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Alun yn Ennill
Mae prif wobr Chwaraeon Arfon
wedi ei hennill gao un 0 fro'r Eco
eleni eto. Yn y Noson Wobrwyo
flynyddol a gynhaliwyd yng
Ngwesty'r Celt, Caernarfon,
enil1wyd Tlws Chwaraewr y
Flwyddyn gan Alun Vaughan y
rhedwr dawnus 0 Lanberis.
Ugain mlwydd oed yw Alun ac
mae erbyn hyn yn rhedwr
profiadol ar y Iefel rhyngwladol
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Y Ba nd
·11
eto
yn ennl
Mae Seindorf Arian Deiniolen
wedi cael gwybod bod un 0
grantiau mwyafy Loteri wedi ei
rhoi iddi. Cyhoeddwyd ddoe
(Rhagfyr 17) bod y Seindorf i
dderbyn yn agos i chuianer milium
o bunnoedd er mwyn ei galluogi
i addasu adeilad presennol y
band yo gartref teilwng i fudiad
mor weithgar a llwyddiannus.
Bwriedir defnyddio'r arian er
mwyn gwneud y cwt band yo lIe
addas i gynnal pob rna th 0
gyfarfodydd ynddo. Gobeithir
gallu cynnal ynddo weithdai
offerynnol,
ynghyd
ag
arddangosfeydd celfyddydol 0
bob math, a bwriedir iddo fod
hefyd yo fan cyfarfod i wahanol
gyrndeithasau
yn y pentref.
Mae'n siwr y cawn fwy o'r hanes
yn fuan yng ngholofnau'r Eco .

mewn cystadlaethau
rhedeg
mynydd. Ef yw pencampwr dan
18 oed Prydain. Mae hefyd yn
cystadlu ar y trac athletau, mewn
rasus 3,000 a 5,000 metro Bu'n
cystadlu yo Sydney, Awstralia
mewn ras 14 cilometr gao orffen
yn y deugain uchaf mewn ras
oedd yn agored j bob oedran.
Mae ei lwyddiant i'w briodoli
i oriau lawer 0 ymarfer cyson ym
mhob tywydd dros gyfnod 0
flynyddoedd
bellach.
Yn
anffodus nid oes gan Alun
noddwr a golyga hynny fod
pwysau mawr ar ei deulu i'w
gynnal
yn ei gamp.
Mae
Golygydd Chwaraeon yr Eco yn
awyddus i apelio ar unrhyw
unigolyn neu fusnes ystyried
cynnig nawdd i Alun er mwyn ei
gynorthwyo i gyrraedd y brig yn
ei faes. Mae Alun ei hun yn
gobeithio y caiff ei dderbyn i
garfan 'elite Cymru' sy'n derbyn
nawdd at dalu costau teithio a
hyfforddi. Ceir hanes y Noson yn
llawn ar y dudalen chwaraeon.

Dawnswyr

yn Ennill

Llongyfarchiadau i Ddawnswyr Caemarfon ar eu llwyddiant yn yr
Wyl Gerdd Dant a gynhaliwyd yn y Neuadd Fawr yn Aberysrwyth
ym mis Tachwedd.
Dyfamwyd y parti'n fuddugol mewn
cystadleuaeth 0 safon uchel oedd yn cynnwys nifer 0 bartion profiadol
eraill. Mae amryw 0 aelodau Dawnswyr Caemarfon yo byw ym mro'r
Eco. Nid dyrna'r tro cyntaf iddynt gael llwyddiant yn ein gwyliau
cenedlaethol wrth reswm. Dymunwn yn dda iddynt yn y flwyddyn
newydd. Gobeithiwn y daw Ilwyddiant pellach iddynt hwy fel ag i
holl bartion, corau, bandiau a thimau'r fro yn ystod 1998.
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Ysqol Feithrin ar ei hennill

•
Trystan Ellis Moms, unawdydd
gorau Pencampwriaeth Gogledd
Cymru.

Ysgol Feithrin Uanberis yw'r mudiad diweddaraf i elwa 0 waith caled aelodau pwyllgor Carnifal
llwyddiannus y pentref. Cyflwynwyd siec 0 £ 1~900i'r Ysgol Feithrin yn ddiweddar gan drysorydd y
Carnifal, Mr Arfon Phillips. Cynhelir yr Ysgol Feithrin erbyn hyn yn Y Ganolfan.
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IWAN ROBERTS
llEIFIOR, llANRUG
Ffon: (01286) 675649
Cadeirydd Pwyllgo, llywio:
ARWEL JONES
CAE EBONI, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 871274
E-bost. ecorwyddfa@AOl.com
GOl YGYOO CHWARAEON
Richard LI. Jones, 5 Y OdOI, Bethel.
(012481 670115
OYDOIAOUR Y MIS
Mrs Margaret Cynfi Griffith. Cvnfr,
Oeiniolen (8703941
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes. Glasgoed,
Llanrug (677263)
OATBl YGU llUNIAU
Bryn Jones. Ehdir, Alit Dewi,
Bangor (01248) 353337 neu 871925
TREFNYOO HYSBYSEBION
John Roberts. Bedw Gwvmon.
Llanrug (675605)
TREFNYOO BWNOElU
Ann Gibbins, Lodj Plas Trrlon, Pontrug
(673696)
TREFNYOO ARIANNOL
Goronwy Hughes Eith,nog. 14 Aton
Rhos, Llanrug (6748391
TREFNYOO QWERTHIANT POST
Mrs Olwen Llywelyn, Pant Afon 8ach,
Llanrug (650200)
TREFNYOO Pl YGU
Shioned Griffith (650570)
GOHEBWYR PENTREFI
BETHEL: Geraint Elis, Cilgeran
(01248 670726)
BRYNREFAIL: Mrs Lowri Prys RobertsWilhams, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James, Hafan, Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT' Trystan a Stoned Larsen.
Bodafon. Ceunant (650799)
CWM Y GlO: Mrs Iris Rowlands,
Glanrafon (872275)
OEINIOlEN: W 0 Williams,
6 Rhydfadog" Delniolen (871259)
OINORWIG: Marian Jones, Minallt.
7 Bro Elidtr, Oinorwig (870292)
LLANBERIS: Gwyneth ac Eif,on
Roberts, Becws Eryri (870491)
LlANRUG: Eryl Roberts 3 Bryn
Moelyn (675384)
NANT PERIS: Ann Cumberton,
Gwastadnant (870356)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans,
Sycharth (872407)
TAN-Y-COED: Miss Anwen Parry,
Ael-y-Bryn (8722761
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts,
Pantafon, Waunfawr (650570)

Diolch am y Bocsys
Diolcb yn fawr iawn am bob
cefnogaeth a roddwyd eleni eto i
Apel Boes Esgldlau Ymgyrch Plentyn
y Nadoilg. Mae cannoedd ohonoch
wedi bod yn brysur yn paratoi'r
bocsys ac yn eu lien wi phob math
o anrhegion ar gyfer y plant fydd yn
eu derbyn. Bydd ech naeuont yn siwr
o wneud rhywfaint 0 wahaniaeth 1
Nadolig plant sydd yn bvw 0 dan
amgylchiadau
anodd
mewn
gwledydd fel Bosnia, Romania ac
Armenia.
Diolch i'r ysgolion, yr eglwysi,
aelodau'r
Urdd a'r uruqolion a
anfonodd focsys atom.

a

Ar ran
Ymgyrch Plentyn y Nadolig (sv'n
rhan 0" elusen Pwrs y Samariaid)

-

JOHN PRITCHARD
CILFYNYDO, LLANBERIS

Llyfrau ar Oap
Annwyl

Odarllenwyr,

A wyddoch chi am unrhyw un sy'n
droddef 0 nam ar eu golwg a hoffai
dderbyn
recordiadau
0 Iyfrau
Cymraeg? Mae'r Cynllun Casetiau
Cymraeg yn cvnmq gwasanaeth
'Llyfrau ar Oap' yn rhad ac am ddim
t unrhyw un sydd wedi'i gofrestru'n
ddal neu'n rhannol ddall.
Gellir dewis 0 Iyfrgell 0 dros til 0
Iyfrau sv'n cynnwys nofelau, straeon
byrion, cofiannau,
gwelthiau
ar
ohwedloniaeth, byd natur. hanes a
thoreth 0 feysydd eraill. Cvruqrwn.
yn
ogystal,
recordiadau
0
ddarlithoedd,
gwasanaethau
crefyddol. darlleniadau o'r Beibl ae
ambell gyngerdd lIeol
Os carech gael mwy 0 wybodaeth
am ein gwasanaeth gallweh gysylltu
ru yn y cvterriad yma:

a

Cynllun Casetiau Cymraeg i'r Oeillion
Rtjf 1
Pentan
CAERFYRDDIN SA31 10N
FfOn: (01267) 238225

CWMNI SARA CAWS

Y RHIFYN NESAF
Daw',

rhifyn

nesaf

o'r wasg

NOS IAU. IONA WR 29, 1998

OEDOLION YN UNIG
gan Robin Gruffydd
a Oyfed Thomas

Deunydd i law',
golygyddion perthnasol

yn Neuadd Y sgol Brynrefail

NOS lUN, 10NAWR 19,1998

Nos Fercher, 21 lonawr 1988

Os gwelwch

2

yn cyftwyno

yn dda

TREfNIR GAN BlAIO CYMRU lLANRUG

Rhai

° bfanr Ysgof Gvnredd LfBnrug yn ilwvtho'r

anrhegion Nadolig i'w

hanfon i'r plant dramor.

EISTEDDFOD GADEIRIOL
MYNYDD Y CILGWYN

CWMNI DRAMA
LLWYNDYRUS

CARMEL

yn cytlwyno

NOS WENER, 20 CHWEFROR

C tA ~~ CEINIOG

YN NEUADD Y pa~TREF

gan William Owen
yn NEUADD BENTREF
CARMEL

RHAl O'R TESTUNAU
Y Gadair: Ston Fer - Yr Ymwelydd
Englyn: Y Dalth
Telyneg: Yfory
Uunio brawddeg o'r gair 'Brynririon'
Paradoi 0 unrhyw gerdd enwog
Cyfansoddi agored: unrhyw ddam 0
gerddoriaeth J offerynnau/cor unawd

NOS WENER 23 IONAWR
am 7.30 p.m.
Yr elw at Adran yr Urdd
Carmel
ManylioD I Tocynnau gan
Elfyn Williams
9 Rhes Brynhyfryd, Carmel
FloD (01286) 880962

Beirniaid
LIen: Dennis Davies, Llanrwst
Cerdd: Guto Puw
Manyhon pellach: Elfyn Wllhams
9 Rhcs Brynhyfryd, Cannel

Ffon: (01286) 880962
DYDDIAD

cxc.

31 TONA\x'R 1998

Mae
ANTUR WAUNFAWR
eisiau eich

COED NADOLIG
Peidiwch a'u taflu!
Rydym yn edrych am goed Nadolig i'w malu
ar gyfer eu defnyddio yng ngerddi'r Antur.
Dewch a nhw draw atom
Ionawr 6ed ymlaen
ffoniwch Dewi ar
(01286) 650721

0

ANTVR
WAVNFAWR

MEWN MYNWENT YN LISBON

CAEATHRO
Clive James,

Hatan, Bryn Gwna.
Ffan: (01286) 679501 (gwaith), 677438 [cartref)
DIWRNOD HIR. Roedd pob sedd ond

Clyd ar ddathlu ei phen-blwydd

un wedi'i uwertnu cvn i'r wibdalth
j ddinas Caer fynd tua'r dwyrain.

50 oed yn gynnar yn y flwyddyn
newydd.

Wrth ddychwelyd roedd pawb wedi
eu plesio, ag eithrio' r criw a aeth i
weld y g~m rygbi yn y prynhawn
(methodd y Crysau Duon a churo
Lloegrl). Ond, roedd rhaid i rai
fynychu 'tafarn y pentref', sef bar
ochr y pwll Glangwna ar y noson olaf
ago red cyn i dymor partion 'Dolig
ddechrau. Aeth y gwahoddediglon i
. lawr yn brydlon, ond pwy oedd yn
absennol - y trefnydd!
GWASANATHAU'R CAPEL. Wrth i
flwyddyn olaf llawn cyn y mileniwm
ddechrau disgwylir y canlynol i
wasanaethu yng Nghapel y pentref
yn ystod wythnosau
cyntaf
y
flwyddyn newydd:
lonawr
4: Parchg W. R. Williams (2)
1 1: Cyhoeddiad Ileal
18: Parchg W. R. Williams (2)
25: Mr Glyn Owen (2)
Dymunir blwyddyn newydd dda i
bawb a chroeso f gapel y pentref.
PLYGU'R ECO. Dlolch I bawb a fu'n
gyfrifol
am Iwyddiant
nOSOn y
plyguk. Yn anffodus roedd rhald i
ddau o'r trefnwyr vmddiheuro.
BEDYDD. Ar 7 Rhagfyr bedyddiwyd
Lleucu Gwawr yng nghapel y pentref
gan ein gweinidog, y Parchg W. R.
Williams. Roedd yn braf clywed
lIeisiau plant eraill hefyd yn ystod y
gwasanaeth.
DATHLU
PEN-BLWYDD.
Llongyfarchiadau i Norma Evans, Llecyn

CROESO I drigollon newydd
Y
Bwthyn, sydd gyferbyn a'r garej, sef
Gwenllian
Daniel
a Dafydd.
Gwenllian yw perchennog cwmni
arlwyo 'Gong'. Croeso i chi'ch dau.
GENEDIGAETH. Croeso mawr i
Osian, mab Gwenno ac Eryl Bebb,
Bryn Mair.
Y DYNFA FISOL. Enillwyr
mis
Rhagfyr oedd - £40: Lowri Ceir,jog,
4 Erw Wen; £25: Aaron Evans,
Llecyn Clyd; 15: Harriet Roberts,
Sea View; £5: Gerallt Owen, 17
Glangwna. Yn ychwanegol mae'r
canlynol wedi ennitl bonws y Nadolig
o £ 10 yr un: Aled a Julie, Llwyn Onn;
Clive Hame, Hafan; Gwenno ac Eryl
Bebb, Bryn Malr; Elfyn Roberts, 10
Erw Wen; Sarah Hughes, Bryngwna;
Beti Roberts, Monta; Brian Hayes,
Glangwna;
Alwen
Roberts,
4
Caeathro
Bach;
'Margaret
Hemsworth, The Barn; Michael a
Dawn Williams, Rhythallt Ganol.
Hefyd enillwyd hamper Nadolig gan
Elspeth a David Cartmel.
CYFARCHION
TYMHOROL.
Dymuna tim Eco'r Wyddfa yn y
pentref - Rhiannon, Marian a Clive
- ddiolch i chi am eich cefnogaeth
yn ystod y flwyddyn. Dymunwn i
chwi flwyddyn newydd dda. Mae
croeso i chi anfon newyddion y
pentref i unrhyw un ohonom hebddoch chi ni fydd newyddion i
bawb aratl eu mwynhau.

c

yn

Fuoch chi erioed yn Lisbon? Bu
Neville a Jane Thorman Jones 0
Ddeiniolen yno ar wyliau yn
ddiweddar. Roeddent yn aros yn
ardal yr Algarve ond pan
glywsant fod trip diwmod wedi
ei drefnu i ddinas Lisbon
roeddent wrth eu bodd gan y
byddai hynny yn rhoi cyfle
iddynt chwilio am fedd ewytbr i
Neville.
Un 0 Gaeathro oedd William
Jones a aned yn 191 7. Cafodd ei
fagu yn 20 Glangwna Gerrace lie
mae ei frawd, Mr Hugh Jones, yn
dal i fyw. Roed dyn un 0 chwech
o blant, Emrys, Stell, Twm (tad
Neville
Thorman
Jones),
Gwilyrn, Hugh ac Ann. Aeth
William, neu Gwilym fel y'i
geJwid, i'r mor yn ifane gan
wasanaethu
gyda'r Llynges
Fasnachol. Cyn diwedd y Rhyfel
yn 1945 ymosodwyd ar ei long,
y Bardistan, odd ar arfordir
Portiwgal a lladdwyd ef a nifer o'i
gydweithwyr. Claddwyd ef yn
Lisbon ym Mynwent Brydeinig
St. George.
Yr unig aelod o'r teulu oedd
wedi gweld y bedd 0 'r blaen
oedd mereh Gwilym oedd wedi
rhoi rhyw syniad iNeville a Jane
Thorman Jones lle yn y fynwent
yr oedd y bedd. Ond roedd dod
o hyd i'r fynwent yn y lie cyntaf
yn broblem ynddi'i hun yn
arbennig 0 gofio mai dwyawr yn
unig oedd ganddynt wrth gefn.
Gyda chyrnorth tywysydd y daith

'"

a fu'n ffonio'r Llysgenhadaeth
Brydeinig llwyddwyd i gyrraedd

1

y fyn wen t oedd ar un 0
strydoedd prysuraf y ddinas. Ae
yna cafwyd cymonh gofalwraig y
fynwent i chwilio am y bedd. Er
y drafferth 0 geisio egluro i'r hen
wraig llwyddwyd yn y diwedd i
ddod 0 hyd i'r bedd wrth fur yr
eglwys. Roedd dau arall a
laddwyd yr un pryd wedi eu
eladdu yn y bedd: James Edward
Butler oedd enw'r naill, ond ni
chofnodwyd enw'r l1al1 ar y
garreg.
Roedd Neville a Jane yn hynod
falch iddynt lwyddo i weld y
bedd. Byddai wedi bod yn siom
fawr dod adref heb ei weld a
hwythau wedi bod mor agos ato.

MODURDY
CAEATHRO
Ffon: Caernarfon 672072 .
GWERTHU . TRWSIO
TRIN CYRFF . H.P. AR GAEL

