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Cynhaliwyd cyfarfod bywiog a phositif ar ran Consortiwm
Busnes Ardal Llanberis yng Ngwesry'r Fictoria, Llanberis nos
Fawrth, 2 Tachwedd. Trefnwyd y noson gan Jacquie Knowles,
Rheolwr Prosiect Llanberis sydd ar hyn 0 bryd yn marchnata
Llanberis fel prif atyniad twristiaeth.
Prif bwrpas y cyfarfod oedd gwneud busnesau lleol yn
ymwybodol o'r gwasanaethau a'r grantiau sydd ar gael drwy
'Fenter Ardal y Llechen' a lansio pamfficdi newydd Prosiect
Llanberis.
Roedd cynrychiolwyr 0 Antur Menai, Awdurdod Datblygu
Cyrnru, Y Cwmni Gyrfa a Chyngor Gwynedd yn bresennol
i arnlinellu eu rol ac egluro pa wasanaethau sydd ganddynt
ar gyfer busnesau Ileol.
Y siaradwr cyntaf oedd Ann

gor y Post a'r

Dafydd W,g/ey yn agor y cyfleusterau newydd yng nghumini aelodau Menter Fachuien
a Chyfeillion y CWI'n.

Bu Dafydd Wigley AC/AS yn agor y Swyddfa Bost, y Siop a'r
Caffi yng Nghwrn-y-glo yn swyddogol ar 19 Tachwedd ac
roedd 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 cyrnunedol,
Caban y Cwm, 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. Roedd y
ddau grwp yn cydweithredu'n
agos ft'i gilydd, ac wedi
penderfynu cynnal agaoriad swyddogol ar y cyd.
Dywedodd Paul Rowlinson, ar Menter Fachwen: 'Rydym ni ym
ran Cyfeillion y Cwm: 'Mae'r Menter Fachwen yn falch 0 fod
cydweithrediad
hwn
gyda
yn rhan
or bartneriaeth
Menter
Fachwen
a chyda'r
gymuned ehangach yn bwysig
iawn ilwyddiant y Fenter ac mae
cynnal agoriad swyddogol ar y'
cyd yn fodd i nodi hynny yn
gyhoeddus. Rydym yn falch bod
Dafydd Wigley wedi cytuno i
agor y cyflcusterau hyn ac yn
falch fod cynifcr o'r pentrefwyr
yn dod i ddathlu'r achlysur hefo

ni.'
Dywedodd
AJex Proctor,
Gweithiwr Datblygu Cymunedol

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 Cwrn
yn chwarae rhan amlwg mewn
datblygiadau pellach i'r dyfodol.
Roedd yn bosibl defnyddio
gwasanaethau'r Swyddfa Best
yng Nghwm-y-glo 0 ddydd Iau,
25 Tachwedd ymlaen.

Kennedy, PrifWeithredwr Antur
Menai. Eglurodd mai rol Antur
Menai oedd rhoi cymorth drwy
ddarparu
sgiliau hyfforddi a
chyngor ym meysydd Technoleg
Gwybodaeth, Cynlluniau Busnes
a Marchnata. Mae'r cyngor yma
ar gael i'r di-waith a'r cyflogedig,
i fusnesau newydd yn ogystal a
rhai sydd eisoes wedi'u sefydlu.
Pwyslcisiodd hefyd eu bod yn
gweithio mewn cydweithrediad a
Siambr Fasnach, Awdurdodau
Lleol, Celtec, Menter Mon ac
Awdurdod Datblygu Cymru.
Arnlinellodd Wyn Roberts,
Gweithredwr
Gwasanaethau
Gwledig Awdurdod Datblygu
Cymru brif argymhellion Menter
Ardal y Llechen sy'n cynnwys
mwy 0 gymorth i fusnesau lleol,
Datblygu
Gwledig,
ehangu
gweithgaredd
economaidd
a
datblygu
mewnfudiad
buddosddiad.
Bydd lcfclau
gwahanol 0 boblogaeth yn elwa
o'r fencer yn y flwyddyn 2000, a
hynny ar y raddfa lefel 1
(poblogaeth
2,000) lefel 2
(poblogaeth 4,(00) a Iefe) 3
(poblogaeth
10,000) 0 fewn
ardaloedd
difreintiedig. Caiff
hyn ei weithredu gan Grwpiau
parhad ar dudalen 2

Llwyddiant ym myd Chwaraeon

Ja11e Lloyd 0 Gaeathra a enillodd y brif wobr yn Nason Wobrwyo
CJzwaraeol1 Arfon 1999. Mae Jane yn cyflym g'W11elJdei marc y117 myd
rasio mynydd. Hi yzv Pencampuir CY111ru ar llyn 0 bryd at fe ddaeth. yn
chweched ym Mhencampuiriaetn Prydain yn ddiuieddar. Daeth llawer
tlws arall i ardal yr Eco hefyd, at mae adroddiad llaum 0 'r guieithgareddau
a lluniau 1'u: cael ar y dudalen gefn. Yn y Ii1Ln gwelir Gareth Davies
yn cyflsuyno'r thos i Jane.

-

DYDDIAD A LLEOLIAD PLYGU'R ECO
Trefnydd PIYIU: Mrs Shioned Griffith, Pantafon, Waunfawr, (01286) 650570
RHIFYN

IONAWR

OYDDIAO COPI

RHAGflYR 6

Rhif 262
RHAGFYR 1999
Argrsffwyd gsn Wssg Gwynedd
Clbyn, CsernBrfon
Cydnabyddlr csfnogssth
Bwrdd yr laith Gymrseg
i'r cyhoeddiBd hwn.
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Golygyddol:
JOHN PRITCHARD
CllFYNYDD, llANBERIS
Ff6n: (01286) 872390
IWAN ROBERTS
llEIFIOR. lLANRUG
Ffon: (01286) 675649

Cadeirydd Pwyllgor llywio:
ARWEl JONES
CAE EBONI, PENISARWAUN
FfOn: (01286) 871274
E-bost: ecorwyddfa@AOL.com
GOl YGYDO CHWARAEON
Richard LI. Jones. 5 Y Odd!. Bethel.
(01248) 670115
OYDDIADUR Y MIS
Mrs Margaret Cynfi Griffith. Cvnfi,
Deiniolen (870394)
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes. Glasgoed.
Llanrug (677263)
DATBl YGU lLUNIAU
Bryn Jones. Elidir. Alit Dewi,
Bangor (01248) 353337 neu 871925
TREFNYOD HYSBYSEBION
John Roberts. Bedw Gwvnion,
Llanrug (675605)
TREFNYDD BWNDELU
jean jones. Cesarl y Mynydd.
Oernloten (871 550)
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BETHEL: Geraint Ells, Cilgeran
(01248 670726)
BRYNREFAfL: Mrs Lowri Prys RobertsWilliams. Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive james. Hafan. Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan a Sioned Larsen,
Bodafon, Ceunant (650799)
CWM-Y-GLO: Mrs Iris Rowlands.
Glanrafon (872275)
DEINIOLEN: W. O. Williams,
6 Rhydfadog, Deiniolen (871259)
DINORWIG: Marian jones. Minallt,
7 Bro Elidir, Dinorwig (870292)
LlANBERIS: Gwyneth ae Eiflon
Roberts. Beews Eryri (870491)
llANRUG: Eryl Roberts, 3 Bryn
Moelyn (675384)
NANT PERfS: Ann Cumberton.
Gwastadnant (870356)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans,
Sycharth (872407)
TAN-Y-COED: Miss Anwen Parry.
Ael-y-Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts.
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Y RHIFYN NESAF
Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
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Deunydd i law',
90lY9yddion perthnasol
NOS lUN, RHAGFYR 6
Os gwelwch yn dda
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Y Coleg Normal
Aduniad
Annwyl Olygydd,
A gaf i, drwy golofn lythyrau
Eco'r Wyddfa, estyn gwahoddI iad i gyn-fyfyrwyr y Coleg
Normal i aduniad ax 7 Mehefin,
2000 - y rhai a ddechreuodd y
cwrs yn 1954 a'r rhai a
ddechreuodd yn 1955.
Mae dros 40 0 flynyddoedd
wedi rnynd heibio felly mae'n
hen bryd i ni ddod at ein gilydd,
pe bai ond i weld sur siap sydd
am om i gyd erbyn hyn.
Am
ragor
0
fanylion
cysylltwch a Will Wi1Jiams ar
01222 618454 mor fuan ag y
gallwch.
Will Williams
Myfyriwr '55
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BLE?
YSGOl
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RHODDION
£,25: Mrs Morfudd Jones, Erw'r
Coed, Coed y Glyn, Llanberis;
Er cof am Mrs H.J. Jones, 7
Trem Eilian, Brynrefail.
£,20: Teulu y ddiweddar Mrs
Jean Roberts, Llanberis.
£,10: Mrs Margaret Roberts,
Caernarfon; Mr Idwal Williams,
Elidir View, Cwm-y-glo; Mr a
Mrs S. Pritchard, Golygfa, Bryn
Moelyn, Uanrug. Er cof am E.
David a Jane Catherine Hughes,
Deiniolen; Geraint a 1010 HuwsRoberts
a'u teuluoedd;
Mr
Gordon Owen, 46 Maes Padarn,
Llanberis; Mrs Megan O. Jones,
21 Dol Afon, Cwm-y-glo; Er cof
aID Mrs Maggie Humphreys,
Rhydfadog, Deiniolen gynt.
£,5: Mrs Blodwen Pritchard, 10
Llys y Gwynt, Penisarwaun; Mrs
Anne
Thomas,
Trcforfan,

CYSYLLTU

A

Golygyddion

Waunfawr; M~ Myfi Roberts,
Rhes Plastirion, Llanrug; Mrs
Jennie
Williams,
23 Heol
Eleanor, Caernarfon; Mrs Mona
Griffith, Orwig House, Llanrug.
Mrs Margaret Williams, 4 Tai
Orwig, Brynrefail; Mr a Mrs
Richard W. Evans, Ty'n Buarth,
Brynrefail; Mr John V. Morris,
Rhianfa,
Clwt-y-bont;
Mrs
Annie James, Regent House,
Deiniolen.

I drin a thrwsio
pob math 0
beiriannau gwn'io

MENAI SEWING

MACHINE CENTRE
21 Stryd Fawr
PORTHAETHWY

MAE ANGEN Y DEUNYDD
AR GYFER Y RHIFYN NESAF
I LAW ERBYN
RHAGFYR 6ed 1999

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

Parhad o'r dudalen flaen

Faenol' iddysgu sgiliau adeiladu
Cyrnunedol, Cynlluniu Busnes a traddodiadol.
Thimau Datblygu Lleol a fydd 5. Gweithdai mentr.
6. 'Llwybrau llechen' sef teithiau
yn
cyrinwys
Swyddogion
Awdurdodau Ileol i fonitro ac cerdded diddorol 0 fewn y
dyfIrynnoedd uchod.
asesu eu datblygiad.
Eglurodd
Colin
Morris,
Mae'r
arian sydd wedi'i
Busnes
sicrhau
ar gyfer Menter
y Swyddog Adnoddau
Llechen wedi ei ddosbarthu fel a Cyngor Gwynedd y grantiau
fydd ar gael, sef Budd-dal
ganlyn:
Datblygu
Busnes, Datblygu
Rheoli'r Prosiectau: £70,000
Marchnata: £100,000
Adeiladau,
grant Cyrnuned
Sicrhau
busnesau 'n aros yn Wledig a Grant Allanol.
gystadleuol: £ 150,000
Gall ymgeiswyr
gynnwys
Cyfathrebu: £29,000
gweithwyr symudol, rhaglenwyr
Adnewyddu Adeiladau: £300,000
cyfrifiadurol, penseiri, ayyb yn
Busnesau Gwledig: £50,000
ogystal a busnesau Ileol.
Arngylchedd Busnes: £400,000
Yr olaf i siarad oedd Emlyn
Eglurodd
Sioned Wiliams,
Evans o'r Cwmni Gyrfa a
Swyddog
Adfywio
Cyngor
eglurodd mai'r Cwmni Gyrfa
Gwynedd fod 6.7 miliwn wedi ei
fydai'n
rhoi
gwybodaetb
sicrhau
ar gyfer Menter
y
annibynnol ar yrfaoedd, addysg
Llechen dros gyfnod 0 dair
a hyfforddiant i'r hoI I gymuned.
blynedd ar gyfer Dyffryn Ogwen,
Dywedwyd y byddai Cyngor
Dyffryn
Peris,
Ffestiniog,
Gwynedd yn cynnal Cyfarfod
N antlle a Chorris.
Dyma'r
Cyhoeddus i egluro manylion
gwahanol agweddau fydd yn cael
Menter
y Llechen ddiwedd
sylw:
Tachwedd. Roedd pwyslais yn y
1. Adnewyddu
adeiladau
cyfarfod ax y ffaith fod yr holl
gwag/anneniadol
gan Gwmni
asiantaethau yn cydweithio er
Adwy Cyf.
budd y gymdeithas ac roedd
2. Sicrhau
fod busnesau'n
yrnateb aelodau Consortiwm
gystadleuol drwy ddod 0 hyd i'w
Busnes Ardal Llanberis i hyn yn
hanghenion a darparu cymonh i
bositif iawn.
brynu adnoddau, offer, addasu a
Dylai unrhyw fusnesau sydd a
marchnata.
diddordcb mewn cael cymorth
3. Sefydlu Canolfannau Dysgu i
neu wybodaeth pellach ffonio
weithio mewn cyd-weithrediad :i
Cyswllt Busnes ar 0345 969798.
busnesau lleol gydag unigolion 0
bob oed a'u hyfforddi mewn
sgiliau angenrheidiol.
4. Sefydlu 'Canolfan Sgiliau'r

BRYSIWCHI
Archebwch eich
TWRCI NADOLIG
a'ch CYW IAR
aCHIGOEDD
ERAILL
'"
RWAN

oddi wrth

avell
Roberts
CIGYDD
LONDON HOUSE

LLANRUG
Ron:
Caernarfon 673574
PEN CIGYDD Y FRO
MYNNWCH Y GORAU
A DEWCH ATOM NI
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Welran Ga\Ns yn
ch~ilioam gyrnorth!

Stephen Edwards wrth ei waith yn stiwdio Champion 103 FM
Brat yw cytlwyno un 0 leisiau radio
y frol Na, nid un Radio Cymru, ond
yr orsaf radio lIeol - Champion
103FM. Eu lIais chwaraeon ar
bnawn
Sadwrn
yw Stephen
Edwards, 0 Lanberis. Cefais sgwrs
gydag ef yn Noson Wobrwyo
Chwaraeon Arton. Addewais iddo
y buaswn yn rhoddi gotod iddo.
Felly, yn ei eiriau ei hun, dyma i
chwi gefndir - ac apel - y Weiran
Gaws!
'Wrth
i mi raddio yn 1997
penderfynais tynd am ty uchelgais,
i fod rhyw ddydd yn gyflwynydd
radio. Mi oeddwn wedi bod yn
cynnal disgos 0 amgylch yr ardal

am gyfnod ac wedi cael protiad
helaeth yn gweithio yn wirfoddol
gyda sioe Ram Jam ar Radio
Cymru yn ystod y dyddiau yn y
coleg yng Nghaerdydd
gyda
Dafydd Du.
Ymunais
gyda thim
Radio
Ysbyty Gwynedd gyda sioe ar fore
Sadwrn. Yno cefais fy ngalw yn
'Weiran Gaws' 0 droed yr Wyddfa
am y tro cyntaf. Roedd yn brofiad
da iawn ac rvdwi'n dal i fwynhau
mynd yno bob bore Sadwrn.
Wedyn cefais gyfle I gyflwyno sloe
Chwaraeon ar orsaf newydd oedd
yn dechrau yn yr ardal fis Rhagfyr
1998 0' r enw Champion 103FM.
Roedd yn ddewis anodd iawn,

cario ymlaen i chwarae p@l-droed
neu trio dechrau ar fy uchelgais fel
cyflywnydd a chael digon 0 brofiad
o dan fy melt. Cymryd y sialens
•
wnes I.
Dechreuais ar 11 0 Ragfyr ac
yno yr ydwi'n dal i ddiddori y
gwrandawyr
bob prynhawn
Sadwrn rhwng 2 a 6 o'r gloch a'r
enw 'Weiran Gaws' yn dal i sefy II.
Be mae'r pen-wythnos yn ei
olygu i chi? Golchi, coginio,
gwneud eich gwaith cartref? steddwch yn 01, ymlaciwch NEU
gwnewch nhw i gyd wrth wrando
ar y Chwaraeon
Roc'Roi
ar
103FM.
Sioe ydi sy'n cael ei galw'n
'Chwaraeon
Roc'n Rol' am y
rheswm ei bod hi'n 4 awr 0 sloe
gyda chwaraeon a'r gerddorlaeth
ora, a lIawer mwy fel y canlynol:
Cystadleuthau;
Cyfweliadau;
Sgoriau diweddaraf a therfynol o'r
meysydd pel-droed, yn Ileal a
Chenedlaethol.
Cewch wybod
beth yw'r sgor yn y gem bel-droad
leol a beth mae Lerpwl, Everton,
Man Utd ayyb yn ei wneud;
Adroddiadau BYW o'r caeau Ileal
a chenedlaethol; Sgoriau gemalJ
snwcer o'r wythnos am 6.16;
Sgoriau terfynol cenedlaethol am
4.55 a rhai Ileal am 5.30.
Ers i mi ddechrau'r sioe yn agos
i flwyddyn
yn 61, rydym wedi
gweld cynydd yn ei gwrandawyr
o wahanol ardaloedd, a lIawer
ohonynt yn ffonio a chysylltu a fi
gyda sgoriau 0 'r gemau maent
wedi bod yn eu gwylio.
Am ei bod yn orsaf lIeol rvdw: yn
parhau i gael chwaraeon Ileal cyn
gymaint a tedraf OND buaswn yn
hoffi cael eich cymorth
Chi,
ddarllenwyr yr Eco a gwrandawyr

I

yr orsaf. Buaswn yn ddiolchgar
iawn, os ydych yn mynd i wylio
unrhyw
chwaraeon
ar y penwythnos, pe byddech yn ein ffonio
ni yn CHAMPION, neu efallai y
byddai hyfforddwyr unrhyw dim
yn gadael i ni wybod canlyniadau
yn unrhyw faes chwaraeon, e.e.
sgoriau pel-droed tim ieuenctid dan
9, dan 12 ac yn y blaen ac mi
fyddwn yn fodlon mynd i weld y
timau yn chwarae; canlyniadau
gymnasteg, pysgota, criced, rygbi,
athletau neu unrhyw chwaraeon
eraill.
Cymerwch y cyfle i fod yn rhan
o'r sioe, a byddaf yn darllen eich
enw dros yr awyr. Bydd miloedd
o bobl yn gallu clywed mai chi
roddodd y sg6r i n neu efallai ddod
ar yr awyr i siarad. Gwyllt a
gwallgo yw hi ar bnawn Sadwrn
felly ymunwch yn yr hwyl ar 103
FM.
Eleni mi tyddwn yn cadw cwmni
i chi gyda sloe ar ddydd Nadolig 0
2 tan 6 o'r gloch, ble byddwn yn
rhoi crys criced I'v1organnwg, wedi
ei arwyddo gan y chwaraewyr i
gyd, fel gwobr yn y gystadleuaeth
'OER POETH'. Bydd yn rhaid i chwi
wrando y Sadwrn cynt i gael
manylion y cwestiwn.
Cofiwch
gadw ar 103FM.
Medrwch adael i mi wybod y
canlyniadau
yn ystod
dydd
Sadwrn pan fyddwn yn darlledu 0
Bare Menai, Bangor rhwng 2 a 6,
drwy ffonio 01248 670707 neu
e-bost:stephenedwards@championfm.co.uk
Sgwennwch
ataf
yn Sioe
Chwaraeon, Llys y Dderwen, Parc
Menai Bangor neu galwch draw i'r
stiwdio.
Mae croeso cynnes i
bawb .

........
••••
•••

Yng nghwmni COR MEIBION DYFFRYN PERIS
Mynediad £2 : Cawl i bob canwr
Rhaid bwcio 0 f1aen Ilaw

Cyfle gwych i brynu anrhegion yn ein siop
10% i ffwrdd oddi ar nwyddau'r siop
ym Mis Rhagfyr

Bara Brith I mins peis a taffi triog cartref
ar werth nawr. Dewch draw am baned !
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Ydi, mae'n gyntaf 0 Dachwedd heddiw. Mis Tachwedd, mis
y tuchan. Mis cychwyn y daith drwy dwnel y Gaeaf. Gelwir
o gan rai yn 'tis y gwynt', ac yma yn Uys y Gwynt,
Penisarwaun mae o'n sgyrnygu ei ddannedd ar hyn 0 bryd.
Fuo 'na rioed enw mwy addas ar y Uys hwn:
'Gwynt wna helynt anaele
A blinder mewn llawer lle.'
Hen cnw ar y mis yn Lloegr
oedd Blodmonath - mis y gwaed.
A deud y gwir dyna ysryr ein
henw ninnau arno, oherwydd
hen air am ladd yw 'tachweddu'.
Roedd y papurau dyddiol a'r
teledu y bore 'rna yn llawn
lluniau a storiau am y drasiedi
awyren ym Mor Iwerydd a'r
storrnydd
yn India.
Tydi
newyddion drwg bob amser yn
mynnu ennill penawdau'r dydd?
Anaml iawn y gwelir newyddion
da yn bennawd y dydd.
Roedd mis Hydref eleni yn fis
o 'dachweddu' hefyd. Stormydd
mawr yn ysgubo America.
Daeargrynfeydd yn Nhwrci a'r
ddamwain tren yn Llundain.
Bob tro y bydda i'n clywed
olwynion awyren yo cusanu'r
tarmac rol glanio adre - mi fydda
i'n deud 'dyna fo'r tro ola - dim
mwy 0 hedfan'. Ond cyn pen
dim mae'n amser codi pac a
mynd eto. Os am weld y byd,
rhaid rnentro. Mae'n dda nad
oes neb yn trefnu darnwain, nac
yn rhagweld un. Mae damwain
bob tro yn dod yn annisgwyl - a
diolch am hynny.
O'r holl hedfan dwi wedi ei
wneud, dim ond tair gwaith dwi
wedi cael achos i 'ofni',
a
wyddwn i ddim am yr achlysur
cynta.
Y tro cynta i mi hedfan oedd
gyda'm cyfaill T. Gwynn Jones
(Gwynn Tregarth) 0 Lundain i
Lenningrad (cyn i'r ddinas ddod
yn St Petersburgh).
Oeddwn,
roeddwn i'n nerfus. P\\'Y sy ddim
y tro cynta? 0 Lenningrad
i
Moscow wedyn, a phopeth yn
iawn. Roeddwn i'n cysuro fy
hun, os oedd y Rwsiaid yn gallu
anfon dynion a chwn i'r gwagle
- wcl, gallwn gael pob ffydd yo
eu hawyrennau. Roedd Gwynn a
minnau yn ffarwdio yn Moscow.
Fo yn mynd i Tashkent
a
Pa un o'r
rhain
sydd
bwysicaf7
YSWIRIO EICH TY (I arbed
coiled i chi);
YSWIRIO EICH CAR (I arbed
coiled I chi); neu
YSWIRIO EICH BYWYD (I
arbed coiled i'ch teulu)
Cysylltwch A'r 'sod' weld mor
mad. yw cost yawtrient gyda CDH

Samarkand a minnau i Kiev a
Yalta. Pan landion ni, roedd
pawb bron yn crynu ac yn rhoi
ochenaid 0 ryddhad. Y rheswm
am hyn oedd fod ein hawyren 0
fewn dim i gael gwrthdrawiad ag
awyren arall wnh lanio. Welais i
ddirn, a wyddwn i ddim am y
peth - a diolch am hynny.
Yr ail dro oedd dod i Faes
Awyr Manceinion 0 Agadir yn
MOIToco. Roeddem ddeng awr
ar 61 oherwydd fod Prydain 0
dan niwl trwchus. Roedd y niwl
yn parhau a hithau'n nos wrth i
ni agosau at Fanceinion. Pawb
yn dawel, dim ond swn hymian
yr awyren. Yna llais y peilot
drwy'r tanoi - 'I think I can
manage it. ' Bobol bach, mi
fasa'n well petai 0 heb ddeud
dim. Roedd pawb mewn panig
tawel am yr eiliada nesa. Ond fe
gusanodd y 747 Y tarmac a
rhoddodd
pawb ochcnaid
0
ryddhad. 'Dim mwy 0 hedfan,'
meddwn.
Y drydedd waith oedd yn Riode Janeiro. Glanio yno mewn
niwl eto a storm 0 law trana.
Roeddem
ar fin glanio pan
god odd yr awyren yn syth i'r
awyr eto nes oedd pawb mcwn
dychryn. Cafwyd. gair dros y
tanoi, 'Sorry about that. No need
to panic. We'll try again.'
Doeddwn i rioed wedi bod yn
Rio, ond fc wyddwn am y lle 0
weld lluniau. Gwyddwn hefyd
am y mynyddoedd 0 gwmpas y
ddinas.
Niwl, rnynyddoedd,
mellt, storm. Dim ond cau
llygaid a gobeithio'r
gorau.
Gweddi fach dawel a ganio'n
ddiogel yng nghanol y glaw, yn
ninas Ronnie Biggs.
Yn rhyfedd iawn dwi wedi cael
daeargryn
mewn tair gwlad
wahanol hefyd, a wyddwn i ddim
am y cynta nes j mi ddarlJen
amdano yn y papur newydd y
bore wedyn. Yn Athens - prif
ddinas Groeg oedd hynny.
Dwi'n cofio'r ail yn iawn. Yng
Nghyprus roeddwn i, tua naw y
bore 0 flaen y pwll nofio. Do, mi
glywais y cryndod ac mi welais i'r
gwesty yn siglo. Digwyddodd,
darfu ... ond mewn eiliad roedd
pawb ar eu balccni a phawb wedi
dychryn a phawb yn holi.
Y trydydd oedd ar dir Cymru

Ymgynghorwyr Arlannol
AnnlbynnoCUeol 'Hfydlwfd 1974)
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Mrs Lowri Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. 870580

SEFYDLIAD
Y
MERCHED.
Cynhaliwyd cyfarfod mis Hydref
yn y Festri nos Lun, y 18fed o'r
mis. Llywyddwyd gan Pat Jones
ac estynnodd groeso cynnes i
Sefydliad Waunfawr oedd wedi
ymuno ar gangen leol. Gwraig
wadd y noson oedd Pat Charnock
o Archfarchnad Safeway. Thema'r
noson oedd 'caws' a chafodd yr
aelodau y cyfle i flasu gwahanol
fathau. Paratowyd y te gan Alice
Williams, Jennie Hughes a Nerys
Roberts. Enillydd gwobr y mis,
rhoddedig gan Elinor Williams oedd
Nerys Roberts. Nos Lun, 15
Tachwedd cynhaliwyd y Cyfarfod
Blynyddol a chroesawyd Pat Parry,
Waunfawr
i ymgymryd
a'r
gweithrediadau.
Etholwyd
y
swvddoqion am y tymor nesaf fel
a ganlyn: Llywydd: Elinor Wiliams.
Is-Iywyddion: Helen Morris, Jennie
Hughes
a
Verna
Jones;
Ysgrifennydd:
Pat
Jones,;
Trysorydd:
Carol
Houston.
Rhoddwyd y te gan Gwenllian
Edwards a Betty Owen. Enillydd
gwobr y rnls. rhoddedig gan Helen
Morris oedd Elinor Williams. T refnir
y Cinio Nadolig elenl yn y Vaynol
Arms, Nant Peris ar 13 Rhagfyr.
DIOLCH. Dymuna Mrs Margaret
Williams
a Dewi a theulu y
diweddar Hugh Williams, 4 Tai
Orwig ddiolch 0 galon i bawb am
bob arwydd 0 gydymdeimlad yn
ystod eu profedigaeth ddiweddar.
Diolch l'r Parch 0 J Pritchard am
ei wasanaeth ddlwrnod yr angladd
a hefyd i'r ymgymerwyr,
Mr M
Pritchard a Mr G Jones am eu
trefniadau trylwyr.
Dymuna Richard Wyn a Gwyneth
Evans, Ty'n Buarth ddiolch yn
gynnes iawn i bawb am eu
caredigrwydd yn ystod anhwylder
diweddar Gwyneth. Rydym yn
falch iawn erbyn hvn ei bod wedi
gwella mor foddhaol.
COFION. Anfonwn ein cofion gan
ddymuno gwellhad buan i Helen
Jones, 5 Trem Eilian a Betty
Owen, Tros yr Afon sydd wedi
derbyn tnniaethau
yn Ysbyty
Gwynedd yn ddiweddar.
GENEDIGAETHAU. Dymunwn yn
dda i Nia a Steven Walker, Cytir ar
enedigaeth eu merch fach, Catrin

Fffin: (01286) 674100 (dydd)
(OU86) 650732 (fin nos)

CDH

llynedd mi fuo'r 110ng, Black
Watch, yn ceisio osgoi mynydd
enfawr 0 rew am beth arnser, a
hynny heb fod ymhell o'r fan lle
suddodd y Titanic. Fawr neb yn
pryderu.
do, mi ges i sawl codwm
wrth reidio beic hefyd ac mi
faglais fwy nag unwaith wrth
gerdded.
Beth am aros adre 'ta i osgoi
pob damwain? lawn, ond i'r tY
beidio a mynd ar dan ynte?

