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RHAGFYR 1998

Daw o'r wasg ddydd Iau, Rhagfyr 17. Diolch i'r Prifathro
caiffyr Eco ei blygu yn Ysgol Brynrefail gan y ctisgyblion.
Dylai'r rhai fydd yn nol y papur i'r gwahanol bentrefi
gysylltu a'r Trefnydd Bwndelu am ragor 0 wybodaeth
(01286) 871550

Menter Fachwen yn newid Aelwyd
Dros y misoedd nesafbydd ysgolion cynradd bro'r Eco
yn cydweithio a'i gilydd ar bosiect addysgol cytTrous, 'Fy
Mro yn y Flwyddyn 2000'. Bydd y prosiect yn creu ar
y Rhyngrwyd safle gyfrifiadurol a fydd yn cofnodi ac
adlewyrchu bywyd y fro ar droad y mileniwm.
Bydd pob ysgol yn casglu
gwybodaeth am ei hardal ei hun
ac yn bwydo'r wybodaeth
i
gyfrifiadur.
Ysgol Gynradd
Llanrug fydd yn gyfrifol am hel
y deunydd a chreu'r safle ar y
Rbyngrwyd ar gyfer y wybodaetb
honno. Unwaith y bydd y safle
wedi 'i chreu bydd modd i
unrhyw un gael gafael ar y
wybodaeth trwy 'ymweld' a'r
safle ar y Rbyngrwyd.
Mae'r ysgolion yn awyddus i gael
gwybodaeth
am bob math
0
gyrndeithasau - corau a bandiau;
capeli ac eglwysi; clybiau chwaraeon
a chylchoedd llenyddol; ynghyd a
busnesau'r
fro. Bwriedir
Ilunio
tudalen a fydd yn cyflwyno braslun
o gefndir y gymdeithas a gair am ei
gobeithion at y dyfodol, a llun neu
ddau 0 adeilad neu aelodau'r
gymdeithas. Bydd y tudalennau hyn
yn gyfiwyniad byw 0 hanes a bywyd
ein pentrefi.
Mantais
fawr y
Rhyngrwyd yw bod modd diwygio a
diweddaru'r
wybodaeth yn 01 y
gofyn. Mae'n bosibl y gellir cynnwys
rhai 0 dudalennau'r Eeo aT y safle 0
fis i fis, a gwneud yr Eco y papur bro
cynraf ar y Rhyngrwyd.

Gobeithir
creu'r safle a rhoi
rhywfaint 0 wybodaeth ami erbyn
rnis Ionawr J 999) a thros y misoedd
canlynol bydd yr ysgolion yn mynd
ati 0 ddifri i hel y wybodaerh. Bydd
y plant nid yn unig yn arfer
defnyddio'r dechnoleg newydd ond
hefyd yn dysgu llawer iawn am eu
cynefin.
Bydd camera digidol arbennig ar
gael ym mhob ysgol yn ei thro i
dynnu Lluniau ar gyfer y prosiect,
Dylai cymdeithasau
a busnesau
gysylltu a phennaeth eu hysgol leol
am ragor 0 wybodaeth am y cyfle
arbennig hwn isicrhau bod pobl ym
mhedwar ban byd yn cae! gwybod
am eu rhan hwy ym mywyd ein
harda! ar droad y mileniwm.
Cysylltwch a'r ysgolion canlynol
- Gwaun Gyfi: Mr Garerh Parry
(01286)
870687; Llanrug:
Mr
Robin Williams (01286) 674905;
Bethel: Mr Teifion Thomas (01248)
670663; Cwrn-y-glo: Mrs Mair
Lloyd Hughes (01286) 870860;
Dolbadarn:
Mrs G. Elisabeth
Roberts
(01286)
870711;
Penisarwaun:
Mr Robert
O.
Humphreys
(01286)
870879;
Waunfawr:
Mrs Eryl Thomas
(01286) 650451.

Maes Carafannau Gorau Cymru
i'w ddatblygu yn Llanrug
gyda 12

0

swyddi parhaol newydd

s

Mae'n debyg fod trigolion pentref
Cwm-y-glo wedi sylwi bod llawer
o fynd a dod yn hen siop Ty
Llundain
yn ystod y misoedd
diwerhaf. Mac Menter Fachwen
wcdi prynu ac adenewyddu'r
adeilad a bellach yn ei ddefnyddio
fel canolfan hyfforddi a swyddfa
newydd Menter.
Elusen yv.' Menter Fachwen sy'n
gwei thio yn y gymuned i ddarparu
hyfforddiant a chyfleoedd gwaith i
bobl 0 bob gallu. Sefydlwyd Menter
ddeng mlynedd yn 6J ym mhentref
Fachwen ond nid oedd yr hen
swyddfa yrn Mryn Pens bellach yn
Carafanau
Brynteg y gorau yng
Nghymru.'
Y chwanegodd, 'Os gwireddir ein
cynlluniau bydd nifer y staff parhaol
yn mwy na dyblu i oddeutu 22 0

Mae Maes Carafanau Brynteg,
Llanrug
wedi newid
dwylo a
chysylltiad y teulu Thomley wedi
dod i ben. Y perchnogion newydd
yw cwmni James McAllister, sy'n
rhedeg tair safle arall yng ngogJedd
Cymru. Enillodd y safleoedd hynny
dros ugain 0 wobrau Bwrdd Croeso
Cymru a 'Cymru yn ei Blodau' am
ansawdd uchel eu hamgylchedd.
Bwriad y teulu McAllister yw
buddsoddi 'n sylweddol yn y parc er
mwyn gwella ei safonau. Byddant yn
canolbwyntio ar garafanau sefydlog
uchel eu safon, yn hytrach na
charafanau teithiol a phebyll.
Paratowyd cynlllJniau yo egluro'r
newidiadau arfaethedig a gwahoddwyd cymdogion Brynteg, ynghyd a
cbynghorwyr Ileol, i fynegi barn ar yr
hyn sydd mewn golwg. Yn y diwrllod
agored,
a gynhaliwyd
ar 7
Tachwedd,
rhoddwyd cyflwyniad
Cymraeg gan y ddarlledwraig Teleri
Bevan, sy'n gyfaill i'r teuJu, ac roedd

arddangosfeydd
lliwgar dwyieithog
yn ogystal.
Meddai
James
McAllister,
cyfarwyddwr
a rheolwr y maes
carafanau: 'Dymunaf ddiolch i bawb
a ddaeth i'r diwrnod agored i weld
ein gwelliannau arfaethedig, a fydd
mewn cytgord llwyr
harddwch
naturiol y llecyn hyfryd hwn. Ein
bwriad yn syml yw gWJleud Pare

a

swyddi llawn amse{', gyda chyonydd
tebyg yn nifer y swyddi tymhorol.
Eisoes rydym wedi plannu miloedd
lawer 0 fyJbiau, fei cennin Pedr a
chJychau 'r gog. Bydd ein cynlluniau
yn gwella safon y cyf1eusterau
presennol yn y Parc ac hefyd yn
lleihau problemau
trafnidiaerh
a
gafwyd yn y gorffennol ar y ffordd
guJ sy'n arwain ato.'

ddigon mawr i ymdopi a'r ehangu a
fu'n ddiwcddar, felly trowyd yr hen
swyddfa'n gaffi.
Mae'r
Ileoliad
newydd
yng
Nghwm-y-glo yn ddelfrydol gan ei
fod yn euhaf canolog I'r prosiectau
sy'n cael eu rhedeg gan Menter ym
rnhentrefi'r fro.
Gobaith Menter Fachwcn yw y
bydd y rhan helaeth o'r 11awr isaf a'r
gwaith datblygu yng nghefn yr
adeilad ar gael fel adnodd ar gyfer
trigolion y fro yn y dyfodol agos.
Diolch i gais llwyddiannus i'r Loteri
Genedlaethol.
byddwn yn gallu
cyflogi s.......
yddog datblygu fydd yn
gyfrifol am drefnu gweithgareddau
arnrywiol yn Nh5' Llundain ac am
annog gwirfoddolwyr
i roi o'u
hamser a'u sgiliau mewn arnrwiol
ffyrdd fydd 0 fudd i'r gyrndeithas
leol.
Llawer 0 ddiolch i wirfoddolwyr
Y mddiredolaeth y TY'A'Ysog am eu
cyrnorth yn ddiweddar i baentio a
phapuro
rhan o'r adeilad ae i
Ferched y Wawr am eu cyfraniad 0
deledu a fideo i gynorthwyo a'r
gwaith 0 hyfforddi rrwy gyfr..vng y
Gymraeg.
Os hoffech fury 0 wybodaeth am
Fenter Fachwen, a'r cyfleoedd sydd
ar gael i wirfoddoli, neu os oes
gennych unrhyw awgrymiadau i'w
gwneud ynglY'n a'r cyfleusterau sydd
eu hangen 0 fewn y pentref y gellid,
o bosib, eu darparu a Dy Llundain,
cysylltwch a Christine Jones ar
(01286) 872 014.
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Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Csernsrion
Cydnsbyddir cefnogaeth
Bwrdd yr Isith Gymrseg
i'r cyhoeddiBd hwn.

SWYDDOGION

A GOHEBWYR

Golygyddol:
JOHN PRITCHARD
CILFYNYDD, LLANBERIS
Ff6n; (01286) 872390

GOl YGYOO CHWARAEON
Richard LI. Jones, 5 YOdel.

Bethel.

(01248) 670115
OYDOIADUR Y MIS
Mrs Margaret Cynfl Griffith, Cynfi.
Oeiniolen (870394)
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed.
Llanrug (677263)
DATBl YGU lLUNIAU
Bryn Jones. Elidrr, Alit Dewi,
Bangor (01248) 353337 neu 871925
TREFNYOO HYSBYSEBION
John Roberts. Bedw Gwynion,
Llanrug (675605)
TREFNYDO BWNOELU
Ann Gibbins, LodJ Plas Trnon, Pontrug
(673696)
TREFNYOO ARIANNOL
Goronwy Hughes, Eithinog, 14 Aton
Rhos. Llanrug (674839)
TREFNYOO GWERllilANT POST
Mrs Olwen Llywelyn. Pant Afon Bach.
Llanrug (650200)
TREFNYOO Pl YGU
Shioned Griffith (650570)
GOHEBWYR PENTREFI
BETHEL: Geraint Ells. Cligeran

(01248 670726)
BRYNREFAIL: Mrs Lowri Prys RobertsWilliams, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James. Hafan Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan a S,oned Larsen,
Bodaton. Ceunant (650799)
CWM-Y-GlO: Mrs Iris Rowlands.
Glanrafon (872275)
DEINIOlEN: W. O. Williams.
6 Rhydfadog. Demiolen 1871259}
OINORWIG: Marian Jones, Minallt,
7 Bro Elidir, Dinorwig (870292)
LLANBERIS: Gwyneth ac Eifion
Roberts, Becws Eryri (870491)
llANRUG: Eryl Roberts, 3 Bryn
Moelyn (675384)
NANT PERIS: Ann Cumberton,
Gwastadnant (870356)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans,
Sycharth 18724071
TAN-Y-COEO: Miss Anwen Parry,
Ael-y-Bryn (872276)
WALINFAWR: Mrs Nan Roberts,
Pantafon, Waunfawr (650570)
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Y BBC yn chwilio
am siaradwyr
Annwyl

E-bost: ecorwyddfa@AOL,com

CYSYlLTU

WAUNFAWR

CHWEFROR

IWAN ROBERTS
LLEIFIOR, LLANRUG
Ffon: (01286) 675649
Cadeirydd Pwyllgor Llywio:
ARWEL JONES
CAE EBONI, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 871274

BlE?

DYODIAO Pl YGU

Apel Nicaragua
Annwyl

Olygydd,

Ddechrau Tachwedd mae'n siwr i
chwi weld Iluniau neu glywed am y
trychineb
dychrynllyd
a
ddigwyddodd
yn Nicaragua pan
drawyd y wlad gan gorwynt Mitch.
Gorchuddiwyd hanner y wlad gan
hfogydd. Diflannodd pentref cyfan 0
dan dirlithriad a laddodd 1,500 lIawer ohonynt yn blant. Mae degau
o filoedd yn ddigartref a phobl mewn
dirfawr angen bwyd a meddyginiaeth. Cafwyd son am achosion o'r
afiechyd colera.
Efallai y carech wybod fod gan
Gymru ei hapel argyfwng I leddfu
peth ar ddtoddefalnt pobl Nicaragua.
Ers dros deuddeg mlynedd mae
Ymgyrch Cefnogi Nicaragua yng
Nghymru wedi bod yn darparu
cymorth ymarferol j'r wlad hon yng
nghanolbarth America. Wrth ymweld
a'r wlad rydym wedi dod i adnabod
rhai yn bersonol. Down ar eich gofyn
yn awr eithaf eu hargyfwng.
Anfonwch
unrhyw gyfraniad i
NSC Cymru, Ty Capel Calfana, Heol
y
Bedyddwyr,
Pen-y-groes,
Gwynedd LL54 6NU, Gwnewch
sieciau'n daladwy i 'NSC Cymru'.
Bydd pob ceiniog a gesglir yn cael ei
anfon trwy fudiadau Nicaragua a'r
Groes
Goch
Ryng-wladol
yn
Nrcaraque.
Yr eiddoch yn gywir,
BEN GREGORY
Ysgrifennydd
Ymgyrch Gefnogi Nicaragua

Olygydd,

Dros y pum mis nesa mi fyddwn ni'n
gwneud
cyfres
0 gyfwelladau
dwyawr 0 hyd yr un, ar hyd a lied
Cymru - hyd at 200 0 unigolion
yn trafod "e mae nhw'n byw ...
beth mae nhw'n ei fwyta .. , a beth
mae nhw'n ei gredu ...
ac yn y
blaen.
Y bwriad
yw
creu
archif
hanesyddol a chymdeithasol a gaiff
gartref
parhaol yn y Llyfrgell
Genedlaethol yn Aberystwyth ac yn
y Llyfrgell Brydeinig yn Llundain, fel
rhan 0 Brosiect Hanes Llafar y
Mileniwm i'r BBC.
Mae hwn yn brosiect fydd yn
digwydd ar hyd a lied ynysoedd
Prydain gydag 8,000 a gyfweliadau
yn cael eu recordio - y prosiect
hanes lIafar mwyaf yn Ewrop. Yn
seiliedig ar y cyfweliadau Cymraeg,
byddwn hefyd yn paratoi cyfres 0
raglenni radio arbennig i'w darlledu
ar Radio Cymru yn yr hydref y
flwyddyn nesaf.
Rydym yn chwilio am drawsdoriad
eang 0 bobl - ifane ae yn hen,
mewn gwaith neu heb waith, pobl
wedi ymddeol, pobl leol a phobl
ddwad. Nid chwno am aroen;gwyr
neu rai sy'n brofredol fel siaradwyr
cyhoeddus yr ydym, ond unigolion
cyffredin gan fod gan bawb rywbeth
anghyffredin j'w ddweud.
Os carai eich darllenwyr gynnig eu
henwau,
neu gynn.g
enwau
ungiolion erarll. rm fyddem ni'n
gwerthfawrogi cael sgwrs nhw fel
man cychwyn. Os oes gennych
ddiddordeb gallwg gysylltu ag un a.
Owain Arfon Williams neu Jon
Gower ar (01222) 322 206 neu trwy

a

~

J.M.
JONES
A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

Evans

Iythyr atom i Prosiect Hanes Llafar,
Ystafell4020, Y Ganolfan Ddarlledu,
BBC, Llandaf, Caerdydd CF5 2YQ.
Diolch i'ch papur am roi'r cyfle
yma i ni fel ein bod ni'n gallu sicrhau
cynrychiolaeth deg 0 bob eymuned
yng Nghymru.
Yn gywlr,
JON GOWER

Eisteddfod Mon 2000
Annwyl

Olygydd,

Carwn ddwyn sylw eich darllenwyr
fod Eisteddfod Men 2000 yn cael ei
chynnal yn Llanferrpwll.
Yn naturiol mae'r gost a gynnal yr
Eisteddfod yn cynyddu 0 flwyddyn
i flwyddyn ac y mae IIwyddiant yr
achlysur yn dibynnu'n helaeth ar
garedigrwydd a haelioni unigolion a
chwmn'iau sy'n barod i gyfrannu'n
ariannol. Diben y lIythyr hwn yw
gwahodd unrhyw un sy'n awyddus
I noddi cystadleuaeth
arbennig i
gysylltu
a'r Trysorydd,
Alwyn
Roberts, 26 Y Wern. Llanfairpwll.
Ynys Mon (012481 714622. Bydd
enwau'r
noddwyr
yn cael eu
cyhoeddi yn y Rhestr Testunau a gan
y bydd yn rhaid i hwnnw fynd i'r
wasg cyn diwedd Chwefror 1999,
byddem yn ddiolchgar pe byddech
yn rho: gwybod i'r Trysorydd pa
gystadleuaeth yr ydych am ei noddi
cyn gynted it bo modd.
Buasai unrhyw gyfraniad mawr
neu tach yn cae I ei werthfawrogi.
Gyda lIawer 0 ddiolch am bob
cymorth a chefnogaeth.
Yn gYWl',
ERYL WYN DAVIES
Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith
Godre'r Coed, 6 Y Wern
Llanfairpwll, Ynys Mon.

YSGWAR
LLANRUG

SPAR ti)]
YSTORFA

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob
math ar gael

LLANRUG

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

(Richard a Meirwen
Williams)

Ffon: (01286) 672790
Ar agor bob dydd
o'r wythnos at eich
gwasanaeth
Nid oes unrhyw dOl am
ddanfon archeb i'ch cartref
yn ardal Uanrug

GWEITHIO YN BUCHAREST

NEWID CYMAR
Nid yn aml y bydd unrhyw bapur newydd yn cyhoeddi
pennawd o'r fach ac y mae hyd yo oed gwaedgwn y gwter
yn meddwl ddwywaitb cyn defnyddio'r fath eiriau erbyn
heddiw. A rhaid i'r Eco frysio i egluro mai son am
ddawns y rnae'r pennawd yn hytrach nac am berson
arbennig!
Dyna deitl dawns werin a gyfansoddwyd gan Idwal Williams 0
Lanrug, ac a enillodd iddo Dlws yr Wyl yn ddiweddar yng Ngwyl
Ccrdd Dant, Yr Wyddgrug a'r Cylch. Nid yw cyfansoddi dawnsfeydd
gwerin yn ddieithr iddo, oherwydd enillodd y Tlws yng NgWyl Cerdd
Dant Aberystwyth y llynedd, a dyma'r purncd tro iddo ennill y Tlws
hwn.
o flynyddoedd
ac y maer
ddawns newydd eisoes yn rhan
o'u rhaglen am )' gaeaf hwn. Er
mwyn darganfod addasrwydd y
ddawns bu'r ddau feimiad hefyd
yn ei defnyddio gyda Dawnswyr
Nantgarw
a chymaint
ci
llwyddiant,
gofynnwyd
am
ganiatad Idwal i'w defnyddio
ganddynt hwythau.
Mae'n arnlwg, felly, y bydd
'Newid Cymar' yn boblogaidd
iawn ymysg dawnswyr
de a
gogledd Cymru dros y misoedd
nesaf.
Bydd Dawnswyr Caernarfon
Eleoi roedd y gystadleuaeth yn yn cyfarfod yn rheolaidd bob nos
gofyn am ddawns werin i dri neu
Iau am 7.30 yn Yr Aelwyd, Stryd
bed war cwpl gan ddefnyddio
yr Eglwys, Caernarfon.
Mae
patrymau
traddodiadol.
Y gwahoddiad cynnes i bob I ifanc
beirniaid oedd Cliff Jones ac ocdran ysgol uwchradd a hyn i
Eirlys Britton,
hyfforddwyr
fynychu'r
ymarferion
as oes
Dawnswyr Nantgarw, a chafodd
diddordeb
ganddynt. I'r rhai
ldwal ganrnoliaeth y beirniaid
hollol
dibrofiad,
mae
am ddawns newydd wreiddiol.
hyfforddiant
ar gael. Gallwch
Mae
ldwal
yo hyfforddwr
hefyd gysyllru ag Idwal Williams
Dawnswyr Caemarfon ers nifer
ar (01286) 673485.

Y n ystod y mis diwethaf

bu
Helen Morris, 7 Rhes Fictoria yn
Bucharest, Romania yn gweithio
am wythnos mewn cartref i blant
amddifad.
Aeth ugain 0 bobl
drosodd i'r Casa de Capri Scolari
sy'n gartref i 150 0 enethod
rhwng '5 a 18 oed a chafwyd
croeso cynncs gan y plant. Bu
pawb yn gweithio'n galed drwy'r
wythn os yn atgyweirio
a
phaentior cartref ac yn gwario
amser gyda 'r plant anffodus h}-TI,
gan ddangos rhywfaint 0 obaith
iddynt a dod a myrnryn 0 gariad
i'w bywydau trist.
Mae'r prosiect hwn yn cacl ei
gynnal
ers tair blynedd
a
gobeithir trefnu taith arall yno

yrnhcn hlwyddyn - os bydd y
mudiad yn gallu hel digon 0
•
anan.
Hoffai
HeJe-n ddiolch i'r
canlynol am eu caredigrwydd a'u
cefnogaeth
ari annol:
First
Hydro; Bysus Ieuan Williams,
Deiniolen; Garcj Beran; Clwb
Ceidwadwyr Caernarfon; R & I,
Caemarfon; Tafarn y Black Boy,
Caernarfon a phawb a werth odd
ac a brynodd docynnau ram;
teulu a ffrindiau 011 a fu'n brysur
yn casgJu nwyddau ac anrhegion
i blant y cartref.
Os hoffai rhvwun
roi rhodd
tuag at y rnudiad, cysylltwch Ii
Helen
Morris
ar (01286)
870 702 .
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ARDDANGOSFA NADOLIG Y PLANT

GAN YSGOl CWMY GlO
RHAGFYR 7 - IONAWR 4

SIOPA NADOLIG

10%

I FrwRDD
AR NWYDDAU'R SlOP DR'Iv'Y'RMIS

MINS PElS CARTREF A BARA BRiTH
AR 'N'ERTH NAWR

ORIAU AGOR
AR AGOR SUL - GWENER t OAM - 4PM
AR AGOR DYDD(ALAN
AR GAU RHAGfYR 24,25 & 26 RHAGFYR

gyda

HOGIA'R
~ARlA

DDFA

Rhagfyr 9fed am 7pm
Bydd bws yn codi
pobl y pentref am 7 pm tu allan
i'r (Prince of Wales'"ac am
7.10pm tu
aIIan l'r
Mae TOCYNNAU YN
BRlN felly
Cyngor
ARCHf:BWCH EtCH
d
lOCYN NAWR drwy
Cymune
gysytltu a Nla neu
Diolch i Mynydd
Gwefru

Julie ar

01286 870630

3

Hanner can mlynedd yn 01fe gynbaliwyd yr Eisteddfod
Genedlaethol yn Nolgellau. Ond steddfod sir Fon oedd
hi, oherwydd ar y dydd Mawrth fe goronwyd John Eilian,
a phrynhawn Iau fe gadeiriwyd Rolant 0 Fon. Dau
brifardd 0 Fon.
Ym mis Awst y flwyddyn nesa Wrecsam (1933), pan gipiwyd hi
fe gynhelir y brifwyl ym Mon am gan Trefin am ei awdl, 'Harlech',
y bedwaredd waith a da gennyf Hefyd bu Rolant yn agos am
ddeall fod trefniadau ar y gweill gadair Caemarfon (1935) pan
J gyhoeddi
cyfrol i goffiiu y enillwyd hi gan Gwyndaf am ei
cyrneriad hoffus Rolant 0 Fon+« awdJ, 'Magdalen'. Cyn gynted y
un y cefais i y fraint 0 fod yn gwelodd
Rolant
dcstunau
gyfaill agos iddo.
Dolgellau fe fynnodd gilio 0 swn
Ddechrau'r
mis hwn mi y byd a'i bethau gan sicrhau
dreuliais ddiwmod hyfryd yng ystafell i fyfyrio, lle clywai swn y
nghwmni y Parchedig Emlyn
mor yn crafu'r crcigiau. Bu'n
Richards,
Cernaes, Mon, yn byw yn yr awyrgylch hwnnw
dwyn i gof atgofion am Rolant,
drwy'r gaeafy bu'n cyfansoddi'r
gan mai Emlyn sy'n gyfrifol am awdl, gan ymgolli yn ei waith hyd
gasglu'r cyfan ynghyd ar gyfer y oriau man y bore.
gyfrol.
Doedd ryfedd iddo ddweud
Y tro eynta i mi weld Rolant wrtha i, pan ofynnais iddo, 'Pryd
oedd yn Eisteddfod
Gened- oeddech chi'n gwybod eich bod
laethol Hen Golwyn (1941) wedi ennill cadair Dolgellau,
eisteddfod ar raddfa fechan a Rolant?'
gynhaliwyd mcwn neuadd. Yma
Ei ateb ocdd, 'Pan rois hi i
yr enillodd Rolant ci gadair lawr y letter-box',
genedlaethol gynta am ei awdl
Gofynnais iddo sawl tro pa
'Hydref'. Plentyn ysgol ocddwn
lyfrau y dylai prentis 0 fardd eu
i ar y pryd ac wedi mynd i Hen darllen a'u hastudio, a'i ateb
Golwyn efo Mam gyda'r bwriad
pendant ocdd, 'Gwybodaeth 0
o gael gweld y cadeirio. Er i ni dy Feibl, 'ngwas i'.
sefyll yn y ciw am oriau ni fuom
Ccir sawl stori o'r llys amdano
yn ddigon ffodus i gael mynediad
gan mai cyfreithiwr oedd
i'r neuadd ond cofiaf yn dda i'r Rolant wrth ei alwedigaeth - a'r
stiward wrth y drws dynnu ein orau gen i yw hon:
sylw at wr ifanc cringoch, gan
Rolant yn amddiffyn rhyw
ddweud,
'Dacw fo bardd y 'ddafad ddu' 0 gymeriad gan ei
gadair'. Ia, cip yn unig gefais i ar wyngalchu
trwy gydol
y
Rolant y.. diwmod hwnnw ac gwrandawiad.
'AllY previous
roedd ei cnw'n hollol ddieithr
COlIVlccio11S?'
gofynnodd
•
•
lOll.
cadeirydd y Fainc. WeI, roedd
Yn Eisteddfod Genedlaethol
'na restr hyd braich yn erbyn y
Llangefni yn 1957 y deuthum
cyhuddedig.
i'w adnabod. Cofiaf yn dda
'WeI, Mr Jones,' rneddai'r
gydgerdded ag 0 o'r maes i'r cadeirydd,
'rydych chi wedi
dref. Roedd
y clwy cipio
siarad yn gefnogol iawn dros eich
cadeiriau wedi gafael ynof erbyn cleicnr, ond fe giywsoch chi ei
hynny ac roedd Rolant yn record o. Be fedrwn ni 'i wneud?'
eymryd diddordeb yn fy nhipyn
'Wei,' meddai Rolant yn ei Jais
gwaith. Mi gefais gerydd ganddo
gwerinol, crynedig ac apelgar,
hefyd am ddal ati i gipio man
'mae 0 wedi bod yn gwsmar reit
gadeiriau.
dda i chi dros y blynyddoedd Cynigiodd Rolant sawl tro am gad\,lch iddo fynd yn rhad ac am
y gadair genedlaethol a bu 'n ddim y tro yma.'
eistedd ar ei braich droeon a
I odIen am y tro yn Eisteddfod
hynny yn gynnar yn ei ocs. Bu Genedlaethol
Uangefni 1957.
bron iddo a chipio cadair
Rolant
oedd yn arwain
y

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

gweithrediadau yn y Babell Len
(yr hen sied bren gartrefol
honno) a'r gynulleidfa braidd yn
swnllyd ac afreolus.
WeI, rwan, dowch,' meddai
Rolant, 'setlwch i Iawr i ni ga'l
dechra - ma'r amsar yn mynd. '
'Telynores Dwyryd sy wedi
colli'i ches,' meddai llais o'r dorf.
'Dew,' meddai Rolant, 'ma'n
rhaid mai twrna gwael oedd
ganddi!'
Ia, tipyn 0 ges oedd Rolant 0
Fori - 'y gwylaidd pur 0 galon'.
Efallai y caf gyfle i son mwy
amdano 0 hyn i'r brifwyl. Rwy'n
hynod falch bod cyfrol i'w goffau
ar )' gweill - mae'n hen bryd.
A ninnau ar drothwy Nadolig

arall, pa well ffordd i dynnu'r
Ilenni dros ffenest y siarnbar am
y tro na dyfynnu englyn Rolant
o Fon i'r Wyl:
Awn i weld Ei anuiyldeb at ei Grud
Daw gwawr hedd a'i uiyneb;
Llwyddo "1 laW]l ni allodd neb
A ddibrisiodd Ei breseb.

DIOLCH
Dymuna Myra Griffith, Crud yr
Awen, Pcnisarwaun ddiolch i'w
theulu a ffrindiau am y Ilu cardiau
a'r anrhegion a dderbyniodd ar
ddarblu pen-blwydd arbennig.
Diolch hefyd iRhiannon a phawb
yn Arfonia am y blodau hardd.
Diolch yn fawr.

