorol
ydy Steffan. Yn bendifaddau,
arloeswr 0 Gymro ydyw a
fentrodd }rn}'Gymru s)'dd ohoni.
Fo oedd yn gyfrifol, sawl
bl\v}rddyn yn 61 bellach, am
gy'O\.vyno b\.vydlenni yn yr iaitb
Gymraeg (a da iawn fo!) yng
nghaffi Caban, Str)rd Fa \\'r,
Bangor. Fo hefyd fu'n gyfrifol am
gyfl"V)'110 a g\'vcrthu pizzas
Bran\vcn yn nghaffi Mablnogi,
Bethesda. Y mae ganddo
flynyddocdd 0 brofiad yn y maes
arl,v)'o, a g\vyr yn dda sut i ateb
anghellion cwsmeriaid. Cymer
bleser o'r mw}'af yn y cyfan a
wna, ac nid oes unrhyw beth yn
ormod 0 drafferth ganddo.

Y mae'r caffi yn agored ar hyd

18

Cymorth a hyfforddiant amyneddgar i bob oedran er
mwyn i chi fedru mwynhau defnyddio eich cyfrifiadur!

.....
• •I ,

TROWCH i lawr Rhes Fictoria,
sydd dros y Ion iWest}' Fictoria
yn Llanberis, a daliwch ati ar hyd
}' gwastad, dros y grid gwarthag
ac iIyny'r allt, a byddwch yno, ia,
yn y Bwthyn Te, Pen y Ceunant
Isaf.

O'r holl gaffis y bum wrthi'n
gwario fy rnhres a hel, yn fy mol
ynddynt, hwn ydoedd yr un
mwyaf rhyfeddol 0 ddigon!
Gwnaeth, 0 ran cyrneriad,
lleoliad a'r olygfa sydd i'w gweld
oddi yno, argraff ddofn iawn
arnaf.

Steffan Roberts, gwr ifanc,
main, llawn egni, sy'n frodor 0
Fynydd Llandegai, ydyw'r
perchennog, ac fel roeddwn yn
camu dros riniog y drws clywais
ymwelydd yn dweud wrtho iddo
fod )'no bedair bl)rnedd ynghynt,
a'r Cymro, yn ci elfen ac }'n
d\veud yn hollol ddi-ilc\vyn-ar
dafod, ei fod 0 )'n ei gofio ynlau
hefyd! Dyna beth }'dy\v cof y
Celt!

Dr\vy'r amser y bum yn y
Bwthyn Te galwai rhY\vun neu
rY'vrai heibio'n fynych a Steffan
yn rhoi ei amser i d)"'\vys
ymwcl\vyr 0 gwm!Ja:, ac YIl rh()j'r
un croeso ~Tladaidd i bawb, ac
yn digoni pob un ohonom hefo
lluniaetb tra ragorol. Nid chwilio
am am er a '~nai'r pcrchennog
hwn ond ei grcu, a bod yn barod i
\vasanacthu hwn ac aral1.

Y bore h\vnnw roedd,vn \vccli
bod me\vn caffi arall a'r pIal
hefo'r bara eras wedi ei losgi'n
ddu birsh arno, wedi ei sodro ar
fwrdd \vrth )TIll)II, a rh,ywun yn yr
iaith fain )'n fy ordro i'\v gyrchu
oddi yno at )' b\vrdd yr eistedd,\rn

Problem gyda'ch cyfrifiadur?

Am wasanaeth cyfeillgar i ddatrys
3 gwella eich cyfrifiadur cysylltwch

a Gomer Roberts
Ffan : 01286 870462

Symudol : 07962 712368

Y Bwthyn Te
Pen y Ceunant Isaf, Llanberis

AROSPRYD
hefo'r 'un garw am ei fol'
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Parhad LLANBERIS
(0 auaeten 14)

DYMUNA Mrs Heulwen Jones.
Stryd Warden. ddiolch i'w ffrindiau
a chymdogion am yr holl qardiau,
galwadau ffon a rhoddion hael at
Feddygfa Waunfawr ac Ysgol
Bron y Foel, Y Fron, ar yr achlysur
o golli el chwaer, Mrs Glenys
Thomas, Caernarfon (Y Fron,
gynt).
DYMUNA Fred Owen, Carreg
Wen, T)1Du Road, ddiolch 0 galon
l'r Meddyg Robin Parry a holl staff
y Feddygfa, Llanberis, a fu mor
garedig a phroffesiynol yn ei
ddarparu am lawdriniaeth yn
Ysbyty Gwynedd yn ddiweddar.

Hefyd, diolch yn arbennig I'W
wraig, Beth, a'r holl deulu a
ffnndiau am eu carediqrwydd.
COR MEIBION DYFFRYN PERIS
Am y nawfed blwyddyn yn olynol,
bu'r Cor yn cynnal noson 0
adloruant yn Rhosgadfan, nos
Wener, 12 Hydref

Llwyddwyd i gOdi dros £800 yn
ystod y noson, ynghyd a
chasgliadau perhnasol. Bydd yr
arian yn cael ei ddefnyddro i
ychwanegu at gyfleusterau
clenlon yn Ward Trin Caner Enfys,
yn Ysbyty Glan Clwyd.
DYMUNA Gwyneth a Raymond
(Post) ddiolch j'w cymdogion,
ffrmdiau a theulu am yr holl
gardiau, anrhegion a dymuniadau
da a dderbyniodd Gwyneth ar
achlysur ei phen-blwydd yn
hanner cant. a thra y bu'n derbyn
triniaeth yn yr ysbyty
CYNGEADD MAWREDDOG yn
Festri Capel Coch. Llanberis am
7.30 o'r gtoch nos Sui, 11
Tachwedd Yr artistiatd fydd:
Dafydd Iwan, Cor y Waun, Susan
Williams, Stephanie Welsby ac
Edward Morus Jones.

Tocynnau £3 wrth y drws. Elw'r
noson tuag at gynllun Efengyl j
Fro'r Eco - 'EFE'.
CAPEL COCH. Cynhaliwyd yr 'ivyl
Ddiolchgarwch dros ddau Sui
ganol rrus Hydref. Odydd Sui,
Hydref 14, cafwyd dau wasanaeth
gydag aelodau Capel Coch a Nant
Padarn yn cymryd man ynddynt.
Diolch i'r pymtheg. 0 bob oed, a
gymerodd ran yn yr oedfaon nyn

Y Sui canlynol, cafwyd
gwasanaeth plant yr Ysgol Sui. ac
roedd yn braf gweld y festrj'n lIawn
ar gyfer yr oedfa hon. Mae'r Ysgol
Sui yn dilyn Maes Llafur newydd y
Cyngor Ysgolion Sui eleni, a
seillwyd y gwasanaeth
Diolchgarwch ar hanes Porthi'r
Pum Mil y bu'r plant yn ei ddilyn yn
ystod mis Medi. Roedd y plant
wedi dod a ffrwythau i'r oedfa eto,
a rhoddwyd y ffrwythau wedyn I
aelodau hyn ac aelodau sydd heb
fod yn dda ar hyn 0 bryd. Oiolch yn
fawr iawn i'r plant am eu gwaith ac
j'r athrawon am eu paratoi ar gyfer
y gwasanaeth. Mae pawb yn
canmol y Maes Uafur newydd ac
mae dlgon 0 amrywiaeth ar gyfer y
plant yn yr Ysgol Sui bob wythnos

Cafodd y plant wyliau hanner
iymor ddydd Sui, Hydref QB. a

I bydd yr YsgOI Sui yn ailddechrau
ddydd Sui, Tachwedd 4. Mae
croeso I unrhyw blentyn I ymuno
a'r YS901 Sui yn Capel Coch.

I Ffoniwch John neu Falmal
Pritchard ar 97.2390 am ragor °
fanylion neu dowch draw i'r festri
am 11.15 o'r gloch unrhyw fore
SuI.

.

roddir teitlau hawdd eu dealt ar
~' gwahanol adrannau fel
erstalwm, pan oedd y cyhoedd
yn ymwybodol pa adran oedd yn
ymdrin a'u problem. Nid felly
heddiw - imi 0 leiaf).