BRVNREFAIL

Uned lA BRYNAFON
LLANRUG

Andre (Bethel'Uanberis)
Bryn (M6n)
Euryn (Caelnarfon a'r cylch)
John Efflon (Penl.arwaun)

Ff6n: (01248) 355055

- yma yng Ngwynedd ac mi
gafodd nifer ohonoch chitha yr
un profiad reit siwr, ac mae'n
aros yn y cof. Mae'r daeargryn
lleia yn ysgwyd dyn.
Rydw i, fel sawl gyrrwr car,
wedi cael nifer 0 ach1ysuron pryd
y bu j rID fod '0 fewn trwch
blewyn' i gael damwain. Bai y
gyrrwr arall bob tro, wrth gwrs.
Wrth rhyw lwc dwi rioed wedi
bod mewn damwain tren, ond ar
fy ymweliad a Greenland
y

FFENESTRI: ORYSAU
DOOImFN ; GRlSII\U
GWAITH TURNIO
BLYCHAU CLOCIAU
8LVCHAU OAL OFFERVNNAU
BLVCHAU ARDDANGOS

Alaw ar 8 Tachwedd ac i Einir
Gwyn a Geraint, Gwel Elidir, Cwmy-glo ar enedigaeth
eu mab
bychan, Ifan Gwyn.
Llongyfarchiadau i Gwyn Hefin ac
Ifanwy Jones, Rhandir ar ddod yn
daid a nain.
CYFARCHION. Gan na fydd yn
anfon
cardlau
Nadolig
eleni
dymuna Miss Blodwen E Owen, 2
Tai Orwig
nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i bawn o'i
chymdogion a'j ffrindiau.
PROBLEMAU CLUDIANT.
Mae
rhieni disgyblion sy'n mynychu
Ysgol Cwm-y-glo ac yn byw ar
gyrion y ffordd osgoi brysur ac yn
stad Trem Eilian wedi cwyno'n
swyddogol
oherwydd
diffyg
cludiant add as j'w plant. Mae'n
rhaid i'r plant hyn gerdded o'u
cartrefi i' r pentref I ddal y bws i
Gwm-y-glo
a hynny
ar bob
tywydd. Mae rhai yn gorfod drlvn
y briffordd a'r rh~ fwyaf ohonynt
yn gorfod ei chroesi, a hynny ar
adegau pan mae'r drafnidiaeth ar
ei thrymaf a lIawer 0 yrrwyr 0 hyd,
er bod rhai mesurau diogelwch
wedi eu cyflwyno, yn dal i yrru tu
hwnt i bob rheswm heibio i'r fan
lie dylid cymryd gofal arbennig.
Profodd y lIifogydd
diweddar
broblemau ychwanegol dirfawr. Ar
hyn 0 bryd mae Cyngor Gwynedd,
sydd yn lIawn sylweddoli
eu
cyfrifoldeb, yn ymchwilio i'r mater
i geisio dod 0 hyd i ffordd i ddatrys
y broblem.
EGLWYS
BRESBYTERAIDD
BRYNREFAIL. Nos Sui, 31 Hydref
cynhaliwyd Oedfa Ddiolchgarwch.
Roedd nifer dda yn bresennol a
chafwyd gwasanaeth bendithlol
dan arweiniad Mr Merfyn Jones,
Caernarfon.
Eleni eto, trefnwyd i gasglu
Blychau Nadolig y Plant ar ran
Cymdeithas y Chwiorydd a'r Ysgol
Sui gan Mrs Jennie A Roberts a
chafwyd
cefnogaeth
dda i'r
ymgyrch.
Trafn yr Oedfaon ar gyfer Suliau
Rhagfyr:
5: Parch Trefor Jones, Caernarfon
am 5.30;
12: Mr J 0 Roberts, Bethesda am
5.30;
19; Gwasanaeth
Nadolig dan
nawdd yr Aelodau a phlant yr
Ysgol Sui am 2.00, a Mr Glyn
Owen, Llanwnda am 5.30;
26:
Parch
Dafydd
Hughes,
Caernarfon am 2.00.

Deunydd ar gyfer y
rhifyn nesaf o'r ECO
erbyn Rhagfyr 6,

Un funud Cach ...

DINORWIG

Ar y faine
Lle fyddwch chi dros y Dolig?
Gartref? Efo ffrindiau? Efo'r
teulu? Mewn gwlad dramor? LIe
bynnag fyddwch chi) gobeithio y
cewch chi Nadolig llawen ac
wnh eich bodd.
Ond lie fydd Iesu Grist y Dolig
hwn? Ar yr orseddfainc y bydd
O.
'Duui ryfeddir, iddo cenir
Can drigolion nef a llasor,
Tra bydd Iesu.fu meum gwaeledd,

'N eistedd ar )rr orsedd fawr.

Clwb Eryri

J

Bydd Brenin nef a llawr ar ei
orseddfainc.
Iesu Grist yw'r
Brenin sy'n mynnu ein hufudddod a'n teyrngarwch.
Mae'n
haeddu ein gwasanaeth gorau a'n
cariad llwyraf. Bydd miloedd ar
filoedd 0 bobl trwy'r byd i gyd yn
canu mawl iddo y Dolig hwn.
Bydd Barnwry byw a'r meirw
ar ei orseddfainc, lesu Grist yw'r
un y mae'r bawl a'r gaUu ganddo
i fod yn Farnwr amom. Hwn
sy'n
pwyso
a mesur
ein
hymddygiad. Hwn sy'n chwilio
ein ealonnau. Hwn fydd yn
penderfynu beth ddaw ohonom
ar ddiwedd oes. Bydd yn gwneud
hynny ar sail ein hyrnateb
personol ni iddo ef ei hun.
Fyddwn ni wedi credu ynddo?
Fyddwn ni wedi ymddiried
ynddo? Dyna 'r cwestiynau fydd
yn cael eu gofyn i ni.
Mae yna faine arall. Maine yr
eilydd. Dyma'r fainc }' mae'r
chwaraewyr sydd ddim yn y tim
yn eistedd ami. Maen nbw yno
rhag ofn y bydd eu hangen yn
ystod gem. Bydd rhai yn treulio
•
mwy 0 amser arm nag ar y cae.
Ac ar faine felly y mae llawer
o bobl wedi gosod Iesu Grist i
eistedd. Mae'r Iesu yn y cefndir
yn rhywle. Mae 0 yno yn rhywle
rhag ofn y byddan nhw ei angen.
Mae 0 ar y fainc rhag ofn y bydd
angen
galw
arno
mewn
argyfwng. Ond nid Brenin i
blygu iddo na Barnwr i'w ofni
mohono.
Lie fydd lesu Grist gennym y
Dolig hwn? Ar faine ynteu

MilS Marian Jonel, Mlnallt, 1 Bro Elldir, Dinorwig. 870292
YN YR YSBYTY. Drwg gennym
ddeall fod Mrs Sa.lly Brenon,
Afallon wedi derbyn lIawdriniaeth
yn Ysbyty Gwynedd. Dymunwn
adferiad IIwyr a buan iddi.
AD REF O'R YSBYTY. Da gennym
ddeall fod y canlynol wedl dod
gartref o'r ysbyty: Mrs Elizabeth
Jones, Foel Gron; Mr John Branon,
Afallon a Mr Glyn Sinclair 4 Maes
Eilian. Gobeithio bod y tri yn dal i
wella ae y cant Iwyr iachad.
DIOLCHGARWCH. Cynhaliwyd
Gwyl Diolgarwch Sardis drwy i
Libanus ddyfod i fyny i gyd-addoli
gyda hwy. Yr oedd y gwasanaeth
yng ngofal y Parch Olaf Davies.
Hefyd cymerodd y plant ran
faenllaw yo y gwasanaeth ac
addysgwyd hwy gan Miss Nellie
Wyn Jones.
Dathlwyd yr Wyl Ddiolchgarwch
yng nghapel M.C. hefo dwy
bregeth amserol iawn gan y Parch
Eric Jones, Bangor a'r Parch Alan
Wyn Roberts, Brynsiencyn. Alan
Wyn yn un 0 blant yr ardal ond heb
bregethu yn Ninorwig ers deugain
mlynedd. Braf oedd cael estyn
croeso adref yn 61iddo a gobeithio
na fydd raid disgwyl am ddeugain
mlynedd i'w glywed eto. Diolch 0
galon i'r ddau.
Y GANOLFAN. Cafwyd pwyllgor
o'r uchod am 7 o'r gloch ar 4
Tachwedd. Yn anffodus yr oedd
yn noson stormus a dim ond wyth
a ddaeth ynghyd. Cafwyd lIawer 0
drafod am y sefyllfa yn y Ganolfan
a'r ardal a dangoswyd crvn brvder
am fod rhai sydd yn defnyddio y
Ganolfan yn rhoi rhwystrau yn
ffordd yr allanfa dan. Gan fod hyn
yn torri rheolau iechyd a diogelwch
mae yn creu pryder. Os digwydd
hyn eto fe fydd gan y glanhawr yr
hawl i'w lIuchio allan ac yn sicr ni
fvdd caniatad yn cael ei roddi i'r

BWS BAC'H AR LOG
Bws 22 sedd ar gael ar gyfer pob math 0 'Iogi
preifat - nosweithiau allan, partion, tripiau
ae ati. Gwasanaeth personol a thelerau rhesymol gan

D. P.0

RHIWLAS

gorseddfainc?
JOHN PRITCHARD

JONES

E S

IJ.

01248 361044

Y'SGWAR
LLANRUG

J.M.

rha: sydd yn gyfrifol i gael benthyg
y Ganolfan wedyn. Oherwydd eu
hanghyfrifoldeb mae y rhai sydd yn
gyfrifol am hyn wedi cael eu
hysbysu a gobeithir na fydd rhaid
tynnu sylw neb at hyn eto.
Derbyniwyd lIythyr yn gofyn am
fenthyg y Ganolfan ar 31 Rhagfyr
i gynnal parti i'r plant. Rhoddwyd
caniatad ar yr amod mal plant ardal
Dinoriwg a Fachwen yn unig a
fyddai yno ac na fyddai diod
alcoholig yno, na neb 0 dan
ddylanwad diod. Mae Ilythyr wedi
ei anton yn eu hysbysu 0 hyn.
GAn fod dipyn 0 bethau eraill
angen sylw pasiwyd
i gael
cyfarfod cyhoeddJs yn y flwyddyn
newydd pryd y gobeithiwn y bydd
ein Cynghorydd yn y cyfarfod.
Dyddiad i'w drefnu.
Y GYMEITHAS
LENYDOOL
UNDEBOL. Agorywd tymor y
Gymdeithas ar 3 Tachwedd gyda
Chyngerdd a daeth cynifer dda
ynghyd. Cafwyd noson ddiddorol
hefo
Robert
Wyn
Roberts,
Bontnewydd; Ifan Bryn Roberts,
Ty'r Ysgol; Mrs Olwen Hughes,
Amlwch; GWenno Morris; Megan
Jones; Donna a Sioned Philips a
Gwilym Jones. Uywydd gwadd y
noson oedd y Parch William John
Lewis, Gaerwen. Yn anffodus,
oherwydd anwyd ni allodd fod yn
bresennol ond diolch am fawr Iddo
am ei rodd anrhvdeddus. Llywydd
y noson oedd Miss Marian Jones
a thalwyd y diolchiadau qan Miss
Nellie Wyn Jones. Cyfarfod nesaf
ar 25 Tachwedd a'r gwr gwadd at
y noson yw Canon ldns Thomas,
Trefor.

Yn y cyfarfod ar nos Wener, 5
Taehwedd
yng Ngwesty 'r
Fietoria, Llanberis, estynnodd y
llywydd, John Emlyn Hughes
groeso cynnes i'r gynryehiolaeth
raenus o'r aelodaeth oedd yn
bresennol. Cydymdeimlwyd a'r
ddau frawd Geraint a 1010 HuwsRoberts ar golli eu mam yn
ddiweddar a dymunwyd yn dda
i Dr Dan Hughes oedd yn dal j
wella
wedi
salweh
dwys.
Estynnwyd eroeso hefyd i Rol
Williams a fu'n absennol: 0'1'
gwmniaeth am dymor sylweddol.
Yn ei gyfraniad tymhorol, tal odd
Bardd y Clwb, R Gwynn Davies
deyrnged gymwys a theimladwy
i ddau a fu'n ffyddlon
a
gweithgar i'r Clwb, sef Emyr
Jones a'r cyn-drysorydd, Ieuan
Ellis
Jones.
Bydd
bwlch
sylweddol hebddynt.
Siaradwr
y noson
oedd
Geraint
Huws-Roberts
a
chyflwynwyd
ef yn gryno a
phwrpasol
gan gadeirydd
y
noson,
J Norman
Davies.
Dewisodd fel ei destun 'Troeon
Bywyd' a rhoddodd inni beth 0
hanes ei yrfa o'r dyddiau cynnar
fel athro yn Lerpwi at ei
ymddeoliad fel prifathro Ysgol y
Faenol)
Penrhosgarnedd.
Soniodd
am
brifddinas
answyddogol Gogledd Cymru
d dydd a fu, a'r ynysoedd
byrlymus 0 Gymreictod a gafwyd
yn y capeli a'r gymdeithas mewn
cefnfor 0 Seisnigrwydd.
Yn
hwyliog eafwyd hanes ambell i
dro trwstan a llawer digwyddiad
a phrofiad fu'n britho'r daith.
Diolchwyd iddo a phawb arall a
gyfrannodd at lwyddiant y noson
gan Cledwyn Pritchard Jones.
Penderfynwyd
derbyn
ymddiswyddiad
John Hugh
Hughes)
yr Is-Iywydd,
fel
trefnydd y wibdaith ac, yn
garedig iawn, camodd Edgar
Parry i'r bwleh am eleni.
Bydd )f Clwb yn cyfarfod nesaf
ar nos Wener, 3 Rhagfyr pryd y
bydd y Dr Gwyn Williams,
Llanberis yn anne. ch ae Evan
Parry, Ceunant yn cadeirio.

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol

Cerrig

0

bob

A'I FEIBION

math ar gael

GWAITH
CERRIG
BEDDAU

Ffon: (01286)
672898 (dydd)

676285 (nos)
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1
OEN CYMREIG LLEOL CYFAN
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PORC LLEOL
AM 75c Y PWYS
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PRISJAU ARBENNIG AM

GIG EIDION LLEOL
Ffon: (01248) 671170 • Symudol: 0468 452763
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DEWRI)ER YN
NE AFFRICA
Ym Mehefin 1909 cyflwynwyd Medal i John Jones yng Ngwaitb
Aur Witwatersrand, am ei wrbydri yn ceisio achub bywyd dau
o'i gyfeillion a bachgen croenddu yn un 0 byllau aur De
Affrica. Cefais fenthyg Uythyrau John Jones i'w deulu yn
Uanrug gan Gwynfor Jones 0 Gaemarfon (gynt 0 Lanrug) sy'n
un 0 ddisgynyddion y teulu. Yn ei feddiant hefyd mae carden
fechan yn rhoi caniatad i fynychu seremoni cyflwyno John
Jones a Medal y Brenin.
Fel yr adroddwyd eisoes mewn cunnuil du ar Gymry'r Rand,'
amryw 0 rifynnau cynharach o'r meddai Rowland yn ei lythyr
'Eco', ymfudodd nifer 0 fecbgyn gartref, ac mae'n apelio ar i'w
ieuanc yr ardal hon i Dde Affrica frawd yn y Fron Hyfryd fynd i
gartref ei gymdogion yn Nhal y
ar ddechrau'r ganrif i gcisio'u
ffortiwn yn y gweithfeydd aur. Bont i dorri'r newyddion drwg i'r
Yn eu plith, roedd y cyfeillion
teulu: )lr wyf am i ti fynd i
Talybont at Jeffrey, brawd Roben
sy'n berthnasol i'r hanes hwn:
John Jones a'i frawd, Rowland 0 i dorri'r newydd iddo, ac yntau i 'w
rieni. Yr oeddum yll meddwl mai
dyddyn Fron Hyfryd, Robert
Owen, fferm Tal y Bont a dyma 'r jjordd oreu yn hytrach nac
ysgrifennu at ei dad a'i fam ...
Griffith
Glansaint.
Mae'n
ymddangos fod y tri ohonynt yn ergyd galed fydd y neuiydd iddyn t
cyd-weithio
a'i gilydd yng hsuy, ac nid oes neb daearol all eu
nghloddfa aur Witwatersrand.
CYSLtro.'
Ceir gan Rowland hefyd,
Ar y pedwerydd ar ddeg 0 Fai
y cynhebrwng
ym
1909 bu dam wain angeuol yn y hanes
gwaith, a chollodd Robert Owen mynwent y Neu Primrose: 1e
a Griffith eu bywydau. Felly gawsanc gladdedigaeth barchus
hefyd, fachgen croenddu ocdd yn iaum. Y mae y ddau fedd yn Ylnyl
ei gilydd. Yr oedd llawer iaum 0
gweithio'n yr un rhan o'r gloddfa
Gymry
wedi dod i dalu y
a hwy. Mewn llythyr i'w frawd
adref yn Llanrug, mae Rowland
gymtuynas olaf iddynt, rhai
Jones yn adrodd peth 0 hanes yr ohonyni wedi dod tua deg milltir ar
hyn ddigwyddodd:
hugain. '
Y Parchedigion E. Davies ac
'Mae yma ddamuiain druenus wedi
digwydd ... Yr oedd Boy Kaffir i R.M. Jones (Tal 0 Fen) oedd yn
Robert wedi ei orChfygt4 gan 1'lWY, gwasanaethu yn yr angladd, a
ac aeth Robert ato i dreio ei gael chanwyd dau emyn Cymraeg ar
oddi yno, ac yr oedd y1'Z1Jlechu, ac Ian y bedd.
fe alwodd at11Izelp, ac aelh Gnffilh
Uedodd y son am ddewrder
Glllnsaint. a JOll1'1fy fflrawd alO i'w John Jones drwy'r Rand, ac fe'i
henwebwyd gan Reolwr Gwaith
gynorthwyo,
ac fe orchfygwyd
Aur Witwatersrand
i dderbyn
Robert a Griffith gat1 y nwy ... '
cydnabyddiaetb am ei wrhydri
Mae'n ymddangos fod John
Jones wedi ymdrechu'n galed i yn ceisio achub tri 0 fywydau.
geisio llusgo'r gweithwyr eraill Digwyddodd hynny ar bnawn
tua ceg y gloddfa, ond ei fod ef Sadwm, y deuddegfed 0 Fehcfin
ei hun wedi ei orchfygu gan y 1909, pryd yr urddwyd John
nwy hefyd, a'i fod wedi disgyn yn Jones o'r Fron Hyfryd, Llanrug
a Medal y Brenin (King Edward
anymwybodol wrth y fynedfa.
VII Medal of the First Class) gan
Fe'j cariwyd allan gan weithwyr
Lywodraethwr De Affiica. Ar y
eraill ar yr wyneb. Yn anffodus,
diwmod canJynoI ysgrifennodd
roedd y ddau Gymro arall a'r
Rowland ci frawd i'w chwaer yn
bachgen wedi eu heffeithio'n
Llanrug yn adrodd yr hanes:
angeuol gan y nwy.
(Y 1'7'lae'r al'ngylclziad wedi cajlu
'Wei, roedd yn ddiwnzod 1]ZaWr

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

a

yma ddoe, yr oedd John yn cael
Medal y Brenin. Yr oedd Lord
Selborne yn ei gyjlzuyno iddo ar ran
y Brenin. Roedd prif ddyn y
Cwmni yno, ac fe introduciodd
John iLord Se/borne. Yr oeddyma
rhai cannoedd 0 bobl, ac yn eu
plith, rhai 0 brif ddynion
Johannesburgh. Yr oedd y Cuimni
wedi gumeud darpariadau helaetn
iaum gogyjer a'r amgylchiad; y lle
wedi ei wisgo a banerau; pe

buasai'r
Tywysog yn cael ei
anrhydeddu, nifuasent yn gwneud
111Wy.'
Arhosodd Rowland a John
Jones yn Ne Affrica, a bu John
farw yno yn 1915, wedi treulio
wythnosau
yn yr ysbyty yn
dioddef effeithiau llwch a nwy ar
ei ysgyfaint. Fe'i claddwyd yntau
gyda'i gyfeillion yn y New
Primrose Cemetery.

Gold Mining Co., ltd.
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Roedd angen y tocyn mynediad hum i seremoni cyjlwyno John Jorzes
Medal y Brenin y11 Witwatersra'ld.

Bro'r Eco yn 1895
- yn 01 Slater

a

Mae'r pennill amdano'n derbyn
'bil' am i dren y chwarel daro
ceffyl
Davies
y Post
yn
Gan Rol Wiliams, Waunfawr y adnabyddus,
ond tybed faint
daeth nodiadau am y fro dros
oedd y 'bit ' a pha bryd y
ganrif yn 01. 'Teimlais i'r byui, , digwyddodd y ddamwain.
meddai, '0 weld mai fel 'hamlet'
Wrth
gyfeirio
at
dref
y disgrifiuryd Brynrefail, tra roedd Caernarfon, sylwodd fod swydd
Clsut y Bone, Caeathro, Bethel,
go arbennig yno, sef 'Inspector of
Betuis
Garmon
a Salem,
Nuisances') ac mae'n holi faint
Pemsanoaen a Dinorwig yn 'S1'11all tybed fyddai'n cytuno i adfer y
villages '. Roedd Ebenezer y1'l swydd honno heddiw?
'considerable village " y Waunfawr
Mae pori yn yr hen 'trade
y1'l 'scallered village' a Llal1bens a directories' yn gallu bod yn
CJlwln )' Glo ytl 'village and
ddiddorol
iawn, oherwydd
railway station '. Ond 11'2aegalw'ch
maent yn rhestru enwau a
pellcref genedigol y11 'hal11Iet', 0 galwedigaethau trigolion trefi a
bosibl .}Irl well rza di1'11cyfeinad 0 man bentrefi yn ogystal a rhoi
gwbl, fel y bl~y,.Z haJleS Nant Peris,
disgrifiadau
0
wahanol
Celt1'larlCa ThOll y Coed!'
ardaloedd. Mae nifer 0 gopiau
Cael benthyg copi 0 lyfr gwahanol i'w cael yn yr Archifdy
yng Nghaernarfon.
trwchus
y Slater's
Directory
barodd
iddo ysgrifennu,
ac
I'r rhai ohonoch sydd yo
mae'n nodi 'n arbennig yr hoI I mwynhau hen luniau o'r fro,
fan ddiwydiannau
oedd yn mynnwch go pi 0 Galendr 2000
bodoli yn Goodman
Street,
- mae'r hysbyseb yn rhestru'r
Llanberis
bootmaker,
siopau 0 fewn y fro sydd yn ei
tinsmith, watchmaker, a china
werthu.
dealer yn eu plith Roedd pump
Hanesion neu ymholiadau am
hanes y fro i'w hanfon i Dafydd
siop cigydd yn y Stryd Fawrl
W.H.
Brinckman
ocdd
Whiteside
Thomas,
Bron y
rheolwr Chwarel Dinorwig ar y Nant,
Llanrug,
Caernarfon.
pryd, ac yn byw yn Glan y Baja.
(Ffon: 01286 673515);

Calendr 2000
HEN LUNIAU'R FRO
Cofnodwch ddigwyddiadau blwyddyn gyntaf y ganrif nesaf
gyda chalendr 0 hen luniau bro'r 'Eco'.
Pris £2.50
Ar werth yn y siopau canlynol:
Brynrefail: Swyddfa'r Post
Caernarfon: Siop y Pentan
Clwl y Bont: Swyddfa'r Post
Cwm-y-glo' Oriel Cwm, Swyddfa'r Post, Ty Uundain
Deiniolen: Garej Beran, Swyddfa'r Post

Llanberis: Swyddfll'r Post, Siop Wlan, Becws Eryri
Uanrug: Swyddfa'r Post, Siop y Co-Op, Elaine (Trin Gwallt)
Neu gan Dafydd Whiteside Thomas, Bran y Nant, Uanrug (673515)
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sgwrsio a hwyl, yn arbennig i'r
plant, yn y capel. Gofalaeth
newydd y Parch W.R. Williams yw
Manceinion.
PARTION DOLIGA MILFLWYDD Y
PLANT. Mae'r Pwvllqor
Cae
Chwarae wedi trefnu Parti Nadolig
ar gyfer plant oed cynradd neu iau
yn y Ganolfan, Y Bontnewydd am
5.30 nos lau, 23 Rhagfyr. Wedyn
cynhelir Parti'r Milflwydd
yn
Nhafarn Bryngwna am 3.30 y
prynhawn ddydd Llun, 3 lonawr.
DIOLCHIADAU. Dymuna Keith a
Jane, Roy a Harriet, Sheila a Jim
a theulu y ddiweddar Mrs Jane
Roberts
(Jean) 0 13 Stryd
Goodman, Llanberis ddatgan eu
diolch i bawb am bob arwydd 0
gydymdeimlad, 0 garedigrwydd ac
o gefnogaeth a ddangoswyd tuag
atynt yn eu profedigaeth. Diolch
yn arbennig i Sister Holland a
nyrsys Ward Cadnant ac Uned
Macmillan, Ysbyty Bryn Seiont am
eu
gotal
tyner
0
Jean.
Trosglwyddir y rhoddion er cof
amdani i Ward Candant. Diolch yn
ddiffuant
i feddygon a staff
Meddygfa Llanberis; i teddygon a
staff
Ward
Alaw,
Ysbyty

CAEATHRO
Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
Ff6n: (01286) 679501 (gwaith), 677438 (cartref)

