
gefnogaeth haeddiannol ac y gwelir
miloedd yn gorymdeithio. Mae
nifer sylweddol 0 fysiau eisoes wedi
eu trefnu ifynd o'r gogledd a braf
fyddai gweld cynrychiolaeth gref 0
fro'r Eco yn teithio iGaerdydd. Fel
y dywedodd Hywel Teifi Edwards
yn ddiweddar - 'Gwaith i Genedl
yw cadw iaith',
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DAWN RHYFEDDOL

newydd 'Un Oyn Bach a R61' fydd yn
ymddangos ar S4C yn ystod yr
wythnosau nesaf. Awdur y gyres yw
Oafydd Huws. Er ei fod bellach yn
byw yng Nghaerdydd cafodd ei eni
a'i fagu yn Llanberis. Gwelir ei enw
yn bur ami ar y sgrin fel awdur rhai
o benodau 'Pobl y Cwm'. Ef hefyd
oedd awdur rhai 0 benodau 'Mwy Na
Phapur Newydd' ac rhyw flwyddyn
yn 01 fe ddarlledwyd ffilm o'i Iyfr
'Oyddiadur Oyn Owad', sef
anturiaethau Goronwy Huws.
o ddiddordeb i ddarllenwyr yr Eco

hefyd yw'r ffaith bod Meilyr Emrys
o Fethel yn chwarae rhan Owain Llew
yn y gyfres newydd. Disgybl yn Ysgol
Brynrefail yw Meilyr ar hyn 0 bryd a
dymunwn bob Ilwyddiant iddo yn y
dyfodol.

•yn wir,

Bu tipyn 0 ddathliad teuluol yn
dilyn Eisteddfod Llanrug y mis
diwethaf. Bu'n draddodiad yn yr
eisteddfod ers rhai blynyddoedd
bellach i gadeirio'r lienor buddugol
a gwobrwyo'r prif lenor ifanc drwy
gyfrwng un seremoni. Eleni, ar
ganiad y com gwlad, gwelwyd
achlysur go arbennig - tad a
merch yn codi ar eu traed yng
nghanol y gynulleidfa. Dafydd a
Catrin Whiteside Thomas oedd y
ddau lenor buddugol, ac fe'u
croesawyd i'r llwyfan, a'u
anrhydeddu gan Orsedd Beirdd
Ysgol Brynrefail.

Nid dyma'r tro cyntaf iDafydd
ennill cadair Eisteddfod Llanrug,
a braf yw gweld Catrin yn etifeddu
rhywfaint o'r ddawn lenyddol.
Cafodd y ddau gryn ganmoliaeth
gan y Prifardd Selwyn Griffith yn
ei feimiadaeth ac mae'n bleser cael
cyhoeddi y ddwy stori fuddugol ar
dudalennau'r rhifyn hwn o'r Eco.
Igoroni'r llwyddiant 'y' teulu, Mrs
Enid Whiteside Thomas, mam
Dafydd, enillodd y gystadleuaeth
i rai dros 60 oed ar y tesrun, 'Hen
Feddyginiaethau'. Dawn deuluol

Mae'r atodiad 'Papur y Cwm' sy'n
cae I ei ddosbarthu gyda'r rhifyn hwn
o'r Eco yn hysbysu'r rhaglen gomedi

Mae'r newyddion yng ngholofn
dde'r dudalen hon yn ein hatgoffa
nad oes ond blwyddyn hyd y
byddwn yn dathlu canmlwyddiant
geni Saunders Lewis. Mae'r
penawd uchod yn ein atgoffa,
gobeithio, fod llawer o'r brwydrau
a ftwydrodd ef a'i gyfoedion eto i'w
hennill. Mae llawer yn darogan
rnai'r ymgyrch bresennol i sicrhau
Deddflaith gadam fydd un o'r rhai
pwysicaf er parhad yr iaith
Gymraeg. Does dim amheuaeth
fod y gefnogaeth i Ddeddf Iaith
newydd yn cynyddu'n gyson, a'r
gefnogaeth honno yn cae 1ei lleisio
ar draws y sbectrwm gwleidyddol. L--- _

Heb os, uchafbwynt yr ymgyrch
hyd yn hyn fydd y Rali
Genedlaethol sydd i'w chynnal yng
Nghaerdydd ddydd Sadwrn nesaf
Hydref 31ain. Mae'r wybodaeth a
gyhoeddir yma am y siaradwyr
fydd yn annerch yn cadamhau'r
gefnogaeth eang sydd i'r ymgyrch.
Mawr yw'r gobaith y caiff y rali y

RALI GENEDLAETHOL DROS
DDEDDF IAITH GADARN

CAERDYDD
Oydd Sadwrn, Hydref 31ain, 1992
1p.m. Ymgynull yng Ngerddi Sophia i

orymdeithio l'r Swyddfa Gymreig
2 - 3 p.m. Rali y tu allan l'r Swyddfa

Gymreig
SIARADWYR:

Yr Arglwydd GWILYM PRYS DAVIES
DAFYDD WIGLEY A.S.
RHODRI MORGAN A.S.
Dr. RICHARD LIVSEY

CYNOG OAFIS A.S. a HELEN PROSER
DEWCH YN EICH MILOEDD I DDANGOS EICH OCHR

GWAITH I GENEDL YW CADW IAITH
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Un o'r digwyddiadau blynyddol yng
Nghymru yw cyhoeddi fod un 0
gampweithiau E. Meirion Roberts,
Hen Golwyn, yn cael eu gwerthu
ruag at chwyddo Cronfa Eisteddfod
yr Urdd neu'r Eisteddfod Gened
laethol. Bydd y gweithiau hynny yn
amI ar ffurf mapiau a chofnodion
hanesyddol y broydd wedi eu gwau
yn gelfydd i bob un .

Mae Mr Roberts erbyn hyn wedi
---------------------------------------f llunio un o'i weithiau ar gyfer dathlu

canmlwyddiant geni y Dr Saunders
Lewis y flwyddyn nesaf.
Comisiynwyd hwn gan Bwyllgor Sir
Gaernarfon o'r Gronfa Goffa ac
mae'n cynnwys dyfyruadau 0 waith
Saunders Lewis yn ogystal a llun
ohono ef a llun 0 hen ffenndy
Penyberth.

Mae'r llythrennu mewn coch a du
a'r gwaith addurniadol yn cynnwys
glas a gwyrdd, melyn a brown. Mae'r
cyfan wedi ei fframio hefyd ac 0 gael
£25 yr un amdanynt gobeithia'r
pwyllgor fedru ychwanegu yn
deilwng at y Gronfa Ganolog sydd
angen rua £90,000 eto igyrraedd y
nod a osodwyd owy Gymru gyfan.
Bydd y Gronfa honno wedyn yn sail
i roi ysgoloriaeth hyd at £14,000 i
alluogi myfyriwr i fynd i astudio ar
y Cyfandir.
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Gwneuthurwyr
Ffenestri a Drysau
Ffoniwch am fanylion
a phrisiau cystadleuol

£330
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B YDDNTNE
Ffon:

Caernarfon 3507
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BVSIAU ARFON
LLANRUG
(Eric Morris)

Ffon: Caernarfon 5175 77858

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

i chi alw i mewn unrhyw fore Llun
rhwng 10 a 12 o'r gloch am sgwrs ac
i weld beth sydd gan y gwasanaeth
i'w gynnig.

Hefyd, os oes unrhyw un ag
awydd dod atom i helpu fel tiwtor
gwirfoddol byddem yn falch 0
glywed gennych.

Gwobrau Gwerth Chweil
Gyda DsnHsul, y cylchgrawn natur,
yn dathlu ei ben-blwydd eyntaf,
mae'r eyhoeddwyr, Stiwdio Mei, yn
lansio cystadleuaeth iddenu rhagor
o danysgrifwyr.

Cost pedwar rhifyn drwy'r post
am flwyddyn yw £4. Bydd enwau
pawb fydd yn eytuno i danysgrlfio
eyn Rhagfyr 1 yn mynd i het, a
bydd y ddau gyntaf allan - un o'r
de ac un o'r gogledd - yn cael
gwobrau 0 Docyn Tymor I
Amgueddfa Genedlaethol Cymru
yng Nghaerdydd neu Docyn Teulu
i Pili Palas, Ynys MOn. Rydym yn
ddiolchgar i'r ddau sefydliad yma
am eu rhoddion earedig. Bydd yr
enillwyr, hefyd, yn derbyn
tanysgrifiad am ddim.

Dylid gyrru siee, neu areheb bost,
am £4 i DanHaul, Penygroes,
Gwynedd LL54 6NG.

Os nad ydych eisoes wedl gweld
eopi 0 DsnHsul, gyrrwch atom ae
fe geweh gopi am ddiml

CYFLE ARALL
Ydych chi'n cael trafferth cofio sut i
sillafu rhai geiriau?

Ydych chi'n teimlo nad ydych yn
gallu helpu eich plentyn efo gwaith
cartref?

Ydych chi'n casau lIenwi
ffurllenni?

Ydych chi eisiau gwybod mwy am
gyfrifiaduron?

Hwyrach y byddai gennych
ddiddordeb yn CYFLE ARALL.
Gwasanaeth yn rhad ac am ddim yw
Cyfle Arall er mwyn rhoi siawns i
oedolion wella eu hunain; boed
hynny'n ddysgu darllen ac ysgrifennu
neu ddysgu sut i ddefnyddio
prosesydd geiriau. Cynhelir sesiynau
mathemateg ae ysgrifennu ereadigol
yn ogystal a chvrsiau Word power a
Numberpower sydd yn arwain at
ennill tystysgrif City & Guilds.

Croesewir unrhyw un sydd ag
angen help hefo lIenwi ffurflenni neu
sy' n astudio ar gyfer arholiad
arbennig. Wrth gwrs mae'r gwaith yn
eael ei wneud drwy gyfrwng y
Gymraeg a'r Saesneg ae mae'r
sesiynau yn cae I eu cynnal yn ystod
y ydd a gyda'r nos. Medrwch ddod
o hyd i ni yng Nghanolfan leuenctid
a Chymuned, Penrallt Isaf,
Caernarfon, neu ffoniwch (0286)
78551. Mi fydd yna groeso arbennig

Llanberls 872034Mr GWILYM EVANSLlANBERIS
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Cymdeithas Wyddonol
Gwynedd

RHAGLEN 1992-93
Tachwedd 3: Dr E. Sunderland,
Prifysgol Bangor. Rhai Agweddau ar
Anthropoleg.
Rhagfyr 1: Mr D. Ffriar, Menter
Coedwigaeth Cymru. Creu GWyI
Gerddi Cymru.
Ionawr 5, 1993: Dr H. Hughes,
Caerdydd. Geneteg.
Chwefror 2: Mr D. Rhys Jones,
Aberysrwyth. Fjisoleg EcolegoI) Radio
Caesiwm ar Dir Mynyddag.
Mawrth 2: Mr O. P. Jones,
I Jandwrog. WekBalant) WiliBelWS.
Mawrth 26: Noson Gymdeithasol.
Cynhelir pob darlith ynNarlithfa'r

Aciran Amaethyddiaeth, Coleg y
Brifysgol, Ffordd Deiniol, Bangor,
am 7.30 o'r gloch. Ceir cyfle i
ymaelodi a'r gymdeithas ym mhob
cyfarfod.

Mae ysgol new·ydd Penlsa'rwaen yn
ymddang08 yn sefydllad digon
buddlol ar gyfer gwalanaethu
anghenlon addysg fodern ac
achlysuron cymdelthasol ynghlwm.

Ond yr oeddwn wedl gwaredu
wrth ddarganfod yno aobrwydd 0
wall mewn chwaeth, diolchgarwch,
parch, a hyd yn oed synnwyr
cyffredin, pan sylwals bod cofeb
rhyfel yr hoglau wedi el gosod er fur
allanol, yn nannedd y ddrycln ac 0
fewn cyrraedd fandaliaid ac
ysbrlblwyr dlben.

Ydy o'n gwestlwn afresymol i ofyn
i' r cyfryw rai 0 athryllth wyrgan a
ganlataodd y fath gysegr-ysbeiliad:
a gollwyd aelodau 0' u teulu hwy yn
y gyflafan a warchododd Iddynt y
fralnt 0 gyflawni gwelthred
amharchus fel hyn tuag at goffhad
tri brawd a chymydog a ranodd gyda
mf orlau fy mhlentyndod a'm gla9
Jencyndod, cyn Iddynt gael eu rhol af
allor yn aberth iMars.

Carwn I'r rhal hyn sylweddoll mai
nid lIals unlg 0' r aniatwch yw fy un
i sydd yn caet ei godl mewn gwrthnl
yn erbyn y fath sarhad, ac nld un
hawdd ei ddlatewi chwalth, nes y
bydd y gofeb yma wedl ei dychwelyd
i'w lawn Ie ar y muriau mewnol er
parch a diogelwch, cyn I rai 0
ragorach 1agwraeth ac addysg gael
cyfle Idywallt gwawd ar y 1ath 9011-
ddiwylliant. Roeddwn i'n cario'r
synlad mal amcan yr adeilad el hun
oedd dyrchafu y nwydd hwnnw, nld
ei Iselhau.

Mae 'Rolls of Honour' i gyn
ddisgyblion ysgollon, bob amser
mewn cymdelthas war - bob amser
yn cael eu gosod 0 fewn yr adellad.

Yn ffyddlon,
JOHN E. WilLIAMS

Annwyl Olygydd,

Y Rhai a Anghofiwyd
Alit Rlwth

Llanrug

RHAGFYR

DYDDIAD
PLYGU

TACHWEDD 26

RHIFYN

DYDDIADAU A LLEOLIAD PLYGU'R ECO
Trefnydd Plygu: Miss Sioned Roberts, Pantafon, Waunfawr (Waunfawr 570)

2

Y RHIFYN NESAF
Daw'r rhifyn nesaf 0'r wasg
NOS IAU, TACHWEDD 26

Deunydd i law'r
golygyddion perthnasol

NOS LUN
TACHWEDD 16

os gwelwch yn dda

GOLYGYDDCHWARAEON
Richard LI. Jones, 5 Y OdOI.Bethel.
(670115)
DYDDIADUR Y MIS
Mrs Margaret Cynfi Griffith, Cynfi,
Oeinlolen. (Llanberis 870394)
FFOTOGRAFFWYR
Gwyndaf Jones, 60 Glanffynnon,
Llanrug. (Caernarion 4669)
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug. (Caernarfon 77263)
TREFNYDD HYSBYSEBION
John Roberts, Bedw Gwvnion,
Llanrug. (Caernarfon 5605)
lola Llewelyn Gruffudd, 17 Stad 19
Hen, Waunfawr. (Waunfawr 599)
TREFNYDD GWERTHIANT
Arwyn Roberts, Hafle, Ffordd yr
Orsaf, Llanrug. (Caernarfon 5510)
TREFNYDD ARIANNOL
Goronwy Hughes, Eithinog, 14 Afon
Rhos, Llanrug. (Caernarfon 4839)
TREFNYDD GWERTHIANT POST
Mrs Olwen Uywelyn, Pant Aton
Bach, Llanrug. (Waunfawr 200)
TREFNYDD PLYGU
Sioned Roberts (Waunfawr 570)

GOHEBWYR PENTREFI
Dyma', bobl I gysylltu A nhw

yn eich ardaloedd.
BETHEL: Geraint Elis, Cilgeran
(Felinheli 670726)
BRYNREFAll: MIss l.owri Prys
Roberts, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Mrs Beryl Roberts,
Gerallt, erw Wen (Caernarfon 3536)
CEUNANT: Trystan a Sioned Larsen,
Bodafon, Ceunant (Waunfawr 799)
CWM-Y-GLO: Mrs Iris Rowlands,
Glanrafon (Llanberis 872275)
DEINIOlEN: W.O. Williams,
6 Rhydfadog, Oeiniolen
(Llanberis 871269)
DINORWIG: Glyn Tomos, Peny Bwlch,
Oinorwig. (llanberis 8705576).
LLANBERIS: Gwyneth ac Eifion
Roberts, Becws Eryri (870491)
llANRUG: Mrs Oyfi Jones, Tyddyn
Rhuddallt (Caernarfon 76733)
NANT PERIS:Mrs Ann Pleming.
Oolwen, 8 Nant Ffynnon (871457)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans,
Sycharth (Llanberis 872407)
TAN-Y-COEO:M,ss Anwen Parry,
Ael-y-Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts,
Pantafon, Waunfawr (Waunfawr 570)

GOLYGYDDOL
IWAN ROBERTS

LLEIFIOR. LLANRUG
(Ff~n: Caernarfon 5649)

JOHN PRITCHARD
CILFYNYDD. LLANBERIS
(Ff~n: Llanberis 872390)

SWYDDOGION A GOHEBWYR

Cyho.ddwyd gyd. chymorth
CymcHlth., Gelfyddyd,u

Gogt.dd Cymru

Arg,.ffwyd g.n Wa,g Gwyn«Jd
Clbyn. C•• m.rlon.

