Yn y rhifyn hwn:
• Hanes Cofeb Llanberis

• 'Steddfod Bethel
• Cyfarchion Nadolig Llanberis, Cwm y Glo,
Brynrefail, Penisarwaun a Deiniolen
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COFEBGOFFA
BRYDEINIG CYPRUS
Ar ddydd y Cofio 2009 bu Fred
Owen, Cynghorydd Cymuncd 0
Lanberis, a'i wraig, Beth, mewn
gwasanaeth coffa arbennig yn
Kyrenia i nodi fod harmer can
mlynedd
ers
diwedd
yr
argyf\vng
milwrol
yng

Nghyprus.
Cofeb ar
arni enwau 371 0 filwyr 0
wledydd Prydaio a laddwyd ar
wassnaeth ar yr vnvs rhwng
Dadorchuddiwyd

1955 a 1959.

Dechreuodd

Owen

Mr

ei

wasanaerh milwrol gyda lluoedd
N ATO

yn

gwasanacrhu

yr Alrnaen, cyn
yng Nghyprus

(1957-S~) a chvfnod

bvr yn

cadw'r ffin yn Tripoli .

•••
Pcn-blwydd

hapus

iawn

ar

Ragfyr Zil i'r tri bach arbennig
)·ma. Mae ncca, Cai ac -grin yn
datnlu eu pen-blwydd cyntaf
Bu'r
flwyddyn
yn
llawn
prysurdeb a hapusrwydd i'r
rh ien l, Caco Iy n ac Alun

Bewness,

3~ Glanffynuon,

,
•

Maent yn ddiolchgar iawn i'w
iculu a Ifrindiau sydd wcdi

helnu 11!l\JJerarnynt i ofalu

all)

y tripledi bach gan drcfnu a
dilyn rota ar gyfer hyn.
M wynhewch
y parti
penblwydd a phoh bendith arnoch
Icl teulu,

Llanru8'

PWYSIG~ PWYSIG,
P YSIG!
I bawb sydd am anion newyddion> deunydd,

stonau, ~l'thygIau ac vn y blacn ar gyfef rhifyn y

Nildolie 2009.

IUIAID i.'r holl ddeunydd fod i law erbvn NOS
SUL, {;J;:D0 RAGFVR.. N i fydd unrhvw dneunvdn
!l dderbvnir wedi'r dyddiad nwn yn cacl ci g)I1IIW)'i>!

rEII>IWClI

ac anfon unrhyw ddeunydd
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DYDDIAD A LLEOLIAD PLYGU'R ECO
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Sui 6 Ahagfyr

Sui 13 Rhagfyr

Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr la/~hGymroeg
rr cyhoeddiad nwn.

SWYDDOGION A GOHEBWYR
Erthyglau a newyddion
at ohebwyr pentref neu i
Penarth

Ffordd yr Orsaf
LLANRUG LL55 4BA

Straeon ae erthyglau ar e-bost i
aIwenaowen@gmail,com
neu Tir larll, Llandwrog

LL54 5TE
neu storiau@ecorwyddfa,co.uk

CAOEIRYOO
V PWYLlGOR

GWAITH

Geraint Elis

~OLVGVDD CI-IWARAtON
Richard LI. Jones,S Y Ddel, Bethel.
(01248) 670115

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed.
Llanrug (6772S3)

TREFNYOD HVSBYSEBION
Eifion~oberts, Swn-y-Gwynt.
llanberis

(970740)

eifionroberts 132@btinternet.corn

TRtFNVDD ARIANNOL
Goronvvy Hushes, EithinoSI 14 Afon

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

BWNDELU

Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidir,
Dinorwig (870292)
GOHEBWYR PENTREFI
DEINIOLEN: Nia Gruffudd (872133}
BETHEL: Geraint Ells, Cilgeran

(01248) 670726
BRYN REf AIL: Mrs Lowri prys Roberts-

Williams, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James, Hafan. Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan a Sioned Larsen,

Bodafon. Ceunant (650799)
CWM-V-GLO! Mrs Iris Rowlands.

Glanrafon (872275)
OINORWIG~Marian jones, Minallt
7 Brc Elidir. Oinorwig (870292)
LLANe~IS: Gwyneth ac ~ifion ~oberts,
SWn-y-Gwynt (S70740)

lliNRUG: &vI Roberts. 3 Bryn Moslyn
lS7~gJI
NANT P~IS:

UinosJonas.S Nant

Ffynnon {G71820)
PENISARWAUN: M....Ann Cv.. n.., Syc:harlh

COFIO LLYWELYN
Annwyl Olygydd,
Yn awr mae Tachwedd 11 wedi
mynd heibio a choffau'r rheiny
a gollodd eu bywydau WIth
ymladd dros Brydain hoffwn
argoffa pawb am ddiwrnod coffa
ero i ddod.
AI Ragfyr 11,1282, lladdwyd
Llywelyn ap Gruffydd, Tywysog
Cymru, ynghyd a miloedd o'i
filwyr yng nghyffiniau Cilrneri,
wrth yrnyl Llanfair ym Muallt,
yn ymladd i gadw Cymru yn
rhydd
0
ormes
Lloegr,
Claddwyd corff Llywelyn yn
Abaty Cwrnhir ond aethpwyd a'i
ben i Lundain fel troffi. Credir i
gyrff ei filwyr orwedd mewn
bedd torfol 0 dan gwrs golff
Llanfair ym Muallt.
Fel
sy'n
digwydd
bob
blwyddyn
ers 60au'r ganrif
ddiwethaf coffeir y trychineb
hwn yn hanes Cymru trwy
gynnal seremoni yng Nghilmeri
ar y dydd Sadwrn agosaf i
Ragfyr Ll eg, sef Ragfyr 12fed
eleni. Cynhelir hefyd ar ddydd
SuI .. Rhazfyr 13eg, seremoni
coffau yn Llys Rhosyr, olion un
o lysoedd I...lywelyn, ar gyrion
Ni\vbwrch ar Ynys Mon
Dylai pawb sy'n dymuno
cymryd rhan ymgynnuII wrth
yrnyl Institiwt Niwbwrch am
1,30 o'r gloch, Cyn hynny yn y
bore caiff torchau eu gosod ar
gofgolofn Llywelyn y tu allan i
swyddfeydd Cyngor Gwynedd
yng Nghaemarfon am 11.00 o'r
gloch.
Gobeithir
gweld
yn
y
seremon'iau
hyn pawb sy'n
rneddwl ei bod yn bwysig
coffau'r Cymry a gollodd eu
bywydau \vrth ~'mladd dros
ryddid i Gymru.
Yr eiddoch yn wlatgar

B_le

C_:y_s.=...yl_lt_u_a

Ysgol Brynrefail

Gwasanacth Cynnal Gofalwyr
Carers Outreach Service
Uned 6, Mentec,

Ffordd Dciniol
Bangor
Gwynedd
LL572UP
Ffonffel: 01248 370797
Ffacs/Fax: 01248 371302
www.carerso utreach .co. uk

Gwasanaethau

Garddio
Gorwei
01286 650761
o
0
4

Penygroes. Gwynedd

Mac angcn mwy 0
hlilp i o\)od II ~olygu'r

Eifion Roberts

870 740

I

£10: Mrs Nan Wilson Evans,
Manod, Ffordd Capel Coch,
Llanberis; Mrs Dilys Baylis;
Eirlys
Jones,
Gwynant,
Penisarwaun.
£5: Gwion Wyn ac Ywain
Emrys, Bethel; Mr Gordon
Owen,
46 Maes
Padarn,
Llanberis; Mrs Enid Jones,
Delfryn, Ffordd Capel Coch,
Llanberis; Mr Kyffin Hughes,
Vaynol Cottages,
Llanberis;
Mrs Blodwen Pritchard, 10 Llys
y GW)'Ilt, Penisarwaun.
£3: Sue Jones, 83 Pentre Helen,
Deiniolen
.'
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BETI AtI PHOBOL
Gwestai Beri a'i Phobol yr
wythnos diwethaf oedd Elliw
Llwyd Owen, 33 oed, 0
Bontnewydd ger Caernarfon,
Mae Elliw wedi bod yn aros
am drawsblaniad
aren a
phancreas ers Lair blynedd
bellach ac er iddi gael dwy
alwad addawol flwyddyn yn
01, rnae'n dal i ddisgwyl am y
driniaeth a Iydd yn gwella
safon ei bywyd yn enfawr, Yn
y cyfamser mae'n rhaid iddi
fynd am driniaeth dialysis i
Y sbyty Gwynedd, Bangor,
dair gwaith yr wythnos ac
mae hefyd yn bl1rsur yn ceisio
codi
ymwybyddiae(h
am
b\vysigrwydd
cario cerdyn
donor bob dydd, Meddai
El1i\v, 'Wcdi ci far\v, mae'n
bosib i un person achub neu
wella safon bywyd hyd at
ddeunaw person arall, a dwi'n
credu ei bod yn ddyletswydd

ar ba\\'b un ai i gario'r ~erdyn
donor yma neu, os nad ydach
~hi'n dynluno bod yn ddonol"J

E~o.Al1w~h~hi

h~lpu pli5(

TAN·Y·COED: MISSAnwen parry.
A~i-y-Bry(\(B7227S}

R_h_if_F_f_o_n

RHODDION

AnnwylOlygydd,
Hoffwn
hysbysu
eich
darllenwyr ein bod yn cynnal
Diwrnod Hawliau Gofalwyr yn
Neuadd
Goffa,
Penrhyndeudraeth,
dydd
Gwener, 4ydd 0 Ragfyr rhwng
11.00-3.00. Therna'r Diwrnod
eleni yw Cymryd Gofal o'ch
lncwm a'ch Pensiwn, Pan mae
Gofalwyr yn rhoi'r gorau i'w
gwaith i ofalu, yn amI nid ydyni
yn ystyried eu pensiwn, ond yn
hytrach
yn poeni
am eu
cyfrifoldebau gofalu a chael dau
ben Ilinyn ynghyd. Os nad
ydynt yn derbyn yr wybodaeth
gywir yna fe allent fod yn colli
allan ar gyfraniadau hanfodol
i'w Pensiwn Gwladol.
Bydd gennym
storidinau
gwybodaeth yn ogystal a chyfle i
gael paned a sgwrs. Bydd eyfle
hefyd i fwynhau
adloniant
ysgafn gan blant a phobol ifanc
lleol. Dewch vn
llu. Mae croeso
•
cynnes i bawb.
Llawcr 0 ddiolch,
BETHAN MORRIS

CIIRlS SClfOEN

(07l't07)

WAU""J!AWA: M.... r-JanI=loberts, Pantaton,

lau 17 Rhagfyr
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DIWRNOD HAWLIAU
GOFALWYR

RHIF 372
RHAGFYA 2009
Argraffwyd gan Wasg Dwyfor
Penygroes 01286881911
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gario cerdyn sy'n dweud
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Problem gyda'ch cyfrifiadur?

y "MIIIN NE~AF
OOUl'lytJd i law'r
aoly~yddlon pcrthn:>sol

NOS SUL ~HAGFV~ 6@d
Os cwalweh vn dda
Daw'r rhlfyn nesal olr wasg

•
•
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•

Am wasanae!h

cyfeillsar i ddatrys

a gwella eien eYfrlfiadur eysylltwch
~ Gomer Roberts

Ffon : 01286 870462
Symudol : 07962712366

9W~OO VR IAITf..f
GVMRAE:G WELSH
LANGUAG£ BOARD

www.bwrdd-yr-iaith.org.uk
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5efyOliaO cona Llanrug

Cymorth a hyfforddiant amyn~ddgar i bob oedran ~r
mwyn j chi fedru mwynhau defnyddio eiGh Gyfrifiadur!
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BERI

FEBLLA
Ers peth amser mae'r Gofeb

ar lain

0

dir ble rocdd Ffordd yr

0

flaen y Ganolfan Gymdeithasol

Eglwys yo ymuno

wedi dal fy sylw. Pryd y codwyd
ill? Pwy fu'n gyfrifol am wneud
hynny? Pam y symudwyd hi o'i
safle wreiddiol? Wrth geisio dod
o hyd i'r atebion, cysylltais a
nifer o'r pentrefwyr, ac rwy'n
ddiolchgar am eu cymorth.
Yn dilyn y brwydro mwyaf
erchyll a welodd y byd erioed yn
ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, a
bran
pob
pcntref
yng
ngwledydd
Prydain
wedi
clioddef colledion, roedd teimlad
cyffredinol y dylid cael cofebau
Ileal i gofnodi aberth y rhai a
gollodd eu bywydau. Rheswrn
arall dros gael cofebau oedd
datganiad y Ilywodraeth, yn
fuan wedi cychwyn y rbyfel, nad
oedd cyrff y rhai a laddwyd i'w
dychwelyd yn 61 i'w cynefin.
Golygai hyn nad oedd modd i'w
teuluoedd gynnal y gwasanaeth
angladdol arferol, a tbeimlid y
buasai cofeb, gydag enwau'r
anwyliaid a gollwyd arni, yn
fodd 0 alluogi'r teuluoedd i
alaru.

Fawr. Prynwyd y mymryn tir am
£10 gan Stad y Faenol a
phenodwyd y pensaer H. L.
North i gynllunio ffurf y gotebo
Derbyniwyd cynllun 0 gofeb
wedi ei gwneud 0 garreg a
llechfaen, gyda thri wyneb idcli.
Codwyd y rhan fwyaf o'r
arian drwy danysgrifiadau gan
drigolion Llanberis a Nant
Peris, a chyhoeddwyd rhestr o'r
hoI I gyfranwyr a manrolen
ariannol
i
ddangos
y
derbyniadau a'r taliadau. Mr
Richard
Williams
0
Lanfairfechan a ymgymerodd
fl'r gwaith 0 godi'r gofeb
newydd, ac yr oedd cyfanswrn y
gost -lal )' pensaer a phryniant y
tir - ychydig dros £440.
Cynhali wyd y gwasanacth
dadorchuddio am hanner awr
wedi dau ar ddydd Sadwrn, laf 0
Hydref,
1921,
gydag
arweinyddion yr holl enwadau
crefyddol yn cymryd rhan,

Tua decnrau 1920 ffurflwyd
nwvllzor vn Llanberis yn

Mr~ Goff Owen, Bryn Du, a

cynnw>'s arweinyddion

yr hoI 1

cnwadau crefyddol

syrnud

fC;WIl

godi arran ~ dalu arndani, ac yn
ddiwcddarach,
i
drcfnu

chvfciriadsu poh un o'r 63 0
fechgyn Ileol a 50l1odd cu
bvwvdau. R. W. William!),
yssrifcnnydd y p\.")'llgor gwaith,
Iu'n gyfrifol am yr orchwyl hon.
Safodd v. Gofeh vn
- et safle

wreiddiol

gwasanaetn

mlyncdd,

t\ fu gwasanaeih }'11 dil vn
cofnodi'r rhai a fu farw yn ystod
svdd wedi
vr J\il R'\"f\,;l
. D\'d?
j\i.ae enwau ~' rhai a goll\~'~rd

0

Y

nlwyf, ynghyd a chvnrvchiolwvr
mudiadau craill, i bcndert)rnu ar
leoltac a ffurf y gofeb; i drefnu i

dauorchuddio'r

gofeb.
Tcndcrfynwyd

Ilcoli'r gofcb

a'r Stryd

YTIRhyd Q Chor y Cyn-filwyr,
Dadorchuddiwyd
y Gofcb gan

darllenwvd

enwau

am dros hanner

a

can

ar ddcchrau'r

und

J 970'au,

nenderfvnodd y Cyngor

Plwyf,

am nifcr

0

Y gofeb .\'" ei sajle f!'i.vretddlo!

res)'m:lu,

y

Gofeb i'\v safle
Cytunodd
Cwmni

prcsennot.
CEGB i vmzvmrvd a'r gwaith,

gan orO\\'yno lori, peir iuru codi
a gweithwyr tuag at y gwaith.
i\inc dau ymholiad ~'ngl~';ni\'r
gofeb ) n parhau hcb eu hateb:

-

~

yn y Rhyfcl

Ma\vr wedi eu
rhcstru )'11 nhrefn yr wyddor,
ond nid fell}' yr enwau ar y
trydydd wyncb. A yw'r rhain
wedi eu rhcsrru yn 61 'rank' yn
hytrach na threfn yr wyddor?
Cais ~'\.V hyn i gofnodi hanes
codi'r Gofcb, ac nid yrndrcch i
olrhain celndir y hechgyn dewr
~

ell

rhestru arni,
hTFTO;\JROBfR'rS
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~I,

Alun I="frAtf JonAS

HywelWilli"m~
Aelod SeneddOI

drafod gyda'r A.S. neu'r A.C,
mewn cymhorthfa, ffoniwch 01286
672076 i wneud apwyntiad

neu
Y~9rif~nnwch alynt:
Swyddfa ~thola~th, 9 Stryd y Ca~tall,
Ca~rnarfo". LL55 1SE

neu ebost:williamsgw@parllament.uk

COFIO
Mae'r wybodaeth am y Gymanfa
Ganu yn Ffrainc ddiwedd y
Rbyfel Byd Cyntaf wedi esgor ar
gryn ddiddordeb gan nifer o'r
darllenwyr,
a cheisiaf
roi
crynodeb o'r holl wybodaeth a
ddaeth i law dros yr wythnosau
diwethaf. Gyda diolcb arbennig
i .Huw Roberts,
Pwllheli
(Llanberis
gynt),
Hywyn
Williams, Prestatyn (Deiniolen
gynt) a Brenda Jones, Trefor.
Mae Hywyn Williams wedi
bod wrthi ers sawl blwyddyn yn
ceisio
darganfod
beth
ddigwyddodd
i'r bechgyn a
restrwyd
ar y go feb yo
Neiniolen, ond bellach mae
wedi lledu ei ymchwiliadau i
hell fechgyn Arfon (yr ardal 0
Lanfairfechan
i Lanllyfni) a
gollwyd yn ystod y rhyfel. Mae
ei wa-ith ymchwil yn drwyadJ, ac
rwy'n hynod ddiolchgar iddo
am y w),bodaelh ynglyn a'r
cwmnisu chwsrel (y 'Qua1'1jJi12J!
Companies' fel y gel wid hwy
amser y Rhyf\;1 Dyd Cynraf),
Roedd y rhain yn rhan o'r
Inland WatcrwaY5 and R(1i1~Yilytl
(WR) o'r Royal Engineers. Fe'i
Ifurflwyd )0 1?16, ac erbyn
19lR roedd 13 o'r Cwmnia\'1
Ch)Yarel hyn yo gwasanactllu yn
Ffrainc.
Roedd mwyafrif y
dynion a wasanaethai ynddynt
yn chwarel\.VVf 0 ogledd Cymru,
ean eynnwyi> ch"Yi.:lf\fli lle~11i a
cherrig. Dyna pam fod rhai 0
fechgyn Llanberis a Threfor yn
gwasanaethu yn yr un cw,nni.
Ceir
adroddiad
am
y

gohebydd 0 Lanberis sydd wedi
anfon yr adroddiad,
mae'n
annhebygol
fod un arall 0
fechgyn y pentref heb ei enwi
ganddo.
Pan yr.nddangosodd hanes y
Gymanfa yn yr 'Eco', roedd
Brenda Jones 0 Drefor ar
gychwyn i Ffrainc i ymweld a
Rinxeru, ble cynhaliwyd
yr
achlysur. Roedd ei thaid hithau
- Mathias Williams 0 Drefor yn
gwasanaethu yn yr un Cwmni
Chwarel. Derbyniais adroddiad
am yr ymweliad wedi iddi
ddychwelyd. Dyffryn Dedwydd
yw'r cyfieithiad 0 La Vallee
Heureuse, sef yr en w lleol am yr
ardal. Mae Neuadd Henaux yn
dal i sefyll, yn agos i'r fynedfa i
C11\.varelRinxcnt, ocdd yn eiddo
i deulu Henaux ers diwedd y
bcdwaredd ganrif ar bymtheg.

