
Cafodd Colin Jones ac Alun
Vaughan gryn sylw gennyrn yn
ystod y rymhorau diwethaf, ac
crbyn hyn lTIaC rhedwr ifanc
Ileal arall yn dcchrau gwneud ei
fare. Ym mlwyddyn 11 yn Ysgol
Brynrefail mae Gwyn Arfon
Willjanls. AI ddiwcdd 1998
dechreuodd Gwyn ymddiddori
mcwn rhcdeg traws gwlad pan
ddewiswyd cf i gynryehioli tim
yr ysgol. Yrnhcn dim roedd yn
gwneud ei fare ac yn cynrychio1i
tim ysgohon Gogledd Cymru.
Er mwyn gwella safon a chacl
gwell hyfforddiant ymunodd
Gwyn a Chlwb Rhcdcg Eryri
Harriers. Dyma un o'r clybiau
rnwyaf rhyfcddol yn sicr yn cin
hardal. Mae cu record dros y
blynyddoedd 0 'u dechreuad
llwrn ac yrnroddiad yr unigolion
yn anhygoeJ.

Yn y cyfnod 0 tis Ebrill i fis
Awst '99 rhcdodd Gwyn 9 ras
rnynydd, gan cnnill 6, un ail ac
un trydydd. Ymysg y rhain
roedd ei yrndrcch gyntaf ar Ras
yr Wyddfa y prif her i'r
rhedwyr lleol. Daeth Gwyn yn
ail yn y ras i redwyr dan 17 a
chwblhau'r ras mewn arnscr
cyflym iawn. Dacth hyn a hyder
iddo ar gyfer treialon ar gyfer
tim Cymru. Y prawf terfynol
oedd y ras i'r 36 rhedwr gorau
yng Nghymru ar Fynydd y
Garn. Enillodd Gwyn )' ras ac
felly cafodd ei ddewis i'r garfan
genedlaethol. AI Sadwrn,
Hydref 23 teithiodd i Felfast i
gynrychioli Cymru yn y
gystadleuaeth Brydeinig.
Edrychwn ymlaen i ddarllen
mwy am lwyddtannau G\\~n yn
~: dyfodoJ.

Rhedwr Newydd
Cymru

blant mae Eurgain ar hyn 0 brvd
wedi ennrll Ysgoloriaeth gan
Gyngor y Celfyddydau Ivsqntennu
nofel i'r ifanc - rhyddheir hi am dri
mis o'i gwaith gyda S4C ae felly
mae'r pensil, y papur a'r cvfirfiadur
yn brysur iawn. Pob dymuniad da
i ti Eurgain. Mae'n amlwg mai
ysgrifennu sydd yn y gwaed, yn
dilyn dy anerchiad tu hwnt 0
annwyl a difyr fel Llywydd
Eisteddfod y Pentref. Pob
dymuniad da r ti.

Llongyfarchiadau j Eurgain Haf
sydd wedi creu stori ar gyfer plant
rhwng 2 a hanner a 5 oed. Y mae
Eurgain wed: ennill lIu 0 wobrau
am ysgrifennu ers yn ifane iawn
ond erioed wedi eyfansoddi stori i
brant. vn enwedig ar gyfer v
teledu. Start ydyw am ddillad hud
yn dod yn fyw vn ystod y nos ae
yn crwydro I r wlad yn helpu
gwahanol bobl .- stori hefo digon
o hud ae antur.

Yn ogystal ae ysgrifennu stori i

Eurgain efo Tud a Len

Stori a Nofel

arlunydd, Fran Evans. Cawsant
sgwrs hefyd gan y naturiaethwr,
Dyfed Elis Gruffydd. Cafodd y
plant hwyl wrth ddysgu am eu
cynefin eu humin. Dyma un
gcnhedlaeth 0 blant Llanbcris a
fydd, gobeithio, yn yrnwybodol
o'r augen i warchod y blodyn
prin a' r amgylchfyd yn
gyffredinol.

mae yna saith lili, ond erbyn y
diwedd dim ond un sydd ar 61.
Pam tybed? Caiff darllenwyr
ifane y stori hefyd gyfarfod yr
aderyn prin, }' gornchwiglen,
sydd yn gweld holl anturiaethau
Wendi.

Wedi dod n61 iLanberis aeth
y plant i'r Oriel lle cawsant gyflc
i holi'r awdures, Sian Lewis, a'r

CODIPRIS
YRECO

Daeth i'm sylwfod rhai wedi
cwyno nad oedd rhybudd
wedi ei wneud parthed codi
pris yr Eco. Gwnaed hyn yn
gIir dan y pennawd 'Cyfarfod
Blynyddol yr F..co' yn rhifyn
Gorffennaf. Dyfynnaf y
cymal: Derbyn cynnig i godi
pris y papur 0 30e i 40e 0 tis
Medi ymlaen. Bydd y pris i'r
rhai sy'n talu'n flynyddol yo
codi j £4.00 ym mis Ebrill.'

ArwelJoncs
Cadeirydd y Pwyllgor Uywio

Bob tro y bydd rhai 0 blant
Llanberis yn gweld llyfr
diweddaraf Gwasg Gomer
byddant yn cofio'r diwrnod a
gawsant yng nghwrnnir
awduron. Ddydd Iau, 21
Hydref, roedd plant un dosbarth
yn Ysgol Dolbadarn wedi cael
gwahoddiad i ymuno a Sian
Lewis a Fran Evans ar daith tren
i fyny'r Wyddfa wrth i'r Wasg
ddathJu cyhoeddi'r Ilyfr 'Wendi
Wlanog a Lili'r Wyddfa'.

Golygai'r tywydd gwael na
allai'r tren gyrraedd y copa~ ond
nid oedd hvnnv'n amharu..; ..;

gormod ar hwyl y diwmod.
Trefnwyd y daith oherwydd mai
stori am Lili'r Wyddfa, y blodyn
prin hwnnw sy'n tyfu ar lethrau'r
Wyddfa a geir yn y llyfr. Dafad
yw Wendi Wlanog, ac wrth
adrodd ei stori yn crwydro'r
Uethrau rnae'r llyfr yn cyflwyno
sawl neges bwysig am ddiogclu'r
amgylchfyd. AI ddechrau'r stori

Stori'r blodyn prin

Bydd cyfarchion Nadolig busnesau'r fro yn
y ddau rifyn nesaf fydd yn cael eu cyhoeddi

cyn y Nadolig.
Bydd cyfarchion 0 Lanbezis, Deiniolen,
Cwrn-y=glo a Brynrefail yn rhifYn Rhagfyr,
a chyfarchion Llanrug, Waunfawr,
Caeathro a Bethel yn rhifyn y Nadolig.

Cyfarchion Nadolig

_-
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MAE'R
SAMARIAID
YN GWRANDO
YN ABBEY ROAD

BANGOR
(01248)
354646

Annwyl Olygydd,
Wrth ddarllen rhifyn Hydref 1
'Ninnau', Papur Bro Cymry
GogLedd America, gwelais
gyfeiriad at farwolaeth Megan
Reese Williams 0 Fresno, CA ar
Fehefin 28 eleni. Yr hyn a
dynnodd fy sylw oedd y ffaith
iddi gael ei geni yma yn
Llanberis. Dyma'r hyn
ddywedir yn y papur amdani:
'Bu'n aelod ers blynyddoedd o'r
Eglwys Bresbyteraidd Gymreig
yn Los Angeles. Cafodd
Margaret Megan Hugbes ei
geni yn Uanberis, Gogledd
Cymru ar Ionawr 17, 1900.
Enillodd y wobr gyntaf fel
mezzo-soprano yn yr Eistedd
fod Gencdlacthol. Cafodd
hyfforddiant lleisiol gan Wilfred
Jones ym Mae Colwyn a
Chaemarfon a chanodd yn
broffesiynol gyda chorau
eglwysig, a bu'n cadw
cyngherddau.

Daeth Megan iSan Fransisco
yrn 1927 a daeth yn unawdydd
proffesiynol i niter 0 gorau
eglwysig. Cafodd waith fel prif
fezzo-soprano ym rnherfform
lad cyntaf (The Fanchon and
Marco' yn theatr foethus y Fox
Theatre yn San Fransisco.
Daeth Megan i Hollywood a
chafodd ran yn y ffilm
(Cavalcade'. Margaret Paris
oedd ei henw llwyfan. Cyfarfu
a'i diweddar wr, Reese
Williams, yn yr Eglwys
Gyrnreig. Priodwyd hwy yn Las
Vegas ar Dachwedd 17, 1939 a

CANTORES

arn

12 Field Terrace
Llanberis

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

Stryd y Deon
BANGOR
LL571UT
Annwyl Olygydd
Ysgol Lenyddol, Y Faenol

Fawr) Bodelwyddan 1999
Hoffwn dynnu sylw eich
darllenwyr at Ysgol Lenyddol
sydd i'w chynnal yng Ngwesry'r
Faenol Fawr rhwng Tachwedd
12-14. Un 0 uchafbwyntiau'r
penwythnos, sy'n dwyn y teitl
'Tindroi yn y Niwl - Llenydda
Mewn Oes 01 Dduw' fydd
cyfweliad arbennig gayd'r bardd
R.S. Thomas gan Jason
Walford Davies am 2pm
brynhawn dydd Sadwm,
Tachwedd 13. Traddodir
darlithoedd yn ystod y
penwythnos gan Densil Morgan
(nos Wener), Gwyn Thomas
(bore Sadwm) a Gwenllian
Dafydd (bore SuI) a bydd cyfle
i glywed hanes taith i Dde
America ar ffurf cerdd a chan
gan Twm Morys ac Iwan Llwyd
ar y nos Sadwm.

Trefnir y penwythnos gan y
Ganolfan Addysg Barhaol,
Prifysgol Cymru, Bangor fel
rhan o'n rhaglen
gweithgareddau ar draws
gogledd Cyrnru, ac fe'i noddir
gan yr Academi. Am gopi o'r
rhaglen 11awn, a ffurflen
archebu, dylid cysylltu a
Swyddfa'r Ganolfan Addysg
Barhaol yn Wrecsam ar 01978
316222 (oriau swyddfu) neu
316223 (ar 01 Spm).
Yn gywir,
Gwynn Matthews
(Ar ran y Ganolfan)

Gall unrhyw un enwebu
enillwyr posib (heblaw'r
enillwyr posib eu buanin wrth
gwrsl) drwy gysylltu a Menter a
Busnes, Pare Gwyddoniaeth,
Aberysrwyth, Ceredigion. Ffon:
01970 625561; Ffacs: 01970
613366.

Edrychaf ymlaen at glywed
am enwebiadau o'ch ardal chi.
Cofion gorau
Hywel Evans
Prif Wei thredwr

Annwyl Olygydd
Mawr obeithiaf y byddech
gystal a hysbysu 'ch darllenwyr,
trwy golofnau eich papur, am
gystadleuaeth newydd Menter y
Mis sy'n cychwyn 0 fis
Tachwedd ymJaen.

Cyflwynir gwobr fisol Menter
y Mis i ferch (neu grWp 0
ferched) sy'n siaradwyr
Cyrnraeg sydd wedi mentro
mewn rhyw ffordd neu gilydd
- wedi dechrau busnes mewn
ffordd draddodiadol; wedi
datblygu gweithgaredd
hamdden yn incwrn; wedi
arallgyfeirio'i bywyd mewn
ffordd fentrus, ac yn y blaen.

Bydd y wobr yn £250, a bydd
yr enillwyr yn cael sylw
arbennig ar raglen Cwmni Hon
- rhaglen newydd ar S4C
Digidol; ym mhapur Y Cymro,
ac mewn ffyrdd eraill. Yo
amlwg bydd yr enillwyr yn
esiarnpl i ferched eraill ac yn
dangos beth sy'n bosib.
Yn ogystal §'r Cymro a'r

cwmni sy'n cynhyrchu Cwmni
Hon rnewn Memer a Busnes a
Chwarae Teg yn cydweithio ar y
cynllun newydd hwn.

Menter y Mis

Menter a Busnes
Pare Gwyddoniaeth
ABERYSTWYTH

Dewi Ellis

chawsant ddau 0 blant, Olwen a
Thomas. Bu farw ei merch
Olwen ym 1966. Ers 1995 bu
Megan yn byw yn Fresno, yn
agos at ei rnab, Tom. Gedy ei
mab a'i wyrion, Robert, Bruce,
Sherry) Val a gor-wyr Cameron
Cruce. '

Tybed a oes rhywun yn
gwybod rhagor am ei hanes, ac
a oes yna deulu iddi yn y fro 0
hyd?

RHIFYN DYODIAD COPI DYODIAO Pl YGU BlE? CYSYLLTU A

RHAGFYR TACHWEDD 20 RHAGFYR 2 CAEATHRO Mf Clive James

DYDDIAD A LLEOLIAD PLYGU'R EeO
Trefnydd P'ygu: Mrs Shioned Griffith, Pantafon~ Waunfawr, (01286)650570

2

Daw'r rhlfvn nesaf o'r wasg
NOS IAU. RHAGFVR 2

Deunydd i law'r
golygyddion perthnasol

NOS LUN, TACHWEDD 20
I, OS gwelwch yn dda

Y RHIFYN NESAF

E-bost: ecorwyddfa@AOl.com
GOl YGYOO CHWARAEON
Richard LI. Jones. 5 Y Ddol. Bethel.
(01248) 670115
OYOOIAOUR Y MIS
Mrs Margaret Cynfi Griffith, Cynfi.
Oeiniolen (870394)
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes. Glasgoed,
Llanrug (677263)
DATBl YGU lLUNIAU
Bryn Jones. Elidir, Alit Dewi,
Bangor (01248) 353337 neu 871925
TREFNYOO HYSBYSEBION
John Roberts, Bedw Gwvnion,
Llanrug (675605)
TREFNYOO BWNOElU
Jean Jones, Cesail y Mynydd.
Oeiniolen (871550)
•
TREFNYOO ARIANNOL
Goronwy Hughes, Eithinog, 14 Afon
Rhos. Llanrug (674839)
TREFNYOO GWERTHIANT POST
Mrs Olwen llywelyn. Pant Afon Bach,
Llanrug (650200)
TREFNYOD PLYGU
Shioned Griffith (650570)

GOHEBWYR PENTREFI
BETHEL: Geraint Elis, Cilgeran
(01248 670726)
BRYNREFA'IL: Mrs lowri Prys Roberts
Williams, Godra'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive .James. Hafan, Bryn
Gwna (6774381
CEUNANT: Trvstan a Sioned Larsen.
Bodafon. Ceunant (650799)
CWM-Y-GLO: Mrs Iris Rowlands,
Glanraion (872275)
DEINIOlEN: W. O. WilHams,
6 Rhydfadog. Deinioten (871259)
OINORWIG: Marian Jones. Minaflt.
7 Bra Elidir, Dinorwig (870292)
LLANBERtS: Gwyneth ae Elfion
Roberts, Becws 'Eryn (870491 I
LLANRUG: Eryl Roberts. 3 Bryn
Moelyn (675384)
NANT PERIS: Ann Cumberton,
Gwastadnant (870356)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans.
Sycharth (872407)
TAN-Y-COEO: MIss Anwen Parry,
Ael-v-Brvn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts,
Pantafon. Waunfawr (650570)

SWYDDOGION A GOHEBWYR

Golygyddo'l:
JOHN PRITCHARD

CILFYNYDD, LLANBERIS
ffOn: (01286) 872390

IWAN ROBERTS
LLEIFIOR, LLANRUG

Ffon: (01286) 675649

Cadeirydd Pwyllgor Llywio:
ARWEL JONES

CAE EBONI, PENISARWAUN
FfOn: (01286) 871274

Cydnabydd{r cefnogaeth
Bwrdd vr laith Gymraag
i'r cyhoeddiad hwn.

Rhif 261
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Manylion pellach gan:
Annette Bryn Parri

01286 872 777

Rhagfyr 10 12
Albert Hall, Llundain

Jose Carreras a Bryn Terfel

r

• 2 i

Teithiau Peris
Llanberis

Pccyn yn cynn\\ys trcn
dau gyngerdd

gwesty pedair seren (dwy noson)J

D.A. Jones
S\NYddog Addyc;g

Mcrchcr. Yn anffodus ohcrwvdd-
diffyg diddordeb (dau yn unig
oedd yn bresennol) cyrunwyd i
ohirio'r cwrs ar hyn 0 bryd

Yn 01 pob son mae cyrsiau 0'r
fath Icl arfer vn hvnod- ;

boblogaidd efallai nad ocdd
natur ac amser )'. ewrs yn apclio
y tro hwn. Bwriadwn edrych 0 'r
newydd ar )' scfyllfa yn y dyfodol
agos. Mae gennym gyfrifiaduron
ar gael i'w defnyddio - felly
codwch y ffon, neu alw i'm g\veld
yn yr Antur os oes gcnnych
ddiddordeb.

Cafwyd ami I sgwrs a hel atqoficn
yn neuadd canolfan Hafan Elan,
Llanrug bnawn Mercher, Hydref
13 ar achlysur anrhegu Miss Beryl
Thomas a dymuno'n dda iddi ar ei
hymddeoliad o'r Post yn Llanrug ar
61 pedwar deg a phump 0
flynyddoedd 0 wasanaeth.
Croesawyd pawb yno gan Mrs
Ortvs Jones, y Warden a tu'n
gyfrifol am dref nu' r
gweithgareddau. Llywyddwyd gan
y Cynghorydd Charles W Jones a
ddechreuodd y cyfarfod trwy dalu
teyrnged i MISS Beryl Thomas.

Ar ran tnqolion Hafan Elan,
cyflwynwyd teledu I Beryl Thomas
gan Mrs Elisabeth Hughes, yr
hynaf o'r trigolion. Cyflwynwyd
basged 0 flodau hefyd I Mrs
Gwenda Roberts gan Mrs Jennie
M. Jones, fel arwydd 0
werthfawroqiad 0'1 qwaith hrthau
yn y Post yn cynorthwyo ers nifer

helaeth 0 flynyddoedd, ac a
Ivddar'n ymddeol yr un pryd.

Dafydd Who Thomas a
gyflwynodd siec anrhydeddus I

Beryl Thomas ar ran trigolton y
pentref, a bu yntau, fel Charles yn
gynharach, yn hel atqofron am yr
amser y bu'n gweithio'n y Post
tra'n ddisgybl yn Ysgol Brynrefail.
Wedl dros ddeng mlynedd ar
hugain 0 ddisgwyl, cafodd pobl
Ceunant eglurhad pam fod y
blychau post yn hwyr yn cael eu
gwaglo'n y prynhawniau am ryw
bythefnos - ar gwn Fferm
Ceunant roedd y bai.

Ar ran Capel y Rhos, Capel
Hermon a Chapel Bryngwyn,
talwyd teyrngedau gan Mrs Beryl
Thomas, Mr Alf Parry a Mrs Nancy
Jones a chafwyd galr 0 ddiolch
hefyd gan Mrs Fisher 0 Hafan Elan.

Yn y cyfarfod hefyd
cyflwynwyd Mr a Mrs Edgar a Pat

1..-.------------_ Jnes a fydd yn cymryd yr awennau
yn y Post ddechrau Tachwedd.
Cafwyd gair byr 0 ddiolch gan
Edgar a sylwodd y byddai'n ddeg
a phedwar ugain oed pe gallai
wasanaethu cyhyd a Beryl!

Daeth y cyfarfod i ben gyda gair
a gweddl gan y Parch Philip
Hughes. Darparwyd lIuniaeth
ysgafn gan y Warden ynghyd a
Mrs Ellen Jones, Katie Davies,
Ceridwen Williams a Doreen
Fisher. Ac yna dechreuodd yr hel
atqotron. gyda Mrs Megan
Pritchard, sydd bellach wedi
ymgartrefu yn Hafan Elan, yn
dwyn i gof rai o'r helyntion tra'n
bostman yn y pentref. Ond nid
yma yw'r lie i gyhoeddi' r straeon
rhein I ...

Rhes gefn: Mrs Gwenda Roberts, Oafydd Whiteside Thomas, Mrs
Jennie M. Jones, Mrs Oilys Jones, Cyng Charles Wyn Jones.

Rhes flaen: Mrs Elizabeth Hughes a Miss Beryl Thomas.

ANRIIEGU GWASANAETH

tr 650721

TREFNWRlWRAIG
PLYGU

Yr unig bentref yo yr ardal
sydd heb drefnwr/wraig plygu
yw Llanrug. Er gwneud sawl
apel nid oes yrnateb wedi dod.
Mae hon yn swydd allweddol
i'w llenwi gan y bydd y diffyg
yn peri i bentrefi eraill
gario'r byrdwn. Sefyllfa
gwbl annheg. Nid yw'n swydd
feichus. Y cwbl a olygir yw 2
i 3 awr o'ch amser unwaith y
tlwyddyn! Bydd yn ofynnol j'r
trefnydd gasglu ynghyd nifer
o wirfoddolwyr i blygu'r
papur, mynd i nol y bwndelau
i Wasg Gwynedd yng
Nghibyn, Caernarfon a'u
gosod allan yn Festri Capel y
Rhos. Dyna'r oll - ac mae'r
swydd wedi gorffen am
flwyddyn arall!
Os am sgwrs - codwch y

ffon. Bydd y canlynol yn falch
o gael trafod.
Y Parch John Pritchard -
872390
Iwan Roberts - 675649
Arwel Jones - 871274

• Siop Greff tau Bryn Pistyll
stoc newydd 0 nwyddau chwaethus

gan grefftwyr Cymreig
dewch draw iweld beth sydd

. .gennym I gynnlg

agored pob dydd Sadwro yo ystod yr baf
yo ogystal a'n orian arferol
Linn - Gwener 10.00 - 4.00

• Meitbrinfa Blanhigion
planhigion i'r ardd

gwasanaeth plannu basgedi crog a photiau

ARDDANGOSFA
Fel rhan 0 weithgareddau coffau WAUNFAWR
John Evans eynhaliwyd ARDDANGOS LLUNIAU
eystadleuaeth celf i ysgolion Bydd yr arlunydd lleol, David
uwchradd. Yr cnillwvr oedd~ Williams, yn arddangos Iluniau
Ysgol Brynrefail ac roeddent, yn yn y 'l'y Capel 0 Dachwedd 12
61 y beirniad, yn llawn baeddu'r am dair wythnos.
wobr gyntaf 0 £200 .
• Roedd safon gwaith blwyddyn CLWB BEG~1FS
saith yr ysgol 0 ansawdd uchel Cafwyd cychwyn rhagorol i'r
iawn ac mae'n eithaf amlwg bod clwb yn y Ty Capel ar gyfer plant
y plant a'u hathrawes, Sian Waunfawr sydd yn mynychu
Owen, wedi trculio oriau yn creu blynyddoedd 7 ac 8 mewn
y cynfasau lliw. ysgolion uwchradd lleol. Mae

Er mwyn i'r cyhoedd gael eyfle rhaglen lawn wedi er rhrefnu ar
i weld y gwaith trefnwyd nosweirhiau Iau hyd at y
arddangosfa yn Oriel y Llyfrgell Nadolig. Bydd y rhan fwyaf o'r
yng Nghaemarfon 0 Dachwedd gweithgareddau hyn yn digwydd
2 ymlaen am dair wythnos. yn y labordy rnaes, ond bydd

Yno hefyd eeir cyfle i weld cyfIe hcfid i ymwcld a
gwai th cerfio plant Y sgol chanolfannau eraill fel PIas
Waunfawr a gweithwyr yr Antur Marconi i ddringo a Llandudno
a fu'n gweithio'n ddyfal 0 dan i fowlio deg, .
arweiniad Meic Watts. \Xledi'r Etholwyd y canlynol fel
arddangosfa bydd y llechi yn cael swyddogion am y flwyddyn:
eu dycbwelyd i Waunfawr er Elin Huws - Cadeirydd;
mwyn eu gosod i wneud llwybr Osian Owen - Is-Gadeirydd;
arbennig ar safle'r Antur. Trcfor Jones Trysorydd;
--------------....1 Yasmin Allen - Ysgrifennydd.

GWEITHGAREDDAU Y~ Y
TV CAPEl ..
Mae'r Ty Capel yn eithaf prysur
ar hyn 0 bryd gyda rh a i
ymwelwyr yn dal i alw a grwpiau
yn cynnal cyfarfodydd yno. Mae
ysgolion Bethel a Thalysarn wedi
ymwcld yn ogystal a gni;p 0
Iyfyrwyr o Goleg Pr ifysgol
Bangor. Mae craill hcfyd wcdi
holi am logi'r cyflcustcrau yn
ysrod )' flwyddyn ncwydd.
Cofiwch os ydyeh angen llc i
gyfarfod cysylltwch a ni -
rydym wrth ein boddau yn gweld
y lle yn cael ci ddcfnyddio cr
budd y gyrnuned leol.

GRWP DYSGWYR
Mae'r grWp yma yn cyfarfod bob
bore Llun a Mercher. Macnr yn
amlwg yn mwynh aur
gwmniacth ac ar yr un pryd yn
yrndrechu'n galed iddatblygu eu
sgiliau iaith dan arweirnad
Delyth a Suc.

DOSBARTH CYFTRFJADUR
Trcfnwyd dosbar(h eyfrifiadur
gyda ehefnogacth Cymdcithas
Addysg y Gwclthwyr ar ddydd

ARDDANGOSFA
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rifyn nesafyr Eco!

Beth am anfon
gwybodaeth aln
weithgareddau

Nadolig

PLYMARA
PHEIRIANNYDD

GWRESOGI
Cynnal boileri nwy t

olew, tanwydd solat
a thredio Qmtli9.u

44 Glanffynnon
LI ANRUG
Caernarfon
673513

YR
NES

droeon na fedrai cath siarad ac
fe gyfaddefodd mal digon
arnharod fu'r gath i ddod i ganu
grwndi ar ei lin 0 byth wedyn.
Ac 0 feddwl dros y peth pwy
welai fai ami ynte? Gyda llaw,
bu diflaniad y sgarff sidan yn
dipyn 0 ddirgelweh ar vr
aelwyd. Chwiliwyd amda~i
ymhobman a bu cryn holi. Fel y
dywedodd 0 wrtha i, fe holwyd
pawb, ond )' garb.

Oedd, roedd o'n llawn
direidi. Roedd o'n hoff 0

gystadlu hefyd, boed y
gystadleuaeth ar Faes y
Campau neu ar faes yr
Eisteddfod. Sawl tro y buom
ni'n troi Parc-y-Wcrn yn
Wembli a Gors Tyddyn Bach
yn Goodison. Oedd, roedd o'n
cael plescr 0 gystadlu. Roedd
o'n hoff iawn 0 adrodd am v
fuddugoliaeth gynta a ddaeth
i'w ran 0 'rioed a fynta yn cofio
dim am y pcth. Yn ei feddiant
mae boes 0 lwyau te arian na
ddefnyddiwyd mohonyn nhw
'rioed, ac yn bocs mae 'na
gerdyn a'r geiriau arno lSI Prize
for the best baby fed 011 Nestles
Milk.

Hefyd yn yr un bocs mae 'na
doriad o'r papur Ileal sy'n profi
iddo gael }' wobr gynta yn Sioc
Fabanod Y Felinhcli. Fe
sornodd yn gellweirus wrtha i
droeon am )' fuddugoliaeth fawr
honno, gan ddychmygu'r wen
ar wyneb ci fam, a'r llawenydd
yn ei chalon wrth iddi ei rowlio
adra yn y pram o'r Felinheli i
Fethel ar y div.Trnod
buddugoliaethus hwnn\v.
Rocdd 0 hcfyd yn cae! hv.'YJ
v.rth ddychmygu'r ca\\'odydd ()
gusanau a fu'n rywallr arn~, gan
lddo ddod a chymaint 0
anrhydcdd i'r teulu.