RHIF 184
TACHWEDD 1992
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Ffon: 870202 a 870272
TREFNWYR ANGLADDAU

CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI

•8rlS

Peiriannydd
Gwres Canolog

a Plymio
4 Bryn Eglwys
PENISARWAUN
Ffon Llanberis

871047

ones

otel
Rt Restouaont
Llanberis 870203
Ar agor trwy'r flwyddyn ar
gyfer priodasau I dathliadau
bedydd. pen-blwydd a phob

achlysur arbennig arall.
Gallwn drefnu adloniant -

disgo a.y.y.b.
Bwydlen Bar a Restaurant

Cinio Oydd Sui

SASIWN Y CHWIORYOO
Cynhaliwyd Sasiwn Chwiorydd
Henaduriaeth Arfon yng nghapel
Cefnywaun, Deiniolen, ddydd
Mercher, Medi 30. Llywyddwyd
cyfarfod y prynhawn gan Mrs Mair
Roberts, Llanwnda. Arweinwyd y
defosion gan blant Ysgol Gwaun
Gynfi yng ngofal Mr Gwynfryn Jones
a Mrs Helen Jones. Cafwyd
anerchiad treiddgar gan y Parchg
Robert O. Roberts, Morfa Nefyn.
Llywyddwyd eyfarfod yr hwyr gan
Mrs Falmai Pritchard, Llanberis. Mrs
Rhiannon Evans, Bethesda, oedd yn
arwain y defosiwn, a thraddodwyd
anerehiad grymus gan Mrs Mairlyn
Lewis, Abergele. Cafwyd eitemau
hefyd gan Barti lleisiau Lliwedd,
Llanberis, dan arweiniad Mrs Mattie
Hughes a'u cyfeilydd Mr Gareth
Jones. Mrs Margaret Griffith,
Deiniolen, oedd yr organyddes.
Paratowyd lIuniaeth gan aelodau
Cefnywaun ae Ebeneser. Dioleh i
bawb yn Neiniolen a weithiodd mor
galed i sierhau bod y trefniadau mor
effeithlol.

COFI\NCH
DYDDIADAU'R DDAU RIFYN

NESAF O'R ECO:

Rhlfyn RHAGFYR
0', wasg Tachwedd 26aln

Deunydd i law', golygyddion
TACHWEDD 16&g

Rhlfyn NADOLIG/IONAWR
0', wasg Rhagfyr 17eg

Deunydd I law', golygyddlon
RHAGFYR 7fed

Gosodwr
carpedi a phob
math 0 loriau

CIGYDD
LONDON HOUSE

LLANRUG
Ffon: Caernarfon 3574
PEN CIGYDD Y FRO
Yr -Nyn lleol mwyaf blasus

Selsig cartret, cigoedd parod
j'w bwyta

Arehebion ar gyfer y rhewgist
MYNNWCH Y GORAU
OEWCHATOM Nil

Cil-y-Mynydd
WAUNFAWR

Ffon:
Waunfawr 552

YMA 0 HYOI
Yn rhifyn Ebrill eleni 0' r Eco
adroddwyd bod hen Westy'r Castell
yn Llanberis j gael ei ddymchwel.
Erbyn hyn fodd bynnag y mae'r
datblygwyr, Cwmni Watkin Jones a'i
Fab, wedi newld eu eynlluniau. Yn
hytrach na ehwalu'r adeilad
penderfynodd y cwmni geisio
canlatad i'w droi yn siopau a fflatiau.
Mae'r gwaith 0 atgyweirio ae
addasu'r adeilad eisoes wedi
cychwyn, a gobaith y cwmni yw y
bydd y siopau'n barod erbyn y
gwanwyn. Pan gwblheir y gwaith
bydd un 0 hen adeiladau Llanberis
wedi el ddiogelu, a safle a fu'n ddolur
i'r lIygad ers blynyddoedd wedi ei
gweddnewid.

CYMORTH TRWY YMCHWIL
Mae'r elusen 'Cymorth Trwy
Ymchwil' (Action Research) yn
hyrwyddo gwaith ymchwil yn
benodol i glefydau sy'n blino plant.
Y mae pwyllgor Ileal bellach wedi ei
sefydlu yn yr ardal er mwyn cefnogi
gwaith yr elusen arbennig yma.
Ffurfiwyd Pwyllgor 'Cymorth Trwy
Ymchwil' Caernarfon ym mis Medi,
ac mae'r gangen newydd hon, dan
gadeiryddiaeth Mr Tony Pepper,
eisoes wedi eyehwyn ei gwaith.
Lansiwyd y gwaith yn swyddogol
mewn Parti Gwin a Chaws a
gynhaliwyd yng Ngwesty llyn
Padarn, Llanberis, ar Hydref 26.
Bwnadlr cynnal gwahanol
weithgareddau yn ystod y misoedd
sy'n dod. Os am ragor 0 fanylion
yngl9n A'r gwaith yn lIeol, cysylltwch
ag ysgrifennydd y gangen, Mr Dewi
v. Parry, 7 Stryd yr Eglwys,
Caernarfon (FfOn: Caernarfon
77555).

Prisiau cystadleuol
Gwaith contract
pell ac agosC'fon 5951

CABS LLANRUG

Diolch, Dathlu a Diddimdra gan Deio
Daeth Be aeth yw hanes yr WylDdiolchgarwch unwaith
eto yr \\ryl feunyddiol fwy na'r un WylGrlstnogol
Anghydtrurfiol arall sy'n codi'r lin hen grybwyllam nad
yw pethau ddim fel y buo nhw 'stalwm.
Ue byddai'r capeli'n llawn at yr chwi drefnu gweithgaredd yo eich

ymylon, yn 01pob son, deirgwaitb ar cylch neu gasgliad 0 ddrws iddrws
y Uun ar 61 y trydydd Sul o'r mis neu beth bynnag. Yn wir, 0 gadw'r
(Hydref) amheuthun bellach yw cael ohebiaetb a dderbyniaid tros y saith
unrhyw gyfarfod 0 gwbl i Ddiolch wythnos ddiwethaf yo gofyn am
aar y dydd Uun neilltuol hwnnw. gymorth i gymdeithasau elusennol
Mewn sawl ardal, symudwyd i'r mae gennyfbentwr dros 3 centimedr
trydydd Sul ei hun ac, yn wir, bel1ach 0 drwch mewn papur a diwyg sy'n
~elir mwy a mwy 0 wasanaethau tynnu sylw. Fodd bynnag, yo 01 yr
Diolchgarwch yn gynt na hynny hyd hen air Did yw gormod 0 ddim yo
yn oed gan fod gwyliau'r dda a chaiff rhywun ar ei waethaf
Diolcbgarwch yo gyfle olaf y tyrnor deimlad weithiau fel anwybyddu'r
i fynd i yrnweld a pherthoasau pell cyfan.
neu ryw ranbarth neilltuol 0 Brydain. Ond, cynorthwyo 'rydym onide?
Ie, gwyliau'n brysur fynd yn Uenwir potel gyda man arian mewn
bwysicach na'r Wyl. siop a swyddfa a thafam yo hynod

Ond dewch yo 61ar yr Wylei hun. gyflym ac ymatebir yo aml a chyson
Pwy bellach sy'n troi fyny i i apeliadau megis un y sganiwr i
w~sana~th i ddiolch? A fuoch chi a Ysbyty Gwynedd beth amser yn 61.
rru elem? Uond dwm hwyrach yo Hawdd fyddai gofyn pam mynd i
cymryd rhan mewn cwrdd gweddi a gapel i ddiolch a chymaint 0
nifer mwy ohonom yn cuddio tu 61 anghenion o'n cwmpas. Ond wedyn
!'n plant a ieu~nctid yr ardal wrth hawdd yw anghofio'r hyo sydd
iddynt hwy ddiolch yn llawn asbri gennym ag y bu inni'u derbyn i fod
am yr hyo a gafwyd. Y rhieni a'u mewn sefyllfa i gyfrannu.
cyfeillion yn bodloni ar ganmol eu Un nodyn bach cyn cau pen y
hepil ffyddlon am gymryd rhan yng mwdwl. Bydd noson Guto Ffowc
ngwasanaeth y plant heb fawr cyn bo hir ac anogaf bawb i fod yo
ystyried ~m yr angen i gymryd rhan ofalus wrth ddathlu gweithred yr
em hunain. enwogyn hwnnw ac, wrth feddwl am

'Yn 01r= SO?, rhyw 2?O oed yo y noson honno a bod mewn sefyllfa
unig yw r arfenad 0 gano tatws a 0 gael syrffed diweddar 0
rwdins a phob math 0 lysiau a gynadleddau'r pleidiau gwleidyddol
ffrwythau eraill i wasanaeth 0 yo addo hyn a bygwth llall, hwyrach
ddiolch. Beth ddigwyddai cyn hynny fod 'rhen Guo yo wir gryn dipyn 0
tybe? Yn fwy sylfaenol byth, beth a flyoyddoedd 0 flaen ei oes. Tybed ai
ddigwydd ar 61 eleni tybed? Wele, cerflun o'r Senedd a ddylid ei weld
mwy a mwy 0 elusennau'n begera yng nghanol y goelcerth y dyddiau
trwy'r post bob wythnos. Eithriad yw hyo ac nid gweld bai ar Ffowc druan
i ddeuddydd fynd heibio nad oes a oedd wedi'r cwbl ond yn ceisio
rhyw ach~s da ~eu'i gilydd yo gofyn gwell byd iddo'i hun a'i dylwyth?
am gyfraniad anannol neu a wnewch Cewch chwi areb trosoch eich hun!
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CEUNANT--- Trystan 8 Sioned Larsen,
Bodaton (Waunfawr 799)

Anfonwn ein cofion at Mrs Owen
Jones, Y Garth, sydd wedi dod adref
o'r ysbyty wedl iddi dderbyn
lIawdriniaeth yn ddiweddar.

Hefyd mae Mrs D. Pritchard,
Glasfryn, bellach wedi cael dod adref
o'r ysbyty. Dymunwn Iwyr wellhad i'r
ddwy.

Wyr na fydd Ceunant yn ymddangos
ar fap diwylliannol Ewrop yn ystod
y blynyddoedd nesaf.

Mae'r grWp hefyd wedi cyfrannu
at mfer 0 weithgareddau lleol, e.e.,
codi arian at Gisda (pobl digartref yn
Arfon) , at Antur Waunfawr yn
ogystal a chyfraonu at grwp
Gwynedd sy'n cefnogi canolbarth
America.

Sara Ffres §-Teisennau E-Priodas, Sedydd §
Pen-blwydd ac ati E

Peis, Rholiau Sosej ~
Pasteiod, Teisennau Hufen §-Teisennau Plat, Torth Gyrains ac ati E-

BECWS ERVRI~--Stryd Fawr, Llanberis 870491 §
~lllllllllllllllllllllllllllllrllllllllllrllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIii;

Bu y grWp Regge mwyafblaenllaw yn
Ewrop ar y funud, grWp o'r enw One
StyleMDV, yn arcs yo ddiweddar efo
Michael Thomas, Is-y-bryn, Tai
Trefor a Bryn a Sharon, Gwynfryn,
Ceunant. Roeddynt ar daith 0
gwmpas Cymru ac hefyd yn recordio
eu hail record hir yn Stiwdio Sam yn
Llandwrog. Yn 01 pob tebyg mae holl
weithgareddau'r grWp yo cael eu
trefnu o'r Ceunant ar hyn 0 bryd.
Bydd y record newydd, sy'n cynnwys
can Gymraeg, 'System ar y Diawl',
yn cael ei rhyddhau ledled Ewrop,
America ac India'r Gorllewin.

Ceir cyfle i weld y grWp ar
Dachwedd 20fed pan fyddant yn
cyfrannu at raglen Plant Mewn
Angen, Byddant hcfyd yn pertformio
yn Ysgol Syr Hugh Owen y bore
hwnnw. Mae'r grWp wedi syrthro
mewn cariad a diwylliant yr iaith
Gymraeg a'r Cymry ae adlewyrchir
hyn yn nifer o'u caneuon, a phwy a

Y grwp One Style MDV, sy'n magu perthynas agos §phentref Ceunant.

Rhoi Ceunant ar fap diwylliannol Ewrop?

prif wleidydd Gweriniaeth Mari, Mr
Yuri Minakov, Cadeirydd y Brif
Senedd (Supreme Soviet), ynghyd a
Mr Yevgenny Sergeyev, prif
weithredwr dinas Yoskhar Ola.
Buont yn ymweld Ii Chyngor Arfon
a Chyngor Gwynedd i ddysgu am
sustem lywodraeth leol yr ardal.
Treuliasant awr yo edrych 0 amgylch
Ysgo] Brynrefail yog nghwmni'r
prifathro, John Grisdale. Medd John
Grisdale: 'Buont yn rhannu
bathodyonau Yoshkar Ol a i
ddosbarth blwyddyn gyntaf oedd yn
cael gwers Saesneg gan Mrs Carys
Jones. Gwelsant y gampfa, y
labordai, yr ystafell gyfrifiaduron ac
adnoddau newydd, y gegin gwyddor
tY a'r 'stafell CDT. Roeddent yo
impressed efo'r adnoddau modem
sydd yma,'

J.M.
JONES

A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

4

Crefftwyr gwaith
flaw traddodiadol,

Cerrig 0 bob
math ar gael.

Ffon:
Caernarfon 2898

(dydd)
Caernarfon 76285

(nos)

Y SGWAR,
LLANRUG

-----
-----
------
------
------
---
..--

-§PAENT, PAPUR WAL
~ TEGANAU, CARDIAU
§ MELYSION-§ANRHEGION

:!JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111llllllllllll111111111111111111111111111L!:- -~GWVNETHROBERTS~- -
~84 Stryd Fawr, Llanberis ~
~Ff6n: 870491 §- -----

Tri o'r gw~r busnes 0 weriniaeth Mari.

o MARl

fI
)

...
-- ..........-.'.

Ann Thirsk 0 gwmn; Rhosyn gyds Dimitry Kuzmin, e Bob ae Ann Kane,
Gwesty Erw Fair.
Gyda'r oaw gwr busnes am

dridiau cyntaf yr ymweliad yr oedd

11yoeddaeth criw hychan drosodd i'w
prifddinas hwy, Yoshkar Ola. Heb
son am y cyfeillgarwch mae
manteision economaidd yo deillio.
Mae cwmni 0 Landegai'n gobeithio
gwerthu cyfrifiaduron i Yoshkar Ola
ac mae'r cwrs hwn wedi dod a busnes
1 un 0 westai Uanberis yo ystod
cyfnod tawel yn y flwyddyn.'

'Rheolwyr cwmniau diwydiannol
ydynt gan mwyaf, ynghyd Iiphedwar
banciwr. Yn ogystal a semioarau a
darlithoedd bu'r criw'n ymweld a
mannau fel Starcoast World,
Pwllheli; MFI; Roberts, Felinheli a
Swyddfa Ranbarthol Banc y
National Westminster.

'Maent wedi mwynhau aros yo
Uanberis yn arw ae roedd Bob ac
Annie Kane 0 westy Brw Fair yn
groesawgar a gwych.'

•••
'Da ni gyd yn adnabod rhyw Fari ...
MariFawr Trelech, Mari Gwilym, y
ddiweddar Mari Lewis ... ond faint
sy'n sylweddoli fod yna le o'r enw
Mari. Gweriniaeth yn wir, efo
700,000 0 bobl, oddeutu 700 milltir
i'r dwyrain 0 Moscow, yn Rwsia.
Gynt yn yr Undeb Sofietaidd ond
bellach y C.I.S. (sy'n dal iolygu Co
operative Insurance Society i'r rhan
fwyaf ohonoml); Cymanwald y
Gwladwriaethau Annibynnol i roi'r
enw Cymraeg.

Ond beth sydd a wnelo byn a bro
Eco'r Wyddfal- beth yw'r O[S ini
sy' ddim yn cyrraedd Bangor a
Chaernarfon heb son am gyffiniau'r
Iwrals?

Mae'r ateb yn Llanberis, yng
Ngwesry Erw Fair, lle treuliodd naw
o reolwyr busnes 0 Mari bythefnos
yn dysgu am ddirgelion 'Rheoli'r
Economi mewn Marchnad Rydd'.
(Gallai Norman Lamont fod wedi
elwa o'r un cwrs mae'n siwrl)
Pan 'dach chi'n eistedd ym Marl

yn myfyrio ynghylch rhinweddau
cyfalafiaeth a'r farchnad rydd oid
Llanberis ydi'r lie cyntaf a ddaw i'n
cof fel arfer. Gwelodd y Califfomiaid
rinweddau'r dyffryn wrth leoli
pencadlys Buro-DPC ond cyswllt
personol Dafydd Wigley AS, a
arweiniodd at y cyswllt hwnnw.