Yn anrtodus. does dim archif

0

gwb1 o'r dyddiau cynnar; fe'i
dinisiriwyd ar ddiwedd yr Ail
Rvfel Bvd. Yno, cyfarfu Brenda

a

Max Hcnaux, Soc Wyr IIenri

Henaux, oedd yn berchen nog y
)'n 1918.
Danzoswvd iddi mfer 0 luniau
o'r hen neuadd,
ond
yn
chwarel

a'r ncuadd

anffodus, doedd dim un yn
dyddio 0 gyfnod y Gymanfa.
Mac'n dcbygol lllai Malhia~
Williams oedd yr unu\vd\.vr yo y
GymGnfa. Fe'i h9dn9byddtd fel
Thei Can\\'r, ac cr na ellir
cadarnhau'n bcndant ar hvn
0
•
bryd, mae'n bosibl mai ef yw'r
Gymanfa yn )'f flerald Gy,nraeg, M. Williams yn y 326 Quarrying
r.(\mOAny. lIn aralJ 0 Dre[or
rh~fyn cyntaf
J Q 1Q. V n yr
adroddiad U)'\\'Cdlr fod dau 0 oedd Hugh BOll, Daclh gartref
T,anhcrtc:; yn cymryd rhan. set" o'r Rh:~.'fel ~ta\\Tr, ond fe'i
lladdwyd )'n Ch,varel Trt:for )'m
Brwynog J ones a Dafydd
Roberts (Dafydd 'Rhelfa - sef filS Rbagfyr 19Z3 yn 31 oed.
'J'r;c:;t hef~·d yw cof"nodt i fab
tud Hu,"v Robert:; 0 nwl1hel~] ::t
mrsylltodd yn g~'n.tlargch i roj'r Bf\.vynog Jones, ~e[JU1111IIaydll
w)'bQdaeth l"lon i mi). Gan mal

Jones

1

aael el 1:ldel y" yr Ail

DODREFN PERKINS
(Scafle'r hon Nol~61\) CAI;DNADJ:ON

Fton: (01216) 676 040
• Pob math

0 ddodpGfn

ty

• CGgin, Ictl!l'all tyw, Ilofft
• IIri~iaucy~todlQuol
• CarpQdi, LIQnni a

Lloriau Pren

Ryfel Byd. Mae ei enw wcdi ei
gofnodi ar y gofgolofn yo
Llanberi , sef yr un a godwyd
drwy
danysgrifiadau'r
pentrefwyr yn dilyn y Rhyfel
Mawr.
Acth
Eifioo
Roberts,
Llanbcris, ati i chwilio hanes y
casglu, yr adeiladu a'r symud o'r
safle gwreiddiol
i'r
safle
presennol. Gweler ei erthygl ar
dudalen arall o'r rhifyn hwn.
Gyda diolch i chwi i gyd am
eich
ymateb
a'ch
gwaith
ymchwil.
Arlunydd 0 LerpwI
Os oedd yr ymateb i hanes }'
Gymanfa
yn
Ffrainc
yn
gadarnbaol,
gwahanol
iawn
oedd hi ynglyn a'r arlunydd fu'n
byw yo Llanberis. Doedd neb
wedi clywed am yr arlunydd 0
Lerpwl. Er hynny, cefais gyfle 1
chwilio ychydig am hanes teulu
ei wraig, a ddeuai 0 Gaernarfon.
Bellach, mae'o ymddangos
fod gan Jane Bond (Ellis yn
wreiddiol)
gysylltiadau
a'r
Alban. Chwi gofiwch ei bod yn
aros yn Swydd Efrog yo 1851
gyda theulu o'r Alban, ac yn
cynnal ei hun yn ariannol.
Priododd a William Joseph
Bond ym Mangor yn 1860, ac yr
oedd y ddau yn byw yn Bryn
Derw, Llanberis, erbyn 1861.
Ond prin fu eu arhosiad yno.
Erbyn 1862, roedd y teulu wcdi
svrnud i Gaernarfon, a phlentyn
o'r cnw Margaret Su~annah yn
cael ei bedyddio yn Eglwy~
Llanbeblig
ym mis Mai y
flwylluyn honll0. Roedd y teulu
erbyo hyn yn byw yn Glan

Helen.
A dyna cglurhad felly ar yr
ysgrifen ar un 0 ddarluniau
William
Joseph
Bond
Morning in Spring. Nid llun o'r
Rfon Saln t ger GIan Helen sydd
ganddo) ond arwyddo'r llun a
wngeth gydag enw ei gartref ar y
pryd. Ac y mae'r dyddiad yn
cadarnbau ei fod yn b)"v yn
Glan Helen yn Ig63. Ganed dau
o blaIll craill
iddynt,
:;cf
William
ac Elizabeth,
ond

rnethais a chacl cofnod bedydd
i'r ddau hyn yng Nghaernarfon.
Erbyn 1871 roedd }T teulu
wedi symud i Lerpwl, ac yn byw
yn 43 West Derby. Yno hefyd
mae Owen Ellis, lad Jane. Prin
fu eu arhosiad yn Lcrpwl hefyd,
oherwydd erbyn 1881 rnaent yn
61 yn Llanberis, y tro hwn yn
byw ym Mryn Du. Ond mae'n
ymddangos
fod tor-priodas
wedi digwydd.
Ni ddaeth
William
Joseph
yn 61 i
Lanberis. Y n 1881 mae'n byw
yo 65 West Derby, Lerpwl
gyda'i chwaer, Marion Bond. Yn
Llanberis,
mae
Jane
yn
disgrifio'i hun fel 'merch briod'
ac yn 'wraig arlunydd'. Gyda hi
yn Llanberis
roedd Mary
Susannah ac Elisabeth Isabel
Douglas. Ond ble roedd Owen
Ellis erbyn hyn? Methais a'i
ddarganfod ar gyfrifiad 1881, a'r
rheswm am hynny oedd iddo
farw ym Mryn Du ym mis
Chwefror 1881 yn 89 mlwydd
oed. Fe'i claddwyd ym mynwent
Llanbeblig
gyda'i
wraig,
Margaret Douglas.
Symud
fu banes
Jane
unwai th eto, ac erbyn 1891
roedd yn byw yn 3 Tai
Rhiwbanc, Llandrillo yn Rhos.
Roedd hi erbvn hyn yn 60 oed,
a'i dwy ferch ddibriod, Mary
usannah ac Elisabeth Isabel yn
parhau gyda hi, Ond nid hwn
oedd ei chartref olaf, oherwydd
pan fu farw ym mis Mawrth

1895

roedd
unwaith
eto,

wedi
symud
y (ro hwn i
Morllon Terrace, D'vygyfylchi.
Oddi yno yr hebryngwyd hi i
fynwent Llanbebllg, a'j chladdu
yo yr un bedd a'i rhicni. Does
dim
adroddiad
am
ei
marwolaeth na'j chynhebr,vng
ar waban i baragraff byr yn y
Cgernarfon
and
Den bigh
Herald yn nodi fod Mrs Bond 'o[
PBllt'laetlt'lawr. Wife of Mr BO'ld,
artist' ,yedi marw, a'i bod aT un
cyfnod )rn freql~elll conlributor to
fhp CnlU"ln~ nf' th~ local English

press. '
Mae dwy arall wedl eu claddll

Siop Waunfawr
(Howard a Delbbie)

PilY Point, Papur Newydd,
Cll,diau Cymraeg, Cylchgronau,
Bwydydd, Nwyddau Ty
Ffon~ (01286)

650834

Diolch am gefnogi'r fenter newydd
ar agor 7.30 - 6.30
8.00 - 6.00 (Sadwrn)
9.00 - 12.00 (Sui)
e-bost: siopwaunfawr@live.com

yn y bedd teuluol yn Llanbeblig
befyd:
£lizabeth
Taylor

Owen Ellis Bond ac i Margaret
Susannah Bond? A oeddent
hwy mewn cysylltiad a'u tad tra
bu'n byw yn Lerpwl hyd ei
farwolaeth
yn 1926? Bydd
angen cryn dipyn mwy 0
chwilota i ddarganfod pam y
daeth Jane a'i thad a'r plant yn
61 i Lanberis rywdro rhwng

ymddangos ci fod yn byw yn
nhai Craig y Don, nell 0 leiaf yn
y rhan hon o'r pentref. Byddwn
yn falch 0 unrhyw wybodaeth.
Daw'r ail berson 0 Lanberis.
Mac'n ymddangos fod meddyg
Llanberis
(cyn cyfnod
Dr
Douglas) yn byw ym Mryn
Gwyddfa. Yno, rywbryd, aeth
rhan o'r ty ar dan, ac er
ymdreehion
gan wr lleol,
llosgwyd neu mygwyd un 0
enethod y meddyg. Aehubwyd y
chwaer ara11. Cefais ar ddeall
mai Dr Fox oedd enw'r meddyg,
ond hyd yn hyn, rnethais a chael
dyddiad y digwyddiad.
Mae
angen gwybod pwy oedd y
person a fu'n gyfrifol am aehub
y chwaer. Roedd Dr Douglas yn
Llanberis erbyn 1930, felly gall
y digwyddiad fod yn gynharach.
Ond mae posibilrwydd i'r Dr
Fox hwn dreulio cyfnod yn
gweithio gyda Dr Douglas.
Felly, gall y tan fod wedi
digwydd ar 61 1930. Unwaith

lR71

eto, byddwn

Douglas Campbell Lockart 0
Stranraer, Yr Alban, a gladdwyd
ym mis Mehefin 1885 yn 84 oed.

o bosibl

mai chwaer i fam Jane

oedd hon. Cyn ei marwolaeth,
roedd yn byw yn Bryn Teg
Terrace, Bangor U chaf. Y r olaf
i'w chladdu yn y bedd teuluol
oedd Elisabeth Isabel Sharp, sef
merch ieuengaf Jane. Bu hi farw
ym mis Mawrth 1958 yn 90 oed.
Does dim gwybodaeth ynglyn a
phwy oedd ei phriod na ble bu

farw.
A beth am y ddau blentyn
arall? Beth ddigwyddodd
i

ac

lRRl

ar

81 byw yno

SID

swu ddwy Ilynedd yn diJyn ei
phr iodas yn 1960.

yn faleh o unrhyw

Nid yn l1ythrcnnol felly! Ond
yn ysiod y mis cefais ddau gars
am bobl a fu'n byw vn v fro yn

wvbodaeth.
Vmweliacl a Llanberis 1912
Daeth ymateb hefyd ynglyn a'r
ymweliad a Llanberis gan y
myfyrwyr
0
Crewe
a
thrafodaeth
ynglvn
a'r

ystod

y 8:lnrif

plsnhigion

anzen

m wy

rom ar Goll
ddiwcthaf] ac
0 wybodaeth

amdanynt.
M~e Cyf~lll 0 I~erpwl (ond
nid arlunydd) yn chwilio am

wybodaelh ynglyn

a gwr 0 Gwm

y Glo, ~ef Hmlyn Rowlands.

Prin iawn yw'r wybodaeth sydd
!lmdano, nc cr i mi. boli hifer 0

clrigolion ore ennol Cwm y Glo,
dydw i fawr nes i'r Ian. Mae'n
ymddangos
fod
Emlyn
Rowlands yn by\-yyn y Cwm tua
cyfnod y Rhyfel Byd eyntaf,
ond iddo ef a'i frawd (does gen i
ddim enw iddo) symud i Lerpwl
ddiwedd y rhyfel neu'n fuan
wcdyn.

~r

hynny, roedd yn dal

yn bcrchcnnog ar ci gartfcf yn y
Cwm. ~c yn tgJu rrethi ar y tV
hy\! 6tlnu1 y 196Q'au. 0'1"
di~erifiad a gefais. mae'n

6ry

a sssglwyd

anttodus,

areal ganddynt. Yn
bydd

yn

wvbodaeth
nesaf -

0

rhaid

yn yr

eyhoeddi'r

non yn ~' rhifyn
fewn PYlhcfnos. Y n Y

rbifyn hwnnw hetyd bydd
pytiau amrywiol am wahanol
bentrefi'r
fro, a lhorclh
0
wybodaeth am siopall Cwm y
Glo yn ys(od y ganrif ddi\velhaf.
Dyna ddigon 0 ddanteithion
i1ch cadw dros dymor y gwyliau.
Ond cofiwch, os oes gennych
unrhyw
ymholiad
neu
wybodaeth am unrhyw agwedd
o hanes
bro'r
'Heo', yna
eysylltweh a Dafydd Whiteside
Thomas} Bron y Nanr, Llanrug,
Caernarfon.
Ffan:
01286
673515.

* * *

Ty Calon Lan
Stryd Anobaith
Crychlyd
Ynys Mon
Dydd Llun ar 61 y Steddfod
Annwyl, Anwylaf
Archdderwydd,
Haia del, fi 5y 'rna eio. Rwan ta,
'top man' rwt ti'n dwbwl top
cWan. Ew, dwi mor prowd
ohonot yn mynd eto ar y Maes
Llwm yn yr Orsaf'na, ac yn rhoi
gwd acowni 0 chdi dy hun Icl

artar, WeI done, Wa.
Fel ti'n gwbod bellach dwi up
ffrynt, aches dwi'n coryspondio
efo chdi yn amal, a na i ddim gif
yp. Dwi'n bendertvnol 0 ennill
dy galon di. Mae'r ffaith dy fod
ti yn lidar of [he pack eto wedi
f). eesei tio i~{nfu,}, hyth.
Er::; lro blacn d\vi wcdi bod
yn brysur yn adio at fy
ngwalifficesions ac yn gwella fy
Welsh er mwyn i chdi licio it
m,vy, Dwi wccli cnrolio yll
Coleg Mena hefyd iddysgu su t i
droi hen grwyn llysia yn
ffertileisers a hefyd sut i gal
madal a 'unwanled hair',
Wyddost ti fod yr hen Eirlys
Eiddigeddus 'na yn jelys mod i
yn sgwennu i ri. Dyma hi )In
deud wrtha i ddoe fel hyn
'Yli; meddai, 'fe fasa'n \-vell
gin yr Archddenvydd notio yn
noeth lymun groen mcwn mor
yn lla)YD 0 :;iar(;Qd a bresl 0 lam

yn sownd ar i sgwydda na
rwdlan hefo chdi.' Hen jadan
ydi hi.
Esu rna ishio gras. Mi
steddais i ar faine yn cae
Stcddfod i gal cip arnat a dyma
na griw 0 ferchad ifanc coesau
hir, mewn pelmets yo sefyll 0
mlaen i. Son am go man, rodd
gynnun nhw datws rownd i
bogla, ac yn tynnu ar bob dyn
oedd yn pasio. Gobeiihio na
welis di monyn nhw. Roeddant
yn llygru'r lle a 'lowering ddy
standards'. Ac mi roeddan nhw
)'11 dena. Mi fasa'r boll blwming
lot wedi medru campio yn fy
mhais i. Son am anghynas,
cadwa di draw oddi wrthyn nhw
top man.
Bai ddy we, dwi isbio prynu y
gadar neis na nath neb i hennill
hi. Ewes beehod 'teo Mi faswn i
yn medru gneud iws ohoni yn y
siambar 'ew. Mae'n hawdd cal
losg eira wrrh fynd i ben draw
'rar 'cw yn ganol gaea.
Wyddost ti be, mae gen i
deimlad fod ein lyf affer ni wedi
codi i lefal ncwydd. Tyd draw
ac\v hefo'r gadar a dy gorn gwlad
ac mi wranta i na nei di byth
adal )' t), 'cw,
Lyfio chdi am byth

Beri Bur

XXXXXXXXXXXXX
P.S. Yo Steddfod Clun Ebol
fl\\Tyddyn
nesa,
fedri
di
anownshio cin cngcjmcnt n1 o'r
Maen LI"'gr 'run farb a nalh
Bonnire Fisher 'na, honno oedd
yn i mj,vsical 'Swn eanu o'r
mynydducdd'. XX

...

...

...

Mae'n ,veIl i mi rybuddio y 'top
man) nesn. am Beti Bur, a siawns
na cha i lonydd rWan, ond gwell
i mi beidio a mentro dros Bont
Menai am sbel. Mi ges i gip arni
hi yn Steddfod Heneiddio'n
Dda Ynys M6n yn ddiweddar,
ond diolch i'r drefn fe lwyddais
i ddtanc cyn iddi lapio ei hun
am dana
i. Welodd
Myra
mohoni, ~vrth lwc!

Cofiwch gefnogi ein hysbysebwyr

WAUNFAWR

Rhydd 6 Bwyd Cartref 6 Prydau Plant

, Ystllf@11 D@ulu , Cinio Dydd Sui TrtJddodladol

Cerddoriaeth Fyw Cwrw Go lawn
Ff&ni (012SG) 65021 S

6

Y ndw, mi rydw i dros fy
mhedwar ugain oed, a fedra i
ddim brolio fy mod i'n teirnlo'n
heini chwaith y dyddiau hyn.
Ond, coeliwch neu beidio, mi
ges ilythyr caru ychydig yn 01 ac
mi deimlais yo eitha sigledig ar
61 ei ddarllen. Dyma'r aillythyr
imi ei dderbyn gan Beti Bur. Mi
ges i gais ganddi am iddi gael ei
derbyn i'r Orsedd rai misoedd
yn 61. Yn wir, mae hi'n fy
nychryn braidd ac mae gen i ofn
clywed ei ehnoc ar y drws 'ew.
Dyrna'r llythyr:

6

i blant gyda 'diabetes' ddod at ei
gilydd a rhannu eu profiadau
'}\V Clwb B.M.
Dymuna Gwion ac Ywain
ddiolch yn Iawr iawn i bawb

BETHEL
Geraint ~lis, Cilgaran. I=fon~(01248) 670726

CYMDEITHAS LENYDDOL.
Oherwydd
mai Llywydd
y
Gyrndeithas oedd yn annerch y
mis yma cafwyd gair 0 groeso
gan
Ieuan
Williams
a
hysbyswyd yr aelodau am rodd
oedd wedi dod i law gan Gyngor
Llanddeiniolen.

Croesawyd
Dr. J. Elwyn
Hughes atom a chafwyd ganddo
sgwrs gyda darluniau pwrpasol
yn olrhain banes y tu 61 i nofel
fawr Caradog Prichard, Un Nos
Olau Leuad.Cafwyd
hanesion
di-ri am nifer 0 gymeriadau 0
Ddyffryn Ogwen sydd yn y
nofel, ynghyd a digwyddiadau y
fro honno. Cyfoethogwyd y
cyfan gyda darluniau 0 bobl
roedd Caradog Prichard yn eu
hadnabod, ac hefyd golygfeydd
ac
adeiladau
0
amgylch
Bethesda.
Diolchwyd yn gynnes iawn
iddo am noson arbennig gan
Robin Jones. Y rTO nesaf bydd
yr aelodau

yn cynnaI

noson

'Dathlu'r Nadolig' a hynny ar
nos Pawrth Rhagfyr Rfed. yn
Festri'r Cysegr,

CLW.B BRO BETHEL. Daein
nifer dda 0 aelodau i'r cvfarfod y
mis yma

gan dderbyn

croeso

gan y Prifardd Selwyn Griffuh.
Braf oedd cae I datzan unwairh
cto fod rhodd arall wcdi ci
chyflwyno i'r Clwb, a hynny )r
tro yma gan Mr a Mrs Kal~i, y
Bedol. Cyhocddwyd mai y cinio
N atlolig fydd nesaf yn y Beuol a

hynny ar Rhagfyr laf.
Y siaradwraig
Gwenan
Mai

wadd oedd
Williams,

swyddog

amgylchedd

iechyd

yng Nghyngor

Gwynedd.

Ei
ydi arehwilio

gwaith pennaf
hylendid a diogelwch bwyd 0
ciddo bU\incl:>uu bwyd y sir, a

chaftvyd sg\vr~ dcliddorol la\Vn,
lluniau,
ar
b~yY:>igrwydd0 bara~oi a gweini
bwyd yn ofalus. Mae bron i 2000
eiddo ac adeiJadau bwyd yn
cyd),mffurfio
~
sofynion
angenrheidlol.
faratowyd y
baned gan Myrn Griffith
a
gyda

chymol'th

Y

gyfarwyddyd y wraig wadd sef
Pat Jones) Rrynrefail, bu i pawb
weithio )'11 ddiwyd iawn yn creu
hoes bach a cherdvn, y ddau ar
gyfer y N adolig. Rocdd hi wedi

Wf\WR.

a

amrywiol
enghreiffuau i arddangos ac
roedd ei harbenigedd yn y maes
yn amlwg iawn. Aeth pawb
adref yn falch lawn o'u gwaith.
dod

nifcr fawr

Diolchwyd

0

i Pat am noson

blescrus

a chreadigol
gan
IMargaret Druce" a hu 1 dd\.vy

cnnill

s,vobr ram, scf Eirlys
William:s a Lit Watkin:>,

Yn Nhafarn )'T AfT Y bydd y
Cinio Nadolig a bydd y bws yn
cychwyn o'r C~fsegr am 6.30 gan
alw ar y ffordd i la\.vr trwy'r
penuef.
DIOLCH.
Hoffal Lynnwen
Morris, Perthi, ddiolch 0 galon i
bert11nasau a ffrindiau am y llu

Gwynedd yn ddiwcddar.