MABOLGAMPWR Y FLWYDDYN.
Ar nos Fawrth, 16 T achwedd
gwobrwywyd
Jayne
Lloyd,
Bodawel
fel
Personoliaeth
Chwaraeon y flwyddyn yn Arfon.
Mae Jayne
yn Bencampwr
Merched Rhedeg Mynyddoedd
Cymru ac roedd hi'n chweched yn
y bencampwriaeth
Brydelnig.
Hefyd eleni mae hi wedi cystadlu
yn Ewrop ac Asia. Y cam nesaf yw
mynd
ymlaen
ar
gyfer
Personoliaeth
Chwaraeon
y
Flwyddyn
yng
Ngwynedd.
Llonqvferctuadau.
TEULU DELFRYN. Erbyn hyn mae
Yvonne ac Eryl Griffiths Jones
wedi symud ymlaen 0 Derwynfa it r
aelwyd newydd ym Methel. Ar y
lIaw aral! mae chwaer Yvonne,
Sharon a'i merch Arian, wedi
symud i 23 Tai Glangwna. Croeso
awr iddynt.
CERDD DANT. Uongyfarchiadau i
Donna Mair Roberts, 10 Erw Wen
ar fod
yn drydedd
yn y
gystadleuaeth .. Cerdd Dant 0 dan
15 oed yn yr Wyl Gerdd Dant yng
Nghorwen.
TYNFA FISOL. Enillwyr
mis
Tachwedd
oedd: £40:
Reg
Chambers Jones, Hafod Wen (94);
£25: Willy Anderson, Bryngwna
(100); £ 15: Aaron Evans, Llecyn
Clyd (99); £5: Aled Thomas,
Llwyn Onn (34).
Bydd elw'r dynfa fisol, trwy
garedigrwydd
y cyfrannwyr
cyson, 0 fudd mawr i'r gymuned
adeg y Nadolig a'r Flwyddyn
Newydd. Diolch yn fawr iawn i chi.
CYfARFOD
BLYNYDDOL
CYMDEITHAS Y CAE CHWARAE.
Cynhaliwyd y cyfarfod eleni yn
Nhafarn Bryngwna ar nos Lun, 15
Tachwedd gyda deg person yn
bresennol. Talwyd teyrnged i'r cyn
Drysorydd, Mr Cadwaladr Evans ar
ei ymddeoliad o'r swydd bwysig
ac hefyd Alun Roberts ar ei
ymddeoliad fel Ysgrifennydd. Yn
unigryw bu ei dad yn ysgrifennydd
hefyd. Camp dda! Bydd y ddau vn
parhau i fod yn aelodau 0' r
pwyllgor, gyda Eryl Jones, Peris
Thomas, Richard Jones, Dafydd
Roberts, Shaun Atkinson, Wendy
Thomas, Wyn Jones, Steven Rees
a Norman Hughes. Etholwyd Clive
James yn Cadeirydd, Tim Lloyd yn
Ysgrifennydd a Huw Ceirioq yn
Trysorydd.
ARLOESYDD. Bu Susan Thomas,

4 Bryn y Gof, yn aelod 0 dim
genethod 0 dan 13 oed Clwb
Rygbi Caernarfon yn eu gem yn
erbyn genethod Porthmadog. Hon
oedd y gem gyntaf
rhwng
genethod 0 dan 13 oed yng
Ngogledd Cymru.
GWASANAETHAU'R
CAPEL.
Cynhelir yr Ysgol Sui i blant bob
bore Sui am 11.15. Disgwylir i
drefn y gwasanaethau yn mis
Rhagfyr fod fel a ganlyn:
5: dim Gwasanaeth; 12: 2.00 - Y
Parch Huw Gwynfa Roberts; 19:
5.30 - Gwasanaeth
Carolau
Nadolig; 26 - dim Gwasanaeth.
EIRONI CYFLYMDER FFYRDD.
Tan yn ddiweddar cyfyngwyd
cyflymder moduro i 60mya ar
ddwy ffordd
sy'n arwain 0
Gaernarfon i'r de, h.y. rhwng Parc
Muriau a'r Bontnewydd a Gallt y
Sil
a
Chaeathro.
Wedyn
adeiladwyd ffordd newydd rhwng
Pare Muriau a'r Bontnewydd gyda
phafin braf y tu mewn i'r cloddiau
i gerddwyr
a beicwyr.
Ond,
syndod, bu gollwng y cyflymder 0
60mya i 40mya I Wrth i ni edrych
yn 61 i'r ddamwain ddifrifol rhwng
dau gar ger pont Relwe Peblig ar
nos Wener, 19 Tachwedd a'r
gyrrwyr yn Ysbyty Gwynedd,
mae'n syndod fod hawl i yrrwyr
deithio 0 hyd ar 60mya rhwng
Gallt y Sil a Chaeathro a dim oafm
er diogelwch cerddwyr! Byddai'n
biti garw colh'r coed a'r wal ond
gellid creu lIwybr diogel yn y caeau
rhwng Plas Treflan a Bryn Eden, fel
y gwnaethpwyd rhwng Y Bala a
Llanvcil
neu
Bwllheli
ac
Efailnewydd. Beth amdani?
Y BWS OLAF. Ar 61 cyfnod 0
ansicrwydd mae'r bws hwyr adref
o Gaernarfon i Gaeathro (ac eithrio
nos Sui) yn gadael Penllyn am
11.20 o'r gloch.
FFARWEL I W.R. Dydd Sui, 20
Tachwedd oedd Sui olaf i'r Parch
W. R.
Williams
gymryd
gwasanaeth fel gweinidog capel
Caeathro. Bu'n weinidog vrna ers
8 mlynedd erbyn hyn. Ar derfyn
gwasanaeth byr ac anerchiad r'r
plant, canodd Deniol Huws bennill
o ganmoliaeth iddo a'i wraig,
Menna a thalwyd teyrnged gan Ifor
Hughes. Ar derfyn yr agwedd
tfurfiol cyflwynwyd lIun o'r capel,
fel y mae, i W.R. a thusw 0 flodau
i Menna ar ran yr aelodaeth
Wedyn roedd gwledd 0 luniaeth,

GLANHAWYR CARPEDI
a POLSTRI

Keith Rees Hughes

1 Cae Nevvydd, Llanrug

(01286) 674416

neu

(07880) 847161

CYWIRIAD.
Yn yr adroddiad
ynglyn a gweithgarwch Cyngor
Cymuned Waunfawr yn rhifyn
diwethaf
Eco'r
Wyddfa
bu
cyfeiriad at gais cynllunio ' Delfryn'
ar gyfer lIain parcio a chyfeiriad at
striben y patin. Tir preifat yw'r tir
rhwng terfyn y ffordd a waliau
blaen y tri byngalo rhwng y bont
a'r Garej. Mae'r cyfeiriad at y
'pafin' yn nodi dymuniad y Cyngor
Cymuned i weld pafin cyhoeddus
yr holl ffordd ar hyd y briffordd 0
ganol y pentref i'r siop yn y Garer.
Ymddiheurwn
am
unrhyw
gamddealltwriaeth.

Cefnogwch
ein
Hysbysebwyr

ADFYWIO BRO
Erbyn hyn mae tri grWp thema
Arolwg Bro Betws Garmon a
Rhyd Ddu wedi cyfarfod a
dechrau ar y gwaith 0 ffurfio
cwestiynau ar gyfer eu holiadur.
Byddant yn cyfarfod un waith
ero cyn y Dolig ac anelir at gael
drafft holiadur yn ei Ie tis Ionawr.
Hefyd, bwriedir cynnal cyfarfod
agored i drafod canlyniadau
Arolwg
Bro Waunfawr
a
Chaeathro ddechrau'r flwyddyn
- bydd yn gyfle i weld pa
syniadau sydd gan y trigolion ar
gyfer eu bro.
Hefyd bydd cyfarfod agored
yn cael ei gynnal ar nos Lun,
Rhagfyr 13, 1999 am 8yh. yn
ystafell
fowlio
Canolfan
Gymunedol Waunfawr. Pwrpas

y cyfarfod yw gweld a oes angen
darpariaeth
gofal plant Ileol.
Bydd Ann Owen 0 Feithrinfa
Dwylo Da, Pen-y-groes yno i
gynnig arweiniad yn ogystal ag
Edith Lovelock 0 Chwarae Teg.
Os oes gennych chi ddiddordeb
yn y maes hwn cafiwch fynychu'r
cyfarfod.
Os am fwy 0 wybodaeth
ynglyn a'r cyfarfod yma neu
unrhyw beth arall mae croeso i
chi gysylltu ag Eirian Pierce
Jones, Swyddog Adfywio Bro
Gwyrfai
ar 01286 650799.
Mae'n gyfle i chi i fod yn rhan 0
fwrlwm y fro a gwneud y mwyaf
o'r Gwasanaeth Adfywio Bro a
sefydlwyd gan Gyngor Gwynedd
gydag arian Ewropeaidd.

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

(01286) 650552

•

YR

NES
PLYMARA
PHEIRIANNYDD
GWRESOGI

Glanhau i fusnesau a chartrefi

Gwynedd; i nyrsys Marie Curie a
nyrsys Hospice yn y cartref; I'r
gofalwyr;
i'r Parchedig Phillip
Hughes ac i Mr Myrddin Pritchard
a Mrs Gwynfor
Jones
am
drefniadau angladdol trylwyr a
pharchus. Diolch 0 galon i bawb.

Cynnal boileri nwy,
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau

44 Glanffynnon

LLANRUG
Caernarfon
673513

SPAR [I)]
YSTORFA

LLANRUG
(Richard a Meirwen
Williams)

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

gwasanaeth
Nld oes unrhyw dcl am
ddanfon archeb i'ch camet
yn ardal Uanrug
7
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Ncufo(~ Llawen

a B(")'difyn NewyM Dcfa i 6aw6 oMi wrtft

SGIPIAU ANF
(ROBIN THOMAS)
* DOMESTIG A MASNACHOL
*
*

*

Nadoli

G

dyn

yng

oddi

SGIPlAU 6, 8 a 10 I1ATH

~~.
n &,••
ddt.

TRWYDDED LAWN I GLUDO GWASTRAFF
GWASANAETH 7 DIWRNOD

HEFYD YN DElla
MEWN METAL SGRAP
METALAU HAEARN A DI-HAEARN

Ffon:

870753
Symudol:

neu

660118

0498 636559

1286871

TAN Y FOEL, GALLT Y FOEL, DEINIOLEN

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
i bawb oddi wrth

BILL, LIZ a FIONA
CYFARCHION Y TYMOR
A'R DYMUNIADAU
GORAU AM Y FLWYOOYN
NEWYDD
oddi wrth

GWYN OLIVER JONES

Ar agor 7a.m - 9P~ob diwmod
Petrol. Diesel. Nwy Calor. Gl0 . Wyau
Cylchgronnau . Papurau Newydd . Cardiau
Sony Playstation a Gemau ar werth!

SWYDDFA'R
POST
DEINIOLEN
Ffon: Llanberis 870283
GROSER TRWYDDEDIG

ASlANT LOTERI CENEDLAETHOL

SWYDDFA'R POST A SIOP,-.,.---.....
CL
YBONT

Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

DEINIOLEN
Ffon: Llanberis 870048

Ffon: 870325
Nadolig Llawen a Blwyddyn r---- ......
Newydd Dda oddi wrth
JAVED A SHAHEEN HAQ

Chris ac Angela
a'r staff

WELLINGTON

INN
Deiniolen
FfOn (01286) 870227

•

•

N cufo[i9 Lfawert
a B[V\Ij'Myn NeY1)'M
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Nadollg Llawen a Blwyddyn Newydd Oda oddi wrth

~

IEUAN 'WILLIAMS

~

•~

GIanffrw, d Deiniolen, Ffon: (01286) 870484

r1:
rt:

ll:

Bysus 0 12 i 53 sedd
Teithiau Lleol a Thramor
Gwaith Contract
Trelerau arbennig i bensiynwyr, myfyrwyr a phlant ysgol

~
~
.~

JIP:

CWAW BLASUS
CHWERW AA EI ORAU

~~~~.~~~~
r1:

la

~~~~~~~~~~~
NADOllG llAWEN A BLWYDDYN NEWVDD DDA
I HOll DDARllENWYR
ECO'R WYDDFA
oddi wrth
bawb yn

Stuart Hunqate

CARTREF GWARCHOD
DEINIOLEN LODGE
Fron: (01286) 871073

DEINIOLEN
(Ffon: Llanberis 87(287)

BEl ,I.ACH AR AGOR
HOLWCH AM FANYUON
8

Diolch am eich cefnogaeth yn ystod y flwyddyn

DEINIOLEN
W.O. Williams, 6 Rhydfadog. Ff6n: (01286' 871259
OIOLCH. Dvrnuna Huw, Awen a'r
teulu i gyd ddiolch 0 galon j bawb
am bob arwydd 0 gydymdeimlad
a dderbyniwyd ganddynt vn eu
profedigaeth 0 golli mam, nain a
hen nain annwyl iawn. Diolch yn
tawr i chwi 011.
YSGOL GWAUN GYNFI
Tymor yr Hydraf
HELFA DRYSOR. Cynhaliwyd
Helfa Drysor a disgo i'r plant ar nos
Lun, 4 Hydref.
URDD. Bydd gweithgareddau'r
Urdd yn dechrau ar 9 Tachwedd
gydag amryw 0 bethau i gadw'r
plant vn brysur. Mae tal aelodaeth
yn cael ei dderbyn gan yr ysgol ac
mae amserlen y gweithgareddau ar
gael hefyd.
CLWB 100. Enillwyr Mai: 1. Owen
Parry, 13 Hafod Oleu. (2); 2. Beti
Roberts, Caerwys (37); 3. Pat
Sellers (100).
Medi: Oherwydd diffyg enwau ar
gofrestr y Clwb ni thynnwyd
enwau ar gyfer y mis yma.
RHIFEDD HAF. Bu grwp 0 blant yn
mynychu cwrs mathemateg yn
Ysgol Brynrefail yn ystod gwyliau'r
haf eleni. Profodd y cwrs yma yn
un IIwyddiannus dros ben.
RHYo oDU. Bu plant Blwyddyn 6
yn treulio 2 noson yng Nghanolfan
Rhyd Ddu ar ddechrau mis Hydref.
Ymwelasant
a Chwarel Gopr
Sygun ym Meddgelert ynghyd a
cherdded ac ymchwilio lIynnoedd
a chwarell cyfagos.
THEATR. Bu aelodau o'r Theatr for
Youth' yn rhoi perfformiad o'r
"Pied Piper' i'r plant brynhawn
Mercher, 6 Hydref. Mwynhaodd
pawb yn fawr iawn.
NEIDIO NOoDEDIG A BANC
BARCLAYS. Casglwyd £1,055.81
gan y plant yn dilyn y Neidio
Noddedlg a gynhaliwyd yma yn yr
ysgol
yn gynharach
eleni.
Cytunodd Barc Barclays i gyfateb
yr hyn a gasglwyd hyd at £ ',000.
Bu Mr Gwyn Thomas 0 Fanc
Barclays yn yr ysgol ddydd
Gwener, 15 Hydref I 9yflwyno siec
o £1,000 i Mr Parry, y Prifathro.
Dymuna'r Prifathro ddiolch i bawb
a gefnogodd yr ysgol yn ystod holl
weithgareddau'r ysgol.
CASOLU TOCYNNAU. Mae lIawer
o docynnau 0 lawer 0 ffvnonellau
i'w casglu er mwyn galluogi
ysgolion i dderbyn deunyddiau am
ddim. Bydd yr ysgol yn ddiolchgar

dros ben am unrhyw help i gasglu'r
tocynnau yma.
Nestle Box Tops (un tocyn werth
10c) - ar gael tan Mawrth 2000.
McVit;e's (Free Maths Stuff for
Schools) - ar gael tan 30 Mehefin
2000.
PROFIAD GWAITH. Bu dwy 0
enethod Ysgol Brynrefail yma yn
ddiweddar ar wythnos 0 brofiad
gwaith, hefyd mae myfyrwraig 0
Goleg Menai yma am 2 ddiwrnod
yr wythnos tan y Nadolig.
DIOLCHGARWCH. Cynhaliwyd
gwasanaeth Diolchqarwch yn y
neuadd ddydd Owener, 22 Hydref.
Gofynnwyd l'r plant ddod a lIysiau
a ffrwythau i'w gosod ar y bwrdd
yn y neuadd. Rhoddwyd
y
cynnyrch i henoed y pentref .
MERCHED Y WAWR. Nos Lun, 15
Tachwedd aeth yr aelodau ar
ymweliad ag Antur Waunfawr.
Cawsom sgwrs ddiddorol iawn
gan Mr R Gwynn Davies a
sefydlo'dd yr Antur. Soniodd am y
symbyliad a gafodd yn y dechrau,
ac wedyn am y gwaith a wneir gan
yr Antur heddiw. Cawsom baned
a bara brith a chyfle i weld Y stafell
John Evans, y cerflun ohono a
chopiau o'i fapiau 0 Afon Missouri
ynghyd a lIawer 0 greiriau eraill.
Buom wedyn yn y slop yn gweld
!lawer enghraifft
0 waith
y
gweithwyr a mwynhawyd y noson
yn tawr gan bawb.
Ar Ragfyr
5 byddwn
yn
mynychu
Cyrnanfa
Garolau
Merched y Wawr yn Ebeneser,
Caernarfon. Dechreuir am 8 o'r
gloch.
Y GYMDEITHAS
LENYDDOL.
Cynhaliwyd
ail gyfarfod
y
Gvrndeithas nos Lun, 25 Hydref.
Llywyddwyd
gan Mrs J Eirlys
Williams, ac estvnnodd groeso
cynnes i bawb. Croesawyd y gwr
gwadd" Mr oafydd Wh Thomas,
Llanrug a chafwyd ganddo hanes
dwy lofruddiaeth a ddigwyddodd
yn yr ardal yn 1879, un yn
Llanberis a'r lIall yng Nghaerhun.
Yn gefndir i'r ddau achos cafwyd
peth 0 hanes cymdeithasol yr
ardal, a chafodd pawb twvnhad
mawr. Diolchwyd gan y Parch
John Pritchard a gwnaed y baned
gan Mrs Eirian Jones a Mrs J Th
Jones.
Hefyd cynhaliwyd cyfarfod ar
22 Tachwedd pan fwynhawyd

OSMOND
•
DEINIOLEN
SHA

•

•

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i chwi 011

.

GWASANAETHAU
TELEDU
Ff6n; Llanberis 870545

.'

cwmni y Parch Huw Gwynfa
Roberts.
CYNGOR EGLWYSIG. Cynhaliwyd
cyfarfod yng Nghefnywaun nos
Lun, 11 Hydref. Y siaradwr gwadd
oedd y Parchedig Harri Parri,
Caernarfon.
CYMoEITHAS
CYFEILLION
EGLWYS
CRIST,
LLANDINORWIG.
Cynhaliwyd
cyfarfod nos Lun, 1 Tachwedd
gyda'r Parch Tegid Roberts yn
lIywyddu. Treuliwyd noson ddifyr
yng nghwmni Miss Jean Moeller a
Miss Margaret Matthews
yn
dang os sleidiau o'u qwvliau yn
Madeira. Diolchwyd iddynt gan y
Parch Tegid Roberts. Cynhelir cinio
blynyddol nos Wener, 10 Rhagfyr
yng Ngwesty
Padarn Lake,
Uanberis. Bydd y bws yn cychwyn
o Rydfadog am 6.45 or gloch. Y
Parchedig Gordon Campbell Owen
fydd y gwr gwadd yn y cyfarfod
ar lonawr 5. Bydd yn sgwrsio a
dangos sleidiau am Amdo Turin.
SEINDORF ARIAN. Enillwyr Clwb
100 mis Medi. £25: Idris Parry, 6
Rhes Faenol; £15: Rita Woods,
Dinorwig; £10: Stan Roberts,
Pentre Helen.
Mis Hydref. £25: Elizabeth Foster,
98 Pentre Helen; £ 15: Richard A
Lewis, 95 Pentre Helen; £ 10:
Gwyn Parri, Cynefin.
PLAID CYMRU. Clwb Cant Hvdref
£ 10: Miss Jean Parc Jones, Cesall
y Mynydd; £5: Mrs Alice Griffith,
Tan y Bwlch, Dinorwig.
Adolygiad 0 C' mon Reff
Gwyn Pierce Owen

C'rnon Reff! - Taro'n

01

Cocyn hitio fu'r dyfarnwr peldroed erioed. Mae digon 0 bwysau
ar y creadur, ar wahan i fod yn
blentyn siawns a dal!! Pwy arall
fentrai'n unig ar bnawn Sadwrn
gwlyb i ral 0 feysydd egsoti9
Gwynedd, heb son am floedd
unllygeidiog Anfleld neu'r San
Siro. Ar ben hyn, disgwyl fel
bachgen drwg am ei bitw ffi. Y
tymor yma nid yw antics geiriol a
chorfforol
ein chwaraewyr
proffesiynol wedi hwyluso' r reffari
druan. Onid y norm eleni yw gweld
rhyw chwe cerdyn melyn ac
arnbell un coch yn chwifio'n
rheolaidd yng ngemau'r Uwchgynghrair. Ydy safon dyfarnu wedi
dirywio? Ydy'r gem fodern rhy
gyflym i'r hen gondo yn y dillad
du? Ai'r dyfarnwr pel-dread yw'r
unlg berson nad yw'n derbyn
rhegfeydd7 Ydy'r camerau fythol
bresennol yn creu mwy 0 bwysau?
Pa brobleml
Digon i gnoi cil arn~, a dadlau
mae'n siwr. Wele, yr ymladd yn ol!
Mae un o'r prif ddyfarnwyr a
ddysgodd ei grefft yma ym M6n ac
Arfon - a thu hwnt - yn adrodd ei
storL Daw'r cyfan yn ei ffordd
ddihafal, ddoniol, ddi-flewyn ar
dafod ei hun. Dyma hanes Gwyn
Pierce Owen, erbyn hyn yn
lIywydd clwb Dinas Bangor.
Yn ddiweddar ar faes Ffordd
Farrar, lansiwyd ei Iyfr hunangofiannol "C'mon Reff!" Yn sicr,
dyma Iyfr wnaiff anrheg hwylus i
lawer ar gyfer y 00li9 yma. Yn
cynorthwyo
Gwyn gyda'r lIyfr
roedd Dylan Llewelyn, cyf1wynydd
hwyliog y rhaglen gylchgrawn
'Gol'. Y mae diwyg argraffiad
Gwasg Gwynedd
hefyd i'w
ganmol.

Clwb Cant Tachwedd. £10: Owen
Thomas, Mona House; £5: Miss M
Jones, Cyngor Gwynedd.

PLAID CYMRU
CynheUr Fuur Nadolig nos
Wener, 3 Rhagfyr am 7 o'r
glocb yn Vsgol Gwaun Gynfi.
Bydd Sion Corn yn galw
yngbyd ag actorion 'Rownd a
Rownd'.
DIOLCH. Dymuna Mrs Annie
James, Regent House ddiolch i'w
theulu a'i chyfeillion am y lIu
cardiau
a'r
anrheglon
a
dderbyniodd ar achlysur ei phenblwydd yn 90.
oIOLCH. Dymuna Alaw Mari,
Arfryn, Rhes Faenol ddiolch 0
galon i bawb, teulu. ffrindiau a
chymdogion am yr holl gardiau ac
anrhegion
a dderbyniodd
ar
achlysur
ei phen-bl wydd yn
ddeunaw oed. Diolch yn fawr.
DIOLCH. Dymuna Mrs Elizabeth
Bacton Knox, 1 Tower House,
Caernarfon ddiok:h yn fawr iawn
i bawb am bob arwydd
0
gydymdeimlad
a ddangoswyd
tuag atynt yn eu profedigaeth 0
golli gwr, tad a thaid annwyl iawn.
oiOLCH. Hoffai Alan a Sian (Wyn
Gibson) Y Bryn, Uanwnda, ddiolch
yn fawr am yr anrhegion a
gawsom ar enedigaeth ein mab,
Si6n Wyn, brawd bach i Catrin
Alaw.
Mae gen i gof da am Gwyn vn
dyfarnu gemau Ileal yn y 60au a'r
70au. Y coesau byrion yn pwrnplo
fel injan stem a'r shorts du bron
iawn a chyrraedd top ei sannau.
Dringodd
Gwyn
drwy'r
cynghreiriau bwydo a chyrraedd y
'Football League'. Gwelwyd ef
droeon ar Match of the Day, a
hynny pan ddangoswyd dim ond
un neu ddwy gem. Pnawn poeth
yn Old Trafford a Gwyn yn chwysu
peintiau. Torriad yn y chwarae, a
ffwrdd a Gwyn at yr ystlys a
throchi ei wyneb a dwr oer 0
fwced gyfagos. Darlun gwych.
Cyd-ddigwyddiad fod y camera
ond ychydig lathenni i ffwrddl
Cafodd Gwyn gem wych rhwng
Manchester
United
a West
Bromwich un tymor. Rwy'n siwr
fod pob chwaraewr ym Me,n ac
Arfon ar y pryd wedi clywed am
honno - bu Gwyn yn cario'r
'asessor's report' gydag 0 am
fisoedd. Cafodd saw I gem tawr,
yn lIeol, yn Brydeinig, yn Ewrop ac
Amer.ica. Cofiaf ef yn dyfarnu y
ddarbi fawr - Uechid Celts yn
erbyn Bethesda - ar Sadwrn cyn
Dolig, ac ar 'NYI San Steffan roedd
yn dyfarnu
darbi Sheffield
Wednesday yn erbyn Sheffield
United. P'run oedd y galetaf ys
gwn i? Yn sicr, yr un oedd
ymroddiad Gwyn yn y ddwy gem.
Yn y lIyfr cyfeiria Gwyn at sawl
cymeriad - 0 John Sera i George
Best! Awn I sawl maes a sawl gem
gofiadwy.
Mae'r cyn-athro yn
Ysgol David Hughes a chynbrifathro Ysgol Llanddona wedi
crwydro'r byd gyda'i bib, ac wedi
mynd a'r darn bach yma 0 Gymru
gydag 0 bob tro. Diolch iddo am
rannu'r daith gyda ni. Prynwch a
mwynhewch ddarllen am un 0
gymeriadau'r gem.
G'mon Reff! "Gwyn Pierce Owen

Gwasg Gwynedd. Pris £6.95
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Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. FfOn: (01286) 872275

LONDON GARAGE
~::~ CWM- Y -GLO =::~
ARBENIG\NVR

Camera yn ngotal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ff6n: 677263
UNDEB Y MAMAU. Cynhaliwyd
eyfarfod i'r aelodau yn Hafan Elan,
llanrug nos lun, 1 Tachwedd.
Gweinyddwyd y Cymun Bendigaid
gan ein rheithor, y Parch Philip
Hughes. Yn dilyn y gwasanaeth
trafodwyd
rhai
materion.
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan
Mrs D Jones, Miss M Williams a
Mrs
G Roberts.
Bydd
y
Gwasanaeth Carolau yn cael ei
gynnal at 6 Rhagfyr. Yn gofalu am
y lIuniaeth yr oedetMrs M Roberts
a Mrs LI Orritt. Hwy hetyd roddodd
y raffl ae te'i henlllwyd gan Mrs
Andrea Roberts. Diolchwyd i'r
gwesteion gan Mrs Enid Taylor.
Trerfynwyd
y cyfarfod gyda'r
Gras.
EGlWYS
SANT
GABREAL.
Cynhaliwyd yr Wvl Ddiolchgarwch
ddydd Sui, 17 Hydref. Fore Sui
gweinyddwyd y Cymun Benidgaid
gan ein rheithor y Parchedig Philip
Hughes. Nos Sui, Pregeth a
Gosber, eto gan ein rheithor. Yr
organyddes
oedd Mrs Susan

TRIN CEIR FIAT

GORSAF PRAWF MOT
POB M~C - CEIR A FANIAU BACH
GWASANAETH ac A TGYWEIRIO
==::.1 CEIR AIL LAW AR WERTH
CROESEWIR CWSMERIAID HEN A NEWYDD
GAlWCH MEL (Roberts) ar (01286) 870234
neu Ftacs: (01286) 870066

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

Williams, Ceunant a darllenwyd y
Ilith gyntaf gan Mrs Gwyneth
Roberts a diolchwn i'r ddwy am eu
gwasanaeth.
Dymuna'r Rheithor, y Parchedig
Philip Hughes a'r wardeniaid
ddioleh i bawb am addurno'r
Eglwys mor hardd ac am y
rhoddion 0 Iysiau, ffrwythau a
blodau hardd yn ystod yr "NyI
Ddiolchgarwch.
NOSON GOFFI. Cynhaliwyd
Noson Goffi yn yr Ysgol Gymned
nos Fawrth, 19 Hydref a'r elw
tuag at Eglwys Sant Gabrea!.
Cafwyd noson Iwyddiannus a
diolch yn fawr i bawb am y
rhoddion ariannol ae am y rhoddion
i'r raffl. Diolch i bawb.
Enillwyr y raffl tawr:
1. Mr R J Williams, 10 Lon Ogwen,
Bangor; 2. Andrew Jones, Min y
Don, Cwm-y-glo; 3. Mrs E Jones,
Ty Newydd, Llannor, Pwllheli; 4.
Mrs June Taylor, 60 Lon Eilian,
Caernarfon; 5. Mrs Lilian
Cae Mur, Caemarfon; 6. Mrs