Mae Clive yn hynod weithgar
yn ei gyrnuned yng Nghaearhro.
Heb os mae Caeathro bellach vn•
rhan annatod 0 Clive a Clive yo
rhan 0 Gaeathro. Mae'n
Gadeirydd Cyngor Cymuned y
Waunfa\vr, yn Gadeirydd
pwyllgor y Maes Chwarae, yn
Ysgrifennydd y capel Ileol, yn
ymddiriedolwr Clwb Rygbi
Caernarfon, yn un 0 sefydlwyr
ac yn Ysgrifennydd Clwb
Mynydda Cymru. Er ei cni
mewn dinas a byw am gyfnod
cynnar ei fywyd rnewn gwahanol
drefi a dinasoedd, bellach mae'n
ddigon bodIon ei fyd yn byw
yng nghefn gwlad heb fod nepell
o'r mynyddoedd, a phan ddaw
cyfle ar benwythnos fe'i ccir ar
grib rhyw fynydd neu'i gilydd.

Mae'n cicio beic i'w waith
bob dydd, os 1"v'r tywydd yn
caniatau. Mae yn arddwr brwd
iawn a chanddo ardd gefn yn
llawn llysiau a ffrwythau, digon
i'w gadw dros y gaeaf.

Ydi mae Cli \'e James yn wr
prysur dros ben, yn llenwi pob
awr o'r dydd a rhyw
ddyletswydd neu'i gilydd. Os
nad oes digon i'w gadw'n brysur
gyda'r uchod mae yn berson
sydd yn hoffi trafeilio dramor yn
amI i wylio gemau rygbi a
dringo mynyddoedd y wlad
honno yr un pryd. Mae wedi
bod yn Seland Newydd
ddwywaith, ym Mhatagonia
bedair gwaith ac yng ngogledd
America bedair gwaith. A chan
ei fod yn byw wrtho'i hun, mae
wedi meistroli'r gamp 0 fod yn
gogydd canmoladwy iawn.

Do, fe gyfarfu a'r Clive James
byd enwog yn dlli\vt:tltlar IJan
ymwelodd y rancontyr h\vnnw
a'r Galeri yng Nghaernarfon a
chgnfod, gyda ehryn si~e, mai
nid Clive James oedd en\v
bedydd y gWr 0 Awstralia. Felly
teimlai ein Clive James ni fod
ganddo'r ha\vl iofyn i'r Ilall,

(UVhal is ;t like to tread the
boards with tlte origl'lal Clzve
]a111es?'

C\vesli,vn a roddodd gryn
foddhad i'r gynulleidfa yn y
Galeri rwy'n siwr, ond ni
chaf\vyd areb!

Yn naturiol roedd yn rhaid
holi'r arian hyw yma }'ng
Nghaearhro 0 ble )' caiff )'f
amser i gy£1awni'r holl
ddyletswyddau. Ofnaf na chefais
innau areb ganddo fo ch\vailh,
dim ond g\ven.

Mae )'n poeni am S).fl~·mder)'
lfaffig sydd yn mynd tf\'V\'
Gil\JaLhro bob dydd ac yn teimlQ
yn ddiyrnadf-erth i \Vnelld
unrhyw beth posiLiI }'ng)yn it'l
brobl~m, Onu p)Y)' "yr, Q SQUQ
ymrwymiad 11s\vn Clive ibopeth
mae'n ymgynll1'd ag 0, na fydd
yn y man yn goresgyn hyn ~'n
ogystal.

Gynllunio, Cyngor Sir
Gaernarfon, a chan ei fod yn
awyddus iddychwelyd iGyrnru,
gwnaeth gais llwyddianus am y
swydd. Bryd hynny nid ocdd yn
hanfodol i allu siarad Cymraeg.
Erys atgof i un o'r panel penodi
awgrymu iddo mai'r ffordd
ddelfrydol 0 ddysgu'r iaith
fyddai chwilio am Gyrnraes yn
wraig. Cred Clive rnai'r unigryw
R. H. Owen, Llanberis, a
awgrymodd hynny iddo. Yn
anffodus nid y\V Cli ve wedi
rhoi'r gair 0 gyngor hwnnw a
gafodd dros ddeng mlynedd ar
hugain yn 61 mewn grym, ond
efallai bod yn yr anwybod
fymryn 0 obaith 0 hyd! Pwy a
Wyr?

Bryd hynny, yn 1972, arferai
Cyngor Sir Gaernarfon chwilio
am lety i'r staff newydd a
chanfod ei hun yn lletya yn y
Waunfawr gyda Lily ac D. Idris
Jones, yn Goleufryn a wnaeth
Clive cyn mentro, ymhen rhai
misoedd, i bryn u ei gartref
presennol yng Nghaeathro.
Tra'n lleytya yn y Waunfa\vr, yo
y Gymraeg y siaradai Mr a Mrs
Jones a Clive ac, wrth reswm, bu
hynny yo gymorth iddo loywi ei
iaith.

Elfen 0 gryn bwysigrwydd
arall i fagu hyder meddai Clive
oedd 'Cymracg y Black Boy' - i'r
anghyfarwydd, tafarn nid
anenwog yng Nghaernarfon! Yn
wir, erbyn 1974 roedd rnor
hyderus yn y Gymraeg Iel y
siaradodd yn gyhoeddus yn yr
iaith mewn cyfarfod yn
Llanrwst oedd yn ymwneud a'i
ddyletswyddau yn Adran
Gynllunio'r Cyngor Sir.

Yn ddibetrus rhaid canmo!
Clive James am el ymdrechion i
dd}'sgu'r iailh, heb \versi
ff\.lrfiol, dinl ond drw)' I;i
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ddycnwch ef ei hun, ac er ci
ganmol mae'n rhald 1 minnau,
fel ambell un arall, ci atgoffa 0
dro i dro i b~idio fl siarad mor
gyflym ar adegau.

Yn 1974 daeth Cyngor Sir
Gwynedd i fodolaeth. Yn 19S9,
yn sgil dymuniad y Prif
Weitbred\vr ar y pryd, loan
Bo\.ycn Rees) i ad-drcfnu
gweinyddiaeth y Cyngor, fe
dden\vyd Clive o'r Adran
Gynllunio i Adran Prif
Weithredwr y Cyngor lr.
Ymhen am er symudodd
eilwaith i adran a cl"'t'ir yn
G}iadran Datblygu, ac )'no y
mae ar h~'n 0 bryd.

Darblygu beth, gofynnais
iddo~ DatblyBu llOisolion ac nid
eiddo, mewn ~, galion,
11yfrgel1oedd~ lhcUlfU\.l a
ch:lnolfann!1u hntndd~n, oedd vr

~

!l[eh a gefui~. YchW!Jll~gOC1ll [TlJi
PW)'1>O a mc:)ur a yw'r yyho.,;ud
yn cilel gwerth ~rrnrinn sy'n cael
ei wario arnom Y'v'r amcan. (Y n
bersonol, fel y d)T\\'edaii> wfth
Clive, carwn wybod pam na

Gwr sydd wedi dod yn bur
gyfarwydd a'r iaith Gymraeg
trwy wrando ar dapiau ac ymroi
i gyfarwyddiadau i ddysgwyr
oddi ar y rhaglen deledu Crease
Christine erstalwrn yw Clive
James. Ni chafodd addysg
ffurfiol i ddysgu'r iaith 0 gwbl,
rnae'r cyfan wedi dod i
lwyddiant drwy gryn
ddyfalbarhad ar ei ran.

Ganwyd Clive yn un 0 ysbytai
Abertawe, ei rieni yn hanu o'r
ddinas, a Saesneg oedd iaith yr
aelwyd. Roedd ei dad yn beilot
gyda'r Llun Aw)'r ac yn aelod
Ilawn-amser o'r Awyrlu. Roedd
y ffaith hon yn golygu nad oedd
yr aelwyd yn aelwyd wedi'i
hangori mewn un lie yn barhaol
a byddai ei rieni yn symud 0 un
rhan o'r wlad iran arall yn
gyson. Yn wir, yn Singapore y
mynychodd Clive ei ysgol
gynradd gyn raf

Wedi dychwelyd i Brydain
ym mh urn degau'r ganrif
ddiweihaf, aeth yn ddisgybl i
ysgol Uwchradd Dcvizes yn Ne
Lloegr. Er y symud g\veddol
gyson ni chred Clive i hyn
ilmh~r\.l "r ~iiddy~o M<; yn Y~Bol
Devizes bu'n lwydlanus yn yr
arboliad Lefel A. Erbyn hyn
rocdd ei dad wedi cwblhau ei
gyfn od yn y I_Iu A\vyr 9
symudodd y tculu yn 61 i'\.v
gwreiddiau yn Ne Cymru, y tro
hwn iBcnybont-ar-Ogwr.