BRYNREFAIL
Mrs low'; Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. 870580
Camera yn ng01al Gwyndaf Hughes, Glascoed, llanrug. Ff6n: 677263
SEFYDLIAD Y MERCHED. Nos l.un.
Tachwedd 16eg, cvtartu'r gangen
leol yn y Festri i'w Cyfarfod
Blynyddol Yn absenoldeb y lIywydd,
vrnqvmerwvd a'r gweithgareddau
gan Mrs Carol Houston, 2 Trem
Eilian. Croesawyd Mrs Pat Parry,
Waunfawr ,'( cyfarfod fel VCO.
Etholwyd swyddogion fel a ganlyn
Llvwvdd:
Mrs Pat Jones;
Ysgrifennydd: Mrs Eleanor Williams;
Trvsorvdd: Mrs Carol Houston.
Cafwyd adroddiad gan Mrs Pat Parry
ar yr ymgyrch , godi anan i swyddfa
ganolog Sefydliad
y Merched
Gwynedd. Cyflwynwyd pum punt i
bob cangen I gychwyn ymdrech leol
a bu'r ymateb yn rhagorol gan
fwyafrif canghennau Gwynedd a'r
cyfanswm a dderbyniwyd oddeutu
dwy fll 0 bunnau.
Paratowyd y lIuniaeth gan Mrs
Betty Owen a Mrs Eleanor Williams.
Mrs Pat Parry enillodd wobr y mis,
rhoddedig gan Mrs Carol Houston.
Trefnir cinio Nadolig y gangen yn
Meifod, Bontnewydd, nos Fawrth,
Rhagfyr 15fed. Mae tretniadau'r
noson yng ngotal Mrs Gwenllian
Edwards.
EGLWYS M.C. BRYNREFAIL. Yn
ystod mis Tachwedd, dan nawdd
Cymdeithas y Chwiorydd, cymerodd
nlfer helaeth o'r aelodau a'u ffnndiau
ran yn apel flynyddol Operation
Christmas
Child
a chafwyd
cefnogaeth deilwng iawn i'r ape!.
Nos Lun, Tachwedd
9ted,
cynhaliwyd
pwyllgor
Cymanfa

Dosbarth Padarn yn y Festr! dan
Iywyddiaeth Mr Eifion Williams,
Cefnywaun,
pryd
y
daeth
cynrychiolaeth
dda 0 eqtwvsi'r
Dosbarth ynghyd. Y prlf fater oedd
trefnu Cymanfa 1999 ac fe'i cynhelir
yng Nghapel Brynrefail ar y Sui
cyntaf 0 Fai. Pasiwyd I barhau a
chynnal rihyrsal ar gyfer y Gymanfa
ym Mrynrefail ar nos Sui yn ystod
mis Ebrill. Penderfynwyd cynnal yr
Arhollad
Llafar yn ystod mis
Chwefror 1999, yn dilyn yr ymateb
ffafncl i'r arbrawf y IIynedd.
Nos Fercher, Tachwedd 18fed,
mynychodd nifer 0 aelodau'r eglwys
Seiat Dosbarth Cylch Eryri a
gynhaliwyd yng Nghapel y Rhos,
Llanrug. Mater y Seiat oedd 'Yr Her
i Newid' a'r agorwr oedd y Parchg
Dafydd LI. Hughes.
GWASANAETHAU MIS RHAGFYR.
6: Parchg Trefor Jones, Caernarfon
(5.30)
13: Parchg Gwynfor
Williams,
Caernarfon (5.30)
20: GWASANAETH NADOLIG dan
nawdd yr aelodaua'r plant. Croeso
cynnes I bawb.
ParchgH. Gwynfa Roberts (5.30)

DEUNYDD
RHIFYN NESAF
. ERBYN 7 RHAGFYR
OS GWELWCH YN DDA

LLEUFER o. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI Ar agor

AUNFA
Ffon/Ffacs: 650291

BYSIAU ARF N
LLANRUG

(Eric Morris)
Ffon: (01288) 675175 a 677858
4

R

9-7pm
9-5pm Sadwrn

Ar Gau
Sui a Mercher

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

GLANHAU CARPEDI GYDA STIMVAK

'Un funud fach .

,

DINORWIG

••

GWEI.D DUW
'Pasia, 'tal'
Y n Ysbyty Gwynedd roeddwn i
y diwrnod 0'r blaen pan waeddodd
rhywun hynny ar f'o1.
W'rth gerdded ar hyd y coridor
gwelais ddau ddyn yn gosod
arwyddion newydd uwehben un
o'r drysau
tan. Yn ddigon
busneslyd
ceisiais sylwi ar yr
arwyddion a gweld beth oedd ar yr
hen rai a beth oedd ar y rhai
newydd. Sylwais hefyd mai ar
gadair yn hytrach nag ysgol
bwrpasol yr oedd y dyn yn sefyll,
a synnu at hynny 0 gofio mai
rhywbeth ynglyn a diogelwch oedd
yr arwyddion!
Ta waeth, wedi i mi basic y
clywais y Ilais yn gweiddi ac yn
edliw nad oeddwn wedi dweud
dim wrth y dyn a safai ar ben y
gadair. Troi rownd wedyn a sylwi
fy mod yn adnabod y dyn yn dda.
Roeddwn mor brysur yn edrych ar
yr hyn yr oedd yn ei wneud fel nad
oeddwn wedi edrych arno fo ei hun
o gwbl. A hawdd iawn Y\V gwneud
yr un peth yn union efo Duw.
Gallwn sylwi ar lawer iawn 0
bethau y mae Duw yn eu gwneud
heb edrych ar Dduw ei hun.
Mae yna lawer sy'n ei chael yn
hawdd lawn dono at yr hyn a
wnaeth
y Duw mawr yn ei
greadigaeth. Talent arbennig 'J'W
honno i sylwi ar fanylder a dyfnder
byd natur, a byddai'n dda gennyf
petai'r ddawn honno wedi'i rhoi i
mi. Ond un pcth Y"' gweld
harddwch a rhyfeddod y byd 0 'n
cwmpas, a mater hollol wahanol
yw gweld llaw Duw'r Creawdwr y
tu cefn i'r cyfan.
Fe ddaw'r Nadolig cyn bo 00,
a byddwn yn elywed cto yr hanes
am yr hyn a wnaeth
Duw
ganrifoedd yn 61 wrth anfon ei Fab
i'r byd. Ond un peth fydd eofio'r
hyn a wnaeth bryd hynny, a mater
hollol wahanol fydd edrych mewn
ffydd ar )' baban hwnnw sy'n cae I
ei gynnig
yn Arglwydd
a
Gwarcdwr i ni heddiw.
Mvnnwn edrych ar Dduw ei
hunan yn ei Fab Iesu Grist a
pheidio bodloni ar edrych ar hyn
a wnaeth cf. Wcdi'r cwbl, gweld ei
wyneb yw'r ffordd I'W adnabod.

Alice Thomas a'r diweddar Hugh
Thomas, 1 Bro Elidir, Dinorwig gyda
Rhian
Eluned
0
Dalsarnau.
Gwernvddwvd
y gwasanaeth
priodas gan y Parchg John Glyn a'r
Parchg Idris Thomas, a chynhaliwyd
y wledd briodas yng Ngwesty
Porthmeinon. Byddant yn cartrefu yn
7 Bryn Rhos,
Rhosbodrual,
Caernarfon.
Dymuna Glyn a Rhian ddiolch i
bawb am eu anrhegion hael a'u
cyfarchion ar yr ad1lysur hapus hwn.

Mils Marian Jones, Minallt, 7 Bra Elidir, Dlnorwig. 870292

GARTREF O'R YSBYTY. Da yw deall
fod Miss Maggie Jane Jones, Y Foel,
wedi cael dod gartref wed I Iddl
dreulio rhai wythnosau yn Ysbyty
Gwynedd
ac Ysbyty Eryri yn
ddiweddar. Dymunwn iddi wellhad
IIwyr a buan ac y cawn ei gweld yng
ngweithgareddau'r ardal yn reit fuan.
PROFEDIGAETH. Estynnwn
ein
cydymdeimlad IIwyraf I Mr a Mrs R.
Williams, 3 Maes Eilian. Mae Mrs
Williams wedi coDiei chwaer, Mair,
oedd yn byw yn Lloegr. Derbyniwch
fer teulu em cydymdeimlad a chwi yn
eich profedigaeth.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL. Mae
tymor y Gymdeithas bellach wedi
dechrau a chawsom noson agonadol
lwvddiannus iawn. Agorwyd y tymor
gyda chyngerdd 0 dan ofal parn Ana
o Lanberis dan arweiniad Mr Gareth
Jones;
Mr Robert
Wyn
0
Bontnewydd; Mr Evan Bryn Roberts,
Ty'r Ysgol; a Mrs Olwen Bryn
Hughes,
Amlwch.
Cawsom
unawdau a deuawdau gan Robert ac
Evan gydag Olwen wrth y piano. Y
lIywydd gwadd oedd Mr Irfon
Williams, Yr Wyddgrug a braf oedd
cael estyn croeso i Mrs Williams
hefyd. Diolch arbennig i Irfon am ei
haelion
trwy gyfrannu
rhodd
sylweddo I iawn
I
go f fr au' r
Gvmdeithas. Arweinydd y noson
oedd Mrs Betty Pens Roberts a
thalwyd y drolchiadau gan Miss
Marian Jones.

Ar y 5ed 0 Dachwedd croesawyd
i'n plith y Parchg lorwerth Jones
Owen, Caernarfon, pryd y cafwyd
darlith ganddo ar 'Hiwrnor'. Cawsom
noson lIawn 0 hivvrnorac ni chlywyd
cvmaint 0 chwerthin yma ers tro.
Noson 0 fwyniant ydoedd a phawb
wedi mwynhau eu hunaln. Llvwvdd
y noson oedd Mrs Katie Lloyd
Hughes a thalwyd y diolchiadau gan
Mr Tydfil Jones.
Erbyn y daw'r feo o'r wasg fe
fyddwn wedi croesawu i'n plith Mr
Eric Gray Thomas, Caernarfon.
Dyma drefn cyfarfodydd
y
Gymdeithas am fis Rhagfyr Nos Fawrth, 2 Rhagfyr: Sian Wyn
Gibson a Sharon Vaughan Williams
ac artistiaid eraill
Nos Fercher, 16 Rhagfyr: Carolau
gyda Seindorf Arian Deiniolen.
Bydd croeso cynnes i bawb i
ymuno a• ru.•
DIOLCH. Dymuna Margaret Jane
Jones, Y Foel ddiolch i'w theulu,
ffrindiau a chymdogion
am y
caredigrwydd mwr a dderbynbiodd
tra yn vsbvtai Gwynedd ac Eryn.
Bu'r ymweHadau cyson, y galwadau
ffon, y lIu cardiau a'r anrhegion a
dderbyniodd yn gymorth mawr iddt
wella. Diolch hefyd am y gofal
arbennig
gan
feddygon
a
gweinyddesau'r vsbvtat.
PRIODAS. Ddydd Sadwrn,
24
Hydref yng Nghapel Soar, Talsarnau,
pnodwvd Glyn Tomos, mab Mrs

DIOLCH yn fawr iawn am y
nwyddau a dderbyniwyd at Apel
Honduras.
Diolch hefyd am y
cyfraniadau ariannol at yr Apel, sef
cyfanswm 0 £233. Derbvniwvd y
nwyddau
a'r arian yn Festri
Ebeneser, Deiniolen, ddydd Gwener,
dydd Sadwrn a dydd Sui, Tachwedd
13-15, a throsglwyddwyd y cyfan i
Cymorth Cristnogol y dydd llun
canlynol.

1------------.----------------------------

o Ddinorwig
Annwyl ddarllenwyr,
Fy enw yw Joseph Anderson
a
chefais fy ngeni yn 1981 ym

JOHN PRI1'CHARD

YSWtRIO

Sefydlwyd
1980

~

Mangor ac rwyf wedi byw yn
Ninorwig ar hyd fy oes. Ar hyn
o bryd rwy'n y ehweehed uehaf
yn Y sgol Brynrefail yn astudio
Ffiseg, Cemeg a Mathemateg. AI
61 gorfIen fy lefel-uwch bwriadaf
gymryd
blwyddyn
allan
i
wirfoddoli dramor cyn rnynd i
brifysgol.
Wedi i mi gymryd rhan mcwn
eWTSdewisiadol ar Y nys Coll yn
yr Alban, cefais gynnig lleoliad
gan yr Ymddiriedolacth
Prosiect
(Project
Trust)
elusen
sy'n arbenigo
mewn
anfon
gwirfoddolwyr ifanc dramor. Ers
1969 maen nhw wcdi anfon dros
3,4000 bobl i dros 420 wledydd
y Trydydd Byd.
Cynigiwyd lleoliad i rm yn Sri
Pa un o'r
bwysicaf7

Harddwch eich cartref gyda

~ FFENESTRI
CELTIC WINDOWS

i Sri Lanka

EtCH

rhaln

TV

sydd
(i arbed

called i chi);
YSWIRIO EICH CAR (i arbed

called i chi); neu
YSWtRIO

EICH

BYWYD

(i

arbed called I'ch teulu)

FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CYFLENWVR AWDURDODAU LLEOL

Cysylltwch A'r isod I weld mor
rhad yw cost yawirlant gyda CDH

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

Andre (8ethel/llanberi.)
Bryn (MOn)
Euryn (Caernarfon a'r cylch)
John Eifion (Penlaarwaun)

1

(01288) 878&18 (dydd)
(01248) &70081 (nos)
HEN YSGOL GLANMOEL YN

llANRUG Ll55 2RG

CDH

YmgynghQrwyr Artannot
Annlby.,nol Ueol (sefydlwyd 1974)

Ff6n: (01248) 355055

Lanka
(Ceylon
gynt), gwlad
sydd yr un maint a Phrydain,
sydd wedi bod yn byw yng
nghysgod
rhyfel
eartrcf
ers
canrifo edd.
Lladdwyd
dros
50,000 0 bobl a gorfodwyd dros
1. 1 miliwn arall i adael eu eartrefi
a hynny 0 fewn y 30 mlynedd
ddiwethaf.
Fy mhrif waith yn Sri Lanka
fydd dysgu Saesneg iddynt a
fydd yn rhoi cyfle i minnau
ddefnyddio fy ngallu i helpu rhai
llai Ifodus na mi 1)1 hun a hynny
heb gyrnryd gwaith oddi ar y
bobl leol. Mae safon byw yn
sylfaenol iawn yno ond cynhwysa
ddwr a thrydan, ac mae'r rhan
fwyaf o'r gweithgareddau
yno
wedi'u
hariannu'n
wael ond
mae'r bobl yn hael ae yn bynod
garcdig.
Cyfanswm y gost am flwyddyn
dramor
yw £3750.
Mac'r
Ymddiriedolaeth
Prosiect
yn
eodi £500 trwy ei hymdreehion
ei hun gan adael targed 0 £3250
i bob gwirfoddolwr ei godi ar ran
yr Ymddiriedolaeth.
Byddaf yn cynnal Bore Coffi I
Bore Prynu-a-rhoi
yn yr Hen
Y sgol
yn
Ninorwig
am
10.30 a.m., 14 Rhagfyr, i geisio
eyrraedd y nod ariannol ac fe
fydd cyfle hefyd i'rn noddi i
wneud naid bynji.
Os oes gan unrhyw
un
gyfraniad
(sieciau'n
daladwy i
Projecl Trust), neu os hoff'ai
rhywun gael mwy 0 wybodaeth,
fy nghyfeiriad
yw Pen-yr-allt,
Dinorwig a'r rhif fIcn: (01286)
872 367.
5
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o NEIGWL

I
LANDDEINIOLEN
Wrth bori drwy hen ewyllysiau yng Nghae~arfon yn
ddiweddar, deuthum ar draws cofnod am ~g
wedd~
o'r enw Gainor verch Thomas 0 Landdeiruolen. Mae ~~
hewyllys wedi ei dyddio ar y 29ain 0 Awst, 1687, aC.fe 1
profwyd bron i flwyddyn yn ddiweddarac~ ar y 25atn 0
Awst 1688. Dymuniad Gainor oedd cael er chladdu ~
mynwent Eglwys Llanddeiniolen. Yn yr e~llys ~ae ~
rhestru ei phernathau gan enwi ei phlant, el wynon a 1
wyresau. Yr hyn a dynnodd fy sylw at yr ewyllys hon,
yn hytrach na rhai eraill o'r un cyfn?d, oedd y cyfenw
anghyfTredin ar ei phlant, sef Gunnis.
Doedd ond un ffynhonell i
chwilio am yr eglurhad, sef cyfrol
swmpus J. E. Griffiths, Pedigrees

of Anglesey and Camaruonshire
Fa milies. Perchnogion Gwynus,
Pistyll, ger Nefyn oedd y teulu'n
wreiddiol, ond i'r enw 'Gwynus'
gael ei Seisnigio i (Gunn~s' dros
bedair cenhedlaeth.
Pnododd
Richard
Gunnis
a Gainor
!b0mas, ac yn 01 y Pedigrees ~u
iddynt chwech 0 blant. Mae n
amIwg iddynt fyw yn Neigwl,
oherwydd ceir cofnod ohonynt
yn talu'r dreth aelwyd yno. Bu
Richard Gunnis farw yn 1673.
John Gunnis oedd y mab
hynaf a bu'n rheithor Rhoscolyn
ac yna Llanengan. Bu farw'n
ifanc yn 1686. Mae Gainor yn
cyfeirio ato yn ei hewyllys fel

'John

Gunnis, son, deceased'.

Roedd Griffith Gunnis hefyd
wedi marw cyn ei rieni, yn 1672.
Ganed Robert Gunnis tua 1650
a graddiodd
yng Ngholeg
Merton, Rhydychen. Gadawodd
arian i sefydlu elusennau ym
mhlwyfi Llaniestyn, Llangian,
Uanengan a Bryncroes.
Mab arall oedd Hugh Gunnis
a oedd yn byw yn Llundain. Nid
yw'r Pedigrees yn rhoi enw ei
wraig, a Gaynor yw'r unig ferch
a gofnodir.
Oherwydd
iddo
farw'n ddi-ewyllys aeth ei holl
stad yn eiddo iddi hi. Mae
ewyllys Gainor verch Thomas yn
rhoi mwy 0 wybodaeth am Hugh
a'i deulu. Elizabeth oedd enw ei
wraig, ac enwir naw 0 blant
iddynt; Gaynor, y ferch hynaf,
yna Richard, Thomas, William,
Griffith, Francis, John, Martha
ac Elizabeth.
Roedd i Richard a Gainor
verch Thomas ddwy 0 ferched:
Jane, a briododd
a. Griffit~
Evans, a Catherine a bnododd a

David Rice. Mae'r Pedigrees yn
enwi dwy 0 ferched i Jane a
Griffith
Evans, sef Jane a
Gaynor. Mae ewyllys Gainor
verch Thomas yn enwi'r holl
blant, sef Jane, Gaynor, Andrew,
Mary, Catherine a Rachel. ~n 61
y Pedigrees, roedd Cather~e a
David Rice yn byw yn N eigwl
Ganol ac enwir pedwar 0 blant
iddynt - Griffith, Jane, Richard
a John. Mae ewyllys Gainor
verch Thomas hefyd yn cyfeirio
at David Rice fel mab yng
nghyfraith,
ond does dim
cyfeiriad at Catherine. Tybed a
oedd hithau wedi marw cyn er
mam? Pedwar 0 blant a enwir yn
yr ewylly, ond nir yr un rhai a'r
Pedigrees. Plant David Rice yn 01
yr ewyllys
oedd
Thomas,
Griffith, Richard a Mary.
Yr hyn sy'n ddiddorol yw fod
y cysylltiadau teuluol i gyd yn
ardal N eigwl, Penrhyn Llyn, ond
mae ewyllys Gainor
verch
Thomas yn awgryrnu mai 0 I anddeiniolen y deuai'n wreiddiol.
Tybed a oedd wedi dychwelyd
yno i fyw ar 01 colli ei gWr?
Roedd
yn weddol
gefnog,
oherwydd
cyflogai ddwy 0
forynion a enwir yn ei hewylJys
fel Margaret verch Evan a Jane
verch
Hugh
Bowen.
Ei
dyrnuniad hefyd oedd cael ei
chladdu yn Llanddeiniolen.
Bydd angen turio'n ddyfnach
i hanes y teulu iddarganfod beth
yn union oedd y cysyll~iad a
Llanddeiniolen, neu efallai y gall
rhai 0 ddarllenwyr Llanw Llyn
daflu goleuni ar y dirgelwch.
LLUNIAU 0 LANBERIS
Mae amryw wedi cysylltu yn
awgrymu nad y Parchg John
Pritchard oedd yn y ddau lun o'r

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

D.P.0

RHIWLAS

E S

01248 361044
6

Mae olion yr hen dyddyn hwn rywle ym mro'r Eco, ond nid yw'n d~b~go!
fod neb wedi byw ynddo ers rua 1881. Gerllaw mae corlan y c~edlr iddi
gael ei hadeiladu er mwyn dal geifr gwyllt. Cewch fwy 0 hanes Corlan y
Geifr' a thrigolion cyntaf yr hen dyddyn yn rhifyn nesaf o'r Eco.

Arddangosfa
Genhadol
a
gyhoeddwyd fis diwethaf, ond yn
hytrach y Parchg J. P. Davies a
oedd ar y pryd yn weinidog
Capel Coch, Uanberis. Cefais
alwad ffon gan Mr Emrys Owen
(gynt 0 Lanberis) a cnwodd. un
arall c'r cyrneriadau yn y lluruau.
Dywedodd
mai'r
diweddar
William
Owen,
Llwyndu,
Llanberis yw'r gWr y tu cefn i
Thomas John Roberts. Aeth yn
ei flaen i gysylltu'r person hwnnw
a llun arall a ymddangosodd yn
y rhifyn diwethaf o'r Eco. Dywe~
fod William Owen yn ewythr J
Ifan Owen (cyn-golgeidwad
Llanberis) sy'n un o'r bechgyn
yn sglefrio ar y llyn. Cyfeiria
hefyd at y llun o'r actor Ro~ert
Beatty, un 0 ser y byd ffilrniau.
Dywedodd mai'r gwr yn gwisgo'r
cap yw Tom Peris Roberts 0
Lanberis.
Ydi Emrys Owen yn gywir?
Oes rhywrai all ychwancgu at y
rhestr enwau?
MYNWENT LLANRUG
Anfonwyd y penillion canlynol
gan Mrs M. Lewis, Llanrug. Nid
yw'n gopi cyflawn gan. fod
ambell air neu linell yn eisiau.
Ydi'r copi cyflawn ym meddiant
rhywun o'r darllenwyr? Yr awdur
yw Glan Rhyddallt:
Hen lannerch gysegredig
Yw poncan bach Bryn Uan;
Awelon gwynfydedig
Yn crwydro hyd y fan;
Cans yno g\',)'W3 blodau,
Prydfertha flodau'r fro;
Eneinir hwy Ii Blodau'r Plwy:
Rhai annwyl yn y gro.
Hen lannerch - y mac'r ywcn werdd
Ers ocsau 'n gwyho'r fan;
Wnh fedd y tlawd di-lechen
Ac uwch y rnarmor drud;
Gan blygu'i phen yn wylaidd
o barch i'r sanctaidd fan
O'I bngau ill daw ...... (?) ......
o boncan bach Bryn Llan.
Anwylaf Ddu Eryn
Mae ef 0 dan y gist;
Lle huna Pen y Greuor
Ac Eos Gwynedd mwy;
Ar nos 0 haf hyd yno af
Gan gofio'u lIeisiau hwy.

Hen eglwys fach Mihangel
Sydd draw a'i drws yo goch,
Mae lleoedd heddiw ...... (?)......
Fu 'n ufudd gynt i'w chloch;
Pa Ie mae'r Ilu arnodau
Wnaed wrth ei hallor gocd?
A lIawer IIw, pa le mae nhw?
Yn ddrylliau wrth ei throed.
Rhyw ddydd ceir finnau'n iselA marwol fydd fy rhan,
A chludir fi yn dawel
I boncan bach Bryn Llan;
Na chaner salm nac emyn
Cyn rroi'r dywardien werdd,
Gadewch ). lJwyn i'r fronfraith fwyn
I ganu galar gerdd,

Mae'r cyfeiriadau yn y trydydd
pennill at Ddafydd Ddu Eryri, yr
athro
barddol
sydd wedi 'i
gal addu yno. Cyfeiriad at ddau
o gerddorion y fro sy'n dilyn Pen y Greuor,
sef cartref
genedigol Eryr Eryri, arweinydd
corau a bandiau pres; ac Eos
Gwynedd, cantores ac athrawes
sol-ffa 0 Gwm-y-glo.
GITSHE MANIT A
Y mis diwethaf roedd Mrs G. M.
Jones yn son am Basiant
Cenhadol }'ng Nghaernarfon ac
yn cofio pennaeth yr Indiaid
Cochion
mewn
un
or
golygfeydd yn dweud y geiri~u,
'Gitshe Manila'.
Doedd dim
syniad ganddi ynglyn a'u hystyr,
Mewn sgwrs ar Sgwar y Post yn
Llanrug y daeth yr ateb: fod y
geiriau yn golygu: 'Great Spirit',
neu Dduw, a bod yr ymadrodd
yn cael ei ddefnyddio
yng
ngherdd Longfellow, Hiawatha.
CYSYll TIADAU

A DE AFFRICA

Daeth peth gwybodaeth i law
ynglyn a chysylltiadau er.ail~ o'r
fro a De AfIrica. Gobeithio y
gallaf ddilyn y trywydd hwn a
chyhoeddi mwy o'r hanes erbyn
rhifyn
cyntaf
y flwyddyn
newydd.
Yn y cyfarnser, os oes unrhyw
ymholiad
neu
wybodaeth
gennych ar unrhyw agwedd 0
hanes lleol y fro, rhowch bin ar
bapur, bys ar lygoden (os nad
ydych yn deall, peidiw:h
a
phoeni!) neu codwch y f!on? a
chysylltwch a Dafydd WhJteslde
Thomas, Bron y Nant, Llanrug.
(01286) 673515.

CAEATHRO

APEL HONDURAS

Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
FfOn: (01286) 679501 (gwaith), 677438 (cartref)
T. ARFON WILLIAMS. Yn ddiweddar
bu farw Arfon Williamsr Y Wern, yn
63 mlwydd oed. Un o'r Rhondda
ydoedd
a deintydd
wrth
el
alwedigaeth. Daeth 0 a'r teulu i
Gaeathro pan oedd yn arolvqu safon
deintyddiaeth
yn y gogledd. Fel
Cymro a bardd roedd o'n fwy
enwog.
Roedd IIetygarwch
i',
Annibynwyr vn y Wern yn enwog,
a'r eroeso i ymwelwyr o'r Wladfa.
Bu' n drvsorvdd cyntaf Cymdeithas
Barddas
0
1976
ymlaen.
Cyhoeddodd
drl
casgliad
0
farddoniaeth, sef Englynion Arfon