LLONUYl'hRCHIADAU.
Fe
gasglodd Gwion Wyn ac Ywain
hmrys £55 at Glwh H.lM, ""frth

g}mryd

rhan me'''ll lai[h
gerdded noddedig 0 InIgo Jones
Lon £ifion.
Clwb
gwirfoddol ~ydd)'n C)'llllig 'yfle
hyd

Cofiwch ddgfnvddio

5WVDDFA POST BETHEL
{01249) G70261
C(JVVGh grO(J50 Gynne~ gan,

CiLED A SUSAN A'R TEULU

ORIAU AOOR
b ~.m-7 30 n.m.
(Llun-Sadwrn)

6 a.m.-3 p.m. (Sui)
~~ a.m -i2pm
(DiWmOd Nad.olig)

CofiwCh 9m gin gwa!;:anagth
newid pre5 tramor, y~wirjarlt, talu biliau, (ltG" Yl1
Q9y~~~1
~ gW{;l${;lnaethau arterol gwyddfa'r Post.
A h@fVd ftlypoint,

wnaeth eu noddi.

CADAIR EISTEDDFODOL.
Cipiodd Richard Llwyd Jones y

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

YREGLWYS
BRESBYTERAIDD
LLONGYFARCHIADAU.
Hyfrydwch yn yr oedfa nos SuI,
Tachwedd
8fed, oedd cael
llongyfarch
Bertie
Lloyd
Roberts, Llwyncoed Bach, ar
ddathlu deugain mlynedd fel
blaenor yn yr Eglwys. Fe'i
anrhydeddwyd
yog
Nghymdeithasfa'r
Gogledd 0
Eglwys Bresbyteraidd Cymru a
gyfarfu yng N ghapel y Porth,
Porthmadog, ar Dachwedd 4ydd.
Cyflwynwyd iddo Dystysgrif
hardd
i nodi'r
achlysur,
Gwerthfawrogwn
yn fawr fel
aelodau ei wasanaeth dros y
blynyddoedd ac rydym yn falch
o'i gwmni 0 hyd yo yr oedfaon
er nad yw wecli bod yn dda ei
Iechyd yn ddiweddar,
Pob
dymuniad da I'r dyfodol.
GWF.RTHIANT Y CAPEL A'R
FESTRI. Erbyn hyn rnae'n
hysbys fod gwerthiant
yr
adciladau wedi ei gwblhau yn

derfynol.
Yn

ystod

yr \vythnosau
di\VClhaf symudodd y prynwr a'i
\Veilhlu i mewn i ddatblygu'r
salle. Bydd muriau gwreiddiol y
ddau adeilad yn da! i sefyll ac yn
cael eu defnyddio i greu pedwar
o gartrefi.

Fel llawer ardal
wyneb y haich

araIl, yn
0

gynnal

adeiladau enfa\;vr, mae'r defnydd
h\vn o'r hen adciladau
i'"v

eartliau a'r galwadau [fon yn groe:,awu a chynulleidfa
yr
dilyn ei 119\.vdriniaerh vn Y~h~rty eglwys yn ffodus 0 gael parhau i

ar

GwynvLh Willi"1us.

MERCHED

Croesawyd pawb i gyfarfod
Tachwedd gan y Llywydd Mair
Read
a
Ilongyfarchwyd
icucnctid
y pen trcf ar eu
llwyddiant yn )71' Eisteddfod yn
ddiweddar,
gan gyfeirio at
lwyddiant Gethin Griffiths Wyr
i Rita ar ennill Cadair yr
Eisteddfod. Anfonwyd cofion at
Lynnwen Morris sydd wcdi bod
yn yr Ysbyty yn derbyn
llawdriniaeth
gan obeithio ei
gweld gyda ni eto yn fuan iawn.
Darllenwyd llythyr parthed
Neuadd )r Pentref yn gofyn am
gynrychiolaeth
o'r Gangen i
fynychu'r Cyfarfod Blynyddol,
awgrymwyd fod y Llywydd a'r
Y sgrifennydd yn cynrychioli'r
Gangen am eleni. Dymunwyd
yn dda i'r ddau dim fydd yn
cymryd
rhan yn y Cwis
Cenedlaethol.
Noson 0 waith crcfft oedd ar
y rhaglen y mis )'Dla, ac 0 dan

Loteri a

Ptloiriant Tynnu Pre~ (CQ~hb~Yk)
Dio/en am eich csfnoQtJf!!thdrwy'r flwyddyn tJ
Nadolig Llaw~n i1 I1lwvddyn Newydd DdtJ i b(Jwb

Gadair a'r Tlws Lien yn
Eisteddfod Gadeiriol Treuddyn,
Yr W)'ddgrug )TJ1 ddiweddar.
Dyma'r tro gyntaf i'r 'dwbwl'
gael ci gyflawni yn yr eisteddfod
ers degawdau. Anrheg bach
hwyr wedi cyrraedd oed y 'bus
pass'.

)'mgynnull ac addoli ax aclwyd
fodern ddymunol a diddo:s y

Cahan.

Y GYMDEITHAS. I gloi tymor
y Gymdeithas am 2009, trefnwyd
cyfarfod gwahanol i'r arfer.
Brynhawn Iau, Hydref 29ain
talwyd ymweliad a Cbanolfan
Treftadacth
Cae'r Gors yn
Rhosgadfan.
Croesawyd yr aelodau gan
Beman [ones Parry, Rheolwraig
y Ganolfan, a rhoddwyd cefndir
cryno 0 sut y datblygwyd hen
gartref Kate Roberts, brenhines
ei llen, fel canolfan dreftadaeth
gyda sylwadau ar y gwaith
presennol sy'n mynd ymlaen a
golwg ar y dyfodol 0 satbwynt

cynaladwyaeth.

Dangoswyd

ffilm ar fywyd yr awdures a
chafwyd cyfle i werthfawrogi
creiriau a dogfennau yn yr
arngucddfa.
Uchafbwynt
ymweliad oedd cacl troedio

yr
0

un

ystafell i'r Ilall yrn mwthyn Cae'r
Gors - adeilad svdd wedi ei adfer
i gyfnod cynnar )'T awdurcs ali
ddodrefnu yn bwrpasol gyda
chelfi hynafol.
Mwynhawyd lluniaeth ysgafn
ar y terfvn.
Mae ein diolch yn ro'nnes
iawn i Dafydd G. Ellis am drefnu
pf)rnhawn
mor bleserus itr
aelodau.
OEDFAON RIIAGFYR
6: am 5.30: Parch Ion.verlh
Jones O\ven, Caernarfon
13: am 5.30: Parch Harri
Parri, Caernarfon
20: am 2.00: Gwasanaeth

Nadolig gyda lluniaelh ar
y (erfyn yng Nghaffi
Caban

27: am 2.00: Mr Oswyn

..Evans, Penmaenma\vr

DINORWIG
Marian Jones. Ffon: (01286) 870291

v
MAINe
GJ\ 90LrllN. Gofynnw}d imi,
Jrwy (3yfrwno yr Ileo, san berson
~ydd yn dymllno hod yo deliCD"'" ofyn y cwtijti)vn rybed a 0\;1)
rh Vwun yn O"vybod ~bie y mae'r
faine (ledd dro v ffordu i'r
Gi.\nolf~n wedi mynd. Mae'n
anodd dean sur y mge wedi caei el
;'YIl1Ud oddi )'no ~tln ei bod
mcwn sm~t. Yr oedd amryw yn
licio cael eisrcdd ar y faint;, Yll
enwcd~8 os oeddynt
wedi
cerctded 1 :fynv (J'r tiaell\Ven ac yr
ocuu lllcwn man ~unulu~ )'11 )'1'
ardal. Tybed a all unr"hyw un rOl
goleuni ar )' mater?

..._

CLWH (lR'O:IJG. Bu Clwb Ol'\vig,
yn )'~loll y IIIii), am bna)vn i
Glynliiton, pan oedd yn ddi\''I1rnod
ag(lred ~rnu.Bu Iddynt fu'J1lhau eu
h\Ulwn yn r~)Yliawn a Ch)'D sadael
fe gawsan t baned 0 de.
CYSGODf't\N
TY N
Y
PAWNOG
Rwyf wedi cael aT
ddeall gan y Cynghorydtl LeI}
JUJlCS n'lai Cynoor Gw)rnedd
~ydd yn Rvtrifol am g9d~v y
gYligodfan ul,;hod yn lan, Wei,
mae angen mawr ar iddytlt ei
glanllau! faIn, C)-bed ~nud oc5
Mm~v1"l~nbys~au b),dt yn cael el
rhoi i fytly yno, er bod yno Ie i

roi un!

2. 1010, 3. £rwan.
PaTeL canu 1, 2 a 3: 1. Parti'r

EISTEDDFOD

Gwenffian,

DDAWNSIO
DISGO BETHEL
Cynhaliwyd

noson 0 ddawnsio
disgo arbennig 0 lwyddiannus
yn y Neuadd Goffa ym Mcthel. Y
beirniad
oedd Miss Gwawr
Hughes
0
Am1wch,
ac
arweiniwyd y noson yn hwylus
gan Angharad Price ac Enfys
Roberts, y trefnydd oedd Mrs
Sian Harris.
Talwyd dio1chiadau gan Lywydd
y pwyllgor,
Mrs
Deilwen
Hughes.
Canlyniadau
Unigol blwyddyn 3 ac iau: Elin
Jones; Blwyddyn 4, 5 a 6: Elan
Jones; 7-13: Fflur Huws; 2.
Lowri Jones a Lois Jones, 3.
Emma Roberts; Parau. Bl 3 ac
iau: Elin a Ceri; 4, 5 a 6: Lisa a
Bethan; 7-13: Lowri ac Erin, 2.
Lois a Lowri; Gnopiau. 3 ac iau:
laf. Pop Roc, 2ail. Cwl Dwds a
GrWp Grwfi, 3ydd. Ser Hip Hop
a'r Deg Dlsglair; 4, 5 a 6: laf
Angylion Bach Kel1y, 2. Jackson
'len, 3. Lliwiau Llachar; 7-13:
GrWp Sasha.
~NILLWVR V TLVSAU
Tlws Teulu TreOys a tnlws
bychnn ~ved~e; ro; san hnid a

Meurig Huws: .Elan Jones. Tlws
Teulu

Cefn

Pfrwd a thl\.vs

bychan wedi ei roi gan Rh vs a
glan IIarri.es:
Pflur
IIuws.
Diolch yo fawr i'r gynulleidfa
niferus oedd yno vn cefnozi.

Unaud Dosbarth

Mpith,.;n: 1. Ownin. 2. Tddon, ~.
-lumu~. Dusburlll Derbyn: 1.

Llion. 2. Millie Mav. 3. Hat a

Gethyn. Bl. }; 1. Elan, 2. Cen, 3.

Lowri a lUly . BI. Z: 1. Cel [, Z.
I-Icledd, J. Cai ac ~:lin. Ill. 3 a 4:

1. Emma~ Z. Uwenlllan, 3.
~rwan.

Ulzawct pta/to

1, Z

a ];

Cystadlaethau
Nos
CERDD
Parti Cerdd Da7I1: Rwbiwr Gwyn.
Unawdau Bl. 5 a 6: 1. Sian Alun,
2. cyd 2ail Gwion John a Gwion
Wyn, 3. Moli a Rhianwen. st. 7,
8 a 9: 1. Eiry, 2. Rhydian, 3. ion
a Caio. Bl 10-13: 1. Enf)'~,Z.
Gwilym, cyd 3ydd Cai, Gruffydd
John a T_owri Ann. ]Jarli Ca1ttl 4,
5 a 6: 1. I'arti'r I'opars, Z. ParLi
Gwreichion De1IQ1J..'d· 1. Lois ac
Elan, Z. Cai a Robin, cyd 3ydd
Lowri ac Elid, Caio a Sian.
Unauxi piano -/, 5 a 6: 1. Gwion
W~tn,2. Ilari. cyd 3},dd Elea ac
Elan. Piano st. 7, 8 Cl 9: 1.

1

ENILLWYR Y TLYSAU
Cwpan Arian (Ilefaru cynradd):
Gwion Wyn;
Cwpan
Konica
(llefaru
uwchradd): llid Jones;
Tlws coffa Sian Robinson:

cyfeilio.
Cawsorn eleni, am )T tro
cynraf,
wledd
gan enethod
blwyddvn 2 o'r ysgol gynradd,

D~rfanColes;
Cwpan Pare y Wern (parti
llefaru cvnradd): Y deisen ora.

yn perfforrnio'r

ddawns flodau,

dan ofal Mari Williams, a Han
Ifans, gyda Moli a Manon Elwyn

Cyflwvnwvd

y prif dlysau

i'r

yn cyfeilio.

Elwyn, 2. Manon Elwyn, cyd
3ydd Bronwen a Gerhin. Offeryrl

Prynhawn
CERDD
Cykll- Mcilhri,l; 1. Gwen 2, Cory,
9 C9r9.

LLEFARU
Cylch. Meithrin: 1. Elis, 2. Owain,
3. Cara. Dosbanh
Me it Izrin:
1.Tomos, 2. Alaw Fflur, 3. Owain
a Lois. Blwyddyn Derbyn: I. Cai,
2. Llion,
3. Haf ac Erin.
Blwyddyn 1: 1. Dylan, 2. Ben, 3.
Lowri a Rh ys. BlwyddYl1 2: 1.
Sion Arfon, 2. Celt, 3. Ilan a
Twm. Blwyddyn
3 a 4: 1.
Gwenllian, 2. Ywain Emrys, cyd
3ydd Sara ac Erwan. Pam Llefaru
1,2 a 3: 1. Parti Hufen Ia, 2. Parti
Jacs Codi Baw.

ddau lenor gan Maldwyn John a
Manon Gwynedd a Gareth a
Manon Griffiths. Roedd y tlysau
bach yn rhodd gan Siencyn a
Glenys Griffiths, Wi) a Nora
Parry, Brian ac Eirlys Sharpe,
Elwyn a Gwyneth Jones, Menna
Dauncey Williams, Alun a
Sheila Foulkes, Huw a Nan
Jones, Gareth a Rhian Hughes,
Margaret a Phillip Williams,
Arwel a lola Jones a Dei1wen ac
Elwyn Hughes.
Yr oedd Gorsedd y Beirdd
dan ofal Adran }'I Urdd ym
Methel, a Helen Mai Jones fu'n
trefnu.
Geraint Elis oedd yr
Archdderwydd,
Cai Jones yn
canu can y cadeirio, gyda Manon
EI wyn a Gwil ym Rh ys yn
chwythu'r
corn
gwlad.
Cyrchwyd )r llenorion i'r llwyfan
gan Lisa Hughes,
Gwenno
Jones, Elain Haf a Sian Alun.
Gwion John oedd ceidwad y
cledd. Hari lfans a Gwion Wyn
fu'n cyfarch y llenorion gyda dau
bennill oedd wedi eu cyfansoddi
gan y beirniad
llen, Tammi
Gwyn. Glenys Griffiths oedd yn

Rhydian. Piano HI.l0-13: 1. Sion

Cystadlaethau Llwyfan

3. Lois

Ddraig Goch, 2. Parti'r Ffair,
Offerynnol Bl 1-6: 1. Tomos, 2.
Hari, 3. E1en. ALaw [Venn: 1.
Gwion Wyn. U,zau'd Cerdd Dalll:
1. Gwenllian.

Tlws CoHa W. G. Ellis (piano
cynradd): Gwion Wyn;
Tarian Aelybryn
(offerynnol
cynradd): Tomos Evans;
Tlws CofIa Mrs Joan Ffoulkes
(11eisio1 uwchradd):
Enfys
Roberts;
Tlws Coffa John M. Williams
(offerynnol
uwchradd): Sion
Elwyn;
Tlws Teulu Penparc (offerynnol
uwchradd): Cai Jones;
Cwpan Llwyn Eithin (parti
canu cynradd): Y Popars.
LLEFARU
BIVJj dd)l115 a 6: 1. Gwion Wyn, 2.
Moli, cyd 3 Rhianwen ac Elen.
Bhoyddyn. 7, 8 a 9: 1. Lowri, 2.
Lois. Blwyddyn 10-13: 1. Ilid, 2.
Robin, 3. Enfys.
Parti 4, 5 a 6: 1. Y deisen orau, 2.
Cegin Cogs.
Darllen ar y pryd: 1. Dyfan, cyd 2.
Greta a Cai, cyd 3. Sian a
Gwilym. Sgets: 1. LIe mae
Robat? 2. Criw Dyfan.

1.

Bl 7, 8 a 9; 1. t\!i;l\V, 2. Richard.
BL 10-13: 1. Csi, cyd 2il Sinn a
ManOIl. Alaw ~nll; 1. Ca tria, 2.
Rnfys, 3. Lowri. Cerdd Datil: J.
Lowri. Meimio i Record: 1. Cai,
Sian a Robin. Grwp Ojferyrlrlol: Y
Teis a'r

5b"dfab1>.
Yd.

Caps. Call GyJoes:
COr UWLILracici: Cae 0

ENILLWYR Y TLYSAU
Tlw~ Coffa Goronwy Jones

(IJeisiol cynradd): Slon Alun;
Ll(:tlor

Oyrr.radd.. Rlrys Grail,

Q

Llcllor UwclerudJ:

Gcthi1''_ Griffit}lS.

'Ar RYferbeddiw~r bore ...~
V.l'l btYfjCtl'l!o1 Jaw

cloc~JaT

ct~r O'T cAr

n~tJWw.leI ·lory. ~ObeJlnio. 'n sicr claoe:
)'m ulllwil mwJ yr "dry mactI" bustych ~l~r.)
!l~0 ·~!l~-d.!ln-ty·
'n !ltolllild i'r cto~,
llc.)binolJ t1'U brcfindnu ITUtln - brllidd.
Dnd caton 8'vyd 'Wrth olyv-red brych y coed}

a nodau main 'rhen robin, biga'r haidd,
rnewn hr;\v~;on o'r cowt~ss(;r gobaitb betb lrioed;
Uli[!
Ar yr ntvel - nodall f\er~idd ~ydd
(IliulJ'r l:Cl)'11~iunv!; I1tl'r U~llClwydd ~hwaith)
da~v1rhen hen hnncs. yng nghnrolau'r dydd
n i)Lori ~yyrlh y ~wyrlhitlu 'r uCilucull mailll,

Un h(lre ~raJI yw j"r da i lnTd •
ond bcnJ15u~d awr rhu~ sy'n cc1s1o'rcrud!
NORMAN CLO~~(~'A(]-I-Wl!N)

Mrs Mair Jone~ a Mr~ frlyfulZ'W_v
.flu/per Y7t Cyjlw..Y1W l'1ws Goffa
Goronw)1 [~\I'lJO'l2S 1S,0'Z AJ,i11.

WAUNFAWR

-

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

Y CLWB 300. Enillwyr y Clwb
am fis Hydref oedd: £30: Ms
Sylvia Thmpson, 21 Bro Waen;
£20: Mr Emrys Hughes, Treflan
Isaf; £10: Mr Wilf Jones,
Treflys.
MERCHED Y WAWR. Linda
Hughes 0 wasanaeth 'Calon Lan'
oedd y wraig
wadd yng
nghyfarfod m is Hydref Mae
gwasanaeth Calon Lan yn rhoi
cefnogaeth gydol oes i bobl sy'n
dioddef
gyda phroblemau'r
galon.
Bwyta cinio Nadolig fyddwn
yn ystod ein cyfarfod nesaf, ar
26
Tachwedd.
Edrychwn
ymlaen i fynd i Glwb Golff
Caernarfon
am wledd. Bydd
bws ar gael i gludo pawb sydd
am ddod.
Ni fydd gennym gyfarfod ym
mis Rhagfyr
(am resymau
amlwg!) Ym mis Ionawr (28ain)
bydd Wil Lloyd Davies yn dod
atom i szwrsio am 'Gymry llai
enwog y byd'.
SEFYDLIAD
Y MERCHED,
Yn y cyfarfod ar ] Hydref,
crocsawodd Catherine Jones, y
Llywydd, Y wraig wadd, Mrs Par
Jones 0 Borthmadog. Cafwvd
pnawn hwyliog ac egruol iawn
yn ei chwmni, yn gwneud

'aerobics cadair'. Roeddem yn
gwybod, cyn diwedd

fod gennyrn
llefvdd
nad

y pnawn

mewn

gyhyrau
oeddynt

wedi
gweithio ers 11awcr 0 aTIlser! ond
roedd pawb wecti mwynhau yn
fawr. Diolchodd y 11)rwydd i Mrs
Jones.
Ar 5 Tachwcdd, eynhali\vyd y
Cyfarfod
Blynyddol.
Croesawodd
Cutherine Jonc~)
Pat Parry i lywio'r cyfarfod ar
ran y Ffederasiwn.

