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Mae
myfyrwyr
chwecbed
dosbarth sy'n astudio Electroneg
fel pwnc lefel-A mewn nifer 0
.... ysgolion Ileal yn dilyn y cwrs
trwy fynychu dosbarthiadau ym
Mhrifysgol Cymru Bangor. Yn
cael ei ddarparu gan Adran
Addysg Cyngor Gwynedd, mae'r
cwrs yn cynnig cipoJwg ar sut y
bydd technoleg gwybodaeth yn
cael ei ddefnyddio i ddysgu yn y
dyfodol. Lleolir y cwrs yn yr
Ysgol Peiranneg Electronig a
Systemau
Cyfrifiadurol
gan
ganiatau
i'r
disgyblion
ddefnyddio offer y Brifysgol, ond
mae'r
myfyrwyr
yn medru
parhau
gyda'u
gwaith
ar
gyfrifiadur tra yn yr ysgol, tra
bod arweinydd y cwrs yn medru
arolygu eu gwaith 0 bell a chael
cyfrifiadur i farcio eu gwaith yn
awtomatig!
'Mae arddull y cwrs Electronig
yn rhoi puiyslau ar "ddysgu trwy
umeud' y~l hytracn nag arddull
dysgu traddodiadol,'
meddai
Stephen Yates 0 Cynnal, sy'n
arwain y grwp. 'Mae hyn yn
ffrind
iddo
yn Coventry.
Dangosodd y ffrind hwnnw y paratoi'r ',1yfyrwyr ar gyfer addysg
bellach, lie mae'r cyfrifoldeb dros
Ilun i wr o'r enw Derek
ddysgu y~l gorwedd
gyda'r
Craddock, gan wybod bod gan
unigolyn. Mae'r myfyruiyr lefel-A
Derek gysylltiadau
teuluol a
Uanberis.
Ond yr oedd gan yn ymuield a'r Brifysgol am dair
awr bob dydd Guiener ac mae
Derek fwy 0 ddiddordeb byth yn
ganddynt dasgau i 'w cuiblhau.
y llun 0 gofio mai Hayes oedd
Gellent barhau gyda 'u gwaith yn
cyfenw ei fam cyn iddi briodi a'i
01yrl )'r Ysgol a chyfluryno gwaich
bod hi'n hanu 0 Lanberis. Wedi
drwy'r
cyfrifiadur.
Gall y
chwilio
hanes
y
teulu
farcio gwaith
y
sylweddolodd Derek mai bedd ci cyfrifiadur
myfyrw)lr
gan nodi mannau
frawd oedd yr un yn y llun.
anhazoster yr unigolyn. Mae hyn
Wedi hynny cysylltodd Derek
yn galluogi i mi roi mury 0 amser
a Lily dros y ffon. Bu peth
i'r myfyrwyr unigol y" hytrach na
llythyrru rhyngddynt ac erbyn
mynd dros waith gyda 'r holl grWp. '
hyn maent wedi cyfarfod a'i
Dywedodd
Peter Fish, o'r
gilydd gan fod Derek a'i briod,
Ysgol Peirianneg Electroneg a
Denise, wedi bod yn aros yn Sir
System au Cyfrifiadurol fod y
Fon ac wedi ymweld a Lily.
Brifysgol yn croesawu mentrau
Maent hefyd wedi cyfarfod a sy'n galluogi myfytwyr ysgol i
Morwenna a'i phriod, Iorwerth,
gael rhagflas ar addysg Prifysgol.
yntau 0 Lanberis ac un oedd
'Mae'r offer sy'n cael ei ddefnyddio
gyda Jack pan gafodd ei ladd.
gan fyfyrwyr y chuieched dosbarth
Wrth anfon y stori atom mae
hefyd yn cael ei ddefnyddio gan ein
Mrs Lily Hughes yn diolch i'r myfyrwyr
"mynediad
eang ",
Eco am ddod a thipyn
0
mae'r rrlY/}'rwyr hyn yn dilyn
hapusrwydd i fywyd ei theulu
cyrsiau gradd pedair blynedd 0 hyd
wedi'r holl flynyddoedd. Rydym
meum peinanneg electroneg neu
ninnau'n
ddiolchgar iddi am
systemau cyfrifiadurol er nad oes
rannu'r stori ani, ac yn falch 0 ganddynt y cefndir traddodiadol
glywed am y rhan a chwaraeodd
mewn "lachemaceg
a ffisegJ"
yr Eco yn y stori honno.
meddai.
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Mae sawl rbaglen deledu yn dod i phernasau neu
gyfeillion at ei gilydd wedi blynyddoedd 0 fod ar waban
i'w gilydd. Ac mae'n siw.. eich bod wedi darDen mewn
cylchgronau amI stori am bobl yn cyfarfod a pherthynas
nad oeddent yn gwybod cynt am eu bodolaeth. Erbyn
hyn gall yr Eco ymfalchio iddo fod yn gyfrwng i ddod
a dau at ei gilydd wedi bwlch 0 hanner can mlynedd.
Yn rhifyn GorfIennaf 1997 o'r
Eco roedd gennym lun dwy wraig
o Fori, Lily Hughes, Uanbedrgoch a'i ffrind Morwenna
Williams, Llanfairpwll, ar Ian
bedd ~~ Mynwent Ryfel y
Canadiaid
yn Adegem,
ger
Brug~e, Gwlad Belg. Yr unig
fanylion ~ roddwyd dan y llun
o~dd .mal bedd [ohn Hayes,
~~ctona Ya:d,. Uanbens ydoed~
a 1 fod wedi ei ladd ar 19 Medi
1944 yn 24 mlwydd oed. Nid
oeddem y~ gwybod mwy am yr
hanes, ac ill wyddem am uruhyw
gysylltiad rhwng yr un o'r ddwy
wraig a John Hayes. 0 ran a
wyddem ni, wedi digwydd taro
,
ar y bedd roedd y merched tra n.
ymweld
a'r fynwent fel. y gwna
.
rniloedd ar eu gwyliau bob
blwyddyn. Ac mae'n debyg bod
y rhan fwyaf ohonom a wel odd
y stori wedi rybio mai cydddigwyddiad ydoedd mai enw
canol Lily Hughes yw Hayes.
A

Erbyn hyn cawsom y stori'n
llawn gan Mrs Lily Hughes, ac
mae gan yr Eco ei hun ran yn y
stori honno.
Roedd Lily'n gweithio mewn
ffatri yn Llanberis yn ystod y
Rhyfel a chyfarfu a John (jack)
Hayes a oedd yn y fyddin ar y
pryd. Yn 1944 priododd y ddau
ond yn anffodus, a hwythau ond
yn briod am chwe mis, cafodd
Jack ei ladd yn Lommel yng
Ngwlad Belg. Wedi hynny aeth
Lily adref i Fon at ei theulu.
Ymhen amser bu iddi ailafael
mewn bywyd a phriodi a magu
teulu. Hanner can mlynedd a
mwy we di1 co II'1 J ac k ca f0 dd gyfl e
Id ale
A,' f dd a IIun 0 ' r
1 ymwe
ymwe lila d h wnnw wrth gwrs a
e.
d i1 r Eco.
anronwy
Ond dechrau stori arall oedd
hynny.
Mae
Tom
Jones,
Llainwen Isaf, Llanberis
yn
anfon copi o'r Eco yn gyson at

Disgyblion YsgoJ Brynrefail sy'n
dilyn
cwrs
lefel-A
mewn
Electroneg ym Mhrifysgol Cymru
Bangor. O'r chwith i'r dde: Geraint
Owen, Gethin Williams, Rory
O'Donnell gyda Gwyn for Jones.
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Bwrdd yr /sith Gymrseg
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SWYDDOGION A GOHEBWYR
Golygyddol:
JOHN PRITCHARD
CllFYNYDD, lLANBERIS
Ffon: (01286) 872390
IWAN ROBERTS
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FfOn: (01286) 675649
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Mrs Margaret Cynfi Griffith. Cvnfi,
Deiniolen ~870394)
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Gwyndat Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)
DATBl YGU LLUMAU
Bryn Jones, Elidir. Alit Dewr,
Bangor ~01248) 353337 neu 871925
TREFNYDD HYSBYSEBION
John Roberts. Bedw Gwynion,
Llanrug (675605)
TREFNYDD BWNDElU
Ann Gibbins. Lod] Plas Tirion. Pontrug
(673696)
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CEUNANT: Trystan a Sioned Larsen.
Bodaton. Ceunant (650799)
CWM- Y-GLO: Mrs Iris Rowlands,
Glanrafon (8722751
DEINIOLEN: W.O. Williams,
6 Rhydfadog, Demlolen (871259)
DINORWIG: Marian Jones, Minallt.
7 ero Elidir, Dinorwig (870292)
lLANBERIS: Gwyneth ac Eifion
Roberts. Becws Eryri (87049')
LLANRUG: Ery' Roberts. 3 Bryn
Moelyn (675384)
NANT PERIS: Ann Cumberton,
Gwastadnant (870356)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans.
Sycharth (872407)
TAN·Y-COED: Miss Anwen Parry,
Ael-v-Brvn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts.
Pantafon. Waunfawr (650570)
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Cyrsiau am ddim i
ffermwyr a'u teuluoedd
Mae
Uned
Technoleg
Gwybodaeth y 'Telecabana' yn
dod i ardal Caemarfon 0 16
Tachwedd hyd 23 Tachwedd
1998.
Mae'r tiwtoriaid yn arbenigo
mewn addysgu ffermwyr a'u
teuluoedd
sut i ddefnyddio
cyfrifiaduron mewn modd eglur
a phemasol gan ystyried lefel
gwybodaeth (neu anwybodaeth!)
pob unigolyn 0 gyfrifiaduron.
Cynigir hyfforddiant
fesul
sesiynau 21/2 awr, rhai yn y bore,
rhai yn y pnawn ac era ill gyda'r
nos.
Mae'r sesiynau hyffordd i'w
cae I fel a ganlyn:
CyjlwY11lad I Ddechreusoyr
Bas Data
Taenlenni
Prosesu Geiriau (sylfaenol ac uuich)
Cyfluiymad i'r We
cn« Tudalen ar y We
Desk Top Publishing
Agndata
Rhaglen i Ffermuiyr Llaeth
Cyfnfor

Os oes gcnnych chi ddiddordeb
yna cysylltwch a:
Menai Evans

CYMAD
Pare Busnes Porthmadog
Porthmadog LL49 9GB
neu ffoniwch
(01766) 512300.
COFIWCH FOD Y CYRSIAlJ HYN
AR GARREG EICH DRWS
AC VN RHAD AC AM DDIM.

URDD GOBAITH CYMRU
Gwobrau'r Mileniwm i'r Ifanc
Annwyl Ddarllenwyr,
Er mwyn dathlu'r
Mileniwm
newydd ymhlith pobl ifanc, mae'r
Cyngor Prydeinig wedi sefydlu
Gwobrau'r Milcniwrn i'r Ifanc. Prif
bwrpas y gwobrau yw i ddarparu
oedohon ifanc efo'r cyfle i ennill
profiad rhyng-wladol a datblytu eu
hunain mewn modd a fydd yn
arwain tuag at gyfoethogiad o'u
cymuned leol, yn enwedig y rheini
sydd trwy eu hymlygiad efo'r
gymuned yn cael cyswllt uniongyrchol efo pobl ifanc eraill. Bydd y
profiad hwn yn golygu gwelliant I'W

DYDDIAD
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gweithgareddau
presennol wedi
iddynt ddychwelyd.
Mae'r
cynllun
yn agored i
ysgogiad, diddordeb a brwdfrydedd
pobl ifanc 0 fewn unrhyw gyrnuned.
Rhoddir grant 0 isafswm 0 £ 1000 i
unigolion neu grWp 0 hyd at 4 0 bobl
sydd rhwng 18 a 28 mlwydd oed
sydd naill ai yn byw neu yn gweithio
ar hyn 0 bryd ym Mhrydain.
Rhoddir grant i unigolion neu
grwpiau sy'n dymuno gwneud
prosiect sydd yn deillio 0 un o'r tri
prif weithgaredd yma:
J. Dysgu
crwy
ddadansoddiad
cymharol a phrcfiad ymarferol.
2. Ymgymryd d hyfforddia1'lC a fydd y1'l
gwella eu sgiltau 0 feum gwalch
cymunedol.
3. Cynrychioli 'r gymdeuhas leol meum
cyd-destun
Etoropeaidd
II ell
fyd-eang.

Os hoffech fwy 0 fanylion neu
becyn, sydd wedi'i baratoi gan y
Cyngor Prydeinig, sy'n cynnwys
ffurflen gais, dylid cysylltu efo fi,
Sian Thomas
yn Swyddfa'r
Urdd, Cross Hands. Y rhif ffon
ydi (01269) 845705.
Edrychaf ymlaen i glywed gan
bobl ifanc Cymru.
Yn gywir,
sIAN THOMAS
Suiyddog Datblygu Abertatoe,
Nedd a Phort Talbot

CAIS
Bu CAIS yn darparu gwasanaeth
cyngor
arbenigol
ynghylch
alcohol yng ngogledd Cymru er
1981, gan ddatblygu gwasanaeth
cyngor ynghylch cyffuriau yn
ystod yr ychydig flynyddoedd
diwethaf hyn.
Eleni gwelwyd cynnydd 0 15%
yn y galw am wasanaeth
cynghori. Bellach cyfeinr 350 0
bobl at CAIS bob blwyddyn i
dderbyn cyngor, gyda 2500 bobl
yn cael eu cyfeirio am driniaeth
ddiddyfnu breswyl yn Hafan
Wen, yr uned a adeiladwyd yn
bwrpasol at y diben hwnnw, yn
Wrecsam.
Caiff cynghorwyr CAIS eu
hyffordd a'u goruchwylio hyd at
y safonau a bennir gan yr
asiantaeth gcncdlacthol y Cyngor
Alcohol, dan Gynllun Hyfforddi
Cynghorwyr Alcohol Gwirfoddol
(CHCAGN ACI'S). Bydd CAlS
yn cynnal gwasanaeth cynghori 0
ganolfannau a leolir trwy ogledd
Cymru i gyd gan gydweithio a
darparwyr gwasanaeth alcohol a

Angen cymorth gyda 'cb tfurtlen tretb incwm?
Angen gwen susrem eriennol ar gy£er eich busnes?
Angcn cymortb gyda'ch cbyfrifon?
CysyUrwch a

GORONWY HUGHES
Tel/Ffacs (01286) 674839
E-Bost gorhug@global.net.uk

Gweinyddiaeth Ariannol i Fusnesau Bach

CYSYllTU

A

Mr Clive James

chyffuriau eraill a'r Canolfannau
Cynghori.
Ar hyn 0 bryd mae CAIS yn
reeriwtio
gwirfoddolwyr
newydd i'w hyfforddi
yn
gynghorwyr
cyffuriau
ae
alcohol, ac fe roddir croeso
arbennig
i wirfoddolwyr
Cymeaeg eu hiaith.
Mae nodweddion personol y
cynghorydd yn holl bwysig ac
mae CAIS yn chwilio am bobl
sydd ag agwedd gydymdeimladol
ac anfeirniadol;
pobl sy 'n
awyddus i gael eu hyfforddi, a
phobl sydd ag empathi tuag at
bobl
sy'n
camddefnyddio
cyffuriau neu alcohol, i ddod yn
wirfoddolwyr.
Mae'r
broses 0 recrwitio
gwirfoddolwyr newydd ar waith
yn awr a bydd y cwrs hyfforddi
yn dechrau
yn y flwyddyn
newydd, wedi cwblhau'r gwaith
o ddewis gwirfoddolwyr.
Os
carech chi dderbyn ffurflen gais,
dyma'r cyfeiriad:

CAIS Cyf (Cwrs CHCAG)
Ty Tyldesley
Ffordd Clarence
Uandudno LL30 1TW
Gellir cael mwy 0 wybodaeth gan
Anne Mart ar (01492) 871285.

aveil
Roberts
CIGYDD
London House

LLANRUG
Ffon: (01286) 673574
PEN CIGYDD Y FRO
Yr wyn Ileal mwyaf blasus
Selsig cartref
Cigoedd parod i'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist

MYNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM Nit

YGAMPFA
CANOLFAN IECHYD
A FFITRWYDD
(Perchennog: D. M. A. Lee)

DEINIOLEN
Ffon:

(01286)

872 240

Slop Clgydd Gorau' r Wlad?

Gwella Stryd Fawr Delnlolen

Fel cPen Cigydd y Fro' y mae WaveD Roberts 0 LaJU'Ug
yn hysbysebu yn Eco 'r Wyddfa ond mae 'n bosibl y gall
hysbysebu fel 'Pen Cigydd Cymru' os daw Dwyddiant
i'w ran rnewn cystadleuaeth genedlaethol a drefnir gan
gylchgrawn y diwydiant cig, Meat Trades Journal. Mae
eisoes wedi ennill ei Ie yn ail rownd y gystadleuaeth ac
o fewn y dyddiau nesafbydd y beirniaid yn ymweld a'i
siop i asesu gwahanol agweddau o'r busnes.
Nid yw ennill cystadlaethau yn
ddieithr
iddo. Am y saith
mlynedd ddiwethaf mae wedi
ennill gwobrau yng nghystadlaethau Cyngor Gwerthwyr Cig
Gogledd Cymru, a hynny yn
adrannau'r pasteiod a'r selsig
gorau. Bu hefyd yn Bencampwr
Selsig Cymru yn 1995. Ac rnae'r
cyfan yn cael eu paratoi yn y
gegin y tu cefn i'r siop ar brif
stryd y pentref. Bellach, mae
cymaint 0 dysrysgrifau a thlysau
yn hongian yn ei siop ag sydd 0
gig! Ac nid poblleol yn unig yw
ei gwsmeriaid; daw archebion yn
rheolaidd gan ymwelwyr sydd
wedi cael blas ar ei gynnyrch tra
yma ar wyliau. Yn wr, mae rhai
pwysi 0 selsig yn gadael yn
achlysurol am Kent, Stoke a
Swydd Caer.
Pedair yn unig 0 siopau
Cymru sydd drwodd i'r ail
rownd a byddant yn cystadlu yn
erbyn siopau cigyddion eraill o'r
Alban, Gogledd Iwerddon
a
Lloegr. Bydd hyn yn dilyn
ymweliad y beirniaid a'r holl
siopau i asesu ansawdd y cir a
werthir, taclusrwydd, effeithiolrwydd
a chwrteisi'r
staff,
glanweithdra'r
siop,
a
chynll uniau
rnarchnata
a
hysbysebu'r busnes i'r dyfodol.
Gwahoddir
un ar hugain 0
gigyddion i Lundain ym rnis
Chwefror 1999 pryd y dyferrur y
prif wobrau. Bydd gwobr i Brif
Siop Cigydd Prydain, saith 0
wobrau
eraill
i wahanol
ranbarthau, a gwobr arbennig i'r
Siop Feehan Orau.
Noddir y gystadleuaeth gan
wahanol Gomisiynau Cig a Da
Byw Gwledydd Prydain, yo
ogystal
ag un 0 gwmnrau
cyfanwerthu'r
diwydiant
cig,
Scobie and Junor. Y siopau eraill
o Gymru yn y gystadleuaeth yw
Hancocks 0 Fynwy, Eynons 0
San Cler, a J. T. Vernon 0 Holt.
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Mae partneriaeth unigryw yn cydweithio i wella golwg
y Stryd Fawr yn Neiniolen. Mae pawb sy'n gyfarwydd
a'r pentrefyn gwybod bod y gwifrau sy'n gwau uwchben
y Stryd Fawryn anharddu'r pentref. Mae MANWEB yn
bwriadu mynd ati 'n fuan i osod y gwifrau trydan 0 dan
y ddaear ar hyd y Stryd F awr.

AUR ErO!
Yo dilyn llwyddiant Wave}} yng
nghystadleuaeth
y siop cigydd
orau, daeth y newyddion i'w
selsig cartref ennill un 0 brif
wobrau
y gogledd-orllewin
mewn
cystadleuaeth
yn
Haydock, Swydd Gaerhirfryn,
ddydd SuI, 18 Hydref. Roedd
cystadleuwyr
yno 0 ogledd
Cyrnru, Swyddi Caer, Stafford a
Chaerhirfryn ~'Dogystal a Lerpwl
a Manceinion.
Mae'r gystadleuaeth yn cael ei chynnal er
mwyn hyrwyddo rhagoriaeth
mewn cynnyrch cig a daeth nifer
helaeth 0 gigyddion i Westy'r
Haydock Thistle gerllaw'r cae
rasio ceffylau. Ar wahan i
gigyddion teuluol fel Wavell,
roedd yno hefyd gigyddion sy'n
gyfanwerthwyr ac felly roedd y
gystadleuaeth yo un go arbennig.
Ond enw Wavel} Roberts 0
Lanrug ddaeth i'r brig yn adran
y selsig pore traddodiadol, gan
ennill iddo y wobr gyntaf a
thystysgrif aur. Yn sicr, dyma
hwb arall i'w obeithion am ennill
cystadleuaeth y siop cigydd orau.