CWM Y GLO, Ffon:·871234
NADOLIG LLAWEN A SLWYDDYN
NEWYOO OOA 0001 WRTH SAWS
YM MENTER GYMUNEOOL

Ar agor: Llun - Sadwrn, 10.00 - 5.30
Sui, 1.00 - 5.00
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb

Nabnlig i41awtn a
iSlwyi)i)gu Ntwgbb
Dba obbi wrtlt

CYFEILLION Y CWM a
y;. :g. y;. :g. y;. ,. y;. _.
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Richard S. Humphreys
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Cwm-y-glo

FionlFfacs: (01286) 870882
Gwasanaeth Fframio
Lluniau 0 bob math ar gael ar y safle
Prisiau Rhesymol
Arddangosfa 0 luniau gwreiddiol
gan Artisriaid Lleol
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Ar agor: 8-12 Llun-Gwener, 10-12 Sadwrn

Beth am ddangos eich cefnogaeth drwy ymuno a'r Fenter?
Tystysgrif

Blwyddyn £3 Aelodaeth am Oes £15
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~
~
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fJJiofcfi am eich.
cejnogaetfi trwy
gycio{ 1999
~rycfi um. ymilun at
~{wytfayn ara[{
{wycft{iannus yn 2000

NADOUG Ll.A WEN a
BL WYDDYN NEWYDD DDA
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WIL G. ROBERTS
Bod Gvvilyxn,Cwm-y-glo
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Ffon: Llanberis 872046
Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd
Oda i bawb
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PEN Y BRYN
LLANBERIS Ffon: Llanberis 870268
70 STRYD LLYN CAERNARFON Ff6n: 675526

James, Bryn Mair, Llanrug; 7. Mrs
Helen
Hogan,
Siop Gwallt,
Caernarfon; 8. Mrs N. Jones, 79
Maes Padarn, Llanberis; 9. Mrs A
Morgan, 7 Tan-y-cae, Bethel: 10.
Mrs Eurwen Evans, Y Fachwen,
Porthcawl; 11. Mrs Tindale, 54
Maes Barcer, Caernarfon; 12. Mr
Eric
, Cefn Hendre,
Caernarfon; 13. Mrs Margaret
Williams, Goleufryn, Cwm-y-glo;
14. Mr Jones, Y Bwthyn, Ffordd
Bethel, Caernarfon; 15. Mr Ted
I
68 Maes Gwynedd,
Caernarfon; 16. Mr Roberts, 24
Llys-yr-Eifl, Caemarfon; 17. Mr
Dafydd
Rowlands,
Tacsis,
Bethesda; 18. Mrs A Walters,
Deiniol House, Penisarwaun; 19.
Mr W L Roberts, 3 Ffordd Cwellyn,
Caernarfon; 20. Diane, Ogwen
Tacsis, Bethesda; 21. Mrs Sioned
Jones, Isfryn, Cwm-y-glo; 22. Mr
Ted
,68 Maes Gwynedd,
Caernarfon; 23. Mrs Raynalds, 1 5
Goodman Street, llanberis; 24.
Mrs Eirlys Smith, 27 Trem Eryri,
Porthaethwy; 25. Mrs Wattson, 1
Maes Hyfryd, Caernarlon; 26. Mrs
lucas, 2 Maes Derlwyn, llanberis;
27. Mrs Williams, Llanddwyn,
Cysegr, Bethel; 28. Mrs Ellis,
llainedwen, llanrug; 29. Mrs K
Harley,
d/o
Iris Rowlands,
Glanrafon,
Cwm-y-glo;
30.
Wendy,
Swyddfa'r
Herald,
Caernarfon;
31. Mr Lewis.
Talysarn, Crawiau, Llanrug; 32.
Mrs Kneel, 12 Ffordd Tysilio,
Porthaethwy.
Enillwyr y raffl ar wahan oedd:
Miss Meira Williams, Goleufryn;
Mrs Margaret Williams, Bryn; Mrs
Margaret Wiliams, Goleufryn. Y
tair 0 Gwm-y-glo.
PRIODAS. Llongyfarchiadau
a
phob dymuniad da a hapusrwydd
i Tracy a Martin, Bwthyn Fron
Gader ar achlysur eu priodas.
LlONGYFARCHIADAU
i les a
Hilda Orritt, Morannedd ar fod yn
daid a nain am yr eilwaith. Ganwyd
mab i Nigel a Judith yn llanberis,
brawd bach I Daniel.
llONGYFARCHIADAU
i Einir a
Geraint, Gwel Ehdir ar enedigaeth
eu mab bach, Ifan Gwyn.

Lfun

0

Blant Ysgol Cwm-y-glo yn cyflwyno'r tymhorau yn y Gwasanaeth Diolchgarwch.
Cytlwynwyd £70 0 gasgliad i Gvmdeittiss Cenedlaethol Cartrefi Plant

ADREF O'R YSBYTY. Da yw deall
fod Mrs Jill Harris, Ty Capel a Mrs
Dorothy Jones, Fron Gader wedi
gwella ar 01 derbyn trlniaethau vn
Ysbyty Gwynedd.
CYDYMOEIMlAD. Estynnwn ein
cydymdeimlad dwysaf a Mr Idwal
Williams a'r teulu. Elidir View yn eu
profedigaeth 0 golli eu chwaer,
Mrs Ena Jones, Coed y Dd61,
llanberis yn 73 oed, mam annwyl
a gofalus Raymond a Gwyneth.
MARWOLAETH. Yn dawel ond yn
sydyn iawn yn Ysbyty Gwynedd,
ar 1 2 Hydref bu farw Mr John
Charles Jones, 21 061 Afon yn 79
mlwydd oed. Brodor 0 Ben-y-groes
oedd Mr Jones cyn iddo briodi a
Megan a chartrefu yn y Cwm bron
i 55 mlynedd yn 01.
Bu ei angladd ar 16 Hydref gyda
gwasanaeth preifat yn y ty ac yna
vn gyhoeddus
ym Mynwent
llanrug. Gwasanaethwyd gan y
Parch Gwynfor Williams.
DIOlCH. Dymuna Megan, Robin,
Meredydd,
Cledwyn, Marella,
Llinos a'u teuluoedd ddatgan eu

FFAIR NADOLIG
CabanyCwm
CWID yGlo

•

Nos Iau Rbagfyr 9fed
am 6.30
Gwerthir nwyddau wedi eu gwneud
gan hyfforddeion Menter Fachwen
ac eitemau gan grefftwyr lleol eraill.
Pob math

0

bethau ar gyfer y Nadolig.

Bydd paned a minspei ar gael o'r caffi
(Gellir parcio ar iard yr ysgol)

diolch am bob caredigrwydd a
chydymdeimlad a dderbyniwyd
ganddynt yn eu profedigaeth 0
golli gwr, tad, taid a hen daid
annwyl iawn, set John Charles
Jones fu farw yn sydyn ar 12
Hydref. Oiolch am y lIu cardiau.
galwadau ffOn ac ymweliadau
personol.
Hoffwn ddiolch i'r
meddygon a'r staff i gyd yn y
Waunfawr ac i'r Parch Gwynfor
Williams ac i Mr Myrddin Pritchard
a Gwynfor. Diolch 0 galon.
Ffarwel Teid, fy ttnnd annwyl.
Coiled dwys yw'ch colli chwi. NI
anghofiat byth amdanoch e'r
cariad a roddoch yn rhydd f mi.
Yn hwyr y nos wrth edrych fry i'r
gofod gwelaf seren ddisglalr, gllr.
Seren newydd Taid yn gwenu,
'Nos de, Kathy'. Carat di.
DIOlCH. Dymuna Idwal, lorwerth,
laura a Wyn ddiolch yn ddiffuant
i bawb am bob arwydd
0

gydymdeimlad
a dderbyniwyd
ganddynt yn eu profedigaeth 0
golli eu chwaer, Mrs Ena Jones,
Coed-v-Ddol. llanberis.
MARWOlAETH.
Yn dawel yn
Ysbyty Gwynedd bu farw Mr
lorwerth Jones (low), Min-y-Oon,
yn 63 mlwydd oedd ar 01gwaeledd
a ddioddefodd
yn dawel
a
dirwgnach. Plymar oedd low yn 61
ei alwedigaeth cyn ei benodi yn
ddarllthydd yng Ngholeg Menai.
Gwr ta wei ae yn barod ei
gymwynas bob amser ac roedd ei
boblogrwydd yn dyst yn y dorl a
ddaeth i'r Amlosgfa ym Mangor
ddydd ei angladd. Cydymdeimlwn
yn ddwys a'i briod, Mari a'r plant,
Dylan, Gethin, Cathrine a Mad, a'i
wyr Andrew a'i wyresau lona,
Sara, Sophie a Rebeka yn eu
profedigaeth
lem a'u hiraeth.
Hefyd ei fam yng n~hyfraith, Mrs
Nellie Mai Owen, Glandwr.

Cyngor Cymuned Llanrug
Yn ystod cyfarfod misol y
Cyngor uchod darllenwyd dau
lythyr a dderbyniwyd oddi wrth
Ms Jane Evans, Swyddog
Datblygu
a
Marchnata,
Gwasanaeth Ailgylchu Gwynedd
ynglyn a safleoedd ailgylchu
Llanrug a Chwm-y-glo.
Credai'r
cynghorwyr
y
byddai 'n syniad da pe byddai
Eco'r Wyddfa yn gallu cynnwys
erthygl am y safleoedd yma gan
fod Ms Evans yn llongyfarch
pobl y gymuned am eu cyfraniad
i algylchu yng Ngwynedd.
Safle Ailgylchu Uanrug
"Bu'r Cyngor Cymuned yn falch
iawn 0 dderbyn newyddion da
am y safle yma. Bu pobl y pentref
yn amlwg yn brysur iawn yn hel
eu hen ganiau a phapurau
newydd. Yn wir, mae pwysau'r
defnydd ailgylchu ymysg y rhai
uchaf 0 unrhyw salle cymunedol.
Mae angen miloedd 0 ganiau i
lenwi un bin, ac i lenwi tri bin,
(a 35 0 ganiau papur!) fel y
gwnaethpwyd yn Llanrug rhwng
Ebrill 1998 a Mawrth 1999,
golygai fod trigolion y pentref yn
frwdfrydig iawn tuag at warchod
amgylchedd y gymuned. Mae yn

amlwg fod safleoedd ailgylchu
wedi eu lleoli mewn cymunedau
fel Llanrug yn gyfraniad pwysig
i leihau gwastraff.
Diolch i bob lID ohonoch sydd
wedi trafferthu i fYnda'ch caniau
a'ch papurau newydd i'r biniau
yma. Mae pob eitem yn cyfri.
Daliwch ati, ac efallai y cawn
lenwi rhagor 0 finiau eleni!'
Salle Ailgylchu Cwm-y-glo
"Newydd da i'r amgylchedd etc
gyda thrigolion Cwm-y-glo wedi
llenwi 13 0 finiau rhwng Ebrill
1998 a Mawrth 1999. Mae'n
bwysig iawn i ni igyd wneud ein
rhan i arbed yr amgylchedd, a
dyma un ffordd y gallwn leihau
gwastraff, sydd yn angenrheidiol
i sicrhau dyfodol ein plant.
Mae pwysau biniau Cwm-yglo yn galonogol iawn. I hel dau
fin mewn pentrefbach, mae hyn
yo ardderchog - mae un bin yn
dal miloedd 0 ganiau.
Diolch i bawb sydd wedi
gwneud pwynt 0 ddidoli eu
sbwriel a mynd ag ef i'r safle
ailgylchu. Coflwch fod pob eitem
yn cyfri. Daliwch au, ac efallai y
cawn lenwi rhagor 0 fiiau eleni!"
11
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PENISARWAUN
Mrs Am Evans, Sycharth. FfOn: (01286) 872407
Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Gtascoed, Llanrug. FfOn: 677263
YSGOL GYMUNED. I gychwyn y
mis yma, braf yw cael cyhoeddi
mai Sioned Alaw 0 flwyddyn 6 a
enillodd y darian gyda'i stori
'Hunangofiant Carreg Aelwyd' yn
y gystadleuaeth ar gyfer plant yr
ysgol
yn yr Eisteddfod
yn
ddiweddar.
Llongyfarchiadau
mawr i ti Sioned.
Fel rhan o'u thema
aeth
dosbarthiadau Miss Griffith a Miss
Jones i ymweld fI Chastell Penrhyn
yn ddiweddar
gan ddotio
ar
foethusrwydd cartref yr arglwydd
o'i
gymharu
a chartrefi' r
chwarelwyr. Fe gafodd B. 3 a 4 plant Miss Jones, gyfle i fynychu'r
ysgol fel yr oedd 'slawer dydd tra
yn y castell, gan ddychwelyd yn
diolch am gael bod yn yr ysgol
heddiw yn hytrad1 nag yn nyddiau
eu hen deidiau.
Yn eu cyfarfod blynyddol a
gynhaliwyd yn dciweddar, bu i Mrs
Janet Jones gael ei chodi yn
lIywydd y Cyfeillion, gyda Mrs
Gwen Griffiths yn ysgrifennyd, a
Mrs Carys Williams yn drysorydd.
Pob Iwc i chwi oU yn eich swyddi
a mawr ddiolch i swyddogion y
lIynedd am eu gwaith di-flino a'u
cefnogaeth i'r ysgol. Yr un noson
fe drosgl wyddwyd
£300
i
goffrau'r
ysgol, sydd wedi ei
ddefnyddio i brynu lamineiddiwr ac
offer mathemategol.
Yn ddiweddar
fe ddaeth
arlunydd 0 Gaerdydd, Mr Davies,
i ymweld a BI. 5 a 6 gan roi nifer
o syniadau gwerthfawr iddynt am
arlunio a chreu luniau 0 wynebau
fel rhan 0 thema'r dosbarth am y
corff. Treuliwyd prynhawn difyr
iawn yng nghwmni diddorol Mr
Davies. a mawr obeithiwn y bydd
yn gallu troi i mewn i edrych
amdanom unwaith eto cyn i'r
flwyddyn ysgol ddod i ben.
Ar bnawn Llun gwlyb iawn fe
aeth plant
BI. 3,4,5
a 6 I
Gaernarfon
i gymryd rhan yn
Jambori'r Urdd. Er i'r tywydd fod
yn ddigalon lawn roedd pawb wedi
mwynhau eu hunain yn fawr iawn.
Hoffwn ddiolch yn fawr i Miss
Griffith am eu paratoi ar gyfer y
Jambori a'u hebrwng i'r WVI
ynghyd
Miss Jen Jones.
CYFEILLION YR YSGOL. Cynelir
Ffair Nadolig, nos lau, Rhagfyr 9
am 6.00 yn V Neuadd Gvrnuned.

a

Mynediad 50c yn cynnwys te neu
goffi. Bydd byrddau gwerthu a
gemau. Bydd ymweliad gan Sion
Corn. Pris mynediaad i'r Groto
fydd £1.50, yn cynnwys anrheg.
CRONFA CINIO NADOLIG YR
HENOED. Dymuna'r
Pwyllgor
ddiolch i bawb a gefnogodd y Ffair
Nadolig a gynhaliwyd nos Wener,
Tachwedd
12. Y mae'r targed
wedi'i gyrraedd i drefnu Cinio
Nadolig
yn y , Coach
Inn',
Clynnogfawr
dydd Sadwrn, 11
Rhagfyr. Bydd y bws yn cychwyn
0 flaen yr Ysgol am 12.30. Os oes
unrhyw bensiynwr sydd heb fod
yn y Cinio Nadolig yn y gorffennol
yn dymuno dod eleni, cysyllter a
Mrs Janet
Ash, Commercial
(Llanberis 871265)
neu yn y
Swyddfa Bost, Siop Gron cyn
gynted a phosibl.
URDD, ADRAN BENTREF. Mae'r
Adran eisoes wedi ail-ddechrau
gyda 38 0 aelodau. Yn bared.
mae'r plant wedi cael cyfle i
chwarae'r gemau Chwilen a Bingo
ac wedi cae I noson gerddorol yng
nghwmni
Miss Einir Griffiths.
Cafwyd noson hwyliog gyda'r gem
Parasiwt a diolchlr i'r tadau a
roddodd help lIaw ar y noson.
Bu 4 0' r aelodau,
Sara
Woodcock,
Llyr Roberts, Luke
Hughes a Sioned Alaw yn cystadlu
yng Ngala Nofio Cylch Eryri ym
Mangor,
nos
Sadwrn,
20
Tachwedd.
Da iawn nhw am
gymryd rhan a gwneud eu rhan yn
ganmoladwy iawn.
GWELLHAD. Ern cofion anwylaf
atoch chi sy'n teimlo'n wael eich
iechyd a dvrnunadau
gorau am
adferiad buan. En cofion at Miss
White, Bryn Mair a Mrs E Davies,
Waun Rhyddhallt sydd ar hyn 0
bryd yn Ysbyty
Eryri. Mawr
obeithiwn fod Gwyneth Owen,
Minffordd
yn gwella
wedi'i
thrlniaeth yn Ysbyty Gwynedd.
YSGOLION SUL Bnawn Sui, 28
Tachwedd aeth aos 500 blant ac
athrawon i Theatr Gwynedd i weld
y ffilm 'Gwr y Gwyrthiau'. Edrychir
ymlaen i glywed barn yr aelodau
ifanc am y ffilm animeiddio vrna.
YSGOL
SUL BOSRA.
Bvdd
gwasanaeth Nadolig y Plant fore
Sui, 19 Rhagfyr ern 10 o'r gloch.
Croeso cynnes i bawb. Fe fydd
Parti Nadolig i'r plant a cheir

manylion pellach yn yr Ysgol Sui
- bydd SiOn Corn yn siwr 0 alw i' w
gweld.
PWYLLGOR NEUADD. Tynnwyd
Clwb Cant Rhagfyr a'r enillwyr
Iwcus oedd:
1. Elen Lewis,
Penpwllcoch; 2. Alice Thomas, 10
Tal Arthur;
3. A. Webb, 22
Brynti rion.
Diolchir i'r rha a brynodd o'r
catalog Webb Ivory gan sicrfhau
elw 0 dros £50. Diolch i Phyllis am
ofalu am yr archebion.
Yn hytrach na mynd 0 gwmpas
yn canu Carolau eleni, cynhelir
'Noson Wasael', noson 0 ganu
carolau, darlleniedau a mwynhau
pwnsh a mins pei yn y Neuadd
Gymuned, nos LISl, 13 Rhagfyr am
6.30. Mynedlad - Oedolion £ 1 a
Phlant 30c. Trefnr Raffl Nadolig ar
y noson. Dowd1 i ymuno ac ,
fwynhau naws Nadolig olaf y
ganrif a'r fileniwm.
GENEDIGAETH. Llongyfarchiadau
mawr j Anna Marie a Tudur Huws
Jones, Llain y Werin ar enedigaeth
eu merch
fach,
Magi.
Pob
hapusrwydd i chwi fel teulu.
Ar
Dachwedd
25
daeth
lIawenydd mawr i nain a taid, Cae
Eboni. Ganwyd mab bvchan,
Tomos Meredydd,
i Olwen a
Kevin. Llongyfarchiadau i chwi fel
rhieni, i nain a tad, Carys ac Arwel
ac i Yncl
Dafydd
a Nain
Caernarfon.
COLLED. Wedi gwaeledd byr ac
annisgwyl
a hithau ond 44
mlwydd oed teimlir bwlch mawr
ym marwolaeth
Mary Elliot.
Cydymdeimlwn yn ddwfn iawn a
Tony, Llyr a'i ddyweddi Rhian,
Rhys, Deian a'r teulu 011.
Dymuna Tony a'r hogia a'r teulu

all ddiolch yn ddiffuant iawn am y
lIu cardiau, vmweiadau, galwadau
ff6n
a
phob
arwydd
0
gydymdeimlad
a fu 0 gymorth
mawr iddynt yn ystod yr adeg trist
hwn.
EGLWYS
SANTES
HELEN.
Gwasanaethau'r
Nadolig
a'r
Flwvdovn Newydd:
Sui, 19: (Adfent 4): lO.30am

Cymun
Bendigaid;
3.15pm
Gwasanaeth Naw Llith a Charol a
chyfraniadau gan blant yr Ysgol SuI.
Mawrth, 21: (GWyl Sant Tomos,
Apostol): 7pm Cymun Bendigaid.
Oydd Nadolig Crist, 25: 9am
Cymun Bendigaid.
Sui, 26: (Gwyl St Steffan, y
Merthyr Cyntaf): 10.30am Cymun
Bendigaid.
Gwener,
31: Noswyl
Calan:
11.30pm
Gwylnos
- Litani a
chroesawu'r Milflwydd newydd.
Sui, lonawr
2 (Nadolig
2):
10.30am Boreal Weddi.
lau, 6: (Yr Ystwyll): 7pm Cymun
Bendigaid.
Sui, 9: (Ystwytl I): 10.30am
Cymun BendigaK:i.
Gweinyddir a phregethir gan y
Gwir Barch David Thomas, Esgob
Cynorthwyol y Dalaith.
Croeso i bawb i'r gwasanaethau.
CYFARCHION
Y NADOLIG.
Dymuna Mrs Blodwen Pritchard,
10 Llys y Gwynt, Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd Arbennig i'w
theulu, cymdogioo a'i ffrindiau 011.
DI OLC H. Er iddo ddiolch
yn
ddiffuant iawn ar y noson dymuna
John Eifion ddiolch unwaith yn
rhagor i bawb am wledd 0 noson
a hynny vng nghwmni ei deulu a
chymaint 0 ffrindiau. Diolch yn
fawr.

GWYN JONES

FF

ESTRIERYRI

GARTHISAF,LLANRUG
neu

w.

(01286) 650764
G. Roberts (Wil Korea) 676741

* Ffenestri * Drysau * Drysau Patio
* Porches
* 8yrddau Ffasia
* Cladio
* Conserfateris
12 ML YNEDD 0 BROFIAD YN Y MAES

Harddwch eich cartref gyda
Setydlwyd

nos Wener, 10 Rbagfyr
6.30 yr bwyr
Anrhegion Arbennig yn
Siop Bryn Pistyll

dewch i weld
Sion Com
Adloniant

antur WAUNFAWR
01286650721
12

www.anturwaunfawr.org

CELTIC

WINDOWS

1980

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

(0'28S) 87SS' S (dydd)
(01248) 870081 (nos)
HEN YSGOL GLANMOEL YN
LLANRUG LL55 2RG

~-==---------~------------~----~~==~==~~~----~~----~====~~~----~=~------~
-------------------------

DATHLU'R RHUBAN GLAS

-

John Eifion yn cyrraedd y cyfarfod aetbtu.
NOSON 0 DDATHLU. Nos Wener,
23 Hydref trefnwyd noson gan
Bwyllgor y Neuadd Gymuned i
anrhydeddu John Eifion, enillydd y
Rhuban
Glas yn Eisteddfod
Genedlaethol Men. Gan na wyddai
ef ddim am hyn nwyddwyd i gael
pawb i'r neuadd erbyn 7 o'r gloch
ac yntau a'r teulu I gyrraedd am
7.15. Roedd y Neuadd yn orlawn
a dim ond pan welodd ei lun yn
fawr ar wal y neuadd a choblyn 0
rhuban glas a medal aur loyw (0
dmsel) y sylweddolodd beth oedd
yn mynd ymlaen. Roedd aelodau
0' r ddau
deulu, cvrndcqron.
ffrmdiau a phlant 0 bob oed ran yn
bresennol.
Gyda Phyllis yn lIywio'r noson
cafwyd eitemau gan Helen Medi,
ei chwaer, bu'n rhaid iddo ganu
deuawd hefo Sian Gibson - Hywel
a Blodwen, bu atnrawon yr Ysgol,
yn arbennig Bnir Griffith,
yn
hyfforddi partion 0 bob oedr an, bu
Anest, ei ferch fach yn clocsio rddo
a Lois yn rhoi datganiad ar y piano.
Bu dawnsio qwem gan JUdith, Nia

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

ac Anest a derbvriwvd cyfarchion
gwresog gan Nesta Jones, mam
Bryn Terlel, Annette a'r teulu a
cherdd
oqle isrol gan Menai
William,
Arweinydd
Cor
Caernarfonl
do! fe ddaeth y Tri Tenor yno
hefyd,
David Carrera,
Eifion
Pavarotn a Dafydd Domingo! gan
ganu'n hynod 0 soruarus, 3 pennill
o barodi .ddo ar y don Lauzanne.
Dyma'r un a gyfoethogwyd,
Ninnau yma'n lIawenhau.
Ddoe yn fachgen Hendre Cennin
Heddiw'm Mhenisarwaun y mae,
Nid oes gennym,
Nid oes gennym
Ond eJ folt tra fo'n byw.
Ond bu'n rhaid i Eifion ddangos
iddvnt sur i wneud cyfiawnder a'r
don Lauzannel
Derbyniodd nifer 0 anrhegion
gan y teulu
a'i ffrindiau
a
ehyflwynodd
Pat Larsen englyn
iddo gan y Prifardd leuan Wyn ar
ran y Gymuned. Mwynhawyd
pytiau 0 fideo difyr a doniol o'i
fywyd yn fachgen ysgol, glaslanc
ae o'r Awr Fawr ym Mhafihwn
Llanbedrgoch.
I orffen
y noson
hwyliog
cyflwynwyd teisen arbennig iddo,
gyda logo'r Eisteddfod a rhuban
gla5 o'i chwmpas. Diolchir i Rhren
Roberts, mereh Delyth ae Alwyn
am y deisen arbennig i ddathlu'r
achlysur.
Diolehir
i bawb a
gefnogodd y noson ac i aelodau'r
pwyllgor am baratoi'r lIuniaeth yn
yr Ystafell Gymuned.

o

I

LLANRUG
ff6n: (01286) 650349
(0589) 899901
NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN
NEWYDD DDA I SAWS

GWASANAETH
24 awr y dydd
NADOLIG
LLAWEN

PiU

MARY
Syfrdanwyd y pentref a'r fro a thu
hwnt ym marwolaeth sydyn y
ferch hynod hon. Daeth Mary a
Tony i tvw i St~ Bryn Eglwys a
hithau'n eneth ifane 21ain oed.
Mynnodd
ddysgu Cymraeg
a
nvnnvn rhugl a rhoddodd
fagwraeth
gWbl Gymreig j'w
theulu.
cetnouat holl wertncareocaur
pentref. Gwraig dawel ydoedd
gyda gwen heintus ar ei hwyneb
bob amser. Nid LI1 am ymwthio i' r
rheng flaen ydoedd, ond un a
weithiai'n gydwybodol yn y dirgel.
Cyn magu teulu, bu'n gweithlo yn
y Banc ae nid syndod felly mai hi
fu'n Drysorydd y Carnifal cyhyd a
hi hefyd oedd Trysorydd presennol
yr Eisteddfod Bentref. Bu hefyd yn
aelod 0 Fwrdd Llywodraethol yr
Ysgol Gymuned.
Meddai lais cerddorol lawn ac
ymddiddorai
yn fawr ym myd
cerddonaeth 0 bob math. Roedd
yn mwynhau ei gwersi piano ac yn
mwynhau
ymarfer
ei darnau
gosodedig. Bu'n aelod ffyddlon 0
Gor Lleisiau'r Gweunydd, Rhlwlas
a bu'n ysgrifennydd
am beth
amser.
Cwblhaodd
gwrs
Cymorthydd Dosbarth yn y Coleg
Normal a mawr fu ei gotal tyner a'i
dylanwad crefftus yn yr ysgolion
y bu'n gweithio ynddynt.
Ond nid yn angof y bydd y ferch
fedrus hon. Nid oes raid I ru ond
syllu a mawrygu pwythau cain ei
sampleri, sy'n addurno cartrefi
cymaint ohonom.
Brodwaith o'r Pwythau Cernaf
fu ei bywyd hithau, pwythau
perffaith 0 anwyldeb, addfwynder,
tynerwch, cyfeiUgarwch, gofal a

chariad. Tystiodd y dorf enfawr yn
yr Amlosgfa i hynodrwydd Mary.