Erbyn hyn roedd Clive James
yn ddeunaw oed ac, er cael ei
dderbyn i'r Brifysgol yn
Aberystwyth i astudio
Daearyddiaerh, i Brifysgol
Durham yng ngoglcdd Lloegr yr
aeth i wneud ei radd. Yna ar
derfyn y c\vrs aerh i Brifysgol
Cacrcdin i astudio Cynllunio ac
)'TI sgil ei astudiacth yno, ei
dderhyn yn Gymrawd
Cymdei[11a Frenhinol
Cynllun~o Trcf (P(.'}}o'<v (1 the

Rnyol Tl1Wll Pla~11111'lJl 11lSI111IlR).
GUll fou Clive yn bcr~on ilydd yn
b\lr hoff 0 fynydd!l roedd yn. ~i
elfen yn yr AlbruJ, YIl ueUllo
pcnwYlhnQ~au ar uclleldil·oedd
y wlad ac at-dol y Llynnoedd.

Tra yng Ngbacrcdin gwelodd
hyslJ)'Seb yn gwahodd rhai i
geislo am swydd yn Adran

Portreadau
CLIVE JAMES Caeathro
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da
Dafydd Iwan
Cor-y-Waun
Susan Williams

*Stephanie Welsby
*'Edward' (Morus Jones)

VN FESTRI
Capel Coch Llanberis

arbenning yn yr oedfa for Sui, 14
Hydref, wedi ei seilio ar Ddameg y
Mab Afraadlon ar y thema
Meddlannu a Rhannu. Anfonwyd
cofion arbennig at Dilys Wyn Morris
sydd wedi derbyn triniaethau yn
Ysbyty Gwynedd a Glan Clwyd. Mae
ei lie yn wag yn yr oedfaon a
dymunwn well had IIwyr a buan iddi.
BLYCHAU NADOLIG. Mae Jennie
Roberts yn trefnu yr ymgyrch hon
eto eleni. Gofynnir i bawb sydd am
baratoi arnegion ddod a'r blychau i
law erbyn 9 Tachwedd.
APEL SIERRA LEONE. Fel rhan 0
Apel y Cyfundeb Presbyteraidd i
godi arian i dlodion Sierra Leone,
mae'r aelodau a charedigion wedi
ymuno i noddi Gwyn Hefin Jones ar
daith a wnaed yn ddiweddar ganddo
i ddnngo'r Twyni Tywod uchel yn
Namibia. Ar hyn 0 bryd mae'r gronfa
bron a chyrraedd £400. Diolchwn i
bawb am eu cefnogaeth.
OEDFAON TACHWEDD 2007.
Cynhelir yr oedfaon am 5 30 yr
hwyr.
4' Parchg Dafydd Lloyd Hughes,

Caernarfon
10: Mr John H. Hughes, Llanberis
18: Parch Eifion Wyn Williams,

Llanfai rfechan
25: Mr Richard Lloyd Jones, Bethel
CYNGERDD MAWREDDOG yn
Festri Capel Coch, Llanberis am
7.30 o'r gloeh nos Sui, 11Tachwedd.
Yr artisnaid fydo: Dafydd Iwan, Cor y
Waun, Susan Williams, Stephanie
Welsby ac Edward Morus Jones.

Tocynnau £3 wrth y drws. Elw'r
noson tuag at gynllun Efengyl i Fro'r
Eco - 'EFE'.

HUNANGOFIANT. Deallir y bydd
cyfrol hunangofiant Rol Williams,
Glanffrwd gynt, yn cael ei chyhoeddi
yn gynnar ym rrus Tachwedd, 0 dan
y teitl Nid Roc .. and Raj, 0" Llys l'r
Garreg Fawr. Yn y 9yfrol ceir hanes
ei fagwraeth ym Mrynrefail, cyn
symud i'r Waunfawr, pedair blynedd
yn yr Awyrlu a'i waith dyddiol yn y
Weinyddiaeth Amaeth, a
blynyddoedd yn diddanu
eynulleidfaoedd led-led Cymru fel
aelod 0 Barti Eryri a rhaglenni radio
a theledu. Ceir hefyd niter dda 0 hen
luruau, rhai 0 gyn gymeriadau
Brynrefail. Cyhoeddir y gyfrol gan
Wasg y Bwthyn, Caernarfon
YR EGLWYS BRESBYTERAIDD.
Y GYMDEITHAS. Nos lau, 11
Hydref, cynhaliwyd cvtartoc olaf o'r
Gymdeithas am y tymor. Roedd y
myfyrdod agoriadol ar thema'r
Diolchgarweh, dan ofal Emyr
Williams, Cadeirydd y noson.

Y siaradwr gwadd oedd Gari Wyn
o Bentir, a chafwyd noson bleserus
a hwyliog lawn yn el gwmni. Roedd
wedi dewis o'i sllff lyfrau gyfrolau
oedd 0 ddiddordeb arbennig iddo -
fel un a fagwyd yn ardal Cerrig-y
drudron - yn eu plith weithiau Jac
Glangors a ehyfrol am Telford ae
adeiladu'r AS, heb anghofi.o hanes
Capel Brynrefail yn Hanes
Methodistiaeth Arion Diolchwyd yn
gynnes iddo gan y Cadeirydd a
ehyfrannodd lIawer i'r drafodaeth ar
y diwedo. Paratowyd y lIuniaeth gan
Elen George ac Eleanor Jones.
OEDFA DDIOLCHGARWCH. Dan
arewiniad y Dr Eryl Wynn Davies,
Llanfairpwll, cafwyd neges

BRYNREFAIL .

Mrs Lowri prys ROberts-Williams, Godre'r Coed. Ff6n: 870580 _ ...
Gildi Gwldi'r Gecko Bach

'Pam, roam?' ebe Gildi Gwldw'r
Gecko Bach wrth ei fam, 'Fod gen
igynffon srwmpiog, dew?'

'Am fod gen ti un! meddai
Gwladi-wff wrtho. 'Pam wyt ti
isio gwybod?'

'Ond mae fy nhgynffon imor
dew a stwrnpiog. Pam fod rhaid i
rni gael cynffon 0 gwbwl, mam?'

'Mi fyddet ti'n edrycb yn
rhyfedd heb un, Gildi Gwldw. A
hwyrach, rhyw ddiwrnod, }' bydd
wirioneddo1 angen help dy
gynffon arnat ti.'

'Angen cyrnorth? Angen
cymorth fy nghynffon dew a
stwmpiog? Twt! Twt 101 betas
pryfed!'

Ond un diwrnod bu Gildi
Gwlda'n hogyn drwg.
Penderfynodd aros allan drwy'r
dydd. Roedd 0 wedi penderfynu
aros iweld beth a ddigwyddai pan
oedd hi'n amser cysgu. Am y bore
aeth pethau'n dda. l\1i allodd
ddringo i fyny waliau a ehafodd le
da i orwedd ar ben lO rhyw
adeilad. Y na, yn y pnawn,
chwyddodd yr haul yn yr awyr ac
Ew! roedd hi'n ofnadwy ofnadwy
o boeth! Dechreuodd Gildi
Gwldw ddifaru iddo beidio Ii
mynd i'w wely.

CO! O! mae hi'n boeth
ofnadwy-ofnadwy!' ebe fo, gan
symud yn araf ar hyd y to. 'Mam
bach, rni rydw i'n toddi! Mae'r
haul yn ofnadwy-ofnadwy 0
boeth!' A dyma fo'n aros ble'r
oedd 0, yn rnethu'n glir a symud
a'i lygaid yn dechrau cau.