ANTUR
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Erbyn hyn mae asiantaethau
eraill fel Cyngor Gwynedd, y
Cyngor
Cymuned,
BT ac
ArcusHSB
wedi
cyfuno
adnoddau er mwyn sicrhau y
bydd gwaith pellach yn cael ei
wneud yr un pryd.
Dywed Mr Bill Landels,
Rheolar-gyfarwyddwr Manweb,
bod y cwrnni, 'yn falcb 0 gael bod
)111 rhan o'r bartneriaeth hon fydd
yn gweilhlo er gweLLaamgylchedd
y pentref. Trwy gynlluniau 0 'rfath
rydym wedi ymruiymo ein hunain
t uineud
ein rhan er gwelLa
amgylchedd Cymru Y'l ogystal a
sicrhau cyflenuiad trydan 0 safon

I I Rhes Faenol

LLANBERIS
Ffon: (01286) 871680

uchel i 'n cuismeriaid. '
Wrth osod y gwifrau 0 dan y
ddaear bwriedir gwneud gwaith
pellach ar y Stryd Fawr, fel
atgyweirio adeiladau a gwella'r
palmentydd a'r ffordd.
(Gall y main yma 0 gydweithio
a threfnu ar y cyd rhumg y pnf
asiantaethau fod 0 les mawr i
Ddeiniolen,' yn 61 Mr Dewi
Williams,
Syrfewr Adeiladu
Siartredig
gydag ArcusHSB.
Mae'r
cwmni
hwnnw'n
cynorthwyo'r
gwahanol
asiantaethau
i
drefnu'r
gweithgarwch ar y cyd er budd
gobeithio i drigolion y pentref

Cyngor Cymuned Llanddeiniolen
Mewn cyfarfod
o'r Cyngor
talodd y Clerc deyrnged i'r
diweddar
Bobbie Williams,
Deiniolen. Bu Mr Williams yn
aelod ffyddlon o'r Cyngor am
flynyddoedd lawer. Cyfeiriwyd at
ei ffyddlondeb i'r cyfarfodydd ac
am ei wasanaeth di-flino i sawl
mudiad yn Neiniolen dros y
blynyddoedd. Yn sicr fe deimlwn
golled ar ei 61 yn y Cyngor.
Enwebwyd Alun Wyn Evans i
gynrychioli'r Cyngor ar Weithgor
Amgueddfa
Lechi
Cymru,
Llanberis. Amlygodd aelodau
Rhiwlas eu pryder ynglyn a

Ar agor ~un - Sadwrn
drwy'r haf
9.00a.m. - 4.0Op.m.
Flon: (01286) 650 721

Noson Mins Pei
NOS WENER, 27 TACHWEDD
am 7.00 o'r gloch

Eloc:iI1c.1lnoW1_ Con~"'"V
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WAUNFAWR

TRYDANWR
Pob math
o waith trydanol
a Larwmau Lladron
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Dewch draw i weld ein dewis eang 0 anrhegion
a theganau ar gyfer y Nadolig
Archebwch eich coed a thorchau Nadolig
a pheidiwch anghofio am gacennau
a phwdin Dolig o'r Antur

ANTUR WAUNFAWR

chyflwr y gysgodfan aros b ysiau.
Mae'r Cyngor wedi penderfynu
ers tro byd i beidio gwastraffu
mwy 0 arian y trethdalwyr i dalu
am gostau fandaleiddio,
I

I

Os oes unrhyw
fudiad
gwirfoddol
yn awyddus
i'r
Cyngor ysryried cais am rodd bydd yn ofynnol anfon cais CYN
TACHWEDD 4. Ni ellir
ystyried unrhyw gais ar 61 y
dyddiad hwnnw. Hefyd rhaid
anfon Mantolen Ariannol
lawn gyda pob cais.

Pa un o'r
rhain
sydd
bwyslcaf7
YSWIRIO EICH TV (i arbed
coiled I chi);
YSWIRIO elCH CAR (I arbed
coiled i chi); neu
YSWIRIO EICH BYWYD (i
arbed coiled j'ch teulu)
CYlylltwch Air isod I weld mor
mad yw colt Ylwiriant gyda CDH
Andre IBethel/llanberll)
Bryn (MOn)
Euryn (Ca8."arfon ai, cylch)
John EHlon (Penlsarwaun)

CDH

Ymgynghorwyr Arlannol
Annibynnot Ueol (sefydlwyd 1974)

Ff6n: (01248) 355055
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Sut Ie ydi Greenland? Dyna ofynnwyd i mi gan saw}
cyfaill ar 01i mi ddychwelyd o'r fordaith i Wlad yr la,
Canada a Greenland. Taith 0 7,765 0 filltiroedd, i gyd
ar For yr Iwerydd ar wahan i un diwrnod pan roeswyd
Mor y Gogledd 0 Dover i Bergen yn Norwy.
Ond
i ateb y cwestiwn.
Greenland? Hyd yn hyn does 'na
fawr 0 dwristiaid yn hel eu pac
i fynd i'r lle anghysbell hwn.
Greenland yw'r ynys fwyaf yn y
byd ac mae 85% o'r ynys hon 0
dan ia trwchus gydol y flwyddyn.
I chi gael rhyw syniad 0 faint yr
ynys, mae o'r de i'r gogJedd yn
1,725 0 filltiroedd ac mae ar
draws o'r dwyrain i'r gorllewin ar
gyfartaledd 0 625 milltir. Gyda
llaw, mae tewder yr ia rua 2.5
kilometr. Poblogaeth Greenland
yw 55,000 gyda'r rhan fywaf
ohonynt yn byw ar arfordir y deorllewin,
oherwydd
fe ellir
cyrraedd y rhan honno o'r ynys
gyda llongau bron drwy gydol y
tlwyddyn.
Oes 'na ffyrdd yn Greenland?
Oes 0 fewn y trefi ond does 'na'r
un ffordd yn cysylltu y gwahanol
drefi a'i gilydd. Mae hyd yn oed
y plant lleiaf yn gorfod aros yn yr
ysgolion
dros y tyrnhorau.
Byddai'n gwbl amhosibl i blant
ddod i'r ysgolion yn ddyddiol
oherwydd does dim ffyrdd ac yn
y gaeaf fyddai 'na ddim gobaith
teithio herwydd yr eira. Mi fum
i mewn un ysgol rnewn pentre o'r
enw Qassiarsuk lie roedd y plant
yn byw ac yn dysgu gyda'i gilydd
am wythnosau
lawer heb allu
mynd adre at eu rhieni, Roedd y
plant yn hapus iawn. Byddai'n
gwbl amhosibl
iddynt
gael
cwrnni plant i gyd-chwarae
hwy
yn eu cartrefleoedd.
83 0 bobl sy'n byw yn
Qassiarsuk
a bugeilio yw eu
gwaith. Mae'r pentre hwn yn
lecyn hanesyddol
oherwydd
dyma'r
lie y sefydlodd
yr
Ewropeaid cyntaf yn y tlwyddyn
982. Enw'r arweinydd oedd Erik
the Red (Eric Cochyn) 0 bosib i
roi enw barddol iddo!
Mae gweddillion y fferm a fu 'n
gartre iddo, a cherrig sylfaen yr
eglwys, yn weladwy heddiw. O'r
llecyn hwn hefyd, yn y flwyddyn
1000, yr hwyliodd Leif the

a

Lucky, sefmab Eric Cochyn, ar
ei fordaith
enwog
pryd y
darganfyddodd
gogledd
America,
sef
ynysodd
Newfoundland
a
Baffin.
Cofiwch felly i Leif the Lucky
(Leiffi
Lwcus)
ddarganfod
America cyn Mr Christopher
Columbus. Lle roedd Madog yn
y faS ys gwn i?
Prifddinas
Greenland
yw
Nuuk, neu Godthaab yn iaith y
brodorion, a'i ystyr yw good hope.
Dyma'r dre fwyaf gyda 13,000 0
drigolion. Yma mae prifysgol y
wlad, yr amgueddfa genedlaethol
ac, wrth gwrs, y Senedd.
Oddi yma hefyd y mae Santa
Clos yn anfon ei gyfarchion
blynyddol i holl blant bach y byd.
Croes i'r arferiad, ynte! Plant fel
arfer sy'n anfon at Santa.
Mae Greenland yn dod 0 dan
adain Denmarc ond ers 1979
cafwyd bunanlywodraeth
yno,
sy'n caniatau i'r ynyswyr wneud
eu penderfyniadau
ynglyn a
polisiau cartref ac hefyd i raddau
helaeth eu pohsiau tramor. 31 0
aelodau
sydd
yn Senedd
Greenland
ac yn Senedd
Denrnarc mae yna ddau aelod
sydd wedr eu hethol gan bobl
Greenland
~ tae ganddyn nhw
eu gorsaf deledu a'u gorsaf radio
sy'n darlledu eu rhaglenni eu
hunam, yn ogystal
rhaglenni 0
Denmarc
Yr iaith
swyddogol
yw
Greenlandic ond gall y mwyafrif
siarad Daeneg fel ail-iaith, Mae
addysg yn rhad ac am ddim yno
ac mae pob plentyn yn gorfod
cael 11 mlynedd
0 addysg
gynradd.
Yna
mae
hawl
ganddynt i adael ysgol nail} ai i
ysgol uwch ac yna i goleg, neu i
ddysgu crefft.
Mae'r rhan fwyaf sy'n graddio
yn gwneud eu cwrs prifysgol yn
Denmarc.
Hefyd mae gofal
iechyd yn rhad ac am ddim yno.
Ceir ysbytai yn y trefi mwyaf,
clinigau yn y trefi llai, ac mae

a

CARPEDI GERAINT OWEN
GWERTHWR CARPEDI, TElLS CARPED a FEINYL
CANNOEDD 0 DDEWIS 0 BATRYMAU A RHAI MEWN STOC
FFONIWCH UNRHYW AMSER:
WAUNFAWR

(01286) 650552
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nyrsus yn y pentrefi. Bvdd
hofrennydd wrth law i gludo rhai
sydd mewn argyfwng i'r ysbytai
agosaf.
Os na ellir sicrhau
triniaeth yn Greenland yna fe
drefnir i hedfan y claf naill ai i
Denmarc neu Glwad yr 130.
Sut Ie ydi Greenland?
LIe
mawr, lle anial, lle oer, ac yn sicr
yn lle diddorol gyda bryniau,
weithiau
mynyddoedd
0
'eisbergs' yn gwylio'r glannau.
Wrth gychwyn 0 Nuuk ar ein
taith dros ran a1'3l10 For Iwerydd
i gyfeiriad Newfoundland a N ofa
Scotia, trawodd y Iiong Black
Walcll yn erbyn eisberg ac fe fu
panig am ychydig - yn enwedig

o gofio fod cwrs y lIong ar y pryd
ar y Ilwybr lIe suddodd y Titanic.
Oedd roedd y daith 0 Nuuk i
Quebec yn 1,480 0 filltiroedd
A

mor.
Roedd taith pum gwaith 0
gwmpas dec 7 y Black Walch yn
filltir union. Oeddwn, roeddwn
i'n codi am chwech bob bore ac
yn cerdded dwy filltir.
Er i ni orffen y daith yng
ngwres
Ilethol Bermuda
a'r
Bahamas,
rhowcb
i
rni
unigrwydd ac oerm Greenland
unrhyw
ddydd.
Ydi,
mae
Greenland yn wlad ddiddorol.
Ydi wir, ac yno, heb os, mae
Santa Clos yn byw.

Y Wobr Arlan I Tudur!

Mae'n siWr fod pum mlynedd ar hugain gyda'r un
cwmni yn ymddangos fel breuddwyd i weithwyr yr oes
hon, ond dyna'n union beth mae un aelod 0 staff
Amgueddfa Lechi Cymru, Uanberis yn ei ddathlu.
Eleni bydd Owain Tudur
Jones, swyddog arddangosfeydd
a dogfennacth yr Amgueddfa, yn
dathlu chwarter canrif gydag
Amgueddfeydd
ac Orielau
Cenedlaethol
Cymru.
Ymunodd
Tudur
a'r
Amgueddfa Genedlaethol
ar 1
Hydref 1973 wedi iddo raddio
mewn Celfyddyd Gain 0 Goleg
Goldsmith,
Llundain,
gan
ddechrau ei yrfa fel technegydd
gyda gwasanaeth ysgolion gan
lunio
gwahanol
fodelau
at
ddefnydd
ysgolion
ledled
Cymru.
Yn 1980 symudodd
i'r
Amgueddfa
Werin
yn Sain
Ffagan i ddarparu darluniau a
lluniadau
i'r aciran gyhoeddi.
Daeth i fyny yma i'r gogledd yn
1989 i weithio fel swyddog
arddangosfeydd
yn Oriel Eryri,
Uanberis
lIe bu'n gyfrifol am
gydlynu
nifer
helaeth
0
arddangosfeydd
gan gynnwys
Argraffiadau 0 Fenis, Tecstiliau
gan Eirian Short ac, yn arbennig,
Bugail Eryri gan Keith Bowen.
Yn
1996
symudodd
i
Amgueddfa
Lechi
Cymru
Uanberis
gan barhau
gyda'r
gwaith 0 drefnu arddangosfeydd
ond gan gychwyn hefyd ar waith
o
ddogfennu
creiriau'r
Amgueddfa.
'Mae'n rhaid i rni ddweud fy

mod wedi mwynhau pob agwedd ar

fy nguiaith gyda'r Amgueddfa
Genedlaethol
ar
hyd
y
blynyddoedd, , rneddai Tudur, a
gafodd
ei eni ai fagu ym
Methesda,
ac sydd bellach yn
byw yn Llanrwst gyda'i wraig
Thelma
a 'i fab Huw.
'Pan
oeddum i 'n gureithio gyda'r
guxuanaeth ysgolion cefais brofiad
o uiaiih technegol . . . ac yna y'l
Sain Ffagan cefais gyjle i uieithio
ar y bwrdd lluniadau a chynhyrchu
lluniadau, darluniau ac anoyddion

gra/feg.
'Mae 111'lVy0 uiaith trefnu )"'1
Llanberis ac rwyJ wedi bod )"1
cyduieithio ag arlunuryr Ileol i
gynl1al arddangosfeydd yn Onel
Bryn ac yma yrl yr Amgueddfa
Lechi. A1ae 'r Amgueddfa Lechi yn
gyffrOliS iaun. a ehredaf fod iddi
ddyfodol disglazr. Gobeitllio y gallaf
barhau i toeitllw ynla/'
Drwy gydol ei amser yn yr
Amgueddfa
mae Tudur
wedi
bod yn brysur yn paentio ac, ar
wahan i'w deulu, dyma el wir
garlad.

'Rydw i wedz bod yn IIO!! 0
gelfyddyd enoed ac wedi bod yn
lynnu lluniau a phaelltio ers pan
oeddw'tl i'n ddim 0 beth. Does dz,t'1
Sy''tl rhoi tnW)1 0 bleser i 111i 11a
',1ynd 1 bell 11'lynyddy Berwyn aftl
y dydd 1 beintio. Os galla' i aros yn
yr Al1'lgz4eddja a dal i baenllo yna
"zi fydda' i'n hapus iawl1. '

Mae'r strategaeth farchnata yn
cynnwys nifer 0 syniadau i ddenu
Llanberis i'w farehnata fel 'Porth i'r Pare' mwy 0 yrnwelwyr i aros yn yr
ardal, gan gynnwys cyhoeddi
Mae Gweithgor Padarn wedi sicrhau grant 0 £235,000 cylchlythyr yn y gwanwyn a'r
o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop - y grant mwyaf hydref fydd yn cael ei ddosbarthu
erioed i'w gynnig o'r gronfa arbennig hon. 8ydd i drefnwyr gwyliau er mwyn rhoi
iddynt
am
strategaeth marchnata gwerth £1/2 miliwll yn cael ei gwybodaeth
wario dros y tair blynedd nesaf i sefydlu pentref ddigwyddiadau, gweithgareddau
a datblygiadau 0 fewn yr ardal a'r
Uanberis fel prif ganolfan gwyliau Pare Cenedlaethol
Eryri. Mewn oes pan fo atyniadau twristaidd yo c~tad1u Pare yn gyffredinol. Bwriad arall
yw datblygu a chynnal bas-data
yn erbyn en gilydd i ddenu ymwelwyr, mae Gwetthgor
o weithgareddau a grwpiau 0
Padarn yn gyfuniad 0 bump 0 atyniadau cwbl nnigryw ddiddordeb arbennig er mwyn
i Lanberis
sef Mynydd Gwefru, Rheilffordd Llyn eu cylchlythyru'n rheolaidd.
Padarn Rheilffordd yr Wyddfa, Pare Gwledig Padarn Gwahoddir trefnwyr gwyliau 0
ac Am~geddfa Lechi Cymru; a bu cydweithio brwd a wahanol rannau 0 Brydain i
chytiin rhyngddynt i Iunio'j- cais a ddaeth a grant mor Lanberis
gan
gynnal
arddangosfeydd
a
phensyleddol iddynt.
ymwelwyr
yno eleni. Mae wythnosau agored er mwyn
Meddai
Cohn
Ford,
Cadeirydd
y Gweithgor
a Mynydd Gwefru hefyd wedi egluro a dangos potensial yr
Chyfarwyddwr Amgueddfa ae gwario £0.7 miliwn, ac y mae ardal fel cyrehfan gwyliau. Yn
Orielau Cenedlaethol Cyrnru, eynllun gan Rheilffordd Llyn sgil hyn, gwahoddir ysgrifennwyr
.
.,
'Bydd yr arian yn ein galluogi i Padam i ymestyn y lein yn nes 1 r taith i fynychu'r cyfarfodydd gan
ar wahanol
barhau i gydweithio'n effeithiol'. pentref yn golygu gwariant 0 ganolbwyntio
wei thgaredda u 0 ddiddordeb
Eglurodd ymhellach rnai, 'ein £0.5 miJiwn.
I
I
arbennig. Caiff cyfran o'r arian
cam nesaffydd esbonio'r eynlIun
Bydd yr ymgyrch farchn a ta yn
i'r gymuned leol gan sierhau trwy parhau dros dair blynedd gan ei ddefnyddio i gyflogi rheolwr
hynny fod y manteision a ddaw anelu at gynhyrchu mwy 0 prosieet llawn-amser dros y tair
blynedd i gario allan strategaeth
yn sgil y gwariant yn lledaenu
fusnes, denu pobl i ymweld a'r ar ran y Gwei tbgor.
trwy'r ardal'. I'r perwyl hwnnw, ardal fwy nag unwaith,
a
Cafwyd cymorth pared i
bydd y Gweithgor yn trefnu thargedu mathau arbennig 0
baratoir
cais gan
Uned
cyfarfodydd yn ystod y rnis nesaf ymwelwyr.
Rhai
o'r
prif Ewropeaidd Cyngor Gwynedd,
fydd yn gwahodd aelodau o'r arncanion
fydd pwysleisio
Cynghorau
Cymuned
lleol, hygyrchedd yr ardal i ran barth au ac meddai Geraint Jones, Prif
Weithredwr y Cyngor, 'Mae'n
unigolion a phobl busnes yr ardal gogledd-orllewin a chanolbarth
i ymuno ac i gynrug cymorth Uoegr yn ogystal a gogledd- dangos beth y gellir ei wneud
drwy gydweithio'n effeithiol gyda
gyda'r fenter.
ddwyrain Cymru; a photensial yr pharneriaethau
0 fewn
i'r
Rhyngddynt
mac'r pump
ardal fel cyrchfan gwyliau gydol gymuned
leol. Fe ddaw a
atyniad twristaidd yn cyflogi 124 y flwyddyn.
manteision pendant i Lanberis.'
o weithwyr yn Ilawn-arnser, sef
gwerth £1.8 miliwn 0 gyflogaeth.
SLIM CHWIM MEWN DIMI
Ar sail gwaith ymchwil
a
heb Iwgu na chwysu
baratowyd ar gyfer y cais, credir
CaeI gwared o'r bloneg a'r bol
y gellir eynyddu'r gweithlu ae
. ' I
Yn lIesol natruiol, di-iol
yrnestyn
y tymor gwyliau.
Amcangyfrifir fod 10 miliwn 0
CREDWCHI
HOLWCHI
ymwelwyr yn teithio i Bare
ffonlwch (01288) 830809
Cenedlaethol Eryri yn flynyddol,
\.~.:.;::.~
J
-':-EN EUWCH gyda tua ehwarter y rufer yn
~
!
SLIM CHWIM MEWN DIMI
ymweld a Llanberis. Y dasg sy'n ~~--~~
wynebu'r
Gweithgor
yw
perswadio ymwelwyr a threfnwyr
gwyliau fod yr aryniadau sy'n
Cyrhaeddwch mewn steil bodoli yn ardal Uanberis yn
mewn cerbyd Rolls Royce
ddigonol i'w perswadio i aros am
fwy 0 amser yn y pentref ac i
ar gyfer priodasau, penblwyddi
yrnestyn eu gwyliau yno.
ac achlysuron arbennig eraill
Mae'r
Amgueddfa
Lechi
eisoes wedi gwario £2.1 miliwn
Dylan Griffith, Tros-y-Waen, Penisarwaun
ar ddatblygiadau
newydd a
Ffon:(01286) 871833
ddenodd
10%
yn fwy 0

'Un funud faeh ... ' DA TBl YGIAD CYFFROUS YN ERYRI
A'R

D

Mae 'n debyg mai eirernau digon
diflas oedd bwlctinau rywydd y
teledu cyn dyddiau Michael Fish ac

Ian MacCaskell a ddaeth ag elfen 0
ddiddanwch i'r busnes tywydd. Mae
gennym
ninnau'r
Cymry
ein
cyrneriadau 0 gyflwynwyr erbyn hyn.
Ers tro bellach mae'r rhagolygon
Cymreig yn rhoi ini restr 0 bentrefi,
llawer ohonynt yn fach a diarffordd,
er mwyn dangos y tywydd 0 ardal i
ardal. Cawn wybod y bydd iddi fwrw
glaw yn Blacngweche
a Brynhoffnant, ond iddi fod yn sych yn
Burwen a Bwlch-y-dar. Ocr yfory yn
Llanenddwyn
a Llanfflewyn
a
gwyntog yn Llanllwch a Uangan.
Nid oes gennyf y syniad lIeiaf lie
mae rhai o'r pentrefi y bydd pobl y
tywydd yn son amdanynt. Ac nid yw
clywed bod 'Uanllwch yn y de I a
'Burwen yn y gogledd' fawr 0 help
chwaith i'r rhan fwyaf ohonom
ddeall y rhagolygon. Ond rhaid
canrnol y cyflwynwyr am geisio rhoi
gwedd
Gymreig
a lleol
i'r
rhagolygon ... ac am cin helpu yr
un pryd i ddod i adnabod Cymru'n
well!
Wrth gwrs mae yna rai bob nos
fydd yn cael y rhagolygon
yn
berthnasol iddynt hwy. Pan glywais
un noson y byddai 'n braf drannoeth
yo y Each-wen roedd gobaith am
dywydd braf yn Llanberis hefyd.
Doedd y rhagolygon am y Each-wen
yn golygu dim i'r rhan fwyaf o'r
gynulleidfa ond roedd yn berthnasol
ini sydd 0 fewn tafliad carreg i'r lie.
Mae llawer 0 bobl yn gweld
Efengyl
Iesu Grist
yn gwbl
amherthnasol
i'w bywydau. Mae'r
neges am aberth Calfaria yn golygu
cyn lleied iddynt ag yw'r rhagolygon
ar gyfer Llanllwch neu Uangan i'r
rhelyw
ohonom.
Ond y fath
wahaniaeth geir pan yw'n gwawrio
amom bod a wnelo'r cyfan a ni. Un
peth yw gwybod am Iesu Grist a'i
hanes, ond peth cwbl wahanol yv.'
gweld el fod wedi byw a marw drosof
Ii: ei fod yn Jy ngharu i; ei fod yn
ffrind ac yn Warcdwr i 11Zi. Mater 0
ryfeddod mawr ydyw i'r Cristion bod
Duw wedi anfon Iesu Grist i'r byd
er ei jw)"1 ef neu hi.
Neges bersonol iawn sydd gan yr
Efengyl ar ein cyfer, yn cyhoeddi
cariad a thrugaredd Duw tuag atom
ni. Ac mor braf yw sylweddoli bod
a wnelo neges fawr y Beibl a ni; a'i
bod rywsut yn fwy 0 Fach-wen 0
neges nag 0 Langan.
JOHN PRITCHARD