(Rhan 0 deyrnged y Parch Huw
John Huws i Mary, 0 Lyfr y
Oiarhebion)
'Hi a egyr ei !law i'r tlawd ac a
estyn ei dwylo i'r anghenus.
Nid ofna hi am ei thylwyth rhag
yr eira. canys ei hall dy hi a ddilledir
ag vsgarlad.
Hi awe it h ia id die i hun
garpedau, ei gwisg yw sid an a
phorffor.
Hi a wna liain main ac a'j
gwerth.
Hi a egyr ei genau yn ddoeth. Ei
phlant a godant ac a'i galwant yn
ddedwydd, ei gwr hefyd ac a'i
chanmol hi.
Rhoddwch iddi 0 ffrwyth
ei
•
el
dwylo,
a
chanmoled
gwerthoedd hi.'
Diolch am gael adnabod cymeriad
mor ddrdwvll a chain.

~ BETWS GARMON

--~------------------~~~

I

MARWOLAETH. Dydd Llun, 25
Hydref yng nghartref Bryn Edwin
Hall, Mynydd y Fflint bu farw
Gwilym Lloyd Pritchard yn 78
mlwydd
oed,
gweddw
y
ddiweddar Joan Pritchard. Gwilym
oedd yr ieuengaf 0 saith 0 blant y
diweddar Thomas a Catherine
Pritchard, Plas Isa. Bu'r angladd
ddydd Mawrth,
2 Tachwedd
gyda'r gwasanaeth yng Nghapel y
Drindod, Pen y ffordd, ac yn dilyn
yn amlosgfa Pentre Byehan ger
Wrecsam.

•
Beth am edrych i 9yfeiriad newydd trwy ymuno
a dosbarth nos gyda Choleg Menai?
Mae gennym gyfres newydd yn dechrau
yn y Flwyddyn Newydd.

Lie? - ym Mon~or
Caergybi a

.

John Eifion
(Enilfydd Rhuben Glas Eisteddfod
Genedlaerhol Cymru, Mon, 1999)

Yn ifanc, el gynefln
a roddodd
Iddo wreiddiau'r meithnn:
Hud hen erwau lIeisiau'r lIin,
Daear can Hendre Cenrun.

01

leuan Wyn

Hydref 1999

ARGYFWNG PLYMIO
7 diwrnod yr wythnos
A BLWYDDYN

NEWYOO DDA

Gwaith Plymio :: Gosod Ceginau a Bathrwms

Gwaith cynnal a chadw

0

bob math

Cysylltwch a DOUG JONES, BRON EIFION, WAUNFAWR
Ff6n: (01286) 650363 (0797) 0318996 (symudol)

Addysg a
"aenal ar

I"IVW

13

•

Tesco 'Computers for Schools'

YDDI
Pel-rwyd Blwyddyn 9
Ysgol David Hughes v Ysgol Brynrefail

Rhai

0

ddigyblion 81. 7 ac 8 gyda'r cyfrifiadur newydd.

Diolch j gefnogaeth y gyrnuned,
heliwyd 9,250 tocyn ar gyfer yr
ymgyrch yma ac 0 ganlyniad
derbyniwyd Cyfrifiadur Apple
Mac lliwgar dros ben (un
blueberry) i'r ysgol.
Mae yn y Llyfrgell ac ar gael

i'r holl ddisgyblion j wneud
gwaith arno ac i ddefnyddio'r
rhyngrwyd.
Hoffwn ddiolch i Mrs June
Owen, ein Llyfrgellydd, am ei
holl waith yn caglu, yn cyfrif a
threfnu'r ymgyrch.

Pel-droed
Llongyfarchiadau
Owain Sion
Williams, Owain Morris, Chris
Holdsworth, Alistair Addison a
Dewi Jones ar gael eu dewis idim
dan 15 Gwynedd.
Pob lwc
iddynt yn eu gemau.

rIm Pel-droed

HI. 7
Da iawn fechgyn yn ennill 5-1 yn
erbyn Ysgol Dyffryn Ogwen i
fynd drwodd i'r rownd nesaf yng
Nghwpan Cyrnru.
Tim Pel-droed dan 14
Ennill yn erbyn Ysgol Eifionydd
4-2 ifynd ymlaen i'r rownd nesaf
yng Nghwpan Cymru. Da iawn.
Bechgyn Ygolion Gwynedd
dan 14 yn erbyn Becbgyn
Ysgolion Ynys Mon.
Mae'n anrhydedd bob amser
cael eich dewis i dim y Sir, ac
mae bechgyn Ysgol Brynrefail
wedi bod yn llwyddiannus
unwaith eto. Dewiswyd tri 0
Flwyddyn 9, sci Urien Deiniol,
Cei rion
Owen
ac Eifion
Williams.

Ar ddiwmod oer a gwyntog ar
18 Tachwedd bu Ceirion ac
Urien
yn
chwarae
ym
Mhorthmadog yn erbyn Sir Fon.
Gem
ei thaf
cyffrous
a
chystadleuol
gyda bechgyn
Gwynedd yn rheoli dipyn o'r
chwarae
gyda'r
ddawn
0
feddiannu'r bel. Erbyn hanner
amser roedd Gwynedd wedi
darganfod cefn y rhwyd ond
roedd rhaid disgwyl tan y pum
munud
olaf C)'Il sgorio ero,
•
Uwyddodd tim yr ynys i sgorio
yn y munud olaf, ond doedd un
got ddim digon da. Y sgor
terfynol oedd 2-1 i Wynedd.
Urien Deiniol, 91

PEINTIWR AC ADDURNWR
PRISIAU RHESYMOL

TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 870846
CERBYDAU CLASUROL YR WYDDf A
Cyrhaeddwch mewn steil mewn cerbyd Rolls Royce
ar gyfer priodasau, penhlwyddi
ac achlysuron arbennig eraill

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

•

yn ennill 0 1-0.

bel-rwyd yn erbyn Ysgol David
Hughes. Dechreuodd y gem yn
dda, ac er y glaw mawr rocdd )I'
ddau
dim
yn chwarae'n
ardderchog.
Sgoriwyd y gel
gyntaf yn hwyr yn yr banner
cyntaf gan Bcthan Pritchard, ac
felly pan chwythwyd y chwib
harmer amser roedd Brynrefail

Aeth y genod i mewn i'r ail
hanner yn llawer mwy hyderus,
ac 0 ganlyniad
11wyddodd
Bethan Pritchard a Catrin Ostler
i sgorio un gol yr un.
Felly ar 01 gem dda iawn
rhwng dau dim cryf llwyddodd
Brynrefail i ennill 3-0.
Sara Louise Roberts

Tint Rygbi Blwyddyn 8

o.. ~
..
•

Rydw i'n falch fy mod wedi fy
newid
i dim
Gwynedd,
oherwyd d
roeddwn
wedi
gweithio'n galed i gael fy lie.
Dyma'r tro cyntaf i mi gael fy
newis ac rnae'n fraint mawr imi.
Ceirion Wyn Owen) 90

R. M. Die PARRY

14

Chwaraeodd genod Bl. 9 gem

SLIM CHWIM MEWN DIMI
heb Iwgu na chwysu
CaeI gwared 0' r bloneg a' r bol
Yn Ilesol natruiol, di-iol

JCREDWCHI
HOLWCHI
ffonlwch (01288) 830809
- -.-ENEUWCH SLIM CHWIM MEWN DIMI
.. -L~------------------'''

G.EV
ARBENIGWYR TRWSIO

CYRFF CEIR
Uned 4, Stad Ddiwydiannol Brynafon, I..lanrug

(01286) 678030

Y

Gerallt Lloyd Owen yn trafod ei
farddoniaeth, a chafwyd llond
bolo chwerthin yn ystod darlith
Ifor ap Glyn.
Ond yn ogystal a'r darlithoedd
roedd cyflc i ni gael blas ar
weithgareddau'r
gwersylJ.
y
bore cyntaf, penderfynodd cnw
Brynrefail adeiladu rafft i'n cario
ar draws Llyn Tegid. Roedd hi'n
gofyn cael coblyn 0 rafft i ddaI
pwysau'r wyth ohonom! A do, fe
gafwyd coblyn 0 ram, coblyn 0
rafft sal! Ac roedd 1010 yn wlyb
at ei groen a dim ond coesa u
Sion Green i'w gweld yn hofran
yn yr awyr!
Wedi'r holl chwerthin a dwy
noson
ddi-gwsg!
Oedd
hi'n
werth mynd? OOOd siwr iawn.
Jennie Lyn Morris
Elfed Morgan Morris
__ ------------

Y Difrif a'r Digrif

L BRYNREFAIL

Barddoni
... Gwlychu
...
Llenydda ... Bowlio Deg ... a
mwy a wlychu. Wyth ohonom a
fentrodd i Lan Uyn ar gwrs lefel
A Cyrnraeg. A dweud y gwir nid
oedd awydd mynd ar neb, doedd
tridiau yng Tg\\lersyIIGlan Llyn
yn nhywydd garw mis Tachwedd
ddim yn apelio atom 0 gwbl.
Ond ar 61 llawer 0 berswad gan
Mrs Breese, roedd yn rhaid
mynd. Ac felly i ffwrdd a ni i'r
Bala dirion deg, ond nid mcwn
cwch banana, ond mewn bws
Williams y Bala.
Bwriad y cwrs oedd rhoi
arweiniad i ni'r myfyrwyr ar y
cwrs lefel A a 'n paratoi ar gyfer
yr arholiadau
tyngedfennol.
Cafwyd
amrywiaeth
0

Rygbi

ddarlitboedd gan fawrion ein byd
llen, Bu John Gwilym Jones yn
trafod y papur
Gramadeg.
Bu
.

Tim Rygbi 81. 9

Bl.8: Amlwch
Syr Hugh 38
Bl.9: Amlwch
Syr Hugh 19
B.10: Amlwch

7 v Brynrefail47;
v Brynrefail a.
21 Brynrefail 32;
Brynrefail 10.
?:7 Brynrefail 17;
Syr Hugb 12 Brynrefail
29;
Brynrefail 34 Cacrgybi O.
Mae Cwpan y Byd wedi codi
diddordeb mawr yn y gem yn yr
ysgol. Mae blynyddoedd Sal a
bellach wedi ymuno a chynghrair
rygbi ysgolion Arfon ac wedi
chwarae yn erbyn Syr Thomas
Jones, Amlwch ac Ysgol Syr
Hugh Owen.
Cafwyd buddugoliaethau
yn
erbyn Amlwch i flynyddoedd S
a 9 ond collodd Bl.I O mewn gem
•
agos lawn.
Yn anffodus anafwyd Gwion
Owen ac Iwan Morris, dau 0
chwaracwyr arnlycaf BI.S yn y
gem yn crbyn Arnlwch ac yr
oedd eu coiled yn dangos yng
nghanlyniad y sgor yn erbyn Syr
Hugh Owen.
Cafodd
BI. 9 gem weddol
hawdd yn erbyn Amlwch ond yn
erbyn Syr Hugh yr oedd y 'tim
dref yn gryfach ar ':l diwrnod.
Mae B.I0 wedi datblygu fel
tim. Er colli yn y gem gyntaf yn
erbynAmlwch fe enillwyd y gem
yn erbyn Syr Hugh, yn y diwedd
yn hawdd
iawn.
Cafwyd
perfformiadau gwych gan Aaron
Lloyd(mewnwr),~ysMo~sa
David Jones (canolwyr) ac hefyd
ban Willie Mullane, rhifS. Mae
Willie bellach wedi cynrychioli
Eryri
erbyn

0

dan
15 rnewn
gemau
yn
Clwyd
ac yn
erbyn

ardaloedd
Yn erbyn Crymych.
Ysgol Caergybi, er
fod eu pac yn fwy 0 lawcr na
Brynrefail fc reolodd blaenwyr
Brynrefail y sgarmesoddd
a'r
llinellau.
Y r oedd y 'bel dda' a gafwyd
gan y blaenwyr yo galluogi'r
cefnwyr
i redeg
at
eu
gwr thwyriebwyr
a sg or iwyd
ceisiadau gan Rhys Morris,
Aaron Lloyd, Willie Mullane,
Gethin Vaughan, Paul Hughes,
Derfel Williams a John Paul
Jones.

A Oes Heddweh?
Cnoi ell ar ein Heisteddfod flynyddol
Geraint

Edwards

Y di, mae'r

amser yn dod bob
blwyddyn pan fo'r corau'n canu,
y parnon
yn cyd-adrodd,
y
llenorion yn caeJ eu cadeirio a'r
unigolion yn llefaru. Hcb os nac
oni
ba i, dyma
y\V gwir
uchafbwynt
y
flwyd dyn
academaidd.
Eleni, dydd Iau, y 21ain 0 tis
Hydrcf, cynhaliwyd EIsteddfod
1999 Ysgol Brynrefail.
Cynigia 'r Eisteddfod
gyfle
gwych
i ieuenctid
p lwyfi
Llanddeiniolen,
Llanrug
a

0

dy Eryri

Llanberis i ddangos eu doniau i'r
eithaf.
Ac yn ddiau,
fe'm
synnwyd
o'r ochr
orau
y
flwyddyn yma. Cafwyd safon
uchel iawn 0 gystadlu ym mhob
rnaes, boed yn gelf a thechnoleg
neu unawdau Cyrnraeg a lien
Saesneg. A chafwyd niferoedd
da 'n
cyst ad lu hcfyd , Er
cnghraiffr,
ar gyfer y prif
gystadlaethau, sef y lIenor hyn a'r
llenor ifanc, cafwyd hyd at 80 0
gystadleuwyr.

Ffion Hughes, Elfed Morris, Gemma Orlic~ a .~ian Pritchard gyda'r tlysau
a enillwyd gan dy Eilien.

1-____________ _
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Cystadleuaeth
Dosbarth 2000
Y 'Daily Post'
Choeliech chi fyth y byddai'r un
peth yn digwydd ddwywaith ond
dyna 'n union ddigwyddodd yn
achos y gystadleuaeth hon. Wedi
bwrlwrn casglu tocynnau dros
gyfnod
a chwe wythnos,
llwyddodd
Ysgol Brynrefail
i
gyrraedd y brig unwaith ero. Ar
61 ymdrech anhygoel, llwyddwyd
i gasglu cyfanswm 0 1,036,294
- ie, dros
filiwn!
Mewn
cystadleuaeth
sy'n Ilawcr mwy
eleni blc caiff 100 0 blant 0 dair
ysgol gyflc i fynd ar wyliau
cofiadwv i Fvd Disney yn yr
Unol'
.
Daleithiau.
Yn ogysta) a'r gwyliau, bydd
pob disgybl
yn cael parti
cotiadwy yng Nghlwb Nos yr
Octagon ym Mangor a bydd yr
ysgol yn cael gwcrth £250 0
lyfrau.
(Braf yw gweld fod
ysgolion eraill yn y dalgylch wedi
cyrraedd eu targed ac Ielly'n
ennill y wobr llyfrau).
Bydd y 30 ffodus yn teithio i
Florida yn ystod gwyIiau hanner
tymor mis Chwefror.
Hoffai
pawb a fu ynghlwm a'r gystadleuaeth ddiolch 0 waelod cajon
i bawb a sicrhaodd lwyddiant i'r
ysgol unwaith eto.
L. W. Roberts

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHIROPODIST
Gwasanaeth yn
eich cartref

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

57 Glanffynnon

LLANRUG
Ffon: e'fon: 675754
\

•

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

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

NADOUG IJ .AWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA I BAWB
15

LLANRUG
Eryl Roberts, 3 Bryn Moslyn. Ff6n: (01286) 675384
Camera yn n90fal Gwyndaf Hughes, Glascoed. FfOn: (01286~677263
I

DIOlCHIADAU.
Dymuna Miss
Beryl Thomas, Swvddfa'r
Post
gynt, dorotcn 0 galon i bawb yn y
pentref a thu allan, am yr holl
ddymuniadau
da. anrheqion a
chardiau a dderbyniodd ar achlvsur
ei hymddeoliad.
CROESO. Yn dilyn ymddeoliad
Miss Thomas, daeth Edgar a Pat
Jones i'r Swyddfa Bost. Croeso
mawr iddynt yn y swydd newydd
a gobeithio y byddant hapus iawn
yma. Nid dieithriaid i'r pentref
ydynt, ganwyd Edgar yn Llanrug
ae
maent
yn
byw
yng
Nglanffynnon
ers lIawer
0
flynyddoedd
bellach. Braf lawn
ydyw cael Cymry yn cario y mlaen
y busnes.
DYMUNIADAU
NADOlIG.
Dymuna Mrs Myfi Roberts, Rhes
Plastirion,
Nadolig
llawen
a
Blwyddyn Newydd Dda i'w theulu,
ffrindiau a chymdogion gan na
fydd yn anfon cardiau y Nadolig
yma.
llON,GYFARCHIADAU
i Ryan
Marcus Kift, Stad Tal y Bont ar
ennill gradd Prifysgol
Bangor
mewn Twnsnaeth a Hamdden.
Pob Iwc i ti yn y dyfodol.
YR YSGOL. 'Gret' a 'Bril' oedd
disgrifiadau disgyblion yr adran
Gynradd
wrth ddychwelyd
0
Jambori yr Urdd yng Nghaernarfon
fore Llun, 15 Tachwedd. Roedd
pob un, yn amlwg, wedi mwynhau
cyd-berfformio
a chanu gyda
Martyn Geraint. Dymunant ddiolch
i swyddogion yr Urdd yn Arfon am
drefnu'r .Jarnbori. Beth am gael
sesiynau
hwyliog
fel hyn yn
rheolaidd?
Dyna ddymuniad
y
plant, beth bynnag.
YR YSGOl
GALA NOFIO YR URDD. Bu nifer
o aelodau'r Urdd yn cystadlu yng
Ngala Nofio'r Urdd Sir Eryri yn
ddiweddar.
Bu cystadlu
brwd
yn y
cystadlaethau
unigol a thimau
cyfnewid. Daeth tim y genethod
dan 10 oed yn ail yn un o'r
cystadlaethau a ttim y bechgyn yn
ail y,n y ddwy gystadleuaeth
gyfnewid. Daeth Iwan Arwel yn
drydydd yn y ras unigol dull Broga

a daeth i'r brig yn y gystadleuaeth
nofio Cefn.
Oymunwn yn dda iddo ar Ragfyr
11 pan fydd yn cvnrvchiof Sir Eryri
yn y Gala Nofio Genedlaethol ym
Mangor.
RAFFL. Enillwyr raffl y Sefydliad
Coffa oedd 1. Penwythnos yng
Nghaerdydd (rhodd gan Arvonia
Coaches): Mark Jeffs, Cwrnbrai,
Twtlull. Caernarfcn; 2. Cinio i ddau
yn y Seiont Manor, llanrug: Meryl
Davies, Pant y Neuadd, Pare. Y
Bala; 3. £24: Wavell Roberts,
London House, Uanrug; 4. Tedi:
Robin Owen, Adran y Trysorydd,
Cyngor Sir Gwyredd.
Dymuna'r Pwyllgor ddiolch i
bawb am eu cefnogaeth.
lLONGYFARCHIAOAU
I Dylan
Yandell Williams sy'n dathlu el
ben-blwydd yn 21 ain oed ar 6
Rhagtyr.
Hefyd i'w chwaer, lona. Artmor.
Bryn Moelyn a fu yn gapten ar dim
oel-droed Cymru dan 18 oed.
Roeddynt yn chwarae yn yr Eidal
fis Tachwedd yn erbyn Rwsia,
Gwlad
Belg
a'r
Eidal
yn
Nhwrnament Ewropeaidd.
COR Cl YCHAU'R GRUG. Y mae'r
COr wed: bod yn brysur yn
diddanu'r henoed yn y gwahanol
Gartrefr.
Braf oedd gweld yr
hen oed yn ymuno yn y canu ac yn
mwynhau eu hunain. Preswylwyr
Cartref Ceris, Bangor; Pengwaith,
Llanberis a Chartref Maesincla,
Caernarfon fu'n mwynhau.
DIOLCH. Oymuna Geraint a 1010
Huws-Roberts
a'r holl deulu
ddiolch yn ddrtfuant iawn am bob
arwydd
0
gydymdeimlad
a
ddangoswyd
iddynt
yn eu
profedigaeth 0 golli mam a nain
annwyl iawn.
DIOLCH. Dymuna Mrs Elizabeth
Bacton Knox, 1 Tower House,
Caernarfon ddiolch yn fawr iawn
i bawb
am bob arwydd
0
gydymdeimlad
a ddangoswyd
tuag atynt yn eu profedlgaeth 0
golli gwr, tad a thaid annwyllawn.
Diolch hefyd am yr holl gardiau a'r
anrhegion a dderbyniwyd ganddi
ar achlysur ei hymddeohad.
PRIODAS AUR. Uongyfarchiadau
mawr i Mr a Mrs Selwyn Pritchard,
Golygfa, Bryn Moelyn ar ddathlu
eu Priodas Aur ar 1 Hydref.

PRYD I BAWB
Bwffe at bob achlysur
Bwffe blasus

0

a

PLAID
CYMRU.
Cynhaliwyd
cyfarfod 0 Gangen llanrug a'r
cylch ym Mhenisarwaun
nos
Fercher, 17 Tachwedd. Aeth Mary
Vaughan Jones ar daith bell eto
eleni ond y tro yma dilyn IIwybrau
John Evans o'r Waunfawr
a
wnaeth. Aeth john Evans, yn wr
ieuanc 22 oed, i'r Amenq yn 1792
i chwilio
am tndiard 0 dras
Gymreig, ac er na Iwyddodd yn ei
ymdrech,
gwnaeth
gyfraniad
pwysig wrth fapio'r afon Missouri.
Mae cofeb iddo erbyn hyn vn y
Waunfawr a hefyd arddangosfa 0
waith
plant
Ysgol
Gynradd
Waunfawr yn adrodd ei hanes.
Enillydd raffl y noson oedd
Phyllis
Ellis.
Anfonwyd
llonqvfarchiadau I Einir a Geraint 0
Gwm-y-glo
ar enediqaeth
eu
plentyn cyntaf.
Y Ffair
Nadolig
fydd
y
digwyddiad nesaf ar y rhaglen a
bydd Si6n Corn yn dod i'r Ftair yn
Ysgol Gynradd
Llanrug,
nos
Fercher 1 Rhagfyr am 6.30 o'r
g.loch. Bydd yr ysgrifennydd,
Olwen llywelyn (650200) yn falch
lawn 0 unrhyw roddion at y Ffair,
ac 0 help gyda'r stondinau.
DIOLCH.
Dymuna Mrs Mona
Griffith, Orwig House ddiolch i'w
theulu, ffrindiau a chymdogion am
bob arwydd 0 garedigrwydd tra bu
yn yr ysbyty, a hefyd ar 01 dod
adref. Diolch yn fawr iawn.
DIOlCH.
Dymuna Mrs Jennie
Williams,
23 Heol Eleanor,
Caernarfon ddiolch o'r mwyaf i Mr
Dylan Hughes, y Rheolwr, y staff
ac i'r pwyllgor a holl gwsmeriald y
Co-op am eu caredigrwydd a'u
cyfeillgarwch dros y blynyddoedd.
TREFNYOD PLYGU newydd yr Eco
ar gyfer Llanrug yw Eifion Roberts,
12 Nant y Glyn (ffon: 676339) ac
yn ei gynorthwyo
bydd S,oned
Jones, 21 Rhos Rug. Bydd Eifion
yn gyfr,fol am drefnu plygu rhifyn
Mawrth o'r Eco yn y pentre ac fe

safon ar gyfer

eINIO BUSNES
CINIAWAU ACHLYSURON ARBENNIG
MEGIS BEDYDD NEU BEN-BLWYDD
PRIODAS
TE PRYNHAWN: TE ANGLADDAU
yn eich lleoliad chi neu yn ein ty ffeml n1.~

CERID l\1AC

DIOlCHIADAU. Dymuna Mr a Mrs
Pritchard, Golygfa ddiolch i bawb
am y cardiau a'r anrhegion a
dderbyniwyd ganddynt ar achlysur
dathlu
eu Priodas
Aur
yn
ddiweddar. Diolch yn fawr iawn.
GENEOIGAETH. llongyfarchiadau
mawr i Arwel a Sian (Morannedd,
Groeslon Marc) yn awr yn byw yn
Chwilog, ar enedigaeth eu mab
bach, Ifan, ar 1 Tachwedd.
CYFARCHION NADOlIG. Oymuna
Bet, lyndale,
Ffordd yr Orsaf
gyfarchion y Nadolig a Blwyddyn
2000 hapus i bawb o'r teulu a'i
ffrindiau i gyd.
CYOYMDEIMLWN yn arw
Mr a
Mrs Donald Owen, Tegfryn,
Ffordd yr Orsaf yn eu profedigaeth
ddiweddar.
Bu farw mam Mr
Owen, sef Mrs Enid Owen a mam
Mrs Owen, sef Mrs Ellen Hughes.
Estynnwn
ein cvdvrndeimlad
hefyd i Mr Emyr Jones, 44
Glanffynnon
a'r teulu yn eu
profedigaeth 0 golli brawd, set Mr
lorwerth Jones, Cwm-y-glo.

fydd yn falch 0 glywed gan
unrhyw wirfoddolwr newydd sy'n
barod i helpu ar y nOSOn.
NADOLIG LLAWQI. Gan na all Mrs
Gwladys M Jones, Y Dalar Deg
anton cardiau Nadolig eleni mae,
trwy gyfrwng yr Eeo, yn dymuno
Nadolig
Llawen
a mileniwm
Iwyddiannus
j'w ffrindiau
a'i
ehymdogion
a theulu agos, y
Gweinidog a Chapel y Rhos ae i'r
rhai sy' n traffert .... i ddarllsn am Yr
Ardd. Pob bendith ar bawb a
daliwn ati.
Y
SEFYDLIAD
COFFA.
Gwasanaeth Sui y Cofio oedd y
cyfarfod
olaf iw gynnal
yn
Sefydliad Coffa Llanrug. Ar y llun
canlynol cltriwyd yr holl gelfi a
dodrefn o'r adeilad i baratoi ar
gyfer y gwaith addasu ac ailadeiladu sydd ar fin cychwyn. 0
bosibl y bydd yr aderladwvr wedi
cychwyn ar y gwaith erbyn i chwi
dderbyn y rhifyn hwn o'r Eco.
Rhagwelir y bydd y gwaith yn
parhau am wyth mis. a'r gobaith
yw ail-agor y Sefydliad Coffa ar el
newydd wedd erbyn hydref y
flwyddyn nesaf.
Mae'r grantiau wedi eu hennill,
a'r rhan helaethaf 0' r arian wedi ei
gasglu a rhaid diolch i gnewyllyn
bychan 0 Bwyllgor gweithgar a fu
wrthi'n
ddiwyd
dros
y
blynyddoedd
diwethaf
yn
hyrwyddo'r
ymgyrch. Er hynny,
rhaid cofio fod angen parhau i
gasglu arian: bydd angen cynnal a
chadw'r adeitad a gobelthlr cyflogi
gofalwr i fod yn gyfrifol amdano.
Yn ystod y mis nesaf bydd
ealendrau 0 hen luruau'r fro ar
werth yn siopau'r fro a chynhelir
y CWISblynyddol gyda rms 0 amser
i ddarganfod yr atebion i hanner
cant 0 qwestivnar.
DIOlCH. Dymuna jennie Wiliams,
Bod Fair ddlolch 0 galon i'w
chyfeillion a'i chvmdoqion am eu
caredigrwydd a'u cofion tuag au
tra bu odd: cartref.
YMDDEOllAD O'R CO-OP. Daeth
cyfnod , ben yn Siop y Co-op,
Llanrug ar ddechrau Tachwedd
eleni pan ymddeolodd Mrs jenny
Williams ('Miss Buck' I lawer 0'1
chwsmeriaid)
yn dilyn dros 40
mlynedd 0 wasanaeth ffyddlon yn
y 'drapery'. DecIYeuodd ar el gyrfa
gyda'r Co-op yng Nghaernarfon
bron hanner can mlynedd yn 61, ac
yna, yn dilyn cyfnod byr yn
Neiniolen, symudodd I'r Felinhell,
ble roedd y diweddar Richard
Hughes (yr enwog Co' Bach) yn
rheolwr.
Symudodd I lanrug yn 1959 a
gwelodd lawer 0 gyfnewidiadau
dros y blynyddoedd. Ar un cyfnod
roedd yn telthio gyda' r tren i drefi
Lloegr I brynu nwyddau i'r siop yn
llanrug.
Roedd
yn
hynod
boblogaidd
gyda'r
staff
a'r
cwsmeriaid a bydd gwacter ar ei
hOI yn siop y pentref. Oymunir
ymddeoliad hapus iddl, gan ddiolch
am ei hymroddiad parod a charedig
bob amser.