Pwy fasa 'n meddwl ynte y
byddai'r babi bach
buddugoliaethus hwnn'IA' yn
ryfu i fyn}' I fod )'n gythral bach
mor ddlreidus, ond rocdd o'n
credu 'n sier mai yn Sioe
Fabanod Y Fellnheli y
plannv.')'d }'r ysfa i ID'stadlu
ynddo fo.
o do, mt fuodd 0 'n

gystadleuydd, eitha llwyddian
nus ar y cyfan hefyd.

la, dyddiau hapus oedd
dyddiau ein plentyndod ni ac
roedd 0 a tinna yn mwynhau yr
un petha, yn g¥;'neud }'r un
dryga', yn llawn 0 ddireidi ae vn
deal] ein gilydd i'r dim. J

Oeddan, 'roeddan ni ar ,'r un
donfedd, ac yn dipyn 0 fets.

roedd ganddo fo gath. Mwr
oedd ei henw hi, hell gath
lonydd, annwyl iawn, ac mi
roedd y ddau yn dipyn 0 fets, er
gwaetha'r ffaith y byddai 0
gyda'i gynlluniau direidus yn ei
phrvfocio'n aml. Roedd o'n
clymu pethau yn sownd yn ei
chynffon hi, ei charcharu yng
nghrombil yr hen gloc mawr, ac
yn ei saethu hi'n ami hefo gwn
dwr, Weithiau hi fyddai'r teigar
a fo fyddai Tarzan. Oedd roedd
ganddo fo ddychymyg byw ac er
gwaetha'r pryfocio plenryn
naidd roedd Mwrt yn mynnu
dod i ganu grwndi ar ei lin 0
bron iawn bob nos.
Dim ond Mwt a fo oedd yn y

tY un diwrnod gwyntog, glawog
pan gafodd o'r syniad i wneud y
garb yn dipyn 0 arwres drwy ei
pharatoi ar gyfer ymuno a'r
'Red Devils'. Rocdd ei dad 0
wedi cael sgarff sidan, un
gwcddol fawr, yn bresant pen
blwydd ac mi gafodd 0, wrth
gwrs, y 'bren we/, y byddai'r
sgarff yn gwneud parasiwt i'r
gath. Fe glymodd gorneli'r
sgarff a gwnacth hames hefo
llinyn, a strapio'i ddyfais am
gorffyn blewog Mwt. Dringo'r
grisiau yn Ila~TI cyffro a'r gath
yn ei frcichiau, yn gwbwl
hyderus y byddai ei arbrawf vn
llwyddiannus. .

Agorodd ffenast y llofft.
Disgwyl am bwff 0 ..vynt go gryf
a gollwng y gath druan i
ddannedd y ddrycin, gan
ddisgwyl ci gweld hi'n llithro 'n
hamddcnol bra[ i'r ardd Islav.'.
Ond, yn anffodus, agorodd y
parasiwt ddim a disgynnodd
Mwt druan feI baw 0 bcn-ol
buwch i'r lav.rnt - ar ei phedair
coes, mae'n wir. Yn 61 ei
ddisgrifiad 0 'r drychineb yn
ei sioc, fe roddodd Mwrt un
'rnia",," 0 brotest, gan edryeh yn
amheus i gyfeiriad ffenast y
llofft, ymsythodd ac i ffwrdd a
hi fel cam i gythraul dros wal yr
ardd, gan garJamu'n wyllt i
gyfeiriad Tydd)'n Andro a'r
parasi,\o't aflv.'Yddiannus yn ei
dilyn fel barcud di-adennydd.

Aeth trldiau heibio cyn j M\\,t
fentro adra. Cafodd grocso'r
'mab afradIon' gan ei fam.
Holwyd hi, ond fe ddiolchodd 0

I
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GWYN JONES
FFE ESTRIERYRI
GARTHISAF,LLANRUG

(01286) 650764
neu w. G. Roberts (Wil Korea) 676741
* Ffenestri * Drysau * Drysau Patio

*Porches
* 8yrddau Ffasia
* Cladio
* Conserfateris
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Fo fyddai'r 'lidar' pan aem yn
giang 0 ladron bach i ddwyn
'fala, nid am ein bod ni'n orhoff
o'r ffrwythau cofiwch, ond am y
ffaith y caem rhyw wefr
arbennig wrth slcifio i bcrllan
Ty'n Rardd i lenwi ein pocedi a
ffrwyth Gardd Eden. Ychydig 0
flas a gaem ar y 'fala rnae'n wir,
ond cacm bleser mawr wrth
bledu ein gilydd a'r ysbail. Y
sialens fwya yn y cyfnod dwyn
'fala oedd dringo dros wal uchel
Persondy Llanddeiniolen. Nid
yo unig drigno'r wal oedd yr
her, ond ceisio llenwi cin
'trowsusau-dwyn-'fala' cyn i gi
bygythiol y parchedig wr gydio
yn ein coesau. Ia, dyddiau difyr
oedd y dyddiau 'lladrata '.

Un o'i bleserau pennaf oedd
chwarae 'noc dors'. Roedd o'n
gynllunydd arbennig ar y gem
hon. Gan fod tai gyferbyn a'i
gilydd yn Stryd Ganol, be
fyddai 0 yo wneud ond trefnu i
glymu'r drysau a ocdd ar un
ochr i'r stryd hefo'r drysau
gyferbyn. Yna fel cadfridog ar
fyddin, fc drcfnai i ni, aelodau
o'r giang, sefyll un wrth bob
drws, ac ar ei orchymyn 0, rhoi
cnoc hegar ar y dnNS a oedd
gyferbyn a ni. Son am 'dug 0

war' ocdd yn Stryd Ganol y
nos",,'eithiau hynny.

Roedd o'n droscddwr bach
Leitha slei' hcfyd. Pan fydden.,
nl n mynd ar berwyl drwg i
gnocio drysau'r fro, mi fyddai 0
yn rhc)i coblyn 0 gnoe ar ddrws
ei ganre ei hun wnh basio. Pan
alwal Plisman Bcic (Flash
f)'ddcn ni yn ei aIw fo) yn ei dy
y dydd dilynol i gwyno, bvddai
ci fam yn ei diniweidrwycld yn
fwy na pharod i achub cam ei
'mab afradlon', gan ymateb -
'Na~ A/fislal"Jos baell, ehwara leg
I 'r hOGYll ',ila, doedd 0 dd'll1 }lefo
l111W lleiclliwr, Illi filo'r ella/all
bach )111 c'flocio ',. dr'Ws Yllla hefyd
lies oedd _V l_\' IIIa'11 eryllo.' la,
g\~ryny g\vel.

Dnlg blentyn oedd 0 fel
finna, ac n1i wn i o'r gora mai
hen beth digon diflas ydi chware
'Slzecsa Laders', 'Liwdo' a 'Tidli
Willes' hefo ehi'ch hun. Ond mi

Ydw, mi 'rydw i yn 'i nabod o.
'I nabod o'n iawn.

Hogyn distaw, swil oedd 0, ci
drwyn 0 rnewn llyfr 0 hyd, neu
yn crafu stori neu bill ar y
llechcn las, ac yn rhwbio'i
gampweithiau cynnar i ffwrdd
hefo penelin ei jyrsi nes byddai
honno'n dwll. 'Doedd ganddo
fo fawr 0 grap ar wneud syrns na
dim syniad beth oedd ysryr 'stoc
an shers', ond roeddan ni'n
cistcdd yn yr un ddesg, ac yn
deall ein gilydd i'r dim.

Cofiwch chi, mater 0 raid
oedd iddo fod yn hogyn bach da
yn yr ysgol oherwydd mai ei
Fodryb oedd yr athrawes, ac
roedd hi'n dipyn 0 fran wen am
gario clecs i'w rieni. Ond gynta
iddo gael ei dracd yn rhydd 0
iard yr ysgol roedd o'n
gymeriad cwbwl wahanol.
Ocdd, rocdd o'n gythral mewn
crocn ac yn lwmp 0 ddircidi.

Rocdd 'na blisman ym
Methel ers talwrn ac mi gafodd
pob plisman a fu yn y pentra
achos i gnocio ar ddrws ei dy 0
i gwyno. 0, oedd, rocdd o'n
gythral 0 hogyn drwg - wcl, yn
gythral direidus 0 leia'. Mi
glywais ei fam 0 droeon yn
bygwth ei anfon 0 i'r 'Ilong
plant drwg' 'na ar Afon Menai
os na fyhafiai, ac mi brofodd 0
flas y wialcn fedw yn gyson, ond
chwarae teg iddo fe'i clY\vais yn
c~'faddc' droeon yn
ddiweddarach i chwipiadau
poenus y wialen wncud nlwy 0
les nag 0 locs iddo. la, dipyn 0
ddrwg-weithrcd\VI" oedd 0 - a
lleidr. Bobol bach mcddweh -
lleidr?

Do, mi fuodd 0 a'i giang yn
mynd 0 g\vrnpas )' pentra i
ddwyn giatia'r fro yn fiynyddol,
yn unol a hen draddodiad NOll
Calan. Mawr fyddal'r ehwilio
a'r diawlio y bore dil}'nol, a
chyn diwedd dydd hel e'lennlg
mi fyddai'r Plisman Beic wedi
galw yn nhai pob un ohonom fel
'Sierloc Horns' i wneud
ymholiadau yngIyn a diflaniad y
giatiau. Fel arfer vn Mon_

Tydd)!n Bach )' bydden nhw yn
un pentwr.
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Mordeithiau
Hanesyddol Menai
Holwch ynglyn a theirhiau
preifat a mordeithiau esrynedig .
Prisiau paruon ar gael.
Ffon: 07974 716418 (dydd)
01248 671156 (gyda'r nos)

Bydd y cwch yn rhedeg bob dydd tan tis Hydref 0 11am tan 5pm,
os bydd Y tywydd yn caniatau. Mae pob faith yn para 40 munud.

Cyme.radwyu. y cwch gan yr Asmnraerh Forol a Gwyh....'Yr y Glannau.

£3.50
£3.00
£2.00
Am ddim
£10.00

Oedolion
Yr Henoed
Plant 0 dan 15

o dan 3
Teulu 2 - 2

Camwch yn O}mewn amser ar fwrdd Seren yr Wyddfa.

Mwynhewch daith hamddenol ar gwch dan orchudd
ar Lyn Padarn, gyda golygfeydd panoramig 0 Eryri.
Mae'n gyfle perffaith i dynnu lluniau a gwrando ar

hanes y cyffiniau.

Bydd y cwch yn hwylio o'r 1anfa 200 l1ath o'r
Amgueddfa Lechi a maes parcio Rheilffordd y Llyn.

... ~""-.~.~-"_~"""""------:.,..-..~.
PLESERDEITHIAU HANESYDDOL

• •

Nid oes pris ar gariad Mam
Sv'n gofalu na chaf gam,
Er ei bod yn awr yn hen
Mae'n dal i 'ngharu gyda gwen.
Wedi brwydro drwy ei hoes,
A minnau'n mynnu tynnu'n groes!
Rhannu'r te. y droth a'r jam,
Rhoi y cyfan, dyna Mam.
Golchi'r dillad gyda 'law
A'u sychu wedyn cyn doi'r glaw;
Codi'n gynnar gyda'r wawr,
Aberthu'i hun drwy dlodi mawr.
Wedi'i magu ar fwyd plaen,
Plygu'n raddol dan y straen;
Magu ninnau, pump 0 blant
Mor ofalus cant y cant.
Bvth yn cwyno, er yn dlawd,
Gwybod beth oedd loesau'r cnawd;
Ac yn awr, diolchwn m
Am ei gofal tyner hi.

John V. Morris
Rhianfa

yn eu blaenau ac y bydd
Cymdeithas yn cael ei chynnal
eleni eto. Bydd yn dechrau ar 28
Hydref. Hefyd nid yw chwyddiant
w edi effeithio dim ar y tal
aelodaeth. £ 1 Y tymor fydd vt
aelodaeth ac fe fydd croeso
cynnes i bawb. Byddwn yn agor y
tymor hefo Cyngerdd.
PWYLLGOR Y GANOLFAN: Bydd
pwyllgor o'r uchod yn y Ganolfan
ar Tachwedd 4 am 1 or gloch.
Taer erfynnir am bresenoldeb gan
fod mater pwysig i'w drin.
AR Y ~ADIO: Llmgyfarchiadau i
Mrs Karen Jones, Ty Capel Sardis
a Mr Emrys Owen, Bron Myfyr am
enrult gwobrau ar y radio. Da iawn
chwi.

•

TICED. LOTER. AR WERTH YMA!

DEINIOLEN
Ffon: (01286) 871521

Ar agor 7 a.m. - 9 p.m. bob diwrnod
Petrol • Disel • Nwy Calor • Glo
Cylchgronau • Papurau Newydd

Cardiau Penblwydd • Wyau
Nwyddau Groser • Melysion

GORSAF BETROL

Bydd y TeleCabana yn ymweld
a Deiniolen rhwng nos Fercher
Tachwedd lOa dydd Gwener
12. Uned symudol ydy'r
TeleCabana gyda 8 cyfrifiadur
sy'n galluogi unrhyw un j gael
gwers ar ddefnyddio'r
cyfrifiadur a hynny heb symud
o'u hardal.

Mae'r ymweliad wedi ei
drefnu gan Mantell Gwynedd,
mudiad sy'n cefnogi grwpiau
gwirfoddol trwy Wynedd.
Mae'r hyfforddiant gyfrif
iadurol yn rhad ac am ddim i
aelodau 0 unrhyw grwp neu
glwb Ileal - boed hwnnw'n
dim darta, rieni cylch meithrin
neu unrhyw fudiad arall.
Gallwch fynychu fel grwp cyfan
neu fel unigolyn. Y peth pwysig
ydy bod pawb yn cymryd
mantais o'r cyfle unigryw yma.
Dyrna'r amserlen.

Yo Ysgol Gwauo Gynfi,
Deiniolen
Mercher, 10: 6pm - 9pm Prosesu
Geiriau Sylfaenol
Iau, 11: lOam - Ipm Defnyddio'r
cyfrifiadur i ddedireuwyr
Iau, 11: 2pm - 5pm Sesiwn gwag
ar gyfer grwpiau
Iau, 11: 6pm - 9pm Cynllunio

•posten
Gwener, 12: lOam - Iprn Sesiwn
gwag ar gyfer grwpiau
Gwener, 12: 2pm - 5pm Prosesu
Geiriau Uwch

I gadw lle ffoniwch Mantell
Gwynedd (01286) 672626.

TeleCabana
- ar wib atoch chi

DIOLCH: Dymuna Betty Lloyd
Roberts, 11 Maes Eilian ddiolch 0
waelod calon i bawb am eu
caredigrwydd yn ystod gwaeledd
John. l'r meddygon a'r nvrsus yn
y gymuned ac yn Ysbyty Gwynedd
ae i'r lIu ffrindiau a ehymdogion.
Diolch hefyd am bob arwydd 0
gydymdeimlad a dderbyniodd ar yr
achlysur trist 0 goli priod ffyddlon.
MARWOLAETH: Mae'n sicr eich
bod wedi darllen yn y rhifyn

diwethaf o'r Eco ern farwolaeth un
o blant y Fachwen, sef Wilfred
Alan Jones. Derbyniais Iythyr gan
ei chwaer, sef Mrs Beryl Shields
sydd ar hyn 0 bryd yn byw yng
Nghonwy, yn gofyn irni fynegi mor
falch y byddai Wi 0 dderbyn yr Eco
bob mis yn Poole, Dorset. Byddai
wrth ei fodd yn darllen newyddion
o'r hen fro.

Fe fydd ei eulu yn dod a', Iwch
yn 01 i Gymru yn y dyfodol agos.

f--------------~ Dymuniad Wilfred oedd i'w Iwch
gael ei wasgaru ar Bont Penllyn, lie
y treuliodd lawer orig hapus.

Anfonwn fel ardal ein
cydymdeimlad Ilwyraf a Bobby
Wyn, ei frawd a Beryl a'r teulu i
gyd yn eu profecigaeth.
LLONGYFARCHIADAU:Anfonwn
longyfarchiadau gwresog i Mrs
Alice Myfanwy Giffith, Tan Bwlch
am ddod yn gyntaf drwy Gymru
am ysgrifennu Limrig mewn
cystadleuaeth gan Ferched y
Wawr. Da iawn chi Mrs Griffith.
CYMDEITHAS LENYDDOL
UNDEBOL: Yn y rhifyn diwethaf
o'r Eco yr oedd yn edrych yn ddu
iawn arnom am gael Cymdeithas
eleni ond ar 61 cyhoeddi'r Eco
cetais f wy nag lJ1 galwad ffon yn
dweud mai nid diffyg diddordeb
oedd ond eu bod wedi IIwyr
anghofio am y pwyllgor. Felly fe
alwyd pwyllgor brys a da yw
dweud fod cefnogaeth dda yno.
Ond yn well na hynny gallwn
ddweud fod y trefruadsu yn mynd

MI•• Marfan Jon•• , Mlnalft, 7 Bro Endl" Dinorwig. 870292

DINORWIG

JOHN PRITCHARD

Cawsom noson ddifyr yn
Neiniolen neithiwr wrth glywed
am ddau achos 0 lofruddiaeth.
Dafydd Whiteside Thomas oedd
yn son wrthym yn y Gymdeithas
Undebol am y ddau achos a
ddigwyddodd yn yr ardal hon 0
fewn rnis i'w gilydd yrn 1879.
Mae un o'r ddwy stori i'w gweld
yn y golofn 'Chwilota' yn ~r
rhifyn hwn. Roedd y stori arall
am Wyddcl yn cael ei ladd yn
Llanberis. Diddorol oedd cJywed
yr hyn a ddywedodd y gwahanol
dystion yn y ddau gwest. Mi
wnes i fwynhau fy hun yn arw yn
clywed yr hanesion.

Mae yna rywbeth digon
diniwed mewn llofruddiaeth a
ddigwyddodd dros ganrif yn 01.
Rydan ni ddigon pell oddi wrth
y peth. Mae'r cymeriadau'n
ddiarth i ni. Mac trasiedi'r
digwyddiad wcdi ci wanhau.
Mae'r llefydd yn gyfarwydd i ni,
ond mac canrif a mwy rywsut
wedi troir hanesion yn
ddeunydd nofcl dditcctif neu
ffilm ddifyr. Mae'n siwr y byddai
f'yrnateb i'r stori dipyn gwahanol
petawn yn nabod Twm
Penh ower neu David Jones.

Mae digwyddiadau a barodd
fraw a dychryn yn eu dydd wedi
troi'n straeon y gallwn ni eu
hadrodd a 'u gwrando a blas
mawr. Ac rnae'n debyg i'r un
peth ddigwydd i'r hanes hwnnw
am ddyn ifanc gafodd ei ladd yn
Jerusalem ddwy fil 0
flynyddocdd yn 61. Mae'r
digwyddiad hwnnw wedi troi'n
stori dda i'w hadrodd mewn
ysgol a chapel a charuef.

Ond mae Calfaria yn ddigon
pel I i ffwrdd. Ac mae dioddefaint
y dyn 0Nasarerh rywsu t wcdi ci
leihau yn ein goJwg gan dreigl y
bJynyddocdd. Ond wrth nesau at
ddiwedd yr ail filflwyddiant ers
ei ern, gobeithio cawn ru weld fod
a wnelo'r farwolaeth honno a'n
bywydau ni. Llawenydd mwyaf
Cristnogion yw gwybod mai er
eu mwyn hwy, a throstynt hwy y
bu farw'r gwr ifanc hwnnw.

A rhan o'r un llawenydd yw
gwybod fod Iesu Grist yn dal yn
fyw ac yn GyfaiU a Gwaredwr i
bawb sy'n credu ynddo ac yn ci
garu.

Un funud fach ..•

LLOFRUDDIAETH
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Fala, Fala filoedd! Dyna hanes yr
ardd amser Diolchgarwch a'r
adar yn cae\ hwy\ amynt. Mae
dywediad gan y Sais 'An apple a
day keeps the doctor away.' Mae
yna lawer 0 bethau y gellir ei
wneud hefo afalau heblaw eu
bwyta yn amrwd. Wnh gwrs,
mae teisen afalau gyda bufen yn
boblogaidd iawn. Gellir eu stiwio
a'u cadw yn y rhewgist erbyn y
dyddiau y byddant yn brin yn y
gaeaf.
Un rysait gen i yw siytni y

gellir ei ddefnyddio yn syth a
dyma fo:
Hanner peint 0 finegr; hanner
pwys (neu fwy) 0 afalau; 4 owns
o nionod; 2 owns 0 resins; 2
owns 0 sui tanas; 2 neu 3 owns 0
siwgr brown; hanner 110nd llwy
de 0 sunsur man; mymryn 0
fwstard; pinsiad 0 halen a
mymryn 0 bupur cayenne.
Malu'r afalau a'r nionod yn

fan a 'u coginio yn y fmegr yna
ychwanegu'r gweddill 0 'r
cynnwys a'u berwi am 4/5
munud nes y bydd wedi tewychu
a'i gadw mewn potiau. Mae'n
barod j'w fwyta yn oer.

Dyna un defuydd 0 afa)au a
wnaf i. Mae cael sudd afal yn
ddiod hyfryd hefyd.

Yr Ardd

Crwner ei fod yn anfodlon iawn
ar dystiolaeth y ddau fachgen
a'r gymdoges. Roedd yn amlwg
nad oed dent yn adrodd y cyfan
o'r byn a ddigwyddodd. Nid
oedd unrhyw gadamhad fod
Twm wedi cicio David Jones
ond roedd yn ofynnol arno, yn
61 Y dystiolaeth a gyflwynwyd i'r
cwest, i draddodi fod
dynladdiad wedi digwydd.
o flaen ei well yn

ddiweddarach yn y flwyddyn,
dedfrydwyd Twm i bedwar mis
o garchar. Roedd y rheithgor o'r
fam fod Twm wedi cicio David
Jones. Beirniadwyd y
cymdogion yn hallt iawn - ym
mam y rheithgor doedd dim
posibl iddynt fod wedi peidio a
gweld neu gJywed y ffrae, ac yr
oedd eu bymddygiad yn
gywilyddus 'yn gadael i'r corff
orwedd am amser maitn heb
gyrznig CY1'110rth. '

Roedd Henry Prichard yr un
oedran a'i gyfaill 0 Bentir, ond
yn tystio nad oedd David Jones
na John Hughes yn feddw iawn.
Clywodd Thomas Williams yn
cyrnell y ddau i fynd yn eu
blaenau oddi WIth ei dY. Roedd
Henry a Hugh wedi troi imewn
i dy yn ymyJ cyn gweJd yr
yrnladd.

Ceidwad hclwriacth y
Penrhyn oedd John Mitchell a
dystiodd i Twm ddod ate tua
pump o'r gloch y pnawn hwnnw
yn dweud iddo fod mewn ffrae a
dau ddyn arall. Tra roedd yn
adrodd yr hanes daeth gwraig
Twm i'r tY i ddweud fod un o'r
ddau wedi marw. Aeth y tri yn
61 i gartref Twm a chael David
Jones yn farw. Cynghorodd
John Mitchell iTwm fynd ar ei
union at yr heddlu i adrodd yr
hanes, a dyna a wnaeth. Pan
holwyd ef ynglyn a chyflwr
TWIn, dywedodd y cipar na allai
fod yn feddw oherwydd bu 'n
gwcithio drwy'r pnav.;n, ac
ymwclodd ag ef dair gwaith yn
ystod y cyfnod hwnnw.

Roedd E\\en Willlams vn•
wraig briod ac yn byw }' drws
nesaf i Twm. I'w thy hi yr aeth
y ddau fachgen 0 Bennr.
Honnai ci bod wedi dychryn
gormod i gofio fawr ddim am y
digwyddiad.

Rhoes Twm Penhower
dystiolaeth yn y cwest hefyd.
Dywedodd ei fod yn sefyll yn
nrws ei dy yn paratoi i ymweld
a John Mitchell ynglyn a'i
waith. Sylwodd ar ddau wr ifanc
gcrllaw yn 'gumeud stumiau
amo' ac yn ei alw yn 'scamp'.
Dywedodd yntau wrthynt am
fynd yn eu blaenau am adref
neu fe ddaethai yno i 'gicio eu
tinau. ' Daeth ei wraig hefyd i'r
drws i erfyn ar y ddau i fynd
ymaith, ac i beidio a chodi
twrw. Gwrthododd y ddau a
dywedodd David Jones y buasai
yn ei saethu fcl saethu bran.
Aeth Twm allan drwy'r giat a
tharo David Jones yn ei frest.
Yna trodd at John Hughes ond
dywedodd hwnnw ci fod yn rhy
wael i ymladd, a rhedodd i
ffwrdd. Acth Twm a'i wraig yn
61 i'r cy.

Wrth gloi dywedodd y

TAN Y FOEL, GALLT Y FOEL, DEINIOLEN

Ffan: 870753 neu 660118
Symudol: 0498 636559

HEFYD YN DELIO
MEWN METAL SGRAP
METALAU HAEARN A DI-HAEARN
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(ROBIN THOMAS)
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Ffrwythau, llysiau a
bwydydd iach
57 Stryd Fawr
Uanberis 870555

'STAR'

Mae'r Nadolig yn nesau ...
Archebwch eich coed, rithau celyn,
addurniadau bwrdd, blodau fIres ac

anrhegion blodau r-wan . . .
F au a llysiau ffres ar gael fel
arfer hyd y noson cyn y Nadolig.

Defnyddiwch eich siop leol nlae'n
llawer nlwy cyfleus!

Tymer y Daliwr
Gwningod

Aeth yr wythnosau diwethaf heibio ar wib, a phrin fu'r
amser a gefais j fynychu'r archifdy i yntchwilio ymhellach i
rai o'r testunnau a ymddangosodd yn yr 'Eco' dros y
rhifynnau diwethaf. Byddwch amyneddgar! Erbyn hyn
daeth mwy 0 wybodaeth am rai or pynciau rheini, a rhaid
didol a dethol er mwyn eu crynhoi'n erthyglau ar gyfer eu
cyhoeddi. Daeth ymholiadau a gwybodaeth newydd i'm llaw
hefyd a gobeithlaf, dros fisoedd y gaeaf, roi hanes diddorol
gWr ieuanc 0 Lanrug a enillodd fedal am wrhydri yn Ne
Affrica. ODd am y mis hwn, rhaid bodloni ar hanes:
Tymer y Daliwr Cwningod John Rowland Hughes,
Ar ddydd Mercher cyntaf 0 ccrtiwr 0 Ebenezer, oedd y cyst
Hydref 1879 cynhyrfwyd tref cyntaf, Adroddodd iddo
Bangor gan y newydd fod dyn gyfarfod David Jones ym
wcdi mynd i orsaf yr heddlu i'w Mangor y prynhawn arbennig
'roddi ei hunan i fyllY dan hwnnw, ac iddynt fod yn
amgylchiadau galarus. 'Thomas llymeitian gyda'i gilydd: 'nid
Williams oedd y gwr hwnnw, oeddem yn bur feddw nac
daliwr cwningod ar Srad y ychuiaith yn sobr, ' meddai.
Penrhyn, ac un a adnahyddid 'David oedd y gwaelhaj o'r ddau
gan bobl yr ardal fel Twm ohonom. ' Cychwynnodd y ddau
Pcnhower. am Ebenezer tua hanner awr
Yr hyn a ddywedodd Twm wcdi dau yn y pnawn, gan

yng ngorsaf yr heddlu ym deithio ar y ffordd 0 Finffordd
Mangor oedd iddo adael dyn yn am Bant Caerhun. Gerllaw tY
farw ger ei dy rhwng pentrefi Thomas Williams, clywodd
Minffordd a Phant Caerhun. weiddi: CMyn dtasol, rhaid i mi
Aeth Sariant Jones yno ar gael llonydd y11 fy rlhj fy hLi11. '

unwaith, a Dr. Lloyd gydag ef. Daeth Thomas Williams allan
Dilynodd Dr. Richards yn fuan o'r cy, ond nid oedd John
wedyn a chawsant gorff dyn yn Hughes yn ei adnabod.
gorwedd ym mon clawdd yn Gofynnodd David iddo cPwy
farw, Trefnwyd i symud y corff sv'» dy atal rhag cael llonydd?' 'Y
i Ysbyty Mon ac Arfon ym chi,' oedd ymatcb Twm. Yna,
Mangor i aros trengholiad. Man heriodd David ef gan ddweud,
archollion yn unig oedd i'w 'Tyrd yma, i 111igael dy saethu fel
gweld ar wyneb y trancedig, saethu bran. J

David Jones, chwarelwr Daeth Twm ato, tynnu ei got
pump ar hugain oed 0 dyddyn a tharo David yn ei frest a'i
Pwllbudr ym mhentref ddwrn. Disgynnodd David a
Ebenezer (Deiniolen heddiw) chiciodd Twrn ef yn ei ben ac yn
oedd y gWr ifanc a fu farw. Fe'i ei oehr. Yna, trodd ar John
disgrifiwyd fel gwr 0 bum Hughes a rhoi dwy gic iddo
troedfedd a phedair modfedd 0 yntau. Rhedodd John Hughes i
daldra, gyda gwallt du, cyrliog a ffwrdd gan ddweud wrth bobl
mwstas tenau. Rocdd yn gwisgo craill a gyfarfu ar y ffordd fod
'sgidia 'elastic sides', trowsus dyn wedi ymosod arno.
melfared, gwasgod a chot lwyd Bachgen pymtheg oed 0
fer a het Jiw crow. Bentir oedd y tyst nesaf.