-

:!JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111~

----~'-~---------------------------------------,

-~GWYNETH
ROBERTS
=--~ 84 Stryd Fawr, Llanberis
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Ffon:
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Peis, Rholiau Sosej 55
Pasteiod, Teisennau Hufen ~
Teisennau Plat, Torth Gyrains ac ati ~

~
~

BECWS ERYRI ~
Fawr, Llanberis 870491 ~
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---.-=--

-.------------------------~

C£RBYDAU CLASUROL YR WYDDf A

•

II
OEN CYMREIG LLEOL CYFAN
AM £1 Y PWYS
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PORC LLEOL
AM 75c Y PWYS

*

PRISIAU ARBENNIG AM
GIG EIDION LLEOL
Ffon: (01248) 671170 • Symudol: 0468 452763

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~
5
•

YR ARDDANGOSFA
GENHADOL

~~"

~

Tair' yn unig wnaeth ymateb i'r cais y mis diwethafam
fwy 0 wybodaeth, neu atgofion, am yr arddangosfa
genhadol a'r pasiant a gynhaliwyd yog nghastell
Caernarfon
ym mis Mehefin
1929. Ydi, mae'n
ymddangos fod hyd yn oed y tlwyddyn honno yo rhy bell
yo 01i fwyafrif darllenwyr yr Eco ei chofio! Ac, yn wir,
does ond rhyw ddwsin 0 rifynnau'r Eco i'w cyhoeddi nes
bydd y ganrif hon yn 'ganrif ddiwethaf' . A bydd yr Eco
wedi bodoli am chwe mlynedd ar hugain o'r ganrif
honno.
Daeth y llythyr cyntaf j law
oddi wrth Mrs Ceri Pierce
Williams, cyn Ymwelydd Ieehyd
ardaJ Uanberis a Llanrug ac, fel
mae'n prysuro i ddweud, 'fy 'mod
i 'n rhy ifanc i gofio'r achlysur!' Ei
thad, Robert Pierce, oedd yn
gyfrifol
am
gynllun
yr
arddangosfa
yn y pafiliwn.
'Pensaer Cyngor Sir Gaemarfon
oedd OJ a gumaeth lawer iauin 0
uiaith i Henadunaeth Ar/o11 ar hyd
y blynyddoedd. BL/'n aelod ffyddlon
ac yn flaenor Y'lg Nghapel MoreuzJ
Caernarfon am bron i hanner can
mlynedd. J
Mae Mrs G. M. Jones, Y
Dalar Deg, Llanrug yn cofio'r
pasiant. Dyma sydd ganddi i'w

GWYN JONES

FFE ESTRI ERYRI
GARTHISAF,LLANRUG
neu

w.

(01 286) 650764
G. Roberts (Wil Korea) 676741

* Ffenestri * Drysau * Drysau Patio
* Porches
* Byrddau Ffasia
* Cladio
* Conserfateris
12 ML YNEDD 0 BROFIAD YN Y MAES
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ddweud am yr amser hwnnw:
Ond os na chafodd ran yn y
'Aech fy nhad, Tom Jones, " pasiant gwreiddiol, bu 'n ddigon
Bwyllgor yr Henaduriaetk a chan
ffodus 0 fewn blwyddyn,
'i
gan
fod ganddo ddiddordeb yn y gymryd rhan yn yr un pasiant
•
ddrama, ac yn gyfeiUgard Gurynfor Henaduriaeth Lerpuil, ond yn
a Cynan, azugrymodd i Cynan
Saesneg y tro hwn. Yr enw arno
gyfansoddi Pasiant. Yr oedd oedd "Pageant of Peaee and
Cynan umh ei fodd a bu llawer 0 Goodwill", a chefais ran un 0
guro cefn am yr awgrym. '
ferched y Crynwyr. '
Doedd Mrs Jones ddim yn
Anfonodd Mrs Kitty Roberts,
cymryd rhan yn y pasiant, 'ond Arfryn, Ffordd Eryri, Caernarfon
anghofia'i bylh y uiefr 0 weld y ddau lun 0 aelodau Llanberis a
perfformiadau, a Jennie Willia»ls
gymerai ran yn y Pasiant. Roedd
(Jennie
Garreg
Fawr),
ei diweddar dad yng nghyfraith,
adroddwraig 0 fri, gyda'i llais Thomas John Roberts, Olgra
treiddgar ar noson braf 0 Fehefin.
Terrace, Llanberis yn actio yn y
Cofiaf adran Llanberis a'r olygfa Pasiant. Yn y llun eyntaf mae'r
o'r Crynwyr yn gorehfygu trais yr
Parchg John Pritchard yn sefyll
Indiaid Cochion. "Gitshe manito'
yn y rhes gefn, yn y canol, gyda
Thomas John Roberts yn eistedd
ar y chwith. Yn yr ail lun, mae'r
ddau ohonynt yn eistedd gyda'i
gilydd ar y chwith. Ond pwy yw
gweddill aelodau'r olygfa? Oes
rhywun o'r darllenwyr yn eu
hadnabod?
Mae'n amlwg oddi wrth y
lluniau fod gwaith manwl iawn
wedi'i wneud gan rywrai i
baratoi'r gwisgoedd, ac 0 ble
tybed y daeth y cleddyfau a'r
cyllyll a welir gan ambell
gymeriad? Byddai gwybodaeth
am y wniadwraig neu'r teiliwr a
fu'n gyfrifol am y gwisgoedd yn
ddiddorol.

BETH YW YSTYR 'lOAN']

oedd geiriau pennaeth yr Indiaid:
beth tybed yw ei ystyr?'
Golygfa arall a gofia Mrs Jones
oedd, 'y Parchedig Gunlym
Willianls, Tuirguiyn yn sefyll ar un
o waliau'r cascell efo'r greal
sanctaidd ac yn canu a'i lais
soniarus y11 atsain dros laumtiau'r

castell. '

PEIDIWCH A
GORI AR STORI

ANFONWCH HI
I'RECO

Gyda dioleh i Wil Humphreys
yng Ngwasg Gwynedd
am
dynnu fy sylw at eglurhad y
diweddar Melville Richards yn y
gyfrol Enwau Tira Gwlad. Rwy'n
dyfynnu'r hyn sydd yn y gyfrol
honno: 'Mae Llanidan, M011 yn
enghraifft dda 0 GY1'ZYSguenuiau,
yn enwedig pan geir enw sy'n
dechrau ag n yn dilyn llano Nidan
yw enui'r sant, ond camranmoyd
Llannidan a chael y !fur! Idan. '
Ond dyw'r eglurhad hwn 0
ddim cymorth i geisio esbonio
pam
fod Idan
House
yn
Llanberis ac yn Uanrug! Yr unig
eglurhad
posibl y gallaf ei
awgrymu yw fod teuluoedd 0
I anidan ym Mon wedi setlo yn
yr ardal ac wedi enwi eu cartref
newydd ar 61 eu hen blwyf. Mae
Brynsieneyn
ym
mhlwyf
Uanidan ac yr oedd llawer 0
weithwyr yn teithio'n wythnosol
oddi yno ar y fferi a'r tren i
Chwarel Dinorwig. Tybed a'i
rhai o'r teuluoedd
hynny a
ymsefydlodd yn ardal y ehwareli
a ddaeth a'r enw gyda hwy? Oes
rhywun ag esboniad arall?
CYMRY'R FRO YN
NE AFFRICA
Trwy law fion Orwig, Buarthau,
Llanrug y daeth y canlynol.
Roedd ffrind iddi wedi ymweld
a mynwent Pilgrim's Rest yn Ne
Affriea ac wedi copio'r penillion
canlynol oddi ar gerrig beddi
yno. Credaf fod peth 0 hanes
John David Morris)
Eithin
Duon, Uanrug wedi'i gyhoeddi
eisoes yn yr Eeo rai blynyddoedd
yn 61 bellach.

Gwaith Llew Uwyfo sydd ar
garreg ei fedd:

DINORWIG

John Dewi Morris erys am ong
Yma, He huna mewn bro bellenig;
Ond, 'e gwyd yn fendigedig
eto
Heb wyrth i'w effro'n Neheubarth Affrlg.

o

Gwm-y-glo y deuai Mary
Roberts, a fu farw yn 1912 yn 42
mlwydd oed. Englyn 0 waith
Dewi Orwig sydd ar garreg ei
bedd:
Un annwyl yn y glyn unig a roed
Mary hoff garedig,
Huna draw 'rnhell o'i hen dris - nes dele
Ein lor i'w deffro 0 weryd Affng.

RHAN 0 HANES
Y RHYFEL BYD CYNT AF
Dafydd Pritchard 0 Lanrug a'rn
cyfeiriodd at garreg fedd ym
mynwent Llanrug, ac ami y
geiriau: 'G. Caradoc Willia,ns,
1894-1914)' S. S. Empress of
Ireland'. Cred Dafydd mai
dyma'r llong gyntaf yn y Rhyfel
Byd Cyntaf i gael ei suddo gao
dorpedo, ond ni all gadarnhau
hynny. Mae fy ngwybodaeth
innau am hanes y rhyfeloedd byd
yn hynod denau, felly byddai'r
ddau Ddafydd(?) yn falch 0
glywed gan unrhyw un o'n
darllenwyr a mwy 0 wybodaeth.
Ymddengys i'r torpedo gael ei
dyfeisio yn 1864 gan beiriannydd
o Awstri o'r enw Luppis, ond i
Robert Whitehead ei datblygu i
fod yn an marwol o'i danio 0
long danfor.
Ond pwy oedd G. Caradoc
Williams a fu farw'n wr ifanc ar
ddechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf?
Mae'r llythrennau ar y gofeb ym
mynwent Uanrug yn aneglur
bellach, ond gallai fod yn
'Tyddyn Felin'. Tybed oes rhai
o'r teulu'n parhau i fyw yn yr
ardal,
ac sydd a mwy 0
wybodaeth am fywyd byr y gwr
ifanc?
Hanes, gwybodaeth, ymholiad
- anfonwch air neu codwch y
ffon, a chysylltwch a Dafydd
Whiteside
Thomas,
Bron y
Nant, Uanrug (01286) 673515.

Mlaa Marian Jones, Mlnallt, 7 Bro Elld'r, Olnorwig. 870292
DAMWAIN. Drwg oedd gennym
glywed fod Megan, merch Mr a Mrs
Phillip Jones, Ty Capel Sardis, wedi
cael damwain trwy wrthdaro a wal
y capel hefo'i beic ac iddi orfod aros
noson yn Ysbyty Gwynedd. Da yw
deall ei bod bellach gartref ac yn
gwella.
PROFEDIGAETH.Rydym fel ardal yn
anfon ein cydymdeimlad IIwyraf i'r
Parchg Olaf Davies a'r teulu i gyd yn
eu profedigaeth 0 golli tad Mr Davies
yn sydyn iawn yn y de. Derbynied
ein cydymdeimlad IIwyraf.
Anfonwn hefyd ein cydymdeimlad
IIwyraf i Mr a Mrs John Brennan,
Afallon yn eu profedigaeth 0 golli eu
merch, Mrs Annette Shaw, 16 Stryd
yr Wyddfa, Llanberis.
Beed l'r ddau deulu yma gael nerth
oddi uchod yn ystod y dyddiau
tywyll yma.
OIOLCH. Dymuna Mrs Maggie
Griffith, Rhydychen (, Maes Eilian
gynt) ddialch i Gapel M.e. Dinorwig
am y croeso a gafodd tra ar ei
gwyliau yn ei hen ardal. Oymuna pob
IIwyddiant
i' r swyddogion
a
ffyddloniaid
y festri
fach i'r
blynyddoedd a dctel. Diolch i chwi,
Mrs Griffith, am eich lIythyr a' ch
geiriau caredig. Gobeithio y cawn
eich croesawu etc'n fuan iawn.
GENEDIGAETH.
Yn
Ysbyty
Gwynedd ar 26 Medi ganwyd
Gwydion Glyn, mab I Ruth a Glyn
Morris, Foel Gran, brawd bach i
Einion ac Elen. Oymunwn pob

YR

NES
PLYMARA
PHEIRIANNYDD
GWRESOGI
Cynnal boileri nwy,
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau

PEIDIWCH
AGORI
AR STORI
anfonwch hi i

44 Glanffynnon

LLANRUG
Caernarfon
673513

Eco'r Wyddfa

Alwyn a Sarah Jones

•

PENISARWAUN

* Blodau ar gyfer

otel
it Restaur.zant
Llanberis 870203
Ar agor trwy'r flwyddyn ar
gyfer priodasau, dathliadau
bedydd, penblwydd a phob
achlysur arbenniq arall.
Gallwn drefnu adloniant disgo a.y.y.b.
Bwydlen Bar a Restaurant

Anwen Bryn Jones ae Arwel
Hughes 0 Lanberis a briodwyd yn
ddiweddar
yn EgJwys Crist,
LJandinorwig.
gasod a'r gwaith i'w ddechrau yn
ystod mis Tachwedd a gobelthlr ei
gwblhau cyn diwedd y flwyddyn.
Bydd dwy siqlen newydd yn cael eu
gosod ynghyd a ttram ddringo sy'n
cynnwys sleid. Rhaid fu mynd a'r slso oddi yno gan nad yw' n unol a
Oeddf lechyd a Diogelwch. Bydd
matiau newydd yn cael eu gosod yno
ac fe roir wyneb newydd ar y
fynedfa. Wei, blantos qobiethlo yn
arw erbyn y flwyddyn newydd y
cawn weld y cae chwarae ar ei
newydd wedd.
DIOLCH. Dymuna John a Sally
Brennan ddiolch i'w ffrindiau a
chvmdo qron
yn Ninorwig
a
Phenisarwaun am eu cydymdeimlad
a'r carediqrwvdd a ddangoswyd
iddynt yn eu profedigaeth. Mae'r
caredigrwydd yma wedi bod 0
gymorth mawr iddynt hwy fel rhieni
ac hefyd j'w chwaer, Roslynne, yn
ystod eu profedigaeth. Bydd y
rhoddian hael a dderbyniwyd yn
mynd tuag at Ward Macmillan,
Ysbyty Bryn Seiont, Caernarfon.
Diolch yn fawr i bawb.

DRAENOG
Da deall fod gwersi Daearyddiaeth
yn Ysgol Brynrefail wed. bod 0 fudd
garw i un o'i chyn-ddisgyblion sydd
ar fio cychwyn ar anturiaeth oewydd
yng Nghaoada.
Yn aoffodus,
thai odd 0 ddim cymaint a hynny 0
sylw yn y gwersi sillafu! Wnh chwiJio
am y daith rhataf mewn awyren fe'i
cafodd ei hun yn Rhufain ar ei ffordd
i CAGLIARl yn hytrach nac i
CALGARY. Yn eI OL 0, camgymeriad y cwmni teithiau oedd hyn!

GORSAF BETROL
DEINIOLEN
Ffon: (01286) 871521

pob

achlysur
hefyd
Dewis da 0 Lysiau
Fferm
Wyau Free Range
Ar agor saith diwrnod

*
*

bendith, iechyd a hapusrwydd i chwi
fel teulu i'r dyfodol.
YN YR YSBYTY. Da deall fod Miss
Maggie Jane Jones, Foel wedi cael
ei symud 0 Ysbyty Gwynedd i
Ysbyty Eryri a'i bod yn gwella yn ara
deg. Gobeithio gael dod gartref yn
tuan.
DIOlCHGARWCH. Ar 11 Hydref
croesawyd y Parchg Dennis Jenkins,
Llanelli i bregethu mewn oedfa
undebol yn Sardis gydag aelodau
Libanus, Deiniolen. Bu Mr Jenkins yn
weinidoq ar y ddwy eglwys yn ystod
y chwe degau a mawr oedd y croeso
iddo.
Ar
18 Hydref
cynhaliwyd
gwasanaeth
Diolchgarwch
a
gweinyddwyd y sacrament y Cymun
yn Eglwys M.C. Dinoriwig gan y
Parchg John Gwilym Jones, Bangor.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL. Erbyn
i'r Eco ddod o'r wasg bydd tymor y
Gymdeithas wedi dechrau ac fe
gewch hanes y cyngerdd yn y rhifyn
nesaf. Dyma gyfarfodydd
mis
Tachwedd - 5: darlith gan y Parchg
lorwerth Jones Owen, Caernarlon;
19: Sgwrs gan Mr Eric Gray Thomas,
Caernarfon. Bydd y ddau gyfarfod yn
y Ganolfan am 7 o'r gloch. Tal
aelodaeth am y tymer yw £ 1 ac mae
croeso cynnes i bawb.
CAE CHWARAE'R PLANT. Fel yr
addewls yn y rhifyn diwethaf y
byddwn yn dal i frwydro ymlaen
ynglyn a phroblemau'r cae chwarae.
Wei, blant, mae'n braf caeI dweud
fod y cytundeb i'w ailwneud wedi ei

Ar agar 7 a.m. -

870605
LLYSIAU AR
GYFER PleLO

9 p.m. bob diwrnod

Petrol • Disel • Nwy Calor • Glo
Cylchgronau • Papurau Newydd
Cardiau Penblwydd • Wyau
Nwyddau Groser • Melysion
TICEDI LOTERI AR WERTH YMA!
7

LLANRUG
Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. FfOn: (01286) 675384
Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes. Glascoed. FfOn: (01286) 677263
CANOLFAN
GYMUNED
Y
SEFYDLIAD COFFA. Cynhaliwyd
noson goffi i godi arian at y Ganolfan
nos Fercher, 7 Hydref. yn y Sefydliad
Coffa. Dtolchwvd i bawb am eu
presenoldeb a'u cefnogaeth gan Mr
Bob Thomas, Nant-y-glyn. Enillwyr
y raffl oedd Keith Jones, Margaret
Jones, Mrs E. Jones, Iyndale, Mrs
Beryl Thomas, Eryl Pierce Jones.
Rhoddwyd rhodd 0 £10 i' r Sefydliad
Coffa ar gyfer y Ganolfan gan Mrs
G. Kirkpatrick er cof am ei mab,
Nigel, a fu mor weithgar a'i otal am
y gweithgareddau a gynhaliwyd yno,
yn enwedig y Clwb Snwcer. Diolch
o galon iddi.
Bydd tombola yn yr Ysgol Gynradd
nos
Fercher,
4 Tachwedd.
Cefnogwch y noson, os gwelwch yn
dda - bydd y Ganolfan ar gyfer
pawb yn y pentref.
LLONGYFARCHIADAU i Ruth Ann
Evans, 18 Glanmoelyn ar gyrraedd ei
phen-blwydd yn 18 oed ar Medi 19.
Llongyfarchwn hefyd Mrs Anwen
Owen, Bryn Moelyn ar ei phenodiad
yn brifathrawes Ysgol Bro Lieu ym
Mhen-y-groes. Bydd yn cychwyn ar
ei swydd newydd ym mis lonawr
1999. Pob dymuniad da iddi.
GWELLHAD. Dymunwn wellhad
buan i Mr Harri Roberts, Rhes Plas
Tirion sydd wedi cael lIawdriniaeth
yn Ysbyty Gwynedd yn ddiweddar.
Brvsrwch wella i chwi gael dod
gartref.
CYDYMDEIMLWN a Mrs Mai Parry,
Bryn Helj yn ei phrofedigaeth 0 golli
ei brawd,
Mr Sam Jones,
Cwm-y-glo.
DIOLCH. Dymuna Ruth Evans, 18
Gtanmoelyn ddiol'ch yn gynnes iawn
i'w theulu a ffrindiau am y cardiau,
anrhegion a'r arian a dderbyniodd ar
ddathlu
ei phen-blwydd
yn
ddiweddar.
DIOLCH. Dymuna Steffan Price
Jones a'i deulu ddiolch yn fawr lawn
i blant Ysgol Gynradd Llanrug am yr
arian i'r gronfa a gasglwyd yn y
gwasanaeth Diolchgarwch. Fe fydd
Steffan yn teithio i Wlad yr Hat eto
ym mis Tachwedd i gael asesu ei
ddatblygiad. Dloloh yn fawr iawn.
MERCHED Y WAWR. Estynnwyd
croeso cynnes i bawb gan y lIywydd,
Margaret Parry. Cvdvrndeimlwvd yn
ddwys iawn a Pat Jones ar golli ei
mam yn ddiweddar. Da oedd deall
fod Gwenda Roberts a Jean Roberts

yn gwella wedi'u triniaethau yn
Ysbyty Gwynedd ac anfonir cofion
annwyl atynt.
Cynhelir
Ysgol
Undydd
y
Dysgwyr, Sadwrn, 7 Tachwedd yn
Ysgol Maesincla ac mae croeso i
unrhyw aelod 0 Ferched y Wawr
fynd yno i sgwrsio a'r Dysgwyr 02-4
o'r gloch.
Gan fod y gwasanaeth Carolau a
gynhaliwyd y lIynedd wedi bod mor
IIwyddiannus
fe
gynhelir
gwasanaeth Carolau 'Cadwyn y
Nadolig', nos Sui, Rhagfyr 6ed, yng
Nghapel Ebenezer, Caernarfon am 8
o'r gloch. Mynediad trwy raglen a'r
pris yn £2.
Y mae cardiau Nadolig ar werth
am £1.60 y pecyn. Yn ogystal, gan
mai 'Blwyddyn Oarllen' yw hi,
blwyddyn i hybu darllen i bawb, mae
tocynnau lIyfrau i'w caeI am £5 yr
un - anrhegioh ardderchog ar gyfer
y Nadolig.
Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol
Merched y Wawr yn Llandrindod,
Sadwrn, Mehefln 12fed, 199. Bydd
yr Eisteddfod Rhanbarth ym mis
Ebrill
a gobeithir
y
bydd
cynrychiolaeth
0' r gang en cawsom wobrau tu y tro diwethaf.

lona Williams, enillydd y Geaeir; a Si6n Emyr Wynne, enilly Tlws yr Ifane
yn eisteddfod y pentref.
o hogiau direidus, Huw Ceredig,
Dafydd twan, Arthur a 'bach y nvth'
Alun Ffred - 'y tlysaf eto.' medd
Alun Ffredl A hithau'n
dymor
concyrs eafwyd stori dda am hogia'r
Mans yn hel coneyrs hefyd I Cafwyd
cipolwg ar fywyd gwraig gweindog
a pha mor bwysig oedd y swydd
honno iddi hi. Wedi gwrando arno,
dyhead nifer o'r aelodau oedd allafael yn y dyddiaduron neu'r papur
a'r penlsl a dechrau cofnodi'n
ddyddiol
neu'n achlysurol
y
digwyddiadau diddorol a difyr a
ddaw i'r rhan - fel bo cyfnod i' r rhai
a ddaw ar ei holau. Diolchodd Ann
Ifans iddo am rannu mor 0 brofiadau
diddorol gan brofi pa mor werthfawr
yw cael bod yn berchen ar berlau 0

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

ysgnfau fel rhai y fam arbennig hon.
'No son
0
Gerddoriaeth
Draddodiadol' a gelr nos Fawrth,
Taehwedd 10fed am 7.30 p.m., yn
Ysgol Grynradd Llanrug. Felly dewch
atom i wrando - ae i ymuno a'r
Mudiad.