Cafwyd adroudiad blynyddol
Anne
Williams~
yr
Ysgrifennydd,
ac adroddiad
Catherine
Jones) y Lly,"vydd.
Cynwynwyu
y
Fanrolen
Arlannol
gan Rose
Ann
Hughes, y Trysorydd. Ailetholwyd yn unfrydol yr holl

swyddogion

am y flwyddyn

nesaf. Diolchodd

«

8 DIE(iEl
~

Ul

y Llywydd
Sf AT

i

Pat am ei gwaith trylwyr fel
arfer
ae hefyd
i'r
holl
swyddogion a'r aelodau am eu
help yn ystod y flwyddyn, gan
fawr hyderu y bydd yn bosibl
annog mwy 0 aelodau i ymuno a
ni. Er mai ychydig 0 aelodau
sydd gennym ar y funud mae
pawb yn gwneud eu gorau i ni
allu cael prynhawniau
difyr
gyda siaradwyr gwadd diddorol.
Mae eroeso cynnes i aelodau
newydd ymuno ani. Rydym yn
cyfarfod yn Festri Eglwys y
Waun am 1./30 y pnawn ar y
dydd Iau cyntaf yn y mis. Bydd
y cyfarfod nesaf ar 3 Rhagfyr
pryd y bydd Mr Delwyn
Williams yn dangos lluniau
digidol i gerddoriaeth
CYLCH TI A Fl. Rydym yn
treialu amser newydd, sef 11.00
tan 1.00 o'r gloch bob dydd
Llun yn y Ganolfan. Bydd
Gwenda o'r Asiantaeth Sgiliau
Sylfaenol
gyda ni am rai
yn son am
Ch warae a Rh j f. Croeso i
aelodau hen a newydd] Dewch U
wyrhriosau

ClO

bwyd gvda chi os dymunwch
fwydo'r plant amser cinio.
PRIODASAU
Ar dydJ Sadwrn Calan Gacaf
yng N ghaernarton,
pnodwyd
Tony a Helen Bro\~n) 2 Bryn
Golau.
Estynnwn
tin
Ilongvfarchiadau
a'n
gorau i chi cich

dymuniadau

gwairh llen.

GWASANAETHU. Yn ystod yr
oedfa fore SuI, 8 Tachwedd,
cyfeiriodd

ein gweinidog,

y

Barchedig Gwenda Richards, at
wasanaeth Mr Arthur Ellis, Min

dau,

y Nanl,

Yng Nghapel Horeb, Llanrwst,

Diolchodd iddo am ei wai th fel

priodwyd

Meilir

Gwynedd,
Nanl)
a Lynnsey
o'r
Bontnewydd. Bu'r wledd yng
Ngwesty
Plas
Macnan,
LlanrWi:il.
Dynlullwn
bob
aln llongyfarchiadau i'r par ifanc, Macnt wcdi
hapusrwydd

ymgaruefu

}Tng N ghaerdydd ac

enw ell cartref Y'V G~ryrf3i, san
fod yr afon Gwyrfai yn rhcdeg
lrwy'r ddau ben LIef.
Ar 4 Hydref yn Abaty Leez
(Priory) yn Essex pri od\vyd
Helen Wyn Hughes, 15 Tref
Eilian, a Jonathan Bucke. mab
hynaf Robert a Margaret Bucke.
Maent wcJi ymgartrcfu
yn

PORSCH~ VOLKSWAGEN

~i

CHWl5TftElliAD

~

, CvmhwVt8r'

D
SeH
I (lWa~aftaAth it ~h~~,
heb eUeithio er

y woront-

Dewls arall dlbvnadwv
Vt'1 11ft ,. Prif Dd611wr

TrW9i~ IWQr~y"gw g

gvvfirlilu parttou iJbtir

Lie Od y ycllrrcll cl rforCJtllO
s•. J C.by".

Lostock, ger Bolton. Dymunwn
bob hapusrwydd i'r ddau ar eu
priodas.
DYWEDDIAD.
Llongyfarchiadau
a
phob
dymuniad
da i Elin Evans,
Arfryn, ar ei dyweddiad
a
Hywel Roberts 0 Gaerdydd.
Mae'r ddau ohonynt ar hyn 0
bryd ar ymweliad a Phatagonia,
ble mae Hywel yn gweithio gyda
Menter Iaith,
GENEDIGAETH.
Llongyfarch.iadau
i Mair a
Colin, Stad Bro Waun, ar
enedigaeth eu mab bach, Dion,
brawd bach i Robin, Wyr i Mrs
Megan Williams, Bryn Difyr a
gor-wyr
i Mrs M. Jones,
Glasfryn Teras, Glyn Mon.
Bu
Sioned
Williams
yn
gweithio yn Syrieri Liverpool
House ac yn awr mae'n gweithio
yn yr Antur, Dymunwn
ei
llongyfarch hi a'i phriod, Dylan,
ar enedigaeth eu mab bychan,
Ifan Eurwyn.
EISTEDDFOD
YSGOL
UWCHRADD BRYNREFAIL.
Llongyfarchiadau
i blant a
phobl ifanc y pentref sy'n
ddisgyblion yn yr ysgol ac a fu'n
cystadlu ac yn llwyddiannus yn
y gwahanol gystadlaethau }'n yr
Eisteddfod.
Llongyfarchiadau
mawr i Erin Ynyr, Dolwar Fach,
ar ennill 11\\'s yr Ifanc am ei
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blaenor

am hanner

cant

0
htln

fl~'nyddoedd. Ar ci rhan ei
ae ar ran aelodau y cape1
anfonodd Mrs Richards gofion
cynnes ato ef a'i briod, Edith.
DIOLCH.
Dymuna
Mrs
Gwendoline Rowlands, 5 Stad
Bryn Golau, ddiolch i'\v theulu,
cymdogion a'l ffrinruau am y
dymuniadau da a dderbyniodd
Jr'\-vy alwad, ccrdyn a rhodd pan
futn daLhlu cyrraedd ei 70
mlwydd oed. Derbvniwch ein
dymuniadau
gorau ni i gyd,
Gwcndoline.
DIOLeR.
l)ymuna
Shona
Morris a theulu Bryn Cclyn
ddiolch
am
y
goful
a
dderhyniodd Shonll wedi iddt
fQ\l lI1~wn dam)'rain car )'n
ddlWedd!lr. IJlolch h~yd t'w
(trin~it\" Q 5Y5ylllQud a~ u
!llwodd yn Hryn (_:~'ytl i edrych
umdunl. Mac wcdi glvelltt'll dda
erhy" hyn.

J\DKEr O'l{ Y:SBYTY Croeso
{ldref orr yshyt), i loan Jones,
D\'VY[OT, wedlldLlo g~tllrinjdclh
t)'nnll e~ dons~l~au.
IIetyd 1
0\\ ion Lowe, }:!cr )r Ff~rnnon,
\.ved; ;ddo friIo a chael helynt
f\v gocs.
(~roeso hcf),d ~ Paul £vanl»
RhuslYD~ adrer 0 Ysbvty
rr~nhi'lQl L~rpwl, bIe y

derhyniodd

31\1\0---

i'r capel yn y Waun.

lawdrini!leth i gael
QrCIl ncYr)'dd. Derbyniodd
Paul
liren gan ei dad. (:!ldWllladr

Evans, Llecyn Clyd, Caeathro.
Mawr hydcrwn y bydd y ddau
ohonoch yn gwella a chryfhau 0

ddydd 1 ddydd.
GWELLA.
Da gweld Aled
Taylor Baladeulyn, Stad Dol
Erddi, yn gwella wedi iddo
dderbyn dwy lawdriniacth yn
ystod yr wythnosau diwethaf.
Ysu i gael mynd yn 61 at ei
wai th y mae Aled.
Anfonwn ein cofion at Mrs B.
Coles, Bryn Rhian, wedi iddi
ddisgyn a thorri ei braieh.
Llithrodd Mrs Rhian Ellis,
Ty'n Llidiart, a chracio asgwrn,
hefyd mae Eurig Wyn, Y
Frenni, wedi syrthio a thorri
asgwrn.

Gobeithiwn
}'I1
fawr
y
byddwch 011 yn gwella yn fuan.
CYDYMDEIMLWN yn ddwys
a Mrs N elma Pritchard a'r teulu,
Stad Croes y Wauo, yn eu
profedigaeth
0 golli
chwaer
Nelma yn ddiweddar.
Anfonwn ein eydymdeimlad
hefyd at Mrs Gwyneth Thomas,
Syrien Liverpool House, yn ei
phrofedigaeth 0 golli ei mam yn
frawychus 0 sydyn.
PROFEDIGAETH.
Yn dawel
yng
Nghartref
Nyrsio
Santyailio, Llanfairpwll, Ynys
Men, bu farw Marian Wyn
Jones
(Foel, Dol Erddi).
Cydymdeirnlwn
yn ddwys air
teulu, ci brawd, Gruff, ei dwy
chwaer yng nghyfrarth, Bessie a
Nancy, a fu mOT ofalus ohoni, ac
ag Olwen, fu'n ffrind agos a
ffyddlon
i Marian. Cyn ei
gwaeledd
Marian
ocdd yn
gyfrifol am ddcrbyn y bwndel
otr Eeo bob mis a'i ddosbarthu
yn )r Waun.
CYFARCIIION
Y TY MOR.
D}'IIluna Mr Alun Mabon, sydd
yng nghartrcf N yrsio Cerrig yr
Afon, Y Felin11cli, anfon ei
gyfarchion
am
N adolig
Dedwydu a Blwyddyn Newydd
Dda j'w deulu a'i ffrlndiau, gan
na fydd yo anfon cardiatl clem.
DYMUN A G\VIOn Lo\vc a'i
deulu, Ger ) Nanl, ddiolch 0
galon i ba'~lbam yr anrhegion,
cardiau a'r holl ddymuniadau
da a ddcrb:yniodd yn YSl()d y
cyfnod y bu \'n yr ysb\f[\' \vedi
iddo fri fo ei goes.

YSGOL BRYNREFAIL
Ymweliad Iwan
Llwyd a Mei Mac
a'r Adran Gymraeg
Ar fore Iau, Tachwedd Sed,
daeth y ddau fardd Iwan Llwyd
a Mei Mac atom i'r adran
G) mraeg i drafod gwaith T. H.
Parry-Williams a rhai 0 feirdd
eraill y cwrs lefel A. Cafodd
disgyblion y chweched dosbarth
sv'n
Cymraeg, tri deg
-pump astudio
ohonynt, gyfle i wrando
ar Iwan Llwyd yn ymdrin a'i
gerddi ei hun ar y cwrs yn
ogystal
a thrafod thema
marwolaeth yng ngwai th T. H.
Parry-Williams a'i agwedd tuag
at ei fro; Eryri.
Aeth
Mei
Mac
ati
i
ddadansoddi ac egluro'r gerdd
'Cymwynaswr' gan Ceri Wyn
Jones ac ' Yrna Mae Fy LIe' gan

Sioe 'Hei Hogia! yn
ymweld ag Ysgol

Brynrefail

Gwyn
Thomas
gan
grcesgyferrio rhwng y cerddi
hyn a cherddi eraill ar )' cw rs.
M \\ ynhaodd )' di gyblion ) n
arw, ac )T ocdd pa\\ b yn gytun

Ar
fore
Mawrth
,10fed
Tachwedd 2009, daeth tri 0
aetorion i'r Ysgol i berfforrnio
rhannau 0 chwe nofel gyfoes,
tair Cymraeg a thair Saesneg.
Bwriad )' cynllun hun sef 'Hei
Hogia!' y\\' annog disgyblion i
ddarllen a rnwynhau llyfrau ar
eu liwt eu hunain, Mae'r
cynllun yn ymweld a'r Ysgol
trwy drefnian t gyda'r adran
Gyrnraeg yn rheolaidd dros y
blynyddoedd diwethaf ac wedi
bod yn llwyddiant. Yr un oedd
y stori dydd Mawrth diwethaf
Roedd disgyblion blwyddyn
8, 148 ohonynt, wedi eu hudo
gan y perfformiadau. Cawsant
fodd i fvw
wrth wrando ar
•
rannau doniol 0 'Y CiWiW',

ar ddiwedd y bore eu bod wedi
gweld rhywbeth newydd yn ~r
ccrddi a bod eu dealltwriaeth 0
waith T. H. Parrv-Williams
wedi
ei ddvfnhau

'Honea', 'Fantastic Air Fox',

~

a

'Ramboy' tra bod y darlleniad 0
'/iagl€ Dav yn fwy difrifol ac
yn Ilawn cyffro.
Yn
61 tystiolaeth
y
disgyblion
eu hunain,
)'
perfformiad 0 'Jigi ap SgiuI-1Y
Buell 1ynged' oedd wedi eu

plesio orau. Roedd yr hiwrnor
a'r doniolwch yn y rhan a
glywsant
wedi
perswadio
llawer ohonynt i fynd ali i
fcnth)'ca'r 11\,&o'r Ilyfrgell a'i
ddarllen trostynt eu hunain.

Diolch i'r actorion: Dytng
Evans, Cath Aran a Darren am
cu perfforrniadau gwych a'u

Ilwyddiam

.

Riles Gefn (cltwitll i'r dde): Catrin Gruffudd: Th»s Ffrangeg; Marl
I~15'r:TI'lJJS Cymraeg; Manon
TlJCJ11JUS.Tlws Ce/f; RIzZI!' Willial"s: Tlo» Dyniaet)tclll.
Rlus Flueu (c,lrwith it dde). W"illianJ, LiJ,t/~lJ: Ttu» Tc:(;l~~IOleG
( ;"1I\,"()da~th a TJ111ll~M'll)jJof o Farciau Ymlam Lluui; LOIS :foTles:
Tluis ~Technotcg; Erir Y,,)'r: Tlo» Llenor I ul~j 44'llla Try,t Jones: TZ,ZllS
Saesneg a Thluis Technoleg Bwyd; Geruiyn JUlies: Tlios Mathemateg.
Tachuiedd: Tlws

Et}Z111a Bernard; SW.}"1

ysbrydoli'r

plant. Edrychwn ymlaen at eu

Afar; Tachedd Pierce o dy Etlian,

Enillwyr Tlysau Pwnc

yn

hymweliad nesaf a'r
ymhen y flwyddyn.

enillydd Tluis Emma Bernard
(Adroddiad Unigol Goraic o'r
Llwyfa1l).

Ysgol

E;th~$ Mhf, RobIn ]fJ'lBS a Dyjan Coles o djJ Ei(la!l, gyd£l ilnupanau a
t),'>'SQU Dow,l.$;O Ditg(). V Tv B1~dd1JI!()I,Partl F'fl'd'l/!t!/!, Y ,\g~ts.a
Ghuipan lrlW)'afrif

if 11Jlll11Tlll1M{)rrlj.

en I l[,'c1d _v

Q

Farciau OffCrylllIQ/.

11·WJ

~a(.'SJlt!o·

CUl ]01llJ at Ella GILTiJlic a d_y

f'rtJ')'1al~1!1111J.u.')'r C'lvpan ,Urt
W~lcll (G01 Dtuuus) u Gftwpu/£

JnJl,t

Pat"ry {lJarl1 Adrodtll.

Cofiwch gcfnogi
ein hy9bygebwyr

Gl,"rlu~'"r, il ..I,",J 0 Jj El;J,''j
ht'l1LJI'iHJ'dd _\I ]Jartl KpchJl\'11

(;r7{fit}zs ac Anien Hushe: 0 dji
Bryn, c7~illiNyr rn'p""u" Cun Yssafl a

b'i.ldJfgvl

Pltartt iMercheti.

H1JW

Q

-

-

CAEATHRO
Clive James, Hatan, Bryn Gwna.
Ffon: (01286) 679501 (gwaith). 677438 (cartref)

CLWB Y MERCHED. Ym mis
Hydref, croesawodd y Llywydd
y nifcr dda 0 aelodau, aelodau
newydd a'r rhai a ymunodd a ni
am
y noson.
Dymunodd
adferiad buan i Mair, sydd wedi
derbyn llawdriniaeth yn Ysbyty
Gobowen
a
chafwyd
ymddiheuriad oddi wrth Helen

Ar
ddiwedd
gweiniwyd paned

y
noson
0 de a bisgedi
blasus cartref wedi eu paratoi
gan N ia. Rhoddwyd y raffl gan
Catrin ac fe'i henillwyd gan
Bethan.
BWCIN DWBWLl Paham, 0
Paham roedd rhaid plygu'r Eco
ar vr
un noson a Chlwb y
•
Merched? Dyna oedd y gwyn
ddiwedd mis Tachwedd. Onid
y..,v C1wb y Merched
ar y
pedwerydd nos Iau ymhob mis
trwy'r gaeaf? WeI, daeth yr ateb.
Plygir yr Eco yng Nghaeaihro
ym mis Tachwedd hefyd, fel
arfer ar y pedwerydd nos Iau,
ond am ryw reswm wei thiau ar y
pumed nos Iau,
Eleni, yo absenoldeb y rhestr
deuddeng mis ar ail dudalen yr
Eco, daeth
neges
trwy'r
argraffwyr bod tro Cacathro
wcdi'i symud i fis Rhagfyr, Dyna

a Nia.
Naws gartrefol ac addysgiadol
a gawsorn am weddill y noson yn
gnghwmni Rhiannon, aelod o'r
Clwb. Mis Mai eleni aeth hi a'i
gwr, Derwyn,
i ymweld ali
merch, Mari, sydd ar hyn 0 bryd
yn athrawes yn Japan. Bu Mari
yn un 0 200 allan 0 3,000 a
lwyddodd yn ei chais gyda JET i
dreulio
blwyddyn
yn
gychwynnol
fel
athrawes
Saesneg i blant yn Japan. Yn ei
ffordd ddiwylliedig hi, a thrwy
luniau arnrywiol, aeth Rhiannon
a ni i ogledd Japan i ymwcld a
phen tref bach Iitom vn ardal
50ma~ llc mac Mari wcdi
gwneud cartref iddi ei hun. Mae
erbyn hyn wcdi gweithio'n galed
j teistrou'r iann yn
gwaith ysgrifenedig.

lwc sal - )'og nghanol

'Dolig, ond

0

rnir i'r

leiaf nid ar ~'

ogvstal ~l'r

pcdwcrydd 110S Iau ym mis
Rhagfyr, 0 na! - neges y
paruomcim - gweler yr ail
dudalen o'r Eco mis Hydref.

Mae hi'o

Rydan niln &1 ar y pedwerydd

atnrawes mewn peuair ysgol blc

nos laul 'IE' yr un

mae 10 plentyn

y Merched.

i bob athro.

Caws an r groeso arbennig gan
bobl y pentref a chwrdd ar
cyfarwyddwr
addysg,
y
llwydoraethwyr a'r athrawon yn
ogystal aIr Maer.
Adroddodd
Rhiannon
ei
hanes yn dysgu'r plant sut i
goginio
teisen
gri
dan

oruchwyliaeth

a mawr oedd y
Caf\.vyd eu hanes yn

I10SOJl

a Clwb

SAMARITAN DA.

wlan rvteodol non gan ymweld a

(Wally)

IIyolo a Tokyo. Drwy gyfrwng y

roi. un oIl areriau

Llcngyfarchiadau

ffQrdd

01 cyfnodau me~'n ysb)''ly yn

phrysurdeb

Tokyo. Dlolchodd y Llywydd
iddi am greu darlun m_or fywiog
O'U lairll.

27: Dim oedfa nac Ysgol SuI.
TYNFA
MISOL.
Enillwyr
Tynfa Miso1 Cymdeithas Cae
Chwarae
Caeathro
ym mis
Tachwedd oedd: £40: (47) Eric
ac Eluned Roberts, Graig Lwyd;
£25: (03) GU[O Bebb, Bryn Mair;
£15: (75) Mai Jones, Crud yr
Awel; £5: (102) Llio June:"
Glanrafon.