~

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth bawb ym

MHARC GWYLIAU

GhANGWNA

NADOLIG LLAWEN A

BLWVOOVN NEWVOO DDA
I BAWB .#. .#. .1. ·iL .1. ·Ie

CAEATHRO. Ffon: Caernarfon 673456
•

Diolch am eich cefnogaeth yn ystod y flwyddyn

NADOLIG LLAWEN A SLWYDDYN NEWYDD DDA ODDI WRTH SAWS YN

Ffon: 673096
~~~~~~~~~~~~~~~~~

M.O.T
TRWSIO CEIR
GWASANAETH
TORRI LAWR 24 AWR
•
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yr a.fa.w Sari Maris)
Mae G"yC Ncufo~ wecfi Mll,
OJ &ycUCwn [on ein Cfef,
(aT

WeI, ia, Nadolig llawen i chitha hefyd, a diolch i chi am droi imewn
i'r Siambar yn ystod y flwyddyn. Gan ei bod hi i fod yn Wyl 0
lawenydd beth am dynnu tipyn 0 gracyrs hefo'n gilydd. Y gamp i
chi fydd penderfynu a yw'r datganiadau canlynol yn gywir neu'n
anghywir. Y dach chi'n barod? Tynnwch y gracyr, 'tao
1. Tua 450 miJiwn 0 flynyddoedd
yn 01roedd Pegwn y De yn y fan
lle mae Anialwch
Sahara
heddiw.
2. Roedd y cyfansoddwr Rossini yn
rhy nerfus i deithio mewn tren.
3. Roedd y brenin Sior II yn diodde
o'r peils.
4. Yn 1743 roedd un 0 pob chwe
siop yn Uundain yn gwerthu
alcohol.
5. Mi fyddai 'r ddaear yn ffitio i
mewn i'r haul 109 0 weithiau.
6. Dechreudd y Dug Wellington ar
ei garwriaeth olaf ac yntau'n 83
oed.
7. Roedd Charlie Chaplin wedi
insiwrio'i draed am 5150,000.
8. Mae soya beans yn cael eu
defnyddio i wneud paent, gliw,
plastic a ffrwydron.
9. Roedd gan y frenhines Ann 17
o blant ac roeddan nhw'i gyd
wedi marw o'i blaen hi.
10. Fe agorodd Henry VI y Senedd
pan oedd 0 ond tair oed, ae mi
griodd drwy'r seremoni.
1 1. Roedd Winston Churchill yo
dioddef cymaint gan iselder
ysbryd fel na fyddai'n mentro
sefyll ar ochr pJatfform, rhag ofn
iddo gael ei demtio i neidio 0
dan y tren.
12. Ar y blaned Jupiter 9 awr a 50
munud yw'r diwmod.
13. Codwyde y ciosg teleffon cynraf
yn Nottingham yn 1908.
14. Fe ddringodd Clwydfardd, a
fu'n Archdderwydd Cymru am
ddeunaw mJynedd (1876-94), i
gopa'r Wyddfu ac yntau'n 84
oed.
15. Yn Eisteddfod Genedlaethol
Abertawe 1891, fe gwympodd y
babell mewn storm enbyd ac fe
laddwyd
un wraig yo y
gynulleidfa.

I

•

Yn dWfdi am y Bahan Bacli
A daaetfi. i'n 6yt! o'r nef
Cyt9an;
'"
Co/wcfi. 9(ycftaU'T V\jt[
mewn mefys sain
Yn atnwi yr (w([ fyc! 'Fe and Crist ym Metlt!an c!rtf,

I

16. Dywedir
i'r Bardd Cocos
'sgwennu at y frenhines Victoria
gan gynnig ei phriodi.
17. I seiniau cord ar y piano y
cod odd Cynan ar ei draed i gael
ei goroni am e:i bryddest 'Mab y
Bwthyn' yn Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon.
18. Cafodd
Eluned
Morgan
(Patagonia) ei gem ar fwrdd
llong ym Mae Biscay yn 1870.
19. Yn Ffrainc yo 1740 cafwyd
buwch yneuog 0 fod a dawn
ddewinol ganddi ac fe'i crogwyd.
20. Mae'r Guiness Book of Records
wedi torri record - dyma'r llyfr
sy'n cael ei ddwyn amlaf o'n
llyfrgelloedd.

j

TW'T ~c{d'

c!a.

° liyc!.

cfoethwn wafi c!oc! t!rac.Ftefn
At ~
Y 9wtCy gwaiTi
Gan 6O/9u 9(in a tliafu rfi.~sg
i faban 6yc.ftan Mair.
Mae'r

Maw

Yn u.fudi!,y ~ei[iaid'
Ar

9ais y

neJ0C 9OT,

Yn werin [on i'r stabaf

((\VJn

I gyffwrcUf anrheg lor.

G'ryddOn~ a soffycf4ion d'cfOnt
I game'r asyn rruufj
Gan. wertft.fa.wrogi'r e5gor hwn,
Sef gwared'i9atth 6yc£.

WeI, dyna'r ugain cwestiwn i chi.
Os cewch chi dros 15 yn gywir,
patiwch eich hun ar eich cefn.
Os cewch chi lai na 7 yn gywir
- maid i chi ddarllen mwy.
Os cewch chi'r cyfan yn gywir
- galwch yn y Siambar fore'r
Nadolig ac fe gewch gropar 0
sheri a mins pei.
Mae'r atebion i'w gweld ar
dudalen 22 o'r rhifyn hwn o'r
Eco.
Ac, wrth gwrs, blwyddyn
newydd dda i bob un ohonoch.

01 tyred' Gymnlt tyrc! c!rac.Ftefn
Yn 0(, a ph!yg i fa.wr
J'r carUuf mawr a roir i ti
o freicJii.a.u Duw yn awr.

Ncufo~ c!cfaeth, 01 [a"''enliawn.
Am rocUf a cU!attft o'r nef;
AT YS9afn. c!Tom i'r stah( awn I 9wmni Brenin Nef.
John H. HU9hts, Tan y CCog\1.yn,LCanhe.ris

A WNAIFF Y FERCH 0 RHIWlAS
A GYSYLLTODD A'R TREf).iYDD
HYSBYSEBJON, JOHN ROBERTS,
YKGL YN

A

HYSBYSEB GWERSI

PIANO AILGYSYLL TC AG EF
(01286) 675605) GAN FOD

HYSBYSEB WREIDDIOL

Siop Nwyddau
Ty a Gardd

FORMAG
41A STRYD FAWR
LLANBERIS Ff6n: 872501

DRAENOG

YR

WED!

Glywsoch chi banes y wraig 0 Lanber
Aeth i aros mewn gwesty ! lawr yn y De?
Wrth fynd i'w bystafeU ar hyd coridor hir
Fe welodd hi Wr ar lawr ar ei hyd.
Gwaethodd y wraig, 'Byddaf yna yn awr
I' ch helu i godi oddi ar y llawr.'
Daeth c'wllydd mawr drosd wrth nesu ato fo
Pan welodd mal'r plymar wrth ei walth. oedd yeo?
Mae'n rhaid iddi ypsetio yn llwyr
Ers hynny mae'n rho! siwgwr yn De halen ar ei bwyd!

."viYND AR GOLL.

NADOLIG LLAWEN
A BLWYDDYN
NEWYDD DDA
0001 WRTH
IFOR A MARGARET

(Druan

0

Elizabeth Anne)

GARTH MAELOG
PET CENTRE AND GROOMING SALON

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda
i bawb yn Llanberis a'r cylch oddi wrth

Bwyd ac anghenion
Anifeiliaid anwes bychan
Pysgod dwr oer
Offer pysgota

Molchi, cribo a chlipio
cwn a chathod
0 bob math
gan arbenigwr

STRYD FAWR, LLANBERIS 870840
I

•

ens
Fton: 870202 a 870272
TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI
4

L-

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA

~

ALOE VERA
Am well iechyd yn naturiol, profiwch nerth
ALOE VERA. canfuwyd iddo roi esmwythad
i lawer sy'n dioddef 0 afiechydon cyffredin

fel.-Cryd y Cymalau, Mygdod, OWl"Poeth,
I.B.S., Aflechydon y Croen, Oiffyg Egni
Afiechydon yr Arennau, Pwysau Gwaed a.y.y.b.
am fwy 0 fanylion, cysylltwch ag Alun, Fran: (01248) 670746
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda j bawb

,

'Un funud fach .

,

CWM V GLO

••

Y LEIN FACH
Bu cryn son am y rheilffordd fach
o Gaemarfon
i Borthmadog
y
dyddiau
diwethaf yma. Mae'r
ymchwiliad
cyhoeddus
wedi
cychwyn yr wythnos ddiwethaf a
bydd llawer iawn 0 drafod a dadlau
cyn y gwyddom
a fydd y
rheilffordd
yn cael ei hailddatblygu. Bydd y penderfyniad
yn naturiol 0 ddiddordeb mawr i
lawer 0 ddarllenwyr yr Eco, yn
arbennig felly pobl Waunfawr a
Betws Garmon. Does wybod ar
hyn 0 bryd beth a ddaw o'r
cynlluniau.
Bydd rhaid aros a
disgwyl. Os ailagorir y lein fach
bydd rhai wrth eu bodd ond bydd
eraill yn siomedig a dweud y lleia£.
AT ddechrau blwyddyn newydd
dyna'n hanes ni 011. Does gan yr
un obonom y syniad lleiaf beth all
ddigwydd y flwyddyn nesaf yma.
Aros a disgwyl sydd raid i weld
beth fydd gan y flwyddyn ar ein
cyfer. Duw yw'r unig un a Wyr beth
sydd o'n blaen; mae'n gwybod
beth a fydd a beth a ddaw. Mae'n
gwybod
am lwyddiannau
a
siornedigaethau'r flwyddyn nesaf
yma. A bydd ei nerth a'i ras ar gael
bob dydd i'n helpu i wynebu'r
cyfan. Gallwn ymddiried ynddo i
ofalu amdanom a'n harwain yn
ddiogel beth bynnag a ddaw. Bydd
yno i'n helpu. Bydd yno i'n cysuro.
Bydd yno i'n gwrando. A bydd yno
i dderbyn ein diolch. Y flwyddyn
nesaf yma mynnwn bwyso amo
fwy bob dydd.
Nid yw'r hyn a ddigwyddodd y
llynedd yn sicrhau llwyddiant
pellach i'r lein bach. Os yw'r tren
wedi dechrau rhedeg 0 Gaemarfon
i Dinas nid yw hynny'n gwarantu
y bydd yn cyrraedd Porthmadog.
Ond os bu i ni brofi nerth a
chymorth
Duw yn ysto d y
flwyddyn ddiwethaf yrna, gallwn
fad yn sicr y bydd y nerth a'r
cymorth hwnnw yn aros gyda ni yn
y flwyddyn sy'n dod. Yr Un yw
Duw bob amser. Mae wein ein
cynnal hyd yrna, a bydd yn siwr
o'n cynnal ero,
Blwyddyn newydd dda i bob un
ohonoch.
Blwyddyn
newydd
gobeithio fydd yn llawn bendithion
a llawenydd. Ond yn bwysicach na
hynny hyd yn oed, blwyddyn fydd
yn ein galluogi i weld trugaredd a
chariad y Duw sydd mor dda yn ei
ymwneud
phawb ohonom.
JOHN PRITCHARD

a

-

Mrs Iris Rowlands, Glanrafon.

Trystan a Sioned Larsen
Bodafon. FfOn: (01286) 650799

FfOn: (01286) 872275

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, llanrug.

CEUNANT

FfOn: 677263

GENEDIGAETH.Ar Dachwedd 22ain
1997 ganwyd Dafydd Llewelyn,
mab i Arwel a Janice, Arwelfa,
brawd
bach i Rhys a Ceri.
Llongyfarchiadau mawr i ehwi.

..

.,

I

NANT PERIS
Ann Cumberton, Gwastadnant
Ff6n: (01286) 870356

Camera yn ngofal John Pritchard
Citfynydd, Llanberis. Ff6n: 872390
SWYDD NEWYDD. Dymunwn yn
dda i Alan Pritchard, LJys Awel ar
dechrau ei yrla gyda chwmni Wardle
Storey yn Llandegai. Pob IIwyddiant
i ti, Alan.

Yn y cefn, Clair Pritchard, oedd yn cymryd rhan y 'dyn blin' yn sioe
Nadolig plant hyn yr Ysgol, gyda'r /Jefarwyr Catrina Cullen ac Andrew
Jones; ec yn y blaen Peter Thornton, oedd yn cbweree rhan Pablo yn
sioe't plant iau am y 'teganau oren', Llongyfarchiadau i'r holl blant am
eu gwaith da yn y ddwy sloe.
o nwyddau i Bosnia ar gyfar ApAI
Plentyn y Nadolig.
Diolch i Mrs Jan Roberts am noson
lIawn 0 chwerthin gyda'r 'Parashiwt'
yn yr Urdd.
Mae plant yr Adran lau yn edrych
ymlaen yn fawr i gael ymuno
unwaith eto eleni
phensiynwyr
pentref Brynrefail. Byddant yn
perfformio rhannau 0' r sioe Nadolig
'Y Dyn Blin' ar Ragfyr 16.
Llongyfarchiadau i Miss Carys
Williams, Cwm-y-glo a Mrs Doreen
Roberts, Llanberis ar ennlll gwobrau
Clwb yr Ysgol am fis Tachwedd.

LLONGYFARCHIADAU i Dafydd,
Bwlch ar achlysur dathlu ei benblwydd yn 21 oed.
CYDYMDEIMLAD. Estynnwn ein
cydymdeimlad dwysaf i Mrs Ena
Jones, Raymond a Gwyneth gynt o'r
Swyddfa Bost yn al) profedigaeth
lem 0 golli pnod, tad a thaid annwyl,
Mr Dennis Jones, Llanberis.
ADRAN GYMUNED. Bydd pwyllgor
yr Adran Gymuned yn cyfarlod yn yr
Ysgol Gymuned nos lau, lonawr 15,
am saith o'r gloch. Bydd croeso i
unrhyw un sydd diddordeb i drefnu
wythnos 0 weithgareddau 0 Fehefin
28 hyd Gorffennaf 4.
YSGOL CWM-Y-GLO. Yehydig iawn
o newyddion sydd gennym ers y
rhifyn diwethaf o'r Eco. Ond earem
ddiolch yn ddiffuant iawn i bawb a
getnogodd ein Ffair Nadolig ar 28
Tachwedd.
Gwnaed
elw
anrhydeddus
0 £431
ac fe
dderbyniwyd nifer helaeth 0 wobrau
raffl a rhoddion ar gyfer y noson
honno ac ar gyfer y noson
gymdeithasol a gynhaliwyd yn y
Fricsan nos Sadwrn, Rhagfyr 6.
Gwerthfawrogwn
y eyfan o'ch
haelioni - rhiani, pentrefwyr a
ffrindiau.
Casglwyd £55 ar ddydd Plant
Mewn Angen ae anfonwyd hefyd
nifer fawr 0 focsus esgidJauyn lIawn

a

a

PART!. Darparwyd parti Nadolig i
blant y pentref yn Nhy'n Llan bnawn
Sui, Rhagfyr 14. Ceir lIuniau a'r
hanes yn lIawn yn y rhifyn nesaf.
Y NADOLIG. Estynnir croeso i
aelodau Rehoboth i wasanaeth
Nadolig yr Ysgol Sui yn Capel Coch
am 2 or gloeh ddydd Sui, Rhagfyr
21.
•

DRAENOG
Bydd raid i aelodau car Meibion
Dyffryn Peris godi ynghynt 0 byn
allan. Wedi trefau mynd i ganu
y tu allan i siop Tesco ym
Mangor yr oedd yr hogia i bel
ceiniog neu ddwy. Ond roedd
criw aralt yno o'u blaen a
chafodd y Car ddim canu'r un
nodyn na chasglu'r un ddimai.
Haws tI'efnu taith i'r Ahnaen nag
i Fangor mae'n rhaid!

I

Dymuniadau gorau unwaith eto I
bawb dros y gwytiau.

ros

•
Dewis 0 yswiriant
yn rhoi gwerth
eich arian.
Cartref a Chynnwys
Teithio • Car
AnifailAnwes
Gwasanaeth Torri Lawr

Gwasanaeth Trylwyr
gan y bob I
NOL
Gwasanaeth Personol Cyfeillgar i CHWI
Y Gwasanaeth Technegol Gorau
i'ch CAR. Cystal
Gwasanaeth Prif Ddeliwr
Felly, pa gar bynnag ydych
MOT
,--------,
CHWI yn ei yrru,
o Audi i Zastava

a

Age Concern (Wales)
Enterprises Limited
Ffordd Santes Helen
Caernarfon
Gwynedd LL55 2YD

•

01286 678310
5
•
•
I
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•

MELINAU'R SAINT
•

f

_-

•

_

Diddorol oedd darllen nodiadau 'Ar ben arall y lein' yo
rhifyn diwethaf o'r Eco, a chael rhestr gynhwysfawr 0
wahanol felinau ar lannau afon Saint. Yr un mor
ddiddorol, wrth gwrs, oedd cael yr enwau Ileol am y
gwahanol 'lynnoedd' yn yr afon ple cli'r dWr ei gronni
cyn ei droi ar hyd ffosydd i droi oIwynion y melinau.
Dichon rnai 'r pysgotwyr Ileol yw'r unig grWp 0 bobl sydd
bellach yn arddel ac yo cadw'r hen enwau am wahanol
rannau o'r afon. Beth am restr gyfiawn o'r holl byllau,
Uynnoedd a cherrig ar yr afon erbyn y flwyddyo newydd.
Er mor naturiol yr olwg yw'r afon i ni heddiw, rhaid cofio fod
Dyn ar hyd y canrifoedd wedi effeithio ami, a hynny'n enwedig am
y rhan 0 Bontrhythallt i Gaemarfon. Rhaid cofio fod pobl yn malu
yd ers cyn cof: mae dros chwe milo felinau dwr yn cael eu cofnodi
yn Llyfr Domesday. Mae cofnodion ar gael yn son am rai melinau
ar afon Saint yn yr Oesoedd Canol - gan gynnwys hawliau'r
trigolion i falu yd ynddynt. Ceir hefyd gofnodion yn son am 'dorri
cryw' (adeiladu argae) ar afon Saint yn 1646. 'Criw' yw'r enw a
ddefnyddir ar yr argaeau cerrig sy'n ffurfio llawer o'r 'llynnoedd'
ar yr afon heddiw, a dyna hefyd 0 ble daw'r enw 'Crawia'. Cyn bod
pont ar draws yr afon yma, yr enw ar yr ardal oedd Sam y Crywia
(crywiau = lluosod cryw). Ar lafar, newidiodd yr enw i 'Crawia'.
Gyda llaw, yr un gair yn union sydd yn enw'r dref rheiltIordd enwog
Crewe yn Lloegr. Mae Hugh P. Hughes yn ei golofn fis diwethaf
yn enwi Uyn Criw ger hen fIatri Peblig.
Mae cofnodion am lawer o'r ohonynt i'w gweld 0 hyd ond
hen felinau hyn i'w cael, ond nid eraill bron wedi llwyr ddiflannu.
am bob un yn anfIodus. Enwir Am y tIO, bodlonaf ar son am
tua dwsin gan Hugh P. Hughes
ddwy yn unig. Nid yw'r gyntaf
ond yr oedd rnwy; er efallai nad yn un 0 felinau afon Saint ond
oed dent i gyd yn gweithio ar yr wedi
ei lleoli
ar un o'i
un pryd. Mae adfeilion llawer
llednentydd,
sef Afon Gwna.
Mae'r adeilad, sydd bellach yo
garuef i'r Geidiaid, yn parhau i
Pa un o'r
rhain
sydd
gadw'r enw gwreiddiol Felin
bwysicaf?
Bach, Caeathro.
Y cofnod
YSWIRIO EtCH TV (i arbed
coiled i chi);
cynharaf i mi ei ddarganfod
amdani yw cyfeiriad yn ewyllys
YSWIRIO EtCH CAR (i arbed
gwr o'r enw Maurice Robbins
coiled i chi); neu
yng Ngorffennaf
1656. Dair
YSWIRIO EICH BYWYD (i
arbed coiled i'ch teulu)
blynedd yn ddiweddarach mae'r
felin yn dod yn eiddo i deulu'r
Cysylltwch A'r isod i weld mor
rhad yw cost yswiriant gyda CDH
Wynniaid, ond erbyn dechrau'r
Andre (Bethel/lianberis)
ganrif ddiwethaf, Thomas lloyd,
Bryn (Man)
Glangwna oedd y perchennog (ef
Euryn (Caernarfon a'r cylch)
hefyd oedd yn berchen
Melin
•
John Eifion (Penisarwaun)
Peblig a Melin Bodrual). Fe'i
prynwyd ganddo am swm 0
£525. Roedd ffem Cae Rhyda
Ymgynghorwyr Ariannol
yn rhan o'r pryniant befyd.
Annlbynnol Ueol (sefydlwyd 1974)
Yng NgorfIennaf
1861 bu
FfOn: (01248) 355055
arwerthiant ar Stad Glangwna a
Cyfarchion y Tymor i bawb
chynhaliwyd
ocsiwn
yng

CDH

Nadolig Uawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth

•

GWASANAETH FFRAMIO LLUNIAU
Arbenigwyr ar fIramio gwaith edau a nodwydd
Nifer helaeth 0 luniau ar werth
Dewis eang yn cynnwys:
IVOR STUBLEY:: KErnI ANDREW
KEITH BOWEN :: ROB PIERCY

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

MELIN PEBLIG -

1861

Mae'r llinell doredig yn dangos llurybr netoydd y ffordd

0

Gaethatro

1

Gaernarfon. Ble tybed mae'r ynys fechan yn yr afon?
Mae'r (Corn Mill' bellach wedi dijlannu dan adeiladau Pfatri Peblig.

heddiw. Mae'n ymddangos fod
Ngwesty'r
Sportsman
yng
pont newydd wedi ei chodi dros
Nghaernarfon
gan
gwmni
yr afon yn fuan wedi 1861.
William Dew. Roedd Melin
Dangosir Ilwybr y ffordd newydd
Peblig a'r Felin Bach ar werth:
'The Riuer Seioru, far-famed for its arfaethedig ar y map.
trout and salmon fishing forms one
Owen Owens oedd melinydd
boundary, and coupled with the y Felin Bach. Roedd John
River Guma, supplies ample water Roberts hefyd a hawl ar diroedd
y Felin Bach, gan gynnwys Cae
power for the Com Mills included
Crin, Gwerthwyd y cyfan (a rhan
in these particulars'.
sylweddol 0 fIerm gyfagos Pwll y
Deuddeg acer 0 dir oedd
Bar) i Owen Owens am £3,290.
ynghlwm a Melin Peblig Yn y cyrundeb gwerthu, rhoir
c. • • a valuable water corn mill
working three pairs of stones, with
cyfeiriad
Owen Owens fel
Miller's house. Also the advantage
Twthill Cottages, Caemarfon.
of a Smut machine '. Does gen i
Yn yr un ocsiwn, roedd
adeilad ym mhentref Caeathro
ddim syniad beth oedd peiriant
yn cael ei werthu. Fe'i lleolir ar
'Smut' - efallai fod peiriannwyr
ymhlith y darllenwyr all roi y groesffordd yng nghanol y
gwybodaeth i mi erbyn y mis pentref - lIe mae'r hen siop a
nesaf. GWx' o'r enw John Parry swyddfa bost. Roedd yr adeilad
oedd y melinydd a'r tenant ar y yn siop bryd hynny hefyd; fe'i
pryd. Gwenhwyd Melin Peblig i disgrifir yn yr arwerthiant fel
Roger Evans 0 Borthaethwy,
'toeauer's shop'. Mae byn yn
awrymu fod un o'r ddwy felin
marsiandwr
blawdia'
am
£1,373. Mae map 0 leoliad y gyfagos yn trin gwlan. Tybed oes
rhywun 0 gyffiniau Caeathro sy'n
felin yn cael ei gynnwys gyda'r
cofior
adeilad
yn cael ei
catalog arwerthiant, ac mae'n
ddiddorol
nodi nad oedd y adnabod fel siop y gwehydd?
fIordd 0 Gaea thro i Gaernarfon
Cawn hanes mwy 0 felinau yn
yn dilyn yr union batrwm a wna ystod 1998 ...

* Priodasau * Oathliadau
* Achlysuron Arbennig
* Cynadleddau * Pwyllgorau
* Bwydlen Bar * Cinio Oydd Sui
* Cwrw Felin Foel

U/~t"~~ped'e

~d~--a

Ffcn: Llanberis 870253
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TWNNEL VR WVODFA

fordaith o'r wlad hon i Awstralia
Yn rhifyn Hydref soniais am y ac y mae'r dyddiadur hwnnw
bellach yn cael ei gadw'n ddiogel
ddau fachgen 0 Lanberis
a
yn Archifdy
Gwynedd
yng
gerddodd 0 dan yr Wyddfa!
N ghaemarfon. Cychwynnodd 0
Cefais lytbyr gan Mrs Elizabeth
Bant Hafodlas ar nos SuI, 16
Griffiths, 'Rallt Goch, Llanberis
Mai 1886 er mwyn dal y tren 0
yn ychwanegu at y wybodaelh.
Fangor i Lundain
y noson
Roedd John Rees Jones, un o'r
ddau fachgen, yn gefnder iddi ac honno. Roedd ei frawd, John,
wedi ymfudo saith mlynedd
mae ganddi, 'Jrith goJ 0 'r antur
ynghynt.
fauir yng nghrombil y mynydd'.
Y Merkara oedd enw'r llong a
Mae'n cofio ei holi am y twnnel
mawr, ac iddo ddweud fod glaniodd yn Townsville, Queens'. . . adar mawr yn llenun'r lle; land ar Orffennaf 13 - tair 0
bron i ddau fis. Mae'n amlwg
miloedd ohonyn nhui, gymaint a
oddi wrth y dyddiadur fod brawd
Rhode Island Reds ... 'Disgrifiad
plentyn
0
ystlumod
yn arall iddo, Richard, eisoes yn
Charters
Towers.
Ceisiodd
nbywyllwch yr ogofau, rnae'n
siWr. Mae Mrs Griffiths yn credu hwnnw ei berswadio rhag teithio
hefyd i'r ddau fachgen gael eu oherwydd fod gwaith yn brin yn
Charters Towers ar y pryd, ond
holi ar gyfer rhaglen radio 'Awr
gan fod tocynnau tren wedi eu
y Plant'. Bum mewn cysylltiad
rhoi am ddim i deithwyr y
ag Archifau'r
BBC
yng
Nghaerdydd a gobeithiaf gael Merkara, penderfynodd Edward
ateb cyn diwedd y flwyddyn. Os yrru ymlaen am y gweithfeydd
aur. Mae'n disgrifio'r daith tren
yw'r recordiad yn dal ar dap yna
honno fel un ofnadwy - yo
bydd yn bosib ailfyw yr 'antur
union fel pe bai tren yn ceisio
fawr'.
dringo 0 Gael narfon i Bant
O'R CEUNANT I
Hafodlas
meddai
yn
y
CHARTERS TOWERS
dyddiadur!
O'r diwedd,
cyrhaeddwyd
Holwyd rhyw ddeufis yn 61
Charters Towers am banner awr
ynglyn a pherson 0 Gwm-y-glo
wedi saith yr hwyr, c•.• a dyna
a ymfudodd
i Queensland,
Awstralia ac ysgrifennu hanes yr lle yr oedd llond y station 0 Gyrl'lry
achos crefyddol anenwadol yn yn ein disgwyl; yn eu plitb yr oedd
T. Parry, Henry
Charters Town. Gan fod yr Eco G. Mom's,
Williarns, Afon Rhos a William ei
bellach ar y we rhyngwladol,
penderfynodd
un
o 'r frauid, ac amryw eraill. Hefyd
Margaret, gwraig Richard, a dwy
golygyddion,
Iwan Roberts,
o genod bychan y rhai na allen!
ddarganfod mwy am y ddinas
siarad Cymraeg, ond yn deall y
hon yn Awstralia. Darganfuwyd
aur yno gyntaf yn 1871 a cwbl: mae eu lad a'i mam yn
Gymry'. Mae posibilrwydd mai
blwyddyn
yn ddiweddarach
enwyd y meysydd
aur yn brodor 0 Dan-y-coed oedd y G.
Charters Towers ar 01 un 0 Morris a enwir uchod, sef un 0
gyndeidiau
Iwan Roberts. 0
swyddogion
y cloddfeydd,
William Charters. Rhwng 1871 Afon Rhos, Uanrug y deuai
Henry Williams a'i frawd.
ac 1911 cloddiwyd dros daith
Ac os ydych chi yn un o'r
miliwn
owns
0
aur
o'r
rheiny sy'n cadw ol-rifynnau o'r
gweithfeydd.
Dinas
gyda
Eco, yna trown yn 01 i rifynnau
phoblogaeth 0 faint Caernarfon
113, 114 a 115 (Ebrill, Mai a
yw Charters
Towers
erbyn
Mehefin 1986) lle ceir adroddiad
heddiw, ond yn anterth y rhuthr
am John Parry, Bryn Hafod,
aur, roedd dros ddeg ar hugain
Ceunant yn teithio i Charters
o filoedd 0 bobl yn byw yno ac yn eu plith nifer 0 Gymry a Towers. Mae'n ymddangos felly
fod nifer dda o'r fro bon wedi
ymfudodd yno 0 fro'r Eco.
Un o'r rheiny oedd gWr ifanc cael eu denu i'r gweithfeydd aur
o'r enw Edward Roberts, Pant yn ystod y cyfnod hwn rhyw
ychydig dros ganrif yn 61. Mae
Hafodlas, Ceunant. Cadwodd
ddyddiadur
pur fanwl o 'i mwy 0 banes mordaith Edward

,

Roberts i'w gael hefyd yo llyfr
Lewis Lloyd, Australians from
Wales.
Yn od iawn, ar yr union
ddiwrnod y burn yn yr Archifdy
yn holi ynglyn a dyddiadur
Edward Roberts, roedd cais wedi
ei dderbyn oddi wnh swyddfa
Uwch Gomisiwn Awstralia yn
Llundain yn gofyn am lun-gopi
o 'r dyddiadur.
Mae talaith
Queensland
wedi
sefydlu
prosiect i gofnodi ei hanes ac yn
casglu deunydd
am rai 0 'r
ymfudwyr 0 Brydain.
Tybed
a ddaeth
Edward
Roberts yn 61 i Gymru a chael y
dymuniad
sydd i'w weld ar
ddalen olaf ei ddyddiadur '. . . cawn gyfarfod eto i ysgwyd
llaw cynhesol yn yr hen wlad'.

'GIRLS' SCHOOL', DEINIOLEN?
Mrs
E. Jones,
bellach
0
Fryngwran,
Ynys Men a
gysylltodd ynglyn a'r gwahanol
nodiadau am Fecws Bryngwyn a
ymddangosodd
yn ystod y
misoedd diwethaf. Yn y Becws y
magwyd hi gyda'i nain a'i thaid.
Mae'n credu mai Grisdale oedd
enw cywir y perchennog eyntaf
(unrhyw gysylltiad a phrifathro
presennol
Y sgol Brynrefail
tybed?). Mae Mrs Jones yn cofio
hefyd fel y byddai cymdogion
agosaf y Becws yn dod a'u cinio
dydd SuI yno i'w goginio:
'... tair ceiniog oedd y pris am
datuis a chig, ceiniog am buidin reis
a cheiniog am darten blat:'
Byddai'n brysur iawn yno dros
gyfnod
y Nadolig
hefyd,
', . . byddem ar agor dduomod
'Dolig, a'r cymdogion yl1 dod a 'r
!fowls a'r gwyddau - dim uorcis
bryd hynny/ - a ninnau 'r plant fel
y "Bistro Kids" yrlg nghanol yr
arogleuon hyfryd'.
Ym meddiant Mrs Jones mae
tri 0 lyfrau a gyflwynwyd i un 0
ddisgyblion Ysgol Deiniolen am
bresenoldeb didor yn yr ysgol yn
ystod 1896, 1897ac 1898.Aryr
wyneb-ddalen
ysgrifennwyd:
'Presented (0 A'1ne Jones for regular
attendance at De in iolen Girls '
School '. A dyna sy'n peri
dryswch. Pam y gelwir hi'n
'Girls' School7? Onid Ysgol
Elfennol oedd yn Neiniolen y
pryd hwnnw, fel ymhob pentref

arall? Oes bosibl fod y bechgyn
a'r genethod yn cael eu cadw ar
waban yn Neiniolen? Os oes
rhywun all daflu goleuni ar y
penbleth
yna cysylltwch
ar
unwaith.

I DDOD , , .
Yn rhifyn cynta'r flwyddyn
newydd cawn fwy 0 hanes y
sampler 0 Lanrug; lluniau a
gwybodaeth
am Westy Pen
Gorffwysfa, ac ychwaneg 0 hanes
rhai 0 felinau afon Saint.
Os oes gennych
unrhyw
wybodaeth,
11uniau
neu
ymholiadau'n ymwneud a hanes
y fro, cofiwch gysylltu a Dafydd
Whiteside
Thomas,
Bron y
Nant,
Llanrug,
Caernarfon
(01286) 673515.

DRAENOG

Dyma rHUW stori fach dda
glywais y dydd o'r blaen. Roedd
yna un dyn bach dewr yo yr
Eglwys
yn Llanberis
yn
ddiweddar. Mentro wnaeth i
gyfarfod arbennig heb sylweddoli
mai'r Women's Guild oedd yo ei
gynnal, Perswadiwyd ef i aros a
byd yo oed i wneud y baned a
golchi'r Uestri cyn diwedd y
noson.

DAFYDD
o E
TRYDANWR
Pob math
o waith trydanol

a Larwmau Lladron
~
Nadolig
Llawen
a Blwyddyn
Newydd Dda

NI_OI

'''p.c_
eo..-lOt
_ .._Cont'_no

--

I I Rhes Faenol

LLANBERIS
Ffon: (01286) 871680

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i chi 011
oddi wrth Tim, Jackie a phawb yng

NGORSAF BETROL
LLANBERIS
Ffon 871278
PERCHNOGION: DANNY A NERVS ROBERTS

Beth am Fwffe Enwog Nerys
i ddathlu pen-blwydd neu ben-blwydd priodas
Part'lon rhwng 20 a 40. Ffoniwch am fanylion.

Cofiwch am nosweithiau arbennig y Bistro nos Wener olaf bob mis
NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA
0001 WRTH DANNY, NERYS A'R STAFF

DEINIOLEN. Ffon: Llanberis 871521
Ar agar 7 a.m. - 9 p.m. bob diwrnod
Petrol. Disel • Nwy Calor. Glo • Cylchgronnau
Papurau Newydd • Cardiau Penblwydd
Wyau • Nwyddau Groser. Melysion
Oiolch am eich cefnogaeth drwy'r flwyddyn

TICEDI LOTERI AR WERTH
7
•

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN
NEWYDD ODA OODI WRTH

ANN A BILLY HUGHES

SI

PT

fJI, ~ 'f 'if 'If

EFL

BET H E L .",\.f.., ttf '"

Ffon: (01248) 670106
Diolch am eich
cefnogaeth
drwy'r flwyddyn

CARTREF PRESWYL

BETHEL
Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726
Camera yn ngofal Richard U. Jones, 5 Y OdOI. FfOn: (01248) 670115
MERCHED Y WAWR. Ar gais
chweched dosbarth Ysgol Brynrefail
am rodd ariannol tuag at drefnu parti
Nadolig Ysgol Pendalar fe drefnodd
y gangen fwrdd gwerthu mewn
noson a drefnwyd gan yr Ysgol
Feithrin yn ddiweddar. Cyflwynwyd
£43 i'r chweehed dosbarth gan
obeithlo eu bod wedi mwynhau
trefnu a bod plant Ysgol Pendalar
wedi cael parti i'w gofio. Diolch i
bawb am ein eefnogi.
Bu nifer 0' n haelodau yng
ngwasanaeth carolau 'Cadwyn y
NadolJg'
a drefnwyd
gan y
rhanbarth. Mrs Glenys Griffiths oedd

yn cynrychioli'r
gangen
fel
organyddes.
Bydd gwasanaeth
Nadolig y
gangen yn cael ei gynnal yng
Nghapel y Cysegr nos Sui, 21
Rhagfyr,
am 6 o'r gloeh. Yr
arweinydd fydd Mrs Glenys Griffiths
a'r organyddes fydd Mrs Beti Owen,
yng nghwmni cor y gangen, parti
lIefaru lleisiau Cactlant, Cor Cadnant
ae aelodau'r Ysgolion SuI. Tal
mynediad fydd £1 wrth y drws a'r
elw tuag at Dy Enfys, Ysbyty
Gwynedd.
Cvnhelir y eyfarfod nesaf nos
Fercher, 14 lonawr.

Harddwch eich cartref gyda
Sefydlwyd

SARON
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
i bawb oddi wrth
yr hall breswylwyr, Mrs Edwards air staff

Ymholiadau: (01248) 670353

CELTIC

WINDOWS

1980

FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CYFLENWYR AWDURDODAU LLEOL
Busnes teuluol gyda blynyddoedd 0 brofiad
Ffoniwch - 'dio'n costio dim i gael pris

(01286) 678618 (dydd) (01248) 670081 (nos)
~ :
Uned 5, Griffiths Crossing
Llanfair-is-Gaer, Caernarfon

Ncufo[i9 [fawen a

6[trydi£yn~M

dda i 6aw6

CYFLENWYR PORTHIANT

H. F. OWEN (TRANSPORT)
CONTRACTWR ClUDO
Fferm y Ddol, Bethel
Caernarfon Gwynedd LL55 1UN
Ffon (01286) 670487/671201
Symudol: 0836 590832

,....

NADOLIG LLAWEN A SLWYDDYN NEWYDD DDA I SAWS
,.

Cefnogwch Fusnesau Lleol

CEIR CY RU
BETHEL (01248) 670451
(Hefyd yng Ngherrig-y-Drudlon a'r Gaerwen, M6n)
Fel cwrnni hoffem ddiolch i'r cannoedd 0 qwsmenaid
a gefnogodd ein busnes dros y saith mlynedd
diwethaf. Rydym yn fusnes Cymreig sy' amcanu 1 roi
gwasanaeth
cell proffesiynol ac i werthu ceir am
brisiau di-quro. Mae gennym brynwyr proffesiynol y'n
teithio dwy fil 0 fillnroedd yr wythnos I chwiho am
y ceir gorau am y prisiau isaf.
Dyrnumadau gorau ar gyfer 1998 i ddarllenwyr Eco 't
Wyddfa ac ystyriwch hon fel addu ned blwyddyn
newydd: 'Rhoweh gyfle i fu.'lesau Cymreig Oaol

ddango8 au gwarth YDhytracb na cbwmniau
dyfod ac archfarcbnadoedd Sel.nig!'
NADOLIG (·(·AWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA
8

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA

N ru!o[i:g Llawen
a B['"Yde(yn N
de( Dda
,ocfc(i wrtli

•

I
Flon: (01248) 671170 • Symudol:

0468 452763