Stori debyg a barodd i w9'r busnes
Mari landio yn Erw Fair, Llanberis,
Trefuwyd y cwrs hyfforddi gan
asiantaeth Rhosyn 0 Gaemarfon.
Medd eu llefarydd, Ann Thirsk: 'Bu
nifer ohonom yn meithrin
cysylltiadau a Gweriniaeth Mari. Y
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CAEATHRO
Ffon: Caernarfon 2072
Gwerthu, Trwsio

Trin Cyrff
H.P. ar gael

MODURDVAm Wasanaeth
Fframio Lluniau
Tystysg rifau

Tapestri
am brisiau rhesymol

ELWYN
PRITCHARD
Pare Padarn, Llanberis
Ar agor Llun - Gwener

10.00 - 3.30
I gysylltu tu allan j'r oriau

hyn ffoniwch
Llanberis 870922

neu Bangor 351427

Pwy yw'r rhain? Gweler y stori ar y dudalen gefn.

Rydwi newydd fod yn Ysgol Tan-y-coed am y tro olaf.
Er fy mod wedi cartrefu ym Mhenisa'rwaun ers peth
amser bellach, fu gen i 'rioed gysylltiad 'addysgol' megis
a'r ysgol.
Yn ysgod y chwe blynedd diwethaf'ma rydwi wedi cael

sawl cyfle i ymweld A'r ysgol i sgwrsio hefo'r plant, a
phleser fu hynny bob amser.

Ond mae gen i un atgof arbennig mewn pentre gwledig yng nghanol
iawn am Ysgol Tan-y-coed. Yma y Ynys y Dominican Republic. 'Roedd
bu i mi fentro beimiadu adrodd am y plant yn dwt ac yn Ian, gwen ar eu
y tro cynta 'rioed. Y diweddar hwynebau a gwisg ysgoJ las a gwyn
Gynghorydd Humphrey Willjams amdanynt.
a'm perswadiodd i (yn wir, a'm Pan es imewn i'r adeilad synnais
gorfododd i) ymgymryd a'r gwaith. nad oedd yno unrhyw lun na sian ar

Cofiaf yn dda y noson. Noson yr un o'r waliau. Yr urug gyfarpar yno
loergan serenog a minnau yn oedd siaJc a bwrdd duo Tua 40 0
cychwyn yo hynod 0 nerfus ar gefn fyrddau a chadeiriau mewn dosbarth
fy meic 0 Fethel. Do, bu bron imi - dim desgiau. Tua 40 yw rhif
a throi yo 61 ger Pont Charlie. Ond arferol y dosbarthiadau yno. Dau
ymlaen yr euthum a chario allan fy sesiwn 0 ddysgu - un 0 tua wyth y
nyletswyddau, gao wneud cam a bore hyd hanner dydd, a'r ail sesiwn
sawl talent ifanc reit siWr. Cychwyn 0 un tan bump. Wyth awr 0 ddysgu
cyfnod hir a difyr fu'r noson honno. bob diwmod i'r athro/athrawes.

Roedd hynny 331 0 'steddfodau 0 ydyn, 'rna nhw cael gwyliau -
yn 61 - ia a sawl blwyddyn yn 01 dau fis mewn blwyddyn. Wrth gwrs
bellach hefyd, gwaetha'r modd. 'rna nhw'n cael cyflog hefyd - £65

Erbyn byn mae plant y mis.
Penisa'rwaun ym moethusrwydd eu Do, mi wnes innau fy siar 0 gwyno
hysgol newydd a gallent gyhoeddi'n fel pob athro, ond ar 61 yr hyn a
llon: welais yn un 0 wledydd y rrydydd
o Dan Coed wedi'r oedi byd yn ddiweddar rhaid imi ddweud
Yma'n awr yr ydym ni, am llaw ar fy nghalon - gwyn eich
Yn llu 0 blantos bach llon byd blant Peniaa'rwaun a phlant
Ax y Or ger Bryntirion. Cymru - a gwyn fyd etch

* * * athrawon hefyd. Byddai rhain yn
Mi rum imewn ysgol arall cwbwl gwerthfawrogi unrhyw fa th 0

wahanol i Ysgol Penisa'rwaun yn Gyrici1wm Cenedlaethol.
ddiweddar 'rna. Ysgol oedd hon Roeddwn iwedi mynd a phaced

o bensiliau (deg ohonynt) fel anrheg
i'r ysgoJ a phan gyflwynais nhw i'r
brifathrawes roedd hi mor ddiolchgar_________________________ __~a phetai hi wedi derbyn archeb

blwyddyn.'
Ymhen pythefnos, os byw ac iach,

mi fydda i'n cael cyf1e i ymweld Ii
rhai 0 ysgolion y Gambia yo
Affiica.

Ys gwn i a fyddai ysgolion bro'r
Eco yn fodlon rhoi un paced 0
bensiliau, neu firos, neu yehydig 0
lyfrau 'sgrifennu imi fynd a nhw fel
anrhegion i ysgolion y Gambia?

Cofiwch fod plant y gwledydd
yma yn gorfod gofalu am yr holl
bethau hyn. Os na fedar eu rhieni eu
fforddio - 'does 'na ddim addysg i'r
plant. Yn wir eu cyfrifoldeb nhw ydy
sicrhau cadair a bwrdd mewn nifer
o'r ysgolion.

Os carai unrhyw ysgol gyflwyno
anrheg fechan (ysgafn) rhowch

Annwen Parry, Ael y Bryn. FfOn: 872276

TAN V COED

ganiad imi - Llanberis 870095 -
ac fe drefnaf i alw amdanynt cyn 13
Taehwedd.

Mae ysgol newydd Penisa'rwaun
eisoes wedi addo helpu. Dim
cornpiwtars, os gwelwch yn dda,
byddai rheiny braidd yn rhy drwm.

Coch, gwyn a glas yw lliwiau
baner y Dominican, ond am
resymau ewbwl wahanol i liwiau Jac
yr Undeb. Y eoch am y gwaed a
gollwyd dros y canrifoedd, y glas am
y mer sy'n amgylchynu'r ynys, a'r
lliw gwyn am heddweh a
thangnefedd.
Y geiriau a glywir ar enau'r

trigolion dim ots beth a ofynnir
iddynt, yw, 'No probleml'
Tydi'n braf ar rai sy'n gallu dweud

'no problem', gyda gwen ar eu
hwynebau mewn gwlad sy'n llawn 0
dlodi a phroblemau cymdeithasol.

la. Gwyn ein byd.

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

•• \.;t .... ;1IP. ~ ...,... .- ~

G",esty

o a arn
LLANBERIS Fffm: 870277

TARO VMLAEN?

I drin a thrwsio
pob math 0

beiriannau gwn'io
MENAI SEWING

MACHINE CENTRE
40 Stryd Fawr

PORTHAETHWY
Ffon: (93) 714043

neu
Caernarfon 4520
edau,nodwyddau
ac ati mewn stoc

SELWYN

mrs N. Ph. Roberts. Cafwyd yr
anerchiad gan y gweinidog, Mr John
Morris, a'r organyddes oedd Mrs
Olga Roberts.
Croeso ad ref i Ffion J. Williams,
Fferm Minffordd, ar 01 treulio amser
yn yr Iseldiroedd a phob hwyl iddi ar
ei thrip nesat.
Coiled: Bu farw Mrs M. Williams,
Bryn Beuno, ar 27 Medi. Bu'r
gwasanaeth ar 30Medi yng Nghapel
Tan-y-coed, ble y bu yn aelod am
flynyddoedd lawer. Yn arwain y
gwasanaeth yr oedd y Parch. J.
Morris ac fe roddwyd y deyrnged gan
y Parch. Trefor Jones. Claddwyd Mrs
Williams ym Mynwent Nant Paris.
Cydymdeimlwn a'r teulu 011.

Dim un dasg rhy fychan
Dim un dasg rhy tawr

o ~
1',r ~o
I~SAF E y.t'-

Aelod o'r
Association of
Plumbing and
Mechanical
Services
Contractors

Gosodwyr
Nwy
Cofrestedig
Corgi

WJ.GRIFFITH
Pl YMAR A GOSODWR
GWRES CANOlOG

PANT llRION, LLANRUG
Ffon: Caernarfon 673248

c,OAG.I

o

Gwella: Da yw deal! bod Mathew
Bent, Maesgerddi, wedi dychwelyd
adref 0' r ysbyty ar 01 ei ddamwain.
Dymunwn wellhad buan iddo.
Eisteddfod: Bu lIawer 0 blant y
pentref yn Ilwyddiannus yn
Eisteddfod Pentref Llanrug.
Llongyfarchiadau i bob un ohonynt.
Gwasanaeth Dlolchgarwch:
Cymerodd plant YsgolSui Tan-y-coed
ran yn y gwasanaeth Diolchgarwch
ar 11 Tachwedd. Yn cymryd rhan
roedd Sophie Angharad Roberts,
Natalie Blanchard, Ceri a Dafydd
Williams, Robin a Dafydd Thomas,
Sion, Iwan a Bethan Pritchard a
Rheon Parry. Hefyd cymerodd yr
athrawon ran, sef Miss M,
Humphreys, Mrs Sharon Blanchard a



PENISARWAUN
*Danton blodau i ysbytai

a chartrefi henoed
*Addurno capeli ac eglwysi _

ar gyfer priodasau Galwch neu nomweh
*Blodau ar gyfer angladdau 870605
*Stoc 0 flodau ffres am fanylion

•
Trefniadau Blodau Sych
a Ffres yn 01eich gofyn
Alwyn a Sarah Jones

..""', ~ ..)
, .-~....

CURIAD CAlON CYMRU
•- _;/_,_- _-

*Bwyd da *Cwrw da* Cwmni da

ROYAL
VICTORIA
HOTEL

LLANBERIS 870149

Heliwch eich traed
am fargen i

SlOP
ESGIDIAU
LE

Stryd Fawr
LLANBERIS
Ff6n: 871470

,

Bydd y cyngherddau yn dechrau am
1.45 p.m. ac fe fydd mynedlad am
ddim I'r cyngherddau gyda thai
mynediad arferol i weddill yr adeilad

a Gorsaf Drydan Dinorwig.

43-45
Stryd Fawr

LLANBERIS
Ffon 871278

. -_-_

Llun Sioned 8 Colin, gan Islwyn Jones, Llanrug.
Priodas: Ar 26 Medi yng Nghapel Dymuna Nesta a Tommy a'r teulu,
Coch, Llanberis, priodwyd Sioned 9 Llainwen, ddiolch I bawb am bob
Wyn, merch hynaf Eifion a Gwyneth arwydd 0 gydymdeimlad yn eu
Roberts, Tv Eryri, Stryd Fawr, profedigaeth 0 golli mam a nain a hen
Llanberis, a Colin, mab Ray a Grace nain annwy!. Hefyd am yr holl
Hilton, Lerpwl. Mae'r ddau yn nyrsio gardiau a rhoddion tuag at Ward
yn Lerpwl a byddant yn ymgartrefu Gwyrfai Bryn Seiont.
yn Bootie. Enlllwyr Clwb Ffrtndlau Yagol
Dlolchiadau: Dolbadarn am fls Hydraf - £35:

Dymuna Colin a Sioned Hilton Catrln Pepper, England Ad,
ddiolch 0 galon i'r Parch. John Caernarfon (17); £25: N Carverth,
Pritchard a swyddogion Capel Coch, Henryd Olgra Ter., l.lanbens (169);
eu teulu, holl ffrindiau a chymdogion £15: C. Sage, 13 Newton St.,
am yr holl anrhegion, cardiau a'r Llanberis (43)i £10: M. LI. Price, 39
caredigrwydd a dderbyniasant ar Stryd Fawr, Llanberis (36); £5: J.
achlysur eu priodas yn ddiweddar. Pike, 2 Bryn Hyfryd, Llanberis (37).

Dydd Sui, Tachwedd 22
HOGIA'R WYDDFA

Cyngerdd Nadoligaldd el naws
Dydd SuI, Tachwedd 29

COR MEIBION DYFFRVN PERIS

y Carnifal tynnwyd raffl tuag at yr
Ysgol Feithrin a dyma'r canlyniad -
dol: Meirwen Baylis; ffrwythau: Val
FelinheJi; gwin: J. M. Jones, Maes
Padarn. Dymuna'r pwyllgor ddiolch
i bawb a'n cefnogodd.
Cyfeillach Jerwsalam: Fe agorwyd
cyfarfodydd y Gyfeillach 0 dan
arweiniad y gweinidog, y Parch.
Gwynfor Williams, prynhawn dydd
Mercher, 7 Hydref, gyda sgwrs
ddarluniadol gan y gweinidog. Fe
gafwyd trafodaeth fywiog gyda
phaned 0 de wedi'r sgwrs. Fe
gynhelir y Gyfeillach nesaf ar
brynhawn dvdd Mawrth, 3
Tachwedd.
Capel Coch: Cynhaliwyd yr 'iVy I
Ddiolchgarwch ddydd SuI, Hydref 18.
Cafwyd cyfarfod gweddi yn y bore
a phregethwyd yn oedfa'r hwyr gan
y Parchg O. J. Pritchard,
Llanfairfechan. Cymerodd y canlynol
ran yn y gwasanaeth plant a
gynhaliwyd yn y prynhawn: Chris,
Gareth, Marc, Bethan, Dafyd SiOn,
Ahys, Owain, Gethin SiOn, Mathew,
Iwan Jones, Ceri, Elin, Llifon, Iwan
Morris, Carys, Michelle, Rhiannon,
Gruffudd, Gethin Ifan, Dafydd Evans,
Oeniel, Laure, Ian.

Y Parchg Gwynfor Williams fydd y
gwr gwadd yng Nghyfarfod Merched
Capel Coch a Rehoboth a gynhelir yn
festri Capel Coch am 2 o'r gloch,
ddydd lau, Tachwedd 5.
Nant Padarn: Cynhaliwyd
Gwasanaeth Diolchgarwch y plant
fore Sui, Hydref 18. Nia Jones oedd
yn cyflwyno'r eitemau, a chymerodd
y canlynol ran yn y gwasanaeth:
Gwen, Idwal, Ifan, Dafydd, Katie,
Claire, Manon, Dylan, Gethin, Sioned
a Carwyn. Mr Gwynfor Roberts oedd
yr organydd.
Cyngherddau: Oewch i Ganolfan
Ynni Cymru yn Amgueddfa'r
Gogledd, Llanberis i fwynhau'r
cyngherddau canlynol.
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Vsgol Dolbadarn: Mae hanner cynta'r
tymor wedi gwibio heibio a phawb,
gan gynnwys y plant newydd, wedi
hen setlo yn yr Ysgol erbyn hyn.
Croesawyd y rhieni i'r dosbarthiadau
ar Hydref 13 i drafod datblygiad eu
plant gyda'r athrawon.

Bu plant dosbarth 1 a 4 yn notio
yng Nghanolfan Hamdden Arton ar
bum pnawn Gwener yn ystod hanner
eynta'r tymor.

Cynhaliodd plant adran y babanod
Wasanaeth Oiolchgarwch yn yr Ysgol
ddydd lau, Hydref 15. Cafodd rhienl'r
plant ymuno yn y gwasanaeth, a
gwnaeth y plant i gyd eu rhan yn
ardderehog. Gwnaed easgliad yn y
gwasanaeth tuag at Apel Somalia yr
Ysgol. Yr oedd y plant wedi bod yn
cyfrannu tuag at yr apel hon yn ystod
yr wythnos eyn hanner tymor.