'Wedi blino blino blino!' ebe
fo. 'Yn boeth boeth boeth! Isio
diod died diod!'

Ar hyn clywodd Iais yn galw
arno,

'Gildi Gwldw! Gildi Gwldw!
Ble'r wyt ti?' Gwladi-wff, mam
Gildi O\vJU\V oedd yno. Hi oedd
yn galw arno.

AT ben y to! Yo yr haul poeth
poeth poeth: Yn methu symud!
Wedi blino blino blino.

'Gildi Gwldw, ble'r wyt ti?'
A dyma fyma'n codi ei gynffon

hyd nes ei bod yn hongian dros
ochr ). [0 lie yn dcchrau ei
hysgwyd yn ara bach, ac yna'n
sydyn-sydyn.

A ,vyddoch chi be? Mi welodd
Gwladi-\vff, marn Gildi Gwldvy,
gyn[fon dew 9 stwmpiog ei mab
yn ch\vifio arni 0 ben to'r adellad.
Acth adrer i nol ei gyVr, ei
ch\viorydd, cefndryd a
chynfitherod Gildi Gwldw, a
dyma nh\.v igyd, o'r talaf i'r lleiaf,
yn sefyl1 ar bennau'i gil~'dd ac yn
achub y gecko bach oddi aT ben y
[0.

fc'i cymef\vyd 0 ganol yr haul
p~th pocth ; 'slafell oer oer o~r
meW11l \vll vn y lldaear, 9'r c~rfw 9
dd>'wedoJd Gwladi-wff w[rho
ydoedd,

tn~Ql~h b)'lh foll gcn Li
gynffonl'
'I" 'vir~'cbe Gildi G\vldw'r

Gecko Bach v.,rth G\vladi-wff ei
fam. 'Wna ibyth eto ofyo pam fad
gen 1 g)'n[[on st\vrnpiog dew,
Mam!'
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Mae Gecko yn greadur sy'n cysgu
yo ystod y dydd a phan fydd hi
wedi nosi. mi ddaw o'i guddfan
mewn waliau, neu mi f)rdd o'n
codi'i ben llydan a [flat o'r twll 0

dan y ccrrig ble buodd o'n cuddio
tin,yr boreau a'r pna\\rniau. Pan
ddechreua hi nosi, ffiae'n am:>er
iddo chwilio am hvyd. Pr),fed
fydd o'n ei ["vyra a bydd yo
donso boncyffion coed, muriau
ac oehT adeiladau a ballu cr m\vyn
cael digon 0 bryfed yn fwyd!
Weirhiau, bydd yn dringo dnvy
ffellcslri agored ac yn rhedeg ar ei
ben i lawr 0 dan doeau lai. Y rnae
ganddo ddisgiau b}'chain ar
btnnau bysedd ei draed ac y mac'r
rha~n yo ci ornQflh"1-0 i lldringo
coed 9COChrgll !ldei1od~lJ.

Cob\;ilhio ) bydd\vch yn
dgrllen !\~ yn hofh'r stor; am un
J;Ccko bacll arbennill a VJeJ91S i
mewn sw1ad boeth. Ei cnw - ui;t~
D;ifllen\l,IclI y!:[oril

n,vbridridwf'tv! 0 San Miguel,
1::1Sal,'adof, hwyl j ChWl igyd yng
ngwlad Eco'r Wydd/a.

S.'I10Nl\(;II B/\(;H
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Annwyl Blant
Y fi ydy'r un sy'n gwisgo cap lliw
sos coch a sbeciol dywyll.

Ew! y mae hi'n whiw-dwrw! yn
ofnadwy iawn iawn iawn 0 boeth
yrnaJ Dwbridridwrwl Yn ystod y
pnawniau mae pob creadur yn
eysgu.

Pan ddaw'r bore mi fydda i,
wrth Iynd i gerdded, yn rhwbio
eli yn dew dewar fy nghroen rhag
ofn imi losgi'n rhy ofnadwy
ofnadwy yn yr haul.

Enw'r wlad rydw i ar fy
ngwyliau ynddi ar hyn 0 bryd
ydyw El Salvador. Dywedwch yr
enw'n ucbel: EI Salvador. Un
noson, wedi i'r haul ddiflannu'n
belen fawr gocb dros y mynydd
uchel, beth ddaeth o'r wal wrth
yrnyl ). gwesty ond creaduriaid
bychain, sy'n gwneud swn elician
tebyg iawn iawn 0 ran ei swn i'r
gair 'gecko'. Gena' goegiaid
oeddan nhw. Gair mawr y
gocgiaid 'na! Ynryndy wir! Ond,
ond Whidip\1,Tdire",'! dyma lun
ohonynt:

,I;-0-
/l~
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_.Gem Cae Tj Du
Yr un cri\v wedi ymgynull
hogia Yankee, Bethesda St., Pen
Graig a Llain\ven. De\.\'is dau dim
ae, fel arfer, ni'n cymryd en\vau
arwyr tim Llanberis ar y pryd -
Wil Penny, Wil Padarn Rd.,
Daf)rdd Taff, John Gl)rn ...

Dechrau da i'r gem, yn llifo 0

un ochr i'r l1al1. Yna'r asgell"T
dde yn gwibio am y gol ae ar fin
s~eLhu - dyma sgrech fawr yn
atseinio dros y cae. Pa"vb yn
medd\vl ei fod "vedl torrl'i goes
neu ei fraich. Stopio'r gem a
rhedeg yno i ddarganfod beth
oedd rheswm y sgrech.

Gollwng ei drowsus, a gwenyn
meirch yn di::,gyn yn llipa i'e
llawr, ond nid cyn iddo bigo'r

VOLKSWAGEN

Y Dewis
arall Dibynadwy

~'~Ir~~j:::>iWasanaeth
~.; Y Prif Ddeliwr.

Beth bynnag
rydych yn ei yrru,

o Audi i VW...

* * *

YDDWYGEM
Cefais y fraint 0 weld sawl gem
gofiadwy. Cofio chwarae ar gae
Yeovil un tro - cae da ond yn
enwog am ei slope anhygoel. Yna
serni-ffeinal yr EA. rhwng
Man U a thim rhyfeddol y
Wolves, yn Lerpwl. Trip hefo Urn
Llanberis ocdd hwnnw, Yna'r
gem gyntaf ar gae Bangor ar
Ffordd Farrar. Ond nid d~'Da'r
fath 0 gemau d\vi isio son
amdanyn nh\v. Y dd\v}' gem dan
sylw y\V un ar gae Coed T5' Du a'r
llall ar Cae Pasus.

* .. *HEL AT FESTRI
A yw'n wir fod bwriad i
ddymchwel Festri Nant Padarn?
Agorwyd y festri yn Hydref 1934,
ac fe glirwyd y ddyled yn mis
Hydref 1942. Mae hanes
ymdrechion yr aelodau, 0 dan
arweiniad y diweddar Barch. Ben
Owen, wedi'i gofnodi gan y
ddiweddar Mat Pritchard mewn
llyfryn am hanes Nant Padarn.

Clywai~ yn ddi\veddar fod
Eirlys Peris, merch Ben Owen,
wedi marw'n ddi\veddar -
heddwch i'w llwch.

Dyma'r feslri hardda ac mwyaf
h\vylus yn y pentref. Yno y
cynhelid pob math 0
weithgareddau - y Gobeilhlu,
seiat, cyfarfodydd llenyddol,
sosials a pharti'r plant. Un cof o'r
parti plant oedd gweld Jona
Gwilym, oedd yn stiward ar y
llongau mawr, yn cario tre yn
11awn 0 ddantellhlon, gyda un
law uwch ci ben.

'Un o'r prif ymdreehlon i
glirio'r ddyled oedd fod pob
aelod yn addo cyfrannu 3c ncu 6c
yr wy[hna~. Y pllinl oetlc..l i
gasslu'r arian ar gyfcr y SuI.

