
oherwydd ym mis Ionawr
byddant yn derbyn dyrchafiad

(parhad 8r y dudalen getn)

Roedd hwn y diweddglo
haeddiannol i bresenoldeb y
Seindorf yn y bedwaredd ad ran

gan y beirniad, Goff Richards
(cyfansoddwr y darn) ac Albert
Chappell.

Gwireddwyd breuddwyd pob
chwaraewr offeryn pres gan
aelodau Seindorf Arian
Llanrug, ddydd Sadwrn, Hydref
5, sef eystadlu ym
Mheneampwriaeth Bandiau
Pres Gwledydd Prydain yn
neuadd Albert yn Llundain.

Wedi derbyn clod uebel y
beirniad, a chipio'r wobr gyntaf
yn y gystadleuaeth ragarweiniol
yn Preston ym mis Mawrth,
aethpwyd ati gydag arddeliad i
baratoi yn gerddorol ac ariannol
at y cyfl e unigryw hwn.
Sicrhawyd lifrai newydd (gweler
y l1un) yn ogystal a chasglu swm
sylweddol i dalu am y
penwythnos. Roedd hufen
pedwaredd adran y Bandiau
Pres yn cystadlu ac allan o'r 188
gwreiddiol, a ehyda
pherfformiad caboledig dros
ben sicrhawyd y burned safle.
Derbyniwyd canmoliaeth ar
ddehongliad y Seindorf o'r darn
prawf - y 'Saddleworth Festival'

I

Sir a sut fath 0 Eisteddfod a
gynhelir. Bob blwyddyn mae
gweddill ariannol yn cael ei
drosglwyddo i'r gronfa ganolog.
GaJI y swm yma fod yn Ilai eleni neu
hyd yn oed droi yn golled.
5. Talladau
Trwy dorri ar gyfJogau, costau a
gwariant arall fe wnaed arbedion 0
£88,000 yo amcangyfrifon gwariant
hyd ddiwedd y flwyddyn ariannol.
Eto i gyd tra pery'r anghydfod heb
dderbyniadau o'r gwersylloedd a'r
ffynoncllau eraill sy'n gyfrifol am 65
y cant 0'0 hincwm gall y gollcd
ariannol fod yn £150,000 neu ragor
erbyn diwedd Mawrth.
6. Grantiau
Y mac'r Urdd yn derbyo grantiau
blynyddol gan y Swyddfa Gymreig a
Chynghorau Sir Gwynedd, Clwyd.
Dy f c d , Powys, Gorllewin
Morgannwg a De Morgannwg. Eto i
gyd dim ond 15 y cant o'r costau
blynyddol yw hyn. Rhaid i'r mudiad
godi'r gweddill ei hunan.
7. Codi Arian
Tr a mae rhai canghennau,
cylchoedd a siroedd yn ymwybodoJ
iawn o'u cyfrifoldeb i gynnal y
mudiad ac yn ymateb i apeliadau,
trwy ffurfio paneli ariannol, trefnu
grwpiau i gynnal dyddiau baneri a
threfnu ymgyrchoedd arbennig mae
eraill yn gwbl ddihidio.
Pe byddai pob sir yn ymdrechu i

gynnal ei thrcfniadaeth ei hunan yn
ariannol byddai 0 gymorth mawr.
Mac profiad yo dangos fod
l1wyddiant pob ymdrech ariannol i
sicrhau nawdd neu gyrnorth gan
I}wodraeth ganolog. diwydiant neu
y mddiriedolaethau yn llwyddo os
Y\\' wedi ei gyfeirioat broject
pendant lie } gall )' corff hwnnw
uniaethu'r nawdd ag ef. Mac'n
Ilawer mwy anodd sicrhau cyrnorth i
waith gweinyddol bob dydd. Rhaid
i'r dull 0 godi arian wedyn fod yn
gyfraniad gwirfoddol neu yn cynnig
rhywbeth i'r cyfrannwr.
o safbwynt yr Urdd, mae'n sicr

fod effeithiau peUgyrhaeddol i'r
anghydfod.

Ers dechrau Medi daeth yn fwy
amlwg fod yr anghydfod rhwng yr
athrawon a'r cyflogwr yn effeithio
ar weithgareddau'r Urdd gan fod y
mudiad yn dibynnu ar gefnogaeth
gwirfoddol athrawon i gynnal ei
gweithgareddau 0 fewn ysgolion. Y
cam cyntaf cenedlaethol oedd
diddymu Pinacl '85 a oedd i'w
gynnal yog Nghaerfyrddin yn
Nhachwedd.

Mae'r Urdd eisoes yn gweithredu
o fewn cyfyngiadau ariannol caeth
iawn, a phe byddai'r anghydfod yma
yn mynd ymlaen am rai misoedd
eto. yna fe geid sefyllfa ariannol a'i
gwnai'n aoodd i'r mudiad barhau i
weithredu ar yr un lefel ag a wneir
heddiw.

Mae'n dod yn amlwg fod y
gweithredu yn effeithio aT rai 0 brif
ffynonellau ariannol y mudiad:
1. Cofrestru
Mae aelodaeth yr Urdd yn 50,000.
Eleni gyda'r tal aelodaeth yn £1
gobeithid cael incwm 0 £50,000 0
gofrestru. Os na ddigwydd cofrestru
yn yr ysgolion gall effeithio ar holl
weithgareddau'r Urdd.
2. Cynlluniau codi arian
Mae aelodau'r Urdd trwy
gynlluniau £1 y Pen a dyddiau
baneri yn cedi tua £25,000 y
flwyddyn. Heb aelodau cofrestredig
mae'r cynlluniau hyn yn peidio.
3. GwersyUoedd
Eisoes diddymwyd nifer helaeth 0
gyrsiau yn y ddau wersyll 0 hyn i'r
Nadolig. Dau gwrs yn unig sydd ar
01 yn Llangrannog. Ar gyfartaledd
daw ) gwersylloedd ag incwm 0
£8500 yr wythnos drwy'r flwyddyn.
D~na golled o £110,000 0 b) n i'r
'-:adolig. Os peryr anghydfod hvd y
gw t:r~)Iloedd hat gall) gelled vrna
fod \ n waeth eto. Lluosoaer £ 500

~ -
g) da niter) r \\~ thno au.
4. Eisteddfod
Mae'r Urdd wedi penderfynu y
bydd EISteddfod Genedlaethol yn
Nyffryn Ogwen ac mae cronfa
eisoes mewn llaw. Ar hyn 0 bryd
fodd bynnag ni wyddorn beth fydd y
sefyllfa cystadlu ar raddfa Cylch a

EFFEITHIAU ANGHVDFOD
VR ATHRAWON AR YR-URDD

rhodd Yn awr gallant gwblhau talu
am yr adeilad Gyda chymorth y
rhodd yma, rhoddion eraill a
chefnogaeth pobl 0 bell ac agos,
rnae'r cwmni wed IIw;ddo i glirio'r
ddyled 0 fewn blwyddyn a hanner.
Mae cynlluniau ar droed i addasu'r
aoetlad a gobeithir y gellir mynd
ymlaen a'r gwaith yn y dyfodol agos.
Bydd y gost yma yn drwm iawn ar y
cwmni a hyderant unwaith eto am
gefnogaeth pobl y fro. Dymuna
pwyllgor tim 'Colts Llanberis' hefyd
ddiolch i Bwyllgor Pare Bach am y
rhodd haelionus i gronta'r Clwb.

Oerbyniodd Mr Twm John Roberts
£111 73 ar ran y 'Colts', a Marlon
Davies, Ann Parry-Jones a Jane
Roberts £500 ar ran Theatr Fach
Gorffwysfa.
l.lun: rhes getn, Meurig Evans

(trysorydd), Twm John Roberts
(gyda'r siec); rhes tlaen, Joyce
Jones, Eileen Roberts, Gloria Pins,
Ann Parry-Jones, Jane Roberts. Nid
oedd Marion Davies a Margaret
Griffiths yn bresennol pan dynnwyd
y lIun.

Dymuna'r cwmni drama ddiolch i
Bwyllgor y Cae Chwarae am eu

Mewn cyfarfod yn y Ganolfan, Llanberis, nos lau Hydref 24, cyflwynwyd
gweddill yr arian a gasglwyd gogyfer A'r cae chwarae 'Pare Bach' wrth 061
Elidir, I Theatr Fach Gorffwysfa 8 thim pil-droed dan 15oed, 'Colts' Ltenberis.

•
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Annwyl Olygydd,
Yn dilyn argymhelliad

'Cyrndeithes Hanes 8ro Eeo'r
Wyddfa' I gynnal gwelthgarwch
Ileol, mae aelodau Cwm y Glo e'r
Gvmdelthes yn awyddus i gasglu
hanes pob agwedd er fywyd y
pentref, eyn belled yn 01 a
phosibl

Gan fod ymwvetrit ohonom yn
'bobl ddwad', buasem yn
gwerthfawrogi unrhyw
gyfraniad gan gyn-drigolion, neu
rai a ehysylltiadau a gwybodaeth
berthnasol. Os oes gennyeh
fenthyg hen ddogfennau neu
luniau, gwybodaeth am
ddlgwyddiadau arbennig, hanes
erefydd yn y pentref, hen dai a
thafarnau a'u henwau, Ilwybrau,
eymeriadau diddorol a.y.y.b.,
buasem wrth ein bode/, ae yn wir
ddiolehgar 0 glywed odd;
wrthyeh. Gofalwn am
ddychwelyd y pethau a
drysorwch, ac os cawn hwyl ar y
ehwilota, gobeithiwn ei ro; ar got
a chadw yn y diwedd.

Cofion eynnes o'r Cwm,
Gwyneth Chick (Mrs)
Ysgrifennydd.

Ffon: Llanberis 871288
Rhos-y-Ffin, Cwmyglo.

APEL AM
HANES

CWM-Y-GlO

Am rag or 0 wybodaeth a
ffurflenni cars cysylltwch !i'r
Ysgrifeonydd, Llys llor, Crescent
Road, Caerffili, Morgannwg Gaool.
Tel (0222) 869224.

CYFLE I
HELPU ERAlLL

A ydych yn ebwillo am walth
gwirroddol 8y'n sialens, yn
ddiddorol ac yo amrywiol?

A oes gennyeb 0 leiaf bed air awr
yr wythoos i sbario? A ydycb yo
mwynbau belpu pobl mewn ffordd
ymarferol, ae yn fodlon cael eicb
byfforddJ i wneud byony?

Beth am gysylltu i'cb Canollan
Cyngbori (Citizens' Advice Bureau)
agosaf? Mae angen arbenoig yn yr
ardaJ yma am Gymry Cymraeg.
Bydd y Tre(nydd yn Caleb0 roi mwy
o fanylioD i uorbyw un sydd i
diddordeb yn y gwaitb yma.
Dyma'r cyfeiriad: Mrs Ann

Grilftths, (Trefnydd», 4J Stryd
Llyn, Caernarfon. Fron: 5246 (ffon
gartref): 1.lanwoda 830428.

Oriau agor: Llun, Mawrtb,

CAN IGYMRU
Mae DOC Cymru yn ebwiUo am

'Gin i Gymru' ar grrer 1986.
Cynigir gwobr 0 £SOO gyda'r
eaneuongorau yn cael eu perftormio
mewn rhaglen deledu a weUr ar S4C
ae a ddarlledir ar Radio Cymru 0

gwmpas Dydd Gwyl Ddewi.
Gofynnir am eiriau ac alaw

wreiddiol - heb eu cyboeddJ na'u
perfrormio o'r blaen. Gallant rod 0

waitb unigolyn neu'n gywaith, a
bydd yn rhaid i'r eyfansoddJadau
rod mewn llaw erbyn lonawr 17, ar
ffurf caset.
DyUd anron y ceisjadau, (neu

geisiadau am wybodaeth bellach) at:
Cin iGymru 1986, BBC, Llandaf,

2

Oeunydd i law'r
golygyddion perthnasol

NOS FAWRTH
TACHWEDD 22

os gwelwch yn dda

Y RHIFYN NESAF
Dawr rhifyn nesaf o'r wasg

TACHWEDD 30

SWYDDOGION A GOHEBWYR
GOl YGYDD NEWYODION
CYFFREDINOl: Twrog Jones, 23
Glantfynnon, Llanrug (C'fcn 4051)
GOl YGYOD ERTHYGLAU: Dafydd
Whiteside Tomas, Bron y Nant,
Pontrhvthaltt, Llanrug (C'fon 3515)
GOlYGYDD NEWYDDION:
Amranwen Lynch, Gwyddfor,
Penisarwaun (llanberis 870575)
TREFNYDD NEWYDDION
YSGOlJON: Iwan Lloyd Williams,
Bryn ldris, Llanbens (870515)
DYDDIADUR Y MIS: Mrs. Jane
Roberts, 'Rallt Isaf, 3 Peny Bont,
Ffordd Capel Coch, Lla nb er+s.
(871561 )
FFOTOGRAFFYDD: Gwyndat Jones,
60 Glanffynnon, Llanrug (C'fon 4669).
Gwyndat Hughes, 20 Glanffynnon,
Llanrug (C'fon 77163).
TREFNYOD HYSBYSEBION. John
Roberts, Bedw Gwynion, Llanrug
(C'Ion 5605)
TREFNYOO GWERTHIANT: Arwyn
Roberts, Hafle. Ffordd yr Orsaf.
Llanrug (C'fon 5510)
TREFNYOO ARIANNOl: Goronwy
Hughes, Euhrnoq, 14 Aton Rhos,
Llanrug (C'fon 48391
TREFNYOD GWERTHIANT POST
Mrs E. Whiteside Thomas, Dolwar
Llanrug. (C'fon. 4778)
GOHEBWYRPENTREFI:Dyma'r bobl
i gysylltu a nhw yn elch ardaloedd:
BETHEL: Ger arnt Elrs. Crlqeran
(Portdinorwic 670726l.
BRYNREFAll: D.G. Ellis, Gweledta
(Llanbens 871223)
CEUNANT: lfan Parry, Morwel,
(Waunfawr 321)
CWM-Y-GLO: Mrs Iris Rowlands,
Glarafon (Llanberis 872275)
DEINIOLEN: W.O.Willlams 6 Rhyd
fadog, Deiniolen (Llanbens 871259)
DINORWIG: O.R, Williams, 2 Bra
Ehdir (Llanberis 870671)
LLANBERIS: Mrs Jane Roberts, 'Rallt
Isaf, 3 Peny Bont. Ffordd Capel Cacho
llanberis (871561)
LLANRUG: Mrs Gillian Morris,
Annedd Wen, Tal-y-bont.
(Caemarion 76075)
NANT PERIS: Mrs J.E. Elis, 8
Glanrafon, Nant Peris (Llanberis
870 733).
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans, 9
Sycharth, (Llanberis 872407)
TAN-Y-COEO: M,ss Megan
Humphreys. 4 Ta, Tan-y-coed
(llanberis 870030)
WAUNFAWR: Mrs G Jones. Rhandir
Mwyn (Wauntawr 626)
TREFNYDD Pl YGU: Edward Elias, 21
Glanffynnon, llanrug (C'fon 3719)

Argrsffwyd gan Wssg Gwynedd
Cibyn, Caernarfon

Cyhoeddwyd gyda chvmortb
Cvmdeithes Ge/fyddydaCJ

Gog/edd Cymru

CYFLE I
WIRFODDOLI YNG

NGHYMRU
Prif ddiben ) gronfa yw hybu

cynulliau gwirfoddol ym meysydd
iechyd, gwaith cymdeithasol,
addysg cyrnuned a datblygiadau
cymunedol ynghyd a chefnogi
gweithgareddau gwirfoddol yn
cynnwys rhai yr ymgymerir a hwy
gan bobl ddi-waith.

Dylai cynlluniau fod 0 fantais
uniongyrchol i'r rhai ag anghenion
arbennig 0 fewn y gymuned.

Gwahoddir ceisiadau am
gymorth ariannol oddi wrth
grwpiau gwirfoddol newydd a hen
grwpiau sy'n ymgymryd a
ehynlluniau newydd ae am gael
grantiau graddfa isel hyd £200 a
grantiau graddfa uchel 0 £15,000

Mercher I-3pm, Gwener
Ilam-3pm; Sadwrn 10-12am.

\

OES GAN RHYWUN
STORI-DRAMP1

Annwyl Olygydd,
Yn ddiweddar roeddwn i'n

sgwrsio gyda chyfaill 0 ffermwr
ae mi ddywedodd 0 rai straeon
digri wrthyf am dremps.

Yn yr hen ddyddiau roedd
tramps yn ceet eu croesewu gan
ffermwyr ae erterei rhai wn.lld
diwrnod 0 waith iddynt yn
gyfnewld am noson 0 orffwys yn
y sied weir neu'r Ilofft stabal.
o glywed y straeon hyn, ac

wedi sgwrsio a niter 0 bobl eraill
ers hynny, mae fy nghasgliad 0
streeon tramps wedi cynyddu'n
sylweddol ae mee'n fwriad
gennyf eu erynhoi mewn eyfrol a
gyhoeddir gan Wasg Carreg
Gwaleh y flwyddyn nesaf.

Tybed, felly, a gafapello areieh
darllenwyr i yrru eu straeon digri
am eu profiadau wrth ymwneud
a thramps atal i'r cyfeiriad isod?

as yw'r darllenydd yn ifanc
lawn, diau y buesei'n talu iddo
holi ei nain neu ei daid - byddent
hwy yn siwr 0 fedru dwyn Ilawer
o'r streeon dilyr hyn i got.

Yn gywlr,
Russell Davies,

do. Gwasg Carreg Gwaleh,
Capel Garmon,

Llanrwst.
Ffan: 06902261

Caerdydd CF5 2YQ.PWYSO AM DDEDDF IAITH
Annwyl gyd-Gymry,

Hoffwn dynnu sylw pobl
Cymru at benderfyniadau a
basiwyd yng Nghyfarfod
Cyffredinol Cymdeithas yr laith
Gymraeg ar Hydref 11eg a'r
12ed.
Y teimlad yn y Cyfarfod

Cyffredinol oedd fod y Comisiwn
Cydraddoldeb Hilfol wedi cael ei
gamddefnyddio gan bobl
wrth-Gymreig ac yn gresynu fod
y Comisiwn a'r Tribiwn Iys
Diwydiannol a gynhaliwyd ym
Mae Colwyn wedi cefnogi cais
sy'n golygu bellach nad oes gan
yr iaith Gymraeg statws
eyfreithiol gwerth son amdano.

Golyga'r penderfynfad nad oes
gan siaradwyr Cymraeg unrhyw
hawliau ac mai dinasyddion
difreintiedig ydynt yn eu gwlad
eu hunain. Pwysleisiwyd
unwaith eto mal pwrpas
sylfaenol Cymdeithas yr leith yw
"sicrhau dyfodol a hawliau ein
pobl" a thyngedwyd ; ymgyrchu
yn ddi-baid i sicrhau stetws Ilawn
a ehyfreithiol i'r teitb Gymraeg. "

8yddwn felly vn parhau i
bwyso am Ddeddf laith
gynhwysfawr "er mwyn sierhau
y bydd hawliau'r Cymry
Cymraeg yn eael eu diogelu yn I

dyfodol. "
Mae Cymdeithas yr laith ar hyn

o bryd yn oeretoi deddf o'r lath ae
fe drafodwyd y drafft cyntaf
ohoni yn y Cyfarfod Cyffredinol
elent.

Yn yehwanegol at hyn eadwyd
mewn cof eineu'r Cornistwn
Cydraddoldeb Hiliol ei fod yn
barod i ymladd dros hawliau'r
Cymry Cymraeg hefyd. Felly os
gwyddoch chi am enghreifftiau 0
ragfarn yn erbyn siaradwyr
Cymraeg gwahoddwn chi i anfon
y dystiolaeth atom fel y gallwn ei
gyflwyno i'r Comisiwn
Cydraddoldeb Hilfol. Anfoner
pob gohebiaeth ataf fi.

Oafydd Morgan Lewis
d.o. Swyddfa Cymdeithas yr laith

Gymraeg
5 Maes Albert
Aberystwyth

Dyfed
Yr eiddoeh yn gywir

Dafydd Morgan Lewis
(Arweinydd Grwp Statws

Cymdeithas yr laith Gymraeg)
32, Heol y Wig,
Aberystwyth.
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Perchennog: E.P. Hughes

DURDV DOLVDD
GROESLON Ffon: Llanwnda 830562

•

eisoes wedi gohebu a Swyddogion
Meddygol Merswy am hyn.

"Rhaid derbyn, fodd bynnag, fod
Clatterbridge yn bell 0 Wynedd pa
rn o r dda bynnag y byddo'r
gwasanaeth. Ddechrau'r flwyddyn
cyhoeddodd Mr Wyn Roberts, yr
Is-Ysgrifennydd Gwladol, y byddai'n
adolygu'r gwasanaethau
rhanbarthol yn y Gogledd. Disgwylir
dogfen ymgynghorol ganddo yn yr
Hydref yn gosod gerbron ei
argymhellion ynglyn a'rffordd orau 0
ddarparu gwasanaeth radiotherapi
(ymysg eratll] ar gyfer triqollon y
Gogledd. Nid yw'n hysbys eto a fydd
yn cymeradwyo sefydlu uned yn y
Gogledd ai peidio. Yr ateb i'ch
cwestiwn felly yw fod y posibilrwydd
o sefydlu uned radiotherapi yn y
Gogledd 0 dan ystyriaeth gan yr
Ys q r If e n n v d d Gwladol. Os
penderfynir creu'r fath uned,
byddai'r holl gostau'n cael eu talu
gan y Swyddfa Gymreig."

Dywedodd Mr Thomas "Pan
gyhoeddir dogfen ymgynghorol y
Swyddfa Gymreig, byddaf yn pwyso
arnynt I sefydlu uned radiotherapi
naill ai yn Ysbyty Gwynedd neu yn
Ysbyty Glan Clwyd, er mwyn sicrhau
gwasanaeth i Ogledd Cymru."

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

Yn dilyn Jlythyr oddi wrth Dafydd
Ells Thomas, AS Meirionnydd Nant
Conwy mae'r Dr Cedric Davies, Prif
Swyddog Meddygol Gweinyddol
Awdurdod lechyd Gwynedd wedi
adrodd ar ymateb yr Awdurdod
lechyd i gwynion gan gleifion yng
Ngogledd Cymru ynglyn a'r
gwasanaeth. Dywedodd y Dr Davies,
"Ystyrir y gwasanaethau
radiotherapi yn rhanbarthol 0 fewn y
Gwasanaeth lechyd - hynny yw,
oherwydd costau enfawr yr ofter a
natur arbenigol y gwailh nid yw'n
vrnartercl lleof uned ymhob vsbvtv
dosbarth. Y ganolfsn sy'n
gwasanaethu'r Gogledd yw
Clanerbridge ger Lerpwl.
"Byddwch yn cofio fod diffygion

gwasanaeth Clatterbridge wedi
achosi cryn bryder y lIynedd a
thrafodwyd hyn gan y Pwyllgor
Dethol Cymreig. Yn dilyn y cwynion,
penderfynodd Awdurdod
Rhanbarthol Merswy fuddsoddl
adnoddau sylweddol yn yr unad, gan
gynyddu'r staff a darparu dau linear
accelerator newydd. Bydd y rhain yn
barod yn ystod y misoedd nesaf. 0
ganlyniad i hyn, gwellhaodd y
gwasanaeth cryn dipyn, ond eafwyd
cwynion drachefn yn ddiwaddar fod
yr amser aros am driniaeth yn
dechrau ymestyn unwalth eto. Yr wyf

GWASANAETH CANSER
VNG NGOGLEDD CYMRU

Coitwch am "Paradwys FfWl': cynhyrchiad diwedderetBara Caws,yn Neuadd
YsgolBrynrefail, Llanrug, Nos tun, Taehwedd 4 am 7.30pm.
Oyma'r ectorion fydd yn eieh diddori:- CEFN: o'r chwith i'r dde Phi/ Reid,

Bryn Fon, Erfyl Ogwen Parry. CANOL: Cefin Roberts, Va/ma; Jones, Sian
Meredydd. BLAEN: Linda Brown, Emyr Morris Jones ae Eirian Owen.

•

IIPARADWYS FFWL"

fwynhau, nid yn urng y tywydd braf
ond, ychydig 0 awyrgylch hapus y
sloe ac i sgwrsio ag ychydig 0
gymeriadau lliwgar 0 bob rhan o'r
wlad.
'0 Na Byddai'n Haf 0 Hyd' yw

dymuniad Gari ar 61ei ymweliad ac
i'w helpu i d dod ag yehydig 0 f1asyr
ba' bach yn 61 i'n bywydau ar
nosweitbiau gaeafol Tachwedd
mae'n croesawu rhai 0 Gorau
blaenlJa w Cymru ynghy d ag
artistiaid eraill yn c)'nnw,Ys
unawdwyr, deuawdau, digrifwyr a. .
grwpiau gwcnn.

Nos Lun Tachwedd 11 b) dd
artistlaid 0 fro' r Eco e( Ar\llel Jones
a Teulu TS'r \'sgol)'n ymddango ar
) rbaglen.

• Jig i Atgyweirio Cyrff
• Tiwnio Crypton
.MOT
.Ail-Sbreo
.Tracio
• Balansio Olwynion
• Gwasanaethu
• Cymysgu Paent
• Gwerthu Ceir Newydd
ac Ail-law

• Partiau Renault
• Petr-ol ESSO a DERV
• Sigarennau a Melysion
• Calor Gas

Dyma gyfres 0 6 rhaglen
AdJoniant Ysgafn i'w darllcdu ar
S4C bob nos Lun am 6.30 o'r gloch
yn cychwyn Tachwedd 4.

Dymuniad y rban fwyaf 0
ymwelwyr i Sioe Amaetbyddol
Cymru yn Llanelwedd pob
blwyddyn yw caeI lywydd braf i
fwynhau y diwrnod, ac mae byn i'w
ddisgwyl ym mis Gorffennaf. Yn
anffodus ni ehawsom lawer 0 haf
eleni ond er mor oer a gwyntog
oedd hi cafwyd tridiau heulog a
phoeth yn y sioe (yn 61 rhai yr unig
dridiau beulog a phoeth eleni!).

Eleni oedd y tro eyntaf i'r
diddanwr Gari Williams ymweld a'r
sioe. Cyrnerodd Gari seibiant bach
o'i waith llwyfan, radio a theledu i

"0 NA BVDDAI'N HAF 0 HVD"

busnes cownter dywedodd Mr Collis
"Nid oes unrhyw gynlluniau ar y
gweill i breifateiddio'r busnes
eownter, er y bwriadir safydlu'r
cownteri fel is-gwmni 0 fewn
Corfforaeth Swyddfa'r Post. Fa wna
hyn hefyd greu newidiadau i'n
fframwaith wainyddu fawnol. Ni
cheir, fodd bynnag, unrhyw
gynlluniau i nawid rhwydwaith y
swyddfaydd post fal yr awgrymwyd
gennyeh chL"

"At hvn, yr ydym wadi gosod
embargo ar gau pob un 0
swyddfeydd post yr ardaloedd
gwledig. Er na fu'n bosibl osgoi cau
rhai swyddfeydd gwledig oherwydd i
ni fethu cael ymgeiswyr i lenwi'r
swyddi, gobeithiwn leihau'r
enghreifftiau 0 hynny drwy gyfrwng
cynllun i dderbyn rs-bostteiatr!
rhan-amser. Ni vstvnr swydd
rhan-amser ac aithrio pan fethir
lIenwi swydd lIawn-amser ac ar 01 ini
gysylltu a chynghorau lIeol yr ardal er
mwyn cael eu cymorth i ddod 0 hyd i
ymgeisydd cymwys i lenwi'r swydd
amser-Ilawn."

Dywedodd Mr Thomas y b'asai'n
parhau I gadw golwg ar y sefylJfa.