(19781; Annus Mirabi/is a Cherddi
ErailJ (1984); a Cerddi Arfon (1996).
Dim ond
ers 1973
y bu'n
cynganeddu ac fe greodd math
newydd
0 englyn,
yr 'englyn
Arfonaidd'.
Cydymdeimlwn
oil
gyda'i wraig, Einir, a'r plant yn eu
profed igaeth.
YSGOL GYNRADD BONTNEWYDD.
Cvnhaliwvd arolygiad YI1 ystod
cyfnod y Pasg. Nodwyd bod 70% 0
blant y dalgylch
Caeathro,
Bontnewydd
a Llanfaglan
- 0
gartrefi Cymraeg eu hiaith a bod
900k o'r dlsgyblion
yn siarad
Cymraeg i safon iaith gyntaf. Yn 61
yr Adroddiad mae gan yr ysgollawer
o gryfderau a chyflawna'r disgyblion
safonau da yn y mwyafrif 0 bvnciau
gan gynnwys Cymraeg, Saesneg,
mathemateg a gwyddoniaeth. Yn y
pynclau eraill - hanes, daearyddiaeth, addysg grefyddol, dylunio a
thechnoleg a chelf - roedd y safon
hefyd yn dda. Mae yn yr ysgol
ddarpariaeth dda ar gyfer datblygiad
ysbrydol a moesol, diwylliannol a
chymdeithasol. Mae mwyafrif IIethol
y rhieni yn cefnogi'n frwd amcanlon
yr ysgol. Mae'r ymddygiad yn yr
ysgol yn dda iawn ac yn cael effaith
positif ar ansawdd y dysgu gyda'r
disgyblion
yn gymdeithasol
a
ehwrtais gan fwynhau dod i'r ysgol
ae mae'r presenoldeb yn dda. Lie
mae gwend~dau yn ansawdd yr
addysgu
maent
yn cynnwys
disgwyliadau a thasgau amhridol.
Dywedir bod y pennaeth, Ms Eirian
Pritchard yn gadarn ei harweiniad a
chyfuna'r r61reolaethol gyda rhag len
effeithiol 0 ddysgu yn ei meysydd
arbenigol. Mae cynllunio ,ar gyfer
datblygiad yr ysgol yn gynhwysfawr
a
thrylwyr.
Mae'r
bwrdd
IIywodraethwyr,
0
dan
gadeiryddiaeth Dafydd Evans, yn,
ymwybodol iawn o'u cyfrifoldebau

ac yn gweithredu
arnynt
yn
effeithiol. Felly, gyda' r ganmoliaeth
uchel gobeithio bod disgyblion a
darpar-ddlsqvblion Ysgol Gynradd
Bontnewydd
sy'n
byw
yng
Nghaeathro a Bhos-bach a'u rhlem.
yn gwerthfawrogi a chefnogi'r ysgol
a'r cyfleon sydd ar gael a bod
cefnogaeth gweddill y gymuned ar
gael ar yr adegau priodo!. Da iawn!
PEN·BLWYDD HAPUS. Yn ystod y
mis dathlwyd pen-blwvdd Margaret
Roberts, 2 Caeathro Bach yn 90 oed.
Hefyd bu Shaun Atkinson, Cefn Gof
yn dathlu cyrraedd ei ddeugain oed.
GWASANAETHAU'R
CAPEL.
Disgwylir y canlynol i wasanaethu:
Tachwedd
29: Parchg Gwynfor Williams (5.30)
Rhagfyr
6: Parchg W. R. Williams (2)
13: Parchg lorwerth Jones Owen ~2)
20: Cvfarfod Nadolig (5.30)
27: Dim oedfa
CROESO I GAEATHRO. Trigolion
newydd 11 Erw Wen yw Buddug a' r
plant - Lowri sy' n ddisgybl vn Ysgol
Bontnewydd a Dewi. Croeso cynnes
j chwi i gyd.
PRIODASAU. Yn ystod yr haf fe
briodwyd dau 0 hoglau ifanc y
pentref. Capel Cysegr, Bethel oedd
y man pwysig i Dylan pritchard, Bryn
y Gof ar gyfer ei briodas
Nia Elen
Davies 0 Fethel. Capel Seilo ,
Caernarlon oedd Ileoliad priodas
Hefin Hughes
Tegwen Parry,
Rhosbodrual. Roedd tad Teqwen,
WiI, yn ddisgybl yn hen ysgol
gynradd
Caeathro.
Rydym yn
dymuno pob hapusrwydd i'r hogiau
a'u gwragedd newydd. Rydan nf'n
sicr y byddant
yn cofio
eu
gwreiddiau yma yng Nghaeathro.
PRIODAS AUR. Ar begwn arall
bywyd
priodasol,
fe ddathlodd
Bobby a Jini Owen, 1 Erw Wen eu
Priodas Aur ar 30 Hydref. Edrychw n
ymlaen yn awr I gofnodi'r Priodas
Platinwm nesaf!
CYMDEITHAS
CAE CHWARAE.
Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol y
Gymdelthas nos Lun, 16 Tachwedd.
Hysbyswyd
am y cyfarfod
a
dangoswyd
y fantolen ariannol
ymlaen lIaw ar hysbysfwrdd
y
pentref. Derbyniwyd y fantolen gan
yr un ar ddeg a oedd yn bresennol.
Etholwyd y 5wyddogion canlynol Cadeirydd: Clive James; Trysorydd:
Wally Evans; Ysgrifennydd: Alun
Roberts. Etholwyd y eanlynol yn
aelodau o'r pwyllgor: Richard Jones,

a

a

•

Diolch yn fawr iawn ibawb yn nghylch Dinorwig, Deiniolen, Llanberis
a Nant Peris a gyfrannodd mag at Apel Honduras a Nicarague
Cymorth Crismogol ddydd Sad \\'1 II a dydd SuI, Tachwedd 13-14.
Achoswyd difrod a dioddefaint aruthrol gan y corwyntoedd a 'sgubodd
trwy'r gwledydd hynny. Yr oedd Cymorth Crismogol wedi cael
defnydd 110ngi gario nwyddau i Honduras ac yr oedd brys mawr i
gasglu bwydydd a blancedi i lenwi'r 1I0ng. Cafwyd ymateb hael dros
ben mewn penrrefi a threfi trwy Gymru.
Derbyniwyd nwyddau yn festrioedd Nant Padarn, Llanberis ae
Ebeneser, Deiniolen. Diolch yn fawr i bawb a alwodd heibio gyda
nwyddau neu arian. Mewn deuddydd cafwyd pentwr 0 fwyd a blanecdi
a derbyniwyd cyfanswm 0 £796 (£233 Deiniolen a £563 Llanberis).
Yr oedd y 110ng yn hwylio 0 Southampton ganol yr wythnos
ddilynol. Diolch i bawb am eu haelioni ae i bawb a fu'n helpu i
dderbyn a phacio'r nwyddau, ac am gael defnyddio'r festrioedd.
Carewn ddiolch yn arbennig i Mr Bert Parry" Llanberis a gafodd y
syniad 0 drefnu'r casgliad yn lleol ac i J. M. Jones, Llanrug am roi
fan i gario'r nwyddau j Fanger.
JOHN PRITCHARD
Dafydd Jones, Huw Ceiriog, Wyn
Jones,
Peris Thomas,
Shaun
Atkinson,
Wendy Thomas, Eryl
Jones, Norman Hughes a Steve
Rees. Bu cryn drafodaeth ynglyh
statws gyfreithiol yr ymddiriedolwyr.
Yn groes l'r gred gyffredinol nid yw'r
rhai
sy' n dal
swyddi
yng
ngweithgareddau'r cae chwarae yn
ymddiredolwyr yn awtomatig. Gan
fod yr ymddiriedolwr diwethaf, Mr
Richard Rawson, wedi marw mae'r
pwyllgor vn ceisio cael awdurod i
benodi ymddirledolwyr
newydd.
Penderfvnwvd gofyn i'r Parchg W.
R. Williams,
y Par chq R. F.
Donaldson, Mr Robert owen a Mr
Albert Jones dderbyn y swydd fel
ymddiriedolwyr pan ddaw y cyfle.
Derbyniwyd
y cynnig gan y trio
Hefyd, er mwyn derbyn prydles gan
Gyngor Gwynedd ar y man chwarae
i'r plant iau gyferbyn
Tai Brynteg,
cvtunwvd
penodi yr un pedwar
person i weithredu fel ymddiriedolwyr ar 61 creu gweithred
0
ymddiried.
Y DYNFA FISOL. Enillwyr
mis
Tachwedd
oedd: £40 Wendy
Thomas, 4 Bryn y Gof (55); £25
Guto a Nansl Jones, Tremallt (27);
£15 Brian Hayes, Glangwna (77); £5
Heulwen Atkinson, Carreg Llwyd
(82) .
LLONGYFARCHIADAU i Harriet a
Roy Roberts, Sea View ar ddod yn
nain a thald. Ganwyd merch i
Berwyn a'i briod.
CAtS GAN DREFNYOO BWNDELU
YR ECO. Buaswn yn ddiolchgar pe
byddai rhywun o'r pent ref yn fodlon
casglu bwndel Caeathro 0' r man
plygu bob mis, os gwelwch yn dda.
Gyda diolch ymlaen Ilaw am eich
cydweithrediad.

a

a

ADFYWIO BRO
Mae hi wedi bod yn fis llawn
syniadau gydag arnl brosiect newydd
yn codi ym Mro Gwyrfai, megis
cynlluniau gwella'r amgylchedd lleol
yn ogysral a phrosiect hanesyddol ei
naws yn cael sylw. Hefyd mae
Arolwg Bro Waunfawr a Chaeathro
yn dod yn ei flaen
a gobeithir gallu
•
defnyddio'r ystadegau a gasglwyd yn
fuan y flwyddyn nesaf
Erbyn hyn mae Eirian Pierce
Jones, Swyddog
Adfywio Bro
Gwyrfai, yn cael nifer 0 ymholiadau
ynglyn it datblygu
cynlluniau
cymunedol neu geisio darganfod y
pot arian holl bwysig 'na ar gyfer
gwireddu syniadau! Ydych chi'n
awyddus i fod yn rhan 0 fwrlwm
adfywio Bro Gwyrfai? Os felly bydd
Eirian yn fwy na pharod igael sgwrs
a chi ar (01286) 650 779 neu galwch
i'w gweld yn ei swyddfa yng
Nghanolfan Gymunedol Waunfawr
a chofiwch wnl'Ud y mwyaf o'r
gwasanaeth Adfywto Bro a sefydl""'Yd
gan Gyngor G'Wynedd gydag arian
Ewropealdd.

DRAENOG

Mae rheithor ym mro'r Eco wedi
dechrau hugeilio praidd pedair
coes. Aeth un o'r defaid crwydrol
i mewn i'r Rheithordy yn reit
barchus ond fe ddaeth allan
trwy'r ffenest - heb ei hagor wrth i'r rheithor geisio'i hel
allan.

NADOLIG YN YR ANTUR

rln rae
(Crush' pwrpasol gan W.O.P.A.
Ar gyfer buwch neu darw

Hefyd:
Ymgymerir
tew

a shafio

g\\Tartheg

Dylan Roberts
Penllech Bach, Tudweiliog, Pwllheli
(,01758) 770279 : symudol 0421 956143

Sian Corn
yn Antur Waunfawr
dydd Sadwrn,
12 a 19 Rhagfyr
1.00 - 4.00 y pnawn
COFIWCH! Mae' n amser archebu eich
coeden Nadolig, torchau,
ANTUR
pwdin neu gacen 'Dolig

(01286) 650 721

4"'·

WAUNFAWR

7
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SWYDDFA'R POST A SIOP...-...~

CL

OSMOND
•
SHA
DEINIOLEN

YBONT

Ffon: 870325
Nadolig Llawen a Blwyddyn________.,q;
Newydd Dda oddi wrth
JAVED A SHAHEEN HAQ
DYMUNA DAFYDD A STAFF

V TAR
(BULL INN)

EINIOLEN
NADOLIG LLAWEN A BlWYDDYN NEWYDD DDA
I'N CWSMERIAID A'N CYFEllllON Oll

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

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

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i chwi all

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
i bawb oddi wrth

SWYDDFA'R
POST
DEINIOLEN
Ffon: Llanberis

870283

GROSER TRWYDDEDIG

Ncufo(i9 Llawen

~

DEINIOLEN
Ff6n: (01286) 872 240

o

~ o.

00

°0

•

• 0

Stuart H U119ate

c.

~°
co • "

CARPfREF YMDDEOL
DEINIOLEN LODGE

CYFARCHION Y TYMOR
A'R DYM U NIADAU
GORAU AM Y FLWYDDYN
NEWYDD
oddi wrth
GWYN OLIVER JONES

11:i}

CWRW BLASUS
CHWERW AR EI ORAU

AR FIN AGOR - \'N Y FL\x'YDDYN NE\\ryDD
HOLWCH AM FANYUON

NADOllG llAWEN A BlWYDDYN NEWYDD DDA
I HOll DDARLLENWYR ECQ'R WYDDFA
oddi wrth
bawb yn

AR AGOR
Llun-Gwener 8.30am-10pm
Sdawrn 9am-10pm
Sui 10am-9pm

SlOP
Stryd Newydd

1-'-

DEINIOLEN

DEINIOLEN
(Ff6n: Llanberis 870287)
Diofch am eich cefnogaeth yn ystod y flwyddyn
8

CANOLFAN IECHYD
A FFITRWYDD

o ••

Ffon: (01286) 871073

'_

'l

Y GAMPFA

a B[vryMyn NevryM Daa .~~ ; [::ff~'
oMi wrtFt
:°.°,,"

Chris ae Angela
a'r staff

Ff6n (01286) 870227

Nedoliq Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

(Perchennog: D. M. A. Lee)

ASlANT LOTERI CENEDLAETHOL

WELLINGTON
INN
Deiniolen

Ffon; llanberis 870545

BILL, LIZ a FIONA

TICEDI LOTERI AR WERTH
Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd Dda
odd; wrth

GWASANAETHAU
TELEDU

Ffon: 870171
Diolch am bob cefnogaeth
drwy gydol y flwyddyn
Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda oddi wrth
Edgar a'r holl staff

DEINIOLEN
Ffon: Llanberis 870048

DEINIOLEN
W. O. Williams, 6 Rhydfadog. Ff6n: (01286) 871259
Camera yng ngofal Valmal Williams, Ha~, 2 Rhea Faenol Ff6n: 871174

Plant Ysgol Gwaun Gynfi yn eu pyjamas ddiwrnod Plant Mewn Angen.
DIOLCH yn fawr iawn am y
Nghefnywaun
am 5 o'r gloch y
nos on honno.
nwyddau a dderbyniwyd at Apel
Honduras.
Diolch hefyd am y
CYNGOR EGLWYSI. Croesawyd Mr
John H. Hughes, Llanberis
i'r
cyfraniadau ariannol, sef cyfanswm
cyfarfod
a gynhaliwyd
yng
o £233. Derbvruwvd y nwyddau a'r
Nghefnywaun, nos Lun, Tachwedd
arian yn festri Ebeneser ddydd
9. Llywyddwyd gCl"lMiss Jean Parc
Gwener, Sadwrn a Sui, 13-1 5
Jones a chafwyd sgwrs gan Mr
Tachwedd, a throsglwyddwyd
y
Hughes ar arferlon y Nadollg a'r
cyfan i Cvrnorth Cristnogol y dydd
Llun canlynol.
Grawys.
EBENESER A CHEFNYWAUN.
Bydd y Cyngor Eglwysl yn uno I
Cafwyd cwmni gweinidog 0 ogleddddathlu'r
Nadolig
yn Eglwys
Llandinorwig mewn dwy oedfa eleni.
ddwvrarn India yn Ebeneser ddydd
Fore'r Nadolig bydd gwasanaeth
lau, Tachwedd 5. Mae'r Parchg
Cymun am 9 c'r gloch; a nos Sui
Hmar Sangkhuma wed I dod I Gymru
Rhagfyr
27, ceir Gwasanaeth
am ddwy flynedd i weithio fel
Goleuni.
Ysgogydd Cenhadol gydag Undeb yr
PLAID CYMRU. Cynhelir
Ffair
Annibynwyr. Roedd yn ymweld ag
Nadolig yn y Ganclfan nos Wener,
eglwysi'r
gogledd yn ystod yr
wythnos. Cafwyd eyfarfod ar gyfer
Rhagfyr 4ydd am 7 o'r gloch. Bydd
Sion Corn yn galw herbto ar ei
diaeoniaid a blaenoriaid yn y bore a
ymweliad blynyddol.
daeth nlfer dda i wrando arno'n
annerch ae i drafod ag ef. Oiolch am _---------------------------------------gefnogaeth aelodau 0 eglwysi eraill
DYDDIADUR
y fro i'r cyfarfod
hwn. Yn y
YSGOL GWAUN GYNFI
prynhawn bu'r Parchg Sangkhuma
Haifa Drysor. Ar 1Sfed 0 Fedi
yn annerch cyfartod chwiorydd y
cynhaliwyd Helfa Drysor i'r plant 0
ddwy eglwys. Roedd yn werth ei
gwmpas y pentref gan orffen gyda
glywed yn son am ei eglwys gartref,
disgo yn neuadd yr Ysgol. Cafwyd
lie roedd 2,000 0 bobl yn y
noson gwerth ehweil gyda'r enillwyr
gynulleidfa, heb SOO a oddeutu SOD
yn derbyn medalau. Cafwyd Helfa
o blant yn yr Ysgol SuI. Edrychwn
Orysor hefyd i rieni a staff ar 25ain
ymlaen at ei groesawu atom eto
o Fedi. Roedd hon eto'n noson dda
Bydd cyfarfod nesaf Cymdeithas
iawn. Yr enillwyr oedd Eifion Hughes
y Chwiorydd yn festri Ebeneser,
a'r teulu, Rhes y Faenol, a hwy fydd
brynhawn lau, Rhagfyr 17, am 20'r
yn trefnu'r Helfa Orysor nesaf.
gloch, pan gynhelir gwasanaeth 0
Yr Urdd. Oechreuwyd adran 0' r Urdd
ddarlleniadau Nadolig.
yn yr ysgol gyda'r athrawon a rruenl
Cynhelir Gwasmaeth Nadolig yr
yn trefnu dlgwyddiadau i'r plant.
Ysgol Sui Unedig yn Ebeneser am 10
Bydd yr Adran yn cyfarfod bob yn ail
o'r gloch, ddydd Sui, Rhagfyr 20, a
ddydd Mawrth 0 3.30-4.30 p.m. ac
bydd
Oedfa
Nadolig
yng
rydym eisoes wedi mwynhau dau
7';. ,. ,. ,. , . .,;. sesiwn, un 0 gemau ac un 0
ddawnsio gwerin. Cynhelir parti
k
Nadolig Llawen a
•
Nadolig aelodau'r Urdd ar Ragfyr S.
~ Blwyddyn Newydd Oda ~ Diolchgarwch.
Cynhali wyd
~
oddi wrth
~ Gwasanaeth Diolchgarwch yn yr
ysgol ar 16 Hydref. Daeth y plant a
lIysiau a ffrwythau I'r Ysgol a'u
•
gosod ar fwrdd yn y neuadd.
Rhoddwyd y cynnyrch i hen oed y
pentref.
Eisteddfod Gwaun Gynfi. Bu'r plant
a'r staff yo brysur iawn eto eleni yn
cymryd rhan a chynorthwyo yn yr
Eisteddfod.
8ysus 0 12 i 53 sedd ~ Canolfan lechyd. Galwodd fan y
Teithiau Lleol a
~ Ganolfan lechyd yma ar 16, 17 a
Thramor
. 18fed 0 Fedi a chafodd hell blant yr
Gwaith Contract
~ Ysgol, athrawon a rhlenl, gyfle I
drafod gwahanol agweddau ar fyw
Telerau arbennig i
~
bensiynwyr. myfyrwyr
. yn iach gyda Mr Lawrence Smith.
Profiad Gwaith. Yn ddiweddar bu tri
~
a phlant ysgol
_ o blant ysgol uwchradd gyda ru am
.Q..Q..p.Q..Q..p'.p.p. wythnos ae mae gennym ddwy 0
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PRIOOAS. Ddydd Sadwrn, 26 Medi,
priodwyd
Janet
Meirur Jane,
Pencaeau, Glynarthen ag Euryn
Williams, 3 Pentre Helen, Demiolen
yn Eglwys St. loan, Betws Ifan,
Llandysul. Maent wedi ymgartrefu
yn Finsburv
Park,
Llundain.
Dymuniadau gorau tddvnt yn eu
bywyd priodasol.
DIOLCH. Cymuna Euryn a Janet
ddiolch
i'w teulu, tfrindrau
a
chymdogion am yr anrheqion, arian
a chardiau
a dderbvruwvd
ar
achlysur eu priodas.
MERCHED Y WAWR. Cyfarfu'r
gangen nos Lun, Hydref 19, yn y
Ganolfan. Cawsom gwmni Jenny
Vaughan Owen, Treorcr. Magwyd
Jenny yn Ninorwig ac yn Gallt-y-foel,
a braf iawn oedd cael ei chwmni.
Anfonwyd ein cotion at ei modryb,
Margaret
Jane Jones, Y Foel,
Dinorwig a dymunwyd gwellhad
buan iddi.
Mae Jenny yn gweithio
yng
Nghaerdydd ym myd Adwertheq
(Reflexology)
a buan lawn y
dangosodd inni ei bod yn teistres ar
ei phwnc. Cafwyd sgwrs ddiddorol
ac adeiladol iawn ganddi a bu'n
arddangos ei chrefft wrth drin traed
un o'r aelodau! Diolchwyd yn gynnes
iddi gan Buddug Jones. Gwnaed y
baned gan Megan Morris, Alice
Griffith ae E. Wyn Jones.
DYWEOO'iAD. Llonqvfarchiadau
,
Dylan Wyn, mab Owen a Rhian
Jones, Dulas, 4 Stryd Fawr, a Lhnos,
merch Mr a Mrs S. Jones, 60 Dol
Elidir, Llanberis ar eu dvweddiad.
Pob dymuniad da i'r ddau ohonoch
oddi wrth y ddau deulu.
GENEDIGAETH. Uongyfarchiadau i
Linda
a Gwyndaf
gynt
0 5
Rhydfadog, ond yn awr yn byw yn
Llangefni, ar enediqath eu merch
fach, Gwen Man, chwaer I Gwion ac
wyres i Buddug a Barry Thomas, 5

Rhagor

0

Rhydfadog, a gor~wyres i Mrs Nan
Owen, 48 Rhydfadog.
DA THLU PEN-BLWYDO.
Llongyfarch,adau i Mr Hugh Vaughan
Evans, Bron Ervn, Llanbens (Clwt-ybont gynt) ar ddathlu el ben-blwydd
yn 94 oed ar 5 Hydref.

DIOLCHIADAU. Dymuna Linda a
GWyndaf
0 Langefnl,
gynt 0
Ddeiruolen, ddiolch i'w teulu,
ffrindiau
a ehymdogion
am yr
anrhegion,
arian a chardiau
a
dderbyniasant
ar enedigaeth eu
merch fach Gwen Mon.
Dymuna Mr Vaughan Evans, Bron
Eryri, Llanberis (Clwt-v-bont gynt),
ddiolch i'w deulu, ffrindiau a staff
Bron Eryri am yr holl ddymuniadau da
a dderbyniodd ar ddathlu ei benblwydd yn 94 oed ym mis Hydref.

TENOR I DORRI GWAIR
Gwahoddir
tendrau am dorri
gwair ym mynwent Eglwys Crist,
Oeiniolen (Plwyf Llandinorwig)
am y flwyddyn 1999. Gellir cael
rnanvhon am y gwaith gan y
Parchg Tegid Roberts, Arwel,
Llanrug, neu Mr Brian Price, 14
Hafod Olau, Deiniolen.

blant Gwaun Gynfi eio'r bosus at Ymgyrch Plentyn y Nadolig.

enethod Ileal gyda ni un diwrnod yr
wythnos tan y Nadolig 0 Goleg
Menai.
Mae dau 0 fyfyrwyr gyda ru ar hyn
o byd a bydd Arolygwyr ei Mawrhydi
yn galw i arolygu'r ffordd yr ydym yn
eu mentora yn ystod wythnos
Tachwedd 23-27.
Bydd Alaw, Lyn a Jenny, genod
dosbarth 6 Ysgol Brvnrefail. ac yn
byw yn Neiniolen yn dod atom yn
ystod yr wythnos j gynorthwyo gyda
gwalth trafod a darllen gyda'r plant
Ffair Lyfrau. Cynhelir Ffarr Lyfrau yn
yr Ysgol
yn ystod
wythnos
Tachwedd
23-27.
Bydd
pob
dosbarth yn cael amser i edrych a
phrynu Ilyfrau a bydd cyfle hefyd i
riem weld y lIyfrau ar nos Fawrth, 24
Tachwedd, rhwng 3 a 4 o'r gloch.
Cyffuriau. Bu Mr Ian Williams o'r

Uned Hybu lechyd yn yr Ysgol ar 5
Tachwedd i gael sgwrs gyda'r plant
ynglyn
pheryglon cyffuriau.
Mae noson wed; ei threfnu gan
Gymdeithas Rhieni ac Athrawon ar
gyfer y rhieni a'r lIywodraethwyr ar
24 Tachwedd am 7 o'r gloch.
Pwrpas y noson yw addysgu rhieni
am y mathau 0 gyffuriau sydd ar gael
a sut j adnabod yr arwyddion 0 gamddefnyddio cyffuriau.
Tripiau. Aeth dosbarth Miss E. Jones
(BI. 5 a 6) i'r Amgueddfa Lechi yn
tlanbens ar 12 Tachwedd. Cafwyd
bore difyr iawn yno gyda'r plant yn
cymryd
rhan mewn drama yn
seiliedig ar oes y chwarel.
Gwasanaeth
Nadolig.
Mae' r
gwasanaeth Nadolig eleni yn cael ei
gynnal ar 10 Rhagfyr am 2 o'r gloch
yng Nghapel Ebeneser.
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Nabnlig ~lawtn a
fSlwllbbVn N fWllbb
IJbs obbi urrth
Richard S. Humphreys

Cwm-y-glo

FfOnlFfacs: (01286) 870882
Gwasanaeth Fframio
Uuniau 0 bob math ar gael ar y safle
Prisiau Rhesymol
Arddangosfa 0 luniau gwreiddiol
gan Arrisriaid Lleol