MAE'R

SAMARIAID
YN GWRANDO
YN ABBEY ROAD

BANGOR
(01248)
354646

-

Alun Ffred Jones - gwr gwadd
Merched y Wawr - yn annerch ar
y testun 'Dyddiaduron Mam'.
Y gwr gwadd oedd Alun Ffred
Jones, eynhorydd, cyfarwyddwr
Ffilmiau'r Nant ac yn amlwg yn
ddiddanwr. Diddanu'r aelodau gyda
pvnau 0 ddyddiadur ac vsqnfau a
ysgrifenwyd mewn iaith gyhyrog
gan ei fam. Ei fam yn amlwg yn
ddiwylliedig iawn ae yn hoff 0 natur,
cerdd a phobl. Cafwyd cip ogleisiol
o fam ifane yn magu teulu 0 bedwar

Gwasanaeth Trylwyr
gan y bobl BROFFESIYNOL
Gwasanaeth Personol Cyfeillgar i CHWI
Y Gwasanaeth Technegol Gorau
i' ch CAR. Cystal a
Gwasanaeth Prif Ddeliwr
Felly, pa gar bynnag yClych MOT
CHWI yn ei yrru,
r--,
o Audi i Zastava

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI Ar agor

AUNFA
Ff6n/Ffacs: 650291

R

9-7pm
9-5pm Sadwrn
Ar Gau
Sui a Mercher

Dewis eang
o Welyau a 3PISuites.
Llenni Venetian a Llenni Roler.
5,000 lIathen sgwar 0 garpedi
mewn stoc - allwch chi
fforddio prynu 0 batrymau?

GLANHAU CARPEDI GYDA STIMVAK
8

GWASANAETH FFRAMIO LLUNIAU
Arbenigwyr ar fframio gwaith edau a nodwydd
Nifer helaeth

0

luniau ar werth

Dewis eang yn cynnwys:

IVOR STUBLEY :: KEITH ANDREW
KEITH BOWEN :: ROB PIERCY

PARe PADARN, LLANBERIS (870922)
(Ar gau dydd Sui a dydd Llun _vrz vstod _v gaeaj)

•

DEINIOLEN
w. O. Wiliams,

6 Rhydfadog. Ff6n: (01286) 871259
•

Camera yng ngofal Valmai Williams, Hatte, 2 Rhes Faenol Ff6n: 871174
MERCHED Y WAWR. Cynhaliwyd y
cyfarfod cyntaf nos Lun, Medi 21 a
daeth
cynulliad
da ynghyd.
Estynnwyd croeso cynnes gan y
lIywydd, Mrs J. Eirlys Williams.
Cydymdeimlwyd
Mrs Marian W.
Williams yn ei phrofedigaeth a golli
ei phriod, Mr Bobby Williams.
Antonwyd ein cofion at Miss M. J.
Jones sy'n
wael yn Ysbyty
Gwynedd. Dymunwyd adferiad buan
iddi. Roeddem yn falch 0 weld rhai
o'r aelodau a fu'n wael yn 61 gyda ni.
Ein gwr gwadd oedd Mr Dewi
Tomas, Carmel ac ymunodd ei ferch,
Gwenllian ag ef i gyflwyno peth 0
hanes pentref Carmel a'r cyffiniau.
Cafwyd nason ardderchog yn eu
cwmni a phawb yn mwynhau'r
atgofion
a'r farddoniaeth
a
gyflwynwyd ganddynt. Diolchwyd
gan y lIywydd a chan Miss E. Wyn
Jones. Gwnaed ybaned gan Miss N.
Owen, Mrs J. Jones a Mrs M. C.
Griffith. Enillwyd y raftl gan Miss E.
Wyn Jones.
8ydd y cyfarfod nesaf ar Hydref
19 pan geir sgwrs (f' Reflexology gan
J. Vaughan Owen.
LLONGYFARCHIADAU
I Marina
Gwilym, Pros Karren, Ffordd Deiniol
ar enedigaeth mab, Harri Marzelus
Jones, ar 25 0 Fedi.
PLAID CYMRU. Enillwyr Clwb 100
am fis Medi - £10 Mrs Eurwn
Williams, 32 Hafod Olau; £5 Mrs M.
C. Jones, Tan-v-caerau. Mis Hydref
- £10 Mrs Gwyneth Fretwell, 21
Heol Gelert, Caernarfon; £5 Mrs
Gwen Griffith, Fron.
EGLWYS CRIST LLANDINORWIG.
Am 6 o'r gloch yr hwyr ddydd SuI.
18 Hydref, a hithau hefydd yn
ddygwyl St Luc yr Efengylwr,
cynhaliwyd
gwasanaeth Diolchgarwch am y cynhaeaf ar ffurf
Gosber Cymraeg. Y pregethwr
gwadd oedd y Parchg Emyr Owen,
8angor a fu, hyd yn ddiweddar yn
Guran ym mhlwyf
rheithorol
Llanberis a Llanrug, sydd bellach yn
Glerig Mewn Gofal a eglwys Maesy-groes, Llanllechid ac sydd hefyd yn
rhan
a dim a weinidogion
cydenwadol sy'n gwneud gwaith
ecwmenaidd yn mhlwyf 8angor.
Roedd adeilad yr eglwys wedi'i
haddurno'n hardd fel arfer ada oedd
gweld cynulleidfa gref wedi dod
ynghyd. Cyfeiriwyd yn benodol at
ddau glaf yn ystod y gwasanaeth,

sef Mrs Elspeth Griffith y Warden a
Mrs Gwyneth Price, y ddwy wedi
derbyn
lIawdrlniaethau
yn
Manceinion yn ddiweddar and sydd
bellach yn gwella. Dymunwyd hefyd
adferiad iechvd i bawb arall sydd
mewn anhwylder.
Prynhawn
Llun, 19 Hydref,
cafwyd gwasanaeth Diolcharwch
arbennig gan blant yr Ysgol Sui ac
anerchiad ar y diwedd gan y Clerig
Mewn Gofal. Eto daeth cynulleidfa
dda i'r gwasanaeth hwn i weld a
chlywed y plant yn moll Duw am ei
haelioni i nl.
Dymuna'r Parchg Tegid Roberts a.
swyddogion yr eglwys ddiolch i
bawb a anfonodd roddion 0 flodau,
ffrwythau
a lIysiau i addurno'r
adeilad ac i'w gosod yn offrwm 0
flaen yr allor.
CYMDEITHAS
CYFEILLION
EGLWYS CRIST. Cyfarfu aelodau'r
Gymdeithas newydd han am yr
eildro yn yr eglwys nos Lun, 5
Hydref, pryd y catwyd Swper
Cynhaeaf amheuthun dros ben
wedi'l baratoi gan yr aelodau. Y
siaradwr
gwadd oedd Dafydd
Whiteside
Thomas, Llanrug a
rhoddodd anerchiad diddorol iawn
am un neu ddau 0 achosion rhwng
tenantiaid a landlordiaid y plwyf
oddeutu can mlynedd yn 61. Bu'r
fenter arbrofol hon yn IIwyddiant
ysgubol ac edrvchrr ymlaen am
gyfarfod tebyg eto y flwyddyn
nesat. Bydd cyfarfod nesaf y
Gymdeithas am 7 o'r gloch nos Lun,
2 Tachwedd, pryd y bydd Miss
Moeller a Miss Mathews yn dangos
sleidiau o'u taith i Alaska. Cynhelir
cinio blynyddol y Gymdelthas yng
Ngwesty Bryn Eisteddfod, Clynnog
Fawr nos Wener, 11 Rhagfyr. Mae'r
wybodaeth am y cinio hwn eisoes
wedi'i roi i'r aelodau. Mae tocyn
aelodaeth, sy'n cynnwys rhaglen y
flwyddyn, ar gael gan Mrs Eileen
Hughes a'r gost yw £3 y flwyddyn
a 50c y cyfarfod i'w rhoi i'r
trysorydd, Mrs Gwen Griffith, Fron.

I drin a thrwsio
pob math 0
beriannau qwnio

Hydref31:
GWAUN GYNFI

a

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE
21 Stryd Fawr
PORTHAETHWY
Ffon: (01248)
714043 neu
(01286) 674520
Edau, Nodwyddau
ac ati mewn stoc

CEFNOGWCH
EICH
EISTEDDFODAU
LLEOL

Tachwedd 7:
WAUNFAWR
BETHEL
Bwriadwn gyhoeddi Atodiad
Eisteddfodau'r fro eto eleni.
A wnaiff ysgrifenyddion
HOLL eisteddfodau'r ardal
anfon canlyniadau, cynnyrch
Uenyddol a Uuniau at y
golygyddion erbyn
TACHWEDD 20.

Cyhoeddir yr Atodiad yn
rhifyn Nadolig yr Eco

Dyma Ninghui 0 China a iu'n treulio seibiant yng nghartref ei ehyfaill
Sion Rees Williams, AlIt Riwth, Pontrhythallt. Mae hi'n gyfieithydd gydag
UNESCO ae ynglyn a'i dyletswydd yn teitbio ledled y byd. Mae'r ddau'n
cvdweitbio ym Mharis.
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Penderfynodd un creadur bach 0 Lanberis brynu gweJynewydd o'r
siop DIY. Ond wedi gosod y bariau pren ar waelod y gwely roedd
'na fwlch rnawryn un pen - GWlLia'r mesuriadau y tro nesa, was!

OLIG
Mae'r elusen Pwrs y Samariaid / Ymgyreh Plentyn y
Nadolig yn easglu anrhegion Nadolig i blant anghenus
eleni eto. Dros y blynyddoedd mae miliynau 0 blant
mewn gwledydd fel Bosnia a Romania wedi derbyn
boes esgidiau yn llawn 0 anrhegion.
Mae rhai o'r ysgolion Ileal yn brysur yn easglu boesus
ar hyn 0 bryd a'r plant yn rnwynhau paratoi'r anrhegion
yn ofalus.
Cafwyd eefnogaeth ardderehog i'r ymgyreh hon yn lleol
ers blynyddoedd. Os ydyeh am baratoi boes eleni ae
heb gael y daflen a'r label arbennig sydd i'w rhoi ar
y bocs, cysylitweh a John Pritchard, Cllfynydd,
Llanberis, Ffon: (01286) 872390.
Mae'r elusen yn gofyn am £2 gyda phob boes i dalu
am gost eludo'r anrhegion dramor.
Mae'r holl fanylion ar y daflen am sut i baeio'r boes
a beth e11irei gynnwys.
Gallweh anfon y boesus i'r cyfeiriad uehod erbyn
Tachwedd 27.
9

LLANBERIS

Ffair Aeaf yr Arngueddfa

Gwyneth ae Eifion Roberts, Becws Eryri. FfOn: 870491.
Camera yn ngo1&1John Pritchard, CUfynydd. Ff6n: (01286) 872390
CYMDEITHAS Eglwys St Peris a
St Padarn. Cafwyd noson ddiddorol
iawn nos lau, Hydref
1, pan
groesawyd y Parchg Huw Gwynfa
Roberts yn wr gwadd i Gymdeithas
yr Eglwys, a gynhaliwyd
yn y
Rheithordy. Dechreuwyd y cyfarfod
trwy weddi dan arweiniad Mrs
Nancy Jones, Stryd Newton, a
chroesawodd y Cadeirydd, Mrs Ann
Parry-Jones Mr Roberts a'i briod,
sydd yn un 0 ferched Llanberis, i'n
plith. Dymunwyd gwellhad buan i
amryw o'r aelodau sy'n wael eu
hiechyd ar hyn 0 bryd.
Gyda chymorth sleidiau a lIyfrau
albwm cafwyd
sgwrs ddifyr a
chartrefol iawn yn dweud hanes y
cerdyn post ers dechrau' r ganrif pan
ddaeth anfon cerdyn ar wahanol
achlysuron yn beth poblogaidd. Yn
naturiol y cardiau 0' r ardal yr. dangos
y gwahanol
strydoedd,
siopau,
gwestai a'r addoldai oedd yn ennyn
y diddordeb mwyaf ac yn destun
lIawer sgwrs ymysg yr aelodau.
Diolchwyd
i Mr Roberts, a'r
gwragedd te, Mrs Evelyn Williams a
Mrs Heulwen Edwards, gan Mrs
Clara Roberts. Hi hefyd enillodd y
raffl.
LLEISIAU LLIWEDD. Bu'r parti yn
cynnal oedfa'r hwyr yn Capel Coch
ar 6 MedL Ar Fedi 25ain roeddent yn
cymryd rhan mewn cyngerdd yn
Llanfairpwll, er budd Uned Cancr
Ysbyty Gwynedd, gyda Cor Dyffryn
Nantle, Hogia'r Wyddfa a Broc Mar.
Yng Nghanolfan Dydd Maesincla
y buom ar Hydref 19 ac yn cynnal
oedfa
hwyrol
yng
Nghapel
Cefnywaun, Deiniolen ar Hydref 25.
Buom yn cynnal Noson Lawen yn
Niwbwrch, Man ar 29 Hydref.

Ymgeisydd

y Blaid

Mae Plaid Cyrnru wedi dewis un
o wyr busnes amlycaf y pentref
yn ymgeisydd igynrychioli Ward
Llanberis ar Gyngor Gwynedd.
Mae'r sedd yn wag yn dilyn
ymddiswyddiad y Cynghorydd
Noel Davies.
Danny Roberts yw perchennog Y Bistro, un 0 dai bwyta
mwyaf poblogaidd
Llanberis.
Mae'n wr lleol, wedi byw yn
Llanberis ar hyd ei oes, ac yn 52
mlwydd oed. Mae'n Gadeirydd
Cymdeithas
Gyhoeddusrwydd
Uanberis.
Cynhelir YI Etholiad ddydd
Iau, Tachwedd 19.
Gellir
cysyll tu a Danny
Roberts drwy ffonio Llanberis
871278.
10

Caws om gr09so cynnes iawn ym
mhob un o'n cyngherddau.
UNDEB Y MAMAU. Cynhaliwyd y
cyfarfod misol bnawn Mawrth, 6
Hydref, yn y Rheithordy. Y Parchg
Emyr Owen, ein cyn-gurad,
a
gymerodd y gweddi'au gyda Mrs
Audrey Evans yn darllen rhan o'r
Ysgrythur.
Y Parchg Emyr Owen oedd ein gwr
gwadd hefyd a chafwyd
amser
hynod 0 ddifyr yn ei gwmni yn egluro
rhan o'i waith ym mhlwyf Bangor a'r
cylch. Mae ei waith bellach yn dra
gwahanol fl Ficer yn hytrach na
gwaith Curad, meddai, ac fe'n
sicrhaodd ei fod yn hapus lawn yn
ei swydd newydd ac yn mwynhau'r
sialens a'r amrywiaeth yn fawr.
Roeddem yn falch 0 ddeall fod
Dawn, ei briod, a Poppy ei ferch
fach, yn setlo yn eu cartref newydd.
Balch iawn oeddem 0 dderbyn
aelod newydd i'n pllth, sef Mrs
Gwen Williams, 2 Maes Padarn, a
gobeithiwn
y bydd yn hapus yn ein
.
cwrnm.
Mrs Clara Roberts a Mrs Marjorie
Edwards oedd yn ymorol am y baned
a diolchwyd iddynt ac i'r Parchg
Emyr Owen gan Mrs Bet Hughes ac
fe eiliwyd y diolch gan Mrs Kathleen
Williams.
Adroddwyd
y Gras i
derfynu'r cyfarfod.

Hollti llechen fydd un o'r gweithgareddau ar eich cyfer yn y Ffair
Aeaf yn y Gilfach Ddu dydd Sadwm a dydd SuI 28 a 29 Tachwedd.
Cofiwch am y diwrnod hwyliog a phrysur hwn. Mae'r Amgueddfa
yn cynnal y Ffair yn gynharach nag arfer elni a bydd Sian corn yn
siwr 0 alw heibio.
•

DATHLU PEN-BLWYDD. Dymuna
Gloria Pitts, Glan'rafon Bungalows,
ddiolch 0 galon i bawb am y cardiau
a'r anrhegion a dderbyniodd ar
achlysur dathlu el phen-blwydd yn
70 oed. Diolch arbennig i Bev.
PLAS PENGWAITH. Croesawn adref
o'r ysbyty Mr O. G. Jones a Mrs D.
M. Jones a gobeithiwn bod y ddau'n
gwella. Yn yr ysbyty ar hyn 0 bryd
mae Mrs M. Munro ae mae pawb
yma yn cofio ati ac yn dymuno iddi
wellhad IIwyr a buan.
Dathlodd Miss M. Williams a Mrs
F. Fisher eu pen-blwydd yn ystod
mis Hydref.
Gobeithio
iddynt
fwynhau eu diwrrod.
Estynnwn groese cynnes 1 Mr T.
A. Pritchard sydd wedi dod atom am
gyfnod.
Yn dawel yn y cartref bu farw Mrs
Rose Williams,
gynt 0 Vaynol
Cottages,
Llanberis.
Cymeriad
distaw, hoffus a pharchus ydoedd a
phob amser yn barod i helpu ac fe
fwynhai cwmni ei theulu a'i ffrindiau.
Bu yma ym Mhlas Pengwaith ers
1995. Bu gwasanaeth yn Eglwys St
Padarn ar 30 Medi ac yna yn
Amlosgfa Bangor. Cydymdeimlir a'r
teulu yn eu profedigaeth.
ENILLWYR Clwb Ffnndiau Ysgol
Dolbadarn am fis Hydref - £35 Mrs
J. Vaughan, 1 Rhesdai Cambrian
(87); £25 Mr F. Hill, Stryd Turner
(199); £15 Mrs G. Roberts, Waterfall
View (142); £10MrsC.
Hughes, 1
Stryd lanci (90); £5 Mrs E. Thomas,
9 Stryd y Ffynnon (148).
Y GYMDEITHAS
LENYDDOL.
Cynhaliwyd cyngerdd dan arweiniad
Mr John Huw Hughes yn tesn Capel
Coch nos Fawrth,
Hydref
13.
Cafwyd
eitemau amrywiol
gan
aelodau'r Gymdeithas a diolch i
bawb a gymerodd ran.
Bydd y cyfarfod nesaf nos Fawrth,
Tachwedd
10 yng nghwmni Mr
Norman Williams, Brynrefail.

Glaw, glaw a
hi pan oedd
Cyhoeddwyd
chau am fod

mwy 0 law fu hi yn ddiweddar. Ond eira a rhew oedd
yr hogia yma yn sglefrio ar Lyn Padarn ers talwm.
y llun yn wreiddiol yn Y Cymro. Roedd yr ysgol wedi'i
y pibellau dwr wedi rhcwi.

Pvvy yvv'r

rhain?

Yo Y Cymro hefyd y gwelwyd y llun hwn. Ond pwy yw'r rhain sy'n
cael llofnod Roben Beatty mewn gwesty Ileol? Ac er mwyn i'r
golygyddion gael dangos eu hoedran ... a'u hanwybodaeth ... pwy
oedd Robert Beatty?