Mae Dafydd Elis Thomas, A.S.
Meirionnydd Nant Conwy wedi
derbyn ateb i'w Iythyr at Gadeirydd y
Swyddfa Bost ynglyn a dyfodol
swyddfeydd Post yn ei etholaeth.
Dywedodd Maurice Collis, Pennaeth
yr Ad-drefnu "Fel y gwyddoch,
gwnaed cynlluniau i ailraddio
Blaenau Ffestiniog a Llanrwst 0 fod
yn Is-swyddfeydd a Chyflog i fod yn
Swyddfeydd Cangen. Swyddfeydd y
Goron yw'r ddau fath, ae mae
hynny'n wahanol i is-swyddfeydd y
post. Ni chelr felly unrhyw newid 0
safbwynt y gwasanaethau a
ddarperir i'n cwsmeriaid. Cyfyngir y
newidiadau i weinyddiad mewnol y
swyddfa." Dywedodd Mr Collis y
b'asai astudiaethau cyffelyb yn caeI
eu gwneud yn y swyddfeydd
canlynol: Bermo, Tywyn, Doigellau,
Machynlleth, Pwllheli, Porth madog,
Llanqefni, Llanfairfechan, Caergybi,
Caernarfon. Amlwch, Conwy,
Llanrwst, Penmaen-mawr, Blaenau
Ffestiniog, Prestatyn. Rhuthun,
Dinbych, Llangollen,
Rhoslla nnerchrugog.

Mewn ymateb i bryderon Mr
Thomas ynglyn A phreifateiddio'r

DYFODL Y
SWYDDFEYDD POST
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neu unrhyw fath
o gyn nyrch coed

ffoniwch
MAE'R

SAMARIAID
YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD

dderbyniodd tra y bu yn Ysbyty
Gwynedd. Diolch yn arbennig i',staff
ar Ward Enlli am eu gofal caredig.

Dymuna Ernest a Margaret, Hafan,
7 Porth y Gogledd ddiolch i'r teulu,
ffrindiau a chymdogion am yr
anrhegion a chardiau a
dderbyniasant ar achlysur eu Priodas
Arian.
PLAID CYMRU' Cynhelir 'Cawl a
Chan' yn Ysgol Gwaun Gynfi ar nos
Fercher, Tachwedd 13 am 7 o'r groch
Mynediad 75c Ioedolion a 50c i blant
a phensiynwyr. Croeso cynnes j
bawb.
YR YSGOL FEITHRIN: Croeso i Mrs
Elan Williams ein cynorthwywraig
newydd. Mae' r Ysgol Feithrln bellach
ar agor 5 bore'r wythnos, felly pob
Ivo'cIAnti Valmai ac Anti Elan wrth eu
gwaith 1

Cynhelir IFfair Dolig' yn Neoadd
Ysgol Gaun Gynfi ar nos Wener
Tachwedd 29 am 630. Gobelthir y
cawn gwmpeini Sion Corn, a bydd
amrywiaeth 0 stondinau; yr elw at yr
Ysgol Feithrin. Mae'r pwyllgor hefyd
yn brysur drefnu parti i'r mamau nos
Wener, Rhagfyr 13 yn y Felin Wen,
Pontrog; enwau i unrhyw aelod o'r
pwyllgor mor foan ag sy'n bosib.
DIOLCH Oymuna Gwen Lloyd
Roberts, Awel y Mynydd ddiolch yn
ddiffuant i'w theulu, ffrindlau a
ehymdogion am y caredigrwydd
mawr a dderbyniodd tra yn Ysbyty
Gwynedd am fis - y Ilu cardiau ae
anrhegion Hefyd I', gwelnidog, y
Parch Trevor Lewis, ac yn arbennig i
staff y wardiau Conwy a Dulas am eu
gotal difllno Mae'n awr yng
nghartref ei merch a'i mab yng
nghyfraith ac yn cael gatal caredig yn
foreuol gan nyrs yr ardal eyn n1ynd i
gael triniaeth bellach, and mae'n
well. Diolch i bawb am eu
ffyddlondeb nas anghofir.

AM FFENESTRI
DRYSAU
GRISIAU

Diolchgarwch yng ngofal Mrs Megan
Morris.
Rhoddwyd y te gan Mrs Laura

Williams, Mrs Jane Jones, Mrs Mary
Morns a Kathleen Jones. Enillwyd y
raffl gan Mrs Evre Williams, Llysfryn,
Clwt-y-bont. Cymerwyd rhan gan yr
aelodau canlynol, Mrs Katie Griffith,
Mrs Jane Eirlys Williams, Mrs Jane
Jones. Miss Elizabeth Thomas, Mrs
Eirlys Lloyd Jones, Mrs Betty Wyn
Davies, Mrs Ellen Williams. Mrs
Nancy Rowlands, Mrs Mary Morris,
Miss Moeller, MISS Kathleen Jones.
Cynhelir y cyfarfod nesaf

Tachwedd 5.
SEFYDLIAD Y MERCHED:
Cynhaliwyd cytarfod o'r Sefydliad yn
y Ganolfan ar Hydref 7 dan arwelnlad
'VIrs Eirlys Lloyd Jones. Darllenodd
Mrs Jones y lIythyr mlsol cawsom
sgwrs ddlfyr a blanhlgton tV.
Croesawyd E,r.an Jones yn aelod
newydd. Rhodd NYd V te gan Mrs
E.rtys lloyd Jones a MISS Kathleen
Jane Jon s En wyd raffl gan Mrs
e r an Jo Bydd y cyfarfod nesaf ar
Oachwedd .. pryd y disgwylir Mrs
Maud Wilhams. Caemarfon i sgwrsio
ar Dclawnsio Gwenn.
Y SE DORF Enlllwyr Clwb 200 am
s H dref oedd 1 £25, Mrs B.
Robens. Maes Eilian, Dinorwig, 2.

5 ,'-r D W Evans, Tai Gweledfa, 3.
(8 rs Hilda Seynor, Bangor, c.o
Oafydd
OIOlCH: Oymuna Mari, 6. Ffordd
Deiniol ddiolch i'w pherthnasau,
cymdogion a'j ffrindiau am yr
anrhegion, cardiau a'r arian a

O.E.2: Yn ystod mis Medi' Treuliodd Mrs Annette Bryn Parry bum diwrnod ar
fwrdd y O.E.2. Yn ystod rnordarth rhwng Southhampton a Phortiwgal bu
Annette yn canu'r piano mewn dau gyngerdd.

Yn y lIun te'i gwelir yn cyfarfod capten y O.E.2, Y Comodor Douglas Ridley.
Yna ar Hydref 23, gwahoddwyd Annette i gyfeilio Aled Jones mewn

cyngerdd ym Mhalas Kensington yn Llundain, sef yng nghartref y Tywysog
Charles a'r Dywysoges Diana.

Yn ysto~. misoe.dd Hydref Rhagfyr, gwelir Annette yn cyfeilio I Trebor
Edwards a Iwesteron mewn eyfres newydd o'r eiddo Trebor ar S4C.

W.H. JONES
TRYDANWR

Green Bank
Stryd Fawr
LLANBERIS

FFON:
LLANBERIS 871470

Contractau
Weirio Tai

Cawodydd Trydan
ac ati

I'r neuadd ddisgwyl i eistedd I gorffwys
A cyfarfod cefnogwyr brwd Cwmtawe
Yn dilyn, cawscrn y te addawedig
Cymysgedd 0 sbels a chyw iir rhostedlg
A "yn 0 de mewn cwpan blastig.
Am seith yn brydlon fe'n harwelniwyd i
mewn
I dalwrn yr ornest, y Stiwdio Un
Coedwig 0 beiriannau o'r flawr i', to
CamerAu, rhai lIaw a rhai ar dro,
lampau trydan mawr a rhal fel lIygad 110
Yo rhedeg y sioe gwelaie mae'n wir ddeg
Rhai'n gweithio'r camerau a rhal & gwaith
ceg
Cyhoeddwyd rheolau yn glir e phlaen
DIm smocio 08 cherdded 61 a blaen, dim
pesychu na tisian
Pawb Iglapio fel bo'rgofyn, a pheldlo 'run
mor sydyn.
Am hanes awr 'di .eith cychwynnodd yr
ernest
Yr Archgyflwynydd y" cyflwyno'r ddau
dim
Y ddau feirniad, a'r campau fel A ganlyn
Unawd, deuawd, triawd, a 9MP fer
'Plethyn'
Dafydd y digrifwr, a dau. un yn iodlwr.
Dwy sgets. un Cwmtawe - gwr a gwralg
mewn trwbwl
Un Deiniolen, digwyddiad wrth ddisgwyl
y by.
Dwy Gymraeg a rhyw hen Sannes yn
gwneud ffys
Actio gwreiddiol a dlgon 0 hwyl a sbri
rra rhagori ar ddau Gwmt.we debygwn i
Y dyfarniad terfynol- Cwmtawe aeth • hi
Heb wenwyn Iddynt ni fedraf ddeall Plm
Ond dweud go dam fe gawlS.nt gam
rl waeth am golll cawsom ddiwrnod I'w
gofio
Gweld a rhyfeddu ar brif ddlnas Cymru.
Wynebu am adref wedyn ar slwrna faith
Rhai'n canu, rhai'n ceisio cysgu, ond
tawelu a methu
Lllon yn gyrru trwy niwl yn amI. er
gwaetha'r golau coch
Yn ddiolchgar a diogel cyrhaeddon
Ddeiniolen wedi tri o'r gloch
Pawb yn falch 0 gyrrfl9dd adr.
Ac: i'r tfm, lIongyfarchlada.

CLWB ELIDIR: Cynhaliwyd cyfarfod
o'r uchod yn y Clinic ddydd Mawrth
Hydref 8. Roedd y cyfarfod yng
ngofal y Llywydd Mrs C Marren. Y
gwr gwadd oedd Mr john Williams.
Treuliwyd prynhawn hyfryd yn
gwrando arn~ yn dweud ei hanes yn
dechrau gweithio yn chwarel
Dinorwig. Talwyd diolchiadau gan
Mrs C. Marren a Mrs Megan Morris.
Estynnwyd croeso yn 01i't Clwb IMrs
Ellen Williams, 2 Bwthyn sr 01 cael
damwaln Cyoymdeimlv.yd li rs
Jane Jones' a rs Jan E rlys
Wilhams in eu proted gaelh Hetyd a
theulu' r ddt"" ddsr ,rs Annie
Williams, 3 8wth'n 0 dd m ae od
selog 0 Glwb EI d r h d dd 9 e
tharo'n ...acl. RhOddv.'Yd y Ie 9 n
Llywydd; ac enlll d y ram gan rs
Ethel May Robens
CLWB ELIDIR: Cyfariu aelodau C v.'b
Elldir yn y CliniC bnawn dd dd
Mawrth, Hydref 22 dan Iywyddla th
Mrs C. Marren.
Cynhaliwyd cyfarfod

4

A.IOO o'r N.tlon.1
Auoci.tion of
Plumbing and Meeh
In icel Services

Contr.(;ton.
Dim un da${Jrhy fychan,
Dim un dll$fJ rhy 'awr ..

GOSODWR SWYDDOGOL
SYSTEMAU

GWRESOGI OLEW
GWRES BP

W.J.GRIFFITH
PLYMAR

A GOSODWR
GWRES CANOLOG

PANT TIRION, LlANRUG
Ffo,,: Clltlrnllrfon 3248

Y DAfTH I GAERDYDD IGEFNOGI'R
BWRlWM BRO

Aeth criw ohonom lawr; Gaerdydd am dro
Taith go faith mae hynny'n ffaith
Ond nld mor flinedig , hynny chwelth
Yn gymysg 0 ddynion, merched a phlant
A phawb yn bwyta nOI chwaeth y dant
R,hli yn s" a taflu i fyny
A Flhewb ohonom bron i rhynu
Yn celslo rheoll'r gwynt a dd6i o'r to
Rhald dweud wrth leuen wnalff hyn mar
tro.
Selbiant yn llanidloes am de neu goffi
A phawb wrth reswm isio PP
O'r holl ferched rhai clen a bUn
Pwy all ragori ar Kathleen?
0, roedd fel y Cwin, ond heb y (Crown)
Ac o'r dynlon pwy mor ffamOs
A'i chwerthiniad od nl'r enwog Domos?
Arwr yr Irdal yn ddi·os
A rhan mor bwyaig yn y c:yflwyniad
I'r Band a'r miwsig a'j hlr gysylltild
Beth am y gy,rw, a'n dug iben y d.ith7
Yn brydlon a dlogel, mae D.tydd yn deall
et warth.
Rol cynaedd ein prif ddina., Caerdydd
Roedd y cefnogwyr wedyn yn rhydd
Ond am y cystadleuwyr druan, wrth gwrs
Fe'u carcharwyd hwy yn Croes·Cwrlwya
Ichwysu am waddill y dydd.
Ninnau'n pedwa, yo rhodio'n rhydd
Yn gweld adelladau enwog Caerdydd
Neuadd Dewi Sant, Pare:yr Arfau,
Cap.1 Tab.rn.c:I, 8 chinio yn Berni
Roedd hyn yn ddwy wledd I Bobi
Wedyn fe'n cyrchwyd yn 01 i
Croes·Cwriwys

GOHEBYDD: W.O. Williams, 6
Rhydfadog (llanberis 871259)

BWRLWM BRO: Nos lau, Hydref 17,
gwelwyd rhai 0 bentrefwyr
Deiniolen, Dinorwig a Llanberis yn
cymryd rhan mewn rhaglen o'r enw
'Bwrlwm Bro' ar S4C. Y dlwrnod cynt
y recordiwyd y rhaglen - a hynny yng
Nghaerdydd. Aeth Jlond bws 0
gystadleuwyr a chefnogwyr i lawr i
ganolfan deledu HTV.
Ar y rhaglen, cyflwynwyd ardal

'Troed yr Wyddfa' i'r gwylwyr gan
Mrs Annette Bryn Parri, Cynefin. Aeth
Annette a'r tim ffilmio 0 gwmpas yr
ardal gan sgwrsio a Mr Thomas
Williams a'r Parch Trefor Lewis.

Y rhaln oedd yn eynrychioli'r ardal
yn erbyn tim arall 0 Gwm Tawe:
Sgets: Mrs Beryl Hughes, Mrs
Marian Wyn Williams a Mrs Marian
Williams (aelodau 0 Sefydliad y
Merched, Deiniolen). Digrifwr: Mr
David Wyn Evans (Dafydd Twins),
Deiniolen. Deoawd: Ifan ac orwen
Bryn, Ty'r Ysgol, Dinorwig. Triawd:
Annette, Olwen a Marina. Actio gyda
Mici Plwm: Lynne Jones, Llanberis.

o drwch blewyn yr enillodd tim
Cwm Tawe. Bu eanmol mawr ar
berfformiadau tim Troed yr Wyddfa,
a pheth da oedd gweld wynebau
anghyfarwydd ar S4C.
Trefnwyd y cystadlu a'r daith i

Gaerdydd gan Mr Gwyn Parri.
Cynefin.
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ROEDD Sion a fi wedi mynd i'r dre rhyw gyda'r nos ddiwadd y
tlwyddyn icbwilio am silffoedd lIyfra, ac mi ddaru ni brynu rhai gao
rbyw hen foi ar y Maes, ac er ei bod hi'n llwyd dywyU, roedd 0wedi
ein gweld ni'n dwad 0 ben draw Stryd Llyn.

Dydw i ddim yn eofio faint oeddan nhw rwan, ond mi perswadiodd
ni, Did yn unlg eu bod nhw yn ffiaidd 0 rad, ond ein bod ni'n bogia
oedd yn nabod bargan wrth ei gweld hi. Roedd y silfToedd yn dderw
hefyd. Roedd 0'0 pwysleisio cymaiot ar y ffaith honno nes yr oeddwn
i yn disgwyl gweld mes yn tyfu arnyn nbw.

Yr adeg y gwnes i ama na fasa
nhw ddim yn gwneud yn y cy a
oedd, pan oedden ni'n trio eu cael
nhw i lofft y dybl dec i ddwad adra.
Fynna' eondyetor ar un cyfri i ni eu
dal nhw ar ein glinia i lawr grisia
rhag ofn i ni dorri'r bylbs neu yddfa
pobol, ae mi fuo raid i ni eu dal nhw
ar y grisia yn solat yr holJ ffordd, ac
mi fuo raid i ni gael caniatad yr
inspector hyd yn oed i wneud
hynny, ae ar ganol y ddadl dyma fi'n
dweud wrtho to,
"Mi rydw i'n eofio adag pan

fyddach chi'n cario Iloia ar y motos
rna."

"Mae 'na un neu ddau yn dal i
ddwad i fyny weithia," medda fo.

Wrth gwrs, roedd 'na bobol isio
dwad ilawr o'r llofft ar y daith, ac yr
oedd rhai obonyn nhw yo barod
iawn eu hawgrymiada wrth drio
stwffio heibio i ni, beth fasa nj'n gael
ei wneud hefo'r silffoedd heblaw dal
Ilyfra, a phan ddaeth hi'n adag i ni
fynd i lawr ar ben Allt Riwth, roedd
teithwyr y Ilofft yn hongian allan
drwy'r ffenestri a gwylio'r styrffag,
ae wrtb Pr eerbyd aitgychwyn, roedd
y condyetor yn hongian allan ar y
step yn ein hatgoffa ni ar dop ei lais
fel yf oeddan ni wedi bod yn rhwystr
iddo fo hel pres. a'j fod 0 hannar awr
ar ei hoI hi a bob matha, ac y dyia fo
fod wedi rhoi sgwd j ni a'n tacla
allan ar Rhos Bodrual.

Ond ar 61 cyrraedd y ty
dechreuodd petha fynd yn ddrwg 0
ddifri. Doedd gan yr hen [usus drum
taro am )' dodrefn}n ar ) r o}\\'g
gynta, ac yr oedd fy alnheuon i yn
iawn; deutha fo ddlm ro"'nd congl )
lobi bach er i ni roi wif rhyngddo fo
a'r parad, a doedd dim amdani ond
tynnu rhyw ddwy fodfadd o'i
waelod 0 hefo'r ill tawr, honno fvdd

J

gynon ni yn hel poethwal. ac mae hi
ar ei gora yn tueddu i dynnu i'r
chwith yn y dydd, heb son am
bannar ffordd i la""r yr ardd ar
noson dywyll. Y eanlyniad oedd, ar
61 i ni gael y dodrefnyn i mewn o'r
diwadd, ei fod o'n wablian uweh ben
ei draed, a natur dwad ar ei wynab.
Ond mi ddacthon ni tros hynny
drwy wejio dwy lechan bach odano
fo, ae wedi i ni gael y Uyfra arno fo
yn un rhes, roedd o'n edrach yn
eitha buddiol, ae rni dawelodd yr
hen fy~us hyd yn oed ar ei gownt 0,
hynny ydy nes y daeth yr hen lip.
Mi fydd yr hen Jip yn arfar taro i

mewn weithia i edrach fydd gen i
hen haearn neu chywbath fydda i
isio madael a fo, a'r peth eynta
wnaeth 0 ar 01 dwad i tnewn i'c ty
oedd taro ei lygad ar y silffoedd.

Wrth gwrs mae dyn yn dysgu
rhywbath newydd bob dydd, ac o'r
cyfeiriad mwya annhebyg mae o'n
dwad yn amal. "Wedi eael ei gneud
yn Hong Kong maen nhw:' medda
fo, "hefo llweh lli a phoeri Chines."
Ac mi gefais reswm igofio ei eiria fo
yn ddiweddaraeh. Mi ddeehreuodd
y silffocdd gamu a mynd ar ystym
hanen llwad, ac heblaw fod rhy\\'un

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR

yn gneud panad reit boeth ibawb a
rhoi jioch 0 rum' yn fy un i, wedyn
dyma ni i'n gwlau a gadael y ewbl
tra'r oedd y gweddill o'n haeloda
ni'n gyfa.

Bora dydd Llun dyma ni yn 01 i'r
siop i ofyn i'r dyn beth oeddan ni
wedi ei wneud yn rong, ond mi
ddeudodd rbyw hogan wrthan ni, ar
01 bod yn rhwyla am hie yn boli, fod
y dyn wedi cael galwad sydyn i
bendraw Lloegr i gladdu rhyw
berthynas, a'i fod o'n bwriadu
cymryd ei wylia hefyd yr un pryd.
Doedd wybod pa bryd y basa fo yn
ei 01. Tasa ni'n lieio ffonio ...
Wedyn doedd dim i'w wneud ond
mynd adra a ehwipio darn 0 weiran
blaen am y silffoedd, ae mi ddaliodd
y trefniant hwnnw yn reit dda,
hynny ydy, tan fora'r dacargryn
hwnnw. Roeddwn i yn fy ngwely yn
digwydd bod, ac ar 01 y rhuad eynta,
mi glywis daran arall 0 dana i, ac
roeddwn i'n meddwl mai cynffon y
sgytiad oedd 0 yn mynd i lawr yr alIt.
ond erbyn gweld, roedd y silffoedd
wedi syrthio ar eu wyneba a'r
talcenni wedi torri yn gratchian, ac
fel tasa rhywbath yn mynnu bod,
pwy ddaeth yn y pnawn ond yr hen
Jip. "Brics ydy'r unig atab i ti
rWan," medda fo, "0danyn nhw. Mi
fedri roi faint lici di wyt ti'n gweld
fel bydd y galw. Mae gen i rai gei di
COSTprice. Ae mi ddaeth a berfad yn
yr hen fan honno, wedi eu cael nhw
o rhyw dai wedi eu dymchwal, a
rheiny roison nj, ac yr oeddan nhw
yn gweithio yn iawn hefyd, hyd yn
oed os oedd dam o'r gegin yn
edrach 'run fath a chefn siop Ifan
Jones.

Ond rhyw ddiwrnod rni ddaeth
'na bogyn yma at Sion, a dyma nhw
yn mynd i ddeehra eadw reiat fel
bydd rhyw lafna ac mi hyrddiwyd un
ar ei gein i'r silffoedd brics, a dyna
oedd yn ein derbyn ni pan ddaethon
ni adra yr hen fusus a fi, oedd
chwanag 0 lanast, ac mi es ar fy IIw y
baswn i'n gwerthu'r lJyfra i'r hen foi
h"nnw yn )0 farchnad a byw yn fy
anwvbodaeth yn llawan. Ond
medda'r hog) n oedd "edi achosi'r
holl bonsh mwya didaro, "Pam na
smentiwch chl'r blydi lot at ei
gilydd?"

A dyna ydan nj'n mynd ineud un
o'r dyrnodia 'rna pan gawn ni gyfla i
fynd i'r Iyg a nhw - hynny ydy - os
medrwn ni fynd tros ben yr hen
fusus i adael j ni gymsygu'r sment yn
y gegin.

bwcsio, ac mi ddaru ni andwyo rhyw
ddynas wrth ei gwasgu hi yn erbyn
drws wardrob. Ond beth a roddodd
y penblath mwya ini ar 01 eyrraedd
y drws, oedd sut yn y byd Y cawson
nhw fo i mewn iddechra, aches rni
dagodd rhwng y post a'r drws, ac
erbyn bod hwnnw yn un gwydr,
roedd rhwyun yn dal ei wynt, a
doedd Wil Robaits yn lleihau dim ar
bryderon rhywun dewy chwifio ei
freichia a gweiddi, "dal atat - dal
draw", fel tasa fo'n cyfarwyddo
cystadIeuydd rnewn ras redig, ac
erbyn hyn, roedd yna bentwr 0 bobl
yn disgwyl cael dwad i mewn, a
chriw arall ar dan isio mynd allan,
Beth bynoag mi gawson y
dodrefnyn yn rhydd o'r diwadd, ond
fod postyn y drws wedi ei sturnio
mewn un lie, ond mi boerodd WiI
Robaits arno fo a'i rwbio fo hefo'i
fawd.

Busnas baeh wedyn oedd cael y
peth ar ben year, ac mac Wil yn
cario rhaff greigio hefo fo I bob
man, rhag ofn i'w foro fo dorri
ymhelJ 0 gartra a dyrna fon dechra
rhaffu'r silffoedd yn y rae fel tasa
fo'n rhwymo sternar wrth } cei. ac ar
hynny, dyma ni'n clywad rhyw
weiddi, a phwy oedd yn dwad
amdano ni ar ras ar draws y parein
ond )'r hen fusus, a'r dyn neis
hwnnw o'r siop, ae yr oedd gan y
dyn rhyw foes carbod ar ei gefn, ae
yr oedd hi'n amlwg fod yna rhyw
newid sydyn wedi dwad trosto fo,
achos dyma fo'n gweiddi ar Wil
Robaits, "Ue rydach chi'n feddwl
ydach chi'n mynd hefo'r dodrefnyn
'na 1"
"Lie rwyt ti'n feddwl yr at i radag

yma o'r nos ond adra," medda Wil.
Ond erbyn deall, doedd dim

syndod fod y dyn wedi newid ei
diwn, ar y sioe yn unig yr oedd y
dodrefnyn cyfa i fod. Roedd ein
silffoedd ni yn y parsal gan y dyn, yn
ddama, yn barod i'w roi wTth ci
gilydd tel set Meccano, ac erbyn
iddo fo gael y £faith honno i'n
penna ni, roedd hi bron yn amsar
cau. ac mi fuo raid iWil Robalts roi
cyllath yn ei glyma, a'r peth
d,,'aClha "elson oi "rth droi i f, nd
adra oedd pump 0 ddy nion ) n 'IriO
cae! \ dodrefn'n dn ..,·r dr\\s 'on ei- . .. .
01 i'r siop.

Ar61 el gael 0 adra. doedd by" na
maN gan ~r hen fu,",u\ na fasa ni'n
rhoi'r ~llffoedd "rth eJ gilydd y
munud h"nn". ac \T oeddan nj
me"n penblath ar ein hunlon.
Doedd 'na ddim lJyfr na math 0
gyfarwyddJadaareu cyfyl nhw,ac mi
aeth yn oria man ama ni )on bydio,
ae ar ein gwaetha fedra ni ddim cae]
gwell siap arnyn nhw na blweh
matsus wedi mynd yn gam. "Dos i
nrU morthwt," medda fi wrth Sion,
Hi drio perswadlo dipyn aenyn nhw
ddwad at ci gilydd." Ond yr unig
beth fedra fo roi ei law arno fo yr
adag yno o'r nos oedd y morthwyl
glo, a phan gyrhaeddodd 0 hefo
hwnnw o'r diwadd, roeddwn j'n dal
fy modia ar gongI y dodrefnyn i'w
TW)'stro fo fynd yn ei 01i'r un siap ag
yr oedd 0 yno fo yn y bocs.

Wrth gwrs tydan ni i gyd ddim yn
giyfar 'run fath. Dyma'r hogyn yn
cymyd swing fel tasa fo'n gosod
polion i gau rhag defaid, ac mi
gafodd slap heibio, ae n'li fUl) pobol
hyd y fao 'rna yn gofyn i mi am
\vythnosa wedyn, beth oeddwn j
wedi ei wneud i fy mawd.

Wediiddynnhw fy nhgael ilgadar
a stopio fy ngwaed i, roedd hi'n
deehra goleuo, a dyma'r hen fusus

wedi rnynd i ameu eu gwneuthuriad
nhw, roedd hi'n codi'r bendro ar
ddyn hyd yn oed iedrach arnyn nhw
yn hir. Ond yr hen fusus ei hun
ddaeth i'r adwy hefo'r
feddyginiaeth. "

"Tasa ni'n eu troi nhw a'u penna i
lawr, mi fasan yn dwad atyn eu
hunain," medda hi.

Roedd hi'n iawn. Atyn eu hunain
y daethon nhw hefyd. Ond ddaru
nhw ddim bodloni ar hynny. Dyma
nhw yn dechra plygu y ffordd aralI,
ac un noson, pan oedd pawb a'i ben
yn ei bapur, dyma un a chlec a rhoi
ei baich i fyny, ae un o'r rhai ucha
oedd honno. 0 ganlyniad, mi
dorrodd dwy arall ar ei ffordd i
lawr, a dyna lIe'r oedd Geiriadur
Charles, a Chredodau'r Byd, ar
lawr, a'u dail ar led fel adar wedi eu
saethu, ac yT oedd clawT fy Llyfr
Mawr Llysiau fi wedi dwad oddi
wrth ei gilydd, a'r diwrnod wedyn
roeddwn i'n drymgla 0 anwyd, a
phan es iat y doctor igael rbywbath
ato fo, roedd o'n deud mai'r sioc reit
siWr oedd wedi dwad a fo.