Cynhaliwyd y c\vest am Adroddodd Hugh Roberts ei
bedwar o'r gloch bnawn fod yn dychwelyd 0 Ffair Aber,
Sadwm yn swyddfa'r heddlu ac iddo gyfarfod David Jones a
ym Mangor gyda Mr. Dew, John Hughes a chyd-gerdded a
cyfreithiwr 0 Landudno, yn hwy at Finffordd. Bamai fod y
cynrychioli Thomas Williams. ddau yn feddw.

•
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* Blodau ar gyfer pob
achlysur

* Dewis da 0 Lysiau Fferm

PEN1SARWAUN

Alwyn a Sarah Jones

• • • •amser 1 aros, 1 sgwrsio ac 1
wrando.

Cymeriad hawddgar. Yr ocdd
John yn gymeriad hawddgar a'i
ymarweddiad yn adlewyrchu
hynny. Cofiaf amdano yn
weithiwr taclus a thrcfnus gyda
gair da ihwn a llall ar ei fin bob
amser.

Cymenad hoffus. Gn ei fod
mor barod i sgwrsio, mor barod
iwrando ac mor gymwynasgar a
hefyd mor hawddgar, ni ellid
peidio a hoffi John. Roedd rhyw
atyniad yn ei berson yn denu
serch a hoffter a chredaf mai
anwyldeb ei berson oedd yn
gyfrifol am hyn, y gwerinwr
hoffus.

Ysgol Dolbadam. Fel cymydog,
treuliais oriau yo ei gwmni tra
bu'n gweithio yng Nghartref yr
Henoed ym Mron Eryri, ac fel
cyfaill pan oeddwn yn arweinydd
iGor Dyffryn Peris.

Gwerinwr oedd John, un wedi
ei fagu yo agos iawn i'r pridd, a'i
wreiddiau yn ddwfn yn y pridd
hwnnw. Dyn ei filltir sgwar oedd
a'i fywyd wedi nyddu 0 amgylch
ei deulu, ei ganu a'j ardal. Yn
ystod pob sgwrs byddai
Catherine a'r hen blant acw yn
cael blaenoriaeth a lIe amlwg.
Soniai yn gyson am y cor a'i ganu
godoidog, a cheid sylwadau
diddorol ganddo ar hynt a helynt
yr ardaJ. Yn ystod yr ugain
mlynedd y adnabUm John, cefais
y cyfle iddarganfod nodweddion
a rhinweddau ei bersonoliaeth a'i
gymeriad.

Cofiaf amdano fel cymeriad
hamddenol. Dyma rinwedd brin
iawn yn yr oes brysur, swnllyd a
seciwlar hon. Roedd ganddo

Rhan o'r deyrnged a
droddodwyd yn angladd John
Williams, 'Rallt Goch a fu farw
drwy ddamwain yn Llydaw ar
Orffennaf LOfed, 1999.

Syfrdanwyd yr holl fro a'r
newydd trist am y digwyddiad
erchyll yn Llydaw. Bu'r
amgylchiad yn ddigon i ysgwyd
ein cymdeithas i'w seiliau, gan i
John golli ei fywyd mor sydyn,
heb unrhyw rybudd. Do, fc
ddigwyddodd ac fe ddarfu
bywyd ar amrantiad.

Diolchaf i aelodau 0 oe
Dyffryn Peris a 'u teuluoedd, ac
yn arbennig i'r Parch Philip
H ugbes am fod yn gefn i
Catherine yn ei loes a'i gwewyr
mewn gwlad estronol bell.

Cefais y cyfle i adnabod John
yn dda iawn fel rhiant, fel
cymydog ac fel cyfaill.

Fel rhiant cefais bob
cefnogaeth ganddo ef a'i briod
tra yr oedd Delyth a Dylan yn
ddisgyblion dan fy ngofal yn

JOHN WILLIAMS

gwasanaethwyd yn y cartref a'r
fynwent yn Nant Peris gan y
Parchedig John Pritchard.
Daeth nifer fawr 0 drigolion y
fro a chyfeillion i'r Nant i daJu
eu teyrnged olaf ar ddiwrnod
eithriadol 0 stormus. Y cludwyr
oedd Robin Ellis Jones, Martin
Hibbert, Jonathan Bonick, J.E.
Thomas a Roy Griffith. Yr
ymgymerwyr oedd E.W.
Pritchard, Uanberis.

Compton House ar agor bob
arnser er y byddai'r siop ar gau.
Ni fynnai'r fferyllydd i neb
boeni'n ddianghenraid am
foddion.

Fe'i collir mcwn sawl carfan
o'r gymdeithas yn Llanberis, fe
gollir yr hiwmor iach a
nodweddai ei bersonoliaeth a'r
wen siriol na phyla amser fyth.

Cynhaliwyd yr angladd ar
Hydre-f 2il pryd y

---
-------
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Cyn dechrau tyrnor pel-droed
1963-64 un 0 swyddogaethau
mwyaf dymunol y diweddar
John Roberts (Halford Hill) a'r
diweddar Lal Jones oedd mynd
i'r Fferyllfa ar y Stryd FayYT~
cnocio ar y drws a gofyn i'r
Fferyllydd hynaws a phob
logaidd a fyddai'n fodlon i
gysylltu ei hun a'r clwb pel
droed fel Llywydd. Cytunodd
Ieuan Ellis Jones. Ychydig

Ddiwedd Medi daeth y newydd
trist fod leuan Ellis Jones
wedi'n gadael. Nid oedd wedi
bod yn dda ei iechyd ers peth
amser, scrch hynny, sydyn ac
annisgwyl oedd y cyhoeddiad
am ei farwolaeth.

Cafodd ei eni a'i fagu yn y
Groeslon. Coli odd ei farn pan
oedd ond chwech oed, ac fe'i
magwyd gan ei nain,
Derbyniodd ei addysg yn ysgol
gynradd y Groeslon, Ysgol Sir
Pcn-y-grocs ac yna cael ei
dderbyn i Goleg y Fferyllwyr,
Lerpwl. Fe'i galwyd i fyny i'r
fyddin ac yno bu 'n gwasanaethu
fel fferyllydd yn yr RAMC.
Priododd ei ffrind ysgol
Morfydd Thomas o'r Groeslon.
Cynhaliwyd y gwasanaeth
mewn capel Saesneg yn Lerpwl
ond fe arweiniwyd y seremoni
briodasol gan weinidog 0
Gyrnro. Ymgartrefodd y ddau
yn Nantwich lIe y ganwyd
Judith. Symudodd y teulu i
Compton House Llanberis yn
1950 ac yno y ganwyd Robin.

/

wyddai bryd hynny y byddai 'n
cadw'r cysyIItiad yn ddi-dor am
36 mlynedd! Bu'n noddwr hael
dros y blynyddoedd - ond aeth
gamau ymhellach. Yn dilyn ei
ymddeoliad gwclwyd Ieuan neu
Jos Chemist fel yr adnabyddid
ef ag anwylder yn torchi ei lewys
fel aelod gweithgar o'r pwyllgor
ac yn prcsenoli ei hun ymhob
gem o'r bron. Yn wir fe'i
gwelwyd sawl tro yng nghae
Ffordd Padam llynedd yn
cefnogi'r Darans. Roedd yn
Uywydd heb ei ail. Yn
baeddiannol iawn fe'i gwnaed
yn Uywydd Er Anrhydedd Am
Oes. Gwenhfarwogodd yr
anrhydedd yn fwy na dim.

Bu'n aelod a chefn i sawl
mudiad arall yn y pentref. Bu
pwyllgor y Canrifal yn ffodus o'i
gefnogaeth. Ef, oherwydd ei
gwrteisi a'i agosatrwydd
fyddai'n gyfrifol am dywys y
ror a'r gwragedd gwadd i'r
carnifal gan eu cyfarwyddo
parthed eu dyletswyddau.
Ymhyfrydai yn llwyddiant
carnifal Llanberis a'i sylw
blynyddol o'r llwyfan fyddai
'Dwi'n siwr fod 'na fwy yma eto
'leni!' Manteisiodd Cor
Meibion Dyffryn Peris ar ei
ddoniau cerddorol. Roedd yn
chwarae'r organ yn Capel
Brynrhos pan oedd ond wyth
oed. Mwynhaodd hwyl a miri
cymdeithas y cor yn fawr iawn a
bu aelodau'r cor yn
werthfawrogol o'i brcsenoldeb
yntau. Bu y tynnu coes
rhyngddo ef a'i ffrind Roy
Griffith yn ddiarhebol ac yn
fodd i godi calon yr aelodau ar
adegau digon dyrys. Yn aml
iawn cyfeirir yn y cor at y
dyddiau yna fel 'Dyddia Wil Ni'
bythgofiadwy! Bu hefyd yn gyn-
Gadeirydd a chyfarwyddwr
Rbeilffordd Uyn Padam;
Cadeirydd Clwb y Lleng
Brydeinig; cyn-Gadeirydd
Cronfa R.H. Owen ac yn aelod
ffyddlon a thrysorydd Clwb
Eryri. Bu ei garedigrwydd a'i
hynawsedd yn y Fferyllfa, yn
enwedig tuag at ambell un
anghenus yn anfesuradwy a
chyfrinachol. Byddai drws
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§GWYNETH ROBERTS

IEUAN ELLIS JONES
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Keith Rees Hughes
1 Cae Nevvydd, Llanrug

(01286) 674416 neu (07880) 847161

Glanhau i fusnesau a chartrefi

PRYD I BAWB
Bwffe at bob achlysur
Bwffe blasus 0 safon ar gyfer

eINIO BUSNES
CINIAWAU ACHLYSURON ARBENNIG
MEGIS BEDYDD NEU BEN-BLWYDD

PRIODAS
TEPRYNHAWN:TEANGLADDAU

yn eich lleoliad chi neu yn ein ty ffenn ni
CERID .MACKINNON

(01286) 673190
nell (0374) 925502

GLANHAWYR CARPEDI
a POLSTRI

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

Glywsoch chi hanes dynes 0
Ddeiniolen, wed cae I noson dda
yn y Bull penderfynodd fynd yn 01
i fyny gan feddwl ei bod wedi
gadael ei bag vno. heb gofio newid
gyntaf o'j choban a'i slipars.

DRAENOG

noson gan bawb a diolchwyd gan
Mrs Eirlys Williams. Bydd y
cyfarfod nesaf at 25 Hydref, pan
ddisgwyliwn Mr 0 Whiteside
Thomas, Llanrug atom i roi sgwrs.
Y lIywydd fydd Mrs Eirlys
Williams.
CYNGOR EGLWYSIG:Cynhaliwyd
Oedfa Ddiolchgarweh yng Nghapel
Libanus nos Lun, 4 Hydref dan
arweiniad y Parch Tegid Roberts.
Cymerwyd rhan gan aelodau'r
gwahanol eglwysi.
PLAID CYMRU:
Clwb 100, mis Med;:
£10: Mr Glyn Richards, 5 Tai
Caradog; £5: Mrs Vera Parry, Bro
Dawel.
DIOLCH: Dymuna Glenys Roberts,
13 Maes Gwylfa ddiolch 0 galon
I'W theulu, ffrindiau a chymdogion
am y galwadau ffon, eardiau ac
anrhegion tra bu dan lawdnniaeth
yn Ysbvtv Gwynedd ac hefyd ar 01
dod adref.
DIOLCH:Dymuna Helen W Jones,
9 Tai Caradog ddiolch i'w theulu,
ffrindiau a chymdogion. Hefyd i'r
meddygon a'r nyrsys 0 wardiau
Conwy a Phrysor, Ysbyty
Gwynedd ae i'r nyrsys Ileal.
DIOLCH: Ovrnuna Mr Hugh
Vaughan Evans, Bron Eryri,
Llanberis (gynt 0 3 Dinorwig
Terrace) ddiolch i'w deulu a'i
ffrindiau am y cardrau a'r
anrhegion a dderbyniodd ar ei ben
blwydd yn 95 ar Hydref 5.
DIOLCH: Dymuna Anwen a Kevin,
Gwel Fynydd, Clwt-y-bont ddiolch
i'w teulu a'u ffrindiau am yr
anrhegion a'r cardiau a
dderbyniodd Steffan, eu mab, tra
oedd yn cael lIawdriniaeth yn
Ysbvtv Alder Hey yn ddiweddar.
Diolch yn fawr iawn i bawb.
Y FEDDYGFA: Mae cad air
arbennig wedi eyrraedd y
Feddygfa ar gyfer cleifion ardal
Deiniolen a'r cylch. Clyfwynwyd y
gadair gan deulu y ddiweddar Mrs
Annie Thomas, 4 Bro Deiniol, er
eof arndam. Dymuna' r teulu
ddiolch 0 galon 1 bawb a
gyfrannodd yn hael ar achlysur
marwolaeth eu mam a gobeithio y
bydd y gadair yn esmwyth ae yn
gymorth i holl gleifion yr ardal.

MERCHED YWAWR: Cynhaliwyd
ail gyfarfod y tvrnor yn y Caban
nos Lun, 1B Hydref. Estynnwyd
croeso gan y lIywydd a chanwyd
can y mudiad. Croesawyd amryw
o aelodau newydd.
Llongyfarchwyd Alice Griffith a
darllenwyd ei lirnrig buddugol allan
or 'Wawr'. Archebwyd
dyddiaduron a chardiau Nadolig,
Y wraig wadd oedd Esyllt

Harker, Gerlan ac estynnwyd
croeso cynnes iddi. Eglurodd beth
yw Shiatsu lachaol, sef system
iechyd 0 Siapan. Soniodd am y
CHI, sef ynni bywyd sy'n lIifo
trwy'r corff, a bu'n siantio
rhlgymau yn son am yr ynni hwn
a'r aelodau'n cymryd rhan mewn
ymarferion.

Holwyd amryw 0 gwestiynau
gan wahanol rai o'r aelodau a
diolchwyd yn gynnes i Esyllt gan
Marian Williams. Gwnaed y te gan
G. Jones, J.e. Hughes a Buddug
Jones. Ar 15 Tachwedd byddwn
yn ymweld ag Antur Waunfawr.
Croeso cynnes i bawb.
CYMDEITHAS CYFEILLION
EGLWYS CRIST,u..ANDINORWIG:
Cynhaliwyd cyfarfod yn Neuadd yr
E9 Iw y s nos Lun , 4 Hyd ref.
Unwaith eto mwynhawyd Swper
Cynhaeaf a baratowyd gan yr
aelodau.

Y siaradwr gwadd oedd y
Parchedig Gareth Parry. Difyr a
hwyliog oedd gwrando arno yn
adrodd hanes ei fywyd. Diolchwyd
iddo gan y Parchedig Tegid
Roberts. Bydd y cyfarfod nesaf
nos Lun, 1 Tachwedd pan fydd
Miss Jean Moeller a Miss Margaret
Matthews yn dangos sleldiau o'u
gwyliau yn Madeira.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL
UNDEBOL: Cynhaliwyd cyfarfod
cyntaf y tymor yn y Caban nos
Lun, 27 Medi. Estynnwyd croeso
i bawb gan y Itywydd, Y Parch
John Pritchard a chroesawyd y
gwr gwadd, Y Prifardd Selwyn
Griffith. Testun el sgwrs oedd
'Talent Plentyn' a chawsom noson
ddifyr iawn yn gwrando arno yn
son am rai o'i weithiau barddonol
a'r modd y cyfansoddodd hwy.
Soniodd yn arbennig am rai o'i
ddarnau adrodd iblant a chawsom
glywed Ilawer stori am blant
Llanberis a Rhiwlas, a'u
dvwediadau pert. Mwynhawyd y

W. O. Williams, 6 Rhydtadog. FfOn: (01286) 871259 diangof. Mae yno 0 hyd, mae'r
eoed wedi mynd 0Mocl Rhiwen
ond mae'r olygfa o'r Wyddfa ac
Elidir yn hardd 0 hyd hefyd.
Un diwmod cefais wahoddiad

gan dri boneddwr i fynd dros til
o droedfeddi 1 fyny'r chwarel.
Roeddynt hefyd yn hen
ehwarelwyr a chodai ofn a
syndod yn fy nghalon pan
ddywedent am y perygl a'r
anghysur a ddioddefent. Ond
buont yn son hefyd am hwyl pob
eyfri mawr. Mae yn ffaith fod eu
gwybodaeth a 'u cyfarwyddyd
wed i helpu i ofalu am
ddiogelwch y gweithwyr yn yr
Hydro Electric Plant. Yr unig
beth yr wyf fi yo ei ddeall am
hwnnw yw bod dwr o'r
Marehlyn yn rhoi trydanll

Mae yr olygfa i lawr iLanberis
ae iddechrau Pas Nant Pens ae
o'r Wyddfa - gyda'i brenhines -
yn arswydus o'r uchter yma.

Rwyf yn teimlo fod yr ardal yn
edrych ymlacn i'r dyfodol gyda
gobaith pcmderfynol a bod pawb
yn gweithio cfo'i gilydd er mwyn
pawb. Un enghraifft 0 hyn yw y
Cae Ffwtbol a hefyd y Band
gyda'r cwt newydd (beth
ddigwyddodd i'r twll roeddwn
yn gwasgu trwodd i'r hen felin?)

Y diwrnod cyn i mi ymadael yr
oedd enfys mawr ar draws yr
awyr. Rwyf yn sier mai arwydd
oedd y byddaf yo 01 eyn bo hir,
fel y dywedodd Eifion Wyn:
.\1ae'n werth tror'n alltud ambell dro
A mynd 0 Gyrnru fach ymhell
Er mwyn cacl dod i Gymru'n 61
A medru caru Cymruy'n well.

Dioleh cto i chwi 011. Byddwch
yn fy nghofio fel Dorothy
Walker.

Mae y geiriau hyn i bobl
Deiniolen a Chlwt-y-bont i
ddiolch iddynt am y croeso
cynnes a dderbyniais pan
ddychwelais i'r hen gynefin am
y tro cyntaf ers byw yn Lloegr am
dros hanner can mlynedd.
Roedd pawb mar garedig, gresyn
nad oedd gennyf amser i
ymweled a phawb ond mi geisiaf
y tro nesaf.

Roedd yno lawer 0 chwerthin
a deigryn neu ddau wrth gofio yr
hen ddyddiau gyda hen gyfeillion
a chyfeillion newydd hefyd.
Dweud str a eon am cin
hieuenctid a'r rhyddid i grwydro.

Un bore braf es am dro i fyny
Caledffrwd a'r afon yn sisial
ganu ar fy chwith. Es heibio i'r
giat oedd yn dilyn i'r sglefr, y lie
fyddem yn gwneud tyllau yn ein
dillad, ymlaen ac fe roddais fy
IJaw yn y nant a roddodd er henw
1 Lon Haeam, a dechrau yn
gyflym i fyny yr Inclen. Ond
roedd rhaid imi arafu reit fuan.
Cyrhaeddais y giat gyda f)'
ngwynt yn fy nwm. Edrychais i
lawr ar y pentre a oedd i mi
erioed, ac a fydd am byth -
eartref. Wrth gwrs mac llawer
wedi newid ond ddim yn arnlwg
o llc roeddwn i yn sefyll. Mae'r
Eglwys ar y bryn, ond mae llawer
mwy 0 feddau yn y fynwent.
Felly hefyd yn Macpclah. R\\.'Y'n
cofio eistedd ar y wal pan oedd
yna gnebnNn a gwrando ar y
eanu ardderehog oedd yn
adseinio 0 gwmpas BigII. Mae
Disgwylfa wedi mynd - dim
mwy o'r Seiat na'r Band of
Hope. Wedi diflannu hefyd mae
yr hen ysgol fawr. Y diwrnod y
eaeodd hi fe gerddon ill trwy'r
pentre, pob un yo eludo llyfrau
i'r ysgol newydd. Mae'r Llyfrgcll
yn ddi-newid hcblaw am yr
enwau newydd ar y gofadail.
Roedd y beehgyn druan yna yr
un ocd a mi.

Es wedyn i Cae Tai llc
roeddwn yn byw pan yn blentyn.
Mae'r tY wedi ei ddymehwel a'r
tai craill. Rwyf yn eofio pob un
yn enwedig y teuluoedd yn Cae
Maen, lie treuliais y rhan fwyaf
of)' ieuenctid dymunol a

DEINIOLEN Not yn Neiniolen am dro
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57 Glanffynnon
LLANRUG
FtOn:C'ton: 675754

E. LI. Parry
M.S.S.Ch., M.B.Ch.A.

Ffon: (01286) 870253

Mae'r gwesty yn darparu ar gyfer Priodasau,
Partion, Dathliadau ae Aehlysuron Arbennig

Cyfleusterau Cynhadleddau a Phwyllgorau

Bwydlen Bar a Chinio Dydd Sui
X

OSMOND SHAW
DEINIOLEN

LLANBERIS
CHIROPODIST
Gwasanaeth yn
eich eartret

GWERTHU
- TRWSIO

*Teledu *Fideo*Offer Trydan
Gwasanaeth Ffon 24awr
(01286) 870545

•

ANGEN COOl CLODDIAU
o UNRHYW FATH
A FFENSIO?
Cysylltwch ag WAL to

R. E. PRITCHARD A
PARC, CARNEDDI, BE'!'HESDA ffENS,O
(01248) 601216

AR FIN AGOR

HOLWCH AM FANYUON

Ffon: (01286) 871073

CARPI·KEF YMDDEOL
DEINIOLEN LODGE

Aelodau Ysgol Sui Cysegr a fu'n cymryd rhan yn y gwasanaeth
dio/chgarwch.

Fore Sui cynhaliwyd lvwvddraeth Mrs Glenvs Griffiths.
gwasanaeth Diolchgarwch yr Cafwyd noson ddifyr yng
Ysgol Sui ym Methel gyda'r plant nqhwrnru Lleisiau'r Gweunydd.
yn cymryd rhan a chafwyd Diolchwyd i'r earn gan y Parch
anerchiad gan y Parch Gwynfor Gwynfor Williams.
Williams. Gwnaed casgliad at Ty Cynhelir y cyfarfod nesaf yn
Enfys, Ysbyty Gwynedd. Festri'r Cysegr nos Fawrth, 16
Y GYMDEITHAS: Agorwyd tymor Tachwedd yng nghwmni Mr
y Gymdeithas nos Fawrth 19 Geraint Lloyd Owen.
Hydref yn Festri'r Cysegr dan

•

Camera vn ngotal Richard LI. Jones, 5 Y DdOI. FtOn: (01248) 670115

SAFLE AILGYLCHU cotion cynnes iawn at
CYMUNEDOL: Ysgrifennaf atoch Ysgrifennydd y Clwb, set Mrs
i'ch hysbysu o'r niter 0 finiau lIawn Bessie Ellis, sydd wedi derbyn
o bapur a chaniau a gasglwyd o'r lIawdriniaeth yn ddiweddar yn
satle yn ystod y flwyddyn Ebrill Ysbyty Gwynedd. Mr Robin Jones,
1998 - Mawrth 1999. 'Age Concern' oedd y gwr gwadd
Fel y gwelwch ar y graffiau a chafwyd sgwrs addysgiadol

amgaeedig, mae pwvsau Bethel yn iawn ganddo ar y gwaith sydd yn
galonogol iawn, gyda'r biniau yn cael ei gyflawni, ac hefyd beth
lIenwi'n rheolaidd. svdd i'w gael gan 'Age Concern'.

Mae ftigyrau y caniau hetyd yn Diolchwyd iddo gan Mr Jenkin
ardderchog. Mae'n cymryd Griffith, Mrs Mary Griffiths, Mrs
miloedd 0 ganiau i lenwi un bin, ac Olwen Jones a Mrs Betty Jones
mae pum bin mewn blwyddyn yn oedd yng ngotal y teo
taint sylweddol iawn. Yn amlwg CLWB 200 Y NEUADD: Enillwyr
mae trigollon y pentref yn Medi oedd: £20: Idris Morris,
frwdfrydig iawn tuag at warchod Fachell (26); £10: Alice Jones,
amgylchedd y gymuned. Sycharth (70); £5: Lona Jones, 6

Dangosir gyda'r ftigyrau yma Stad Eryri (78); 1010 Morgan, 7
fod gan safloeodd ailgylchu wedi'u Tan-y-cae (68); Gwyneth
lIeoli mewn cymunedau gwledig Williams, Llain-yr-ardd (65); 1010
gyfraniad pwysig i'w wneud tuag Davies, Llangefni (23); Joyce
at dargedau lIeihau gwastraff y Pugh, 9 Tan-y-buarth (130); Sheila
tlvwodr aeth. Byddwn yn Roberts, Darwin, Tan-y-buarth
ddiolchgar lawn petaech vn barod (105); Ian Mercer, Roslyn, Tan-v-
i annog trigolion y pentref i gario tfordd (9); Eryl Roberts, Bryn
ymlaen i wneud IIawn ddefnydd o'r Rhedyn (67). Diolch i bawb am eu
safle, fel bod eich pwysau yn cefnogaeth.
parhau i gynyddu. MERCHEDY WAWR: Cynhaliwyd

Hoffwn ddiolch i chi ar ran cyfarfod 0 Ferched y Wawr yn
Gwasanaeth Ailgylchu Gwynedd neuadd yr Ysgol Gynradd ar
am eich cefnogaeth drwy'r Hydref 134 pryd y cafwyd noson
flwyddyn, a cofiwch fod croeso i hwyliog yng nghwmni Meirion
unrhyw un ohonoch gysylltu a ni Mcintyre Huws.
gydag unrhyw ymholiad neu Llongyfarchwyd Mrs Margaret
sylwadau am y safle. Eckley ar enedigaeth wyres a
Yn gywir, Jane Evans, Swyddog chydymdeimlwyd a Mrs Nora
Datblygu a Marchnata. Parry ar golli el modryb.
YR EISTEDDFOD: Cynhelir Diolchwyd i'r gwr gwadd ar ran
Cystadleuaeth Dawnsio ar nos lau, y gangen gan Mrs Ann Ells. Y
4 Tachwedd yn y Neuadd am 60'r gwestwragedd oedd Mrs Eirlys
gloch. Enwau cystadleuwyr Sharpe, Mrs Gwen Hughes a Mrs
(unigol a phar tion] i' r is- Margaret Williams. Enillwyd y raffl
ysgrifenyddes Eirlys Williams gan Mrs Deilwen Hughes. Cynhelir
erbyn dydd Llun, 1 Tachwedd. Os y cyfarfod nesaf ar nos Fercher, 10
am gystadlu yn yr adran Gelf a Tachwedd yn Neuadd yr Ysgol
Chrefft, dewch a'ch cynnyrch i'r Gynradd am 7.30 pryd y byddwn
Neuadd ar ddydd Gwener, 5 yn paratoi ar y Nadolig gyda
Tachwedd rhwng 3.15 a 4.30pm. Dellwen, Edwina a Margaret.
Testunau 'Siarad Cyhoeddus': DIOLCHGARWCH: Fwrw'r Sui, 17
(a) Manic y Mileniwm; (b) Rygbi Hydref cynhaliwyd gwasanaethau
sy'n rheoli; (c) Radio Cymru - Diolchgarwch yn eglwysi'r
Hadior werin; (ch) Awe i'r pentref. Yn Y Cysegr cynhaliwyd
frenhiniaeth. gwasanaeth Diolchgarwch yr

Cynhelir yr Eisteddfod dydd Ysgol Sui ar y thema diolch am y
Sadwrn, 6 Tachwedd yn y Neuadd pum synnwyr. Ar ddiwedd y
am 1 a 6 o'r gloch. gwasanaeth cafwyd anerchiad
CLWB BRO BETHEL: Cynhaliwyd difyr gan Manon Gwynedd.
cyfarfod mis Hydref yn Festri Casglwyd £106 tuag at gronta Eilir
Bethel gyda'r Parchedig Gwynfor Williams. Ddydd Llun cynhaliwyd
Williams yn lIywyddu. Anfonwyd cyfarfod gweddi brynhawn a nos.