DOION YSGOL BRYNREFAIL
FY MHROFIAD GWAITH
yn yr Amgueddfa lechi
llanberis
BOm ar fy mhrofiad gwaith o'r
ysgol am wythnos a Fedl 28 hyd
Hydref 2 yn yr Amgueddfa Lecm
yn Llanberis. Roedd hyn yn brofiad
da i mi o'r byd gwaith. Roeddwn
yn gweithio 0 9.30 a.m. hyd at
4.30 p.m. ac yn cael awr i ginio.
Roedd pawb yno reit groesawus
a chefais wneud lIawer 0 dasgau
gwahanol. BOm yn helpu Gareth
yn y lie ffilrn 3-D ac hefyd cefais
lanhau injan stem o'r enw Una
gyda Douglas. Hefyd bOm yn
gwneud IIun tren ar lechan gyda
Johnny B. BOrn 0 gwmpas y
ffowndri yn gwylio Elwyn yn mynd
ymlaen gyda'i waith.
Mae caffi yn cefn yr amgueddfa
lie rydych yn cael bwyd cartref
gwahanol. Cefais ginio ynbo un
diwrnod sef pei oen a sglodion ac
roedd yn flasus iawn.
Mae 22 0 bobl yn gweithio yn yr
amgueddfa ac maent I gyd yn
gwneud rhywbeth gwahanol fel
gweithio
yn
y
s wyddfa,
marchnata, gweithio yn y siop,
hollti llechi, sydd yn cael ei gyrru
i chwarel
Penrhyn i gael eu

/

gwerthu.
Maent
yn gwerth
swfenirs wedi eu gwneud 0 lechi
yn siop yr amgueddfa.
Cefais hefyd brofiad 0 weithio
yn y swyddfa gyda Julie a Celia a
chael
cyfle
i
ddefnyddio
cyfrifiadur. Felly cefais brofiad 0
wneud
pethau
gwahanol.
Mwynhais fy hun yn fawr lawn yn
gweithio
yn yr Amgueddfa
a
buaswn yn mynd yn 61 rhyw dro
eto.

Llongyfarchiadau j jennifer a Phillip Morgan a Delyth Pritchard ar gael
tystysgrif un seren am ganwio. Da gweld camp newydd yn amlygu ei
hun gan ein disgybhon.

Y mweliad

DAFYDD EMRYS

Cafodd Iwan Morris, BI. 7, 0
Lanberis ei ddewis i chwarae rygbi
i dIm 0 dan 12 oed gogleddorllewin Cymru yn erbyn tim o'r de
ar y 4ydd 0 Dachwedd ar gae rygbl
Bethesda am 6.30 o'r gloch. Pob
Iwc rddon gWlsgo'r crys rhif 8.

Gemau Pel-droed yn
erbyn Y S901 Eifionydd
Cynhaliwyd gemau hoci Gwynedd yn erbyn MOn a Chonwy a braf oedd
gweld aelodau o'r ysgol yn y ddau dim, sef - 16 a - 18.
Cafodd Sian Green 0 Lanrug el dewis yn gapten y tim - 16 a oedd
hefyd yn cynnwys Becky Jones, Claudia O'Donnell a Diana Roberts y dair 0 Lanberis.

Llinos Williams 0 Fethel oedd capten y tim - 1 8 a oedd hefvd yn
cynnwys Kelly Williams, Llanrug a lona Williams, Llanrug.
Y canlyniad oedd i dIm Gwynedd ddod yn gyntaf yn y gem au - 16 ac
yn ail yn y gemau - 18. Da iawn genod. Mae'n brat gweld eich
IIwyddiant.
Gemau Ysgol v Ysgol Dyffryn
Nantlle. Colli wnaeth tim pel-rwyd
- 14 yr Ysgol 0 7 gol i 3.
Chwaraeodd y tim yn frwdfrydig
ac efo tipyn bach mwy 0 ymarfer

byddant yn profi IIwyddiant.
Enillodd tim hoci - 16 0 7 gOI
i O. Mae dyfodol addawol iawn i'r
tim yma ond iddynt ddal i weithio'n
galed a chadw'r brwdfrydedd.

Blwyddyn 9:
Sori! Dim byd newydd i'w ddweud
heddiw. Enillodd hogia dan bedarr
ar ddeg oed Brynrefail eto. Y tro
hwn sefydlwyd record newydd
wrth i ru ennill 0 naw g61 i ddim.
Paul Hughes agorodd y sgorio.
Aeth yn ei flaen , sgorio eto, a'r
sgorwyr eralll oedd Marcus Orlik,
Jonathan Gordon (2) ac Owain
Morris
(3).
Sgoriodd
ysgol
Eifionydd
'own goal'
hefyd.
Gallai'r sgc5ryn hawdd fod yn fwy
ond methwyd dwy gic 0' r smotyn
gennym. Wnawn ni ddim dweud
pwy fethodd, ond os ydych eisiau
gwybod, chwiliwch am y wynebau
cochl
Anaml iawn y cafodd
Ben
Boothroyd
a Gavin Davies, y
golwyr, eu prof ond yn yr all
hanner arbedodd Gavin yn gampus
i slcrhau na ildiwyd gol.
Yn anffodus aeth Marcus Orlik
oddi ar y cae wedi iddo anafu ei
goes. Mae pawb yn y tim yn
dymuno gwellhad buan iddo.
Felly rydym drwodd
i'r ail
rownd. Gobeithio y chwaraewn ni
fel hyn drwy'r tymor ac ennill
cwpan Cymru eto.
DAFYDD PRITCHARD A OWAIN MORRfS

BlWYDDYN

7:

Yn anffodus colli wnaeth tim
blwyddyn 7 0 2 gOI i 1. Roedden

it Glan-Ilyn

Gwlychu, chwerthin, glwychu,
bwyta a dawnsio fu hanes eriw
blwyddyn 8 a 9 ar eu penwythnos yng Ngwersyll yr Urdd,
Glan-llyn. Bu'r penwythnos 0
ganwio, hwylio, nofio a dringo yn
un llwyddiannus and blinedig ae
ofer fu'r ymdrech i geisio eadw'n
syeh fel darganfu Gavin, 'Dwi
ddim isio mynd ar y llyn'.
'Mae Sarah Margaret yn sal.'
'Mae Collette wedi briof'i
throed," oedd ychydig
o 'r
ewynion fu'n rhaid i Mrs
Gwyneth Metcalfe, Mr Elfyn
Roberts a Mr Mark Potter ddelio
a hwy. Er yr holl gwynion a'r
dillad gwlyb mwynhaodd pawb
eu penwythnos ae roedd Chris
Williams wrth ei fodd yng
nghwmni'r swogs!!!!
l1JNOS W'lL1JAMS

ni'n chwarae'n well na Phorthmadog
Cafodd Mathew lawer
cyfle I sgorlo ond methodd wneud
hynny. Cawsom ni ddwy gic rydd,
a Mathew
yn taro 'r trawst
ddwywaith.
Sgoriodd Carl g61
hefyd.
Roeden ni'n chwarae
gormod efo'r bel yn Ie ei phasic i'n
gilydd.
MAL VIN PRITCHARD

PYTIAU CHWARAEON
• Llongyfarchiadau i Owain Sion
Williams fu'n cynrychioli tim
rygbi dan 14 oed Eryri yn erbyn
tim Dinbych. Enillwyd y gem
gan fechgyn Eryri.
• Llongyfarchiadau hefyd i Owain
ynghyd a Marcus Orlik, Owain
Morris ac Alister Addison sydd
wedi eu dewis i dim pel-droed
dan 14 oed Gwynedd fydd yn
chwarae yn erbyn Conwy.
• Bu tim bechgyn hyn yr Ysgol yn
chwarae yn erbyn Coleg Menai
yng Nghwpan dan 19 oed Ivor
Tuck.
Wedi gem dda ac
ymdrech lew gan dim yr YsgoI,
Coleg Menai oedd yn fuddugol
o 4 g61 i 2.
• Llongyfarchiadau mawr i Ellen
Robinson 0 Fethel ar gael ei
dewis i chwarae pel-rwvd i dim'
-18 Gwynedd a thim - 18
Eryri. Maes 0 law bydd yn cael
mynd i dreialon Cymru. Pob Iwc
iddi yno.

11

,

•

.,,

BETHEL
Geraint Ens, Cilgeran. FfOn: (01248) 670726

Camera yn ngotal Richard LI. Jones, 5 Y DdOI. Ff6n: (01248) 670115
•
•

,

MERCHED Y WAWR. Cyfarfu'r
gangen yn yr Ysgol Gynradd nos
Fercher, Hydref 14. Croesawyd
pawb gan Mrs Anne Ells. y lIywydd.
Dymunodd wellhad buan i Mrs
Gwyneth Price sydd wedi cael
lIawdriniaeth
ar ei chalon yn
Manceinion; hefyd Mrs Alys Jones
ar 01 ei lIawdriniaeth. Dymunwyd
adferiad buan hefyd i wyr Mrs Nancy
Williams a Mrs Deilwen Hughes, y
ddau wedi bod yn yr ysbyty. Llongyfarchwyd Mrs Rita Williams ar gael
ei hethol
yn is-ysgritennydd
Rhanbarth Arfon. Gofynnodd
i
unrhyw aelod gysylltu a hi os oes
ganddynt ddiddordeb i helpu gyda
darllen ar y cyd gyda phlant yr Ysgol
Gynradd.
Mae cardiau Nadolig a thocynnau
lIytr Merched y Wawr ar werth gan
Mrs Margaret Rees; hefyd, am £2 yr
un, rhaglenni gwasanaeth carolau
Merched y Wawr Rhanbarth Arton a
gynhelir yn Eglwys Ebeneser nos
Sui, Rhagtyr 6.
Mrs Nesta Jones 0 Bantglas oedd
y wraig wadd a chafwyd noson
ddiddorol iawn gyda Nesta yn
sgwrsio a dangos fideo 0 fywyd
cerddorol ei mab, Bryn Terfe!.
Llongyfarchodd y lIywydd Nesta ar
fod yn nain unwaith eto. Diolchwyd
iddi gan Mrs Gwyneth Jones.
Paratowyd y te gan Mrs lynwen
Morris, Mrs Cemwen Williams a Mrs
Glenys Griffiths. Enillydd y raftl oedd
Mrs Alwena Hughes-Jones, Llanrug.
Bydd y cyfarfod
nesaf nos
Fercher, Tachwedd 11, pan geir
noson 0 Frethyn Cartref gyda rhai 0
aelodau'r gangen yn diddori.
ENILLWYR Clwb 200 y Neuadd
Goffa am fis Medi: £20 E. Watkin,
Ty'n Lon (131); £10 William Parry,
11 Tan-y-buarth (129); £5 yr un i
Freda Jones, 3 Rhos-lan (151); Wyn
Morris, Fachell (136); Gwyneth

Price, Bro Eglwys (94); William
Humphreys, Llwyn Hudol (60); Ellen
Jones, Glas Ynys (212); Susan
Newton, llwydiarth (213); Olwen
Williams, 8 Stad Eryri (18).
YR EISTED DFOD. Cynhelir yr
Eisteddfod
ddydd Sadwrn,
7
Tachwedd, yn y Neuadd Goffa.
Dechreuir am hanner dydd a 6 o'r
gloch yr hwyr. Eleni cyflwynir Tlws
er cot am Sian Robinson i enillydd y
gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus. Y
testunau yw: (i) Gorau Cymro,
Cymro dwyieithog; (ii) Chwrae gem
y dynion; (iii) Brad y bandiau
Cymraeg; (iv) Yr hen a wyr a'r itanc
a dybia.
Os dymuna rywun gytrannu at y
raffl (bocs 0 nwyddau) neu roi
unrhyw wobr aralt cysyllted
Sheilagh Foulkes.
Y GYMDEITHAS
LENYDDOL.
Agorwyd tymor y Gymdeithas gyda
chyngerdd
yng nghwmni
parti
Clychau'r Grug dan arweiniad Glenys
Griffiths yn festri'r Cysegr, nos
Fawrth, Hydref 27.
Bydd yr ail noson nos Fawrth, 17
Tachwedd yn y Cysegr pryd y
disgwylir Mr Gwilym Owen, Bangor
i roi sgwrs i'r aelodau. Croeso
cynnes i bawb.

a

DIOLCHGARWCH.
Cynhaliwyd
gwasanaethau
Diolchgarwch
y
Cysegr ddydd Sui a dydd Llun,
Hydref 18 a 19. Fore Sui catwyd
gwasnaeth Diolchgarwch yr Ysgol
Sui a gwnaed casgliad 0 £ 137 tuag
at gronta Michael Hughes-Williams,
Llanberis. Yn ystod y gwasanaeth
catwyd anerchlad ddifyr iawn gan
Mererid Williams, Caernarfon gan
ganolbwyntio ar y gwahaniaeth sydd
rhwng cytoeth gwledydd y gorllewin
a'r Trydydd Byd a phwysigrwydd
rhannu' r hyn sydd gennym a'r
gwledydd sv'n newynu.

Llongyfarchiadau i'r Swyddfa Bost a'r postmon Ileol am
sicrhau bod y llythyr gyda'r cyfeiriad isod wedi cyrraedd
pen ei daith, sef Llwyn Eithin, Bethel, a hynny 0 fewn
dau ddiwmod o'i bostio yn yr lseldiroedd.

Cor Meibion Dyffryn Nantile
Mr. J. Griffith
Uwyn zfirlain, Rethet, Caernadoa
Gwynveld LL55 lAX
Wales GB

Gvvest:y

arn
L

ERIS FfOn: 870277

Sioned Catrin Davies a enillodd dlws y Prif Lenor yn Eisteddfod
Penisarwaun yn ddiweddar. Roedd hefYd yn iudduqo! ar yr adrodd e'r
ddeuawd, yn ail am ganu'r piano, ae yn aelod o't cor buddugol.

CLWB ERYRI
Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y
tymor nos Wener, Hydref 2,
pryd yr estynnwyd eroeso i'r
aelodau gan y llywydd newydd,
Alwyn Evans, Caemarfon. Cyn
mynd ymlaen at faterion eraill,
cyfeiriodd
at golli yr aelod
ffyddlon ae annwyl, Bobbie
Williams, Deiniolen, a fu farw fis
Medi. Talwyd teymged sernl a
diffuant iddo gan ei gyfaill ac islywydd y Clwb, John Emlyn
Hughes,
Racca.
Ar nodyn
hapusaeh, soniwyd am wellhad
Ralph Jones, Llanberis a gafodd
driniaeth lawfeddygol ddwys a
ehymbleth
ym Manceinion
ddeehrau'r haf. Uawenydd oedd
clywed ei fod ar y mendio ae y
eawn ei gwmni a'i gyfraniad eto
eyIl bo hir.
Yn ei sylwadau rhagarweiniol,
diolchodd y llywydd hefyd i'r
ragflaenydd, Cledwyn Pritchard
Jones, Llanberis am ei arweiniad
yn ystod y tymor a fu a sicrhaodd
i'r Clwb lewyrch a phrysurdeb;
ac i John Hugh Hughes am ei
drefniadau trylwyr a diddorol
parthed y wibdaith flynyddol ar

CHIROPODIST

Hen Safle Marconi
Waunfawr

Gwasanaeth
yn eich cartref

* OFFER RHAGOROL *
* YST AFEllOEDD NEWID *
* CAWODYDD *
* TAlU WRTH Y DRWS *
* DIM ANGEN CADW LlE *
ORIAU AGOR:
11 a.m. - 9 p.m. Llun - Gwener
, 0 a.m. - 9 p.m. Penwythnosau
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lOLO HUWS-ROBERTS

CANOLFAN
FFITRWYDD P.C.

(01286) 650011

Am groeso cartrefol Cymreig bob amser Aneuryn Jones a'r staff.

20 Mehefin.
Cafwyd llu 0
ymddiheuriaedau
am
absenoldeb
ac fel canlyniad
roedd y gynulleidfa'n ysgafnaeh
nag y bu ers amser. Hefyd,
collwyd dau aelod a bydd angen
meddwl am lenwi'r bylehau rhag
blaen. Cyflwynwyd siaradwr y
noson, sef y llywydd gan ei
ddirprwy
a ehafwyd
sgwrs
ddiddorol ganddo ar Ynys Enlli
drwy'r canrifoedd. Plethodd ei
sylwadau'n ddeheuig ddigon i
gynnwys cyfnod aur y seintwar
a'r amseroedd mwy brith pan
fu'r ynys yn lloches mor-ladron
ae wedyn yn rhan 0 stad yr
Arglwydd
Newborough
pan
sefydlwyd achos ac ysgol yno.
Wedi trafodaeth a lluniaeth
ysgafn, diolchwyd i'r siaradwr
gao Dafydd Ellis, Brynrefail a
ehyhoeddwyd bod y eyfarfod
nesaf ar nos Wener, Tachwedd
6, pryd y eeir anerehiad gan y
Parehg
Gwynfor
Williams,
Caemarfon, gyda Dafydd Ellis
yn y gadair.

PRiSIAU:
1 sesiwn £3 10 sesiwn £25
Tocynnau 6 a 12 mis ar gael

• L • Parry
M.S.S.Ch., M.B.Ch.A.

57 Glanffynnon

LLANRUG
Ffon:

(01286) 675754

PENISARWAUN
Mrs Ann Evans, Sycharth. Ff6n: (01286) 872407
I .....

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, llanrug. Ff6n: 677263
NEWYDDION O'R YSGOL. Ar
ddeehrau'r
flwyddyn
addysgol
newydd deehreuodd tri aelod 0 staff
ar eu dyletswyddau o'r newydd, sef
Mrs Carol Jones, sy'n dysgu'r plant
rneithrin ae yn Adran y Babanod; Mrs
Sian Jones sy'n dysgu BI. 5 a 6; a
Mrs Nan Rowlands sy'n eynorthwyo
gydag anghenion addysgol arbennig.
Croeso I'r dai ohonoeh a gobeithio y
byddweh yn hapus ym Mhenisarwaun.
Yn ddiweddar daeth y Ganolfan
Addysg Bywyd i ymweld a'r ysgol
gan roi eyfle i'r dosbarthiadau yn eu
tro ddysgu am wahanol agweddau
o edryeh ar 61y corff a chadw'n iach
trwy gymorth fideo, techno leg
pwrpasol a sgwrs ddifyr iawn.
Yna treuliodd 81. 5 6 ddiwrnod
arbennig 0 ddiddorol yn Llangefni yn
dysgu ac yn defnyddio gwahanol
deehnoleg dan ofal CELTEC. Diolch
am y croeso a gafwyd a gobeithiwn
ddychwelyd yn y dyfodol agos.
Cyn y Diolchgarwch treuliodd
Miss Andrea Paterson wythnos yn
arsyllu yn yr ysgol fel rhan o'i ehwrs
eoleg. Yna, ar 01 yr hanner tymor
bydd Mr Garum Jackson yn treulio
cyfnod 0 ymarfer dysgu yn nosbarth
Miss Jen Jones. Edrychwn ymlaen
am ei gwmni.
YR URDD - ADRAN BENTREF.
Bydd yr Urdd yn cychwyn ddydd
Mawrth, 3 Tachwedd am 6 p.m. yn
y Neuadd Gymuned. Bydd croeso i
blant 0 BI. 2 ymlaen i ymaelodi.
YSGOL SUL UNDEBOL BOSRA.
Cynhaliwyd gwasanaeth Diolchgarwch gan aelodau'r Ysgol Sui
bnawn Sui, 11 Hydref. Thema'r
gwasanaeth oedd 'Helpu'n Gilydd' a
diolchir i'r plant i gyd am wneud eu
gwaith mor dda ac am ffyddlondeb
y bobl ifane. Gwnaed casgliad 0 £30
at ginio Nadolir yr henoed.
YR EISTEDDFOD. Nos Wener, 9
Hydref, eynhaliwyd
eisteddfod
Iwyddiannus iawn yn y Neuadd
Gymuned. Bu cystadlu brwd 0
6 p.m. hyd un o'r gloch fore Sadwrn.
Braf iawn oedd gwrando ar gymaint
o bobl ifanc y pentref yn eymryd
rhan, oddeutu ugain ohonynt yn
cystadlu ar yr amrywiol gystadlaethau 0 1 2 oed i fyny. Roedd
eystadlaethau'r plant 0 dan 12 0
safon uchel iawn hefyd a diolehir i'r
rhieni ac yn arbennig i Marina Jones
am hyfforddei'r plant ac i'r ysgol

hefyd am eu eefnogaeth hwythau.
Diolehir i'r beirniaid i gyd am eu
parodrwydd ae am eu beirniadaethau
adeiladol ae annwyl. Cyfeilydd y
noson oedd Mr Gareth Jones, athro
cerdd Ysgol Brynrefail a diolchir iddo
am ei wasanaeth dodwiw. Llywydd
y noson oedd Mrs Ann Thomas,
Buarthau. Llanrug a braf oedd ei
gweld a'i ehlywed yn sgwrsio'n
hamddenol efo'r plant ae yn adrodd
ei hatgofion hi am eisteddfota. Gwir
y gair,
mai
ar Iwyfannau
eisteddfodau pentref y cychwynnodd y grefft i lawer eanwr,
adroddwr, actor a lienor amlwg. Y
mae'r pwyllgor yn ddiolchgar i bawb
a gefnogodd yr eisteddfod eto eleni.
Bydd lIuniau a ehanlyniadau'r
eisteddfod yn y rhifyn nesaf o'r Eco.
PWYLLGORNEUADD. Cynhelir hwyl
a miri Calangaeat nos Wener, Hydref
30 am 6.30 p.m.
Dyma'r
cystadlaethau: 1, Jac Lantarn; 2,
ysgub; 3, mwgwd; 4, gwisg; 5,
swynion; 6, teisen Calangaeaf; 7,
lIun. Gobeithfo y cawn hwyl a sbri.
PROFEDIGAETH. Cydymdeimlir yn
ddwys iawn ag Binor Williams a'r
teulu,
Bryn Rhydd Mawr ar
farwolaeth
sydyn ei mam ym
Moehdre.
Dymuna Elinor ddioleh i'w theulu,
ffrindiau a ehymdogion am bob
arwydd 0 qvdvrndennlad, yn gardiau,
rhoddion,
galwadau
fton
ae
ymweliadau yn dilyn ei cholled sydyn
ae annisgwyl.
DYWEDDi'AD. Llongyfarehiadau I
Osian Dafydd a Sara Jones ar eu
dvweddiad
yn ddiweddar.
Pob
dymuniad da i'r ddau ohonoeh oddi
wrth y ddau deulu.
DIOLCH. Dymuna Jean Roberts, Tai
Croesion ddioleh yn gynnes iawn am
bob arwydd 0 garedigrwydd
a
ddangoswyd iddi wedi'j thriniaeth yn
Ysbyty Gwynedd yn ddrweddar.
Dymuna Mrs Gwyneth Jones, 25
Bryntirion ddioleh i bawb am y
eardiau a'r anrhegion a dderbyniodd
ar ddathlu ei phen-blwydd.
PRIODAS ARIAN. Dymuna Elizabeth
ae Eric ddioleh 0 galon i'w teulu,
ffrindiau a ehymdogion am eu
caredigrwydd ar achlysur dathlu eu
Priodas Arian yn ddiweddar.
TRIP SIOPA NADOLIG. Bydd trip
siopa yn mynd i Lerpwl ddydd
Sadwrn, 5 Rhagfyr. Bydd y bws yn
eychwyn 0 flaen yr Ysgol Gymuned