Mi gawson ni draffarth wedyn
cael gwarad a'r silffoedd; fynna yr
hen Jip hyd yn oed mohonyn nhw
am bris yn y byd, ac rni fedra i ddeud
rwan, ar ei ben, fod Ilweh IIi Hong
Kong yn beth siort sala am ffagIu, ac
mi fuo raid i ni losgi bwcedeidia o'r
glo gora 0 danyn nbw i gael gwarad
a'r cwbl i gyd. Wedyn, yr oedd yn
rhaid deehra mcddwl am rhywbath
arall I ddal } II)tra, achos, erbyn
h\'n. roeddan nh" me" 0 ~acha•
tatv.s\np\\) oar) muria

y'n \' di"add d,rna ni'n m\nd j'r• • •
lie dodrefn ma"r h" nn" ar 8" r y
dre, ac mi ddaeth \\ il Robait . Tai'r
\Vlad hefo ni, am fod g) no fo gar a
racrClt g1)' ar ei ben o. ac ar 01 "Iffa
rownd y lie. dyma'r hen fusus ) n
ffansio dodrefnyn gwyn a silffocdd
arno fo, ac mae'n rhaid eyfadda fod
ei edrychiad 0 yn magu mW) 0 ff) dd
yn rhywun ar gyfar y dyfodol nag a
wnaeth y IIall o'r cyeh\\'Yn eynta.
Roedd yna rhyw ddyn hefyd, reit
neis, yn canmo) ei rinwedda fo, a
dyma'r hen fusus yn y diwadd yn
mynd i'r offis ym mhen draw'r
adeilad j dalu amdano fo.

Roedd hi'n cymryd ei harnsar
hefo'r dyn a ninna yn ei gweld hi'n
hir, ac ofn symud ymhell oddi wrth y
peth, rhag ofn, lasa ni, irhywun arall
weld ei wyn arno fo, ae iyehwanegu
at ein nanesmwythder, pwy ddaeth i
guro ar y ffenast ond Wil Robaits a
golwg bryderus arno fo, ae yr
oeddan ni yn digwydd bod yn
gwybod fod ganddo fo fuwch adra a
honno yn ymyl 110.

"Mi awn ni a fo allan i dawelu
dipyn arno fo," medda fi wrthSion,
a dyma ni'n gafael yn y dodrefnyn,
un ymhob pen, ae mi gawson dipyn
o hambyg mynd a fo ar draws y siop,
am fod y lie erbyn hynny yn dechra
Uenwi. Ond mac Sion yn gry fel
bastad mul, ond ei fod o'n dueddol 0

GWNEWCH 0 EICH HUN
Y Gwalch



Hefyd teisennau eraill 0 bob
math - unrhyw faint a siap

7 Stryd y Ffynnon
LLANBERIS
Ffon: 872569

I

RWAN! Oddi wrth

Archebwch eich

CIGYDD
LONDON HOUSE

LLANRUG
Ffon: Caemarfon 3574
PEN CIGYDD Y FROI

Yr Wyn lIeol mwyaf
blasus

Selsig cartref, cigoedd
parod i'w bwyta

Archebion Ir gyfer
V rhewgist

MYNNWCH Y GORAU
A OEWCH ATOM NI!

Parch Alun Hawkins, bedyddiwyd
Ffion Angharad, merch tach Kenneth
a Catrin Roberts. Walssll - chwaer
fach Rhys Lewis. ac wyres Mr a Mrs
Tom Roberts, Bryn Hyfryd a Mrs
Elizabeth Jones. Pentrecastell.
COFION. Anfonwn ein cyfarchion a'n
dvmunladau am adferiad ieehyd
buan i'r pentrefwyr hynny sv'n
dioddef unrhyw anhwylder un al yn
yr ysbyty neu gartref.
MARW: Yn frawychus 0 sydyn yn ei
gartref Medi 29 bu farw Colin
Newton. 1 Dol Elidir. Estynnwn eln
cydymdeimlad dwysaf a'i briod Vera
a'r teulu 011 yn eu profedigaeth.
Med! 28 bu farw Mrs Enid Mabel
Williams, Llys Eidda, Stryd Newton.
Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf
~'r teulu i gyd.

Yn Ysbyty Gwynedd ar Hydref 16
bu farw Mr Thomas Salisbury
Roberts, Waterfall View yn 68
mlwydd oed. Cydymdeimlwn yn
fawr iawn a'i briod Gracie yn ei
phrotedi gaeth.

Ym mis Awst yn Ysbyty Rhuthun,
wedi cystudd blin, bu farw Mrs Enid
Davies, BA. gweddw'r diweddar
lorwerth Davies. "Enid Tal y Don"
oedd i ni ei chyfoeswyr yn Llanberis
ers talwm. Fe roedd gan ei thad
fusnes gwerthu glo. Wedi gadael y
Brifysgol bu'n gweithio am gyfnod
yn y BBC ac wedyn fel Ysgrifennydd
i'r ddiweddar Foneslg Megan Lloyd
George. Wedl ei phriodas
ymsefydlodd yn Rhuthun; ond roedd
ei gwreiddiau yn ddyfn yn Llanberis
Derbyniai 'Yr Eco' yn gyson, a
byddaj'n awchus am hanesion o'r
arda!. Nis oes ar 61 0'1 theulu ond el
chyfnither. Mrs Hannah Williams.
Plas Pengwalth. yr estynnwn eln
cydymdelmlad Iddi

Yn £glwys Sant Padarn ar Hydref 5
1985 priodwyd Paula Jones, Ael y
Bryn, Stryd Newton a Gwynfor Lloyd
Roberts, 18 Y Garreg, Groeslon. 8ydd
y par ifane yn ymgartrefu yn Bryn
Mair, Stryd y Ffynnon, Llanberis.
Llun: ISLWYN JONES, LLANRUG.

Llongyfarchiadau a'n dymuniadau
gorau i'r par ifane.

Ac fe ddaeth hwnlhon yma i 'dorri
cyt'.

•

O'R SlOE FFASIWNDRAENOG
Glywsoch chi am y cwpwl yna 0

Lanberis a fu am bythefnos yn
dadwisgo ar ben y 'landing' gyda'r
nos. Pam? gofynnwch chi. WeI,
doedd y golau ddim yn gweithlo yo
yr ystarell wely! Er iddynt brynu
bylb newydd doedd dim golau. Oyna
alw am drydanwr rhag om bod
gwall yo y gwifrau, bytb dim golau.
Pysyl go lawn. Yna cafwyd

goleuni ar y dirgelwch. Daeth y mab
adre a chyda pblwc ar y Ilioyn
uwchben y gwely, daJJwyd y teulu
gyda'r golau Ilachar. Wedi anghofio
mai un 'Two-way' oedd y swits.

Sadwrn, Hydref 19. Yn ystod y
gwasanaeth hwn, urddwyd Miss
Glenys Mair Parry, 18 Ffordd
Ceunant. Ll an bar rs i Chwaer
Gadlywydd am ei gwasanaeth a'i
ffyddlondeb am 29 mlynedd i Adran
Sant loan, Llanberis.

Hefyd, yn yr un gwasanaeth.
derbyniwyd Mr Bryn Cadwaladr
Parry a Mrs Janet Davies i Fudiad
Sant loan. Urddwyd Mr Parry fel
Gwas Offeiriad a Mrs Davies fel
Morwyn Offeiriad am eu gwasanaeth
ymroddgar ers lIawer blwyddyn i
fudiad eu hardal.

Ein Ilongyfarehiadau cynhesaf i'r
trio a diolch iddynt am roi eu
gwasanaeth mor wirfoddol ar hyd y
blynyddoedd.
lLONGYFARCHIADAU iDilys. merch
Mrs Joyce Jones, 27 061 Elidir ar
ddathlu el phenblwydd yn 21 ar
Hydref 24. Dymunwn y gorau iddi.
DYMUNA Christine a Gareth Jones,
12 Llainwen Isaf ddiolch 0 galon i'w
perthnasau, cymdogion a chyfeillion
am y lIu cardiau a'r caredigrwydd a
dderbyniodd Gareth tra bu'n derbyn
triniaeth lawfeddygol yn Ysbyty
Gwynedd yn ddiweddar.

PROFEDIGAETH - Yn frawychus 0
sydyn ar Hydref 25 bu farw loan.
baban bach blwydd oed Alice ae
Arwel Lloyd Roberts, Penygroes.
Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf
ag Alice ac Arwel a chyda nain a taid,
Mr a Mrs Idwal Lloyd Roberts.
Merddyn Coch a'r teulu 011 yn eu
profedigaeth lem.
CYDYMDEIMLWN yn fawr iawn a
Mrs Mary Jackson, 11 Maes Padarn
ar farwolaeth ei mab Irvine yn 43 oed
wedi gwaeledd hir a blin. Estynnwn
ain cydymdei mlad a'i chwaer
Elizabeth a'i frawd Gareth. ei frawd
loan a'r tsulu 011yn eu profediqaeth.
DYMUNA Mrs Mary Jackson. Joan,
Elizabeth. Gareth a Branda, ddiolch 0
galon i'w cymdogion. a chyfeillion
am eu cydymdaimlad a ddangoswyd
tuag atynt yn eu profedigaeth fawr 0
gollj Irvine yn 43 oed, ar 61gwaeledd
mawr. Diolch hefyd am y lIu cardiau,
galwadau fton. ac ymweliadau a'r
blodau.
FFYDDLONIAID ST JOHN'S -
Cynhaliwyd Gwasanaeth 0
Ailgyflwyno ym mhresenoldeb
Duges Caerloyw. yn Eglwys Santes
Fair y Trallwng, Powys, ddydd

,--------~~-=~~~------------------~
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Busnes newydd ym
Mro'r Eco...

EMYR
JONES
PLYMAR

PEIRIANNYDD
GWRESOGI
GWAITH

INSIWLEIDDIO
44 Glanffynnon
LLANRUG
Caernarfon.

3513

Gohebydd: Mrs Jane Roberts, 'Raitt
Is.. , Ffordd Capel Coch, (LI.nberi.
871561)

SEFYDLIAD Y MERCHED:
Cynhaliwyd cyfarfod o'r Sefydliad yn
y Ganolfan ar Medi 26 dan arweiniad
Mrs Hannah Jones. Cydymdeimlwyd
A Mr Richard Jones 0 golli ei wraig, a
oedd vn aelod ffyddlon. Ein gwr
gwadd am y noson oedd y Parch Alun
Hawkins a ehafwyd sgwrs ddiddorol
dros ben am Westminster Abbey.

Diolehwyd iddo ac i'r
gwestwragedd gan Mrs A.B. Jones a
Mrs Jean Elis. Y gwestwragedd oedd
Mrs Betty Evans, Mrs Dorothy
Thomas, Mrs Nan Owen a Mrs Helen
Morris. Enillwyd y raftl gan Mrs Mary
Jackson.
DIOLCH: WILLIAMS: Dymuna
chwaer a theulu'r ddiweddar Mrs
Enid M.Williams, Llys Eidda, ddlolch
o galon am bob caredigrwydd a
chydymdeimlad ddangoswyd tuag
atynt yn eu profediga8th sydyn.
Diolch am yr ymwelladau, y
galwadau HOn,y lIythyrau a'r cardiau
lu.

Dlolch yn fawr lawn ibawb am y lIu
cardiau, arian ac anrheglon a
dderbyniais ar 61 triniaeth yn yr
ysbyty - Nia Jones, MinHordd,
Ffordd Ty Du.
Dymuna Mrs Clara Roberts,

Anfield. ddiolch i'r theulu, ffrindiau
a'i chymdogion am y lIu cardiau,
blodau ac anrhegion a dderbyniodd
pan oedd yn Ysbyty Dewi Sant
Bangor.

Dymuna Rhian a David 0
Abercynon, De Cymru ddiolch yn
lawr iawn i'w ffrindiau a'r teutu am
bob anrheg a cherdyn a dderbyniwyd
ar enedigaeth Hefin.

Dymuna Carys a Todd Fellows,
Sant Athen, De Cymru ddiolch j'w
teulu a'u ffrindiau am y lIu cardiau ae
anrhegion a dderbyniont ar achlysur
genedigaeth eu mab bach, Daniel.

Merch Selyf a Delyth Hughes yw
Delyth. Ein IIongyfarchiadau i Carys
ar ddathlu ei phen-blwydd yn 21ain
ar Fedi 27.
Dymuna Carys ddiolch am y

cardiau a'r anrhegion a dderbyniodd.
dymuna Mrs Sheila Atkins.

Kinloss, Yr Alban a Mr Alfred Hughes,
West Bromwleh - plant y diweddar
Mr .. Mrs John Hughes, 4 Rhes
Fietoria - ddiolch 0 9alon i'r
pentrefwyr am bob caredigrwydd a
chydymdeimlad a ddangoswyd tU8g
atynt yn eu profedigaethau. Diolch
yn arbennig i'r meddyg IIeol, y Parch
Alun Hawkins a Mr Myrddin
Pritchard.

BEDYDD: Ar Sui. Hydref 6 yn Eglwys
St Padarn 0 dan ofal y Rheithor y
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Cofiwch am
PARADWYS FFVVL
Theatr Bara Caws
yn Ysgol 8rynrefail
nos Lun Tachwedd 4

am 7.30

Cefnogwch
•etn

Hysbysebwyr

Serciarr ig Y b) ry Gwynedd,
Bangor.

CYFLE I WIRFODDOLI YNG NGHYMRU
Prif ddiben y gronfa yw hybu cynlluniau gwirfoddol ym
meysydd iechyd, gwaith cymdeithasol, addysg cymuned
a datblygiadau cymunedol ynghyd a chefnogi
gweithgareddau gwirfoddol yn cynnwys rhai yr
ymgymerir a hwy gan bobl di-waith.

Dylai cynlluniau fod 0 fantais uniongyrchol i'r rhai a9
anghenion arbennig 0 fewn y gymuned.

Gwahoddir ceisiadau am gymorth ariannol oddi wrth
grwpiau gwirfoddol newydd a hen grwpiau sy'n
ymgymryd a chynlluniau newydd ac am gael grantiau
graddfa isel hyd £2000 a grantiau uchel 0 £15,000.

Am ragor 0 wybodaeth a ffurflenni cais cysylltwch a'r
Ysgrifennydd, Llys Ifor, Crescent Road, Caerffili,
Morgannwg Ganol. Tel: (0222) 869224.

'Roecld un 0" gwartheg yno
Heb fod yn teimlo'n iawn,
A Les 18th atl yn addfwyn
Mewn e:ydymdeimlld Ulwn,
Ond eclrych wnaeth y fuwch yn tlin
A chie: I Lea yn ei benglin.

Yn Iwr 'roedd rhald IRobin
Gyfrannu iOrhwyl reit siwr
A gwnleth ei ran rlit sydyn
Fe fyrstiodd beipan ddWr,
A thlpi.u'r ardal 88th yn aych
Ar 61 brath dent y dlgar gwyeh.

Mle digon heddiw 0 han"
Digalon yn y byd,
Ond trllwd lion y Gelli
Sy'n tynnu gwen 0 hyd.
Trwy bethau syml gwnlnt reit siWr
Tail mach, eo•• buwch a pelpen ddwr.

Yn Gelli Llanddelniolen
Dleth arnser dyfnu'r moe:h,
fief arfer amser dyfnu
'Roedd "'Ii yn gwelddi'n groe:h,
Mewn hlraeth mawr am tam mor dda
A lIefrith gwell na hufan iI.

Rhi.nnon aeth gan feddwl
Rho! cysur i'r ,hai bach,
A dipyn bach 0 foethau
l'w cadW'n sionc .e iach,
Ond baglodd un hi ar el hyd
Nes oedd hi yn dan moch Igyd.

Fe gododd ae: a8th allan
0', ewt ar fry' heb 101,
A .ad mach bach yn rhedeg
I laWl' ar hyd ei bol,
Aeth am y beudy I ddweud wrth les,
Ond duwc;s 'roectd hwnnw ei hun mewn
'mess'.

DRAENOG

vmdnniwvd a'r maes 'Grym Geiriau'
dan arweiniad yr athro Mr Ifor
Baines, SA. Penygroes. Cyflwynwyd
anrheg 0 Docyn Llyfr i Mr Baines gan
y dosbarth fel gwerthfawrogiad o'i
wasanaeth i'r dosbarth.
bIOLCH: Dymuna Mrs Annie Jones, 5
Maes Eilian, Dinorwig ddiolch 0
galon i~w theulu, cymdogion a'i
ffrindiau, am yr holl gardiau, blodau
ae arian, a dderbyniodd er ei
phen-blwydd y mis diwethaf. Diolch i
bawb.

Dymuna Mrs Medwen Griffiths,
Foel, ddiolch yn fawr i'w
pherthnasau a ehyfeillion a fu mor
garedig wrthi tr. yn Ysbyty
Gwynedd.
DIOLCHGARWCH: Bu Gwasanaeth
Diolchgarwch yng Nghapel Dinorwig
MC nos Sui Hydref 20. Cymerwyd
rhan gan aelodau ieuainc yr eglwys,
Miss Marina B. Roberts, TV'r Ysgol,
Miss Marian Jones, Bro Elidir, Miss
Olwen B. Roberts, TV'r Ysgol, Mrs
Betty Peris Roberts, Maes Ellian a Mr
David L. Hughes, Maes Eillan.
Traddodwyd y fendith gan Mr John
Peris Roberts, Maes Eilian.

Bu Gwasanaeth Diolchgarwch yng
Nghapel Sardis (B) pnawn Sui Hydref
20. Cymerwyd rhan gan y plant a'r
brodyr yn y pnawn a rhoddwyd
anerchiad gan y Parch Ifor L.
Williams, gwelnidog.

GOHEBYDD·Mr. O.R.Williams, 2 Bro
End'r (Llanberis 870671)

CYMDEITHAS Y BEIBLAU: Hydref 6
cynhaliwyd cyfarfod blynyddol
Cymdeithas y Beiblau adran
Deiniolen a'r cylch yng Nghapel
Dinorwig MC. Yng nghyfarfod y
pnawn cafwyd eitemau mewn canu a
lIatar gan blant eglwysj'r cyJch.
Llywyddwyd gan Miss Olwen B.
Roberts, Tv'r Ysgol, Dinorwig.
Traddodwyd y fendith gan y Parch
John Morris, BD, Llanrug. Yn yr hwyr
cynhaliwyd Cymanfa Ganu yn
eglwys Sardis B am y tro cyntaf dan
arweiniad Mrs Ann Evans,
Penisarwaun. Llywyddwyd gan Mr
Robert Williams. YH, Deiniolen.
Gwnaed casgliadau yn y ddau
gyfarfod tuag at Gymdeithas y
Beiblau.
ADREF O'R YSBYTY: Da deall fod
Mrs Medwen Griffiths, Feol Cottage
wedi dod adref o'r ysbyty. Parhaed i
wella.
TE'R CHWIORYDD: Cynhaliwyd
cyfarlod eyntaf eleni 0 dan nawdd
Cymdeithas y Chwiorydd, Dinorwig,
Me pnawn lau, Hydref 17.Rhoddwyd
y te gan Mrs Laura Williams,
Tan-v-fron, Dinorwig.
DOSBARTH WEA: Bu dosbarth ola'r
tymor nos lau, Hydref 17 yn y
Ganolfan. Yn ystod y tymor

Gwilym Wyn Roberts
(Hogyn Wil Lon Bost)

Fel hogyn sydd wecli eni a'i fagu yn
Llanberis. eredaf el bod yo
ddyletswydd arnaf i gelslo gwneud
rhywbeth er Iles y pcntre{ a'r

peotrcfwyr. Felly gofynnaf yo
ostyngedig am cieh cefnogaeth ar y
7fed 0 Dachwedd i'm hethol i'r sedd
wag ar Gyngor Cyrnuned Llanberis.
Pe'm hetholid gwnaf fy ngorau i
bawb yn ddi-wahan.
Diolch yn fawr.
Yr eiddoch yn gywir

ManyUon am Gwilym Wyn Roberts
Wedi ei eni a'i fagu yo Llanberis.
Byw yn 15 Macs Padarn.
Yn 24 mlw}dd oed.
Adwaenir i bawb Iel hogyn Wit Lon
Bost.
Addysgwyd yn Ysgol Gynradd
Dolbadarn. Llanberis ae Ysgot
Uwchradd Brynrefail, Llanrug.
Coleg Ysbyty Brifysgol y Waun,
Caerdydd (Myfyriwr )' flwyddyn
1982).
Aclod 0 Gwmni Drama Llanberis.
Trvsorydd Pw}llgor Canolfan
Llanbcris.
Ysgrifennydd Plaid Cymru Cangen
Llanberis. mewn cysylltiad agos a'r
Aelod Seneddol.
Gweithio fel Thcrapydd
Galwedigacthol Uwch yn AJran

Dydd lau Tachwedd 7

ETHOLIAD CYNGOR CYMUNED LLANBERIS
WARD PADARN B

Yn ddiweddar cynhaliwyd Sioe Ffasiynau yng Ngwesty'r Fictoris, Ltenberls,
wedi'ithrefnu gan Mrs Cella Thomas, 'Maxelle's'. Roeddyre~ o'r S oe yn cset
ei roi er gyfer Clwb Methedlg Eryri.

Yn y Ilun mae Mrs Celia Thomas yn eistedd rhwng Rhlsn Roberts 8" merch el
hun Miriam. Tu 61 idavn: mae modelau'r noson, y rhan fwyaf ohonynt yn
delenteu lleot!

I \

•

I
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STRYD FAWR, DEINIOlEN rr:~beriS871210
Crefftau Ilechi: arlunwaith, clociau, calendrau,

raciau Ilythyrau ac ati. Hefyd crefftau Ileol eraill:
crochenwaith, gwaith coed, blodau addurnol.

Arddangosfa 0 hen luniau chwarel.
HEFYD YN SlOP

FFYN A CHERRIG
STRYD FAWR, lLANBERIS

OIOLCH
Oymuna Helena Munro a'r teulu
ddiolch 0 galon i ffrindiau a
pherthnasau am y rhoddion hael
ar achlysur y brofedigaeth 0 golli
Oafydd Munro. Mae'r arian yn
mynd at yr Apel am Sganner.

£S - Mrs H Munro. Corby,
Northants. Di-enw, Llanberis
£3 - Mr a Mrs H. Thomas,
Gwenallt. Llanrug; Mrs Mary
Jackson, 11Maes Padam, Llanberis
£2 - Bethan Pennant Jones, Bethel;
Di-enw, Llanberis; Nia P. Jones.
Minffordd, Llanberis; Arwel a
Louise, Ca r r o g , Waen,
Penisarwaun; Mrs Medwen
Griffith, Foel Cottage. Oinorwig;
Oi-enw, Cwm y Glo; Eirlys Sharpe,
Bethel
£1- Mr aMrs Ernest Jones, Hafan.
7 Porth y Gogledd, Dciniolen;
Owen Lloyd Roberts. Awel y
Mynydd. Deiniolen; Mari, 6 Ffordd
Ociniol, DeinioJen; Mrs Elizabeth
Pitts, 53 061 Elictir. Uanberis.

Diolch i'r canlynol am eu rhoddion
hael tuag at gostau cynhyrchu'r
Eco.

Rhoddion

eu dyweddiad.

GYRFAON CHWIST: Cynhelir y
Gyrfaon Chwist canlynol - mrs
Tachwedd 1 a'r 15 ar nos Wener yn
Neuadd yr Eglwys am 7.30 p.m.

LLONGYFARCHIADAU: Yn Llundain
ar Hydref 10 cyflwynwyd Diploma i
Mr Alwyn Jones, Racca, gan Syr
James Duncan. Enillodd Alwyn y
Diploma am Brosiect a wnaeth i'r
Gymdeithas Peirianwyr Cludiant
Ffyrdd. Llongyfarchiadau calonog
ichi.

chafwyd amser difyr yn ceisio ateb y
cwestiynau a ofynnwyd.
Llywyddwyd gan yr ysgrifennydd a
dymunwyd gwellhad buan i Mrs
Sally Griffith a Mr Sam Parry.
Cydymdeimlwyd it Mr J Munro ar 51
colli ei frawd a Mrs N. Roberts 0 golli
cyfnither.
Diofchwyd l'r rhai fu 0 amgylch yn

casglu tuaq at Henoed Gwynedd
Casglwyd £33.59 8 derbyniwyd siec
am £16.79 i'r Clwb.
Rhoddwyd y te gan Mrs Nel

Williams a Mrs Mary Davies.
Diolchwyd gan Mrs J.P. Jones,
Enillwyd y raftl gan Mrs P. Williams.
Bydd y Swper Blynyddol yn y Foelas
Ltanrug ar Ragfyr 2. Bydd Y cyfarfod
nesaf Tachwedd 19 - y gwr gwadd
fydd Mr John Williams, Deiniolen.
CYDYMDEIMLO: Cydymdeimlwn fel
pentrefwyr a theulu Siop Gron Bu
farw Mrs Edna Mary Palin. mam Mrs
Pat Owen yn ddiweddar.
Ein cydymdeimlad dwysaf ~ Mr J.

Munro yntau wedi colli ei frawd, Mr
David Edward Munro 0 Corby.
CROESO: cynnes iawn i Ceren ac
Aled i 4 Bryn Eglwys Rwy'n slwr y
byddwch yn setlo i lawr yn sydyn
yma gan fod dig on 0 weithqareddau
yn mynd ymlaen i'ch gwneud yn
gartrefol
LLONGYFARCHIADAU: Peth braf yw
clywed am iwyddiant plant ein
pentref bob amser. Llongyfarchiadau
mawr I Dylan Williams, Carrog ar
gyrraedd gradd Sarsiant gyda'r
Junior Leaders Royal Anreillerv.

Enillodd gwpan Captain John
Coschen fel y milwr gorau allan 0
350. Go dda Dylan. Yo ychwanegol i
hyn enillodd Eiriadur Almaeneg am y
disgybl gorau yn y dosbarth
Almaeneg.

Bydd yn mynd i'r Almaen ar Hydref
29 i Dotsmund a bydd yno am
flwyddyn neu ddwy. Bydd yn rhugl
yn yr Almaeneg pan ddaw yn 61 i
Gymru! Hwyl fawr i ti Dylan a phob
bendith.
CLWB Y NEUADD: Hydref31, Noson
Calangaeat, cynhelfr noson i'r
pentref yn Neuadd yr Eglwys Ceir
cystadlaethau, stondinau, gemau a
chwpaned 0 gawl poeth a thatell 0
fara. Pris fydd 30c i oedolion a phlant
10c wrth y drws Drysau'n agored am
6.00 o'r gloch
NOSON GUTO FFOWC: TAn Gwyllt
yng Nghae'r Pentref am 6.30 p m
Bydd Iluniaeth ysgafn - ticedi gan
Mrs Eilisabeth Jones, 50c i oedolion,
30c I blant.
NOSON I'R GENOD' Cynhelir Bwffe
yng Nghlwb Eryri ddydd Gwener,
Tachwedd 22 am 8 o'r gloch - PriS
ticed yw £2. Bydd yr elw tuag at
Neuadd Bentref. Cofiwch Noson i'r
Merched yn unig ydyw.

DIOLCH: Dymuna Arwel Williams a
Louise Cropper ddiolch i bawb am y
lIu cardiau ae anrhegion ar ddathliad

I

Bwydydd. LI)'~iau, Diodydd, GJan
Sirdar, Patrymau. GwciU Aero

ARCHEB\VCH EICH TEGANAU
ATY NADOLIG, YN CYNNWYS

BEICJAU BMX
Agored 7.30 a.m. - 6.30 p.m.