Diofch am 606 cefnogae.tft yn ystoa y jrtrydi£yn

PENISARWAUN

a

Mrs Ann Evans, Syonarth. Ff6n: (01286) 872407
Camera yn ngotal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ff6n: 677263

.
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gan Gymdeithas y Gwartheg Duon.
Bydd Sion yn cael mynd i Alberta,
Canada ym mrs Mal i ymweld
buchesi gwartheg duon. Edrychir
ymlaen am gael ei hanes ar 61 iddo
ddychwelyd.
CINIO NADOLIG YR HENOED.
Pnawn Sadwrn. Rhagfyr 13 aeth
lIond bws 0 bensiynwyr y pentref i
We sty Bryn-y-m6r, Dinas Dinlle i
fwynhau cinio Nadolig blasus dros
ben. Dymunant ddrotch I bawb a
drefnodd y diwrnod hwn ac i bawb
a gyfrannodd mewn unrhyw fodd.
PWYLLGOR NEUADD. Tynnwys
Clwb Cant mis Rhagtyr a'r enillwyr
oedd - 1, Leslie Larsen, Llygad yr
Haul; 2, R. Hughes, Bodhyfryd; 3,
Phyllis Elis, Rhosfair.
Bydd criw 0 garolwyr yn dod 0
amgylch y pentret nos Lun, Rhagfyr
22ain gan gychwyn 0 Lys y Gwynt

••

j,I

•

am 6.30 p.m. Croeso cynnes i
unrhyw
un ymuno yn yr hen
draddodiad hwn.
Gobeithir trefnu Disgo Dwynwen
yn ystod mis lonawr.
Dymuna'r pwyllgor ddiolch i bawb
a gefnogodd yr holl weithgareddau
yn ystod 1997 a diolchir yn arbennig
I aelodau'r Clwb Cant sy'n sicrhau
swm anrhydeddus tuag at gostau'r
Neuadd Gymuned. Diolch yn tawr i
chwi 011. Adnewyddir aelodaeth y
Clwb
Cant yn lonawr;
£6 y
tlwyddyn, neu 50c y mis. Os oes
unrhyw un yn dymuno ymaelodl
cysyllter ag aelodau'r pwyllgor neu'r
trysorydd Dafydd Williams, 871754.
Dymunir Nadolig lIawen a blwyddyn
newydd dda i chwi 011.

r--------------

.'
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Plant yr Ysgol ddiwrnod
YSGOL
GYNRADD.
Dvrnurur
IIongyfarch y plant am gasglu'r swm
anrhydeddus 0 £231 at gronfa Plant
Mewn Angen. Rhoddwyd heibior
wisg ysgol am y diwrnod a chafodd
y plant wisgo gwisg ffansl. Bu rhai
yn cyfarfod Hywel Gwynfryn ar y
Maes ac yn siarad gydag ef ar y
radio.
URDD ADRAN BENTREF. Nos
Fawrth, Rhagtyr 2i1 mwynhawyd
Gwaith llaw Nadolig gydag Elinor a
Susan, Bryn Rhydd. Diolchodd
Melanie iddynt.
Nos Fawrth, Rhagfyr 9fed cafwyd
parti
a disgo'r
Urdd
i gloi
gweithgareddau'r
tymor
hwn.
Diolchir i swyddogion swyddfa'r
Urdd am drefnu'r disgo ar au cyfer.
Bydd yr adran yn ailgychwyn nos
Fawrth, lonawr 6ed pryd y ceir
noson 0 ganu a hwyl gyda Einir
Owena Griffith.
YSGOL SUL BOSRA. Brat oedd
croesawu aelod newydd i'r Ysgol
Sui, sef Lois Megan. Gobeithio y
bydd yn mwynhau y cwmni ac y
bydd yr un mor ffyddlon. Cvnhelir
gwasanaeth Nadolig y plant fore Sui,
Rhagfyr 21ain am 10 a.m. Ston'r
'Llwynog coch a'r oen bach gwyn,
Iwcus'
fydd y thema.
Gwneir
casgliad at achos eta. Croeso cynnes
i bawb. Bydd yr Ysgol SuI yn
ailgychwyn ar lonawr 11eg.
PARTI'R YSGOllON SUL. Cynhelir
parti Nadolig Ysgolion SuI Eglwys y
Santes Helen a Bosra bnawn Llun,
Rhagfyr 22ain 0 (sylwer) 2.30 4.30 p.m. Y mae cymaint 0 alw ar

Plant Mewn Angen.

Si6n Corn felly bydd yn dod draw i
ddweud 'Helo' 0 gwmpas 4 p.m.
EGLWYS
Y SANTES
HELEN.
Gwasanaethau
Nadolig: Cynhelir
gwasanaeth Cristingl ddydd Sui,
Rhagfyr 21aln am 4.00 p.m. Dydd
Nadolig gweinyddir Cymun y Nadohg
am 9.30 a.m. Bydd Gwasanaeth
Naw Llith a Charol yn cynnwys
eitemau gan blant yr Ysqol Sui ddydd
SuI, Rhagfyr 28ain am 4.00 p.m.
Cymerodd plant Ysgol SuI Eglwys
y Santes
Helen
ran
mewn
cystadleuaeth arlunio St Bodfan eleni
a chafodd yr Ysgol Sui Iwyddiant
gyda Luke Lloyd Hughes yn ennill yr
ail wobr yn yr oedran 7-10 oed a
Hannah Wyn Williams
a Rhys
Pleming yn cael canmoliaeth uchel
yn yr un oedran. Cafodd Mari
Pleming ganmoliaeth hefyd yn yr
oedran hyd at 6 oed.
Dymuna'r Parchg Tegid Roberts a
swvddoqion plwyfi Llandinorwrq a
Pherusarwaun Nadolig dedwydd a
blwyddyn newydd dda a lIewyrchus
pan dd~1 hi. Bydd lIyfrau ariannol yr
Eglwys yn cau ar ddydd Sui yr 28ain
o Ragfyr felly gwerthfawrogir
pob
cyfraniad am 1997 i lawr cyn y
diwrnod hwnnw.
DYMUNIADAU DA. Pob dymuniad
da I Olwen, Cae Eboni a Kevin ar
achlysur
eu
dyweddi'ad
yn
ddiweddar. Pob hapusrwydd r'r ddau
ohonoch.
LLONGYFARCHIADAU j Slon Wyn
Jones, Tyddyn Perthi ar ei Iwyddiant
yn ennill ysgoloriaeth 0 £ ',000
mewn cystadleuaeth dan 21 ain oed

Y Canghellor Meurig Foulkes yn
cyflwyno'r
wobr i Luke.

Bu raid i un 0 aelodau car
meibion Ileol gael crys newydd yr
wythnos hon gan fod ei grys gwyn
wedi troi'n
grys pine yn y
peiriant golehi. Ddeuda i ddim
pwy oedd 0 wrth gwrs. Dim ond
deud mai trans eoch oedd wedi
eolli ei liw yn y peiriant. Ond mi
wn y bydd yna arJlbell i beth coch
ei liw yn cyrraedd y tY arbennig
yma ym mis Rhagfyr gan y bydd
yna ddathliad go arbennig yno.
Yr unig beth ddeuda
i ydi
darllenwch newyddion Uanberis
yn y rhifyn diwethaf o'r Eeo!

R. M. (Ole) PARRY
PEINTIWR AC ADDURNWR
It1Jl1t PRISIAU RHESYMOL ,.~~
TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 870846
Nadolig

Llawen a Blwyddyn

Newydd

Dda I ddarllenwyr

yr

feo

Nabolig 11l1awtna lltnltq am
ticq rtfnngattlt oblli wrt~
Alwyn a Sarah Jones

BLODAU
RACCA
PENISARW AUN
Ffon: (01286) 870605
RITHOEDD eEL YN
COED NADOLIG

Brysiwch i archebu!
Ar agor saith diwrnod yr wyt:hnos

CERBYDAU CLASUROL YR WYDDfA
au ."
,.,

•

Cyrhaeddwch mewn steil mewn cerbyd Rolls Royce

:1~

1.0UO
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•

GWAP,TMf

eJMf

C.1NI UN

(>

ar gyfer priodasau, penblwyddi
ac achlysuron arbennig eraill

l

[

l'

Bob Williams, cadeirydd, a Goronwy Jones, Ilywydd
Gwartheg Duon gyda Sian.

Dylan Griffith, Tros-y-Waen, Penisarwaun
Ffon:(01286) 871833
Cymdeithas

y

NADOUG LlAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA I CHWI OLL
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EDRYCH AM
DDODREFN RHAD?
Mae Gwasanaeth Ailgylchu Gwynedd yn
cyflenwi dodrefn am bris isel i'r di-waith,
a phobl ar incwm isel. Bydd ein Storfa
Ddodrefn ar agor bob dydd Mercher,
10.00 - 3.00 yn Depo West End, Bangor
Neu efallai fod gennych ddodrefn i'w cynnig i'n Cynllun
Ailddefnyddio Dodrefn? (Yn anffodus ni allwn dderbyn
soffas neu welyau heb dystysgrif tan.)
Rydym hefyd angen gwirfoddolwyr, e.e. trydanwyr, seiri
coed ac unrhyw un gyda diddordeb
mewn gwaith DIY.
Ffoniwch Meirion ar (01248) 355112
Gwasanaeth Ailgylchu Gwynedd
yn hybu
AILDDEFNYDDIO ac AILGYLCHU
WAVNFAWR

ANTVR

_
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SWYDDFA'R POST
YSTORFA TY NEWYDD
WAUNFA WR
Ffon: 650708
NADOUG IJl.AWEN A BLWYDDYN
NEWYDD DDA ODD! WRTH
ALLEN, ANNE A'R STAFF
CROESO I GWSMERIAID HEN A NEWYDD
YN 1998

..---~--.--..
..
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Mae
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WAI
IS
...
8 Pant y Waun
WAUNFAWR. Ffon: 650426/720

LLEUFER A NELMA
PRITCHARD

OFFER WELDIO O'R SAFON UCHAF

CANOLFAN CARPEDI
WAUNFAWR

CYMfs.l

.v

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYOO ODA
0001 WRTH BRIAN, SHIRLEY A TONY

Mae Liz a John Whitehead, Anna, Cerys a Margaret

SlOP CHIPS WAUNFAWR
Ffon: 650683
yn dymuno Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd Dda i bawb yn y pentref

Ffon: 601286) 6S0291
yn dymuno diolch am bob
cefnogaeth yn ystod y flwyddyn
Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i chwi 011

Mae BRIAN a
RITA HENDERSON

SlOP Y PENT REF
BRYN GWYNEDD
WAUNFAWR
YN DYMUNO
~~
NADOLIG
LLAWEN A
BLWYDDYN
NEWYDDDDA
IBAWB
GWERTHWYR CARDIAU
MlTAR MANWEB

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda oddi wrth
John Ferrarese a' r staff
:>-......

- FIDEOS I'W LLOGI -

Ncu!ofi9 Lfawen
a BfvryMyn Newc!yM Dda
oMi wrtfi paw6 yn

SNOWDONIA FIRE PROTECTION
VR HEN EFAIL, WAUNFAWR

~.8~
MODURDY

PANT Y WAEN

WAUNFAWR Ffon: 650524

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth

RYS 0
PEIRIANWAITH AMAETHVDDOl V WAUN
(Waun Agricultural Engineering)

... ... .. .
.,

FfOn: (01286) 650235
Hefyd: Uned 10 TIR LLWYD, BAE CINMEL (01745) 360445

OFFER DIFFODD TAN -

masnachol ac i'r cartref

OFFER CANFOD MWG ar gyfer y cartref
GOLEUADAU ARGYFWNG
--LARWM TAN, a lIawer mwy
i'w gweld yn ein swyddfa.
10

• Offer amaethyddol 0 bob math
• Haearn addurn ar gyfer y ty

AUNFA

R

Ffon: (01286) 650253

-

WAUNFAWR
-

Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ff6n: (01286) 660670

Camera yn ngofal Heulwen Hughes, Argoed. Ff6n: (01286) 650556
ADREF O'R YSBYTY. Croeso adref
o'r ysbyty i Mr W. Jones, Graianfryn,
ac i Mr Evan Hughes, 3 Bryn Golau.
Hyderwn yn fawr eich bod eich
dau'n gwella.
GENEDIGAETH. Llongyfarchiadau i
Elin a Rhisiart Walker, MOrawel ar
enedigaeth merch tach, Mirain,
chwaer tach i'r efeilliaid Gwen a
Cadan. Dymunwn yn dda i'r teulu yn
eu cartret newydd.
DATHLU PEN-BlWYDD. Yn ystod y
mis dathlodd Mrs Mary Vaughan
Jones, Hatod y Coed ei phen-blwydd
yn bedwar ugain oed. llongyfarchiadau mawr iddi a phob dymuniad
da.
Yn ystod mis Rhagfyr bydd Sioned
Williams, Bryn Beddau a Kevin
Davies, Hafan yn dathlu cyrraedd eu

deunaw oed. Dymunwn yn dda i'r
ddau i'r dyfodol.
AP~L - PLYGU'R ECO. Ni, drigolion
y Waun, fydd yn gyfrifol am blygu
rhifyn mis Chwefror o'r Eco. Byddwn
yn ddiolchgar iawn am bob cymorth
i wneud y gwaith yn festri Capel
Croesywaun, nos lau, 29 lonawr 0
5.30 o'r gloch ymlaen. Fel arier bydd
nifer dda yn dod i helpu a bydd y
gwaith wedi'i gwblhau ymhen rhyw
ddwyawr.
CROESO. Mae nifer 0 deuluoedd
wedi ymgartrefu yn y pentref yn
ystod y misoedd diwethaf
a
chroesawn chi'n gynnes i'r pentref
gan obeithio y byddwch yn hapus
iawn yn ein plith. Hetyd dymunwn
yn dda i', rhai sydd wedi newid i
gartrefi eraill yn y pentref.

DIOlCH. Dymuna Katie, Norman a
theulu'r diweddar Hugh Williams,
Glaslyn, Waunfawr ddiolch yn gywir
iawn
am
bob
arwydd
0
gydymdeimlad a charedigrwydd a
ddangoswyd
iddynt
yn
eu
profedigaeth.
Cydnabyddir
y
rhoddion hael a gasglwyd tuag at Y
Feddygfa.
Gwerthfawrogir
yn
arbennig ofal y meddygon, nyrsus a
gofalwyr yn y cartref, a staff y
Feddygfa. Diolch hefyd i Eirlys ae
Ifan am wasanaeth arbennig yn y
Capel ae i Eric Owen am y trefniadau
trylwyr.
ENILlWYR Y ClWB 300 am fis
Taehwedd - £40: Mr Haydn Jones,
Rhandirmwyn; £25: Mrs Brenda
Jones, Ty Ni; £10: Mr S. G. Tyrrell,
Garreg Wen.
NADOllG
LlAWEN.
Dymunwn
Nadolig dedwydd iawn a blwyddyn
newydd dda i bob un ohonoch, gan
ddiolch am eich eefnogaeth drwy
gydol y flwyddyn.
DIOlCH. Dymuna Nefyl Owen, Bryn
Gwylan ddioleh i bawb a'i gefnogodd

.

...

CARPEDI
GLAN
_-

STIMVAK

Welai ddim ceirw yn dod dros y bryn,
Chlywai mo'r clychau yn canu'n y glyn,
Ond mae'r gwynt wrthi'n chwipio'r llyn dan y lloer Mae'n well i mi swatio ar noson mor oer.
Cytgan:
A'r gwyn! yn chwipio'r llyn dan y DoerGwell i mi stoatio ar noson mor oer.

gyda'r offer mwyaf modern,
diweddaraf, sydd ar gael. Am
fanylion cysylltwch

a
)l~ TEG I0 ,.,.

PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI
WAUNFAWR 650291
hefyd ail-osod carpedi

Dacw ddyn eira ymhell ar y rhos,
Disgwyl mae'n eiddgar i weld Santa Clos,
Gyda sgarff am ei wddw, het am ei ben,
Mae'n gwylio un seren sy'n sgleinio uwchben.

Nadollg Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i bawb

Ai dyma'r seren fu'n trimio'r nef
N oswyl y geni ym Methlehem dret?
A fu hon wrthi'n arwain tri Santa Clos
At breseb y baban yn nhrymder y nos.

I

Cysgaf yn dawel, breuddwydiaf yn ber
Gwelaf dri Santa dan drimins 0 ser,
Yna deffro'n y bore, codi'n ddi-oed
A chanfod fy hoson, y lawnaf erioed.
0

.

Mynnwch driniaeth

GWELL I MI SWATIO

(Allan

am yr wyth mlynedd y bu'n gwerthu
lIefrith yn yr ardal. Diolch yn fawr.
DAMWAIN. Dymunwn wellhad buan
i Gerallt, Hafod y Rhug sydd wedi
anafu ei goes tra'n chwarae
pAI-droed.
LlWYDDIANT CERDDOROl. Llongyfarchiadau i Aled Rhys Jones, Peny-graig ar ei Iwyddiant yn arholiad
theori, gradd 5; ac i Dylan Parry,
Bron llywelyn er Iwyddo yn yr
arholiad chwarae piano, gradd 2.
Daliwch ati hcqia,

Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth bawb yn

SET.WYN GRIFFITH
Y Ston Fawr, Leah Owen ac Angharad Uwyd;
Cyhoeddwyr: Curiad, Pen-y-groes.)

CARPEDI GERAINT OWEN
GWERTHWR CARPEDI, l'ElI.8 CARPED a FEINYL
CANNOEDD 0 DDEWIS 0 BATRYMAU A RHAI MEWN STOC
FFONIWCH

AMSER: WAUNFAWR (01286) 650552

Nadolig UsweD a Blwycldyn Newydd Dds i boD ddarHeDwyr yr Eco.

•

NAOOLIG LLAWEN A BLWYOOVN NEWVOO
OOA 0001 WRTH KAREN A BAWB VNG NGWESTV'R

-oON

WAUNFAWR

AERNARFON
Ffon: 676506
Diolch yn fawr am eich cefnogaeth
yn ystod y flwyddyn

Ffon: 650218

* T9 Rhydd * Bwyd Cartref * Prydau Plant *
Vstafell Deulu * Cinio Dydd Sui Traddodiadol
* Cerddorlaath fyw * Cwrw Go lawn *

* NOS WENER, 19 RHAGFYR,

BROC MOR

*

CROESO CYNNES I SAWS DROS WYLIAU'R NADOLIG

....
11

LLANBERIS
Gwyneth

ac Eifion Roberts, Becws Eryri. FfOn: 870491.

Camera yn ngofal John Pritchard, Cilfynydd.

FfOn: (01286) 872390

Gwasanaeth Ceroleu yr Ysgo/.
CAPEL COCH. Cynhelir gwasanaeth
Nadolig plant yr Ysgol Sui am 2 o'r
gloch ddydd Sui, Rhagtyr 21. Croeso
cynnes i bawb. Bydd gwasanaeth
Cymundeb yh cael et gynnal yn y
Festn am 10 0' r gloch fore dydd
Nadolig ac eleni eto mae croeso
cynnes i aelodau eglwysi eraill y
pentref i ymuno a ni yn yr oedfa.
Cynhaliwyd te parti Nadolig yr
Ysgol Sui nos Lun, Rhagfyr 15 a'r
prynhawn dilynol cafwyd parti'r
Cyfarfod Plant.
ENILLWYR Clwb Ffrindiau Ysgol
Dolbadarn am fis Rhagfyr - £35:
Mrs C. Roberts, 12 Llainwen Isaf
(18); £25: Mrs M. Roberts, Bedw
Gwynion, Llanrug (141); £15: Mrs
A. W. Welsby, 1 RhesdaiGlan'rafon,
Nant Peris (219); £10: Mrs I. Owen,
Stryd yr Wyddfa (130); £5: G.
Williams, Bungalows Glan'rafon
(217), Pelen eira - £50: Mrs M.
Tolernan, 10 Maes Padarn (74); £50:
Mr W. G. Allsup, 7 Stryd Ceunant
(16). Diolch am eich cefnogaeth
gydol y flwyddyn.
C6R MEIBION DYFFRYN PEAlS.
Bu'n rhaid i'r Cor fwrw iddi yn syth
wedi cyrraedd gartref o'r Almaen.
Buont yn canu yng Ngwesty Fictoria
ddwywaith yn ogystal a Phentrefoelas, Caernarfon, Rhoshlrwaun a
Dinorwig. Mae'r mis hwn yn un
prysur iawn hefyd gan ddechrau yng
Nghlwb Pt!3I-droedCaernarfon ar nos
Fercher, 10 Rhagfyr. Nos Wener. 12
Rhagfyr bydd y Cor yn canu carolau
yn slop Tesco, Bangor am 8 o'r
gloch. Dydd SuI, 14 Rhagfyr,
byddant yng nghartref hen oed
Penisarwaun a nos Lun, 14eg, ym

Mhen-gwaith, Llanberis. Dydd Sui
byddwn yn Amgueddfa Llanberis am
2.30 ac yna ym Mron Eryri,
Llanberis.
Diolch i chwi am eich cefnogaeth
drwy'r flwyddyn a dymunwn i chwi
Nadolig lIawen a blwyddyn newydd
dda.
PLAS PEN-GWAITH. Cafodd Mr
Leslie Sharpe, Mrs Mair Hughes a
Mrs Jane Ellen Parry eu pen-blwydd
y mis diwethaf. Hoffant ddiolch i'r
staff am baratoi te parti iddynt.
Mae'r trigolion i gyd yn cael parti
gwerth chweil bob tro. Dioleh yn
fawr iawn i bawb a gefnogodd y
Bingo yn y Clwb nos Wener, 28
Tachwedd ae am y rhoddion hael a
dderbyniwyd.
Carem ddiolch i'r
Parehg Philip Hughes am ddod i roi
gwasanaeth Cymun.
Cafwyd Ffair Nadolig Iwyddiannus
nos Wener, 5 Ahagfyr, ac enillwyr y
raffl oedd Robin Evans, Phyllis
Morris, lola Sellers, Jane Parry, Anne
Williams, Valerie Owen, Brenda
Richardson, Ellen Owens, Ross
Thomas, Carys Williams, Phyllis
Jones, Albert Rees, Gordon Owen,
Jane Jones, Miss M. Williams, Ellen
Flynn, Heulwen Jones, Mannon
Roberts, Adriyel Lloyd. Dioleh yn
fawr i bawb am eieh eefnogaeth ar
y noson ae am y rhoddion a
dderbvruwvd. Dymunwn Na~olig
lIawen a blwyddyn newydd dda i
bawb.
Y GYMDEITHAS
LENYDDOL.
Cynhaliwyd noson 'Swyn y Nadolig'
yn Festri Capel Coeh nos Fawrth,
Rhagfyr 16. Roedd y noson yng
ngotal
l.lelstau
Lliwedd
dan

arweiniad Mrs Mattie Hughes. Yn
ogystal a'r wledd 0 gan roedd bias
ar y mins pei a'r baned.
GOLEUADAU NADOLIG. Mae'r
goleuadau lIiwgar wedi harddu'r
Stryd Fawr ers dechrau mis Rhagfyr.
Cyngor Cymuned Llanberis sydd
wedl bod yn gyfrifol am osod y
goleuadau eleni gan fod Cyngar
Gwynedd wedi cyhaeddi na allai
wynebu'r gost. Llwyddodd y Cyngor
Cymuned gael nawdd hael gan
gwmni First Hydro at y gost a
diolchir i'r cwmni am eu parodrwydd
i noddi'r fenter.
Y LLENG BRYDEINIG. Dymunir eich
hysbysu bod cangen y Lleng
Brydeinig yn parhau yn welthredol
yng Nghlwb Cymdeithasol Llanberis.
Croeso i bob eais am gyllid a
chyfarwyddyd.
CYMDEITHAS EGLWYSI ST. PERIS
A ST. PADARN. Cynhaliwyd
cyfarfod o'r Gymdeithas yn Eglwys
St. Padarn nos lau, Rhagfyr 4ydd
dan Iywyddiaeth Mrs Ann ParryJones. Dechreuwyd trwy weddi
gyda Mrs Nancy Jones, Stryd
Newton yn arwain. Mrs Ceryd
Jones, Llanrug ac 0 Goleg Menai,
oedd y wraig wadd a chafwyd noson
ddifyr dros ben yn ei chwmni yn
dangos ei gwaith lIaw cywrain mewn
addurniadau Nadolig. Mrs Olwen
Roberts a Mrs Buddug Hughes oedd
yn gyfrifol am y te a'r raffl ae fe'i
henillwyd gan Mrs HUda Williams.
Croesawyd Mrs Heulwen Edwards
yn aelod newydd gan y lIywydd a
diolchodd yn gynnes i'r merehed a
fu'n gofalu am y baned. Cinio
Nadolig fydd y eyfarfod nesaf a
gynhehr yng Ngholeg Menai, Bangor
nos lau, Rhagfyr 11ego

UNDEB Y MAMAU. Prynhawn
Mawrth, 9 Rhagfyr, yn Eglwys St.
Padarn, cynhaliwyd gwasanaeth 0
ddarlleniadau a charolau Adfent 0
dan arweiniad y Rheithor, y Parchg
Philip Hughes gyda ehymorth y
Parchg Emyr Owen, Mr Derek Jones,
a Mr Gareth Jones wrth yr organ.
Cymeradd aelodau'r gang en ran
hefyd yn y darlleniadau.
Te Nadolig gwych oedd yn dilyn.
Gwledd yn wir. Yn dilyn y te cafwyd
amser i drin un neu ddau 0 faterion.
Llongyarchwyd
Mrs
Marjorie
Edwards, Maes Padarn am ddod yn
hen nain. Estynnwyd dymuniadau
am wellhad IIwyr a buan i Mrs Betty
Williams, 18 Maes Padarn a Mrs
Beryl Owen, 46 Maes Padarn.
Catwyd syrpreis bach wedyn wrth i
Mrs Bet Hughes rannu rhodd Nadolig
techan i bawb. Diolchodd Mr Derek
Jones am y te arbennig, i/r Rheithor
ae i Gareth a phawb a gymerodd ran
i wneud y pnawn yn un mor
bleserus. Eiliwyd y diolchiadau gan
y Parchg Emyr Owen a diweddwyd
y eyfarfod trwy adrodd y Gras.
CAROLAU. Aeth aelodau Eglwys
Sant Padarn a amgylch y pentref
mewn lorri i ganu Carolau, nos
Fawrth, 9fed Rhagfyr. Roedd yn
noson oer a gwlyb ond serch hynny
cafwyd noson 0 fwynhad - pebai
ond gweld wynebau'r plant bach
wrth weld SiOn Corn. Gwnaed
casgliad ae fe aift yr elw i elusen
Gristnogol. Ymddiheurwn i'r rhai na
fu'n bosib i ni eu cyrraedd oherwydd
y tywydd
garw. Gwell Iwe y
flwyddyn nesaf efallai. Dymunwn
ddiolch yn fawr I Mr Dennis Davies,
Ael Eryn am rai o'i amser a'i lorri yn
rhad ac am ddim. Diolch Dennis.

NAOOLIG LLAWEN A BLWYOOYN NEWYOO OOA I BAWB

0001 WRTH

DIOLCH I BAWB A'N CEFNOGODD YN YSTOD Y FLWYDDYN
Dim bysus dydd lau I dydd Gwener 25 a 26 Rhagfyr
na dydd lau, 1 lonawr 1998
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DIOLCHIADAU
Dymuna
Mrs Ena Jones a
Gwyneth, 3 Coed yOdel ddiolch j'w
eyfeillion a'u eymdogion am eu
caredigrwydd a'r eydymdeimlad 0
golli Dennis (Post gynt). Dioleh hefyd
i feddygon Uanberis ae Ysbyty
Gwynedd arn eu gofa!.
Dymuna Elizabeth a Peredur, Fron
Goeh ddioleh yn fawr am y eardiau,
galwadau HOn a'r blodau a gafodd
Gwyneth tra yn yr ysbyty ac ar 51
dod adref. Diolch hefyd j feddygon
a nyrsus Ward Conwy a'r meddygon
teulu a staff y Clinic. Diolch yn fawr.
Dymuna Mrs Jean Roberts, 5 DOl
Eilian ddiolch i'w theulu, cyfeillion,
Meddygfa Llanberis ac Ysbyty
Gwynedd am bob gotal pan oedd yn
wael yn ddiweddar.

DEINIOLEN
W. O. Williams, 6 Rhydfadog. FfOn: (01286) 871259
Camera yng ngotal Valma; WI"iams, HafJe, 2 Rhes Faenol Ff6n: 871174
YSGOL GWAUN GYNFI. Ffarwelio:
ar ddiwedd y tymor hwn bydd
Dirprwy Bennaeth yr Ysgol, Rhys ab
Elwyn, Ysw, yn ffarwelio a ni yn
dilyn ei ddyrehafiad
i swydd
Pennaeth Ysgol Dwyran yn Sir F5n.
Bydd coiled fawr ar ei 01, ond
dymunwn yn dda iddo ar gychwyn
ei yrfa newydd. Rydym hefyd yn
ddiolchgar dros ben lddo am ei waith
cydwybodol gyda'r disgyblion ac am
yr holl oriau ychwanegol a roddodd
i blant yr ardal.
Enillwyr Clwb 100: Tachwedd:
£12, Myfi, rhif 111; £9, Valmai
Williams, rhif 59; £5 Morris, rhif
117. Rhagfyr: £12, EirianJanes, rhif
67; £9, Clarice Roberts, rhif 50; £5
Wendy James, rhif 68.
Drama: bu holl blant yr Ysgol yn
gwylio perfformiad 0 'Dreamland'
gan Theatre for Youth yn ystod mis
Medi. Bu plant blynyddoedd 5 a 6 yn
mwynhau perfformiad 0 'Taliesin'
gan Gwmni'r FranWen ar Daehwedd
21ain.
Noson Agored: cafodd y rhieni
gyfle i ddod i drafad datblygiad eu
plant yn ystod y mis gyda'r rhan
fwyaf yn dod nos Fawrth, Tachwedd
25ain.
Cymdeithas Rhieni/Athrawon: Y
tymor hwn eynhaliwyd noson Caws
a Gwin yn ogystal noson Bingo ar
Dachwedd 28ain i godi arian at
goffrau'r Ysgol. Rydym yn ddiolgar
dros ben am eu gwaith ealed i
gynorthwyo'r Ysgol.
Ffair Lyfrau: cynaliwyd
Ffair
lyfrau Iwyddiannus ar ddiwedd y

YSGOL DOLBADARN. Cynhaliwyd
Gwasanaeth NadoJig yr Ysgol yn
Capel Coch nos Fercher, Rhagfyr 10.
Roedd yn braf gweld gwaelod a lIofft
y capel mawr bron yn lIawn. Cafwyd
gwasanaeth graenus lawn a'r holl
blant yn gwneud eu rhan yn
ardderchog. Y diwrnod wedyn
cafwyd y cinio Nadolig traddodiadol.
Bydd y plant yn mynd i'r pantomeim
yn Theatr Gwynedd yn ystod
wythnos ola'r tymor.
YR URDD. Bu rhai o'r plant yn
eystadlu yn Gala Nofio'r sir ym rms
Taehwedd.
Gwnaeth Rhiannon
Williams, Cai Griffith a Gruffudd
Pritchard yn dda yn eu rasus hwv.
Enillodd Ceri Jones, Sioned Jones,
Sarah Jane a Nia Wakeham eu ras
gyfnewid cymysg ac enillodd Ceri
Jones ddwv ras. Yn y Gala
cenedlaethol a gynhaliwyd hefyd ym
Mangor ddechrau Rhagfyr cafodd
Ceri ail wobr yn y ras pili-pale a'r
bedwaredd wobr yn y ras gymysg
unigol, a chafodd y genod hwyl dda
ar y ras gyfnewid.

a

mis pan werthwyd gwerth dros
£400 0 Iyfrau.
EBENESERA CHEFNYWAUN. Bydd
gwasanaeth Nadolig plant yr Ysgol
Sui yn caeI el gynnal yn Ebeneser,
ddydd Sui, Rhagfyr 21, am 10.30 o'r
gloeh. Croeso cynnes i rleni a
theuluoedd y plant i ymuno a ni yn
yr oedfa. Cynhelir gwasanaeth
Nadoligaidd
ei
naws
yng
Nghefnywauh y noson honno hefyd
am 5 o'r gloch.
Cynhaliodd
Cymdeithas
y
Chwiorydd eu gwasanaeth Nadolig
brynhawn lau, Rhagfyr 11, yn
Ebeneser. Dymunir pob bendith a
IIwenydd i holl aelodau'r ddwy
eglwys ac i bawb yn Neiniolen dros
gyfnod y Nadolig, ae edrychwn
ymlaen at gael eich cwmni gyda ni
yn yr oedfaon yn y flwyddyn
newydd.
CYNGOR EGlWYSIG. Nos Fercher,
Rhagfyr 24, cynhelir Gwasanaeth
Cvrnundeb Noswyl Nadolig yn
Eglwys Llandinorwig am 11.30 o'r
gloch. Ddydd Sui, Rhagfyr 28,
cynhelir Gwasanaeth Cristingl yn
Eglwys Llandinorwig am 00.00 a'r
gloeh. Bydd cyfarfod cyntaf y
Cyngor yn y flwyddyn newydd nos
Lun, lonawr 12 am 7 o'r gloch yn
Libanus. Y Parchg Olaf Davies fydd
yn arwain yr oedfa.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL. Nos
Lun, Taehwedd 24, cafwyd sgwrs
ddiddorol gan Mr Ifan Wyn Evans,
Deganwy ar 'Cofio Gwenlyn'. Bydd
cyfarfod nesaf y Gymdeithas yn Y
Caban am 7 o'r gloch, nos Lun,
lonawr 26. Disgwylir Mr Neville
Hughes, Bethesda atom i roi
rhywfaint 0 hanes 'Hogia Llandegai'.
LLONGYFARCHIADAU calonnog i
Marion Wyn Mathewman, merch R.
O. Williams, 3 Bro Deiniol ar ennill
gradd B.A. mewn Astudiaethau
8usnes a Chyfrifiaduron
yng
Ngholeg Prifysgol Huddersfield,
Swydd Efrog .

P~/droedwyr Deiniolen - heddiw a
ddoe. Kevin John Jones aelod a dim
1997 gyda Mr Frank Yould oedd yn
chwarae yn nhfm 1957.
Y SEINDORF. Llongyfarchiadau i'r
Seindorf ar ennill dwy wobr gyntaf
yn Llandudno yn ddiweddar mewn
cystadleuaeth 0 safon uchel iawn.
Cafwyd y wobr gyntaf ar y march
gyda 195 0 bwyntiau ae ar y darn
prawf gyd'r un nifer 0 bwyntiau. Y
canlyniad lIawn oedd: " Deiniolen,
195 pwvnt: 2, Seindorf Y Rhyl, 193;
3, Seindorf Trefor, 192. Rhaid
llonqvfarch yn arbenmq Mr Colin
Williams am ennill y wobr gyntaf am
yr unawdydd gorau yn y gystadleuaeth. Enillodd y Selndorf leuenctid
y wobr gyntaf hefyd, a llonqvtarchiadau mawr iddynt hwythau, ac i
Tristan Morris a ddyfarnwyd yn
unawdydd
gorau yn adran yr
ieuenctid. Bu 1997 yn un o'r
blynyddoedd mwyaf IIwyddiannus
eto yn hanes y Seindorf. 8ydd y
Seindorf yn cael dyrehafiad i Adran
Dau y flwyddyn nesaf yn dilyn y
Ilwyddiant
a gafwyd eleni yn
Aberystwyth ym mis Ebrill ae yn
Birmingham ym mis Tachwedd.
Diolch yn fawr am eich cefnogaeth
drwy'r flwyddyn. Nadolig lIawen a
blwyddyn newydd dda i bawb
ohonoeh.

..

•

Rhagor o'r plant 'fenga yng Ngwasanaeth Ysgol Dolbadarn.
Colin Williams.

ELECTRICAL

FRON

* AlL WEIRIO * CAWODYDD
* GOLEUADAU DIOGELWCH
* LARWM LLADRON
* CYNNAL A CHADW

DEINIOLEN

(01286)

870858

SYMUDOL
0467774326

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb

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

D. P. 0

RHIWLAS

E

S

01248 361044

NADOllG LLAWEN
A BlWYDDYN
NEWYDD DDA
llOGWCH FWS
,'W DDATHlU'N
DOIOGEl

Mrs Eurgain Eames yn cyflwyno
cwpan er cof am ei diweddar briod,
Mr W. J. Eames, cyn-britetbro Ysgol
Gwaun Gynfi / Ruth Edge, eni/lydd yr
Adran Arlunio yn Eisteddfod Gwaun
Gynfi.
PLAID CYMRU. Enillwyr Clwb Cant
mis Taehwedd - £10: Mr Dafydd
Morris, Cefn Cach; £5: Mrs Ellen
Wyn Williams, 1 Pentre Helen.
Enillwyr Clwb Cant mis Rhagfyr £ 10: Mrs Vera Parry, Bro Dewel; £5:
Mrs Margaret Roberts, Crud yr Awe!.

CYFARCHION NADOLIG. Mae Mr
Hugh Vaughan Evans, Bron Eryri,
Llanberis (3 Dinorwig Terrace gynt)
yn dymuno Nadolig lIawen a
blwyddyn newydd dda i'w hell deulu
a ffrindiau gan na fedr anfon cardiau
eleni.
Dymuna lorwerth a Peri Evans, 5
Hafad Olau, Nadolig !lawen a
blwyddyn newydd dda i'w teulu,
ffrlndiau a chymdagian.
DIOLCH. Dymuna teulu'r ddiweddar
Mrs Maggie Thomas, Arosfa, Stryd
Fawr ddialch am bob arwydd 0
gydymdeimlad a ddangoswyd tuag
atynt yn eu profedigaeth; hefyd am
gyfraniadau tuag at Gapel Ebeneser,
Deiniolen, Diolch arbennig i Ward
Aran, Ysbyty Gwynedd a staff Plas
Pen-gwaith, Llanberis. Diolch hefyd
i'r Parehg John Pritchard a'r Parchg
Geraint Hughes am y gwasanaeth ac
i E. W. Pritchard am eu trefniadau
trylwyr.
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GWYN JONES

FFE E TRI ERYRI
GARTHISAF,LLANRUG
neu

E

J

YR

NES

PLYMARA
PHEIRIANNYDD
GWRESOGI

Cynnal boileri nwy,
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau

44 Glanffynnon

LLANRUG
Caernarfon

673513

Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd Oda
oddi wrth

w.J. GRIFFITH
Pl YMAR A GOSODWR
GWRES CANOlOG

PANT TIRION, LLANRUG

G. Roberts (Wil Korea) 676741

* Ffenestri * Drysau * Drysau Patio
* Porches
* 8yrddau Ffasia
* Cladio
* Conserfateris
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda oddi wrth

Richard, Meirwen a'r staff

Ff6n: Caernarfon 673248

Gosodwyr
Nwy
Cofrestredig
Corgi

(,OAG/

.-.

_
~,$'

~Q~

/~ SAF~ ",..

Aelod o'r
Association of
Plumbing and
Mechanical
Service
Contractors

-.F_____

Nadollg Llawen a
Blwyddyn Newydd Oda
i bawb

w.

(01286) 650764

Dim un dasg rhy fychan
Dim un dasg rhy fawr

Y SGWAR, LLANRUG
on: Caernarfon: 672790
Oriau Arferol:
7am - lOpm wythnos; 8am - lOpm Sui
Noswyl y Nadolig: 7am - B.30pm
Gwyl San Staffan (Boxing Day)
a Oydd Colan: Bam - 4pm

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda oddi wrth
.A

L

I

YSGWAR
LLANRUG

Crefftwyr
gwaith
J.M.
Ilaw traddodiadol
JONES
Cerrig 0 bob
A'I FEIBION
math ar gael
GWAITH
Ffon: (01286)
CERRIG
672898 (dydd)
BEDDAU
676285 (nos)