Cynhelir Cytarfod Blynyddol y
rhieni a'r lIywodraethwyr yn yr Ysgol
am 6.30 p.m., nos Fawrth, Tachwedd
3, pan gyflwynir adroddiad blynyddol
y corff IIywodraethol i'r rhieni.
Byddai' n dda cael cwmni cymaint ag
sy' n bosibl 0'r rhieni yn y cyfarfod.
PAI-droed: Deehreuwyd eynnal
sesiynau pel-droed i blant dan 10oed
ar Odol y Goeden ar fore Sadwrn.
Mae'r sesiynau yng ngotal Gwilym
Evans. Y gobaith yw y gellir ffurfio
tim dan 10 oed i blant y pentref.
Cynhelir y sesiynau rhwng 10 o'r
gloch ac 11o'r gloch ar fore Sadwrn
(os bydd y tywydd yn sych). Cysyllter
a Gwilym Evans, Tv Crwn (ffon
872034) am ragor 0 wybodaeth.
Diolch am roi cychwyn i'r fenter,
Gwilym.
Cymdelthas Eglwys St Perls a St
Padarn: Cynhaliwyd cyfarfod 0'r
Gymdeithas yn festri'r Eglwys, nos
lau, Hydref 1, dan Iywyddiaeth Mrs
Anne Parry-Jones. Rhoddwyd croeso
cynnes i'r gwr gwadd, Mr Ken Jones,
a chafwyd sgwrs afaelgar ganddo yn
egluro peth 0 hanes ei waeledd a'r
modd y mae yn gwella ar 01 cael y
trawsblaniad. Rhoddwyd y te a'r
anrheg misol gan Mrs Beryl Owen a
Mrs Moreen Lennon, a ddechreuodd
y cyfarfod gyda gweddi. Enillwyd yr
anrheg gan Miss Joyce Foulkes.
Oiolchwyd yn gynnes iddynt ac i Ken
gan Mrs L. C. Pugh.
Ysgol Felthrin: Cynhelir Bingo yng
Nghlwb y Lleng Brydeinig ar nos
Wener, Ahagfyr 4. Erfyniwn am
gefnogaeth y mamau. Raftl: Ar gae

Gwyneth ac Eifion Roberts, Becws Eryri. FfOn: 870491

LLANBERIS
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Hefyd ail-osod carpedi

gyda'r offer mwyat
modern, diweddaraf, sydd

ar gael. Am fanylion
cysylltwch a

CARPEDI
GLAN!

Mynnwch driniaeth

STIMVAK

Camelot,
PENISARWAUN

Ffon: Llanberis 871144
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Mrs Nan Roberts, Pantafon, Waunfawr

Am bob math 0
WVDR wedi'j

DORRI, DDANFON
NEU EI 0500.
cysylltwch a
arr 3Ga:~ss
~mrnll,

~OO"l" ." haT~. I 1.,,"I\It.I'>"
WOO\;..P'AL.L,. p"o".

Ychydig fisoadd yn 61 fa ymddangosodd Ilun 0 Westy'r
Castle, Uanbaris, fel a9 yr oedd ar ddechrau'r ganrif. Bellach
cafwyd benthyg Iluniau dau 0 westai eraill y pentref 0'r un
cyfnod. Rhyfedd fel tu'r newid.

Caernarfon
(0286) 4652

CARTREF
HENOED

Emyr Jones
PLYMAR A

PHEIRIANNYDD
GWRESOGI

Cynnal Boileri nwy,
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau
44 Glanffynnon
LLANRUG

Caernarfon 3513

Gwesty Brook House.

Gwesty Glan Eit/an.

ER I LLANFAGLAN

ORGANIG Ffon: C'fon 76905
Rhwng 5 a 7 yr hwyr

CYFLENWYR CYNNYRCH GARDOrO ORGANIG
*Gwrtaith * 8wydydd Hylif*Offer atal Pia a Chwyn *Compost a mwy

Archebion Post 'Gardd'lo llaw yn Ilaw a Natur'

Hywel Evans, yr Olympiad o'r
Waunfawr - gweler y stori ar y
duda/en gefn.
Ololch: Dymuna Bryn a Linda Griffith,
Perthi, ddiolch i'w teulu a'u ffrindiau
am yr holl gardiau a dderbyniodd y
ddau ar enedigaeth eu merch fach
lIyd Bryn.
Dywedcfio: Uongyfarchiadau i Dylan
Jones, Eryri Wen, ar ei ddywedd'iad
a Nia 0 Rhostryfan. Dymunwn pob
dymuniad da i chi.
Bore Coffi: Dymuna Brenda, Bryn
Gloch, Betws Garmon, ddiolch am y
gefnogaeth wych a gafodd tuag at
waith Ymchwil i Gancr y Fron trwy
gynnal bore coffi, Sadwrn, Hydref
23, gan godi £332. Diolch arbennig
i Pearl, Betty, Carys, Christine a Joan
am helpu gyda'r trefniadau, hefyd i
bawb a gyfrannodd nwyddau a
rhoddion ac a brynodd docyn.

wythnos wedyn ar y nos lau, fe fydd
yna noson Tan Gwyllt gyda Iluniaeth
yn y Ganolfan - y noson iddechrau
am 6 o'r gloch.
Y Gymdelth88 Lenyddol: Cynhelir
cyfarfod nesaf o' r Gymdeithas ar nos
Lun, Tachwedd 16, yn y Ganolfan,
pan gelr sgwrs gan Mrs Mary
Vaughan Jones, gyda Mrs G.
Roberts, Tv Hen, yn lIywyddu. Gyda
chymorth sleidiau o'i hymweliadau
bydd y darlithydd yn sOn am rai 0
fannau terfysglyd y byd heddiw,
mannau fel Sgwar Tiananaman yn
Beijing a Sarajevo yn Bosnia.
Trefnwyd rhaglen ddiddorol am y
tymor ac estynnir croeso cynnes i
aelodau newydd.
Clwb Chwaraeon: Trefnwyd
cyngerdd ar ran y Clwb Chwaraeon
yn y Ganolfan ar nos Wener,
Tachwedd 27, pryd y cymerir rhan
gan COr Meibion yr Eifl, Parti
Merched Lliwedd 0 Lanberis, Carys
Edwards o'r Bala, a Myra Turner ac
Elln Gwilym i adrodd. Gan na
chafwyd cyngerdd yn y pentref ers
cryn amser bellach gobeithir y ceir
cefnogaeth dda i'r ymdrech hon.
Enillwyr Clwb 300 am fls Medi -
£40: Meirion Jones, Crud yr Awel
(242); £25: Gwenda Griffith,
Trefeddyg (31); £10: U. ????7,
Braeside.
Ololch: Dymuna Rhys, Pant Teg.
ddiolch 0 galon i bawb a fu mor
garedig wrtho ar 61 eanlyniadau letel
A a chyn mynd i'r eoJeg.

llongyfarchiadau
Dathlu Pen-blwydd: Yn ystod mis
Hydref bu Dione Davies, 18 Tref
Eilian; Claire Pitman, 11 Ael-y-bryn a
Mathew Minter, Tan-y-bryn, yn
dathlu eu pen-blwydd yn 18 oed.
Dathlodd Helen Wyn Hughes, Stad
Tref Eilian a Peter Roscoe, Tv Ni, eu
pen-blwydd yn un ar hugain oed.
Llongyfarchiadsu i chwi a phob
dymuniad da i'r dyfodol. Anfonwn
eln cofion cynhesaf a phob dymuniad
da at Mrs M. Jones, Pant, a fu'n
dathlu cyrraedd ei 90 oed.
Genedigaeth: Llongyfarchiadau j Mr
a Mrs G. Thomas, Tv'r Heddlu, ar
enedigaath march fach, Elin Mair,
chwaer fach i Owain. Dymuna M.
Jones, Ty'n LOn, Bodorgan bob Iwc
,'r teulu bach.
Prlode!: Uongyfarchiadau a phob
dymuniad da i Karen Turner, Collwyn,
ar ai phriodas a Dewi Morris 0
Ceunant. Maent wedi ymgartrefu yn
llys Ifor.
Prlode! Rhuddem: Bu Mr a Mrs R.
Hefin Jones, Glyn Aton, yn dathlu eu
Priodas Rhuddem yn ddiweddar.
Llongyfarchiadau a phob dymuniad
da i chwi i'r dyfodol.
Yn yr Ysbyty: Anfonwn ein cofion a
dymunwn wellhad buan i Mrs M.
Lloyd Jones, Bryn Tawel, sydd yn
Ysbyty Eryri; ae i Mr Tom Tomos, Ty'n
llain sydd yn yr ysbyty ym Mangor.
Adref o'r Ysbyty: Croeso adref o'r
ysbyty i Mrs Clough, Ynysoedd; Mrs
Mary Davies, Bryn Eithin; Mrs Spark,
Tremnant; a Mr J. Cotton, Grug-y
mynydd. Da dealt eich bod yn gwella.
Profedlgaeth: Cydymdeimlwn a Mrs
J. Elwyn Roberts, Glaslyn, yn ei
phrofedigaeth 0 golli ei brawd;
- a Mrs Troughton a'r teulu, Pant
Gwyn, yn eu profedigeth 0 golli ei
phriod;
- a Glenda, Kathleen a Gwyneth, yn
eu profedigaeth 0 golli eu tad, Mr
Glyn Williams, Piss Glyn Afon.
Yr Urdd: Nos Fercher, Medi 23, daeth
Mr Alan Bevan o'r heddlu i iard yr
Ysgol i ddangos pwysigrwydd beicio
dioge!. Cafodd y plant i gyd brawf
ganddo ac mi fydd yn cyflwyno'r
tvstvsqritau iddynt, ar 01 hanner
tymor.

Nid eistedd yn lIonydd oeddynt yr
wythnos ganlynol ehwaith. Cafodd
y merched rownderi gyda Christine
a Carys yn y neuadd fawr, tra bu'r
bechgyn yn chwarae p~l-droed dan
ofal Robert Williams.

Pe bai un ohonynt yn brifo wrth
chwarae mi fyddai ganddyn nhw
syniad da beth i'w wneud ar 01
gwrando ar Dr Roberts ar Hydref 14.
Fe ddaeth i ddangos sut i helpu un
o'u ffrindiau pe bai damwain yn
digwydd a dim oedolyn 0 gwmpas.
Mae plant yr Urdd yn beneampwyr
erbyn hyn ar sut i wisgo bandei ar
droed, coes a braichl

Ar Hydref 28ain byddwn yn
gwneud yr hen Guto Ftowc a'r

WAUNFAWR
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Yr elliad y deffrodd gwyddai Seimon Harris ei fod yn
wynebu trychineb arall yn ei fywyd. Roedd yn gyndyn
o agor ei lygaid, ond gallai gweld ar ganfas ei feddwl yr
hyn a ddisgwyliai wrth ger erchwyn y gwely. Nid oedd
ganddo'r syniad Ileiaf faint oedd hi o'r gloeh. Galla!
ddyfalu ei bod rhywle yn ystod oriau min y bore.
'Ieimlai'z ehwys oer yn dechrau cronni 0 dan ei geseiliau;
ar ei wegil a'I feingefn. Pwyai'r gwaed drwy ei
wythiennau ae aeth ei gorff yn ehwilboeth. Ond ni
feiddiai daflu'r ewrlid oddi arno. Gwyddai bod y cryndod
ysytwol hwnnw ar ddod. Gwyddai hefyd y byddai'n rhaid
iddo agor ei lygaid a wynebu'r hyn oedd yo ei aros.

Synhwyrai Elwen Hams fod ei gWr N oson oer 0 Dachwedd oedd hi, a
yn cael hunllef Nid hunllef gyffredin gwynt ciaidd yn brathu'r wyneb.
mohoni. Roedd yn sicr 0 hynny, Dim Syllodd Seimon Harris ar yr arwydd
ond dwywaith o'r blaen )' l1ipa yo hongian wrth bostyn y giat:
dioddefodd Selmon hunllefau fel 'Llety', Dyna enw'r bwthyn byehan
hyn, ac er fod degau 0 fl}'Dyddoedd ar grib yr allt serth a ddringai ochr
wedi mynd heibio ers y gyntaf, y clogwyn 0 harbwr Glasgraig.
gwyddai Elv.;en nad oedd pwrpas Cyrhaeddodd y eiref feehan gyda'r
iddi geislo C}'suro'i ~T. Rhoes tren olaf, a chael yr unig wesry wedi
hanner tro yn ei gwely a chil-agor ei cau, Awgrymwyd iddo roi cynnig ar
llygaid. Gallai weld siap y ffenestr yn 'Llery'; roedd gwraig y tY yo arfer
llwyd-dywyll o'i blaen. Eisteddai ei cadw gwely a brecwast yo ystod yr
gWr yn gefnS}rtb }'D ei wely yn haf. Rhoes gnoc ysgafn ar ddrws y
rhythu'n ddall i'r t)'W}'llwch. Wedi ffrynt a chlywodd lais ifanc yn cario
munud neu ddau daeth y cryndod 0 ryvvle 0 gefn y cy. Cil-agorwyd y
rhyfeddol hwnnw i'w gorff, ac yna, drws.
llithrodd 'nol dan y dillad a mwmial 'Ia?'
wrtho'i hun. Rhoes Elwen dro cyfan, 'Mrs Evans? Maddeuwch imi am
a gwthiO'l chorff cynnes yn erbyn 'ch styrbio mor hwyr ... Cl 'wad i
cefn ei gWr. Teimlai'r lleithder Iawr yo y dre' fod yma siawns am
ehwyslyd yo treiddio drwy ei awisg I d" h di os basaeo .. • 0 )10 • •• ynny y ...
nos. Yn raddol, tawelodd y cryndod hynny'n gyfleus?'
yng nghorff ei gWr. Petrusodd Mrs Evans. Roedd yo

Gwyddai'r nai11fod y Ilall yn effro; ifanc, yn ei hugeiniau cynnar mae'n
ond ddywedodd yr un ohonym air deby&, fawr hYn na Seimon, ond 01
wnh ei gilydd. Gwyddai'r ddau blinder ar ei hwyneb.
bellaeh mai dyma'r drefn. Nid oedd 'Dydi'r 'stafell ddim wedi'i
dim y gallai Elwen ei wneud, a pharatoi ganol gaea' fel hyn .. .'
syrthiodd igysgu. Yn rhyfedd iawn, Trodd Seimon ar ei sawdl.
breuddwydiodd am y cyfarfyddiad '... ond mae croeso ichi ddisgw'l
CYIltafhwnnw a'i gWr. yo y tY tra byddai'n hel petha at 'i

Pryder oedd yn peri anesmwythyd gilydd.'
i Seimon. Conodd am y troeon eraill :Bron nad ocdd hi'n crfyn arno i
rheinl yn dilyn yr hunJlef, oherwydd arO:i. Gallai Seimon synhwyro
gwyddai fod trychineb arall ar fin rhywsut fod angen yr arian ami.
digwydd. Gwyddai hefyd mai hon 'Ella 'pieia'i nol i'r dre' i chwilio
fyddai'r drychineb olaf yn ei fywyd. am damaid 0 rwbath i'w fwyta - mi

roith hynny gyfla i chitha baratoi'r
'stafell.'

Fely dywedlr ar y dudalen flaen, tad 8march aglplodd y gadair a thlws
yr ifane yn eisteddfod Llanrug elenl. Mae'n braf cae1y eyfle yma I
gyhoeddi y ddwy stori a wobrwywyd gan y Prlfardd Selwyn Griffith.

Oeddech chi ymysg y criw a gychwynnodd eu gyrfa yn
YsgolBrynrefail yn 1965,1966neu 1967?Os oeddeeh, yna
byddai Gwyn Parri a Hywyn Williams yn awyddus iawn
i glywed gennych, gaD eu bod yn bwriadu trefnu ad
uniad ar gyfer disgyblion y tair blynedd hynny.
Yn 01Gwyn: (Mae Hywyn a minnau hymateb i'r syniad 0 drefnu ad
wedi bod yn son am drefnu ad-uniad uniad. Wnh gwrs, cyfeiriadau cyfnod
ers rhai blynyddoedd. O'r diwedd, Ysgol oedd ar gael, ac felly bu rhaid
dyma wneud rhywbeth mwy na dibynnu ar help teulu a chyfeillion
siarad am y peth'. Bwriada'r ddau isicrhau bod y llythyrau yn cyrraedd
drefnu noson gymdeithasol yng pen eu taith. Mae'r trefnwyr yn
Ngwesty'r Fictoria, Llanberis, ar nos ddiolchgar am bob help o'r fath.
Sadwm, Chwefror 6, 1993. AI hyn Byddai cyf1ei weld cyfeillion ysgol
o bryd maent yn ceisio darganfod na welwyd mohonynt ers ugain
faint 0 ddiddordeb sydd yn y fath mlynedd 0 bosib. Mae'n siwr bod
noson cyn mynd ati i wneud y cyfarfodydd tebyg a gafwyd ar gyfer
trefniadau pendant. blyoyddoedd eraill wedi bod yn

Cafwyd help cyn-ddisgybl arall, werthfawr iawn.
Reg Roberts, sydd bellach wedi bod Os oes gennych ddiddordeb mewn
yn athro yn Ysgol Brynrefail ers rhai dod i'r ad-uniad hwn, neu os am fwy
blynyddoedd, J ffurfio rhestr gyflawn 0wybodaeth, cysylltwch cyn gynted
o enwau'r disgyblion a gychwynnodd ag y bo modd a Gwyn Parri,
yn yr Ysgol y tair mlynedd hynny. Cynefin, Deiniolen (Ffon: (0286)
Anfonwyd llythyr atynt i gael eu 871330.