Agored tan 8.00 p.m. nos Wener a
9.30 - 12.30 fore Sui

ArchebWch dros y ff5n - fe';
danfonwn at eich drws

Mae mwy 0 ddewis
nag erioed gan

JOHN A ROBERTS
GRIFFITH

Y STORFA
SGWAR LLANRUG
Ffon: Caernarfon 2790

edrych ymlaen yn elddgar at wyliau'r
hanner tvrnor. nid felly gofalwraig
ffyddlon, Mrs Rowenna Williams,
Llwyn Derw. Ar 51 dwy flynedd ar
bymtheg 0 wasanaeth clodwiw i'r
ysgol, rhoddodd ei mop o'r neilltu am
y tro olaf ddydd Gwener, - yn
annorfod oherwydd el hrecbvd.

Cafwyd gwasanaeth Diolchgarwch
go arbennig eleni felly, gan fod
gennym gymaint i ddiolch amdano i
Mrs Williams. Diolchwyd iddi yn
ddiffuant iawn gan Mr Len Jones,
gwerthfawrogodd ei gwasanaeth
di-rwgnach ei gofal aruchel o'r ysgol
a'r palnt, a'i gwen siriol a goda; cafon
pawb bob bore

Fel gwerthfawrogiad o'i
hymroddiad i'r ysgol. cyflwynwyd
dau ddarlun iddi gan blant a staff yr
ysgol- un 0 Fachwen a'r Wyddfa yn y
cefndir, a'r lIall 0 Aton Glaslyn.
Derbyniodd fasged 0 flodau gan
Yvonne, plentyn hynaf yr ysgol ac
Eigan yr ieuenqaf.

Su plant y tri dosbarth yn brysur yn
ystod yr wythnos yn tynnu lIun,
sgwennu storrau a cnerddi am Mrs
Williams. Derbvnlodd ly1r IloHion. 'Yr
Ysgubell Aur', gan Mr Gwyn Mowll. a
thap o'r gwasanaeth

Ar ran y llvwodraeth ....'Yr.anfonodd
Mr Glyn Evans, Iythyr I ddiolch iddl
am ei gwasanaeth diflino IYsgol Tan
y Coed. Ategwyd y diolch hwnnw
gan Mr Aled Green vn y gwasanaeth

Dymunwn bob hapusrwydd ichi
Mrs Williams ar eich vmddeoliad, a
chofiwch fod croeso mawr bob
amser i chwi yn yr ysgol. Dlotch yn
tawr, oddi wrth Staff a phlant yr
ysgol.

Bydd gwyliau achlysurol ddydd
Gwener Tachwedd 22 a dydd Llun
Tachwedd 25

Ydl, mae bywyd yn dechrau yn
ddeugain oed i rhai! Dydd Mawrth,
Hydref 22, bu Mr Len Jones briodi.
Pob hapusrwydd a Iwc dda I chi a Mrs
Jones oddi wrth bawb yn yr ysgol a
phentref Penisarwaun.
CLWB Y MERCHED: Med; 24 cafwyd
cwis gan Mrs Nant Roberts.
Rhoddwyd y te gan Mrs B.E. Hughes
a Mrs Mary Davies. Enillwyd y raftl
gan Mrs Nant Roberts. Hydref 22
roedd ffilm gan Fyddin yr
lachawdwriaeth.
GWELLHAD: Clywsom fod Mr Sam
Parry wedi bod yn yr ysbyty yn
ddiweddar ac hefyd Mr Irfon Hughes,
Ty'n 'Rardd, Waen.

Gobeithio fod y cefn yn well Mrs
Larsen, a bod coes Mrs Porter yn dall
wella

I chi 011sy'n cwyno 0 afiechydon,
brysiwch wella i gyd

CLYVB YR HEULWEN' Hydref 15,
croesawyd MIss Mair Foulkes, a

8

DEINIOLEN
Ffon:

LLANBERIS 870545
Gwasanaeth 'run diwrnod
os ffoniwch cyn 10 o'r

gloch y bore

•

IDRWSIO'R
TElEDU
NEU'R
RADIO
FFONIWCH ...

YR URDD: Mewn cyfarfod yn Ysgol
Tan y Coed yn ddiweddar
penderfynwyd yn unfrydol fod
cangen yr Urdd ym Mhenisarwaun
yn awr i fod yn adran Bentref. Golyga
hyn y gall plant 0 7 oed i 14 oed
ymuno. Cynhelir y cyfarfodydd yn yr
ysgol ar nos Fercher 06 o'r gloch tan
7. Tal aelodaeth am y flwyddyn fydd
£1.
Dyma restr 0 weithgsreddau mis

Tachwedd:
Tachwedd 6: Video SiwperTed.
Tachwedd 13: Sgwrs gan Mr a Mrs
Geraint Williams, Careb,
Penisarwaun. Tachwedd 20:
Dawnsio Gwerin gyda Mr Len Jones.
Tachwedd 27: Chwilen.

Cofiwch blant y bydd diod 0 oren a
chreision i'w cael ymhob cyfarfod -
pris 15c.

RYGBI: Gan fod nlfer 0 fechgyn wedi
dangos diddordeb mewn chwarae
rygbi, bydd Mr Meirion Richards,
Shamba, yn garedig iawn yn
hyfforddi'r hogiau bob bore Sadwrn
am 10 o'r gloch hyd 11 o'r gloch.
Diolch i Mr W.H. Griffith am roi
menthyg cae iddynt.
CAPEL BOSRA: Hydref 6 am 2 o'r
gloch bu plant yr Ysgol Sui yn
cymryd rhan yng ngwasanaeth
Cymdeithas y Beiblau yn Ninorwlg.
Diolch j chwi blant am wneud eich
rhan mor dda.
Cafwyd gwasanaeth Diolchgarwch

ganddynt fore Sui Hydref 20 am 10
o'r gloch. Daethant a Ilysiau,
ffrwythau a blodau iaddurno'r bwrdd
'Diolch'. Gwasanaeth 0 Ddiolch a
Gobaith gafwyd. Diolch am holl
adnoddau'r ddaear, a Gobaith y cant
eu rhannu'n deg i ddiwallu
anghenion pobl y Trydydd Byd, a
gobaith y daw'r freuddwyd 0
Heddwch Byd Eang yn wir yn fuan.
EGLWYS Y SANTES HELEN: Cafwyd
gwasanaethau Diolchgarwch
lIewyrchus ddydd Sui Hydref 20.
Offrymwyd y Cymun Bendigaid gan y
Parch Archddeacon Bailey Hughes a
derbyniodd roddion y plant. Cafwyd
eitem 0 ganu gan blant yr Eglwys a
diolchwyd iddynt am ddysgu eu
gwaith mor dda. Anfonwyd y
rhoddion i Gartref yng
Nghaernarfon. Am 4.30 pm cafwyd
gwasanaeth Gosber a phregeth gan y
Parch Ganon R.D. Roberts, BA,
Llanfairpwll. Diolchwyd i'r ffrindiau
fu'n addurno'r Eglwys mor hardd

Nos Lun, Hydref 21 cynhaliwyd
Ffair Cynhaeaf yn Neuadd yr Eglwys.
Gwnaed elw 0 £181 tuag at dreuliau'r
Eglwys. Diolch i bawb a gefnogodd.

Cafwyd pregeth Dlolchgarwch gan
y Parch Michael L. Thomas, Bangor
YSGOL TAN Y COED A'r plant yn

Gohebydd: Mrs Ann Evans, Sycharth (872407)
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MERCHED,
DYNION, PLANT!
I gael torri a thrin

eich gwallt
YN EICH CARTREF
( )cysylltwch a

CHERYL
WARD

Mobile Hairdressing
9 Porth Gogledd
DEINIOLEN
Ffon: Llanberis
870911

i drefnu amser

Gohebydd: Mrs J.E.Elis, 8Glan rafon
(870733)
llONGYFARCHIADAU j Mr a Mrs
Gwilym Searell Jones, Gwynant ar
ddathlu eu priodas ruddem, a phob
dymuniad da iddynt i'r dyfodoL
GWAElEDD - Dymunir gwellhad
IIwyr a buan i Mr Arthur Williams,
Pennant sydd ar hyn 0 bryd yn
derbyn triniaeth yn ysbyty
Llandudno. Gobeithlr ei weld adref
yn fuan.
DIOLCH- Dymuna Mr a Mrs Gwilym
Searell Jones ddiolch yn ddiffuant
;'w teulu, ffrindlau a chymdogion am
y rhoddion a dymuniadau da ar
achlysur eu priodas ruddem.
DIOlCH - Dymuna Neil Price, Glyn
Peris, ddiolch i bawb am yr
anrheglon, y dymuniadau da a'r
cardiau a dderbyniodd ar
ddechreuad el gwrs colegol.

NANT PERIS

lein 0 Gaernarfon i Lanberis gael ei
hadeiladu! Diddorol fyddai
darganfod pwy oedd y William
Jones bwnnw 0 Glwt y Boot a
drefnodd yr excursion. Tybed a
oedd rhai 0 ardalwyr Clwt y Bont ae
Ebenezer befyd ar y trip? Os oes
rhywun ag unrhyw wybodaeth,
cysylltwch a mi.
Cwestiwn mis Tachwedd

Beth yw'r cysy Iltiad rhwng
Latrobe Street. Melbourne,
Awstralia, a dau bentref ym mro'r
'Eco'?

Anfo nwch eich atebion at
Drefnydd y Gymdeithas. Dafydd
W. Thomas, Bron y Nant, Uanrug.
(Ffon: Caernarfon 3515)

BWSIAU ARFON
LLANRUG
(ERIC MORRIS)
Ffon: Caernarfon 5175

neu Bangor 51981

AM DRIP CYFFYRDDUS, DIOGEl A RHAD
I BlE BYNNAG Y BO . . .

AETH ymis diwethaf heibio'n gyOym; yn rhy gyflym mae'n rhaid i
unrhyw un wneud ymholiad ynglyo a ehwestiwn y mis. Doedd neb
wedi eynnig ateb! Roedd amryw 0aelodau'r dosbarth Hanes Lleol yn
LJanrug yn cynnig gwahanol atebion, gan enwi capeli Llanberis igyd
bron, ae un yn eynnig mai Capel bach y Clegir oedd y cyntafi drefnu
trip Ysgol Sui ar y tren, Ond doedd yr un ohonynt yn gywir.
Y cofnod cynharaf y deuthum jar

ei draws ynglyn a thrip Ysgol Sui ar
dren oedd mewn traethawd ar
hanes Ysgol Sui M.e. Llanrug gan
'Aelod o'r Ysgol' - buddugol mewn
cystadleuacth yn Eisteddfod Capel
Llanrug yn 1936. Yo y traethawd
mae'n son am drip i'r plant yn 1866.
"Yn y flwyddyn /866 mi wnaeth

Willialn Jones, C/WI )1 Bont,
gytundeb gyda Cl~mni y rheilffordd i
redeg excursion rhwng Bangor a
Birkenhead, ac rru benderfynodd
Ysgol Sui Llanrug ymuno . /
gYCllWY", y cwestiwn oedd; pa fodd i
gludo y plant a phawb arail 0
Lanrug I Fangor, ac wedyn, )'11 y
nos, a Fangor i Lanrug Nid oedd ~'r
adeg honno, )'r 1411 motor car na dim
o'r fath, ac ond ychydig iawn 0 r--------------
gerby dau. Ond I"; ddaeih Llanrug
drwyddi .)n lied ryfedd. I gario .\
plant Ileiaf o Lanrug i Fangor ac > II
61.mi gaed dK')' drol, ac In, osodwyd
planciau b) chain ar draw S .\' troliau,
ac VIla rhodds..)'d v plant lleia]
ynddynt ac yr oeddynt Yf' hynod 0
gyfforddus. Wedyn. aelh J' ,I,afl
fwyaf g)'da'r ceir gwylltion i ymyl y
FelinheJi, a cherdded odd; yno I

Fallgor, ac In; gerddodd y g~veddill
)'r holl ffordd i Fallgor. Yr oedd y
(relll gycllwyn ILia 7.30 yll Y bore, ac
I gyrraedd )'1' 61 tua 10.00 )'n Y nos.
Aeth pob peth Iteibio .VII IIWy/US
,awn, dim and fod y tren ar 61 ei
lIalllser J'n cyrraedd ylz 61, ac erb)"1
i'r rroiiau g.y,rae{Jd Llallrug )'r oedd
rhwIlg IlalIller alvr wedl hallller IIOS
ac UI' o'r gtoch v bore."

Felty. os cywir yw'r adroddiad
uchod. roedd trip Ysgol Sui 0
Lanrug yn defnyddio treo cyn i'r

CYMDEITHAS HANES
BRO 'ECQ'R WYDDFA'

r•t

fe gafwyd cyfarfod arbennig i'r bobl
ifanc. Y siaradwr gwadd oedd Miss
Susan Rice Hughes, athrawes ifanc
yn Ysgol Tryfan, Bangor. Cafwyd
sgwrs ddlddorol. a bendithiol iawn
ganddl, ar 'Ie Cerddoriaeth fodern yn
addoliad yr Eglwys.' Roedd yn
amlwg i'r bobl ifanc fwynhau eu
hunain yng nghwmni Susan Be yn
falch iawn o'r cyfle i ganu amryw 0
ganeuon modern Cristnogol.
Diolchodd y gweinldog, y Parch John
Morris, yn fawr i Miss Susan Hughes
a gobeithir cael ei chwmni eto yn y
dyfodol.

,
cyfle i ddieithriaid gyfrannu ar y
noson - gobeithiwn y bydd hwyl a
diogelwch yn un mor uchel ar y
noson - croeso cynnes i bawb.
llONGYFARCHIADAU i Christine
Ann Jones ar ddathlu ei 18 oed ar
Hvoref 16 - pob dymuniad da i'r
dyfodol
COFIWCH am y parti Nadolig yn
Neuadd Henllys, Rhagfyr 20 -
cysylltwch a Gwyn Mow!, Dafydd
Ellis, Jackie Jones a Carol Houston.
CYFARFODIEUENCTID- Nos Fawrth
Hydref 1,yng Nghapel Brvnrefail MC,

TEGID
PRITCHARD

CANOLFAN CARPEDI
WAUNFAWR 291

Hefyd ail-osod carpedi
...

gyda'r offer mwyaf
modern, diweddaraf, sydd

ar gael. Am fanylion
cysylltwch a

CARPEDI
GLAN!

Mynnwch driniaeth

STIMVAK

Gohebydd: Dafydd Ellis, Gweledfa
(871223)

DIOLCHGARWCH- Dydd Sui, Hydref
13, cynhaltwyd Gwyl Ddiolchgarwch
Capel Brynrefail. Cyfarfod y Plant a'r
Bobl Ifanc a gafwyd yn y pnawn a
chafwyd anerchiad gan y Gweinidog,
y Parch John Morris. Diolchodd Mr
Morris I'r plant a'r bobl ifanc am
gymryd y cyfarfod a hefyd i'r
athrawon, MIss Lowri P Jones, a Mrs
Carol Houston am eu hyfforddi hwv.
Y Gweinidog a bregethodd yng
Ngwasanaeth yr Hwyr
BEDYOD - Yn ystod y Gwasanaeth
yng Nghapel Brynrefail, Medi 29, fe
fedyddiodd y Gweinidog. y Parch
John Morris, Amy Lynn Lambert,
geneth fach Ken a Bethan Lambert,
Clwt y Bont.
CYMDEITHAS Y BEIBLAU- Dosbarth
Deiniolen Cynhaliwyd cyfarfodydd
blynyddol y Gymdeithas eleni ddydd
Sui Hydref 6 yn Ninorwig - cyfarfod y
prynhawn yn Eglwys Dinorwig (MC)
a chymanfa ganu'r hwyr yn Sardis,
Eglwys y Bedyddwyr Cvnrvchrotwvd
Ysgol Sui Brvnrefail yng nghyfarfod y
prynhawn mewn datganiad o'r gan
'Dlolch am y Galr' - y geiriau a'r
gerddoriaeth gan Miss L.P Roberts.
Yn eymryd rhan yr oedd Alwen a
Caron Jones, Meinir a Marian Jones,
Eluned Roberts, Nicola Houston,
jacqueline, Glenda a Paula Walters.

I ddathlu B/wyddyn Ryngwladolleuenctid mae aelodau'r C/wb wedl bod yn
brysur yn codi arian ar gyfer 'Scanner' Ysbyty Gwynedd. Y mae eu
hymdrechlon wedl codi cyfanswm 0 £89.41.

Co.

Einir a Catrin Gwyn, Joanne, Maria ac
Eira Wyn. Casglwyd y swm 0 £21.85
gan Caron Jones, Carol Houston,
Joanne Evans a Jacqueline Walters
a'i drosglwyddo ar ran Eglwys
Brynrefail (MC) i Gronfa Cymdeithas
y Beiblau.
SEFYDllAD y MERCHED - Cafwyd
ymweliad ~Gorsaf Drydan Dmorwiq.
dan arwelruad Mrs Val Davies.
Dychwelodd y grwp i'r ysgoldy f
fwynhau lIuniaeth a ddarparwyd gan
Carol Houston ac Eirianwen Evans.
Rhoddwyd anrheg y rnis gan Jennie
Hughes ac te'i enillwyd gan Mrs
Hasson Mae'r merched hefyd yn
brysur ymarfer dau dim dartiau at
chwaraeon cynghrair Gogledd
Cymru Sefydliad y Merched.
ClWB Y MAMAU - Yng nghyfarfod y
mis yn yr ysgoldy, trefnwyd cwis
rhaglenni teledu gan Jackie Jones a
Helen Jones. Darparwyd y te gan
Audrey Roberts a Sheila Williams.
Rhoddwyd anrheg y mis gan Jennie
Hughes ac fe'l enillwyd gan Ann
Parry.
Trefnwyd Iddarparu 'Lobsgows' ar

gyfer y noson tan gwyllt.
Bydd y wibdaith flynyddol i siopau

Caer ar Dachwedd 23 - cysylltwch a
Mrs Helen Jones.
NOSON TAN GWYLl T - Tachwedd 5
yn y cae chwarae. Diolchwn i bawb
am gyfrannu mor hael at y casgliad a
wnaethpwyd 0 ddrws i ddrws. Bydd



AM ERAILL,
YN ENWEDIG
YR HENA'R
IFANe lAWN.
PEI{)IWCH BYrH
ATHAR.J.JTAJI
GWYLLT.
CA/)WCH

ANIFEILIA'()
ANWES YN

y T9/

TANlwaH NHWo HYlJ BRAICH
ASEFYLLY~~L
PEIDIWCH"

l'hoe.MYND YN ()L
AT YTAN GWYLLT
lJNWAtrffY
BYDOWCH WEDI
EI GYNNA(J-FE
ALLECHQAEL
LLONlJ PEN.'

Bu plant safon 3 a 4 Y gol
Cwm-y-Glo yn ymweld ag
AmgueddIa T. Rowland Hughes yn
Llanberis yn ddiweddar. Mae'n
amlwg fod y plant wedi ennyo
diddordeb yng ngwaith y lIenor, yn
cnwedig ar 61gwylio rhaglen deledu
'Hyn 0 Fyd' oedd yn olrham hanes
T. Rowland Hughes. Roedd cael tro
o gwmpas Angorfa yo brofiad
gwerthfawr.

..

OLRHAIN HANES T. ROWLAND HUGHES

Cogyddion Cwm-v-Glo yn arddangos eu dosbarthiadau.

Cafwyd syniad ardderchog gan wrthi'o ddyfal yn coginio pob math
ddisgyblion ysgol Cwrn-y-Glo fel o ddanteithion.Ar ol paratoi toman
ymgyrch Dlolchgarwch. Bu'r plant go lew trefnwyd arwerthiant

cvhoeddus yn yr ysgol. Gwerthwyd
bob briwsionyn a chasgJwyd £40.

Pcnderfynwyd rhannu'r arian
r h w n g dau achos teilwng.
Anfonwyd £ 15 i Gymdeithas
Ryngwladol y deillion, sy'n cynnal
clinigau yn Affrica yn bennaf.
Dewiswyd rhoi'r gweddill (£25) i
achos lIeol, set Cronfa Sganner
Llanddaniel. Sefydlwyd y gronfa
yma gan Ifan Morris - tad y Parch

y Parch John Morris yn derbyn y rhodd. John Morris, LJanrug.

.
I

EDWARD ELIAS
GWEN Y WAWR

LLANRUG

RHIFYN RHAGFYR
Deunydd i law erbyn

TACHWEDD 20

COGYDDION YSGOL CWM-Y-GLO

A bithau'n dymor Diolchgarweh, mae'o amJwg fod y gair bach pwysig
hwnnw - DIOLCH yo cael rban amlwg ar dudaleo yr ifane y tro yma. Dioleh
i'r rhai obonoch sydd wedi eyfrannu i'r dudalen - daliwcb ali.

MORRIGAN ELUS
Safon 3

Yn awr deeth yr amser ymddeol 0" swydd
Rhaid gadael yr yagol Ir billawer mlwydd
Deeth amser rhoi heihio g~enhllu'r lie yn
syth,
A rhol ei mop bach gwlyb yn y gomel am
byth.

A pheidiweh ag enghotio Gwyn, y el bach
del
Sy'n helpu el festres yn arbennig 0 awel.
Mae'r ysgol yn berffaith, yn dwt ae yn '6n
Mrs Williams yW'r gorau - dyna yw eln
cAn

Mfa Williams y glanhawrelg
Yn dod i lawr yr alit
I lanhau yr ysgol
Gyda'i phweed fach.

Glaohawr ein bysgol ni yy, irs
Williams. Mae ganddi wallt gW) n.
Byr ydy hi mae ganddi I)gaid glas a
dannedd g\\yn fel marblis. Mae hi'n
annwvl iaw n a ffeind. Mae hi'n•
cadw'r ysgol rei pin mew n papur.
Yn y nos mae Gwyn yn dod i gadw
cwrnni iddi Diolch yn fawr iawn i
chi Mrs Williams am gadw'r ysgol
mor lein a'n gwoeud ni'n hapus,

LOUISE JONES
(7 oed)

RHIAN GREEN
(8 oed)

Bu Mrs WiUiams yo lanhawr am
ddwy Oyoedd ar bymtheg. Mae Mrs
Williams yn fach gyda spectols ae
mae yn annwyl a eharedig ac yn wen
i gyd. Mae ganddi Ilygaid glas fel
mor a dannedd fel eira. Mae'o llnau
yr ysgoJ lei aur yn sgleinio ae yn y
DOS mae Gwyn yn ei ebadw'n ddiogel
rhag Ilygod mawr ffyrnlg. Y mae Mr
Williams yo dod i'r ysgol hefyd i
gario pethau trwm. Diolch i Mrs
Williams a Mr Williams a Gwyn a
hwyl fawr.

EIN MRS WILLIAMS ANNWYL NI

Ar 61 cyfnod 0 ddwy flynedd ar
b y m t h e g 0 wasanaeth fel
gofalwraig, daeth yo amser i Mrs
Williams ffarwelio a phlant ysgol
Tan-y-Coed. Dyma ymateb rhai o'r
plant fel gwerthfawrogiad o'i
gwaith.

FFARWELIO

DlLYNWaH YCYFARWYODIADAlJ
AR B08 UN-DEFNYIJDIWCH
FFU.CHLAMP I WELD-NIDMATSEN.'

10

OSIAN DAFYDO
(9 oed)

Mae Mrs Williams wedi glanhau
ein hysgol ni ar 61 dwy flynedd ar
bymtheg. Un dlos ydi hi gyda lIygaid
glas gloyw a gwa'ft cyrtiog gwyn fel
yr eira a gwen fawrffeind bob amser.
Un fach fel mam ydi ond mae nain a
mam yn deud, "Mae popeth bach yn
dlws." Tra fydd hi yn glBnhau yr
ysgol fel palas bydd Gwyn y ci bach
yn cadw cwmpeini iddi. Un gwyn i
gyd gyda dim smotyn du yw'r ci. Ond
mae Mrs Williams yn ymddeol achos
mae ei choes wedi cae' dotur. Ta, ta, a
Iwc dda.

Safon 4
DYFAN EVANS

Mae'n siwr nad anghofith eln hysgol ni.
Glanhawraig erdderehog dros ben oedd
hi.

Dwy flynedd ar bymtheg
o hwyl • sbri
ond mae Mrs Williams yn ein gadael ni.
Rwy'n slwr fod dagrau yn eronl yn ei
lIygald.

DYFED WYN JONES
Safon 4

Hen wraig fach mor annwyl
Yn gweithio mor dda
Mae'n ddynas reit gomic,
Mae ganddi jocs da.
Gofalwraig yn byw yn ben Ion
Tan-y-coed
"Llwynderw" fu enw ei bwthyn
erioed.
Gweithio yn ddiwyd
Bob diwrnod yn deg,
Ar 61noson goffi tan chwarter i ddeg.
Cerdded i fyny a'j chi bach gwyn.
Ar fore dydd Mercher, fe garia y bun.

and diwedd fu hanes y gweithio i gyd
Ahithau'n dal i fywyn ei bwthyn bach
clvd.
Mrs Williams, ein ffrind, fe gofiwch
erioed
Yr hwyl fawr a gawsoch yn ysgol
Tan-coed.

Mrs Williams yn derbyn rhodd a
dymuniadau gorau Mr Gwyn Mowl y
prifathro.

I
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Cymeradwyir gan yr Adran
Drafnidiaeth

•

D L
PRITCHARD
43 glanffynnon
LLANRUG

CAERNARFON 5112

* Gwasanaeth 7 diwnod
* 0 ddrws iddrws
* Control Deuol

BRO
Hofran ar adenydd brau,
fry uwchben,
ar gop a coron Eryri.

Islaw'r traethau aurfeIY!l.
mae'r mor yn cyrLio'n ffrilen wen,
yna'n ymestyn t'r gorwel pelt.

Byddinoedd 0 forgrug,
yn sefyll yn stond yn eu caeIau,
clytwalth 0 gaeau,
dan borffor y bryniau.

Crisial clir,
gan gysgod Elidir,
01 ere}tnia u.

• •ar grelgtau gwyn.
Yrnen chwarel wag
heb dine yr cbill a'r cYn.

Hir, bOrnyn craffu ar ryfeddodau fy
mro,
cyp trol ar cy adain,
a hedeg i ffwrdd.

KAREN JONES

• RO ANDS
MONUMENTAL MASONS

LLANRUG
Ffon: Caernarfon 2898

(Sefydlwyd ers dros 35 mlynedd)

Crefftwaith Ilaw, e.e., Old English/Gothic
gan un a thros 32 0 flynyddoedd 0 brofiad

Cerrig newydd a gwaith adnewyddu:
dim ots pa mar bell

Stoc helaeth a'r cerrig gorau:
dyfynbris am ddim

AR AGOR 6 DIWRNOD YR WYTHNOS

Oysgwch yrru'r car gydag

V.y.o.
YSGOL YRRU

OFALUS

Rha;0 wynebau Ilawen y fro yn mwynhau naws y Nason Roc.

Nid 08S na mynydd na mar
Yn amyylchynu'r lIecyn,
Dim ond cae a rhostJr
A chars.
Dirgel yw'r man y cwyd y ffrwd
Dirgel yw'r man y diflana i'r mar.
Ond rhwng y cae, V rhostlr a'r gors
Bu'n Nlagra, Mississippi a'r Nil i mi
Yml, Ir ei glannau
Treuliais oriau fV mhlentyndod
Yma, bQm yn ymladd 'Moby Dick'
A 'Jaws'; a hwylio ar fwrdd y'Victory'
Ar donnau ciaear y ffrwd
Diflannodd tv mhlentyndod
Ond erys y ffrwd, y cae, y rhostir
A'r gars,
Eiddo araill ydynt ballach.
Rhith yn tv nghot yw lIecyn fy mro.

SION LLWYD ELlS

BRO

Brifysgol ym Mangor am ddiwrnod.
Cafwyd darlithoedd gan Yr Athro
Bedwyr Lewis Jones, Y Dr Deree
Llwyd Morgan, Branwen Jarvis, Yr
Athro Gwyn Thomas a Dafydd Glyn
Jones ar y lIyfrau gosod.