Aelodau'r Ysgol SuI Undebol Bosra a fu'n crymryd rhan yn y gwasanaeth
Diolchgarwch.
am 7.30 a.m. Ar y ffordd gartref
bydd eyfle I gael pryd 0 fwyd yn y
Travellers' Inn. Pris y bws fydd
£6.50. Enwau i Jean Jones, 24
Bryntirion,
ffon
872384,
os
gwelwch yn dda.
LWC
DDA.
Dymunir
pob
hapusrwydd i Olwen Meredydd a
Kevin ar aehlysur eu priodas ddydd
Sadwrn, Hydref 24.
EGLWYS SANTES HELEN. Cafwyd
eefnogaeth dda lawn. yn 01 y
disgwyl,
i'r ddau wasanaeth
Diolehgarweh am y eynhaeaf eleru
eto. Cynhaliwyd yr Wyl eleni ddydd
Sui, 18 Hydret a oedd hefyd yn
ddygwyl St Lue yr Etengylwr. Am
10.30 a.m. eafwyd gwasanaeth o'r
Cymun Bendigaid dan otal y Parehg
Tegid Roberts, ae yna am 4 p.m.
gwasanaeth Gosber Cymraeg gyda
phiant yr Ysgol Sui a'u hathrawon yn
eymryd rhan. Y pregethwr gwadd
oedd y Parehg Gordon Campbell
Owen, Penrhosgarnedd a ehafwyd
pregeth rymus a chofiadwy ganddo.
Cafodd adeilad yr eglwys ei
haddurno
a blodau, Ilysiau a
ffrwythau 0 bob math fel ei fod yn
werth ei weld. Dydd Llun, 19 Hydref,
eariwyd yr holl roddion hael i Neuadd
A

yr Eglwys i'w gwerthu mewn Ffair
Cynhaeaf er budd Cronfa'r Eglwys
ae eto eafwyd eefnogaeth dda gan
y plwyfolion. Enillwyr y raffl, a
drefnwyd gan Mr a Mrs Clifford
Williams, oedd - 1, Mrs Beynon,
Caernarfon; 2, Mrs Beryl Williams,
Llanrug;
3, Mrs E. Owen,
Caernarfon; 4, Mr Selwyn Griffith,
Llanrug; 5, Ms Bradbury, Siop Gron,
Penisarwaun. Enillwyr y raffl fawr
oedd 1, Mr Harold Salisbury,
Penisarwaun; 2, Mrs Janet Ash,
Penisarwaun; 3, Mr Harol Salisbury,
Penisarwaun; 4, Mrs Dilys Williams,
Perusarwaun: 5, Gethin Phillips,
Penisarwaun;
6, Mr Harold
Salisbury, Penisarwaun; 6, Mrs
Louise Evans, Penisarwaun.
Dymuna'r Parehg Tegid Roberts a
swyddogion yr eglwys ddioleh yn
fawr i bawb a gyfrannodd roddion
•
tuag at yr Wyl ae i bawb a
gynorthwyodd mewn unrhyw todd
i wneud y eyfan yn IIwyddiant.
PLYGU'R ECO. Diolch 0 galon l'r
eriw byehan ftyddlon a ddaeth i
blygu'r Eeo yn Neuadd Eglwys
Santes Helen. Dioleh hefyd i
swyddogion yr eglwys am gael
defnyddio'r Neuadd eto eleru

GWASANAETH ARGYFWNG PLYMIO
24 awr y dydd -

7 diwrnod yr wythnos

I.U
Gwaith Plymio :: GOBodCeginau a Bathrwms
Gwaith cynnal a chadw 0 bob math
Cysylltwch A DOUG JONES, BRON EIFION, WAUNFAWR
Ffon: (01286) 650363 (0797) 0318996 (symudol)