Roeddem ni yn deulu 0 dTi 0
blant. Rhoddwyd llyfr bach cach
I " j" f 'd1 nl 1 nOOl r cy ranla au, ac
enwau'r sairh aelod ar ein palclL ni
ynddo. Cyehwyn ar 61 te bnawn
SuI a dechrau yn stryd ni, Denni~
a minnau lawr i Ty C:nvn (Miss

* * *

Gem Cae Pasus
Hon rhwng Blaen Ddol a Choed
Ddol - Limbo a Pentra i bobl
Llanber, Roedd cryn edrvch

• •
ymlaen at y crunch. gem yrna.
Dewis Cae Pasus am el fod yn fwy
cyfleus, yn fwy 0 ran maint, yn
fwy gwastad a rnwy 0 wair arno.
Pawb )'DO ar amser, a sylwi Iod
dyn yn sefyll tu 01 i'r gol. Pawb
yn meddwl ei fod )'110 I wvlio - yr
unig un! Doedd neb vno fel arfer.

Gyda bod y gem ar ddechrau
dyrna'r 'gwyliwr' yn dechrau
}ml\,.,ybro a[ l)rn Thoma~ Le\\,is,
gan dd\veud ei fod am daflu ei
hun i'r d\vr. Chymcrodd neb s}'lw
ohono - ). gem oedd )'n bv. )'sig.
Ond, 0 dro i dro, deuai m\vy 0

ORIEL
CWM

~~CwmyGlo
FfonJFfacs: (01286) 870882

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

Arddangosfa o luniau
~'\~eiddiolgan
Artistiaid LIeol

Richard S. Humpllreys

•y ston,
"Iwt 101,rho dipyn o'r lliw glas

'rna ar )' pigiad.' Dyna fu, a
ninnau i gyd yn sbecian 1 weld y
canlyniad - ond hcb fawr 0

gydymdeimlad! Yna'n 61 yn
harnddenol i orffen y gem.

Yn rhvfeddol, pan mae'r
tystion yn cyfarfod 0 hyd rydy n
ni'n dal i gofio Gem )' Bigiad - a
dal i chwerthin!

Yn ystod yr Eisteddfod
Genedlaethol yn yr Wyddgrug
cefais gyfarfod y llythyrwr,
Emrys Willi~ms 0 Solihull, 'yn )7
cnawd'. Peth braf y\V rhoi
gwyneh i lais dros y ffon.

Mae cof Ernrys yn fyw 0 hyd,
ac mae wrth ei [odd yn son am
Lan ber ei ieuenctid. Fel yr
addawodd, daeth llythyr arall yn
ddiweddar. Yn }1 llith yma mae'n
son am Hel at Festri, ae yna am
ddwy gem bel-droed mae'n eu
cofio am resymau rhyfedd iawn.

Diolch iEmrys, ac hefyd am ei
eiriau care dig i'r ffyddlon rai sy'n
dal i gadw'r Eco ar ei draed.
Dyrna'r erthygl gan Emrys, yn ei
eiriau ei hun.

Dora Jones), fyny i Pant Ou (Mr
a Mrs H. Jones), yna Llainwen
(Mr a Mrs R. J. Williams) a
gorffan hefo Mrs JODaOwen a Mr
a Mrs W. M.Williams.

Cael ein galw i rnewn yn y ty
olaf' i gael ein gwobr am ein
gwaith da dros y capel. Yno
byddem yn cael jeli crim a
theisan ffrwythau. Pwy oed den ni
i gyfaddef ein bod wedi cael te
unwaith!

Byddai Ynel Wil)rn gorfadd ar
y seti a'i lygaid ar gau yn mwmian
yr emynau a ddeuai 0 raglen
Caniadaetk y Cysegr ar y radio.

Wedi'r casglu, mynd a'r arian i
oedfa'r nos a'i gyflwyno gyda'r
llyfr cownt i Miss Pritchard,
Garej.

MWY 0 HANES
LLANBERIS 'DDOE'

wciddi 0 gyfeiriad y llyn. Yna, ni
allern ei weld, a prysur sylweddoli
ei fod 0 ddifrif yn ei fwriad. Rhai
ohonom yn bryderus, eraill yn
anaeddfed 0 gellweirus.
Penderfynodd rhai o'r hogia
redeg i nol y plismon a daeth
hwnnw ar ei Ieic.

Diwedd y stori oedd fod
Woods, y plisrnon, wedi
perswadio'r dyn i fynd )'11 61 adref
at ei deulu. Bu fyw am saw)
blwyddyn wedyn a chafodd waith
ysgafn yn un 0 Ifatrroedd yr ardal.

Diwedd da iddo [0, yn rnynd
adre'n fyw, ond ni'n ddigalon am
na chafodd " 'zem Iawr' ei_ I:)

gorffen.
Hw\,1 am \. tro.

~ -

asgellwr yn ei bidlen! (Rhai'n
awgrymu fod gwen ar wyneb y
gwenyn meirch }'D ei 'weuhred'
olaf.)

Cyn codi ei drowsus dyrna'r
asgellwr yn gwibio adref at ei
fam. Y gweddill ohonom yn
ceisto dal i fyny ag o, heb
lwyddiant. Cyrraedd y ty a dyna
ble'r oedd ei farn yn laddar 0
chwys ynghanol ei golchi. Dweud



01286 871521stc
Golchi a ll'nau Ceir

aTsaf BetTal Beran Deiniolen.
~------------~

Ar agor tyb - 9yh bob diwrnod
P@tro/, Di@se/, Nwy Calor aGio

Loierl, "iJpuriJu Newydd
Off Licence, BakeTn Bite

Brechdanau a Diodydd Poeth

Priodasau Dathliadau
Achlysuron Arbennig Cynadleddau

Pwyllgorau • Bwydlen Bar
Cinio Dydd Sui

Royal Wetoria
uality Hotel
Llanberis

~~

Ffon: Llanberis (01286) 870253

• 8asgedi Planhigion,
Blodau Ffres a Sile

• Danton blodau 7 diwrnod
yr wythnos drwy'r fro

• Gwasanaeth Tudalennau
SiaradiTalking Pages
118247

• Planhigion Gardd a
Sasgedi Crog

AHOOD e'A GALeN YW BLODAU I

(ALWYN AND SARAH JONES)

Ff6n 870605

Blodaa

Osam
wirfoddoli cysylltwch

a Geraint Elis
Cadeirydd y Pwyllgor

Ff6n:
(01248) 670726

MAE
Eco'r Wyddfa
ANGEN EICH
CYMORTH

Cyn-ddisgyblion Ysgol Brynrefail a ymunodd a'r ysgol yn 1957, hanner call mlynedd y1Z6~yn yr aduniad yng Ngwesty Fictoria Llanberis,
ar 20 Hydref.



Elsa Wyn Pritchard, a hefyd
dwynodd i gof ddiddordeb y
Parch James Salt yrn myd yr
eisteddfod.

Yna cafwyd detholiadau gan
[eni Lyn oedd yn ymwneud a
pherthynas Llandinorwig a'r
Band, a hynny yng nghyfnodau y
Parchedigion John Thomas Jones
a James Salt, a Chylchwyl
Llandinoriwg yn 1907. Priodol
iawn oedd i Jeni eu darllen a
hithau yo brif gornedydd y Band.

Gan Brian Price, un 0
Wardeniaid y PI,vyf, cafwyd
hanes gosod y garreg sylfaen
(Ebrill 1856) a Dydd y Cysegru
(Medi 1857), ac ychydig 0 hanes y
Ficer cyntaf, sef y Parch Henry
Grey Edwards (1857-1873).

Hanes ei gyfnod yn
Llandinorwig yn chwedegau'r
ganrif ddiwethaf a gafwyd gan y
Canon Evan Trefor Jones, pan
soniodd am ei ddyfodiad 0
faesdref Maesgeirchwn, lle roedd
yn gurad, i'r 'Palas' yn
Llandinorwig. Soniodd hefyd am
rai digwyddiadau a beth a olygai
bywyd 'ardal' iddo yn ei blwyf
newydd.

Wyr i'r Canon R. Glyndwr
Williams (1955-1962), sef Tom
Williams, myfyriwr ym
Mhrifysgol Bangor, soniodd am
ddyfodiad ei daid i'r plwyf, am
bwysigrwydd y Canmlwyddiant
yn 1957 ac am obeithion y Canon
Glyndwr am yr ail ganrif yn
hanes yr eglwys.