Garaint Elis, Cilgaran. Ff6n: (01248) 670726

BETHEL



Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol

Cerrig 0 bob
math ar gael
Ffon: (01286)
672898 (dydd)
676285 (nos)

YSGWAR
LLANRUG

PEIDIWCH
AGORI

AR STORI
anfonwch hi i
Eco'r Wyddfa

J.M.
JONES

A'I FEIBION

credais mai meddwl y mae am
fad yn ymgeusydd Toriaidd yn
yr etholiad agosol. Y mae
'Gladstone' braidd mor uchel
yn America ag ydoedd
'Garfield' ei hunain, felly rhaid
iddo ymosod ammo mewn
rhyw wlad dramorol arall,
Peth arall a ddywedodd

ydoedd, 'fad yo dda ganddo
weled peth a gwedd mor ffafriol
arnynt 0 dan arlywiaeth y
Ilywydd neywdd Cleveland'. Ai
tybed na wyddai y brawd nad
oedd yn dechrau ar ci waith 0
Iywyddu hyd dydd Mercher
diweddaf, 4th March. Hwyrach
fod hynna yn ddigon iddo ar ei
adeiladaeth yntau, pe buasai
angen buaswn yn dweud mwy 0
lawer. Pan fyddaf yn clywed
ymosod mawr ar Gladstone
bydd fy 'nghrochan fach yn
berwi drosodd yn y munyd'.

Paid ag ysgrifennu yr un gair
hyd nes y byddi wedi cael un yn
ddyddiedig ym mis Ebrill.
Hwyrach y clywch oddiwrthyf a
Cambria ar 01 yr epistol hon, lie
bynnag y byddaf ar 01 y 1st of
April fe anfonaf fy address
ichwi.

Y mac y gauaf wcdi myncd
heibio ac y mae haul tccaf y
Gwanwyn yn yn rywynnu
unwaith yn rhagor, ond nid yr
eira wedi ein gadael, na, y mae
yna drwch mawr 0 eira. Gallaf
ymffrostio fy mod wcdi trculio
gauaf yn Cambria na welodd
neb moi oerach sydd yn fyw
yma. Bu o'r Nadolig hyd
bythefnos yn 01 heb i'r fargod
gymrnaint a dyferu un tropyn 0
gwbl.

Terfynaf yn awr gan ddisgwyl
y bydd hyn 0 ciriau yn cich cael
yn iach a chysurus a derbyn
dithau ynghyd a'r teulu oIl fy
nghofion caredicaf.

Ydwyf, dy frawd

Owen.

GWAITH
CERRIG
BEDDAU

cymmaint a wahanol famau. Yr
wyf yn meddwl mai dyma un 0
rinweddau America os
rhywfodd yw peidio a dependio
ond ychydig iawn ar eu gilydd,
pobl mdependeni iawn yw'r
Yankees yma. WeI, mi welaf fy
mod yn mynd i hwyl pregethu
felly rhaid imi ymatal a throi at
rywbeth arall. Cefais lythyr
oddiwrth Marg. P. Hafodlas
ddoe, ac yr oeddwn yn deall
oddiwrth ei llythyr ei bod yn
hoffi ei lie a'r wl ad yn fawr
iawn. Y mae gyda'r un rhai er
pan y mac yn y wlad yma, sef
chwaer i'w mam yng nghyfraith.
Myfi yw y perthynas agosaf
sydd ganddi yn y wlad yrna, a
hithau yw y berthynas agosaf
sydd gennyf innau 0 ochr fy
rnam, ond y mae ochr fy nhad
mor lliosog a Brian Captain.
Cofia ddarllen cymmaint ag
sydd weddus ar fy llythyrau i
William Roberts, a chofia fi atto
ef a Mrs Roberts.

A glywais t:i John Ellis yn
darllen yr Epistol a gafodd
oddiwrth Jemima yn dweud
hanes Lizzie? Na, dim llawer 0
berygl mi gredaf. Anfonodd un
ers tua mrs bellach a dywedodd
ar 01 iddi ddwcud peth ofnadwy
am dani os byddai yn dewis cael
mwy o'i hanes yr anfonnai
ychwaneg erto.

Fe wnaeth John Ellis gyfeiriad
attaf fi yn y llythyr a anfonodd
yma ddiweddaf, ac ohcrwydd
credwyf fod gcnnyf innau hawl i
gyfeirio at ci uchclder am yr un
rheswm ag y gwnaeth yntau
gyda mi. Dywedodd am
ddarllen y tryth oedd ganddo er
fy adeiladaeth, yn wir,
adeiladaeth pur wael i mi
ydoedd, ac felly mi gredaf i bob
Yankee neu Yanken. Crcdaf
hefyd os ydyw John Ellis yn
adeiladu ar sylfaen mor salw ag
oedd ganddo yn ei lythyr y bydd
ei holl adeilad bychan yn
cwympo yn chwilfriw i'r llawr
rhyw ddiwrnod. Y mae yn ceisio
adeiJadu ar le rhyw gorsiog 0
lawer, a bydd wedi suddo yn ei
'gors 0 anobaith' y mae'n sefyll
ami. Buaswn yn meddwl ar y
cyntaf ei fod yn un 0 Brif
weinidogion Toriaidd Llanbcris
yna, ond wrth fyncd ymlaen
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Ffon: (01286) 870202 a 870272
TREFNWYR ANGLADDAU

CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI

modd myned i Iaweroedd 0
fannau ynghynt wrth droi o'r
ffordd gychwynol trwy lwybrau
a chroesi y cauau. Nid wyf, wrth
wneud hyn, yn rhoddi heibio
ffarrnyddiaeth, na, rwy'n credu
nad oes yn bosibl cael bywyd
hapusach na bywyd ffarmwr yn
America, yn feddiant 0 ffarm
fechan yn eiddo ei hun ac yn gill
oddiwrth y byd, heb fod arno yr
un Ce1"11 0 ddyled. Y mae
milocdd yn difetha eu hunain
am byth yma drwy brynu
ffermydd heb ddigon 0 supply
wrth eu cefnau, ac oherwydd
hynny, yn gorfod mongagio, a
suddo i for ddyled, sef llogau. Y
mae hynny yn beth na wnaf mo
hono byth. Pan fyddaf am
ffarrn, byddaf am un yn glir
oddiwrth llogau beth bynnag.
Peth ofnadwy yw rhedeg i afaeJ
y byd a hynny mewn gwlad fel
hon. Y mae yn ofynnol fod yn
wyliadwrus iawn i edrych pel.lc i
roddi ct droed i lawr yrna, a pha
fodd rwy'n crcdu eich bod chwi
yna yn meddwJ yr un fath a rni,
ac os y byddwch yn
cyrneradwyo fy ngwaith, neu o'r
hyn leaf y byddwch yn fy
ngwelcd yn gwneud peth doeth.
Rwy'n credu fod rheswm da
dros mewn peth fel hyn.

Yr wyf wedi bod yn holi
cynghorion Ilawcr un yn y
Prairie yrna, mewn perthynas i
pa fIordd i gymeryd, ond nid
ocdd yr un ohonynt yn rhoddi
cyngor yr un fath. Yr oedd rhai
yn fy nghyngori i fyned i'r toest
am dir newydd, eraill yn fy
nghyngori i beidio, drwy
ddweud rhesymau da, eraill
eisiau imi brynu mewn lle wedi
ei drigianu yn dda, yna ei
rhentu, eraill eisiau i mi fyned i
ffarmio gyda rhai ar Share, ac
craill t!iS1UUI rru fyned ar Rent, a
llawcr dull arall. Ond un a
roddodd gynghor yn union fel
ag yr oeddwn yn meddwl oedd
}' goreu 1)' hunan, ac yn 01 y
cynghor hwnnw yr af am ei fod
mor debyg i fel yr oeddwn i yn
meddwl fy hunan. Credaf mai
mympW)1 fy hunan pia hi
ddigon mcwn gwiad ag y mae

Cambria
Wisconsin

March 9th 1885
Anwyl Frawd,
Derbynniais lytbyr oddiwrthyt
ers tair wythnos, ond yr oeddwn
yn disgwyI un wedi hyny
oddiwrthyt cyn dy atteb, ond
hwyrach mai y diwmod y
byddaf wedi anfon hwn i'r post y
byddaf yn derbyn un
oddiwrthyt yn 01. Felly y mae
wedi bod arnryw 0 weithiau cr
pan wyf yma.

Ysgrifennais air at Thomas yr
.vythnos ddiweddaf, felly gelli
'eddwl mai tlodaidd iawn ydyw
irnaf am ddefnydd llythyr, ond
.el y byddaf yn myned ymlaen
daw rhywbeth ncwydd i'r
rneddwl, neu o'r hyn lleiaf felly
y mac wedi bod lawer gwaith
arnaf. Y mac arnaf achos i
ysgrifcnnu yn fuan yna rhag ofn
i chwi anfon llythyrau i mi a
minnau heb fod yn Cambria i'w
derbyn. Yr wyf wedi penderfynu
symud ychydig bach oddi yma
achos rwy'n credu y byddaf yn
fy mantais symud oddiyma am
dymor. Y lie yr wyf am symud
ydyw lie o'r enw Utley, tua 20
milltir oddi yma i chwarel
granue. Yr wyf yn gobeithio y
caf waith yno, neu o'r hyn lciaf
ceisiaf hynny. Yr wyf am fynd i
fynny yno rhywbryd yng nghorff
y mis hwn i edrycb am waith.
Os caf fachiad yno, bydd yno le
da iawn am flwyddyn neu
ddwy. Y rnacnt yn gwneud
arian da iawn yno, ac y mae
arnynt angen mawr am
chwarelwyr yn y fath yna 0
waith. Y mac gwaith granite yn
beth sydd yn talu yn dda iawn
drwy y wlad. Y maent yn cael 0
£2 and a half i £4 y dydd
ynddynt, ac 'of course' nid wyf
ond trw I aros yma am lai o'r
hanner, onid wyf?

Hwyrach y byddwch yn synu
yna fy mod yn newid ~' dull yr
oeddwn wedi dechrau arno pan
ddeuthum yma gyntaf, ond
hwyrach mai troi o'r ffordd yr
wyf i fyned yng nghynt am y lIe
rwy'n cyrchu ato rrwy rhyw
lwybr arall, achos gwyddost fod

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

GLANHAU CARPEDI GYDA STIMV AK

Ffon/Ffacs: 650291

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

Ar agor
9-7pm

9-5pm Sadwrn
Ar Gau

Sui a Mercher

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

AUNFA R

•I

Gwaith caled yng nghefn Ty Lfundain.

Glan'rafon ar 01derbyn triniaethau
yn Ysbyty Gwynedd.

DIOLCH: Dymuna Mrs Mary
Roberts, Elfed, Dora, Mark a Sara
ddiolch 0 galon i bawb am bob
arwydd 0 gydymdeimlad a
dderbynwiyd yn eu profedigaeth 0
golli priod, tad a thaid. Diolch yn
fawr.
DIOLCH: Dymuna Wyn Rowlands,
Glan'rafon ddiolch yn ddiffuant I'W
deulu, ffrlndrau. cvrndoqron a';
gydweithwyr am y cardiau, arian,
anrhegion, galwadau ffon a'r
ymweliadau tra bu yn Ysbyty
Gwynedd ar ar 61dod adref. Diolch
yn fawr.

BRODWAITH CREADIGOL: Bydd
dosbarthradau Brodwaith
Creadigol yn cael eu cynnal yng
Nghaban y Cwm am 7 o'r gloch
bob nos Lun dan arweiniad MOira
Ellis, Brvnretarl - y cyfarfod
cyntaf nos Lun, 25 Hydref.
Gobeithir y bydd digon 0
ddiddordeb i ddal ati drwy'r gaeaf.

Yr unig dal am y dosbarth yw
£ 1.50 am y pecyn deunyddiau y
bydd pob un yn ei gael I wneud y
gwaith brodwaith.

Am fwy 0 fanylion cysyllter ag
Alex ar (01286) 872014 neu
Moira Ellis ar 871223.

Mary, Elfed a Dora, Mark a Sara yn
eu profedigaeth drist.
YN YR YSBYTY: Anfonwn ein
cofio gan ddymuno gwellhad buan
i Mrs Joyce Jones a Mr lorwerth
Jones sydd yn Ysbyty Gwynedd.
ADREF O'R YSBYTY: Dymunwn
well had IIwyr a buan I Anita,
Awelon a Wyn Rowlands,

ble mae cwmni mawr yn rhoi
cymorth i gwmni lIai.
Gwnaethpwyd gwelliannau i'r
gweithdy sydd yno eisoes a
chliriwyd y darn tir yn ymyl y ty
gwydr a'i wneud yn barod i osod
twnel polithin ar gyfer planhigion.
Hefyd paratowyd lie i barcio
cerbvdau.

Mae'r gwaith sydd wedi cael ei
wneud wedi bod 0 gymorth mawr
i brosiect diweddaraf Menter
Fachwen. Mae'r hyfforddeion yn
gwneud gwaith garddwriaethol
yno ac yn gwneud gwaith arlwyo
yng Nghaban y Cwm.

Mae'r ganolfan yn Ganolfan
Hyfforddi Gydnabyddedig ac
mae'r staff yn ddiolchgar am bob
cefnogaeth.
MARWOLAETH: Yn dawel yn
Ysbvtv Gwynedd ar 01gwaeledd
bvr bu farw Mr John O. Roberts,
Ty'n Ffridd ar 21 Medi yn 73
mlwydd oed. Roedd yn wr taweJ
ac yn gymwynaswr mawr, ei brif
ddiddordeb oedd garddio a bu'n
aelod ffyddlon yn Eglwys Sant
Gabriel ar hyd ei oes. Bu ei angladd
ar 25 Medi gyda gwasanaeth yn
Eglwys Sant Gabriel ac yna yn
dilyn ym mynwent Llanrug gyda'r
Parch Philip Hughes a Mr Derek
Jones yn gwasanaethu. Estynnwn
ein cydymdeimla:t dwysaf a'i briod

UNDEB Y MAMAU: Cynhaliwyd
cyfarfod blynyddol y Gangen yn
Hafan Elan nos Lun, 4 Hydref.
Dechreuwyd gyda gwasanaeth
bvr. Derbyniwyd ymddiheuriadau
oddi wrth Mrs Kath Jones a Mrs
Menna Roberts. Darllenwyd
cofnodion 0 gyfarfod y flwyddyn
ddiwethaf a phasiwyd eu bod yn
rhal cywir. Cafwyd adroddiad gan
Mrs Dorothy Jones am yr holl
gyfarfodydd yn ystod y flwyddyn.
Cafwyd adroddiad gan y
trysorydd, Mrs Joyce Ransom, am
y sfyllfa ariannol a diolchwyd iddi
ac i'r swyddogion i gyd gan Mrs
Jones am eu gwaith ar hyd y
flwyddyn. Ail-etholwyd y
swyddogion ond etholwyd Mrs
Sandra Birbeck fel Aelod Cofrestru
gan fod Mrs Dorothy Jones am roi
ei swydd I fyny. Yn gofalu am y
baned roedd Mrs Enid Taylor a Mrs
Joyce Ransom, hwy hefyd oedd
yn gofalu am y raffl ae fe'l
henillwyd gan Mrs Gwyneth
Roberts. Diolchwyd l'r gwesteion
gan Miss Meira Williams. Tynnwyd
rhaglen ar gyfer tvrnor y gaeaf a
phasiwyd i gael Gwasanaeth 0
Garolau nos Lun, 6 Rhagtyr.
Doedd dim arall i'w drafod a
therfynwyd y cyfarfod gyda'r
Gras. Cyfarfod nesaf nos Lun, 1
Tachwedd.
CYMDEITHAS RHIENI AC
ATHRAWON: Mawr ddiolch i
bawb a cefnogcxfd y S~I Cist Car
ar 1 Hydref. Cafwyd noson
Iwyddiannus 0 gysidro'r glaw
mawr.

Enillwyr y raft! oedd Potel Win
Eluned Jones; Llyfr - Receeca
Parry; Bag Nofio - David
Fleetwood; Ffram - Edwina
Foulkes; Potel Win - Catherine
Roberts; Darlun -Doreen Roberts;
Ffram - Anne Reine; Olew Bath -
Einir Gwyn; Potel Win - Aiden;
Fframiau - Edwina Foulkes; Daliwr
Cannwyll - John Wyn; Stationery
Set - Cery Brymer; Stationery Set
- Ann Reine.
MENTER FACHWEN: Am ddau
ddiwrnod ym mis Medi bu
gwirfoddolwyr 0 gwmni ICELAND
yn rhoi help lIaw i gwmni Menter
Fachwen i wneud gwaith yng
nghefn Ty Llundain.

Roedden nhw yno fel rhan 0
gynllun 'Busnes yn y Gymuned'

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes. Glascoed, Llanrug. Ff6n: 677263

Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ffan: (01286) 872275 cynnal agoriad swyddogol ar y
cyd yn fodd i nodi hynny yn
gyhoeddus. Rydym yn falch bod
Dafydd Wigley wedi cytuno i
agor y cyfleusterau hyn ac yn
gobeithio y bydd cynifer ag sy'n
bosibl o'r pentrefwyr yn dod i
ddathlu'r achlysur hefo ni.'

Dywedodd AJex Proctor,
Gweithiwr Datblygu Cymunedol
Menter Fachwen: 'Rydym ni ym
Menter Fachwen yn falch 0 fod
yn rhan o''r bartneri aeth
weithredol sydd wedi esgor ar
agor y Swyddfa Bost. Rydyrn yn
hyderus y bydd hyn yn gychwyn
ar gydweithrediad pellach yn y
datblygiad cymunedol rydym yn
ceisio ei hyrwyddo. Edrychwn
ymlaen at weld Cyfeillion y Cwm
yn chwarae rhan amlwg mewn
datblygiadau pdlach i'r dyfodol.'

Gellir defnyddio
•

gwasanaethau'r Swyddfa Bost
yng Nghwrn-y-glo 0 ddydd Iau,
25 Tachwedd ymlaen.

Bydd Dafydd Wigley AC/AS yn
agor y Swyddfa Bost, y Siop a'r
Caffi yng Nghwrn-y-glo yn
swyddogol ar 19 Tachwedd am
3.30 ac mae croeso cynnes i
bawb yn y pentref ddod i
ddathlu'r datblygiad pwysig
hwn. Fel mae darllenwyr Eco'r
Wyddfa yn gwybod, mae Menter
Fachwen wedi agor caffi
cymunedol, Caban y Cwrn, yn
ddiweddar ac mae grwp
gwirfoddol arall, Cyfeillion y
Cwm, wedi bod yn brysur yn
paratoi at ail-agor Swyddfa Bost
a siop gymunedol yn yr un
adeilad. Mae'r ddau grwp yn
cydweithredu'n agos a'i gilydd,
ac wedi penderfynu cynnal
agoriad swyddogol ar y cyd.

Dywedodd Paul Rowlinson, ar
ran Cyfeillion y Dwm: 'Mae'r
cydweithrediad hwn gyda
Menter Fachwen a chyda'r
gymuned ehangach yn bwysig
iawn ilwyddiant y Fenter ac mae

CWM Y GLO Croeso i'r Agoriad Swyddogol



(Richard a Meirwen
Williams)

Ffon: (01286) 672790
Ar agor bob dydd
o'r wythnos at eich

gwasanaeth
Nid oes unrhyw dOlam

ddonfon orcheb itch cartret
yn ardal Uonrug

ri)]
YSTORFA

LLANRUG

SPAR

GWERTHWR CARPEDI, rsns CARPED a FEINYL
CANNOEDD 0 DDEWIS 0 BATRYMAU A RHAI MEWN sroc

FFONIWCH UNRHYW AMSER:

WAUNFAWR (01286) 650552

CARPEDI GERAINT OWEN

STRYD FAWR, LLANBERIS 870840

Molchi, cribo a chlipio
cwn a chathod
o bob math

gan arbenigwyr

Bwyd ac anghenion
Anifeiliaid anwes bychan

Pysgod dwr oer
Offer pysgota

GARTH MAELOG
PET CENTRE AND GROOMING SALON

Dylan _\'1Z Dimensium 4, Caemarfon

David yn Hughes Gray Fitlock, Llandygai

Profiad Gwaith
Diolch i'r cyflogwyr a gefnogodd y disgyblion eleru eto. Dyrna rai
o'r gweithwyr:

yn cael eu harwain gan un 0

ddarlithwyr amryddawn yr
Adran Gymraeg. Bu Jason
Wlaford Davies yn darlithio ar y
gerdd 'Gwladys Rhys' gan W.J.
Gruffydd yn ogystal a son am
'Werthfa\vrogi Llenyddiaeth'.
Bu'r Ddr Branwen Jarvis yn
trafod thcrnau barddoniacth
Gerallr Lloyd Owen, a chafwyd
darhth ddifyr ar 'Un Nos Ola
Leuad ' gan y Dr Gerwyn
Williams. Bu'r diwrnod yn un
llwyddiannus dros ben ac yn ddi
os fe fydd 0 gymorth i bawb
gyda'u gwaith Lefcl A.

Jennie Lyn Morris, 13

Dydd Mcrcher, yr ail ar hugain
o Fedi, cafodd y cnw Lefel A
Astudiaethau Crefyddol gyfle i
fynychu Ysgol Undydd ym
Mangor. Cafwyd arnrywiaeth 0
ddarl ithoedd a oedd yn
canolbwyntio ar y cwrs Lefel A.
Ac yn y prynhawn cafwyd eyflc
i weld sleidiau 0 Israel. Cafwyd
rhagflas 0 fywyd coleg yIlt
Mangor.

Ddydd Gwencr, yr wythfed 0
Hydrcf, aerh criw Lcfel A
Cyrnracg 0 dan arweiniad Mrs
Gwenno Bebb i'r Ysgol Undydd
yn y Brifysgol ym Mangor.
Cafwyd amrywiacth 0
ddarlithoedd a phob un ohonynt

BIas ar fywyd Coleg

YDDI
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Ar agor trwy'r flwyddyn ar
gyfer priodasau, dathliadau,
bedydd, pen-blwydd a phob
achlysur arbennig arall. Gallwn
drefnu adloniant - disgo

a.y.y.b.
Bwrdd Pwl ar gael.

Bwydlen Bar a Restaurant.
Mae gennym bellach drwydded

lawn ty tafarn.

Hotel
it RestauJlOnt
Llanberis 870203

Cymdeithas Cyfeillion
Ysgol Brynrefail

Gorffennaf
1.Meira Pritchard, Llanrug (50)
2. Mair \Xlilliams, Bethel (38)
3. Yvonne Roberts, Gaerwen

(49)
Awst

1. V.W. Davies, Brynrefail (41)
2. Betty Roberts, Gaerwen (53)
3. Nan Rowlands, Bethel (66)

Medi
1. Maureen Williams (14)
2. D.W. Evans, Penisarwaun (7)
3. Merlynn Shelley, Fachwen

(36)

Llwyddiant i
Gyn-Ddisgybl

Dcrbyniodd Matthew Garnett
(Bethel) wobr ariannol fel un 0
enillwyr Ysgoloriaethau'r Ysgol
Beirianneg Elcctron eg a
Systcrnau Cyfrifiad urol yrn
Mhrifysgol CYITlrU,Bangor.

Dyfarnwyd yr ysgoloriaeth
iddo am ragori ar y gofynion
mynediad a osodwyd gan yr
Ysgol. Bydd yn asrudio ewrs BSc
mewn System au Cyfrifiad urol
gyda Seicoleg.

Rydyrn, fcl ysgol, yn ymfalchio
yn ei lwyddiant a dyrnunwn pob
lwc iddo yn ci gwrs.

Mr. Derek Willia1Jls, Mr. Andro Griffiths, Mr. Alun W)"1 Euans,
Mr. 'lWl11 J. Roberts a Mr Hugli R. JOl1es

'Nol ym mis Gorffcnnaf bu pum gwr pwysig iawn yn yrnweld a
disgyblion blwyddyn saith.

Cyn chwarelwyr cin hardal oeddynt, wedi dod i rannu atgofion
am fywyd y chwarel gynt

Cafodd y plant amser iwrando arnynt yn hel atgofion cyn mynd
ymlaen i'r neuadd i roi perfformiad iddynt o'u gwaith hwy ar y
chwarel.

Mwynhaodd y chwarelwyr a'r disgyblion y profiad yn fawr iawn
a diolch 0 waelod calon iddynt, Mr Derek Williams a Mr Andro
Griffiths 0 Ddinorwig; Mr Alun Wyn Evans 0 Ddeiniolen a Mr Twm
J. Roberts a Mr Hugh R. jones 0 Lanberis.

Ymwelwyr Pwysig lawn
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LAKESIDE
CHINESE TAKEAWAY

47 SOI"KYU FAWR
LLANBERIS

Ffon: 871840

AMBRYDAU
TSINEAIDD BLASUS
I'W BWYTA GARTREF

G\Nsith Ply",io :: Gosod Ceginau a Bathrwms
Gwaith cynnal a chadw 0 bob math

Cysylltwch a DOUG JONES, BRON EIFIONt WAUNFAWR
Ffon: (01286) 650363 (0797) 0318996 (symudol)

GWASANAETH ARGYFWNG' PLYMIO
24 awr y dydd - 7 diwmod yr wythnos

U

Uned lA BRYNAFON
LLANRUG

Flon: (01286) 674100 (dydd)
(01286) 650732 (fin nos)
FFENESTRI : DRYSAU
DOOREFN : GRlSIAl.:
GWAITH TURNIO

BLYCHAU CLOCIAt;
YCHAU OAL OFFERY!'lNAU
BLYCHAU ARDDA."JGOS

ARBENIGWYR TRWSIO
CYRFF CEIR

Uned 4, Stad Ddiwydiannol Brynafon, Uanrug

(01286) 678030

G.EV

Ein Taith Gerdded
Unwaith cto diolch i haelioni
rhieni a chyfeillion yr ysgol bu'r
daith yn llwyddiant mawr.

Acth y mwyafrif o'r disgyblion
i gerdded ar hyd Lon Eifion ac
er nad ocdd y tywydd yn wych
cafwyd hwyl fawr ar y daith.

Rha in hapus iawn wrth
gyrraedd yn 61 at Glwb Rygbi
Caernarfon, lIe roedd y bysys i'n
cludo'n 61 i'r ysgol ac eraill wedi
blino'n Ian!

Codwyd £2,500 ac a e th
hanner igronfa'r ysgol a'r harmer
arall i gronfa cyfeillion yr ysgol
fydd yn rnynd tuag at
adnewyddu y neuadd.

Diolch yn fawr iawn i bawb
am gefnogi'r fenter.

Yn rhifyn mis Medi o'r Eco fe
gofiwch i ni son am lwyddiant
criw o'r ysgol yng nghwis pop
Radio Cymru (rhanbarth y
Gogledd). Wedi'r llwyddiant yng
Nglan Llyn cafodd y tim, a
charfan 0 gefnogwyr, gyfle i fynd

i'r brif-ddinas i gystadlu yn y
rownd derfynol yn erbyn
pencampwyr y De. Felly ar Pedi
24, yn y bore bach,
cychwynnodd y daith hir, hir .. ,

Cafwyd cyfle cyn cystadlu i
ymweld a phrif a ryn iad a u

___________ __, Caerdydd. Adcilad y Cynulliad,
y canolfannau siopa ac wrtb
gwrs, Stadiwm y Mileniwm!

Daeth arnser y gystadleuacth
ae o'r rownd gyntaf dangosodd
tim Brynrefail eu gwybodaeth
cyffredinol anhygoel am )' sin
bop, Cymru a thu hwnt. Yn
naturiol felly, ar ddiwedd vr '
ernest Brynrcfail oedd ar y brig
- cto! Dyrna'r trydydd tro yn
olynol i Frynrefail gyflawni'r
gamp. Roedd hyd yn oed y
troellwr, Dafydd Du, yo Iud!

Llongyfarehiadau gwresog
felly i'r tim o Rwyddyn 11 -
Erin Eifion, Rachel Morris,
Eurig Roberts a c Owa in
Williams - ac i'w ccfnogwyr am
wneud y diwrnod yn un
cofiadwy. A fydd hi'n bosib eu
trcchu yng ngomcst 2000 tybed?

y tim ~~~dd/~gol~'~lgtlgha.'lo/cyffro'r recordio a I.leb llai na Mega .Vl1
y cefudir. Erin Ez.fzoll, EIJ11gRoberts, Racl1t!llVlorns ac Ouiain Williailis.