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda
oddi wrth Rhiannon Morris a holl staff

BYSIAU ARFON
LLANRUG
(Eric Morris)

FfOn: Caernarfon 675175 a 677858
14

GWYNANT
PIERCE
Cynyrchion Coed:Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol
Uned 1, Fferm Bryn Afon

NADOLIG
LLAWEN A
BLWYDDYN
NEWYDD DDA
ODDI WRTH

LLANRUG
ffon: (01286) 650349
(0589) 899901
NADOLIG LLAWEN A SLWYDDYN
NEWYDD DDA I SAWS

CHIROPODIST

ave
o er s
CIGYDD

Gwasanaeth yn
eich cartref

LONDON HOUSE

E. LI. Parry

LLANRUG

M.S.S.Ch., M.B.Ch.A.

Ffon: Caernarfon

57 Glanffynnon

7 574

LLANRUG
Ffon: C'fon: 675754
Nadolig Llawen
~"
a Blwyddyn ,~\.'\\
Newydd Dda-« ,.._"':
. :t

PEN CIGYDD
YFRO
MYNNWCH Y GORAU
A DEWCH ATOM NI

/

LLANRUG
Eryl Roberts. 3 Bryn Moelyn. Ff6n: (01286) 675384

,

;

/

DIM OND SEREN

-,

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed. Ff6n: (01286) 677263

Doedd na'm golau ar y goeden,
Doedd na' m disgo yn y dref,
Doedd na'rn trimins drud yn hongian,
Noson geni Brenin Nef.
Cytgan:
Dim ond seren yn disgleirio
A 'r angylion fel un cor
Yn cydganu a'r bugeiliaid
Gan foliannu emo'r lor.
Doedd na'm dawns ar sgwar y pentre
N a the parti ar y stryd,
Doedd na'rn cyffro yn y ddinas,
N oson geni Brenin Byd.
Doedd na'rn carol ar y radio,
Doedd na'm cynnwrf yn y ffair,
Doedd ond byd yn llawn rhyfeddod
Noson geni Baban Mair.
SELWYN GRIFFITH
(Allan

0

Y Ston Fauir, Leah Owen ac Angharad !....lwyd;
Cyhoeddwyr: Curiad, Pen-y-groes.)

Mrs Nansi Roberts a'r Parchedig Oafydd Hughes.
CAPEL Y RHOS. Fore Sui y 7fed 0
Ragfyr 1997 - yr all Sui yn yr
Adfent
cynhaliwyd
oedfa
arbennig
a dan arweinlad
y
gweinidog,
y Parchg Dafydd
Hughes, pryd y dadorchuddiwyd
cofeb i'r diweddar Barchedig William
Owen Roberts, gweinidog ar eglwysi
Presbyteraidd ardal Llanrug rhwng
1961 a 1982. Gerbron cynulleidfa
niferus 0 blant a phobl leol 0 sawl
enwad, yn ogystal ag aelodau
eglwysi o'r tu allan i'r cylch lie bu'r
Parchg W. O. Roberts yn eu
gwasanaethu,
talwyd teyrnged
haeddiannol iddo gan y Parchg
Dafydd
Hughes.
Wrth
gloi
dyfynnwyd englyn William Morris i
Tom Nefyn gan ddweud fod yr hyn
oedd yn wir am Tom Nefyn yr un mar
wir am y Parchg W. O. Roberts:
Buwas gwir, hebse~ryd - I'w Arglwydd
Daneurglodae adfyd;
Ae 0'1 bregethauI gyd
Y fwyaf oedd ei fywyd.
Wrth ei gwahodd
i ddadorchuddio'r
gofeb diolchodd y
Parehg Dafydd Hughes i Mrs Nansi
Roberts, gweddw'r diweddar W. O.
Roberts, a blaenor yng Nghapel y
Rhos, am ei hymroddiad i Eglwys
lesu Grist ac am ei ffyddlondeb i'w
gwr yn ystod ei weinidogaeth am 50
mlynedd. 'Os oes y fath alwedigaeth
"Gwraig Gweinidog" yn bod,'
meddai, 'yna byddai Mrs Nansi
Roberts cystal role model a'r un.'
Cymerwyd y rhannau arweiniol
gan flaenoriaid yr Eglwys ae yn
ysbryd Efengyl loan, pennod 13,
dathlwyd y Cymun Bendigaid a dan
arweiniad y gweinidog eyn dOQa'r
oedfa i'w therfyn.
MERCHED Y WAWR. Nos Fawrth,
Rhagfyr 8fed aeth nifer dda 0
aelodau'r gangen i'r Bistro, Llanberis
i fwynhau bwffe hyfryd i ddathlu'r
Nadolig. Diolchir I Gwenda Roberts
am wneud y trefniadau. Enillwyr y
raffl Nadoligaidd
oedd Megan
Roberts, Beryl Thomas ae Anwen
Owen. Wedi gloddesta'r Nadolig fe
tydd sgwrs gan y Dietegydd Carys
Owen yn fuddiol iawn nos Fawrth,
lonawr 13eg, am 7.300" gloch yn
yr Ysgol Gynradd. Cofier fod croeso
o hyd I aelodau newydd. mae
gweithgareddau amrywiol a diddorol
ar y rhaglen hyd fis Mehefin.
Y SEINDORF. Dymuna'r pwyllgor ae
aelodau'r Seindorf ddioleh 0 galon i
bawb am eu rhoddon a'r gefnogaeth

a

tuag at noson ragorol y Cyngerdd.
Diolch i'r doniau Ileal ae rydym yn
siwr eich bod yn cydnabod ei fod
wedi bod yn nason Iwyddiannus
iawn. Diolch hefyd i Llion Williams a
Dewi 'Pws' Morris am arwain y
noson. Diolch I'r pentrefwyr a'r
ardalwyr am eu cefnogaeth drwy
gydol 1997 a dymunwn i chwi
Nadolig lIawen a blwyddyn newydd
dda.

CLWB ERYRI
Yn y cyfarfod nos Wener, 5
Rhagfyr, cyfeiriodd y llywyddd,
Cledwyn Pritchard Jones at
Ralph Jones a gafodd ei daro'n
wael yn ddiweddar a dymunwyd
iddo adferiad llwyr a buan.

~------------------------~
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Phyllis Ellis a Mrs Gwladys M. Jones.
PLAID CYMRU. Cafwyd cyfarfod
hwyliog
yng
Nghanolfan
Penisarwaun nos lau, Taehwedd 20,
gyda ewis wedi ei drefnu gan
Richard Lloyd Jones. Llongyfarchiadau lawer i'r tim buddugol, sef tim
Nia a Fethe1. Ar ran y gangen
cyflwynodd Mrs 'Gwladys M. Jones
anrheg 0 lestr gwydr hardd i Iywydd
y gangen, Miss Phyllis Ellis, ar el
hymddeoliad
o'i
swydd
fel
Ysgrifennydd Pwyllgor Rhanbarth
Arlon. Rhoddwyd y raffl y noson gan
Ann Ifans a'r enillydd oedd Mair
Rees.
Cynhaliwyd Ffair Nadolig nos
Fawrth, Rhagfyr 2, yn yr Ysgol
Gynradd a gwnaed elw sylweddol ar
y gwahanol stondinau. Roedd y plant
wrth eu bodd gyda Sian Corn. Dyma
enillwyr y rafflau: Mary Parry, 4
Gwet Fynydd; Llio Meirion, Yr Hen
Felin; Mair Fflur, Cwm-y-glo; Megan
Williams, Y Felinheli; Berwyn Jones,
Glanffynnon;
Phyllis
Ellis,
Penisarwaun; Pat Jones, Glanffynnon; Sam Harry, Glanffynnon;
Janet George, Rhosbodrual; Karen,
Glan Moelyn.
Yng nghyfarfod nesaf y gangen,

Pleser oedd gweld J. Norman
Davies yn y rbengoedd ac yn
amlwg yn prysuro'n 61 i'w lawn
iechyd. Llongyfarchwyd Gwyn
Hefin Jones ar ei benodiad yn
Gydlynydd/Rbeolwr
Canolfan
Iaith Nant Gwrtheyrn dros-dro,
a dymunwyd y gorau iddo yn ei
orchwylion anodd a sensitif.
Cyflwynwyd siaradwr y noson,
Dafydd Ellis, Brynrefail, gan y
Cadeirydd John Hugh Hughes,
Llanberis a gyfeiriodd at ei yrfa
ddiddorol mewn arnl faes a'i
swydd gyfrifol bresennol fel
rheolwr y Gwasanaeth Prawf. Yn
ei dro traddododd
hwnnw'n
afiaethus a cbartrefol ar hanesion
a chymeriadau'r blynyddoedd
cynnar yn Nolwyddelan
a
Llanrwst yn bennaf, a ffitiwyd i
gyd dan arnbarel y thema
'Peiriannau'. Cyn cloi, apeliodd
trefnydd y wibdaith flynyddol
(TWF), y dywededig gadeirydd,
am
well
cefnogaeth
i'r
amgylchiad y tro hwn gan ei fod
bellacb yn un o'r eitemau
allweddol yng nghaJendr y Clwb.
Sicrhaodd yr aelodau fod a
drefnwyd ganddo at ddant pawb
cymharol
ddiwylliedig
ac
edrychai
ymlaen
at weld
cynnydd
sylweddol
yn y
cyfartaledd presenoldeb. Rhoed
pen ar y mwdwl gan y llywydd
pan ddymunodd gyfarcbion y
tymor i bawb a cbyboeddi bod y
cyfarfod nesaf nos Wener, 2
Ionawr, pryd y ceid anerchiad
gan John Emlyn Hughes) Clwty-bont a Gwyn Hefin Jones,
Brynrefail yn cadeirio.

nos lau, lonawr 15, bydd loan
Gruffydd yn son am ei daid, y
cymeriad poblogaidd a Sir Fon, Ifan
Gruffydd 'Y Gwr 0 Baradwys'. Mae
croeso cynnes i bawb i'r noson
ddiddorol hon.
Nos Fetcher. lonawr 21, bydd
ewmni Bara Caws yn perfformio eu
drama gymuned newydd yn Ysgol
Brynrefail.
DIOLCHIADAU
Dymuna Llinos a Neil, Corlan y
Rhos ddiolch i bawb am y cardiau a'r
anrhegion a dderbyniwyd ar achlysur
eu dvweddlad. Dioleh yn fawr.
Dymuna Vera, Awelon, Ffordd yr
Orsaf ddiolch 0 waelod ealon i'w
theulu, ffrindiau a chymdogion am yr
holl gardiau, anrhegion a'r galwadau
ffon a dderbyniodd tra yn yr ysbyty
yn Lerpwl ae ar 01 iddi ddod gartref.
GWAELEDD. Bu Mr Arthur Jones,
Stad Gw~1 Fynydd yn derbyn
lIawdriniaeth yn Ysbyty Gwynedd vn
ddiweddar ond mae wedi dod gartref
erbyn hyn. Anfonwn ein dyrnuniadau
gorau iddo am wellhad buan ae i
bawb sydd ddim mewn iechyd da ar
hyn 0 bryd.

lOLO ffiJWS-ROBERTS
SWYDD NEWYDD. Dymuniadau
gorau i l.owri Angharad, Ll.B., Bedw
Gwynion, Ffordd Glanffynnon yn ei
swydd newydd gyda chwmni
eyfreithwyr
Breese Gwyndaf,
Porthmadog. Mae'n dechrau ym mis
lonawr ar 01 eyfnod gyda Phwyllgor
Llysoedd Ynadon Gogledd Cymru
ym Mae Colwyn.
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(Glyn Roberts a'i Fab)

DYNION GLO LLANRUG

--

Ffon: 675043

Ffon: (01286) 672937
Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda oddi wrth

I gael bargen drwy'r
flwyddyn ymunwch 8' ch
Co-op Ileol
y siop yr
ydych chi'n berchen arni

PEIRIANWYR MECANYDDOL
Arbenigwyr mewn pob math
o waith metel
GWAITH BRYN AFON

DIOLCH AM EICH
CEFNOGAETH YN 1997
DYMUNIADAU GORAU
AM 1998

--

LLANRUG
Ffon: 675523

Capel Mawr, Llanrug
Caernarfon, wynedd

Ff6n (01286) 678102
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LLYTHYR O'R 'MERICIA ...
CAMBRIA
WISCONSIN
February 7th 1884

drydydd iddo. Y mae Jemima yn
dweud ei fod yn ddyn nice iawn a
eball iawn ac y mae yn rhaid ei fod
Annwyl frawd,
wedi priodi Mari Spoon er mwyn
Yr ydwyf o'r fam mai myfi sydd i cael ffarrn gyda hi, medda hi.
Bu yn Nebraska am rua mis, ae yr
ysgrifennu attar, er fy mod wedi bod
ocdd yo brolio y wlad yn arw iawn,
yn dipyn
yn ymarhous
cyn
gwneuthur, etto, paid ti a meddwl fy yn enwedig yr hinsawdd. Y mae
mod yn dechrau dy anghofio, na, Humphrey ei brawd yn feddiano1 ar
dim o'r fath beth, achos yr wyf yn ffarm 0 160 acres yno, yn ymyl tref
myned yn fwy hoffus bob wytbnos 0 Wymore, ac y mae yn dod ymlaen
gael clywed gair odeliwrthyeh yna.
yn dda yno. Y mae ganddo 3 0 blant
Am y llythyr
diweddaf
a (bechgyn). Cafodd gynig 520 yr acre
am ei ffarrn 5 mlynedd sydd er pan
dderbyniais oddiwnhycb, yr oedd yn
y mae yno.
llawn 0 newyddion, a llawer ohonynt
Hwyrach
mai pur dderbyniol
heb fod yn taro yn hyfryd iawn
gennyeh yna fyddai cael dipyn 0 fy
onide. Y mae yn wir ddrwg gennyf
banes fel gauafwr yn Wisconsin yma.
glywed am y marwolaethau mynych
Daeth y gaeaf ar ein gwarth tua
sydd yn digwydd yna, ac yn enwedig
20th Dec. ond ni ddaeth fel ag yr
cyfeillion
agos iawn hefyd. Yr
oeddem yn ei ddisgwyl iddo ddod 0
oeddwn wedi synu yn anghyffredin
Iawer iawn. Yr oeddwn i yn disgwyl
clywed am Robert, Caerfran. Y mae
i ddechrau cael cnwd 0 eira tua 18
yn bur debyg eu bod yn teimlo yn
inches neu 24 ins., ae yna hwnw i
ddrwg iawn yno. Yr oeddyt yn
gael ei rewi i fyny fel palmant cerrig,
awgrymu i mi ysgrifenu yno iddynt
fel na byddai modd trafaelio ond yn
hwy. Yr oeddwn wedi meddwl am
hynod 0 anhwyl us. Ond nid felly y
wneud lawer gwaith yng nghorph yr
daeth 0 lawer iawn. Yr oedd yn dod
haf diweddaf, ond rhywfodd yn
yn raddol, fel y mae yna yn union.
esgeuluso. Yr wyf yn sicr 0 wneud
yng nghorph y gaeaf yma, achos yr Ac yn rhywle, tua 20th Dec dyma yr
eira yn dechreu dod. 'Wei,' meddaf
oeddwn yn gymaint 0 law gyda
wrthyf fy hun, 'bydd golwg ryfedd ar
theulu Caerfran a neb yn yr oehr os
y Prairie yma yfory. Yfory a ddaeth,
nad mwy gyda'r hogia, yn enwedig
a'r petb cyntaf a wneuthum oedd
Robert.
neidio i'r ffenestr mewn dipyn 0
Yr ydwyf yn falch iawn o'r
'Herald' a'r 'Amseroedd' wyf yn ei arswyd, ond petrusais yn ofer. Nid
oedd ond tua chwarter in., 0 drwch,
dderbyn
oddiyna bob wythnos.
Byddaf yn sylwi yn arw iawn ar y ac erbyn 2 o'r gloch yr oedd yn Ilai
na hyny. Ac 0 hyny hyd yn awr nid
Genedigaethau, Marolaethau
a'r
Priodasau
ae yn teimlo mwy 0 ydyw wedi eynyddu ond tua 4
modfedd. Y mae wedi toddi bron yn
ddyddordeb yo y colofnau hyny nag
llwyr ac yna rhewi yn un palmant. Y
a wneuthum
erioed o'r blaen.
mae y sledges yn chwrlio hyd y ffyrdd
Byddwn yn methu deall beth fyddai
yma bob dydd, a ride nice ryfeddol
Mam a Janet yn ei gael ynddynt
lawer gwaith, ond yn awr yn wir yr ryfeddol ydyw rldio ynddynt. Nid
ynddynt. Nid oes yma yr un garreg
wyf wedi eael esboniad fy hunan. A
hyd y ffordd yma yn unlle i wneud
fyddi eli yn cael gweled 'Y Drych'
neb yn anghysurus pan yn ridio.
gan Dewynh Hugh? Y mae ynddo
Bum yn y Gymanfa Ganu gyda
lawer 0 bethau cia iawn.
Sur y mae Dewyrth Hugh yo awr Tom dydd Nadolig, tua 7 neu 8
milldir oddiyma. Cychwynasom yno
o ran ei iechyd? Pa fodd y daliodd
ar 01 ymwledda yo helaeth o'r twrei
gyda'r defaid eleni pan yn eu hanfon
i ffwrdd? A ydyw modryb yn eael eu tua hanner dydd, ac yr oeddym yno
hiechyd yn bresenol? Cofia fi attynt, yn brydlon am chwarter i ddau.
Dyna y tro cyntaf i mi fod mewn
a dywed fy mod am ysgrifenu attynt
cutter yn ridio.
yn bur fuan. Dylaswn fod wedi
gwneud ers wythnosau, ac at John
Nid oes gennyfddim i'w ddweud
Fron Goch. Dywed wrtho am beidio ond ein bod wedi cael Cymanfa dda
a digio wrthyf - y caiff fy banes iawn ae ysryried y defnyddiau Did
oedd i'w chydmaru a C.Coeh dan
rhyw ddiwmod.
A fedri di roi ar ddeall imi pan
arweiniad Jenkins, ond erto y mae
fyddi yn ysgifenu y tro nesaf, pwy yma rai cantorion gwyeh iawn. Yr
oedd yno bass a soprano da iawn,
ydyw John O. Jones 0 Cwm-y-glo.
Yr oedd yn wr i Mary Llwyncoed,
ond tenor ac alto ar 01. Yr oedd yno
ond y mae hi wedi ei ebladdu yna,
amryw 0 arweinyddion y gwahanol
ac fe ddaeth
yntau drosodd
i Gapeli yn arwain eu tonau yn eu
Nebraska, ae y mae wedi pnodi
tum. Y tonau oeddynt, 'Ardudwy',
gwraig weddw yno, sef chwaer i Wil 'Bangor',
'Eisenach', 'Nashville',
Clogwyn
Gwyn, gwr ffarm y 'Langoedmor', 'Rhyl', 'Navarre', 'Yr
Ceunant yma. Bu yn Uanberis yn Hen 50if',
'Potsdam',
'Jabes',
lodgio gyda Griffith Jones, Coed-y'Penllyn' ae anthem 'Mawl a'th Erys
Glyn (Turner Street). Mab yng
yn Sion'. Cawsom ddau gyfarfod, un
nghyfraith
D. Wilson. Yr oedd
am 2 a'r llall am 6. Yr oedd yno 2
ganddo 2 0 biant. Buont yn yr ysgol
arweinydd da iwan, un 0 Gapel
yn hit gyda Abel Williams. Y mae
Cambria a'r llall o Jerusalem, Welsh
wedi priodi dynes anolygus ryfeddol.
Prairie, un o'r enw Elias R. Williams,
Yr ydwyf wedi cael llawer 0 hwyl
a 11all Morris J. Rowlands, sef
wrth glywed hwn a 11a11yn ei haetio
cefnder
Nhad, gwr Pen y Gwryd a
.
hi pan oedd yn y Welsh Prairie yma.
Brawd i John Rowlands Caledfryn.
Y mae yo chwaer i wraig Humphrey
Y mae Morris Rowlands
yn
Closs hefyd, achos Jemima ddaeth ai gerddor campus ac yn arwaenydd
hanes imi ar 01 bod yn Nebraska. Yr campus. Efe oedd ar y blaen 0
wyf wedi methu yn Ian a chofio pwy
ddigon yno fel arweinydd. Efe oedd
ydyw. Yr wyf yn meddwl mai tair
yn arwain yr anthem yn yr hwyr.
blynedd sydd er pan y mae wedi dod
Diweddodd y Gymanfa a phawb yn
drosodd, os nad 5. Fe gladdodd ei dweud eu bod wedi eu boddhau yn
ail wraig yn Vermont ac y mae Marl
fawr iawn ynddi, ae yr oeddym adref
Spoon (chwedl y lads yma) yn
erbyn 10.30.

EIRIAN PIERCE JONES
Swyddog Adfywlo Bro Gwyrfal

Gwasanasth symudol - mewn trelarl

Bu cryn fwzlwm yn estyniad newydd Canolfan
Waunfawr yn ddiweddar wrth i Eirian Pierce Jones,
Swyddog Adfywio Bro Gwyrfai symud i mewn i'w
swyddfa newydd. Mae Eirian yn un 0 naw Swyddog
Adfywio Bro sydd wedi eu penodi drwy Wynedd wledig
o ganlyniad i gais llwyddiannus am arian Ewropeaidd
gan Gyngor Gwynedd.
Cyn graddio eleni mewn
Cynllunio
a
Rheoli'r
Amgylehedd
bu Eirian yn
gweithio mewn nifer 0 feysydd
gwahanol,
0 fyd
amaeth i
lyfrgelloedd, yn ogystal a byw yn
Belize a thrafaelio Guatemala am
flwyddyn. Ond rWan sefydlu ei
swyddfa ym Mro Gwyrfai sy'n
cyrnryd ei bryd a thrwy wneud
hyn bydd Eirian yn gallu
eynorthwyo a ehefnogi trigolion
yr ardal i gryfhau'r econorni,
amgylehedd a'r gymdeithas leol
drwy ddatblygu
prosieetau
penodol ae adnabod eyfleon
newydd. Hefyd bydd modd i
bobl y fro achub ar gyfle i
ddatgan beth, yn eu barn hwy,
yw anghenion eu hardal drwy
gynnal arolwg bro fydd yna'n
arwain at greu cynllun datblygu
unigryw
ar gyfer adeiladu
dyfodol i'w cymuned.
Yr oedd yn dywydd heb fod yn oer
iawn rua'r Nadolig, ond ar 01 troead
y flwyddyn yr oedd i'w chlywed yn
oeri bob dydd.
Yr oedd
yr
hinfesurydd ar y Sed 0 January yn 28
below Zero yma. Yr oedd yn oer
iawn dros y wlad i gyd y diwmod
hwnw. Yr oedd yn Manitoba yn 62
below zero. Pa fodd y buasai John yn
teimlo y diwmod hwnw tybed pe
buasai yno. Ond er mor oer ydoedd
ni bu amaf annwyd 0 gwbl, Bum yn
teimlo yn fwy rhynllyd yna lawer
gwaith, a byth er hyny nid ydyw yn
oer. Y mae yn chware 0 zero i 35
above, ac y maent yn dweud ei bod
cyn oered gaeaf eJeni ag un amser.
Ond mae gennyf secret I ddweud
wrthych fel teul u am y bore oer
hwnw. Euthum i a Tom i roddi
ycbydig gorn i'r mocb ae yn y
weithred 0 roddi bwyd j'r moch mi
rewais fy nhrwyn. Yr wyf wedi cael
hwyl anghyffredin o'r achos, 'rhwbia,
rhwbia,' meddai Tom, 'mae dy
drwyn di'n rhewi' meddal, ae yr
oeddwn innau yn edrych ar ei un
yntau ae yn gweled ei ben yn wynach
nag arlerol, ac yn parbau i wynnu
bob gafael, a 'rhwbia,
rhwbia'
meddaf innau, a mwbio y buom ein
dau. Ond hyn sydd j'w ddweud,
trwydded ehwareJwr yw 'slap wen,'
nwydded lanci yn America yw rhewi
awyn. a ganlyniad dyma fi yn land.
Yr wyfyn mynd i Portage Cityyng

Yn amlaeh na pheidio diwedd
y gan yw'r geiniog ae er mwyn
gwireddu'r
prosieetau
bydd
modd eeisio am arian o'r Grant
Adfywio Bro a bydd cyrnorth ar
gael gan Eirian i gyrraedd at y
ffynonellau arian eraill sy'n
bodoli a sut i gryfhau eeisiadau
lie bo angen.
Felly, os ydyeh am gael sgwrs
ag Eirian ynglyn a'r cyf1ecyffrous
yma eysylltweh a hi ar y rhif ffon
dros dro eanlynol:
(01286)
679528.
Yn y rhifyn diwetha o'r Eeo fe
gyfeiriwyd at benodiad Eifion
Jones yn Swyddog Adfywio Bro
Peris ae mae yntau bellaeh ar fin
symud i'w swyddfa newydd yng
Nghanolfan
Gwybodaeth
Ymwelwyr yn Uanberis. Gellir
cysylltu ag ef ar hyn 0 bryd ar
(01286) 679528.
nghorph yr wythnos nesaf i geisio a
fy Citizen Paper gyda Tom yn y
cutter. Bydd genyf ddefnydd llythyr
bwyrach i ti ar 01bod yno. Yr wyf am
fy photo yno os eaf ddigon 0 amser.
Y mae gennym 20 filldir 0 ffordd
yno.
A ydyw Lizzie John Ellis wedi
penderfyny dod yma. Y mae Jemima
wedi derbyn Ilythyr oddiwrth John
Ellis yn gorchymyn iddi ehwilio am
le iddi. Ni chredafy daw nes y gwelaf
hi, ac os y daw bydd Llyn Llanberis
yn fwy llawn nag y bu erioed o'r
blaen. Pe buasai yn dod buasai yn
llawer gwell iddi. Y mae yma
gyflawnder 0 leoedd da iawn iddl:
Gall gael rua 53 yr wythnos ar ei
h'union.
Y mae yma amryw y
buasent yn faleh iawn pe buasai
modd iddynt ei chaei. and y mae
arnaf ofn mal torri ei chalon a wnaiff
pan dda\.\' yn ddydd y trial, fel rhai
0'1 blaen.
Cofia fi at Nain a M. Evans. A
gafodd fy llythyr? Dywed wrth E.
Williams nad wyf wedi ei anghofio,
a James hefyd. Cefais epistol dda
iawn gan James.
Terfynaf yn bresenol gan gofio
attoch 011fel teulu a derbynia dithau
fy nghofion mwyaf earedig.
Ydwyf dy anwyl frawd,
OWEN
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Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda
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JACKIE, DAVE A STAFF

DYMUNA
GWYNFA A MARGARET

TAFARN

PRITCHARD
GWERTHWYR

LLEFRITH

CEFN LLWYD
LLANRUG
Ffon 872263

NADOLIG

LLE BRAF

A

A CHWMNI DIFYR OROS

BLWYDDYN NEWYDD DDA
I CHWI Oll

WYLIAU'R NADOLIG

Nadolig Llawen a
Blwyddyn
Newydd dda oddi
wrth bawb yng

NGHARTREF

-- oelas~
~~y

Ffordd yr Orsaf

LLANRUG
Ffon: C'fon 674652

Dysgwch yrru'r car gydag

v.v.o:
Ysgol Yrru Ofalus
* Gwasanaeth 7 diwrnod
* 0 ddrws i ddrws
*Control Deuol

D

LLAWEN

L

PRITCHARD
43 Glanffynnon, Llanrug
Ffon: C'fon 675112
Cymeradwy gan yr Adran Drafnidiaeth

Nadolig Llawen a Blyddyn
Newydd Dda i bawb

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd
Dda oddi wrth
bawb yn y

GLYNTWROG
LLANRUG

BERYL A GWENDA

Bwyd ardderchog
am brisiau rhesymol
Bydd croeso
cynnes yma
dros yr wyl

RUG
~'!~
~~

Ffon: C'fon 672422
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ARIA
Mae'r misoedd diwethaf wedi
bod yn llawn prysurdeb i grwp 0
ferched ifanc lleol. Wyth 0
ferched sydd yn y grWp pop Aria
a ffurfiwyd
fis Gorffennaf
diwethaf. Ar y pryd Curiad oedd
enw'r grwp ond bu'n rhaid newid
yr enw wedi iddynt sylweddoli
bod yna grWp o'r enw hwnnw i'w
gael yn barod. Mae'r wyth yn
ddisgyblion yn Ysgol Brynrefail,
Daw Claudene
Louise, Ann
Marie,
Mari Wyn, Lianne
Allsup, Ffrion Hughes a Claire
Jarvis 0 Lanberis; Elin Dafydd 0
Lanrug ac Ellen Robinson 0
Fethel.
Er nad oedd yr un ohonynt
wedi bod mewn grWp pop o'r
blaen maent yn hen gyfarwydd a
chanu. Cawsant ran yn y sioeau
'Olifar' a 'Prima Donna' yn yr
Ysgol ae maent yn ddiolehgar i'w
hathro
cerdd,
Mr Gareth
Hughes-Jones, am ei gefnogaeth.
Mae'r genod wedi arfer cystadJu
mewn gwahanol eisteddfodau ers
blynyddoedd.
Gareth
Jones,
Llanberis
gafodd y syniad 0 ffurfio'r grwp
wedi i rai o'r genod ganu yn
Eisteddfod Llanberis ym mis
Mai. Gareth sy'n hyfforddi ac yo
cyfeilio i'r grWp. Bu'r grwp yn
canu gyntafmewn cyngerdd yng
Ngwesry'r Fictoria, Llanberis ym
mis Gorffennaf cyn canu mewn
cyngerdd yn yr Eglwys ddiwedd
Awst. Roedd y ffaith mai Dafydd
Du oedd yn arwain y cyngerdd
hwnnw yn plesio'r grwp.
Erbyn hyn mae'r genod wedi
canu mewn sawl cyngerdd rnewn
11efydd fel Beddgelert, Llanfairfechan, N oddfa Caernarfon a
Niwbwreh,
Mon. Maent yn
ymarfer 0 leiaf unwaith
yr
wythnos ac yn gobeithio cael

DRAENOG
F el tasa

un walth ddim yn
ddigon: Ddwywaith 0 fewo yr un
wythnos aeth fan bugaillleo) yn
sych 0 betrol - y tro cynta tua

-

mynd allan i ganu bob rhyw dair
wythnos. Gall unrhyw un sy'n
awyddus i estyn gwahoddiad i'r
grWp gadw noson ffonio Brenda
Hughes (01286) 870485 neu
Margaret Price (01286) 871658.
Mae'r genod yn gwerthfawrogi
cymorth Gareth a chefnogaeth
eu rhieni. Maent hefyd yn
ddiolchgar i rai fel Mrs Dilys
Bayliss a Mr Bryn Jones sydd
wedi ysgrifennu geiriau caneuon
ar eu cyfer.
Dywed y genod eu bod wrth
eu bodd
yn canu
ac yn
mwynhau'n fawr yr hwyl a geir.
Maent yn gobeithio y daw cyfle
i ganu'n rheolaidd ac yn edrych
ymlaen at gael eu 'darganfod'
gan ryw gwmni recordiau mawr
a fydd yn eu troi 'n 'ser' dros nos.
Gobeithio elywn ni lawer mwy
am lwyddiant ARIA yn ystod

1998.

Crawia a'r eildro yo ei gynefin
tua'r Nant. Tosturiodd dyn
bara'r Cwm wrtho a'i gludo i
Lanbezis i nol petrol. Roedd
yntau mor falch 0 gael ei gario a
chael arbed eerdded. Pan ddaeth
allan o'r fan sylwodd bod ei
drowsus yo wlyb. Roedd 0 wedi
eistedd ar ddwsln 0 wyau ar sedd
flaen y fan fara! Dwo i ddim oes
gwir yo y 8i mai CLOS pen-glin
oedd y trowsus a wisgai!

NEWID AGWEDDAU

Bu'r U rdd, Y Ffermwyr Ieuainc
a'r Clwb Ieuenetid yn rhan
angenrheidiol
0 fywyd
sawl
pentref ers amser maith a'r fam
gyfIredinol yw fod y tri mudiad
yo apelio at wahanol fathau 0
ieuenctid ac mae sawl rhagfam
yn bodoli ynglyn a'r tri mudiad.
Yr hyn
sy'n
gyffredin
rhyngddynt yw fod y tri mudiad
yn dibynnu'n
helaeth
ar
wirfoddolwyr. Mae pob mudiad
yn ddibynnol
ar bwyllgor
gweithgar a chefnogaeth rhieno.
Yn y cyswllt hwn mae gan yr
Urdd a'r Ffermwyr
Ieuainc
fantas
gan
fod ganddynt
eisteddfodau a raliau sy'n rhoi
proffil cenedlaethol
iddynt.
Mae'n anos 0 lawer i'r elybiau
ieuenctid
gan fod yr 'hen
aelodau', sef rhieni heddiw, yn
credu nad oes fawr 0 wahaniaeth
rhwng y clwb ieuenctid modern
a'r clwb yo eu dyddiau hwy ping-pong,
dartiau
a'r hen
ehwaraewr recordiau yn y gomel.
Mae pethau wedi newid. Fel
rhan o'u polisi 'ymwybyddiaeth'
yn ddiweddar
cynhaliwyd
wythnos
'Ieuenctid
yn y
Gymdeithas'.
Yr ydym ni'r
oedolion yn am! yn barod i
gondemnio'r
ieuenetid
tra'n
euog 0 beidio rhoi llais iddynt, na

gofyn yn aml am eu cymorth.
Mae'r
ieuericrid
yno
i 'w
defnyddio er lies i ni'r oedolion.
Yn ystod yr wythnos yma daeth
aelodau sawl clwb allan o'r
neuadd bentref neu'r ysgol.
Penderfynodd Clwb Bethel fynd
i gartref henoed Sant Teilo ym
Methel ac 0 dan arweiniad lola
Hughes,
yr
arweinyddes
weithgar,
trefnwyd
ambell
weithgaredd a'r prif nod oedd
dod a gwahanol genedlaethau at
ei gilydd. Mae gwir angen y
sgwrsio rhwng yr oedrannau
yma. Barn yr arweinyddes oedd
fod yr ieuenetid wedi manteisio
o'r profiad.
Diolch am eu
cyfraniad a gobeithio y daw hyn
yn rhan naruriol 0 weithgarweh
a natur y clwb, yo hytrach na
rhywbeth sy'n perthyn i un
wythnos benodol yn unig.

,•

_A
~

19

AR BEN ARALL Y LEIN ...
Wrth gloi'r erthygl yn y rhifyn
diwetha o'r Eco fe addewais
adrodd
stori
a
glywais
flynyddoedd yn 61 wedi imi
symud yn 61 i'r ardal i fyw. Mynd
i 'sgota un gyda'r nos wnes i ae
yn sefyll ar bont Crawia gan
edrych i lawr i'r afon tra'n
disgwyl iddi dywyllu a ehefais
sgwrs, fel arfer, gyda Gwynfor
Jones 0 Fethel. I'r rhai ohonoch
sy'n gwybod am y llecyn yma fe
welir heddiw, islaw'r bont,
Ddeorfa'r Gymdeithas Bysgota
sy'n sefyll ar safle hen felin
wenith y Faenol. Yn terfynu ar
yr afon mae clawdd uchel ae
ynddo mae olion hen ddrws sydd
wedi ei orehuddio a blociau
llechi.
Gofynnais i 'J6s' - 'Be ydi
hanas hwnna cybad?' 'WeI, mi
ddwedai wrthat ti,' meddai, a

dyma'r hanes: Pan oedd y felin
yn ei bri roedd yno felinydd a
oedd wedi Ilwyr wirioni ar 'sgota
ac fe arferai, tra byddai cerrig y
felin yn rnalu, agor y drws ac yna
'sgota rhyw yehydig o'r fan
honno hyd nes y byddai'n rhaid
bwydo'r meini drachefn. Un
diwrnod
tra roedd yr hen
felinydd yn 'sgota roedd yna II da
yn yr afon a'r hen foi ar dan
eisiau
trio
pry genwair.
Dechreuodd ar y gwaith gan roi
digon 0 gyflenwad igadw'r meini
i droi am beth amser ac i fIwrdd
a fo - agorodd y drws ae allan
a'r pry genwair. Ymhen ychydig
fe faehodd
eog anferth
a
hwnnw'n rhedeg i bob cornel o'r
pwll ac ambell dro yn eeisio
neidio dros y bont i Lyn Crawia.
Roedd yr hen felinydd wedi
cynhyrfu'n Ian ond ar hynny

Simneau glan am bris rhesymol gan

4 PLAS TIRION TERRACE

LLANRUG
Cyfarchion y tymor i chwi all
Defnyddir
peiriant sugno i /anhau

Ff6n: Ceemerion 674781

Deorfa y Gymdeithas Bysgota yng Nghrawia - sette'r hen fe/in.

dyma swn rhygnu aruthrol yn
dod o'r felin a'r meini yn rhwbio
yn erbyn eu gilydd. Rhaid oedd
rhoi mwy 0 wenith at eu gwaith,
ond beth am yr eog? Roedd
hwnnw'n dal yn fywiog a ddim
yn barod i'r giafI. Doedd dim
amdani ond clymu'r lein am
bostyn y drws, ac felly y bu. Aeth
y melinydd yn 61 at ei waith am
ysbaid ac yna rhuthrodd yn 61
am y 'sgodyn ond dyna
syndod doedd yna ddim
golwg o'r drws na'r postyn,
Roedd yr eog mor fawr nes ei fod
wedi rynnu'r cwbl i'r afon. Aeth
y melinydd ati'n syth i gau'r
bwich lIe bu'r drws ac felly y mae
hyd heddiw - medda nhw, ynte!
Nos
Iau,
11 Rhagfyr
cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol
y Gymdeithas Bysgota yn yr
Institiwt, Caemarfon ae roedd
yna dros 50 o 'r aelodau'n
bresennol. Un o'r materion
pwysicaf i'r ardal yw y bydd
trwydded tyrnor i oedolion (18+)
yn £85 eleni os prynir cyn 1
Mawrth 1998. Mae yna gynllun
cynilo i'w gael megis stampiau
£5 sydd ar werth yn siop Garth
Maelog, Llanberis, Bydd cost y
drwydded i ieuenctid (12-17) yn

£ 12

a dyna'r gost hefyd i
unigolion sy'n dilyn addysg
bellach. Ni fydd cost i'r rhai dan
12 oed os yw'r plentyn yng
nghwmni 'sgotwr trwyddedig.
Mae'r broblem gyda gwaith
carthffosiaeth
Llanberis
yn
wybyddus i bawb ac rydym yn
gobeithio fod petbau rwan yn
gwella ond rhaid fydd rhoi hoi
bach i natur gael dod yn 61 ato'i
hun felly am 1998 bydd nifer a
ganiateir 0 helfa'r torgoch yn cael
ei osrwng i 6 y dydd. Rhaid fydd
cydweithio i'r perwyl hwn a
gobeithiwn y bydd pawb yn
gweld y rhesymeg.
Yn ogystal a cheisio cynyddu'r
torgoch mae cynlluniau ar y
gweill i roi cywion eogiaid yn
Nant Peris ar Afon Goeh. Mae
miloedd 0 wyau yn y Ddeorfa a
gobeithiwn y gwnaiff hyn roi tro
eto am well 'sgota eogiaid. Mae
llywodraeth Iwerddon yn awr yn
defIro i'r newid mae rhwydo yn
ei wneud nid yn unig i'w afonydd
hwy ond hefyd i ni yma yng
Nghyrnru, yn Lloegr, yr Alban,
Ffrainc a gogledd Sbaen.
Dvmunir
i chwi 011 Nadolig
•
llawen a blwyddyn newydd dda.