ANGEN CODI CLODDIAU
o UNRHYW FATH
A FFENSIO?
Cysylltwch ag
WAL,lO

ON

R. E. PRITCHARI)
PARC,CARNEDDI,BETHESDA

(01286) 673190
neu (0374) 925502

(01248) 601216
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Mr. Nan Robert., Pantafon. Ff6n: (01286) 650570

Geraint Elis, Cilgeran. Ff6n: (01248) 670726

Camera yn ngofal Heulwen Hughes, Argoed. Ftan: (01286t 650556

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

CLWB 300. Dyma rehstr 0 enillwyr
y Clwb 300 am fis Hydref: £40:
Mrs Barbra Griffith, 10 Bro Waun;
£25: Mr Brian Parry, 8 Pant Waun;
£10: Mr Lee King, Ger y Nant.
CYMDEITHAS
LENYDDOL.
Cafwyd noson hwyliog a diddorol
iawn yn y Gymdeithas Lenyddol
nos LUh, 9 Tachwedd
yng
nghwmni Mr Gerallt Lloyd Owen.
Testun ei sgwrs oedd 'Hwyl y
Talwrn'. Adroddodd lawer 0 waith
rhai o'r beirdd fu ar y Talwrn.
Roedd ymateb y gynulleidfa i'w
sgwrs
yn amlwg
wedi creu
diddordeb
a chafwyd
ami i
gwestiwn gan yr aelodau. Uywydd
y noson oedd Mr R. Gwynn
Davies, a diolchwyd i Mr Owen
gan Mr Sion R. Jones. Cynhelir y
cyfarfod nesaf at 1 3 Rhagfyr pryd
y bydd Mr Arwel Jones yn rhoi
sgwrs ar y testun 'Stori tu 01 i'r
gan'. Croeso cynnes I bawb.
SEFYDLIAD
Y
MERCHED.
Cynhaliwyd y Cyfarfod Blyhyddol
ar bnawn lau, 4 Tachwedd yn
Festri Croesywaun. Croesawodd
Mrs Catherine A Jones, y Llywydd
Mrs Sheila Russell Rudge, y
Trefnydd
Gwirfoddol
Si rol.
Rhoddodd Mrs Peggy Jones, yr
Ysgrifennydd adroddiad am yr holl
weithgareddau a gynhahwyd yn
ystod y flwyddyn.
Cafwyd y
fantolen ariannol gan Mrs Nancy
Buckley, y Trysorydd ac fe roes y
Llywydd ei hadroddiad gan ddiolch
i'r aelodau am eu help yn ystod y
flwyddyn.
Etholwyd
Mrs Mair
Wynn Williams yn Llywydd, Mrs
Anne V Williams yn Ysgritennydd
ac ail-etholwyd
Mrs Nancy
Buckley yn Drysorydd.
Roedd saith aelod wedi bod yng
nghyngor yr Hydref yn Llandudno.
Yn
yr
arddangosfa
'Craft
Spectacular' yn yr Institiwt yng
Nghaernarfon
y mis diwethaf,
dewiswyd siwt wedi ei gwau gan
Mrs Hilda Williams fel un o'r
eitemau sy'n debygol 0 gael eu
harddangos yn Tatton Park ym mis
Mai 2000. Gan nad oes Grwp
Gwyrfai
ar hyn 0 bryd mae
Sefydliad
Waunfawr
wedi
penderfynu
ymuno
a Grwp
Eifionydd. Rhoddwyd y raffl gan
Mrs Menna
McDaid
ac fe'i
henillwyd
gan Mrs Catherine
Jones.
DATHLU PEN-BLWYDD PRIODAS.
Llongyfarchiadau i Roy ac Eirwen
Jones, Cynefin fu' n dathlu eu
Priodas Arian yn ddiweddar.
PEN-BLWYDD.Yn ystod y mis bu
1010Rhisiart, Llwyn Onn a David
Murry, Pant y Defaid yn dathlu

cyrraedd
eu deunaw
oed.
Llongyfarchiadau
iddynt a phob
dymuniad da i'r dyfodol.
GENEDIGAETHAU.
Ganwyd
merch fach i Eleri a Sion, Bron
Eifion. Mae Elin Glyn yn wyres
fach i lola a Doug Jones, Bron
Eifion ac i Mr Jack Jones, Bod
Idris.
Merch fach, Sara a anwyd i Emyr
a Susan, Ty'r Ardd. Mae hi'n
wyres tach i Mr a Mrs Heaton,
Nant y Mynydd.
Gnwyd merch fach, Nia Wyn, I
Heulwen a Tony Brown, 6 Ael y
Bryn, chwaer fach newydd I Rosie
a Shaun.
Merch fach a anwyd i Bobby ac
Ann Wiliams, Clydfan.
Croeso mawr r'r pedair merch fach
a llonqvfarchiadau a phob bendith
ifr rhieni.
CROESO ADREF O'R YSBYTY.
Rydym yn falch iawn fod Trefor
Beech, Bronallt wedi dod ad ref
wedi iddo dreulio cyfnod
yn
Ysbyty Gwynedd.
Hefyd mae Mr Phill Lowe, Ger y
Ffynnon yn gwella wedl iddo yntau
dreuho cyfnod yn yr vsbvtv.
Dymunwn wellhad i'r ddau.
I FFWRDD 0 GARTREF. Anfonwn
ein cotion at Mrs Mary Davies,
Bryn Eithm sydd yn yr ysbyty ym
Mangor ar hyn 0 bryd.
Anfonwn ein cofion hefyd at Miss
J.A. Owen sydd wedi mynd i
gartref preswyl am gyfnod er
mwyn cryfhau.
BRIFO. Brysio, baglu a brifo ei
braich fu hanes Mrs Carys Jones,
11 Tref Eilian ond da deall ei bod
yn gwella.
YMDDEOL.
Dymunwn
bob
hapusrwydd i Mrs Ann Thomas,
Treforfan ar ei hymddeoliad o'i
swydd fel derbymydd yn syrjyri y
pentref.
NEWID SWYDD. Dymunwn yn
dda i Mrs Ann Edwards, Melin y
Wig yn ei swydd newydd yng
nghartref
Plas
Pengwaith,
Llanberis. Bu'n 'Anti Ann' i holl
blant y pentref tra yn paratoi'r ciruo
yn yr ysgol
am bymtheng
mlynedd.
CYDYMDEIMLO.
Anfonwn
ein
cydymdeimlad dwysaf i Mr Tudur
Pritchard, Fferm Cae'r Waun yn ei
brofedigaeth 0 golli ei briod.
Cvdvmdeirnlwn Mr David Hayes,
Dychwelfa yn ei brofedigaeth 0
golli ei fam.
Collwyd
cymeriad
hoffus
ac
annwyl o'r pentref ym marwolaeth
Mr Dewi Richards, Ffestiniog.
Cvdvmdeirnlwn a Mrs K.M. Jones,
Gorwel yn ei phrofedigaeth 0 golli

a

MERCHED Y WAWR. Cyfarfu'r
gangen leol nos Fercher,
10
Tachwedd yn neuadd yr Ysgol
Gynradd 0 dan Iywyddaieth Ann
Lewis. Treuliwyd
noson ddifyr
iawn yn paratoi at y Nadolig yng
nghwmni tair 0 aelodau'r gangen
- Margaret
Williamd,
Edwina
Morris
a Deilwen
Hughes.
Diolchwyd i/r tair ar ran y gang en
gan Rita Williams. Gwesteion y te
oedd Enid Christie,
Jennifer
Roberts
ac Eirlys Williams.
Enillwyd gwobrau'r raffl gan Gwen
Hughes, Jennifer Roberts, Sharon
Owen ac Eirlys Sharpe.
Cynhelir cinio Nadolig y gangen
yn y 'Bistro' Llanberis nos Fercher,
8 Rhagfyr.
Bydd y bws yn
cychwyn 0 Benrhos am 7 o'r
gloch.
GWASANAETH NADOLIG
MERCHED Y WAWR. Cynhelir
Gwasanaeth
Nadolig
Cangen
Bethel 0 Ferched y Wawr yng
Nghapel Cysegr nos Sui, 19
Rhagfyr am 6 o'r gloch. Arweinir
y canu gan Glenys Griffiths a' r
organyddes fydd Deilwen Hughes.
Cymerir
rhan gan aelodau'r
gangen, ieuenctid yr ardal a phlant
yr ysgolion SuI. Tal mynediad £ 1,
a bydd elw'r noson yn mynd tuag
at Gronfa Eilir Williams.
DIOLCH. Dymuna Huw, Anwen a'r
teulu i gyd ddiolch 0 galon i bawb
am bob arwydd 0 gydymdeimlad
a dderbyniwyd ganddynt yn eu
profedigaeth 0 golli mam, nain a
hen nain annwy!.
Diolch yn fawr i chwi 011.
CYDYMDEIMLO. Ddydd Mercher,
3 Tachwedd yn Ysbyty Gwynedd
bu farw Mr Stanley W. Morgan,
Bryn Fforch yn 64 mlwydd oed.
Estynnir pob cydymdeimlad a Bet
ffrind. Dymuna Mrs Jones ddiolch
am y galwadau ffon, y cardiau a
phob caredigrwydd a dderbyniwyd
ganddi ar 61 colli Dewi.
DAMWAIN. Roedd tristwch dros y
pent ret
fore
Sadwrn,
20
Tachwedd wrth glywed fod dau
fachgen ifanc o'r pentref wedi eu
hanafu mewn damwain car ar eu
ffordd i Gaernarfon y noson cynt.
Mae'n meddyliau yn gyson gyda
Mark Williams, Hyfrydle, Derfel
Parry, Bryn Llywelyn, eu ffrind Elin
o Glynnog a'u teuluoedd yn ystod
y cyfnod pryderus ac anodd hwn.
DIOLCH. Dymuna Anne Thomas,
Treforfan ddiolch i bawb am yr
anrhegion, blodau, cardiau a'r
dymuniadau da a dderbyniodd pan
yn ymddeol o'r syrjyri. Diolch yn
fawr iawn.

Ystarel) Fowlio Canolfan Gymunedol Waunfawr

CEUNANT

Yno i gynnig arweiniad bydd

Trysts" a Sioned lara.n

AnD Owen, Meithrinfa Dwylo Da Cyf,

ae Edith Lovelock, Chwarae Teg
Am fwy 0 wybodaetb cysylltwch ag Eirian Pierce Jones,
Swyddog Adfywio Bro Gwyrfai ar 01286 650779

PLAID CYMRU

Ffair Nadolig
yn

Y GANOLFAN
WAUNFAWR

OES ANGEN MWY 0 DDARPARIAETH GOFAL PLANT YN
LLEOL?
Dewch i drafod hyn mewn cyfarfod agored
Nos Lun Rhagfyr y l3eg 1999 am 8.00yh yo

a'r teulu yn eu profedigaeth.
Ddydd Llun 1 Tachwedd yn 85
mlwydd oed yn Ysbyty Gwynedd
bu farw Mrs Annie May Williams,
3 Cremlyn.
Estynnir
ein
cydymdeimlad a Myrna a Cyril a'r
teulu yn eu profedigaeth.
Y GYMDEITHAS.
Cvnhaliwvd
cyfarlod misol y Gymdeithas dan
ofal y Llywydd,
Mrs Glenys
Griffiths yn testri'r Cysegr nos
Fawrth, 10 Tachwedd.
Cafwyd sgwrs ddifyr iawn gan
Mr Geraint Lloyd Owen am y
cymeriadau a fu'n ddylanwad arno
yn ystod cyfnod ei blentyndod yn
Y Sarnau.
Diolchwyd
i Geraint am ei
gyfraniad gan Mrs Llinos Williams.
YMADAEL. Nos lau, 25 Tachwedd
yn y Cysegr cynhaliwyd cyfarfod
i ollwng y Parch W R Williams o'i
ofalaeth.
Cafwyd
nifer
0
deyrngedau i waith diflino Mr
Williams dros y blynyddoedd a
dymunwyd y gorau iddo ef a Mrs
Williams yn ei ofalaeth newydd yn
ardal Manceinion.
Ddydd Sui, 29 Tachwedd yn
ystod ei Sui olaf yn y Cysegr
gweinyddwyd
y Sacrament
0
Fedydd yng ngwasanaeth y bore
a Swper
yr Arglwydd
yng
ngwasanaeth yr hwyr. Yn ystod
gwasanaeth y bore cyflwynwyd
tysteb i Mr a Mrs Williams ar ran
yr aelodau a'r pentrefwyr
a
chyflwynwyd lIun gan yr Ysgol Sui
fel arwydd 0 werthfawrogiad o'u
gwasanaeth.
CYDYMDEIMLO. Ddydd Sui, 21
Tachwedd yn dawel yn ei gartrref,
Awelon, 34 Bro Eglwys yn 73
mlwydd oed bu farw Owen Glyn
Roberts.
Estynnir pob cydymdeimlad a
Mrs Roberts a'r teulu yn eu
profedigaeth.
CLWB 200 Y NEUADD.
Enillwyr
Hydref:
£20: Olwen
Jones, 5 Stad Eryri (81); £10:
Gwenan Roberts, 14 Stad Eryri
(135); £5: Mair Jones, Cilan, Tany-cae (43); Joan Ginsberg, 2 Celnc
House (156); June Owen, Cefn
Ffrwd (117); Evan Owen, Wern
Las (103); Kathleen Bell, Ty
Newydd (220); 81a Roberts, Acer
Las, Y Rhos (216); Ceridwen
Evans, Parciau, Rhos (11951;
Gwilym Jones, Y Dd61 Wen (131.

Bodafon. FfOn: (01286) 650799
GENEDIGAETH. Llongyfarchiadau
i Philip ac Audra Roberts, Marvista,
Ceunant ar enedigaeth merch fach
- Llinos Elin - ar Hydref 29, chwaer
fach i Ffion a Dafydd.

nos Wener
Rhagfyr 3
am 6.30 o'r gloch

Sion Corn, Stondinau
ac yn y blaen
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Brysiwch i gael eich
TEGANAU, SloeLED,
CARDIAU NADOLIG
AC ANRHEGION CAIN
•
yn stop

Cyfarchion y
Nadolig oddi wrth
Roger a'r staff, a
dymuniadau gorau
am y flwyddyn
newydd

otel
" Restoaa.on't
Llanberis 870203

GWYNETH AC EIFION

ROBERTS

RYDYM YN DAL I GYMRYD
ARCHEBION AR GYF'ER
••
PARTION NADOLIG
OND - BRYSIWCH NEU MI FYDD
YNRHYHWYR!

CACENNAU NADOLIG
A BARA BRITH
TRADDODIADOL
COFIWCH FOD EIN CAFFI CEGIN ERYRI
AR AGOR DRWY'R FLWYODYN

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

~ADOLIG LlAWEN
A

Ffrwythau a llysiau ffres ar gael fel arfer hyd y nos on
cyn y Nadolig. Defnyddiwch eich siop leol
mae'n
Ilawer mwy cyfleus!

,

7'

,

0001 WRTH

Ffrwythau, Ilysiau a bwydydd iach

57 Stryd Fawr
Llanberis 870555

STRYD FAWR

LLANBERIS 870491

Hoffai Marian ddymuno
Nadolig Llawen iawn i'w holl gwsmeriaid
Nadolig

Llawen

a
Blwyddyn Newydd Dda

I.
t I.: i t

I, i a

II

II

rro v e l

48 Stryd Fawr, LlANBERIS
Ffan: 872777
• Gwasanaeth effeithlon,
cyfeillgar, dwyieithog
• Gwyliau I unigolion,
teuluoedd neu grwpiau
• Penwythnosau yn theatrau
Uundain
• Teirhiau trarnor i gorau
ac i ysgolion
• Bargeinion munud oJaf
Cynrychiolwyr The Global
Travel Group pic (ATOL 83973)

D'OICh.

DAFYDD

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

OWE
TRYDANWR
Pob math
o waith trydanol
a Larwmau Lladron
Nadolig
Llawen
a Blwyddyn
Newydd Dda

Na_al'M'p«:_
--,

... __

eo..",,, 'or

eotw..

ro

I I Rhes Faenol

LLANBERIS
Ffo": (01286) 871680

am eich cefnogaeth

, \\W'I
drWVr

.

o

. "

(.
~ 0 0

"..'.
TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI

Ie

~--------------~,
* Priodasau * Dathliadau
* Achlysuron Arbennig
* Cynadleddau * Pwyllgorau
* Bwydlen Bar * Cinio Oydd Sui
't.f"''''''''''9f'''~~-t~'I'tf

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

LLANBERIS
Gwyneth

ae Elflon Roberts, Becws Eryri. FfOn: 870491.

Camera yn ngo18l John Pritchard, Cilfynydd. Ff6n: (01286) 872390
DIOLCH. Dymuna Nigel a judith,
7 Blaen y Ddol, Ilanberis ddiolch
i'w ffrfndiau am y cardiau a'r
anrhegion
a
dderbyniwyd
gsnddynt ar achlysur genedigaeth
eu mab bach. Dafydd Wyn, brawd
i Daniel.
UNDEB Y MAMAU
EGLWYS
SA NT PADARN. Pnawn dydd
Mawrth, 2 Tachwedd cynhaliwyd
y cyfartod misol yn y Hherthordv.
Ein rheithor, y Parch Philip Hughes
arweiniodd
ni mewn gweddi
agoriadol ac ef hefyd gytunodd i'n
diddori yn ystod y pnawn, ac yn
Ilythrennol ein diddori a wnaeth
pan roddodd sgwrs am •Hen
Bethau (antiques). Pnawn difyr
iawn yn wir. Mwynhawyd
ef
wybodaeth ar y pwnc yn fawr.
Cydymdelmlwyd
yn fawr a
theulu y ddiweddar Jean Roberts,
un 0 aelodau ffyddlonaf y gangen
a chadwyd munud 0 dawelwch er
cof amdani. Estynwyd dymuniad
am well had buan i Mrs Hilda Wyn
Williams sydd ar hyn 0 bryd yn
Ysbyty Gwynedd. Cytunodd Mrs
Gwen Williams i roi y dorch ar y
Gofeb ar Sui y Cofio. Gwnaed
trefniadau ar gyfer Gwasanaeth y
Nadolig mis nesaf. Mrs Hilda
Williams a Mrs Nan Owen oedd yn
ymorol am y baned a diolchwyd
iddynt ac hefyd i'r Rheithor gan
Mrs Nellie Morris ac eiliodd Mrs
Gwen Williams. Enillydd y raffl
oedd
Mrs
Clara
Roberts.
Terfynwyd drwy adrodd y Gras.
CYMDEITHAS EGLWYS ST PERIS
A ST PADARN.
Cynhaliwyd
cyfarfod o'r gymdelthas yn y
Rheithordy nos lau, 4 Tachwedd
gyda Mrs Anne Parry-Jones yn
lIywyddu. Agorwyd y cyfarfod
trwy
weddi dan arwerruad y
Rheithor, y Parch Philip Hughes.
Un 0 aelodau y Gymdeithas oedd
y siaradwr gwadd, Mr Stanley
Owen, a mwynhawyd y noson yn
fawr wrth wran do arno yn dweud
peth 0 hanes hen eglwysi Cymru.
Unwaith eto y mis yma, roedd yn
weith red brudd gorfod cofnodi colh
un arall 0 aelodau cyntaf
y
Gymdeithas, Mrs Jean Robertss, a
chydymdeimlwyd yn ddiffuant a'r
teulu. Dymunwyd adferiad buan i'r
aelodau sydd yn wael. Mrs Evelyn
Williams a Mrs Heulwen Edwards
oedd yn gyfrifol am y te a'r raffl a
Mrs Sandra Hughes oedd yn Iwcus

AMBRYDAU
TSINEAIDD BLASUS
I'W BWYTA GARTREF

y tro yma Diweddwyd trwy gydadrod y Gras.
DIOLCHIADAU.
Dymuna Keith,
Jane a Harriet, Sheila a Jim a
theulu y ddiweddar Mrs Jane
Roberts
(Jean) 0 13 Stryd
Goodman, Llanberis ddatgan eu
diolch i bawb am bob arwydd 0
gydymdelmlad, o qarediqrwvdd ac
0 gefnogaeth a ddangoswyd tuag
atynt yn eu profedigaeth. Diolch
yn arbennig i Sister Holland a
nyrsys Ward Cadnant ac Uned
Macmillan, Ysbyty Bryn Seiont am
eu
gofal
tyner
0
Jean.
Trosglwyddir
y rhoddion er cof
amdani i Ward Cadnant. Diolch yn
ddiffuant
i feddygon
a staff
Meddygfa Llanberis; i feddygon a
staff
Ward
Alaw,
Ysbyty
Gwynedd; i nyrsus Marie Curie a
nvrsus Hospice yn y cartref: i'r
gofalwyr;
l'r Parchedig Phillip
Hughes ac i Mr Myrddln Pritchard
a Mr
Gwynfor
Jones
am
drefniadau angladdol trylwyr
a
pharchus. Diolch 0 galon i bawb.
CAPEL COCH. Cynhaliwyd Gwyl
Ddiolchqarwch dros ddau Sui yn
ddiweddar. Dydd Sui, 17 Hydref
cafwyd cyfarfod gweddi yn y bore
ac oedfa dan arwerruad Mr John
Hugh Hughes yn yr hwyr. Ac yna
fore Sui, 24 Hydref cafwyd oedfa
yng nghwmni plant yr Ysgol SuI.
Orolch i bawb a gymerodd ran yn
yr oedfaon, a diolch i athrawon yr
Ysgol Sui am eu gwaith gyda'r
plant.
CYFARCHION NADOLIG. NI fydd
Gordon Owen, 46Maes Padarn yn
anfon cardiau Nadolig eleni ond
dymuna
Nadoliq
Llawen
a
Blwyddyn Newydd Dda j'w deulu
a'i ffrindiau a'i gymdogion.
Y GYMDEITHAS
LENYDDOL.
Cafwyd
dau
gyfarfod
o'r
Gymdeithas yn barod a bydd un
eto cyn y Nadolig. Yn y cyfarfod
cyntaf ddydd Uun, 10 Hydref,
cafwyd cyngerdd yng nghwmni
cyfeillion
y Waunfawr,
Meira,
Alun, Humphrey a Katie Wyn.
Llywyddwyd
gan y Parch John
Prtchard a diolchwyd gan Mr John
H Hughes a Mr !-tugh R Jones. Y
Parch Trefor Jones, Caernarfon
oedd y gwr gwadd ar 8 Tachwedd
a chafwyd
sgwrs
ddiddorol
ganddo am y diweddar Barch John
Roberts, Llanfwrog. Mr Hugh R

Yn ystod ~,flwyddyn aeth heibio,
mae Ysbyry Gwynedd wedi elwa
o haelioni trigolion yr ardal. Bu
Cyfeillion Ysbyty Gwynedd yn
brysur yn codi arian i brynu offer
er budd y cleifion. Mae cin
diolch yn fawr iawn i chwi

Y Cyfeillionyl1 cyflwyno siec an £4,000 am Fadden Parker i gleifion
yn Uned newydd Alaui yn Ysbycy Gurynedd.

Y Cyfeillion JIll CyjlWY110 Peiriant Dinamap, s.)''11 cael ei ddefnyddio i
gofnodt puiysedd gioaed, I If''ard Cleifion Allanol Dcun Sam. Prymoyd
_v peiriant am £2,800.
Jones
oedd yn lIywyddu
a
diolchwyd gan Mr John H Hughes.
Cynhelir y cyfarfod nesaf yn festri
Capel Coch am 7 o'r gloch nos
Lun, 13 Rhagfyr pan geir noson 0
garolau yng nqhwrnru t.lelsrau
Lhwedd. Bydd croeso i bawb yn y
cyfarfod hwnnw.

TYOI HI DO1M YN RHY HWYR I ARCHEBU Q'R

l1.el1ioli9
Pwdin Dolig, Mins Peis, Stwffin, Hams
Bara Brith, Merangs ae yn y blaen

,

LAKE:SIDE

Ffon: 871278
sion

CHINESE TAKEAWAY

47 S'CRYD FAWR

LLANBERIS
Ffan: 871840
Nadolig Llswen a Blwyddyn
Newydd Dda i bawb

www.ybistro.co.uk
Perchnogion: DANNY
A NERYS ROBERTS

ddarllcnwyr Eco'r Wyddfa am
gefnogi'r gweithgareddau
codi
arian a alluogodd y Cyfcillion i
brynu yr offer. Hefyd diolch i
Eco'r
Wvddfa
am
roi
cyhoeddusrwydd i'r gwahanol
ddigwyddiadau.

Ar Werth
Bwrdd cegin gyda dwy ddror
a dau gwpwrdd ynddo. 3 tr. X
1 tr. ar gau. 3 tr. x 5 tr. ar
agor. Cyflwr cia iawn. Pri .. i'w
drafod.
(Ffan:
01286
678123).