a

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

Bf~MynNevryM

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. FfOn: 677263
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LONDON GARAGE
~:~~ CWM- Y -GLO ~::~
ARBENIGVVVR TRIN CEIR FIAT
GORSAF PRAWF MOT
pas MEC - CEIR A FANIAU BACH
GWASANAETH ac ATGYWEIRIO
CROESEWIR CWSMERIAID HEN A NEWYDD
GALWCH MEL (Roberts) ar (01286) 870234
~~~~~~
neu Ffacs: (01286) 870066

LLONGYFARCHIADAUi Terry, Bryn,
ar acl1lysur dathlu el ben-blwydd vn
21 oed.
CYDYMDEIMLAD. Yn dawel yn
Ysbyty Gwynedd ar 1ge9 0 Hydref
bu farw Mr David Samuel Jones
(Sam Plastrwrl, Bron Eryri, yn 61
oed. Estynnwn 81n cydymdeimlad
dysaf i'w briod Rllian, y plant Islwyn
a Medi, ei wyrion a'i wyresau; hefyd
el fam yng nghyfraith Mrs Nellie M.
Owen, yn eu profedigaeth a'u galar.
DIOLCH. Dymuna Terry, Bryn
ddlolch i'w deulu, ffrindiau a
chymdogion am y lIu cardiau a'r
anrhegion a dderbyniodd ar achlysur
dathlu ei ben-blvvydd yn 21 oed.
UNDEB Y MAMAU. Cynhaliwyd
cyfarfod blynyddol y gangen yn
Hafan Elan, nos lau, Tachwedd 12.
Dechreuwyd gyda gwasanaeth byr.
Derbyniwyd ymddiheuriadau oddi
wrth Mrs Sandra Hughes a Mrs Enid
Taylor. Cafwyd adroddiad gan Mrs
Dorothy Jones ern yr cyfarfodydd

drwy'r flwyddyn. Cafwyd adroddiad
ariannol gan Mrs Joyce Ransom.
Diolchwyd iddynt gan Mrs Jones ae
l'r swyddogion i gyd am eu gwaith
ar hyd y flwyddyn. Cytunodd y
swvddoqion j wneud eu gwaith am
flwyddyn
arall Swyddog
Cofrestru: Mrs Dorothy Jones;
Trysorydd:
Mrs J. Ransom;
Ysqrifennvdd: Mrs LI. Orritt; Gofalu
am y gwael: Mrs EnidTaylor a Miss
Meira Williams. Bydd pwyllgor
Cyngor y Ddeoniaethyn cyfarfod ym
Mangor ar yr 2il 0 Ragfyr. Cynhelir
Gwasanaeth 0 Garolau yn Eglwys
Sant Padarn ar y 1af 0 Ragfyr pryd
y bydd Y gangen yn ymuno a
chang en Llanberis.
Cynhelir
Gwasanaeth a Charolau yn Hafan
Elan, Llanrug, nos lau, 10fed
Rhagfyr. Bydd croeso cynnes I bawb
yn Hafan Elan.
Paratowyd rhaglen ar gyfer y
flwyddyn nesaf.
Yn gofalu am y lIuniaethroedd Mrs

NADOLIG LLA WEN a
BLWYDDYN NEWYDD DDA
oddi wrth

WIL G. ROBERTS
Bod Gwilym, CWln-y-glo

AR AGOR:

Ffon: (01286) 870674
GWASANAETH GARDDIO PENIGAMP AM BRlS RHESYMOL

AM BETROL, DEISEL
OLEW AC AMRYFAL
.: .. .:« ANRHEGION MODURO .:<<<<<<

GORSAF BETROL
LONDON GARAGE
C
-Y- L

•

'{ (,\..O

Fton: Llanberis 872046
Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd
Dda i bawb
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MECWS PEN Y BRYN
LLANBERIS Ffon: Llanberis 870268
70 STRYD LLYN CAERNARFON Ffon: 675526

Dymuna

HOWARD ac ELAINE
MIDDLETON
a staff

Y FRICSAN
CWM-Y-GLO
Ffon: (01286) 870289
NADOLIG LLA WEN A
SL WYDDYN NEWYDD DDA I SA WB
OEWCH AM GROESO CYNNES BOB AMSER
10

CWM Y GLO, Ffon: 871234
Ar agor: Llun - Sadwrn, 10,00 - 5.30

Sui, 1.00 - 5.00
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb

Margaret Latham a Mrs Kath Jones
a diolchwyd Iddynt gan Miss Metra
Williams. Enillwyd y raffl gan Mrs
Marjorie Roberts. Doedd dim arall i'w
drafod a therfynwyd gyda gweddi.
CYMDEITHAS RHIENII ATHRAWON
Croeso cynnes i bawb i noson 0 ganu
carolau
yn Ysgol Cwm-y-glo,
Rhagfyr
15fed yng nqhwrnm
Seindorf Llanrug. Pris mynediad fydd
£1 i oedolion a 50c i blant sy'n
cynnwys paned a mins pel.
Ar ran y Gymdeithas dymunwn
ddioleh am gefnogaeth pawb drwy'r
flwyddyn
a dymunwn
Nadolig
lIawen a blwyddyn newydd dda i

chwi 011.
EGLWYS
SANT
GABREAL.
•
Cynhaliwyd yr Wyl Ddiolehgarweh
ddydd Sui, 18fed o Hydref. Fore Sui
gweinyddwyd y Cymun Bendlqaid
gan ein rheithor, y Parehedig Philip
Hughes. Darllenodd Mrs Dorothy
Jones y lIith gyntaf
0' r Hen
Destament a diolchwn iddi am ei
gwasanaeth. Nos Sui bu pregeth a
gosber a'r wraig wadd oedd y Parehg
Dilys Myfanwy Davies 0 Waunfawr.
Yr organyddes oedd Mrs Susan
Williams, Ceunant, a darllenwyd y
lIith gyntaf
gan Mrs Gwyneth
Roberts, a diolchwn i'r ddwy am eu
gwasanaeth.
Dymuna'r rheithor, y Parehg Philip
Hughes, a'r wardeiniaid ddiolch i
bawb am addurno'r eglwys mor
hardd ae am y rhoddion 0 lvsiau,
ffrwythau a'r blodau hardd yn ystod
yr 'Nyl Ddiolchgarwch.
NOSON GOFFI. Cynhaliwyd Noson
Goffi yn yr Ysgol Gymuned nos
Fawrth, Hydref 2Ofed, a'r elw tuag
at Eglwys Sant Gabreal. Cafwyd
noson Iwyddiannus dros ben a diolch
yn fawr i bawb am y rhoddion
ariannol ac am y rhoddion I'r raffl.
Diolch i bawb am droi allan ar noson
mor wyntog. Enillwyr y raftl fawr
oedd: 1, Mrs Myra Jones, 39 Maes
Barcer, Caernarfon; 2, Mrs Williams,
40 Stryd Fawr, Caernarfon; 3, Mr
Richard Humphreys, Oriel Cwm-yglo; 4, Mrs Hughes, 27 Bro Rhos,
Bethel; 5, Mr B. Vise, Cefn Rhos,
Bethel;
6, 45 Maes
Barcer,
Caernarfon; 7, Carwyn Jones, 24
Dol Afon, Cwrn-v-qlo: 8, Siop Lorna,
Caernarfon; 9, Mrs G. Thomas, 25
Nant-y-glyn,
Llanrug;
10, Mrs
Williams,
62 Maes Gwynedd,
Caernarfon; 11, Mr Simon Higgins,
Menter Fachwen; 12, Mrs Ann
Ettinge, 3 Craig-y-don, Cwm-y-glo;
13,
Mrs
Margaret
WillIams,
Goleufryn,
Cwm-y-glo;
15, Mrs
Sandrine Berho, d/o Ysgol Brynrefail;
16, Mrs Cathy Bell, Ty Newydd,
Saron, Bethel; 17, Mr Roberts,
Prenteg,
Ffordd
Cwellyn,
Caernarfon; 18, Mrs Evans, 15 Stryd
Fawr, Llanberis; 19, Mr Holdsworth,
16 Afon Rhos, Llanrug; 20, Mrs
E. Williams,
14 Cwm
SlIyn,
Caernarfon; 21, Mrs Diane Roberts,
22 Dol Afon, Cwm-y-glo; 22, Mrs
Fowler, Bodlondeb, Cwm-y-glo; 23,
Mr J. O. Roberts, Ty'n y Ffndd, 'Rallt
Goch, Cwm-y-glo;
24, Mrs Iris
Rowlands, Glan'rafon, Cwm-y-glo;
25, Mrs Evans, 3 Hafan Elan,
Llanrug; 26, Mrs Sian Roberts, Awely-grug, Chwilog; 27, Mrs Lynne
Peters, Cae Mur, Caernarfon; 28, Mr
D. Morgan,
54 Caer Saint,
Caernarfon; 29, Mrs Hughes, 31 Bro
Rhos, Bethel; 30, Mr Dewl Ellis, 12
Field Terrace, Llanberis; 31, Mrs
Griffiths, Tan-v-fron, Llanrug; 32,
Glyn Afon Hotel, Llanberis; 33, Mrs
Mair Jones, 1 Maes Gwynedd,
Caernarfon; 34, Mrs J. Roberts, d/o

Ysgol Gymuned Cwm-y-glo;
35,
Delyth Roberts, d/o Bod Gwynedd,
Cwm-y-glo; 36, Brenda Bee/Cruc.
Neuadd y Farchnad, Caernarfon; 37,
Slop DIY, Caernarfon; 38, Mrs M. P.
Jones, 3 Llys Gwyn, Caernarfon; 39,
Mr M. L. Williams, 22 Lon Arfon,
Caernarfon; 40, Eifion JCB, Pontrug.
Enillwyr y raffl (J" waban oedd: Mrs
Enid Taylor, Llanrug; Mrs Gwyneth
Roberts, Bod Gwynedd, Cwm-y-glo;
Anest Jones, Glan-y-don, Cwm-yglo; Mrs Eleanor Hughes, 11 Dol
Afon, Cwm-y-glo.
NEWYDDION O'R YSGOL. Carem
ddiolch yn fawr i bawb a gyfrannodd
mor hael i'r casgliad anrhydeddus 0
£140 tuag at fudiad yr NSPCC.
Croeso i Hywel Aaron sydd wedi
ymuno a'r dosbarth Meithrin ac wedi
setlo yn dda lawn gyda'i ffrindiau
bach newydd.
Rydym yn falch 0 groesawu Miss
Rhian Davies 0 Goleg Menai atom y
tymor hwn. Bydd Rhian yn treulio
dau ddiwrnod
yr wythnos
yn
nosbarth y Babanod.
Diolch
hefyd
i Miss Awen
Humphreys 0 Lanrug am el gwaith
gyda'r
plant tra bu yma am
bythefnos 0 brofiad gwaith. Mae
hithau yn dilyn cwrs yng Ngholeg
Menai a dymunwn yn dda lddi i'r
dyfodol.
Cawsom, unwaith eto, gyfle i
groesawu Robert a Gwen Jones 0
Britannia
Stores,
Porthmadog.
Roedd Mr Jones yn dathlu ei benblwydd
yn 83 mlwydd
oed y
diwrnod hwnnw a ehyflwynwyd
anrheg iddo a blodau 1 Mrs Jones.
Cyflwynodd
atqotrcn difyr am el
blentyndod yng Nghwm-y-glo ae yna
aeth ymlaen i san am ei ddvddiau ar
y mer gan gofio lIawer lawn 0
fanylion am y gwahanol fordeithiau.
Rhoddodd
ddarn arian jiwbili'r
frenhmes i bob plentyn ynghyd a
starnpiau dathlu Cwpan y Byd yn

1966. Diolch Mr Jones am ddod
y tocynnau ar werth ddechrau rnis
atom ac am etch caredigrwydd
arferol.
Llongyfarchiadau i Miss Mytanwy
Roberts, Bod Gwilym a Mrs Sian
Jones, Dolafon ar enrull gwobrau
Clwb yr Ysgol am fis Hydref.
Mae cyfnod prysur o'n blaenau
rhwng nawr a diwedd y tymor.
Cynhelir
ein cyngerdd
Nadohq

bnawn a nos lau, Rhagfyr 10. Bydd
Rhagfyr.
Ni fyddwn yn mynd 0 gwmpas y
pentref yn canu earolau eleni. Yn
hytraeh, mae'r Gymdeithas Rhieni I
Athrawon
wedi trefnu noson 0
garolau, paned a mins peis yn yr
ysgol yng nghwmni Seindor Arian
Llanrug a grwp 0 ferched ifane 0
t.anbens. Tal mynediad fydd £1 i
oedolron a 50c i blant. Croeso
cynnes i bawb.

Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis
Gweithgareddau cyfnod y Nadolig
T aehwedd 28 a 29
FFAIR GAEAF

Dechreuwch yr Wyl gyda gwledd 0
werrhgareddau
yn Ffair Gaeaf
Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis.
Mae rhywbcth 1 bawb yma gan
gynnwys paentio wynebau, castell
bownsio, sioe bypedau, bandiau
pres, dawnsio, ac i goroni'r cwbwl,
Sian Com gydag anrheg i bob
plentyn.
Taehwedd

28 - Rhagfyr 11

10% 0 DDISGOWNT
AR NWYDDAU'R

SlOP

Blodyn haeam? Powlen lechen?
Bwydydd Cymreig traddodiadol? O~
ydych yn chwilio am anrheg
arbennig i'ch modryb Maud galwch
yn Amgueddfa Lechi Cymru gan ei
bod yn llawn 0 nwyddau unigryw a
phrydferth. Rydych yn siwr 0 weld
rhywbeth arbenmg yn ein siop a
chyda disgownt 0 10% fedrwch chi
'ddim peidio a phrynu!
Rhagfyr 9 am 7.30 0' r gloch
CAWL A CHAN
9yda HOGIA'R WYDDFA
ae ARIA

Dewch i glywed yr hogia ) n canu
rhai 0 'u caneuon mwyaf poblogaidd
ynghyd a chriw 0 cnethod ifanc
Uanberis sydd wedi ffurfio grwp o'r

enw Aria yn ddiweddar. Mae'r tocyn
(£2 yrnlaen llaw drwy ffonio Julie,
neu £2.50 wrth y drws) yn cynnwys
yr adloniant a phowlenaid 0 gawl 0
Gaffi'r Ffowntan. Bydd SlOP yr
Amgueddfa ar agor ac yn cynnig
disgownt 0 10010 ar eu nwyddau.
Rhagfyr 7 - lonawr 4, 1999
ARDDANGOSFA
NADOLIG
Y PLANT
gan YSGOL CWM-Y-GLO

Digwyddiad blynyddol poblogaidd.
Mae'r arddangosfa yma yn gosod
naws y Nadolig gyda thoreth 0
ddelweddau Nadoligaidd.
DANTEITHION CARTREF ...
MINS PElS A BARA BRITH

Os am ddanteithion cartref blasus
dewch I brynu mins peis a bara brith
o Gaffi'r Ffowntan.
Y FLWYDDYN NEWYDD
Y GAEAF AGORED . . .

Gonnod 0 dV.TCI?Dewch am dro 0
gwmpas Pare Padam ac yrnwelwch
a'r Arngueddfa. Byddwn ar agor
ddydd Calan.
ORlAU AGOR
DROS GYFNOD Y NADOLIG
Sui - Gwener: 10 a.m. - 4 p.rn,
Ar gau 24, 25 a 26 Rhagfyr
AR AGOR DYDD CALAN

Mr Robert Jones a Mrs Gwen Jones gyda rbsi 0 blant hynaf yr Ysgol Roedd y plant yn falch
weld y ddau yn ymweld s'r Ysgol unwaith eto eleru.
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PENISARWAUN

BETHEL
Geraint Ells. Cilgeran.

Ff6n: (01248) 670726

Camera yn ngofal Richard LI. Jones. 5 Y Dd61. Ff6n: (01248) 670115

Y

GYMDEITHAS LENYDDOL Nos
Fawrth, Taehwedd 17 yn festri'r
Cysegr cafwyd noson ddifyr lawn
yng nqhwmni Mr Gwilym Owen,
Bangor.
Cafwyd
hanesion
a
phortreadau difyr o'r eymeriadau
oedd Mr Owen wedi dod i gysylltiad
hwy o'i blentyndod yn Llanerch-ymedd a thrwy
ei yrfa yn y
gwasanaeth
ieuenetid ac yn y
cyfryngau. Diolehwyd i Mr Owen
gan y Parehg W. R. Williams.
CLWB 200 Y NEUADD. Enillwyr
gwobrau Hydref oedd: £20 Jean
Williams, Pen Lon (21; £ 10 Margaret
Williams, Cefn Isaf (133); £5 yr un
i Mary Evans, Swyn Eryri (79);
Gwenan Roberts, Stad Eryri (135);
Dafydd Jones, 10 Tan-y-buarth
(127); Medwen Green, Medfyn,
Corra LIn (188); Sam Davies, Hafan
Deg (138);
Gwilym
Jones,
Y
Ddolwen (13); Gwynfor Ellis, 5
Rhos-Ian (74); Gareth Jones, llys
Elen, Tre'r Gof (224).
MERCHED Y WAWR. Cyfarfu'r
gangen yn yr ysgol nos Fercher,
Tachwedd 11. Croesawyd pawb gan
y Ilywydd,
Mrs Anne Elrs. a
dymunodd wellhad buan i Mrs Mair
Jones, Cilan, Tan-y-cae.
Casglwyd £25 yn ystod y cyfarfod
fel eyfraniad i barn Nadolig Ysgol
Pendalar sydd yn cael ei drefnu gan
ddrsqvbllon ehweehed dosbarth
Ysgol Brynrefail. Cynhelir noson
dathlu'r Nadolig yng Nghapel Cysegr
ddydd SuI, Rhagfyr 13, pan fydd

a

BRVSIWCH!
Archebwch eich
TWRCI NADOLIG
a'ch CYW IAR
a CHIGOEDD
ERAILL
RWAN
A

A

plant yr Ysgol Gynradd ae aelodau 0 I
Ferehed y Wawr Bethel yn cymryd
rhan. Y tocynnau ar gael gan yr
aelodau.
Cafwyd
noson
ddiddorol
a
chartrefol 0 Frethyn Cartref gyda
thair 0 aelodau yn eymryd rhan Mrs Nora Parry yn dangos rhai o'r
tebotiau y mae wedi eu easglu; Mrs
Margaret
Williams
yn trafod
gwahanol grefftau lIaw; a Mrs Bet
Owen yn dangos fideo ae yn son am
daith gerdded ar hyd arfordir Sir
Benfro. Diolehwyd iddynt gan Mrs
Mair Read. Darparwyd y te gan Mrs
Gwen Hughes, Mrs Eryl Roberts a
Mrs Eirlys Sharpe. Enillydd y raffl
oedd Mrs Sheila Roberts.
Bydd y cinio Nadolig yng Ngwesty
Victoria, Porthaethwy ar Ragfyr 9. Y
bws i gychwyn 0 Benrhos am 70'r
gloch.
CYDYMDEIMLO.
Dydd Sadwrn,
Taehwedd 14, wedi cystudd blin bu
farw Mrs Mona Williams, 9 Bro
Rhos, dim ond ychydig fisoedo ar 61
Dafydd. Estynnir pob cydymdeimlad
i'r teulu yn eu profedigaeth a'u
hiraeth.

EISTEDDFOD GE.~EDLAETHOL
t\16~1999

YN EISIAU
PERSON/AU I
WEITHIO AR FAES YR
EIS1"EDDFOD YN
LLANBEDRGOCH
YN YSTOD MISOEDD
MAl, MEHEFIN,
GORFFENNAF AC
AWST 1999
Byddai gwybodaeth neu
ddiddordeb yn y maes
perianyddol/pensaerniol
yn fantais.
Cysyllter ag
Alan Gwynant
Swyddog Teehnegol
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
40 Pare Ty Glas

Llanishen, Caerdydd CF4 5WU
Fffin: (01222) 673777

oddi wrth

avell
Roberts
CIGYOO
LONDON HOUSE

LLANRUG
Ffon:
Caernarfon 673574
PEN CIGYDD Y FRO
MYNNWCH Y GORAU
A DEWCH ATOM NI
12

Mrs Ann Evans, Sycharth.
Camera yn ngofal Gwyndaf

Ff6n: (01286) 872407

Hughes, Glascoed, Llanru9- Ff6n: 677263

YSGOl GYMUNED. Trefnir Ffair
Nadolig gan y Cyfeillion, nos lau,
Rhagfyr 12 am 6.30 p.m., yn y
Neuadd Gymuned. Cynhelir noson
anffurfiol 0 garolau a mins peis ar y
eyd a'r Cyfeillion yn y Neuadd, nos
lun, Rhagfyr 14 a'r amser i'w
gadarnhau. Dydd Gwener, Rhagfyr
11 bydd cyfle i'r plant fwynhau cinio
Nadolig. Mae croeso i'r plant sy'n
arfer dod a brechdanau i ymuno am
£1.20. Dydd lau, Rhagfyr 17 mae'r
Cyfeillion wedi trefu i gonsuriwr
ddod i ddiddannu' r plant am
9.30 a.m. a thelir y eostau gan y
Cvfeilfion Mae eyfle hefyd i'r plant
fynd i weld 'Rasus Cymylau' yn
Theatr Gwynedd
fore Gwener,
Rhagfyr 18. Diolchtr eto l'r Cyfeillion
am dalu am y cludiant. Bydd yr Ysgol
yn cau 18 Rhagfyr ac yn ail agor
ddydd Mawrth, 5 lonawr 1999.
Yr Urdd. Tachwedd 3ydd daeth nifer
fawr i'r cyfarfod cyntaf yn y Neuadd
Gymuned a chafwyd gem 0 bingo
gydag Ann l.rz yn galw a diolehwyd
iddi gan Osian Wyn. Tachwedd
10fed bu'r aelodau yn cadw n heiru
hefo Ann Jean a diolchodd Anest
Erfion iddi am noson fywlog a
hwyliog.
Taehwedd
17eg
mwynhawyd CWIS yr Urdd gydag
Anti Delyth a 1010 a ddiolehodd.
Tachwedd
24 eafwyd
gemau
amrywiol gyda Mark Porter.
Gweithgareddau mis Rhagfyr fydd
noson yng ngofal Miss Jen Jones;
gwaith lIaw hefo Rhian Roberts, Peny-groes; ae yna i orften y tvrnor,
disgo a pharti ar Rhagfyr 15fed.
YSGOl
SUL BOSRA. Cynhelir
Gwasanaeth Nadolig y plant fore
Sui, Rhagfyr 20fOO, am 10 o'r gloch
y bore. Croeso cynnes i chwi 011.
PARTI NADOLIG. Bydd parti Nadolig
ar y cyd ag aelodau Ysgol Sui Eglwys
y Santes Helen, ddydd Llun, Rhagfyr
21 am 0 3 hyd 5 o'r gloeh. Byddwn
yn falch iawn 0 Lnrhyw gyfraniad.
Rydym wedl gotyn i Si6n Corn alw
heibio.
NOSON GOFF!. Dymuna pawb a
drefnodd y noson goffi, ar gyfer cinio
i'r henoed, ddioleh i chwi 011am eich
haelioni. Gwnaed elw 0 £ 150. Diolch
hefyd i aelodau Ysgol Sui Bosra am
eu rhodd hwythau 0 £30 yn dilyn eu
gwasanaeth Diolchgarwch.
GWElLHAD.
Anfonir ein cotion
gorau at bawb ohonoch yn y pentref
sydd wedi bod yn sal yn ddiweddar.

Brysiwch wella erbyn y Nadolig.
PWYlLGOR
NEUADD.
Cafwyd
noson lIawn sbort a sbri, nos Waner,
Hydref
30ain,
yn y Neuadd
Gymuned. Daeth nifer fawr 0 blant
ac oedolion i gystadlu yn yr amrywiol
weithgareddau
Calangaeaf
gan
wneud y dasg 0 feirniadu yn anodd
iawn i Mr Robin Williams, prifathro
Ysgol Gynradd Llanrug. Diolchir iddo
a Gwenno a'r hogia am gefnogi ac
am sicrhau noson ddifyr a lIawn
hwyl. Enillwyr y raftl oedd: 1, Ffion
Roberts; 2, Dylan Evans; 3, Heulwen
Davies. Tynnwyd Clwb Cant mis
Hydref a'r enillwyr oedd: 1, Mathew
Philips; 2, Nanw Roberts; 3, Mair
Foulkes. Diolchir i bawb a fu'n helpu
ac i'r rhai a roddodd y raffl.
Mae'n bur debyg y bydd criw 0
garolwyr
yn dod 0 amgylch y
pentref, bydd manylion yn y rhifyn
nesaf.
DIOlCH. Dymuna Osian a Sarah
ddiolch
I'W teulu, ffrindiau
a
ehyfeillton am eu dymuniadau da ar
achlysur
eu
dyweddiad
yn
ddiweddar.
EGlWYS Y SANTES HELEN. Dyma
fydd trefn y gwasanaeth yn ystod
eyfnod y Nadolig
20 Rhagfyr am 3 p.m. Gwasanaeth
y Goleuni gyda plant yr Ysgol Sui yn
eymryd rhan. Croeso cynnes i bawb.
24 Rhagfyr - Noswyl Nadolig - am
11.30 p.m. Gwasanaeth o'r Cymun
Bendlgaid.
27 Rhagfyr
am 10.30
a.m.
Gwasanaeth y Cymun a Charolau.
llongyfarehiadau i Mathew Phillips
ar ennlll y wobr gyntaf am boster
mewn cystadleuaeth arlunio gan
Eglwys St. Bodfan, Aber. Daeth Griff
Jones,
Hanna Williams!
Anna
Beynon a'i ehwaer Rachel hefyd yn
agos i'r brig. Bydd poster buddugol
Mathew a'r enillwvr eraill yn cael eu
harddangos yn Theatr Gwynedd 0
28 Tachwedd ymlaen.
CYFARCHION Y TYMOR. Dvrnuna
Mrs Blodwen Pritchard Nadolig
llawen a blwyddyn newydd dda j' w
theulu, cymdogion a ffrindiau.
OIOlCH. Dymuna JIm a Margaret
Munro anfon cyfarehion eynnes am
Nadolig lIawen a blwyddyn newydd
dda i bawb o'u teulu a'u cvtention.

AWR I'W SBARIO?
HELP! Mae angen rhywun i nol copiau'r Eco ar gyfer
Waunfawr a Chaeathro o'r canolfannau lie plygir y papur
bob mis. Ar hyn 0 bryd mae'r Trefnydd Bwndelu yn
danfon yr Eco i'r ddau bentref, sy'n anfoddhaol ac yn
gwneud gwaith y Trefnydd yn anodd. Oes yna rywun
fyddai'n fodlon rhoi awr y mis i gefnogi'r Eco trwy n61
y papur ar gyfer dosbarthwyr Waunfawr a Chaeathro?
Gorau 011 os cawn nifer a fyddai'n fodIon rhannu'r gwaith
a chymryd eu tro i nol y papur gan ysgafnhau'r gwaith
i bawb.
Cysylltwch a'r

Trefnydd Bwndelu
ar (01286) 871 550
neu un o'r golygyddion.

YR

J

NES

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

44 Glanffynnon

LLANRUG
Caernarfon
673513

NANT PERIS

WAUNFAWR
Mrs Nan Roberts, Pantafon. FfOn: (01286)
Camera yn ngofal Heulwen

Hughes,

CYDYMDEIMLO.
Anfonwn
ein
eydymdeimlad
i Mrs
Nelma
Pritchard,
Min y Grug yn ei
phrotedigaeth 0 golli ei thad yn
ddiweddar.
YN YR YSBYTY. Anfonwn ein cofion
at Mrs Annie Bennett a Mr John
Elwyn Roberts, 24 Stad Bro Waun
sydd yn yr vsbvrv ar hyn 0 bryd.
Croesawn Mrs Mary Davies, Bryn
Eithin a Mrs Doreen Parry, Bro Waun
gartref wedi iddynt dreulio cyfnod yn
yr ysbyty
ac anfonwn
ein
dymuniadau da hefyd i Mr Elfed
Roberts, Dwyros sydd wedi derbyn
tnniaeth i' w Iygad.
GENEOIGAETH. Uongyfarchiadau i
Gwyneth a John, Llys Meredydd ar
enedigaeth eu merch fach.
PRIODAS. Llongyfarchiadau i Daren
a Sioned Thomas, 061 Erddi ar eu
priodas yn ddiweddar.
DATHlU
PEN-BLWYDD.
Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i'r
dyfodol i Heledd Elfryn, Coed
Gwydryn fydd yn dathlu cyrraedd ei
deunaw
oed yn ystod
mis
Tachwedd.
DIOLCH. Dymuna Mr a Mrs John
Elwyn Roberts, Glaslyn, 24 Bro
Waun ddiolch i' w holl ffrindiau am
bob cymorth a charedigrwydd a
gafwyd yn ystod yr amser y bu John
yn yr ysbyty.
Y GYMDEITHAS
LENYDDOl.
Cafwyd noson hwyliog a diddorol
iawn yn y Gymdeithas nos Lun,
Tachwedd 9, gyda'r Parchg Emlyn
Richards yn rhoi sgwrs ar y testun
'Dylanwadau'.
Soniodd
am y
dylanwad y mae technoleg wedi'i
gael ar ein bywydau. Llywydd y
noson oedd Mrs Myra TUrner a
diolchwyd i Mr Richards gan Mr
Humphrey O. Jones.
Ar Ragtyr 14 y siaradwr fydd Mr
Dafydd Whiteside Thomas ar y
testun 'Hen Hanes Ardal Afon
Gwyrfai'. Croeso cynnes i aelodau
newydd. Tal aelodaeth yw £3.
SEFYDLIAD Y MERCHED. Cynhaliwvd y cyfarfod blynyddol yn Festri
Croesywaun, bnawn lau, Tachwedd
5. Llywyddwyd y cyfarfod gan Mrs
Pat Parry. Croesawodd Mrs Peggy
Jones yn 61 ar 61 ei gwyliau.
Diolchodd Mrs Parry i'r aelodau am
eu gwaith yn ystod y tlwyddyn a
dymuno'n
dda i'r swyddogion
newydd. Etholwyd y swyddogion
canlynol - Llywydd: Mrs Catherine

Argoed.

Ann Cumberton,

650570

FfOn: (01286)

650556

A. Jones; is-Iywydd: Mrs Mair W.
Williams; ysgrifennydd: Mrs Peggy
Jones; is-ysgrifennydd: Mrs Anne V.
Williams; trysorydd: Mrs Nancy
Buckley; is-drysorydd: Mrs Mair
Parry. Mae croeso cynnes i aelodau
newydd i ymuno a'r Sefydliad.
PLAID CYMRU. Cynhelir Ffalr
Nadolig yn y Ganoltan, nos Wener,
Rhagfyr 11, am 6.30 p.m. Ceir
stondinnau amrywiol ac ymweliad
gan Sion Corn wrth gwrs. Dewch
draw am noson 0 hwyl a chyfle i
brynu anrhegion. Darperir lIuniaeth
ysgafn. Croesewir cvfraniadau tuag
at y stondinnau neu gymorth ar y
noson. Am ragor 0 wybodaeth
eysylltwch
Gill Brown 1650 547);
Eurig Wyn (650 512) neu Jean
Jones (6504441, neu unrhyw aelod
o'r pwyllgor.
CYFLYMDER MODURON. Mae
awdurdodau'r heddlu wedi cytuno i
ymestyn y gwa'harddiad 30m.y.a ar
gyflymdra
trafnidlaeth
trwy
Caeathro ac i adolygu'r sefyllfa ym
Metws Garmon a Rhyd-ddu yn dilyn
pwysau gan y cynghorydd Ileal Eung
Wyn.
Dywedodd y Cynghorydd Wyn:
'Rwy'n falch fod yr heddlu wedi
ymateb yn bosrnf Gobeithiaf hefyd
y bydd y gyrwyr yn cvdweithio trwy
wneud pob ymdrech i yrru'n araf a
gof alus trwy'r pentrefi hyn.'
DIOLCH. Dymuna Gwynn a Mary
Davies. Bryn Eithin ddioleh yn fawr