Dinlch

vn fawr

chwaraewyr

newydd.

i'r hapMac cu

cyfraniadau
hwy a'r aelodau
ffyddlon
eraill yn cyllido'r
gwelthgareddau
amrywiol cr
budd I'AWB }1Jll mis Rhagtyr,

Norman

Llongyfarchiadau

dderbyn gwobr 'Dyna Dda',
Heddlu Gogledd Cymru am ei
wasanaeth i'r gymuned sipsiwn a
theithwyr yng Ngwynedd ac
Ynys Mon.
MARATHON
ERYRI.
Llongyfarchiadau i Wyn Jones,
Er\V Wen,
ar gwblhau
ras
Marathon
Eryri - marathon
galetaf y byd, - mewn 4 awr 22
munud.
NADOLIG
YNG
NGHAEATHRO. Dyrna'r arlwy
llawn sydd o'n blaenau trwy tis
Rhagfyr yng Nghaeathro:
Nos Iau, 3 Rhagfyr:

7.00 Ffair N adolig, Canolfan y
Capel
Dydd Sadwm, 12 Rbagfyr:
Mynd i nol, codi ac addurno'r
Goeden N adohg ar Y Sgwar
Nos Lun, 21 Rhagfyr:

5.30 Parti Nadolig y Plant Iau,
Canolfan y Capel.
Nos Fawrth, 22 Rhagfyr:

19.30 Canu
Carolau
gyda
Seindorf Llanrug 0 amgylch y
Goeden
Nadolig
(neu yng
Nghanolfan
y Capel pe bai'r
rywydd yn arw)
Dydd Gwener, 25 Rhagfyr:

DIWRNOD

NADOLIG

Dymunwn

Nadolig I..lawen i

bawb

yng

Nghaeathro

cyffiniau.

GOFALU AM EIN CYMUNEDAU
A~~~U M~WNOL A CWVNLLUN GOFAL
GOFAL PERSONOL-BATHIO

LerpwL
Fainl ohonoch chi sy'n cario

·CYMORTH I GODI A MYND fiR GWELU

ccrdyn LrU'YilblClnnu,DUL;Uddl1D

- Gyyyli~1wIPry~e:n:s a Ch~ond:rol.
• RhQglon Tr:p:au Dydd;ol.
• Cerbydau moethus or aool ar
ovtgr 11001 nrAltar.

EISTEDD YN YSTOD Y DYDD
A GVDA'R NOS
GLAPJUAU. SIOPA COGINIO OWTIN
• C~FNOGI PORL
.CY~VLLTU A CWASANAHWAU

ARSENICOL
A VdVChvn hONi gweithio a phobl neu ffBn!i Dvrfa newydd?
·Mae Caredig Cyl yn awyddus I gyflogl pool Ileal I YVellhio
iyda'n cwmni Mae hyfforddiant a ch~fnoaa~th trwyadl ar oa~1.
Rydym yn recf)YUo yn gy~on fel mae'r cwmnl yn ohijngu ~c

• CQrbVd7 ~c 14 sedd ar gasl ar
syler te~thwyr mses awyr Qe
ar aVfer IOgi preltar.
• Adrnn teithiClu gmp - yr holl drofniodou YVodi'u sYVneud i
arch~bi~d~u aw~~tv
~ IIllng. tQlthlau. archgOI::lCJ::lLJthgarra
uigyvyOulOOQU

anoan OWalthwyr I W91thiOunat rhan amser. amser lIawn
9ydo'r

nos Am fanylton pellach cysylltwch

n@u

3-

lola n~u ~lIis WynJon~sar-

Hangor01148671611 Uun i6wener Oriau'r Swyddfa S·5pm.
Y :)gwar, LliJnrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4AA
Ftan: 01286.615115

l

UII~Dfl'INTfC'ffORDD

• Ffacs: 01266·6111Z6

~-bo~t~info(ID:lrvonia.co.uk• Gwefan' www.arvonia.co.uk

~

i

Hughes, Llyngele, ar

Evans, Llecvn Clyd, am

sgwrs ca,vsom ninnau gipol,vg
ar ysb1ander yr 9dei19d9u. eu
a

Pentrefwyr

GWOBR.

i Cudwaladr

i'w trawsblannu
i gorff ci fab, Paul. Erb) n hyn
mae'r ddau adref ac 'lO g\lJella ar

fyw

son am y cardiau ym meddygfa
newydd
'Hafan
Iechyd'
Caernarfon yn ddi wed dar. A oes
gwybodaeth
ar
gael
ym
Meddygfa'r Waunfawr?
Y DYN BIONIC. Erbyn hyn
mae Bryn Griffiths, Delfryn, yn
dechrau arfer gyda'i benelin
newydd. Diolch i Dilys am ci
gludo i Abergele ac yn 01,
droeon yn ddiweddar.
GWASANAETHAU'R CAPEL.
Cynhclir yr oedfaon canlynol
ym mis Rhagfyr
6: 11.00: Ysgol SuI
2.00: Parch Iorwerth Jones
Owen
13: 11.00: Ysgol SuI
20: 11.00: Ysgol SuI
5.30: Oedfa Nadolig y

WeI, diolch i gydweithrediad
pawb roedd yn bosibl, ond yn
Ilincdig. Plis, plis a O~ modd
mynd yn 81 i'r hen drefn 0
hysbebu'r drefn plygu cywir am
y deuddeg mis nesaf BOB MIS
yn yr Eeo? A oes unrhyw un yn
darllen
acw
ac yn deall
problemau pentrefi bychain?

blasu.
eymud ymlaen i weld rhasor o'r

0

_-

YPARC'PARe MINAI· GWYNEDDu.514f8

FFON-0124H 672622 • FFACS- 01248 672601
fROST- post@_caredig.cOlll

a'r

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd
Oda oddi wrth bawb yn
A

SlOP a FFERM FEL
YR WYDDFA
GWIN
a
M E0 0

STRYD FAWR, LLANBERIS

Ffon:

Nadolig Llawen
a

870218

''''''-!II.

Diolch am eich
cefnogaeth drwy'r
flwyddyn

Mel

Blwyddyn Newydd Dda
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi umh bawbyn

oddi wrth bawb yn

Sychla~ha~,.Altro
Ailwnio

DMM
LLANBERIS

~
\.

V

0D A Sb

Casglu a Danfon

~II

~~

S4 Stryd Fawr, Llanberis

Ffon:

870088

GWASANAETH GOLCHI A SMWDDIO

.qJJtfofi;J LlOut'fl a
1IIu~tfdjj71:;V!l'~/ftf1Jdiz
oadiu'T/li

Dylan

Stryd Fawr Llanberis

Ff6n:

www.dmmwales.com

870777

Manteisiwch ar y cyfle i brynu dillad a nwyddau
awyr agored - hyd at

50cro i ffwrdd.

CYfARCHION Y TYMOR A DYMU NIADAU GORAU

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

oddi wrth

Dylan Davies
Stryd Fawr, Llanberis
Ffon: 870328
llANBERIS Ffon: 870225
Therapi Lecnyd a Harddwch

:___,-;0. '""""

Ttiniaeth- GUJ'llel,eL{)'l!aid e Groenvlnuytatlrucil
(PRIOD.4~i.'tCIJL).~UI(()J\·/tRBEi\·JVI(;)
'rvt.mto ().\IASSA C£) ,iJ\1RYU'10L

Ceir ar werth; M.O.T.
Gwitsitnil@th Torri lawr Ddydd a Nos

09

f

srurn t-'AWH,• LLANBERIS

Ol~86 872646

li1'..)
"* Priodasau * Dathliadau e~
. ..
~
* Achlyeuron Arbennig
fff * Cynadleddau * Pwyllgorau
* 9wydlen Bar * cmio Dydd Sui
.

.

.•

. '"
I I

I

WI

-.
•

THE LEGACY
ROYAL VICTORIA HOTEL

•

LLANBERIS
Nadol'g t.tawsn a Blwyddyn N@wydd dda
oddi wrth baWl) yn y gwosty.
Dlolch am eloh cefncqaeth trwy'r flwyddyn.

Ffoni

Llanberis 0870 832 9903

WP-C"h ~,!I!.-li'~

M ~

C!f._ arcfiion 'fi@.ao[ig
PENISARWAUN
a BRYNREFAIL

Blodau

Nadolig Llawen
a diolch am eich
cefnogaeth
oddi wrth

Penisarwaun Ffon: 870605

Alwyn a Sarah

•
PEINTIWR AC ADDURNWR

Rithoedd Celyn,
Coed Nadolig, 'Crem Pots' a
Rithoedd Drws.

PRISIAU RHESYMOL
Basgedi Planhigion,
Trefniadau blodau Sile.

TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 870846

RHODD O'R GALON YW BLODAU

Nadolig Uawen
A Blwyddyn Newydd Oda
iholl ddarllenwyr yr Eco

Dylan Gri ith
Trefi'wr Angladdau Annibynnol a Lleol
TROS·Y·WAEN PENISARWAUN

Hoffwn ddiolch i'n
cwsmeriaid Ileol am eu
cefnogaeth trwy gydol y
flwyddyn!

Gwaith Cerrig Beddi
Gw~anMth Teimladwy a PIImOTWI
24AuwyDydd

Capel Gvrffwys Prei/at
rtf Gwas4tflUtlw', Holl A,.dal

CEBBYDAU CLASUBOL YR WYnDFA
Cyr1IaeddWchYawn Steil "'aWD tamyd RIJ/IJ Hopce
AA cyun MIODASAU, KNBlMOD.c

ACHlYSURONARBBtHIG tRAIU

C!i .archion. 1{aao[ig
CWM-V-GLO

Cafti caban, Yr Han Ysgol, Rrynrefail

www.c;abin-cyf.org

caban@Gaban-cyt.org

0128& 685 500 (eaffi) 0128S 886 462 (swyddfa)

Nabolig iGluwtn a
IJlwUbbUn N 2wUllb
ilia obbi wrtlt

Dda oddi wrth IRFON a phawb yn

~'ORIEL

LONDON
GARAGE

~~
Gvvaith ororreslvnot or seton orau Dab arnsar

---••••

.. ~ ~ «:

I=fon: 970234

FroolFra~; (01186)870881
Owasanaetl1 rframio
Lluniau 0 bob math ar gael ar y safle

flrddangosfa 0 luruau gwrelddioJ
gan Artisbaid Lleel
.: .: .: ..

Cwm-y-glo

Cwm-y-glo

Prisiau Rhesvmol

AM !jET~OL. DEISEL.
OLJ;W, AMRV~AL
ANAl i~QION MODUAO
A PHAPU~AU N~WVOD

too--

Ri~biU"ds. HWDpbreY$

CWM
Ar Cper EiGh Holl Anghonion Gwre~ A Plymio

Nadolig
Llawen a
Blwyddyn
Newydd

Ar agor: B.30-6 Llun-Gwener
8.30-1 Sadwrn

-=
~

MOT. Disel, Petrol
Gwagana~thac
Atgywerrlo

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

YSGOL GYMUNED.

Diuimod gwisgo pine, 23 Hydref
Diolch
i bawb a wnaeth
ymdreeh i wisgo pethau pine ar
y diwrnod
yma.
Gwnaed
easgliad 0 £140.10e ruag at yr
achos teilwng, Gancr y Fron.
Ymgyrcli

plentyn y Nadolig.
Casglwyd 19 0 foscys o'r ysgol

ddydd Mercher, 11 Taehwedd.
Roeddent yn llawn 0 anrhegion
i'w hanfon i blant llai ffodus.
Dioleh i'r rhai a fu'n brysur yn
paratoi'r bocsys.
Noson Agored. Cynhaliwyd
noson agored i'r Rheini gael
cyfle i edrych ar wai th eu plan t
ddydd Mawrth, 17 Tachwedd.
Roedd cyfle hefyd i bawb alw
draw yn y gegin i flasu
gwahanol fwydydd o'r fwydlen
cinio ysgol. Diolch i Anti
Carolyn a Gwyneth am bararoi'r
bwyd.
Flalr Nadolig. Cynhelir y Ffair
Nadolig nos Iau, 10 Rhagfyr ..
Bydd amryw
0 stondinau
gwahanol ar gael. Gobeithir y
bydd Sion Corn yn galw draw
yn ystod y noson. Croeso eynnes
i bawb.

CY1lgerdd Nuaolig. Cynhelir

)'
cyngcrdd elen i ddydd Mawrth,
1) Rhag[yr. Bydd pcrtformiuu
am 1.~Oo'r Sloch y pnawn a 6.00
o'r gloch yr hwyr. Bydd yn

10.00 o'r gJoch. Pris i oedolion
fydd £6.50. Bydd aelodau'r
Ysgol SuI am ddim. Enwau rhag
blaen i Ffiona Jones. (8722131)
neu i Elizabeth Jones neu Ann
Ifans,
CYDYMDEIMLAD.
Anfonir
ein eydymdeimlad
llwyraf a
Rhian Thomas,
2 Penrhos
Wylfa, Seion, a'r plant, Elin a
Morgan, a'r teulu 011 yn eu
colled
annisgwyl
ym
marwolaeih
Darren,
gwr
yrnroddgar, tad amhrisiadwy,
mab a mab yng nghyfraith
annwyl a brawd a brawd yng
nghyfraith arbennig.
Ein cydymdeimlad dwys hefyd
a Berty Pritchard, 3 Llys y
Gwynt, ar golli ei chwaer yog
nghyfraith a modryb i Heulwen

Fercher, 16 Rhagfyr am 6.00 yo
y Neuadd
Gymuned
(nid
Rhagfyr 17). Ceir eitemau gan
aelodau Band Deiniolen, Plant
yr ysgol, Teulu J obn Eifion a
Marina ac aelodau o'r pwyllgor.
Bydd cyfle i ganu'r hen garolau
a chael mins pei a phwnsh.
Croeso i bawb ddod i ddathlu'r
Nadolig.
Pris mynediad: £2 i oedolion.
Cynhelir Pwyllgor ar nos LUll, 7
Rhagfyr am 7.00 o'r gloch.

a'r teulu.
Cydymdeimlir yn ddwfn hefyd
a Nansi Jones, Meillionydd, ar
golli chwaer yng nghyfraith

annwvl,

Wyn

Marian

CYFARCHION Y NADOLlG.

o'r

Waunfawr, a modryb garedig j

Annwen

a

cydymdeimlad

Dylan.
air

Ein

teulu oil.

CRONFA PENSlYNWYR.
Pel Bonus Loten. Enillydd mis
H vdref
oedJ Mr Richard Jones,
•

Heather Bank, g}'da'r rhif lwcus,
49.
(:,'110
Eleni

Nadotu;

\1

byddwn

PeJlsivrzw_vT.
yo

mynd

i

bosihl nrvnu tocvnnau o'r }TSgol. westy'r Grand yn Llandudno,
GWELLHAD.
Dymunir
dydd Sadwrn, 5 Rhagfyr, Bydd y
gwennau buan i bawb sy'n sal yn bws yn cychwyn am 10.~O o'r
y nentref. Rvdvm yn hynod gloch. Bydd cyfle i wneud
Calch fod g~An Jarvis a Jordan

vchvdig

wedi gwella wedi eu triniaeth yn
Ysbyty Gwynedd.
YSGOL
SUL
BOSRA.
I
ddathlu'r Nadolig, trefnir Trip

yna bydd y bws yn elude pawb
i'r gwesty am ginio Nadolig
erbyn 1.30 o'r gloch.

0 siena

ar 61cyrraedd ac

Llongyfarchiadau
i William
Lamb, Blwyddyn 7, ar gipio'r
Tlws am y mwyaf 0 farciau
ymlacn llaw ac am y Tlws
Cyfrifiadureg.
Llongyfarchiadau hcfyd i Anest

Bryn. Blwvddyn

l2. ar ennill y

Tlws am Y marciau

uchaf am

gystadlaethau
Ilwyfan,
Llongyfarchiadau mawr i'r ddau
ohonoch.

E1STEDVFOD
BENTREt:
Cvnhaliwyd yr Eisteddfod nos

i

Wener, 20 Tachwedd, yn y
Neuadd
Gymuned.
Bydd
adroddiad manwl yn y rhifyn
nesaf.
PWYLLGOR
NEUADD.

yma

er

T)<nnwyu Clwb Cant Tachwedd

cadi arian i gynnal
c1nio N!ldolig elenl.

y

a'r enill\vyr oedd: Mi~s Mair
POlllkes, Bryn Hyfryd a Wil

Noson Bingo a Flair Nadolig.

ar dren bach Llvn Padarn fore
"
~ul, 0 Rhagfyr, am 10.15 y bore.

!;cfnQgi'r

Bydd cyfie i'r plant gael gweld

mwyn

Sion COrl'l]ganl y Plant .. n chllel
anrneg tach gandtlu, Gofynnir i
bawb fod yno yn brydlon erbyn

Aelodau Ysgol Sui Bosra sn cofio'r bechgyn ar Sul y Cofio

Diolch

i hawb

uuwy

a ddaeth
noson

EISTEDDFOD

YSCOL

BKYNREfA1L.

Jonc~, firyntirivn,

C~lnhelir y Nason Wasael ar nos

Bydd Pat ac Arnold yn anfon
rhodd i'r Ambiwlans Awyr y
Nadolig hwn, yn hytrach nac
anfon
cardiau.
Dymunant
Nadolig Llawen i bawb.
Dymuna
Eirlys
Jones,
Gwynant, Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i'w
theulu, Ifrindiau a chymdogion.
Ni fydd yn anfon cardiau y

Nadolig hwn.
Dyrn una
Mrs
Llys

Pritchard,

Blodwen
Gwynt,

y

Nadolig Dedwydd a Blwyddyn
Newydd Lewyrchus i'w theulu,
a'i ffrindiau.
P.cN-BLWYDD ARBENNIG.
Llongyfarchiadau
i Delyth
Williams,
Pen y Gaer, ar
gyrraedd pen-blwydd arbennig.
Dymuniadau gorau gao y teulu
a ffrindiau a phawb yn y
cymdogion

pentref.

..
PARTION

GWASANATTH J

r [OL

AR GYFER

• PRIODASAU
PEN-DLWYDD

HhUYDD ' DAtYN5 • GWYLIAU

RHOSTIO
l\IlOCHYN
fiR

v""'l(.l"'ER

PUH ACl1LYSUR
A

CONSEAFATERIS
GYFLEfiWYR AWDUADODAU Ll~OL

• POlrUon rh-wnl40

FfENE5TRI • DRYSAU •

Busne~ teuluol gyda. blynyddoedd Q brQfiad
~ronlwcl7 - lfIo'r7 C05(IOdtm i gaul prls
MEN YOQOL. QL.ANMO~LVJ.J

LlAJJrlUQ ll&& 2~G

(01Z86) 67BG1 B
(01 Z4fJ) 670081

(dydd)
(no\»

02 0 ffermydd lleal

DRWY'RPOST
I dderbyn liCO'R

a ~()'

• Gyda saws atal a 5twffin mewn
.. Eeo l1ili)Q

rholiau
h~.fyd os d1munwsb

WYDDft\

ij~h dnvl1 bob nUs
cysylltwch ag
Olwen HURhcs.
Mue: e:l IDanyiiuD 'YG,\,yllt
i'w cael ar y ehwith

OJ!WCS,MAE 0'

FLA5U)!