~~~~V~~M»~~~~~~~M~~V~»~
"
"

Nadolig Llawen oddi
wrth Bryn a Kathleen
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HUGH P. HUGHES

Y DELYN DEIRES

LLANRUG "
Ffon: 677482
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Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd
Dda oddi wrth Elaine, a staff

,
LLANRUG, Ffcn: 672023
ORIAU
Mawrth
Mercher
lau
Gwener
Sadwrn
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AGOR
9.00 - 7.00
9.00 - 1.00
9.00 - 8.00
9.00 - 8.00
7.30 - 2.00

Dydd Mawrth a dydd
Mercher i bensiynwyr
Nos Fawrth i ddynion
Colurio ar gyfer
achlysuron arbennig

Mae Cryno Ddisg newydd 0 gerddoriaeth T elyn Draddodiadol
Gymreig wedi ei chyhoeddi gan Llio Rhydderch 0 Farianglas, Ynys
Mon. Mae'r delynores yn cofio ymweld a'r ardal hon flynyddoedd
yn 61i gynnal cyngherddau a nosweithiau llawen gyda'i thad, y canwr
penillion Prydderch Williams. Ar y CD newydd clywir sain dwy delyn
deires ynghyd a thelyn 0 weithred sengl. Mae Llion Rhydderch yn
olyniaeth yr hen delynorion traddodiadol, wedi ei hyffordd gan
Delynores Maldwyn - Nansi Richards - ac yn trosglwyddo'r grefft
a'r dechneg igenhedlaeth newydd 0 delynorion. Mae'r CD a'r caset
yn y siopau mewn pryd erbyn y Nadolig.

..

DYDDIADUR

GFYKa IONAWR

DEINIOI.EN: Gwasanaeth Nadolig y Plant yn Ebeneser am
10.30 a.m.
LLANBERlS: Gwasanaeth Nadolig y Plant yn Capel Coch
am 2.00 p.m.
PENISARWAUN: Gwasanaeth Nadolig y Plant yn Bosra am
10 a.m. Gwasanaeth Cristingl yn yr Eglwys am 4 p.m.
PENISARWAUN: Patti Nadoligyr Ysgolion Sui am 2.30 p.m.
(Noswyl NadoUg) DEINIOI,EN: Cymundeb yn yr Eglwys
am 11.30 yr hwyr.
(Dydd Nadolig) LLANBERlS: Cyrnundeb yn Capel Coch
am 10.00 a.m.
PENISARWAUN: Cymun Nadolig yn yr Eglwys am 9.30 a.m.
DEINIOI.EN: Gwasanaeth Cristingl yn yr Eglwys am 6 p.m.
PENISARWAUN: Naw Uith a Charol yn yr Eglwys am 4 p.m.

21. Sui

22. Uun
24. Mer.
25. lau

28. Sui

IONAWR
4. Sui

1998

BRYNREFAI].: Cyfarfod Gweddi Blynyddol am 5.30 p.m.
DElNIOI.EN: Yr Ysgol SuI yo ailddechrau.
DINORWlG: Cyfarfod Gweddi y Gymdeithas am 7 p.m.
PENISARWAUN: Yr Ysgol SuI yn ailddechrau.
DEINIOLEN: Cyngor Eglwysi yn Libanus am 7 p.m. 0 dan
ofal y Parchg Olaf Davies,;...

8. lau
11. Sui
12. Uun

13. Maw.
14. Mer.
IS. lau

LLANRUG: Merched y Wawr yn yr Ysgol Gynradd.
BETHEL: Merched y Wawr - dawnsio llinell yn yr Ysgol.
LLANRUG: Plaid Cymru - sgwrs gan loan Gruffudd am y
'GWr 0 Baradwys'.
CWM- Y-GLO: Pwyllgor yr Aciran Gymuned am 7 p.m.
DEINlOI.EN: Merched y Wawr - sgwrs am Annoatberapi.
ll..ANRUG: Cwmni Theatr Bara Caws yn pedformio yn Ysgol

19. Uun
21. Mer.

Brynrefail.
22. lau

DINORWIG: Y Gymdeithas - noson 0 dan ofal Teulu Ty'r
Ysgol.
DEINIOI.EN: Y Gymdeithas Lenyddol- Mr Neville Hughes.
WAUNFAWR: Plygu'r Eco yn Festri Croesywaun.

26. Uun
29.lau

RHODDION
£10: Norman WiWarns, WalJnfilwr.
£5: Mrs Ena Jones a Gwyneth, 3
Coed y Dd61, I Jaoberis. Jane a
Neville Thorman Jones, 14 Tal
Caradog, Deiniolen. lorwerth a
Peri Evans, 5 Hafod 01au,
Deiniolen. TeuJu y ddiweddar Mrs
Maggie Thomas, Arosfa, Stryd

Fawr, Deiniolen. IJio08 a NeU,
Corlan y Rhos, Llanrug. Vera
Williams, Awelon, l.Janrug.
£3: Elizabeth a Peredur, 4 Fron
Goch, IJsnberis. Mrs Pugh, 14
Glanmoelyn, I.lsnrug.
£2: Hugh Vaughan
Evans, 3
DinOI wig Terrace, Clwt-y-bont
gynt.
,
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TACSI AL

'Ydi'r doctor 'ma'n
ca'l diwrnod rhydd eto?'

NtU!o[i9 [awen a 6C"ycUfyn
newydd c{cfa ocUfi wrtft
Alwyn, Mareffa. a pfiaw6
o Tacsi N.
Diofcli am eicli ceftw9Q£tli
drwy'r fl"YcUfyn

(01286)

872576 I 871049
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PRIODAS YNG NGHANADA

, .:
Mae Simon Morris yn frodor 0 Ddeiniolen, yn fab i Eleri a Gwyn
Morris, 8 Rhesdai Fietoria ae yn Wyr i Nancy a'r diweddar Eric
Hughes, Siop Bapur Newydd a'r diweddar Jane a Dafydd Morris,
92 Pentre Helen.
Roedd o'n ehweeh oed pan ymfudodd gyda'i rieni a'i ehwaer faeh

\..

Kelly i Ganada a hynny 17 mlynedd yn 01. Mae Simon a Kelly yn
dal i siarad Cymraeg ac mae'r iaith yn dal yn fyw ar eu haelwyd

garuef.
Bwriada Simon ddod a'i wraig newydd yn 61 i Gymru ym mis
Mehefin ae mae'n edryeh ymlaen yn arw iweld ei deulu a'i ffrindiau.
Yn y llun o'r briodas mae Gwyn ae Eleri Morris, Smon a Nichole,
Mrs Nancy Hughes - a anfonodd y wybodaeth i'r Eco - a Kelly.
21
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BRYNREFAIL

AT£BION
Y DATGANIADAU A DDAETH
o SIAMBAR SELWYN:
Mae'rdatganiadau I gyd yn gywlrl

•

Mrs Lowri Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. 870580
Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glucoed,
1

Llanberis

870203

Ar agor trwy'r flwyddyn ar gyfer
prlodasau, dathliadau bedydd,
pen-blwydd a phob achlysur
arbennig arall. Gallwn drefnu
adloniant • disgo a.y.y.b.
Bwydlen Bar a Restaurant
Cinio Oydd Sui
Nadollg Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda oddi wrth
Roger a'r staff

Nabnlig fjlawrn a
51wVbbgn NtwVbb
Iba nbbi wctlt
Richard S. Humphreys

ORIEL
CWM

Cwm-y-glo

~~I

I

SEFYDLIAD Y MERCHED. Ddydd
Sadwrn,
Tachwedd
15fed,
cymerodd nifer 0 aelodau'r gangen
ran yn y cystadlaethau yn Sioe
Greff tau a Chynnyrch
Nadolig
Sefydliad y Merched Gwynedd a
gynhaliwyd yn Ysgol Brynrefail.
Bu'r canlynol yn IIwyddinnus
mewn amrywiol adrannau: Ifanwy
jones, Mai Davies, Carol Houston,
Jennie Hughes, Gwenllian Edwards,
Eleanor Williams, Betty owen a
Helen Morris. Mrs Pat Jones a
drefnodd yr hamper Nadolig a
enillodd yr ail woor.
Nos
Lun,
Rhagfyr
15fed,
mwynhaodd yr aelodau eu cinio
Nadolig ym Mwyty Dakota, Dinas
Dinlle.
Ddydd Mercher, Rhagfyr 17eg,
mwynhaodd henoed y pentref eu
parti Nadolig wedi ei drefnu gan y
gangen yn y Festri. Roedd yr
adloniant yng nghwmni disgyblion
Ysgol Gynradd Cwm-y-glo dan otal
Mrs Mair Huws a dosbarthwyd
anrhegion i bawb gan SiOn Corn.
NANT GWRTHEYRN. Dymuniadau
gorau i Gwyn Hefin Jones, Rhandir
yn ei waith fel arolygydd
a
chydlynydd dros-dro yng Nghanolfan
laith Nant Gwrtheyrn. Da clywed y
bydd y Nant yn agored fel arfer ar
ddechrau'r flwyddyn newydd.
DIOGELWCH Y FFORDD. Diolch i
Gyngor Gwynedd am ddarparu
stribedi swn a gwella'r arwyddion
rhybudd ar y briffordd B4547 drwy'r
pentrefr.
Dilyniant
yw hyn i

otel
It Resto[.lRClnt

•

FtOnlFfacs: (01286) 870882
Gwasanaeth Fframio
Uuniau 0 bob math ar gael ar y safle
Prisiau Rhesymol
Arddangosfa0 Iuniau gwreiddiol
gan Artistiaid Ueol

LJ.,rug. Ff6n: 677263

.- . "
Eniflodd Rhian Wyn Morris, 5 Minffordd, Brynrefail werth £200 a
docynnau Woolworth mewn cystadleuaeth ysgrifennu Ilythyr at Sidn
Corn a drefnwyd gan y cwmni. Mae Rhian yn 8 oed ac yn dd;sgybl yn
Ysgol Cwm-y-glo. Llongyfarchiadau iti, Rhian, a gad i ni wybod as bydd
y cabbage patch kid, a'r stand piano, e'r computer sy'n siered a'r
monkey madness wedi cyrraedd erbyn 'Oolig.
drafodaeth
gyda'r
heddlu,
Cynghorwyr Ileal a thrigolion yr
ardal, dan arweiniad Mr John Meirion
Morris. Gwnaed archwiliad
o'r
damweiniau a gofnodwyd ar y rhan
yma o'r ffordd yn ystod y pum
mlynedd ddiwethaf.
Gofyn am
groesfan wnaeth y trigolion ond
gwrthodwyd
hyn gan y Cyngor
oherwydd
ni ellid cyfiawnhau
cyfyngiad cyflymdra 0 40 milltir yr
awr. Serch hynny, y bwriad yw

lIedu'r ffordd ger y groesffordd uchaf
a darparu tair IOn gyda marciau
lIetgroes yn y canol i hwyluso troi i'r
pentref. Bwriedir hefyd ddarparu
ynys yng nghanol y ffordd i hwyluso
croesi'r ffordd.
EGLWYS M.C. BRYNREFAIL. Oydd
Sui, lonawr 4ydd 1998, cynhelir y
Cyfarfod Gweddi Blynyddol dechrau
blwyddyn am 5.30 o'r gloch.
Disgwylir y canlynol i wasanaethu
yn ystod gweddill Suliau mis lonawr:
, t. Parchg Dafydd Hughes,
Caernarfon (10)
18. Mr Norman Closs Parry,
Treffynnon (101
28. Canon R. Glyndwr Williams,
Bangor (10).
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Mae'r atodiad blynyddol yma yn rhoi eipolwg ar y gweithgaredd anhygoel sy'n cymryd lIe yn eisteddfodau
pentrefi bro'r Eco. Cipolwg yn unig ydyw gan ganolbwyntio'n naturiol ar y cynnyrch llenyddoI. Ond wrth
edrych drwy'r eanlyniadau mae'n amlwg fod yr eisteddfodau yn fodd i gannoedd yn llythrennol 0 blant ac
oedolion yr ardal i gael bIas ar gystadlu
boed yn ganu, llefaru, actio, gwnio, tynnu lluniau, gwneud gwin
a llawer, llawer mwy. Dioleh 0 gal on i bawb ohonoch sy'n gweithio mor galed i gynnal y gweithgaredd yma.
'Dan ni'n gwybod faint 0 waith sy'n gysylltiedig a gwneud hynny ac mi rydan ni'n wirioneddol ddiolehgar.

CANL YNIADAU EISTEDDFOD PENISAR
Adrodd cyn oed ysgol (a'r Uned
Feithrin): Sian Dafydd. Canu cyn oed
ysgol (a'r Uned Feithrin): Sian Dafydd.
Gwaith Haw cyn oed ysgol (a'r Uned
Feithrin): Sion Dafydd a Glesni. Arlunio
cyn oed ysgol (a'r Uned Feithrin):
Hannah Smith. Adrodd BI. 0: Anest.
Canu BI. 0: Anest. Gwaith Haw BI. 0:
Anna. Arlunio Bl. 0: Rebecca Evans.
Adrodd B1. 1 a 2: 1010. Canu B1. 1 a 2:
Gethin. Rhyddiaith Dosbarth Babanod
(B1. 0): Anest. Rhyddiaith Dosbanh
Babanod (BI. 1 a 2): B1. Morys; B1. 2,
Rebecca a Caryl. Arlunio B1. 1 a 2: Sasha.
GW81th Haw B1. 1 a 2: Bethan. Coginio
dan 8 oed: Bethan. Parti Canu Babanod:
Parti Sophie. Adrodd BI. 3 a 4: Luke.
Canu B1. 3 a 4: Bedwyr. Rhyddiaith B1.
3 a 4: Hanna. Arlunio Bl. 3 a 4; Sioned
Alaw. Gwaith lIaw 131.3 a 4: Catrin. Pam
canu dan 12: Parti Manon. Canu B1. 5
a 6: Mathew. Adrodd BI. 5 a 6: Mathew.
Rhyddiaith B1. 5 a 6: Manon. Arlunio BI.
5 a 6: Jess. Coginio dan 12: Anest. Can
Werin dan 12: Heledd. Ffotograffiaeth
dan 12: Catrin. Parti Adrodd dan 12:
Parti Haydn. Unawd Piano dan 12:
Mathew. Tarian yr Eisteddfod i'r Prif
Lenor dan 12: Manon Glyn Roberts.
Canu BI. 7,8 a 9: Cenin. Barddoniaeth
B1. 7, 8 a 9: Eurlg. Rhyddiaith ai 7, 8
a 9: Erin. Arlunio Bl. 7, 8 a 9: Eurlg.

Coginio Bt. 7, 8 a 9: Cenin ac Eurlg.
Canu Bl. 10-13: Elgan a Wena. Adrodd
HI. 10-13: Sioned Catrin Davies. Unawd
Piano BI. 7-13: Sioned Catrin Davies.
Parti Deulais dan 18 oed: Pam Vincent.
Can Ysgafn Pop dan 18: Bedwyr.
Rhyddiaith B1. 10-13: Sioned Catrin
DaVIes. Barddoniaeth B1. J 0-13: Sioned
Catrin Davies. Cwpan yr Eisteddfod i'r
Prif Lenor 12-18 oed: Sioned Catrin
Davies. Unawd unrbyw offeryn heblaw'r
piano dan 18: Ynyr. Arlunio B1. 10-13:
Ynyr Gwaith Haw BI. 10-13: Ynyr.
Ffotograffiaeth dan 18: Ynyr. Adrodd 18
oed ioedran pensiynwyr: Mair Edwards
Hughes. Parn Adrodd oedolion: Parti
Ann. Deuawd Agored: Wena a Sioned.
Meim IRecord, Agored: Bedwyr, Ynyr,
Jason, Deian, Heledd, Manon. Gwaith
Haw oedolion: Alison Donnelly. Arlunio
oedohon: Nant Roberts.
Coginio
oedolion: Eluned Jones. Ffotograffiaeth
oedolion: Marian Griffiths. Unrhyw
ddawns
unigol (agored):
Anest.
Cyflwyniad dramatig (dau neu fwy):
Wendy, David, Eifion a Marina. Grwp
Cin Ysgafn dros 18: C'mon Midffild.
Gorffen hmrig: Dafydd Williams.
Brawddeg o'r gail' 'Uanddeiniolen':
Carys Williams. Parti Canu oedolion:
Patti Manna.

Manon Glyn Roberts
•

AUN

ANNE FRANK
gan Manon Glyn Roberts
Prlf Lenor dan 12 oed
Dyma stori drychmebus am ferch
ifanc o'r enw Anne Frank a'i theulu
yn cael eu herlid am ddim rheswm
yn y byd. Bnw ei chwaer oedd
Margot. Roedd tair blynedd yn hyn
nag Anne. Enw ei mam a'i thad oedd
Edith ac Otto. Roeddyru yn cael
bywyd mor erchyll mi fyddwn yn
taeru mai hunllef oedd!
Rwyf yn cychwyn dweud yr hanes
fel hyn. Ganed Anne yn Frankfurt yn
1929. Fe gafodd ei dwyn i fyny fel
merch aeddfed, hoffus a galluog.
Roedd gan Anne ddigonedd
0
ffrindiau, wel, roedd hynny cyn i
Hitler ddod i bwer i wnud bywydau'r
Iddewon yn un trychineb mawr.
Yn y flwyddyn 1933 Y daeth Hitler
i Bwer. Yn y cychwyn dywedodd
Hitler fod yn rhaid i'r Iddewon gael
gwared o'u beiciau a'u ceir. Roedd
Hitler yn gwybod fod hyn yn annifyr
iawn oherwydd roeddynt yn teithio
i bobman ar feic a rhai gyda char.
Ychydig wedyn nid oeddynt yn cael
siopa ond rhwng yr oriau yma 3.00
a 5.00 ac ond mewn siopau Iddewig.
Roeddynt yn gorfod bod yn y tY
erbyn B.OO. Roedd bywyd yr
Iddewon fel un hunllef mawr. Yn y
diwedd roedd pethau mor ddrwg
aethant i Amsterdam i fyw. Roedd
Margot wedi cad llythyr i ddweud
fod rhaid iddi fynd iwersyll ofnadwy
am ei bod yn Iddew. Roeddynt yn
gobeithio na fyddai Hitler yn eu
dilyn.
Gnaeth Anne ffrindiau newydd ac
roedd bywyd yn braf unwaith eto
ond yn anffodus rhedodd Anne a'i
theulu allan 0 lwc. Roedd Hitler yn
01. Roedd Hitler a'r Natsiaid wedi
dod ibwer yno hefyd. Pan glywodd
Orto Frank y newyddion a dweud
wrth ei deulu fe aethant yn syth i
guddio. Pan oeddynt yn gadael yn
1933 roedd Hitler yn gyrru yr
Iddewon iweithio yn y gwersylloedd.
Roedd yn ofnadwy. Roeddynt yn
cael eu gyrru i gawodydd. Roedd y
milwyr yn dweud mai cawod oedd
o. Roedd tua cant a hanner yn mynd
i mewn, tynnu eu dillad, ac roedd
nwy gwenwynig yn dod allan o'r
cawodydd. Roedd y Natsiaid mor
gas a'u gwylio yn marw. Roedd yn
ofnadwy.
Beth bynnag, fe awn yn 61 at y
stori. Fe aemant i guddio mewn
nenlofft fIam. Yn y fIatri roedd
cwpwrdd a grisiau cul, cul yn arwain
j fyny j'r nenlofft, ac yn y fan honno
y cuddiodd pawb. Daeth deintydd

o'r enw Mr Dussel, a theulu arall, sef
bachgen bach o'r enw Peter a'i fam
a'i dad, Mr a Mrs van Dam, a'u cath
atynt. Doedd gan Anne ddim i'w
wneud ond eistedd mewn cornel
dywyll a'i pben yn ei phlu. Ym mis
Gorffennaf 1942 roeddynt yn symud
i mewn i'r nenlofft dywyll. Roedd
Hitler
a'i filwyr yn gwneud
bywydau'r Iddewon yn anioddefol.
Yn y nenlofft cafodd Anne ei
dyddiadur enwog 0 frio Mae bron
pawb trwy'r byd yn gwybod amdano.
Ax Orffennaf 14eg, 1942 y cafodd y
dyddiadur hwn. Fe'i galwodd yn
Kitty.
Roedd Anne a'i theulu yn y
nenlofft am ddwy flynedd ond ni
fyddent wedi byw heblaw am Miep
a Jan a'u cyfeillgarwch. Roeddynt yn
golchi eu dillac ac yn eu bwydo ac
yn gwneud
popeth drostynt.
Gweithio yn y fatri oeddynt. Roedd
Miep a Jan wedi bod yo gyfeillgar
iawn wrth Ane a'i theulu. Yn drist
iawn darganfu
y Natsiaid
ei
chuddfan ym mis Awst 1944 ac fe'i
rhoddwyd mewn tren fudur a'i hel
i wersyll ofnadwy. Cafodd Anne,
Margot a'u mam eu bel i Belsen a
chawsant eu gwahanu oddi wrth
Otto oedd wedi cael ei yrru i
Auschwitz. Bu farw Edith a Margot
Frank a meddyliodd Anne waeth
iddi hithau'r rci'r ffidil yn y to gan
feddwl fod Otto wedi marw hefyd.
Ymhen tipyn bufarw Anne druan
ond yn 1945 cafodd yr Iddewon eu
rhyddhau. Roedd Otto wedi goroesi
ac aeth yn 61 i'r nenlofft i weld a
oedd gweddilJ
y teulu
wedi
dychwelyd. Ond ni ddychwelodd ei
deulu Gwelodd ddyddiadur Anne ar
y llawr a chafodd ei wneud yn lyfr
ac mae yn awr yn ail lyfr mwyaf
poblogaidd yn y byd. A dyna stori
bywyd erchyll Anne Frank.

Y LIMRIG
FUDDUGOL
Mi tuelais y Lolipop Led,
Yn mynd dros y ffordd reit 'unstedi'
Roedd wedi cael 'gin'
A'r plant erbyn hyn
Yn belpu'r hen ddynes I groesi.

YFRAWDDEG

FUDDUGOL
LLwyddodd Ant Neli DDysgu Ein Iaith
Ni I Oedolion Efrog Ne\\'}'dd.

ANL YNIADAU

Arwsl Williams a enilioda y wobr
gyntaf ar yr unawd offerynnol dan
16 oed, hefyd Cwpan Mr a Mrs
Hefin Williams am yr ymgais orau
yn yr adran gerdd 0 dan 27 oed.
Beirniaid - Cerdd a Cherdd Dant:
Robat Arwyn, Rhuthun. Adrodd a
Den: y Prifardd John Gwilym Jones,

Bangor. Gwau, gwnio a choginio:
Pat Jones, Brynrefail. Arlunio,
gwaith llaw a fIotograffiaeth: Gwilym
Williams,
Deiniolen.
Trefniant
blodau: Mr a Mrs Alwyn Jones,

Racca.
AORODD. Ysgol Feithrin: I, Mandy; 2,
Dwynwen a Uiwen; 3, Christopher,
Owain Glyn a Gethin. BI. 0: 1, Daniel;
2, Gethin ac Arwyn; 3, Iwan, Gwenno a
Megan. Bl. 1 8 2: 1, Bronwen; 2, Laura;
3, Caryl. BI. 3 a 4: 1, Kayleigh. BI. 5 a
6: 1, Donna. Dan 16: 1, Darryl; 2,
Michelle. 16-21: 1, Lindsey. Darllen o'r
Ysgrythur i ddysgwyr: 1, Miss Moeller.
Adrodd dign agored: 1, Michelle; 2,
Owen Parry. Prif adroddiad agored: 1,
Tegftyn; 2, Meira Turner.
Il.1!N Ysgol Feithrin: 1, Gwinn, Owain,
Lljr, Rhys, Calvin, Owain Glyn; 2,
Ceirion, Gruffydd, Dion, Jason; 3,
Gwilym,
Manon,
Anthea, David,
Siobhan,
Gareth,
Lliwen, Daniel,
Christopher, Mandy. BI. 0: 1, Nathaniel,
Gethin, Cadi, Arwyn, Richard; 2,
Megan, Maria, Iwan, Daniel. 3, Kelly,
Bleddyn, Gruff, Rachel, Gwenno BI 1:
1, Gwydion, Srephanie, Ffion, Buddug;
2, Liam, Stephen, Aaron, Ashley; 3,
Zena, Samantha, Adam, Sion. BI. 2: 1,
Sioned, Bronwen; 2, Sophia a Caryl; 3,
Aimee,
Manon,
Kirsty. Bl. 3: 1,
Gwenlhan. Bl. 4: 1, Kayleigh, Deborah;
2, Nidian, Tony. BI. 5: 1, John a Gregory.
Bl 6: 1, Llinos ac Aletea. Stori fer agored:
Helen Hughes, Cannel. Englyn agored:
1, Nanw Roberts, I Janddeiniolen a John
Owen Jones, Betws-y-coed. Parodi
agored: I, Valrnai Williams, Aberdesach
Telyoeg agored: Beryl Griffiths, Trefor.
Limrig agored: Alwyn Jones, Deiniolen.
I Jinell goll agored: 1, Beryl Griffiths,
Trefor. Erthygl addas ar gyfer Eco'r
Wyddfa (agored): I, Eirlys Wyn Thomas,
Rhuthun.
Cyfansoddi
Emyn Sui y

EISTEDDF

Mamau (agored): Beryl Griffiths, Trefor.
Creu brawddeg (agoeed): Carys Briddon,
Machynlleth. Cystadleuaeth y Gadair
(agored): Einir Gwenllian.
CERDD. Ysgol Fc:ithrin: I, David; 2,
Uiwen; 3, Christopher, Owain Glyn,
Mandy a Daniel. BI. 0: I, Arwyn; 2,
Darnel; 3, Gethin. Bl. 1 a 2: 1, Bronwen;
2, Laura; 3, Caryl ac Iwan BI. 3 a 4: 1,
Emma. Bl. 5 a 6: I, Rachel; 2, Donna;
3, Laura. Patti dan 12: I, Patti Ysgol
Gwaun Gynfi. Unawd dan 16: I,
Michelle; 2, Trystan, Unawd offerynnol
dan 16: 1, Arwel; 2, Jennie; 3, Gethin.
Deuawd dan 16: I, Jennie a Michelle.
COr neu bart! ieuenctid: Patti Trystan.
Unawd Cerdd Dant dan 21: 1, Lindsey;
2, MIchelle. Can Werin dan 21: 1,
Lindsey; 2, Michelle. Unawd piano dan
21: 1, Darryl; 2, Michelle; 3, Lindsey.
Unawd 16-21: I, LIndsey. Canu Emyn
dros 50: 1, Dilys Mal; 2, Eirlys; 3,
Glenys. Unawd offerynnol agored: 1,
Jennie; 2, Urien. CAn Werin agored: I,
Wmffra; 2, Michelle; 3, Tegfryn. Her
Unawd agored: I, Lindsey; 2, Wmffra;
3, Gerallt ac Alun. COr neu bani agored:
I, Llannau Mon Cyfansoddi Ton: I,
Gwilym Lewis, Caergybi.
CELF A CHREFFI' - Arlunio. Ysgol
Feithrin: 1, Ceri; 2, Dam; 3, Lowri. I,
Mandy; 2, Lliwen; 3, Calvin. BI. 0: I,
Kelly Ann; 2, Arwyn; 3, Einion. BI. 1:
1, Ffion; 2, Zena; 3, Gwydion. Bl. 2: 1,
Sophia; 2, Sioned; 3, Bronwen. Bl. 3: 1,
Gwenllian; 2, Lois; 3, Simon. BI. 4: I,
Deborah; 2, Nidian; 3, Geraint, BI. 5: 1,
Tomos; 2, Sheila; 3, Catrin. BI. 6: I,
Ruth; 2, Uinos; 3, Matthew. GW AITH
I.I A W. Ysgol Feithnn: 1, Lois; 2, Dam;
3, Sophie; 1, Gwion; 2, Mandy; 3,
Christopher. BI. 0, 1 a 2' I, Sophia. Bl.
3, 4, 5 a 6: 1, Kayieigh; 2, Nidian; 3,
Louise; 4, Robar a Tony. GWAU. Ysgol
Gwaun Gynfi: I, Kayleigh; 2, Donna a
Manon;
3, Gwenllian. Agored: 1,
Menna; 2, Val mal; 3, Elan. GWNlO
Ysgol Gwaun Gyn.fi: I, Bronwen; 2.
Stephanie; 3, Caryl a Manon. 1, Louise;
2, Uinos; 3, Robar. Brodwaith a Tapestri:
Sharon James. COGINIO. BI. 1,2 a 3.
1, Louise; 2, Sophia. Bl. 4, 5 6: 1,
Kayleigh; 2, Robat. Ysgol uwchradd: 1,
Uri en; 2, Alaw. Jam agored: I, Gwen
Griffiths; 2, Elan Williams a Barbara
Allen; 3, Menna Jones. Teisen Sir Fan
(agored): I, Helen Jones; 2, Gwen
Griffith; 3, Eirlys Williams Oyruon yo
unig: I, Gwynfor James a Hefin Jones.
FFOTOGRAFFlAEI
H. Ysgol Gwaun
Gynfi: 1, Nidian Caffo. Ysgol uwchradd:
1, Uri en Sion. Agored: 1, Valmai
Williams; 2, Gwen Griffiths; 3, Meirion
Williams. TREFNIANT
BLODAU.
Ysgol uwchradd: I, Bethan Williams.
Agored: 1, Gwen Griffiths.
ENILLWYR Y TLYSAU. l1ws Teulu
Ceris: Donna Lewis. Tlws Crud-yr-awel:
Llinos Monis. T1ws Mr a Mrs John Peris
Roberts: Rachel Lea. Cwpan er cof am
y diweddar Mr W. J Eames am yr ymgars
orau yn adran arlunio i flwyddyn 6 Ysgol
Gwaun Gynfi: Ruth Edge. Cwpan Mr a
Mrs Hefin Wilhams: Arwel Williams.
Cwpan Bryn Du: Sharon James.