AD-UNIAD YSGOl

PEINTWYR PADARN
(Trefor Jones ac Alan Bee) If~

LLANBERIS
am waith da ...* tu fewn a thu allan
* crefftwyr gofalus* prisiau rhesymol* amcanbrisiau am ddim
Ffoniwch 870397
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gan arbenigwr

Molchi, cribo a chlipio
cwn a chathod
o bob math

Bwyd ac anghenion
Anifeiliaid anwes bychan

Pysgod dwr oer
Offer pysgota

STRYD FAWR, LLANBERIS 870840

GARTH MAELOG
PET CENTRE AND GROOMING SALON

DJ
ARDAL DINORWIG

A'R E IR

•-

Ymddiheuriad am fethu'r ddau rifyn diwethaf o'r Eco,
ond ar Ddinorwig 'roedd y bai! Prysuraf i egluro, rhag
ofn pechu trigolion hynaws yr ueheldir. Am yr ail dymor
yn olynol derbyniais wahoddiad i gynnal cyfres 0
ddosbarthiadau WEA ar 'Hanes Ueol yn Ninorwig', a
doedd 'fiw gwrthod. Felly, yn hybv8eh na sgennu'r golofn
hon, bum yn ehwilota ar gyfer y dosbarth. Mae eynnyrch
y ntis hwn yn deillio 0 rai testunau na chawsom gytle
i 'w trafod yn llawn yn Ninorwig.
Corlan Rowland Shon ap Han: mapiau Arolwg Stad y Faenol, gellir
AI rai mapiau cynnar (Arolwg Stad lleoli'r tY rywle rhwng Glan y Ba.la,
y Faenol) 0 ddeehrau'r ganrif Hafodry a Pant y Ceubren. Heddiw,
ddiwethaf, dangosir tiroedd Glan y mae'r safle wedi e~ gladdu dan
Bala a Hafodry, a safleoedd cynnar domen 0 rwbel llechi rywle tu eefn
y eloddio am lechi yn y Garret a i'r Baries wrth ochr y Uwybr Main.
Chlogwyn y Gigfran. AI derfyn y Dangosodd Maredudd ap
tiroedd hyn, ae yn agos igopa'r Elidir Rheinallt 0 Fangor mewn ymehwil
Faeh rnae'r enw Corlan Rowland diweddar, fod Dorothy Griffith yn
Shon ap Ifan. AI y pryd doedd gen ferch iGriffith ab William Bevan 0
i ddim syniad pwy oedd y Rowland Dy'n y Coed a'i wraig, Catherine
Shon hwn ae ni ehlywodd neb o'r ueh Ifan (ehwaer yr enwog Parged
dosbanh ~ enw'n cael ei ddefnyddio uch Ifan). Chwiorydd eraill oedd
am ran o'r Elidir 'chwaith. Erbyn Sioned uch Ifan, priod Robert Uwyd
hyn, daeth peth gwybodaeth amdano o'r Gelliod, Llanrug; a Dorothy Ifan,
i'r amlwg. priod Rowland Owen, Byn Derw,

Rhaid eofio fod ardal Y Fachwen Llanddeiniolen (hen daid a hen naio
I Dinorwig yn y ddeunawfed ganrif y Parch. Robert Ellis, Ysgoldy).
ae wedyn yn cysidro eglwys Nant Mae'n debyg bod hawliau pori ar
Pens fel eu heglwys leol yn hytrach lethrau'r Elidir Faeh yn perthyn i
nac eglwys Uanddeiniolen. Yn y ffermydd Glan y Bala (a'r Ha_fodry)
Nant yr oedd trigolion ardal Y a Phant y Ceubren; fe'u nodir felly
Fachwen yn cael eu bedyddio, eu ar rai mapiau. Ond mae'n
pnodi a'u claddu gan amlaf; a hynny ymddangos fod gan aelodau teulu
oherwydd ei bod yn 1lawer haws Ty'n y Coed rai hawliau hefyd, a bod
reithio i'r eglwys honno nae ar draws corlan yn perthyn i Rowland Shon
y gweundiroedd a thros Ddinas wedi ei lleoli yn uchel ar yr Elidir
Dinorwig i Landdeiniolen. Faeh.
o asrudro cofrestrau'r ddau blwyf, BethlemouthlBethlemonth?

gwehr bod Rowland Sion ab Ifan Ty neu ddyddyn bychan yn yr ardal
wedi priodt Dorothy Griffith yn 1733 rhwng Dinorwig a'r Alltwen oedd
yn Eglwys Uanddeiniolen. Yn 1736 hwn, ond beth yw ystyr yr enw?
ac 1740 cofnodir bedyddiadau Awgrymwyd mai enw Beiblaidd
Griffith a Mary, plant Rowland John ydyw, 0 bosibl o'r Apocryffa. Oes
ap Evan a Dorothy Griffith - y tro rhywun all gynnig eglurhad?
hwn yn Eglwys Nant Peris. Yo y Anfonwch unrhyw sylwadau am yr
Nant hefyd )' claddwyd Dorothy yo uchod, neu am unrhyw bwt yn
1762. Roedd y teulu'n byw yo ry'n ymwneud a hanes Ileal ardal yr Eeo
y Coed (Uanddeiniolen). Ond ble'r i Dafydd Whiteside Thomas, Broo
oedd T:y'n y Coed? 0 astudio y Nant, Uanrug (Caemarfon 3515).
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(Richard a Meirwen
Williams)

Fton: Caernarton 2790
Ar agor bob dydd
o'r wythnos at eich

gwasanaeth
Nld oes unrhyw d61am

ddanlon ordor i'ch cartrel
yn ardal Uanrug.

Y STORFA
LLANRUG

GAIR 0 DDIOLCH
Dymuna parti merched Lleisiau'r
Gweunydd ddiolch yn fawr iawn i
bawb a gefnogodd eu cyngerdd yn
Rhiwlas yn ddiweddar. Diolch am
gefnogaeth trigolion y fro a
chyfraniad y rhai a ymddangosodd ar
y IIwyfan. Byddy cOryn trosglwyddo
£660 iGronfa Llinos Haf yn y dyfodo!
agos. Mae'r swm uchod hefyd yn
cynnwys yr elw O'U raffl yn ystod mis
Medi. Diolch i chwi i gyd.

'Fydd popeth yn iawn yfory. Dos
di i gysgu rwan y Meehan i,'

Gorweddodd Siwan yn ei gwely yn
rhythu ar y to, ae yn y pellter
clywodd lais ei mam yn canu y gan
a arferai ganu pan oedd Siwan yn
blenryn ifanc. Caeodd ei llygaid a
syrthiodd Siwan i drwmgwsg.
Yn ystod yr wythnos flaenorol

roedd salwch Siwan wedi gwaethygu
a bu'n rhaid iddi fynd i'r ysbyty ond
gan nad oes gwellhad iddi fe'i
anfonwyd adref yn syth. Roedd
Siwan wedi ysgrifennu llythyr i'w
rnam ae wedi dweud wrthi am ei
ddarllen ar yr amser cywir.

Y bore eanlynol gwrthododd
Siwan ddeffro yr oedd hi yn dal yn
ei thrwmgwsg ond yr unig
wahaniaeth oedd nad oedd hi'n
anadlu. Roedd yr amser wedi dod,
yr oedd hi'n rhydd o'i charchar ae yn
rhydd i fynd i ble bynnag yr aeth.
Darllenodd ei mam y llythyr y
diwmod hwnnw:

Annwyl Mam,
Mae'n debyg eich bod chi wedi
sylweddoli bod fy amser wed; dod
ac nawr mi allaf ail ddechrau yn
y byd arali a chaf fyw heb
gwtrlwl du uwch fy mhen. Fe
gyfarfwn rhywbryd ymhen amser
ac 1ni gofiwn am y pethau da yn
unig. Byddwch lawen a byddwch
fa1ch fy mod wedi cael fy
rhyddid.'
Yn yr angladd daeth pawb o'r

disgyblion ysgol gyda'u tafodau
bachog, yr athrawon gwarcheidiol, ac
wrth gwrs, y gymdeithas i gyd i
ddweud eu hwyl fawr olaf wrtho 'fo'.

Gatrin Thomas.

.,
1.

Rhedodd ei mam i'r llofft a'i
chofleidio'n annwyl.

, 'Na chdi, nghariad i, ti'n iawn
!Wan.'

'Mam, pam bod bywyd yn gas?'
"Tydi 0 ddim, chdi sy' wedi bod

yn anlwcus.'
'Pam ga'i ddim marw rWan a

gorffen popeth. Dw'i ishio mynd a
gadael Iionydd i bawb fynd ymIaen
hefo'u bywydau heb feddwl amdana'

870453

GERDDI
GLASCOED
(Ger Capel Glascoed)

PENISARWAUN
I'ch gardd

fad ar ei arau
galwch heibia
neu ffoniwch

BANGOR
354646

MAE'R
SAMARIAID
YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR

Trawiad ar y galon oedd achos ei
marwolaeth yn 01y meddyg. Doedd
dim y gallai neb fod wedi ei wneud.
Ychydig a ddaeth i'r angladd. Doedd
gan Elwen Harris fawr 0 berthnasau.
Fe'i claddwyd gyda Huw a'i gWr
cyntaf ym mynwent Glasgraig.

Dim ond Seimon ddychwelodd i
'Llery' yn dilyn yr angladd. Fel yr
oedd yn cau'r drws, clywodd sWn
gwydr yn torri'n deilchion. Yn y
gegin, roedd 11un ei briodas 0 ag
Elwen yn ddamau ar lawr. Safal dyn
wnh Y bwrdd yn gwenu. Daliai ei
freiehiau allan o'i flaen, ae yr oedd
cledr ei ddwy law wedi eu troi tuag
at Seimon. Trodd, a eherdded allan
drwy wal y gegin. Gwyddai Seimon
mai dyma'r cyfarfyddiad olaf a gWr
cyntaf ei wraig.

Dafydd Whiteside Thomas.

Roedd bywyd yn boen 1 Siwan, nid
oedd neb yn ei derbyn fel merch
ifane. Ers yr adeg honno, fe gefnodd
ei ffrindiau ami pan oedd hi eu
hangen. Newidiodd pawb eu
hagwedd tuag ati ers iddi gael y
newyddion. Cadwai pawb yn glir,
rhag ofn, nid oedd Siwan yo gweld
ei hun yo fygythiad yn hytrach hi
oedd yr unig un a dderbyniodd y
drasiedi.

'Siwan, wyt ti'n medru ... '
'Yndw, mam,' gofynnai ei mam yr

un hen gwestiwn bob tro y byddai
Siwan yn eario llwyth go lew. 'Dw'i
ddim eisiau dy weld di'n gwneud
gormod 0 dan yr amgylchiadau'.

'Mam, plis peidiwch,'
Fel hyn y cychwynodd pob sgwrs,

ni wyddai Siwan pam nad oedd pobl
yn medru deall ei bod yn marw. Nid
y nhw oedd yn wynebu rnarwolaeth,
y hi oedd yr un heb wellhad yn
bodoli iddi, Siwan oedd yr un a
deimlai ei bod ei thu mewn yo cael
ei fwyta yn araf deg bach.

Roedd y cyfan wedi cychwyn pan
oedd Siwan yn bedar ar ddeg oed,
a'r adeg honno roedd hi'n rhy hwyr
i'w hachub, Fe dderbyniodd ambell
driniaeth ond nid oedd dim
gwahaniaetb ynddi, ar waban i'r
ffaith ei bod yn foel a'i hewinedd yn
gwrthod tyfu er yr holl ymbil. Salwch
gafodd Siwan a fuasai fel arfer yn
medru cael ei drin ond yr oedd wedi
dal Leukemia yr un a oedd fel rheol
yn effeithio ar oedolion.

Bob dydd fe weddiai Siwan y
buasai'r holl ddioddefaint yn
diweddu yr holl boen a'r gofid yn
dod i ben. Be oedd y pwyrlt iddi
weddio am farw a hithau'n gwneud
hynny'n barod.

Y tro cyntaf aeth hi allan i'r
gymdeithas ar 01i bawb gael gwybod
am ei salwch, byddai pawb yo ansier
o sut i'w hwynebu a sut i siarad gyda
hi.

'Sut ydach chi Siwan?'
'lawn, diolch.'
'A sut mae o?'
'Y fo?'
'la . . . wyddoch chi - y fo.'
'0 . . . iawn, dioleh.'
Caj Siwan drafferth rhag peidio

ehwerthin yo ami. Roedd pawb yn
cyfeirio at ei salwch fel y 'fo' a wnaiff
neb byth ei enwi na'i alw'n gancr. Ni
fedr y gymdeithas sylweddoli bod y
'fo' ynddi hi ae nid dam arall iddi
ydoedd - y hi oedd y 'fo'.

Plant ysgol oedd y gwaethaf
ynglY'n§'i salwch. Bob diwrnod yr 8.i
Sivvani'r ysgol roedd pawb yn ecitych
yn hurt ami ae yn holi os oedd hi
wedi gweld y nefoedd bellach.
Gwnai'r athrawon iddi deimlo fel ei
bod yn wahanol, eisiau breintiau
arbennig, eisiau mwy 0 gymorth na
gweddill y disgyblion. Gwyddai
Siwan ei bod yn wahanol ond nid
oedd yn gweld y pwynt iddi hi gael
yr holl sylw a hithau ddim am fodoli
yn llawer hirach.

Tra eisteddai Siwan yn ei gwely
rhwng cwsg ag effro a'i yr holl
gwestiynau drwy ei meddwl - y rhai
nad oedd hi yn eu deall. Pam y hi?
Pam bod dim gwellhad? Pam bod
rhaid iddi farw? Pam? Pam?
Roeddynt yn ailadrodd dro ar 01 tro
ond byth ... byth yn eael ateb i
ddatrys ei chymhlethdod. Cododd
yn sydyn a dagrau yn rhedeg lawr ei
bochau a gwaeddodd: 'Dwi'n byw
mewn carchar, a phobl wedi fy rhoi
imewn caethiwed. Dw'i ishio marw,
gadweh i fi fynd.'

CAETHIWED

*"***

weld. Roedd ei gorjf yn llosgiaIr gwaed
yn pwyo drwy'i toythiennau.
Guiaeddodd 'NA~ and ddaeth dim sWn
o'i enau. Gwyddaifod rheidrwydd amo
i edrych ar y dyn. Oedd, roedd o'n ei
adnabod. Gwyddai bellach pam roedd
cledr En' law chwith wedi En' throi tuag
a to. Roedd Seimon yn umhodedig.
Gwyliodd y dyn yn amneidio ar EIwen.
Gwyddai bellach mai gwenu ami hi a
umdi. Gwaeddodd nerth' esgyrn En' ben,
and oedd y dyn yn clywed dim.
Guenodd eto cyn troi a cherdded allan
drwy wal y llofft.
Y cryndod yng nghorff ei gWr a

ddefIrodd Elwen. Roedd ei gorffyn
wlyb 0 chwys. Clywodd Seimon yn
mwrnial rhywbeth ae yo codi i fynd
i lawr y grisiau. Doedd dim byd wedi
ei dorri yn y gegin er i Seimon
glywed swn gwydr yn malu. Ail
osododd y llun priodas fel ag y dylai
fod.

Erbyn diwedd yr wythnos daeth y
newyddion am farwolaeth 1010Evans
Harris yn Rhyfel y Falklands.

Gwyddai Seimony tro hwnfody dyn
yn sefyll wrth erchwyn ci wCO'J onel
doedd 0 ddim eisiau agor i lygaid i'w

"* *"**

. ..el gwr.
TYbiodd Seimon iddo glywed sWn

gwydr yn malu'n deilehion yn y
gegin. Gwnaeth esgus i godi ac aeth
i lawr y grisiau. Roedd popeth yn
tJnion feI y gaciawyd ef y noson cynt
- bron bopeth. Sylwodd fod Ilun ei
briodas ef ag Elwen Evans wedi ei
droi i'r tu chwith, a bod erae ar wydr
y llun o'r bechgyn yn fabanod. Ail
osododd y llun fel ag y dylai fod, ac
aeth yn 61 i'w wely. Ddywedodd 0
ddim wrth Elwen.

Dridiau'n ddiweddarach Uaddwyd
Huw Evans Harris mewn damwain
car y ru allan i ysgol y Glasgraig.

'Y bore 'eafodd o'i ladd mi sylwais
i fod yna grac yn y Ilun ohono fo'n
fabi. Fel 'tasa 'na rwbath yn gwybod
fod hyn yn mynd i ddigwydd.'

Gwyddai Seimon yn wahanol, ond
doedd dim pwrpas dweud. Roedd
colli Huw yn gymaint profedigaeth
iddo fo ag i Elwen. Roedd wedi
magu'r hogiau fel pe baent yn feibion
iddo, ae roedd y ddau'n ei gydnabod
fel tad. Roedd wedi bod yn dad
iddynt ers pan Oc;OQ y Qoa\l yn
ddwyilwydd oed.