Bu'r chweched dosbarth yn
cystadlu hefyd, a thipyn 0 waith erafu
pen gafodd y beirniaid yn dewis y
goreuon. Bethan Jones, Llanberis
gipiodd y wobr gyntaf, Manon
Williams, Bethel yn ail ae Ann
Vaughan Evans 0 Lanberis yn
drydedd.

Diolch i'r holl ddisgyblion am
gystadlu.
EISTEDDFOD LLANRUG: Bu nifer 0
ddisgyblion yr ysgol yn cystadlu yng
nghystadlaethau Ilenyddol
Eisteddfod Llanrug eleni. Y testun
rhyddiaith ar gyfer blwyddyn 1 a 2
oedd 'Mae gen i freuddwyd' Tasg
anodd oedd dewis y goreuon
meddai'r beirniaid. ond y pedwar a
ddaeth i'r brig o'r deunaw oedd:
1. Lowri Williams, Llanrug; 2. Bryn
Jones, Llanrug; 3. Mared Sutherland,
Deiniolen a John Elwyn Jones,
Llanrug.
Y testun rhyddiaith ar gyfer y

drydedd a'r bedwaredd flwyddyn
eleni oedd 'Y Strelc' - testun amserol
iawn. Bu'r ymgeiswyr yn tratod streic
y glowyr, streic fawr chwarel y
Penrhyn, streic mewn ffatrioedd a
hefyd streic yr athrawon. Angharad
Price 0 Fethel oedd yn gyntaf; lona
Pritchard, Llanrug yn 811 a rhannwyd
y drydedd wobr rhwng Rebecca
Hughes. Llanrug; Elaine Lewis,
Penlsarwaun a Sloned Williams,
Penisarwaun.
Yn y gystadleuaeth barddoniaelh

i'r drydedd a'r bedwaredd flwyddyn
ar y testun 'Bro' y buddugol oedd
Sion Llwyd Elis, Llanrug, cipiwyd yr
ail wobr gan Karen Jones. Llanrug: a
rhannwyd y drydedd wobr rhwng
Angharad Price, Bethel a Catrin
Gwyn, Llanrug.

PAIFATHRO'R NORMAL YN
YMWELD A'R YSGOL: Daeth Mr
Ronald Williams, Prifathro'r Coleg
Normal, Bangor i'rysgol ar Hydref 10
i siarad a'r chweched dosbarth am
golegau hyfforddi a'r cymwysterau.
Diolch i Mr Pleming am drefnu'r
ymweliad.
PARTI NADOLIG: Ar nos lau, Hydref
17 cynhaliwyd gweithgareddau
noddedig i gasglu arian ar gyfer
cynnal Parti Nadolig i ddisgyblion
Ysgol Pendalar, Caernarfon. Diolch i
bawb a fu mor garedig A noddi'r
disqvbhon,
YMWELIAD MR JAMES CLARKE: Yn
ystod y mis cafwyd ymweliad A'r
ysgol gan Mr James Clarke,
Cyfarwyddwr Coleg leuenctid y Bala.
Bydd yn dychwelyd yn ystod ail
hanner y tymor i siarad a rhai 0
ddisgyblion yr ysgol.
GWOBRWYO: Yng Nghyfarfod
Llywodraethwyr Ysgol Brynrefail,
nos Fawrth, Hydref 15,
penderfynwyd gwobrwyo'r
disgyblion canlynol:
SAFON 'A': Gwobr y Dr Lloyd
Williams i'r bachgen a'r canlyniadau
gorau - Peter Sharpe, Bethel. Cafodd
Peter radd A mewn Mathemateg,
Ffiseg a Chemeg.
Gwobr Mr I.l. James am Ffiseg -

Harn Aheinallt Parry, Deiniolen -
gradd B mewn Ffiseg

Mae rhai disgyblion yn sefyll
arholiad mewn Mathemateg
Ychwanegol a c Ystadegau ar
ddiwedd eu blwyddyn gyntaf yn y
chweched dosbarth. Penderfynwyd
rhannu Gwobr Mrs Nell Owen am
ganlyniadau Mathemateg rhwng
Dewi Lewis, Deiniolen a Neil
Wannop, Bethel. Cafodd y ddau radd
'A' mewn Mathemateg Ychwanegol
ae Ystadegau.

Ychwanegwyd at werth ariannol y
gwobrau uchod 0Gronfa Mary Parry.

Rhoddwyd gwobrau i'r isod 0
Gronfa Mary Parry a Chronfa David a
Jane Jones:
Safon '0'; Aila Heatherly, Kirsty
McCann, Rhian Powell, Anna Wood,
Vaughan Llywelyn Hughes, Rheon
Iwan Larsen, Enid Price, Janet
Elisabeth Hughes, Einir Wyn Lewis.
Gareth Wyn Williams, Christopher
Jones, Matthew Ingle, Louise
Bernard, Jean Audrey Roberts, Ffion
Eryl Jones, Sandra Griffith, Sharon
Vaughan Williams.
T.A.U.: Fiona Lloyd Jones, Ann
Vaughan Evans, Linda Morris, Kevin
Jones, Colin Thomas
YSGOL UNDYDD: Dydd Mawrth,
Hydref 1af, aeth disgyblion o'r
chweched dosbarth sydd yn
astudio'r Gymraeg i Goleg y

grwpiau gorau yng Nghyrnru ar
gyfer noson dda - maent yn deffro'r
gynulleidfa ae yn eu denu i ymuno
yn y canu.

Uchafbwynt y noson ocdd Y
Brodyr, sydd wedi datblygu 0 nerth
i nerth i fod o'r un safon a grwpiau
fel Maffia. Er gwaethaf y drasiedi
ddychrynllyd gyda marwolaeth
Huw Huws - canwr y grwp, rwyf yn
faleh iawn 0 ddweud eu bod yn dal i
berfformio'n gyson a gwella'u
cancuon. Y Brodyr a enillodd y
wobr am y caset-sengl orau'r
fJwyddyn gyda 'Syched' yn Noson
Wobrwyo Sgrech eleni. Ond, ers
hynny, gyda rhyddhau eu sengi
gyntaf, daeth cam pendant ymlaen
o'r tap blaenoroJ. Maent wedi
perffeithio eu swn arbennig cu
hunain - nes ei fod yn byrlymu o'r
llwyfan. Roeddent yn chwarae eu
caneuon poblogaidd fel 'Draws
Donau' a 'Lleisiau mewn
Anialwch', yn ogystal <i'u caneuon
cyffrous diwcddaraf.

Yn anffodus, roedd yn rhaid i'r
noson orffen am harmer awr wedi
dcg: buasai pawb wedi bod yn fwy
na bodlon gwrando amynt am awr
arall. Mac angen Ilawer mwy 0
nosweithiau roc Cymraeg yn cin
hardal ni, ac rwyf yn sier nad fi yw'r
unig un sy'n edrycb ymlacn at noson
o'r fath y fJwyddyn nesaf.

YSGOL UWCHRADD BRYNREFAIL
(Adolygiad Einir Parri)

Yn ystod penwythnos eyntaf mis
•

Hydref eleni, eafwyd yr Wyl Werin
fJynyddol yng Nghaernarfon. AI y
dydd Sadwrn cafwyd dawnsio
gwerin hyd strydoedd y dref, a
thwmpatb dawns yn y nos. Ond, yn
sicr, uchafbwynt yr wyl i ieuenctid
yr ardal oedd y nos Wener, pryd y
cafwyd noson roc. Y grwpiau eleni
oedd Chwyldro, Dinas Naw a'r
Brodyr. Roedd y neuadd yn llawn,
gydag ieuenctid wedi heidio yno 0
mor bell a'r Wyddgrug ac Ysgol y
Creuddyn, Llandudno.

Dechreuodd y noson gyda
Chwyldro - grWp ifanc addawol
iawn 0 Gaernarfon. Mae'r grwp
yma yn datblygu'n grwp poblogaidd
iawn, ac maent yn sicr yn uehel iawn
ar y rhestr o'm harwyr i. Ar 01 dwy
gan roedd y gynulleidfa wedi deffro
drwyddi, ac yn dawnsio'n wyllt i'w
cancuon. Roedd eaneuon fel
'Bwystfil' a 'Mab y Bwthyn' yn
tucddu i fod yn fwy poblogaidd. AI
01 chwarae eu set bu'n rhaid iddynt
ddod yn 01 unwaith eto.

Erbyn i 'Dinas Naw' ymddangos.
roedd y gynulleidfa wedi mynd i
hwyl y noson. Roedd Ian Gill. y
canwr, yn gwybod yn union sut i
ennyn diddordeb a chael y
gynulleidfa i ymuno yn set y grwp.
Erbyn diwedd eu perfformiad
roedd Ueisiau pawb yn groch. Cyn y
noson, nid oeddwn wedi sylweddoli
pa morddaoedd Dinas Naw,ond yn
sier eredaf mai nhw yw un O'T

NOSON ROC VR WVL WERIN



PRIODAS RUDDEM -
Llongyfarchiadau iMr a Mrs Richard
Evans. Afon Rhos, ar ddathlu priodas
ruddem yn ddiweddar. Nos Sadwrn,
Hydref 19, roedd y ddau yn meddwl
eu bod am gael pryd 0 fwyd gyda'r
teulu mewn gwesty Ileal. Ond roedd
syrpreis wedi ei threfnu ar eu cyferl
Pan alwasant yn Glan Gwna.
Caeathro, ar au ffordd, yno yn aros
amdanynt roedd dros gant 0 deulu a
ffrindiau, rhai ohonynt o'r Alban a
Llundain. Roedd hi hefyd yn digwydd
bod yn benblwydd ar Mr Evans Ac
nid dyna'r cyfan Cafodd Mr Evans,
sy'n gweithio i'r mab a drefnodd hyn i
gyd, wythnos 0 wyliau i fwynhau ei
hun gyda'r teulll a'r cyfelilion oedd
wedi teithio mor belli gyd-ddathlu ag
o a'j wraig.

DIOLCH - Dymuna Mr a Mrs Cecil
Williams ddlolch j'w perthnasau,
cymdogion a ffrindiau am eu
hanrhegion a'u dymunladau de ar
achlysur dathlu eu priodas aur.
Diolch yn arbennig i Mrs Dilys Jones,
warden Hafan Elan.

Mae ollya • Cac yn annwyl lawn
Gyda gwen 8r eu hwyneb, bob bore a
nawn,
Ond mae'n dcfaWEITHIA fod Cec ddim yn
clywad.
Neu mi fesa'n I heglu hi I fyw ar y lIeuad.

Bardd Cocos
Nell Hughes, 24 Hefen Elan.

ClWB CANT - Enillwyr Hydret - 1
Terry Jones 2 Dr Eirwen Gwynn 3
Deinlol EVans

I'r ddau fu'n cywir garu,
Boed dymuniadau lion,
Ar ddathlu hanner canrlf
Ym myd y fodrwy gron,
Fe drefnwyd gwledd i'w chofio,
oanteithion fit y gwlith,
A Ces yr hen chwaralwr med,
Yn franln yn au plith.

JOHN DAVID EVANS (Joni lard)

BQm yn ei gwmni ganwaith,
Yn twyllo'r brithyll man,
Am gyrion hen y Marddwr,
Wrth odreu Carreg FrAn;
Mor hapus oedd y dyddiau,
Ymhlith pysgotwyr bro,
'Rhen Phillips, llew, ae Arthur,
Genweirwyr Cwm y Glo

Boed bandith .r y dathlu,
Yn awr ar hwyrnos oes,
A lIawer blwyddyn eto,
Heb unrhyw awel groe5;
A hwyrach storl .rall
Am samon mwya'r sir,
Mae stori pob pysgotwr,
Yn stori fawr 8 hir.

Un iawn am sws yw Cecil,
Medd oilys fwyn ei wraig,
A gwlr bob galr yw hynny
Am hogiau glew y gralg;
Cwrddasom yma heno,
Yn gwmnl hapus lion,
I ddathlu hanner canrif,
Ym myd y fodrwy gron.

Llongyfarchion I Mr 8 Mrs Cectl
Williams, 19Hafan Elan arddathlu eu
priodas aur, Hydref 14. Dyma
benillton iddynt gan rai 0 'u cyfeillion.

GWlAu SENGl 0 £391 FYNY
GwLAu DWBl 0 £75 I FYNY
DEWIS EANG0 '3 PIECESUITES'
o £200 i £800

lLENNI 'VENETIAN' A LLENNI 'ROLER'
5000 LLATHEN SGWAR0 GARPEDI MEWN STOe
- ALLWCH CHI FFORDDIO PRYNU 0 BATRYMAU1

ARGAU
SUl,

Ffon 291 MERCHER.

(yn ystod oriau agor)

CANOLFAN CARPEDI

AUNFA R

DATHLU
PRIODAS AUR

CAERNARFON 3674
i drefnu amser

a
MOBILE HAIRDRESSER

Lliwedd

Ffordd
Glanmoelyn
Llanrug
Ffoniwch

GWASANAETH

TRIN GWALL T YN
EICH CARTREF

AR WERTH
Dwy gadair esmwyth a bwrdd
coffi (gweddu i'w gilydd)
Ffoniwch; Caernarfon 4839

Cofiwch am
PARADWYS FFWL
Theatr Bara Caws
yn Ysgol Brynrefail
nos Lun Tachwedd 4

am 730

DIOLCH - Y mls hwn ffarweliwn a
Mrs Eirlys Pierce fel gohebydd
newyddion pentref Llanrug. Bu'n
gwneud y gwaith yn rheolaidd ers
bron iawn y cychwyn eyntaf, a gall V
gwahanol olY9yddion newyddion
pentref dystio i'w gwaith trylwyr
dros y blynvddoedd. Dymunwn yn
dda j'w holynydd yn y gwaith, set
Mrs Gillian Morris, Annedd Wen,
Talybont.

elNIO BLYNYDDOL
PENSIYNWYR
LLANRUG

Mae Pwyllgor Carnifal
Llanrug yn estyn
gwahoddiad i bensiynwyr
Llanrug a Than-y-coed i
ginio blynyddot ar nos
Fawrth, Rhagfyr 3ydd yn yr
ysgol gynradd am 7 o'r
gtoch. Os am dderbyn y
gwahoddiad a fyddwch
cystal a rhoi eich enw ar y
Ilyfr yn swyddfa'r post.

Beibl gan Mrs M.LI. Williams, Llys
Awen. Llywyddwyd gan Mrs
Williams, Bod Fair, gyda Mrs B.
Williams, Glan Padarn yn cymryd y
rhan arweiniol. Rhoddwyd y te gan
Mrs Ceri Williams, Hafan Elan, a Mrs
Annie Parry, Bryn Coch, a thalwyd
diolch i'r gwesteion a'r siaradwraig
gan Mrs M. Jones, Bronwylfa.
Cynhellr paned a Byrddau Gwerthu
yn y Festrl am 7 nos Wener
Tachwedd 8 Derbynnlr yn
ddiolchgar unrhyw rodd 0 nwyddau
neu arian gan y chwiorydd.

CEFNOGAETH - Dymuna Mr Barry
Creek, rheolwr Canolfan Ssqontium.
ddiolch 0 galon i'r holl bentrefwyr a
gefnogodd Len Jones, Lyndale,
Ffordd yr Orsaf ar daith noddedig yn
ddiweddar, i gasglu arian at y
Ganolfan. Cafodd Len gyfanswm 0
£44 10 a bydd yr arian yn cael ei
ddefnyddio at gostau gwyliau i'r
hyfforddolion vn y flwyddyn
newydd

12

AR AGOR
9-7pm

9-5pm Sadwrn

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD

DIOLCH - Dymuna Gwyneth a Peter
ddiolch 0 galon i'w teulu, cymdogion
a ffrindiau am yr anrhegion a'r
cardiau a dderbyniwyd ar achlysur eu
pnodas.

Y GYMDEITHAS UNDEBOL - Nos
Fawrth y 15fed gyda'r Parch John
Morris SO yn lIywyddu, cafwyd
sgwrs ddiddorol gan Mr Dafydd
Whiteside Thomas, a siaradodd ar
hanes cychwyn y rheilffordd 0
Gaernarfon i lanberis. Talwyd dioleh
iddo gan Mrs J.Lt. Williams, Bod Fair.
DIOLCHGARWCH- Bore Sui yr 20fed
eaed gwasanaeth 0 Ddiolchgarwch
gan blant Eglwys Pontrhythallt, wedi
eu hyfforddi gan athrawon yr Ysgol
Sui. Caed anerchiad gan y
gwelnidog, y Parch John Morris. Y
cyfeilydd oedd Mrs Malr Huws,
Cilmen.
Wedyn, cafwyd ordinhad 0 fedydd

pryd y bedyddlwyd Barry Wyn.
plentyn Cynthia a Gareth Roberts.
Bro Rhyddallt.
CYFARFOD Y CHWIORYOD -
Cynhaliwyd cyfarfod ehwiorydd
Ponlrhylhallt brynhawn lau y 17eg,
pryd Y cafwyd sgwrs ar Ferched y

Yn dilyn y IIwyddiant hwn mae'n
awr yn cyehwyn ar gwrs ychwanegol
yng Ngholeg Amaeth Aberystwyth.
Dymunwn iddo bob IIwyddiant yn y
dyfodol.
PRIODAS' Ar Hydref 19 priodwyd
John Martin, Fair Haven a Sara
Raines, Caergrawnt yng
Nghaerdydd. Dymunwn iddynt bob
hapusrwydd.

PRIODAS - Yn Eglwys Santes
Catherine, Treganna, Caerdydd, ar
Hydref 12 a'r Parch Hugh Allen yn
gweinyddu, priodwyd Gwyneth
Thomas, merch Mr a Mrs H. Thomas,
Gwenallt, Llanrug a Dr Peter
Llewelyn Davies, mab Mr a Mrs W.
Davies, Park House, Abergavenny. Y
gwas oedd David Thomas a'r forwyn
oedd Ann Thomas. Mae'r par ifancyn
ymgartrefu yn 45 Victoria St
Abergavenny.

Gohebydd: Mrs Gillian Morris,
Annedd Wen, Talybont. Caernarfon
76075.
MERCHEDYWAWR: Yng nghyfarfod
mis Hydref ein wraig wadd oedd Ms
Karen Thomas o'r 'Body Talk Salon',
Stryd y Farchnad, Caernarfon.
Croesawyd hi'n gynnes iawn gan ein
lIywydd, Mrs Bethanne Williams. a
perswadiwyd Mrs Nan Humphreys i
eistedd yng nghadair y 'model'.

Pleser oedd gwylio Karen yn
arddangos y gelfyddyd 0goluro. Mae
ganddi ffordd gartrefol brat 0
gyflwyno el neges a chafwyd arnbelh
gyngor buddiol ar y modd i gadw'r
eroen yn ddeniadol.

Croesawyd Mrs M. Evans, Lloe yn
61 atom ar 61 ei gwaeledd. Da oedd ei
gweld vn ddigon iach I droi allan ar
noson mor oer a gwlyb.
DarJlenwyd lIythyrau oddi wrth

nifer 0 fudiadau a'u trafod. Cytunwyd
ein bod yn cefnogi Canolfan Trin
Caner yn Ysbyty Gwynedd. Daeth
Ilythyr a pe t am gyfraniad i
adnewyddu Hen Gapel John Huws
Pont Robert sydd yn dyddio o'r ail
ganrif ar bymtheg. Trefnwyd i drafod
y mater ar ddiwedd y flwyddyn
ariannol. Awgrymodd y lIywydd fod
yr aelodau yn meddwl am svruadau i
godi arian Diolchodd y [lvwvdd i'r
aelodau fu'n casglu at yr henoed.
Eleni roedd y casgliad yn lIai na'r
lIynedd a hynny yn bennaf oherwydd
prinder gwirfoddolwyr i gasglu.
Cyfanswm y casgJiad eleni oedd
£39.14. Derbyniwyd gair gan
drefnydd GWyIWerin Caernarion vn
diolch am wasanaeth y Mudiad yn
helpu gyda'r bwyd.
Ar wahoddiad Mr Twrog Jones

eymerwyd rhan yn y ddefod 0
9 oron i' r ba rdd yn EIsteddfod
Gadeiriol Llanrug; Mrs Gwenda
Roberts a Mrs N Humphreys yn
cyrchu'r bardd, Mrs N. Lovatt a Mrs
Whiteside Thomas vn ei gyfarch; Mrs
Menna Williams yn canu Can y
Coroni gyda Mrs Megan Roberts yn
cyfeilio ar y delyn.
Terfynwyd y noson gyda phaned

wedi ei threfnu gan y Dr Eirwen
Gwynn, Mrs R Thomas, Mrs Megan
Roberts a Mrs Olwen Llywelyn.
Enillydd y raffl oedd Mrs Joan
Griffith. Talwyd y diolchladau gan
Mrs Owenna Elias. Cynhelir y
cyfarfod nesaf ar Dachwedd 12 gyda
sgwrs gan Mr Aled Eames ar
'Llongau Caernarfon'.
DIOlCH: Dymuna louise ac Arwel
ddiolch i'w teulu a'u ffrindiau am yr
anrheg.on a dderbyniwyd ar
achlysur eu dywedd'iad
LLONGYFARCH lADAU . cynnes i
Richard, Prysgol ar ei Iwyddiant yn
ennill ewpan amaethyddlaeth yng
Ngholeg Glynllifon yn yr haf.

•
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Hefyd gwerthwyr CALOR GAS

SARA FFRES A THEISENNAU BLASUS

BECWS
DEINIOLEN
(D.E. & R.P. JONES)
Ffon: LLANBERIS 870232

Golwg sgosach sr y bsrdd, Mr R.O Hughes. Llanfylhn, Powys.

Selwyn Griffith, y beirniad lIen ec ad,:odd yn traddo<!' ei felrniadaeth yn ystod
defod y ceaeirio. Selwyn hefyd a tvwioda y seremoru. Cvnrvchtotwvr 0g_angen
Merched y Wawr, Llanrug oedd y gorseddogion. Offrymwyd y weddi gan y
Parch John Morris, a Gwyn Meirion oedd yn cenu'r corn gw/ad.

CADEIRIO'R BARDO

PRYNWVR A GWERTHWYR HEN BETHAU
Telir prisiau da

Trafodir busnes yn gWbl breifat a chyfrinachol

Ff6n:
Y FELINHELI 670556

Antiques
Ivy Cottage
BETHEL

BILL ac EILEEN GRIFFITHS

Cynhaliwyd Eisteddfod Gadeiriol Llanrug ddydd S.adwrn Hydref 12. yn
Neuadd Ysgol Brynrefail. Mr Walter Glyn Davle~, ~mJwch oed~ y
beirniad cerdd, a Mr Selwyn Griffith, Bethel oedd y beirniad adrodd, llen a
barddoniaeth, gyda Mrs Annette Bryn Parri fel eyfeilyddes.

Cafwyd diwrnod llawn 0 gystadlu M G Williams. Berhel
f h I · d Mr D' STORI DOIGRJ AGOREDo sa on ue e lawn, gy a avies 1 Mr Robert Williams. Llanrug 2 Mrs Helen

yn canmol safon y cystadlaethau Royle Edwards, Bontnewydd 3 Mrs lola
offerynnol yn arbennig. Butler. Tanycoed

. . BARDDONIAETHY bardd cadCU10I oedd Mr R.O. Saron I a 2 I Iwan Rhys Parry Safon 3 a 4 ~
Hughes Llanfyllin, Powys, sydd yn Lois Pritchard 2 Alan Hughes 3 Lo 'n

. ' . d b h Angharad Roberts. Mark Jeffs. Rh)S U ydenedigol 0 Bwllheli, on er yn yn clis Ysgol Uwcbradd Blw)ddyn 3 a 4 1 Sion
vn athro Daearyddiaeth yn Ysgol Llwyd Ells 2 'Mod' 3 Catrin Gwyn. Angharad
" fylli Nid d 5 PreisUwchradd Uan . In. I oes on CYSTADLEUAETH Y GADAIR
mlynedd ers iddo ddechrau Mr R 0 Hughes. Llanfyllin, PO"'Ys
ymddiddori yn Ycanu caeth. Testun TELYNEG AGORED

, • 1 Mr Howell Parry. Caergybiei gerdd oedd Y Proffwyd - ac LrMRJG, AGORED •
ysgrifennodd am Martin Luther 1 Mrs lola Butler, Tanycoed
K· CYSTADLAETHAU LL\VV.'AN
mg. CYFARlOD Y PRY'lHAWN
Hoffai'r Pwyllgor ddiolch i bawb Unawd Dosbarth Melthrio a der~yn 1 Meil.r

a gyfrannodd at lwyddiant yr Jones 2 Gerallt Hughes 3 Martin ~orns 4
Kelly Roberts Adrodd Dosbarth Melthrin aEisteddfod mewn unrhyw ffordd. Derbyn I Michelle Roberts 2 Gcrallt Hughes

Dyma'r canlyniadau: 3 ~wen Humphreys Unawd eyn oedran ysgol
I SIan Green 2 Guto Humphreys, Ehn Owen