AUN
PLENTYNDOD
Ma'r ser yn sgleinio
fatha siewins dy ffrog ora di, Mam,
a'r awyr ddu
yn grycba eymylog i gyd
yn disgwyl i hetar smwddio'r gwynt
ei llyfnhau.

Mi glywa i gwdi hw
yn canu, Mam,
a'i chri fatha cri bwgi bo
wedi blino'n Ian.
Ma'n llgada inna'n trymhau.
Ac ar 01 swatio'n dynn dan y dillad yn 01
a suddo 'mhen i fynwes gynnes y gobennydd,
rni freuddwydia i'n braf
am gandi fflos
a Spice Girls
a ieir bach yr haf.
Ma' 'mywyd i'n felfedaidd
fatha clustia ci,
a 'myd i'n berl fach berffaith, gron
hefo Carlo a Dadi a chdi.

*

*

*

'Mam, ga' i fwy

*
0

.hufen ia?'

'Wei, 0' reit, am hiddiw, 'tao
Chwara teg, ti'n hogan dda.'
Llond powlen 0 siocled hufennog
yn slwj yrn mhopty fy llaw,
a'i oerni meddal
yn gwella'r dolur
sy'n swatio'n slei
dan fy nhafod, 'sti, Mam.
Ma' heulwen dy wen di'n gleniach
na gwres y badell ffrio
sy'n hisian yn braf yn yr awyr drw'r dydd,
ac yn poeri ei sbrencs 0 saim
yn frychni brown am ben pawb.
, 'Di o'n neis, del?'
Yndi. Lyfli, Mam.
Bron mor neis
a thrwyn wine gum Carlo bach
a'r pincrwydd coed rhosys yna
sy'n gwrido'n ddel
hyd dy focha.

*

*

*

*

Bechod bo chdi ' di blino,
neu ella basa chditha
wedi chwerthin am ben y mwncwns
yn swingio a gneud nada
yn y caets.
Chwerthin a chwerthin
fatha Nain, Ann Wyn a finna,
a'n bolia ni i gyd yn brifo
ar 01 stwffio tsips a phetba da
i lawr ein gyddfa
drw'r dydd.

I

Dwad adra'n doman 0 chwys.
A finna'n adrodd hanas
y pengwins a'r eirth a'r racWns.
Ac yn sylwi am tro cynta
fod cannwyll dy llgada di'n pylu.
A gweddio'r noson honno:
Dduui, rho unalan fedw
ar y zylwyth teg bach drw
syJn araf ddiffodd y Jjlama
a losgai 'n dafoda
o dan
ddoe.

o

*

Enillwyr cwpanau'r Eisteddfod - Rachel Lea, canu; Ruth Edge, arlunio;
Donna Lewis, Ilefaru; a Llinos Morris, Ilenyddlaeth.

em

YNFI

*

*

*

Ma'r ffrog ora'n hel llwch
yn y wardrob,
yn hongian yn llipa
fatha croen dynas dew 'eli teneuo.

•

A heno,
dagra'r nos a wela i
yn sgelinio yn yr awyr,
a'r rheini 'di rhewi'n galad gom
fatha gema'r fodrwy briodas
sy'n troi rownd gwelltyn gwyn dy fys.

•

Ma' 'na swn tu allan
i'r stafall wely tylluan fechan yn cno,
a neb yn malio
ei bod hi yno
ar goll ym mol buwch y nos.
?Q

cd

Babi tylluan yn ei chwman
ar gangan y goedan
yn crio'n Ian
ar 61 colli mynwes gynnes ei mam.
Lle'm byd i swatio
na chanu na chuddio.
Dillad duon, heb dy sicwins sbesial di,
fydd pawb yn eu gwisgo fory.
Heb neb ond Carlo a Dadi a fi
i sychu'r dagra
sy'n disgyn yn berla
o llgada

Nain.
A finna, rwan, hebddach chdi,
ar 61 swyn a sbri fy saith mlynedd,
yn fwy na pheth bach hen ffasiwn . . .
...

Yn blentyn ar ei bensiwn.

finir Gwenllian, Bethel, Bodorgan, Mon, bardd cadeiriol Eisteddfod
Gwaun Gynfi.

CANL YNIADAU EISTEDDFOD
CYFARFOD Y PRYNHAWN
Canu Hafod: 1, Meleri; 2, Cars; 3, Enfys.
Adrodd Hafod: 1, Cara; 2, Meleri ac
Enfys. Canu oed mejth.rin:1, Anya, Cain,
Thomas; 2, Leah, Gavin; 3, Pawb arall.
Adrodd oed meithrin: 1, Cain, Anya,
Shena; 2, Thomas, Leah, Elgan, Gavin;
3, Daniel, Dafydd, Arwel, Arlunio Qed
rneithrin: I, Cain a Gavin; 2, Arwel a
Sian; 3, Hannah. Arlunio'r Hafod: 1,
Sam Markham a Meleri Gwyrfai; 2,
Tammy Jones a Kathleen Barnes; 3,
Daryl Kane ac Enfys Roberts. Arlunio Bl.
1: 1, Huw Griffith a Dion Evans; 2,
Charlotte Ackers a Sian Jones; 3, Victoria
Taylor a Liam Rowlands. Arlunio BI. 2:
1, Ffion Williams ac Olivia Taylor; 2,
Tarnsin Griffiths a Sara Lloyd Williams;
3, EJissiah Trew ae Elidyr Glyn. Can
Actol oed meithrin; 1, Parti'r Ysgol
Feithrin. Canu Bl. 1 a 2: 1, Elidyr a
FHon; 2, Meurig; 3, Huw. Adrodd Bl. 1
a 2: 1, Elidyr; 2, Ffion; 3, Dewi, Sian,
Sara. Unawd recordydd BL 3 a 4: 1, Beth
Greasley; 2, Caryl; 3, Nia Jones; 4,
Dafydd a Sian Greasley. Unawd Piano
hyd at Bl. 4: 1, Beth; 2, lwan Daniels a
Sian Greasley. Gwaith Uaw dosbarth yr
Hafod: 1, Kathleen Barnes; 2, Cara
Pritchard a Sam Markham; 3, Enfys
Roberts a Jason Party. Gwaith lIawBI. 1:
1, Victoria Taylor; 2, Charlotte Ackers a
David Simpson; 3, Liam Rowlands a
Thomas Simpson. Gwaitfl Jlaw Bl. 2: I,
Olivia Taylor; 2, Helen Jones a James
Chesmer; 3, Ffion Williams ac Elisshia
Trew. Unawd recordydd Bl. 5 a 6: 1,
Guto; 2, Gavin; 3, Pryderi. Llen BI. 3:
1,Tegwen; 2, Mererid a Marc; 3, Gethin
a Si&n; U!n BJ. 4: 1, Caryl a Beth; 2,
BIen a Lesley; 3, Nia Jones. Canu Bl. 3
a 4: 1, Caryl; 2, Iwan; 3, Beth, Arawn,
Gwion. Adrodd BJ.3 a 4: 1, Owain, Beth,
Caryl; 2, Sian, Gwion~3, Dafydd. Parti
recordydd ysgol gynradd: 1, Pard Dienw. Gwaith Haw Bl. 3: I, Gemma
Markham; 2, Mererid Gordon; 3, Marc
Gressley ac Owain Thomas. Gwaith llaw
BI. 4: 1, Nia Jones a Charline Robem;
2, Dafydd Parry a Lesley Griffiths; 3,
Kelly Lloyd a Caryl Wood. Gwaith llaw
Bl. 5: 1, Charlotte Taylor ac Emma
Simpson; 2, Dylan Parry a Sara Patchett;
3, Jason Gringham a Nia Mai Williams.
Gwaith lIaw BI. 6: 1, Liam Simpson; 2,
Ceri Delacey Vallecarde ae Elin Huws;

3, Yasmin Allen a Zoe Evans. Can Actol
oed cynradd: 1, Parti 0135; 2, Parti 246.
Arlunio Bl. 3: 1, SiOnGreasley; 2, Kara
a Rebecca; 3, Tegwen D. Vallecarde a
Stephen Smith. Arlunio BI. 4: 1, Lesley
Griffiths; 2, Nia Jones a Deion Jones; 3,
Ellen Jones a Beth Gressley. Unawd
Piano Bl. 5 a 6: 1, Nia Griffith a Dylan;
2, Werma; 3, Elin a Gavin. Unawd Cerdd
Dant oed cynradd: 1, Guto. Lien B1. 5:
1, Trefor a Pryderi; 2, Wenna a Nia Mai
Williams; 3, Emma Simpson a Nia
Griffith. Unawd Can Werin oed cynradd:
1, Guto. Arlunio Bl, 5: 1, Dylan Parry
a Gavin Thompson; 2, Sra Patchett a
Trefor Meirion Jones; 3, Ela Griffith a
Jason Gringham. Arlunio BI. 67: 1,Eifion
Patchett a Fiona Nesfield; 2, Ceri
Delacey Vallecarde ac leuan Owen; 3,
Liam Simpson ac FJgan Jones. Unawd
llinynnol oed cynradd: 1, Esyllt. Unawd
Bl. 5 a 6: 1, Nia Griffith; 2, Guto.
Adrodd Bl. 5 a 6: 1, Pryderi a Gavin; 2,
Rhion. Unawd oft'eryn cbwyth oed
cynradd: 1, Yasmin;2, Esyllt; 3, Wenna,
Mair a Guto. Pam Adrodd oed cynradd:
1, Y Darpar-bianyddion. Patti Canu oed
cynradd: 1, Parti Anti Gwenda. GrWp
offerynnol oed cynradd: 1, Parti Ffildlau
Anti Jina. Parti Dawnsio Disgo: 1, Parti
Anti Caroline. Coginio cynradd: 1, Marc
a Beth; 2, Dylan.
CYFARFOD Y NOS

Darllen dam a roddwyd ar y pryd dan 19:
1, Uion; 2, Lowri. Unawd offerynnol Bl.
7,8 a 9: I, IwanParry. Unawd piano B1.
7, 8 a 9: 1, leuan Parry; 2, Cristina.
Darllen darn heb ei atalnodi B1. 7, 8 a
9: 1, Iwan Parryk:; 2, Ieuan a loan.
Darllen dam heb ei atalnodi 15-19: 1,
Uion; 2, Lowri. Deialog agored: 1, Jina
a Catrin. Unawd Cerdd Dant agored: 1,
Burig Wyn. Darllen dam heb ei atalnodi
dros 19: 1, Robat; 2, Haydn a Jina; Parti
Adrodd agored: 1, Parti Gwenda; 2, Parti
Pearl. Can Werin dros 19: I, Wmffra a
Catrin; 2, Mun; 3, Bung Wyn. Emyn
dros 40; 1, AIun; 2, WmfIra; 3, Eurig
Wyn. Duawd mos 19: 1, Nun ae
WmfIraj 2, Jma a Catrin. Gl"\\rr offerynnol
dros 19: 1, Patti Jina GrWp pop dros 19:
1, Y Chwilod. Unawd piano dros 19: 1,
eatrin. Unawd offerynnol agored: 1,
Catrin. Eirem Blypin agored: 1, Car

AUNFA

Weun; 2, Alun. Uinell Goll: 1, Mary
Davies; 2, Gwyn Davies; 3, John
Gwynedd a Glenys Williams. Unawd
Gymraeg dros 19: 1, EUwyn; 2, Wmffra;
3, Alun ac Eurig Wyn; 4, Catrin. Parti
Dawnsio Gwerin dros 19: 1, Parti
Tinkerbelle. Parti Cerdd Dant: 1, Cor
Weun. Car: 1, Car Weun.
Diolch i bawb a gyfrannodd mewn
unrhyw ffordd i wneud Eisteddfod
Pentref
y Waunfawr
1997 yn
eisteddfod lwyddiannus dros ben.
Diolch i lywydd Y pwyllgor, Heulwen
Jones,
ac i'r rrysorydd,
Janet
Greasley, am eu gwaith diflino; ac i
Liz Daniels am drefnu'r eaffi mor
effeithiol. Dioleh iAnn am ofalu am
y drysau ae i WmfIra am gario'r
eadeiriau yn 01 ae ymlaen o'r ysgol.
Diolch i'r pwyllgor i gyd am eu
gwaith drwy'r flwyddyn. Diolch i
bawb a fu'n helpu yn y caffi neu WIth
y drws yn ystod y dydd. Diolch i
bawb a fu wnhi'n
hyfforddi
unigolion a pharnon ae i bawb a
gymerodd ran, yn enwedig y plant.
Dioleh i'r beirniaid gwaith eelf a
gwaith Ilaw, Pat Jones, Sioned Glyn
ae Ann Elfryn am roi eu harnser
unwaith eto. Diolch i'r cyfeilyddion
Jina Gwyrfa ae Ilid Jones, yr olaf
wedi dod atom yn garedig iawn ar
rybudd byr iawsn j lenwi i mewn yo
lle ei rnerch, Angharad, oedd yn
methu a bod yn bresennol. Dioleh
i'o harweinyddion,
Nan Roberts,
Cadi Jones, Sioned Glyn a John
Gwynedd am eu gwaith cia. Dioleh
i'n Ilywyddion Llion Iwan a Gwynn
Davies. Diolch yn fawr iawn i Mrs
Eryl Thomas a holl staff yr Y sgol
Gynradd am drefuu'r cystadlaemau
eelf, gwaith liaw a lien i'r plant
cynradd. Eleni, fel arfer, roedd safon
a ehytlwyniad y gwaith o'r radd
uehaf ae yn dangos 81paratoi trylwyr
gan YI arhrawon. Dioleh yn bennaf
oIl i'r ddau
feirniad
hynod
ymroddgar
ae annwyl, Buddug

Roberts ae Eleri Wyn Owen. Mae
beimiadu am un awr ar ddeg mewn
eisteddfod pentref yo waeth na
rhedeg marathon, drwy'r ewbl bu'r
ddwy yn annwyl, yn gadarnhaol, yn
hwyliog ae yn amyneddgar.
Mae eisteddfod
penrref
sy'n
agored i'r pentrefwyr yn unig yn beth
eithaf prin yn ein dyddiau ni. Y prif
ogoniant i mi yw eid bod yn rhoi
cyfle i blant na fyddent yn meddwl
cystadlu mewn eisteddfod 'agored i
bawb ' i berfformio
0 flaen
cynulleidfa ae i ddatblygu eu doni au
a'u hyder. Peth braf oedd gweld
cystadlu brwd trwy eisteddfod y
prynhawn, a chynifer 0 blant yo
cymryd rhan. Er enghraifft, roedd 48
o blant rhwng 4 ac 11 oed yo cyrnryd
rhan yng ngbystadleuaeth
y gan
actol, rua hanner nifer disgyblion
ysgol gynradd y pentref. Dioleh yn
fawr iawn i'r hell blant a gymerodd
ran am eu gwaitb ealed.
Peth braf arall am eisteddfod
pentref yw ei bod yn tynnu pawb at
ei gilydd ae yn rhoi eyfle J bawb 0
bob oed fwynhau
gwylio neu
berfformio neu gymdeithasu mewn
awyrgyleh gartrefol ae agos-atoeh.
Rhaid gorffen, fodd bynnag, ar
nodyn mwy syber. Mae rhai o'r
pwyllgor yn teimlo ei bod yn bryd
ailedryeh
ar drefn a ffurf yr
eisteddfod nos. A ddylid parhau aJr
eisteddfod ar ei ffurf bresennol, yn
wyneb y ffaith fod y gefnogaetb yn
wannaeh nag y bu? Neu a ydi hi'n
bryd ailwampio yehydig? Rydym
wedi penderfynu cynnal pwyllgor yn
fuan yn y flwyddyn oewydd i drafod
hyn ae escynn.ir eroeso cynnes i
bentrefwyr nad ydynt yn aelodau o'r
pwyllgor i ddod i roi eu bam.
Cynhelir y pwyllgor nos Lun, lonawr
1ge9 am 8 o'r gloch yn y Ganolfan
Fach.
SYLV1A PRYS JONES
•(Ysgnfennydd)

em)

CANL VNIADAU
EISTEDDFOD BETHEL
•

Rhys Lloyd Jones, enil'ydd Tlws
Celf a Chrefft (Uwchradd).
Nos
Iau,
Tachwedd
6ed
cychwynnodd
gweithgareddau
yr
Eisteddfod
gyda cystadlaethau
dawnsio
disgo a gwerin.
Yr
arweinydd oedd Sian Harris a'r
beirniaid oedd Judith Harding,
Penisarwaun a Miriam Thomas,
Bethel. Trefnwyd y noson gan yr Isysgrifenyddes Rhian Hughes.
Pani Gwerin BI. 6 ac iau: 1, Parti Huw
a Gwenllian; 2, Angharad a Manon; 3,
Gwenllian a
MargedlLown
7-13: 1, Sarah
GrWp Disgo
Sborti; 2,
BetheVCuriad.
Katy Hughes.
Tlws am y
Hughes.

Siwan; cyd 4, Kirsty a
a Heulwen. Par Disgo Bl.
a Katies; 2, Cadi a Manon.
Bl. 6 ac iau: 1, Genod
Saffir; cyd 3, Sbeis
Disgo Unigol BI. 7-13: 1,
GrWp Disgo 7-12: 1, Sbeis.
perfformiad gorau: Kat}'

Rhodwyd y tlws gan Ann Elis
Williams.
Nos
Wener,
Tachwedd
7
cynhaliwyd y cystadlaethau Celf a
Chrefft. Y beimiad oedd Beryl
Griffiths, Llanfairfechan.
2D Ysgol Feithrin: 1, Mererid ac Ilid;
2, Lowri a Sioned; 3, Cadi ac Awel. Oed
Meithrin: 1, Elin Mair; 2, Gerallr ac
Arran. BI. 0: 1, Bethan; 2, estrin Jones;
3, Emma a Gwilym. Bl. 1: 1, Dafydd; 2,
Cai a Gari; 3, Si6n. BI. 2: 1, Hanna
Gwyn; 2, Iona; 3, Ellis. BU. 3: 1, Dawn;
2, Dewi Pierce; 3, Dewi Alun. BI. 4: 1,
Elan Rhys; 2, Berwyn; 3, Bethan Griffiths
ae Aled Roberts, Bl. 5: I, Ian Morgan;
2, Angharad Jones; 3, Jamie Whitmore
a Uion. BI. 6: 1, Gwion; 2, Rhian Jones
a Gethin; 3, Richard Griffiths. Bl. 10-13:
1, 2 a 3, Rbys Lloyd Jones. Collage BI.
0, 1 a 2: 1, Greta Fflur; 2, Ella Christie;
3, Marged; 3 a 4: 1, Sion Ffoulkes, 2,
Aled Gwilym; 3, Berwyn. 5 a 6: 1, Rhys
Hughes; 2, Huw Ffoulkes; 3, Ian
Morgan. 7-9: I, Sarah Morgan. 10-13:
1, Rhys Uoyd Jones. Ffotograffiaeth, :3
a 4: I, Sion Ffoulkes; 2, Elan Rhys; 3,
Iona Speake. 7-9: 1, Ffion Owen; 2,
Sarah Morgan; 3, Cefin Williams. 3D
Creadigol, BI. 2 ae iau: 1, Gwilym; 2,
Marged; 3, Aled Griffiths a Louis
Williams. 3-4: 1, Ceri Griffiths; 2, Elan;
3, lfan Bryn a Sasba Williams. 5-6: 1,
MArc Bardsley;
2, Huw Ffoulkes.
Pype<iau, Bl. 2 ae iau: 1, Marged ac Iona;
1-4:
I, Aled Gwilyrn. Graffeg
Cyfrifiadurol, BI. 1-6: 1, Marged; 2,
Elan; 3, Marged. Logo: 1, Marged Rhys;
2, CCIi Griffiths a Huw Ffoulkes; 3, Dewi
Ffoulkes. llysau Cd a Chreffi, cynradd:
Gwion Owen; uwchradd: Rhys Lloyd
Jones.

Rhoddwyd y ddau dlws yn ddi(IV)

enw. Diolch i lola Jones a'r pwyllgor
Celf am cirefnu mor rhagorol.
.
Pnawn a nos Sadwrn, Taehwedd
8fed, a'r Neuadd Goffa dan ei sang,
cynhaliwyd yr eisteddfod. Yr oedd y
Neuadd wedi'i haddumo gan waith
plant a ieuenctid y pentref yn yr
aciran Gelf a Chrefft. Mrs Edwina
Morris fu'n trefnu'r blodau.
Y beirniaid oedd - cerdd: Judith
Rees Williams, Bae Penrhyn; Hen a
llefaru: Gwilym a Madge Hughes,
Mynytho; cyfeilyddion: Caryl Owen,
Deilwen Hughes a Glenys Griffiths;
arweinyddion: Rhian Hughes, Anita
Owen, Geraint Elis ac lorwerth
Williams; genethod y rubanau: Kary
Hughes, Sarah Jones, Tracy Hall a
Rhian Williams.
Prif enillwyr
IJenyddol oedd Heulwen Ostler
(eynradd)
ae Anest Williams
(uwchradd).
Aciran yr Urdd
drefnodd yr orsedd, dan arweiniad
Geraint Elis; Dewi Griffiths ar y
Com Gwlad; ac Ellen Ellis yn canu
Can y Cadeirio. Kelly Williams,
Shophi Jones, Linzie Whitmore a
Rachel Peters oedd y cyrchwyr a
chyfarchwyd y llenorion buddugol
gan Huw ac Elen Ffoulkes. Mae'r
pwyllgor yn dymuno diolch i
brifathro ac athrawon yr ysgol
gynradd ae i Mrs Nona Breese 0
Ysgol
Brynrefail
am
bob
cydweithrediad
gyda'r
gwaith
llenyddol.
CERDD. Meithrin: 1, Gerallt; 2, Elin
Owen; 3, Gruffydd John a Manon. BI. 0:
1, Catrin; 2, Sian; 3, Gwilym. 1-2: 1, Cai;
2, Aled a Ceri; 3, Ella ac Elliw. 3-4: 1,
Ceri; 2, Sion Ffoulkes a Berwyn; 3, Aled
Gwilym. 5-6: I, Huw; 2, Gwenan; 3,
Ellen a Manon. Patti 1, 2 a 3: 1, Traed
Bran; 2, Patti Ian; 3, Patti Sion Elwyn.
Pam 4, 5 a 6: 1, Y Planedau; 2, Y
Bydysawd. Piano 1, 2 a 3: cyd 1, Marged
ac Aled. 4, 5 a 6: 1, Huw; 2, Manon; 3,
Heulwen ae Ellen. Offeryonol: 1, Rhys;
2, Huw; 3, Gwion. Alaw Werin: Huw
Foulkes. Bl. 7, 8 a 9: 1, LoIS; 2, Gwen
a Gwenno, 3, Ffion. 10-13: Caryl. Piano
7, 8 a 9: 1, Cadi; 2, Gwen; 3, Ffion.
10-13' 1, Caryl; 2, Ifan; 3, Rhian.
Offeryn: 1, Dewi; 2, Lois; 3. Gwenno.
Ffion Meleri. Alaw Werin: 1, Lois; 2,
Caryl; 3, Geraldine a Ffion. Deuawd: 1,
Ffion ac Anest. Me.imio: Huw a'i gnw.
GrWp Offerynnol: I. 1010 ac Owain; 2,
Nia a Sarah. Pam: Parti Pump
I l.EFARU. Meithrm: 1, Gerallt; 2, Aled;
3, Elin. BI. 0: 1, Dyfan; 2, Gwilym; 3,
Greta, Sian, Elena. Bl. 1 a 2: I. Ceri; 2.
Elliw; 3, Aled. 3 a 4: 1, Aled Gwilym; 2,
Ceria Leah; 3, DewiAlun. 5 a 6: 1, Huw;
2, Manon; 3, Ffion. Patti 1, 2 a 3: I,
Ferraris; 2, Sion Elwyn; 3, Ian. 4, 5 a 6:
1, Telerubbies Bethel. Ymgom: I, Pysgod
DrewUyd; 2, Tydi pethau ddim yn deg
yn cy ni. 7,8 a 9: 1, Lois; cyd 2, Geraldine
a Ffion. Ymgom: 1, Ffion a Gwen; 2,
Ffion owen a Lois. Parti: 1, Rebels.
DarUen dam: 1, Caryl; 2, Rluan; 3, Cadi.
Sgets: 1, Pupur a Halen; cyd 2: Y Tramp
a'r Monty Pythons. Tlysau - Cerdd:
Ceri Griffiths; Offerynnol: Huw Ffoulkes;
Uefaru: Aled Gwilym. Cerdd: Lois Wyn
Hughes; Offeryn: Dewi Griffiths; Uefaru:
Lois Wyn Hughes.
LLENYDDlAETH.
BI. 1: I, Sion; 2,
Enfys, Charlotte, Elen, 3, Gari, Aled,
Robin, Marl Elena, Chris. BJ. 2: J,
Marged Rhys; 2, FJan Jones; 3, Hanna
Gwyn; 4, Lowri Elena ac Iona Speake;
5, Hannah Jones a Manon Morgan. Bl.
3: 1, Sion Ffoulkes; 2, Aled Gwllym ac
Ian Morris Jones; 3, Gwenllian Hughes,
eeri a Kelly Cavanagh. Bl. 4: 1, Heulwen
Ostler; 2, Berwyn Jones ac Elan Rhys; 3,
Han Bryn, lola Jones a Claire Williams.
Bl. 5: 1, Sion Uyr Roberts; 2, Manon
Williams; 3, Olwcn DaVles a Sarah
Sturrock. BI. 6: 1, Samuel Hughes; 2,

Heulwen

Ostler ac Anest

Williams,

I
Rhian Jones; 3, Ellen Ffoulkes a Meinir
Hughes. Bl. 7, 8 a 9: Owam Sion
Williams; 2, Ffion Williams; 3, Lois W.
Hughes; 4, Ffion Owen ae Enlli Haf
Huws. 10-13: 1, Anest Williams; 2,
Bethan
Williams
a Caryl Owen.
Brawddeg: Goronwy Jones.
Rhoddwyd y tlysau yn adrannau

cerdd, llen a llefaru gan deulu I..Jwyn
Eithin, Brian ae Eirlys Sharpe,
Gwilyrn ae Eirlys Williams, Gareth
a Rhian Hughes, David a Margaret
Williams, William a Nora Parry,
Gethin a Guto Sion, Caernarfon a
Collwyn a Rita Williams.
Mae'r
pwyllgor,
dan
gadeiryddiaeth
David Williams,
I..Janddwyn; Rita Dauncey Williams
yr ysgrifenyddes a Rhys Harris y

Prif Lenorion yr eisteddfod.

trysorydd, yn ddiolchgar i bawb a
gyfrannodd ymhob ffordd ruag at
lwyddiant yr eisteddfod. Cafwyd
nawdd, rhoddion a gwobrau raffl gao
Gyngor Cymuned Llanddeinolen,
Cig Bethel, Swyddfa'r Post, Siop
Treflyn, Garej Beran, Y Bedel, Ceir
cymru, aelodau'r
pwyllgor
a
chyfeillion yr eisteddfod.
Dioleh hefyd am y lluniaeth a
bararowyd gan Mir Jones, Cilan;
Nora Parry, Eirlys Sharpe ac Eirlys
Williams. I Gethin Evans am y
sustem sain a Morgan Griffith am
baratoi'r rhaglenni. Dioleh arbennig
i blant a ieuenctid y pentref am
gefnogi'r eisteddfod ac i'r rhai
ymhob adran fu'n eu hyfIorddi.

,
Lois Wyn Hughes, enillydd Tlysau Cerdd a Llefaru; a Dewi Griffiths,
enillydd y Tlws Offerynnol.

FY FFRIND GORAU
gan HEULWEN OSTLER
Enillydd Tlws yr Ifane (Cynradd)
Enw fy ffrind gorau yw Rebecca
Williams
ae mae'n
byw yn
Nhreforys. Mae fy ffrind gorau yn
mynd i Ysgol Gymraeg Lon Las ac
mae'n 8 oed.
Enw byr fy ffrind gorau yw Beccy.
Mae ganddi hi wallt brown fel
boncyff coeden, llygaid glas a chroen
golau fel papur ae mae'n fy atgoffa
i 0 fy ffrindiau da eraill. Byddafbob
amser yn ffrinctiau hefo hi a byth yn
el anghofio. Dwi'n cofio mynd
mewn canw gyda hi ond disgynais i
mewn i'r afon!
Mae fy ffrind gorau yn dal ac yn
denau ac yn ddigri ae mae'n codi fy

nghalon pan fyddaf yn drist. Mae
ganddi wen ar ei hwyneb bob amser
ac rnae'n ddel fel tywysoges.
Beccy oedd fy ffrind cyntaf ysgol
a dyna sut mae'n ffrind gorau i mi.
Mae ganddi chwaer o'r enw Nicola
a mam o'r enw Caroline, a brawd o'r
enw Stewart ac mae ei thad wedi
marw.
Pedair blynedd yn 61 symudais 0
Abertawe i Bethel a doeddwn i ddim
eisiau symud tY oherwydd doeddwn
i ddim eisiau colli fy fIrindiau,
roeddwn yn teimlo'n drist iawn. Pan
fyddaf yn chwarae gyda fy ffrindiau
mae'n teimlo'n rhyfedd hebddi.