Doedd Seimon ddim yn gwbl gllr ei
feddwl. Oedd o'n effro? Pam roedd y
dyn yn dal cledr ei law chwith tuag alO
fel pe bai'n ei wrthod, ac ar yr un pryd,
yn amneich'oar Elwen? Rhythodd amo
a~nyr eUwaith. Roedd oJn En adnabod.
Ond pwy oedd o?Ac yna sylweddolodd,
a daeth y cryndod mwyaf dychrynllyd
ifeddiannu ei gorff. Byrlymai chwys oer
drosto a cheisiodd weiddi, ond dcedd
ganddo ddim llais. Teimlai ei hun yn
llithro. Cerddai'r dyn oddi wrrh wysg
ei gefn. Roedd o'n parhau l' ddal cledr
ei law chwith wag aeo ac yn parhau i
amneidio ar Elwen a'i law dde. Roedd
Seimon yn sgrechian arno i fynd, ond
roedyn holloljud. GUJ'enOddy dyn cyn
troi ei gefn a cherdded allan drwy wal
y Ilofft·

Roedd Elwen yn effro erbyn hyn,
ond doedd dim synnwyr i'w gael gan

**"*

'Mae croeso i chi rannu'r gegm
efo'r hogia' a finna' - ac mae 'na
lobseows yn y sosban en amser te,
fydda' i fawr 0 dro'n ei ailg'nesu.
Hynny ydi, os nad ydach chi isio
pryd go-iawn 0 fwyd.'

'Mi fydd lobscows ail-dwym yn
jyst y peth i glirio'r oerfal 'rna 0 gorff
rhywun .. .'
Ac felly y daeth Seimon Harris i

'Llety' am y tro cyntaf. Setlwyd ar
bris, a mynnodd dalu am y lobscows
hefyd.
Yn y gegin roedd au 0 fechgyn

ifanc iawn - dwyflwydd neu dair -
yn cyd-chwarae ar y llawr. Chododd
yr un o'r ddau eu pennau pan
eisteddodd Seimon wrth y bwrdd.
Edrychodd o'i amgylch, a sylwi ar
lun priodas ar y cwpwrdd gwydr.
Wrth ei ochr roedd llun dau fabi
yr hogia mae'n debyg.
Tra'n sgwrsio dros y lobscows,

deallodd Seimon mai gwraig weddw
oedd wedi rhoi llety iddo'r noson
honno; gwraig weddw a fu 'n briod
am gwta ddwy flynedd. Yn fuan wedi
geni'r efeilliaid - Huw a 1010 -
lladdwyd ei gWr mewn damwain yn
harbwr Glasgraig. Ers dwy flynedd
bu'n ennill ychydig yn ychwaneg 0
arian drwy gynnig gwely a brecwast
i ymwelwyr yn ystod yr haf. Doedd
hi erioed wedi meddwl am gadw
lodjar - nes i Seimon gyrraedd.



Am ba rai 0 chwaraewyr pel-droed
Cymru y mae'r cliwiau yn cyfeirio:
1. Ydy hwn ar 'frys' i sgorio gal?
2. Goliau, gwefreiddiol, gwych

mae tair JG' yn ei enw?
3. Mae tacl hwn yn nerthol fel

trwyn y rheino?
4. Chwaraewr ifanc o'r Palas?
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Mae rhai 0 ddisgyblion Ysgol Llanrug wedi bod yn brysur
iawn yn cynhyrchu eu papur bro au hunain Raga Rug. Mae'r
Eco yn dvmuno pob Ilwyddiant i'r fenter ac yn edrych ymlaen
at y rhlfvn nesaf.

PANEL GOLYGYOOOL Gwolth y ponel golygyddol yw dewls yT ~"AE CYFRIFIAOURON
stroeon 0 lIunlou sydd I'w cynnwys yn y popur newydd Moe'n YN CAEl GWARED
I'r ponel hetyd bendertynu sut i osod V popur, hyPo stort a STRAEN Y Gal YGU
mynd i be dudolen.Moe HYSBYSEBION yn bwystg lOW' I bob
Popur PAM? Trowch idudolen 2 i oteo)

'Raga Rug' Oewis Gwion Iwan yn ennill y
sialens i enwi

Papur Newydd Ysgol Llanrug

Doctor, doctor, dw'i 'di Ilyncu darn 0
dinsel.
Paid a phoeni, ddim and tinseleitis gei di.

Doctor, doctor mae 'ngwraig i'n meddwl
ei bod hi'n wennol.
Dywedwch wrhi am ddod I'm gweld i.
Fedra'i ddim, mae hi wedi hedfan i Affrica
dros y gaeaf.

Doctor, doctor mae cranc wedi brathu fy
mys i.
Pa un?
Wn i ddim, mae pob cranc yn edrych yr
un fath.

Doctor, doctor mae Wil wedi Ilyncu beiro,
beth wna i?
Defnyddiwch bensal Mrs Jones.

Doctor, doctor mae pawb yn fy
anwybyddu i.
Nesaf, as gwelwch yn dda.
10

Yn ystod yr wythnosou dlw81hof ootwyd
orolwg yn yr ysgol I ddorgonfod yr enw mwyof
poblogOlddi'r Popur Ysgol Newydd
Moe blwyddyn 5 wool bod yo brysur Iown yn
gwneud themo or gynllunlo Popurou Newydd.
Uchotbwynl y IYmor oedd yr yrnweflod I
gonolfon orgroffu'r 'Weekley News ' yng
Nghyffordd llondLJdno.
Gwlon !won gofodd y syniod om 'Rago Rug'
Pleldlelsiodd 52 0 blont om enw

Gwion yn lansio Papur
Bro Yr Ysgol

7 \ 5 \ sa
Pris 200

ARGRAFFWVR
IFANC

LLANRUG

.A

CYSTADLU A'R ECO
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Atebion y ewis peldroed a'r cyfeiriadau yn y rhifyn nesaf
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Mae nifer 0 Iythyrau eisoeswadi eyrraedd ffatri Sian Corn, ond mae eyn gwyno gan fod u nifer 0
gyfeiriadau Ileal yn gymysglyd iawn. Ellweh ehwi ddatrys y dirgelwch - ae arbed dagrau Nadolig?
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LLYTHYRAU AT SiaN CORN
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Rehoboth: Cynhaliwyd gwasanaeth
Diolchgarwch capel Rehoboth
brynhawn Sui, Hydref 25. Roedd
amryw o'r aelodau yn cymryd rhan
yn yr oedfa a drefnwyd gan y
gweinidog, y Parchg John Pritchard.

Ann Pleming, Dolwen,
8 Nant Ffynnon.

NANT PERIS

Dewis eang 0
Welyau Sengi a Dwbl.
Dewis eang 0 '3 Piece Suites'.
Lleni 'Venetian' aLieni 'Roler'.
Gwaith Contract.
5,000 Ilathen sgwar 0 garpedi
mewn stoe - allwch chi
ftorddio prynu 0 batrymau?

WAUNFAWR 291

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

AUNFA R

Cofion: Anfonwn ein cofion at Mrs
Betty owen, Llwyncoed Bach, wedi
damwain yn ddiweddar. Da deall ei
bod yn gwella.
Casgliad: Yn ystod mis Hydref
gwnaed casgliad yn yr ardal at
Gymdeithas y Beiblau.
Trosglwyddwyd y swm 0 £60.70 i
drysorydd cangen Deiniolen o'r
Gymdeithas. Diolch i'r casglyddion
am eu gwaith ac i bawb am eu
cyfraniadau.

Cymdeithas y Chwiorydd: Cyfarfu
Cymdeithas Chwiorydd Brynrefail
M.C., nos lau, 1 Hydref, dan
Iywyddiaeth Mrs Jennie A. Robert!;,
2 Ffrwd Madog. 'Roedd rhan gyntaf
y cyfarfod dan arweiniad yr
ysgrifenyddes Mrs Jennie Hughes,
Bryn Parc. Darllenodd ddetholiad
allan 0 Iyfr ei thaid, y diweddar
William Williams, sy'n olrhain
Hynafiaethau a Thradoddiadau Plwyf
Llanberis a'r Amgylchoedd, gan roi
sylw yn bennaf i'r ben nod ar 'Vr -------------
Eglwys a'i Hoffeiriaid'.
Gwerthfawrogwyd ei chyfraniad yn
fawr iawn a da yw deall bod y lIyfryn
gwerthfawr hwn wedi ei ail-argraffu
yn ddiweddar. Treuliwyd gweddill y
cyfarfod yn trefnu'r rhaglen ar gyfer
y tymor nesaf, Ebrill-Hydref 1993. Y
swyddogion am y tymor fydd Mrs J.
A. Roberts, lIywydd; Mrs Jennie
Hughes, ysgrifennydd; Mrs Verna
Jones, trysorydd.

Miss Lowri Prys Roberts, Godre'r Coed. Ff6n: 870580

BRVNREFAIL
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Ar Agor
9-7pm

9-7pm Sadwrn
Argau

Sui a Mercher

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

hogiau yn sgyrion cyn iddynt o'r
bron lanio.

'Roedd y Royal Hamiltons a'r Essex
Scottish mewn sefyllfa gyfoebrog ar
ganol y traeth, ae yr oedd y gelyn yn
eu difa fel pe baent yo saethu
cwningod. 'Roedd y Ian yn pentyrru
o gelaneddau mewn munudau, a'r
feisdon yn goch o'u gwaed. 'Roedd
y byw yn ffugio bod yn farw yo yr
haul crasboeth, eraill yn gweiddi ar
eu cymdeithion i beidio A glanio. Ar
e.t naw awr o'r fath laddedigaeth,
llwyddodd llongau i godi yr ychydig
a adawyd, ae encilio. 'Roedd eu
byrddau dan eu sang 0 glwyfedigion,
ac yr oedd y meirwon wedi eu
rhwymo wrth diwbiau'r torpidos.

'Roedd y Llu Awyr wedi gollwng
pamfIledi i drigolion Dieppe i
ddweud wrthynt mai nid
goresgyngiad cyfIi:edinol ar Ffraine
oedd y cyrch, Beyo eu cynhori igadw
yn glir o'r brwydro. Serch hynny,
lloeheswyd rhai Canadiaid gan
F~ncwyT a oedd yn gwybod yn
iawn mai ergyd yn y fan oedd yn eu
hares am wneud hynny. Dywed
ffigyrau mai tua hanner y ehwe mil
B ddyehwelodd - cannoedd yo
glwyfedig. Cymerwyd tua dwy fil yn
garcharorion, a dygwyd hwy i'r
Almaen mewn cadwynni. Doedd eu
teuluoedd ddim yn cael y cytle yr
adeg honno i fynd ar y TV ifytheirio
am anghyfiawnderau rhyfel.
Ni chlywsom ddim am Joss am

gyfnod hir, nes y daeth eerdyn wedi
ei sgrifennu mewn pensel 0 ryw
Stalag yn Silesia, ae yno y bu hyd
ddiwedd y rhyfel. Pan ddaeth atom
ar ei ffordd adref, roedd 01 yr holl
gystudd yn glir arno.

Rai blynyddoed yn 01, roeddwn yo
ymweld a phentref ddim ymhell 0
Newhaven, ae yno ar yGreen, 'roedd
criw 0 Ganadiaid yn eoitio.
Roeddent ar eu ffordd drannoeth i
Dieppe i gynnal eu eoffadwriaeth
blynyddol. Roedd rhai o'r Hamiltons
yn eu plith - rhai a fu ar draeth
Dieppe hefo Joss Bach y diwrnod
tanbaid hwnnw 0 Awst '42.
Y flwyddyn yma roedd hi'n

banner canrif ers cyrch Dieppe. Does
'na fawr ar 01 erbyn hyn iwneud y
bererindod. Mae'r gelyn naturiol
wedi teneuo'r rhengoedd. A yw Joss
Bach ymhlith y eolledig rai erbyn
hyo? Nis gwn.

oedd wedi cael y dewis 0 fynd i
garchar neu'r i'r fyddin. 'Roeddynt
hwythau yn eu tro wedi cael boliad
ar yr ymarferiadau dyddiol diflas
dibwrpas. Awgrymwyd fod pen
naethiaid wedi eeisio dyfeisio rhyw
argyfwng er mwyn cael gwared ii rhai
oedd mor awyddus I'r frwydr.
Yehydig ohonynt mae'n siwr a
ddimadodd sut y buasent yo eael
cyf1e i ddiwallu'r awydd.
Yn ystod y cynhaeaf gwair yr haf

hwnnw, ymddangosodd Joss Bach yn
y Gors yn anisgwyl. Roedd 0 ar
wythnos 0 leave ae ar ei ben ei hun.
Doedd 0 fawr 0 awydd mynd i
unman arall, a hefo niy buo fo drw'r
adeg, yn gweithio cyn galeted a neb
o blygain iwyll yn lladd gwair hefo'r
ceffylau a godro a chario dWr imam
ar gyfer golehi a ehorddi. Yna, ar
ddydd ei ymadawiad, diflanodd heb
ffarwel na pheth, Roedd fy mam
wedi gwaredu at y fath
aniolchgarwch, ond roedd fy nhad yn
sylweddoli peth arall. Dywedodd
wnbyf unwaith. 'Gwybod yr oedd 0
wyddost ti, na ddaetha fo ddim yn
ei 6}.'

Feddyliais i fawr am y peth wedyn,
ond ar ddydd fy mhen-blwydd ar yr
ugeinfed 0Awst, clywsom fod 6,000
o Ganadiaid wedi croesi'r Mor Udd
y diwrnod cynt i ddwyn cyreh ar
Dieppe. Roeddem ni'n gwybod yn
ein ealonnau fod Joss Bach yn eu
mysg.

'Roedd y cyrch yma - a alwyd yo
Operation Jubilee - yn eael ei
gyflwyno i'r cyhoedd yr adeg honno
felllwyddiant diamod -llwyddiant
o beth - does neb a wyr. 'Roedd yn
wastraff troseddol 0 fywydau ieuainc,
ae erbyn heddiw yo cael ei gydnabod
yn alanas milwrol ar raddfa Arnhem
a'r Dardanelles. 'Roedd y gelyn
erbyn deal I yn disgwyl eu dyfodiad.

Mae'r adroddiadau hanesyddol
erbyn hyn yn dweud na
thraffertbwyd i ganfod mal traeth
graean sydd yo Dieppe. Oherwydd
hynny, methwyd a glanio tanciau a
cherbydau arfog o'r cychod. Nid
oedd cefnogaeth 0 gwbl i'r hogiau ar
y llawr, er fod y llu a~:yr yn cyson
ddyrnu'r amddiffynfeydd. 'Roedd y
traeth yn cael ei ysgubo fel eenUysg
gan machine gum, ae yr oedd gynnau
tryIIllon yr Almaen'Wyr 0 ogofau yo
y clogwynni yn chwythu'r cychod a'r

dyfalbarhad, ffynnu awnaethant gao
sefydlu fferm lewyrchus yn Ontario,
er iddynt gael profedigaeth lem yn
gynnar. Uaddwyd Robin, un o'r
hogiau canol, drwy gael cic yn ei ben
gan geffyl tra roedd yo ei arwain i'r
dWr.

Rwy'n cofio'r llythyrau aehlysurol
a fyddai'n dod oddi wrthynt a'r
negesau Nadolig, a byddai'r hogiau
yn anfon at eu hen gyfeillion ysgol
ym Mhenisa'rwaun. Cofiaf hefyd
fynd ar adegau i Fryn Llan i weld y
nain arall gyda'm rhieni i edrych a
oedd hi wedi derbyn gair 0 Ganada
yn ddiweddar.

Yn ystod y blynyddoedd, wrth
gwrs, ryfodd y plant a phriododd rhai
gan wasgaru i sefydlu teuluoedd eu
hunain. Ymysg y rhain yr oedd
hwnnw a elwid Joss Bach. Yna daeth
yr Ail Ryfel i dorri ar draws eu
cynlluniau.
Y tro cyntaf imi weld fy nghefnder

oedd yn y Waen Winau, pan
ddaethum i wynebu dau filwr wrth
i mi ddod o'r ysgol. Roeddent yn
gwisgo bathodynnau'r Royal
Hamilton Light Cavalry. Hogyn
glandes, melyn ei wallt oedd Joss, a
gydag ef roedd llanc o'r enw Roy, a
fu, deallais wedyn, yn gweithio yn
ffatri Ford, Detroit, pan oedd Joe
Louis yno.