Cy'V'lIlwch ~

JOHN BRYNAfON
LLANI{UG
VOVNCIG ar 6751~O/673158
flOn JymUdllli 07798 718198

\\'e(an: \\I\\I\Y.ydyndg,co,uk
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LLANBERIS
Gwyneth ac Elfion Roberts, Swn-y-Gwynt, Ffon: 870740

CYMDEITHAS
UNDEBOL.
Cafwyd noson braf a hwyliog yn
nghwmni Mr Norman Evans,
Niwbwrch, ar nos Fawrth, 10
Tachwedd a ddangosodd i ni
amryw ffordd 0 drefnu blodau.
Prynwyd rhai o'r trefniadau gan
rai o'r aelodau ar )' diwedd, a
chafwyd un trefniant yn anrheg
gan Mr Evans, a enillwyd gan

Mrs
Cathryn
James.
Llywyddwyd y noson gan Mr
Gareth Jones a rhoddwyd y
diolchiadau gao Miss Dilys Mai
Roberts
CANU
CAROLAU
A
DATHLU'R NADOLIG. Ar nos
Fawrth, 8ed 0 Ragfyr am 7:1Syb
yn Festri Capel Coch, bydd
gennym noson agored i bawb i
ymuno a'r Gyrndeithas, dan ofal
y Parchedig John Pritchard i
ddathlu'r
Nadolig.
Cawn
eitemau
gan Gor Lleisiau
Lliwedd, arweinydd y gan fydd
Mr Gareth Jones a'r cyfeilydd
fydd Miss Marcia Thomas. Bydd
paned a mins pci ar gael, felly

dewcn i ganu a dathlu G\Vyl y
Ocn~
YSGOL DOLDADARN

Diolchgarwch

-

Buom yn

Bu'r plan t yn cymryd rhan
mewn amrywiol wei thgareddau
vn vstod y dydd ac roeddynt
wedi elwa o'r profiad.
Ymweliad a'r Archfidy - Bu
disgyblion blwyddyn 5 a 6 ar
daith
i'r
Archifdy
yng
Nghaernarfon er mwyn dysgu
mwy am y mor a gwaith hanes y
tyrnor, Buont hefyd yn crwydro
o arngylch y Doc er mwyn
edrych ar sut mae'r lleoliad wedi
datblygu dros y blynyddoedd.
TE BACH NADOLIG.
Cynhelir Te Bach Nadolig yn
Festri Capel Coch am 2.00 o'r
gloch y pnawn ar 9 Rhagfyr,
Bydd )' te yng nghwrnni 'Cor
Bytholwyrdd', sydd yn canu er
mwyn pleser. Y r arweinydd yw
l\1rS Mattie Hughes a'r cyfeilydd
yw Marcia Thomas.
Dowch i gyd-ganu, cael paned a
sgwrs ac yrnuno yn y dathlu.
ADRAN
LI.AN BERIS O'R
LLENG
BRYDEINIG.
Dymuna'r Pwyllgor ddiolch i'r
rhai a gymerodd ran yll Apel
Popi 2009. Diolch arbennig i'r
merched, Awen, Delvrh, (;lenys.
Gwen a Helen, a fu'n casglu 0
ddrws i ddrws yn Llanbens ar
dywydd mor ofnadwy. Diolch i'r

Arweiniwyd yr Orymdaith o'r
Eglwys i'r Ganolfan Gymuned
gan Gadeirydd yr Adran, Mr Ted
Morris.
Mae'r Pwyllgor yn ddiolchgar
iawn am yr holl gyframadau a
dderbyniwyd,
bydd y swm a
gasglwyd }'D cael ei wneud yn
hvsbvs vn v dyfodol agos.
DYl~iU~IADAlT'R NADOI ...IG
Cyfarchion y Tymor i'r teulu,
ffrindiau a chymdogion oddi
wrth Mrs Nan Wilson Evans,
Manod, Ffordd Capel Coch.
Llawer
0
ddiolch
am eu
caredigrwydd trwy'r flwyddyn.
CYFARCHION
~ADOLIG.

CROESO
ADRE}<~ aCroeso
adref i Capten Dav id ForresterAddie,
mab
Awen,
Stryd
Warden, yn dilyn ei wasanaeth
hefo'r Royal Artillery yn Camp
Bastion, Helmand
Province,
Afghanistan,
ers mis Ebrill.
Diolch 0 galon i bawb yn )T
cyffiniau am eu cefnogaeth yn
vstod arnser anodd.
DYlvlUNIADAU'R NADOLIG
Hoffai Enid, Delfryn, Ffordd
Capel Coch, ddymuno Nadolig
Llawen a Blwyddyn Newydd
Dda i bawb, gan na fydd yn
anfon cardiau'r flwyddyn hon.
DIOLCR.
Dyrnuna
Kyffin

Dvmuna Mr Gordon Owen, 46

ddiolch i'w deulu a'i ffrindiau

Maes Padarn, N adolig Llawcn a
Blwyddyn Newydd Dda i'w

am

deulu a'i ffnndiau. N 1 fydd yn

hen-hlwydd arbennig, Diolch yn

anfon eardiau Nadolig eleni.

Iawr iawn.

DI()LCH.

Dymuna

Gwyneth

dalhlu'x- DiQlchgax-wch yn ) r
Ezlwvs eleni 9 buom yn diolch
aID amrywiaelh Q bethau ac yo

48 nusnes Ileol a gvtuncdd i Jones,4 Stryd Siarlot, ddiolch )'n
Iawr lawn i'w tneulu, tIrindiau a
flychau casglu a popis fod ar gael

edrych ar Affnca a Cnymru gan

ar eu sane, Eleru eto, diolch i

weld

Army Cadets Llanhens,

y

gwahaniaetn

wlad.

tebygrwydd

rhwng

Gwnaethpwyd

a'r

0

dan

chyrndogion am y Ilu cardiau ac

anrhegion

rcolucih Sgt G. D. Owen, a fu

casgliad

arngylch )' penuefi cyfagos yn

chi gyd.

casglu arian at yr Apel.
Dymunwn
ddiolch heh·d
i'r
•
•

Dymuna

tuag at Ymchwil Caner a daeth
rhai o'r plant a ffnvylhau yn

i ganreti benoed y
pentref. Diolch i ba\vb am eu
cefnogaetb
ac i'r Parchedig
Townsend am ei anerchiad.

Eglwys ac 0 amgylch y Gofgolofn
am 11 o'r gloch fore SuI,

Ymweliad san Angela Roberts

Tachwedd yr Bed, lIe cafwyd dau

- Cafodd dlsgybJion blwyddyn )

fUllUd 0 ddlsra'vrw~rllLl cyn go~ot1
y rhithoedd ar y C;ofgoloin. Mae

rllodd

Roberts 0
fudiad Oxfam a threuliodd
ddiwrnod eyfan gyda'r plant yn
trafod hawliau addysg i blant.
ymWehad gan Angela

rhai a gefnogodd ac a gYJllerodd
ran yn y G\vasanaeth Cofio yn )rr

yn arhennig i Mr
Derek Jones am aT\\'9in ~' dd9U
\vasanaeth.
cin diolch

a ddcrbyniodd

ar ci

phen-blwydd yn SO oed. Diolch i

y ddwy

0

y dymuniadau
da a'r
anrhegion a dderbyniodd ar ei

T1\NGNErEDD

YR

Dilys

WYL.
Baylis

dangot!f(!dd dros W}'l y Nadolig,

a Blwyddyn
New11dd llawn
bendithion i ba\vh.
DIOLCH. Dymuna T Jifon a
Karen Owen, 9 Stryd Yr
Wyddf.'l1 dd~o]ch i.'w teulu

cardiau a d}'lllulliadau gorau a
dderb)'ni,v)'d

ar achlysur eu
Priollas yng Ngllapel Glan Rllyll,
0

Cynyrchion Coed:
Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol

t\'lt

fIrlndiau urn yr hull anrhcgioll,

Llanwnda ar y 24aln

GWYNANT
P E CE

Uned 1, Fferm Bryn Afon

LLANRUG
Ffon: (01286) 674183
(0569) 699901

Hydref.

YBWTHYNTE
~ib ~
~

rill'! T

i""1WfT ION-

{01286)-6~6804
N~U

ac OFFER BEICIO
AR GYfER YR HOLL DEULU
"TQIKI;S a QUADS" TRVDAN
i BLANT· liM BRIS CALL!!
Dcwch iYield AIDn yn orlc~h1fNAI urn WDlDnoclh reflonol

O~1~095~OO~

(012R6)&72808

VIIWW.COUn;\ nt.co.ll

k

~\c;vcnece\',nant.co.uk

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

•
DIOLCHIADAU.
Dyrnuna
Gwen a Stephen, Afon Rhos,
ddiolch yn arw i bawb am y
dymuniadau da, y cardiau air
anrhegion a dderbyniwyd
ar
achlysur
genedigaeth
Lois
Gwilym. Diolch yn fawr.
CYFARCHION
NADOLIG.
Dyrnuna Mrs Megan Pritchard,
Golygfa, Bryn Moelyn, Nadolig
Llawen a Blwyddyn Newydd
Dda i bawb, gan na fydd yo
anfon
cardiau
Nadolig
y
flwyddyn hon.
Dymuna Gertie ac Ellen, Hafan
Elen,
Nadolig
Llawen
a
Blwyddyn
Newydd
Dda IT
teulu, ffrindiau a chymdogion
am na fyddant yn gyrru cardiau
Nadolig eleni.
PROFEDIGAETH.
Cydyrndeirnlwn
yn ddiffuanr
iawn a theulu Bryn Heli, Ffordd
Glanffynnon.
Bu farw Mrs
Elizabeth Jones yn sydyn iawn
ar 5 Tachwedd. Bydd coiled
enfawr i'w gwr, Maldwyn, y
plant, John, Gwyneth, Aled a
Bryn a'u teuluoedd, yr wyrion
air wyresau, ei gor-wyr bach, ei
b r aw d Gwilym

Koedd

a'r

tculu

Elizabeth

011.

yn

berson
noblozaidd iawn ac fe Iydd
chwith mawr ar ei hoI gan gynblant yr ysgol, ei chydweithwyr,

gyda'r teulu.
CAPEL YRHOS
LLONGYFARCHIADAU
mawr i Mrs. Enid Whiteside
Thomas, Dolwar, ar gwblhau
deugain mlynedd fel blaenor yn
y capel. Cyflwynwyd tystysgrif
iddi gan yr Henaduriaeth
a
thusw
0
flodau
ar ran
swyddogion ac aelodau Capel y
Rhos.
Diolch
yn
fawr,
Mrs.
Thomas, am eich gwaith a'ch
ymroddiad
ar
hyd
y
blynyddoedd.

OEDFAON MIS RHAGFYR
6: Y Gweinidog
13: Oedfa Ieuenctid gyda
Mr. Andrew Seta tree
20: Oedfa Nadolig y plant
27: Cyfarfod Gweddi
PLAID CYMRU
Daeth criw da 0 aelodau a
chcfnogwyr Plaid Cymru at ei
gilydd er gwaetha'r
noson
storrnus, nos Fercher, Tachwedd
18, i fwynhau Noson Goffi yn y
Sefydliad Coffa. Cafwyd amser
difyr yn sgwrsio, gwerthu a
phrynu. Gwnaed elw da a bu
pawh yn hael iawn gyda'u
cyfraniadau. Enillwyd g,"vobrau

yn )' raffl gan Mair, Mcirwen,
Cliff 9C Eirwen, a chvhoeddwvd
eriwau cnillwyr

Clwb Cant am

fib Tachwedd: £10 Arwel Joncs;
stall· }r ysgol a'r Itrindiau Iu.
S£PVDI~IAD
(:()~·FA. £5 Itanwy Jones. DioJchodd y
Enillwyr
Clwb
Canl
mis
Ll>"v)rdd> Ph),lli~ Ellis, i Pat
Tacnweud ocdd: £20: Mrs E. [once (1 fu'n trcfnu'r Clw b Cam
Roberts (Wavell); £7: Mrs D. yn ystcd ~r pedair blynedd
Jones, 2 Talvbont; £5: Mrs M. diwethaf, ae i Olwen Hughes
1 5 Afon Rhos.
PRlODAS AUR.

Jones)

Llongvtarctnaoau mawr i Owen
a Megan,

Wern,

Ffordd

yr

Orsaf, or eu dsthliad. Goheithio
y

cewch

amser

gwerthfawr

•

sydd newydd ymgymryd a'r
g~vailh. Dio lchwyd hefyd i
Meinven a Mair (lm baratoi'r te
a'r coffi, ac i Vera am drefnu'r

raffl
MERCHED

Fawrth,

10
Tachwedd,
estynnwyd croeso cynnes i bawb
gan y Llywydd, Margaret Parry.
Anfonir cofion arbennig
at
aelodau o'r gangen sy'n sal ac at
Ifan
Parr}',
gwr
Helen.
Atgoffwyd pawb am y Noson
Cwis, nos Wener, 20 Tachwedd
yng Ngwesty Seiont Manor.
Y mae nob aelod wedi cael 4
l1yfr raffl i'w gwerthu, bydd
angen y bonion air arian erbyn

brysur yn mesur, plygu, gludo
ac addurno. Roedd ffrwyth y
llafur yn creu arddangosfa
hyfryd a lliwgar a phawb yn
hynod falch o'u campwaith.
Diolchwyd i Pat am y paratoi ac
am yr arweiniad cadarn, gan
sicrhau
noson
hwyliog
a
chyfeillgar
i bawb.
Bydd
rhywun go arbennig yn derbyn
y cerdyn air hoes anrheg y
Nadolig h wn!

cyfarfod Ionawr, sef ar y12fed.

Bydd Cinio Nadolig y gangen
nos Fawrth, 8 Rhagfyr yn

Llongyfarchwyd Megan a Now
ar ddathlu eu Priodas Aur.

noson

Gwestai'r

oedd yr

arnryddawn
Pat Jones, Cae
Coch, Brynr efail
wyIleb

adnabyddus i bawb, yn enwedig
i'r rhai sy'n yrnddiddon ym myd
celf a chrefft, Hedfanodd
yr

symudol: 07796881188). Dioleh
i Margaret, Linda ac Olwen am

bocs anrheg. Roedd pawb yn

)' baned.

"54

-.

,

Cofiwch gefttogi ei.,
holl hysbysebwyr

CDH
Ymgynghorwyr Ariannnl
Annibynnol
2 gtryd y Ptas,

.

nY"UR b.3ch .3 tta.awr a:r e:"l('1 :'1' ~f~~
poh
mlth () 10m Dcelfar - n()~w~ltlllau allan,
pw-tlvn, \rip!"" ,,~"ti. Cwasanaeth
ri\"~I\~l\1
~t'hD)O'!lU rhg~ymol (lJn
(01248)

D. P.0

ENS

g T.l~ ()nnen. ~fordd y r Jyn.
fare Mcnai, Bangor
(Ol~4Q)~'.!4~O

Dc\vch

aLOIl1

)rl':VI.';r;Qnt a

am ~gor

yngllyl~h
materion llriannol

RI-IIWLAS

JONES
Teglon, 5tOd Tolybont

LLANRUG

67736~
neu symudol

07979

6~0996
• Trw:;io ceir a foniou

361044
I

CERIS

Caernarfon

(01186) 672717

DYSUS RHIWLAS

Christian, Gorlan y Rhos, Ffon

amser wrth i bawb gael cyfle i
greu ccrdyn Nadolig a gwneud

Y WAWR. Nos

MOIJ gll}wLi L1PlVllLi l.lll'lnlI/ dill! 11 wedll1tr(Jjl1l ·ClC·Tzewvdd,
JVclcl wcdt
(iUfit Iii IJQddi K"Tl Mr Dc.J'l.JC Roclwllc] Talanl G~nt't()ro8' l~lanrtllJ·lluasai'r
tl'21lb 911 JwJ11. d,nlrJl_V71!£JWT Ifl[Vll lddf) am gi Ml!JtlUJll1llfl a·t ILaclzOfti.

'Bistro', Gardd Fon, Y Felinheli.
Bydd y bws ym Mhenisarwaun
am 6.30 ac yna yn codi aelodau
Ffordd yr Orsaf air Sgwar. Os
nad ydych wedi rhoi cich enw i
ddod, cysyllter
a Margaret

• Cw~;+hMOT
Awdurd<>dir a Th~I;Talln }II'
A",.iurdod Cw..~n ...,th ..u Ar~3D.J101

• Meconic profiodol i~w"

• Prisiau cystodleuol
1~

...

DEINIOLEN
Mrs Nla Gruffudd. Ffon: (872133)

DIOLCH. Dymuna Sue Jones,
83 Pentre Helen, ddiolch i'w
theulu a ffrindiau a staff yr ysgol
chardiau a derbyniodd ar ei
phen-blwydd.
MERCHED
Y
WAWR.
Decb reuwyd
cyfarfod
mis
Hydref o'r gangen drwy ganu
can y mudiad, yna croesawyd
pawb gan Brenda, y Llywydd.
Anfonwyd cofion at yr aelodau
oedd
yn methu
bod yn
bresennol
drwy waeledd
a
chydymdeimlwyd
a Lona a
Sandra,
oedd
wedi
cael
profedigaethau yn ddiweddar.
Bydd dau dim o'r gangen yn
cystadl u yn y Cwis H wyl yn
Seiont Manor a chawn yr hanes
yn rhifyn nesa[ yr Eco.
Croesawyd y ddwy chwaer,
Pat a Pauline, oedd wedi dod
atom i ddangos sut i wneud
cardiau Nadolig. Cafwyd tipyn 0
hanes
gan Pal ar sur y
dechreuodd y ddwy ymddiddori
yn y grefft ac wedyn aeth yr
aelodau ati i wneud cardiau eu
hunain, a chafwyd nason ddifyr

hun ar y sgrin fach yn hel
atgofion
mewn cyfwel iad a
wnaerh
ali
phlaru
rai
hlynyddoedd yn 01. Croesawyd
Mrs Gwen Jones gan Mr Bryan
Price a diolchwyd iddi gan Mrs
Anne Lloyd Jones.
NOSON
TAN
GWYLL~
Cafwyd noson tan gwyllt hynod
o swnllyd yn yr Ysgol Feithrin
nos Wener, 6 Tachwedd. Daeth
nifer i weld y sioe lliwgar ac i
fwynhau'r bwydydd oedd ar gael
yn yr ysgol. Diolch i bawb a
gyfrannodd
at lwyddiant
y
noson.
SlOP NEWYDD. Da iawn yw
gweld menter newydd yn agor
yn y pen tref, sef agor Siop
Llanbabo ar y siryd fawr, Mae r
siop yn gwerthu popeth, 0 ddada i bapurau
newydd
a
bwydydd,
ac yn
cynnig
gwasanaeth danfon neges i'r
rhai na all Iynd i'r siop eu
hunain.
Dyrnunwn
pob
Ilwvddiaru i Simon a Rachel
gyda'r fenter hon.
CYDY l\1DEI.l.\1L\VN yn ddwys
c1 theulu'r diweddar Ton,'• Crane,

dros ben. Diolchodd Brenda i'r
duwy all} ddod atom a hcf)rd all}

Pcn trc IIclcn
ddiwcddar,

am yr hall anrhegion,

arian a

roi neth o'u cvnnvrcn at v raftl.
Carai Loria ymddiheuro
aelodau

i'r
am Iod ncwyddion y

cyfarfod

yn

fis

vmddanzos
rheSW1"l'l am

yn
hyn

hwyr
vr

Eco.

yw bod

yn
Y
y

a

newvdd.
NOSON

CALAN

GI\E.t\F.

ddau cyn y cyfarfodydd.

gyda disgo, bwydydd a gcmau
arswydus
i blan t Y PCDlTCf,

threfnu'r noson.

s8wrs 8an Mrs

Cafwyd
e is t eclclfo d
hynod
lwyddiarmus
eto eleni ar 7

Llanrug, am fywyd a gwaith ei
mam,
Mrs
Dilys
Baylis;.
L'lanbcris.
Cawso m

w cl d

l1uniau

o'i

cnanrer yu Ninorwig a Iluniau
diddorol i zvo-fvnd a'r hanes.
l-Iefyd gwelsom Mr~ Rayli$: ei

ARBENIGO
MEWN CEGINAU A
DODREFN CEGIN
Saer Profiadol e Prisiau Teg
ystyried pob math 0 waith

(01286) 872012
Symudol- 07790 083643

Y TARW

(Bull Inn)

DEINIOLEN

.'

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA
I'W CWSMERIAtD A FFRINDIAU OLL

Diolch i bawb a gyfrannodd a

Cvmdeithas Undebol Deiniolen
vn Nhy Elidir prvd y cafwvd
G\vcn Jones,

Yn cymryd rhan mae Seindorf
Arian Deiniolen, Cor Clychau'r
Grug, Elin Mai, GUlO Gwenallt,
Enfys Roberts a Pharti Triongl
(Deiniolen). Pris myncdiad Y\V
£3.50, sy'n cynnwys paned a de
•
•
a mins pel.

Dymuna Ken, Roberta, Dafydd a staff

1. I. 0 N (J Y f1 A R c H I A 1) A U
mawr i Dilwen, Warren a Jacob>
Rhes
Caradog,
)'11
dilyn
genedigaeth mab a brawd bach

Cynhaliwyd paru Calan Gacaf
yn N hy Elidir ar 31 Hydref

GYllhaliwyd

Cyngerdd N adolig Seindorf
Ieuenctid Deiniolen
Nos Fercher Rhagfyr ged
Gan gynnwys ymwcliad gan
Sion Corn! Fcstri Capel
Ebeneser, Deiniolen,
am 6.30 yr hwyr,

CYNGERDD
NADOLIG. Cynhelir
Cyngerdd Nadolig yn
Eglwys Crist
Llandinorwig ar nos Sui,
6 Rhagfyr, am 6.30 o'r
gloch.