PERTHYN

•

gan ANEST WILLIAMS
Enillydd Tlws yr Ifane (Uwehradd)
Twriodd Rhisiart 0 dan y cwrlid a
cheisiodd anwybyddu sain aflafar y
cloc larwm. Daeth IJais ei fam a
rywle i'w atgoffa ei bod yn amser
iddo godi. Ni chymrodd unrhyw
sylw ohono. Toc, ymddangosodd
pen ei fam heibio'r dews.
'Rhisiart Wyn, mae'n amser codi,
cariad. Mae Mami angen mynd i'r
dref yn gynnar heddiw.'
o noddfa'i weJy, tynnodd Rhisiart
ystumiau cyn tynnu ei hun allan a
gynhesrwydd y gwely a llusgo'i gorff
i'r ystafell ymolchi.
Doedd 0 ddim eisiau mynd i'r
ysgol - roedd y wers yrnarfer corff
heddiw a byddai Jason a'i griw yn
si..vr 0 wneud hwyl am ei ben wrth
iddo newid.
Meddyliodd
am
ddweud wrth ei fam fod ganddo
boen yn ei foJ ond nid oedd yn un
da am ddweud celwyddau a byddai
ei fam yn mynd ag ef at y doctor fel
y gwnaeth y tro diwethaf. Roedd
hwnnw wedi rhoi archwiliad iddo ac
wedi rhoi diagnosis 0 'ysgolitis' i'w
fam ac awgrymu iddi i roi pryd 0
dafod iddo i'w wella. Ar 61 iddynt
gyrraedd adref roedd ei fam wedi
cwyno
wrth
ei
dad
am
'ansensitifrwydd y meddyg newydd
yna' a'r 'ffordd mae'n trin plant'.
Teimlai'n euog yn awr wrth feddwl
am y digwyddiad.
Nid oedd ganddo fawr a chwant.
am y bacwn a'r Wy yr oedd ei fam
wedi ei baratoi ar ei gyfer ond
llwyddodd i'w fwyta. Byddai'n well
ganddo fod wedi cael creision yd neu
uwd, ond pan lwyddodd igael ei fam
i brynu 'Rice Krispies' iddo, ar 61
llawer 0 berswad, cafodd siom wrth
ei gweld yn sefyll uwchben y badell
ffrio y bore canJynol gan nad oedd
y 'Rice Krispies', yn ei barn hi, yn
ddigon i hogyn mawr fel fo oedd ar
ei brifiant.
Ar 61 cael ei ddanfon i'r ysgol yng
ngherbyd ei fam, aeth Rhisiart yn
syth i mewn i'r adeilad ac i'w ystafell
gofresrru. Er mawr syndod iddo, ni
alwodd Jason efyn 'll'gada pot jam'
na 'carrots' and dywedodd 'Helo'
wnho. Tynnodd ei hun yn uwch yn
ei gadair a gwenu amo wrth ei
gyfarch yn 01. Pan ganodd y gJoch
am naw, brysiodd i'r wers gyntafmathemateg, un o'i hoff bynciau.
Tea roedd yn tynnu'i lyfr allan o'i
fag canfyddodd fod Jason wedi
eistedd wnh ei ochr ac wrthi'n
rynnu'i siaced ledr.
'O'n i'n meddwl y byswn i'n
istadd wnh ymyl chdi heddiw,'
esboniodd. 'Nath fi a Shane ffeitio
ddoe. '
N i allai Rhisiart feddwl am ddim
i'w ddweud. Pam oedd Jason wedi
dewis dod i eistedd ato fo, yn hytrach
nag un o'r hogia eraill, neu un arall
o aelodau'i gang?Nid oedd Rhisiart
erioed wedi bod yn un o'r criw
poblogaidd yn yr ysgol gynradd, y
rhai a oedd 0 hyd yn cae! chwarae
yn nhim pel-droed a rygbi'r ysgol, a
fo oedd un o'r thai olaf i gael ei
ddewis pan oedd pawb yn dewis
timau - weI, fo neu Tegid John. Yn
yr ysgol gynradd, daeth ef a Rhisian
yn fIrindiau pennaf a threuliodd y
ddau eu holl amser rhydd yng
nghmwni ei gilydd hyd at yr haf
diwethaf pan fu'n rhaid iTegid adad
yr ardaJ gan fod ei dad, a oedd yo
rheolwr bane, yn symud cfo'r
cwmrn.•

Cyhoeddodd yr athro fad prawf
rablau i fod heddiw ar ddiwedd y
wers ae os byddai unrhyw un yn cael
llai na phymtheg alJan 0 ugain,
byddai'n rhaid iddynt aros i mewn
bob amser cinio am yr wythnos.
Gwelwodd wyneb Jason ychydig
wnh glywed hyn a diolchodd
Rhisiart Wyn ei fod wedi mynd dros
y gwaith efo'i fam neithiwr. Roedd
cyfarfod y clwb gwyddbwyll amser
cinio ddydd Mercher ac edrychai
ymlaen at gael dysgu mwy 0
symudiadau newydd. Sylwodd fad
Jason yo edrych amo'n betrus gan
gnoi pen ei feiro a chynheuodd
gwreichionen 0 amheuaeth yn ei
feddwl. Ai dyna pam roedd Jason
wedi eistedd wrth ei ymyl heddiw,
neu oedd 0 wedi ffraeo efo Shane, fel
yr oedd yn ei honni? Cymrodd
gipolwg ar Shane dros ei ysgwydd a
gwelodd efyn rhythu'n filain ar gefn
Jason. Penderfynodd
ei fod yn
dweud y gwir wedi'r cyfan.
Tra roedd yr athro'n marcio'r
profion a'r dosbarth yn gwneud
ymarferion o'r gwerslyfr mathemateg
yn ddiawydd, oehneidiodd Jason a
throi at Rhisian.
'Dwi 'di anghofio sandwiches fi
adra. 'Sgen ti ddim punt fedra' i gael
menthyg i n61 rol o'r caff, nag oes?'
'Dim ond digon i gaeJ cinio sydd
gen i, sori,' ymddiheurodd Rhisiart.
Y na cofiodd am y pecyn bwyd a
fyddai ei fam yn ei baratoi iddo bob
dydd, gyda brechdan ham a dam
bach 0 gacen ynddo, a fyddai fel arfer
yn diweddu yn un o'r buruau sbwriel
o gwmpas yr ysgol.
CMae gen i becyn bwyd fedri di ei
gael. Mi fydda' i yn ei gael 0 gan
Mam i'w fwyta amser chwarae, ond
dydw i dim ei isio fo go-iawn, Mae
Mam yn mynnu fy mod i'n er
gymryd 0 i'r ysgol bob dydd a fuasa'
hi ddim yn gwrando ama' i pe bawn
i'n dweud wrthi hi beth bynnag.'
'Diolch, carrots. Ti'n rei met.'
Teimlodd Rhisian ei hun yn
poethi wrth iddo dderbyn y clod a
gafodd gan Jason. Clywai eeo o'i lais
yn ei ben drosodd a throsodd. Efallai
yr hoff'ai Jason iddo fod yn gwmni
iddo amser cinio neu y medrai'r
ddau chwarae pel-droed ar ben eu
hunain. Ac, efallai, y medrai Jason
ddod draw i'w dy ef i gael te ar 61
ysgol. Llanwodd pen Rhisian Wyn
gyda gweJedigaetbau ohono'i hun a
Jason yn gwneud gweithgareddau Iu
cyn iddo gael ei ddeffro o'i swyngwsg
gan lais yr athro.
<Marciau llawn unwaith eto,
Rhisiart Wyn. WeI, mi wyt ri hefyd
wedi dysgu dy waith yr wythnos
yma, Jason. Pedair ar bymtheg allan
o ugain. Wyt ti'n gweId pa mar dda
y medri di wneud os Wyt ri'n gwneud
ychydig 0 ymdrech?'
'Rhoddodd Jason hanner gwen
iddo'n ddiolch. Trodd at Rhisian a
chan edrych ar ei llawedd i ryddid
amser cinio dywedodd,
CFydd mam fi'n hapus. Dim ond
naw ges i w'snos dwytha'. Ga' i fynd
allan i'r pictiwrs efo fy mets i nos
Sadwrn ..wan. I
Treuliodd Rhisiart weddill y bore
mewn breuddwyd. Cafodd y fraint
o fod yo banner i Jason yo y wers
lafar Saesneg ac ef oedd y eyotaf a
ddewisodd Jason ifod yo ei dim peldroed. Roedd fel pe bai yn berson

Rhai 0 gystadleuwyr ieuengaf yr eisteddfod.
newydd wrth iddo deimlo ei fod yo
hoelio sylw pawb o'i gwmpas a
ehafodd ei ganmol gan yr athro
ymarfer corff am ei ymdrech a'i
farcio da. Aeth i'r ystafelloedd newid
yn llawn hyder ac yn teimlo ei fod
wedi cymryd rhan yn y gem ae wedi
cael boddhad 0 chwarae, fel petai'n
perthyn o'r diwedd.
Cyn iddo fynd i gysgu'r noson
honno, aeth meddwl Rhisiart dros
digwyddiadau'r dydd. Ar adegau, em
drafferth i gredu nad breuddwyd
oedd y cyfan ac y byddai'n deffro cyn
hit a chanfod mai bore dydd Llun
oedd hi. Roedd wedi teirnlo ei fod
ar du alJan y cylch cymdeithasol yn
yr ysgol ar hyd ei oes. Nid oedd wedi
arfer cael cyn gymaint 0 sylw. Yn
aelod o'r gang, teimlai'n gryf,
hyderus a phoblogaidd. Hoeliai sylw
pawb a theimlai fel magned yng
nghanol siafins haeam. Heb ei
ffrindiau newydd, roedd yn ddiflas
ae yo ddi-asgwrn-cefn.
Fore trannoeth, bu bron i fam
Rhisiart gael flit binc pan aeth i
ddeffro'i mab. Gwelodd efyn cribo'i
walit ae 61 iddo godi, ymolchi a
gwisgo. A oedd ei mab wedi cae 1
troedigaeth? Fel arfer roedd hi'n
amhosib i'w gael i symud o'i wely.
Lleddfwyd ar y distawrwydd gan ei
lais.
'Dwi am ymarfer y ffidil cyn mynd
i'r ysgol, Mam.'
Bwytaodd Rhisiart ei frecwast yn
awchus a thra roedd yn bwyta
penderfynodd y byddai'n gofyn a gai
fynd ar y bws yn lie caeJ ei ddanfon
i'r ysgol. Edrychodd ei fam yo hun
amo.
'Ond i beth sydd amat ti eisiau
mynd ar yr hen fws yna pan gei di
Iifft i'r ysgol heb orfod eerdded yr
holl ffordd i'r Ion fawr bob dydd?'
holodd.
'Mae pawb arall yn cael mynd ar
y bws - fy ffrindiau i a'r hogia eraill
i gyd.'
'Fydd dy ffidil di'n iawn efo'r
ffordd y mae'r bws yna'n caeJ ei yrru?
A beth os bydd yna blant bach drwg
yn trio ei thorri?'
'Mi fydda' i'n iawn. Mae fy
ffrindiau newydd i'n mynd ar y bws.'
'Pwy ydi'r ffrindiau newydd yma,
Rhlsiart? Mi fydd yn rhaid i ti eu
gwahodd nhw draw igael te imi gael
eu cyfarfod nhw.·
(Hogia eraill o'r ysgol. Mi wna i
ofyn iddyn nhw heddiw.'
Erbyun hanner awr wedi wyth
roedd
Rhisiart
yn sefyll yng
nghwmni Jason, Shane, Rick a Kevin

yn disgwyl i'r bws gyrraedd.
Grwgnachodd Shane, 'Be mae 0 yn
'i 'neud 'ma?'
Atgoffwyd ef gan Jason.
'Mae o'n un o'r gang rWan, yn
tydi? Ma' Carrots yo hen foi iawn.'
Aeth wyneb Rhisiart yo lliw go
debyg i liw ei wallt wrth glywed y fath
glod. Cafodd y bechgyn eu synnu
gan ei wybodaeth eang am bel-droed
a chyfrifiaduron ar y ffordd i'r ysgol.
Ym mam Shane a Rick roedd ei fag
Nike yn 'cwl' a chredai Kevin fad ei
'Game Boy' yn 'wicked'.
Mentrodd Rhisiart allan i'r dre yn
ystod amser cinio am y teo cyntaf er
y gwyddai ei bod yn erbyn y rheolau.
Ar y dechrau teimlai'n ofnus ond
cafodd ei sicrhau gan y criw na
fyddai neb yo ei weld a fod 'pawb yn
mynd eniwe'. Mwynhaodd y bag a
sglodion a brynodd gyda'i arian cinio
a gwelodd lawer a rai eraill a oedd
yn ei ddosbanh
tra roedd o'n
cerdded 0 amgylch canol y dref.
Estynnodd wahoddiad i'r gang
ddod draw i gael te drannoeth ac fe'i
derbyniwyd gan y pedwar aelod arall.
nid oedd Shane, Rick a Kevin yn rhy
sicr ar y cychwyn ond ar 01 cael
gwybod am y bel ledr a gafodd ar ei
ben-blwydd a'r 'Play Station' a oedd
yn ei 10m, roeddynt yn fwy na
pharod i ddod.
Rhuthrodd Rhisian adref o'r ysgol
y noson honno i gael dweud wnh ei
fam fod ei fIrindiau newydd yn
bwriadu dod i'w gartref nos Fercher.
Roedd ei fam uwchben ei digon a
dywedodd
y byddai'n
gwneud
rhywbeth arbeonig iddynt yfory.
Ailadroddodd eiriau ei fam wrth
weddilJ y criw yo yr ysgol fore
trannoeth ac roeddynt hwythau
hefyd yn edrych ymlaen i gael te ond
siom iddynt i gyd oedd gweld mai
brechdanau riwna a ciwcymbyr efo'r
crystiau wedi eu tOIJ i J ffwrdd a oedd
mam Rhisian wedi ei baratoi lddynt.
Treiffi 'Birds' a gawsant i bwdln.
Teimlai Rhisiart gywilydd fod ei
fam wedi darparu'r fath fwyd iddynt.
Rocdd pawb yn gwybod mai bwyd
te pam a fyddech yo ddisgwyl ei gael
pan oeddech chi rua chwech oed
oedd rhywbeth fel yna. Pam na
fyddai wedi gwneud pryd poeth
safonol - pizza a sgiodion, fel y
byddai mam unrhyw un arall wedi'i
wneud? Beth fyddai'r hogiau'n
feddwl wrth weld fod ei fam wedi
gwneud y bwyd babiaidd yma?
Gobeithiai na fyddent yn penderfynu
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Y TWYNI TYWOD
gan SION EMYR WYNNE
Enillydd Tlws yr Ifanc
Diwmod braf ym mis Gorffennaf
'O'r gorau.'
ydoedd a U9r wedi penderfynu
Rhedodd yr hogiau i fyny at y
cynnal ei barti ar y traeth. lfan a rwyni rywod lle roedd eu tad yo
Huw oedd ffrindiau pennaf UYx' felly disgwyl amdanynt. Wedi gosod y
roeddent wedi eael gwaboddiad i blaneed, setlo'n nhw i lawr i gael
dreulio'r dydd gyda U9r a'i dad ar cinio blasus. AI 01 hynny roedd rhaid
draeth o'r enw Traeth y Mynydd.
iddynt adael i'r bwyd setlo. Roedd
Traeth yn llawn 0 dwyni tywod
yr hogiau yn disgwyl am y foment i
ydoedd, cywod yn ymesryn am gael rhedeg fel bwled a tharo'r dWr
filltiroedd fel yr anialwch. ym Mae
ar gyflymder aruthrol.
Ceredigion yr oedd y traeth, felly os
'Ffwrdd a chi, fechgyn.'
fyddent yn cychwyn am un ar ddeg
'Cynta yna,' meddai U9r.
o'r gloch fe fuasent yn cyrraedd yno
'Di hynna ddim yn deg. Fe
rua deuddeg o'r gloch, Felly, allan
gyehwynnais ti 0 fy mlaen i.'
o'r car a bwyta'u brechdanau, yo
'Paid a mwydro.'
barod am hwyl. A dyna a wnaethant.
Roedd siarad di-ddiwedd ar y ffordd
Cyrhaeddodd yr hogiau'r dwr,
yno - son am bel-droed, nofio a ond o! am oerfel. Bu bron iddynt
chriced - rhywbeth i basic'r amser,
redeg yn 01 allan wedi rhewi, ond
ond yn y diwedd fe setlo nhw lawr wedyn fe gynhesodd eu cyrtI i'r
gyda'r drafodaeth be oeddent am tymheredd. AI 01 nofio yehydig
chwarae ar y traeth.
roeddent wedi diflasu oherwydd nid
'Nefi bliw, dwi wedi anghofio'r
oedd ganddynt bel i ehwarae.
offer ehwarae.'
Roeddent wedi anghofio'r offer
'0, Dad,' meddai Llyr gan
chwarae adref felly aeth y tri i
oehneidio.
gyfeiriad eu tad, oedd erbyn hyn
'WeI, mae'n rhy bell i droi nol
wedi syrthio i gysgu.
Nan, hogiau.'
'Ssh!' meddai UYr.
'lawn,' atebodd yr hogiau yo
'Beth am fynd i dop y twyni tywod
•
unsain.
a llithro.'
Wedi cyrraedd y traeth roedd yr
'Syniad gwych,' atebodd Ifan.
hogiau allan fel mellten ae erbyn i
'Deweh 'ta hogia,' atebodd Huw. ,
Dad gloi year roedd yr hogiau wedi
AI dop y twyni roeddent yn herio
cyrraedd y traeth, wedi deehrau
ei gilydd i fynd lawr y tyWyn.
tyrulu amdanynt ae yn rhedeg am y
'Am mai chdi awgrymodd, dwi'n
d..trr. Gwaeddodd Dad:
meddwl mai ehdi ddylai ei drio
'Dewch i gaeJ ei~h einio gyntaf.'
gyntaf,'
gwirfoddolodd Ifan.
'0, Dad!'
~
'A i gyntaf,' atebodd Ifan.
'Dewch Nan hogia, fe fydd yn
Ond pan aeth Ifan i lawr ni weIodd
well mynd i nofio a bol lJawn na
ei ffrindiau ef yn cyrraedd y gwaelod.
gwag.'

Larsen; 3, Alex Lynes a Gerallt Roberts.
B1. 3 a 4: 1, Gwenno Catrin Jones; 2,
Uion Gethin, 3, Llinos Catrin Roberts.
BI. 5 a 6: 1, Debbie Hughes (enillydd
Cwpan Emma Barnard); 2, Ffion Jones
a Fflur Angharad Griffith; 3, Natalie
Elisha. BI. 7 ac 8: 1, Dion Owen; 2, Sian
Rhys Jones; 3, Donna Griffiths. BI. 9 a
10: 1, SiAn Green.
FFOTOGRAFFIAETH.
1, Natalie
Elisha; 2, Gwion Iwan; 3, Llio Angharad
Hughes.

'Ifan,
tud 'Iaen, maer
joe
drosodd.'
Ni atebodd.
'U:9r, UYr, dos i ddweud wnh dy
dad fod Ifan wedi mynd ar goll yn
y tywod.'
Rhedodd U9r i lawr i ddefIro ei
dad.
'Be sy'n bod 'ngwas i?'
'Ma ... rna ... rna ... rna Ifan
wedi mynd dan wyneb y rwyni
tywod. '
'Be!'
'0 dan y tywodl'
'UYr, dos i ffonio gwyliwr y
glannau.'
'lawn, Dad.'
Brasgamodd UYr ruag at y top a'i
wynt yn ei ddwm i gyrraedd y blweh
ffonio. Roedd ei lais yn ofnus a'i
gorff
yn
ysgwyd
fel
jeli ,
Cyrhaeddodd
dau 0 wylwyr y
gJannau yn eu car pedwar wrth
bedwar.
'Ble rnae'r elaf?'
'Yn y twyni tywod yna!'
Fe gyehwynnodd y timau achub i
ehwilio'r twyni am gorff Ifan.
Gwelodd un o'r dynion Jaw yn sefyll
allan.
'Llaw! Llaw!' gwaeddodd
y
gwyliwr. Rhuthrodd
pawb yno.
Roedd wyneb Ifan yn wyn fel y
galchen a'i gorff mor Iionydd a broe
mer wedi'i dynnu yn y tywod,
Defnyddiodd y gwyliwr ei fobail ffon
a ehysylltu gyda'r gwasanaethau
brys. Ae nawr roedd UYr a Huw
wedi deehrau gruddfan.
Daeth yr ambiwlans ymhen hir a
hywr a Uwythwyd Ifan iddo. Roedd
wynebau'r hogiau yn drist pan
ruthrodd yr ambiwlans ruag at y
gorwel a'r sWn yn atsain yn Ycefndir.
Sbon oedd y cyfan ifod, ond roedd
chwarae wedi troi'n ehwerw.

Enillydd Cadair yr Eisteddfod
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DVVVLO
gan Delyth Humphreys
'Dwy law yn erfyn sydd yn y
darlun ... ' - gWyr pawb beth
sy'n dod nesaf, neu 0 leiaf dylai
pawb sy'n byw yn Nyffryn Peris
wybod geiriau anfarwol
T.
Rowland Hughes, sy'n aros yn y
cof am dragwyddoldeb. Mae yna
gysylltiad pendant rhwng y gerdd
hon a'r darlun adnabyddus 0
ddwy law mewn ystum gweddi
gan Albrecht Durer, a phan
feddyliaf am ddwylo, y darlun
hwn ddaw i'r meddwl yn syth,
Byth ers imi droedio'r ddaear,
mae dwylo, boed yn ddarluniau
neu'n perthyn ibobl sy'n agos i
mi yn rhan 0 wead yr atgofion
sydd gen i am fy mhlentyndod,
y casgliad amryliw 0 ddarnau
bychain
0 ddefnyddiau,
yn
ffurfio un clytwaith gyda 'dwylo'
fel nodwydd
yn eu pwytho
ynghyd.
Mae'n hynod sut mae dwylo
person yn cydfynd a'i ryw - prin
y down ar draws merch a maint
ei dwylo yn fwy na rhai ei thad
neu ei brawd. Penderfynodd
natur ymhell yn 01 mai gan y
ddynes y byddai dwylo bychain,
gosgeiddig a'r dyn gyda rhai
mawr, ond tyner. Er hynny,
gallant fod yn hynod 0 greulon
yn ogystal, yn gwneud i blentyn
grynu bob tro y dont yn agos
iddo. Mae rhywbeth mawr o'i le
os oes gan blentyn ofn ei dad ei
hun. Y tristwch mwyaf yw fod
hyn yn ffaith ym mywyd IJawer
o blant. Ni ddylai'r un plentyn
fyw 0 dan fygythiad neb, yn
enwedig ei riant. Yno i roi cariad
a'u gofal mae rhieni, nid i gosbi'r
plentyn am y drosedd leiaf.
Pwrpas plentyndod
yw ein
cyflwyno yn raddol i'r byd y
mae'n rhaid i bawb ei wynebu
rhyw ddiwmod, yn ogystal a'i
fwynhau. I'r rhai anffodus, craith
yw, sydd yo aros gyda hwy am
weddill eu hoes. Os oes un
annhegwch yo bodoli yn y byd,
y ffaith fod plant yn dioddef
oherwydd creuJondeb oedolion
yw hwnnw.
Yn ffodus,
i'r mwyafrif
ohonorn, dim ond atgofion
melys
sydd
gennym
o'n
plentyndod ac un o'm atgofion
cynharaf yw cael fy nghario ym
mreichiau fy nhad ar nifer 0
achJysuron. Ni chefais unwaith
unrhyw amheuaeth y byddai ei
ddwylo cryfion yn fy ngollwng.
Am y cyfnod byr hwnnw pan
oeddwn yn hollol ddibynnol ar fy
rhieni, anghofiaf fyth y teimlad
cysurus hwnnw 0 ddwylo fy nhad
yn cynhesu fy rhai i trwy eu
nythu yn ei rai ef. Yn ddi-os, y
defnydd cynhesaf a'r cryfaf yn y
clytwaith yw dwylo Dad.
Wedi'i bwytho'n agos at y
defuydd hwn fyddai atgof teuluol
arall - dwylo Nain. Credaf mai
'brethyn cartref' yw'r atgof hwn,
y defnydd mwyaf cywrain, gyda

manylder ac amser dynol wedi
mynd i mewn iddo. Gellir dweud
yr un peth am y bobl hynny sydd
mor barod i roi eu hamser
gwerthfawr
i wella bywydau
eraill, fel gwirfoddolwyr sy'n
delia a phlant di-gartref ar y
strydoedd neu yn cynorthwyo'r
henoed.
Mae eraill yn ymesryn eu
'dwylo dros y rnor', chwedl y gao
enwog a gafodd ei chyfansoddi'n
arbennig i gasglu arian i helpu'r
Trydydd Byd. Rhain yw'r bobl
sy'n rhoi gobaith ac sy'n rhoi
ysryr ifywydau eraill ac nid yw'r
un ohonynt yn disgwyl cael
rbywbeth yn 01. Nid wyf yn
dweud fod fy nain yn gwneud
newidiadau syfrdanol i fywydau
eraill, ond ceisia wneud 0 fewn
ei gallu. Mae Nain wastad wrthi
yn gwneud ei chynhyrchion
'hem-med',
boed yn fara brith
neu yn bar 0 fenyg, yn barod i'w
gwerthu mewn nosweithiau coffi
dragwyddol, neu'n gyfrifol am y
dillad ar gyfer Drama'r Geni yn
y capel. Nid yw'n disgwyl cael
unrhyw glod am ei hymdrech diddiwedd
ac i mi mae ei
chyfraniad yr un mor werthfawr
a'r gwirfoddolwyr ar draws y
wlad. 'Y pethau bychain a
glywsoch ac a welsoch gennyf i'
yw cyfraniad ei dwylo 'brethyn
cartref hi. Pa beth bynnag fo'r
dasg bydd wrthi a'i deg ewin.
Edmygaf ei dwylo medrus yn
tylino toes yn ddi-drugaredd fel
petai mewn gomest ymaflyd
codwm; yn gwau mor rhwydd a
chyflym nes fod y gweill yn
clician fel petaent a'u bywyd eu
hunain, heb anghofio nad oes
neb fel Nain am roi 'massage' i
gyhyrau blinedig. Yn bendant,
'brethyn cartref y clytwaith yw
hi - byddai unrhyw ddefnydd
arall yn rhy synthetig.
Mae'n rhyfedd fel y daw
person i gynefino a'i ffordd 0 fyw
a chredu prin y byddai pethau'n
newid,
pan
ddaw
storm
annisgwyl 0 rywle sy'n troi
popeth ar ei ben i waered genedigaeth fy chwaer oedd y
daran yn y storm honno. Er mai
ifanc oeddwn yn cael aelod
newydd i'r teulu, glY'nyr atgof 0
gydio yn fy chwaer am y tro
cyntaf yn fy meddwl fel stamp i
amlen. Cefais fy synnu gan mor
fychan oedd hi - roedd gan i
ddoliau a oedd yn fwy na hi!
Cofiaf imi gynnig fy mys iddi
gael chwarae ag 0, a chydiodd
ynddo
mor
dynn,
fel y
meddyliais na fyddwn yn ei gael
yn ol! Er mai bychan iawn oedd
ei dwylo, roedd y nerth ynddynt
yn anghredadwy.
0 ystyried,
mae'n rhaid i ddwylo baban fod
yn gryf er mwyn cynnal gweddill
y corff pan mae'n ceisio cropian,
neu i dderbyn y gwymp pan
gymer ei gam cyntaf. Allan 0

unrhyw ddefnydd,

'sidan' yw'r
un mwyaf gwerthfawr yn y
clytwaith ac er ei fod yn hynbod
o hyblyg a bregus, gorwedd
cryfder 0 fewn ei ffibrau. Nid oes
defnydd gwell i ddisgrifio dwylo
baban.
Ond mae'n ddefnydd sensitif
ac unrhyw fare yn annileadwy.
Wnh edrych ar unrhyw faban,
mae'n
anodd credu y gall
rhywun fod mor fwystfilaidd a
chymryd ei fywyd. Pan wneir y
weithred erchyll hon gan blant,
mae'r sefyllfa'n afreal iawn.
GWyr pawb sydd wedi bod yn
darlien y papurau newydd a
gwylio'r teledu yn ystod y pedair
blynedd ddiwethaf, fy mod yn
siarad am lofruddiaeth James
Bulger.
Mae tystiolaeth
ar
gamera-fideo
yn dangos un
bachgen yn gafael yn llaw y
plentyn bychan ac yn ei arwain
i'w dynged. Y tu 01 i'r dwylo a
ymddangosai 'n ddiniwed ar y
pryd, roedd bwriad dieflig, ond
pwy oedd a lIe i amau dwylo
plentyn? Yr unig gysur yw mal
eithriad
oedd y digwyddiad
hunllefus yma, ond roedd yn un
digwyddiad yn ormod.
Credaf mai prif bwrpas y
'teclynnau' sydd ar waelod ein
garddynau
yw i fynegi ein
teimladau i eraill. Maent yno i
anwesu igysuro a chofleidio. Pan
mae dau berson eisiau dangos i
wed dill y byd faint maent yn ei
olygu i'w gilydd, cydio dwylo
yw'r ffordd mwyaf naturiol 0
wneud hynny.
Anghofiaf fyth yr adeg pan
gerddais i a hogyn 'tal, tywyll a
golygus' 0 gwmpas yr ysgol, law
yn llaw,
gan anwybyddu
sylwadau fy nghyd-ddisgyblion.
Er mai ond chwe mlwydd oed
oeddwn i ar y pryd, roeddwn i'n
benderfynol
0 ddangos
i'r
genethod erail mai 'fi bia fo'.
Mynd law yn llaw oedd y
drwydded a brofai hynny.
Does fawr ddirn yn newid ar
01 tyfu'n oedolyn chwaith. Mae
gweld cwpwl yn cerdded i lawr y
stryd law yn llaw yn rhywbeth
digon cyffredin,
felly wedi
meddwl, mae dwylo yn un 0
rannau mwyaf nwydus y corff. 0
ran defnydd, byddai'n rhaid iddo
fod yn 'chiffon'
priodasol,
defnydd moethus sy'n para am
oes ac sydd hyd yn oed yn
rhywiol!
Does dim dwywaith fod rhai
wedi cael eu geni a doniau
arbennig, ac os ydynt ag unrhyw
synnwyr byddant yn gwneud yn
fawr o'r ddawn honno.
Ni all pawb fod yn llawfeddyg,
er enghraifft. Mae'n swydd sy'n
bell 0 gyrraedd y mwyafrif
ohonom ac mae angen mwy na
dim ond 'brens' i lwyddo ynddi.
Wedi'r cwbl, mae bywydau pobl
yn fantol a phe bai dwylo'r
llawfeddyg
yn gwneud
y
symudiad lleiaf allan o'i le,
byddai 'n ddigon i Iadd y claf. Yn
amI cant eu cyhuddo 0 geisio
I

chwarae
rol 'Duw'
ac yn
bersonol credaf nad ydynt ymhell
o hynny. Pwy bynnag sydd a
dwylo llawfeddyg, maent a'r
dwylo hynny ers dydd eu geni.
Rhai eraill sydd a dawn yn eu
dwylo
yw
pianyddion
proffesiynol ac er nad oedd fy
athrawes piano yn un o'r rhain,
roedd ganddi hithau ddawn
arbennig
ar gyfer chwarae'r
•
plano.
Pan oeddwn yn chwech oed,
penderfynodd fy mam fy mod i'n
ddigon hen i dderbyn gwersi
piano. Nid oedd gen i fawr 0
ddewis yn y mater a'r noson cyn
y wers gyntaf dycbmygwn fod
gan yr athrawes 0 leiaf ddau ben
a breichiau ymhobman - roedd
gen ifeddwl hynod 0 fywiog pan
oeddwn yn blentynl I dorri stori
hir yn fyr, roedd fy athrawes yn
ddynes tu hwnt 0 garedig, ond yr
hyn a gofiaf fwyaf amdani yw ei
dwylo ystwyth a gosgeiddig yn
dawnsio pan chwaraeai'r piano.
Buaswn wedi gwneud unrhyw
beth i gael chwarae'r piano
gystal, ond tueddu i 'faglu' wnai
fy mysedd i, yn hytrach na
'dawnsio ' ar y nodau,
er
gwaetha'r
ffaith fy mod i'n
athrawes biano fy hunan bellach!
Rwyf yn diolch iMam, wedi'r
cwbl, am gydio yn fy Ilaw a'rn
harwain i'r wers biano gyntaf
honno.
Yn sicr roedd
dawn
fy
athrawes yn ei dwylo a diolch
iddynt hwy, roedd yn feistres ar
ei chrefft. Roedd ei dwylo yr un
mor sensitif a rhai llawfeddyg ac
yn
union
fel llawfeddyg
defnyddiai ei dwylo i gynnig
hapusrwydd ifywydau eraill, pan
wrandawent ami yn perfformio.
Hi fyddai 'melfed' y clytwaith,
oherwydd ei llyfnder ac ansawdd
gyfoethog
y teimlad
fel y
gerddoriaeth
a glywid pan
chwaraeai hi'r piano.
Yn bennaf oll, rhaid son am y
dwylo - dwylo anwyliaid sydd
wedi fy nghynnal yn ystod fy
ieuenctid; y dwylo sy'n symbol
o'm magwraeth
grefyddol,
ddiwylliedig
y dwylo
Cymreig. Brethyn unigryw i'w
gael yng Nghymru'n unig, yn
unlle arall yn y byd. Cymaint
oedd dylanwad y dwylo yma
arnaf ac rwy'n dal i ddibynnu
arnynt i'm cynnal heddiw. Yn y
dyfodol, fy nwylo i fydd yn
gwneud y 'cynnal' a chyfrifoldeb
fy nwylo
i hefyd
fydd
trosgl wyddo'r
etifeddiaeth
a
dderbyniais i'm plant.
Mae'n syndod mor bawdd yw
cymryd y 'teclynnau' ar waelod
ein garddynau mor ganiataol a
chario ymlaen i'w defnyddio pob
dydd heb feddwl ddwywaith.
Mae dwylo pob person ar wyneb
daear
yn wahanol
ac yn
arbennig. Maent i gyd a dawn
arbennig sy'n perthyn i'r person
ac ond i'r unigolyn yna ei
ddarganfod,
bydd
ganddo
glytwaith drudfawr.
(VII)
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ces a'r bag trafaelio brown o'r
pumdegau ar y troll a cherdded i
mewn i'r adeilad a'u Ilygaid fel rhai
llo bach yn edrych ym mhobman ac
ymhob lie, yn union fel tasai plentyn
yn mynd i'r ysgol am y rro cyntaf
Ar 01 gwneud pob dim roedd y
llawlyfr yn ddweud wnhyn I'W
wneud, dechreuodd y swnian. Ond
nid y plant oedd yn swnian y tro
hwn, ond Nain. Eisiau mynd i'r caffi
yr oedd hi gael paned fach 0 de, ond
fel pob dynes o'i hoed, 0 Ben Llyn,
roedd yn rhaid iddi gael cacen blat,
neu i ru'r bobl gyffredin - cacen
afal. 0, roedd hi fel malwen yn
bwyta - a phob dam o'r afal yn
mynd yn sownd yn ei dannedd gosod
a oedd wedi cael eu glanhau am y tro
cyntaf ers tua dwy flynedd! O'r
diwedd gorfIennwyd y gacen blat a
chychwynnodd
y 'giang' am y
'waiting area'.
'Ydi'r
awyren wedi mynd?'
gofynnodd Nain.
'Peidiwch a bod yo stiwpid,'
meddai Iwan. 'Oydym ni ddim
ynddi hi eto!'
'0, wel, myn uffem i,' meddai
Ceri. 'Rwan dwi'n gweld 0 pa ochr
rwyt ti'n tynnu ar eu h61 - ochr
Nain Aberdaron!'
'Bydd ddistaw, a phaid a bod yn
ddigwilydd gyda dy nain,' meddai
Mam a oedd wedi blino ar y trio
O'r diwedd daeth yr alwad iddynt
fynd ar yr awyren. Cerddasant yn
araf at yr anghenfil anferth, gwyn.
Roedd un ochr gyda thwll ynddo ac oddi yno y daeth y grisiau i lawr.
Dringodd y pedwar i fol yr anghenfil
ac eistedd yn y lie 'economy'.
Cychwynnodd yr anghenfil i lawr
y man cychwyn ac i ffwrdd a hi i fyny
i'r awyr, lIe roedd yr un o'r pedwar
wedi bod o'r blaen.
'Marn,' dywedodd lwan.