Chawson nhw fawr 0 orffwys yr
adeg honno, 'Roedd Joss yn galw ar
ei berthnasau Uuosog ar y ddwy ochr.
'Roedd 0 hefyd yo awyddus iweld
ei hen gyfoedion lleol, ae rwy'n eofio
mynd yng nghwmni'r ddau ar bnawn
glawog yn Ebrill '42, iweld y ddau
ddiweddar Griffith Owen Williams
a Huw Williams, Bryn Rhudd.

'Roedd eu catrawd yr adeg honno
rnewn gwersylI yn Hampshire.
'Roedd milwyr Canada wedi dod
trosodd ymhell 0 flaen yr
Amerieanwyr, ae yr oedd yna filoedd
yn yr ardal honno.

Criw nwydwyllt oeddynt am y
mwyaf, ae yr oedd y trigolion Ileol
sidet yo gwaredu fod y fath haflyg
wedi eu gollwng ar eu trothwy, gan
fod yn eu mysg ddrwgweithredwyr a

'Roed na gefnder ym Mrynrefail,
Joss Rbydau Duon, a oedd yn eadw
cwt biliards yn Nhy Glas, ac yn
gwerthu baeo a thorri gwallriau. I'r
fan honno y bydden ni 'n diane oddi
ar y ffordd pan fyddai yna rhywbath
ddim Uawn at ein chwaeth ni yo yr
hen ysgol (go- iawn) Brynrefail.

Y Joss yma a ddywedodd wrtha i
am aehlysur amheuthun yo Waen
Hywel, Pontrhythallt ar ddiwmod
enebrwn ewythr iddo. Joseph oedd
enwau'r pedawr llane a oedd yn eodi
corff, a dyna hefyd oedd enw'r hwn
a oedd yn y gist. Ond yr un a
adawodd fwyaf 0 argraff amaf ioedd
yr un a elwid Joss Bach.

Mab oedd 0 i Harriet> ehwaer fy
nhad a oedd wedi priodi Owen
Jones, Bryn Llan, Llanrug, ae yr
oedden nhw'n ffarmio am gyfnod yn
y Gors, Llanddeiniolen. 'Roedd yna
griw 0 blant, a phob un yn gorfod
gwneud ei ran igadw pethau'n mynd
mewn cyfnod tlawd a chyfyng.
Roeddan nhw yn eodi Ilysiau o'r
mawndir, ae yn eu eludo hefo wagan
geffyl i Lanberis, mi glywais son.
Doedd 'na ddim sprowts Brussels i
gael am ddim yr adeg honno, nac 0
unman arall chwaith.

Ond yn y rwymiad, penderfynodd
stad y Faenol godi rhenti'r ffermydd.
Gwrthododd Owen Jones dalu'r
codiad, ynghyd a William Owen yr
Hendre. Oherwydd afiechyd fodd
bynnag, gorfodwyd i hwnnw newid
ei feddwl at yr unfed awr ar ddeg,
ond daliodd Owen Jones yn gyndyn,
ae 0 ganlyniad doedd ganddo ddim
dewis ond rnynd allan o'r Gors, ae
fe ddewisiodd fynd a'i deulu igynnig
ei ffawd yng Nghanada.

'Roedd o'n aehlysur i fynd a sylw
arda1 gyfan yr adeg honno wrth gwI'S,
ae yo fenter i fynd a'r fath deulu i
wlad newydd a dieithr. Ond wnaeth
yr ansicrwydd hwnnw fennu dim ar
eu gobeithion.

'Roedd yna lun ohonynt i gyd
wedi ei dynnu ar y llong cyn iddyn
nhw hwylio, yn sefyll yn rhes o'r byraf
i'r talaf, a'r babi, Anne Jane a enwyd
ar 61 fy nain Gors, ar fraich ei mam.

Beth bynnag, nwy galedwaith a

'Roedd teulu Joseph fy nhad yn lluosog ar lawr y plwyf
ar ddeehreu'r ganrif. Mae 'oa wyth 0 feddau yn
gyfochrog yn y gladdfa ym mynwent Llanddelniolen, ae
fel y byddai'r arferaid 0 ddefnyddio enwau Beiblaidd yr
adeg honno, 'roedd yr enw Joseph yn gyffredio yn y
teulu, yo ewyrthod a chefndryd.

Y G""alch
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TARIAN
6 Stryd Bangor,
Caernarfon
Ff6n (0286) 77787

Yswiriant Car neu
Yswriant Ty
Gadewch i ni
Roi pris i chi.

TARIAN
CwnJni

diweddar. Cydymdeimlwyd a Mrs
Mary Griffiths yn ei phrofedigaeth.

Cafwyd noson ddiddorol yng
nghwmni Ann Morgan, llanddanlel,
a Delyth Murphy, Bangor, 0
gymdeithas 'Tearfund', ar 01 sgwrs ac
edrych ar sleidiau cafodd yr aelodau
gyfle i brvnu rhai 0 nwyddau
'Tearcraft'. Diolchwyd i'r ddwy gan
Mrs Enid Williams. Y gwestwragedd
oedd Mrs Ann Elis, Mrs Gwyneth
Jones a Mrs Sheila Roberts. Enillwyd
y raftl gan Mrs Ceridwen Williams.

Bydd cyfarfod nesaf y gangen yn
Neuadd yr Ysgol Gynradd ar nos
Fercher, 11 Tachwedd, am 7.30 o'r
gloeh pryd y bydd Margaret Griffiths
yn rhol enghreifftisu 0 goginio
Fictorianaidd a bydd cyfle i'r aelodau
i flasu y bwydydd. Cystadleuaeth y
mis fydd hen gwpan a soser de.
Cantorion Elidir: Mae'r Cantorion yn
cyfarfod yn rheolaidd bob nos lau yn
yr Ysgol Gynradd gan roi pleser a
mwynhad i amryw 0' r ardal.
Ddechrau'r mis buont yn diddori yng
Nghanolfan Pendalar, Caernarfon, a
bu'r noson yn hynod 0 hapus a
phleserus, ac yn brofiad i'r cor gael
canu 0 dan gyfarwyddyd amryw 0
arwelnyddion brwdfrydig a
thalentog.

Nos Sui, 25 Hydref, bu Cymanfa
Ganu yng nghapel Seion, Hirael, a
chafwyd eitemau gan y cor.

Prif waith y tvrnor yma yw'r
'Croeshoeliad' (Crucifixion, Stainer)
ae fe berfformir y gwaith hwn ar y
cyd a ChOr Bro Dyfnan, MOn, yng
Nghapel Engedi, Caernarfon, ar 7
Ebrill 1993. Os oes gennych
diddordeb i ymuno a Chantorion
Elidir fe fyddai'r arweinydd, Robin
Jones, yn felch 0 glywed gennych -
ffoniwch 670140.

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

Cysegr am 40 mlynedd. Er yn rhoi i
fyny y swydd bydd yn parhau i roddi
pob cefnogaeth yn y dyfodol i waith
yr Ysgol SuI. Bydd Y lIu ffrwythau a
lIysiau a ddygwyd gan y plant fel
rhoddion diolch yn cael eu rhannu i
rai 0 henoed y pentref. Hyfryd oedd
cael cwmnl hifer 0 breswylwyr
cartref St. Teilo yng nghyfarfod
gweddi pnawn llun.
Clwb Ffsrmwyr lauainc Casrnarfon:
Enillwyd yr Helfa Drysor a
gynhaliwyd ar 22 Medi gan Alwyn a'i
griw; gyda Eurwyn a'i griw yn ail
agos lawn. Elwyn a'i griw gafodd y
wobr gysur. Darparwyd y barbeciw
gan Helen a Myfanwy a mwynhaodd
pawb y noson. Mr Ken Williams,
milfeddyg yn llyn oedd yn ein
diddanu ar nos Fawrth 29 Medi.
Daeth a bocs 0 gelfi a ddefnyddir gan
filfeddyg gydag ef. 'Roedd ganddo
offer 0' r presennol a'r gorffennol.
Cafwyd noson ddiddorol dros ben.

Fideo 0 noson Sioe Ffasiwn a
gynhaliwyd ddechrau mis Mai yng
Nghrlcieth a gawsom ar nos Fawrth,
S Hydref. Cynhaliwyd y sioe I godi
arlan tuag at ddwy 0 aelodau Eryri
svdd wedi dioddef anhwylderau yn
ddiweddar, sef llinos Haf 0 Glwb
llanrwst a llinos Jones 0 Glwb
Porthdinllaen. Cymerwyd rhan yn y
sioe ffasiwn gan aelodau Clybiau
Ffermwyr leuainc Eryn gyda pob
Clwb yn cael ei gynrychioli. 'Roedd
y dillad a oeddynt yn arddangos 0
siopau lIeol megis Trefor Jones,
Myracles ac ACS Sport.
Cynrychiolwyd y Clwb gan Helen,
Eurwyn a Tudur - roeddynt yn
edrych yn ddel iawn ar y tApl

Nos Fawrth, 13 Hydref, cawsom
noson 0 gwis a 'Give Us a Clue'.
Ymunodd pawb yn yr hwyl a diolch
i Bethan a Myfanwy am drefnu. lim
Elwyn a orfu. Mae croeso I unrhyw
un vmeelodi a ni os ydynt rhwng 13
a 26 oed. Mae'r Clwb yn cyfarfod
bob nos Fawrth yn Neuadd Goffa
Bethel.
Clwb y Rhos: Nos lun, 12 Hydref,
agorwyd y tymor newydd gyda
noson ddifyr iawn yng nghwmni
Elwyn Hughes, Bryn Ogwen.
Merched y Wswr: Cynhaliwyd
cyfarfod mis Hydref 0 dan
Iywyddiaeth Mrs Rhian Hughes.
llongyfarchwyd Mrs Alys Jones, Mrs
Meinir Roberts ae Aled, mab Mrs
Gwyneth Jones ar eu IIwyddiant

.Cyfle iennill £10bob wythnos ibawb sy'n prynu petrol

DEINIOLEN.
Ffon: Llanberis 871521
Ar agor 7 a.m. - 9 p.m. bob diwrnod

Petrol Disel• Nwy Calor. Glo
Cylchgronnau • Papurau Newydd

Cardiau Penblwydd • Wyau
Nwyddau Groser Melysion

GORSAF BETROL

BRYN Y CHWILOG, BETHEL
Ffon: Portdinorwig (93) 670325
*Sgaffaldiau ar gyfer jobsus
*Prisiau cystadleuol
* Ffoniwch i gael estimate yn

rhad ac am ddim

ffurfiwyd dau dim 0 ieuenctid yn y
pentref a dyma'r canlyniadau hyd
yma - dan 12 oed: Bethel 7 Pwllheli
3; Bethel 4 llangrlstiolus 3; Deinlolen
o Bethel 9. Dan 14 oed: Bethel 0
llanrug 9; Tal-y-sarn 1 Bethel 4;
Bethel 0 Llanllechid 9.
Urdd: Yn y Cyfarfod Blynyddol yn
ddiweddar etholwyd y swyddoglon
canlynol - cadeirydd: Gera!nt Elis;
ysgrifennydd: Eirlys Williams;
ysgrifennydd aelodaeth: Mair Read;
arweinydd y gangen: Glenys
Griffiths. Penderfynwyd cynnal
gweithgareddau'r Gangen leo I fel
arfer. Bydd sesiwn gyntaf 05.15 hyd
6 o'r gloch i blant blwyddyn 2, 3 a
4; a'r ail sesiwn i blant blwyddyn 5
a 6 0 6 tan 7. Penderfynwyd hefyd
i gynnig gweithgareddau eleni i
ddisgyblion blwyddyn 7, 8 a 9 (Ysgol
Uwchradd) sydd wedi ymaelodi yn yr
ysgol neu yn y gangen leal. Bellach
mae oddeutu 60 0 blant wedi
ymaelodi a'r gangen leol, ac mae
rhaglen ddiddorol wedi'i threfnu ar eu
cyfer.
Noson lin Gwynt: Eto, eleni mae
pwyllgor yr Urdd yn trefnu noson
arddangos tan gwyUt ynghyd a cawl,
cwn poeth a diod am bris rhesvmol,
ar nos lau, 5 Tachwedd. Bydd
swyddogion ger y Neuadd 0 5.30
ymlaen i dderbyn unrhyw sbwriel ar
gyfer y tsn.
Ololch: Dymuna Mrs Mary Griffiths,
Tre'r Gof, ddiolch yn ddiffuant i bawb
am bob arwydd 0 gydymdeimlad a
eharedigrwydd a estynwyd iddi a'r
teulu yn eu profedigaeth yn
ddiweddar. Diolch arbennig am y
rhoddion ariannol a ddaeth i law er
cof am ei phriod, Stanley Griffiths.
8ydd yr arian yn cael eu trosglwyddo
i'r Uned Gofal y Galon, Ward Aran,
Ysbyty Gwynedd.
Gwasanaethau Oiolchgarwch: Yng
nghwmni tua 300 blant Ysgol Sui y
Cysegr arweiniwyd cynulleidfa dda 0
aelodau, rhieni a chyfeillion mewn
gwasanaeth 0 ddiolch. Cyflwynwyd
y plant gan Geraint Ells. Wrth yr
organ'roedd Rita Williams a Ceinwen
Williams, ac yn cael eu cynorthwyo
gan lynwen Morris, Myfanwy Jones,
Nan Owen a Huw Pritchard. Cafwyd
anerchiad pwrpasol gan Rhlan
Hughes. Diolehwyd gan Geraint Ells
i bawb a gymrodd ran a ehyfeiriwyd
yn arbennig at wasanaeth hir a
diflino Goronwy Jones, Glangors, a
fu yn arolygwr yr Ysgol Sui yn y

Oiolch: Dymuna Wil a Nora Parry, 11
Tan-y-buarth, ddiolch yn fawr lawn
i'r teulu, ffrindiau a chymdogion am
y Ilu cardiau ac anrhegion a
dderbyniwyd ar achlysur dathlu eu
Priodas Arian ar Fedi 16.
Uongyfarchiadau i Mr a Mrs S. O.
Hughes, Tan y Cae, ar ddathlu eu
Priodas Arian yn ystod mis Hydref.
Prlodasau: llongyfarchiadau a
dymuniadau gorau i Huw Roberts,
Penrhos, ar achlysur ei briodas ar
ddydd Sadwrn, 19 Hydref.

llongyfarchiadau a dymuniadau
da, er braidd yn hwyr mae'n wir, i
Helen Jones, Garreg Godi gynt, ar el
phriodas fis Awst.

llongyfarchiadau a phob Iwc i
Sioned Jones, Cremlyn, yn dilyn ei
phriodas ddiweddar.
Adrsf o'r Ysbyty: Croeso adref o'r
ysbyty i Mr Stanley Morgan, llwyn
Bedw. Bu Stan mewn ysbytai am rai
misoedd. Dymunir adferiad IIwyr
iddo.
Oathlu psn-blwvdd: llongyfarch
iadau a dymuniadau gorau i Gethin
Jones, Stad Eryri; Sian Emlyn,
Bethlyn; a Bethan Jones, Fachell, ar
ddathlu eu pen-blwydd yn 18 oed yn
ystod mis Hydref.
Cydymdelmlo: Ddydd llun, 28 Med!,
bu farw Mr Stanley Griffiths, TreGof.
Yn trodor 0 Fethel bu Mr a Mrs
Griffiths yn byw yn lerpwl am
flynyddoedd cyn dychwelyd i'r
pentref ar 01 ymddeol rai
blynyddoedd yn 01.Bu Stanley yn brif
ddosbarthwr yr Eco ym Methel am
flynyddoedd ac roedd yn parhau i
ddosbarthu yn ardal TreGof. Diolchir
am ei wasanaeth. Estynnir ein cvd
ymdeimlad a Mrs Griffiths a'r teulu
i gyd yn eu profedigaeth.
Clwb 200 y Neuadd Goffa: Enillwyr
mis Medi oedd - £20: Danny
Humphreys, Is Elen (225); £10:
Meinir Roberts, Gwynfryn (167); £5:
Jean Vize, Cefn Rhos (90); Mair
Jones, 15 Stad Eryri (33); Joyce
Pugh, 9 Tan-y-buarth (130); Ellen
Morris, Fachell (2S); Gwilym Jones,
Y Post (93); Emrys Read, 5 Cefn
Cynrig (89); Wyn Evans, Parciau
Rhos (194); Mona Williams, 9 Bro
Rhos (175).
Ysgol Felthrln: Bu 250 blant ynghyd
a'u mamau a ffrindiau yn cymryd
rhan mewn taith gerdded noddedig
o amgylch y pentref yn ddiweddar i
godi arian er budd yr Ysgol Feithrin.
Clyblau PAI-droad: Y tymor yma

Geratnt Ells, Cilgeran. FfOn: Felinhell 670726

BETHEL



CANOLFAN GYMDEITHASOL
AML-BWRPAS YN LLANRUG

CYFARFOD CYHOEDDUS
yn YSGOL GYNRADD LLANRUG

NOS LUN, TACHWEDD 9fed
am 7 o'r gloch

CROESO CYNNES I BAWB

manteision a' u hanfanteis~n.
Daethpwyd i gytundeb cyffredinol
(ond nid unfrydol) fod safle'r cae
ehwarae cyhoeddus yn ateb y
gofynion. Mae'r Cyngor Cymuned
(fel ymddiriedolwyr y Cae Chwarae)
yn gwneud eais am ganlatad
eynllunlo amlinellol ar y safle,

Y teimlad erbyn hyn yw fod angen
gwyntyllu a thrafod ymhellaeh ag
unigolion a ehymdeithasau eraill 0
fewn y pentref a fyddai a dlddordeb
mewn hyrwyddo'r gwaith 0 sefydlu
Canolfan Gymdeithasol Aml-bwrpas
yn Uanrug. I'r bwriad hwn gwahoddir
chwi i Gyfarfod Cyhoeddus a
gynhelir yn Ysgol Gynradd Llanrug,
nos Lun, Taehwedd 9fed am 7 0' r
gloch.