Paid a Bod Ofn

Murluniau igofio am
John Evans

Yo ystod yr wythnos draws
gwriciwlaidd ddiwedd tymor yr
haf 1999 bu disgyblion
Blwyddyn 7 Ysgol Brynrefail yn
brysur yn creu rnurluniau igofio
am John Evans 0 Waunfawr.
Gosodwyd cystadleuaeth gan
Antur Waunfawr yn gofyn i
ddisgyblion greu murlun igoffau
200 rnlwyddianr y cyfnod yr aeth
John Evans allan i America i
chwilio am yr Indiaid Cymreig.
Yn 61 yr hanes roedd
dlsgynyddion iMadog yn bodoli
felllwyth a enwid yo Fadogwys.
Aeth John Evans allan iAmerica
ichwilio amdanynt a daeth 0 hyd
ilwyth y Mandaniaid. Bu'n byw
hefo nhw am gyfnod.

Camp y disgyblion oedd creu
murlun oedd yn adlewyrchu ei
daith. Ar 61 clywed banes John
Evans ac edrych ar ddarnau 0
waith celf gan y Mandaniaid,
aeth y disgyblion ati i greu eu
lluniau eu hunain. Roedd }'
disgyblion yn peintio symbolau
Indiaidd a golygfeydd 0 hanes
John Evans ar ddarnau 0
ddefnydd. Wedyn roedd y eyfan
yn cael ei wnio at ei giIydd igreu
3 earthen fawr a dau ddam 0

waith papur.
Enillodd y disgyblion y wobr

gyntaf 0 £200 am y gwaith. Bu
cyn-ddisgyblion celf yn
cynorthwyo gyda'r gwaith.
CwbJhawyd y gwaith mewn 3
diwrnod ac roedd pob disgybl
ym mlwyddyn 7 wedi cymryd
rhan.

Gobeithio y bydd y gwaith yn
cael ei arddangos yn Uyfrgell
Caemarfon ym mis Tachwedd,
ynghyd a'r gwaith y mae Meic
Watts wcdi bod yn ei wneud fel
artist preswyl yn Ysgol Gynradd
Waunfawr.

Mae GWyI John Evans a
drefnwyd gan Antur Waunfawr
yo sicr wedi codi ymwybyddiaeth
y disgyblion o'r hanes ac maent
wedi elwa oJr profiadau maent
wedi eu cael.

Ymgynghorwyr Ariannol
Annlbynnol Ueol (sefydlwyd 1974)

Ff6n: (01248) 355055

CDH

Pa un otr rhain sydd
bwysicaf7
YSWIRIO EICH T'9 (I arbed

coiled Ichi):
YSWIRIO EICH CAR (i arbitd

coiled i chi); neu
YSWtRIO EtCH BYWYD (j
arbed coiled j' ch teulu)

Cysylltwch a'r Isod I weld mor
mad yw cost yswlriant gyda CDH

Andre (8ethel/llanberis)
Bryn (MOn)

Euryn (Ce8rnarfon a'r cylch)
John l:lflon (Penlsarwaunl

_I
Neville yn D.M.M., Llarlberis

Geln gynta'r
bechgyn 'fenga

Ysgol Brynrefail v Ysgol
Dyffryn Nantlle

Dechreuodd y gem yn ddisglair
ar 01iStephen Davies sgorio gol
gyntaf Brynrefail, daliodd
amddiffynwyr Nantlle yn galed
tan iddynt dynnu eu l1ygaid oddi
ar y bel, a dyna hi yng nghefn y
rhwyd, Guto Uywelyn oedd y
sgoriwr. Aeth pethau'n ddrwg i
Frynrefail ar 61 i Gareth Jones
fynd oddi ar y cae hefo problem
i'w ben-glin, ond daliodd Joseph
Simpson yr amddiffynwyr mewn
trcfn, a chyn pen dim sgoriodd
Deian ei gol gyntaf i'w gwneud
hi'n 3-0. Daeth y bedwaredd
eiliad CyIl i'r chwiban hanner
arnser, yr ail j Stephen Davies.
Dechreuodd yr ail hanner yo

dda ar 61 i Ifan a Kyle ddod ar
y cae i gymryd lle Carwyn a
Gareth. Ar 61 i Dafydd
Meredydd gael pas wych gan
Gruffudd Pritchard, doedd 0
ddim yn mynd ifethu, felly 5-0.
Ar 61 i'r burned ddod roedd
rhaid i un arall ddod a dyna be
ddigwyddodd. Sgoriodd Guto
Llywelyn ei ail o'r gem a dyna ni
wedi sicrhau ein lle yn ail gem
cwpan Cyrnru. Ar 61 ymdrech
dda gan N antlle, Brynrefail
ddaeth yn fuddugol.

Guto Llywelyn
Blwyddyn 7

L BRYNREFAIL
,
)



(01248) 352263

Bfodau
o safon ucfie(
ar 9Yfer eicfi
acfifysuron
ar6ennig

-

v I8U.§T~O WWW.WELCOME.TOfYBISTRO

FE FYDD YN DDOLIG CYN HIR!
FFONIWCH I GADW LLE ItCH PARTI

LLANBERIS
Ffcn 871278SIon Perchnogion: DANNY A NERVS ROBERTS

HEFYD
l1eiiiSistro ,\DELI DOLIG

Ffoniwch am fanylion

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

LLANRUG

,

Tynnir enwau buddugwyr y ram fawr ar y diwrnod
Gwyliau i ddau yng Nghaerdydd

Elw tuag at Gronfa'r Sefydliad Coffa, Uanrug

•
Pris mynediad: £1 oedolion; 50c plant

..,.-"- zs

Crefftwyr Lleol yn Arddangos a Gwerthu
Cytle am anrhegion Nadolig unigryw

Calendr 2000 - Hen luniau 'Bro'r Eco ar werth

ARDDANGOSFA AFFAIR GREFFTAU
Neuadd Ysgol Brynrefail, Llanrug

Dydd Sadwrn, 13 Tachwedd am 10.00am

Trin gwallt gan Ceri a
Morus a Sioe Ffasiynau
Pringles yng Ngwesty
Seiont Manor alII 7.30pm.

Tocynnau: £3.00
yn cynnwys paned

Fron: (01286) 831214

LLANRUG
Tachwedd 24

Ffermwyr Ifaoc Eryri

Yn y cyfarfod resaf, nos Fercher
'7 Tachwedd, bydd Mary
Vaughan Jones yn dod atom i roi
hanes ei thaith ddiweddaraf.
Cynhelir y cyfarfod ym
Mherusarwaun am7.30 or gloch
a bydd croeso cynnes i bawb.

PLAID CYMRU: Nos Fercher, 20
Hydref, cafwyd darlith ddiddorol
gan Dewi Jones 0 Ben-v-qroes ar
y cerddor a'r botanegydd enwog,
John Lloyd Williams.

Canolbwyntiodd y sraradwr ar
ddiddordeb Lloyd Williams ym
mlodau a phlanhigion Eryri, a'r
gwaith arbennig a gyflawnodd
gyda mwsoglau. Roedd yn fraint
cael un 0 fotanegwyr blaenllaw
Eryri heddiw yn son am un 0
natunaethwvr enwocaf dechrau'r
ganrif, a phrofodd y drafodaeth a'r
sylwadau a ddilynodd y ddarlith
bod y gynulleidfa wedi mwynhau'r
noson.

Enillydd raffl y noson oedd Helen
Parry.

rhai or hen offer a gwneud
gwelliannau rydym yn hyderus y
bvdd y cyfleusterau hyn yn fwy
diogel a deniadol i blant y pentref
a'u rheini.'

Sian Pritchard, eni//ydd y Gadair a Geraint /wan, enillydd T/ws yr Ifane
yn Eisteddfod Bentref Llanrug. Bydd many/ion yr eisteddfod yn yr

Atodiad Eisteddfodau yn y rhifyn nesei.

ar 12 Hydref gan y lIywydd, Mrs
Ann Ifans. Pleser oedd cael cwmni
Mrs Eurwen Evans, sy'n enedigol
o Gwm-y-glo ond yn byw bellach
ym Mhorthcawl. Braf oedd clywed
tod Mrs Jennie Williams yn
dymuno'n dda i ni fel cangen ac yn
anton ei chofion atom.

Bwriedir cyhoeddi erthyglau gan
aelodau sydd wedi dysgu Cymraeg
yn 'Y Wawr' cyn y Nadollg. Os oes
gan unrhyw aelod ddiddordeb
cysyllter a Meirwen am fwy 0
wybodaeth.

Bydd y gangen yn dathlu'r
Nadolig yn y Vaynol Arms, Nant
Peris ar 14 Rhagfyr. Enwau ac
arian (£8.00) i Olwen Huws yn y
cyfarfod nesaf os gwelwch yn
dda.

Mr Gwyn Roberts 0 Hufenfa De
Arfon oedd y gwr gwadd y mis
hwn a diddorol oedd gwrando
arno'n egluro sut y mae'r cwmni
wedi datblygu ers ei sefydlu yn
Rhydygwystl ym 1938. Cafwyd
cyfle i wylio fidio yn dang os sut
mae'r cwrnrn yn sicrhau fod yr holl
gynnyrch or ansawdd gorau
posib. Mwynhaodd pawb y caws
a gafwyd i'w brofi ar ddiwedd y
noson.

Mrs Nesta Jones, mam Bryn
Terfel, fydd y wraig wadd yn y
cyfarfod nesaf. Mae croeso i
aelodau newydd ymuno a ni.
CYNGOR LLANRUG I WELLA'R
MEYSYDD CHWARAE: Mewn
cyfarfod a gynhaliwyd ar safle dau
faes chwarae Llanrug yn
ddiweddar, penderfynodd Cyngor
Cymuned Llanrug fuddsoddi
£3,600 ar wella'r offer a'u
gwneud yn ddiogel. Bydd rhai o'r
offer sydd wedi dod i ben eu hoes
ac yn peri pryder 0 ran diogelwch
yn cael eu symud o'r safle a bydd
cadwynau newydd yn cael eu
gosod ar y siglemi i'w hatal rhag
cael eu cerndrin gan rai plant hyn.
Bydd siglen newydd yn cael ei
gosod i blant iau ym Maes
Chwarae Glan Moelyn, gyda lIawr
diogelwch newydd 0 dani.

Dywedodd Paul Rowlinson,
Cadeirydd y Cyngor: 'Mae'r
Cyngor yn rhoi blaenoriaeth uchel
ar sicrhau bod y meysydd chwarae
yn ddiogel l'r plant. Rydym hefyd
yn bryderus oherwydd fandaliaeth
gan rai o'r plant hyn. Trwy dynnu
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HURIO PREIFAT
YN UNIG

*LLEOL NEU HIRBELL

*LLANBERIS
871539

-

CEIR
ADA

PRIODAS: Yn ddiweddar yng
nghapel Soar, Pen-y-groes, gyda'r
Parchg Iwan Llewelyn Jones yn
gwasanaethu a Mrs Jennie
Roberts wrth yr organ, priodwyd
Gwilym Eifion, mab ieuengaf Mr a
Mrs William Owen Jones,
Gwelafon, Crawia a Miss Catrin
Morris, merch Mrs Menai Morris
a'r diweddar Mr Dafydd Morris,
Eryl, Ffordd y Branin, Pen-y-groes.

Y morwynion oedd Nia Morris,
Catrin Mer] McAlinden, Gwen
Angharyd Prys, Gwen Angharad
Roberts a'r gwas oedd Mr Llyr
Gilmour Jones.

Cynhaliwyd y wtedd briodas yng
Ngwesty'r Woodlands Hall, Nefyn
a threuliodd y cwpwl eu mis rnel
yn Andora. Mae'r briodfab yn
athro Gwyddoniaeth yn Ysgol
Tryfan, Bangor a'r briodferch yn
athrawes Gymraeg yn Ysgol
Bodedern, Ynys MOn. Bydd y ddau
yn cartrefu ym Mhenrhosgarnedd,
Bangor.

Dymunaidau da i'r ddau yn eu
bywyd priodasol.
I

CYDYMDEIMLWN yn arw ~ theulu
Park Villa, Ffordd yr Orsaf yn dilyn
marwolaeth Mrs Jennie Roberts.
Anfonwn ein cofion at Geraint a
1010 a'u teuluoedd.

Hefyd, bu farw Mr Emlyn
Roberts, Hyfrydle, Ffordd Crawia.
Anfonwn ein cydymdeimlad at ei
wraig, Rhiannon, ei fam, brawd a
chwaer.
I

DIOLCHIADAU: Dymuna Mrs Myfi
Roberts, Rhes Piastinon a'r teulu
ddiolch yn fawr iawn i bawb am
bob arwydd 0 gydymdeimlad a
ddangoswyd iddynt mewn
galwadau, cardiau, rhoddion a
llawer 0 gymwynasau eraill yn
dilyn marwolaeth Mr Harri
Robertrs. Diolch yn fawr iawn.
I

GWAELEDD: Dymunwn wellhad
buan i Mr John Wyn Owen, Llain
Delyn a Mrs K Williams. Llain
Gwta, Gwel Fynydd. Mae Mr
Owen yn Ysbyty Eryri am gyfnod
ac mae Mrs WiUiams wedi cael
damwain. Cofion gorau i'r ddau
ohonynt. Dymunwn yn dda hefyd
i Mrs M Roberts, Glan Moelyn sydd
wedi derbyn lIawdriniaeth yn
Ysbyty Llandudno yn ddiweddar.
MERCHED Y WAWR: Estynnwyd
croeso cynnes i bawb i'r cyfarfod

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed. FfOn: (01286) 677263
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Cefnogwch
•eln

Hysbysebwyr

y cyfarfod nesaf. Mae Cyngor
Gwynedd wedi cytuno torri'r
gardyfiant ar y grisiau i lawr i'r
afon gyferbyn a Phont Afon Efail
Bach.

PLYGU'R ECO: Gan nad oes
adeilad addas yng Nghaeathro ar
gyfer plygu'r Eco, ni fydd yn bosibl
i ni gymryd ein cyfrifoldeb
blynyddol yn y pent ref . Bydd
Pwyllgor Gwaith yr Eco yn trefnu
lIeoliad arall ym rnror Eco a
gobeithio y bydd trigolion Caeathro
yn medru teithio yno. Dosberthir
lIythyr i' r ffyddloniaid mewn da
bryd.

SYMUD TAl: Erbyn hyn mae
Alison a Graham wedi symud 0 4
Tai Glangwna i garafan cyn,
gobeithiwn, orffen eu cartref
newydd yn Y Groeslon,
Waunfawr, cyn y Nadolig.
Preswylydd newydd y ty yw Arwel
Griffiths, Annedd, Tai Brynteg
gynt. Drws nesaf iddo y delliad
newydd yw Mark Bee 0

Gaernarfon.
PWYLLGOR CAE CHWARAE:
Enillwyr y Tynfa Misol ar gyfer mis
Hydref oedd:
£40: Brenda Anderson, Tafarn
Bryngwna (53); £25: Richard
Jones, Ger y Twr (68); £ 15: Wil
Hughes, Cefn Gwern (48); £5:
Helen Jones. Maes y Coed (76).

GWASANAETHAU'R CAPEL:
Disgwylir y canlynol i bregethu yn
ystod mis Tachwedd:
7: 2.00 - Parch W.R. Williams;

14: 5 . 30 - Parc h Gw y nfor
Williams;
21: 2.00 . Parch W.R. Williams;
28: 5.30 - Parch Huw .John
Hughes, Pili Palas.

Cynhelir Ysgol Sui bob dydd Sui
am 11 y bore.
CYMDEITHAS CAE CHWARAE:
Cynhelir y Cyfarfod Cyffredinol
Blynyddol af nos Lun, 15
Tachwedd am 8.00 o'r gloch yn
Nhafarn Bryngwna. Cyfle , bawb
ddweua eu dweud.
TAITH SIOPA DOLIG: Cynhelir
Taith Siopa Dolig eleni i Ganolfan
Parc Trafford, Manceinion ar
ddydd Sadwrn. 27 Tachwedd.
GadaeJ Caeathro am 8.30 y bore
ae yn 61 erbyn 8 yr hwyr. Gellir
archebu lie ar y bws trwy gysylltu
a Jayne neu Tim LLoyd, Bodawel,
Ff6n: 677785. Y pris fydd
Oedolion . £5; plant 0 dan 16
£2.50.
IS-ETHOLIAD CYNGOR
GWYNEDD: Oherwydd etholiad
Eurig Wyn i Senedd Ewrop ar ran
Plaid Cymru a'i ymddiswyddiad fel
ein Cyngorydd Sir, cynhelir is
e tho Iiadar dd ydd Iau, 4
Tachwedd. Pleidleisir yng Nghapel
Caeathro. Yr ymgelswyr yw John
Gwynedd Jones (Plaid Cymru) a
Gwilym Owen Williams
(Annibynol).* Ty Rhydd * Bwyd Cartref *

* Prydau Plant * Vstafell Deulu *
* Cinio Oydd Sui Traddodiadol *

* Cerddoriaeth Fyw * Cwrw Go lawn *

Ffon: 650218WAUNFAWR

DARLITH MARCONI: Bydd Dar-lith
Marconi ar hanes gorsaf di-wifr
Marconi, Ceunant yn y Ganolfan,
Waunfawr am 7 .30yh nos Wener,
29 Hydref. Croeso i bawb.
CYNGOR CYMUNED: Cynhaliwyd
cyfarfod 0 Gyngor Cymuned y
Waunfawr yn y Ganolfan, y
Waunfawr ar 11 Hydref. Roedd y
Cyng Vera Roberts a Clive James
yn brsennol. Gan fod Cyngor
Gwynedd wedi gwrthod torri'r
tyfiant ar ochr ddwvreiniol y ffordd
newydd i 9yfeiriad Pontrug er
mwyn cadw'r gweledydd yn
ddiogel, bydd hyn yn arwain at y
tyfiant yn achosi problem beryglus
i draffig unwaith eto. Felly bydd y
Cyngor yn pwyso am i led y torriad
cylchol gael ei estyn yn 61er mwyn
cynnwys yr 011 o'r hyn sydd dan
reolaeth ar hyn 0 bryd. Fodd
bynnag, disgwylir y bydd wyneb ar
y pafin wrth y rhodfeydd sy'n
arwain at Bennant, Tryfan a Mur
Matthew 0 dan gylch cynnal a
chadw Adran Briffyrdd Cyngor
Gwynedd. Erbyn hyn ceir ffr arn
caead haearn newydd ar y gwli ger
y gylchfan. Ar y Haw aral1nid oedd
yr esboniad am godi coedwig 0
arwyddion IIwybrau cyhoeddus
pren trwy'r ardal yn dal dwr ae ym
marn y Cyngor bu gwastraff mawr
o arian cyhoeddus.

Penderfynwyd bod y Cyngor
Cmuned yn derbyn y brydles gan
Gyngor Gwynedd am gyfrifoldeb y
lie chwarae newydd i blant bach.
Gofvnnir am gyfarfod gyda'r
Pwylgor Cae Chwarae ynglyn a'r
manvlion cynnal a chadw.

Cefnogwyd cais cynllunio am le
parcio yn Nelfryn, yn amodol fod y
Ilain pafin arfaethedig yn cae I ei
amddiffyn ar gyfer y dyfodol. Nid
oedd gwrthwynebiad am estyniad
ar gyfer elwb newydd parhaol ger
y pwll notio yng Nghanolfan
Glangwna.

Rhoddwyd y grantiau canlynol i
fudiadau'r pentref:
Cymdeithas Cae Chwarae
Caeathro - £ 150; Ysgol Felthrin
y Bontnewydd - £50; Ysgol Sui
y Pentref - £75; Mynwent
Caeathro - £200.

Oherwydd pwysigrwydd
Gwarchodaeth Gymdogaethol i
ddiog elwch cymuned 01,
pehderfynwyd gohirio'r mater tan

profedigaeth 0 golli Mam a Nain
annwyl, sef y ddiweddar Elizabeth
Williams Jones (Beti). Diolch hefyd
i bob un a gyfrannodd mar hael i
Gymdeithas Gerdd William
Matthias,
DIOlCH: Dymuna David a Nia
Jones (15 Bro Waun) ddiolch i'w
t euIu a ' u f f rind iau am eu
caredigrwydd ar achlysur geni eu
mab bychan, loan Daniel.
PEN-BLWYDD PRIODAS:
Llongyfarchiadau i Dewi a Beryl
Jones, Dol-y-coed ar ddathlu eu
Priodas Berl.
GENEDIGAETH: Uongyfarchiadau
i Bernard a Pat Parry, 1 Bryn Golau
ar ddod yn daid a nain i wyres fach
arall, EnHI Alaw, merch i Hat ac
Alun a chwaer fach I Lowri. Mae
hetyd yn or-wyres tach i Mr a Mrs
Evan Hughes, 3 Bryn Golau.
DATHLU PEN-BLWYDD: Bu Mrs M
Jones, Pant Cae Haidd, sydd yng
nghartref preswyl Y Faelas yn
Llanrug yn dathlu cyrraedd ei phen
blwydd yn 97 mlwydd oed.
Llongyfarchiadau cynnes i chi Mrs
Jones.
PRI00AS: Llonqvfar chiadau i
Rhiannon ac Andrew, Gwylfa ar
achlvsur eu priodas yn ddiweddar.
Mae gan Rhiannon gysylltiad a'r
pentref gan i'w thaid, y Parch T.J.
Hughes, fod yn weinidog yng
nghapel Croesywaun am gyfnod.
YN YR YSBYTY: Anfonwn ein
cof.ion at Mrs Catherine Williams,
Tref Eilian a Mr Trevor Beech,
Bronallt sydd yn yr ysbyty ym
Mangor.
AR Y TELEDU: Gwelwyd Eurwyn
Thomas a Pryderi, Stad Tref Eilian
ar y rhaglen 'Cerdvn Post' yn
ddiweddar. Llongyf a rchi adau
iddynt am wneud rnor dda.
DIOLCH: Mewn cyfarfod misol yr
Henaduriaeth a gynhaliwyd yng
nghapel Bethel yn ddiweddar,
dlolchwyd i Mr Arthur Ellis. Min y
Nant am ei wasanaeth fel blaenor
am 40 mlynedd.
CYDYMDEIMLO: Anfonwn ein
cydymdeimlad dwysaf at Mr 1010
Hu\,/Vs Roberts, Bodrida yn el
brofedigaeth 0 golli ei fam.
DYMUNO'N DDA: Dymunwn yn
dda i Anwen Jones. Llwyn Afon
sydd wedi cychwyn cwrs
Technegydd Fferyllydd yn Ysbyty
GwYnedd.

IEUAN
WILLIAMS
Glanffrwd
DEINIOLEN

(01286) 870484
* 8ysiau 0 12 i 53 sedd
* Teithiau Lleol a Thramor
* Gwaith Contract
* Telerau arbennig i

bensiynwyr I myfyrwyr
a phlant ysgol.

CLWB 300: Dyma restr yr enillwyr
am tis Medi: 1. £40: MIs Karen
Humphreys, Snowdonia Park
Hotel; 2. £25: Morus Elfryn,
l.lwvdiarth: 3. £10: Marqaret
Jones, Clyn Ceris.
CYMDEITHAS LENYDDOL:
Cafwyd dechrau da iawn i dymor
y gaeaf o'r Gymdeithas nos Lun
diwethaf. gyda Mrs Mattie
Hughes, Llanberis a Pharti Ll.iwedd
yn ein diddanu. Roedd Mrs Carys
Edwards o'r Parc y Bala gyda nhw
hefyd, a chawsom wledd o'l
chlywed hi, yn ei ffordd ddvrnunol,
yn canu. Y Llywydd oedd Mr
Humphrey Jones a diolchodd Mrs
Margaret Owen i'r parti. Y rnis
nesaf ar 8 Tachwedd, Mr Gerallt
Lloyd Owen fydd y siaradwr ar y
testun 'Hwyl y Talwrn'. Noson dda
lawn eto i ddod. Beth am ymuno
a'r Gymdeithas eleni - mae rhaglen
arnrvwiol wedi ei thretnu am y
gaeaf. Tal aeJodaeth £3.00.

SEFYDLIAD Y MERCHED: Mrs
Eurwen Llywelyn Jones 0
Fethesda oedd y wraig wadd yn y
Setydliad yr wythnos diwethaf yn
siarad am ei hymweliad a Stoney
Creek yng Nghanada gydag
amryw 0 aelodau eraill 0 adran
Gwynedd/Caernarfon o 'r
Sefydliad. Mynd yno i ddathlu
sefydlu'r cyfarfod cyntaf gan
mlynedd yn 61 yr oeddynt.
Rhoddodd Mrs Jones yr hanes
trosodd mewn ffordd hwyliog tros
ben. Diolchwyd iddi gan Mrs Pat
Parry. Y mis nesaf, 2 Tachwedd
cynhelir y Cyfarfod Blynyddol.
Croeso cynnes i aelodau hen a
newydd i vrnuno.
CYFEILLION MARCONI: Nos
Wener, 29 Hydref cynhelir
cyfarfod o'r gymdeithas Cyfeillion
Marconi yn y Ganolfan am 7.30
pan y ceir darlith gan yr Athro
David Last. Sefydlwyd y
gymdelthas hon i goffau a
chadw'n fyw y cysylltiadau Ileal
a'r gwr enwog. Cadeirydd y noson
fydd Mr Gwilym 0Williams, Fferm
Bodhyfryd, Cadeirydd y mudiad
sydd a chynrychiolwyr 0 blwyfi
Waunfawr a Llanrug ar y pwyllgor.
DYMUNA Alma, Rob, Huw a Nan
ddiolch am bob arwydd 0
gydymdeimlad a charedlgrwydd a
ddangoswyd iddynt yn eu

Cam.era yn ngo18l Heulwen Hughes, Argoed. FfOn: (01286) 650556

MfS Nan Roberts, Pantafon. FfOn: (01286) 650570

WAUNFAWR CAEATHRO
Clive James, Hafan. Bryn Gwna.

FfOn: (01286t 679501 (gwaith). 677438 (cartreft

-



Sioned Alaw. Prii Lenor yr adran
cynradd, Eisteddfod Bentref

Penisarwaun
yr Offeren a phregethwyd gan y
Parch Gareth Parry. Rhoddir diolch
i athrawon yr ysgol Sui a baratodd
y plant. Yn y prynhawn cafwyd
Gosber gyda'r Parch Gordon
Owen, Bangor yn bregethwr
gwadd. Arweiniwvd y
gwasanaeth unwaith eto gan y
Curad-mewn-gofal. Cafwyd gwyl
lewyrehus iawn a diolchri hefyd i
bawb a roddodd o'u hamser a'u
doniau j addurno'r eglwys mor
hardd. Nos Lun 11 Hydref
cynhaliwyd Ffarr Cynhaeaf yn
Neuadd yr Eglwys a diolchir i bwb
am eu eefnogaeth.
GWYL SANT DEINIOLEN: Nos
Fwrth 23 Tachwedd am 7 o'r
gloch cynhelir gwasanaeth y
Cymun Bendigaid yn Eglwys
Santes Helen i ddathlu Gwyl Sant
Deiniolen, nawddsant yr hen blwyf
(Llanddeiniolen). Roedd Deiniolen
yn fab i Deiniol Wyn a sefydlodd
Bangor. Ef hefyd yw Deiniolfab,
nawddsant Llanddanlel-fab, M6n.
CYNHADLEDD DDEONIAETHOL:
Cynhelir Cynhadledd Deoniaeth
Arfon yn Neuadd Goffa Pen-y
groes, nos lau 11 Tachwedd am
7.30pm.
CYNGOR PLWYF EGLWYSIG:
Cynhelir cyfarfod nesaf y Cyngor
Plwyf Eglwysig yn Neuadd yr
Eglwys, nos lau 18 Taehwedd am
7pm.
I _

GRWP DRAMA: Cyfarfu'r Grwp yn
Neuadd yr Eglwys yn ddiweddar
ac eisoes dewiswyd drama i'w
pherfformio rhywbryd vn y
dyfodol. Os oes pobl a diddordeb
yn yr ochr 'dechnegol/setiau'
byddem yn falch 0 gael eu ewmni
yn y cyfarfod nesaf a gynhelir ar
nos Fercher, 10 Taehwedd yn
Neuadd yr Eglwys, Perusarwaun
am 7 o'r gloch.
I

PWYLLGOR NEUADD: Tynnwyd
Clwb Cant Hydref a'r enillwyr
Iwcus oedd: 1. Jean Roberts, Tal
Croesion; 2. Teulu Cynefin,
Deiniolen; 3. Margaret Williams,
Carrog. Nos Wener cynhatiwyd
noson i ddathlu llwvddrant John
Eifion ar ennill y Rhuban Glas. Ceir
hanes a lIuniau o'r noson yn y
rhifyn nesaf.
LLONGYFARCHIADAU: i Marl
Deiniol ar ennill lIu 0 wobrau yn
Eisteddfod Llanrug ae yn arbenruq
ar ennill Cwpan fel y lIefarydd
gorau yn yr Adran Cynradd. Hefyd
Lois ac Alis, Gwyddfor ar eu
IIwyddiannau hwythau. Da iawn
genod!
PLYGU'R ECO: Diolchir I' r ffrindiau
a ddaeth i blygu'r Eco yn Neuadd
yr Eglwys y mis diwethaf an
diolch i Swyddogion yr Eglwys am
gael defnyddio'r Neuadd.
Gorffennwyd y plygu erbyn 7.40.
Oiolch am y cydweithrediad.