ARLU~IO 31010 Roberts Adrodd cyn oedran )'sgoll Plin
Ysgol Feithrin • Oosbarth Melt.hrin 1 Elgan Owen. 1010 Roberts, SIan Green Unawd
elias 2 Katy Evans 3 Lrarn WIlliams Dobartb Babanod canol ae uchaf I Christop'her
Derbyn 1 Catrin Grinvalds 2 Sarah Thomas 3 Pritchard 2 Gareth Jone s 3 Iwan Gnffith
looa Yandell Williams Dos~.rth Bab~od Adrodd Babanod Canol ac Lehaf 1 Rhian
Canol lie Urhaf 1 Rhian Medi Green 2 FIona Green 2 I....'an Griffith 3 Gareth Jones Unawd
Jennings, Gareth Hughes 3 Da....'D Pritchard Saron 1a 2 I Sera Thomas 2 Delyth Morns 3
Salon 1 a 2 1 Michael Colborn 2 Ha)l~y Lynne Schudlak Adrodd Safon 1 a 2 1 Siwan
Roberts 3 Sera Thomas Salon 3 It 4 1 DaVId Humphreys 2 Catrin Hughe~. 3 Uyr Si~n
Morris. Alan Hughes 2 Rbys Llwyd ...lis, Roberts. Catherine Gnffith, Nicola Gibbins
Michael Jones 3 Simon Murphy Blwydd~o I a Unawd Cerdd Dant 1 Ffion Orwig Thomas 2
2 Ysgol Uwchradd I Rhodri ap Llwyd 2 Bryn Gwenan Mair Roberts Adrodd Salon 3 a 4 1
Cerion Jones 3 Dafydd Roberts BJw)'dd~'o3. F60n Orwig Thomas 2 "ia Gnffith 3 Tammy
4 l Dylan Fon Huws Agured I 2 a 3 Clifford Jones Unawd Plano dan 12 oed 1 Gwenan
William!> Mair Roberts 1Ffion Orwig Thomas 3 Lowri
TRJ D~1ENSIW'" Angharad Roberts
Dan 8 1 Carwyn Machno, LI9r Roberts, lwan Unawd ar unrhvw oller)n beblaw pres, plano
G~fith 2 Owain Mac~no. Iwan Lly\\eIY~ a recorder dan 12 I Gwenan Mair Roberts 1
G~,,,,,·alds. Stoned Mair Jones 3. Mathew Lowri Angharad Roberts. Tammy Jones 3
Wi!liams, Ieuan Green, Lu~ed \1Qlr.,JOnes, LIS'r Sion Roberts. Lowri Wilhams Unawd
Rhian Green DaD 12 1 Gcthin Parr) - '.1ark saron 3.4 I Flion Orwig Thomas 2 Gwenan
Wyn Jones 3 lola Non I hornas Dan 16 Bryn \1air Roberts 3 Nin Griffith Unawd Q{'[~l')n
Cerion Jone!> ~ dan 12 I ~'" Rotx:n~ 2 Gc:thln PafT) 3
COGINlO . D\feJ ThClm~ Parti C)d.adrodd dan 12
Dan 10 I Wendi Thomas 2 Ro..ahnd Allam 3 p.uu·r Bont Pard nsain dan 12 1 Partl Elc:n
Sera Thoma~ Dan 12 oed I Lov.n Angharnd \\~n ~ Paru Bryn 8C Alan 3 Partl 1\\1\n
Roberts 2 D~(ed "'hlle Ide I hom8~ .3 .Joh~ U\ \!, ch n
EI"'yn Jonc, Dan 16 oed 1 Gwenno Parn - . (') FARfOD \ R Ii" \ R
Gwenno Parri '3 Belhan Pam ,-\aOrH 1 a 2 l na-d dan 16Glen} Hughes. LJanddogcd 2
Bemanne Wtlhams "fag" en Gnffith. rrt'!!onh.3 Ah n Ed\\'llrds
GWfI,10 (Uanberis) RB\mond \\illiams. Tahsam
Dan 8 I Nicola GibbIns Dan 10 I ~la Gnfhth :! Adrodd ~ 16 l'Enl\~ ~fc:dl. f'cnrhosUlr) 1
Donna Roberts Agored ?virsJ MJ~nes 2 MISS Cat), Eli!. Jones. '\ Ffon. Ra"mllnd \\'~ms.
Ann Humphrey~ 3 Mrs I'vlegan Pntebard Taho;am 3 "Ia Ghn Da\lo. DelDlolen
GWAL NEU GROSIO AGORED DeUawd dan 161 Beryl IiCan:. Y Ftar UlUlwd
I Mrs Ann Lloyd Griffit!t 2 Mrs Elrianweo Plano dan 16 I Alison Edwards. Uanben~ 2
Thonl3s 3 ~lrs ~{eganPntchard Manon Lvans. Llanrug 3 Enf)lI Mtdl,
FFO'rOGRAFF~l!:'rH . Penrhosllis'I''Y a Ca.rys Elis Jones. Y Ffer
Dan 16 1 Rhodn ap Llwyd 2 Len G,,:enan Uoawd ar unrhyw otreryo beblaw piano dan ]6
Agored 1 lslwyn Roberts 2 R E Gr:ffilb. 1 David Jacobs, LJanrug a Glenys Hugbes,
Isl\\)'n Robens 3 Tlmothy John, R E Gnffilh Uanddoged 2 Sian Wyn Jones, Uanrug 3
C\\1~ AGORED Suzanne Jacobs Llanrug Una"d J6-21 1 John
I Mrs Bcthannc \\'illiam!>. ~ Mrs Margarct V 'frcvor William's. Bodffordu Unawd Cerdd
Parry 3 Mrs Belhanne Wilhams Dant dan 16 I Ffion Willtam ... Uanrug 2 Bel) I
GOSOD BLODAL AGORED. Jone:., Y Ffor. Gleny:, Hughes. Llanddoged 3
1 Mrs Valm8:i Eernard 2 a 3 ,\'Irs tvlal DaVIes Ali~n Ed\\ards. Uanberic; can Werin Agored
RKYOf)IAll H . 1 Raymond Wilha®, TaJ}!>am 2 Ruptrt
SalOD I a 2 1 Dylan Lloyd Jones 2 SI....an Williams 3 Glenys Hugbc\. LlanddogcJ
Humphreys. Delyth Morns 3 Iwan. ~hys Unawd ar unrb\w otTer)D dros 16 I Gw)rfal
Parrv. Caroline Jone!!:, Matthe~ Williams WillIams. Llanb~ris 2 Benv)'n OweD, Llanrug
Salon J a 4 I AJed Roberts 2 Catnn Thoma.~, Wytha\td 1 Parti Belhel 2 WYlh ~n }' Bar
Nia Q\I,'awr Jones 3 Elen \Vyri ?Rr~y.Vsgol Em," dros SO 1 Firlvs Thoma~ Dolgcllau 1
Uwchradd BI,,'yddyn 1 a 2 I Lown WIlliam:>2 Allin Williams (~1abon).Waunfawr 3 Wmffra
Br) n Cerian Jones 3 Mared SUlherland~ J<?hn Jones 13etws Gurmon llnawd Cerdd Oant
Elwyn Jones 8lwyd~yo 3 a 4 Ansharad Prel'l2 dros '16 J George Baum. Y },(6r Prif
1<'108 Pritchard 3 Slo.ned \\i1hams. Rebecca AdroddJa.d 1 Meirioou Williams. Eglwysbach
Hughes, ElalDe lewIS 81~yddyn S, 6,87 I 2 M\ra Turncr. \\-'aunta....r 3 M}fanwf'W)n
Belnan Jones 2 !vlanon Wllhams 3 Ann Evans Robcns. Uangcfru Prlr Una",d 1 Clarence
STORl FER AGORED Jones. L!andi.lanlcl 2 Hefin Jones, W:luofa"'r
I Mr:. Nanl Roberts. LJanrug 2 Cydradd ~lrs J Wmffra Jones, Bcr....s Garmon.



IEUAN
WILLIAMS

Glanffrwd
DEINIOLEN

Llanberis 870484
'" 8ysus 0 12 i 53 sedd
* Teithiau Lleol a
Thramor
* Gwaith Contract
* Telerau arbennig i
bensiynwyr I myfyrwyr
a phlant ysgol

Roedd anturiaetbwr yn gyrru Land
Ro\er ar draws dtffeithdir Sahara.
Daeth i gyfarfod a Bedouin yn
marchogaeth camel.
'Esgusodwch fi,' meddai, 'ood

tybed a fedrwch ddweud wrthyf sut i
gyrraedd Gwerddon Siwa?'

'Siwr iawn,' atebodd y Bedouin,
'syth yn eicb blaen a throi i'r dde
ddydd Mercher.'

'Rydach chi'n edrach yn union fel fy
nhrydydd &WI,' meddai'r ferch
flodeuog mewn parti.
'A sawl gWI fu ganddoch chi?'

holodd y dyn.
'Dau,' meddai hithau.

'Rydw i'n siarad am y creadur
oedd yn ceisio f'amddiffyn,'
meddai'r carcharor.

Cadwch y dyddiad
Sadwrn, lonawr 25

NOSON
DWVNWEN
Neuadd John

Phillips, Bangor
Elw at Eisteddfod yr Urdd

1986

Beth am ddod i gystadlu i
Eisteddfod Dyffryn

Ogwen7
Manylion: Emlyn Jones,
Y.H., Bethesda 600846

eu beth am ddod i
fwynhau'r wledd yn Ysgol

Oyffryn Ogwen, nos
Wener, Tachwedd 8 am
6.30 a dydd Sadwrn,

Tachwedd 9, 12.30 a 6.
Lluniaeth ysgafn yn yr
Ysgol bnawn Sadwrn.

carcharor.
'\It el \\ir. dJdi h)n fa" r 0 re w m:

oedd \ mateb \ r \ m\\ el dd, 'a~ ~

chlth • bellach me" 0 g" lh 0
oedr n .

-

'A pham y daethoch chwi i Ie fel
hyn?' gofynnodd ymwclydd i un o'r
carcharorion a oedd 0 leiaf yn 70
oed.
'Ieuenctid dibrofiad' atebodd ..

GLVWSOCH CHI HON?

cwn. Rhaid cae/ gwared 0 cwn oddi er
y stryd. Mae y Llywodraeth wedi
meddw! talu trwydded cwn yn
bumpunt. Mae eisiau wneud
trwydded cwn yn ugain puntl Os pe
trwydded cwn yn ugain punt, byddai
//awer 0 pobl yn methu prynu un, ae
felly, byddai dim cwn ganddynt.
Chwi dweud /Iawer 0 pobl ddim yn
prynu trwydded? Os dim trwydded
ganddynt, yna Iladd eu cwn. Rhaid
cael Llywodraeth i gwneud hawl i
Iladd pob cwn svdd heb trwydded.
Yna, ni cae! gwared 0 cwn budr ac
afiach 0 pob strydoedd Vpentrefi.
Fi yn meddwl cael bathodyn

Cymraeg a Saesneg i pawb sydd dim
vn hoffi cwn fel fi. Rhaid sgwennu
,~IIthe Cwn' ar y bathodyn. Mae hwn
vn pennawd slic ydi? Os chwi cytuno
gyda fi, Ann Arkisst, yna chwi cael y
bachodyn cyn y Nadolig. Gwnewch
chwi sgwennu i 'Eco Wyddfa' I
ddweud bod chwi yn eefnogi Ann
Ark/sst yn erbyn y cwn budr ac afiach.

Annwyl ddarllenwyr yr Eco Wyddfa,
Y mae fi yn balch iawn 0 cael

ysgrifennu at chwi eto y mis hwn.
Diolch yn fawr I golygydd y papur am
rhoi ei caniatad i fi i sgwennu. Y mis
diwethaf yw y tro cyntaf i mi cael
gweld fy ysgrifennu Cymraeg mewn
print am y tro cyntaf. Mae yn rhoi
'thrill' mawr i mi.
Rydw i am sgwennu y mis hwn am

cwn. Dydw i ddim yn hoffi cwn. Mae
cwn yn pethau budr ac afiach. Mae
I/awer 0 pobl yr ardal yn cadw cwn.
Mae cwn rhai 0'r pobl yn caeillawer 0
sylw. Mae rhai ewn yn cael mwy 0
sylw na plant! Mae cwn pobl ara!! yn
cerdded 0 gwmpas y strydoedd y
pentref. Mae cwn y pobl yma yn
eyfarth a gwneud swn. Mae nhw yn
baeddu sr hyd ochr y Ion ac yn
baeddu yn gardd y tai. Ach y fil Dydi
neb yn poeni am hyn? Rydw i yn
poeni am hyn. Rydw i wedi rhoi fy
nhroed yn ei baeddu nhw. Mae
hynny yn peth budr iawn ac afiach.

Rhaid cae/'crusade' i cael gwared 0

Fe1yr eglurwyd yn y rhifyn diwethaf, yn dilyn apel am
gyfraniadau gan y darllenwyr, eynigiodd Ann Arkisst
sgwennu Ilythyr aehlysurol ar ei hargraffiadau hi 0 fro'r 'Eeo'.
Clywsom am sgyrsiau mewn ami ibentref yn y fro yn dilyn ei
Ilith y mis diwethaf ynglyn i gwisg ysgol ae er bod rhai yn
eytuno ac eraill yn wfftio, doedd neb yn ddigon dewr i
sgwennu atom i gefnogi Ann na chwaith i anghydweld i hi. Y
mis hwn, 'Cwn' yw testun ei Ilythyr, a chroesawn unrhyw
ymateb iddo yn rhifyn mis Rhagfyr. Unwaith eto, earem eieh
atgoffa mai wedi dysgu Cymraeg y maeAnn, aemai diweddar
iawn fu ei hymdrechion i geisio sgwennu yn yr iaith.
Gofynnwn ar i chwi felly fod yn amyneddgar o'i ehystrawen.
Mae Ann hithau'n awyddus ifwy 0 bobl yr ardal fynnu siarad
Cymraeg i hi, felly os doweh i gyfarfod a hi ar eich hynt yn
ystod y mis nesaf, cofiwch roi hwb a chefnogaeth iddi.

LLYTHYR ANN ARKISST
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Cysyllter a
Mrs Jane Roberts, Rallt Isaf, Ffordd Capel Coch

neu_unrhyw un air Golygyddion

Gohebydd Newyddion
Pentref i Lanberis

VN EISIAU

does. Ei drol linn ar \ bwrdd a'i•
lefelu)n un wadngron neu'n bedair
o rai bach.

y Blasusf,,~d!•
Un nion)'n Ina" T "edl e. /a/u'n fdn
25 grm 0 fen)·n
Tun 400 grnf 0 donlalOS
Hanner lloftd IlK)' de 0 berl taU
cymysg (nlixed herbs)
175 grm 0 gaKs
2 sgleisen 0 gig moch

Ffrio'r cig moch a'r nion) nero
balen a 'herbs'. lynnu'r sudd o'r
tomatos. Rhoi'r cymysgedd 0
domatos ar ben y 'pizza'. Gratio'r
caws dros y cyfan a'i goginio am 20
munud neu fwy mewn popty - gwre
rhyw 300 gradd F.

Bendigedig 0 flasus efo salad
gwyrdd; a gwydriad 0 win coch.
Sylwer - Mae Beth yn defnyddio
mesuriadau metric o'r diwedd.
Mae'r 'Eco' yn falch 0 gadw i fyn)'
a'r newidiadau diwcddaraf ym myd
coginio!

PIZZA SYDYN
200 grm Blawd Codi
hanner Ilond llwy de 0 }la/en
50 grm o/enyn neu fargarfn
J2 5 ml 0 Je/rill'

Cymysgwch y blawd a'r balen
mewn powlen fawr. Ychwanegwch
y menyn a'i rwbio nes bydd yn
friwsion bras. Ychwanegu Uefrith
fesul ychydig nes gwneud pelen 0

o BANTRI BETH

Eisteddfod.
Blodeugerdd Bro Ddyfi - Cyril
Jones (g01.)
Cyhoeddiadau Barddas £2.75
Casgliad 0gerddi gan dros ddeugain
o feirdd Bro Ddyfi.
Atgofion am y Wladfa - Valmai
Jones.
Valmai Jones £3.50
At g of io n yr awdur am y
blynyddoedd a dreuliodd yn y
Wladfa.
Ffransis 0 Assisi 1182-1226: Sant yr
Oesau - John Owen.
Gwasg Pantycelyn £2.00.
Hanes bywyd Ffransis 0 Assissi.
Crwth y Pysgotwr - Norman Closs
Parry.
Gwasg Gomer £3.95
Cyfrol 0 ysgrifau a rhai cerddi gyda
gwybodaeth fanwl am adar, pysgod
a cherdded cefn gwlad.
Blodau'r Gwrych - Lynn Prydderch
a Twm Elias
Gwasg Dwyfor £3.50
Y cyntaf mewn cyfres 0 lyfrau
gwreiddiol ar blanhigion.
Ha Bach - Eigra Lewis Robens
Gwasg Gomer £3 95
Y nofel ddiweddaraf am bentref a
thrigolion Minafon.
Cvflwvniad i A tudio'r laith. -
G)'mraeg - D.A. Thome.
Gwa g Prify go] C} mru £9.95
C) frol ) n C) fl\\) no rhai agweddau
ar astudiaet hau ieirhyddol i
f) f)N) r.

Dylai'r Ilyfrau isod fod ar gael naiU
ai yn eich llyfrgell neu yn eich siop
lyfrau lleol.
Perfedd Hen Nain Llewelyn -
Hafina Clwyd.
Gwasg Gwynedd £2.50
Casgliad 0 ysgrifau amrywiol.
Cariadon - Irma Chilton (gol.)
Urdd Gobaith Cymru £2.25.
Casgliad 0 storiau caru i bobl ifainc.
Dyddiadur Marl Gwyn - Rhiannon
Davies Jones
Gwasg Gomer £5.00
Nofel wedi'i 11eoliyn Llyn yn ystod
teyrnasiad Elisabeth I, pan erlidid y
Pabyddion am ddal at eu ffydd.
Bel Dail Gwyrdd - Menna Elfyn
(Gol.)
Gwasg Gomer £3.25
Blodeugerdd 0 gerddi gan ferched.
Cyn daw'r gaeaf - Meg Ells
Gwasg Gomer dros Lys yI
Eisteddfod. £1.95.
Dyddiadur buddugol cystadleuaetb
y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod
Gencdlaethol y Rhyl a'r Cyffiniau
1985.
Credaf - Gwyn Erfyl (gol.)
Hughes £2.95
Cyfrol ar y sgyrsiau teledu wedi'u
seilio ar y gyfres Credaf.
Bro'r Eisteddfod 5: Y Rhyl a'r
Cyffiniau - Desmond H. Heal)
(Gol.)
Llyfrau'r Dryw £3.95
Y pumed llyfr yn y gyfrcs ) n
cynnwys erthyglau yn ymdrin a
gwahanol agweddau ar hanes bro'r
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= PAENT, PAPUR WAL
TEGANAU, CARDIAU
MELYSION
ANRHEGION

Teisennau
Priodas, Bedydd

Pen-blwydd ac ati, _
Peis, Rholiau Sosej, 5-Pasteiod, Teisennau Hufen, ~-Teisennau Plat, Torth Gyrains etc. ==

BECWS ERVRI
Stryd Fawr, Llanberis 870491=

U II

Gwraig o'r Waunfawr ar fordaith yn y
Mor Canoldir yn tynnu lIuniau ei
ffrindiau efo 'Remote Control' y
teledu yn lie camera.

DRAENOG

Cinio Nadolig i oedolion a
phensiynwyr Cwm y Glo
Cynhelir Cinio Nadolig yn y

Ganolfan, nos lau Rhagfyr 19am 6
yr hwyr, pryd y gwahoddir holl
bensiynwyr ac oedolion y pentref.
8yddaf yn ddiolchgar i bawb

gysylltu a mi er mWyn gwybod y
nifer sy'n bwriadu dod, ae os oes
angen eludiant yn 61 a blaen i'r

Ganolfan
Gyda diolch am eich

cydweithrediad.

ddiddorol a diolchwyd iddo gan Mr
H. Pritchard, Bryngwynedd.
Rhoddwyd y te gan Mrs M. Williams,
Elidir View a Miss Megan Davies, a'r
raffl gan Mrs Williams, Pantafon a
enillwyd gan Mrs G Pritchard.

PRIODAS- Hydref 5 yn Eglwys Crist,
Llandinorwig, gyda'r Deon Gwlad, y
Parch Richard Jones yn gweinyddu,
priodwvd Patricia Ann, march Mrs M.
Barlow, a'r diweddar James Barlow,
o Ddeinloten. a John Richard, mab
Mr a Mrs W. Chick, Cwm y Glo Yr
organyddes oedd Mrs Gwen Griffith
Y gwas oedd Kelvin Pleming, a'r
morynion Nicola a Bethan, a
Christopher yn facwy. Mae'r par ifanc
yn cartrefu ym Mae Colwyn.

Dyrnuna Pata John ddiolch 0 galon
i bawb a fu mor garedig wrthynt, ac
am y dymuniadau da ar achlysur eu
priodas.
POBOl Y CWM - Cyfarlu aelodau y
Clwb bnawn Sui, Hydref 3, a
mwynhawyd sgwrs ddifyr gan Mr R.
Roberts, Bryn Gro. Rhoddodd hanes
ei wasanaeth fel gofalwr cledrau
Cwmni Rheilffordd am bron Iharmer
cant 0 flynyddoedd Cychwynodd ei
yrfa hir yn Talacre a therfynu ei waith
yn Llanbens. Rhoddwyd y te gan
MISS E.Hughes, Hyfrydle, a'r raffl gan
Mrs R. Roberts, Bryn Gro.
Y Parch A Jones Williams, BA.

rheithor y plwyf, oedd y gwr gwadd
yng nghyfarfod pnawn lau, Hydref
17. Cawsom hanes ei ymwelead a
Rwsla yn ddiweddar, a dangosodd
amrvw 0 ddarluniau cardiau post o'r
dinasoedd y bu yn ymweld a hwy, a'r
adeiladau rhwysgfawr, hefyd copi o'r
newyddiadur enwog 'Pravda'.
Gwerthfawrogwyd ei sgwrs

•
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=GWVNETH ROBERTS
_ (Siop E. Wilson Hughes gynt)-
84 Stryd Fawr, Llanberis
Ffon: 870491

,

45 tryd Fawr
LLANBERIS
Fton: LLANBERIS 871 278
(Danny a Nerys Roberts)

Rhwng Vnys M6n a Pharis
Does unlle gwell i'w ddewis
Am bryd 0 fwyd, waeth ble y bo,
Na'r Bistro yn Llanberis.

Pryd gorau'r fro a mwy 0 Ie i'w fwyta

Brenhines Gwyneth s'! gosgordd yng ngharnifal Cwm y Gto. 1945

LLONGYFARCHIADAU i Sionad a
Tony, Isfryn ar enedigaeth eu mab
bach Arwyn, hefyd i Mr a Mrs Hubert
Roberts, Bod Gwynedd am fod vn
daid a nain am yr eilwalth.

Hefyd i Mrs Ella Morris, Hatan, am
fod yn hen nain am y tro eyntaf.
Ganed march fach, Sarah Louise i'w
hwyres Carol a'i phriod yn Wrecsam
CLWB MAMAU AMERCHED IFANC
Cynhaliwyd cyfarfod o'r clwb nos
Fercher Madi 4 yn y Ganolfan
Gvrndeithasol. Cafwyd noson ddlfyr
a diddorol iawn yng nghwmni Mr G.
Roberts 0 Lanrug a roddodd sgwrs ar
'Cymorth Cyntaf'. Diolchwyd i Mr
Roberts gan Mrs Avril Jones.
Rhoddwyd y te gan Mrs Jean Hughes
a Mrs Hilda Orritt, hwy hefyd a
roddodd wobr y raffl a enillwyd gao
Miss Meira Williams.
BEDYDD - Brynhawn Sui, Medi 29
gyda'r Rheithor. y Parch Aled J.
Williams, yn gwasanaethu,
bedyddiwyd Dawn Lianne, merch
fach Susan ac Alan, Talgwynedd.
DIOLCHGARWCH - Cynhaliwyd
gwasanaethaethau Diofchgarwch yn
Eglwys Sant Gabriel ar y 6ed a'r 7fed
o'r mis Gweinyddwyd y Cymun
Bendigaid fore Sui gan y Rheithor, y
Parch Aled Jones Williams.
Gwasanaeth y plant oedd am ddau
o'r gloch, a'r organyddes oedd Miss
Judith Ornitt. Am chwech o'r gloch
cynhaliwyd gosber a'r pregethwr
gwadd oedd y Parch Deiniol Carey
Roberts, rheithor Llanllechid. Nos
Lun cynhaliwyd gosber a'r pregethwr
gwaddoedd Canon Elwyn Roberts,
Glanogwen. Yr organyddes yn y
gwasanaethau oedd Miss Ceridwen
Hughes. Nos Fawrth. cynhaliwyd
Ffarr Cynhaeaf yn yr Ysgol Gymuned.
Dymuna'r Warden ddiolch i bawb am
y rhoddion 0 flodau, ffrwythau a
lIysiau i addurno'r Eglwys.

Gohebydd: Mrs Iris Rowlands,
Glanrafon, 872275.

MABOLGAMPAU - Cynhaliwyd y
Mabolgampau a ohiriwyd wythnos y
carnifal ym mis Gorffennaf
oherwydd y tywydd garw brynhawn
Sadwrn Medi 28. Enillwyr y
cystadlaethau oedd:
Ras dan 5, bechgyn - 1 Huw Davies 2
lestyn Smith 3 Gareth Jones; Ras dan 6,
genethod - , Eluned Davies 2 Sarah
Wager; Ras dan 7, Bechgyn - 1 Martin
Parry 2 Tony Roberts 3 David Wager; Ras
dan 7, genethod - 1 Sara Roberts 2 Donna
Williams 3 Gwenan Roberts; Ras dan 9,
bechgyn - 1 Darren Jones a Dafydd
Williams 2 Arnold Hughes 3 Carwyn
Humphries, Ras dan 9, genethod - ,
Catherine Williams 2 Cheryl Hughes 3 Elen
Roberts; Ras dan 10 Bechgyn - 1 Michael
W. Jones 2 Steven l. Jones 3 Irfon Jones;
Ras dan 10 Geneth ad -, Nicola Houston 2
Debbie Jones; Ras dan 12 genethod - 1
Judith Jones 2 Rona Humphries 3 Tracy
Roberts; Ras dan 12 bechgyn - 1 Cenwyn
Humphries 2 David Foul~e~; Ras del,:! .14,
genethod - 1 Meinir Williams 2 Gillian
Roberts 3 Carolyn Jones; Ras dan 14,
bechgyn - 1 Tudur Roberts 2 Dew! Evans;
Ras dan 16,genethod -1 Christine Jones 2
Mandy Williams; Ras dan 16, bechgyn - 1
Gareth Jones 2 Geraint Elis 3 Andrew
Williams; RasTair Coes 1 Melnir a Carolyn
2 Gereint a Christlne; Aas Beic Arat - ,
Gersint Elis; Ras Berfa - 1 Gareth Jones a
Geraint Elis, Ras Gyfnewid - 1 Meinir,
Carolyn, Gareth a Gersint; Ras Merched
dros 16 - , Carol Houston; Aas Dynlon
dros 16- 1Wil Davies; Ras mewn sach A
1 Michael Jones; B 1 Meinir Williams, C 1
ElenRoberts; 0 1 Michael Jones
Enillwyd y raffl (rhoddedig gan Mr
Arlon Roberts, Gwynedd Sports,
Caernarfon) gan Ruth Jones,
Meillionen a Mark Roberts, Argraig.
Dymuna pwyllgor y Carnifal

ddioleh i bawb am eu cydweithrediad
a'u cefnogaeth i Iwyddiant y
diwrnod.
YN YRYSBYTY - Anfonwn ein eofion
a dymunwn wellhad buan i Miss
Annie Parry, Craig y Don, sydd yn
Ysbyty Gwynedd ar 61 damwain yn ei
chartref.

--



Cefnogwch ein Hysbysebwyr

Cefnogwyr a beirdd Llanrug yn barod am yr ornest yn erbyn y Leinws O'r
chwith I'r dde:· Dafydd Whiteside Thomas, Tony Elliot, Len Jones, John
Roberts, 1010 Hughes Roberts a Twrog Jones.

•
..

Wrth fodio'; dyddiadlJron
Yn dyner. syrthiodd 0 un
Ahyw ias o'r gwanwyn hwnnw
Mewn deilen hydret 0 lun

Mi af i fyd eaneuon
A'm lIals yn swyno'r galon,
Fe fydd tv enw'n fawr ei barch
Ymhlllh yr archangylion

Ond ochl Roedd dlsgord weithlan
A', gynulleldfa'n hlsian,
A nodau clwyfus ddaeth o'm ceg,
Fo;se neg droes yn sgrechian.

A dyna pam rwyf .,ma
M8VltnTalwm vn prydedda;
Gan fawr obelthlo ennill pwynt -
Uchafbwynt ty holl dasga'
Cwpled caeth - ar ffenestr 61car.
Paid a'n gwatwar, Ferran.
Ennyn hedd mae'n Mini nl.
Tetyneg: Cwymp.
o awyr y gyflatan
Daeth hanes ei blymio erch,
Fel seren wib fe'j coli odd
Ar drothwy gwanwyn eu serch.

Ond diaweh, mi ges draHerthion
I nyddu eynganeddion,
A deud y gwir, bOm ar ddihun
Cyn Ilul'lio un yn burion.

Ond bobol, roedd hi'n galad
I redeg ar y gwastadl
Heb son am ddringo'r lIethrau serth
Fe aeth tv nerth mewn chwinciad.•
Mi fyddai'n fardd cadeiriol
(Fy sgwrs sy'n gynganeddol)
Ac. fe ddaw awdlau cain i fod
Bydd eanu 'nglod draqwvddol,

Mi redat Ras yr Wyddfa
I ddanqos pwv 'di'r gora'
Y cvnta'i grug rhen Rhltta Gawr
A hedfan lawr o'r cope

CAn: Haws dweud na gwneud
Fe fOm a mawr obeithion
Gwneud marc ym myd enwogion;
Ond gwrandweh ar fy mhrofiad sur
A natur tv rhybuddion.

Anon:
Monwysion Amen ysaf
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(Richard a Meirwen
Thomas)

Llanrug
r Ff6n: CAERNARFON 4652

west
••

Ar gyfer pob parti. .
I ddathlu pob achlysur .

•

LW LLANRUG
Clywed fod cryn gwyno yn

LlaDrug am nad oes cyfJeusterau
cyhoeddus yn y pentref. Deall hefyd
Dad oes fawr 0 obaith eu cael os
pery'r Toriaid mewn grym a'u
cwtogi eli-ben-draw ar wariant y
cynghorau Ileoi. Ond mae ffordd 0
gael Wil i'w wely (neu Lw iLanrug
yn yr achos hwn!). Dim ond medru
perswaruo'r Dywysoges Diana i
ymweld ~'r lie; neu 0 leiaf. dyna'r si
a ddaeth i'm clustiau oddi wrth
gefnder pigog imi 0'£ Almaen.