i bawb am eu caredigrwydd yn ystod
yr amser y bu Mary yn yr ysbyty yn
ddiweddar.
ENILLWYR CLWB 300 am fis
Hydref: £40 Mr Peter Hughes,
Gwynllys; £25 Mr Alan Owen, 9 Ty
Hen; £ 10 Mrs Pat Parry, Bron
Llewelyn.
CAIS GAN DREFNYDD BWNDElU
YR ECO. Buaswn yn ddiolchgar pe
byddai rhywun o'r pentref yn fodlon
casglu bwndel Waunfawr o'r man
plygu bob mis, os gwelwch yn dda.
Gyda diolch ymlaen lIaw am eich
cydweithrediad.

a

Gwastadnant

(870356)

Camera yn ngotal John Pritchard, Cilfynydd,

llanberis.

YSGOL FEITHRIN LLANBERIS.
Diolch I bawb yng Ngwesty'r
Heights am y noson codi arian.
Cafwyd noson dda a gwnaed dros
£300.
PEN-BLWYDD YN 60: Llongyfarchladau i dri a fu neu a fydd yn dathlu
eu pen-blwydd yn 60 oed, sef
Melfyn Pritchard, Llys Awel, ar
Daehwedd
22; Ken Jones, 2
Glanrafon, ar Dachwedd 23; a Tony
Ellis, 5 Nant Ffynon, ar Ragfyr 22.
O'R YSBYTY. Mae'n dda gennym
ddeall bod Jordan Sibley. Ceunant
wedi dod gartref yn saff ar 61
arhosiad yn Ysbyty Gwynedd yn
ddiweddar.
Rydym hefyd yn falch 0 weld
Hefin Pritchard, Tyddyn Alys gartref
ar 01 sbel yn Ysbyty Gwynedd.
CROESO i bedwar teulu newydd
sydd wedi dod i fyw yn y Nant:
Pennyu ae Iwan yn Cae Perthr, a
theuluoedd newydd 7 Glanrafon, 8
Glanrafon air Hen Ysgol.
PARTI NADOLIG. Bydd gennym
noson i' w chofio yn y pentref nos
Wener, Rhagfyr 4. Bydd yr holl
bentref yn dod yn~yd yn Nhy' n Llan
gyda Sion Corn yn dod i weld y plant
- os byddant yn blant da. Diolch i
bwyllgor y Carnifal am yr holl
dretniadau ac am eu gwalth da
trwy'r flwyddyn
GYMNASTEG. Mae Nora Mullane,
Cae Gwyn wedi gwneud yn dda
lawn yng Nghlwb Gymnasteg
Bangor yn ddrweddar. Y mis yma
daeth yn ail ar y trawst, y boes a'r
!lawr.
CWIS. Yn dilyn nosweithiau yn
Nhy'n Llan dosbarthwyd
elw'r
nosweithiau i fudiadau lIeol, set
Carnital Nant Peris, Rasus Cwn Nant
Peris, Band Bach ttanbens.
a
Phlas
Pengwaith,
Llanberis.

Ff6n: 872390

Gwerthfawrogir lIafur Mr Meirion
Griffiths yn paratoi a chynnal y
ewisiau a diolch hefyd I Richard a
Llinos, Ty'n Llan am y gwobrau hael.
EGLWYS SANT PERIS. Dyma drefn
gwasanaethau'r mis Tachwedd
29: Gwasaneth Undebolyng Nghwmy-glo am 10 a.m.
Rhagfyr
6: Cymun am 9.15 a.m.
13: Gosber (EvensongI am 4.45 p m.
20. Cymun am 9.15 a.m.
24. Cymun Nadolig am 11.30 p m.
27: Gosber (Evensong)am 4 45 p.m.
MENTER NEWYDD. Dvrnuruadau
gorau i Eilian ac Elfyn Williams
(meibion 7 Nant Ftynnon) yn eu
menter newydd yn Fferm Dinas Ddu,
Aberglaslyn.
PARTI. Cynhelir parti gan Body Shop
yng Ngwesty Dolbadarn, Llanberis
am 7.30 o'r groch, nos Fercher,
Rhagfyr 2. Mae tocynnau ar werth
am £2, sv'n cynnwys gwydraid 0
win. Ffoniwch Margot, 871866, neu
Helen, 871680. Bydd yr elw tuag at
Ysgol Feithnn Llanberis.
ANGEN
HELPl
Mae
angen
cynorthwy-ydd (belpartl yn Ysgol
Feithrin Llanberis i ddechrau ar 01 y
Nadolig. Ffoniwch Margot, 871866,
neu Helen, 871680.

NOSONOGANU
CAROLAU
yng nghwnmi

LLEISIAU LLIWEDD
yn Festri Capel Rehoboth
Nos Iau, 10 Rhagfyr
am 7.30 o'r gloch
CROESO CYNNES I BAWS

ros

TELYN (maint llawn)
AR GAEL I'W BENTHYG
yn ardal Eco'r Wyddfa
L\ianylion peUach:
LOWRI ANGHARAD 675605

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

WAUNFAWR

Ffon: 650218

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

Age Concern (Wales)
Enterprises Limited

Ffordd Santes Helen
Caernarfon
Gwynedd lLS5 2YD

01286 678310
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LLANRUG
Eryl Roberts. 3 Bryn Moelyn. FfOn: (01286)

675384

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes. Glascoed. FfOn: (01286)677263
Y GANOLFAN
GYMUNEDOL.
Cynhaliwyd
noson
Tombola
Iwyddiannus iawn yn yr Ysgol a
gwnaed elw 0 £ 198. Oioleh yn fawr
am y gefnogaeth dda. Enillwyr y
Tombola/Raffl
nos Fercher,
4
Tachwedd oedd: 1, Wendy Thomas;
2, Fflur Griffiths;
3, Elizabeth
Roberts; 4, Margaret Jones; 5,
Meinir Williams; 6, Rhlan Jones; 7,
Fflur Griffiths; 8, Martin Davies; 9,
Morfydd Roberts; 10, Pyrs Jones;
11. Maureen Rainbow; 12, Ffron:
13. Mrs J. Williams;
14, Pam
Painter; 15, Eryl Roberts; 16, Lltnos
Hughes; 17, Caroline Evans; 18, Elin
Williams;
Twrci: Mrs Pritchard,
Snowdon View.
Cofiwch am y daith gerdded ar yr
28ain 0 Ragfyr - cyfle i gael gwared
o'r twrei a'r pwdin 'Ooligl Ffurflenni
ar gael gan Dafydd Whiteside
Thomas neu Rhian Hughes ar
674 662.
CYDYMOEIMLO.
Estynnwn
ein
cydymdeimlad
IIwyr i'r teuluoedd
sydd
mewn
galar
yn dilyn
profedlgaethau diweddar: Morfydd,
Gwenllian, lona ac Alun a'r plant yn
dilyn marwolaeth eu mam, Mrs
Williams, Hafan Elan. Mrs Rhiannon
Williams a Trefor, Gelynen House,
Ffordd yr Orsaf yn dilyn marwolaeth
Mr Eifion Williams. Mrs Madge
Hughes, Leonard a Stanley, Crawia
ar farwolaeth sydyn iawn Mr William
Hughes. Mr a Mrs John Richardson
yn eu profedigaeth hwythau 0 golll
Mrs Anna Richardson.
GWAELEOO. Brysiwch wella pawb
sydd heb fod yn dda eu hiechyd ac
estynnwn eln dymuniadau gorau l'r
rhai sydd yn yr ysbyty, sef Mr John
Owen, Erw Wen; Mrs Menai Jones,
Sycharth; Llew Jones, Afon Rhos a
Selwyn
Morris.
Gwenmon;
ac
unrhyw berson arall hefyd.
OIOLCHIAOAU. Dymuna Mr a Mrs
Harry Roberts, Rhes Plas Tirion
ddiolch 0 galon i deulu a ffrindiau a
fu mor garedig tra bu Harry yn yr
ysbyty ac yn enwedig am fynd a
Myfi yn 01 ac ymlaen i'r ysbyty drwy
gydol yr wythnosau anodd. Oiolch
hefyd i'r meddygon teulu ae ysbytai
Gwynedd ac Eryri am eu gofal
arbennig lawn.
Oymuna Mai ac Alf parry, Bryn
Heli ddiolch i'w cymdogion a'u
ffrindiau - pel I ae agos - am y
cardiau,
galwadau
ffon
a'r

cydymdeimlad a amlygwyd iddynt
yn eu profedigaeth 0 golli brawd,
brawd yng nghyfraith ac ewythr, sef
Sam Jones, Bron Eryri, Cwm-y-glo.
MERCHEO Y WAWR. Estynnwyd
croeso I nifer dda 0 aelodau gan yr
is-lvwvdd, Ann Ifans. Dangoswyd
diddordeb yng nghystadlaethau Sioe
Llanelwedd. 19-22 Gorffennaf, a
chynigiwyd fod aelodau'r pwyllgor
yn eyfarfod I drafod yr amrywiol
weithgareddau,
megis
lIyfryn
qwarth. cyfrifiadur, bag clytwaith,
pecyn 0 fwyd i ddau, dilledyn gwaith
peiriant
gwn'io
neu
wau,
ffotografflaeth
(3 lIun) a gwalth
Ilwyfan.
Wedi
IIwyddiannau
lu yn
Eisteddfod Merched y Wawr yn y
gorffennol, cytunwyd I gymryd rhan
yn yr Eisteddfod Rhanbarthol a
gynhelir
yn Neuadd
Ogwen,
Bethesda ar Ebrill 1af am 1 0' r gloch;
ac yna, os bydd Ilwyddlant, ym
Mhafiliwn
Llandrindod,
Sadwrn,
Mehefin 12fed.
Y mae cardiau Nadolig ar werth 0
hyd am £1.60 y pecyn a thoeynnau
lIyfrau am £5 yr un.
Cofier am y Gwasanaeth Carolau
'Cadwyn y Nadohg' a gynheltr yng
Nghapel Ebeneser, Caernarfon, ar
Ragfyr 6ed am 8 o'r gloch. Bydd
mvnedrad trwy ra~en yn unlg a'r pns
yw £2.
Bydd y gangen vn dathlu'r Nadolig
ym mwyty Meifon, Bontnewydd,
nos Fawrth, Rhagfyr 8fed am 8 p.m.
Enwau ac anan (£ 10) i Meirwen
Lloyd (675 359) neu Gwenda

r_

PLAID CYMRU. Arwel Jones oedd y
siaradwr gwadd yng nghyfarfod y
gangen ym Mhenisarwaun
nos
Fercher, Tachwedd 19, a chafwyd
noson hwyliog yn cael 'Y Ston y tu
01 i'r gan'. Rhoddodd gefndlr amryw
o ganeuon
poblogaidd
Hoqia'r
Wyddfa, a hanes eu cvtansoddi.
Enillydd y raffl y noson oedd Phyllis
Ellis.
Nos Fercher, Rhagfyr 2, cynhelir
y Ffair Nadolig. Bydd Sion Corn yn
Ysgol Gynradd Llanrug am 6.30 o'r
gloch, a bydd stondinau a rafflau 0
bob math. Cyfle da i brynu anrhegion
Nadolig, ac i gael paned 0 de a
sgwrs. Croeso cynnes i bawb.
Mynediad 30c a 10c j blant.
CAPEL Y RHOS. Cynhaliwyd
gwasanaeth Diolchqarwch y plant ar
y thema 'Cartref,
Cymdeithas,
Cymru,
Cread
a
Christ'.
Dosbarthwyd y ffrwythau i gartrefi
hen oed y pentref. Yn ystod y
gwasanaeth
bedyddiwyd
Ifan
Emlyn, Tremallt, Ffordd yr Orsaf a
Ceri Wyn a Lois Wyn, Bronallt,
Ffordd
Glanffynnon
gan
y
gweinidog, y Parchg Oafydd LI.
Hughes.
Yn dilyn trychineb corwynt MItch
gwnaed casgliad arbennig ar y 15fed
a'r 22ain 0 Oachwedd a chasglwyd
£520.15. Mae cardrau Nadoltg yr
Ysgol Sui ar werth am £2 am becyn
o 10.
Cynhelir gwasanaeth Nadoltg y
plant ar Ragfyr 20fed am 10 o'r
gloch y bore a bydd parn ac
ymweliad
gan Sion Corn yn y
pnawn.

PLAID CYMRU

FFAIR NADOLIG
Hogia smart Tim Pe/-droed 'A' dan 11 oed Llanrug yn eu crysau newydd
a noddwyd gan Gymdeithas Adeiladu Nationwide.

·a.0. .0. '6. ·IIL .0..6.

nos Fercher, 2 Rhagfyr
yn Ysqol Gynradd Llanrug
am 6.30 o'r gloch
CROESO CYNNES I BAWB

•

OEN CYMREIG LLEOL CYFAN
AM £1 Y PWYS

*
PORC LLEOL
AM 75c Y PWYS

*

PRISIAU ARBENNIG AM
GIG EIDION LLEOL
Ffon: (01248) 671170 • Symudol: 0468 452763
14

Roberts (675 649) erbyn Rhagfyr
1af, os 9welwch yn dda.
Gwesteion y noson oedd aelodau
o'r grwp Cwtig yng ngofal Llio
Rhydderch yn arddel cerddoriaeth
draddodiadol yn fwyaf arbennig
gyda'r
delyn
deires.
Cafwyd
datganiadau ar y ffidil a'r pibgorn
hefyd. Mwynhawyd
clywed am
Oelyno rion
LIanerch-y-medd,
gwrando ar fersivnau 0 'Meilhonen'
John Parry a niter 0 gelnciau erarll.
Dangoswyd sleidiau difyr yn olrhain
hanes 'I telynau
a'r plbgyrn.
Cyflwynwyd
y
noson
mor
hamddenol a chartrefol gan Lito
Rhydderch a gresyn fod y cloe wedi
npian mor gyflym
Bu'n noson
addysgiadol a soniarus iawn i bawb
Oiolchwyd
iddynt
gan Megan
Roberts, un oedd yn amlwg wedi
IIwyr ymgolli yn y cyflwyniadau gan
el bo hithau a'i merch, Gwenan, mor
fedrus ar y delyn. Oiolchwyd am y
baned gan Gwenda.
Felly, coftwch am y ciruo 'Dolig
anfonwch etch enwau a'ch arian ac
fe ddathlwn hwyl yr Wyl ym mwyty
Meifod, Bontnewydd. Gwelwn chi
ynol

'2

•

I

Rhoi enrneqion i Ymgyrch Plentyn y Nadolig mae', plant yma Lanrug.

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

m

•

AA

LLYFRAU NEWYOO
o ddiddordeb arbennig
i ddarllenwyr Eco'r Wyddfa
Bydd gan ddarllenwyr yr Eco ddiddordeb neilltuol mewn dau
lyfr a gyhoeddir y mis hwn, sef Chwedlau a Choelion Godre'r
Wydd/a, gan Dafydd Whiteside Thomas a fonsi, hunangofiant
y darlledwr poblogaidd, Eifion Jones,
Mae enw Dafydd Whiteside yn adnabyddus i bawb ym mro'r
Eco, a'i ddiddordeb mewn hanes a choelion Ileal yn wybyddus
i ni 011.Fel y dywed ef ei hun yn y Cyflwyniad, 'Y mgais sydd
yma i gofnodi'r chwedlau a'r coelion hynny sy'n gysylltiedig
a Bro Peris, sef cymunedau neu blwyfi Betws Garmon,
Uanberis, Llanddeiniolen, Uanrug a Waunfawr. Mae'r ardal
yn cyfateb fwy neu lai i ddalgylch Eco'r Wyddja'
Sonnir am chwedlau a choelion yn ymwneud a'r Tylwyth
Teg, Cewri a Chawresau, Cysylltiadau Arthuraidd, Meini a
Cherrig Anferth,
Ffynhonnau
Arbennig
a Llwybrau
Tanddaearol. Cynhwysir hefyd nifer 0 fapiau i leoli'r mannau
sy'n gysyllticdig a'r chwedlau a'r coelion y sonnir amdanynt.
Ni ellir ond cyruno a'r hen ddihareb Wyddelig a ddyfnnir ar
ddechrau'r Cyflwyniad, sef 'Y mae chwedl yn fwy gwerthfawr
na chyfoeth y byd'.

Chwedlau a Choelion Godre'r Wyddfa, Dafydd Whiteside
Thomas,

Gwasg Gwynedd.

Pris: £3.95.

Lansio lIyfrau newydd Gwasg Gwynedd (o'r chwith i'r dde): Dafydd
Whiteside Thomas (Chwedlau a Choelion Godre'r Wyddfa); Gerallt Lloyd
Owen ac Alwyn Elis; Sonia Edwards (Y Llais yn y Llun); Eifion Jones
(Jonsi - Cyfres y Cewn); William H. Owen (Golygydd Jonsi); Irwen
Cockman (Tyn yw'r Tannau); a Sian Northey fAr y Detth),

DYMA'R SIOPAU YM
MRO'R ECD SYDn
WEDI CYTUNO I
WERTHU'R LLYFRAU

I drin a thrwsio
pob math 0
beiriannau qwnto

Llanberis:
Bec'-Vs Eryri
SwyddCa'r Post:
CWDl.-y-glo:
Oriel C'Wm
Llanrug:
Siop y Co-op
SwyddCa'r Post
Ardal Deiniolen
Garej Beran
SwyddCa'r Post
WaunCawr:
Siop Yr Antur
SwyddCa'r Post

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE
21 Stryd Fawr
PORTHAETHWV

Ffon:
(0248) 714043
neu C'fon 674520
Edau Nodwyddau
ac ati mewn stoc
I

Dewch aton, i

adolig
Ffair
gyda sron CORN
Merch AlIt Ddu, Dinorwig oedd mam Eifion Pennant Jones,
sydd bellach yn fwy adnabyddus fel Ionsi i filoedd ar filoedd
o wrandawyr Radio Cymru, ac yn Ninorwig y cafodd ei fagu.
Meddai: 'AI wahan i 'Nhad a Mr Williams y prifathro, ac un
neu ddau arall, chwarelwyr oedd dynion yr ardal i gyd. Hen
chwarelwr oedd fy nhaid, John Daniel Williams, Taid Ty'n
Fawnog ... Wedi bod yn y chwarel am ei oes roedd y llwch
arno fo. Wrth fynd 0 flaen y "board" i weld beth oedd ei hanes
roedden nhw'n dadlau nad oedd y llwch yn ddigon drwg.
Doedd 0 ddim yn hapus 0 gwbwl a mynnodd fynd yn 61. Ac
yn ei 01 33 0 weithiau yr aeth yr hen foi a methu cael yr ateb
iawn yn y diwedd. Roedd 0 wedi dweud ei fod am gael ei agor
wedi iddo farw i weld pwy oedd yn iawn. Pan wnaethon nhw
hynny roedd o'n llawn 0 lwch, y creadur. Y fo oedd yn gwybod
orau. '
Yn yr hunangofiant hwn ceir golwg ar y Ionsi preifat yn
ogystal a chyhoeddus. Gwelir hogyn pymtheg oed yn ceisio
dygymod a marwolaeth drychinebus ei fam, ac yna, ymhen
ychydig flynyddoedd, yn cyfarfod a rhai 0 enwau mawr
adloniant Saesneg. Ac 0 son am enwau, datgelir ei fod ef ei
hun wedi newid ei enw bedair gwaith, ond efallai mai
arwyddocad y 'Pennant' yo ei enw bedydd yw'r stori fwyaf
anhygoel ohonynt i gyd.

[onsi. (Cyfres y Cewri 19) Gwasg Gwynedd. Pris: £6.50.
Yn sicr, dyma ddau lyfr y bydd mynd mawr arnynt y 'Dolig
hwn wrth odre'r Wyddfa.

Dydd Sui, 6 Rhagfyr
1
5 p.m.
ER BUDD
ADRAN TRAWSBLANNU ARENNAU
Y ROYAL UNIVERSITY HOSPITAL, LERPWL
AR GYFER LLE AROS I DEULUOEDD

Nabolig illlawen a llwitq am
etch cefnogattlt oblli wrtq
Alwyn a Sarah Jones

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

Brysiwch i archebu!
Ar agor sait:h diwrnod yr wyt:hnos
15

Fflorida '99
Y dych chi'n cofio'r tocynnau diddiwedd? Y torri allan a'r gludo
blinedig? WeI, braf o'r diwedd
yw gallu cyhoeddi bod gwerth
i'ch holl lafur. Wedi chwe
wythnos 0 gasglu mae disgyblion
Y sgol Brynrefail
wedi ennill
cystadleuaeth
Fflorida
'99 y
Daily Post! Wir!
Fel y gwyddoch
arncan y
gystadleuacth
oedd
casglu
cymaint 0 docynnau o'r Ilygoden
fyd-enwog
ag oedd yn bosib
mewn cyfnod 0 chwe wythnos.
Byddai cyfanswm yr ysgol wedyn
yn cael ei rannu
nifer y
disgyblion yn yr ysgol cr mwyn
cael cyfartaledd
y pen. Bu
disgyblion
Brynrefail
wrthi'n
gydwybodol
yn easglu
a
chawsant gyrnorth sylweddol gan
gwmniau Ilcol a cbyfeillion yr
ysgol.
Ddydd Iau, 12 Tachwedd,
cyhocddwyd fod Ysgol Brynrefail
wedi ennill eu eategori yn y

Newyd
enw allan. Gwnaed hynny a
chyhoeddwyd
rnai
Ysgol
Brynrefail oedd yn fuddugol.
Mae'r holl woorau'n cynnwys
gwyliau i 35 0 ddisgyblion a 12
aelod 0 staff i Fflorida gyda
phopeth yn gynwysedig - bwyd,
diodydd, Pare Disney, Epcot,
Sen tinel, a hyd yn oed pres
poced! Bydd y disgyblion hynny
a gasglodd y nifer mwyaf 0
docynnau yn mynd ar y gwyliau
mater arall fydd dewis yr
athrawon!!
Y n ogystal a'r wobr ffantasig
uehod bydd yr ysgol yn cael
gwerth £500 0 lyfrau, gwerth
£500 0 CD-rom,
siec am
£1,000 a pharti bythgofiadwy i'r
ysgol gyfan.
Dymuna
staff a disgyblion
Ysgol Brynrefail
ddioleh
0
wa elod
calon
i bawb
am
gyfrannu tuag at yr ymgyreh hon.
Teimlir fod y gymuned gyfan
wedi cefnogi'r fenter. Diau mai
trwy gydweithio
y sierhawyd
llwyddiant yn yr achos hwn, sy'n
[odd
yn
awr
i wireddu
breuddwydion
35 0 ddisgyblion
ffodus ...

-..-.

a

gystadleuaeth
(ysgolion
a
ehanddynt
600 neu fwy 0
ddisgyblion),
ae
felly
gwahoddwyd cynrychiolaeth o'r
ysgol i W csty Pare Dewi Sam er

Eisteddfod yr Ysgol, Hydref 29, 1998
Unwaith eto eafwyd eisteddfod
lwyddiannus
iawn
gyda
chanrno liacth
uehel
gan y
beirniaid - Mrs Carys Jones a
Mrs Megan Roberts, ccrdd; Mrs
Esyllt Penri, llefaru a llenyddiaeth; a Mrs Aelwen E. Jones,
dawnsio disgo.
Deehreuodd yr eisteddfod yn
llawn eynwrf am 11.30 y bore
gyda cystadlu brwd yn dod 0 bob
ty ae aelodau'r
chweehed
dosbarth yn ehwysu wrth gael y
partion i'w trcfn.
Eisoes rocdd tV Eilian wedi
dod i'r brig yn y cystadlaethau
ymlaen Jlaw. Disgyblion wedi
bod yn brysur yn eynhyrchu
gwaith 0 safon uehel mewn

Yn ystod y prynhawn cawsorn
fwy 0 hwyl gyda'r parti beehgyn
yn rhoi sioe arbcnnig ini gyda 'u
eanu ac actio gwych ac Eryri
ddacth i'r brig
Erbyn yr hwyr roedd y gan
ysgafn wedi ei pherfformio gyda
Eryri unwaith eto'n cipio'r wobr
gyntaf.
Yna tipyn
0 urddas.
Y
cadeirio. A dweud y gwir a oes
gwell gorsedd 1'\v chael hcblaw
am y Genedlaethol?

--

mwyn dewis enilJydd y brifwobr.
Y dull 0 ddewis ocdd rhoi
enwau'r pcdair ysgol fuddugol
m ewn het a gwaho d dwyd
golygydd y Daily Post i dynnu un
Jennie
Lyn Morris
0 d5'
Gwyrfai oedd ein bardd gyda 'i
stori, 'Y Stafell Ddirgel' a kate
Beard 0 d)1 Eilian oedd y lienor
ifane gyda, 'Diane'.
Ymlacn wedyn a'r cystadlu
gyda Ilawer 0 sec vn ymddangos
ac i ddiweddu'r noson, y cor cy.
Enillwyr } cor oedd Eilian ac
hefyd dyrna'r tY buddugol eleni.
Felly, dyrna sut roedd
y
rnarciau ar ddiwedd y noson:
Eilian 763, Eryri 749, Gwyrfai
704, Elidir 638. Bydd rhai o'n
cyn-ddisgyblion
yn siwr 0 holi
beth a ddigwyddodd.

Ennill Gwobr
Ansawdd
Ddechrau'r rnis, mewn gwesty
yn Y Trallwng, cyflwynodd Mr
Peter
Rain,
AS,
"Gwobr
Ansawdd Cenedlaethol' i'r ysgol
am ei rhaglen profiad gwaith.
Mae'r ysgol yn yrnfalchiao yn
y gydnabyddiacth
ac yn faleh 0
gydnabod mai ymdrech tim 0
bobl oedd yn ennill y wobr tim uwch reolir ysgol,
yr
athrawon, y disgyblion, Celtec,
Hyfforddiant
Gwynedd a'r holl
gyflogwyr.
Hoffai'r
ysgol ddiolch
i'r
cyflogwyr lleol am eu cefnogaeth
parod dros y bJynyddoedd a'r

-

.

Cyrnracg, Saesneg, Technoleg,
Hanes, Daearyddiaeth,
Addysg
Grcfyddol a Ma therna teg, a braf
oedd gweld y plant yn edmygu'r
gwaith buddugol
oedd wcdi'i
arddangos yn y neuadd.
Cafwyd
t lws
newydd
y
flwyddyn yma i'r rhai a cnillodd
fwyaf 0 fareiau ymlaen Ilaw ac fe
acth i Natalie Blanchard 7S 0 dy
Elidir a Sarah Weir 8S hefyd 0
Elidir.

barterniaeth

rhwng yr ysgoJ a hwy.

GWYN JONES

FFE ESTRI ERYRI

•

••

•

.'

GARTHISAF,LLANRUG
neu

w.

(01286) 650764

12 ML YNEDD 0 BROFIAD YN Y MAES
16
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G. Roberts (Wil Korea) 676741

* Ffenestri * Drysau * Drysau Patio
* Porches
* Byrddau Ffasia
* Cladio
* Conserfateris

glos sy'n bodoli

Uned lA BRYNAFON
LLANRUG
Flon: (01286) 674100 (dydd)
(01286) 650732 (fin nos)
I~ESTRI
: DRYSAU
DODREFN : GRISlAL'
G\\'AITH TURNIO
BLYCHAl: CLOCIAU
BLYCHAU DAL OFFERY~NAU
BI.YCHAU ARDDANGOS

Angen cymortb gyda'ch tiurtlea tretb incwm?
Angen gwen sustem ariannoI ar gyfer eicb busnes?
Angen cymortb gyda'ch chyfrifon?
Cysylltwcb

§

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

Gweiayddieeth Ariannol i Fusnesau Bach

Diolch i'r Gymuned
Bellach mae cyswllt agos iawn
wedi'i sefydlu rhwng yr ysgol a
chyflogwyr lleol. Yn ddiweddar
bu 110 0 ddisgyblion blwyddyn
11 allan ar brofiad gwaith a
chafwyd canmoliaeth o'r ddwy
ochr ar Iwyddiant y fenter eto
cleni.
Mae ein diolch yn fawr i
haelioni'r cyflogwyr Ileal sydd
bob amser yn fodlon cefnogi'r
ysgol.

TIm Nofio Ysgolion Eryri ym
Mhencampwriaeth Nofio Cymru
Yn Abertawe, ar Dachwedd 12
a 13, daeth llwyddiant i dri 0
ddisgyblion yr ysgol sy'n aelodau
o dim Eryri.
o dan IS oed roedd Eifion
Williams yn cystadlu er mai ond
12 oed ydyw ac fe ddaeth yn
gyntaf yn y ras dull 100m ac yn
drydydd yn y dull medii unigol
200m.
Elin Dafydd ddaeth yn ail yn
y ras dull medii unigol 200m~ ac
yn drydydd yn y ras gyfnewid 0
dan un ar bymtheg oed.
Iwan Parry Iones fu'n nofio yn
y ras gyfnewid 0 dan un ar
bym theg oed a'r tim yn dod yn
seithfed.
Fe wnaeth y tri eu gorau i
sicrhau pwyntiau i dim Eryri a
ddaeth yn bedwerydd allan 0
wyth 0 dimau.
Camp Newydd l'r Merched
Rydym wedi hen arfer a chlywed
am lwyddiant y bechgyn rnewn
pel-droed ond mae'r genethod
am sylw hefyd! Wedl treialon ym
Mhorthmadog
ac yn y Rhyl fe
aeth pump o'r merehed i dim
pel-droed
merched
gogledd
Cymru - Cen Jones, Elisa Orlik
ac Elin Hardin 0 I .anberis a LIsa
Williams a Louise Griffith 0
Fethel. Bydd y pump yn teithio
i Aberystwyth
ar Dachwedd
28ain i ehwarae yn erbyn tim de
Cymru. Pob lwc i'r genod!
LJaisy disgyblion yn cael ymateb
Mewn
ymateb
i ofynion
disgyblion
yn y 'fforwm
disgyblion' fe wariwyd yn helaeth
ar wella cyflwr toiledau'r
merched. Bellach ni fydd rhaid
mynd 0 gwmpas yr ysgol gyda
gwallt bier gan iddynt gael y
drychau y gofynnwyd amdanynt.
Nawr, ferched, edrychwch ar
61 y safle!

DYDDIADUR
1. Maw
3. Mer
3. Iau
4. G\ve

3. Sul

8. Maw
9. Mer
10. Iau
11. Gwe
14. Uun
15. Maw

17. lau
20. Sul

24,lau
25. Gwe
27. Sul

RHAGFYR

DINORWIG: Y Gymdeithas Lenyddol gyda Sian Gibson a Sharon V. Williams.
LLANRUG: Plaid Cymru - Ffair Nadohg yn Yr Ysgol Gynradd.
LLANBERJS: Parri gan y Body Shop.
DEINIOLEN: Trip Clwb Elidir i Landudno.
LLANBERJS: Ffair Nadohg Plas Pengwaith am 2.30.
NA.'lT PERJS: Parti Nadolig gyda Sian Com.
DEINIOLEN: Noson Goff Plaid Cymru gyda Sion Com
YR ARDAL: Gwasanaeth Nadohg Merched y Wawr yng Nghapel Ebeneser,
Caemarfon am 8 0 'r gloch.
LLA.'lRUG: Swper Nadohg Merchcd y W'a,,·r.
LLA.t"lBERlS: Cawl a Chan yn yr Amgueddfa gyda Hogia'r Wyddfa ac Ana.
DEINIOLEN: Gwasanaeth Nadolig Ysgol Gwaun Gynfi yn Ebenescr am 2.
LLANRUG: Gwasanaeth Carolau yn Hafan Elan.