Iarw'n

fu

ncwyddlon i fod i mewn i'r
golygyddion
ddiwrnod
neu
Y GYMDEITHAS
LENYDDOL.

DIOLCHGARWCH.
Cynhaliwyd
Gwasanaerh
Diolchgarwch Dciniolcn dydd
SuI, 18 Hydref.
Yn )' bore, cymerwyd rhan
gan blant yr Ysgol Sui a'u
athrawon, Cafodd y plant hwyl
ar gan u caneuon amserol a
darllenwyd
rhannau
o'r
Ysgrythur
gan yr athrawon
Marina, Ffion, Nia Williams,
Nia
Gruffudd
ac Eirlys.
Arweiniwyd
y cyfarfod
gan
Eirlys a chyfeiliwyd gan Catrin
Llewelyn a John. Diolch i'r
plant am wneud eu gwaith mor
dda ac i'r athrawon am eu dysgu.
Gyda'r
nos
cynhali wyd
Cyfarfod Gweddi 0 dan ofal yr
aelodau a chyrnerwyd rhan gan
Jane, Meira, Eirlys, GI)"n,
Buddug, Marian a Margaret.
lola Llewelyn oedd yn cyfeilio.
Cafwyd
dau
gyfarfod
bendithiol iawn.

IiISTIiDDIiOD
'Iachwedd.

Rocdd

cvs tacl.l u
a'r nos, ac
~

brwd )'11 Y prynhawn
yn bcnllanw ax- wy th nosau

waiih

NADOllG

GADHIRIOI_.

nyfforudi

C1

llAWEN

A BlWYDDYN

NEWYDD DDA

I HOLL DOARLLENWVR
I:CQ'R WVODI=A
oddi wrth
bawbyn

0

llY1>gu cal cd

zan amrvw.
Ithcstr llnillwyr y tro ncsaf

DEINIOlEN
(J=f8n: Lla nberis 970297)
Oiol~h am ai~h c9fnogaath yn vstod

.biz

v flwyddyn

JOHN HUG'HES ali EIlB
lARDLO Carmel B~nedd

JJuddu6'U.')'T :jane- )·r (l;~/I.dJ!o()

11

0 rI 286 8821 66

I

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

CAPEL

Y TABERNACL.
Hyfryd oedd gweld cymaint

0

rieni a ffrindiau wedi dod i'r
capel i ymuno gyda phlant yr
ysgol
yn eu Gwasanaeth
Diolchgarwch
ddydd Iau, 22
Hydref. Thema Y gwasanaeth
eleni oedd 'Bwyd i Bawb yn y
Byd'. Rhoddwyd y diolchiadau
i'r athrawesau ac yn arbcnnig i'r
plant am eu gwaith clodwiw
gan y prifathro, Mr Garern
Jackson.
YN YR YSBYTY. Anfonwn ein

cofion at Mrs Peggy Rowlands
(Maes Gerddi gynt), sydd yn
derbyn triniaeth
yn Ysbyty

Gwynedd.
CYDYMDEIMLAD.

Daeth
profedigaeth Irawychus 0 sydyn
iran Rhian, Elin a Morgan, 2
Pen rhos Wylfa, Seion, drwy
golli pried a thad a mab yng
nghyfraith i Dafydd ac Alice
Morris (Becws gym), Estynnwn
ein cydymdeirnlad dwysaf air
lew u bach yn eu galar a'u
hiraeth.

Ysgol Cwm-y-glo tua 1945/46
(RILes of): Katie Willia,ns, Ceuuoen Hughes, Eirlys Willianzs, Enid
Morris, Hefin JOlles~Mair Eluned, Joh]l TiIOffUlS,Marian J01zes, Mair
Willial1zs, Nellie Pritchard, iWair Parry.
(RIles Ganol): A rfon J01zes, Williat11Rowlands, Helen J.f1y1z, Carys
Roberts, Einir Jones, Mari WjJll, Gaynor Parry, ,'Jargaret Euans, Sybil
Pruchard, Katie lWay, Seltoyn Pritchard, Leslie WY,Z.
(Riles Flae7l): Garetli Pllillips, Melfyl1 Pritclzard, Cecil Morris, Dafydd
Roberts, Leslie Orrin, Graetli Roberts, Gwi(Vl11Parry, EurwY71
Willia171S, Cliff WilllanlS.

Mae pobl dros 50 oed yn
ymddiried yng nghynhyrchion
a gwasanaethau
Plant Cwm-y-glo tua 1936

Age Concern

(Rhes (1): Hazel Maxusell, Mury Ouxn, lvlyfi Hughes, lvlega1l Ouien,
Ohueu Dauies, Kathleen Pritchard, f4nl<l Jorles, £ditJt tYYtl.

(Khes Z): Beu» Greet; VeraParry, 15tfeen Rotoianas, JoYCt; ?, Olive
Gr2Rtl. E1LrrzV"~1Closs, Dtls: Huglll!S. Esme Dmne: ? • learl Roberts,
£;r7>'$ P_,

Yswirlant Cartref

(.RIles J): LI(Jyd ou,'CIL, Jol£" 0, Roberts, Bob rl~illial"s, Da!>,dJ 11ll'u.',
Alex B011d. II!11an Closs. I'IID/Ilas ttuuv.- tf\"'1\1om~.
.
(RIles 4); G-z";ly,,, J)Jnl Boc}l. Gordo" Willi(l/~I~.Ieuan [ff,II,O"lS,
00rOl11.I,;)· uC

Idu/al Pruchurd, JOJIIl

Vswiriant Cerbydau a Diffyg ar y Modur

Yswitiant Teithio

J\Jo""';s.

Cynllunio Angladd

Cyflenwadau Trydan a Nwy

Am fwy

0

wybodaeth ymwelwch a ni yn;
Age Concern Gwynedd a Mon
Ty Seiont, Fiordd Santes Helen

Caernarfon G\~JYneddLL55 2YD

01286 67831 0
gan ddyfynnu'r cyrelrnod; Eco'r Wyddfa
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Gvves'ty
LLANBERIS Flon: 870277

GWASANAETH FFRAMIO LLUNIAU
Arbenigwyr ar fframio gwaith edau a nodwydd
Nifer helaeth 0 luniau ar werth
Dewis eang yn cynnwys:

WILLIAM SELWYN :: KEITH ANDREW
KEITH BOWEN:: ROB PIERCY

~---

---~

www.fframia.com

PARe PADARN, LLANBERIS (870922)
(Ar gau dydd SLII a dydd Llun vn ystod y gaeaf)
NADOLIG LLAWEN ABLWYDDYN ).JEWYDD DDA I BAWB

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

7V..aaollg £(awen a '13f'll'!ftfa!)"

Nadolig Llawen a

~\eWlftfa'lJdiz oaai 'lllrtft.

Blwyddyn Newydd Dda

Dilys

oddi wrth

OR

A lEA

AP AWRYNY

-

Trin Gwallt Teithiol
Trin gwallt merched,
dynion a phlant

yn eich cartref

- ---45
Symudol:

07919 897898
Ffon:

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
; bawb oddi wrth

•

•

A'I FEIBION
Bwthyn Gadlys
LLANBERIS
Ffon: 870444

* Gwerthwr

Gfo
Olew Gwres Canolog
i'ch cadw'n gynnes ac yn glyd!

*

(01296) 871869

HU»lIU!lUUU!f

Cwrw Blasus
Cr08S0 Cartrefol

Cefnogwch

IJJLaNBERIS

•

81n

Hysbysebwyr

Nadoiig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda

i'n Holl Gwsmetiaid

arfirm ~
,&

FFONIWCH YNGLYN A'N

M

YI YMGYMlRYD I PHRIOOASIU • aCHlYSURON ARIINNIG

gg~~H~HHHODDPDDP~~~~~~~~~~P'YFYP·~
• Pilp",rQ\l

N\iwydd

• Rwyd a D~od

• 'Off Livfn~g J
• Roliau a brechdanau

9{atfofig Llatoen a 'B{wgaayn ~wydcf Dda i 6aw6
berchnogton 9 phnwb yn Stop

oidi wrtli

PQ~th B"kg '7l Bi&a
• DVD'G e Fidco
• Ar fibor bob dydd
711m - lOpm

• YciriJfll ivnnu Dre~
gtryd PElWl" L1Mub_rlo

(01286) 870434
lfl

LLANBERIS

Edrychwn ymlaen at cich gwasanaethu drwy gydol 2010

RHEILFFORDD
LLYN PADARN
Dewch am daith ar y tren bach

RYDAU DA AR GAEL

i weld Sian Corn, anrheg i

POB DYDD

bob plentyn a mins pei a
diod i'r oedolion.

CANOL DYDD

Rhaqfyr 6,12,13,19 a 20
Oedolion a phlant £6.50
(0 dan 3 oed - £3.00)
Archebwch rWan - mae'r
trenau yn brysur lenwi.
Ff6n:

01286 870549

A GYDA'R NOS

TE BACH POB OYOO RHWNG 2.30 a 5.00

am fanylion.

Cyfleusterau- Bartion· Priodasau ac Achlysuron Arbennig
Mae'r criw yn diolch
i 'n holl gwsmeriaid
am eu cefnogaeth

KtuWUJ ..c~ a '8fwydd{f1t
KewyU Uda. i clt( i gydl

56 STRYD FAWR LLANBERIS Flon 872686

Mynydd Gwefru

DYDD SUl
RHAGFYR 13 ~@@@
~o'rgloch

Sadwrn 5ed a Sui 6ed Rhagfyr 2009
.'r P~nwythnos 0 stondinau bwyd ac

*

--

Qfl-f'm:l:{~i)~
,--

Seindorf Arian Deiniolen
Cor Meibion Dyffryn Peris

e~

i'l*' Utw-w&wtf"

£~t

anrhegion
'* Mince pies' Cartref
* Ymweliad gao Sion Corn
Adloniant trwy'r penwythnos
... a 11awer mwy!

Ymweliad arbennig gan
Geirw Sion Corn ar y Dydd SuI!!

Pam ddim gwneud diwrnod ohoni ac
ymweld a Phwerdy Dinorwig.
Teirhiall lYWYSyo CYCl1wyIl 0 Fynydd
Gwefr'u

ar

YII CYlllryd tuag

awr

a deg

munud.

I

CELF V

Naggllgl.law~n~

COPAON

Blwyddyn NQwydd Oda

onrn wnn

SUQ LOWQ

MOUNTAIN ART

Efullai prynu anrheg arbennig
yn ein eiop unghyffredin.

Ffonlwch am fwy

0

fanylionl

~TnVD ~AWIl
llANg[;nl~ Q70g2{;

Adetlacl yn a~UI'U111 9.30 yb [all 5.30 yh

~alle Gwe:

Ganolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru,
Llanberls,
Gwynedd LL55 1-UR. Pf'on, 01286 873030
info@ele~tri~mo\lntilin.~o.\lk
www.electricmountwn.co.uk

11 I)Oi1l,

Olno@r(Cilmountalnarr. co. UK

* Am unuau mvnvddOQdd
If PQin,i;;ld\;l\,l

1.(" yygn

am IYfrtlu ClC
~nrho919n

... p,j"tlodau
f'{,,"vfi8

GGStryd Fawr
l.lanbsrls
NQdOlig

Q

S/wvddvn N~wvdtJ

Mae hnwl ban y trcrnwyr, newid y rhaglcn hCD rybudd

I=fon: 012QC Q7' ~CC

I

Olrliaiu Hanes Bra a Theulu
Col. Rheinallt LlwydJ
D. Huw Owen
Cwasg Carreg Cwalch, £12Amcan y gyfrol hon - y gyntaf
o'i bath yn y Gymraeg - yw
cynnig
rhagarweiniad
cyffredinol i'r pril Ifynonellau
sydd ar gael i'r sawl SY'11
dymuno olrhain hanes IJc() a
thculu yng Nghymru.
Ceir
ymdriniaeth
a'r
cofnodion
a grewyd gall
lywodraeth
leol ar hyd y
canriloedd yn enwedig ar lcfcl
)1 plwyf yn eglwysig a sifil, ac
edrychir
ar dystiolaeth
y
gwahanol lysoedd oedd yn
gweinyddu cyfiawnder.
Dangosir rnor bwysig oedd
hcrodraeth ar un adcg yng
Nghymru ac fel y bu i dwf y
stadau tirfeddiannol
adael
gwaddol
arnhrisiadwy
0
gofnodion
i
haneswyr
cymunedol.
TraIodir
arwyddocad
y
tirwedd
ac adeiladau
fel
dogfennau yr un mOT bwysig
atr deunydd llawysgrifol sydcl
wedi gorocsi, boed y rheiny yn
ddogfennau
profeb
neu
ffynonellau morwrol,
Astudir hefyd bwysigrwydd
mapiau
a
darluniau
a

Ilotograffau. hen faledi flair a
thystiolacth ccrrig beddau yn
ogystal a '11allC5 llafar', scf yr
wybodaeth nad yw ar gael yn
unman, yn aml, ond ar gof

Am gymorth;

unigolion.

Ychwancgir

•i g~fchwyn nrosiecr
• i gael h) ffordJianr
••
- 1• OelS10
an'} Oran

0)

t

•i redeg mudlau
•i wirfoddoli

N 't eLL

(!\

GWYHEDD
Yn

IJr

~C'/t1~

~ II

It

9

vo

...
1,/

to

rfoddo'

v ond (0

be"

m n,'V

Df
glOI/lII
'It''t

cysylltvvch & Mani:ell ~vvynedd
y" cofnoSI SrwplHU 9wirfodc.JOl a chymunec.Jol
ymhohadau@rnantellgwynodd.com

www!mi:lnt~1I9wynedd.com

OlZOO 07Z0Z0 neu 01a41 4ZZ~7~

at

hyn
ddeunvdd pnntiedig amrvwiol,
gan gvnnwys papurau newydd
a'r Cyfrifiad ac arwyddocad
enwau llcocdd, ac Ic wclir Iod

rhychwant

eang

0

bvncia'n

cacl cu tralod yn y

hynod ddcfnyddiol hon

gyfrol

.Hosan

Bosau Nadolig
l'r HolJ Deulu
Myfanwy Sandham a Sian
0

Lewis. Gwasg Carreg Cwalch.
Pris: £5.95
Yr union beth i IC11Wi hosan
Nadohg pob teulu. Llond llyfr
o bosau i ddifyrru pI all t ac
ocdolion dros yr Wyl a thu
11Wl1t. Mae'r ddwy awdures,
Myfanwy Sandharn a Sian
Lewis, yn giarnstars ar lunio
posau a chroeseiriau ac mac
Sion Morris yntau yn hen law
at ddarlunio
posau plant.
Perchnogion Newydd!
yn oarnau r traooooiao gwych

WfiVELI:S

Bryn

Be

london

Angela Williams
House, lLANRUG
FIlln

(01286) 673574
PEN CIGYDDION Y FRO
Yr wyn ueot mwyat blasus,
5015'9 cartref
Cigoedd pnrod i'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewg'st

MVNNWCH V GORAU

DEWCH ATOM Nil

Elusen Gofrestred'g 1068851' Cofrestrwvd yng Nghynlru· Cwmrll Cyfynedrg drwy W;Jlanl 3420271

!l{acfofig Llatuen a
f}5{wydd!Jn
~wydd 'Dda

i'n holl
gwsmeriaid
oddi wrth bawb ym

SO-CeR

(01286) 872014

CYNGOR CYMUNED LLANDEINIOLEN
Cyfarfu'r Cyngor ar yr 20ed

0

Hydref
ac ar y 3ydd 0
Dachwedd.
Gweddi. Dechreuwyd y ddau
gyfarfod trwy weddi. Dyma
grynodeb,
fel
arfer,
o'r

cofnodion.
Materion o'r cofnodion
Rhnolas. Cyflwynwyd
ebost
Hefin Williams:
• Biniau
ailgylcbu
heb eu
hailosod
• Arosfan
bws
dewis y
pentrefwyr yw ei osod yn Sgwar
y Post
• Arwyddion Lon Bach Awyr
heb eu gosod.
Penderfynwyd anfon ei sylwadau
ymlaen iGyngor Gwynedd.

Canhffosiaeth
Tre7n Eilian,
Brynrefail. Darllenwyd ateb Dwr
Cymru yn cadarnhau eu bod yn
trefnu gwella'r sefyllfa i arbed
gor-lif i'r ffordd.
Lleoli planlli phroblemau "zeddygol
cymhletb
yllg
Nghymru.
Darllenwyd
llythyr
Hywel
Williams AS, copi 0 lythyr
Wayne David AS. a chyflwyniad
Hywel William:) i'r Ty Cyffrcdin
ar y 1Sed 0 Orffennaf 2009.
Dvwedodd AJed Green bod
srantiau cymunedol i'w cael ar

gytcr prosiectau cymunedol Community cash back, Criminal
cash for pr ojccts (local) y
cvsvlluad yw Alan Johnson A;).
Cyfe~~odd Gwilym Williams at
fan a threlar sy'n rh wystr wrth
ocnr y ffordd yn Alil Sam l1ythyr i Wynedd.
Gyflwynoud
IIuw r. IIugbei>

dd9U bwynt:
1. Mae maine Gors Bach wcdi ci
chadw i mewn yo yr adeilad,

gallai gael ei gosod yng nghae
chwarae Bethel. Gwneir defnydd
mawr o'r un sydd yoo yn barod.
Addawodd y Clerc gael gair ag

ldris Morris

efallai

hangen yn Seion.
2. Mae gordyfiant
11'\>'V)'br

Cl(lO

bod ei

yng ngheg
Cors/Tyclcl;rn

Andro, Bethel- cwyn iWynedd.
Ma;'lc n;.,.wrw;o· D:.1lannocld 'I
faille a ocdd drl)~ y [lorLlll i'r
~anolfan> cafwyd ntcb y Cyngor
~1Inatl llwy oead yn gyfriIol.
A\.V6'l'mwyd ~ofyn; Clwh Orw~g
ILL [uiLlCli'r
~c ~ornui'c [uin\; tl
ocdd 'tn I1ryn LiyA - na~ll ar y
CVlch (!W~ir yn y fan honna neu
erf~rbyn u'r eanvlf"'l.
nyt.(t~ci(\dd PkylltA HI]t~ bod
111i:1illC lycal ci ~o1)od ~Qn
Wrncdd r tu ccfn ~ da~ Llys y
ljwynl J'j hod yn urnu lrucncUtl
i ymernoull
roo i rf~~ tlC
!tmhl1ttt1 M' y tft~f)Ltf)~ - llvthyr i
WY!l~dd.
J.l;~l.t"lla1_l
.,,.1L?1....,.,.,
n.h~W2'L
"

.t!.llltlfOCld I.en Jones nad oes
p~.ll&~rlynii\d tcrfynol wcJi ~i

wf1~ud,1W ,,"~"d. m!l~ ll!lwer Q
WfLll W1 IICO U.