Nadolig llawen a Blwyddyn
Newydd Dda oddi wrth

CEIR
ADA
HURIO PREIFAT
YN UNIG

LLEOL NEU HIRBELL

HEFYD

Y 180S-';-RO

NADOllG lLAWEN A BlWYDDYN NEWYDD DDA

LLANBERIS

871539
19
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Gvvest:y

Am anrhegion y Nadolig dowch i

Siop Nwyddau

Ty a Gardd

o

a arn

LLANBERIS FfOn: 870277

41 A Stryd Fawr

Llanberis 872501
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
chwi 011 oddi wrth

j

Ifor a Margaret
Diolch am eich cefnogaeth
trwy gydol y flwyddyn

a
a

~.J-'}o

NADOLIG

LLAWEN A
BLWYDDYN
NEWYDD DDA
i chi all
oddi wrth TERRY

VAL, LUCY A'R STAFF

Y LLE DELFRYDOL PET CARE
I BRYNU ANRHEG
TRUST
NADOLIG I'CH
~_""
ANIFEILIAID ANWES
Nadollg Llawen a Blwyddyn Newydd
Oda oddl wrth Jill a James

GARTH MAELOG
PET CENTRE

LLANBERIS, Ffon: 870260

& GROOMING SALON
51 STRYD FAWR

Prydau arbennig ar gyfer y Nadolig

LLANBERIS 870840

CYFARCHION Y TYMOR A DYMUNIADAU GORAU

oddi wrth

W.J. DAVIES

LLANBERIS Ffon: 870225

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

Hefyd

JOHN WHITE

THE BODY SH P
LLANBERIS
*Trwsio wedi damweiniau

*Ailsbreio
*Curo paneli
20

Nadolig Uawen a Blwyddyn Newydd DeJaoddi wrth Aneuryn Jones a'r staff

Cyngor Cyrnuned Llanberis
~

CYNGOR CYMUNED. Cyfarfu'r
Cyngor yn ddiweddar gyda'r Isgadelrydd, y Parch John Pritchard
yn y gadair. Dymunwyd yn dda i'r
Cadeirydd, y Cynghorydd
Bert
Parry, sy' n derbyn tnruaeth yn yr

vsovtv.
Penderfynwyd gofyn yn ffurfiol
i Gyngor Gwynedd am go pi 0 hen
gynllun drafft
pedestrianeiddio
Llanberis, er mwyn rhoi ystyriaeth
i system un-ffordd bosibl drwy'r
pentref
er
mwyn
lIeddfu
problem au trafnidiaeth.
Bydd sedd gyhoeddus yn cael ei
gosod ar y palmant 0 flaen D61
Peris yn y dyfodol agos.
Trafodwyd unwaith eto y lie troi
yng Nghae Perthi, Nant Peris, yn
dilyn gwybodaeth gan Awdurdod
y Parc fod angen caniatad
cvnlluruo i ehangu'r safle.
Mewn ymateb i Iythyr gan
Gyngor Gwynedd, penderfynodd y
cyngor nad oeddent yn dymuno i
afonydd, lIynnoedd a phontydd yn
y gymuned gael eu harwyddo.
Gohiriwyd
am flwyddyn
y
posibilrwydd
0
osod
hysbysfyrddau
ym mhentrefi
Llanberis a Nant Peris.
Adroddwyd
fod
caniatad
cynllunio wedi ei roi i osod dysgl
lIoeren ar do yng nghefn siop Spar,
ac i ymestyn a newid siop yng
ngorsaf Rheilffordd yr Wyddfa.
Trafodwyd ymhellach y IIwybr
arfaethedig 0 faes parcio Nant

Peris i fyny'r Bwlch, yn dilyn
cyfarfod gydag un 0 swyddogion
y Parc Cenedlaethol.
Bydd
cyfarfod pellach gyda swyddogion
Cyngor Gwynedd
yn cael ei
gynnal.
Perfynwyd
fod
y
Cynghorydd
Dei
Tomos
1
gynrychioli'r cyngor yn y cyfarfod
hwnnw.
Bydd problemau gorllfo ar y
ffordd tawr yn Nant Peris yn cael
eu dwyn i sylw Cyngor Gwynedd
gydag argymhelliad cryf y dylid
clirlo rhai ffosydd rhag blaen.
Penderfynwyd
talu am ddau
arwydd gwarchod cymdogol yn
Nant Peris. Adroddwyd fod y bont
droed yn Nant Peris wedi ei
thrwsio ond bydd y cyngor yn
adrodd yn 61 ar addasrwydd y
rhwvdwatth 0 wifren a osodwyd ar
ei lIawr.
Penderfynwyd
tynnu
sylw
Cyngor Gwynedd at broblemau i
gerddwyr yn ardaoedd Fron Goch,
Stryd y Wyddfa ac Olgra Terrace
oherwydd gor-dyfiant yn vrnwthro
i'r ffordd.
Bydd sylw Cyngor
Gwynedd yn cael ei dynu hefyd at
berygl posibl a achosir gan fanol ar
Stryd
Goodman
yn codi
0
ganlyniad i lawogydd trwm.
Bydd cyfarfod nesaf y Cyngor
yn cael ei gynnal ar 16 Rhagfyr yn
,Angorfa' pryd y bydd ceisiadau
am gymorth ariannol y cael eu
cysidro. Y dyddiad cau i geisiadau
o'r fath yw 30 Tachwedd.

NANT PERIS
Ann Cumberton, Gwastadnant (870356)
Camera yn ngotal John Pritchard, Cittynydd, Llanberis. FfOn: 872390

a

MARWOLAETH. Cydymdeimlwn
Mrs Eirian Mali a'r teulu 0 glywed
am farwolaeth ei thad, Mr Dafydd
Emrys Griffiths, 5 Bro Glyder gynt.
Roedd wedi bod gydag Eirian ym
Mron Eryri, Llanberis ers tro. Bu
farw yn Ysbvtv
Gwynedd
a
chynhaliwyd
y gwasanaeth
angladdol yng nghapel Rehoboth.
Roedd yn gymerlad annwyl a
hoffus a bydd yn chwith gan el
gyfeillion a'i gymdogion hebddo.
Daeth coiled arall i'r ardal ym
marwolaeth
Mr Stanley Wyn
Morgan,
Bryn Fforch, Bethel.
Roedd wedei cadw cysylltiad a'r
Nant ar hyd y tlynyddoedd.
Bu
yntau farw yn Ysbyty Gwynedd.
Cydymdeimlwn
yn ddwys a'i
deulu yntau yn eu profediqaeth.
Clywsom hefyd am farwolaeth
Mr Thomas Douglas Griffiths
(Twm Ben). Bu farw yn Ysbyty
Blaenau Ffestiniog ac estynnwn
ein cydmdeimlad i'w deulu yntau.
REHOBOTH.
Cynhaliwyd
Gwasanaeth Didchgarwch
yn y
capel brynhawn Sui, 31 Hydref.

Roedd yr oedfa yng ngofal plant
Ysgol Sui Capel Coch gydag
amryw 0 blant y Nant yn cymryd
rhan wrth gwrs. Cafwyd oedfa dda
ac roedd cynulleidfa dda wedi dod
ynghyd. Diolch i athrawon yr Ysgol
Sui am drefnu'r oedfa.
PRIODAS. Llongyfarchiadau i Alan
a Teler! Pritchard cr eu priodas Mae
eu cyfeillion
yn y pentref yn
dymuno'n
dda i'r ddau ar yr
achlysur hapus hwn.
BRYSIA
WELLA.
Bu
Alice
Cumberton, Gwastadnant yn yr
ysbyty yn ddiweddar i gael tynnu'r
hen 'donsils' poenus yna. Diolch i
bawb a fu mor garedig ag anfon
cardiau ac anrhegion iddi.
NOSON
GAROLAU
Bydd
Gwasanaeth Carolau yn cael ei
gynnal yn festri Rehoboth am 70'r
gloch nos lau, 13 Rhagfyr. Cymerir
rhan, fel y lIynedd, gan barti
Lleisiau Lliwedd ynghyd
phobl y
Nant. Croeso cynnes i bawb.
Edrychwn
ymlaen
at
eich
croesawu
i'r Nant i ddathlu'r
Nadolig eto.

a

HyfIorddiant yng Nghaerdydd
Odydd Iau, 25 Tachwedd teithiodd
gweithlu
Antur
Waunfa\\'r
i
Gaerdydd
ar ddechrau yrnweliad
hyfTorddi dcuddydd.
Trefnwyd yr ymweliad er mwyn
cryfhau hyfforddiant gweithwyr yr
Antur mewn sgiliau bywyd, ac cr
mwyn rhoi cyfle iddynt yrnwcld a
mcntrau eymunedol a mudiadau
ailgylchu yn ardal Caerdydd.
Bu'r Antur yn ddigon ffodus i
dderbyn cymorth ariannol gan y
cynllun ESF 1 dalu am y Ieruer.
Disgwylir i gynllumau o'r fath greu
cyfleon dysgu trwy roi cyfle i'r
gweithwyr gael golwg ar y ffordd y
mac gwahanol grwpiau gwirfoddol
yn trefnu gwaith teoyg i'r hyn a wneir
gan yr Antur.
Aeth deuna\\ 0 bobl g}'dag
anabledd dysgu ~ghyd a sratT a
gwlrfoddol\\.'yr 1 Gaerdydd. j\ lac'r
Antur yn gobeithio y bydd pawb yn
el\\'a trn'Y i'r gwei thlu gael y cyfle i
changu profiad ermwyn eu galluogi
i \vyncbu'r dyfodol yn hydcrus.

Wedi gadael Caemarfon am 7.30
Y bore cyrhaeddwyd Caerdydd erbyn
amser cinio. Yna cafwyd yrnwehad
ag Amgueddfa Wenn Sain Ffagan.
Fore Gwener cafwyd cyfle i weld
perh 0 waith Trac 2000. Mudiad
ailgylchu yng Nghaerdydd yw hwn
sy'n hyfforddi a chyflogi pobl ifanc
sydd wedi bod yn ddiwaith ers arnser
hir. Yn y prynhawn cafwyd golwg ar
safle tirlenwi a chanolfan ailgylehu
a chanolfan grefftau sy'n dcfnyddio
eitemau wedi eu casglu 0 wastraff
Ifatriocdd a busnesau eraill. A
chafodd dirprwyaeth o'r Antur eu
croesawu yn Ncuadd y Ddinas gan

gynghorwyr Caerdydd.
Mac Margaret a Jim Munro \"edi
symud I GatTef y Borth, Ffordd
Betws, Uanrwst.
j'v\aent yn dlolch
vn ddiffuanr 1'\,· fTrindt3U 3 fu' n
;'m"""elda nh\.\ vm l\1hlas Pengwalth,
Llanbens. Crocso i ba""b 1 Gamef y
Borth. Dvnlunant
i bawb o'r tculu,
•
ffrindiau a chymdogion
Nadohg
LJa"vcn a Bl".ryddyn Ncwydd Dda.

Nabnlig illawtn a binlr4 am
ticq ctftutgattlt nbbi wrt4
Alwyn a Sarah Jones

BLODAU
RACCA

,

Dyma Jun 0 'r rhei fu'n dathlu gyda William Mostyn Jones a oedd wedi
bod yn amaethu ym Mlaen Nant, Nant Pens, ers hanner can ,,?'ynedd.
Bu'r dethlu yn Ngwesty Dolbadarn, Llanberis, ar Hydref 23aln 1999.
Maent i gyd yn rhai sydd yn he/ y defaid ym Mlaen Nant. Ar ~I y .p~yd
fe gyflwynodd Ken Beudu Mawr, ddarlun o'r cwm ar ~r Wyd~fa I Wilham
ynghYd.3 phote/ 0 Grouse. Yna dio/chodd WI/Ii~m idoynt I gyd am yr
anrheg ac i Janet a Sylvia am wneud tetsen ar slap yr Wyddfa ar gyfer
y noson. Roedd yn falch eu bod I gyd wedi gaflu ymuno ag et yn y dathlu.
Dio/chodd hefyd i'r Dolbadarn am wneud pob dim yn Ilyddiant.

NOSON LAWEN
2000
Hoffech chi gymryd rhan yn un 0
raglenni mwyaf pohlogaidd S4C?
Byddwn yn cynnal
gwrandawiadau ledled y wlad ym
mis Ionawr
Dyma'ch cyfle! Cysylltwch i

PENISARWAUN
Ffon: (01286) 870605
RITHOEDD eEL YN, COED NADOLIG
BASGEDI PlANHIGION, BLODAU FFRES A SILe

DANFON BLODAU 7 DIWRNOD VR WVTHNOS
DRWY'R FRO. GWASANAETH TUDAlENNAU
SIARAD/TALKING PAGES 0800 600900

Hen Ysgol Aberpwll, Ffordd Bangor
Y Felinheli, Gwynedd

... 01248 671167
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Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i chwi all
oddi wrth bawb yn siop

Cyfarehion y Tymor i bawb yn yr ardal oddi wrth

......--

Stryd Fawr, Llanberis
Ffon: 870328

~""pg1J:g:""1Jl"P.t

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

CYFARCHION
NADOLIG
o LANBERIS

GRAHAM A JEAN
A PHAWB YNY

"It I' It"""I'll' 1JtIt

PRINCE
OF WALES

an ertsJ~
LLANBERIS, GWYNEDD Ffon: 870597
...Lle mae Ilu

0

bresantau Nadolig

.~tj~.'

Am anrhegion
Nadolig a
werthfawrogir
trwy'r flwyddyn

Nadolig Llawen

;. '~'. :It.{.~~

.. £\)
,t:.~'" ,f..}
.'. 1. •• '.

LLANBERIS

. ::. :.\

a Blwyddyn
Newydd Oda
oddi wrth

Michal a Brigid
Moran a'r plant

870708
Cwrw Blasus
Croeso Cartrefol

Sea Fresh
Chip Shop

""""""""
Adloniant

Stryd Fawr
LLANBERIS
870425

Nos Sadwrn
Canu Cymraeg
eto'r Organ

Diolch am eich cefnogaeth
trwy gydol y flwyddyn

Nadolig Llawen
a Blwyddyn
Newydd Oda
oddi wrth cE

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Oda
oddi wrth Sue Lowe

BRIAN A PHAWB

YN SlOP

I

* Bargeinion ar ddillad 'Stone Monkey'
* Hetiau, capiau a menyg fleece
* Dillad thermal a dill ad plant
* Crysau, cotiau a trowsusau fleece

* Llyfrau teithio

a mynydda, rycsacs a bagiau

Llanberis, Ffon 870327
Hefyd yng Nghapel Curig
(tu eefn y post) Ffon: 01690720205
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda i bawb

I

1

CYFARCHION
YTYMOR

i bawb
yn yr ardal

~

oddi wrth

LLANBERIS
Y/i.~.y;. ~'17'1:;.
,

Fton: 871366

Dewch atom am eich
hall anghenion bwyd
a diod Nadolig

TREN BACH),

LLYN
LLANBERIS

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA I BAWB
ODDIWRTH

DIOLCH I BAWB A'N CEFNOGODD YN YSTOO Y FLWYOOYN
Dim bysus dydd Nadolig a Gwyl San Steffan, 25 a 26 Rhagfyr.
Gwasanaeth Sui 27 a 28 Rhagfyr.
Dim bysus 31 Rhagfyr ac 1 lonawr. Gwasanaeth Sui 2 a 3 lonawr
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•

Cor Meibion Dinas Bangor
TAITH I GYPRUS
Ax 17 Hydref aeth 62

aelodau'r
cor, eu gwragedd a ffrindiau i
Ynys Cyprus am wythnos. Yn
ystod eu harhosiad
cawsant
fwynhad 0 aros mewn gwesry
moethus dros ben ar Ian y mor
yn Paffos a manteisio ar y cyfle
i ymweld a safleoedd hyn afol
iawn. Prif bwrpas y daith oedd
cynna]
sawl cyngerdd
gan
gynnwys un arbennig nos Lun,
18 Hydref gyda band y 'Royal
Corps of Logistics' a 'The King's
Own Scottish Borderers Pipes
and Drums'.
Cynhaliwyd
y
cyngerdd yma yo y 'Kourion' tu
allan
i ddinas
Limassol,
amphitheatr
a adeiladwyd dair
mjl 0 flynyddoedd yn 01 ac a
oedd wedi ei lleoli ar safle uchel
uwchben y rnor - lleoliad ac
awyrgylch bythgofiadwy.
Roedd bron i 2,000 0 bobl
wecli dod iwrando ar y cyngerdd
a chafodd
y cor dderbyniad
gwych gan y gynulleidfa. Daeth
11awer ymlaen ar y terfyn i
ddiolch i'r cor gan gynnwys
llawer 0 Gymry a oedd yn
gweithio ar yr ynys gyda'r Fyddin
neu'r Llu Awyr. Doedd dim
amheuaetb gan y cor mai hwn
oedd
y eyngerdd
mwyaf
trawiadol 0 safbwynt lleoliad ac
awyrgylch a gafwyd yn ei hanes
ers ei sefydJu
ddeuddeng
mlynedd yn 01.
Cafwyd cyngerdd arall gan y
cor ar y nos W mer canlynol yn
Paffos, Roedd y tocynnau ar
gyfer y cyngerdd hwn wedi eu
gwerthu
allan
a chafwyd
derbyniad
penigamp
gao y
gynulleidfa.
Cafwyd eitemau
unigol
gan Huw
Hughes,
N orman Evans a Gwilym Jones
gyda James Griffiths yn arwain a
Lowri
Roberts
Wiliams
yn
cyfeilio.
Yn ystod yr wythnos cafwyd
cyf1e i ymweld a I .imassol, prif
borthladd yr ynys a chrwydro ei
strydoedd
llawn
0 siopau
diddorol.
0
safbwynt
hanesyddol, roedd digonedd i'w
flasu
yn Paffos,
prif dref
gorllewin
yr ynys
gyda 'i
thrysorau
archaeolegol,
amgueddfeydd,
a'r piler, sy'n
adfail erbyn hyn, lle'r honnir i
Paul gael ei fflangellu. Dyma'r
dref sydd a chysylltiadau cynnar
iawn a Christnogaeth lle y bu i'r
llywodraethwr
cyntaf
gael
troedigaeth
a derbyn
ffydd
Gristnogol dan law Paul.
Ar y dydd Iau, trefnwyd taith
i ardal mynyddoedd y Troodos.
Ymwelwyd
a man
hynod
drawiadol ar wyneb craig uehel
lle roedd Sant Neophytios, a
oedd yn feudwy, wedi treulio
rhan belaeth oi oes yn naddu'r
graig i greu ogo£ a gynhwysai
ystafell
i addoli
wedi ei
haddurno'n
gelfydd a ffrescos 0
Wythnos y Dioddefaint o'r
cyfnod
Byzantaidd,
a man
neilltuedig i fyw lie roedd hefyd
0

wedi paratoi ei fedd cerfiedig ei
hun. Aethpwyd ymlaen i bentref
bychan Omodhos ac ymweld a'r
eglwys 'The Church of the Holy
Cross'.
Digwyddiad
cofiadwy
oedd elywed y cor yn torri ar y
distawrwydd drwy ganu'r emyn
adnabyddus,
'0 Iesu mawr rho
d'anian bur' ar y don 'Deep
Harmony'.
YmJaen yo y bws a cyrraedd
copa
Mynydd
Olympus,
mynydd uchaf Cyprus - 6,500
troedfedd. Er fod ei uchder bron
ddwywaith yr Wyddfa, roedd yn
gynnes braf yno fel canol ha f. Ar
y ffordd ilawr, cafodd pawb bryd
blasus ym rnhentref poblogaidd
Platres
a chael golwg wrth
deithio gartref gyda'r arfordir ar
y graig arbennig
yn y rnor
cysylltiedig
a'r chwedl
am
Aphrodite, duwies cariad gwlad

Arddangosfa aFfair
Cynhaliwyd arddangosfa 0 waith
creffrwyr lleol yn Neuadd Ysgol
Brynrefail ddydd Sadwrn,
13
Tachwedd wedi ei threfnu gan
Bwyllgor
Cronfa Canolfan
y
Sefydliad Coffa, Llanrug. Roedd
pymtheg 0 stondinau wedi eu
gosod yn y Neuadd a chrefftwyr
o fro'r Eco a thu hwnt yn
arddangos
eu medrau ac yn
gwerthu
eu
cynnyrch.
Amrywiair
eitemau
0
ddarluniau olew i decoupage, 0
bwyth croes i wneuthurwr ffyn,
ac 0 deganau meddal i durnwyr
coed.
Yno hefyd
yn hybu
cynnyrch
eu gweithgareddau
arbenigol roedd Antur Waenfawr

Greff tau

Yn sicr, roedd newid IIeoliad
y Ffair Grefftau 0 N euadd Ysgol
Gynradd
Llanrug i neuadd
ehangach
Ysgol Brynrefail yn
welliant
sylweddol 0 ran yr
arddangoswyr
ac 0 ran y
cwsmeriaid.
Mae pwyllgor y
Sefydliad
Coffa yn gobeithio
cynnal ffair ac arddangosfa
debyg eto y flwyddyn nesaf, er
mwyn rhoi cyfle i'r holl dirgolion
o fewn bro'r Eco ddangos eu
hamryfal grefftau,
Gwnaethpwyd
elw sylweddol
ruag at Gronfa'r Ganolfan, a
dymuna'r
Pwyllgor ddiolch i
bawb a gefnogodd y Ffair - yn
arddangoswyr
ac yrnwelwyr.

a Menter Fachwen.

Oroeg.
Mae'r cor wedi teithio yn eang
yn ystod y nawdegau ac wedi bod
yn yr Almaen, Canada, Awstria,
Gogledd lwerddon a Malta. Yn
awr, yn ogystal a pharatoi i.
wneud
recordiad
caset/CD,
mae'r cor yn edrych ymlaen am
berfformio dipyn nes i gartref
pan fydd yn ymuno a'r Mil 0
Leisiau dan nawdd Cymdeithas
Corau Meibion Gogledd Cymru
yn Neuadd Albert, Llundain fis
Hydref 2000.
Bydd y cor yn teithio
i
Lundain
ddydd
Gwener, 6
Hydref gyda'r cyngerdd ar y nos
.Sadwrn a dychwelyd ddydd SuI.
Os carai unrhyw un ymuno
gyda'r cor ar y daith i'r dathliad
arbennig hwn, y gost yw £ 150 yn
cynnwys
cludiant, llety yng
Ngwesty'r Cumberland, Marble
Arch a thocyn i Neuadd Albert.
Cysyllrer a G. Hefin Jones
(870848)
neu Lowri
P.R.
Williams (870580).

Rhai o'r arddangosuryr yn y Jfair grefftau

Y Ddafad Fynydd
Yng nghanol eira Ebrill
Dan gysgod wal y pare
Y Bugail ddaeth i'th ganfod,
A rhoddi arnat fare;
Ac wrth dy farcio - gwelodd
Dy fod mewn cysgod glan
Y ng nghudd rhag ffroen y Ilwynog
A llygaid craff y fran.

Fe ddaethost tithau, wedyn,
I esgor oen dy hun
A hwnnw'n oen maharan
Arbennig iawn ei Iun.
Ei ben yn 'Ilawri' godidog,
A'i liw yn torri'n iawn,
Ei goesau'n drwm eu hasgwrn
l'th ddilyn dros y mawn.

Fe gefaist ti gynhaliaeth
Mor gynnil gan dy fam,
Ac wedyn dysgaist tithau
I'w dilyn gam wrtb gam,
I weld ble 'roedd cynefin
Dy farn, 'nawr un ti,
I gael dy hel i'r gorian
Gan fugail tlawd a'i gi.

A dyma tithau heddiw
Yn gelain ar y ffridd,
A'th gorff yn datgymalu,
Yn mynd yn 61 i'r pridd;
Y llwynog a fu yma,
A hefyd teulu'r fran
Yn crafu ar dy esgyrn
A'u gwncud yn hollol Ian.

Fe dyfaist ti yn sydyn
Y n hesbin flwydd mewn oed,
Yn pori ffeg a mwsog
Ar anial dir di-gocd,
A chefaist ti dy gneifio
Dan haul Gorffennaf poeth,
A rhynnu yn y gaeaf
Mewn gwyntoedd amrwd noeth.

John V. Morris
Rhianfa, Clwt-y-bont
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Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd dda oddl wrth

GARY, FREDA A MARK
THE GIFT BOX

MARK'S MINI MARKET
ALEXANDRA HOUSE

CELF V
-COPAON
MOUNTAIN ART

Ffacs: 0870 056 8461
Satte Gwe:
www.mountainart.co.uk
e-bost:
ginger@mountainart.,co.uk

NEWSAGENTS
STRVDFAWR
LLANBERIS
Ffon: 872354

Garvin, Wit a Jim

STRYD FAWR
LLANBERIS 870925

* Am

Dewch atom am ddewis
rhagorolo Anrhegion,
Siocled a Bwydydd

•
•
Storta Gig Glan Padarn

luniau mynyddoedd
Peintiadau
Printiadau

*
*

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd
Dda i Bawb

LLANBERIS 870319
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd
Dda oddi wrth bawb yn

Nadolig
Llawen a
Blwyddyn
Newydd
Dda

.-.

FEL
DFA

oddi wrth

BOB ac ANNIE KANE

,

alr

STRYD FAWR, LLANBERIS

Ffcn: 870218

LLANBERIS Ffon: 872400
a

GWESTY BRYN WYDDFA

M~I

LLANBERIS Ffon: 870294

Diolch am eich cefnogaeth
drwy'r flwyddyn
CYFARCHION Y TYMOR
oddi wrth

DYMUNA
MERVYN, OIL YS
a JENNIFER

a'rMEIBION
•

LLANBERIS Ffon: 870379
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda i'w holl gwsmeriaid.
Oiolch ichi am eich cefnogaeth