'Marn, mae Ceri wedi dwyn fy
nghap i!' meddai Iwan.
'0, tyfa 1 fyny wnei di, a Ceri, rwyt
ti i fod yn bymtheg oed ond ti'n acno
fel maint dy draed pedwar!'
meddai Mam. 'Rho'r cap yn 61 i
Iwan wnei di!'
Roedd Mam yn dechrau colli'i
limpyn, doedd ganddi hi ddim ond
awr a harmer i baratoi nes roedd y
bws yn cyrraedd.
Aeth yr amser fel meUten ac yn y
cyfamser y cyrhaeddod N ain. Ei bag

trafaelio brown o'r pumdegau ac yn
gwisgo 'Bermuda shorts' pin a melyn
llachar, crys o'r Caribi, sbectol haul,
a'r cap a enillodd ar '[acpot'.
Neidiodd pawb 1 mewn i'r bws las,
a chychwyn ar y daith hir - lur i
Nain beth bynnag, ond dim ond
dwyawr oedd hi - i faes awyr
Manceinion.
Cyrhaeddodd y 'giang' yn union
fel 'country bumpkins, come to
town. '
Dadlwythwyd y bws gan roi'r tri

(Parhad

hynny, hyd yn oed os y golygal golli'i fesul un tra curai ei galen fel gordd.
ffrindiau newydd ac os y byddai ei Ar 61 estyn ychydig 0 hen luniau a
fywyd fel yr oedd cyn iddo eu oedd mewn fframiau a fyddai 'n
cyfarfod. Mynd yn 61 i fod yr un a werth ceiniog neu ddwy yn 61 Jason,
oedd yn allrud ymysg ei gyfoedion ac trodd ar ei sawdl a dilyn y lleill yn
a fyddai'n cael ei alw'n enwau a'i 61 tua'r ddihangfa yn y tY bach ond,
bryfocio'n ddidrugaredd; yr un na cyn iddo adael yr ystafell, clywodd
fyddai'n cae I pel wed! ei phasio iddo swn traed. Trodd i weld hen VIr yn
yn ystod gernau pel-droed; yr un a gafael mewn procer fel pe bai'n dal
fyddai'n treulio ei amser chwarae cleddyf. Yn ei fraw, gwthiodd
mewn cornel unig gyda 'I ben mewn Rhisiart yr hen Wr o'r ffordd a
llyfr heblaw am gyfarfodydd y clwb gwelodd efyn suddo i'r llawr yo swp
gwyddbwyll, a oedd wedi collI eu anymwybodol. Uamodd 0 ffenestt y
sglein erbyn hyn ar 01profi melysder tY bach a rhedeg oddi yno fel cath i
cwmni a'r teimlad 0 gael perthyn.
gythraul heb edrych yn 01.
'Pryd dwi i fod i 'neud 0 ta?'
Pan gyrhaeddodd adref) ar 61bod
Am hanner awr wedi saith nos yn cerdded yn y pare, cafodd wybod
Wener safai Rhisiart ar gomel Stryd gan ei fam fod 'yr hen Mr Roberts
wedi cael trawiad ar ei galon ar 01 i
y Goron yn edrych ar ei onawr.
Teimlai'n oer) er mai noson fwyn 0 ryw hwllganiaid ifanc dorri i mewn
hydref oedd hi. O'i amgylch safai tai i'w dY.' Darganfu Mrs Roberts gorff
cyfagos a choed yn fygythiol yn ei phriod ar 61 iddi ddychwelyd o'r
bingo yn neuadd y dref a doedd gan
nhywyllwch y gwyll. Ymddangosodd
y pedwar aelod arall 0 'r gang 0 ei ram ddim syniad beth wnai Mrs
rywle'n sydyn - pob un wedi'i wisgo Roberts druan rWan, a hithau mewn
mewn lifrai 0 jins glas, crys chwys du oed. Roedd angen dysgu gwers iawn
i rai fel yna, ac fe ddylid eu rhoi
Reebok ac esgidlau rhedeg Adidas.
Gwthlodd Jason falaclafa du i mewn cell am wneud y ffasiwn beth.
Ni sylwodd ei fam fod wyneb
ddwylo Rhisiart ac wedyn tynnodd
y pump ohonynt megis cysgodion Rhisiart yn wyn fel y galchen.
Ar 61 cyrraedd diogelwch ei lofft,
drwy'r tywyUwch at ffenestr toiled tY
Mr a Mrs Roberts, cwpwl mewn oed eisteddodd Rhisiart ar ei wely mewn
a fyddai allan yn chwarae bIngo am sioc ac yn methu derbyn yr hyn a
o leiaf awr arall cyn dychwelyd adref. glywodd gan ei fam. Pam iddo fod
Cododd Rhisiart y ffenestr yn ofalus) mor wirion yn cytuI10 i wneud yr hyn
a oedd Jason wedi'i ddweud wrtho
fel pe bai'n gafael ym mhot blodau
gnsial gorau ei fam a dringodd yn am ei wneud? Bellach roedd yna
wraig yn weddw o'i aehos ef ae efallai
11echwraidd 1 mewn drwyddi.
y byddai'n rhaid iddi gael ei hanfon
Dilynodd y gang ef heb ffwdan.
Sleifiodd Rhisiart i'r ystafell fyw ac i gamef hen bobl.
Aberthwyd bywyd hen Wr diniwed
estyTUlodd fag plastig 0 boced ei got.
Cerddodd ruag at y silff-ben-tan a er mwyn lddo ef gael ei dderbyn chlirio'r creiriau oedd arno I'r bag iddo ef gael 'perthyn'.

0

dudalen V)

nad oedd yn addas i fod yn aelod o'r
criw. Ar 01y 11u0 brofiadau newydd
a gawsai yn ystod y dyddiau
diwethaf, byddai llithro'n 61i'w hen
arferion yn gan gwaith anos i'w
oddef.
Fodd bynnag, nid oedd ganddo
reswm i boeni gan i Jason ddod ate
ar ei ben ei hun ar 61 iddynt fwyta
tra roedd yr hogiau eraill yn brysur
yn chwarae
gem gyfrifiadurol
nev..ydd Rhisiart. Eisteddodd i lawr
ar gadair ac ymunod Rhisiart ag ef.
'Ti'n gwbod fod fi a'r gang yn
meddwl fod chdi'n rili ewl, Carrots,
a 'dan ni isio chdi i fod yn un o'r
.
,
gang gO-lawn ...
Goleuodd llygaid Rhisiart.
' ... Ond mi fydd yn rhaid i chdi
ddangos i ni fod chdi 'n ddigon 0
ddyn.'
Diflannodd y golau mor sydyn ag
y daeth ond roedd ennyd 0 obaith yn
dal yn ei galon. Telmlai'n sicr y
medrai wneud unrhyw beth y
dymunai
Iddo'i wneud gyda'r
addewid 0 boblogrwydd tragwyddol
o'i flaen os cyflawnai'r dasg. Cliriodd
ei wddf cyn gofyn,
'Be' fydd raid i mi 'i 'neud?'
'Torri i mewn iey'r hen grocs sy'n
byw wrth ymyl y bys stop yn Stryd
y Goron.'
Brawychwyd Rhisiart. Torn i
mewn! Dwyn! Byddai'n lleidr ac yo
droseddvJf
ac, yn waeth fyth}
byddai'n troseddu'n erbyn rhai na
fedrai amddiffyn eu hunain. Ni allai
wneud y fath beth. Ni fyddai'i
gydwybod yn caniatau iddo wneud
(VIII)

'Be rWan eto?' gofynnodd Mam.
'Dwyt ti ddim 'di stopio swnian ers
i ni gychwyn o'r cy.'
'Mae fy nghlustiau i'n brifo,'
swniodd Iwan am y canfed tro y
diwmod hwnnw.
'Cno' ychydig o'r 'mint imperial'
yma,' meddai Nain. 'Pam yr wyt ti
,eisiau 'mint imperial' beth bynnag?
Dydan ni ddim 'di cychwyn eto!'
'Be?' rneddai Mam, yn methu
coelio'i chlustiau. 'Rydym ni wedi
cychwyn ers hanner awr!'
'Ond, be?' Sut yr ydym yn mynd
i fyny beth bynnag?' gofynnodd
Nain.
'Pam? Sur oeddech chi'n meddwl
yr oeddem ni'n mynd i fyny?'
gofynnodd Iwan, yn gall am ytro
cyntaf y diwrnod hwnnw.
'Fel roced, ynte. DWl wedi'i weld
0, pan gychwynnodd yr hogyn Neil
yna am y lleuad,' meddai Nain yn
falch ei bod hi wedi cofio hynny.
'Ia, ond roced oedd honno,
a~en
yw hon!' meddai Ceri gan
chwerthin.
'Ia, ri'n iawn,' meddai Nain.
'Roeddwn i'n gwybod, dim ond
eisiau gwybod os oeddech chi'n
gwybod oeddwn i!'
Ar 61gwylio 'Absolutely Fabulous'
- a Nain yn deal I dim byd, ond
peidiwch a phoeni roedd pawb wrth
ein hymyl yn gwybod, a'r 'air
hostess', oherwydd ei bod hi'n
gweiddi dros bob man gyda'r
'pethau' yna yn ei chlustiau, fel
roedd hi'n eu galw nhw - aeth y
swnian yn waeth gan y trio
'Mam,
mae nhraed
i wedi
chwyddo 0 faint tri i bedwar!'
meddai Iwan.
'Stopia falu awyr, a bydd ddistaw, I
meddai Mam.
'Gwna di be dwi 'n wneud, yli, i
stopio dy draed rhag chwyddo,'
meddai Nain. 'Rho dy draed ar
bapur newydd fel rhai fi. Dyna be
ddywedodd Anti Lwl, Bryn Poeth
wrthafpan hedfanodd hi i Sir Fon.'
'Dwi'n gwisgo'r sliperi yna, ond
dydyn nhw ddim yn gwneud Ilawer
o wahaniaeth chwaith,' meddai Ceri
wrth ei nain.
'Lle cefaist ti nhw?' gofynnodd
Nain.
'Gan y ddynes 'na,' torrodd Iwan
ar eu traws.
'Iw-hw, Misus, ga' i un o'r sliperi
'na, os gwelwch chi'n dda?'
gofynnodd Nain.
'0, un o'r rhain ydach chi'n
feddwl?' meddai'r ddynes gan roi'r
sliperi iddi, I gau el cheg.
'Diolch,' meddal. 'Mi af j'w rhoi
nhw ymJaen rWan yn y toiled.'
Cerddodd Nain reI hwyaden i'r
toiled gan stryffaglu i gJoi'r drws.
Cymerodd hanner awr iddi wisgo'r
sliperi. Roedd yr hulpen wirion wedi
colli'r sliper i lawr rhyw dwll! Felly,
maen siWr, ymhen blynyddoedd) fe
wnaitT rhywun ddarganfod y sliper
yng nghanol y mor!
Ni stopiodd Iwan a Ceri chwerthin
ar ben eu nain ac roedd ganddynt
ddagrau yn eu lIygaid.
, Ar 01 dwyawr 0 uffem yn eistedd
wrth ymyl Nain, glaniwyd yr
@llgbenfilar y man glanio yn Athens,
Groeg. Nain oedd yr unig un call o'r
pedwar - am y tro cyntaf - yn
gwisgo ttowsus byr, ond ni fuasai
neb call yn gwisgo 'Bermuda shorn'
fel ei rhai hi - a hi oedd yr unig un
a oedd beb draed wedi chwyddo)
diolch i Anti Lwl.
Roedd Nain wedi dygymod gyda'i
thaith awyren gyntaf, a ehafodd
pawb wyliau Ilawn anrur gyda Nain.

DINORWIG
Miss Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidir, Dinorwig. 870292
Camera yng ngofal Valmai Williams, Hafle, 2 Rhes Faenol Ff6n: 871174
CYDYMDEIMLO.
Anfonwn
ein
cvdvrndeirnlad IIwyraf i Mr a Mrs
Llewelyn Jones a'r teulu, Swn y
Gwynt, Bro Elidir yn eu profedigaeth
o golli mam a nain. Bu farw Mrs
Jones yn Ysbyty Eryri yn 90 oed.
CYNGHORYDD CYMUNED. Da oedd
gennym glywed fod Mr Phillip Jones,
TV Capel Sardis wedt rhoi ei enw
ymlaen I fod yn Gynghorydd
Cymuned yr ardal. Diolch iddo am
fod mor barod i ymateb i'r cais.
Rwy'n srwr y calff pob cefnogaeth
a chymorth gan drigolion yr ardal.
DAMWAIN. Drwg gennym deall i
Simon a Lesley Wilson, 2 Glan Gors
gyfarfod damwain car. Oymunwn
rddvnt wellhad IIwyr a buan.
CYO AODOLI. Ar 14 Rhagfyr fe fu
Eglwys M.C. Dinorwig yn cyd addoli
gydag Eglwys Sardis yng Nghapel
Sardis. Yn gwasanaethu roedd y
Parchg
Gwynfor
Williams,
Caernarfon. Y Sui canlynol, 21
Rhagfyr, yn Nghapel Sardis bydd 'y
Parchg Olaf Davies yn gwasanaethl.
ac fe fydd y plant yn perfformio eu
drama Nadolig 0 dan ofal Miss Nellie
Wyn Jones. Ar Sui olaf y flwyddyn
disqwvlir MIss Eleri Lloyd Jones.
Bangor i'n gwasanaethu.
Disgwylir y canlynol I wasanaethi,
yng Nghapel M.C. Oinorwig: 21:
Parchg Huw Gwynfa Roberts,
Llanwnda, 28: Parchg S. O. Hughes,
Bae Colwyn.
CROESO ADREF. Estynnwn groeso
gartref i Evan a Hannah, Tv'r Ysgol
y ddau wedi bod ar ymweliad A
theulu yn Awstraha:
a thalu
ymweliad Harri ac Elizabeth, Bryn
Sardis gynt. Derbyniwyd copi 0 lun
gan Harri o'r ardal yma cvn iddynt
adeiladu tai Bro Elidir. Tybed all
rhywun ddweud pwy a phryd ei
tynnwyd? Gwn i dai Bro Elidir gael
eu hadeiladu yn ystod '952.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL. Y gwr
gwadd
yn y Gymdeithas
a
gynhaliwyd
nos Fercher,
19
Tachwedd, oedd y Parchg Gwyn
Erfyl, Bangor. Seliodd ei anerchiad ar
rai 0'1 gerddi a chawsom fraslun o'i
fywyd yn y cerddi hynny - 0 gyfnod
ei blentyndod pan arferai chwarae ar
Ian llyn yn Llanerfyl; ei gyfnod yn
Nhrawsfynydd; cerdd a soniai am ei
frawd yng nghyfraith, sef Arthur
Rowlands y plismon a saethwyd ger
Pont ar Ddyfi. Clywsom hefyd gerdd
a soniai am y gwewyr a brofodd tra'n
ceisio penderfynu pa Iwybr i'w
ddilyn un ai i' r Welnidogaeth neu i
fyd y cyfryngau. Yr oedd y noson yn
ei gwmni yn un 0 naws arbennlg a
phleser digymysg. Llywydd y noson
oedd Miss Nellie Wyn Jones a
thalwyd y diolchiadau gan Mr Derek
Williams. Braf hefyd oedd cael esrvn
croeso i'r Parchg Olaf Davies yn 61
i'r Gymdeithas wedi ei gyfnod tur 0
anhwylder.
Nos lau, 4 Rhagtyr, y gwr gwadd
oedd Mr Alun Uoyd Hughes a
chawsom ganddo weld sleidiau 0
Ode America a oedd wedi ei tynnu
yn ystod 1983 pryd yr oedd ef a'i
ffrind yno yn canwio a dringo. Rhaid
dweud fod y lIuniau'n
wych.
LIYWydd y noson oedd Mrs Alice
Griffiths a diolchodd i'r gwr gwadd
am ddod ar tyr rybudd. Talwyd y
diolchiadau gan Mrs Karen Jones.
Roedd y noson i fod yng ngofal Mr

a

Ralph Jones, Llanberis ond yn
anffodus fe'i trawyd yn wael yn
frawychus 0 sydyn. Hyderwn ei fod
yn gwella ae y caiff [wvr wellhad ae
y cawn ei gwmni rywbryd eto yn y
Gymdeithas.
Dyma drefn y cyfarfodydd am fis
lonawr - 8: Cyfarfod Gweddi dan
otal Eglwys M.C. am 7 o'r gloch; 22:
noson yng ngofal Teulu TV', Ysgol.
Y GANOLFAN. Fel y dywedwyd yn
y rhifyn diwethaf bydd Parti Nadohg
i'w gynnal nos Wener, 12 Rhagfyr,
ac mae'r rhagolygon yn edrych yn
dda lawn gan fod y tocynnau a
argraffwyd wedi eu gwerthu i gyd,
a rhaid oedd cael ailargraffiad cewch yr hanes yn y rhifyn nesaf.
NAOOLIG LLAWEN. A ninnau ar
drothwy'r Nadolig rwy'n siwr ein
bod yn anfon ein cotion at Miss
Elizabeth Thomas, Llidiart y Clo gynt;
a Mr David John Thomas, 8 Maes
Ellian gynt; ill dau yng Nghartref Pengwaith, Llanberis. Ein dymuniad yw
ar iddvtn gael Nadolig Ilawen a
blwyddyn newydd well. Cofion ardal
Oinorwig atoch eich dau.

CYNGOR CYMUNED LLANRUG
Yn ei gyfarfod diwethaf datganwyd
pryder nad oedd ymateb wedi ei
dderhyn odd! wrth Brif Swyddog
Cynllunio Gwynedd ynglyn a'r
datblygiadau ger mynedfa i Gwrn-yglo. Penderfynwyd
dwyn sylw'r
adran i'r ffaith fod talcen Carreg y
Fran wedi'i ddymchwel a gwaith yn
cael ei wneud yno heb hawl
cynlluruo.
Derbyniwyd
gwybodaeth
bod
panel wedi'i sefydlu gan Wynedd i
edrych ar dawelu traffig a gobeithir
y bydd Llanrug yn cael y sylw
dyledus. Ymhellach deallwyd bod
cyfarfod buan i'w gynnal rhwng y
Cynghorydd Charles W. Jones a
swyddogion adran priffyrdd 1 geisio
datrysiad 0 broblemau trafnidiaeth
ger Y sgwar.
A

Yn
dilyn
prescnoldeb
y
Cadeirydd, P. J. Rowlinson mewn
cynhadledd
yn Llandudno
ar
Ieuenctid a Chynghorau Cymuned

penderfynwyd trafod ei adroddiad
yng nghyfarfod mis Ionawr.
Penderfynwyd
yn unfrydol
i
gefnogi safbwynt Cyngor Gwynedd
yn ei ymdrech i gael ad-daliad o'r
£900,000 a golJwyd oherwydd earnddrafftio rheolau ynglyn a threthu ail
gartrefi.
Croesawyd y newyddion bod
pwylJgor y Sefydliad Coffa wedi
penderfynu
comisiynu
cwmni
Pensel,
Llanrug
i gario allan
astudiaeth ymarferol
anghenion y
pentref, er galluogi symud ymlaen i
addasu'r adeilad yn bwrpasol.
Nodwyd y gobaith y byddai modd
i godi'r gysgodfan newydd ger
Corlan y Rhos yn fuan.
Penderfynwyd cyfrannu £400 i
Glwb Pel-droed
Llanrug
i'w
cynonhwyo igodi caban te newydd
Bydd cyfarfod nesaf o'r Cyngor yn
Ysgol Gymuned Cwm-y-glo, nos
Fawrth, 23 Rhagfyr 1997 am saith
o'r gloch.

°

Hefyd carwn innau ddymuno
Nadolig lIawen a blwyddyn newydd
dda i bawb yn yr ardal gyda diolch
am bob help a gefais ynglvn a
gwahanol weithgareddau yn yr ardal
a gobeithiaf y caf y fraint 0 wneud
hynny eto yn y flwyddyn newydd.

a

OSMOND
•
SHA
DEINIOLEN

I drin a thrwsio
pob math 0
beirian nau qwnlo

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE
40 Stryd Fawr
PORTHAETHWY

Ffon:
•
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•

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Oda i chwi 011

GWASANAETHAU
TElEDU
Ffon; LJanberis 870545

(0248) 714043
neu C'fon 674520
Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Oda

•
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Y FRO YN CIPIO'R GWOBRAU

Unwaith eto cynhaliwyd
Noson
Wobrwyo
Chwaraeon Arfon. Bu
newid sylfaenol gan mai Cyngor
Chwaraeon Arfon yn hytrach na'r
Awdurdod Lleol oedd yn ei threfnu.
Mae'r Cyngor Chwaraeon Ileal wedi
tyfu'n fudiad cryf erbyn hyn gyda 47
o glybiau a chymdeithasau
yn
aelodau. Mae bellach yn gwneud lobi
gref yn Ileal. Ar wahan i dvnnu'r
gwahanol grwpiau at ei gilydd mae'n
trefnu amrywiaeth 0 gyrsiau. Elfen
bwysig arall o'i waith yw bod yn
ddolen gyswllt effeithiol rhwng yr
aelodau a'r gwahanol asiantaethau
sy'n dosrannu grantiau. Mae hefyd
yn cynorthwyo trwy gynnig grantiau
o'i goffrau el hunan. Ac yn ystod y
noson rhoddwyd grant 0 [1 50 yr un
i Glwb Hoc: Caernarfon a thim peldroed merched Ysgol Syr Hugh
Owen, ynghyd
grant unigol i
Andrew Whalley, rhedwr addawol 0
Brifysgol Bangor.
Oherwydd
nawdd
hael,
cynhaliwyd
y noson eleni yng
ngwesty
moethus
Y Celt yng
Nghaernarfon, yn hytrach na Theatr
Seilo. Roedd yn lIeoliad delfrydol a
denwyd torf dellwng yno i gefnogi
a lIongyfarch y sawl a enwebwyd a'r
rhai a enillodd. Eleni roedd y rhai a
enwebwyd yn adlewyrchu'r ystod
eang 0 gampau sydd ar gael bellach
ynghyd ag oed ran y rhai sy' n cymryd
rhan. Prif arweinydd deheuig y noson
oedd Steven Morgan, Swyddog
Datblygu Chwaraeon Arfon. Y gwr
gwadd oedd Gareth Roberts, S4C.
Roedd yr enillwyr yn amlwg yn
derbyn pob canrnoliaeth ond hefyd
yn mynd ymlaen i ymgiprys am y brif
wobr yn noson gyffelyb Gwynedd.
Cafwyd nosweithiau
rhanbarthol
eisoes ym Meirion a Dwyfor a bydd
enillwyr y tair rhanbarth yn ceisio'r
brif wobr.
Dyma fraslun o'r enillwyr ynghyd
a'r rhai a enwebwyd 0 fro'r Eeo. Yng
nghategori Tim y Flwyddyn roedd
tim bowlio
Waunfawr.
Mae' r
Ganolfan yno bellach yn gartref i dim
IIwyddiannus iawn. Ond enillwyr y
tlws
oedd
tim
Cyfeiriannu
(Orienteering) Eryri; tim 0 dair merch
sydd erbyn hyn yn Bencampwyr
Prydain.
mae un o'r tair, LIS
Campbell, wedi cael ei dewis i
gynrychioli
Prydain
ym
Mhencampwriaeth y Byd. Gyda lIaw,
nid rhywbeth elitaidd yw'r gamp
hon. Mae cyfeiriannu erbyn hvn vn
rhan 0 faes lIatur Addysg Gorfforol
ein hysgolion.

a

Daeth tlws eyntaf y fro yng
nghategori TIm leuenetid y Flwyddyn
nid i dim rygbi Bethesda, tim
Caernarfon nag Ysgol Syr Hugh, na
thim IIwyddiannus Maes y Bryn 0
Fangor, ond i dim pel-droed dan 12
oed Ysgol Brynrefail - hwy enillodd
y tlws. Mae gorehestion y tim wedi
cael cryn sylw gennyf 0' r blaen ac
felly'r tro yma bodlonaf ar ddweud,
'Da iawn, hogs!'
Enwebwyd Hefin Roberts 0 Lanrug
am ei ddawn ar y cwrt tenis yng
nghategori Bachgen y Flwyddyn.
Roedd y rhai a enwebwyd
yn
cynnwys pencampwyr Cymru mewn
nofio, gymnasteg ac athletau. Oes
mae talent anhygoel yn yr ardal hon.
I Fethesda yr aeth y tlws a hynny I'r
seren nesaf ar orwel athletau lIeol,
sef Cai Pierce. Dim ond 14 oed ydyw
ac mae eisoes yn disgleirio mewn
rasus traws-gwlad ac ar y trae.
Roedd y bleidlais am dlws Geneth
y Flwyddyn yn hynod 0 agos.
Unwaith eto roedd y categori yn frith
o bencampwyr cenedlaethol. Am ei
dawn gynhenid, ei dyfalbarhad a'i
hymroddiad dyfarnwyd y tlws i'r
nofwraig Elin Dafydd 0 Lanrug.
Mae', 12 awr wythnosol 0 ymarfer
caled wedi dyrchafu Elin i blith 20
gorau Prydain. la, hogan 0 Lanrug
yw hi, cofiwch.
Y lIynedd dyfarnwyd
Tlws yr
Hyfforddwr am gyfraniad i waith
gyda phlant. Eleni aed i'r pegwn arall
at grwp rhyfeddol 0 fabolgampwyr.
Yr enlllydd oedd Jenny Shaw, merch
ddiymhongar iawn sy'n hyffordd
carfan Nofio Meistri Arfon. Mae
aelod hynaf y tim, Edna Dilworth, yn
73 mlwydd oed ac yn gystadleuydd
cyson a safonol ar lefel rhyngwladol
o hyd.
Tlws poblogaidd yw'r un am
wasanaeth i chwaraeon. (Dyma un
o'm prif gymhellion dros geisio
sefydlu Noson Wobrwyo Bro'r Eco.)
Mae'r fro hon yn gyforiog 0 bobl sv'n
haeddu clod a diolch. Yr enillydd
eleni oedd Bobby Rowe, Cadeirydd
Clwb Pel-droed Cae Glyn ers 30
mlynedd. Gwelodd y 'clwb bach' yn
tyfu'n feithrinfa leol sy'n cynnal saith
tim erbyn hyn.
Stori arbennig y noson oedd
cefndir enillydd y tlws i'r mabolgampwyr ag anabledd. Norman
Runham 0 dim Nofio Meistri Arfon
oedd yr enillydd. Concrodd y nofiwr
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RAS HWYL 0 AMGYLCH
LLYN PADARN
Bore Sui, Rhagfyr 21 ain 1997
am 11.00 a.m.
Cychwyn

ger Gwesty

Fictoria,

Pris: Oedolion £2.50 Plant £ 1.50
-

Caw. a Mins Pei i bawb
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TREFNIR GAN GlWB RHEDWYR ERYRI

PYTIAU WRTH BASIO
Soniais droeon am 'Lvfr Dic Parri'
sy'n
cofnodi
gwahanol
gystadlaethau tai Ysgol Brynrefail
dros y blynyddoedd.
Mae i'r
sustem tai ran bwysig yn y dasg
o greu ymlyniad plentyn at ei
ysgol.
Daeth
canlyn iadau' r
gystadleuaeth
pel-rwvd i law.
Elidir enillodd y gystadleuaeth i'r
oed ran blynyddoedd 8 a 9, gydag
Eilian yn ail. Yr oedd yr un drefn
i'r rhai ym mlynyddoedd 10-13.

*
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..
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hwn y gelyn mawr - cancr. Roedd
cael dychwelyd l'r pwll nofio yn nod
iddo trwy sawl cyfnod 0 dnniaeth
dyngedfennol. Nid oedd rnetluant
yng nghyfansoddiad y gwr rhyfeddol
hwn. Dyma wir symbylydd ym myd
y campau. Roedd rhvw dinc arbennig
yn y gymeradwyaeth a dderbyniodd
ar y noson.
Enid Jones, ysgrifenyddes tim peldroed Maes y Bryn aeth adref efo
tlws Gweinyddwr
y Flwyddyn.
Rhestrwyd ei chyfraniad diflino. Oes,
mae gan ferehed rol allweddol ym
myd y campau ac nid gwneud y
brechdanau fel y tybia rhar!
Ac yna prif dlws Chwaraewr y
Flwyddyn. Alun Vaughan oedd yr
enillydd haeddiannol fel y gwelir o'r
stori ar y dudalen flaen y mis hwn.
Cafwyd noson Iwyddiannus iawn
a dymunwn y gorau i'r enillwyr wrth
iddynt
ymgiprys
am lawryfon
Gwynedd. Gallwn ninnau fel ardal
ymfalchYo yng ngorchestion y criw
yma sy'n dod
chlod i'n hardal, a
hynny yn ami heb fawr 0 sylw. Pobl
ddiymhongar yw'r goreuon mewn
sawl maes ond maent yn haeddu
pob cefnogath.

a

,

Dydd Sadwrn y cwpan mawr
Cwpan Her y Gogledd - oedd hi'r
Sadwrn diwethaf. Roedd Llanberis
a Llanrug yn wynebu clybiau 0
gynghreiriau uwch. Mwynheais y
gem yn Llanberis, ond roedd tipyn
o wahaniaeth rhwng y tim cartref
a Threffynnon ar y dydd. Caiff
Llanber rwan ganolbwyntio
ar
frwydro am safie uchel yn y
Fitloek. Boddi wnaeth Llanrug
draw yn Ninbych. Y trueni mawr
yw bod ail dim y ddau glwb yn isel
iawn yn nhabl cynghrair Pentec.
Mae Deiniolen wedi gwella'n arw
ers dechrau'r tymor a saw! wyneb
newydd wedi cryfhau'r garfan. Un
chwaraewr amryddawn sy'n denu
sylw yw Iwan Jones. Mae wedi
gwella 0 anaf drwg i'w benglin.
Mae Deiniolen yn agos at y prif
dimau yng Nghynghrair Gwynedd
ar hyn 0 bryd. Tymor 0 ymgartrefu
a magu profiad yw hwn i'r
Waunfawr.
Fel pob tim yn ei
dymor cyntaf mae'r canlyniadau
yn anwadal ond mae hyn yn siwr
o wella gyda phwyllgor
mor
weithgar y tu cefn i'r tim.

*

Nie, Sioned, Sarah Jane a Ceri fu'n nofio yn Gala Genedlaethol yr Urdd
dros Adran Usnberis.
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Mae'n rhyfedd son am griced yn y
tywydd oer yma. Daeth y newydd
da bod cricedwyr Fron Dinas am
ymlafnio ymlaen. Wedi colli eu
maes a chyda wiced pob tywydd
a maes Ysgol Brynrefail yn addas
maent am fenthyg
meysydd
clybiau cyfagos. Ymlaen am y
'trebl' felly.
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Erbyn hyn mae Cynghrair Dartiau
Caernarfon a'r Cylch yn cael hoi
hanner tymor. Mae'r safon yn
gwella bob blwyddyn a chryn
ddiddordeb yn y gystadleuaeth.
Yn y brif adran mae'r Wellington,
Deiniolen yn ail; a Padam Lake' A',
gyda dim ond dau bwynt yn llar,
yn bedwerydd. Yn yr ail adran mae
tim Y Bedol' A' yn ail a thim Clwb
Llanberis yn bedwerydd.
Yng
Nghynghriair
y Merched mae
Penbont yn bedwerydd yn y brif
adran tra bo tim Dolbadarn chwe
phwynt ar y blaen yn yr ail adran.
Mae gobaith am ambell dlws i'r
ardal felly.

..

---

Llanberis

..

..

..

Yn y byd pwl brwydr rhwng Penbont
a'r Bull, Deiniolen yw hi ar frig yr
adran gyntaf. Yn yr ail adran ail
dim y Bull sy'n arwain gyda
Padarn Lake yn dynn ar eu sodlau.