Daeth detholiadau o'r gyfrol i
ben ar nodyn ysgafn, llawn
hiwmor gan y Canon Geraint
Wyn Edwards, un 0 gyn-Ficeriaid
y Plwyf. Yn ei ffordd ddihafal ei
hun, gyda'r gynulleidfa [awr yn
chwerthin, adroddodd ddwy stori
ddigri. Un 0 gyfnod y Cysegru
(1857) a'r llall oIonawr 1920. Ond
straeon am ffraethineb un 0 gyn
guradlaid y plwyf, sef y Parch
Daniel Nicholson (1950-1959) a
gafodd y chwerthiDlad mwyaf.

Yn absenoldeb yr Esgob,
cyflwynodd y Canon Evan Trevor
Jones y copi cyntaf i'r Canon Idris
Thoms, a chyflwynwyd 'tved)'n
ddau gopi arbennig \vedi eu
rhwymo yn gain, un i'r awduT a'r
llall i Eglwys Llandinorwig, gan
Mrs June Jones, Rhcolwraig
Gwasg y B~llh}'n.

Wrth ddiolch mynegodd y
Canon Idris Thomas mai braint
iddo oedd d\vyn i gof me\vn l1yfr
hanes yr Eglwys a'r gymdeithas,
gan fod ei dd)1lcd am ei fagwraeth
Eglwysig yo y plwyf yn faWL

Prysur iawn fu gwerrhianl y
llyfr, yn wir g\verth\vyd y
cyfic;nw"d a ddyg1yyd 0'[ 'tyas~ i
gyd! Paratowyd, yn ssredlg ~awn,
1un iaetll ysa9-fn g~n ferched y
plwyf. Yn y~tod g\vctltlill y
dathliadsll roedd mynd mawr ar y
llyfr a dio]cha'r a\.vdur j'r
trigolion lieol a phu\yb o'r ru allan
i'r pl\v~'f am eu diddordeb.

Dyma drydydd llyfr y Canon
Idris Thomas yn YSLod ei
\veinidogaelh. Mae'r (jwY11Lvd
Gwatln Gytlji ar werth yn y siopau
nen [rwy gys~rlllU a'r awdur
(01286) 660 547.

TAEFNWYA ANGLADDAU
CEIR AR GYFEA PRIODASAU

I'--__ F~fon:(01286) 87020_2 ---,I
E. w. Pritchard

CENTRAL GARAGE, Llanberis

Gwasanaeth Cwnsela
Nerys John BSe. Dip. Couns.MBACP

Sesiynau ynS Nshaernarion 9yda chwnselydd cymwysiedig. Cyfle i ddod a
hyd I ffordu eich hun i ddelio gyda gwrthdynfa, gwrthdaro, nQwidiadau
anodd neu phrofiadaLJanodd. Fe wneir hyn mewn sefyllfa nad yw yn

feirniadol gan ddilyn canllawiau proHesiynol y BACP.

I=tol\iwch 077983761 S8

NJ

Yr oedd Eglwys fawr
Llandinorwig yn Neiniolen yn
orlawn hyd y drws ar nos Fercher,
19 Medi, pan lansiwyd Gwynj)ld
Gwaun Gynfi. Llyfr 'j\v sy'n
croniclo canrif a harmer yr
Eglwys, a'r awdur yw brodor o'r
plwyf, sef y Canon Idris Thomas,
Trefor.

Ar ddydd Llun, 24 Medi,
roedd yr eglwys yn dathlu'r
garreg filltir .hon yn ei hanes, gan
mai ar 24 Medi 1857 y
cysegrwydd yr eglwys. Mae'r llyfr
(240 rudalen a 24 0 luniau) yn
gronicl hynod fanwl a
chynhwysfawr 0 hanes yr eglwys
ac roedd yno ddisgwyl eiddgar at
y noson lansio, ac ni siomwyd
neb.

Yn llywio'r noson yn fedrus a
chartrefol yr oedd Geraint Lloyd
Owen, Swyddog Cyhoeddi Gwasg
y Bwthyn, Caernarfon, sef
argraffwyr )7 llyfr. Ficer y plwyf, y
Parch Robert Townsend, oedd a
gofal dros y ddefosiwn ar
ddechrau'r noson. Yn brescnnol
yr oedd Seindorf Arian
Deiniolen, dan arweiniad W}'n
Williams, a hwy oedd yn cyfeilio
i'r LaUemyn (a ganwyd yn ogystal
yn y Canmlwyddiant yn 1957), a
cbafwyd dwy eitem ganddynt
hefyd Mae cysyllLiad agos wedi
bod erioed rhwng y Band ac
Eglwys Llandinorwig.

Cafwyd darl1eniadau o'r gyfrol
gan yr Archdderwydd Selwyn
Ialen" a oedd yn cynnwys el gerdd
o ~yfi:lrchion, pcnillion er cof am

Noson i'w Chofio

ychydig eiliadau o'r cyfarfod I
arbennig yma a gafwyd ar y tcledu I
y noson honno. Mawr oedd y
canmol am gyfraniad disgyblion
Ysgol Gwaun Gynfi i'r dathliadau.

Am saith o'r gloch, a hithau yn
noson pur sjormus, fe gafwyd
Offeren yr Wyl. Esgob Bangor
oedd y Llywydd a'r gerddoriaeth
yng ogofaJ Seindorf Arian
Deiniolen. Croesawyd niter 0 gyn
Offeiriaid y PIW)rf a hefyd llawer
iawn oedd wedi symud o'r plwyf i
fyw, Y pregethwr oedd y Canon
Hywyn Jones, mab i gyn-Ficer y
Plwyf, sef y Canon William Walter
Jones (1927-1955). Rhoddodd
fraslun inni 0 hanes bywyd yo y
plwyf a'r ardaloedd cyfagos pan
oedd yn fachgen yn byw yn 'J
ficerdy.

Ar ddiwedd y gwasanaeih
cyflwynodd yr Esgob dysrysgrifau i
Mrs Gwen Griffith a Mrs Eileen
Hughes am eu gwasanaeth 0 ddeng
mlynedd ar hugain fel athrawon yn
yr Ysgol Sul. Cyflwynwyd anrheg i
bob un 0 gyn-Offeiriaid y Plwyf, a
chyflwynwyd cloc 0 lechen i'r
Parchedig a Mrs Robert Townsed
a'u mcrch, Gwen, er mwyn
cydnabod eu holl waith gyda'r
dathliadau. Diolch hefyd i bawb a
ddaeth O'I tu allan i blwyf
Llandinorwig i gefnogi ac i rannu
a ni yr amser arbennig yma.

Yn un 0 wasanaethau'r dathlu
yn 1957 fe gafwyd pregeth ar un 0
adnodau Salrn 16 (Beibl William
Morgan):
'Y llinynnau i mi a syrthiodd meum
Lleoedd hyfryd: ie, y mae i mi
etifeddiaeth deg.'

Pregethodd Esgob Bangor ar y
nos SuI, 23 Medi, ar yr un adnod
ond o'r Beibl Cymraeg Newydd:
'syrthiodd y llinynnau i mi meum
mannau dymunol, ac y mae genny/
etifeddiaaetb ragorol. '
ychydig 0 emau wedi ne~vid

wrtb dreiglo'r canrlfoedd. Os y
bydd daLhlu yn 2057 a fydd yr un
geiriau yo addas: ac a welir eto
gryb\.vyll .Eglwys Cris[
Llandinorwig yn yDaily TeLegrapJz?

Diolch i bawb a \veirhiodd mor
galed i baratoi yr eslwys, pacntio,
gl~nhau. paraloi bwyd 9 gweini.
Diolch ibawb oddi lilIan i'r pJwyf a
ddaeth igcfnosi'r gwasanaclhau.

Yn y Daily Telegraph. ar ddydd
Sadwrn mae'r papur yn cyhoeddi
Gwasanaethau'r SuI rnewn
Cadeirlannau drwy'r wlad. AI yr
22ain 0 Fedi, yr oedd
Gwasanacthau Cadcirlan Bangor
yno, a gwelwyd y byddai
Gwasanaeih Gosber y Gadeirlan
am 6.00 o'r gloch yn cymryd lie yn
Eglwys Crist Llandinorwig. Tybed
faint 0 bobl, wrth daflu cipolwg
dros y gwasanaethau yma, oedd }'Il

dyfalu ble'r oedd Eglwys Crist,
Llandinorwig?