Erin fifion. Prif Lenor yr Ifane,
Eisteddfod Bentref Penisarwaun
Annette Bryn Parri i'r cystadleuwyr
wrth gyfeilio yn arnhrisiadwv.
Hoffai'r Pwyllgor ddiolch i bawb
fu'n hvfforddt a ehefnogi'r plant
ond rhaid dioleh yn arbennig i
Marina Jones am el gwaith
arbennig yn hyfforddi'r lant iau yn
ystod y sesiynau ymarfer.

Fet sy'n arferol bellach roedd
plant Ysgol Gvrnmed Penisarwaun
wedi bod yn brysur iawn dan
oruchwyliaeth yr athrawon yn
ysgrifennu ae arlumo Hoffai'r
Pwyllgor ddiolch 0 galon I staff yr
ysgol am eu gwaith caled a'u
eefnogaeth i'r Eisteddfod. Roedd
Sonia Edwards (Beirniad
Llenyddol) a Margaret Jones
(Beirniad Arlunio) yn nodi yn eu
beirniadaethau eu pleser 0 weld
safon y gwaith. Roedd nifer dda o'r
plant cynradd ac oedollon wedi
bod yn brysur gartref hefyd yn
paratoi gwaith arlunio,
ffotograffiaeth, gwaith lIaw a
choginio a feirniadwyd gan Anita
Long. Unwaith eto yn 61y beirniad
roedd safon y rhai a ddaeth i'r brig
yn uchel iawn.

Braf iawn hefyd oedd croesawu
Eurgain Haf Ifans, un 0 blant y
pent ref sydd bellaeh wedi
ymgartrefu yng Nghaerdydd, i fod
yn Llywydd yr Bsteddfod. Mewn
perl 0 anerchiad soruodd Eurgain
am ei hatgofion hi 0 gystadlu yn yr
Eisteddfod tra'n blentyn, a
dyfynnodd o'i dyddiaduron
plentyndod. Fel cyn-enillydd Tartan
a Chwpan y Prif Lenorion
cyflwynodd Eurgaln Darian yr
Eisteddfod i'n Prif Lenor Oedran
Cynradd, Sioned Alaw Wilhams, a
Chwpan yr Eisteddfod I'n Prlf
Lenor Oed ran Uwchradd, Erin
Eifion. Yn 61 sylwadau y berrniad
lIenyddol Sonia Edwards mae
posibilrwydd cryf y bydd dwy arall
o'r pentref yn dilyn 61troed Eurgain
ac yn enillwyr cenedlaethol yn y
dyfodol.

Ar ddlwedd noson hwyliog a
hapus talwyd y diolchiadau i'r lIu
o bobl weithgar yn y pentref gan
Carys Jones, Cadeirydd Pwyllgor
yr Eisteddfod. Fel ym mhob
blwyddyn mae IIwyddiant yr
Eisteddfod yn IIwyr ddibynnol ar
frwdfrydedd a gweithgarwch nifer
fawr 0 bobl. Hoffa,' r Pwyllgor
hefyd ddiolch r'r cvrnderthasau,
busnesau Ileal ae unigollon sydd
wedi cyfrannu'n ariannol tuag at yr
Eisteddfod eleni.
EGLWYS SANTES HELEN: Dydd
Sui 10 Hydref cynhaliwyd Gwyl
Ddiolchgarwch an y Cynhaeaf. Yn
y bore cafwyd gwasanaeth Cymun
Teuluol gyda phlant yr Ysgol SuI
yn cymryd rhan. Eu thema elenl
oedd dlolch am anifeiliaid a
chafwyd cyflwyniad 0 Arch Noa a
holl greduriaid y maes. Dathlwyd
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YSGOL SUL BOSRA: Fore Sui, 17
Hydref cynhaliwyd Gwasanaeth
Diolchgarwch y Plant. Braf oedd
gweld lIond set fawr 0 blant ifanc
iawn, rhai uwchradd ac athrawon
yn cynnal gwasanaeth arbennig 0
dan y teitl, 'Glas, glas blaned'.
Neges y gwasanaeth oedd ar i
ninnau warehod ein planed i'r
fileniwm nesaf a sicrhau fod y
drydedd blaned yn saff yn y
drydedd fileniwm. Cyflwynwyd y
casgliad hael tuag at achos da sef
Cinio Nadolig Henoed y pentref.
Edrychir ymlaen rwan am fynd i
weld 'Gwr y Gwyrthiau' i Theatr
Gwynedd.
DIOLCH: Dymuna Mary Elliott
ddiolch yn ddiffuant am y
caredigrwydd arbennig a
dderbyniodd wedi'i thriniaeth yn
Ysbyty Gwynedd. Dioleh am y lIu
cardiau, rho ddron. blodau,
galwadau ffOn ac ymweliadau.
Dioleh 0 galon.
•
EISTEDDFOD BENTREF: Nos
Wener 15 Hydref roedd Neuadd
Gymuned Penisarwaun yn lIawn i'r
ymylon ar gyfer yr Eisteddfod
Bentref. Dan arweiniad medrus a
di-ffwdan Elizabeth Jones, Delyth
Williams ae Eifion Harding eafwyd
cystadlu brwd 0 6 o'r gloch tan
ymhell wedi hanner nos, gyda'r
ddau feirniad ar gyfer y
eystadleuthau Ilwyfan, Rhian
Cadwaladr (LLefaru) a Guto Puw
(Cerddoriaeth) yn eanmol safon
uchel y rhai a ddaeth i'r brig.
Llawer 0 ddiolch i'r bermiaid am eu
sytwadau adeiladol fydd yn sicr yn
gymorth r'r plant a'r hyfforddwyr
yn y dvtodol, ac hefyd am fod mor
barod i ymuno yn hwyl y noson
wrth feirniadau'r cystadleuthau
ysgafnaeh! Roedd cefnogaeth

ros

PRIODAS: Pob dymuniad da i
Rebecca a'i phriod ar achlysur eu
priodas yn ddiweddar.
URDD ADRAN BENTREF: Bydd
cyfarfodydd yr Urdd yn cychwyn
nos Fawrth 2 Tachwedd yn y
Neuadd Gymuned am 6.00. T~U
aelodaeth eleni fydd £4 i blant 0
Blwyddyn 2 i fyny. Cychwynnir y
gweithgareddau gyda Noson 0
Ymaelodi a Gem Bingo.
TRIP SIOPA: Trefnir trip i Gaer
dydd Sadwrn, 4 Rhagfyr. Bydd y
bws yn aros ar y ffordd adref i gael
lIuniaeth yn Traveller's Inn. Pris y
bws yw £6. Enwau i Jean Jones
(Ff6n: 872384). Bydd y bws yn
cychwyn am 8 o'r gloch.
GWELLHAD: Anfonir ein cofion
anwylaf at bawb sy'n sal yn y
pentref a da deal fod Mary Elliott
yn gwella ac mae pawb yn cofio
ati.
CINIO'R HENOED: Ovrnuna'r
Pwyllgor ddiolch i bawb a
gefnogodd y Noson Bingo. Diolchir
hefyd i Bwyllgor Carnifal, Eglwys
Santes Helen am eu rhodd
haelionus iawn. Gwerthfawrogir
casgliad hael Ysgol Sui Bosra
hefyd yn dilyn eu gwasanaeth
Diolchgarwch.

Cy nhe Iir Ffai r Nadol ig,
Tachwedd 12 yn yr Ysgol
Gymuned am 6.30 tuag at gronfa
Cinio'r Henoed.
YSGOLION SUL Y PENTREF: Bydd
cyfle i'r plant gael ymweld a Theatr
Gwynedd bnawn Sui, 28
Tachwedd i fwynhau ffilm wedi'i
hanimeiddio 0 dan y teitl 'Gwr y
Gwyrthiau'. Pris fydd £1.70 i blant
a £3 i athrawon. Fe drefnir bws i
gludo'r plant. Enwau i Elizabeth
Jones a Jen Hughes, Aljen os
gwelwch yn dda.

Cartref a Chynnwys
Teithio • Car
Anifail Anwes

Gwasanaeth Torri Lawr

Dewis 0 yswiriant
yn rhoi gwerth
eich arian.

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. FfOn: 677263

Mrs Am Evans, Sycharth. FfOn: (01286) 872407

PENISARWAUN
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aveil
Roberts

CIGYDD
London House
LLANRUG

Ffon: (01286) 673574
PEN CIGYDD Y FRO
Yr wyn lIeol mwyaf blasus

Selsig cartref
Cigoedd parod j'w bwyta

Archebion ar gyfer y rhewgist
MYNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM Nil

BYSIAU ARF N
LLANRUG
(Eric Morris)

Ffon: (01286) 675175 a 677858

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

Anfomoyd )' II'OI 11Wl1 alO/11gall Deun Ellis, Field Terrace, Llanberis.
Tybed pryd )' 1_\!/OIU'),d Y llun? Roedd .}'1011he ibio Rhesdai Efrog a P,C coria
a'r Faenol dipyn culacli bryd 11)"11'l_\,! A phan d_"l111W)'d)' 111111nid ocdd
SOli alii J' coed (a gafodd eu torn _\'llvnedd) ar ochr )1 Pare. Ond nid
yza'n lun cynnar laWII ychuiauh, gall fad tai MlJeS Derlsoyn 1 'tu gzucld

at j.' dde.-

a chynDdoe .. •. cyn torm . . .
plannu'r coed

gyfer y gweithdai ac i adnabod eu
hanghenion. Mae'n wybyddus
eisoes bod un grwp
cydweithredol 0 artistiaid a
chynllunwyr yn dangos
diddordeb yn y safle, ond mae'n
hollbwysig bod yr ardal gyfan yn
ymwybodol o'r datblygiad yma
a'r cyfle sydd ar gael ar gyfer
sefydlu gweithdai neu ganolfan
bwrpasol ar gyfer busnesau
amrywiol. Gobeithir cael
cyfleusterau yn yr adeilad ar
gyfer defnyddio'r dechnolcg
newydd. Bwriad y Cyngor Sir yw
gwahodd cynigion am yr
Unedau yn syth ar 61 cwblhau
adeiladu. Bydd rhaid i'r
defnyddwyr gael eu syniadau a'u
cynlluniau busnes yn barod
erbyn hynny.
Mae'r grwp llywio yn bwnadu

paratoi holiadur er mwyn casglu
gwybodaeth a syniadau yn y
cylch ar gyfer y datblygiad
diddorol hwn felly, os oes
gennych syniadau ar gyfer
defnydd o'r Unedau rhowch
wybod trwy'r holiadur.

a chynhenid. Prif fwriad y
strategaeth yw dod a budd
economaidd gwirioneddol i'r
ardal.
Dewiswyd deg cynrychiolydd

yn y cyfarfod idrafod manylion
y cynllun gyda chynrychiolydd 0
Gyngor Gwynedd a threfnwyd
cyfarfod o'r grwp yma ar gyfer
nos Iau 7 Hydref Adroddwyd yn
y cyfarfod bod pryniant y safle
wedi'i gwblhau a chaniatad
cynllunio wedi ei roi i'r
datblygiad yn amodol i'r adeilad
newydd gynnwys rhyw nodwedd
o'r hen ysgol. Bydd yr holl
ddatblygiad yn cosrio tua
£800,000, gyda'r arian yn dod 0
goffrau'r Cyngor Sir, WDA a'r
Cynulliad.

Bu cryn drafod ar ddyluniad yr
adeilad ar gyfer y gweithdai
newydd ac anghenion y
defnyddwyr posib. Cofynnwyd
i'r Pensaer baratoi dyluniad
amlinellol ar sail y drafodacth ar
gyfer y cyfarfod nesaf.

Pwysleisiwyd yr angen j ddod
o hyd i ddefnyddwyr Ileal ar

gynrychiolaeth gref o'r pentrefwyr
gan y Cynghorydd Pat Larsen ac
eglurwyd cefndir y eynlluniau ar
gyfer y safle gan Sioned Williams
a Dewi Hughes 0' r Ad ran
Gynllunio. Oherwydd y dirywiad
enfawr yn ansawdd yr adeilad
presennol, bydd vn hanfodol ei
ddymchwel ac adeiladu o 'r
newydd adeilad fydd yn eynnwys
o ddeg i bytheg 0 unedau ar gyfer
gwahanol grefftau, gyda slop,
caffi, toiledau a maes parcio.
Cafwyd gair ymhellach gan Ted
Sylvester, Glanffrwd a oedd yn
cynryehioli grwp 0 grefftwyr lIeol
a oedd yn dangos cryn ddiddordeb
mewn datblygiad o'r fath.

Ar derfyn y cyfarfod etholwyd
grwp lIywio 0 ddeg 0 blith y
pentrefwyr i fOO yn rhan o'r
trafod aethau parthed y
datblygiadau arfaethedig, sef y
Cynghorydd Keith Jones, John
Meirion Morris, Dafydd G. Ellis,
Gwyn Hefin Jones, Dafydd
Williams, Geraint George, Tim
Sylvester, Catrin Thomas, l.own
Roberts Williams a Liz Mead.
Cyfarfu'r grwp nos lau 7 Hydref
pryd y trafodwyd natur yr adeilad
newydd, pwvsiqrwvdd cyflenwi
anghenion Ileal a'r bwriad 0 baratoi
holiadur a doosberthrr yn yr ardal
I roi cyfle i bawb gyflwyno eu
syniadau ar y defnydd onocou o'r
unedau 0 fewn yr adeilad.
EGLWYS BRESBYTERAIDD
BRYNREFAIL: Trefn yr oedfaon am
fis Tachwedd
7: Mr Evan Jones, Bontnewydd
am 5.30; 14: Mr Richard Lloyd
Jones, Bethel am 10 Y bore; 21:
Mr David Williams, Bethel am
5.30; 28: Parch Emrys Thomas,
Caernarfon am 2 y pnawn.

Gwaith Newydd yn yr Hen
Ysgol
Yn adran newyddion pentref
Brynrefail ceir hanes y Cyfarfod
Cyhoeddus a gynhaliwyd yng
Nghapel Brynrefail i drafod y
datblygiad arfaethedig ar safle
hen Ysgol Ramadeg Brynrefail.
Llwyddwyd i gael nawdd
sylweddol drwy Strategaeth
Ardal y Lechen i ddatblygu'r
saf1e ar gyfer sefydlu gweithdai
newydd ar gyfer busnesau bach

--------------------------

ITR~DE~ILDICwm y Glo
FionIFfacs: (01286) 870882
Gwasanaeth Fframio
Lluniau 0 bob math
ar gael ar y safle
Prisiau Rhesymol

Arddangosfa
o luniau gwreiddiol
gan Artistiaid LIeoi

Richard S. Humphreys

ORIEL
I

CWM

CYMDEITHAS Y CHWIORYDD:
Daeth tymor y Gymdeithas i ben
am eleni nos lau, Hydref 14 pryd
y daeth cynulliad da ynghyd i'r
cyfarfod a gynhaliwyd yn y Festri.
Y cadeirydd oedd Alice Williams a
chvrnerwvd at y rhannau arweiniol
gan Rhian Jones, 3 Trem Eilian.
Estynnodd y cadeirydd groeso
cynnes i wr qwaod y noson set Dei
Tomos, Nant Peris. Treuliwyd
noson bleserus yn ei gwmni yn son
am ei deithiau ar dri chyfandir.
Trwy gyfrwng cyfres 0 sleidiau
godidog a sylwebaeth fywiog ac
addvsqiadol cafwyd blasu ffordd 0
fyw y brodorion ar y daith i
Timbuktu, mwynhau golygfeydd
unigryw y Grand Canyon a phrofi
ehangder mynyddoedd yr
Himalaya. Diolchwyd am noson
arbennig i gloi'r tymor gan Dafydd
G. Ellis, Gweledfa. Gofalwyd am y
lIuniaeth gan Dilys Jones, Cytir a
Carol Houston, 2 Trem Eilian.
Cafwyd Pwyllgor ar y tertyn dan
lywyddiaeth Verna Jones i ymdrin
a rhai materion angenrheidiol. Gan
fod y chwiorydd wedi agor y drws
,'r brodyr fynychu'r cyfarfod ers
tro a'r Gymdeithas wedi mynd 0
nerth i nerth, pasiwyd mai priodol
fyddai cvtemo au o hyn ymlaen fel
Cymdeithas y Capel. Cafwyd gair
o ddiolch gan yr ysgrifennydd
Lowri Roberts Waliams am ymateb
yr aelodau a'r gefnogaeth
ddangoswyd i'r Gymdeithas
unwaith eto eleni. Mynegwyd gair
o ddiolch i'r swyddogion presennol
ynghyd a'r trysorydd Ellen George
am eu gwaith gan Alice Williams.
Etholwyd y swyddogion canlynol
i weithredu am y flwyddyn 2000:
Llywydd Jennie Hughes, Bryn
Parc; Ysgrifennydd Mair Wyn
Davies, Ael y Glyn; Trysorydd
Dafydd G. Ellis, Gweledfa.

Yn ystod y mis trefnwyd
casgliad blynyddol tuag at
Gymdeithas y Beiblau gan Jennie
Roberts, 2 Ffrwd Madog ae Ifanwy
Jones, Rhandrr. Casglwyd y swm
o £71.
YR HEN YSGOL RAMADEG:
Cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus
yn y Festn nos lau, 23 Medi wedi
ei drefnu gan y Cyngor Sir sydd
erbyn hyn yn berchnogion yr
adeilad a'r tir cysylltiedig o'i
gwmpas. Croesawyd y

Camera Y" "90fal Gwyndaf Hughes. Glascoed, Llanrug. Ff6n: 677263

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

BRYNREFAIL
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MACHINE CENTRE
21 Stryd Fawr

PORTHA'=THV/V
Ffcn:

(0248) 714043
neu C'ton 674520
Eoau, Nodwyddau
ac ati mewn stoc

PEIDIWCH A
GORI AR STORI
ANFONWCHHI

I'RECO

Glenda a Tecwyn
DIOLCH: Dymuna Mrs Morfydd
Jones ddiolch am bob arwydd 0
gydymdeimlad a ddangoswyd
tuag ati hi a'i theulu yn eu
profedlgaeth. Carai ddiolch i'r
Parehedig John Pritchard am ei
wasanaeth yn y cartref a'r Nant;
i'r meddygon ac aelodau'r
feddygfa Waunfawr am eu gofal
earedig dros y blynyddoedd; I Mr
Arfon Phillips am fod yn gymydog
a ffrlnd di-quro ae i Mr Myrddin
Pritchard am ei drefniadau trylwyr.
DIOLCH: Dymuna Eddie Lennon,
Plas Tirion, ddiolch yn ddiffuant i
bawb am y caredigrwydd a
ddangoswyd tuag ate ar ddathlu ei
ben-blwydd yn 70 oed.
DIOLCH: Hoffai Mildred Pritchard,
60 Maes Padarn ddiolch i'w
pherthnasau, cymdogion a
chyfeillion am y cerdlau, anrhegion
a blodau a dderbyniodd train aros
yn Ysbyty Gwynedd.

Nt all geiriau ddatgan ei
gwerthfawrogiad a'i diolchiadau
gwresocaf i Mrs Malley a staff
Bron Eryri lie y derbyniodd y fath
garedigrwydd. Duw a'ch bendithio
i gyd a bydded i chwi allu parhau
a'r gwaith da am flynyddoedd i
ddod.

Jones, merch Gibert ae Elizabeth
Jones, Bod Gwilvm. 7 Rhes
Cambrian. Dymuna Tecwyn a
Glenda ddioleh i'w teulu, ffrindiau
a chvrndoqron ym mro'r Eco am y
lIu anrhegion, arian a ehardiau a
dderbyniwyd. Diolch yn fawr.

FIAT
FIAT

-Oelyth a Kerry
DIOLCH: Hoffal Anwen Glyn
Roberts a'r teulu, Tan-v-coed, Fran
Goch ddiolch 0 galon i'w teulu,
ffrindiau a ehymdogion am yr
anrhegion a'r arian a dderbyniodd
train Forwyn Carnifal Llanberis.
Otolch hefyd i Christine air
pwyllgor am bopeth. Diolch hefyd
I bawb am y eardiau, anrhegion a'r
galwadau ff6n tra bu Anwen yn yr
ysbyty.
PRIODAS: Ar 4 Awst yn Jamaica,
priodwyd Tecwyn Hughes, mab
Robert ac Ann Hughes, Elidrr, Ael
v-qarth, Caernarfon a Glenda

Llongyfarchiadau.
Ymdrechu y flwyddyn yma i

wneud NVO mae Mrs Y Owen,
Mrs Sh. Davies, Mr S. Llywelyn.
Pob Iwe i'r trio
CYWIRIAD: Yn rhifyn diwethaf yr
Eeo roedd gair 0 ddiolch gan
deulu'r ddiweddar Beryl Janet
Owen, 46 Maes Padarn.
Diolchwyd am y rhoddion at
Feddygfa Llanberis. Ymddiheurwn
i'r teulu fod y swm a gyfranwyd er
cot amdani, sef £849, trwy
amryfusedd wedi ei adael allan o'r
nodyn.
PRIODAS: Ar 22 Medi ym
Mhaffos, Ynys Cyprus, priododd
Delyth Eronwy, merch Bert ac Ann
Parry, Sycharth, Llanberis a Kerry
John 0 Calgary, Canada. Cafwyd
bendith i'r briodas ar 10 Hydref
yng Nghapel Coch. Llanberis
mewn gwasanaeth dan arweiniad
y Parchedig John Pritchard.
Dymuna Delyth a Kerry ddiolch
iddo am y gwasanaeth arbennig a
gafwyd yn ystod oedfa'r bore.
Hoffent hefyd ddiolch i'w teulu,
cymdogion a'u ffrindiau ym mra'r
Eco am y lIu anrhegion a ehardiau
a dderbvruwvd.

•

FIAT
FIAT

rannau o'r wlad air gymdeithas.
Dymunwyd adferiad i lawn iechvd
i amryw o'r aelodau sydd yn wael
yn eu eartrefi ac i Mrs Jean
Roberts sydd ar hyn 0 bryd yn yr
ysbyty. Diolchwyd i Mr Owen ac
i/r gwestwragedd, Mrs Gracie
Roberts a Mrs 8uddug Hughes gan
Mrs Bet Hughes. Enillwyd y raHI,
rhoddedig gan Mrs Roberts a Mrs
Hughes gan Mrs Kate Owen.
Tertynwyd y cyfarfod trwy
gydadrodd y Gras.
PLAS PENGWAITH: Hydref 18
cafwyd prynhawn difyr yng
nghwmni Helen Greenway yn
canu'r piano trydan a Tracey Hall
yn eanu. Rydym yn brysur yn
paratoi arm y Nadolig. Mae stondin
yn y eartref yn gwerthu amryw 0
beth au Nadoligaidd gyda'r raffl ae
enwi doli a thedi.

Bydd Ffair Nadolig eleni yn
disgyn ar ddydd Sadwrn, 11
Rhagfyr a 1.30 ymlaen.

Ar 5 Tachwedd, bydd gennym
arddangosfa tan gwyllt yn y
Cartref am tua 5.30.

HoHai swyddogion a staff y
Cartref ddiolch yn fawr iawn i Mrs
Bet Hughes a Mrs Myfanwy
Davies am drefnu bore coffi i'r
Cartref yn y Bistro ddiwedd mis
Awst. Hefyd i Mr D Roberts air
staff am y lIuniaeth ar y bore.

Wedi dod adref o'r ysbyty mae
Mrs Bessie Owen a Mr D Whitaker.
Croeso yn 01.

Wedi dod i aros am gtyfnod mae
Mrs A Morris, Deiniolen a Ms 0
Price, Cwm-v-qlo , Dymunwn
groeso cynnes iddvnt.

Yn dathlu eu pen-blwydd ym mrs
Tachwedd roedd Mrs Beryl Jones,
Mrs Dilys Evans, Mr Thomas A
Pritchard a Mr Thomas Williams.
Dymunwn ben-blwydd hapus lawn
iddynt.

Gyda Cyfarwyddwraig
Gwasanaethau Cymdeithasol Ms
Nonn Williams, Mrs A.LI. Jones,
Mr B. Jones. Swyddogion Ardal,
Mrs V. Martin, F. Williams, S.
Williams adran hvtforddiant ym
Maentwrog. Cyflwynwyd
Tystysgrifau i Mrs Ch. Williams,
Swyddog Mewn Gofal y Cartref,
NVO Lefel 3. Mae hefyd yn
asesydd i'r Cyngor i NVO. Mrs J.
Roberts, Mrs R. Thomas yn derbyn
Tystysgrif Lefel 2.

ARBENIGWYR TRIN CEIR FIAT
GORSAF PRAWF MOT
POB MEC - CEIR A FANIAU BACH
GWASANAETH ac ATGYWEIRIO

CROE$EWIR CWSMERIAID HEN A NEWYDD
GALWCH MEL (Roberts) ar (01286) 870234

- neu Ffacs: (01286) 870066

LONDON GARAGE
CWM-Y-GLO

18

GWYNANT
PIERCE

Cynyrchion Coed;
Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol
Uned 1, Fferm Bryn Afon

LLANRUG
ffon: (01286) 650349

(0589) 899901

UNDEB Y MAMAU: Drwy haelioni
y Rheithor a'i wraig, yn y
Rheithordy y cynhaliwyd y
cyfarfod misol bnawn dydd
Mawrth Hydref 5. Ein Rheithor
arweiniodd ni mewn gweddi ac ef
hefyd estynnodd groeso i'r gwr
gwadd, sef Mr Hugh Richard
Jones. Treuliwyd amser difyr lawn
yn ei gwmni pan adroddodd
englynion Cymraeg di-rit a hefyd
egluro hen ddywediadau am y
tywydd ae anifeiiaid ac yn y blaen.
Roedd yr aeladau i gyd wedi
mwynhau ei sgwrs yn fawr iawn.

Cyfeiriwyd at farwolaeth Mrs
Gertrude Ann Hughes gynt 0
Hafod Wen, ac estynnwyd ein
cydymdeimlad at Dennis ei gwr,
sydd ar hyn 0 bryd yn Ysbyty Bryn
Seiont. Mrs Bet Hughes a Mrs
Clara Roberts oedd yn ymorol am
y baned a diolehwyd iddynt hwy
a Mr Hugh R Jones gan Mrs Nan
Owen ac eiliodd Mrs Audrey
Evans. Diweddwyd drwy adrodd y
Gras.
PRIODAS: Ar ddydd Sadwrn, 2
Hydref yng Nghapel Coch,
priodwyd Rhiannon, merch Ann air
diweddar Selwyn Pritchard,
Madryn ag Andrew, mab Dorothy
a Dennis Williams, 23 Stryd Fawr.
Gweinyddwyd gan y Parchedig
John Pritchard gyda Mrs lona
Jones wrth yr organ.

Cynhaliwyd y wledd briodas yn
y Bistro, Llanberis. Bydd Rhiannon
ac Andrew yn ymgartrefu yn
'Gwylfa', Waunfawr. Hoffai'rddau
ohonynt ddioleh 0 galon am y
cardiau a'r anrhegion a
dderbyniwyd ganddynt. Diolch yn
fawr i bawb.
CYMDEITHAS EGLWYS ST PERIS
A ST PADARN: Cynhaliwyd
cyfarfod 0'1" Gvrndeithas yn
Eglwys St Padarn nos lau 7 Hydref
gyda Mrs Anne Parry-Jones yn
lIywyddu. Dechreuwyd trwy
weddi dan arweiniad y Parch
Gwynfor Williams. Croesawyd y
gwr gwadd, y Parch lorwerth
Jones-Owen 0 Gaernarfon ynghyd
a thair aelod newydd i'r
Gymdeithas. Cafwyd nason
gartrefol a hwyliog iawn gyda Mr
Owen yn trafod ei bwnc -
'Hiwmor' - gydag enghreifftiau
o'r gwahanol fathau 0 ffraethineb
sydd yn gysylltiedig a gwahanol

Camara yn ngofal John Pritchard, Cllfynydd. Ff6n: (01286) 872390

Gwyneth ac Eifion Roberts, Becws Eryri. Ffitn: 870491.

lLANBERIS
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Pob math
o waith trydanol

a Larwmau Lladron

Anfoner at:
Dafydd Wh. Thomas) Bron y Nant, Llanrug, Caernarfon.