WAUNFAWR: Ffair Nadolig am 6.30.
DEINIOLEN: Cinio Cymdelthas Cyfeilhon yr Eglwys,
WAUNFAWR: Y Gymdcithas Lenyddol gyda Dafydd \x'l"hlteside 'Thomas.
PENISARWAUN:
Noson 0 Garo)au yn y Ncuadd.
LLANBERlS: Carolau Nadolig yn Capel Coch gyda Lleisrau Lliwcdd.
C\\'M-Y-GLO: 1'\OSOD 0 Garolau yn yr Ysgol gyda Seindorf Anan Uanrug.
PENISARWAUN:
Paru'r l:rdd
DIN ORWIG: Noson 0 Garolau gyda Seindorf Deimolen.
DEINIOLEN: Cyfarfod Nadolig y .'\I1crched yn Ebeneser.
DEINI01.EN: Gwasanaeth Nadohg y plant yn Ebeneser am 10. Gwasanacth
Nadolig am 5 o'r gloch yn yr Eglwys. Gwasanaeth yng Nghcfnywaun am 5.
PENJSARW AUN: Gwasanaeth Goleuni am 3 yn yr Egl\vys.
BRYNREFAIL: Gwasanacth Nadolig am 2 o'r gloch.
PENISARWAUN:
Gwasanaeth y Cymun Bcndigaid am 11.30 yr hwyr.
DEINIOLEN: Gwasanaeth y Cymun Bcndigaid am 9 o'r gloch y bore
PENISARWAUN:
Cymundeb a Charolau am 10.30 a.m.
DEINIOLEN: Gwasanaeth Golcuru am 5 o'r gJoch yn Eglwys Llandmorwig
(Undebol)

RHODDION
£10: Rbian
a Glyn
Tomos,
Rhosbodrual. Mrs .\targarel Jones,
Uainwen, Racca, Penisarwaun,
£5: Mrs Jones, Madryn, Uanrug. Mr
a Mrs H8IT}' Roberts, Uanrug. Mr a
Mrs Gwyn Davies, Bryn Eithin,
Waunfawr.
Mr a mrs John Elwyn
Roberts, Glaslyn, Waunfawr. Mrs
Blodwen Pritchard, 10Llys y Gwynt,

Waunfawr. Jim a Margaret Munro,
Penisarwaun. Myra Griffith, Crud yr
Awen, Penisarwaun. Mrs P. James,
Bryn Mair, Llanrug.
£3: Owen a Rhian Jones, 0111aS,
Deiniolen.
£2: Teulu Buddug a Barry Thomas,
5 RhydCadog. Mr Vaughan Evans,
Clwt-y-bont gynt. Helen Morris, 7
Rhes Fictoria, Oeiniolen. Ceridwen
Williams, Hafan Elan, Uanrug.
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l'AEDD\X'L AM BARTl DROS Y NADOLIG
FI.\x'YDDYN NEWYDD?
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DL'v\ AMSER I GOGP.-lIO?
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GADEWCH
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AR GYFER

"
,.

POB ACI-U.YSUR

"

"

CYSYLL lWCI1
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CERID MACKINNON (01286) 673190
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CANOLFAN
FFITRWYDD P.C.
Hen Safle Marconi
Waunfawr
(01286) 650011
* OFFER RHAGOROl *

* YSTAFELLOEDD
*

NEWID
CAWODYDD *

*

* TAlU WRTH Y DRWS *
* DIM ANGEN CADW lLE *

CARPEDI GERAINT OWEN

ORIAU AGOR:
11 a.m. _ 9 p.m. Llun _ Gwener
10 a.m. _ 9 p.m. Penwythnosau

GWERTHWR CARPEDI, TElLS CARPED a FEINYL

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

FFONIWCH {JNRHYW AMSER:

CANNOEDD 0 DDEWIS 0 BATRYMAU A RHAI MEW~ STOC
WAU~FAWR

R. M. Ole) PARRY
PEINTIWR AC ADDURNWR
PRISIAU RHESYMOL

TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 870846

_

,

,

(01286) 650552

- #ELLIS

VVVN

SlOP Y BARBWR, CAERNARFON

• • •

• Rwan wedi ailagor yn YR HEN FARCHNAD,
STRYD Y PLAS, CAERNARFON
1'1--_ •
Hefyd yn galw yn eich cartref
....
-=~-• Ffoniwch am apwyntiad

-

678963

(GARTREF)

0411 457215

(SYMUDOL)
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Gvvest:y
LLANBERIS FfOn: 870277

LLANBERIS

~• .-:

Ffon 871278
PERCHNOGION: DANNY A NERYS ROBERTS

Beth am Fwffe Enwog Nerys
i ddathlu pen-blwydd neu ben-blwydd priodas
PartTon rhwng 20 a 40. Ffoniwch am fanylion.
Cofiwch am nosweithiau arbennig y Bistro nos Wener olaf bob mis
NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA
0001 WRTH DANNY, NERYS A'R STAFF

Am anrhegion y Nadolig dowch i

Siop Nwyddau

Ty

a Gardd

Nadolig Llawea a Blwycidyn Newydd Dda odcfi wrth Aneuryn Jones a'r staff

•

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

41 A Stryd Fawr

Llanberis 872501
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i
chwi 011 oddi wrth
Ifor a Margaret
Diolch am eich cefnogaeth ~-./\
trwy gydol y flwyddyn

Brysiwch i gael eich
TEGANAU, SIOClED,
CARDIAU NADOllG
AC ANRHEGION CAIN
•
yn siop

GWYNETH

AC EIFION

ROBERTS
CACENNAU NADOLIG
A BARA BRITH
TRADDODIADOL
COFIWCH FOD EIN CAFFI eEGIN ERYRI
AR AGOR DRWY'R FLWYDDYN

NADOLIG LLAWEN

IVOR STUBLEY :: KEITH ANDREW
KEITH BOWR.~ :: ROB PIERCY

P ARC P ADARN, LLANBERIS (870922)
(Ar gall dydd SZII a dydd Llun

NADOLIG LLA~TENA SL\,\'i'DD~

"11 ystod

y gaeaj)

NEWYDD DDA I SAWS

Y LLE DELFRYDOL PEr CARE
I BRYNU ANRHEG
TRUST
NADOLIG I'CH
~
ANIFEILIAID ANWES
Nadollg Llawen a Blwyddyn Newydd
Dda oddl wrth Jill, Peter a James

GARTH MAELOG
PET CENTRE
& GROOMING SALON
51 STRYD FAWR
LLANBERIS 870840

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

A

0001 WRTH

STRYD FAWR
TREFNWYR ANGLAODAU
CEIR AR GYFER PRIOOASAU
GWASANAETH TACSI
18
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LLANBERIS
Gwyneth ae Eifion Roberts, Beews Eryri. FfOn: 870491.
Camera yn ngotal John Pritchard, Cilfynydd. FfOn: (01286) 872390

hanner awr wedi pump a chawsom
olygfa gwerth chweil o'r lolfa. Y tu
allan i'r cartref daeth nifer 0 blant I
wylio. Wedi i'r tan ddarfod cawsom
bryd 0 gawl, biffbyrgar, hot-dogs a
phaned a chacen. Wedyn cawsom
ddarn 0 daffi tnog roedd mam un or
staff wedi'i
wneud i'r tnqolion.
Gorffennwyd y noson yn cnoi'r taffi
triog a phawb wedi mwynhau eu
hunain. Dioleh am y noson.
MARY WILLIAMS fgynr

Pacio bocsus Ymgyrch Plentyn y Nadolig yn YsgolDolbadarn.
CYMDEITHAS Eglwys St Peris a St
Padarn. Daeth nifer dda o'r aelodau
i'r cyfarfod nos lau, Tachwedd 5,
yng
nghartref
y
Curad,
a
ehroesawyd hwy yn gynnes gan y
cadeirydd, Mrs Ann Parry-Jones.
Dechreuwyd
trwy
weddi dan
arwein iad Mrs Nancy
Jones,
Taliesin.
Pleser 0' r mwyaf
oedd cael
croesawu
ein gwr gwadd,
Mr
Gordon Parry, un 0 gyn-aelodau cor
egwlys St. Padarn, sydd bellach yn
gweithio'n
wirfoddol i Gymdeithas
Plentyn y Nadohg yn ardal Wrecsam.
Gyda chymorth
fideo a'l sgwrs
hamddenol
daeth
a'r
gwaith
arbennig sy'n cael ei wneud, ac sydd
hefyd i'w wneud yn y gwledydd sv'n
dioddef 0 effeithiau rhyfel a thrais,
yn fyw lawn i ni.
Mrs Gracie Roberts a Mrs Buddug
Hughes oedd yn gyfrifol am y te a'r
raff! ac fe'i henillwyd gan Mrs Hilda
Williams. Orolchwvd rddvnt i gyd gan
Mrs Olwena Morris.
UN DEB
Y MAMAU.
Cyfarfu
aelodau'r
Undeb yn eglwys
St.
Padarn
bnawn
Mawrth,
3
Tachwedd, yng nghartref y Curad.
Mrs
Nan Owen
gymerodd
y
gweddiau agoriadol.
Ein gwr gwadd oedd Mr John
Hugh Hughes, Tan-y-clogwyn
a
chafwyd pnawn hynod ddiddorol yn
ei gwmni.
Soniodd am nifer 0
gymeriadau a oedd yn arbenigo §'r
'Straeon
Celwydd
Golau'
a
mwynhaodd pawb y sgwrs yn fawr
.
lawn.
Cytunodd Mrs Bet Hughes a Mrs
Gwen Williams i gyflwyno'r dorch ar
y Gofeb ddydd Sui y Cofio.
Gwnaed
trefniadau
ar gyfer
Gwasanaeth
Llithoedd a Charolau
pryd y disgwylir aelodau 0 Gwm-yglo a Llanrug i vrmno ani.
Anfonwyd
cyfarchion
a
dvrnuruadau am wellhad buan I .Mrs
Beryl Owen, Mrs M.lriel Morris a Mrs
Betty Williams.
Mrs Jean Roberts a Mrs Bet
Hughes oedd yn gofalu am y baned
a diolchwvd iddynt ae i Mr Hughes
gan Mrs Betty Humphreys ac fe
eiliwyd
y diolch gan Mrs Hilda
Williams. Enillydd y raffl oedd Mrs
Nan Owen. Diweddwyd y cyfarfod
trwy gydadrodd y Gras.
LLONGYFARCHIADAU
i Llinos a
Dylan ar achlysur eu dvweddiad. Pob
Iwc iddynt i'r dyfodol oddl wrth y
ddau deulu.

DIOLCHIADAU.
Dymuna Mrs Dllys
Evans ddiolch
i bawb
am eu
caredigrwydd
tra bu yn Ysbyty
Gwynedd ac Ysbyty Ervn.
Mae Melissa Roberts eisiau diolch
i'w theulu, ffrtndiau a chymdogion
am yr anrhegion
a'r arran a
dderbyniodd
ar achlysur dathlu el
phen-blwydd
yn ddeunaw oed.
Dymuna Mrs Margaret Wyn Jones
(SlOp Formag) ddiolch 0 galon I bawb
am y lIu 0 gardiau a'r anrhegion a
dderbyniodd tra bu yn yr ysbyty, ac
wedyn wed: iddi ddod gartref a
dathlu ei phen-blwydd.
PLAS PENGWAITH.
Bydd Ffair
Nadolig yn cael ei chynnal brynhawn
dydd Gwener, 4 FIlagfyr, 0 2 p. m.
ymlaen.
Gawn ni hefyd ddymuno pob Iwc
a hapusrwydd i Mrs J. E. Parry sydd
wedi ymgartrefu yn 01yn Hafan Elan,
Llanrug.
Dydd Llun, 16 Tachwedd,
fe
gafodd nifer o'r trigolion
fynd i
fwynhau cinio Nadolig yng Ngwesty
Carreg Bran, Sir Fan, gyda chymorth
y staff a diolch yn fawr i Mrs M.
Mathews am drefnu'r diwrnod.
Yn yr ysbyty mae Mrs F. Elhs a Mrs
M. Munro ae mae ptawb yn cofio
atynt ac yn dymuno gwellhad buan
iddynt.
Fe gafwyd cyfle i' r trigolion wylio' r
ffilm 'Titanic' a fish a chips wedyn
ac roedd pawb wedl mwynhau eu
hunain.
Ar
ddiwrnod
Guto
Ffowc
penderfynodd
y staff i m ddathlu'r
diwrnod
gyda cboelcerth
a than
gwyllt ar lawnt y cartref. Fe wnaed
Guto Ffowc, ac un da oedd 0 hefyd
hefo drllad smart, esgidiau, menig, a
het am ei ben. Fe'l rhoddwyd
i
eistedd am sbel wrth y drws ffrynt
ac fe ddychrynodd un wraig 0'1 weld
yn sefyll yno pan ddychwelodd
i'r
cartref!
Carem ddrolch i'r cynorthwywyr
am roi o'u hamser i aros i helpu.
Rhoddwyd tan ar y goelcerth am

CAROLAU NADOLIG
yng nghwmni

LLElSIAU LUWEDD
yn FESTRI CAPEL COCH
NOS FAWRTH, 15 RHAGFYR
am 7 o'r gloch
Trefnir gan y Gymdeithas Lenyddol
CROESO CYNNES I BA\\'B

0

Lanrug)

Ar ddiwrnod cofio'r Rhyfeloedd
Byd, ar 8 Tachwedd, ac ar 61inni fod
yn y gwasanaeth wrth y gof-gologn
fe ddaeth Band Arian Llanberis yma
i roi gwasaneth bach I' r tnqolion i nt
feddwl
a chofio am y golled a
gafwyd
yn
y
Rhyfel
Byd.
Gwerthfawrogodd
y preswylwyr yr
amser a roddwyd
iddynt
ar y
diwrnod
hwn ac fe ddaeth ag
atgofion i amryw ohonynt. I gloi'r
gwasanaeth
fe ganwyd
y 'Last
Post'. Diolch yn fawr i'r Band a' u
harweinvdd am roi o'u hamser. Pob
IIwyddiant iddynt a diolch iddynt am
atgyfodi'r band yn yr ardal unwaith
eto.
Gorfod ymddeol o'i gwaith y mae
mrs V. Thomas. Bu'n gweithlo yn y
cartref ers rha: blynyddoedd ac yn
weithgar
ym rnhob achosion
y
cartref. Dymunir gwllhad IIwyr idd:
a phob Iwc i'r dyfodol odd I wrth y
tnqolion a'r staff i gyd.
APEL HONDURAS. Diolch am yr
ymateb a gafwyd i Apel Honduras a
Nicaragua
Cymorth
Cnstnoqol.
Agorwyd festn Nant Padarn ar ddau
fore i dderbyn bwydydd a blancedi
a chatwyd ymateb rhagorol. Roedd
mwy na 1I0nd fan 0 nwyddau wedi
el gyfrannu a chafwyd hefyd £563
at yr Apel.

Y GYMDEITHAS.
Nos Fawrth,
Tachwedd 10, cafwyd darlith gan
Mr Norman Williams,
Brynrefail.
Llywyddwyd
y
cyfarfod
ac
estynnwyd croeso i'r darlithydd gan
Mr John H. Hughes.
C6R MEIBION DYFFRYN PERIS.
Mae'r C6r wedi bod yn ffodus lawn
o gael arweinvdd newydd, sef Mrs
Mair Hughes 0 Lanrug. Dechreuodd
Mair ar ei gwaith
nos Lun, 2
Tachwedd,
a dymunwn
pob
IIwyddiant Iddi yn y gwaith. Hefyd
wrth groesawu Mair mawr yw ein
diolch i Arwel am gael y Cor i'r safon
y mae ynddo'n awr. NI fydd Arwel
yn cefnu arnom gan y bydd yn dal
i fod yn is-arweinydd ac yn aelod o'r
Cor.
Nos Wener, Tachwedd 6, bu'r Cor
yn diddanu pob Eglwys-bach
yn
Nyffryn Conwy. (Llawer 0 ddiolch
am y wledd!)
Nos Sadwrn, Tachwedd 7, roedd
y Cor yn canu yng Ngwesty'r Fictoria
yn Llanbens.
Nos Sadwrn, Tachwedd 14, roedd
y C6r mewn cyngerdd yn Abergynolwyn ac fe gafwyd hwyl iawn
ar y noson. Roedd cynulleidfa dda
wedi dod ynghyd i gasglu arian at
achosion da. Llawer 0 ddiolch eto am
y wledd a gafwyd. Anfonwyd siec 0
£50 tuag at Gronfe Plant Mewn
Angen
a hefyd
£ 50 i Gronfa
Nicaragua.
GORONWY LEWIS
ENILLWYR Clwb Ffrlndrau Ysgol
Dolbadarn am fis Tachwedd oedd:
£35 Mrs Carol Owen, Stryd Newton
(131); £25 Mrs B. Evans, Ty Crwn
(38); £ 15 Mrs M. Davies, Stryd yr
Wyddfa (98); £ 10 Mr D. Roberts, Y
Bistro (14); £5 Mrs R. Lampard, Ty
Gwyn, Nant Peris (92)

Carnifal Llanberis

Llywydd y Carnifal, Mr leuan Ellis Jones, yn cyflwyno siec 0 £2945
i'r ysgrifennydd, Tom Eilian Jones e'r cadeirydd, Mr Ken Jones, ar ran
Canofan Gvmdentiesoi Llenberts,
Yn y pwyllgor
blynyddol
a
gynhaliwyd
ar 9fed 0 Dachwedd,
penderfynwyd
cynnal wythnos
y
Carnifal o'r 12fed hyd yr 17eg 0
Orffennaf
1999.
Dewiswvd
y
swyddogion
canlynol - Llywydd:
leuan Ellis Jones; Cadeirydd: Gareth
Jones; Trysorydd:
Arfon Phillips;
Ysgrifennydd:
Alan
T. Jones.
Aelodau'r pwyllgor yw Julie Baylis,
Eurwyn Thomas, Arwyn Roberts ac
ErIC Baylis.
Yn dilyn vrnddiswvddrad Mairwen
Bayis a Catherine
Williams
o'r
pwyllgor rydym yn gwerthfawrogi'r
gwaith caled a lIafurus y mae'r ddwy
wedi'i gyflawnl dros y blynyddoedd.
Felly, rydym yn chwilio am rai eraill
fydd yn fodlon bod yn gyfrifol am
drefnu cororn brenrunes y Carnifal.
Os oes rhywun
a diddordeb,
cysylltwch
ag unrhyw
aelod o'r
pwyllgor, os gwelwch yn dda.

GWAHODDIR
CEISIADAU AM Y
GWAITH 0
LANHAU
CYSGODFANNAU
DAL BWS
YN NANT PERIS
A LLANBERIS
Manylion gan y Clerc

I. L. JONES
7 Brynmoelyn, Llanrug

Ffon: (01286) 675874
Ccisiadau i law erbyn
16 Rhagfyr 1998
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Cyfarchion y
Nadolig oddi wrth
Roger a'r staff, a
dymuniadau gorau
am y flwyddyn
newydd

Llanberis 870203
RYDYM YN DAL I GYMRYD
ARCHEBION AR GYFER PARTION
NADOLIG A CIDNIO DYDD NADOLIG
OND - BRYSIWCH NEU MI FYDD

Ncu!o[iB Llawen a
B[~yddyn Newydd Dcfa
i 6a\v6 oddi wrtft.

TRYDANWR
Pob math
o waith trydanol
a Larwmau Lladron
Nadolig
llawen
a Blwyddyn
Newydd Oda

H~
._woo, CouncIl ""
n..!hCll1ll s ?I'~ ec..liCllliD

--

I I Rhes Faenol

LLANBERIS

YN RHY HWYR!

Ffon: (01286) 871680

r,[aine a Steven Smith

THE PANNIER
50 STRYD FAWR
LLANBERIS
Fron: 870301
DEWCH ATOM AM
FRECHDANAU A
BYRBRYDAU FFRES
A WNEIR AR EICH CAIS
Ar agor Mawrth - Sadwm
9 a.m. - 4 p.m.
DERBYNNIR ARCHEBION
DROS Y FFON

CYFARCHION Y TYMOR A DYMUNIADAU GORAU

oddi wrth

W.J. DAVIES

LLANBERIS Fton: 870225

M.O.T.
Gwasanaeth Torri Lawr Ddydd a Nos
Hefyd

JOHN WHITE

THE B DY

H P

LLANBERIS

*Trwsio wedi damweiniau
*Ailsbreio
*Curo paneli

* Priodasau * Dathliadau
* Achlysuron Arbennig

* Cynadleddau * Pwyllgorau
* Bwydlen Bar * Cinio Oydd Sui
ttI'I'I"""''tf..,'-f'"''''''~'''

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda
oddi wrth bawb yn y gwesty.
Diolch am eich cefnogaeth trwy'r flwyddyn.

•
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Ar ben 31-a11 y lein ...
Ers rhai bJynyddoedd bellach rwyf
wedi bod yn cyfeirio at broblemau
ansawdd y dwr yn Llyn Padarn ac
Afon Seionr - yn enwedig wedi
digwyddiadau 1992 pan welwyd dwr
y Llyn yn troi'n wyrdd. Yn y chwe
blynedd
ddiwethaf
rydym wedi
gweld nifer y sewin a'r eog a
ddaliwyd yn y Seiont yn disgyn hyd
at y rymor diwethaf .i'r lefel isaf
mewn cof.
'Rydym fel Clwb wedi ceisio
popeth i gael gan yr awdurdodau
sylweddoli bod rhywbeth mawr o'j Ie
ac ers dechrau Mehefin ar gynllun
stocio eog ifanc yn nyfroedd than
uchaf Afon Pcris, gwyddom yn ein
calonnau na wnaiffy eynllun lwyddo
hyd nes gwella amgylchedd Padam
a'r Seiont. Yn wir, hir fu'r daith a
llawer llwybr hollol an.ffiwythlon y
bu 'n rhaid ei ddilyn eyn o'r diwedd
cael y wybodaeth ar pa drywydd i'w
dilyn. 0 County Mayo yn Iwerddon
y daeth y wybodaeth gan swyddog
o'r 'Salmon
Research Trust of
Ireland' a synhwyrodd rhain trwy
gael y wybodaeth fod rhywbeth
mawr o'i le ar ansawdd y dWr - yr
hyn oedd yn hollol wybyddus i'n
haelodau trwy edrych ar yr afon a'r
llyn chwyn
anaruriol
ym
mhobman a'r gwelyau claddu wedi
eu gorchuddio a thyfiant 0 chwyn ac
algi. Hefyd roedd dwr yr afon wedi
rnynd i edrych mer ddu a glo a ph an
edryehwn ar gerrig gwely'r afon
roeddent
wedi newid o'u Iliw
naruriol iddu ac wedi eu gorchuddio
a rhyw stwff y gallaf ei ddisgrifio yn
u.nig fel jeli duo
O'r Iwerddon aeth yr ymholiadau
wedyn i dde-orllewin Lloegr; oddi

yno aed ym1aen i Faneeinion ac oddi
yno fe ddaeth arbenigwr i adolygu'r
broblern - a dyna ddechrau edrych
ar bethau 0 ddifrif. Ar 18 Tachwedd
cafwyd cyfarfod ag Asiantaeth yr
Amgylchedd, Cyngor Cefn Gwlad
Cymru, DWr' Cymru, First Hydro,
Cwmni
Ynni Padarn,
Cyngor
Gwynedd a'r Gymdcithas ac wedi
cryn drafod ar syniad anhygoel gao
Astiantaeth
yr Amgylchedd
mai
rheswm am y dirywiad yn y pysgod
oedd fod llai 0 bobl yn 'sgota. Wrth
gwrs gwyddom fod hyn yn hollol
groes i'r gwirionedd gan mai dyma'r
ryrnor ~1 gwerthwyd
mwyaf 0
docynnau
pysgota
ers llawer
blwyddyn.
Cytunodd pawb fod
problem
ac mae'r astudiaeth
i
fywydeg yr afon yn dechrau yn syth.
Y cam nesaf fydd ail-gyfarfod yn
Ionawr i drafod ymhellach ac i
benodi pwyllgor gweithredu ar sail yr
un sy'n gweithredu
j ddatrys
problemau Uyn Tegid. O'r diwedd
mae'r maen wedi cael ei yrru i'r wal,
a'r llanw Q anobaith o'r diwedd wedi
troi yn obaith.
Er yr holl drafferthion
fe
ddangoswyd potensial y Seiont i ailafael yn ei safon
os caiff y cyfle
- gan mai dyma'r afon a roddodd
ddau
eog tryrnaf y tymor
ar
ddyfroedd y Gymdeithas, sef un 0
131/z pwys i Merlyn Harris o'r
Felinheli; ac un 13 pwys iJames Carr
o Lanrug, y ddau 'sgodyn yma 0
gyffiniau Uanrug o'r afon.
Mae'r gwaith datblygu yn symud
ymlaen yn foddhaol iawn. Mae
cynJJun wedi'i wneud i wella'r Uyfni
ac yn barod mae Asiantacth
yr
Amgylchedd wedi prynu peiriant i
gyfri pysgod sydd i\v. leoti ym Mhonr
y Cim - mae hyn wedi golygu

Charles Oscar Owen
un

0

gymwynaswyr cerdd Llanberis

(Ynzddangosodd yr erthygl hOll yn Y Tys[ jf1n ,nis [onawr 1961. MaeJn deymged
addas i U,.l a roddodd flY1lyddoedd wasanaelh i 'w fro.)

°
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Ganwyd Charles Oscar Owen
Mai 22, 1883, yn Nhwyn yr
Eglwys, Llanberis, tY ;i'i wyneb
tua'r Wyddfa.
Dechreuodd
weithio yn Chwarel Dinorwig yn
13 oed a chwarelwr fu am dros
50 mlynedd. Cerddoriaeth oedd
ei brif hoffter gydol ei oes, ac nid
rhyfedd pan gofir am ei gefndir
teuluol. Roedd Charles Owen yn
Wyr i William Owen, Blaen-yddol, Llanberis, arweinydd y gao
yn eglwys Jerwsalem ac un 0
sylfaenwyr eglwys N ant Padam
yn 1868. Gydag Ieuan Gwyllt,
gweinidog
Capel
Coch,
1865-69, cymerodd
William
Owen ran flaenllaw gyda mudiad
Tonic Sol-ffa yn y pentref a'r
cylch. Ef hefyd oedd arweinydd
Cor yr Wyddfa, ac yr oedd yn un
o'r gwyr a sefydlodd Cymanfa
Ganu
Annibynwyr:
Sir
Gaernarfon
yn 1885. Pan
ddathlwyd Jiwbili y Gymanfa yn
1935
yr
oedd
y
don
'Gethsemane'
0 waith William
Owen yn y rhaglen. Bu farw yn
1893 wedi 40 mlynedd
0
wasanaeth gyda chaniadaeth y
cysegr yn eglwysi J erwsalem a
Nant Padam. Ar ei 01 ef fel
aIWeinydd y gan yn N ant Padam
daeth ei fab, Jonah William
Owen, a bu ef yn y swwydd am
gyfnod 0 20 mlynedd hyd ei farw

yn 1913. Y r oedd
ef yn
unawdydd
0 fri ac enillodd
wobrau lawer fel tenor. Bu
ganddo yntau hefyd gorau ac fe
arweiniodd
Cymanfa
Ganu
Dosbarth
Bethel
amryw
0
weithiau a bu hefyd yn aelod 0
Seindorf
Arian Llanrug
a
Seindorf Arian Llan Ffestiniog.
Yn 1900, ac yntau yn 17
mlwydd oed, dewiswyd Charles
Owen i gynorthwyo ei dad gyda'r
plant yn Nant Padam, ac ar farw
ei dad yn 1913 codwyd ef ac
Owen, ei frawd, i arwain y canu
cynulleidfaol.
Byr fu tymor
Owen gyda'r gwaith gan iddo
ymuno ;i'r fyddin ar ddechrau
rhyfel 1914 ac yn 1916 fe'i
clwyfwyd yn Ffrainc a bu farw
mewn ysbyry yn Birmingham.
Arweiniodd Charles Owen y
canu yn Nant Padarn am gyfnod
o 47 mlynedd 0 1913 hyd ei falW
ar Ragfyr 31, 1960. Felly, rhwng
y tri, William Owen, Jonah
Owen
a
Charles
Owen
rhoddwyd
107 mlynedd
0
wasanaeth cerddorol i eglwysi
Jerwsalem a Nant Padam. At
hyn gellir nodi bod Jonah mab
Charles Owen wedi cynorthwyo
gyda'r canu yn Nant Padam am
ragor na 25 mJynedd, a bod

buddsoddiad
sylweddol ac yn dyst
o'r cydweithrediad a'r Gymdeithas.
Bydd y peiraint yma'n hanfodol a'r
gwaith 0 ddatblygu'r Llyfni yn un 0
brif afonydd sewin y wlad a bydd hyn
yn sicr 0 roi hwb sylweddol
i
economi'r ardal. Os deil pethau i
symud ymlaen fel ag y maent bydd
ein gobeithion i allu cynnig swyddi
yn realiti 0 fewn y dyfodol agos.
Rhaid mynegi ein diolch i Gyngor
Gwynedd, ei swyddogion datblygu
lleol ac hefyd gweithgor Strategaeth
Ardal y Lechen, Nantlle am eu
brwdfrydedd, cymorth a chyngor i
gamu ymlaen rua'r nod.
Fel y gwelir ar ddechrau'r erthygl,
siomedig fu'r ryrnor ar y Seiont ond
mae'n bleser cael dweud fod y Llyfni
wedi 'sgota 'n eithrladol gyda'r nifer
o sewin a laniwyd y gorau ers
blynyddoedd lawer. Nid yw'n addas
i enwi'r genweirwyr llwyddiannus
neu fe fydd y golygydd yn rhedeg
allan 0 le. Ar y Haw arall nid yw
popeth yn hardd yn yr ardd - rwy'n
son am y sefyllfa 0 'sgota oddi ar y
ffordd ym Mhonty Cim.lviae'n wir
ei bod yn hen draddodiad, ond nid
fel y bu yn ystod y tymor diwethaf
yma. Un gyda'r nos roedd ugain yn
'sgota yma a hynny ysgwydd wrth
ysgwydd, wrth gwrs mac rhai
ohonynt yn aelodau o'r Gymdeithas
ond nid yw'r rhan fwyafyn cyfrannu
dim at redeg yr afon. Gyda'r nifer 0
sewin bychan a oedd yn Gael eu
[ynnu o'r afon fe all rhY'\run ofyn y
cwestiwn
a yw'n
briodol
i'r
Gymdelthas
ysgwyddo'r
baich
ariannol i wella safon yT afon pan fo
ymddygiad fel hyn yn mynd ymlaen?
Mae'n siwr y bydd fy nglustiau'n
110sgi\lvedi i rai ddarllen hyn - ond
o ran hynny mae 'nglustiau wedi bod

Aled, mab aral1, wedi bod yn
organydd
am ragor na 35
mlynedd.
Yn ychwanegol at arwain y
canu
yn
Nant
Padarn,
arweiniodd Charles Owen nifer
mwr 0 Gymanfaoedd Canu yn
enV\7edig Dosbarth
Bethel a
Dosbarth Cwm-y-glo a bu galw
am ei wasanaeth fel beimiad
cerdd yn eisteddfodau'r
cylch.
Bu hefyd yn aelod 0 Seindor