Afon Seumt. Dywedodd Pat Jones
bod gordyfiant yn amharu ar lif
Afon Seiont ac 0 ganlyniad bod
tua 20 erw 0 dir pori yn segur.
Penderfynwyd
cwyno i Dwr
Cymru ac i Mr Arion Winston,
Rheolwr
Amgylcheddol,
Asiantaeth yr Amgylchedd.
Goleuadau cyhoeddus: Ffordd Cae
Hywel,
Penisa'ruiaun
Cyflwynwyd ateb Gwynedd yn
egluro bod y Bwrdd Telathrebu
wedi torri'r cebl wrth osod polyn
newydd. Penderfynwyd pwyso ar
Wynedd i'w hatgyweirio
ar
unwaith
ar gost y Bwrdd
Telathrebu.
Addewid Gwynedd i dorri'r
canghennau sy'n amharu ar ~'
goleuadau yn Allt Rhiwlas, Lon
M)"nydd, Rhiwlas,
19 Bro
Rhiwen a ger Rhif 1. Carfan,
Pentir,
Ffordd Perl}". Penisa'ruiaun.
Cadarnhad Gwynedd eu bod
wedi dweud wrth y perchnogion
tir am dorri'r gordyfiant a
byddant yn monitro'r sefyllfa.
Y chwanegodd Aled Green bod
gwreiddiau yn amharu ar y gwli
ger gat Hafan - Ilythyr i
Wynedd.
Blwch
IlaZe.,.1.
Darllenwyd
rhesymau Gwyncdd am bcidio

zosod hlwch ar y ffordd i zae
chwarac

Penisa'rwaun.
fentlerfyn\vyd bod gwtr angcn
un ar g)rfer yr uchod a chyffordd
Siop Cron, ar8)'mhellwyd anfon
llythyr iMr Gwyn Morris jones.
[8'1 nat)! Awyr. Ateb Gwynedd
na roddir mwy 0 arwyddion
yma.
TroeJ;o Llwvbrau
LlanddeittioZen.
Dcrbyniwyd adroddiad Gareth
Roberts o'r sefyllfa bresennol.
Dosbarth\vyd y map ym mhob
lIe cyhoeddus yn y gymuned.
o ganlyniad ymddangosiad y
map ar safle ,ve y BBC, daelb
ceisiadau
am fapiau ledled
Cymru a Lloegr. Anfon\vyd
cop~a.u ~ geattle
ae Oklohomn
(UDA), Vancouver a Nova ScoUa
(Canada) ac ~ deulu 0 geland
Newydd (l'U gwrcddiau yn Bcioll.
'lr~fnwyd taith gerdded i
Glwb ZO;30 ae aetllpwyd il ZO u
blant a'l1 rhlen; ar gylchdatth
Dil10rwig (a ~11i1\;1pi~i~ yn Y
canol).
f1'eJ tlilYJ11ant i gyhoccJdll1U
Ll"nd.d.~lniQlc;n mftc; amryw 0
aynahOr!lll erglll weili drulQ'O~
diddorll,b lIl\;'Yl1 ")'I111y,·,,11\,\
mnpJhnn~ n"1 h~rd~lf)~dd.yn. ~u
VIiIl} l:yngllornu
Lllll1lJcrii)~
LIQnru5, Y Pcl~nbcll} nct.h.esda a
T.I!lnllechll1.
rei y dl~l!wyl cJarRallfu\\'yd
IIrnryw \1 w\liCf),SiQ£l ~I; y
llwybrnu:
LIw_v{Jr 13'1 Lae Mela - ffens B
troecll'edd ar dra~s y llwybr a
S[lcl weill el dynnu

Llwybrau

139 a 118 (Tan y
Braich, Deiniolen)
bron yn
amhosibl eu dilyn.
Penderfynwyd atgoffa Gwynedd
o'r diffygion uchod.
Ffyrdd. Dywedodd Aled Green
bod prifets yn dal angen eu torri
ger Llys Iolen a bod carreg fawr
yn rhydd o'r wal yno - llythyr i
Wynedd.

cadeirydd
at
agwedd Eco'r Wyddfa ynglyn a
chyhoeddi
crynodeb
0
gofnodion y Cyngor. Dywedodd
ei fod wedi dadlau
yng
nghyfarfod y swyddogion bod y
Cyngor yma yn cynrychioli saith
pentref, pedwar ohonynt 0 faint
svlweddol
.
.
Un pentref mawr ac un
bychan
}'\V
cyrnunedau
Llanberis
a
Llanrug.
Ychwanegodd Len Jones bod yr
erthygl misol yn yr Eco 0
ddiddordeb i'r ardalwyr ac yn
gyfrwng iddynt gael gwybod am
waith a digwyddiadau'r Cyngor,
Penderfynwyd anfon llythyr
at Geraint
Elis, Cadeirydd
Pwyllgor gwaith yr Eco, i
gadarnhau'r uchod a chyfeirio at
gyhoeddiad
lawnsio'r
map
llwybrau a adawyd allan o'r
papur bro.
Ciosg
GZasgnl!d. Dywedodd
Phyllis Ellis bod gan gymdogion
Cyfeiriodd

y

ddiddordeb igadw'r blwch coch
ond ei gynnig i'r Cyngor woaeth
BT am £1, Pcnderfynwyd gofyn i
BT am amcangyfrif
o'r gos!
cyonal a chadw; beth fyddai'r
gost i'w Y;jwirio; a fua:5ai gan y
Cyngor i'w \-verthu ymlaen a
beth fuasai'r gost o'i symud.
Fforwl1l Padam. Derbyniwyd
adroddjad gan Huw P. Hughes a
Len Jones 0 gyfarfod y Fforwm.
Mae achos yr algae ar Lyn

Padarn yn dipyn 0 ddirgelwch
and rhaid amau carthffosiaeth.
Rhaid disgwyl tan Fis Ionawr i
weld datblygiadau. Len Jones
i1y'n vynryvhioli'r Cyn5QX- il. 'j

Fforwm.
CrernlYT'J

Bct},cl.

Cyflwynwyd

ebost oddi wrth fIuw r. Hughes
yn cyfclri.o at y bwriad

lIe

pardo

0

~rne\ld

yma.

-rtafod\vyd
cytran ~ad gan 'I Cyn80r 63n

gyfeirio at anghcnion

pcntrcfi

cra~ll. Dywedodd Len Jones e~

fod yn c~~io lle oarcio iRes
Mnril111 a Tllai
Carado~,
Deiniolen. Awgrymwyd gofYn i

Wyncdd

it

oe:s modd gwneud lIe

Rryn
T~r~on7
I"'enl~~'rw~un ~ berh fU:4s:4i'r
~Oijl?Pcnderfyn)vyd \;yfraonu at
gynllun Cremlyn ac ystyried
da[blygladnu pcnrrcfi cruill yn
parc~o

C\'1

Ber

tro.

IJywedodd Mrs Larsen nad yw'[
llinell(lu melro Yf~ui ~u paenrio
gr
fynedfa
Rryn
Tiri().t1,
fcni:lci'nv£lUll - ~)yyn i Wynedd.

Cyfarfod blynyddol Gwynedd
gyda'r Cymunedau. Adroddiad
Phyllis Ellis:
Strategaeth Arbedion Cyngor
Gwynedd.
Soniodd
Harry
Thomas am doriadau enfawr,
Trosglwyddo S(oC (31'r Cyngor mwyafrif o'r tenantiaid 0 blaid
dod dan aden Cymdeithas Tai trosglwyddo ddiwedd Mawrth.
Bydd swm sylweddol 0 gyllid am
gyfnod
0
5 mlynedd
i
adnewyddu. Canran 0 rent yo
mynd i gronfa fydd yn cael ei
rhannu a'r Cynulliad. Bydd hawl
i brynu tai a'u hadnewyddu.
Trawsnewid
Gofal
Cymdeithasol. Rhaid newid a
chanolbwyntio
ar ail-alluogi
pobl i wneud mwy drostynt eu
hunain gyda help, rnegis Gofal
Mon. Gosodir sensor mewn
gwahanol leoedd megis wrth y
sine, dan y fatras a drws t?
Defnyddio canolfan dydd, dysgu
sgiliau (yn Arfon yn Ionawr)
Ttafmdiaeth. Torri tyfiant gadael i'r Cyngor wybod fel y
gallant
anfon
Ilythyr
i'r
tirfeddiannwr
neu bydd y
Cyngor yn ei dorri ac yn anfon
bil i'r tirfeddiannwr.
Loriau yn defnyddio 'Sat Nav' gellir
cael arwyddion
i'w
rhybuddio 0 ffyrdd cul.

Trafodwyd

problemau

traffig

Bontne\.vydd,
Llanfaglan
a
Bangor.Rhoddion blynyddoJ i
fudiadau elusennol
Mudiadau
a eithriwyd
0
gyflwyno
prosiect
neu

weithgaredd arbennig:
i Neuaddau
Penisa'rwaun, Rhiwlas a Bethel.
£300 yr un i Eisteddfodau
Bethel,
Penisa'rwaun
a
£300

yr

un

Deiniolen gydag amod bod £25
o'r £300 yn cael ei gynnig yn
wobr cystadleuaeth 0 dan 18 oed
am draethawd
ar y tes tun
'Llanddeiniolen
yfory'.
Gwirfoddolodd
Richard
Ll.
Jones i feimiadu'r gystadleuaeth.
Os na fydd cystadlu disgwylir
cael y £25 yn 61.
£100 i Llais Ogwan.
£500 i Cynllun EFE
Mudiadau 1 gyftwyno prosleCL
neu wcithgaredd arhennig:

£300 Scindorf Arian Dciniolcn
riOO yr un i Clwb ()rwig
DiIIOr\vig, Clwb Bro Bctbel~
Clwb Snwcer Deiniolen a Clwb
5n\vcer Be[]le}.
£150 yr un i Clwb P~l Droed
Ieuencrid Deiniolen 9 CI wh Pel
Dro(.iu D~lhcl.
£100 yr un i Ysgol Feithrin
Dciniolcn,
Gymdeitha6
Lcnyddol
nethel7 Clwb Rro
Rhiwen ~c i'r Amgueddfa I...echi

fel

Cyfrilniild

ill Y DdrtlmQ

Chyngerdd 'Cott01r C:!lU'.
D;,dd;ad y cyfarfod nesaf:
] af 0 R9gfyr 200~

Q

LANSIO'R
GYFROL
SIA

DPLAEN
oedrannau iau mae Toshack. Y n
sicr, ar lefel ryngwladol nid yw
Toshack wedi bod y mwyaf effro
yn dactegol. Mae'n ymddangos i
m i ei fod wedi gwthio system
chwarae
anaddas
ar
y
chwaraewyr,

yo

lie

dyfalu

system

sy'n
gweddu
i'r
chwaraewyr sydd ar gael. Mae
gan bob gwlad ei natur
gyn henid, ac nid yw'r gem araf

gyfandirol
yn eisiedd
yn
gyfforddus
ar ysgwyddau
y
Cymru ifanc. Hefyd, mae'n
amlwg nad yw ei berthynas a
rhai o'r chwaraewyr yn iach. Ni
fu enoed gyfnod yn hanes peldroed Cymru ble mac cyn
gymaint
0
chwaraewyr
yn
absennol 0 wahanol garfannau.

Bydd cryn edrych ymlaen yn
lleol at gyhoeddi hunangofiant
Malcolm Allen fydd yn y siopau
yn fuan. Mae'r C)'fi b~l-droediwr
rhyngwladol
0 Ddeiniolen
a
thlpyn 0 stori i'w dweud - o'r
uchelfannau
i'r iselfannau.

Mae n siwr fod Malcolm yo un
1

o'r ychydig 'hogia bach y wlad'
wcdi cyrraedd
y briS'
MilC'f. cofnodion yn dangos mai
cefndir trefol svdd i nifer 0
chwaraewyr y 'crys coch' erioed.
Fel sylwcbydd rnac'n ennill
sydd

ei tara menyn erbyn hyn, ac nid
yw'n araf i fyncgi barn trwy'r
meic.

Cofiaf ddyfarnu gem dan 15
Mt,n v Arion ar gae 's....
vamp'
David Hughes. Yr oedd dau yn
scfyll

Codwyd

calonnau

cefnogwyr gyda'r fuddugoliaeth
yn erbyn yr Alban. Roedd y tim
yn edrych yn fwy cartrefol yn

ymosodwyr,

mae

chwarae pendant

yn dathlvgu.

J.Icnocssey

Mac

patrwrn
hefyd

cyfiwr wyneb )f cae hcfvd vn
gweddu i safon gwell 0 h:lsi~ a
~ymud.

Diddorol

f)'dd

Gi:111
\yn

ffi:1r"'cl i0,

Mal~Olm a'i redeg di-flino, ei

meddvlI,

a

lyga1d am bas dreiddgru-

harnsha\\'>

Fel y

UnIted.

edl)'ch

ymlaen at y garfan ne af - vn
sef~'llfa

lvlanchesreI

)'0

datblygu yn greig, cr boll arnbcll
i fare cwestiwn ynglyn a delio
gyda chroesiadau. Yn sicr roedd

en'\-vedis

chy£le
i ergyclio, u Dciniol Graham y
MOIlwy\Syn a aClh ymlacn i

Collillson

a

Bella~,"

d\,· i;n

Gabbidon

ac
i

b~·dd rhaid

\vneud

pendcrfyniad

buaIl o:s yw )'fl Gymro neu yn

Sal~.
Gobeithto y gall y tim dan 21

dywed Malcolm,
'Dim ond pel-droed o'n i'n

gad\v'r momentwm

ddal1t'.
Tra yn NewaI"rle c::.fodd anaf

enni)) cu lie yn ro~odiau
terfynol Ewrop. Digon i gnoi cil

difrifol yn 199$ " y\l"~Lll ~'i
)'I"f"

UCI10,

i hen.

ddllrllen

. Drma QYc:hvvyncrtnod dU yn

~yda phroblcIDl1U
~~..~(\"(\l yn ~t'w~1n at dor(;1

hitnet)

priodas. Gyda ~h)'n 5),lnaint

hogi~u

0

!fa-!lC lieol erbvn h~(n yn

gobelthl0Jl

'gwneud

h;'

rwv'n
•

oim !loa profinu Mul\iulill yn
f!)~~tddY11t b~t1dtoni drosto.
Hj~V\ji1 fil'rYC \7 'i:i(4inl' f~lRyall
(jiau!;:.
Dygw ~n rhwn \7'r llyfr yn
~m~erOl1gWn. Nill yW M!llcolm
yo ~14;'QmQd£~gg Q'i f~rn )~gr1ai
TO~hge1( ff!l1'W~lJl) !l r ~wvdl1 (\
toJ yn rcolwc C)'.lnc\l. Maoe ~r)'n

dOJOlaU

:II Y D\VYlll ymM. Knlll

Jwcud ei rod w~J~
rl\o~e),ne
) r lellencrll1 g bod llygedyn 0

~

Qb~l,ll ", Y !;VI. )),,,1. Erdill )'ll
c1WPlll1 mill ~lwn (\ wnlth
"rv<;u"li~ Driwn Plynn eJdQ'r

eu perfform iad clodwiw yn

Bu Malcolm Allen yn lansio ei
hunangofiant yng Nghlwb Peldroed Caernarfon nos Wener 20
Tachwedd.
Mac'n
gyfrol
emosiynol a gonest sy'n croniclo
gyrfa
a
bendiliodd
0
uchelfannau i iselfannau'r gem.
We~i. ei eni a'i fagu yn
Neiniolen,
arweiniodd
ei
obsesiwn cynnar a'r bel gron
yng N gogledd
Cymru
i
Malcolm
yn hogyn un ar
bymtheg i symud i Watford i
wneud ei brentisiaeth
0 dan
arweiniad Graham Taylor. Yna,
symudodd i nifer 0 glybiau cyn
ymuno
a'r
mawrion
yng
ngogledd Lloegr yn Newcastle.
Cafodd Allen yrfa lwyddiannus
gyda Chyrnru yn ennill14 cap a
sgorio 3 gol.
Gyda
theyrngedau
gan
bersonoliaethau
pel-droed
mcgis
Kevin
hunangofianl,

Keegan,
yn

mae'r

dilyn
cynnar

Malcolm, o'i ddyddiau
yn ~a(rord
i'w ddyddiau
llwyddiannus yn SgO!lO goliau

stadiwrn Caerdydd nac yn }'D .Viillwall at ci falchdcr vn
awyrgylch ogof stadiwm ~r gwisgo crys coch Cvrnru. Mat:
Mileniwm. Gyda'r cyson Ashley hefyd )'n adrodd am- vr amser
Williams yn datblygu fel angor
p,an Iu'n rhan o'r gem ddramaug
o flaen y llinell amddiffynnol a
Cymru
yn
erbyn
Romania
vrn
Ramsey yn arian byw ru cefn I'r

allan y pnawn hwnnw,
hyy yn oed yn y fath elfennau.
!l

y

MORAGOS
Llongyfarchiadau iI...anrug ar

(l~

i fvnd ac

cdry~hi1[ yrnlucn

i

hun~naofi!lnt

Mal<.:()lm. Drna un anrtles
Nl1uu11)! wctli :seLlobeth hynnag.
It["lClQlll~Illlcl' - Hl~'tangrJJiull'

Gwasg y Lolfa Pri : i~.9).

l\\harc

~'r Arfau yn 1993 'a'r
canlvriiad oedd wedi cael cffaith

Iawr
ar
Nghymru.

bel-droed

D~-wedodd
.\ialcolm
Allen,
"Dwi wcdi bod yn meddwl am

sgwennu fy hunangoflant am y
bum mlynedd ddiwcrhaf ond
~}1"hi ddim wedl bod yn amser
lawn ... tan nawf. Dyw e ddim
\vedi bod yn hawdd
i'w
~Tsgrifennu - mae Ina rhai
cy£nodau

a phenodau

n

bod yo gefnogaeth fawr i nli ar
hyd fy m)"-vyd. Dwi'n meddwl ei

fod oln gwneud darllen dif)'I'!

"Be oni isio g\vneud nvy na dim
yn y llyfr oedd cyfleu'r emosiwn
a'I
leimladyu
gwahanol.
Gobe.i.Lhio bydd
y 11yfr yn
gwneud j bobl feddw] amdana i
mewn ffordd dipyn yn wahanot
Q hyn ymlil~n
il~yo Y\)bf)'Qoli
Dob1 i beidio mynd i fyny rh9i
lonydd (fel dw~wedi gwneud) ac
i f)l1Y llwybrau eraill a dllYll eu

breuddwydion. "

PWYSIG lAWN!
I bawl, ~rdd am anfon newrddion dcunydd
~lorl~u, crtlIygl~u ~c yo y blaen ar gYfer rhifY~ Y

N"doli52009•
RHJUD i'r hell dd~unydd fnd i l~w erhvn NOS
SUL. 6~D 0 RAGFYR. Ni fydd unrhywrddeunYdd
~ dderbynir wedl'r dyddi~d hwn yn cgel el gynnwys!

ddcunydd

A

HELPLLAW
Joe Jordan
Maradona
awr Thierry
Heb os,

yn Anfield,

Diego
i'r Ariannin ac yn
Henri dros Ffrainc.
fe gollodd
sawl
chwaraewr
ei unig gyfle i
gyrraedd
rowndiau
terfynol
Cwpan v Byd oherwydd yr
achosion hyn. Onid yr achos
diweddaraf yma Iydd yr un fydd
yn gorfodi yr awdurdodau peldroed i gyOwyno'r dcfnydd 0
dechnoleg, Drosodd atat ti
,\\ichelle Platini!
'

o GWMPAS
YBWRDD

anodd

wedi bod. Dydy 0 ddim yn
gyson o.gwbl ond fel na mae' r
mywyd I! Mne mam a dad wedi

f'BIDIWGH ClCtlIlfun unrhyw

erbyn y Bala yng Nghwpan
Cyrnru Cafwyd sawl cyfle ac
roedd swyddogion y Bala yn
hae] iawn eu sylwadau elm
ymdrech
hogiau
Eithin
Duon. Mae'n siw r bod
llawer o'r chwaraewyr wedi
recordio yr uchafbwyntiau ar
Sgorio a bydd cryn ail
ddangos
i'r wyrion rhyw
ddydd.
Sylw hefyd i Jamie
Whitmore sydd wedi symud 0
Pethel draw at yr Howgets.
O'i ymddangosiad
cyntaf
mewn cynghrair dwy lefel yn
uwch mae'n sgoriwr CYSOD.
Cadwch 01wg arno!

i'I Wasg.

Erbyn

hyn mac'r [ymor
dartiau wedi hen sefydlu, gan
gofio
fod
dartiau
yn
boblogaidd
iawn ymysg y
merched
hcfyd. Ymysg y
clynion mae'n glos iav,'n ar
fria y brif
adrnn
ynS

Nghynghrair
Caernar[()n a'r
Cylch. Hogtau'r Watlnfawr
(SPH) ~yQd a dau bWYll[ 0

..

fllnrais
""

dros

1.Jelnlo1en. Vn

hogiau

Bull

.,.
vr
ail
adran
_,

mac'r Bcdol yn ddiguro hyd
yn hvn efo s~lth I'tvynt 0
fanlais.

Hwy

hefytl

sy'n

ClfWClin y gynghralr Dyblau.
Ttm PenbOl"lt :B sy'n eu
cwrsio yn yr allr(fn lIVbIClU.
Yo adran un y merched
Illac l\VIJl ill Ilaw P\VVJl L df Y
ond yn ail mae
PCnb{)Dl 1\.. Yn yr ail adran j
ferched" Yull, Dein~olcn sy'n
hlaen"

arwain. Bydd toriad am
gmhell
gem
cwpan
a'r
N.adolig r)vanl ond yn y
tlwyddyn

newydd

h~dd ail

tlniogi'r darriau a gObClrhio
sweld y fro yn cipio'r tlysau.