Gwahoddir cyrndeithasau, clybiau, mudiadau a
sefydliadau sydd angen cymorth ariannol gan y
Cyngor uchod, igyflwyno eu ceisiadau (ynghyd a 'u

taflen ariannol ddiweddaraf) i'r Clerc erbyn
y dydd olaf 0 Dachwedd 1999.

N i ystyrir ceisiadau wedi'r dyddiad cau.

Ceisiadau am Gymorth Ariannol

CYNGOR CYMUNED LLANBERIS

Yn yr ardd!
WIL G. ROBERTS
Bod Gwilym, Cwrn-y-glo

Ffon: (01286) 870674
GWASANAETH PENIGAMP AM BIDS RHESYMOL

Peter Prendegast gyda grwp 0 fyfyrwyr o'r Ffindir a fu draw yn astudio
yn yr uned Gelf a Dylunio y Ilynedd.

Ann Cumberton, Gwastadnant (870356)

NANT PERIS

Arddangos gwaith
a rhannu dawn

Mae gwaith un 0 ddarlithwyr
Celf Coleg Menai i'w weld ar
hyn 0 bryd yn Oriel 31 Y
Drenewydd. Peter Prendegast,
sydd a'i gartref yn Neiniolen, a
sefydlodd y CWIS Sylfaen Cyn
Radd mewn Celf yn y coleg yn
yr 80au. Tua 40 0 fyfyrwyr
oedd yno bryd hynny ond erbyn
hyn rnac'r nifer yna wedi codi i
dros 300. Ymhlith y myfyrwyr a
fu'n astudio yma 0 dan ei ofal y
mae Gruff Rhys o'r Super
Furries, Ann Catrin, y gof a
Deiniol Morris, crewr y gyfres
boblogaidd Gags.

Mae gwaith Peter wedi cael ei
arddangos mewn sawl
arddangosfa dros y
blynyddoedd ac y mac ei
bortread dramatig 0 Chwarel y
Penrhyn, Bethesda yo rhan 0
gasgliad Oriel y Tate, Uundain.

Caernarfon, 9.30 - 11am.
Mae'r rhain yn rhad ac am
ddim. Ffonwich (01248)
383333 os am gael y stori'n
llawn.

Y newyddion diweddaraf
o Goleg Menai
Torei Record

TOIIWyd pob record yng
nghanolfan )' coleg yn 12 Stryd
y Plas, Caernarfon yn
ddiweddar pan gofrestrodd
bron i 400 0 bobol ar amrywiol
ddosbarthiadau nos yno
ddiwedd Medi. Rhwng hynny
a'r cyrsiau dydd sydd hefyd yn
cael eu cynnal yno mae dros
700 yn mynychu'r ganolfan yn
wythnosol i gael addysg a
hyfforddiant. Os am unrhyw
wybodaeth bellach am yr hyn
sy'n cae I ei gynnig yno, y rhif
ffon hollbwysig yw (01286)
673450.

Cofiwch hefyd am y cyrsiau
sydd yn cael eu cynnal mewn
gwahanol ganolfannau yn ardal
Eeo'r Wyddfa. Mae'r rhain yn
cynnwys Cyfle A rail, cyrsiau
sgiliau sylfaenol sy'n cynnig
hyfforddiant mewn Cyrnraeg,
Saesneg, Mathematcg a
Phrosesu Geiriau. Yn eich ardal
chi: Ysgol Gwaun Gynft,
Deiniolen, bore Iau lOam -
12pm a Chanolfan Noddfa,

Coleg Cymuned

-

Ymgynghorwyr Arlannol
Annlbyn~ Lleol(.. fydlwyd 1974,

Ff6n: (01248) 355055

CDH

Pa un o'r rhaln sydd
bwyaicaf?
YSWIRIO EICH T9 (I arbed

coiled i chi);
YSWIRIO EtCH CAR (i arbed
coiled I chi); neu

YSWIRIO EICH BYWYD (i
arbed coiled i'ch teulu)

Cyaylltwch a'r Isod I weld mor
madyw co8t yawirlant gyda CDH

Andre (Bethel/Uanberta'
Bryn (MOn,

Euryn (Caernarfon a'r cylch,
John Elflon (Penl... ,w.un'

CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR

Richard Treble, Ty'n Llan a ddaeth
yn ail trwy Brydain yng
nghystadleuaeth Cogydd y
Flwyddyn, Bragdy Robinson.
Llongyfarchiadau mawr iddo.

BRYSIA WELLA: Bu Cai Griffith,
Bro Glyder yn yr vsbvtv yn
ddiweddar. Anfonwn ein cofion
gorau ato gan obeithio ei fod yn
gwella bob dydd.
NOSON GELF: Cafwyd noson
Iwyddiannus y mis diwethaf a
phenderlynwyd cynnal Noson Gelf
yn y pentref bob nos Fercher dros
y misoedd nesaf. Cysylltwch a
Gwenda (872711) am ragor 0
wybodaeth am y cyfarfodydd hyn
fydd yn dechrau am 7.30 o'r
gloch.
REHOBOTH: Cynhaliwyd cyfarfod
dan nawdd eglwysi Dosbarth
Cylch Eryri nos Fercher, 29 Medi.
Cafwyd sgwrs ar 'Hanner Canrif 0
Bregethu' gan y Parch Ddr Gwilym
H. Jones. Mr Gwyn Hefin Jones,
Brynrefail oedd yn lIywyddu.
Bydd Gwasanaeth Diolch

garwch yn cael ei gynnal yn
Rehoboth ddydd Sui, 31 Hydref
am 2 o'r gloch. Cymerir rhan gan
blant Ysgol Sui Capel Coch.

Camera yn ngofal John Pritchard, Cilfynydd, llanberis. Ff6n: 872390

ddiwedd y noson, edrychwn
ymlaen i gael dod acw unwaith
eto. Ac i orffen mi fydd y cor yn
cadw noson yng Nglantraeth,
Ynys Mon nos Sadwrn 23ain.

Estynnwn ein cydymdeimlad
dwysaf a Mrs leua1 Ellis Jones, 10
Coed y Glyn. Bu Mr Jones yn aelod
gwerthfawr iawn or cor am
flynyddoedd hyd nes y trechwyd
ef gan afiechyd rai misoedd yn 01.
Diolch am ei gwmni ac am gael ei
adnabod. Fegawsom lawer 0 hwyl
gyda'n gilydd.

Goronwv Lewis

MARWOLAETH: Bu farw Glyn
Meirion Morris ar 4 Hydref mewn
ysbyty yn Detroit. Roedd wedi
byw yn Florida ers 22 0
flynyddoedd. Bu farw ei wraig,
Joyce, ar 29 Mai eleni.

Roedd Glyn yn enedrqol 0
Lanberis. Arferai fyw yn Llainwen
Isaf. Byddai' n dod adref yn ami i
aros gyda'i chwaer Betty, Y
Berllan, Ffordd Capel Coch (Plas
Coch gynt). Cvdwndeirnlwn a hi ac
a'i brawd a'i chwaer, Cecil ac Enid.
Bydd coiled enbyd ar ei 61 i'r teulu.

DIOLCH: Dymuna Clara Anfield,
Coed-y-ddol ddrotcn i'w theulu a't
ffrindiau am y lIu cardiau, blodau
a'r anrhegion a dderbyniodd ar
achlysur ei phen-blwydd yn 80
oed. Diolch i bawb.
COR MEIBION DYFFRYN PERIS:
Bu mis Hydref yn fis digon prysur
yn hanes y cor. Nos Sadwrn yr 2il
bu'r cOr yn difyrru aelodau o'r
Clwb Golff ym Mhwllheli. Er mai
gwan iawn oedd yr aelodau
cafwyd noson ddifyr lawn a
chroeso arbennig.
Nos Lun y 4ydd bu'r cor yn cynnal
Noson Lawen yng Nghapel Salem,
Caernarfon. Fe ddaeth niter dda
yno i wrando. Diolch yn fawr am
y croeso.
Nos Sui y 10fed cafwyd noson
arbennig 0 dda yng Nghlwb Pel
droed Caernarfon a chael rhannu
IIwyfan gyda lona ac Andy. Diolch
am y croeso unwaith eto.
Nos Wener y 15fed bu'r cOr yn
cynnal Noson Lawen yn
Llandegfan, Ynys Mon. Roedd y
neuadd bron yn llawn a' r croeso yn
lIifo yno. Diolch am y wledd ar



A,

gynefino, dyma fi'n gweld
ewpwrdd pres yn y gornel, ac yn
sytb 0 fy rnlaen, silff ben-tan
lechan uchal a dwy iar yn
clwydo ami hi, ac yr oedd
honno hefyd wedi ei strempio
hefo giwano, ac erbyn hynny
doeddwn i ddim yn teimlo mor
llwglyd ag yr oeddwn i'n
feddwl. Roedd Twm fodd
bynnag fel tasa fo yn
ymgodymu a phroblem fawr yr
un llorp, ac am rhyw reswm yr
oedd 0 fel tasa fo yn cael
trafIarth i gael ei draed 0 dan y
bwrdd.

Yn y cyfarnser daetb cbwanag
o jeir i rnewn, ac ar 01 pigo hyd
y llawr llechi dyma nhw'n codi
ar eu hediad i ben y cwpwrdd
pres. Roedd yr hen wraig,
rhwng crwydro yn 01 a blaen i
rhyw fymryn 0 dy llaeth oedd
ganddi i mofyn enllyn i ni, yn
cynjio ama ni i fyta ac estyn ate
fo fel tasan ni adra. Wedyn
dyma Twm yn cael cyf1e i
sibrwd wrtha i.

'Mae hon yn gneithar gyfa i
Siani'r Efal, ond wedi i ti feddwl
amdano fo, fasa'r car 'na ddim
yn fargan ddrwg yn y diwadd.
Roeddwn i'n cofio rwan, mae
gin i lorp ar yr hen gar dwr 'na
sydd yng ngbongol y Ilain. Fasa
dim ond angan pleinio dipyn
arno fo i lawr. Dibynnu faint sy'
arni isio amdano fo.' A phan
ddaetb yr hen wraig drwadd
wedyn dyma fo'n gofyn ar ei
ben.
'Faint sana chi isio am y car

'na?'
"Tri chant 0 datws,' medda

hitha fel 'na, heb oedi dim.
'Tri chant!' medda Twrn,

'Roedd o'n deud yn y papur eu
bod nhw yn bum ceiniog y pwys
yn Ormskirk.'

'Fydda ni drum yn boddran
hefo'r prisia tramor 'na,' medda
hitha. 'Yn Llangefni y byddwn
ni yn cael ein prisia.'

'Mi ro i gant a hannar i chi,'
medda Twm yn ddigon parod.

Ddeudodd hi ddim am hynny
ond diflannu wedyn a thynnu ei
siol yn dynnacb amdani. Toc
dyma ni'n ei chlywad hi'n
gweiddi o'r r.Y llaeth.

'Dau a hannar.'
'Dau,' medda Twm Edwat

wedyn IIawn cyn glctad, ac yr

gwair talcan gorad, a dyna lle'r
oedd y trap, ond yr oedd hi'n
berffaith amlwg ar yr olwg gynta
nad oedd o'n cydfynd a honiada
ei hysbysebwyr. Yn un peth
doedd iddo ddim ond un llorp,
a'r diffyg yn yr hannar gwyll
hwnnw yn ei gymharu 0 mewn
dychymyg a phry cop wedi cael
torri banner ei goesa. Ac yn beth
arall, roedd o'n amlwg wedi bod
yn glwyd nosweithiol i gasgliad
dirifedi 0 ehediaid y nefoedd a
rheini wedi yrnborthi yn
ddistans ar amrywiaeth helaeth
o ffrwytha'r maes a'r mordir 0
bob lliw yn enfys.

'Mae 0 fel tasa fo wedi bod yn
cario giwano,' meddai Twm.

'Peidiwch a chymyd dim sylw
o hwnna,' meddai'r ddynas. 'Mi
ddaw i ffwr' mewn munud hefo
dwr poeth a brws sgwrio. Peth
arall. Mae o'n beth siort gynta i
gadw coedyn. Ddaw y pryfaid
ddim yn agos ate fo.'
'Nid yr unig betha,' meddai

Twm.
'Ond does 'na ddim ond un

llorp arno fo,' medda fi dan
danglio.

'Fydd 'na fawr 0 draffarth
taro un arall amo fo;' meddai'r
hen wraig am fynnu peidio a
chael ei threchu, 'Mi fasa'r gWr
wedi ei osod 0 mewn munud,
ond mi aeth mwya sydyn heb
hyd yn oed blanu tatws. Mi
fydd yn rhaid i rni brynu y gaea
yrna.' A dyma hi'n taro congl y
siol ar ei llygad. 'Beth bynnag,
mi rydw i ar gael cnyswd.
Dowch i mewn am damad. Mi
rydd amsar i chi feddwl amdano
fo. '
AI 01 ein hirdaith doedd yna

fawr 0 waith perswadio. Imewn
a ni ar ei hol i'r r.Y oedd rhyw
radd yn dywyllaeh wedyn na'r
r.Y gwair. Onibai fod y rhagddor
yn agorad mi fasa yn dreth
amom ni beidio baglu ar draws
petha. Goleuodd yr hen wraig
ganwyll ar hynny a'i gosod hi ar
astall a rhoddwyd Twm i ista ar
rhyw hen soffa dolciog, a dyma
finna yn cael ordos i dynnu
cadair at ben y bwrdd oedd
wedi ei orchuddio a rhyw lian
brown a thoslynna yn hongian
rownd ei ymylon 0 a rheiny yn
colli trosodd ar fy nglln i.

Pan ddaeth fy ngolwg i i

• 01248 355 112
Gwasanaeth Allgylchu Gwynedd

saf1e~ www.anturwaunfawr.org

rydym angen ar gyfer ein cleientau -
dodrefn pren mewn cyflwr da I soffa'&'cadeiriau
esmwyth yn cyfarfod Rheolau Tan 1988
I gwlau ae offer ty amrywiol

medrwn gasgJueich hen ddodrefn
yn rhad ac am ddim

a'i ddosbarthu i bobl mewn angen

CYNLLUN DODREFN
antur waunfawr
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Gwasanaeth Trylwyr
gan y bobl kO OL

Gwasanaeth Personal Cyfeillgar iCHWI
Y Gwasanaeth Technegol Gorau
i'ch CAR. Cystal a

Gwasanaeth Prif Ddeliwr
Felly, pa gar bynnag y(lych MOT

CHWI yn ei yrru, ,..---~~
o Audi i Zastava RAe

di,' meddai Jen heb godi ei phen
oddi wnh ci gwnio.

Roedd y Sadwm yn glir a
heulog a rhyw ias barrug yn yr
awyr - nodweddol 0 droad y
tymor. Ffwrdd a ni ar draws y
corsydd ac yn dinfain heibio
bwthyn Siani'r Efail rhag i ni
gael ein dal am hannar diwmod.
Rocdd Twrn wedi dwad a dwy
gannwyll i'w ganlyn gan fod
ganddo obeithion 0 brynu a
chael ein eludo yn em hoi au yn
y trap yn y tywyllwch.

Wedi croesi'r bont grog dyrna
ni'n troedio yn reit heini heibio
i'r Borth ac i gyfeiriad
Brynsiencyn, lle yn 01 yr hanas
roedd y brain sionca. Roeddan
nj yn anelu am rhyw ffarm
fechan allan yn y caea yn cael ei
ehadw gan weddw a oedd yn
cael Ilaw galad i gadw petha yn
mynd heb ei gwr, yn 01 dynion
Sir Fon. Roeddan nhw wedi trio
gncud map i Twm ar gefn
blwch sigarets hefo pensal biws,
ac wedi gorlyfu honno cyn
dechra. Yn y diwadd, a'r gwyll
ar cin gwartba ni mi ddeuthon 0
hyd i'r lIe ym mhen draw rhyw
ffordd drol gul a honno wedi
braidd fynd yn dynal rhwng y
gwrychoedd ucha1 diymgeladd.

Roedd y ddynas yn digwydd
bod yn yr iard yn taflu dyrnad 0

sbarion i'r ieir, ond yr oedd hi'n
bell 0 fod yn gywan ei hun.
Roedd ganddi gap dyn a'r pig
wedi sigo a siol fawr ddu fel
cloth ceffyl wedi ei thaflu am ei
sgwydda. Roedd hen wragadd
yr adag honno yn heneiddio
hefo pwyll ac urddas; dim son
am walltia glas a sbectol yrnyl
ffansi a phynna 0 baent 0
phowdwr fel rhagarweinwyr
syrcas Bertram Mills.

Ar 01 cyfnewid cwrteisi'r
dydd a thrafod y tywydd a'r
cnyda, dyma Twm yn gofyn
iddi oedd ganddi gar a marian
ar werth.

CMi oedd gin i,' medda hi
fel 'na, 'ond mi rydw i wedi
gwerthu'r farlan a'r hamis. Ond
mae'r car yrna 0 hyd os oes
gynoeh chi awydd dwad i'w
olwg 0.'

Os y cafodd Twm ei daflu
hefo'r newydd hwnnw,
ehymodd 0 amo ddim, a dyma
nj'n dilyn yr hen wraig irhyw dy

•eln
Hysbysebwyr

Cefnogwch

FFEI 0
(Y Gwalch)

Dau o'n cymdogion ni yn yr
hen fferm oedd Twm Edwat a
Jen, yn byw mewn tyddyn nad
oedd ddim digon 0 faint i'w
cynnal heb rhyw daladaeth
arall. Roedd Twm fel llawar i
un tebyg yo gweithio yn y
chwaral.

Roedd o'n ganol oed yr adag
honno ac wedi bod ar y rnor;
cyfnod a roddodd hyfforddiant i
bob math 0 straeon, rhai wedi
eu hymestyn yn beryglus 0 bell
cyn i'r un 110ng gyrraedd
ponhladd, a thrwy eu cyfrwng
roedd y traethodydd yn gallu
gosod argraff ddofn ar
laslanciau fel fi nad oedd yr
adag honno wedi gweld fawr
ddim amgenach na buwch a
bran.

Dyn mympwyol oedd 0 ac yn
awdurdod ar gwrs y byd,
cerddoriaeth, gwleidyddiaeth a
chadw cwningod dof. Byddwn
yn mynd yno gyda'r nosa'r
gaeaf i gael y newyddion
diweddaraf a'r rharnantau, gan
fod talgylch gohebiaeth Twm
yn yrnestyn tu hwnt i'r Fenai a'r
Faenol a hyd yo oed i gyrion
pellaf gwlad y medra; y cwbl yn
cael ei gludo i'r poncia a'r
baricsod gan ddynion Sir Fon.

Roeddwn i yno rbyw noson
tua diwadd y tlwyddyn, a dim
ond prin wedi rhoi fy nghlun i
lawr pan ddywedodd Twm
rhwng poeri sug baco i'r tan,

'Mae gin i flys mynd j Sir Fori
dydd Sadwm. Sgin ti awydd
dwad?'

'Be' ydan ni am neud yn fan
honno?' medda fi.

'Mi rydw i wedi cael hanas
"tum out". Mi rydw i wedi bod
yn meddwl am un ers talwm.
Handi i fynd a Jen i'r siop, ac mi
alJaswn reit hawdd ddangos yn
y North Welsh yn y dre.'

'Debycaeh gin i mai dangos
cYIIlalnt 0 het wyt ti i bobol 'nei
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PARe PADARN, LLANBERIS (870922)
(Ar gall dydd Sul a dydd 1_/1111 )'11 ystod _vgaeaf)

Nifer helaeth 0 luniau ar werth
Dewis eang yn cynnwys:

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

GWASANAETH FFRAMIO LLUNIAU
Arbenigwyr ar fframio gwaith edau a nodwydd

•

FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CYFLENWYR AWDURDODAU LLEOL

Busnes teuluol gyda blynyddoedd 0 brofiad
Ffoniwch - 'dion costio dim i gael pris
(01288) 878818 (dydd)
(01248) 87008 1 (nos)

HEN YSGOL GlANMOEL YN
LLANRUG LL55 2RG

Sefydlwyd

CELTIC WINDOWS 1980

Harddwch eich cartref gyda

.....____.FFENES TRI

Hysbysebwyr•elnCefnogwch
•

o graffi' ar Y pympiau petrol sylwch fod galuiyu 0
Esso i 'u:gael alii sfull, a grOT, a gal'lVjlJl 0 Shell am swl/c
a chuech! Mae gall Dorothy IX/a/kef lythvr diddorol
ar dudulen 8_"rlll[),}} hu:n.

Mae Garej Rhiwen wedi hen ddiflannu erbyn h_VII.
Safai ar Stryd Fauir, Deiniolen, ger Capel Ebeueser
(JIlaC talcen festri'r capel i'w uield _Vl1 )' 111(11).
Perchennog y garej, Willtalll Hughes sydd )l11 )' lluu
gyda DorocIz.v Walker a 'i brawd Geoffrey Walke,.

1936Garej Rhiwen

Tocyn £1.00
(j gynnwys paned

a mins pei)

Ffreutur Ysbyty Gwynedd

Pnawn Sadwrn
Tachwedd 20

am 2.30 yr hwyr

yn

Ffair Nadolig

Cyfeillion
Ysbyty Gwynedd

ddaeth ar em bola ni i ganol yr
iard.

'Brysiwch yma etc,' mcddai
hi. 'Peidiwch a bod yo ddiarth.
A chofiwch am y tatws.'

Fel yr oeddan ni'n palfalu ein
ffordd i'r Ion bost, dyma Twm
yn deud. 'Roedd dau a chwartar
yn ffyl pris am gael dwad allan
o'r gegin [ereboarn yna'n fyw.
Ond cofia faswn j ddim wedi
Iorio mor hawdd onibai am yr
hen geiliog hwnnw.'

Sodrodd ei law yn ei bocad.
'Duw ysti be',' mcddai wedyn,
'Roeddwn iwcdi anghofio am y
canwylla. Fasat ti'n Iieio jou 0
wer i aros pryd?'
O.l\r. Mae gall v Guialch crthygl
ant lofruddtaeth Catherine
Roberts, Y Froll CJlwich .VII rhifyn
Tachuicdd 0 'COllIICry Quest '.

Roeddwn i ar union lwybr ci
dihangfa hi ac mi ges fy hyrddio
o'r neilldu fel bwndal 0 wellt 0
flaen tren Caergybi.

Ar 6J i ni hel ein hunain at ein
gilydd a chodi'r bwrdd, roedd
yr hen wraig yn pryderu mwy a
lawar am yr hwch nac am }'
Ilestri rnalunedig.
'Ofn sydd ama i,' medda hi

fel yna, 'v bydd hi'n anodd ei
chael hi i mewn eto ar 61 hen
ypset Iel 'na. Mi fydd chwith i
mi am rwbath i dwmo fy nhraed
yn y gaea.' Ac yr oedd hi am
fynnu i ni ailafael yo y bwyd.

Ond gwrthod wnaethon ni
hefo hynny 0 urddas a oedd
gynon 01 yn sbar, a'i gleuo hi
allan i'r tywyllwch, ond doedd
hi ddim am adael i ni gael yr
afael rydd mor hawdd. Mi

oedd o'n cael traffarth cael ei
ddannadd gosod allan 0 dalp
calad 0 fara caws.

Ymddangosodd yr hen wraig
wedyn hefo tebot du fel 'Cherry
Blossom' a dechrau tywallt i
rhyw fygs gwefla mawr, a dyma
hi 'n cyrraedd un i mi yn colli
trosodd.
'Dau gant a chwartar,' medda

hi wedyo yo llawn mor
benderfynol.

Mae hi'n anodd deud am
faint y basa'r bargeinio wedi dal
ymlaen onibai ianfarth 0 gciliog
coch ddwad i mewn a neidio ar
y bwrdd a dechra pigo ei ora yn
y brintan fennyn. Wedyn, ar 61
iro digon ar ei lwnc erbyn
caniad y bora dyma fo'n codi
tros ben Twm a wyrodd ei ben
dest mewn pryd, ond mi
gollodd ei de. Dyma fo yn
edrach i mewn i'r gwpan a
gneud gwynab picalili. Wedi ei
lwyr drechu dyma fo'n deud
wrth y ddynas o'r diwadd, 'Fasa
fo ddim yn hwylusach i chi i gyd
tasa chi yn madael i'r cwt at yr
ieir?' A dyrna'r ddau yn taro
cledra ar ddau gant a chwartar.

Roedd y broblem honno
trosodd, ond yr oedd yna un
waeth yn fy ngwynebu i: sut i
gael y te hwnnw i lawr fy llwnc,
ac wrth fy ngweld i'n nogio,
meddai Twm,

'Fforsia dy hun. Fedrwn i
ddim fforddio i dynnu'n groes
hefo hi rwan. Yli gwranda, pan
gei di 'i chefn hi, tafl 0 0 dan y
bwr' ond tendia sgaldian dy
draed. '

Wrth weld ffordd sydyn
ohoni hi, dyma fi'n codi ymyl y
llian toslyn a gwagio cynnwys y
myg i'r tywyllwch islaw, ond nid
fy nhraed ddaru mi sgaldian.
Daeth gwich fyddarol a rhuad
gwynt. Ffrwydrodd yr ieir i bob
cyfeiriad gan adael cawodydd 0
blu hyd y gegin, a dyma'r bwrdd
yn codi fel rasa yna rhywun
wedi tynnu corcyn 0 ben
mynydd tanllyd, ac odditano
daeth yr hwch 'saddleback'
fwya a welis i erioed tu allan i
ring y sioe, a'i hall fryd hi ar roi
cymaint 0 belldar ag y rnedrai
rhyngddi ei hun ag unrhyw un
fasa yn cynnig panad 0 de boeth
arall iddi tros ci chaJon.
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Nos Wener, Hydref 29 yn y
Ganolfan Waunfawr cynhelir
cyfarfod cyhoeddus 0 Gyfcillion
Marconi pan y traddodir darlith
gan yr Athro David Last 0
Brifysgol Bangor. Sefydlwyd y
gyrndeithas, Cvfeillion

•

Marconi, i goffau a chadw yn
fyw gysylltiadau y gwr enwog ag
ardal }' Waunfawr yn sgil
adeiladu'r orsaf radio ar y Cefn
Du.

Yn y cyfarfod bydd cyfle i
ymaelodi yn y gyrndcithas sydd
a chynrychioIwyr 0 blwyfi
Llanrug a'r Waun[a""'r ar y
pwyllgor, gyda Mr Gwilyrn 0

OSTIO
MOCHYN
AR GYFER POB ACHLYSUR
* Cig 0 fferrnydd Ileol * Partron rhwng 40 a 400!
* Gyda saws afal a stwffin * Efo salad hefyd os

mewn rholiau dymunwch
DEWCS, MAE O'N FLASUS!

Cysylltwch a
JOHN BRYNAFON, LLANRUG
Y DYN eIG ar 675190 / 673188

PEINTIWR AC ADDURNWR
PRISlAU RHESYMOL

TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 870846

41A STRYD FAWR, LLANBERIS
Ffon: (01286) 872501

FORMAG
AM OFFER TV A GARDD

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) 8718"

Williams, Ffcrrn Bodhyfryd, yn
Gadeirydd ac cf hcfyd fydd
llywydd noson y ddarlith
uchod. Ymhen arnser, gyda
charedigrwydd Antur
Waunfawr gobeithir neilltuo
ystafell yn Arngueddfa'r Antur i
gynnwys offer a dogfennau fydd
yn gysylltiedig a gorsaf Marconi
ar gopa'r Cefn Du yn y
bJynyddoedd a fu. Bwnedir
hefyd gyhoeddi parnfflcd yn
achlysurol a fydd yn cynnwys
newyddion am gynlluniau'r
gyrndeithas i'r dyfodol. Deellir
fod amryw wedi ymaelodi yn
barod.