Mae'n ymddangos fod 500 (ie.

pum canl) 0 doilcdau ) n y \\'a\,ell
Barracks, cartref dro~·dro y 'Royal
Hampshire Regiment' yng
Ngorllewin yr Almacn, Erbyn ichwi
ddarllen y pigion hyn, bydd un
toiled arall yno hefyd; un sydd wedi
costio £5,200 i Lywodraeth
Militaraidd Prydeinig Berlin. Pum
mil 0 bunnau am un toiled medda
chi? WeI ia; ond mae'r waliau wedi
eu papuro a phapur pine, ac y mae'r
handlan a'r petb dal papur sychu
pen·ol mewn brass. 0 ia; mae'r set
fymryn yn uwch nag arfer hefydt fel
nad oes raid i'r pen·ol pwysig
ostwng yD rby isel. A'r rheswm am
yr holl wario? Mae'n ymddangos
fod y Dywysoges Diana yn ymweld
~'r Barracks am un pen·wythnos.
Diolch! Mi fydda pobl Llanrug yn

fodlon rhoi i fyny efo walia' wedi'u
gwyngalchu, a setu plastig du pe
bai'r Dywysoges yn gWDeud dim
mwy na phiso - wps - pasio drwodd,

DRAENOG

DYMA WYL DIOLCHGARWCH drosodd ac er inni gael cymaint 0
law drwy'r bar bron, }' mae gennym lawer iddiolch amdano, pe na
bai ond am y blodau hardd ar waethaf y tywydd.

Dywedais yo Ilances igyd wrth weinidog: "Edryehwch ar y blodau
yma 'rydw iwedi eu tyfu."
"Na," meddai, "nid chi a'u tyfodd, eu hau nhw neu eu planou

wnaetboch chi." Yr ydym ni'o garddwyr yo rhy barod i ymffrostio
yo tTrwlth ein llafur, ac anghofio'r gallu anweledig, Cawsom g}i1e
yn yr Wyl Ddiolebgarwch i ddatgan ein diolch, ae yo wir y mae
gennym ni'r garddwyr Cwy 0 acbos diolch na neb.
A dyrna hi'n tis Tachwedd - hen sefblodyn bach melyn sengI o'r enw

tis tywyll - Y dydd yn bryhau a 'Doronicum.
dywedodd ffrind wrtbyf ryw Fe godaf y Blodau Mihangel
ddiwrnod: cynnar (Chysanthemums neu Cry

"Beth ar y ddaear ydach chi'n Martha fel y byddai rhyw hen
wneud yn yr hen ardd yma rWan? Mi arddwr gwreiddiol yn eu galw). Eu
gewch chi anwyd neu gricymalau." rhoi mewn potiau neu cofsys rnewn
Mae'n rhyfedd fel mae pobol sydd ffrarn oer neu'r ty gwydr I icrhau
ddim yn hoffi garddio yn rhoi'r bai torion at y flwyddyn ne af. B) dd )
am bob anhwylder ar yr 'hen ardd gWr yn gweiddi arnaf "Cofiwch roi
'nat. Ond y mae cymaint eisiau ei labeli arnyn nhw neu fyddwch chi
wneud, a chawn ambell ddiwmod ddirn yn gwybod beth yd>n nhw yn ~
sych a heulog hyd yn oed ym mis gwanwyn." Y mae'r rhai diweddar
Tacbwedd. yn y ty gwydr ac yn codi calon un

Dyna'r gwaith tacluso. Y mae'r Beth am son am ry" beth i'",
Ffarwel Haf (law bendigedig) fwyta? Byddaf yn faleh iaw no gael
drosodd. Dyna fynd ati i dorri'r teisen riwbob gynnar a dyma'r
blodau wedi marw a gan eu bod yn amser iddod a gwreiddyn j mew n i'r
dueddol i fynd yn glwstwr trwchus, ty gwydr a rhoi gwellt drosto. Gellir
eu rhannu a'u hailblannu. ei roi mewn ied oer 0 nad oes d5

Mae rhai bylbiau bcb eu rhoi i gwydr.
lawr eto - y tiwlipiau. Rwyf braJdd ered) g\\f me"n palu'n g}nnar.
ar oj efotr Cennin Pedr hefyd. ae y mac'n b"),ig gv."I1eudC)m lnt

Y mac'r "Na'd {i'n angof' yo a all c}n ) l)~_ dd gaf'\ awn
barod i'w plannu gydag ymyl border "edi'r Nadolig. D) ed mal fo 'n
o F1odau'r Fagwyr ac}' mae gen iun g" ncud ) gv.ailh ealed a mlnnau'n
blodyn sydd yn blodeuo yr un ade2, d"cud ~uII

GWRAIG TV VN VR ARDD

GYDA'R gaeaf ar ein trothwy, daeth yn amser ait-afael yn yr Odliadur, gan fod
'beirdd' Llanrug yn cychwyn ar eu trydydd tymor ar Dalwrn y BBC. Ar nos lau,
Hydref3 roedd eu cystadleuaeth yng Ngwesty'r Foelas, Llanrug yn erbyn tim Y
Leinws, Mon (enw arall ar y tim a'i leiniodd yn y ffainal ddau dymor yn 611).
Roedd siawns felly i dalu'r pwyth yn 01, ond er bod dau tardd newydd (neu
efallai oherwydd hynnyl) yn nhim Llanrug, colli fu eu hanes. Ond colli
anrhydeddus er hynny, 0 87 0 farciau i 89. Y beirdd sy'n cynrychioli Llanrug y
tymor hwn yw Tony Elliot, Len Jones, Twrog Jones, 1010 Hughes Roberts,
John Roberts a Dafydd Whiteside Thomas. Dyma eu cynnyrch yn y rownd
gyntaf:
Ateb IIlnell:
Un nos Lun rru wnes linel!
Helo Mawnh - mae'r ail ymhe!1.
Cwpled caeth.
Iro cur, cywiro cam
Byd dvnion wnaeth Bod dinam.
Umng:
Wnh ffonio Sid ni yn Awstralia
Y oeren oedd ddigon e(wala)

Fel bwmerang n61
Ddacth tv lIais o'r Sowth POI

At tebwyd V • call" yn nrws nesa.
Englyn' Hwliganiaeth:
Rhag cur. I g, 'fur mae'n gaeth - s'i
nodwydd

Sa m ydYN rhag alaeth;
0' $10m daw surni fel saeth,
0' gynnl - hwhganiaeth,

fngtyn Bargen - Gwraig dda.
If gwres d -fatri - sythweh witr

Sa -chwech ernoant:
""~",,Nt1non $ dd dan garantl
r eg - Ef r Red

PennIJ tefyn
SgW........'lt1 oedd' f ngharlad

m ro r mwr ad,
u:et bOd a K)g

Gw y. Iythrennog
Penm Dychan CynlJunwyr Traffyrdd:
a r ttl r i'dd un 0

G om lteg dd
------------------------------------------------------------1 IIen50 teuta

Holl delha d ch r y
PerHelthlr eu dyfe 5 au
Pan wehr Prydaln Fewr
Yn 5g191ngan selrff 0 draffig
Yn symud dim·yr·a ....r:
A'u nefoedd - gweld modurwyr HOI
Wnh fynd ymlaen yn mynd yn 01.
Cywydd: Ymddiddan rhwng Arlon aMon:
Mon;
Y mae oglau tim Wig Ii
A'i nwy Fferodaidd i ni
Yn rhOI bree ar hyder broI Goronwy, hyd at grino
Anon:
Och dy wae, Fan, dlrion dir,
o wadu hil dy frodir,
Oludog afal Eden,
Hwde Sals - baradwys hen
Mon:
Hwde Arfon Oronwy,
Ni rydd Mon frl iddo mwy;
All the Best am bryddest brat ..

--
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MERCHED Y WAWR - Yng
nghyfarfod mis Hydref, cafwyd
noson addysgiadol a diddorol lawn
yng nghwmni Mr Maldwyn Thomas,
Bangor, a roddodd sgwrs ar bapurau
Caernarfon a'r cylch o'u cychwyniad.

Diolchwyd iddo gan Mrs Alys
Jones, Eryri. Enillwyd y raffl gan Mrs
Mair Jones, Glan Gors
Llongyfarchwyd Mrs Malr Jones,
Glan Gors, ar briodas ei mereh Helen.

Dymunwyd y gorau i Carwyn John,
mab Mrs lynnwen Morris a oedd
wedi bod yn yr ysbyty, ae I Mrs
Gwyneth Jones, Llain-yr-Ardd a oedd
yn mynd i'r ysbyty i gael triniaeth
lawfeddygol.

Dymunwyd a Mrs M Davies y DdOI
ar golli el brawd.
Darparwyd y lIuniaeth gan Mrs

Meinir Roberts, Gwynfryn, Mrs Mary
Evans a Mrs Beti Owen, Tan-y·Cae.

Bydd y einio Nadolig ym Mhlas
Menai ar Ragfyr 11eg a gofynnir i'r
aelodau sydd am ddod, roi eu
henwau ac arian i Mrs Lynnwen
Morris yn y eyfarfod nesaf. Pris £6.50
yn cynnwys.
Cynhelir y cyfarlod nesaf, nos

Fercher Tachwedd 13, pryd y bydd
Mrs Heather Ann Jones, llanberis yn
dangos sut i addurno teisennau
Nadolig.

CLWB Y MAMAU - Bwriedir eleni
wneud Parti Nadolig i oedolion y
pentref a'r cylch, yn lie rhoi parseli
Bydd y parti yn Festri Capel Bethel
nos Fercher, Rhagfyr 4 am 6.30 Mae
croeso i bawb ae fe drefnir adloniant,
a phryd 0 fwyd gwerth el gael.

as oes rhywun eisiau cludiant.
cysyUtwch a Mrs Nan Owen, Saron
(670763), Mrs Sheila lambrecht, Bro
Rhos (670512), Mrs Lorna Jones,
Stad Eryri (670667), mor tuan ag sydd
bosibl.

EISTEDDFOD YR ARDAL: Ddydd
Sadwrn, Tachwedd 9 yw diwrnod yr
Eisteddfod yn y Ganolfan. Bydd y
dyrau ar agor am 11.30 y bore, a
chyfle am baned 0 4.00 o'r gloch
ymlaen. Dioleh am bob addewid tuag
at y 'caffi'. Nan Roberts,
ysgritenyddes y pwyllgor.
CLWB 100 PLAID CYMRU: Dyma
restr enillwyr y Clwb 100am fis Medi:
1. Gareth Jones, Glyn Ceris, 2.
Dafydd twan, Pen y Berth, 3. Hadn
Jones, Rhandir Mwyn.
CRONFA'R GANOlFAN: Dyma restr
o enillwyr y Clwb 300 am fis Medi:
1. £40, Gary Davies, 1 Gallt y Bont, 2.
£25, Dr A.l. Miles, Trefeddyg, 3. £10,
Mrs Southworth, Gwynant.

YN YR YSBYTY: Cafodd Mrs S. Jones
Evans, Pennant ddamwain yn ei
chartref yn ddiweddar a gorlu iddi
gael triniaeth brys yn Ysbyty
Gwynedd. Anfonwn ein cofion gorau
ati a'n dymuniadau gorau iddl yn y
dyfodol.
CYDYMDEIMlO: Cydymdeimlwn a
Mr D.T. Jones, Bryn Gwenallt, ar golli
brawd yng Nghaemarfon.
A Mrs Richard Owen, Bro Waun, ar
golli brawd, sef Mr John Griffiths,
Wayside.

Ac a.Mr Fred Jones, 6 Bryn Golau,
ar golll chwaer.

DOSBARTH WEA: Mae peth newid
yn nhrefniadau'r dosbarth am fis
Tachwedd. Cynhelir y gyntaf 0 ddwy
ddarlith gan Miss Nia Watkin Powell,
Coleg y Brifysgol, Bangor ar hanes
'Tuduriaid Mon' nos Lun nesaf
Tachwedd 4ydd a bydd yr ail ddarlrth
nos Lun Tachwedd 18. Mae nifer o'r
pentrefwyr, yn eu mysg rai o't bobl
rfanc, wedi bod yn holi tybed a oes
modd eynnal dosbarth ar
"Ffotograffi' yn ystod y flwyddyn
newydd. Dosbarth i ddysgwyr fvdda:
hwn i bob diben. as eeir ymateb
ffafriol, eit ati i drefnu dosbarth - os
oes gennyeh ddiddordeb a fyddwch
cystal a chysylltu a Rol Williams,
Ardwyn os gwelir yn dda.

PLYGU'R ECO
P'lygir rhifyn Rhagfyr 0" Eco yn
Neuadd Goffa Bethel, nos .au,
Tachwedd 28 am 6 o'r gloch.
Oewch ihefpu, os gelwch yn dda.

Eirian Hughes, Ysgo/dy a ddaeth yn
ail allan 0 dros ugain 0 gystedleuwyr
yng nghystadleuaeth gweinyddesau
gorau yng Ngharnifal Nefyn.

•
I

-

DYMUNIADAU GORAU:
Llongyfarchiadau a dymuniadau
gorau i Sian Morgan, Llwyn Bedw ae
Alan Williams, 81 Y Wern, Y Felinheli
ar achlysur eu priodas ddydd
Sadwrn, Hydref 12 Bydd y ddau yn
eartrefu yn 1 Gwastadnant, Nant
Peris.
DIOLCH: Dymuna Sian ae Alan, 1
Gwastadnant, Nant Peris ddioleh 0
galon am y lIu anrhegion, cardiau a
dymuniadau da a gawsant ar
aehlysur eu priodas.

lawer gan ei fod yn ddydd Sadwrn
eynta hanner tymor, a lIawer yn
brysur neu'n mynd i ffwrdd. Ond
diolch yn fawr i bawb a Iwyddodd i
ddod. as oes rhywun nad oedd yn
medru dod ar y diwrnod ond a hoffai
gael golwg ar y crefftau y mae
catalogau ar gael gan Mrs Sylvia Prys
Jones, Penygraig.
YR URDD: Mae adran yr Urdd wedi
ailddechrau gyda nosweithiau
amrywiol i'r plant, eleni eto.
Tretnwyd ewis ar eu eyfer ar y noson
agoriadol, ac yna noson 0 gemau yr
wythnos ddilvnol. Daeth Duncan
Brown i siarad ae i ddangos sleidiau
o'r gwahanol 'deuluoedd' a geir vrn
myd natur, a daeth Dewi Lake, y
trefnydd, i gynnal noson 0 ddawnsio
gwerin. Mae'r plant hefyd wedi cael
nason a chwaraeon yn y neuadd fawr
gyda Dic Parry, Llanrug, a gyrfa
chwilod wedi ei threfnu gan Gareth
Jones.

Gobeithir cael rhaglen yr un mar
ddlfyr ae amrywiol i'r aelodau ar 61 y
gwyliau hanner tvrnor hefyd. Un
ohonynt fydd noson Guto Ffowc
Bydd y noson yn deehrau am 6 o'r
gloch yn y cae y tu 01 i'reae pel-droed,
a bydd cwn paeth a chawl arwerth yn
y Ganolfan, fel arler, ar ddiwedd y
tanio.
llONGYFARCHIADAU: I Mrs Lloyd
Williams, Bryn Meredydd a r
gyrraedd ei phen-blwydd yn 80 oed;
ac i Mrs C. Pritchard, 6 Tref Eilian ar
gyrraedd ei phen-blwydd hithau yn
80 oed.

I Valmai Williams, Cefn Coed ar ei
phen-blwydd vn 21 oed.
I David Alan Owen, Cynorthwywr

gydag Antur Waunfawr, ar ei briodas
a Wendy Thomas 0 Gaernarfon.
ILinda Wyn Jones, Crud yr Awel, ar

ei phriodas a Huw Alan Roberts 0
Borthmadog.
ADREF O'R YSBYTY: Bu Mrs Betty
Griffiths, Go rfphwysfa , Mr Emlyn
DaVies, Bodwyn, a Mrs K. Roberts,
Derlwyn yn yr ysbyty yn ddiweddar.
Gobeithiwn eu bont yn parhau i wella
ar 61 dyehv/elyd gartref.

•

Y GYMDEITHAS: Nos Fawrth, Hydref
29 agorwyd tymor y Gymdeithas
gyda noson yng nghwmni Parti
Selriol. Trefnwyd rhaglen amrywiol
am y gaeaf ac estynnir gwahoddiad
cynnes i aelodau hen a neWYdd.
DIOlCHGAAWCH: Ddydd Llun,
Hydref 21 cynhaliwyd gwyl
Ddiolchgarwch yng Nghapel Cysegr.
Cafwyd cyfarlodydd graenus iawn
gyda phlant yr Ysgol Sui yn cymryd
rhan yn y bore, yr ieuenctid yn y
prynhawn a chyfarfod gweddi yn yr
hwyr. Wedi'r oedfaon rhoddwyd y
ffrwythau a'r lIysiau a roddwyd gan y
plant i bensiynwyr yr eglwys.
YR URDD: Mae'r Urdd wedi cychwyn
y tymor newydd yn lIewyrchus iawn
gyda chriw ardderchog yn dod i'r
cyfarfody.dd. Trefnir i fynd i weld y
pantomelm yn Theatr Gwynedd
ddechrau'r flwyddyn a bydd
manylion pellach yn rhifyn nesa'r
Eco.
ORDEINIO: Nos lau, Tachwedd 21 am
7 o'r gloch yng Nghapel Bethel
cynhelir oedfa ordelnio Mr Harold
Parry-Jones, Penygroes Cymerir
rhan yn yr oedfa gan y Parehedig
Gwilym Parry gyda'r Dr Tudur Jones,
Bangor yn pregethu.
Mae Mr Harold Parry Jones, sy'n

aelod ym Methel wedf gwasanaethu
fel pregethwr lIeyg ers blynyddoedd
a dymunir pob bendith iddo wrth
gymryd y cam newydd pwysig yma
yn ef fywyd.

Estynnir eroeso eynnes i bawb I'r
Gwasanaeth.

NOSON GOFFI: Cynhaliwyd noson
goffi yn y Neuadd wedi ei drefnu gan
rai 0 enethod ifainc y pentref. Gyda'r
elw 0 £75 fe brynlr cyfrifiadur i Ysgol
Pendalar.

Llongyfarchiadau a diolch i'r
trefnwyr am eu hymdrech.
CARNIFAl 1985: Galwyd Pwyllgor
nos lau Hydref 3 i dderbyn adroddiad
y trysorydd, Mr lauan Williams.
Gwnaethpwyd elw sylweddol eleni,
ac fe benderfynwyd cadw rhan ar
gyfer Carnifal 1986 a rhannu £225 i'r
mudiadau can Iynol: Neuadd y
Pentref: £80; Eisteddfod: £50; Capel
Bethel: £10; Clwb Snwcer: £20; Clwb
leuenctid: £20; Ysgol Feithrin: £15;
Mam a'i phlentyn: £15; Yr Urdd: £15.

Gohebydd: Geraint Elis, Cilgeran (Portdinorwig 670726)

DIOLCH: Dymuna Bethan Pennant
Jones, Erw Gain, 15 Y Stid Eryri
ddiolch 0 galon i bawb a anfonodd
gardiau ac anrhegion ar achlysur ei
phen-blwydd yn ddeunaw oed.

Dymuna Helen a Tony, 53 TVRhos,
Gaerwen ddiolch y" fawr Ibawb am
y Ilu cardiau anrhegion a
dymuniadau da a dderbyniwyd
ganddynt ar achlysur eu priodas.
lLONGYFARCHIADAU: I Rhys
Williams, Llain yr Ardd ar gyrraedd ei
ben-blwydd yn 18 oed ar Hydref 16.

Dymuniadau gorau i Eu rwen
Williams, Penlon fydd yn dathlu ei
phen-blwydd yn 18 oed ar 19
Tachwedd,

DymUniadau gorau i Harry Owen,
Bron Meillion fydd yn dathlu ei
ben-blWYdd yn 18 oed ar Dachwedd
20.

Cynhaliwyd cyfarfod drwethaf 0
Sefydliad y Merched yn Festri
Croesywaun ar nos lau, Hydref 3,
gyda Mrs Pat Parry yn lIywyddu.
Dymunodd Mrs Parry well had buan i
Mrs Betty Griffith ar 61 triniaeth
lawfeddygol. Cydymdeimlodd hefyd
~ Mrs C.A. Jones ar farwolaeth ei
brawd yng nghyfraith yng
Nghaernarfon. Croesawodd y
lIywydd Mrs Parden, Cyrnant Farm
fel ymwelydd I'r Sefydllad.
Darllenwyd y lIythyr misol a
thvnnwvd sylw'r aelodau at amryw 0

welthgareddau sydd i'w cynnal yn
ystod yr wythnosau nesaf. Bydd Mrs
C.A. Jones yn cynrychioli'r Sefydliad
yng nghyngor yr Hyndref yn ysgol
Aberconwy ar nos lau, Hydref 17.
Croesawodd Mrs Pat Parry Mrs
Glenys Williams, y lIywydd sirol.
Cafwyd arddanqosiad coginio gan
Mrs Williams yn defnyddio
cynhwysion iachusol Pwysleisiodd
Mrs Williams y pwysigrwydd 0 fwyta
bwydydd iachusol a thynnodd sylw'r
aelodau ar yr arddangosfa sydd i'w
chynnal yng Ngwesty'r Royal,
Caernarfon ar Hydref 30 - 'Curiad
Calon'. Diolchwyd i Mrs Williams gan
Mrs Buddug Rowlands. Rafflwyd y
bwydydd a wnaeth Mrs Williams ac
fe'u henillwyd gan Mrs Parry
Williams, Mrs M. Morgan Jones, Mrs
Overy, Mrs Morfa Evans, Mrs
Buddug Rowlands, Mrs Mary Davies,
Mrs K. Wynn Jones

TEARCRAFT: Cynhaliwyd bore coffi i
werthu nwyddau Tearcraft yn y
Ganolfan ddydd Sadwrn Hydref 19.
Cafwyd bore IIwyddiannus iawn a
gwerthwyd gwerth £2050 nwyddau.
Mae Tearcraft yn is-qwmm I gronta
gymorth Tearlund. Mae'r cwmni'n
marchnata cerfftwaith a wneir gan
bobl mewn gwledydd tlawd iawn, ac
mae pob ceiniog o'r elwyn mynd i roi
bywol,aeth iddyn nhw.

Roedd y dyddiad yn un anhwylus i

Gohebydd: Mrs. G. Jones, Rh.ndir
Mwyn (W.unfawr 626)

CLWB GWYRFAI: Cynhaliwyd
cyfarlod cyntaf o'r tvrnor yn y
Ganolfan ar Hydref 10 0 dan
lvwvddraeth y Rheithor y Parch B.
Thomas. Tra'n croesawu'r aelodau ,
cydymdeimlodd a theulu Mrs Awstin
Jones, aelod ffyddlon a fu farw ym
mis Medi.

Roedd yn wraig ddiwylliedig gyda
diddordeb arbennig mewn
lIenyddiaeth a hen draddoddiadau
Cymreig. Roedd wedi darlledu lawer
gwaith ar Radio Cymru. Safodd yr
aelodau mewn tawelwch fel
teyrnged i'w choffadwriaeth a
cafwyd gweddi fer gan y Hheithor.

Anfonwyd gair at Mrs Jones-Evans
sydd yn Ysbyty Gwynedd ar 61
dam wain yn ei chartref ac
ailgroesawyd Mrs Mwynwen Jones
ar 01 bod yn absennol oherwydd
gwaeledd.

Ein siaradwyr gwadd oedd y Canon
R.D. Roberts a Mrs Roberts - gynt 0
Lwyngwril, ond erbyn hyn yn byw yn
Llanfairpwll,
Cafwyd awr ddifyr iawn yn eu

cwmni. Amlinellodd y Canon Roberts
darddiad cynnar Alawon Gwerin a
baledau Cymreig a canodd Mrs
Roberts lawer ohonvnt i'w chyfeiliant
81 hun ar delyn fach arbennig.
Diolchwyd iddynt gan Mrs Miles.
Hefyd i Mrs Jennifred Jones a Mrs
Eluned Roberts am baratoi'r teo
Enillwyd raftl - rhodd Mrs Nesfield
gan Mrs Southward.

Y GYMDEITHAS lENYDDDL.
Cynhelir ail gyfarlod y tymor nos Lun
Tachwedd 11 yn y Ganolfan am 7.30
pryd y ceir darlith ar hanes
'Meddygon y Ddafad Wyllt' gan y
Parch Harri Parrt, Caernarfon.
Estynnir croeso i aelodau newydd
ymuno a'r Gymdeithas ar gychwyn
tymor aral!.
SEFYDLIAD Y MERCHED:
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Cinio 8tynyddol y Pensiynwyr -
gweler newyddion Uanrug.

A THREFNWYR ANGLADDAU

GWAITH CERRIG BEDDAU

J.M. JONES A'I FAB

Gohebydd: Megan Humphreys, 4 Tai Tan-y-coed (Llanberis 870030)

LlO GYFARCHIADAU: i Mr Ian Steven Prys Williams, Carwyn
LeWIs, 7 Rhos Rhug a Miss Nicola Humphreys a Justine Sarah
Pauline lyon, Preswylfa, Glanrhyd, Williams
Llanwnda Sf eu priodas a phob Bore llun Diolchgarwch cafwyd
dvmuniad da iddynt i'r dyfodol. Cyfariod Gweddi yn Nhan-y-coed a
Priodwvd hwy yn Eglwys Sant chymerwyd rhan yn y gwasanaeth
Gwyndaf. Dinas, Llanwnda. gan Mrs Megan Williams, Mrs Katie
LLONGYFARCHIADAU: i Mrs lola Roberts. y Parch John Morris a'r
Butler, Haddef ar ennill y wobr gyntaf Parch W.O. Roberts a Miss Enid
ar ysgrifennu limenc, a'r drydedd Roberts yn cyfeilio.
wobr am ysgrifennu Stori Fer Ddigri' Yn yr hwyr pregethwyd gan y
yn Eisteddfod Llanrug. Yn yr un Parch Trefor Jones, Engedi. Y
eisteddfod enillodd Mr Robert cyfeilydd oedd Mrs Violet Blanchard.
Williams, Llain Gwta y wobr gyntaf Cydymdeimlwn ~ Mr Gareth Lloyd
am ysgrifennu Stori Fer Ddigri'. Jones, Gilfach, ei briod Mrs Enid

Lloyd Jones a'r teulu 011 yn eu
LLONGYFARCHIADAU hefyd i blant profedigaeth 0 golli mam Mr Gareth
yr ardaf fu'n IIwyddiannus yng Lloyd Jones yn ddlweddar.
ngwahanoladrannauo'reisteddfod. Anfonwn ein cofion a'n

Pnawn Sui, Hydref 20 yn dymunladau da i Mrs Pitts,
Nhan-coed cafwyd Gwasanaeth Caerweddus, sydd wedi derbyn
Diolchgarwch y Plant; y gweinidog, y triniaeth lawfeddygol yn Ysbyty
Parch John Morris drefnodd y Gwynedd.
gwasanaeth a rhoi'r anerchiad Croeso adre i Mrs Margaret
Arweinydd y gan oedd Mr Robert Pritchard, wedi cyfnod byr yn Ysbyty
Williams, a'r cyfeifyddion oedd Miss Gwynedd. Ein dymuniadau gorau
Enid Roberts a 'Miss Manon Llwyd iddi hithau.
Evans. Da gweld Mr John Humphreys,
Cymerwyd rhan yn y gwasanaett, Caermaen wedi gwella ar 01 yr

gan Bethan Lewis Parry, Wendy anhwylder a gafodd yn ddiwedd- ein
Wavefl Roberts, Alwena Roberts, dymuniadau da iddo yntau.
Lona Roberts, Ffion Willia ms, Balch ydym 0 ddeall fod Fernando
Annwen Parry. Sian W. Jones, Amfyn Perez, mab yng nghyfraith Mrs lola
Llwyd Evans, Wyn Parry, John Elwyn Butler wedi derbyn newyddion da 0
Jones, Cenwyn Humphreys, Aled Mecsico fod ei deufu i gyd yn fyw ac
Parry, Mark Wyn Jones, Tudor Wyn yn iach ar 01y daeargryn.
Jones, Rona Humphreys, Jonathan
Prys Williams, Tom. M. Reagan,

I-

Gwanhau mae'r trawstiau trosto -
a'u rhuddin

Yn graddol edwino,
Mae ei lawr yn malurio,
A cheir twll yn lIechau'r to.