Arian Uanbens am flynyddoedd.
Bu ganddo amryw 0 gorau a
ddygodd fri i bentref Llanberis,
yn eu plieth The Snowdon Ladies
Choir a gipiodd y wobr yn
Eisteddfod Mon yn 1920. Cor y
Cyn-filwyr a gipiodd y wobr yn
Eisteddfod
Genedlaethol
Caernarfon yn 1921 ac yna'r Cor
Cymysg a enillodd yn Eisteddfod
Cantre Arfon yn 1924. Diau mai
ei gyfnod mwyaf llewyrchus fel
arweioydd cor oedd.rhwng 1930
a 1940 gyda Cor Undebol
Llanberis pryd y bu'n fuddugoliaethus ym mhrif eisteddfodau'r
gogledd, yn eu plith Pwllheli,
Abermaw,
Corwen, Penrhyndeuciraeth,
Uanrwst
(ddwy
waith), Y Rhyl (ddwy waith), ac
yn goron ar ei lafur yn y cyfnod
hwn - y wobr gyntaf yn ail
gystadleuaeth y Corau Cymysg
yn Eisteddfod
Genedlaethol
Caernarfon
yn 1935. Yn
anffodus chwalwyd y cor hwn
gan yr Ail Ryfel Byd ond ail
gyfodwyd ef wedi'r rhyfel, a bu
am gyfnod 0 dan arweiniad ei

r;
"

,

f

t

Merlyn Harris yn arddangos J'T eog
13!.6 pwys 0 Mon Seiont.
bron ar dan oherwydd nifer 0
faterion! Dyma ichi un dda codwyd gan rai fater prydlcs 'sgota
sydd wedi ei rhoi ar beth 'sgota ar
waelod Afon Seiont gan y Cyngor ac
rnaent eisiau gweld y Gyrndeithas
leol yn colli'r hawl i ddefnyddio'r
rhan hon o'r afon. Yn ffodus mae'r
cynghorwyr
yo
sylweddoli
pwysigrwydd y Gymdeitbas i'r ardal
a rhoddwyd ymateb iawn i syniad
mor ddisynwyr a chlywais fod tipyn
o gynwrf wedi bod yn Siambr y
Cyngor wedyn. Gan pwy 'sgwn i?
H P. HUGHES

fab,
Aled
Owen,
ac yn
perfformio un o'r campweithiau
yn gyson bob blwyddyn.
Gwasanaeth olaf Charles owen
i ganiadaeth
Llanberis
oedd
llusgo yn ei lesgedd i hyfforddi
Cor Plant y pentref ar gyfer
Eisteddfod
Genedlaethol
Caerdydd 1960. Yn ei wely yr
oedd pan ddaeth y newydd yn
hysbyscbu am fuddugoliacth y
cor.
Bu'n darlledu droeod gyda'r
Cor Undebol ac 0 Nand Padam.
Cymerodd
ran
mewn
dosbarthiadau
eraill pryd y
rhoddodd ei argofion am ganu
corawl a chantorion Uanberis.
Pan ystyrir
na chafodd
ddiwmod 0 addysg gerddorol,
onid yw y gwasanaeth
a
gyflawnodd yn syndod, a hynny
yn rhad ac am ddim. Ac er mor
brysur a diwyd y bu gyda'r corau,
eisteddfodau a chymanfaoedd, ni
esgeulusodd ei ddosbarth yn yr
Ysgol SuI na chyfarfodydd
wythnos eglwys Nant Padarn.
A

*

*

*

(Yn rhyfedd iawn~ ychydig
ddyddiall. Cy11 t' 'r erthygl hon ddod
1 law 'r golygydd, awgry111wydgan
l.tn0 ddarllenwyr yr Eco y byddai'n
dda cael erchygl yn coftzodi hanes
un arall 0 gymwynaswyr cerdd
Llanberis, sef y ddiweddar Miss
Clarice Willia,.ns, SU11lffzer Hill.
Beth mdaniJ chi fu ',.2 aelodau 0
gorau Miss Williams? Anfonwch
eich acgofiorzneu lLl.rliau ar hanes
y corau aeo,,?)
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Am anrhegion
Nadolig a
werthfawrogir
trwy'r flwyddyn

CYFARCHION
Y TYMOR

i bawb
yn yr ardal

* Bargeinion ar ddillad 'Stone Monkey'
* Hetiau, capiau a menig fleece
* Dillad thermal a dillad plant

*

*

oddi wrth

Crysau, cotiau a trowsusau fleece
Llyfrau teithio a mynydda, rycsacs a bagiau

Llanberis, Ff6n 870327
Hefyd yng Nghapel Curig
(tu cefn y post) Ffon: 01690 720205
I

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda i bawb

Nadolig Llawen
a Blwyddyn
Newydd Oda
eddi wrth ~~~

BRIAN A PHAWB

YN SlOP
LLANBERIS
¥;l.~. Y;·~,17·Y7.

Dewch atom am eich
holl anghenion bwyd
a died Nadolig

1

~~;~
. . ., '~~'. Nadolig Llawen
j~~a Blwyddyn
. l,'
Newydd Dda
II..
"
oddi wrth

o-

TREN BACH)
LLYN
LLANBERIS
Nadelig Llawen a
Blwyddyn Newydd Oda
oddi wrth Sue Lowe

CELF
V
••
COPAON
MOUNTAIN ART

STRVD FAWR
LLANBERIS 870925

Michal a Brigid
Moran a'r plant

Ffacs: 0870 056 8461

Sea Fresh
Chip Shop

Safle Gwe:
www mountalnart.demon.co.uk
e bost·
ginger@mountalnart.demon co. uk

Stryd Fawr
LLANBERIS
870425

* Am luniau mynyddoedd
* Peintiadau * Printiadau

Diolch am eich cefnogaeth

trwy gydol y flwyddyn

* Posteri * Ffotograffau

Ffon: 871366

Nadoltg Llawen a
Blwyddyn Newydd
Dda i Bawb

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd
Dda oddi wrth bawb yn
~

FEL
DFA
STRYD FAWR, LLANBERIS
Ffon: 870218
Diolch am eich cefnogaeth
drwy'r flwyddyn

Garvin, Wil a Jim
•
Storfa Gig Glan Padarn

•

LLANBERIS 870319

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA I BAWB
ODDIWRTH

DIOLCH I SAWS A'N CEFNOGODD

YN YSTOD Y FLWYDDYN

'Dim bysus dydd Nadolig a Gwyl San Steffan, 25 a 26 Rhagfyr, a Dydd Calan,
1 lonawr 1999. Gwasanaeth dydd Sui ar 27 a 28 Rhagfyr
Gwasanaeth arferol dydd Sadwrn, 2 lonawr 1999
22

FFAWD A FFYDD

bentref diarffordd Hangard. Roedd
gennyf gof i Yvette fynd a ni i weld
hi'n ddiwmod 0 smwc ac ambell i
bedd ei thad ym mynwent fawr Pere
sglent 0 eirlaw, ac roeddern yn faleh
Lachaise a chawsorn ein synnu wnh
Mae rhai digwyddiadau yn ddigon i
Anghyswllt
efallai ar yr olwg
o ymoehel unwaith rnewn cwt ieir ar
weld y meini coffa gwych, rhai ar
wneud i rhywun feddwl mai cadwyn
gyntaf yw dweud fod gor-nai Ellis,
bwys bwthyn. WIth glywed yr ieir yn
ffurf cabannau ffon gyda lluniau'r
o ddamweiniau yw bywydau llawer.
bedwar ugain mlynedd ar 01 brwydr
srwyrian daeth gwraig allan ac, wedi
meirwon ar silffoedd oddi mewn
Daeth y sylweddoliad i 1Y meddwl yn Hangard,
yn byw ym Mharis,
inni lwyddo i'w rhoi ar ddeall nad
iddynt; a mwy fyth, fe welsom
ystod tymor y Cadoediad eleni pan
filltiroedd i'r de. Mudodd yno o'i fro
oeddem yn bwriadu ei hamddifadu
ddarnau 0 eirch yn cael eu llosgi
roddwyd pwys ar gofio dioddefaint
fe,l cannoedd eraill, serch fod
o'i heiddo pluog, fe'n cyfarwyddodd
mewn cornel - wedi eu codi 0
y Rhyfel Mawr yn ystod yr un y
ganddynt gymwysterau i gyfrannu
feddau a gai eu rhentu am gyfnod yn
lJaddwyd Ellis, brawd fy nhad, tra'n
tuag at y Gymru Newydd, fel y ni yrnhellach.
•
Dilynasom
ffordd
drollaswelltog
unlg.
ymladd
gyda'r
Awstraliaid
ym
gelwir y dalaith erbyn hyn gan
nes dod at arwydd a'r geiriau,
Daeth inni'r newydd yn y diwedd
mrwydr Hangard Woods, gerllaw
seryddwyr y Cynulliad 0 annelwig
fod Yvetteyn briod ac wedi cartrefu
Villers-Brettoneaux y tu allan i ddefnydd ac ansicr drefn. Fel y Cimetiere Anglais amo yn cyfeirio i'r
caeau, ac wedi troi i'r rheini,
yo Villemomble y tu allan i Paris.
Amiens.
dywedodd
gwr graddedig wrthyf
gwelsom fod y glaswellt yn diflannu
Erbyn hyn ei henw oedd Riviere a'i
Galwyd ar eu catrodau ar fyr
unwaith wrth borth y dol: 'Heblaw
mewn mor 0 fwd, cefnder, mae'n
gWr yn ddarlithydd. Roedd iddynt
rybudd i ddal y lein tra roedd
am y di-waith a'r nepotistiaid, fasa
debyg, i'r un roedd yn maid j'r
un ferch fach o'r enw Iren, a buom
adrannau toredig eraill yn ffoi y
'na ddim Cyrnru'.
milwyr druan fyw ynddo yn ddyddiol
yn eu cartref yn adolygu
hen
ffordd
arall.
Roeddent
yn
Mae'r llanc yn byw yn heal Mirbel
yn y ffosydd.
amseroedd tra chwaraeai fy mab a'r
adnabyddus
yn Ffrainc
fel
ar gyffiniau'r Latin Quarter; nepell
Ar 61 cerdded ar draws y tir
ferch fach a oeddent o'r un oed.
ymladdwyr bidogau, a chyda'r arfau
o waith tapestri enwog Les Gobelins
gludiog yma am beth ffordd,
Wedihynny,fel y mae cysyUtiadau
rheini y troesant y Ilanw yn Villersa'r Gerddi Botanig ar un llaw, a'r
Brertoneaux
(lie mae cofadail
Sorbonne a'r Luxembourg ar y 11a11. daethom i gyfarfod a dynion a fel yna'n gwanhau ymhen arnser,
cheffylau yn cario bit a chawsom
peidiodd
yr ohebiae rh
am
iddynt) fel y disgrifia Thomas
Mae'r ardal hefyd yn cynnwys Les
flynyddoedd, hynnyyw, nes yr aeth
Penrose Marks yn ei gofiant o'r
Arenes de Lutece ers cyfnod y gyfarwyddid ychwanegol i fynd at
ymyl coedwig fawr a oedd yn
yr hogyn i Baris ar spec. Cafodd ei
cyfnod The Laughter Goes from Life.
Rhufeiniaid ac yn gymysgfa 0 bob
annelwig draw. Roedd yn rhaid
drechu gan chwilfrydedd ac aeth i
cenedl
ond,
yn
01ei
air}
yn
fwy
gwar
When we go a few miles to Villerscerdded wedyn gydag ymyl y coed i Villemornble. Yno cyfarfu a merch
nag
arnl
dref
Gymreig.
Breuoneaux, there is hardly anything
gyrraedd y fynwent.
ifanc osgeiddig a oedd yn ddieithryn
Nid
yw'n
brin
0
gymdeithion
fodd
left of the town which nestles in a
Cyn i ni ddod at y coed daeth yn
llwyr iddo - fel yr oedd yntau iddi
bynnag:
Morrociaid
Sieneaid,
hollow. In some of the streets there are
dopyn 0 niwl sydyn gan orchuddio'r
hithau. Ond buan yr adferasant
Gwyddelod
a
Uydawyr
sydd
yn
fawr
shallow trenches. Only twenty yards
gorwelion ac yr oeddem yn ei gario
adnabyddiaeth.
eu
diddordeb
yn
y
Gymraeg.
Ond
ei
separated the Jerries and the Aussies.
gyda ni fel crwban a'i gragen. Ar 01
Roedd Yvette wedi eadw yr hen
gyfeilles
anwes
yw
Iren
Riviere
am
The fightIng here muse have been
gartref yn Mirbel ac fe'i rhoddodd i'r
cerdded am hir aethom i ddechrau
mai
hi
efallai
yw'r
ddolen
gyswllt
yn
desperately fierce and often hand-toamau ein bod ar goll. Ar hynny
llanc i drigo, fel talisman am yr
ei
fIawd
bersonol.
hand. This was the farthest point
gwelsom arlliw 0 groes fain yn
amser gynt. Uoches delfrydol yn y
Aeth
Joan
a
minnau
i
Ffrainc
un
reached by the advancing German
ymddangos o'r niwi. Roeddem wedi
ddinas nad yw byth yn cysgu.
Tachwedd
(rymor
deeth
i
fynd),
i
Army in their drive for Amiens. It
eanfod y fan.
Wrth ymson yn ddiweddar, ni
chwilio
am
fedd
f'ewythr
yng
was here that they attacked in hordes
Mynwent
fechan
iawn
yw
alJwn lai na dyfalu: petai brwydr neb
ngwylltineb gwlad y Somrne. Roedd
and were moum down. As 011ewave
Hangard
Woods
wedi"I
fod yn Hangard; petai f'ewythr heb
ein
cyfaill,
y
diweddar
Barch,edig
faltered or jell back) another wok its
hamgylchynnu a mur uchel ac yn
gael ei ladd; pe baem heb golli'r tren
Deiniol
Wyn
Edwards,
cyn-ficer
place. It was here that the 11zenfrO"l
ymylu ar dir ir. Roedd yn amlwg
gyflym ... petai ... perai ... Sut
Penisa'rwaun,
wedi
anfon
at
y
War
the Never-Never fought with their
bod rh~'WUnyn teithio 0 bell yno i'w
bynnag,
fel yna y syrthiodd
y
Graves
Commission
yn
Uundain
i
backs to the wall and barred the way
chadw mor gymen. Milwyr Ffraine
coelbren.
ofyn
am
gyfarwyddid
daearyddol
i
andjlung the Gennans back. There
sydd ynoi Y rhai a arhosodd gyda'r ,.._
ganfod
y
fan
ac
fe'i
cafodd,
mewn
are no finer jigJlling ,ne1l that the
A\vstraliaid i wrthsefyll y gelyn.
manylder.
Sereh
hynny,
ni
phrofodd
Australians. The HUllS really fear
CYNGOR CYMUNED
Ca\vsom hyd i lyfr y rhestrau yn y
yr
antur
ymarferol
mor
hawdd
ar
y
the"l.
cwp\\'Idd 0 dan y groes a gwelsom
fath
adeg
anhydrin,
a
11esteiriwyd
nj
LLANDDEINIOLEN
Aleng the rising ground co the Easl
~'nddo fod yna dri 0 w9"r Awsrralia
hefyd
gan
brinder
rrafnidiaeth
i
fan
of the town the-reare several lines of
}'no hefyd yo erbyn y mur gogleddol
Mewn
cyfarfod
o'r
Cyngor
mor
anghyfanedd
trenches where the Germans dug
a fewythr oedd un o'r rheini. O'u
cyfeiriwyd at y cyd-gyfarfod a gafwyd
Ond
0
godi'n
gynnar
i
ddal
yr
unig
the,.nselves in in their attempt co
~\'eld felly yn driawd ymysg yr holl
gyda gweithgor Amgueddfa Lechi
gerbyn
cyhoeddus
0 Amiens, a oedd
stabilise the line. But the Aussies
Ffrancwyr, roedd y darganfyddiad
Cymru a Pharc Padam i drafod y
yn
mynd
unwaith
y
dydd
i'r
drove them out oj these POSili01lS and
yn cadarnhau yr adroddiad a gafwyd
grant a dderbyniwyd
ganddynt.
cyfeiriad,
cawsom
ein
eludo
i
geg
Ion
over E/1e crest of the hill and ,,.,any
am eu trane: eu bod yn aelodau 0 Roedd teimlad cryfymhlith aelodau
wledig
a
aeth
a
ni
yn
y
diwedd
i
miles beyond.
barrol ar flaen y gatrawd a aethant
Uanddeiniolen
mai ychydig iawn 0
. .
ar eu pennau 1 smpers.
fantais a ddeuai i'r plwyf yn sgil y
Roedd sefyll yn y fan honno
grant. Cyfeiriwyd at y ffaim fod y
uwchben y beddau yn nistawrwydd
cymwysterau
i gyd, ar wahan i
arall-fydol y goOOwig a'r niwl, yn
Rheilffordd
yr Wyddfa, 0 fewn
brofiad nas anghofiwn yn fuan.
ffiniau
plwyf
Uanddeiniolen.
Yrn mis Chwefror 1999 mi fydd
Gresynu a wnes na chafodd fy nhad
Unol Daleithiau, ynghyd ag Indiaid
Cytunwyd awgrymu i'r gweithgor y
Dalier
Sylw yn eyflwyno
Y BrodoIo1 a fforwyr. Bydd y cast yn
y cyfJe ifod gyda ni i weld lie roedd
dylent ysryried cyfrannu tuag at
Madogwys gan Gareth Miles yng
eynnwys acrorion a cherddorion 0
wedi son amdano mor ami yn ei gof
gyhoeddi llyfryn yn tynnu sylw at
Nghanolfan Waunfawr i 1ansio GWy)
Gymru ac Indiaid brodorol a fydd yn
am ei frawd.
henebion lleol ym mhlwyf UanJohn Evans dathliad i nodi
eydweithio i greu gwead unigryw 0
Cael s chael wnaethom
ni i
ddeiniolen a hefyd iddynt ystyried
daucanmlwyddiant marwolaerh un 0 gerddoriaeth,
davm.s a defod wrth
gyrraedd y fforddfawr yn ein holau
cyfrannu at sefydlu LOn Las Arfon
atwyr di-glod Cymru. Mae rrefnwyr
gyflwyno'r stori aohygoel hon sy'n
i gyfarfod y cerbyd ar ei ddychweliad
a fyddai 0 fudd nid yn unig i
yr Wyl, Antur Waunfawr, yn paratoi
yo llawn 0 fercbedgwladaidd. Yn wir
magon ar Pocahontas Disney!
ymwelwyr ond hefyd j drigoiion y
roedd yn ein hatgoffa 0 'Foto
rhaglen chwe mis 0 ddigwyddiadau
Yn syml, mi fydd Y Madogwys yn
fro. Gofynowyd
iddynr
hefyd
diwylliannol
a chymdeithasol
i nason allan wych - noson j'r holl
Rhiwen' ers talwm.
ystyried y posibilrwydd 0 symud
gofi':iu yr arwr Ileol. Mae'r Wyl yn
deulu
gyda rhywbeth
i bwb.
Yr oeddem wedi gobeithio dal y
ymlaen
i .,icrhau
mynediad
deehrau ar 25 Chwefror 1999 gyda
tren wib ganol y pnawn 0 Antiens j
Cerddoriaeth, caneuon a dawns swyddogol tuag at Graig yr Undeb.
chyohyrchiad
Dalier Sylw 0 Y
traddodiadol
a chyfoes rhai
Paris)
ond
roeddem
yn rhy
Yn dilyn cyd-gyfarfyddiad
s
Madogwys ac yn gorffen yo ystod
ohonyn nhw'n gyarwydd; eraill y
ddiweddar a gorfu inni fodlom a
swyddogion Cyngor Gwynedd 31'
Eisteddfod Genedlaethol Mon 1999
byddwch wrth eich bodd yo eu dysgu
disgwyl am drm Ileol, arafach.
sane llwybr Cae Gcronwy, Fachwen,
gydag
agoriad
swyddogol
o'r newydd! P'run bynnag mi fydd
Roeddem yn rhannu cerbyd merch
roedd y Cyngor yn unfrydol yo ei
Amgueddfa Goffa John Evans ar
hi'n anodd peidio a chymryd rhan.
ddymunol yn ei hugeiniau cynnar,
wrthwynebiad i'r llwybr cwneisi sydd
a'i gwallt wedi'j dynnu'n dynn am ei
safle Antur Waunfawr. Mi fydd Y
Felly, ymunwch
yn yr hwyl a
ar y saile. Cytunwyd i bwyso 31'
Madogwys
wedyn yn teithio
j
phen.
Roedd
hi'n amlwg
yn
rnynnwch gadw'r ehwedl yn fyw yn
Gyngor Gwynedd i sicrhau bod
ganolfannau cymuned ledled Cymru
eieh ardal chi.
chwilfrydig \vnh weld ein cyf1wr
eerddwyr yn eael tramwyo y Ilwybr
yn ystod mis Mawrth 1999.
Mae Dalier Sylw yn barod yo
gwlyb a lleidiog, a dechreuodd
swyddogol heb unrhyw rwystrau.
.
Mae drama Gareth Miles - sy'n
derbyn
gwahoddiadau
gan
SgwrslO.
Manteision
nifer 0 fudiadau
frodor 0 Waunfawr yn dilyn
gymunedau
ledled
Cymru
i
Yvene Ballerat oedd ei henw ac yr
gwirfoddol
y plwyf ar dderbyn
siwmai anhygoel John Evans yn
berfformio Y Madogwys. A fyddai'ch
oedd hi'n athrawes yn Bethune. Yr
rhoddion ae fe gytunwyd i anfon
1792 o'i gartref yng nghefn gwlad
cymuned
yn hoffi
gweld
y
oedd ar ei ffordd adref i weld ei mam
£ 100 tuag at Ape!. America Ganol.
Cymro i bellteroedd
yr Uno1
eynhyrehiad? A fyddech ,chi neu
weddw yn Mirbel. Wrth wahanu yn
y Gare du Nord, cyfnewidiasom
Daleithiau
i geisio darganfod
rywun o'ch cymuned yn fodlon
disgynyddion Madog. Yo ystod y
gyfeiriadau
a
chynhaliwyd
hyrwyddo
perfformiad?
A oes
cynhyrchlad
cawn gwrdd s 1010
gennych ddiddordeb, ond yn ansicr
gohebiaeth am gyfnod. Unwaith, ar
MOIganwg a'i griw yn Uundain,
beth fydd oblygiadau
hyrwyddo
eu ffordd i Iwerddon, galwodd y
Thomas
Jefferson
a oedd yo
pertIormiad? Cysylltwch Mai Jones
ddwy i'n gweld yn Uandrillo a buom
cydnabod
pwysigrwydd
John i'r
am sgwrs ar (01222) 236 650.
ninnau yn eu cartref hwythau. Mae

gan Y Gwalch

Y MADOGWYS:

cadw'r chwedl yn fyw

a

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

Nadolig

Llawen a
Blwyddyn·
Newydd
Oda

Stryd Fawr, Llanberis
Fton: 870328
Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Oda
oddi wrth

LLANBERJS

870708
Cwrw Blasus
Croeso Cartrefol
,

It"""""It"
Adloniant
Nos Sadwrn
Canu Cymraeg
efo'r Organ

~,BOB ac ANNIE KANE

AM BRYDAU
TSINEAIDD BLASUS
I'W BWYTA GARTREF

GRAHAM A JEAN
A PHAWB YNY

PRINCE
OF WALES

oddi wrth

LLANBERIS Ffon: 872400
a

GWESTY'R ALPINE LODGE
LLANBERIS Ffon: 870294

LAKESIDE

CYFARCHION Y TYMOR
oddi wrth

CIDNESE TAKEAWAY

47 STRYD FAWR
LLANBERIS
Ffan: 871840

a'rMEIBION
••

NadoJig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i bawb

•

•

1471l7JT4:1J:d1ii:f,,:a:.

CYFARCHION
NADOLIG
o LANBERIS
IlItPlIlIlItItPt1JtPl»:
OYMUNA
MERVYN, OIL YS
a JENNIFER

LLANBERIS Ffo": 870379

870
902

ac 872200

870
444

MASNACHWYR GLO
1 BYTHYNNOD GAOL YS LLANBERIS

NADOLIG
a LLAWEN A
BLWYDDYN
NEWYDD DDA
i chi all
oddi wrth TERRY
VAL, LUCY A'R STAFF

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i'w holl gwsmeriald.
Diolch ichi am eich cefnogaeth

LLANBERIS, Ffon: 870260

Galwch eto am: Bapurau Newydd, Anrhegion, Sigarets,
Melysion, Llyfrau a Ilawer mwy

Prydau arbennig ar gyfer y Nadolig

Oddi wrth gwmni Tren Bach yr Wyddfa

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chwi 011
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Uythyr o'r America
Cambria, Wis.
Oct 7th 1884
Anwyl Frawd,
Gyda Ilawenydd y derbyniais 3 0
lythyrau oddiyna, un oddiwrthyt ti,
un oddiwrth
fy Nhad, ac un
oddiwrth Thomas, a thrwy yr holl
cefais lawer iawn 0 newyddion.
Y beth a dynof fy sylw gyntaf ocdd
hanes Morris yn y 'Genedl' wedi
disgyn i gymaint 0 drybini, ond yr
wyf yn sicr nad oedd ef yn ei deimlo
yn drybini, dclim hanner cymmainr
a'i rieni garner. Yroeddwn yn teimlo
yr adeg honno wrth ei ddarllen ei fod
wedi gwneud peth yn ei le, bydd gan
ei feistr a phawb aralJ fwy 0 feddwl
o hono 0 lawer, a bydd yn lles iddo
yntau. Peth iawn yw gweled pl\\'c
ynddo mor ieuanc, pe buasai mwy
ynwyf innau pan yn ei oed buaswn
yn llawer gwell allan heddyw rwy'n
credu.
Peth mawr yw cael meddu ar
ddigon 0 werth i fyw yn onest yn y
byd yrna, gonesrrwydd ruat at ein
gilydd, a byw yn onest i Dduw. Mae
mwy 0 beth mewn gonestrwydd, nag
yr ydym erioed wedi ei feddwi.
'Gonestrwydd yw mam llwyddiant'.
Gwell i rni beidio a myned i fanylu
yn rhagor ar gynnwys eich llythyrau,:
na fydded i chwi synied trwy hynny
fy mod yn eu troi o'r neilldu yo
anysyryriol, ond credu yr wyf eich
bod yn fwy awyddus am fy hanes, ac
am hanes y wlad oddiamgylch.
Bore Sabboth ddiweddar buom 4
o hononom mewn buggie yn myned
i gael golwg ar fonwent Cambria, ac
yn wir cefais gystal pregeth yno ag a
gefais er pan wyf yma.
Y mae y fonwent yn gorwedd 1 a
hanner miles oddi yma (sef Llan).
Mae mewn lie dymunol iawn yng
nghanol dolydd breision, wedi cael
eu cau yn 40 acres am filoedd 0 aceri

CLWB ERYRI
Yng nghyfarfod
nos
Wener,
Tachwedd
6, }'ng Ngwesty'r
Ficroria, cyfeiriodd y Uywydd, Alwyn
Evans, at y pleser a deimlid yn
gyffredinol 0 weld Ralph jones yn
bresennol wedl cyfnod 0 waeledd.
Yn 61 ei wedd a'i agwedd roedd yn
amlwg wedi cacl adferiad iechyd
rhyfeddol. Dymunwyd
yn dda i
Mary, gwralg bardd y Clwb (Gwynn
Davies) a fu hefyd yn ".rael yn yr
ysbyty yn ddiweddar.
I glol ei
sylwadau
rhgarweiniol,
llongyfarchodd Edgar Parry ar gyhoeddi
ei lyfr swmpus a cliddorol, Tours oj
Wales and ilS Chttrches.
Cyflwynwyd siaradwr y noson, y
Parchg Gwynfor Williams, gan y
cadeirydd Dafydd Ellis, a gyfeiriodd
at ei yrfa amrywiol ac egruol fel
Dirprwy Bennaeth y Gwasanaeth
Ambiwlans yng Ngwynedd a bellach
fel gweinidog yr Efengyl. Cafwyd
sgwrs ddiddorol ganddo ar y Gosb
Eithaf,
sef hanes datblygiad
y
crocbren fel prif gyfrwng 0 weinyddu
honno fel arfhonedig 0 blaid cyfraith
a threfn. Cafwyd rrafodaeth fywiog
o'r llawr i ddilyn a diolchwyd i'r
siaradwr a phawb a gyfrannodd at
lwyddianr y noson gan y Dr A. Gwyn
Williams.
Wrth
ddod
a'r
gweithgareddau i ben cyhoeddodd y
llywydd fod y cyfarfod nesaI ar nos
Wener, Rhagfyr 4; cadeirir y cyfryw
gan Geraint Uoyd Owen, Ffrwd Cae
Du, a cheir anerchiad gan Edgar
Parry, Caemarfon.
lOW HU\\:IS·ROBERTS

o'i chwmpas, a hithau fel ornament
yo eu canol yn myned a 5 acre 0 Ie.
Cefais fwy 0 hyfrydwch yn y
fonwent hon nag mewn un o'r blaen,
yr
u peth
0
herwydd
ei
phrydferthwch.
Ni welais ond un
mor brydfenh a hi 0 hono yn Dublin.
Y chydig iawn 0 feddau sydd yno nad
oes yno fonuments arnynt. Maent 0
dair rroedfedd i 12 troedfedd 0
faintioli, a'r 011 0 honynt yn Marble
a Scotch Granite. Yr hyn a'i gwnaiff
yn ddyddorol i chwi fydd y teulu
sydd wedi eu claddu yno.
Y gyntaf
a sylwaf arni yw
monument dewyrth R. Closs. Y mae
yn 9 droedfedd 0 uwchder, a'r holl
o honi yn marble, ond ei syLfaen. Yr
oedd yo werth 800 0 ddoleri, y mae
yn 4 sgwar ac ar y pedair ochr y mae
Closs wedi ei garfio. Ynghyd a'r
plant a'i wraig. Yn debyg i hyn.
AI yr ochr deheuol:
CLOSS
To the memory of the children of
Ellen and Robert Closs
Thomas
Jane
Died
Died
Sept 13th 1852
Oct 20th 1845
Aged 3 weeks
Aged 9 months

Evan
died Nov 8 1853