NO N GARAGE
FIAT
FIAT

CWM-Y-GLO

FIAT
FIAT

ARBENIGWYR TRIN CEIR FIAT
GORSAF PRAWF MOT
POB MEC - CEIR A FANIAU BACH
GWASANAETH ae ATGYWEIRIO
CROESEWIR CWSMERIAID HEN A NEWYDD
GALWCH MEL (Roberts) ar (01286) 870234
~~~~neu Ffacs: (01286) 870066
~ ~~~'-___;\_....J.
~-4----:~-i

AR AGOR:
llun - Gwener: 8.30 a.m. - 5 p.m.
Sadwrn: 8.30 a.m. - 12.00

WAUNFAWR

Ffon: 650218

* Ty Rhydd * Bwyd Cartref *
* Prydau Plant * Ystafell Deulu *
* Cinio Dydd Sui Traddodiadol *
* Cerddoriaeth Fyw * Cwrw Go lawn *
~J
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Twm Oydn

"

Dioicn i Mr Hugh R. fones,
Uanberis am anfon yr ymateb hum
ierthyg! a gyhoeddwyd yn y rhifyn
diuiethaf:
Wrth ddarllen
yr erthygl
'Parchedig a'r Bel Gron' gan
Arwel
Jones,
yn cynnwys
sylwadau gan Cledwyn Williams,
yn yr Eco daeth yr hen amser yn
01 i mi.
Cofiaf mai yn Gadlys Cottage,
Llanberis
yr oedd Thomas
Hughes a'r teulu yn byw, a bod
Llew a Gwilym yn hogia clyfar
iawn. Yr oeddwn wedi colli
cysyll tiad
a'r
hogia
ers
blynyddoedd. 'Ddim yn pori yn
yr un cae', fel y dywedir, ond
roedd yn dda gennyf gael eu
hanes unwaith eto.
Yr oeddwn yn gyfarwydd a
Thomas Hughes, Twm Dydn, a
da oedd
cael darllen
am
darddiad yr enw hwnnw, iddo
fyw yn Dutton Junction, a bod y
Dutton wedi troi'n Dydn yn y
chwarel.
Dreifar
injan stem oedd
Thomas Hughes yn Chwarel
Dinorwig, yn dreifio'r Sybil, Jerry
M a'r Cackler. Yr oedd Thomas
John Roberts
a'r diweddar
Gwyrfai Thomas yn stokers iddo
yn y cyfnod hwnnw.
Bu hefyd ar un o'r tair injan
Velinheli,
Dinorwic
neu'
Amaleatha oedd yn rhedeg rhwng
y Gilfach Ddu a Phenscoins, Y
Felinheli. Tra'n byw ym Methel
byddai'n cerdded i Benscoins
erbyn chwech o'r gloch y bore er
mwyn cychwyn ei waith ac yna
cerdded nol gyda'r nos, rhyw
filltir a banner mae'n debyg.
Dyn gweddol dal ydoedd ac
ysgafn 0 gorff. Roedd o'n sefyll
a cherdded
yn syth. Roedd
ganddo fwstash, smociai getyn a
gwisgai gap a'r pig yn isel ar ei
dalcen gan guddio'i lygaid bron.
Roedd golwg braidd yn sarrug
amo ond nid un felly ydoedd 0
ran ei gymeriad 'chwaith. Roedd
ganddo wybodaeth gyffredinol
eang iawn ac yr oedd yn barod
i roi cyngor doeth i'r hogia ifanc
oedd yn ei gwmni.
Roedd gan rhai o'r dreifars
feddwl mawr o'r injan stem digon tebyg i'r hwsrnon efo'r

ceffyl gwedd - ac yr oedd y
berthynas
agos honno
yn
gwneud y gwaith yn llawer haws.
Yn wir, roeddent fel pe'n siarad
efo'r inian ac yn gofalu y
byddai'n Ian bob amser. Roedd
y Jerry M yn batrwm 0 injan a'r
darnau pres a chopr oedd ami yn
sgleinio. Cofiaf bod un o'r
dreifars yn dod a Shino o'i gartref
i wneud y gwaith. Ond nid felly
Twm Dydn. Er ei fod yn
weithiwr cydwybodol iawn roedd
ganddo fwy i'w ddweud wrth y
stokers. Clywais ef yn dweud
unwaith wrth un ohonynt oedd
yn gianhau a polisio'r injan,
'Paid a mynd i drafferth, Gwyrfai
bach, lwmp 0 haeam ydi hi.'
Fuasai hi ddim yn talu i bawb
fod yr un fath mae'n debyg.
Pob clod i Thomas Hughes a
Mrs Hughes am yr ymdrech
arbennig,
ar gyflog
digon
bychan, i anfon Llew a Gwilym
i'r coleg ac yn ofIeiriaid yn yr
EgIwys
yng
Nghymru.
Gwnaethant
hwythau
waith
canmoladwy iawn.
HUGH R. JONES

Ail-agor Rheilffordd i Gaernarfon?
Gnaed cais gan Cwmni Tref
Caemarfon i leoli Amgueddfa
Diwydiant a Mor Cymru at safle
Doc Fictoria. Gwyddom bellach
mai aflwyddiannus
fu'r cais
hwnnw,
ond
cytunodd
Awdurdod Datblygu Cymru i
ariannu
cost
astudiaeth
yrnarferoldeb i'r posibilrwydd 0
ail-agor
y rheilffordd
0
Gaernarfon
i Lanberis.
(Y
bwriad
gwreiddiol
oedd
cysylltu'r
ddwy amgueddfa.)
Mae'n fwy na thebyg y bydd yr
asrudiaeth honno yn cael ei
chario
allan,
ac y gwelir
cynlluniau
am
lwybr
y
rheilffordd newydd yn y dyfodol
agos.
Mae awgrym cryf wedi ei
ddatgan y gallai'r rheilffordd hon
ymuno a thrac Rheilffordd Llyn
Padarn.
Mae'n
arwyddocaol
hefyd
fod
lIed
rheiliau
RheiIffordd Padam yn union yr
un
faint
a lIed
rheiliau
Rheilffordd Caernarfon- Dinas.
Oes posibiJrwydd
i'r ddwy

gyfarfod rywle yng nghyffiniau'r
hen Bont Saint tybed? Diddorol
hefyd yw tybio ble'n union y
gallai hen drac y lein chwarel
ymuno a hen drac 'y lein fawr'.
Maent
yn dilyn
glannau
gwahanol Afon Saint 0 I.anberis
nes cyrraedd Pontrhythallt. Ond
rhwng Pontrhythallt
a Phont
Crawia, does ond prin datliad
carreg
rhyngddynt.
Mae'n
ddiddorol nodi hefyd mai yn yr
ardal hon roedd y bwriad
gwreiddiol i LOn Las Peris (y
llwybr beics 0 Lanberis
i
Gaemarfon) symud oddi ar hen
drac y Iein chwarel i drac y 'lein
fawr'. Ac ynghlwm a'r asrudiaeth
gan
Awdurdod
Datblygu
Cymru, mae cais am sefydlu
Llwybr Beicio a Uwybr Troed
yn gyfochrog a'r rheilffordd. Pe
bai'r holl syniadau yn cae] eu
gwireddu, byddai'n bosibl wedyn
i deithio 0 Lanberis i Gaemarfon
ar droed, ar feic neu ar dren.

DRAENOG

R. M. Die PARRY
PEINTIWR AC ADDURNWR
PRISIAU RHESYMOL

TAWELFA, PENISARWAUN
FfOn: (01286) 870846

IEUAN
WILLIAMS
Glanffrwd

ORIEL
CWM
FtOnlFfacs: (01286) 870882

(01286) 870484

Gwasanaeth Fframio
Lluniau 0 bob math
ar gael ar y safle
Prisiau Rhesymol
Arddangosfa
o luniau gwreiddiol
gan Artistiaid Lleol
Richard S. Humphreys

bensiynwyr, myfyrwyr
a phlant ysgol.

Ond ...

OSMOND SHAW
DEINIOLEN

~~CwmyGlo

DEINIOLEN

* Bysiau 0 12 i 53 sedd
* Teithiau Ueol a Thramor
* Gwaith Contract
* Telerau arbennig i

Ar drip i Carlisle roedd 'na boeru
Fod Draenog yn cyddio 'dan seti;
Er clustfeinio 0 hyd
Ddigwyddodd dun byd,

GWERTHU
- TRWSIO
Teledu
Fideo
Offer Trydan

*

*

*

Gwasanaeth Ffon 24awr

(01286) 870545

AM DEITHIAU CYFFORDDUS, DIOGEL
A RHAD YM MHYDAIN A THRAMOR ...

•

an ens
Ffon: (01286) 870202 a 870272

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH T ACSI
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BYSIAU ARF N
LLANRUG
(Eric Morris)
Ffon: (01286) 675175 a 677858

Y mae yn resyn fawr na buasai

Llythyr o'r America
Cambria P.O.
Wisconsin
Sep. 21st 1884
Anwyl frawd,
Derbyniais dy garedig lythyr wythnos
iyforu, sef ar fore y Llun, ae nis gelli
ddimad pa mor faleh yr oeddwn o'i
dderbyniad, a deall trwyddo nad
oedd dim anhapus wedi digwydd i'r
un 0 honoeh fel teu1u. Yr hyn y beth
y dylem fod yn dra diolchgar o'r
herwydd, a cheisio cydnabod ein
creawdwr, yn debyg ifel y mae Bfyn
gwneud gyda ni hyd y gallwn, ae os
bawn i'w treatio efyn wahanol 0 fel
ef yn wahanol 0 fel y mae ef gyda ni,
nid oes dim i ni i'w ddisgwyl ond
gwg ei wyneb amom.
Yr oeddwn yn teirnlo yn faleh 0
glywed eich bod wedi eael Cymanfa
mor nefolaidd yna, ae yr oeddwn yn
teimlo dipyn yn chwithig na buaswn
yo cael bod ynddi gyda chwi. Yr
oeddwn yn deall fod yno rai o'r
Yankies yn gwneud dipyn 0 fark, sef
Llewelyn Evans. Y mae yma air da
iawn iddo ef. Dyna dyn wedi bod yn
gweithio wrth y mis, fel fy hunan pan
yo fachgen mewn ffarm o'r enw
Bodwrog, rhyw hanner milldir i mi.
Y mae Nell Roberts wedi ein
gadael 0 Cambria yma, ac wedi
myned at John ei brawd i Vt. Yr
oedd yn cychwyn oddiyma bore
dydd Iau, ac i fod yn cyrraedd Fair
Haven 9 o'r gloch bore Sadwrn.
Byddaf yn teimlo yo chwith iawn ar
01 Nell, aehos y byddwn yn cael
llawer iawn 0 newyddion oddi yna
ganddi, ac hefyd y byddai rhyw
reswm ym mhob peth a ddywedai,
ac nid fel Lizzie, fel plentyn saith
mlwydd oed. Yr oedd Ellen wedi
ennill serch pobl Cambria i gyd, a
phawb yma yn rhoddi gair uehel
iawn amdani,
yn enwedig
ei
Mistress. Yr oedd wedi ennill satle
pur uehel yn y capel. Yr oedd wedi
eael ei ehodi ers misoedd ar Stage
y capel fel un o'r Choir yn debyg i
yn debyg i fel oeddynt yn C Coch
pan oeddwn i yno. Yr oedd yn un o'r
rhai goreu oedd yno. Bu yn eanu
mewn Concert yma yr wythnos o'r
blaen. 'Old Folks Concert' oeddynt
yn ei law, yn cael ei gario ymlaen yn
yr hen ddull. Fe ganodd Nell 'Hen
Ffon fy Nain' yo dda iawn. Yr wyf
yn meddwl y buasai yn well iddi 0
ran ei hiecbyd yn y West yma, ond
credaf fod yn well iddi 0 ran ei
phoeed fyned yno, oni buasai yn aros
yn Milwaukee neu Chicago. Y dywid
yw fod yn yr East well le i ferched
gweini nag yma, ond eithrio y ddwy
dref yma, y ddwy oreu yn y wlad.

Lizzie yn edrych ychydig ar 01 ei
hunan yn y wlad yma. Buasai yo well
o lawer iddi fod yna, ond gao ei bod
fel y mae buasai yn drugaredd o'r
mwyaf iddi fod erioed heb weled ein
Or, ae y mae yn maid iddi wella 0
honi ei hunain, achos pa fwyaf a
ddywed eraill wrthi mwyaf ffol y mae
yo myned. Y maeyn ffolaeh a mwy
anwybodus heddyvv na'r diwrnod
cyntaf y daeth yma.
Bu Bennett yma am 10 diwrnod,
ac aeth yo 01 gydag Ellen dydd Iau.
Credaf y bydd yn ennill mawr i
Bennett fod wedi cae 1 ymwared a'i
chartref, achos y mae wedi taro ar
well lle na'i chartref mewn llawer
iawn 0 ysryrau. Yr oedd pawb yma
yo hoffi dull Bennett rhagor Lizzie,
ond yr oedd yn ddigon call i actio
dipyo 0 lady pan yn visitio 0 gwmpas
o gwmpas y teulu, ac nid fel Lizzie
yo 'Real country Lump' (chwedl
Ellen). Dyna oedd esboniad Ellen
am dani, ae un da ydoedd.
Yr oeddwn yo faleh 0 gael gweled
Bennett yma, oherwydd y rheswm y
buaswn yo ofni i'r perthynasau yr
ochr yma ymfalchio, a meddwl
ynddynt eu hunain fod llawer 0
ffyliaid tebyg i Lizzie yr ochr yna,
ond eawsant eu siomi dipyn 0 hyn
wrth gyferbynu dwy chwaer.
Ni bum erioed mewn mantais 0
gael gwybod dim am Bennett
trwyddaf fy hunan pan yna, ond yn
awr yr wyf yn gwybod ae wedi sylwi
yo fanwl iawn ar lawer 0 bethau tra
y bu yma. Yr wyf yn coelio, fel
tithau, mae diffyg addysg deuluaidd
oedd llawer iawn 0 achos ei bod fel
yr oeddynt yna, ond fod yr yehydig
amser bu Brt yn aros yn Caemarvon
wedi gwneud daioni mawr iddi, fel
yr oedd dweud ei hunan. Y mae
pawb yn tystio mae geneth fach
'Smart' ydyw. Y mae ganddi le da
iawn yo Milwaukee. Y mae yn eael
2 dollar yr wythnos i ddechreu, ac
wedi eael gwerth arian lawer 0
ddilladau gan Mrs Powell. Clywais
lawer yo son am Mrs Powell er pan
wyf yma, ac yn dweud mae Lady i'r
pen draw ydyw, ae yr oedd Bennett
yn dweud wnhyffi, ei bod am geisio
ei phlesio can gystal ag y gallai, ai
bod wedi ffieiddio at ddull Lizzie
yma yo hollol, a gobeithio ei bod
hefyd, onide? Wei dyna ddigon ar
hynna, os digon yvvllawer.
Gobeithio dy fod wedi eael taith
cysurus iawn yn 01 a blaen i wlad y
Gwyddel yna. Byddaf yn disgwyl
banes dy daith yn gyflawn iawn
aehos fe roddais hanes fy nhaith fy
hunan mor gyflawn ag oedd modd
o dan yr amgylchiadau, a thrwy
hynny yr wy'n disgwyl y teli yn 01 i

minnau,

ond gobeithio

na bydd
gennyt lawer yno yn actio yo debyg
i 'Gwen y Forwyn' ruag attar.
Gobeithio y caiff John Ty Capel ac
Evan a Bob Parry wybodd yn helaeth
trwy brofiad, peth mor dost yw
'ymarllwysiad i fyny y cylla'. Yr wyt
ti yn cofio yo dda cymmaint oedd y
llawenydd yn y Sine Bach pan oedd
W. Owen Pentre Castell yn darllen
llythyr oddiwrth D. Jones, ae yn
hysbysu ynddo Yfath gyfaill fynwesol
oeddwn gyda'r gweinidog Pabaidd
hwnnw. Cofia di ddweud hanes
Dublin mor agos ag y gelli wrthyf.
Yr oeddwn
wedi
meddwl
ysgrifennu at Nain heddiw, ond yr
aeth yn rhy hwyr i mi allu gwneud
cyn myned i'r ysgol. Cofia fi atti yn
arw iawn, a M. Evans hefyd, ae
hefyd nad wyf wedi ei anghofio fel
y mae hi yo meddwl mae'n debyg.
Na, y mae ei anghofio yn beth
amhosibl 1 mi. Pa hyd etto mae yo
rhaid i mi ddisgwyl am ddarlun 0
Mam a Nhad tybed. Byddaf yn eu
disgwyl gyda phob llythyr. Ni wiw
iddynt ddweud nad ydynt mewn

chance iw dynu. Beth pe baent fel
myfi yo gorfod riclio mewn sleigh am
20 milldir ar ddiwmod oerach na
welodd neb sydd yn fyw yng
Nghymru. Rwy'n sicr o'i dynu, er
mwyn cael ei anfon yna i chwi.
Pe buaswn yn gallu buaswn yn
ysgrifennu yn fuan i lawer o'r hen
gyfeillion, ond ceisiaf ddiwallu angen
rhai 0 honynt mar fuan ag y gallaf,
a cheisiaf gofio am fy nheulu fy hun
yn gyntaf oil.
Beth yw yr achos fod Lizzie wedi
arafu cymaint ar ei hysgrifennu attaf
A wyt ti yo meddwl fod Lizzie P
Coch a J anet wedi tantro dipyn
wrthyf. Joke oedd y cyfan yn fy
meddwl i.
Cofia ysgrifennu mor aml ae y
gelli. Felly terfynaf a ehofia am
beidio disgwyl llythyr tan y 'tro
nesaf'l
Ydwyf dy frawd,

DRAENOG

deuddeg awr - 0 flaen ei amser er
gwneud yo siWr na fyddai pobl y
pentref hwnnw yo gorfod disgwyl un
eiliad yn hwy nag y dylent am eu
bws. Trueni fod sWny bws am bump
o'r gloch y bore (yn hytrach na
phump yr hwyr) wedi styrbio eryn
dipyn ar greaduriaid
cysglyd y
pentref;
a bod ambeJl un yn
Llanllechid a Deiniolen wedi cael eu
deffro mor gynnar gan y dreifar a
oedd yn methu'n Ian a deall pam nad
oedd neb yn disgwyl amdano, ac
yntau wedi gorfod torri'n fyr ei
ymarfer cor y noson cynt er mwyn
codi'n ddigon cynnar drannocth.

Fel arfer, y gWyn gan deithwyr yw
fod y tren neu'r bws yn hwyr yn
cyrraedd. Ond mae un cwmni bysus
o'r fro yn cynnig gwasanaeth hynod
ac unigryw - un y gellid yn hawdd
ei fabwysiadu gan gwmniau mwyaf
y wlad. Penodwyd
dreifar go
arbennig i ofalu fod y trefniadau bob
amser yn berffaith, Cymaint yw sel
y dreifar hwn i'r polisi unigryw fel ei
fod o'i hun yn gofalu am rai teithiau
- yn enwedig tnpiau wedi eu trefnu
gan bobl 0 ardaloedd era ill. Dyna,
mae'n debyg, pam iddo gyrraedd
Uanllechid ddeuddeg awr - ia,

OWEN W. ROWlANDS
Hafod, Llanbeirs
o nage! Cambria Wisconsin.

ELLIS VVVN
SlOP Y BARBWR, CAERNARFON

• • •

• Rwan wedi ailagor yn YR HEN FARCHNAD,
STRYD Y PLAS, CAERNARFON
Hefyd yn galw yn eich cartref
Ffoniwch am apwyntiad
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(GARTREF)

0411 457215

(SYMUDOL)

GARTH MAELOG
PET CENTRE AND GROOMING SALON
Bwyd ac anghenion
Anifeiliaid anwes bychan
Pysgod dwr oer
Offer pysgota

-.

Molchi, cribo a chlipio
cwn a chathod
o bob math
gan arbenigwyr

STRYD FAWR, LLANBERIS 870840

•
nn rae
'Crush' pwrpasol gan W.O.P.A.
Ar gyfer buwch neu darn'
Hefyd:
Ymgymerir
tew

a shafio

gwartheg

•

Dylan Roberts
Penllech Bach, Tudweiliog, Pwllheli
(01758) 77027(): symudol 0421 956143

LLANBERIS
Mae'r gwesty yn darparu ar gyfer Priodasau,
Part'lon, Dathliadau ac Achlysuron Arbennig
Cyfleusterau Cynhadleddau a Phwyllgorau
Bwydlen Bar a Chinio Dydd Sui
Cwrw Felin Foel
•

Fton: (01286) 870253
15

I_~__
~

WAUNFAWR

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

Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ff6n: (01286) 650570
Camera yn ngotal Heulwen Hughes, Argoed. Ftcn: (01286) 650556
GARTREF O'R YSBYTY. Croeso
gartref o'r ysbyty i Manon Jones, 11
Tref Eilian; Mr O. T. Jones, Bryn
Gwenallt; Mr Glyn Owen, Glan Gors;
Mr Richard Rowlands, Bryn Golau; a
Mr John Elwyn Roberts, Bro Waun.
Gobeithiwn yn fawr eich bod yn
gwela ac yn cryfhau.
Mae Mrs K. Jones, Gorwel yn
gwella wedi iddi gael triniaeth i' w
lIygaid yn Ysbyty Gwynedd.
CYDYMDEIMLO. Cydymdeimlwn yn
fawr a Bryn Jones, Haulfryn yn ei
brofedigaeth 0 goni ei fam, Mrs Ann
Jones 0 Gaemarfon. Cydymdeimlwn
hefyd a Mr Eurwyn Williams, Parc yn
ei brofedigaeth 0 golli ei chwaer.
LLONGYFARCHIADAU. Bu Derfel
Parry, Bryn Llywelyn yn dathlu ei
ben-blwydd yn ddeunaw oed; Mr
Glyn Owen yn dathlu cyrraedd ei 80
oed; a Mrs Jones, Pant yn cyrraedd
ei 96 mlwydd oed. Dvrnuniadeu da
i'r tri ohonoch.
GENEDIGAETH.Ganwyd merch fach
i Eirian ac Allan, 2 Ael-v-brvn.
chwaer fach i Dilwyn, Diane, Elen a
Caryl.
Ganwyd merch fach, Lucy, i Sian
a Graham, Penant, Stad Bod Hyfryd,
chwaer fach i katie ac ail wyres i Mr
a Mrs G. Davies, Dol gwyrfai.
Llongyfarchiadau i'r teuluoedd a
chroeso i'r ddwy fach.
DIOLCHGARWCH. Bu plant y ddwy
Ysgol SuI yn cymryd rhan yng
ngwasanaethau Diolchgarwch
y
capeli. Llongyfarchiadau iddynt ar
wneud eu gwaith mor dda a dlolch
i'r rhai a fu' n eu paratoi.
ARAFU'R DRAFNIDIAETH. Mae'r
Cynghorydd Eurig Wyn wedi cysylltu
ag Adran Briffyrdd Gwynedd I
ddiolch am eu cydweithrediad i osod
rhwystrau arafu trafnidiaeth trwy
bentref Waunfawr. Gobeithir gosod
arwyddion 'Waunfawr - gyrrwch
yn ofalus' yn y dyfodol agos.
Mae'r Cynghorydd hefyd wedi gofyn
i'r heddlu arolygu sefyllfa gyrru
cyflym trwy bentrefi Betws Garmon
a Rhyd-ddu. Dywedodd fod y sefyllfa
yno wedi dirywio'n
arw yn
ddiweddar ac mae'n pwyso ar i'r
gyrwyr yrru'n ofalu trwv'r pentrefi
hyn.
DIOLCH. Dymuna Eurwyn a Pearl,
Pare, ddiolch i'w teulu, ffrindiau a
chymdogion am y cardiau, galwad au
ffon
a'r
cydymdeimlad
a
ddangoswyd
iddynt
yn
eu
profedigaeth 0 golli chwaer a chwaer

yng nghyfraith, sef Mrs Ann Jones,
4 Stryd Eleanor, Caernarfon.
NOFIO NODDEDIG. Cynhaliwyd
Nofio Noddedig yng Nghanolfan
Hamdden Caernarfoh ar Hydref 17,
er budd Clwb Pel-droed leuenctid y
pentref. Mwynhaodd
pawb eu
hunain a diolchir am haelioni ein
noddwyr.

GENEDIGAETH.
Dymuna
Nia
(Chwiban y Gwynt gynt) a Garry
ddiolch i bawb am eu dvmuniadau da
a'r cardiau
a'r anrhegion
a
dderbyniasant ar enedigaeth eu
merch Sioned Angharad.
GWASANAETHAU'R
CAPEL.
Disgwylir y canlynol i wasanaethu yn
ystod mis Tachwedd:
1: Parchg W. R. Williams (2)

ADFYWIO BRO
Erbynhyn mae mwyafrifhelaeth o'r holiaduron wedi eu dychwelyd
a'r cam nesaffydd bwydo'r holl wybodaeth i'r cyfrifiadur er mwyn
cael ei brosesu a chreu adroddiad. Mae'r arolwg yn gyfle gwych i
drigolion Waunfawr a Chaeathro gynnig eu syniadau am ddyfodol
eu bro a diddorol fydd pori drwy'r sylwadau. Gwyliwch y golofn
yma am ddatblygiadaul
Mae ymhell dros flwyddyn ers sefydlu'r Gwasanaeth Adfywio Bro
yng Ngwynedd ac yn ystod y cyfnod yma mae nifer 0 ymholiadau
a syniadau cyffrous wedi cyrraedd Swyddfa Adfywio Bro Gwyrfai.
Cofiwch os ydych chi angen arweiniad ynglyn a datblygu cynllun
cymunedol, neu am gael sgwrs gyffredinol, mae croeso i chi gysyllru
ag Eirian Pierece Jones, Swyddog Adfywio Bro Gwyrfai ar (01286)
650779 neu galwch i'w gweld yn ei swyddfa yng Nghanolfan
Gymunedol Waunfawr. I'ch atgoffa chi unwaith eto mae plwyfi
Berws Garmon, Waunfawr, Bontnewydd, LJanwnda a Uandwrog
ym mro Gwyrfai, felly cofiwch wneud y mwyaf o'ch Gwasanaeth
Adfywio Bro a sefydlwyd gan Gyngor Gwynedd gydag arian
Ewropeaidd.

TREM YN OL
Rwy'n eofio llafur mawr fy Nhad,
Yn y pum degau yn y wlad
Fe godai gyda e]oc y wawr
I ddringo i bone y chwarel fawr.
Agorai hollt y garreg las
I'r Stiward Mawr yr oedd fel gwas;
Pladuriai wair y rhostir eras
A'i gludo'n y drol i'r das.
Golchai'r defaid er mwyn cael pris;
A mynd am (stem' at Tomos Rees;
Tine gwellifiau, a sgwrs drwy'r dydd
Pawb yn llawen a neb yn brudd.
Noswyliai'n yr hwyr a bwrw'r draul
A'r chwys yn llifo ar ei ael;
Gwely a gwaith a gorffwys bach
I gadw'i gorff yn gryf ae iaeh.
Gwaith mor galed, ond eto'n hwyl,
Fel dathlu'r 'Dolig neu hen wyl;
Hen ddyddiau difyr, pell cefn gwlad
A llafur dynion ddoe mor rhad.
JOHN V. MORRIS, Clwt y Bont

CRONFA'R SEFYDllAD
COFFA, LLANRUG

Harddwch eich cartref gyda
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FFENE
C·ELTIC
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Sefydlwyd

TOMBOLA
PRIF WOBR:

WINDOWS

1980

TWRCI NADOLIG

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

(0 t 288) 8788'

a (dydd)

(01248) 870081 (nos)
HEN YSGOL GLANMOEL YN
LLANRUG LL55 2RG
16

llU 0 WOBRAU ERAlll

YSGOL GYNRADD
LLANRUG
NOS FERCHER
4 T ACHWEDD 1998
am 7.00 p.m.
OEWCH YN llU I GEFNOGI

8: Mr Richard Jones 12)
15: Parchg W. R. Williams (2)
22: Parchg lorwerth Jones Owen (2)
29: Parchg Gwynfor Williams (S.30)
PLYGU'R ECO. Braint darllenwyr
Eco'r Wyddfa yng Nghaeathro fydd
plygu'r Eco ar nos lau, 26 Tachwedd
a hynny yng Nghlwb Glangwna 0
5.30 p.m. ymlaen. Croeso j bawb!
CYNGOR CYMUNED. Oherwydd y
weith red 0 fflachio goleuadau gan
yrwyr i yrwyr eraill, i'w rhybuddio
wrth iddynt nesau at yr offer mesur
cyflymdra trafnidiaeth, cyfartaledd
cyflymdra'r
drafnidiaeth
drwy'r
pentref yn ystod yr arolwg diwethaf
oedd 31 milltir yr awr. Dyna
wyddoniaeth y teclynl Felly, mae'r
Cyngor Cymuned wedi gofyn i'r
heddlu a Chyngor Gwynedd i ailosod
y teclyn mewn lie heb fod mor
amlwg i yrwyr di-ofal, Yn ogystal,
gobeithir codi arwydd, 'Gyrrwch yn
Ofalus' ar leoliad yr arwyddion
30 m.y.a. newydd.
A fydd y
drafnidiaeth yn arafu wedyn tybed?
Rhoddwyd cymorth 0 £ 100 at
gostau'r Gymdeithas Cae Chwarae.
Nid oedd unrhyw gais oddi wrth
unrhyw
fudiad
arall
sy'n
gwasanaethu'r ardal, e.e. mynwent
y Capel, Ysgol Feithrin Bontnewydd,
neu gyfeillion
Ysgol Gynradd
Bontnewydd. Y cyfle nesaf fydd mis
Mawrthl
Rhoddwyd cefnogaeth i gais
cynllunio codi byngalo a garej ar y
lIain adeiladu gyferbyn a Bodawel.
Cefnogol oedd ymateb y Cyngor i'r
bwriad 0 ddynodi'r IIwybr trwy Caerhydan a Buarthau fel Lon Las.
Siomedig oedd ymateb y Syrferwr i'r
cais I dorri'r coed ger y gyffordd
rhwng hen ffordd Pontrug er mwyn
gwella'r welededd ar y groesffordd
ac oni fydd y toriad arfaethedig yn
datrys y perygl fe geisiaf am gyfarfod
ar y safle. Cefnogwyd eais manwl
gan Mr J. E. Dyson am fyngalo a
garej ar lain y fynwent, drws nesaf
i Bodawel.
DIOLCHIADAU. Dymuna Dwynwen
a Gwilym Griffiths, Llys Menai
ddiolch yn gynnes I bawb am y
cardiau lu, anrhegion a'r dymuniadau
da a dderbyniasant ar ddathlu eu
Priodas Ddiemwnt yn ddiweddar.
Y DYNFA FISOL. Enillwyr mis Hydref
oedd: £40 S. E. Evans, 21 Glan