•

•

•

870

870

902

444

ac 872200
MASNACHWYR GLO

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

1 BYTHYNNOD GADLYS

LLANBERIS

Oddi wrth gwmni Tren Bach yr Wyddfa

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chwi all
24

Llythyr o'r America

yr ardaloedd.
Dim troeon
bychain ynddynt 0 gwbl, a'r hyn
a ddywedasant wrthyf pan yn
myned oddiyno oedd, am irni
Arvon
Schoolroom, a'r fan y lIe y bydd
Baroga County
Y moddion yn cael ei gynnal, Yn gofio am gymeryd yno pan y
Michigan
y lIofft mae tua 30 0 Rooms i'r deuafi Wisconsin ynol (achos yr
oeddynt
yn cymeryd
yn
April 6th 1885 gweithwyr. Dau wely a gynwysa
Anwyl Dad a Mam,
y lleiaf, a 6 wna y fwyaf, a chwi ganiattaol y pryd hynny nad awn
o Wisconsin, ond os byddwn yn
Yr wyf yn teimlo fod math 0 welwch fod yrna waith mawr
digwydd myned) fel cartref, fod
wedi bod flynyddoedd yn 01, pan
angenhaid amaf i anfon gair bach
yno groesaw i mi bob amser. Ac
i chwi, er fy mod wedi anfon i oedd yr holl Rooms yn Ilawnion
nid hwy yn unig oedd felly, ond
o Boarders, ond yn bresennol nid
Janett a Wm. yn ddiweddar
iawn, y mae yn anfon yn oes yma ond 14 yn Boardio. Y yr holl deuJu. Rwy'n gwybod na
mae yr hyn yn gwneud y lle chaifi y gair ddiweddaf byth gan
bersonol at un yn rhywbetb
Ierneima, y mae cystal ag yntau
gym m aint a hynny yn fwy
rhagor at ran o'r teulu.
am roddi meddwl ar bapur. A
Diamheu gennyf eich bod yn cysurus. Gyda mi yn cysgu mae
deall erbyn hyn ym mba ran 0 'r tri, a'r rhai hynny 0 Bethesda. Y dweud y gwir darfu ddynt oddef
yn dda wrth Lizzie cyn ei gyrru
wlad yma yr wyf wedi rhoddi fy mae un ohonynt yn gefnder iD.
'stol ilawr'. Ddoe yr oeddwn yn Jones New Bodeilan. Y mae wedi oddiyno, aches nid oedd yn
ddim 0 help i Annie tra y bu
ysgrifennu at Wm., sef SuI y chwerthin llawer am fy ngwaith
yn Dakota.
Mewn
Pasg, ac heddyw etto dyma fi yn yn gofyn iddo y tro cyntaf y Betsy
gwelais ef 'a oedd yn frawd i gwirionedd buasai yn well iddi
anfon i chwithau, sef ar ddydd
LIllO y Pasg. Yna yng Nghymru
Robin Bryn Bedw'. Y mae yr un hebddi, er nad ydynt .hwy yn
dweud hynny. Yr oeddwn yn
y mae yn ddydd efengylaidd a fath yn hollol ag ef. Bu ef ac un
gweled fy hun, byddai yn rhaid
diau ei bod felly yn Uanberis.
arall yn Millwaukee a Cambria
i Annie wneud tua hanner ei
y gaeaf diwethaf.
Clywais
Ond yn y fan yr wyf i yn bresenol
gwaith ar ei hoi, megis ail odro
arndanynt,
ond nis gwelais
nid oes neb a dim tuedd ynddo
yn fynych iawn ar ei hol, cyneirio
i dreulio y diwmod i'r cyfeiriad
hwynt yno, at y maent yn dweud
eu bod am ddod i Cambria erto y gwelyau a goldri y llestri, ond
hwnw.
Y mae yma Ie gwahanol iawn gyda mi y gauaf nesaf, y mae gan am wneud bwyd mor analluog
a'r diwmod cyntaf ei ganwyd.
i ardal Cambria. Llai 0 lawer yn un ohonynt berthynasau yno.
Fel yna yr oedd ei gwaith yn ei
Mae'n debyg fy mod wedi
meddwl
dim
am
sefyllfa
dweud digon wrthych yna 0 h'erbyn yn fawr, heb son am ei
ddyfodol, ac am eu h'eneidiau
hymddygiadau
a'i
siarad
anfarwol. Nid wyfyn meddwl y hanes John P. [ones, achos nid
gwirionyddol. Yr oeddych yn
byddwn allan 0 fY lle rhyw lawer oedd y cwbl yn ddim ond peth
dweud hefyd ei bod (neu fod
iawn pe ddywedwn nad oes yma
a fuasech yn ei ddisgwyl. Ni
Tom Jones hWIUlWyn dweud) ei
harmer dwsin yn meddwl dim
fuasai waeth iddo dalu i'r hen
bod am briodi y smartiaf yn
am Dduw a'i grefydd. Gwell
wreigan yn yr hen wlad, mwy na
Wisconsin. Y gwir am hwnnw
dod i'r wlad hon i'w gwario trwy
ganddynt
fyned filltiroedd
0
etto, nid oes yr un gwirionach
ffordd i dreulio y diwmod mewn
fwy 0 boen 0 lawer iawn. Pe
nag ef yn cael ei ystyried 0 dy
yna cawsai
gartref
yfed a meddwi, 0 drugaredd nid buasai
fewn i ardal Cambria yma. Y
oes yr un 'saloon' (Tafarndy) 0 cysurus, ond yma mae fel aderyn
mae fel ei hunan wedi neullduo
fewn 12 milltir i'r lie. Am ba y to 'heb le i roddi ei ben i lawr'.
felly
0
deulu
parchus
a
achos y mae yn gwneud y lie yn
Pan yr oeddwn i yn cychwyn
fwy cysurus 0 gymmaint
a o Cambria gofynnodd i mi a chrefyddol iawn. Nid ydyw yn
hynny.
wnawn anfon Postal Card iddo 0 yfed, dyna'r unig rinwedd sydd
iddo, ond am Annie i fyned yn
Nid oes yma yr un moddion
Uttley, Wisconsin, os y byddwn
jealous 0 honi Did oedd hynny
Cymraeg ond y mae yrna yr un yn meddwl y gallai cael gwaith
ond celwydd goleuaf a glywais
Seisnig, sef pregeth, a hynny yn yno. Yr hyn beth a wneuthum,
erioed, achos y mae Annie yn
a dweud y gwir yn onest wrtho
digwydd bob yn ail SuJ. Y mae
hen ferch sadiafyn Wisconsin, a
yma weinidog sefydlog, yn cael fel yr oedd yno, achos yr oedd
Betsy hefyd. Ond am Jemima,
ei gadw gan y Genhadaeth
wedi cyfnewid yo fawr yno. Ond
nid yw hi yn hoffi cael ei
Seisnig, ond nid yw yn gwneud
ni wnaeth fy nghoelio i, gwell
hystyried yn hen ferch etto er ei
dim ond pregethu ar y SuJ, a oedd ganddo wrandaw ar ffyliaid
bod yn 35 oed. Y mae a golwg
o berthynasau oedd gan y wraig
chadw ysgol Sabbothol gyda'r
ieuengaidd iawn ami.
plant. Nid ydwyf wedi ei glywed
yn Cambria, pa rai oedd yn
Cawsant
lythyr oddiwrth
yn pregetbu etto, achos un
dweud wrtho fy mod yn dweud
Humphrey 0 Nebraska cyn i mi
Sabbath wyf wedi ei dreulio yma.
anwiredd wrtho, ac oherwydd
ddod oddiyno yn eu hysbysu ei
Y mae yo ymddangos yn ddyn
hynny aeth yno ei hun, a chafodd
dymunol, iawn, ac yn debyg i gynnig gwaith yno am S 1 a
ddyn a chrefydd yn ei ysbryd. Y chwarter y dydd, $5 am wneud
Cyngor
mae yn Boardio yma, a byddaf yn gwaith labrwyr yno. Clywais
Amlygwyd pryderon ynglyn a
bwytta pob pryd 0 fwyd wrth ei John D. Closs yn dweud rnewn
ochr, ac yr wyf yn ystyried hynny
llythyr ei fod am fyned oddiyno
Noddfa, Deiniolen
mewn
cyfarfod o'r Cyngor, gan fod
yn fraint, er lleied peth ydyw.
i'r East, i Vermont. Y mae John
nifer 0 blant sy'n preswylio tros
Hwyrach mae nid anyddorol
wedi myned yno at ei ewyrth
dro yn y Carnef yn achosi peth
fyddai
gael gennych
gael
John Closs, y lie yr oedd yr haf
anhwylustod yng ngweithgarwch
disgrifiad o'm Boarding House diweddaf.
Onid oeddydJ. chwi yn gweled
yr ysgolleol. Cytunwyd i dynnu
yma. Y mae ei sefyllfa tua
chwarter milltir o'r chwarel, yn bai mawr ar John Ellis yn actio sylw y Cyfarwyddwr Addysg a'r
Gwasanaethau
adeilad
gymmaint
0
ran
mor anymunol gyda teulu y Swyddogion
Cymdeithasol at y broblem.
maintioli a Victoria Hotel yn 'Llan' fel y dywedais yn llythyr
Mae'n fwriad gan Gyngor
Uanberis, ond nid mor drefnus
Wm. a ysgrifennais ddoe. Yr
Gwynedd i godi arwyddion ar
yr olwg yn allanol, er fod yr olwg oedd y tro yn dro anfonedigaidd
gyfer afonydd,
llynnoedd
a
hynny yn eithaf. Yn y pen i'r pen, ac y mae y teulu y 'Uan'
phontydd drwy'r Sir. Os oes gan
gogleddol iddo mae ty y Cymry
wedi teimlo yn arw iawn. Yr wyf
unrhyw un awgrymiadau
am
sydd yn ei gadw. Y n nesaf i i wedi eu cad yn actio yn
lefydd y dylid eu cynnwys yn y
hynny mae'r dining room. Yn fonedigaidd bob amser tuag anaf
rhestr, anfonwdl wybodaeth i'r
agosaf i hynny wedyn y mae
fl. Yr oeddwn fel un ohonynt
clerc, Selwyn Griffith, Crud-yrRoom fawr) sef em washing room, hwythau tra y brm yno, a dyna
Awen, Penisarwaun.
yw tystiolaeth pawb yn yr ardal
lIe y byddwn yn ymlanhau
Mewn ateb i ofynion Cyngor
oddiwrth llwch ycerryg yma. Yn arndanynt. Y maent mor barchus
Gwynedd yngl:9n a Chynllun
y pen
deheuol
y mae'r
os nad mwy parchus na neb yn

fod yn wael iawn, fod y Doctor yn
dweud ei fod yn alluog i wneud
dim byd os byddai iddo ddod
drwyddi yn bresennol. Gresyn
garw ac yntau wedi cael cartref
mor dda yno. 0 drugaredd, y
mae y plant wedi dod yn ddigon
mawr i wneud gwaith y ffarm, Y
mae un yn 17 a'r llall yn 14, ac
y mae'r ieuengafyn 10. Tri sydd
ganddo, Bob, Willie ac Evan.
Bright disease ydyw ei glefyd.
WeI, rhaid imi ddod i'r terfyn
bellach. Gobeithiaf eich bod yn
iach yna oll, ac y bydd hwn yn
eich cael felly. Yr wyf i mewn
iechyd rhagorol iawn, yo cael
bwyd cystal a'r un gwr boneddig
yng Nghymru. Cymrnaint ag a
allaf fwyta 0 gigau, Beef, Pork A
Fish. Y mae yma ddigonedd 0
bysgod mawrion yn yr afon sydd
yn myned drwy Arvon yrna, ac
yn rhai blasus iawn.
Biti garw na chawsai William
forwyn beblaw M Evans. Buasai
yn fwy cysurus arno 0 lawer
mewn serch: talu mwy 0 gyflog
ychydig, yr wyf yn gwybod
amdani yn dda. Cefais lawer
arnaf fy hun pan yna gyda hi, yn
enwedig yn y bore wrth fwyta

Breakfast.
Mae'n dda gennyf ddeall fod
Eliza wedi gwella mor dda, fe
gredaf fod y lle y mae mor iached
lie ac unlle yn y wlad. Cofiwch
fi at deulu Plas Coch, a theulu y
ty nesaf, Mr Iones a Mrs Jones,
a derbyniwch
chwithau
fy
nghofion gwresycaf, fel teulu.
Y dwyf, eich mab,
Owen W. Rowlands,
Arvon,
Baraga Co, Mica
O.y. Anghofiais roddi ichwi
ychydig 0 hanes Robin Raynor
(chwedl chwithau) ond yma Mr
Williams. Cewch ychydig o'i
hanes y tro nesaf Y mae fy holl
arian dan ei ofal ef mewn 'safe'
perthynol i'r County neu'r 'sir'.
Maent mewn Ile diogel iawn,
dim perygl iddynt losgi ynddi
byth, achos y mae yn 6" 0 dew.

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

Trafnidiaeth Leol, cytunwyd i
awgrymu y dylid rhoi sylw i'r
angen sydd am feysydd parcio yn
ein pentrefi
gwledig megis
Rhiwlas, Penisarwaun, Bethel a
Deiniolen.
Mae'r Cyngor yn ystyried y
posibilrwydd 0 oood meinciau yn
y gwahanol bentrefi drwy'r plwyf
i ddathlu'r mil-flwydd.
Rhoddwyd ystyriaeth i nifer 0
geisiadau
am
roddion
a
dderbyniwyd 0 fewn y dyddiad
cau, a hefyd os derbyniwyd
mantolen ariannoillawn gyda'r
•

calS.
Dosbarthwyd
£2,100
i
wahanol
fudiadau.
Yng
nghyfarfod mis Tachwedd bob
blwyddyn bydd y Cyngor yn
ystyried y ceisiadau hyn.
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DYDDIADUR

1. Mer WAUNFAWR. Y Gymdeithas Lenyddol. Sgwrs gan Mr Arwel
Jones.
LLANRUG. Ffair Nadolig Plaid Cymru yn yr ysgol gynradd.
2. Iau DElNIOLEN.
Cyfarfod Nadolig y Chwiorydd yn Ebeneser.
3. Gwe LLANBERIS. Clwb Eryri. Sgwrs gan Dr Gwyn Williams.
DEINIOLEN. Ffair Nadolig Plaid Cymru.
S. Sui YR ARDAL. Cymanfa Garolau Merched y Wawr yo Ebeneser,
Caernarfon am 8 o'r gloch.
9. lau DINORWIG. Y Gymdeithas Lenyddol - canu carolau.
PENlSARWAUN. Ffair Nadolig yn yr Ysgol Gymuned.
10. Gwe DEINIOLEN. Swper Cyfeillion Uandinorwig.
13. Uun BRYNREFAIL. Cinio Nadolig Sefydliad y Merched yn Nant
Peris.
19. Sul PENISARWAUN. Noson Wasael yn y Neuadd Gymuned.
BETHEL. Gwasanaeth Nadolig Merched y Wawr yng Nghapel
Cysegr.
BRYNREFAIL. Gwasanaeth NadoLig yr Ysgol Sul am 2.
DEINIOLEN.
Gwasanaeth Nadolig yr Ysgol Sui Unedig yn
Ebeneser am 1O.
PENISARWAUN. Gwasanaerh Nadolig y plant yng Nghapel
Bosra. Gwasanaeth Naw Llith a Charol yn y prynhawn yn Eglwys
y Santes Helen.
OEINIOLEN. Gwasanaeth Undebol 0 dan nawdd y Cyngor
Eglwysi yn Eglwys Uandinorwig am 5.

RHAGOR 0 RODDION
£4: Mrs Eileen Jones ae Audrey,
Pool, Dorset er cof am Mrs W.A.
Jones, Fachwen gynt.
£3: Mrs K.M. Jones, Gorwel,
Waunfawr;
Mrs Bet Jones,
Lyndale, Ffordd yr Orsaf,
Llanrug.
£3: Annweo Glyn Roberts, Tan
y Coed, Fron Goch, Llanberis.
£2: Mrs B. Knocks, 1 Tower
House, Caernarfon; Mr a Mrs R.
Lloyd Roberts, N ortharnpton;
Alaw Mari Huws, Arfryn, Rhes

Miss B.E.
Owen, 2 Tai Orwig, Brynrefail.
£1: Di-cnw, Deiniolen.

Faenol, Deiniolen.

Psrhad o'r duds/en gefn.

oedd y penwythnos yn Iwerddon.
Yn sydyn roeddwn yng nghanol
bwrlwm
ae
awyrgyleh
proffesiynol. Yn amlwg roeddwn
yo nerfus, ac roedd y tensiwn a'r
pwysau yn eynyddu fel y deuai
amser y ras yn agosach. Roedd hi
yn glawio yn y bore, ood cododd
y tywydd, dioich fyth, ar gyfer y
ras. Roeddwn yn nerfus iawn ar
y llinell gychwyn wrth edrych ar
draws a gweld rhedwyr
y
gwledydd eraill yn eu lliwiau
eenediaethol. Roedd 45 rhedwr
yo fy nghategori i, dan 17, a fi
oedd yn ieuengafyno, yn 15 oed.
Cyn y ras cawsorn dynnu ein
lluniau fel tim gan ein rheoIwr,
Adrian Woods. Gyda'm srumog
yn troi, rhaid oedd canolbwyntio
ar y cwrs a'r mynydd oedd yo fy
wynebu.
Bang! Ffwrdd Ii ill. Ceisiais
redeg ar gyflyrndra cyson i geisio
arbed egni a pheidio Ilosgi allan
yn rhy fuan. Roedd nifer 0 faneri
Cymru ar dop yr allt gyntaf ac
roedd hyn yn help mawr. Hyder
a ehanoIbwyntio! Yna'r ail lap,
rhedeg trwy'r goedwig ae yna
dringo eto wrth gyrraedd y marc
4 milltir. Fy mwriad oedd
gorffen yn yr 20 cyntaf, a daeth
yn frwydr rhyngof a dau Albanwr
a ehyd-redwr 0 Gymru. Yn
anffodus ni allwn ddal y Sais
oedd rhyw funud o'm blaen. 0
weld y llinell derfyn rhedais nerth
fy mhen. Gorffenais y trydydd

I

Gwyn Williams
yn rhedeg dros Gymru.

Cyrnro gartref ac yn safle 15
allan 0 45. Roeddwn yn bles a fy
mherfformiad cyntaf dros fy
ngwlad. Lloegr oedd y tim cryfaf
o lawer, yn ennill y ras i fechgyn
a genethod. Daeth genethod
Cymru yn ail, a chyda balehder
derbyniwyd y medalau arian.
AI wahan i'r wefr 0 wisgo
lliwiau Cymru gwnes lawer 0
ffrindiau a chael eip ar beth sydd
ei angen i gyrraedd y brig.
Diolch i bawb a fu'n gefnogol
i mi, yn enwedigGwynfor Owen
am ei gyngor gwerthfawr.'

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

WAUNFAWR

BYSIAU ARF N
LLANRUG

(Eric Morris)
Ffon: (01286) 675175 a 677858
GWASANAETH NEWYDD AR GYFER
PARTION : PRIODASAU : PEN-BLWYDD
BEDYDD : DAWNS : GWYLIAU ...

*

fferrnydd Ileol
Gyda saws afal a stwffin
mewn rholiau

* Partlon

*

rhwng 40 a 400!
Efo salad hefyd os
dymunwch

DEWCS, MAE O'N FLASUS!
Cysylltwch a

JOHN BRYNAFON, LLANRUG
Y DYN eIG ar
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LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI Ar agor
Ffon/Ffacs: 650291

AR GYFER POB ACHLYSUR
0

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

AUNFA

OSTIO
OCHYN
* Cig

Ffon: 650218

675190 / 673188

R

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

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

GlANHAU CARPEDI GYDA STIMVAK

I Lawr:
1. Rhan o'r aoen 0 ble mae
chwys yn diferu (7)
2. Ffwlbri y sioeau ymylol (3)
3. Mynd vn dvwvll (4)
4. O'r diwedd! (7)
6. Daw ar 01 iddi 3 l lawr, ond
eto, nl ddaw byth! (4)
7. Y cyflwr emosiynol a gysylltir
chyffuriau (7)
8. Y svniad 0 rywbeth perffaith

CROESAIR RHAGFYR

a

(7)
9. Pie bydd ieir yn gori (7)
10. Gwneud bwndel cyn mynd ar
wyliau (5)
18. Twyll yn dyd1welyd 0 ergyd
(4)
19. Tosturi (4)
22. Y dyn eyntaf ...
(3)
23 ....
ac un bach yn seremoni y
coroni (3)
25. Metel gwerthfawr
(3)
27. Talu drwg am ddrwg (4)
28. Y gefnogaeth
a gawn gan
Ddewi Sant? (4)
29. Marmor (5)
31. Daeth pwy? Fe •.... _. ag ef i
ffwrdd. (7)
32. Gris ysgol. Ue i orffwys wrth
ddringo (7)
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Mae trefn arbennig yn perthyn i 21 ar draws, 15 i lawr, 12 ar draws,
30 i lawr. 37 a 43 ar draws, 35 i lawr, 17 ae 1 ar draws. Y eyntaf a
restrir yw'r lIeiaf, ae am fod eymaint ohonynt yn y mwyaf, yr unig enw
lIuosog yn y rhestr.
Derbyniwyd
atebion i groesair
Llanllechid; E E Jones, RhoshirTachwedd gan Dllys A Pritchard- waun; Nansi Davies, Rhuthun;
Jones, Abererch; Eluned Jones,
Mable
Parry,
Porthmadog;
N
Pencaenewydd;
Jean HuqhesHughes,
Cwrn-v-qlo:
Ellen
Jones, Catherine A Jones, Rhiw;
Pritchard,
Garndolbenmaen;
Rosemary
Will iams,
Eirwen
Rhiannon Pritchard-Jones, Jennie
Roberts, Tregarth; Elwyn Evans,
Williams,
M P Jones, Clynnog;
Llanfairpwll;
Elfed
Evans,
Mair Evans, Caemarfon; Chris ae

Eirian
Roberts,
Huw
Tegid
Roberts, Llanrug; G Gill, Bangor;
Ceinwen Williams, Bethel.; Mair
Foulkes, Penisarwaun; Nan Owen,
Moreen Lennon, Olwen Owen,
Llanberis .
Ymgais Chris ac Eirian Roberts,
Clegir, Ffordd yr Orsaf, Llanrug
LL55 4AG ddaeth allan o'r het a
II 0 n 9 y far e h iad au a £ 5 0 la ' r
mileniwm i chi.
Ni fydd croesair yn y rhifyn
nesaf o'r Eco gan y daw o'r wasg
ymhen rhyw bythefnos. Gyrrwch
eich atebion felly at Dafydd Evans,
Sycharth, Penisarwaun, Gwynedd
LL55 3HE erbyn lonawr 17, 2000.
Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i ch i gyd.

34. Megis rnaes parcio newydd
Caernarfon (3-4)
36. Cwn benywaidd (5)
40. Can 0 fawl i Dduw (4)
41. Ciliad y lIanw (4)
45. _.. Davies, cyn golgeidwad
Cymru (3)

Ar Draws:
5. Budredd fel dandi bier. (8)
11. Gwyrddlesni (7)
13. Claddu wyau rnewn ffosil i
osod penbleth i
archaeolegwyr
(5)
14. Weli di yma yn Rhydymain (4)
16. Torri coed neu fetel (5)
20. Llain gefn fler y dref ym Mon
(8)

24. Cwch Sinbad (3)
26. Cyfraniadau dydd coroni? (9)
29. Un 43 ar draws (3)
30. Llymeidiau (8)
33. Bias yn dod yn 61 tra'n llvncu
gwin 0 Loegr, and mae'n
achosi gwaeledd 18}
38. Hwsmon y buarth? (5)
39. Oes yna lawer 0 ddwylo ar y
mar? (4)
42. Cael yr ari~ vn 01 i fod yn
wahanol (5)
44. Anaeddfedrwydd
(7)
46. Dod ehadeiriau, byrddau ac
atl i'r ty (8)
47. T afellau tatws a adewir yng
nghanol y lIudw7 (8)

a

Cyngerdd Nadolig
Cynhelir ein cyngerdd Nadollg eleni am 3 o'r gloch brynhawn Ddydd
Sui, Rhagfyr 19fed yng nghwmni Cor MeibJoh Dyffryn Peris a Seindorf
Deiniolen. Mynedlad am ddim.

Sicn Corn
Beth am ddathlu'r Nadolig mewn
ffordd unigryw drwy ymweld'

(~

-

a

Sion Com yn ei Groto ymheJl 0
dan ddaear yn orsaf bwer
Dinorwig. Bydd Sian Corn yno pob penwythnos a
Dachwedd 27. Pris mynediad (gan gynnwys anrheg)

yw £2.50 Y pen i blant (gydag un oedolyn y plentyn yn
mad ac am ddim, £2.50 y pen am bob aedolyn ychwanegol). Rydym yn argymell bwcio
sicrhau eieh ymweliad

a Sian

0

flaen lIaw i

Corn drwy ffanio Mynydd

Gwefru, Llanberis ar 01286 870 636.

Anrheg Nado/ig!
lenwad

0

Mae Bistro Connections yn eynnig ail-

goffl ffilter am ddim, a gwneweh yn siwr elch bod yn manteisio

ar ddisgownt

0

10% yn y siop drwy ddangos yr hysbyseb yma.

(Tan 23 Rhagfyr)
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Noson Gwobrwyo Chwaraeon
Arfon 1999
Unwaith
cto eleni, ystafell
gynadledda
focthus Gwesry'r
Celt yng Nghaernarfon oedd y
lleoliad. Denwyd tort dda draw
i wylio'r noson a noddwyd gan
Westy'r Celt a chan gwmni radio
annibynol Champion 103FM.
Denwyd uned ffilmio y rhaglen
deledu boblogaidd UNED 5 yno
hefyd. Yr un oedd y categoriau
eto eleni a bydd yr enillwyr i gyd
yn m ynd ymlacn i ymgiprys yn
rownd derfynol adran Gwynedd
ymhen y mis.

Ail-gipiwyd
Y tlws, we di
llwyddiant y llynedd fel TIm y
Flwyddyn gan garfan rnerched
tim Rbedeg Mynydd
Eryri
Harriers. Gallai unrhyw dim
gyda llawer mwy 0 aelodau na'r
clwb yma fod wedi ymfalchio yn
y
llwyddiant.
Ym
mhencampwriaeth
Prydain - a
redir dros 6 ras ledled y wlad cipiwyd y fedal arian, cam
pwysig ymlaen 0 fedal cfydd y
tyrnor cynt.

Kathrvn Pike a Lucy Stevens, aelodau

Yr un befyd oedd enillwyr tim
ieuenctid y flwyddyn a'r llynedd
- tim Gyrnnasteg Merched Iau
Eryri. Mae oed y tim yn arnrywio
o 10 i J 5, ac e1eni etc cipiwyd
Pencampwriaeth
Cymru
(Graddfa 2). Ymysg y tim
Ilwyddiannus
roedd dwy 0
ddisgyblion Ysgol Brynrefai -

0

dim gymnasteg fryri.

Kathryn Pike a Lucy Stevens.
Pencampwraig N ofio Cyrnru,
ac un sydd ymysg y 25 prif
nofiwr am ei hoed trwy Brydain
ac aelod 0 Glwb Nofio Bangor
yw Claire Wilson, a'i huchelgais
yw cynrychioli
Cymru
yng
Ngemau'r GymanwIad nesafym
Manceinion.

Twm John Roberts 0 Lanberis, enillydd
Chwaraeon. Yn y Ilun hefyd mae Dic Parry
ei enwebu.

Nid y perfformwyr yn unig
sy'n cael eu gwobrwyo. Tu 01 i'w
llwyddiannau
hwy
mae
cyfraniadau
hyfforddwyr
a
rhieni, heb son am ymroddiad a
dyfalbarhad yr unigolion.
Nofio gipiodd y wobr ar gyfer
Hyfforddwr
y Flwyddyn. Yn
Llanberis
mae cartref Hans
Hellfeld, a bu 'n hyfforddi yn
ardal Arfon ers 20 mlynedd.
Hans yw'r symbylydd ru cefn i
nifer
o'r
llwyddiannau
a
wobrwywyd yn ystod y noson.
Fel prif hyfforddwr clwb nofio
Bangor, cafodd cryn lwyddiant a
cafodd ei enwebu ar gyfer gwobr
Hyfforddwr y Flwyddyn yng
Nghymru. (Mae'n ymddangos
mai rhyw foi o'r enw Graham
Henry enillodd y wobr).
Gyda nifer yn meddwl bod y
gemau traddodiadol
fel peldroed, rygbi a chriced wedi cilio
o'r tir, daeth gwobr haeddiannol
iawn i fyd pel-droed ac i ardal yr
Eco. Yn y categori Gwasanaeth
i Chwaraeon enwebwyd dau enw
cyfarwydd, Twm John Roberts 0

y Tlws am Wasanaeth i
0 Benisarwaun a oedd wedi

Lanberis a Dic Parry (Dic PT)
o Benisarwaun.
Twm John
gipiodd y Tlws am ei waith
diflino yn sefydlu, cynnal a hybu
pel-droed i ieuenctid.
Coronwyd y noson pan
ddaeth y brif wobr i ardal
Eco'r Wyddfa. 0 Gaeathro y
daw Jane Lloyd, mam i ddau
o blant bach ac athletwraig
ers 8 mlynedd.
Enillodd
Bencampwriaeth Cymru yo y
rasus rhedeg mynydd,ac
roedd yn chweched
ym
Mhencampwriaeth
Prydain
(yo aelod hefyd 0 'r tim a
gipiodd y Fedal Arian).
Ymlaen i hi a pherffozmiadau da yo Ewrop a'r ras ym
Mhencampwriaeth y Byd yo
Borneo. Camp ryfeddol i
wraig tY sy'n amatur pur ac
yn rhedeg yn erbyo athletwyr
proffesiynol. Dyma beth yw
ethos y gwir gystadleuydd.
Uongyfarchiadau i bob un
ohonynt.
Mae llun 0 Jane yn derbyn
ei Thlws ar y dudalen flaen.

Y Fest Gyntaf
Nodwyd yn y rhifyn blaenorol
fod Gwyn Williams, disgybl
blwyddyn
1J
yn
Ysgol
Brynrefail, wedi ei ddewis i redeg
i
dim
Cymru
yn
y
Bencampwriaeth Brydeinig yn yr
Ynys Werdd. Dyma adroddiad
Gwyn ei hun am benwythnos y
'fest' gyntaf.
'Dechreuais redeg i glwb lleol

Eryri Harriers rhyw bum mis yn
61. Wedi cryn lwyddiant mewn
rasus wedi eu trefnu gan y clwb
deuthum
i sylw dewiswyr
cenedlaethol. Daeth yn sioc imi
gael fy newis i'r tim cenedlaethol
mor fuan. Roedd cryn edrych
ymlaen.
Profiad rhyfedd a gwahanol
parhad ar dudalen 26

CWRS GOLFF TYDDYN
MAWR, LLANRUG
Ffon 674919 (Meirion Hughes)
fifion
Williams, enillydd
Bachgen y Flwyddyn.

Tlws

I fyd nofio yr aeth Tlws
Bachgen y Flwyddyn, a hwnnw'n
enw cyfarwydd iawn ar golofnau
chwaraeon yr Eco. Yr enillydd
oedd Eifion Williams 0 Lanrug,
ac roedd y dortwedi eu syfrdanu
pan restrwyd ei lwyddiannau ar
]efel lleol,
cenedlacthol
a
Phrydeinig. Bydd angen tipyn 0
'Frasso' yn nhy Eifion yn amlwg.

•
•
•
•

Cwrs 'Talu am Balu' 9 twll - ar 8gor 7 diwrnod yr wythnos
Golff dl-lol - di-ffys. Offer goIff i gyd ar gael j'w logi
Croeso i olffwyr 0 bob oed
Cyfle rhagorol i ddechrau dysgu'r gem
TELERAU 2000
• Un rownd 9 tw~1£3 • Celfi i'w hurio £ 1
• Telerau perthnasol i'r ifane
• Rhaid i blant dan 14 oed fod yng ngotal oedolyn

Gareth Robens, eniJlydd y Tlws am
Gyfraniad Arbennig.

Enw cyfarwydd lawn arall 0
Fro'r Eco gipiodd y rrlws am
Gyfrarnad
Arbennig.
Yn y
gemau ar gyfer Athletwyr Wcdi
Derbyn Trawsblaniad, enillodd
Gareth Roberts, 13 oed 0 Lanrug
un aur, dwy arian ac un efydd
yng ngharnpau
badminton
a
nofio. Enillydd poblogaidd iawn.

,

ANAHEG NADOLIG DELFRVDOLI
TOCYN TYMOR BLYNYDDOL NAWR AR GAEL
1!100 I BARHAU AM FLWYDDYN GRON
ffurflon 98is ynghyd

a manyllon

pellech j'w cael oddl wrth Melrion