Aged 6 yr 7 mth

AI yr ochr orllewinol fel y canlyn:
Robert Closs
Died
Dec 8 1872
Aged 69 yr & 10 months
Ellen
Wife of Robert Closs
Native of Wales
Emigrated to ""'isconsin 1845
Died March 20 1861
Aged 51 years

Dyna ichwi gymaint

a allaf ei
ddweud am hen ewyrth Robert
Closs. Yn agos iddo mae ei chwaer,
gwraig Pen y GWl)d. Nid ydynt wedi
gosod un ar fedd yr hen Pen y Gwryd
a Morris Roberts etto.
Y mae hon yn gofgolofn fawr a
hardd iawn. Tebyg i hyn y mae y
cerfiad yn darllen:
Jane Closs Rowlands
Died
Spt. 21 1867
Age 72 yrs. 7 mth. 7 day

Yn agos iddi mae bedd Owcn CI
mhab }'l1ghyd a chofgolofn
a'r
cerfiad fel hyn:
Owen J. Rowlands
Died
April 3 1864
Age 27 years

Y n ei ymyl enD mae Ellen y ferch,
a'r cerfiad yn darllen yn debyg i hyn
ar ei cholofn:
EUen Closs Rowlands
Died
June 19863
Age 31 years

Fe allai y bydd hyn 0 ddiddordeb i
chwi y teulu yr ochr yna i'r Werydd.
Gweiais fedd Hephsibah, merch i
Griffith
Sion Pritchard,
Pentre
Castell, air geiriau hyn ar CI cholofn:
Hepbsibah
Priod
Robert Henry
Bu farw yn Cambria
Hyd 26 1872
Yn 31 mlwydd oed
Ust! isod yng Nghrist leau - yr huna
Nid rhinwedd galaru
Cyn awr trane gwnUg ieuanc IU
Duw yn obaith adnabu.
Ei gwr

Cofnodiaf oddiar feddau plant yr
hen batriarch duwiol o'r Rhyd-ddu:

Anne
Merch y Parch W;[iam ae Anne Jones,
Snowdon.
Bu farw Mawrth 71855 yn 19 mJwydd
oed, ar 01 diodddefmis 0 gystudd, gan
ddiffyg anadl.
Hunodd yn yr Iesu mewn gorfoledd,
gao ddywedyd
Dros droseddwyr fel myfi
Rhoes ei bun ar GaltAri
Trwy gyfiawnderfy meichlau caffyw.
Ellis J. Jones

Priod
Emma J. Jones
a mab
Parch Wm. a Anne Jones
Snowdon
Welsh Prairie, Wisconsin
Gynt 0 Rhyd Ddu, G.C.
Bu arw O'T ddarfodedigaeth
Mawrth 11 1865
Yn 33 mlwydd a 9 mis oed
Bu yn aelod 0 Eglwys Dduw oi
febyd, a bu farw rnewn gorfoledd.
Gen. John J. Jones
Priod
Jennie L. Jones
a mab Parch Wm. ac Anne Jones
Snowdon, Wisconsin
Bu farw o'r chronic diarrhea
Chwef 13th 1867 yn 39 mJwydd oed,
ym mhen y flW)ddyn wedi dod o'r
RhyfeJ, wedi ymladd am 4 blynedd a
7 mis dros ei wlad yn 46 Reg.
Illinois.
HUDOdd gan d~tiolaethu pan yn
marw, ei fod yn rnyned i wJad well.
Jane Jones
merch
Parch Wm. lie Anne Jones
Snowdon, Wis
Bu farw Medi 12 1869
yn 27 a 9 mis oed
Wedi byr a tbrwm gystydd
or inflammation of the brain
Bu farw mewn gorfoledd.

Dyna i chwi mor agos i fy lle ag y
gallaf, bob un ag sydd 0 ddyddordeb
1 chwi, yr wyf yn siwr y bydd fy Nhad
yn falchach 0 rhywbeth fel hyn
rhagor na buaswn yn rhoddi rhyw
dryth ary wlad. Cofnodais amryw 0
englynion oddiar y beddau, ond
rwyn meddwl na chefais y rhai goreu
o lawer. Bu agos i mi a gadael allan
R. Jones, brawd y Jonesiaid heb ei
roddi ichwi. Dyrna fel y darllener ar
ei fonument yntau:
Richard Jones
Late of Dolwyddelen
North Wales
Died Sept 11th 1860
Aged 51 years & 4 months

Yr oedd yn dda gcnnyf ddeall am y
[ath h\vyl a gawsoch tua'r Sassiwn
eleni. Credaf fod son am bregeth Dr
Thomas ym mhob cwr o'r wlad hon
y mae Cymry ynddynt. Y mae y
ffordd hon lawer iawn 0 son, yr oedd
ein blaenor Wm. Rowlands
yn
darllendisgrif13d ohoni o'r 'Cyfaill'
yn y Seiat ddiwethaf mewn hwyl
anghyffredin. Dyn llawn 0 ysbryd
gweidlio gydag achos Duw ydyw ef,
ac hefyd yn llawn tan ac ysbryd
crefyddol.
Credaf pe buasai yn
Llanberis y buasai yn un 0 'r dynlon
blaenaf yno. Sieryd ar unrhyw fater
yn y Society neu rhyw Ie arall yn
ddiddiwedd, erioed rud clywais ef yn
gorphen ei araeth, mwy na Mr jones,
C.Coch. Merch i John jones Hafod
Lwyfog yw ei wraig. Pwy oeddyt yn
ei feddwl wnh y John O. jones,
hwnnw oedd yo dod i'r wlad yma yn
yrhafnesaf. Ai Jones C.Coch ai ynte
john Ogwen Jones. Clywais fod
hwnnw yn dod.
Yr oeddyt yn gofyn am fy mwriad
at y gauaf yma. Mae'n debyg iawn
mai yma y byddaf am y gauaf yma
etto, ae wedi hynny at y Spring mae
gennyf feddwl am fyned oddiyma am

dir. Nid wyf wedi penderfynny yo
sicr i ba le yr af, ond nid wyf yn
meddwl yr af i Dakota achos y mae
yn wlad rhy oer i feddwl ymsefydlu
ynddi. Yr wyf yn meddwl rnai
gwiriondeb fyddai myned yno gan
fod digonedd 0 leoedd 0 hinsawdd
tyner a chynhesafyn y gauaf. Cewch
ychwancg ar hynna pan y byddaf
wedi penderfynny pa Ie i fyned. Yr
ydwyf wedi cael cynnig ar amryw 0
leoedd eisioes, i weithio wrth y mis
yr haf nesaf, a'r rhal. hynny yn leoedd
da iawn, gellwch feddwl wrth hynny
nad wyf yn rhyw anerbyniol iawn yn
ardal Cambria yma, fel rhai o'r teulu
a ddaeth yma ar fy 01.
Cawsom Gyfarfod Ysgol dda iawn
yn capel Sion yma wythnos i'r
Sabbath ddiwethaf Yn y bore am
ddeg yr oedd
holi plant
a'r
ieuenctyd,
y blaenaf o'r 'Rhodd
Mam' a'r olaf yn 'hanes Elias'. Yn
holi y plant yr oedd John X. Roberts,
Randolph,
a'r ieuencryd
Wm.
Rowlands ein blaenor. Am ddau o'r
gloch, holwyd y dosbanh hynaf o'r
3 bennod o'r Epistol at y Galatiaid
gan y Parch.
David
Pughe,
Proscairon,
a chawsom bregeth
ganddo am 6 yr hwyr. Cawsom
Sabbath difyrus.
Pa le mae Evan William? A yw y
cefnder wedi peidio myned i ddewis
rhyw babydd yng ngwlad y Gwyddel
yna? Y mae yn hynod ddistaw ers
talwm. A ydyw Lizzie a Janet, a
Mary Kate ar gael 0 hyd. Byddafyn
disgwyl
Ilythyr ofnadwy
rhyw
ddiwrnod
oddiwrtbynt.
Mae'n
debyg y bydd y 3 rhai o'r dyddiau
dyfodol ar 01 i'w season ddarfod. Yn
galw i Cyfrin Gyngor ynghyd, i
edrych pa fodd i setlio y sawl sydd
yn anelu saethau artynt dros y
Werydd yna. Mae'n fwy na debyg
mal cyboeddi gwnhryfel i'w herbyn
a wnaent, ae anelu saethau a thanbelenau wrth yr ugeiniau,
a'm
clwyfo, fel nas gallaf godi i'w herbyn
mwy. Cofia fi alt)IIlt 011. Pa fodd y
mae dy gymydog, Tom, yn dod
ymlaen? Cofia fi ano ac at modryb
Sian, a Mary Hughes, os ydyn yno.
Pa sut mae Jane? A ydyw hi yn
Dinbych 0 hyd? Ychydig 0'1 hanes a
garwn gael.
Fy nghoflOn serchog
attoch 01I fel tew u.
Ydwyf, dy frawd
OWEN W. ROWlANDS

DEUNYDD AR GYFER
RHIFYN NESAF
O'R ECO
ERBYN

7 RHAGFYR
OS GWELWCH YN DDA

MAE'R

SAMARIAID
YN GWRANDO
YN ABBEY ROAD

BANGOR
(01248)
354646
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PENCAMPWYR CYMRU
Cynhaliwyd yr olaf yn Y gyfres 0
rasus mynydd Pcncarnpwriacth
Rasio Mynydd Cymru ar y SuI
cyntaf yn Nhachwedd a hynny 0
bentrcf fychan Cilcain, ger Yr
Wyddgrug. Ar fore gwlyb ac oer,
cychwynnodd
bron i gant 0
redwyr ar daith ddcg milltir a
thair milo drocdfcddi 0 ddrmgo,
gan gynnwys copaon Foel Fenlli
a Moel Famau.
Rocdd hon hcfyd yn rhan 0
bencarnpwriaethau
Swydd Cacr
a daeth nifer 0 redwyr profiadol
o gyrion ardal 'y' Peak ac 0 'r
Pennines i gystadlu, ond dau 0
redwyr Eryri a hawliodd }' bng
o'r cychwyn cyntaf gyda james
McQueen
0 Fethesda a Colin
Donnelly 0 Ddinorwig yn ncwid
safleoedd gydol y ras. Roedd
Colin yn cacl y blacn ar y
dringfeydd
orid James
yn
hyrddio heibio i lawr y gelltydd
llithrig. James a goncrodd }' mwd
ar }' diwmod gan orffen rhyw
ddau funud ar y blaen i Colin,
ond rocdd yr all safle yn ddigon
i Colin hawlio Pcncarnpwriaeth
Cyrnru gan iddo cnnill }' tair ras
arall yn }' gyfres.

Felly, dacth Pcncarnpwriacth
Rhedcg Mynydd Cyrnru i fro'r
Eco eleni. Dyrna'r tro cyntaf i

Colin ennill }' bencarnpwriaeth
crs iddo ei henrnll am y tro cyntaf
criocd ddeng mlynedd yn 61.
Ond
yn Y cyfamser
bu'n
Bencarnpwr Prydain a chafodd y
fraint 0 fod } r aelod cyntaf 0
Glwb Rhcdwyr Eryri 1 ennill Ras
yr Wyddfa
yn rhcdeg dros dim
yr Alban!
Eleni, Colin Jones 0 Bontrug
oedd y Cymro cyntaf 1 ennill Ras
yr \Vyddfa. Dyna ddau Colin
lleol wcdi cnnill }' ras ryngwladol.
Benaethiaid
ysgolion
cynradd
y fro: gwyliwch am
unrhyw redwr ifanc addawol 0 'r
cnw Colin!
Bellach mac'r tyrnor rhedcg
traws-gwlad wedi cychwyn gyda
cystadlcuacth
ryng-wladol
yn
cael ei chynnal yn Llanelwy yn
ystod y mIS, a'r drydedd ras yng
Nghynghrair Gogledd Cyrnru yn
cael ei chynnal
ar feysydd
chwar a er
Brifysgol
yn
Nhreborth ar }' SuI olaf yn
Nhachwedd.

CERBYDAU CLASUROL YR WYDDf A
Cyrhaeddwch mewn steil mewn cerbyd Rolls Royce
ar gyfer priodasau, penblwyddi
ac achlysuron arbennig eraill

Dylan Griffith, Tros-y-Waen, Penisarwaun
ffon: (01286) 871833
26

OK AR YR OCHE!
Cawsom em cyflwyno ar y teledu
yn ddiweddar
i ddau dim
ccnedlaethol
Cymreig oedd yn
bcncampwyr byd. Y tim cyntaf
oedd ein tim pysgota rnor ond yn
anffodus,
ychydig
ddyddiau
wedi'r cyfwcliad, llithrodd
y
goren gyda'r tim yn cipior all
safle ym mhcncarnpwrraeth
elcm. Hyn yn sicr yn dipyn 0
gamp. Yn 01 rhai, pysgota yw r
gamp fwyaf poblogaidd
0 ran
cyfrannwyr. Yr ail bencampwyr
yw'r tim dartiau. Bu enwau
Leighton Rees, Alun Evans a
Richie Burnett yn amlwg dros y
blynyddoedd
ond dyrna'r tro
cyntaf i dim Cymru gipio'r
bencampwriaeth.
Yr oedd
aelod aur
ddwy garfan
yn
siornedig yn y diffyg sylw a
roddwyd i'r ddau dim ac yn sicr
}I diffyg
noddwyr.
0 gofio'r
miliynau a gyfrennir i bel-droed
a rygbi - yn enwedig 0 gyfeiriad
y cyfryngau - mae'n sicr fod
ganddynt bwynt dilys.
Yn ein cynghrair dartiau Ileal
yng nghylch Cacmarfon
mae
traean o'r tyrnor bellach wedi
mynd heibio ac efallai bod rhai

arwyddion i bwy fydd y tlysau yn
mynd
clcm. Bu un newid
sylfaenol yn nhrefniadacth
y
gemau cleni. Gwnaed i ffwrdd
a'r gystadJeuaeth 601 - a oedd
yn fW)T poblogaidd
na'r
'0
gwmpas
y bwrdd ' gan rhai
chwaraewyr, Yr ocdd hefyd yn
gyfle i'r chwaraewyr na chai gem
yn y brif gystadlcuacth i daflu'r
saethau. Cynghrair '0 gwrnpas y
bwrdd' yn unig a geir bellach,
gyda phob cwpwl yn chwarae 'y
gorau 0 darr gem'.
Yn j' pac sy'n dilyn mae
pedwar o'r timau Ileol yn y brif
adran. Mountain Rangers (heb
dim pel-droed yn anffodus erbyn
llyn) sy'n ddi-guro ar y brig wedi
deg gem. Tim A Padarn Lake
sy'n drydydd, pcdwar pwynt yn
brin. Mcwn rhes wedyn daw
Prince
of Wales Llanberis,
Wellington Deiruolen a thim A
Bedol Bethel. Bydd yn ddiddorol
gweld - gyda 20 gem 1 fynd a ddaw tlws pcncarnpwyr
y
gynghrair hon i fro'r Eco.

GWASANAETH ARGYFWNG PLYMIO
24 awr y dydd -

7 diwrnod yr wythnos

I.U
Gwaith Plymio :: Gosod Ceginau a Bathrwms
Gwaith cynnal a chadw 0 bob math
Cysylltwch a DOUG JONES, BRON EIFION, WAUNFAWR
Ff6n: (01286) 650363 (0797) 0318996 (symudol)

CROESAIR RHAGFYR
Mae 1, 3 a 25 ar draws, 17, 23 a 28 i lawr yn cysgu'n braf bellach

IlAWR
1. Calon a chalon mam ar chwal?
Na yw'r ateb (6)
2. Diawl 0 ddyn pan mae wedi
meddwi (5)
4. Merch ddewr (6)
5. Ethol Sais or enw Ronald i fod
yn rhan o'r atom (S)
6. Gwneud delwau (6)
7. Math 0 dreth lie telir cyfran 0
enillion r'r eglwys (5)
S. Lie go dywyll 0 olwg yr haul (6)
12. Person
chosfa, neu un sv'n
chwilio am ffafriaeth (6)
14. Ym Mwlchtocyn yn y man! (3)
15. Eco gan gor 0 Sir F6n (6)
17. Yr un sydd yn cyfarth? (3)
lS. Nage, ei hanner! (3)
21. Gall glycha'r dre' glan mar yma
gyfrif, yn 61 y gan (S)
22 Cyfnewid yn 5 i lawr (3)
23. Yr un a groesodd y llinell 0 flaen
y 'sgwarnog (6)
25. Ifor yn drysu rhwng dau begwn
Dyfed ac yn creu nrwed (6)
26. Casglu cotiau defaid (6)
2S. Yr un sydd a'i waed yn el ben
wrth gysgu? (6)
29. Basged (5)
30. Trefn haenen mewn coed (5)

a

Williams, Clynnog; Megan W. Jones,
Bangor; Dorothy Jones, Llanrug;
Mary Davies, Waunfawr,
Jean
Hughes-Jones, Rhiw; Catherine A.
Jones, Rhiw; M. P. Jones, Clynnog;
Nan Owen, Llanberis; Rosemary
Williams, Tregarth; Vera Griffiths,
Llanberis;
E. Eurwen Roberts,
Tregarth; Matr E. Jones, Pwllheli;
Rhiannon Pritchard-Jones, Clynnog;
Nansi Davies, Rhuthun; Moreen
Lennon, Llanberis; lorwerth a Joan
Williams,
Caernarfon;
Margaret
Roberts, Caernarfon; Malr Evans,
Caernarfon; Tegid Roberts, Llanrug
a Mair Ffoulkes, Penisarwaun.
Doedd pob un cX:jimyn hollol gywlr
ac ymgais Elfed Evans, 12 Hen Bare,
Llanllechid, Bethesda oedd yr un a
dynnwyd allan 0' r het oedd yn
cynnwys
y
rhat nad oedd
carnqvrnertadau
ynddynt.
Llon9yfarchiadau a'r £5 I chwi.
Anfonwch
atebion
croesair
Rhagfyr i gyrraedd Dafydd Evans,
Sycharth, Penisarwaun, Caernarfon
LL55 3HE, erbyn 10 Rhagfyr, os
9welwch yn dda.

Atebion Croesair Tachwedd
1.
3.
6.
9.
10
11.
12.
13.
16.

AR DRAWS
Yr un sy'n mynd yn groes i'r
ysgol ar y bwrdd (5)
Yr un sy'n wledd i'r Ffrancwr (6)
Llaca (3)
Gwraig briod .
(6)
a'r wralg yn 61, ond ar
flaen y pen (5)
Gwg yn arllwys 0 ddyn wedi
diqio 13)
Yr hyn sy'n diogelu'r drws (3)
Hanesion (7)
Mewn tymer ddrwg ym mynwes
y cysurwr (3)

19.
20.
24.
25.
27.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Eiriolwr mewn tim pel-droed?
Aileglno IS)
Y wefr sy'n dod 0 garu eirias
Yr un sy'n cyfrannu r'r Eco
Rhedegfa (3)
Mab yr hogan' cw (3)
Cwrs bywyd (5)
Cybyddlyd,
halen? (6)
Digofaint (3)
Y diafol meddw yn esgeulus
Perffaith,
fel Llan yn
canolbarth (5)

(S)
(3)
(7)

a

(6)
y

Derbyniais atebion i groesair mis
Tachwedd gan Eurwyn Thomas,
Waunfawr; Gwen Griffith, Deiniolen;
E. E. Jones, Rhoshuwaun: Olwen
Owen, Llanberis; Chris Roberts,
Llanrug; Elfed Evans, Llanllechid;
Beryl Jones,
Garndolbenmaen;
Ceinwen Williams, Bethel; Ellen
Pritchard,
Garndolbenmaen;
Cerrdwen Williams, Llanrug; G. Gill,
Bangor; Dilys A. Pritchard-Jones,
Abererch; Mabel Parry, Porthmadog;
N. Hughes, Cwm-y-glo;
Eluned
Jones,
Pencaenewydd;
Jennie

Pleser o'r mwyaf yw i ni ddatgan ein diolch i bobl
Llanberis a'r cylch am eu cefnogaeth yn ystod y
fJwyddyn a fu. Hoffem ddiolch 0 galon i'r
mudiadau sydd yn cwrdd yma yn rheolaidd Y Te Bach, Cor Meibion Oyffryn Peris a'r grwpiau St john.
Edrychwn ymlaen at eich gwasanaethu eto y fJwyddyn nesaf.

Cyngerdd Nadolig
Cynhelir ein cyngerdd Nadolig eleni am 3 o'r gloch
brynhawn Odydd Sui, Rhagfyr 20fed yng nghwmni
Aria, Cor Meibion Oyffryn Peris a Seindorf Oeiniolen.

Mynediad am ddim.

Arddangosfeydd

(tan y Nadolig)

Oriel Eryri : William Selwyn; Nancy Morris, Pat Pearson

R Thompson, Bridget Wright

a /euan Williams

Oriel Padam: Trefor Baker
Oriel Elidir:

Charles Barker a RM Watson

Oriel Pens:

Keith Shone

Anrheg Nadolig!

Caffi I Bistro Cyswllt

Mins Pei yn rhad ac am ddim wrth brynu
paned 0 goffi Cappuccino neu Siocled
Poeth tan 23 Rhagfyr.

FIRST

HYDRO

Nerth it,
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Locos ar y trac iawn
Egin Golofnwyr
Yn ddiweddar rwyf wedi ceisio rhoi
cyfle i fagu a meithrin colofnwyr
ifanc ar dudalen chwaraeon yr feo.
Rwy'n ddiolchgar iawn I ambell
unigolyn yn Ysgol Brynrefail sydd
wedi ymateb i'rn cais - yn wir, mae
dau ohebydd gwadd y rms hwn!
Stori 0 Iwyddiant a ddaeth i ran tim
hoci 0 dan 18 oed yr ysgal sydd gan
Sian Green. Fel ol-nodyn i'r erthygl
dyma nodi bod Ysgol Brynrefail
(Gwynedd), Ysgol David Hughes
(Mon), ac Ysgol Eirias (Conwy) wedi
bod yn ymgiprys am bencampwr-

iaeth Eryri. Brynrefail aedd a'r
aelodau ieuengaf o'r tn thim ac
enillwvd y Tlws gan Eirias. Daw cyfle
eto i griw Brynrefail rwy'n siwr. Mae
plant Ysgol Brynrefail yn falch bob
amser 0 gael cynrychioli eu hysgol.
Rwy'n sicr fad hyn yn amlwg yn yr
ail adroddiad - Dafydd Pritchard
sv'n croniclo hanes y gem cwpan
rhwng yr ysgol ag Ysgol Tywyn.
Diolch i'r ddau ohonynt am eu
cvfraruadau ac edrychwn ymlaen at
fwy 0 gyfranladau yn y dyfodol.

Gofynnais ychydig fisoedd yn 01 a
yw'r ardal wedi colli'r traddodiad 0
fod yn un 0 gadarnleoedd y beldroed. Ni fu coron y Junior Cup yma
ers hydoedd a dim ond rhyw dlws
cynghreiriol yn awr ac yn y man a
ddaeth yma. Mae'n brat cyhoedd
bod pethau'n newid y tymor hwn.
Aiff y prif sylw I dim llanberis sydd
wedl cael cychwyn da i'r tymor yng
Nghyngrair Fitlock. Wedi said tern
maent yn yr ail safle gan golli un gem
yn unig. Maent yn IIwyddiannus yn
y cwpanau hefyd. Trechwyd Bangor
yn ddiweddar yng Nghwpan Alves
- ond wn i ddim a yw hyn yn beth
da ai peidio. Oherwydd mal nifer fach
o dim au sydd yn y gynghrair mae'r
timau yn ymgiprys am yr Alves drwy
ffurf cvnqhreiriau llai. Mwy 0 gemau

felly, ac 0 gofio cyflwr trwm maes
Ffordd Padarn, efallai y bydd hyn yn
anfantais. Y rhediad sydd wedi denu
syle yw un yng Nghwpan Her y
Gogledd. Y gwrthwynebwyr
yn y
rownd nesaf fydd Bae Colwyn - ym
marn rhai nhw yw prif dim y
gogledd. Uanberis fydd yn chwarae
gartref ond clywais fod y Bae eisoes
wedi gwneud cae i ail-Ieoli'r gem.
Nid wyf yn tybio y bydd pwyllgor
Llanber yn rhy awyddus gan fod
cyfle yma i wneud tipyn 0 elw ar
Ragfyr 12fed. Be wnaith Deiniol
Graham, gynt 0 Man-U, ar faes
'eang' Ffordd Padarn tybed? Un fydd
yn edrych ymlaen at y gem yw Gwyn
Jones, y rhwydwr yn rhengoedd y
Darans. Un 0 Fae Colwyn yw Gwyn
ac yn gyn-chwaraewr i dim y Bae.
Tipyn 0 achlysur i edrych ymlaen ate
felly.
Mae
pethau'n
poethi
yng
Nghyngrair Gwynedd hefyd. llanrug
sy'n arwain ar hyn 0 bryd wedi ennill
saith allan 0 wyth gem gan sgorio'n
rheolaidd. Triphwynt y tu 01 iddynt
mae Deiniolen. Cawsant ambell
grasfa gan Deiniolen ond mae eu
dycnwch a'u dyfalbarhad yno a hyd.
Onid braf fyddai gweld un o'r ddau
dim yma yn ennill y gynghralr gan
symud i'r Fitlock am y tro cyntaf yn
eu hanes.

Pytiau wrth
Basio
Gwnaf gais ar i swyddogion y timau
Ileal adael i mi wybod beth yw
trefniadau eu gemau dros gyfnod
y Nadolig. Gallaf wedyn roi
cyhoeddusrwydd
yn y rhifyn
nesaf. Oes yna gem ddarbi dros
yr Wyl tybed?
It

Twrnament Hoci dan 18 oed
Gwynedd
Ddydd
llun,
26ain 0 Hydref,
cynhaliwyd Twrnament Hoci dan 18
oed Ysgolion Gwynedd ar gae-pobtywydd Llanrug.
Pedwar tim oedd yn cystadlu, yn
cynrychioli ysgolion Brynrefail; Svr
Hugh Owen; Y Berwyn, Y Bala; a
Choleg Meirion-Dwyfor.
Ysgol Brynrefail
ae Ysgol y
Berwyn oedd yn chwarae yn y gem
gyntaf. Ar 61gem unochrog enillodd
Brynrefail 0 dair gol i ddim, gyda
Diana Roberts yn sgorio dwy gol a
Sian Green yn sgorio un
Chwaraewyd ail gem Brynrefail yn
erbyn Ysgol Syr Hugh Owen. Wedi~
cychwyn anffodus, pan sgoriodd tim
Syr Hugh, brwydrodd y genod yn 01
ac mewn ychydig
funudau
fe
sgoriodd Diana Roberts i wneud y
sgor yn gyfartal. Aeth Brynrefail
ymlaen i sgorio dwy gol arall yn y
gem gyffrous hon gan orffen gyda'r
canlvniad 3-1, Claudia O'Donnell yn
cael gol y tro hwn a Diana Roberts
yn ychwanegu
un arall at ei
,chyfanswm hi.
Roedd trydedd gem Brvnretarl yn
erbyn Coleg Meirion-Dwyfor.
hon
oedd gem galetaf y twrnament i'r tim
ifanc
ond IIwyddasant
i gael
canlyniad cyfartal O-O""er gwaethaf
oedran hyn y tim o'r Coleg.

Ar ddiwedd y twrnament roedd
Coleg Meirion-Dwvfor
ac Ysgol
Brvnretail yn gyfartal 0 ran pwvntiau
ond Brynrefs ddaeth i'r brig ar
wanaruaeth goliau.
Bydd y tim yn mynd ymlaen,
ddydd Mwrth, 10fed 0 Dachwedd,
I gystadlu yn Nhwrnament Hoci dan
18 oed Ysqolion Eryri, lie byddant yn
wynebu timau 0 Fon a Chonwy.

Llongyfarchiadau i Becky Jones ar
ei dew is i garfan hoci dan 16 oed
gogledd Cymru yn dilvn treralon yn
Cei Connah yn ddlweddar.
SIAN GREEN

Brynrefail v Tywyn
(yng nghanol y glaw!)
DWI'n siwr eich bod wedi clywed y
stori o'r blaen. Yn 61 yr arfer fe
erullodd hogiau Brynrefail dan bedau
ar ddeg oed gem arall. Ysgol Tywyn
a ddioddefodd y tro yma. Am yr all
gem yn olynol fe gurwyd ein record,
a'r sgor y tro hwn oedd 13 gol I
Frynrefail a 3 i Ysgol Tvwvnt
Owain Morris a agorodd y sqono
ac yna aeth yn ei flaen I sgono 5 i
gyd. Y sgorwyr eraill oed Marcus
Orlik a sgoriodd 3 gol; Jonathan
Gordon a sqonodd 3 hefyd; Paul
Hughes a gafodd 1 gol; a Keith
Williams a gafodd ei gol gyntaf i dim
yr ysgo!. Gallai'r sgor yn hawdd fad
yn fwy ond ein bod wedi methu
lIawer 0 gyfleon hawdd.
Anaml iawn roedd Gavin Davies,
ein golwr, yn cael ei brofi ond yn yr
ail hanner roedd Ben Boothroyd yn
cael lIawer i ddelio ag ef ac, yn
anffodus, fe sgonodd Tywyn 3 g61
hwyr.
Felly, rydym drwodd i'r rownd
nesaf ar 01 perfformiad gwych aral!.
Y gwrthwynebwyr fydd Ysgol Glany-mOr, Pwllheh. Gan mai Mr Dafydd
Owen, yr athro yno, yw rheolwr tim
Cymru, efallai y bydd cyfle i rai 0' r
hogiau wneud 'lie da' iddyn nhw eu
hunain.
DAFYDD PRITCHARD

..

Roedd Cymru yn wlad falch wedi
perfformiad
ein tim
rygbi
cenedlaethol yn erbyn De Affrica
yn Wembley. Mae gen i feddwl
mawr 0 Graham Henry. Mae iddo
rhyw onestrwydd a chyfran fawr
o reolaeth.
Nid yw'n
addo
rhywbeth na ellir ei gyflawnl.
Hoffais ei sylw mai ei gryfraniad
mwyaf
oedd rhoi hyder
i
chwaraewyr i wneud defnydd o'r
hyn sydd gan ein chwaraewyr,
sef trin a thrafod y bel yn gelfydd.
Efallai
fod
neges
ym
mherfforrruad difflach y tim' A' yn
erbyn yr Ariannin. Roedd y tim
hwnnw wedi'i hyfforddi gan un
sv'n hyfforddi tim yng nghyngralr
gwantan Cymru. Truenus oedd
gweld
y
chwaraewyr
yn
adlewyrchu'r
hyn wnaent
0
Sadwrn I Sadwrn yn y gynghrair
honno - pen i lawr, colli'r bel a
chicio dibwrpas. Gobeithio bod y
chwaraewyr
wedi sylweddoh
beth sydd ei angen i blesio Henry
- a'r genedl - erbyn hvn.

..

..

*

Tybed a fydd y sbarc a welwyd yn
Wembley yn treiddio i bob camp
yng Nghymru. Y tim pel-droed yn
cyrraedd rownd derfynol Ewrop;
y tim rygbi yn gwneud siap arni
yng Nghwpan y Byd; Morgannwg
yn ymgiprys am y bencampwriaeth; tim au p~-droed Cymru yn
cynnwys mwy 0 chwaraewyr
lIeol - a Chymreig - yn eu
timau. Pwy a wyr, ond gallwn i
gyd eu cefnogl i' r carn.