Gwna (44); £25 Siobhan, Cefn Gof
(80); £15 S. Bullock, 11 Glan Gwna
(81); £5 R. M. Roberts, 9 Bryn Gof.
CYFARFOD BLYNYDDOL. Cynhelir
cyfarfod
cyffredinol
blynyddol
Cymdeithas Cae Chwarae Caeathro
yn y pafiliwn ar y cae chwarae am
8 p.m. nos Lun, 16 Tachwedd. yn
ogystal a'r materion pwysig arferol
bydd rhard trafod statws gyfreithiol
ymddiriedolwyr y Cae Chwarae,
ymddiriedolwyr ar gyfer y lIecyn
chwarae ar gyfer y plant lIeiaf a
rheolaeth y lIecyn chwarae wedi i
Gyngor Gwynedd gwblhau'r gwaith.
SGIP CYMUNEDOL.
Disgwylir
sgipiau cymunedol Cyngor Gwynedd
yn y pentref yn ystod yr wythnos 9
Tachwedd ymlaen.

Cefnogwch
•
etn
Hysbysebwyr

BRYNREFAIL

CWM Y GLO

Mrs lowri Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. 870580

Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. FfOn: (01286) 872275
Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed. Llanrug. FfOn: 677263

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glaseoed.llanrug.

PROFEDIGAETH. Yn dawel yn yr
vsbvtv wedi gwaeledd blin bu farw
Mr
Leonard
Parry,
Hebron.
Estynnwn ein cydymdeimlad dwysat
i'w briod Mrs Beryl Parry a'i chwaer
Mrs Jennie May Parry yn eu
profedigaeth a'u hiraeth.
UN DEB Y MAMAU. Gweinyddwyd y
Cymun Bendigaid gan y Parehg Philip
Hughes yn Hafan Elan, llanrug nos
lau, Hydref S. Gan nad oedd
materion
I'w tratod pasiwyd
i
ddarllen cofnodion 0' r ddau gyfarfod
diwethaf yn y Cyfartod Blynyddol a
gynhelir nos lau, Tachwedd 12. Mrs
Sandra Hughes a Miss Meira
Williams oedd yn gofalu am y
IIuniaeth. Enillwyd y raffl gan Mrs M.
Latham. Diolchwyd i'r Rheithor ac i'r
gwesteion
gan Mrs Latham.
Terfynwyd y cyfarfod gyda gweddi.
DIOLCH. Dymuna Mr Dafydd Price.
Tan-y-graig
ddiolch i'w deulu,
ffrindiau a chymdogion am y lIu
galwadau Hon, cardiau. anrhegion ae
ymweliadau a dderbyniodd yn yr
ysbyty ac wedi Iddo ddod gartref.
Diolch yn fawr i bawb.
NEWYDDION O'R YSGOL. Gyda
thristwch
mawr y clvwsorn am
farwolaeth
Mr Sam Jones, gwr
Rhian Jones ein gofalwraig. Roedd
Mr Jones yn wr tawel a bonheddig
ac yn berson hoffus dros ben. Mawr
fu ei gymwynas i ni fel staff a phlant
a bydd bwlch enfawr ar ei 01 ar yr
aelwyd ym Mron Eryri, yma yn yr
ysgol ac yn y pentref yn gyffredinol.
Cydymdelmlwn
yn ddwys a Mrs
Jones, Islwyn a'i briod Beryl, Medi
a'i phnod Gareth, a Mrs Owen el fam
yng nghyfraith. Cofiwn hefyd am y
plantos Karl, Craig, Kerry, Chelsey,
Dew; a John oedd yn meddwl y byd
o'u taid. Anfonwn
ein cofion
anwylaf atoch fel teulu a drolch am
y fraint 0 gael adnabod Mr Jones.
Cafodd BI. 5 a 6 gyfle i ymweld
Chanolfan Dechnoleg Cynnal yn
Llangefni fel rhan 0 gynllun hybu'r
gwelthgareddau
yno. Cawsant
brofiadau diddorol iawn yn yr ystafell
Electroneg a chyfle wedyn i weithio
gyda robotiaid a gwahanol raglenni
cyfrifiadurol.
Roedd pawb wedi
mwynhau'r diwrnod yn fawr ae yn
ddiolehgar iawn i Merfyn Lewis ac
Aled am arwain y gweithgareddau.
0' roes fodern hon fe gamodd yr
un plant yn 01 i'r gorffennol pell drwy
ymweld
a Chaer Rhufeinig

CYMDEITHAS Y CHWIORYDD Nos
lau, Hydref
Sfed, eynhaliwyd
cyfarfod
olaf tymor
1998 o'r
Gymdeithas yn y Festn. Cadeirydd y
noson oedd Einir Gwyn, Gwel Elidir
ae roedd y detosiwn 0 dan ofal Mrs
Jennie Roberts, 2 Ffrwd Madog a
balch oedd gan y Caderrvdd el
chroesawu a dymuno IIwyr wellhad
iddi ar 61 derbyn triniaeth yn Ysbyty
Gwynedd.
Anfonwyd
cofion y
Gymdeithas hefyd at Mrs M. Closs
Parry, Bryniol.
Y siaradwr gwadd oedd y Parehg
Huw John Hughes, Porthaethwy a
chafwyd
noson arbennig yn ei
gwmni yn cyflwyno nifer 0 brofiadau
cofiadwya chwbl unigryw a ddaeth
I'W ran dan y teitl, 'Chwerw
a
Melys' .
Diolehwyd iddo am sgwrs oedd yn
fwynhad
pur ae yn glo mor
ardderchog i weithgareddau'r tymor
gan Mrs Verna Jones, Meillionen.
Trefnwyd y Iluniaeth gan Mrs Dilys
Jones, Cytir a Mrs Lown Roberts
Williams, Godre'r Coed.
Yn ystod rrus Medi. dan nawdd y
Gymdeithas, easglwyd y swm 0
£62.50 tuag at waith Cymdeithas y
Beiblau a gwnaed elw sylweddol tuat

Segontiwm a threulio bore difyr yno
yn ceisio dychmygu'r bywyd yn y
gaer. Roedd gwisgoedd milwyr yno
ar eu cyfer ynghyd a'r helmedau a'r
cleddyfau. Roeddem yn falch iawn
0 gyrraedd yn 61 i gynhesrwydd yr
ysgol!
Fel rhan o'u gwaith ar ofalu am
anifieiliaid aeth y Babanod I Fferm y
Foel ar Ynys Mon.
Cawsant
ddiwrnod heulog a hwyliog yno ac
roedd nifer ohonynt yn cysgu'n
drwm ar y bws ar y ffordd adref.
Diolch i Delyth a Meinir am ddod i
helpu'r athrawon gyda'r plant bach.
I gloi'r hanner tymor cafwyd
gwasanaeth Diolchgarwch yn yr
ysgol gyda'n rhoddion anannol eleni
yn cael eu cyflwyno i'r NSPCC.
Daeth Sara Owen i siarad am el
gwaith gyda'r mudiad. Gwnaeth i nl
sylweddoli
pa mor druenus yw
bywyd ambell blentyn bach ond
hefyd pa mor werthfawr yw gwaith
y gymdeithas
hon. Bydd modd
cyfrannu i'r casgliad tan ddiwedd y
rrus os dymunwch.
Aeth gwobrau Clwb yr Ysgol am
fis Medi i ddau 0 Gwm-y-glo - Mr
Ted Roberts, Bod Gwilym a Mrs
Gwyneth Roberts, Bod Gwynedd

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

D.P.0

RHIWLAS

E S

01248 361044

a

SPAR ri)]
Y STORFA

LLANRUG
(Richard a Meirwen
Williams)

Ffon: (01286) 672790
Ar agor bob dydd
o'r wythnos at eich
gwasanaeth
Nld oes unrhyw dol am

ddanfon archeb i'ch camet
yn ardal Uanrug

ros

•

Dewis 0 yswiriant
yn rhoi gwerth
eich arian.
Cartref a Chynnwys
Teithio • Car
Anifail Anwes
Gwasanaeth Torri Lawr
Age Concern (Wales)
Enterprises Limited
Ffordd Santes Helen
Caemarfon
Gwynedd LL55 2YD

01286 678310

FfOn: 677263

at waith yr Ysgol Sui trwy werthiant
cardiau Nadolig y Cyngor Ysgolion
Sui i aelodau a charedigion.
Dymuna'r ysgrifennydd ddiolch i
bawb am eu parodrwydd i gymryd
rhan yn y gwahanol ddyletswyddau
yn ystod y cyfarfodydd eleni - y
eyfan yn gyfraniad at Iwyddiant
tymor arall yng ngweithgareddau'r
Gymdeithas.
GENEDIGAETH. Uongyfarchiadau j
Mr a Mrs Gareth Wyn Jones, Fferm
Pen-llyn ar enedigaeth eu mab
bychan, Gethm, ddydd Sadwrn,
Hydref 17eg.
SEFYDLIAD Y MERCHED. Nos Lun,
Hydref 1ge9, cyfarfu'r gangen yn y
Festri. Darllenwyd lIythyr y mis gan
y I1ywydd,
Mrs
Pat Jones.
Cydymdeimlwyd
a Mrs Eleanor
Jones, yr ysgrffenyddes,
yn ei
phrofedigaeth ddiweddar 0 golli ei
mam. Yn dilyn, eroesawyd y wraig
wadd am y noson, sef Mrs Nerys
Roberts, Caernarfon. Pleser oedd ei
chroesawu'n 01 i'w bro lIe'i magwyd
a phroft
o'j
dawn
gwaith
croesbwyth. Cafodd yr aelodau gyfle
j werthfawrogi
nifer helaeth 0
enghreifftiau amrywiol o'i gwaith
cywrain, mwynhau ei chyflwyniad ar
ei dull 0 weithio a than el harweiniad
rOI cvnruq ar greu darn 0 waith
croesbwyth eu hunain. Diolchwyd
iddi am noson ddiddorol a chartrefol
gan Mrs Lowri Roberts Williams.
Paratowyd y baned gan Mrs Ifanwy
Jones a Mrs Helen Morris.
Bydd y cyfarfod nesaf nos Lun,
Tachwedd
16eg. Gofynnir
I'r
aelodau ymgynnull am 6.30 o'r
gloch i drafod rhai materion cyn y
Cyfarfod Blynydd fydd yn dilyn.
EGLWYS
M.C.
BRYNREFAIL.
Disgwylir y canlynol i wasanaethu yn
oedfaon mrs T achwedd. Bydd yr
oedfaon am 5.30 o'r gloch.
1: Parchg lorwerth Jones Owen,
Caernarfon.
8: Mr John Hugh Hughes, Llanberis
15: Mr lfan Hefin Williams, Caernarfon
22: Mr John McBride, Porthaethwy
29: Mr R Lloyd Jones, Bethel

Cefnogwch
•
eln
Hysbysebwyr

GWYNANT
PIERCE
Cynyrchion Coed:Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol

Uned 1, Fferm Bryn Afon

LLANRUG
ffon: (01286) 650349
(0589) 899901
17
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Bodlon o'r diwedd
Mae' n siwr mai fi yw'r unig
golofnydd chwaraeon na fu'n IIenwi
colofnau yn corddi'r ddadl ynglyn
dyfodol Bobby Gould. Nid wyf yn
ddigon 0 dechnegydd p~l-droed j
weld beth yw ei wendidau ar y lefel
uchaf. Dnd un peth sv'n amlwg yw
bod y 'cvthraul' wedi dychwelyd i
dim Cymru yn y gemau yn erbyn
Denmarc a Belarus. Nid ydym yn
ceisio bod yr hyn nad ydym. Rhaid
creu system 0 gwmpas y chwaraewyr sydd gennym yn hytrach na
chael rhyw gynllun delfrydol. Roedd
yn braf gweld bod safon y croesi
wedi gwella a gweld y blaenwyr yn
symud ymlaen , 'vmosod' ar y bel.
Mwynhawn y cyfnod hwn - bu'n

a

hir iawn yn dod, Arhoswn yn eiddgar
am fis Mawrth. Yn realistig, ani
fyddai dwy gem gyfartal yn y Swistir
a Belarus yn gampus? Yna lIenwi
Anfield ym mis Mehef,n ar gyfer y
gem olaf 'gartref' yn erbyn Denmarc.
Gyda lIaw, credaf el bod yn fantais
i Gymru bod y gem yn erbyn Belarus
wedt': chwarae ar Bare Ninian lie
cafwyd
gw rr gefnogaeth
ae
awyrgyleh oedd yn ereu cvffro. Yn
sicr mae yna Ie a hyd i Bare Ninian
a'r Cae Ras ar ei newydd wedd yn
nyfodol pel-droed rhyngwladol. Gan
fad rhaid eael dadl ym rnhel-droed
Cymru, oes yna Ie i Giggs, Harton a
Speed yn y tim ar gyfer y gem nesaf?

Mae tim newydd, sy'n gymysgfa 0
brofiad ae oedran, wedi ei ffurfio yn
yr ardal. TIm Glyntwrog yw'r babi
newydd ac rnae'n chwarae yn
nhrydedd ad ran Cvnqhrair
Sui
Gogledd Gwynedd a Men. Cafwyd
dechrau da i'r tymor ac mae'r tim yn

air yn y gynghrair ar hyn a bryd,
chwe phwynt ar or Moelfe Breeze,
Gobeithio bod digon a anadl yn
ysgyfaint
y babi newydd I'W
chwythu i'r ail adran erbyn y tymor
nesaf.

Noddwyr Newydd Llanrug

fOOl-A LEG". CY
k_.Jt"SEHIS

ACH

028

9'

1-6
Sian Com 10 ei tgrono' / gwenhgareddau / diddanwr plant /
dweud ston / paentio gwynebau / casten sboncen / caffl'r ffowntan
PtSGO'fl'NT0
Alan Jones, capten LJanrug, yn derbyn crysau a sieceai ymarfer a roddwyd
i'r ttm gan dafarn Penbont a siop y Golden Cod,

101 AR t{'{IYWAifk

J.M.

Ffon: 871278

JONES

Beth am Fwffe Enwog Nerys (rhwng 20 - 70) i
ddathlu pen-blwydd neu ben-blwydd priodas.
Partion rhwng 20 a 40. Ffoniwch am fanylion.
Cofiwch am nosweithiau arbennig y Bistro nos Wener
olaf bob mis
18

YSGWAR
LLANRUG

LLANBERIS
LLE DA I WLEDDA
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PERCHNOGION: DANNY A NERYS ROBERTS

':JP

A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob
math ar gael

Ffon: (01286)
672898 (dydd)

676285 (nos)

CROESAIR TACH

IAD

EDD

MIS TACHWEDD
1 - 29

2. Uun
3. Mawrth
4. Mercher

5. Iau

6. Gwener

7. Sadwrn
9. Llun
10. Mawrth

11. Mercher

12. Iau
ENW

_

-

16. Uun

CYFEIRIAD

17. Mawrth
AR DRAWS
1. Dichellion poced heb fod yn
Ilawn yn hon (8)
5. 10 (3,4)
10. Difvrr wch tr addodradol
y
Cymry (5,5)
11. Parlysu gan ofn (5)
1 2. Rhan ymadrodd yn dynodi bod
neu weithred (4)
13. Yr hyn a wna casgen wrth
fynd i lawr yr alit (6)
14. Ergydio (4)
16. Aniteilietd
chwirnwth
sy'n
byw ar waed (5)
1 7. Y meddrant oedd yn nwylo Del
ddoe (4)
20. Gwastraffus
(4)
21. Gall hon 13 ar draws hefyd (5)
23. 5 (4)
24. Gall diod or math hwn achosi
pobl i 13 ar drawsl (6)
25. Mae'r Sais yn ddwl pan maen
brifo! (4)
29. Dyma sawl 23 ar draws oedd
mewn 27 i lawr (5)
30. Ysmaliwr (10)
31. Gwneud swn fel cloch (7)
32. Creigiau (8)

I LAWR
1. 12Y2 (6,5)
2. Diddanydd,
un gwael oedd
gan Job yn 01 yr hanes (7)
3. Pethau melys neu flasus (10)
4. Offer i Iyfnu cae wedi ei droi

ATEBION CROESAIR HYDREF
Oiolch am atebion i groesair Hydref
gan Cendwen Williams a Dorothy
Jones,
Llanrug;
Olwen Owen,
Moreen Lennon a Nan Owen,
Llanberis; Mair Evans, lorwerth a
Jean Williams, Caernarfon; Elfed
Evans, Llanllechid; Mary Davies,
Waunfawr; E. E. Jones, Rhoshirwaun; Olwen Jones, Bethel; Jean
Hughes-Jones a Catherine A. Jones,
Rhrw: E. Jones, Pencaenewydd;
Ellen Pritchard, Garndolbenmaen;
Hywel Griffith,
Awstralia;
Mair
Foulkes, Penisarwaun; N. Hughes,
Cwm-y-glo; M. P. Jones, Jennie
Williams
a Rhiannon PrttchardJones, Clynnog; Eirwen Roberts a
Rosemary Williams, Tregarth; Mabel
Parry, Porthmadog; Nansi Davres,
Rhuthun; Megan Wyn Jones a G.
Gill, Bangor. Ymgais Nan Owen, 8
Rhes Efrog, Llanberis a dynnwyd o'r
het. Llongyfarchiadau a £5 I chi,
Nan.
Ar 01 cwblhau Croesair Tachwedd
gyrrwch
eich atebion i Dafydd
Evans, Sycharth,
Penisarwaun,
Caernarfon
LL55
3HE erbyn
Tachwedd 16, os gwelwch yn dda.

C LA I

(4)

6. Nifer

wedi ymuno
a'i gilydd
i amddiffyn
eu
buddiannau (5)
7. Un 0 bobol Daniel Owen (3,5)
8. Gwrtaith (4)
9. Perarogl (7)
15. Clefydau (, 1)
18.50 (8)
19. Y cyt1wr 0 fethu gweld (7)
22. Un sy'n gwarchod (7)
26. Fel y gwna wyneb y rnor (5)
27. 100 (4)
28. Gwynt ysgafn (4)

S

18. Mercher

19. Iau
22. Llun
26. Iau
28. Sadwrn
29. SuI

LLANBERIS:
Amgueddfa
Lechi Cymru arddangosfa gan Alan Carr am Ddyffryn Nantlle.
DEINIOLEN: Cyrndeithas Cyfeillion yr Eglwys yn
cyfarfod yn Eglwys Llandinorwig.
PENISARWAUN:
Yr Urdd am 6 o'r gloch yn y
Ganolfan.
LLANRUG: Tombola yn yr Ysgol Gynradd.
DEINIOLEN: Cyfarfod yn Ebeneser am 10.30 i
gyfarfod y Parchedig H. Sankuma.
DINORWIG: Y Gymdeithas Lenyddol- sgwrs gan
y Parchg Iorwerth Jones Owen.
DEINIOLEN: Cyfarfod y Chwiorydd yn Ebeneser
am 2.
BETHEL:
Arddangosfa
Celf a Chrefft yr
Eisteddfod.
WAUNF AWR: Eisteddfod y pentref
BETHEL: Eisteddfod y pentref.
DEINIOLEN: Y Cyngor Eglwysi am 7 yng
Nghefnywaun.
LLANRUG:
Merched y Wawr noson 0
gerddoriaeth draddodiadol.
PENISARWAUN:
Sgwrs am grochenwaith Gaudi
Welsh gan Mr Bryn Griffiths yn Neuadd EgJwys
Sautes Helen am 7.30 o'r gloch. Croeso cynnes i
bawb.
BETHEL: Merched y Wawr - brethyn cartref,
CWM-Y-GLO:
Cyfarfod blynyddol Undeb y
Mamau.
DEINIOLEN: Merched y Wawr - 'Hanes y
Fodrwy'
CAEA THRO: Cyfarfod cyffredinol Cymdeithas y
Cae Chwarae.
BRYNREFAIL: Sefydliad y Merched am 6.30 p.m.
BETHEl.: Y Gymdeithas Lenyddol gyda Mr
Gwilym Owen.
LLANRUG: Plaid Cymru - sgwrs gan Arwel Jones
yng Nghanolfan Penisarwaun,
DINORWIG: Y Gymdeithas Lenyddol- sgwrs gan
Mr E. Gray Thomas.
DEINIOLEN: Y Gymdeithas Lenyddol.
CAEATIIRO:
Plygu'r Bco.
LLANBERIS: Ffair Aeafyn yr Amgueddfa 0 1 tan
5 o'r gloch.

MIS RHAGFYR
4. Gwener

6. Sul
11. Gwener

DEINIOLEN:

Ffair Nadolig

yn Ysgol Gwaun

Gynfi.
YR ARDAL: Merched y Wawr - gwasanaeth
Carolau 'Cadwyn y Nadolig' yng Nghapel Ebeneser,
Caernarfon am 8 o'r gloch.
WAUNFAWR: Ffair Nadolig yn y Ganolfan.

TREFNIADAU
CYHOEDDI'R ECO

DROS WYL
YNADOUG A'R
FLWYDDYN NEWYDD
RHIFYN RHAGFYR
eopi: 16 Tachwedd
o'r Wasg: 26 Tachwedd
RHIFYN IONAWR 1999
copi: 7 Rbagfyr
o'r Wasg: 17 Rhagfyr

RHODDION
£10: Mr a Mrs John Bunnan,
Afa11on, Dinorwig.
£5: Mr a Mrs Eurwyn Williams,
Pare, Waunfawr. Anwen ac
Arwel Hughes.
£3: Jean Roberts, Tai Croesion,
Penisarwaun.
Elizabeth
ac
Eric Jones,
17 Bryntirion,
Penisarwaun. GwynetbJones, 25
Bryntirion, Penisarwaun.
£2: Mrs Gloria Pitts, Glan'rafon,
Uanberis. Marina a Gwilym,
Pros Kairon, Ffordd Deiniol,
Deiniolen.

CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR
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Uned lA BRYNAFON
LLANRUG
Fron: (01286) 674100 (dydd)
(01286) 650732 (fin nos)
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NEWID ER GWELL
ISVR'CENEDLAETHOL
Curo'r drws.
'Dydy'n nhw ddim yn y tyl'
'Nhw' yw Ifan (oedd yn chwarae
tenis) ac Elin (oedd yn y pwll nofio).
'Chdi dwi isio'i weld.'
(Ydw, rydw I' n cyfweld pobl yn y
swydd yma!)
'Chdi' ydi Dafydd Owen - neu
Dafydd Mona - rheolwr tim 0 dan
15 Ysgolion Cymru. Wrthi'n parataoi
a hel ei bac roedd Dafydd gan ei fod
ef a'r tim yn hedfan i Ogledd
Iwerddon i wynebu'r Gwyddelod yn
Ballymena
~m
efallai i rai
ohonoch ei gweld ar deledu tloeren.
Cafodd Dafydd gryn sylw yn ystod
g~m Cymru yn erbyn y Saeson ar y
Cae Ras. Roedd Cymru ar y blaen 0
2 i 0 ond yna daeth cryfder y Saeson
i'r amlwg gan ennill 4-2. Serch
hynny cafodd Dafydd gryn ganmoliaeth am ei baratoi trylwyr a ph~ldroed addawol gan y tim. Fel pob
rheolwr rhyng-wladol mae pwysau i
ennill ond eto cadw'r cydbwysedd 0
gofio mai bechgyn ifanc iawn sydd
yma, yn cwharae ar feysydd eang
dan Iygad y camera. Tipyn 0 fraint
ond hefyd tipyn 0 bwysau.
Athro
yn Ysgol Glan-v-mor.
Pwllheli ydi Dafydd. Yn Fonwysyn 0
Lannerchymedd a ddaeth i sylw ein
bro fel rheolwr IIwyddiannus LJanrug.
Gyda'i
gynorthwy-ydd,
Howyn
Jones, creodd dim 0 bel-droedwvr da
ac yn sicr, gyda chefnogaeth frwd y
pwyllgor gweithgar, cymerodd y
clwb gamau breision ymlaen.
Ar lefel ysgolion Cymru fe fu
Dafydd yn ddewiswr am bedair
blynedd. Nid ywei swydd yn gWbl
gaeth l'r oedran 0 dan 15 oed. Y mae
angen, wrth gwrs, nodi datblygiad
chwaraewyr 0 13-15. Wedi'r g~m
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

olaf yn y gyfres Tarian Victory eleni
(yn erbyn yr Alban yn Airdrie) bydd
Dafydd
a'i dim cefnogol
yn
eanolbwyntio ar y garfan dan 14
fydd yn ffurfio cnewyllyn y garfan
genedlaethol y tymor nesaf.
Braint yw cynrychioll eich gwlad
ar unrhyw lefel. Yn naturiol mae
ennill cap ysgolion ymysg yr un
anoddaf gan fod mwy 0 chwaraewyr
yn yr oedran yma. Llwybr anodd a hir
felly sy'n wynebu'r chwaraewyr cyn
eyrraedd y tim terfynol. Mae'r dewis
terfynol yn bwysig 0 safwbwynt
arall hetyd. 0 oedran 16 ymlaen daw
timau Cymru 0 dan adain yr FA a

CAEL AC ENNILL

Un agwedd bwysig ar fy ngwaith fel
golygydd
chwaraeon
yw cael
canmol haelioni yr ardal, Nid oes
gormodedd 0 gyfoeth yma, ond mae
digon 0 barodrwydd
i ymestyn
cymorth i ieuenctid y fro. Un o'r
ffyrdd mwyaf poblogaidd 0 wneud
hynny yw darparu citiau pAI-droed.
Mae tim dan 9 oed Bethel wedi
elwa'n ddiweddar trwy haelioni un
o 'gymeriadau' pel-droed yr ardal. Bu
Die Roberts yn chwarae (a chicio
weithiaul) I nifer 0 dimau Ileal. Yr
oedd vn hoff iawn o'j b~l·droed nes
i'w yrfa ddod i ben wedi iddo dorri'i
goes tra'n chwarae i Fethel yng
Nghyngrair Arfon. Erbyn hyn Dic yw
perchennog Sgaffaldiau Bethel - y

Dic
Sgaffaldiau
gwreiddioll
Cytlwynodd y dillad i hogia Bethel,
sydd dan ofal Maldwyn Hughes ac
Alwynne Jones. Dillad smart iawn
a'r hogia wrth eu bodd. Fel y
dywedodd
un o'm cynreolwyr
wrthyf unwaith, 'Os wyt ti'n edrych
fel p~l-droediwr mae gennyt tl obaith
i fod yn bel-droediwr'.
Nid oes cynghrair swyddogol i'r
timau dan 9 oed 0 dan drefniant
Cynghrair Gwyrfa. Er hynny cynhelir
gemau rheolaidd a chafwyd Gwyl
Bel·droad Undydd yn ddiweddar.
Enillwyd y gystadleuaeth gan dim
Bethel a chyflwynwyd cwpan hardd
Cwmni Rheilffordd Ucheldir Cymru
i'r tim.

Mae son y bydd newidiadau mawr
ym mner-croec Gogledd Cymru yn
ystod y tymhorau nesaf yma. Mae'n
ymddangos nad oes system pyramid
yn bodoli yng Nghymru. Mae rhai
timau yn fodlon cyrr.aedd rhyw safon

dyna gychwyn y daith - 18. - 21,
ac yna'r tim lIawn. Mae'n bwysig fod
y goreuon wedi eu darganfod gan
griw Dafydd.
l'r sawl sy'n ei adnabod, dyn
tawel, cadarn yw Dafydd. Mae'n
drefnydd da a chanddo syniadaeth
dda am ddulliau chwarae. Mae'n sicr
fod polisi pendant clwb Llanrug 0
ddatblygu chwaraewyr ifanc wrth ei
fodd. Dyn y tracwisg yw Dafydd ac
ymfalch'iwn fel ardal yn y fraint
arukthrol yma a ddaeth i'w ran. Ef
fydd wrth y lIyw, gobeithio, yn
nhymor y milenlwm pan fydd lIawer
o gemau rhyng-wladol a gwyliau peldroed wedi eu trefnu.
~ae ambell chwaraewr addawol
ynycylchymaarhynobryd.Bu'n
well na chwarae'n lIeol, dan reolaeth
rheolwr Ileal. Oa iawn, Dafydd, dal
ymlaen i roi'r plant yma ar yr ysgol
a fydd yn eu harwain, gobeithio, i
flynyddoedd 0 lwvddiant i dim p~ldroed Cymru.
Sori, Elin ac Ifan, Dad sy'n
haeddu'r sylw y tro hwn!

arbennig ac aros ar y lefel honno. Ac
mae gofyn rhoi sylw i sefyllfa ail
dimau'r
clybiau.
Mae ail dim
Caernarfon,
er enghraifft,
yng
Nghyngrair Arlon tra fo'r tim cyntaf
yn y Gynghrair Genedlaethol. Sut gall
hyn arwain at ddatblygiad o'r naill
dim i'r lIall? Mor chwith yw geld
Dyffryn Nantlle - tim Freddie Pye ac
Orig gynt - yng Nghyngrair Arfon.
Rwyf yn cytuno gyda'r newidiadau
arfaethedlg.
Bwriedir ail-wampio
cynghreiriau'r
Gogledd fel bod
timau'r Fitlock a thimau gorau'r
Gwynedd yn ffurfio
Prif Adran
(Premier). Byddai gweddill timau'r
Gwynedd a chynghreiriau
Mon,
Arlon a Chonwy yn ffurlio ryw dair
adran arall yn 01 eu safon. A safon
yw'r gair allweddol. Heb os nhid oes
dyfnder safon yn ein hardal ar hyn
o bryd. Dan y drefn newydd teimlaf
y byddai y ehwaraewyr gorau yn
anelu at y brig a bydd mwy 0 gytle
i'r ieuenctid i ddysgu eu crefft yn yr
adrannau is. Efallai hefyd y bydd
cyfle i'r clybiau edrych yn ofalus ar
yr arian 'gwirion'
a delir i rai
chwaraewyr am gyflawni dim yn
nhermau datblygiad y clwb. Mae pob
newid yn change - tybed?

DRAENOG

Clywais fod tim Deiniolen yn ddistaw
iawn ar y cae yn ddiweddar. Y si ydi
bod y tim yn cydymdeimlo
a'r
rheolwr sy'n cael trafferth cadw'n
effro - codi yn y nos, ac yn y blaen.
Llongyfarchiadau RJ, a chroeso i'r
byd mawr i Ryan. Gobeithio y byddi
mor IIwyddiannus a thalentog a'h
gyd-enw.
Gyda lIaw, da lawn
Dsiniolen
ar trig Cynghrair
Gwynedd ar hyn 0 bryd, a LJanrug sydd
gemau wrth gefn - yn sicr
yn y ras.
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COFIWCH ANFON
EICH STRAEON J'R
GOLYGYDD CHWARAEON
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Mae'r w~n ar wynebau'r criw yma yn dangos au bod wrth eu bodd yn
chwarae p~/·droed. Gwobr felly am wen y mis i griw dan 9 oed Llanrug s'u
rheo/wr David Phil/ips. Tynnwyd y Ilun ar 6/ gem yn erbyn Bethel.
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