Ar nos Fercher, y 1ge9 0 Fedi, ar
01 bron i dair blynedd 0 waith
ymchwil gan y Canon Idris
Thomas, daeth Gwynfyd Guiaun
Gynfi allan o'r wasg. Gerainr Lloyd
Owen 0 Wasg y Bwthyn a lywiodd
y noson, gyda Seindorf Arian
Deiniolen yn cyflwyno eitemau. Yr
oedd yr Archdderwydd Selwyn
Iolen hefyd yn bresennol a
chafwyd darlleniadau o'r llyfr
ganddo ef a gan Jeni Lyn, Brian
Price, y Canon Evan Trefor Jones,
Tom Williams, wyr y Canon
Glyndwr Williams, a'r Canon
Gerain t Wyn Edwards.
Cyflwynodd Y Canon Evan Trefor
Jones y copi eyntaf ac yna
cyflwynodd Mrs June Jones 0Wasg
y Bwthyn ddau rwymiad cain i'r
awdur,

Ar y nos Iau, cafwyd
Gweinyddiad o'r Cymun
Bendigaid gan Ficer y Plwyf, y
Parchedig Robert Townsend. Yna

ft

fe agorwyd yr Wyl Flodau gan Mrs
Mair Glyndwr Williams,
Penrhosgarnedd. Siaradodd Mrs
Williams am yr amser y bu'n byw
yn Ficerdy, Llandinorwig, rhwng
1956 a 1962 a magu Elisabeth,
Medi a Richard yno.

Y n ystod yr Wyl Flodau cafwyd
datganiadau ar yr organ gan y Dr
William Munro, a roddodd naws

"arbennig lawn i'r Wyl.
Pore Bul [C )rrJ1U110llll ein

cyfeillion 0 Nanl Pl:ris, Llanberi~,
Cwm-y-glo a L1anrug a ill yn
Offeren y Tculu. Yn ystod y
gwasanaerh tro plant yr Ysgol Sul
oedd rhoi eu cyfrilniad hwy i'r
gweirhgareddau a chafwyd
darll~niiidi&\.la chancuon gaoddyol.
Diolch !:1meu gwn.ith 0 ddysgu a
chyflwyno mor dda inni.

NOi) SuI, cat\vyu Go~bcr ar Gan
gyda Chor y LTcldeirlan a'r Deon, y
Tra Pharchedig !\luo Hawkins.
Pregethwyd gan Esgob Bangor, y
Gwir Barchcdlg Anlhony Crocker.

Am chwarter wedi un bna\yn
Llun dacrtl di~gyblion Ysgol
G,~aun Gynfi i'r egl\vys gyda'u
huillraWOll. Rocdd yr eglwy5 yo
orIawn gan i rieni a rheuluoedd
Jclocl yno h~fyd i gefnoei. Cafwyd
d:rrllenigdllU !l ~hAn~tlot\ g~ny
\lioJjiyblioD. GynwynOdd. Y
PA,.ched~5Robert To"vnf>~nd11~l&~i1
yr eQlwyg !ll1efyd y Dd!lm~g.y '(y
:ll' Y T)"YQQ ,,'r 1» ur y Graig yu
effelthiol iQwn_

Cy\l-dtlibrw)rddiau ocdd fod un 0
ddisgyh Iion Y !SROI C;W!llln Gynfi,
Catr~n Ll~wclyu Gruff\.ldd, yn
dUlhlu ei dcgfcd pen-blwydd ar yr
un divJIDOd! Yno yn ffilmio yr
oedd y rhaglcn lUd; Saith, ond
~iom i bavJb oedd gweld mai ond

Dathlu Canmlwyddiant a Hanner
Eglwys Crist, Llandinorwig



WEDI'R CWPAN
Yn 61 y gwybod usion, Cwpan
Rygbi'r Byd 2007 oedd yr orau
hyd yn hyn. Yn sicr, hon oedd
y gystadleuaeth gyda'r mwyaf 0
ganlyniadau annisgwyl ..

Hefyd gwelwyd datblygiad
rhyfeddol yn nhrefniadaeth a
pherfformiad nifer o'r
gwledydd llai. Yn bendant mae
systernau amddiffyn wedi
gwella, ac efallai bod hyn yn
arwain at lawer mwy 0 gicio
tactegol yn y gem. A yw rygbi
ar y lefel uchaf yn troi yn gem
i'r 'hogiau mawr' yn unig?

Bydd perfformiadau y
'gwledydd llai' yn ymateb i'r
gwyn 0 gampau eraill, nad yw
rygbi yn gem fyd-eang. Hyd yn
hyn dim ond Seland Newydd,
De'r Affrig, Awstralia a Lloegr
sydd wedi codi'r Tlws, a hwy
fel arfer sy'n ymgiprys yn y
gem derfynol.

Ond beth am y gwledydd llai
- gan gynnwys Cymru - 0 ran
poblogaeth, nifer y clybiau a'r
nifer sy'n chwarae'r gem?
Daliodd un ystadegyn fy sylw
ynglyn able roedd aelodau
carfannau y gwledydd llai yo
ennill eu bara menyn 0 Sadwrn
i Sadwrn. Cyfeiria'r erthygl at
garfannau yr Ariannin, Tonga,
Fiji a Georgia. Roedd can ran
uchel iawn o'u carfannau yn
chwarae yng nghynghreiriau
Ffrainc a Lloegr - y ddwy
gryfaf yn Ewrop. Yn naturiol
felly, maent yn derbyn hyff
orddiant safonol ac yn chwarae
gemau cystadleuol yn gyson.

Y ffigyrau perthnasol, gyda
Ilaw. oedd:

Ariannin: 22 chwaraewr
Tonga: 10,
Fiji: 13,
Georgia: 22.

Nid carfannau amhrofiadol
oedd yno felly.

Cymharwn hyn a'r sefyllfa
yng Nghymru. Y rhan fwyaf o'r
timau yn chwarae 'adref" yng
Nghynghrair Magners. Pa mor
gryf yw honno? A yw pob
rhanbarth ynddi yn rhoi
dyledus barch, ynteu'n
canolbwyntio ar y gem au yn
Ewrop?

Bydd cryn edrych ymlaen i
weld perfformiadau rhanbarth
au Cymru yng nghwpan Eingl
Gymreig yr ED R Rhaid ennill
parch os am ddenu noddwr i
sefydlu cynghrair Eingl
Gymreig, fel mae rhai yn galw
amdano. Beth bynnag a
ddywedwn am y Premiership
yn Lloegr, mae wedi cynhyrchu
chwiiraewyr sydd wedi
cyrraedd rownd d~rfynol ddwy
waitlL

Rhaid cdrych ar y ~trwythr
yng Nghymru neu bydd ein
doniau ifanc yn edrych am yr
arian mawr tu hwnt i Glawdd
Offa. Yn SiCf, dyma amser
gweledigaeth ac arweiniad
cadarn. 0 na fuasai Carwyn
James 0 gwmpas 0 hyd.

-•

Cofiwch am y
CytarfOd Blynyddol
yn Sefydliad Coffa,

Llanrug
nos Fercher,

14 Tachwedd, am 7.30

•cywir,
Yrail ddigwyddiad oedd yn

y gem rhwng Lerpwl ac
Everton. Yn amlwg bu cryn
drafod am berfformiad y
dyfarnwr - un o'r goreuon. Yr
hyn sy'n drist yw fod
cyhuddiadau 0 ffafriaeth tuag
at y Cochion yn cael eu hanelu
at y dyfarnwr. Mae hyn yn
drist.

Y prif wrthwynebiad yn
erbyn defnyddio'r dechnoleg
yw nad oes camerau 0 safon ym
mhob gem broffesiynol. Hefyd,
pa bryd y dylid stopio'r gem i
ailedryeh ar y digwyddiad.