CYFEILLION MARCONI

ac yn ystod y deunaw mis 0 waith
ymarferol sy'n dilyn.
yn 61Dafydd Lewis, Pennaeth

yr Adran Dai a Gwarchod y
Cyhoedd dros Wynedd, mae'r
Cyngor yn awyddus i hybu'r
nifer 0 swyddogion safonau
masnach sydd ar gael, ac mae
nbw'n cynnig lleoliad i fyfyrwyr
bob yn ail Bwyddyn. Fodd
bynnag, byddent yn hoffi gweld
cynnydd yn y nifer 0 geisiadau
mae nhw'n dderbyn am y nawdd
yma. Meddai: 'Mewn ardal
wledig fel Gwynedd, lle mac
cyfartaJedd ucbel 0 siaradwyr
Cyrnraeg, rnae'n bwysig iawn ein
bod ni'n meithrin dilyniant 0
bobl hefo 'r cymhwysterau iawn,
ond hefyd gyda sgiliau
dwyieithog. Bydd hynny 0
fantais iddyn nhw yn y gwaith, ac
i ni fel cyflogwyr.'

Roedd Manon yn ddigon
balch 0 allu dychwelyd i fyw i
Lanberis i blith ei theulu. 'Does
dim prinder 0 bcthau
cyrndeithasol i'w gwneud yn yr
arda l ,' m cd d ai, ac mae'r
hyfforddi a'r gcmau pel-droed
dros y SuI yn newid pleserus 0
swydd brysur ac astudio i orffen
cymbwyso. Pob lwc iddi yn y
ddau faes, yn arbennig gan iddi
gael ei dethol i gynrychioli
Cymru yn nhirn y mcrched hyn
yng nghystadleuaeth Euro 2000
yn Awstr ia y mis hwn.

Rhiannon Gomer
Cydlynydd Gorwelion, Menter a

Busnes

help mawr imi yo ystod y
flwyddyn gyntaf yn y coleg,'
meddai Manon.

'Wrth feddwl pa yrfa i fynd
amdani, ro'n i wedi ysryried
pethau fel Ffisiotherapi,' meddai
'ond doeddwn iddim yn ffansio
gorfod bod dan do drwy'r amser.
Pan glywais am Safonau
Masnach, roedd yn apelio fel
gyrfa sy'n rhoi digon 0
arnrywiaeth, ac yn caniatau irni
fod allan gryn dipyn dydw i
ddim wedi difaru 0 gwbl.'

Mae'r gwaith dyddiol yn
cynnwys ymweld a siopau,
tafamau, modurdai a chaffis i roi
prawf ar unrhyw offer, prisiau
neu eirwiredd labeh, gan fynd ag
achosion trwy'r llysoedd ar
brydiau. Bydd Manon hefyd yn
ymateb i gwyrnon oddi wrth y
cyhoedd, ac yn cymryd samplau
hwnt ac yma i'w hanfon i'r
labordy i'w dadansoddi. Mae 'r
ardaJ waith yn eang, ac yn golygu
eryn dipyn 0 deithio'r wlad.

Oherwydd y pr indcr
swyddogion safonau masnach
sydd dIW)1Brydain ar hyn 0 bryd,
mae'r proffcsiwn yn edrych ar
gynnwys a gofynion y cyrsiau
sydd ar gael, yn y gobaith o'i
wneud yn fwy hyblyg a
pherthnasol. Hefyd, gan fod cost
hyfforddi yn y maes yma mor
uchel, mae'r Llywodracth wdi
addo £ 1.Sm yn flynyddol i helpu
awdurdodau lleol noddi
ymgeiswyr yn ystod eu cyrsiau,
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GWASANAETH NEWYDD AR GYFER
PARTION : PRIODASAU : PEN-BLWYDD

BEDYDD : DAWNS: GWYLIAU ...

PARRYDie

chi'n berchennog busnes yng
Nghaeathro, WaunIawr, Betws
Garmon neu Rhyd Ddu mae
croeso i chi ymuno a'r Fforwm.
Am fwy 0 wybodaeth cysyllrwch
ag Eirian Pierce Jones, Swyddog
Adfywio Bro Gwyrfai ar 01286
650779.

Cofiwch fod croeso i unrhyw
un ym mro Gwyrfai - plwyfi
Llanwnda, Llandwrog,
Bontncwydd, Waunfawr a
Betws Garmon gysylltu ag
Eirian i drafod syniadau. Mae
nifcr 0 gynlluniau yn cael eu
datblygu ar hyn 0 bryd felly
dyma'ch cyfle chi i fod yn rhan
o'r bwrlwm yma a gwneud y
mwyaf o'r Gwasanaeth Adfywio
Bro a sefydlwyd gan Gyngor
Gwynedd gydag arian
Ewropeaidd.

R. M.

Adfywio Bro
Mae adroddiad arolwg bro
Waunfawr a Chaeathro ar fin ei
gwblhau yn ci ffurf derfynol ac
anelir at drcfnu cyfarfod i
drafod y eanlyniadau a
thrigolion y pentrefi ynfuan. Yo
dilyn cyfarfod cyhoeddus mac
trigolion Rhyd Ddu a Berws
Garmon weill pendenynu
cynnal arolwg bro mewn ffurf
holiadur hefyd. Bydd
cyfarfodydd y grwpiau tbema yn
dechrau cyn hir cr mwyn ffurfio
cwestiynau'r holiadur.

Cynhaliwyd ail gyfarfod
Fforwm Fusnes Gwyrfai gyda
Dewi Llwyd Evans, Prif
Swyddog Ewrop Cyngor
Gwynedd yn cynnig arweiniad
ar Arncan 1. Cofiwch os ydych

Cyhoedd ym Mhrifysgol
Manceinion yn gynharach eleni,
ac mae 'n dal i astudio am
ddeunaw mis arall tra wrth ei
gwaith er mwyn cymhywyso'n
llawn. Cafodd ei noddi gao y
Cyngor fel bod ganddi le i
dreulio ei chyfnodau 0 brofiad
gwaith yn ystod y cwrs gradd.
Erbyn hyn, bob yn ail flwyddyn
mae Cyngor Gwynedd yn cynnig
nawdd o'r math yma ym maes
safonau masnach, ac mac'r galw
am swyddogion sydd wcdi
cymhwyso yn daer iawn drwy
Brydain.
Tra yn Ysgol Brynrefail, roedd

Manon wedi mwynhau pynciau
gwyddonol, ac wedi cael tair
Lefel A mcwn Bywydeg, Cemeg
a Ffrangeg. 'Erbyn hyn, rwy'n
gallu gweld y byddai astudio'r
gyfraith at Lefel A wedi bod yn

Gan fod Manon Williams 0
Lanbens yn dweud fod peidio
bod ag ofn baw a bod yn abal yn
gorfforol yn gymhwysterau ar
gyfer ei gwaith bob dydd, mae'n
sier fod ehwarae pel-droed idim
merehed Bangor yo help iddi
ddatblygu'r cyneddfau yma.
Mae'n rhaid iddi hefyd fod yn
gallu cyfathrebu'n rhwydd hefo
pobl 0 bob math, a gwneud
hynny'n ddwyieithog os yn
bosib. Yn ei rol fel Swyddog
Safonau Masnach, mae hi allan
yn y priffyrdd a'r caeau yn
amlaeh na heb, yn tafoli, mesur
a chynghori masnachwyr a'r
cyhoedd, ac rnae'n bwisyg gallu
gwneud hynny mewn ffordd sy'n
dderbyniol.
I Gyngor Gwynedd mae

Manon yn gweithio. Enillodd ei
gradd yn dilyn CMS Gwarchod y

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

D.P.O E
RHIWLAS

01248 361044

13 Maes Gwylfa, Oeiniolen; Er cof
am Glyn Meirion Morris, Detroit.
£4: Mildred Pritchard, 60 Maes
Padarn, llanberis; Ann Pritchard,
Madryn, Stryd Newton, Llanberis;
Miss M. Griffith, Bangor; Mrs J.
Williams, Morfa Bychan.
£3: Helen W. Jones, 9 Tai
Caradog, Deiniaen; Mrs Clara
Roberts, Anfield, Llanberis.
£2: Mr Hugh Vaughan Evans, Bron
Eryri, llanberis; Kevin ae Anwen,
Gwel-fynydd, Owt-y-bont; Mrs
Jenny Davies, llangeitho; Mrs
Beryl Davies, Plymouth; Mrs
Elizabeth Edwards, Treffynnon;
Mrs M.E. Edwcwds, Stone; Mrs
Alvona Jones, Prestatyn; Mr a Mrs
Owen Jones, llCl'lgefni; Mrs lena
lee, Morfa Bydlan; Mrs Mair
Parry, Llanllyfni; Mr R.W. Roberts,
Blaenau Ffestini>g; Mr Alun T.
Williams, Waunfawr; Mrs B.
Williams, Bishop Auckland; Mr
Ronnie Williams, leicester;
Di-enw.

RHODOION
£ 10: Mrs Myfi Roberts, Rhes
Plastirion, llanrug; Mrs Catherine
Williams, 6 Rallt Goch, llanberis.
£5: Mr Gordon Owen, 46 Maes
Padarn, llanberis; Mr a Mrs
Tecwyn Hughes, 4 Y Odol, Bethel;
David a Nia Jones, 15 Bro Waun,
Waunfawr; Mrs Betty Lloyd
Roberts, 11 Maes Eilian, Oinorwig;
Mr Wyn RowlCl'lds, Glanrafon,
Cwm-y-glo; Mrs Glenys Roberts,

RHAG-HYSBYSIADAU
RHAGFYR 3: Ffair Nadolig Plaid Cymru, WaUnfa\Vf
RHAGFYR 3: Ffair Nadolig Plaid Cymru Dciruolen.
RHAGFYR 5: Cyrnanfa garolau Merched y Wawr yng Nghaernarfon.
RHAGFYR 11: Ffair Nadohg vrn Mhlas Pengwaith.

27. Sad

23. Maw

22. Uun

18. (au

17. Mer

16. Maw

10.Mer
12. Gwe
15. Uun

9. Maw

8. Uun

5. Gwe
6. Sad

4. lau

2. Maw

DEINIOLEN: Cymdeithas Cyfeillion Llandinorwig. Sgwrs a
sleidiau gan Miss Moeller a MISS Mathews.
CWM- Y-GLO: Undeb y Mamau
PENISARWAUN: Cyngor Cyrnuned Llanddeiniolen yn yr
ysgol am 7.15
PENISARWAUN: Yr Urdd yo ail ddechrau am 6 o'r gloch
WAUNFAWR: Sefydliad y Merched. Cyfarfod Blynyddol.
DEINIOLEN: Cyfarfod y Chwiorydd yn Ebeneser am 2 o'r
cloch.
DINORWIG: Y Gymdeithas Lenyddol. Cyngerdd agoriadol.
LLANBERlS: Arddangosfa tan gwyllt ym Mhlas Pengwaith.
BETHEL: Yr Eisteddfod yn y Neuadd am 1 a 6 o'r gloch,
WAUNFAWR: Yr Eisteddfod Bentref yn y Neuadd.
LLANBERlS: Y Gymdeithas Lenyddol am 2, gyda'r Parch
Trefor Jones.
WAUNFAWR: Y Gymdeithas Lenyddol, 'HwyJ y Talwrn'
gyda'r Pnfardd Gerallt Lloyd Owen.
DEINIOLEN: Y Cyngor Eglwysi. Sg\\'TS gan y Parch Ham
Pam yng Nghefnywaun - 'Dechrau a Diwedd Canrif'.
LLANRUG: Mcrched y Wav.'1'gyda Mrs Nesta Jones, Pant
Glas.
BETHEL: Merched y Wawr. Paratoi at y Nadolig.
PENISARWAUN: Ffair Nadolig yn yr ysgol.
DEINIOLEN: Merched y Wawr. Ymweliad ag Antur
Waunfawr.
CAEATHRO: Cymdeithas Cae Chwarae. Cyfarfad Blynyddol.
BETHEL: Y Gyrndeithas Lenyddol. Sgwrs gan Mr Geraint
Uoyd Owen.
PENISARWAUN: Plaid Cyrnru. Sgwrs gan Mrs Mary
Vaughan Jones.
PENISARWAUN: Cyngor Plwyf Eglwysig yn y Neuadd am
7 o'r gloch.
LLANBERIS: Noson Lawen yn Festri Capel Coch am 7.30.
Lleisiau Uiwedd a Carys Edwards .
DEIN101.EN: Y Gymdeithas Lenyddo] gyda'r Parch H.
G\'rynfa Roberts.
PENISARWAUN: Cymun Bendigaid yn Eglwys y Sanies
Helen i ddathlu Gwyl Sant Deiniolen.
CAEATHRO: l~alth siopa I Ganolfan Pare Trafford.

1. Uun

DYDDIADUR MIS TACHWEDD

IlAWR

1. Oraenen yn pigo Dennis
Thatcher (6)

2. Cadwynau addurnol (7)
3. Offer sy'n creu sefyllfa

cyffelyb i sefyllfa real (8)
4. Llwch blodeuyn (4)
5. Naw ddwywaith (6)
6. a 21. Naw unwaith (4,3)
8. Poenydiwr. Trafeiliwr ar 01 car

sydd ddirn yn cychwyn (9)
9. Negas y dyn meddw'7 Penwaig

(9)
10. Pryf qenwarr i 'sgotwr (7)
16. Damegau anwir celloedd rhyw

(7)
17. Cledd Ena yn achosi lIaddfa (7)

CROESAIR HYDREF
Llongyfarchiadau i'r tri ar ddeg a
Iwyddodd i ateb croesair mis
Hydref yn IIwyddiannus. Mae'n
amlwg eich bod wedi byseddu'r
adran 'Planhigion' yn y Geiriadur
Mawr am oriau - mae enwau
ecsotig iawn i'w cae I ar rai. Fe
Iwyddoch i'w darganfod i gyd, er
gwaetha'r ffaith fad Cwmann
(Gwman - 32 i lawr) wedi ei newid
i Gwmaman gan y Wasg!

Y rhai oedd yn gywir oedd
Moreen Lennon, Llanberis (Na,
Moreen, doedd yna ddim
camqvrnenad): 6rwen Roberts,
Tregarth; Rosemary Williams,
Tregarth; E.E. Jones,
Rhoshirwaun: Dilys A Pritchard
Jones, Abererch; M.P. Jones,
Clynnog; N. Hughes, Cwm-y-glo;
Hywel Griffith, Awstralia; Jean
Hughes-Jones, Rhiw; Mair Evans,
Caernarfon; Catherine A. Jones,
Rhiw; Jennie Winiams, Clynnog ac
Eluned Jones, Pencaenewydd.
Deryniwyd tri ymdrech arall hefo
man gamgymeriadau. Enillydd y
mis ydi N. Hughes. 4 Stryd
Newydd, Cwm-y-glo LL55 4DE.
Llongyfarchiadau a £5 i chi.

Ar 61 datrys croesair y mis yma,
anfonwch eich atebion i gyrraedd
Dafydd Evans, Sycharth,
Penrsarwaun LL55 3HE erbyn
Tachwedd 20.

19. Ennaint (3)
22. Saith bum gwaith (5,1,3)
23. Clustfemiwchl (9)
26. Aderyn y pumed nyth (3)
27. Ai lie dyn 7 Nage'n wir (7)
28. Alit yn hepgor i fynydda (8)
31. Un a ddewisir oherwydd et

bawen ddi-siap 7 (7)
32. Amhosibl (7)
33. Pys bvcham (6)
37. Tua chwech bum qwarth (4)
38. Daw ar 01 37 i lawr (4)

AR DRAWS

1. Pump deirgwaith (6,5)
7. Merch cymar y mab?(4)

11. Triniaeth arw tnruaeth Dons a
Meg (9)

12. Gwyddor offerynnau
mecanyddol (7)

13. Gyrru lIythyr yn 01 ar
ddechrau'r dydd yn fywiog (6)

14. Y gair a ddefnyddtr am rywun
wrth son amdano (3)

15. Tagiad wrth gael paned 0
gwpan fawr? (6)

18. Y rhai sydd rhwng ystafelloedd
a'r rhai wrth eu penn au (8)

20. Ar 61 22 i lawr bum gwaith (8)
22. Dewis brathu! (4)
24. Malu eda i wneud tlysau (7)
25. Lliw ffrwyth (4)
29. leuau byrion (8)
30. Rhyfeddod hen ffemen Noa (8)
34. Spectol, un laes, fler (6)
35. Stumog anferth yr esgob 0

Landaf (3)
36. Gwen hunen-qyfiawn ciw Nel

(6)
39. Lie caeedlq (7)
40. Wyth unwaith (6,3)
41. Ymdrybaeddu fel pobl Mon'
(4)
42. Arwerthwyr (11)

Mae yna gysylltiad rhwng saith or atebion ar hyn 0 bryd, ae mae 'na
gysylltiad hefyd rhwng y rhifau sydd yn rhan o'r cliwiau hynny.

................................ COD POST ..

CYFEIRIAD 1 .
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CROESAIR TACHWEDD



Stadiwm y Mileniwltl
Gan Owain Sion Williams, Bethel

Ar ddydd Iau, 7 Hydref rocddwn
i lawr yng Nghaerdydd yng
nghanol y cefnogwyr rygbi yn
cefnogi'n tim cenedlaethol.
Roedd y disgwyliadau yn uchel
iawn ond yn wir, nid felly yr
oedd hi i fod ...

Roedd y strydoedd yn boddi
dan for 0 grysau coch a'r rhan
fwyaf yn ymlwybro'u ffordd am
giatiau'r stadiwm. Trwy giat 6 yr
oeddwn i a fy nghefnder yn
mynd imewn a phan eistcddais
ar fy set roeddwn yn gobsmacd!
Roeddem yn eistedd 11 rhes o'r
cae! Roedd y stadiwm yn
anhygoel. Rwyf wedi ymweld a
llawer stadiwm, fel Nou Camp,
Wemblcy, ac Anfield ond roedd
'Stadiwm y Milcniwm' yn ben ac
ysgwyddau yn well na'r rheiny.
Wrtb i'r stadiwrn lenwi
cynhesodd y canu a hynny dan
ddylanwad y band. Pan ddaeth
y tim allan ffrwydrodd y cae gan
floedd y cefngowyr. Pan ganwyd
yr Anthem Gcned.laetbol aeth ias
oer i lawr fy nghefn, roeddwn fel
Catatonia yn "Thank the Lord
I'm Welsh'.

Er yr 'heip' mawr, siomcdig
oedd chwarae Cymru ar
canlyniad tcrfynol, 31 - 38. Er
y chwarac siornedig roedd yn
braf bod yno 1 \\o'CldNeil Jenkins

safle, ac erbyn hyn mae 'n aclod
o garfan dan 11 Eryri. Mae hyn
yn dipyn 0 gam ymlaen, gan fod
y tim )'n13 yn cystadlu yng
nghystadlcuacth ryng-wladol
Cyrnru. Yn ). blynyddoedd
diwethaf mac record dda gan )'
tim. Gyda safon sgrym a'r
rheng flacn yn enwedig -
Cymru wcdi cryfhau yn awr,
mac Alcd yn \.vyli\vr cyson 0
fideo'r gwahanol gemau, i gopi
'tips' gan ci anvyr, yn en\vcdig
l)eter Rogers,

Mae rygbi yng ngv..'aed teulu
Aled, gan fod el dad y'n gyn
ch~'arac\.\'r yn ystod Y'r
wythdegau. 0 ardaJ Ardud\\) y
daw teulu Dafydd, ei dad, a
chofiaf ef yn aelod 0 dim rygbl'r
ysgol yn Harlcch pan oeddwn ar
ymarfer d}'sgu j'no ddlv.'cdd v
60au. Rhaid cvfaddef fod-
Dafydd \-\'cdi 'llen\vi' tlpyn ers
hynny'. l)ob I\\,c i ti Aled, a
charia 'mlaen i freudd\'\1)'dlO.
Rwy'n siwr fod gan Teifion
Thomas, prifathro ysgol Bethel
dipyn 0 gynghorion i Aled.
Roedd yntau'n chwarac\l,.rr
addawol }'n el dydd.

Pan ocddwn i'n fachgen, un
uchclgais oedd gennyf scf
chwarac ar Ffordd Farrar,
Bangor. Dyna ocdd cin
\X'cmbl~}' llcol, a chofiw ch yn }'
50au a'r 60au caed torfevdd•

dros )' mil i weld gernau l\'./e/sli
League - )' gynghrair i Bangor
Reserves yr adeg hynny. Erbyn
heddiw, mae breuddwydion em
ellwaraewyr ieuanc yn fwy
pcllgyrhaeddol. Efallai mai
Anfield, Old Trafford \1\\I'r
g)'rehfan, neu i ni Gymry
Stadi",'m \. ~llcniwm. Y \\-'cfr 0-rcdcg allan yn g\visgo'r CI}'S
coch () flaen 72,500 0 bobl. Ie,
ond )-'r ychydig \\'naiff gyfla\vni'r
fretlddW)'d, ond mae gcnnym
()II yr hawl i frcuddwydio ond
()cs?

Un vn dechrau'r daith \'\\'J _

Aled Roberts, 10 oed 0 fferm Y r
Aden, Pontrug. Disg}'bl }'n
Ysgol Bethel yv.' Aled, a rygbi
yw ci gamp. Yn haf 1999
)'munodd ag Adran Ieuenctid
Clwb Rygbi Cacrnarfon.
Gwnacth ei farc yn gyflym ia,,\'n
a'i dde\\.·is i garfan rygbl }\.rfon
dan 11. Prop pen-rh}'dd )'\\-' ei

Yr Hawl i Freuddwydio

Bum draw yn Ninbych yn
ddiwcddar yn sylwebu ar gem
ail rownd Cwpan Cyrnru rhwng
Dinbych a Llangefni. Fel
rhagymadrodd i'r gem
gofynnwyd i mi wneud tipyn 0

ymchwil i hen Gwpan Cymru.
Llwyddais 1 ddarganfod rhai
ffeithiau rhyfeddol iawn.

Yn gyntaf, dyma'r tlws pel
droed hynnaf un yn Ewrop, gan
i'r gem gyntaf gael ei chwarae
yn y Drencwydd ar Hydref 13,
1877. Eu gwrthwynebwyr y
diwmod hwnnw oedd v-
Derwvddon - a braf nodi fod v. -
ddau dim erbyn hyn yn aelodau
o'r Gynghrair Genedlaethol. I
ni yn lleol, roedd gem ddarbi
fawr ym mlwyddyn gyntaf y
gystadlcuaeth gyda Bangor yn
curo Cacrnarfon 0 1-0, cyn
mynd allan yn y rownd gyn
dcrfynol wrth golh i'r
Derwyddon. Sut tybcd ocdd y
timau yn teithio yn y
blynyddocdd cynnar? Gyda tren
mac'n siwr, ond diolch j

Y Cwpan Rhyfeddol
Beeching, y bws a'r A470 yw hi
erbyn hyn. Yn nhymor 1878-79
ceir canlyniad rhyfeddol iawn.
Chwaracodd Y Rhyl - enillwyr
y cwpan mewn blynyddoedd i
ddod - eu gem gyntaf yn y
cwpan. Colli fu eu hanes 0 1-0
yn erbyn tim Ysgol Friars,
Bangor. Meddyliwch am dim
ysgol yn cystadlu mewn cwpan
cenedlaethol. Ys gwn i ai tim 0
ddisgyblion, neu staff, neu
gymysgedd oedd y tim hwnnw?
Beth amdani, ar gyfer y ryrnor
nesaf, Ysgol Brynrefail.

Ydi hanes yn ailadrodd ei hun
rybed? Yn ail rownd y cwpan yn
ei blwyddyn gyntaf roedd
Bangor yn curo Corwen 0 7-0.
Yn yr ail rownd 1999, crafu
CUfO 0 2-1 wnaeth Bangor yng
Nghorwen. Mae'n ymddangos
rnai rhyw deitl llac oedd
'Cwpan Cymru' yn y
blynyddoedd cynnar, gan mai
ychydig iawn 0 dimau'r de a
fyddai'n cystadlu. Roedd rygbi
yn ei antert, ac yn apelio at y
gwcithwyr gJo ac alcam. Un o'r
cnillwyr rhamantus yw pentref
Llansant-Ifraid, neu TNS
Solutions erbyn heddiw. Dim
ond ers y 60au y buont hwy yn
cystadlu, ond eto llwyddwyd i
godi'r cwpan yn 1996 pan
gurwyd Y Barri ar yr hen
Stadiwm Cenedlaethol.
Crwydro fu'r rownd derfynol
hyd at yn ddiwcddar a buasai
cryn av..yrgylch ar fcysydd llai
fel Belle Vue )' Rhyl, neu'r Cac
Ras ar gyfer y rowndiau
terfynol, yn enwedig pan oedd
hi'n Ogledd yn erbyn De. Un
ffaith unigryw am y Cwpan yw'r
nifer 0 dimau Seisnig sydd wcdi
ei hennill. Yn wir, hwy enillodd
y cwpan rhwng 1933 a 1947,

Mae uchafswrn penodol (64)
i'r nifer gaiff gystadlu erbyn
heddiw ond hyd at y SOau cai
rhywun gystadlu - yn wir
cafwyd 90 0 dimau yn 1950.
Cynyddodd apcl y Cwpan
gyda'r cyfle i gystadlu yn
Ewrop. Daeth cnwau Naples a
Borough United yn rhan o'r
chwedloniaeth. Cofiaf, yn
nhymor 1969-70, fynd i
Gaerdydd i weld tim Bethesda
Athletic yn colli 6-0 ar Barc
Ninian. Y tymor canlynol - a
minnau 'n dysgu yn y De erbyn
hynny - cefais y wefr 0 weld
Caerdydd, enill\.vyr y cv..-pan, yn
curo'r cewri, Real Madrid, )'ng
Ngh\vpan EniUwyr Cv.rpanau
E\vrop. Rocdd cwpan Cymru
)Tn ddolen gyswllt rhwng Parc
Meurig a'r Bemebeau!

Pwy fydd yn eodi'r cwpan
eleni tybed? A ddo\vn ni'n 61 i'r
hen ddyddiau 0 gau yr ysgolion
Ileal yn gynnar am fod John
Charles, Ivor Allchurch a [him
Caerdydd yn chwarae ar Ffordd
Farrar ar bnawn Mercher? Dwi
dditn yn meddwl rhywsut, ond
buasai'n braf yn ei gweled hi'n
Gwpan Cymru go iawn - gyda
phob tim Cymreig yn cystadlu.

(Meseia!) yn torri record
pwyntiau Michael Lynach.

Roedd yr awyrgylch 0 gwrnpas
y strydoedd wedi'r gem yn
ddigalon. Roedd pawb yn sefyll
a pheint yn eu llaw gan edrych ar
y llawr - doedd dim o'r canu fel
cyn y gem. Ar y cyfan mae
Stadiwm y Milenwim yn haeddu
11/10.

l

Gem y Werin?
Gwariwyd yn helaetb ar greu
hysbyseb S4C ar gyfer rhaglen Y
Clwb Rygbi. Yn ddirdynnol
apelio mac at elfennau cmosiynol
ein cenedl - y rnynydd-dir, y
glowyr, yr ieuanc yn ceisio
efelychu cewri'r gorffennol. Y
mae'r gem yn rhan anatod o'n
gwead. Dychmygwch hapus
rwydd dau 0 'rn cyfeillion pan
glywsant eu bod am dderbyn dau
docyn ar gyfer gem Cyrnru yn
erbyn Awstralia. Yna'r realacth.
Cost y tocyn rhataf oedd £50.00,
ac yna'n 'rnestyn i£75,00 Gyda
chost gwest)l) neu hyd yn oed
teithio 'nol a blaen mc~'n
diwrnod, gallwch ddychmygu'r
gost.

Maddeuwch i mi am fod yn
sinicaidd, ond £25,00 i weld
gem bel-droed ddib\\IYs )7n
Wrecsam, yna £50,00 am gem,
fwy pwysig rwy'n cyfaddef, yng
Nghaerdydd. Y dy'r awdurdodau
chwaracon yn adnabod eu
'gwerin' yn well na mi. Gwyn em
byd ni fel cenedl os gall eln
'gwerin' gyffredin fforddio'r fath
brisiau. Onld ydym yn prysur
greu cymdeithas 0 gefnogWyr
cadair freichia u. Ac rwv'n sicr

J

nad bod yn blwyfol yw mynegi'r
fam fod gormod 0 agweddau'n
cenedl yn cacl ei canoli yn ardal
Caerd}"dd.

-....