Llechau'r to' n ddigymonedd - a'r hen
gom

Mirain gynt yn garnedd,
Ond os aeth yn waeth ei wedd,
Gwiw unwaith tu'r wag annedd.

Lewis Owen Griffiths,
o 'LJeufer' Gaeat 1948

Bydded llawenydd i bawb,
y, eiddoch,

Jack Roberts
(gynt 0 Lanberis)

Cyrhaeddodd y llythyr i rni yn
ddiogel er nad oes cyfeiriad amo.
Diolch yn fawe iawn i Jack Roberts.
Ie, merch Glan Rhyddallt ydwyf.
Dyma fy nghyfeiriad:

Llys Awen
Llanrug

Caemarfon
Gwynedd LI55 4BA

YR HEN ADFAIL

-

ef erioed. Byddai fy nhad yn trin y
"pethe' gydag ef yn Hafod Owen, ac
'rwy] yn cofio'r gwpled yma 0';
waith:
"Rho bwt 0 Ie i'r botel inc
A pharchus Ie I gopi. It
Beth ddywedai Glan Rhyddallt

am biro tybed?
Yr wyf newydd [od y/l ddarllen

eich colofn yn Eco'r Wyddfa ac yr
oeddech ytl son am yr hen benillion
Bys Meri Ann - diddorol dros
ben.Fel hyn )' clywais i'r ail bennill.
Mae bys Men Ann wedl gwella
A Dafydd y gwas yn ei fedd,
Mae'r baban yn y crud wedi prifio
A'r gath yn huno mewn hedd.

Emyn timau Rygbi Llanelli
(sosban town) ydi'r hen gdn.
Clywais ami i drosiad cellweirus ac
agos i'r asgwm fe! llawer iemyn arall
gwaetha'r modd.

Y mae llawer o'r Saeson uniaitb
yn medru canu'r gdn yn ogystal ag
unrhy w Gymro. Tybed m ai
"scrapo" Johnnie Bach wnaeth y
goth?
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TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

GWASANAETH TACSI

Ff6n: 870202

Yadley
Hants RG26 6QQ

J Hydref 1985
Atlnwyl Mary Lloyd Williams,

Credafma; nlerch Glan Rhyddallt
yd}ch chwi },nle? Hw}rach na welais

43 Hangar Road

LLYTHYR 0 LOEGR
Fe! hyn y mae'r llythyr a
dderbyniais yn ddiweddar yn
darUen:

1672. Yr oedd gan Forns Griffith, 0
Faentwrog 13 0 blant a chafodd pob
un y swm cyfartal 0 12 ceiniog yr un
Profwyd ewyllys Hugh Jones o'r

Dd61 Corwen 240 mlynedd vn ()1 a
chvrnerat 1,200 tucalen ffwlsgap
teipiedig i'w chyflenwi yn null yr oes
hon. Yr oedd yn faich i'w chario
Yr oedd pob cymynydd bron yn

awyddus I enwau ei blant a'i wyrion
ymddangos yn yr ewyllys, a rhoddid
swllt sr eu cyfer neu oen i hwn, gafr
i'r lIall, padell ffrlo iun arall, a'r gist i'r
IIall : ac wrth gwrs i Sioned neu Fari
"pais goch". Prawf yr ewyllysiau fod
dillad gwr neu'r wraig yn eael eu
cadw yn "heirlooms" am
genedlaethau: rhaid eu bod 0 stwff a
lIiwiau gwytnach nag y maent
heddiw, meddai Bob Owen.
Yr oedd ewyllys Griffith Owen,

Eisteddfa Cricieth yn lIawysgrif Ellis
Annwyl, Rheithor Cricieth, y
Ilawysgrif odidocaf y bum i'n sylwi
arni erioed. Dyna farn Bob Owen.

iddi. Daeth yn uno wragedd ragorol y
crynwyr (meddai Bob Owen).
1564. Mae Ewyflys Hugh ap John
Goch 0 Dregynon yn darflen ae wedi
ei sgrifennu fel hyn, "Yn enw Duw
Amen Y pedweridd dudd ar hugain 0
vis hydre oedran yr Argfwydd mil a
hanner a phedwar a thrigain i rwyf i
Hugh ap John Goch plwyfol yn vynho
am dyall er bod vyngorff yn glaf yn
gwneuthur vy flythyr Kymun." etc.

Mewn ewyllys un 0 Aberffraw, a
wnaed yn 1768 ceir cyfelrlad at "Cwt
Ystyffylog", "Bwrdd Tal", "Gwnbeda
i ddal y bor," "Cwpwrdd Tair Darn",
"2 Wasc", "Tresel Lestri," a "lestri
Tan."

"Canfum ddegau 0 ewyllysiau yn
rhoddi Elusennau i dlodion y plwyf,
mewn rhyw bedair milo ewyllysiau a
gop'iais, na wyddai neb ddlm byd am
danynt, yr adeg y bu'r comisiynwyr
yn chwilio ; mewn i elusennau
gwahanol bfwyfi yn Sir Gaernarfon a
Sir Feirionnydd. Dyma enghraifft:
1732. Robert Owen y Teiliwr 0
Drawsfynydd, £60, y 110g I'W
defnyddio i helpu dtluddeg 0 dlodion
y Plwyf Trawsfynydd dros byth. £40 i
wardeiniaid Ffestiniog a Maentwrog i
wyth 0 dlodion y ddau blwyf.
1696. Rhydd ewyllys Rondle Davies.
ficer Melfod, Sir Drefaldwyn a wnaed
yn 1696 lawer iawn 0 oleuni ar
ddylanwad y Crynwyr a'r
Ymneilltuwyr, ae fel y dirmygodd ei
ddwy ferch yn ei ewyllys. "Os bydd fy
merch Prudence yn mynnu priodi y
gof Joseph Davies ehaiff hi ddim ond
swllt ar fy 01." Mynnu priodl Joseph
Davies wnaeth Prudence a chael dim
ond swllt ar 01 ei thad. Chwarae teg

FEl HYN y cefais ddefnydd ar gyfer y golofn hon y mis hwn.
Yr oeddwn yn gwasanaethu yn ddiweddar yng Nghapel

Horeb Penygroes ac yn caeI cinio gyda Mrs Hughes, 53 Stryd
Fawr, Penygroes. Meddai Mrs Hughes, "Mae gennyf hen
rifynnau 0Gylchgrawn Cymdeithas Addysg y Gweithwyr yng
Nghymru (WEA) am 1948, fuasech chi yn lecio eu cael?"
Atebais ar fy union, "Buaswn wir a diolch yn fawr i chi, Mrs
Hughes!" Derbyniais bedwar rhifyn yn Ilawen.

Y maent yn cynnwys gwybodaeth amrywiol, gwerthfawr
dros ben. Er enghraifft, y mae'r diweddar Bob Owen, Croesor,
wedi rhoi penodau 0 hanes hen ewyllysiau, rhai yn hen iawn
hefyd. Oyma bigion 0 hanes yr hen ewyllysiau ichwithau gael
eu mwynhau. Geiriau Bob Owen yw'r cwbl cofiwch!
Ebrill 1585. Robert Davies, Yr
Wyddgrug. a gymynnodd i'w nai,
"bob rhyw faine. setl. Ileoedd
penlinio. a chladdu a faddaf yn
eglwys y plwyf, Wyddgrug."
Ewyllys Edward Gruffydd ab leuan,
Llewenni, Ger Dinbyeh tua'r un
cyfnod. "Yt wyf yn erchi i'm corff gael
ei lapio mewn cadachau lIiain, ac l'w
ddodi yn y ddaear heb ddim
gorchudd namyn y pridd ... ae i roddi
habed 0 wenith mesur Dinbych i bob
morwyn a gwas sydd yn fy nhy ar
adeg fy marw."

Mewn swvllvs a wnaed yn 1747
gan wr 0 Abermaw eeir enwau ar
longau'r lie, megis, "Mynegi" a
"Nawlen".

HEN EWVLl VSlAU

Gan Mary Lloyd WiIUams, B.E.M.
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PENISARWAUN
Ffon:

Llanberis 871272
CANOLOG I/R FRO

AM DDEWIS HAEL A
GWASANAETH CYFEILLGAR

DEWCH I

FRON HEULOG, DINORWIG
Ff6n: Llanberis 871376

Vr Arbenigwr ar leinio simneiau
• Beth am bryd 0 fwyd yn ein Bar Lolfa

newydd, hardd a ehyfforddus, sydd ar agor
amser einio a fin nos, saith diwrnod yr
wythnos.

• Yn ein ystafell fwyta hefyd eeweh ddewis
rhagorol 0 brydau Table d'Hote ae A la
Carte. Croesewir plant.

• Mae ein Ilofftydd newydd gael eu
hadnewyddu'n foethus, Ilawer gyda
bathrwm, teledu Iliw ae offer gwneud te a
ehoffi. Gellir gweld y llyn neu'r
mynyddoedd o'r rhan fwyaf ohonynt.

• Ceir adloniant yn ein Bar Lolfa bob nos Sui,
yn ami yn eynnwys talentau Cymraeg Ileol.

SIMNEIAU GWAEL7 CRACIAU?
MWG A HOGLA' TARO PERYGLUS7

Cysylltwch a Dave Wood

'INSULAFLUE'

Perehnogion
Terry a Val Skilki

STRVD FAWR

LLANBERIS
870260

Cofiwch rna; un lIythyren yw CH,
DO. FF, NG, LL, PH, RH, TH.

Anfonwch eich cynigion at Twrog
Jones, 23 Glanffynnon, Llanrug.
Bydd £2 0 wobr i'r sawl sy'n anton y
cynnig cywir cyntaf i'w dynnu o'r het.

AR DRAWS:
1. Cyfarch y gath mewn gwaith

cerddorol? (4)
7 a 1 i lawr. Cartref Eisteddfod

Genedlaethol yr Urdd 1986 (6,5)
8. Lie gwag mewn wy brown (4)
10. Gwniad wedi colli ei ben yw'r rhit
(3}
11. Dymuniad wrth god;'r bys bach
(5,2)
12. Davies, y g61-geidwad (3)
13. Largo wedi drysu efo'r gwynt (5)
17. Llyffetheirio (5)
19. 'Orycha (3)
21. Nid Bella sy'n methu gweldl (7)
22. "Myn Duw, mi wn y ... " (Dafydd
Iwan) (3)
23. Nawr (4)
25. Ceisio (6)
26. Daw'r gronyn lleiaf i'n cyfarfod (4)
I LAWR:
1. Gw. 7 ar draws

2. Seren ... (3)
3. 0 gyrraedd (2,4)
4. Crefyddau (7)
5. Yn perthyn i sect 0 4 uchod (7)
6. Bys nith wedi drysu: yn union

(3,3)
9 Cyfrif, heb y treiglad (4)

14 Marchogion (7)
15. Pob copa ... (7)
, 6. Tensiwn (6)
17. " .. brifardd, gweinlwyd lIafn y
cledd" (6)
18 Melyngoch (4)
20 Perffaith, dyna yw Mandi (5)
24. Rhag cywilydd I (3)

Wawr - Sgwrs am 'Longau a
Llongwyr' gan Mr AJed Eames.
BETHEL - Y Gymdeithas Lenyddol.
13 Mercher - DEINIOLEN - Cangen
Plaid Cymru - Noson 0 Gawl a Chan
yn y Ganolfan am 7.00.
PENISARWAUN - Yr Urdd
BETHEL - Merched y Wawr - sgwrs
gan Mrs Heather Jones.
CWM Y GLO - Gyfra Chwist yn yr
Ysgol Gymuned am 7.30.
15 Gwener - LLANBERIS - Te yr
Henoed
PENISARWAUN - Gyrfa Chwist yn
Neuadd yr Eglwys am 7.30
18 Llun - WAUNFAWR - Dosbarth
WEA yn yr Ysgol leol am 7.00. Ail
ddarlith Miss Nia Watkin Powell ar
hanes "Tuduriaid Mon'.
llANBERIS - Gyrfa Chwist yn y
Ganolfan am 7.30
19 Mawrth - PENISARWAUN - Clwb
yr Heulwen - sgwrs gan Mr John
Williams, Oeiniolen
20 Mercher - YR ARDAl -
Cymdeithas Hanes Bro'r Eco yn y
Ganolfan, Deiniolen am 7.30. Cwis a
sleidiau 'Pwy sy'n adnabod Cymru'
gyda Mrs Mary Vaughan Jones,
Waunfawr.
PENISARWAUN- Yr Urdd- Noson 0

Ddawnsio Gwerin.
21 lau - WAUNFAWR - Clwb
Gwyrfai.
22 Gwener - LLANBERIS - Ffair
Gaeaf Clwb yr Henoed.
PENISARWAUN - 'Noson i'r Genod'
- Bwffe yng Nghlwb Eryri am 8.00. Yr
elw er budd y Neuadd Bentref
26 Mawrth- BETHEL- Y Gymdeithas
Lenyddol.
27 Mercher - PENISARWAUN -
Adran yr Urdd.
CWM Y GLO - Gyrfa Chwist yn yr
Ysgol Gymuned am 7.30.
28 lau - LlANBERIS - Sefydliad y
Merched

1 Gwener - LLANBERIS - Te yr
Henoed
YR ARDAL - Clwb Eryri yng
Ngwesty'r Gwynedd am 7.30 yng
nghwmni Mr Alwyn Evans,
Caernarfon.
BETHEL - Noson Sbri Calan Gaeaf i
blant y pent ref yn y Neuadd am 6.30.
PENISARWAUN - Gyrfa Chwist yn
Neuadd yr Eglwys am 7.30.
2 Sadwrn - BETHEL - Eisteddfod
4 Llun - WAUNFAWR - Dosbarth
WEA yn yr ysgolleol am 7.00. Darlith
gan Miss Nia Watkin Powell ar
'Tuduriaid Mon'.
YR AROAL - Theatr Bara Caws yn
perfformio 'Paradwys Ffwl' yn
neuadd Ysgol Brynrefail am 7.30.
DEINIOLEN - Sefydliad y Merched -
Noson 0 Ddawnsio Gwerin gyda Mrs
Maud Williams, Caernarfon.
LLANBERIS - Gyrfa Chwist dan
nawdd y Clwb Peldroed yn y
Ganolfan am 7.30.
5 Mawrth - DEINIOLEN- Clwb Elidir.
WAUNFAWR - Noson Guto Ffowc yr
Urdd am 6.00.
PENISARWAUN- Noson Guto Ffowc
gyda than gwyllt yng nghae'r pentref
am 6.30
6 Mercher - CWM Y GLO - Clwb a
Mamau a Merched Ifanc
PENISARWAUN - Yr Urdd - Fideo
Superted
7 lau - WAU NFAWR - Clwb Gwyrfal,
Sefydliad y Merched
8 Gwener - LLANRUG - Cymdeithas
Chwiorvdd Pontrhythallt yn cynnal
noson 0 'Arwerthiant a Phaned'.
9 Sadwrn - WAUNfAWR -
EISTEODFOD YR AROAL yn y
Ganolfan
11 Llun - WAUNFAWR - Y
Gymdeithas Lenyddol yn y Ganolfan
am 7.30 - Oarlith gan y Parch Harrl
Parri, Caernarfon a r hanes
'Meddygon y Ddafad wvnr,
12 Mawrth - LLANRUG - Merched y

CROESAIR TACHWEDD DYDDIADUR TACHWEDD

- -



Beic Raleigh Small Rider
mewn cyflwr da. Hefyd Soffa 3

sedd frown.
Caernarfon 5606

Mr Frank Boylin, 0 Fae Colwyn.
Pe bai angen eadarnhad o'i
safon, sicrhaodd y Seindorf y
bedwaredd wobr yn ei
chystadleuaetb olaf yn y 4edd
adran bresennol yng
ngbystadleuaetb genedJaethoi
Pontins ym Mhrestatyn dydd
Sadwrn, Hydref 26.

Malcolm Jones 0 Redwyr
Eryri oedd yn bedwerydd -
record arbennig 0 dda i'r rhedwr
o Dremadog. Jean Robertson,
aeJod aralJ 0 Redwyr Eryri oedd
enil1ydd y ras i ferched, gyda
Ruth Parry yn drydydd.
Rhedwyr lleol eraill a fu'n

chwysu am 26 milltir oedd Brian
Jones, Cwmyglo, Dennis Carr,
Llanberis a Carl Hasson 0
Frynrefail. Daeth Alan Jones yn
61 0 Lundain ar ei bererindod
flynyddol i gynrychioli
Cwmyglo!
RASUS TRA WS-GWLAD
Yng Nghynghrair Glannau
Dyfrdwy - a gynhelir ar y SuI
cyntaf 0 bob mis 0 byn byd fis
Mawrth nesaf, mae rhedwyr
Ileol wedi dechrau'n dda - yo
enwedig yr ieuenctid.

Yn y gystadIeuaeth i rai dan
17 oed, mae Paul Grant, a
Mathew Ward 0 Lanrug, ac
Adrian Owen o'r WaunIawr yo
rhedeg yn dda. Yn y rasus iblant
iau, mae criw Llanberis - yn
fechgyn a merched yn gwneud
yn arbennig 0 dda. Cawn
fanylion lla wnach am eu
llwyddiant yn ystod y rhifynnau
nesaf.

MARATHON ERVRI
Record newydd i 'hen' redwr

Beic Raleigh Grifter mewn
cyflwr ardderchog. £40.

Caernarfon 3577

minnau ddau am 8 bwys yr un.
Ar y Llyfni, roedd y gw)niadau

yn cael eu dal yn rheoJaJdd gao
ymwelwyr cyson i'r afon, sef Marc
Bell 0 FIramc a gafodd wythnos
elthriado), ae ar un no on, cafodd
ddeg tua phwys a hanner yr un.

Ni fydd cyfaDswm yr afonydd i
gyd ilaw tan y Pwyllgor Blynyddol a
gynhelir yn yr lnstitiwt, Caernarfon
am 7 o'r gloch nos Jau, Rhagfyr 12,
1985. Gwnewch bob ymdrech i
ddod gan y bydd dyfodol ein
pysgodfeydd yn cael ei drafod.
H.P. HUGHES

Ond wedi'r cwbwl, doedd y tymor
ar gyfartaledd ddim yn rhy
ofnadwy. gao fod rhai wedi bod yn
Uwydctiannus. Dangosodd y rhain i
rai Da does dim pysgod i'w gael wrth
aros adref a chwyno. Yr unig Ie ifod
oedd ar lao yr afon. Dyna lle bu
Emyr Owen, Deiniolen, sydd wedi
cae) deg eog, y mwyaf yn 15 pwys.
Rhai eraill i gael y gloyw i'r Ian yw
O. Pape. Caernarfon, tri - gorau 9
pwys; N. Dooley, Caemarfon - un
10 pwys, a gwywedyn 11 a chwarter
pwys, 0 Lyn Sewerage, Crawia.
Dyma'r gwyniedyn gorau o'r afon
ers amser. M. Harris, Felinheli.
pedwar - y gorau 15 pwys; G.
Morris, Llanrug - un 6 phwysj W.
Parry, Bethel- un 5 pwys; y brodyr
D. ac A. Dooley, gynt 0 Gaeathro,
yn awr 0 Gaerloyw - un yr un - 11 a
6 phwys; John Griffith, Caernarfon
- un 6 phwysj T. Christy, Maes y
Dre - tri, gorau 9 pWySj H. Jones,
Maes yOre - un am 7 pwys; K.
Hughes, Caernarfon - un 7 pwys a

Daeth tymor arall iben, gyda'r bytbefnos ddiwethaf yn ein hatgoffa 0 beth
yw tywydd braf, ae wrth gwrs nid yw bynny yo ddelfrydoJ ibysgotwyr. ODd
mae Dawer wedi cwyno oberwydd y tywydd gwlyb drwy Awst a Medi. Fy
hun, dwn i ddim prun o'r ddau i'w feio.

PYSGOTWYR SEIONT,
GWYRFAI A LLYFNI

Mae newidiadau ar droed yn Llanrug, gyda ehynllun uchelgeisiol j godi
ystafelloedd newid newydd Mae LJanberis eisocs wedi newid eu heowau i
Locomotive Uanbcri . Mwy am hyn yn }' rhifynnau nesaf.

2 32 15
3 23 18
6 18 30
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9
9
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Llanrug
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12
11
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1
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TABL Y GYNGHRAIR

(Parhad o'r dud flaen)

i'r drydedd adran, 011 wedi ei
sicrhau drwy ei ymddangosiad
rheolaidd yn rheng uchaf
cystadlaethau dros y
blynyddoedd diwethaf. Mae'n
sicr fod hyn yn adlewyrchiad 0
waith caled a diflino yr aelodau
a gwaith hynod ei arweinydd,

Ddydd SuI, Hydref 27,
cynbaliwyd Ras Farathon Eryri,
yn cychwyn 0 Lyn Peris i fyny
Bwlch Llanberis, i lawr yr allt
serth i Nant Gwynant a
Beddgelert, cyn dringo'n 01
heibio i Lyn y Gader a Llyn
Cwe11yn a chyrraedd y
Waunfawr. Oddi yno roedd y
dringo caJed yn dechrau (ar 61
20 milltir 0 redeg!!) - dros
lethrau'r Cefn Du i Fwlch y
Groes ac i lawr i bentref
Llanberis.
Yn arwain y 470 0 redwyr o'r

cychwyn cyntaf roedd Mike
Neary - enillydd ras y llynedd, a
Jeff Norman - yr enillydd am y
ddwy flynedd cyn hynny, ond a
ddewisodd beidio a rhedeg y
llynedd. Mike Neary dorrodd y
record yn ras y Ilynedd, felly
Toedd y frwydr rhwng y ddau yn
addo'n un ffyrnig. Erbyn
cyrraedd y Waunfawr, roedd
Jeff Norman wedi dangos paT0
sodlau i Neary, ac yn sicr 0
ennill. Dim ond y cloc oedd i'w
guro bellach. Ond dros lethrau
Bwlcb y Qroes, brwydro ei
ffordd i record newydd, gan
dorri bron i funud a hanner oddi
ar yr hen un.

Dechrau digon sirnsan a fu i'r tymor i'r tri thim o'r ardal, a'r un obonynt yn
addo buddugoliaethau mawr erbyn diwedd y tymor. Yn y Gynghrair, mae
Llanberis a Llanrug yn weddol agos i'w gilydd yo hanner uchaf y tabl, a
Bethel yn hofran tua'r canol. Mae tim Mountain Rangers ar hyn 0 bryd yn
carlamu ar y blaen i bawb arall. Er hynny, mae'n yrnddangos fod y
gystadleuaeth yn dipyn fwy clos nag arfer rhwng y timau ar y brig nag yn y
blynyddoedd a fu, ac efallai y gwelir y diddordeb yn cael ei gadw yn y
Oynghrair hyd gemau olaf y tyrnor. Cwpan Alves

Efallai mai yn y gemau cwpan Y Bethel v Co leg Prifysgol Bangor
mae'r s i awn s go r a u am Llanrug a Llanberis - drwodd i'r ail
fuddugoliaeth i un 0 dimau'r fro y rownd heb chwarae.
tymor hwn. Yn ddiweddar, Siawos da unwaith eto 0 weld
gw nae th p w yd Y 'dra w' a m Bethel yn ymuno a'r ddau arall ynYT
gystadlaethau cwpan y Gynghrair, ail rownd gan nad yw tim y Brifysgol
ae y mae ambell un ohonynt yn wedi ennill gem hyd yma y tymor
ffafriol iawn. hwn.
Cwpan William Evans Cwpan Moorings
Bontnewydd v Llanrug Bethel v Llanrug
Llanberis v Caernarfon Jun. Llanberis-drwoddi'railrowndheb
Bethel - drwodd i'r ail rownd heb ehwarae.
ehwarae. Felly bydd dau dim o'r ardal yn yr
Fe ddylai Llanrug a Llanberis ennill ail rownd isicrwydd! Felly bydd dau
eu ffordd drwodd i gadw cwmni i dim o'r ardal yo yr ail rownd i
Fethel yn eithaf rhwydd. sicrwydd!

PEL-DROED YN GRYNO

E Cyf

4.2 Gwyrdd NantUe
LLANBERIS
2.4 Duon Bethada
5.1 Nantlle Brown
4.2 Cochion Marbryn
2.4 Ceidwadwyr Bangor (Glelelon)
5.1Cochion Groeslon
3.3 Cochion Llanrug
COCHION DEINIOLEN
2.4 Cochion Uanrug
2.4 Clwb Cymdeitha.ol Bangor (Gleisionl
60 C.idwadwyr F.nnheli (GIe1slon)
4 2 Glel$ion Delniolen
4.2 Nantll. Brown
GLE1SIONBETHEL
4.2 Duon 8ethel
2.4 Coehlon Beth_da
3.3 Cochlon Llanrug
2.4 Clwb Cymdeithu Bangor (Gleltlon)
1.5 Ceidwldwyr Blngor (Glei.lonl
DUON BETHEL
5.1 Duon Uanfalrpwll
2.4 Gleision Bet ...el
4.2 Duon Bethesda
1.5 Nantlle Brown
3.3 Cochion Marbryn
5.1 Ceidwadwyr Bangor (G'eislon)

Canlyniadau Mis Hydraf:
Adran A
GLEISION LLANRUG
4.2 Duon Groe.lon
4.2 Llafur Uangafni
6.0 Ceidwadwyr Caernarfon (Gleision)
4.2 Glelslon Porthaethwy
2.4 Crosvill. C.ernarfon (Gleision)
4.2 Ceidwadwyr Caernarfon (Duon)
DUON DEINIOLEN
5.1 Gleision Marbryn
5.1 Ceidwadwyr Bangor (Duon)
4.2 Duon Groeslon
5.1 llafur llangefni
1.5 Duon NantU.
Adran B
COCHION LLANRUG
4.2 Cochion Groeslon
4.2 Cochion Delnlolen
6.0 Duon llanfairpwll
3.3 Gleision Bethel
4.2 Duon Bethnda
3.3 llanberi.
GlEISION DEINIOlEN
4.2 Coehion Marbryn
3.3 Ceidwadwyr Bangor (Gleision)
3.3 Cochion Gronlon
2.4 Cochion Delniolen

AORAN A
Ch Ennl" Cyf Colli Obi Yn er +1- Pt

Glel,lon Lllnrug 8 7 - 1 33 15 +18 ,.
Ouon Oeinlolen 6 6 1 25 11 +14 10
AORAN 8
Coc:hlon Uanrug 8 6 2 - 35 13 +22 '4
GI,I,lon Oelnlolen 8 • 3 1 27 21 +6 11
Uanberi. Cochlon 8 4 1 3 28 20 +8 9
Oelnlolen Ouon 8 • - • 25 23 +2 I
8eth,1 GI.bion 7 3 1 3 22 20 +2 7
aethel 7 2 2 3 19 23 -. 6

Y GYNGHRAIR

gan Aeron Jones
Dau dim o'r ardal sydd yn Adran A y tymor hwn, a'r ddau wedi cael
dechrau da i'w tymor, gan ennill pob un o'i gemau ond un hyd yn hyn.
Mae gobaith felly 0weld enwau Gleision Llanrug a Duon Deiniolen ar
dlws neu ddau cyn diwedd y tymorl
Yn Adran S, mae Cochion Llanrug yn anorchfygol hyd yma, BC wedi

ennill chwe gem allan 0 wyth a dod yn gyfartal yn y Ileili. Mae
Gleision Deiniolen hefyd wedi cael dechrau pur dda, BC wedi colll un
gem yn unig. Gweddol yw record y timau eraill fel y gellir gweld o'r
tablau isod.

V GOLOFN SNWCER