Rwyf bellach o'r farn y dylid
defnyddio'r dechnoleg mewn
unrhyw gem sy'n mynd allan
yn fyw ar y teledu. Yn ail, os oes
arnheuaeth yna dylai'r
dyfarnwr stopio'r gem yn syth y
rnae'r bel yn mynd yn farw
wedi'r digwyddiad, ac yna
trafod gyda'r 'bamwr teledu'.

Gyda llaw, fel 'barnwr
teledu' yn y gem uchod,
roeddwn yn meddwl fod y
dyfarnwr yn gywir gyda'r ddau
gerdyn eoch, ac yn anghywir
gyda thacl Khuyt a'r gic gosb
na rodd\vyd ar y diwcdd!

NEWID
FYMEDDWL

Rwyf wedi cyfeirio sawl gwaith
yn y golofn at y defnydd o'r
dechnoleg fodern sydd ynglyn
a gwneud penderfyniadau ym
myd chwaraeon. Hyd yo hyn
rwyf wedi bod yn erbyn y
defnydd. Fy mhrif ddadl oedd
bod y penderfyniad personol yn
ran annatod 0 unrhyw gamp. Y
tueddiad yw iddi lefelu allan
dros gyfnod 0 amser. Yn
anffodus, erbyn hyn mae
canlyniadau gemau ar y lefel
uchaf yn cael sawl ymateb.
Rheolwyr yn colli eu swyddi.
Timau allan 0 gystadlaethau ac
yn colli arian sylweddol.

Y mae dau ddigwyddiad yn
ddiweddar wedi gwneud i mi
newid fy meddwl. Y cyntaf
oedd y penderfyniad yng
Nghwpan Rygbi'r Byd. Yn sicr,
roedd hwn yn benderfyniad
tyngedfennol. Gyda llygaid
naturiol buasai wedi bod yn
amhosib i wneud dyfarniad
100%. Cafwyd cryn amser cyn
i'r 'barnwr teledu' wneud ei
benderfyniad. Y farn
gyffredinol - hyd yn oed gan
Saeson - oedd bod y
penderfyniad yn un cywir.
Mae'n hawdd stopio'r cloc -
mater arall yw anwybyddu'r
cyfle i gael y penderfyniad

sgoriwr. Hefyd dylanwad y
Sbaenwr, Migoranthe, yng
nghanol y cae. Bydd yn bwysig
ei gau 0 i lawrl Yn adlewyrchu
eu rheolwr, mae Llanelli yn dim
corfforol digyfaddawd.

Yr un peth na all yr
ymwelwyr gwyno amdano yw
cyfiwr ardderchog Eithin Duon,
diolcn i Gwyndaf. Yn sicr,
dyma'r gem fwyaf yo hanes
Llanrug, a gobeithio y daw torf
dda - a'r camerau - yno erbyn
dau o'r gloch dydd Sadwrn.
Rwy'n siwr, fel y dywed yr hen
gan, y bydd Aled Owen wedi
cael ei dim i 'sgrapo' am bob pel.

Braidd yn anffodus, ond
bydd gem ddeniadol arall i lawr
y l&n ym Methel yr un amser.
Bydd y rIm Ileol - sydd ar
r~di..d dda yn ddiwedclar - )'D
herio Crwydriaid Ca~rnarfon yn
Y Junior Cup. Gan fod rhyw
bcdwar 0 gyn-ch)vara,wyr
nethel yn nhlm y Cofis,
disgwyliwch dipyn 0 dan gwylll
cynnar yma.

Dwy gem dda y Sadwrn yma
felly. Beth am roi tipyn 0

orffwys i'r wraig a mynd gyda'r
plant iwylio'r gem.

WeI, ardal yr ECD yw ardal y
gernau mawr yn ddiweddar.
Caed cefnogaeth dda ar Ffordd
Padarn - a'r camerau yno - i
wylio'r Drenewydd yn trechu
Llanberis. Er y siom, mac
diddordeb 0 hyd. Wedi
buddugoliseth dda yo Nefyn
mae Llanber yn yr her ar gyfcr Y
bedwaredd rownd yng
Nghystadleuaeth Tlws y
Gymdeithas B&l-droed.

Ar faes Eithin Duon bydd y
sylw y Sadwrn yma. A son am
sylw! Bydd Llanrug yn herio
neb llai na Llanelli, y tIm sydd
ar frig y gynghrair genedlaethol
ar hyn 0 bryd.

Bangor y tymor diwethaf ac
yn awr tim llawn - amser Peter
NichoIa~ yn nhrydedd rownd
Gyn~hrair Gymru. Mile Llunrug
)'Do llohanol rhediad anodd 0

uemau yn grwain !lr hon. Ran
herio Bc[bc~da a Rhyl, y ddau
settyl blaen yn eu cynohralr.

Yr hyn sy'n taro rhywun am
L~n~lli yw el.l bod a
chyf!U'tgiedd 0 dair gol y gem yo
y gynghrair hyd yn hyn. Un o'r
rhesymau yw dawn Rllys
Gl""iffiths 0 £laen y gAl - tipyn 0

A FYDD Y SOSBAN YN BERWI?

y llwybr cywir.
Roedd yr ardal yn ddieithr i'r

rhai oedd yn cynrychioli Eryri,
ac i wneud pethau'n waeth,
roedd y tywydd yn echrydus,
gyda niwl trwchus yn cuddio'r
mynydd yn gyfangwbl. Roedd
hi hefyd yn wlyb dan draed, a'r
dirwedd yn fawn du soeglyd.
Chafodd y dynion ddim hwyl 0
gwbl, gan ddiweddu yn
chwarter olaf y gystadleuaeth.
Ond cafwyd ymdrech arbennig
gan y merched ac. 0 drwch
blewyn. yn unig y methwyd ac
ennill y fedal efydd. Er hynny,
roedd y merched ar ben eu
digon oherwydd iddynt guro
tim y dynion, a diweddu yn
safle 62 allan 0 gan t ac ugain 0
dimau.

Rhedwyr Ileal yn
cynrychioli'r merched oedd
Sarah Kleeman, Nantperis;
Jenny Hemming, Fachwen a
Jayne Lloyd, Pontrug. Rhedwyr
lleol yn cynrychioli'r dynion
oedd Dylan Jones, Deiniolen;
Arwel Lewis, Bethel a Dafydd
Thomas, Llanrug,

Bydd pencampwriaeth 2008
yn cael ei chynnal yn nes atom,
ar Fryniau Clwyd. Siawns na
fydd hi'n haws rhedeg ar
dirwedd sy'n wed dol
adnabyddus i'r mwyafrif 0
Redwyr Eryri!

Ar y trydydd Sadwrn ym mis
Hydref teithiodd carfan fechan
o redwyr Ileal i ardal y Forest of
Bowland yn Swydd Gaerhirfryn
igystadlu yn y bencampwriaeth
flynyddol. Am y tro eyntaf yn
hanes Rbedwyr Eryri methodd
y clwb a chael digon 0 redwyr i
gystadlu yn adran y dynion
dros 40 oed. Yn wir, oherwydd
anafiadau a galwadau era ill,
bu'n rhaid cynnwys dau redwr
dros 40 oed yn y tim cyn taf, ac
felly, roedd y dynion yn
ymwybodol nad oedd fawr 0
siawns ennill medal y tro hwn.

Ond roedd pethau'n wahanol
yn nhim y merched. Wythnos
ynghynt roedd merched Eryri
wedi coroni tyrnor llwydd
iannus ym Mhencampwriaeth
Rhedeg Mynydd Prydain, gan
ennill y fedal aur yn dilyn eu
perfformiad yn y chweched ras
pencampwriaeth yn Great
Whernside, Swydd Efrog. Oedd
hi'n bosibl ennill medal arall yn
y cystadleuthau cyfnewid?

Mae'r bencampwriaeth hon
wedi ei selio ar bedair ras a
chwech 0 redwyr. Mae dwy ras
fer 0 tua pedair milltir, un ras
hir 0 tua wyth neu naw milltir,
gyda phar 0 redwyr yn gorfod ei
rhedeg, ac un ras ganolig ble
mae'n rhaid i'r par ddefnyddio
map a chwmpawd i ddarganfod

PENCAMPWRIAETH PRYDAIN - RASUS
CYFNEWID AR FYNYDD