Ym mis Ebrill eleni cynhaliwyd cyfarfod yn llanrug i drafod
y posibilrwydd 0 sefydlu un ganolfan aml-bwrpas i/r pentref.
Galwyd y cyfarfod gan y Cyngor Cymuned, a gwahoddwyd
eglwysi a chapeli'r pentref a phwyllgorau'r Band a'r Sefydliad
Coffa I anfon cynrychiolwyr iddo. Ar y cychwyn, y bwriad
oedd trafod gyda pherchenogion ac ymddiriedolwyr
adeiladsu a safleoedd 0 fewn y pentref yn unig. Ar y pryd
roedd y capeli Methodistaidd yn trafod yr angen am uno.
Gwelwyd felly bod yma gyfle i geisio sefydlu un ganolfan
a allai fod yn addas i holl ddibenion cymdeithasol a
chrefyddol y pentref. safle addas y tu hwnt i gyrraedd y

gymdeithas. Rhaid felly oedd
ystyrled safleoedd sydd eisoes ym
meddiant mudiadau o'r pentref. Y
mae Ibob un o'r safleoedd rheini au

CANOLFAN GYMDEITHASOL LLANRUG

MWY 0 FANVllON ETO

gyda Sicn Corn
Yn yr Ysgol Gynradd

nos Fercher, Rhagfyr 2, 1992

FFAIR NADOUG
PLAID CYMRU, LLANRUG

Julie s Mary, 0 gsngen Merched y
Wawr Llanrug, gyda'r eitemsu 0
grefftwatth. Cloc hsrdd mewn
'quilling' a wnsed gan Julie a Ilun
olew hyfryd a beintiodd Mary. Daeth
Arion yn ail yng nghgystadlsethau
Celf a Chrefft yr Eisteddfod.

Rhai0 selodsu eangen Merched y Wswr, Llanrug, yn dilyn eu buddugoliaeth
ddwbl yn Eisteddfod Genedlsethol y Mudisd, ym Mhontrhydfendigsid ym
mis Mehefin eleni. Enillwyd y gystadleuaeth i gorau 0 dan 40 (hynny yw
nifer 0 aelodau, nid oedrsnl), a'r gystadleuseth Dawnsio Gwerin. Canlyniad
haeddiannol wedi misoedd 0 waith caled, ae yn gyfraniad gwerthfawr i
gyfanswm pwyntisu Rhsnbsrth Arion.
Fereher, Rhagfyr 2, yn yr Ysgol
Gynradd. Fe dderbynir unrhyw
gyfraniadau a rhoddion i'r stondinau
a'r raffl yn ddiolgar. Os am fwy 0
wybodaeth ffoniwch Waunfawr 200,
Diolehiadau:

Dymuna Mrs Katie Griffith, 20
Hafan Elan, ddiolch 0 galon am y lIu
anrhegion, arian. blodau a ehardiau
a dderbyniodd ar aehlysur ei phen
blwydd yn 90 oed. Dioleh arbennig
i Niaam drefnu'r wledd yng Ngwesty
Dolbadarn. Cafwyd noson ddifyr yng
nghwmni ei phlant, ei wyr, wyresau,
ei gorwyr, gorwyresau, ei theulu a'i
ffrindiau 0 Hatan Elan. Dioleh i
Raymond Jones am ein difyrru ar y
noson ae hefyd Mrs Dilys Jones
(Warden) am ei charedlgrwydd
parod.

Dymuna Mai Davies, Bod Awel,
ddiolch i bawb am y earedlgrwydd a
ddangoswyd tuag ati ar 01ei lIaw
driniaeth yn Ysbyty Dewi Sant, ac
wedyn ar 61dod adref. Dioleh 0 galon
am yr holl gardiau, anrhegion, blodau
a'r galwadau ffOn a dderbyniodd gan
deulu, ffrindiau a chymdogion. Dloleh
arbennig i'r meddygon teulu.
Dioleh: Dymuna Dyfed Whiteside
Thomas ddiolch am yr holl gardiau,
anrhegion a dymuniadau da a
dderbyniodd ar achlysur dathlu el
ben-blwydd yn 18 oed yn ddiweddar.

Yn y eyfarfod eyntaf roedd
cytundeb eyffredinol i'r egwyddor
(gan dderbyn y byddai gan pob
sefydliad eu problemau unigol au
hunain i'w datrys). Cynhaliwyd nifer
o gyfarfodydd pellach i drafod ac i
dderbyn anghenion unigol pob
mudiad. Yn y cyfamser mae'r capeli
Methodistaidd wedi bwrw ymlaen
a'u trefniadau i ymuno dan yr unto
o fis lonawr 1993 ymlaen - ond ar
yr un pryd, yn cytuno a'r egwyddor
o symud iGanolfan pan gaiff honno
ai safydlu.

Un ewestiwn amJwg sydd wedi
cael ei ystyrled gydol y trafodaethau
yw 'Ble mae'r safle gorau i Ganolfan
Gymdeithasol?' Y mae cost prynu

Cymdeithas Lenyddol: Cynhelir
cyfarfod eyntaf y tymor o'r
Gymdeithas yn festri Capel y Rhos,
nos Fawrth, Taehwedd 4, am 7,30
p.m. Noson 0 adloniant gan barti
Awelon y Mynydd, Croeso cynnes i
bawb.
Plismon I aros: Ymfalchiwn fod yr
Heddwas Dewi Wyn Thomas, ei
wraig Susan, a'u plant Aaron a
Hannah, am ddal i fyw yn nhy'r
heddlu. Wedi'r newidiadau diweddar
eauwyd yr orsaf yn y pentref gan
weithredu 0 Lanberis.
Plaid Cymru: Ar nos Fercher, 30
Medi, daeth O. M. Roberts, Dyffryn
Conwy, atom i ddweud hanes Plaid
Cymru. Croesawyd ef yn gynnes
iawn gan Phyllis Ellis a phleser oedd
gwrando ar ei anerchiad gyda lIawer
o atgofion personal am ddyddiau
eynnar y Blaid. Mae Ilawer mwy 0
atgofion ganddo a gobeithiwn cael
elywed mwy ohonynt y tymor nesaf.
Neges pawb ohonom i O.M. Roberts
ar ddiwedd y noson oedd -
brysiweh yma eto. Rhoddwyd y te
gan VeraWilliams a'r raffl gan Rhian
Jones, Mlnffordd, a'r erullvdd oedd
Dafydd Wigley. Yr wythnos ganlynol,
Hydref 7, eroesawyd yr Aelod
Seneddol Dafydd Wigley i'r gangen
i siarad am ymgyrch Senedd i Gymru.
Rhoddodd anerehiad grymus ac
amserol iawn i ni gyda thrafodaeth yn
dilyn. Y tro yma rhoddwyd y te gan
CarrieOwen, 19 Fry a'r raffl gan Mary
Roberts, Gwyndy, gyda'r Cyng. Emyr
Jones yn ei hennil!.

Enillwyr diweddaraf y Clwb Cant
oedd - Medi: 1, Betty Williams,
Caernarlon; 2, Meryl Green, Pontrug.
Hydref: " Hefin Jones, Pant Mwyn;
2, Mrs G. M. Jones, Dalar Oeg.
Cynhelir eyfarfod nesaf y gangen

ar nos Fereher, 4 Tachwedd, yn y
Sefydliad Coffa am 7.30 o'r gloeh ae
edrychwn ymlaen at sgwrs gan Sam
Roberts, Caernarfon.
Gwaith nesaf aelodau'r pwyllgor

fydd trefnu'r Ffair Nadolig ar nos

Eisteddfod Bentref Llanrug
Cynhaliwyd yr Eisteddfod ar nos
Wener, Hydref 9, yn Ysgol Brynrefail.
Y beimiaid oedd - eerdd a eherdd
dant: Haf Morris; adrodd,
barddoniaeth a rhyddiaith: Selwyn
Griffith; gosod blodau, eoginio,
tecstiliau, arlunio a thri dimensiwn:
Mary Morris; ffotograffiaeth: Islwyn
Jones; dawns: Eileen Williams. Y
eyfeilyddion oedd Olwen Roberts ac
Annette Bryn Pary.

Dymuna'r pwyllgor ddioleh i bawb
a gyfranodd mewn unrhyw fodd at
Iwyddiant yr Eisteddfod.

CANlYNIADAU
(5 - Sllon; 81 '" Blwyddyn; VG - Y.gol Gynrldd;

YU - Vigol UwehraddJ
Unlwd do.blrttl dlrbyn' 1, Mailir/Fflur Adrodd
dOlblrth dlrbyn: 1. Ifan; 2. Fflur; 3, Sara, 4. Mellir.
Unlwd cyn oedrln yagol: " Llinos; 2. ilion; 3,
Rachel; 4. Emily, Elfron, Tracey, Rhys; 5, Elgan,
Gareth, Hannah Cal Adrodd cyn oed,.n YIgol: 1,
Ihnos; 2, Emily; 3, Rachel Ul'\llwd babanod ctlnol Ie
uehaf: " Ceri; 2, Gereint/Na'llIe; 3, Elen; Adrodd
blbanod clnol IC uchl': 1. Nltahe; 2, Undsey; 3,
GerlJnl, 4, Daniel. Adrodd 5 , I 2: " Iwan. Ul'\llwd
plano S 1 I 2: " Zoe. Unlwd 5 3 • 4: t Michelle;
2, Sian; 3. Elln. Adrodd S 3 a 4: 1. Elln; 2, Michelle;
3, Sian/Gwlon; 4. Cerl/Mell" Unewd Ir unrhyw
oHlfYn Pf'1' I oedrln VG: 1, GWlon; 2, Glreth. Part!
dewn. wlrtn I oed,.n YG: 1. Parti SteHan; 2, Partl
Moelyn. Unlwd cI,dd dant: 1. Michelle. Unawd
pllno 5 3 I 4: 1. Michelle 2. Elln; 3. Melen; 4.
Rhys/GwenlhlSian. Cyitwynlad lafr, 1. Parti Uiwlau
Unlwd ar unrhyw offlryn hlbllw prll • !>hllno: 1,
Sian. Daw"l fod.,n: 1,Awen IC Andrea. Unawd: 1,
Kelly' 2, Oafydd. G~p offerynnol: 1, Gwyrddnl'r
Grug, 2, Traed Moch. Oawnl werln unlgol: 1. Elln;
2. Gareth. Unlwd plano: " Jacqualina/Rhlan, 2.
Nicola; 3, Siwan; 4. lauan/lonefEma Cyflwynled
ltefar dlgrif' 1. Haf 1'1 Ffrindiau Oawn. _rin I bartl:
1, Gelynion y Gelynnen; 2. 'lthydig 0 Newid. Tlwe
yr Ifanc:I Catrrn Thomas. Cldalr y, Eisteddfod:
Oafydd Whltaslde Thomas. Cadair Ulwri: Cerl
Meredydd. Cwpen Emma Bernlrd. Guto Sion. lIMll
GoI: Oafydd Whrtelida Thomas. Raffl: Oa1ydd.
CELF A CHREFFT - Gwn70: Sabanod canol ac
uchaf' " Rhl&n jonel; S 3 a 4 1.Elin Oafydd; 2
Meleri Ma" Griffith, 3 Cerl Jones; Agored 1.
Sethann, Wilhams, 2, Anne GibbinS a B,uhanne.
GWIU nau grollo; YU: 1. Nicky Gibbins; 2. Donna
Roberts; 3, Donne Roberta Agored' " Beryl Thomas;
2, Elrl,nwen Thomas; 3, Donna Robarts.
COGINIO - Babanod canol ac uchar 1. Natalie
Blanchard; 2, Gareth Roberts, 3. Gerelnt Iwen; 4,
Rh,an Jone. a Guto Rhun. 5 1 II 2: 1,Oion Sion
Owen; 2. IWln P. Jones; 3, Huw Evans. S 3 II 4: "
Sian Grean; 2, Melerl Mllir Grrtfith; 3. Nicola
Edw8rd~. BI 1 a 2: " Emma Oevi,.; 2. lynwan
Hamer. 3. Gwennan Humphreys SI. 3 a 4' 1.Rhlan
Green. BI 5.6: " Donna Roberts. Agored - merche<:l'
" Nan Humphreys; 2, Doris EVins e Sally Davies.
Agorad - dynlon' 1,R. Evens; 2. Rolent Wynne; 3,
John Evans .c Idwal Wilhllms Agored - Jam: 1.
Bethanne Williams; 2. Pat Jonas; 3, Etrlanwen
Thomes. Agored - Chutney 1. Eirianwen Thomas;
2, Yvonne PittS. Gwin: 1 Etrianwen Thomas; 2
Bethanne WilHllms; 3, Brian Cook. GOlod blodau: "
Judy Roberts.
TRI DIMENSIWN - e:yn oadr.n yagol s dosberth
darbyn: 1. Iwan Lloyd, 2. Mell r Owen. 3. Jake
BUrston. Blbanod canol ae:uchat " Guto Rhun' 2,
Cal'yn Edwards a Natelfll Blanchard, 3, Huw
Mackinnon. S 1 II 2 1. Blrthan Mackinnon, 2. Dlon
Slon Owen; 3, Iwan Rhys a Gllthln Jone.; 4. Iwan
P Jona. a Sion Emyr. S 3 a 4 1,Hefln Roberts; 2.
Sian Green a Gareth Oavills; 3, Gwion Iwan. BI 1 a
2' 1. Emma LI Davies
FFOTOORAFFIAETH - oedren YG: 1, eltn Defykdd,
2, 0101'1Sion Owsen; 3, Oion S,onOwen. Oedret'!YU:
1, wnad Melr Jonesr 2. Cheryl Edwards; 3, Elflon
Roberts Agorad' 1. Donne Robert.; 2, Donna
Roberts
ARLUNIO - Oedran V.gol Fllthrin: I, Ian Wyn
Jon,s; 2. Hannah Th<>mas; 3, Hennah Benson.
Dosbirth derbyn: 1 Fflur Angharad GriHith; 2. Mellir
Ston Owen ae IWIIl Mechno Uoyd; 3, Jacob Burston.
aabanod cllnol ac ucha" 1, Natalia Blanohard; 2.
Celfyn Edwards; 3, Guto RhlIn. S 1 • 2. 1.Oion Sion
Owan. 2, Sion Emyr S 3 a 4: I, Guto Sion
Humphreys 8 SIBnGreen; 2. 1010Roberts; 3, Meiliri
Melr Griffiths. 4. Sian Gre8n. BI 1 a 2' " Jacky
Gibbins; 2. Emma U Davies ae:lone Wyn William,.
BI 3a 4 I.Cerwyn Mlchno Uoyd; 2. Rhlln Green.
BI 5 • 6. " Donne Roberts.
lLENYOOIAETH - S 1 e 2, Rhyddlalth. 1, Nla
Wllhams. 2. Iwan P Jones; 3, D,on Sion Owen;
Sarddonlellth 1. Nia Williams, 2, Iwan P. Jones. S
3 8 4. Rhyddileth: " Ell(! Dafydd aGwenno Wilhams;
2, Uza Jonas a Steffan Evan.; 3, Ceri jonea;
Berddoniaeth 1. Elin O.fydd; 2 SianGnten, 3 Awen
Humphrey. BI 1 a 2, Rhyddiaith. 1. Oelyth
Humphreys; 2, lone W Wjlliams e Claire Evans; 3,
Gwennan Humphreys ae Emma Lloyd Davies; 4, Sion
OavlIs a Kelly Roberta: Barddoniaatn: 1. Emma Lloyd
Oalllls7 2, SlIn DaVies a Kelly RObertI, 3, Oelvth
Humahrey. 81 3 • 4. Rhyddl.'Ih. 1. U9~Sion
Roberts; 2, Siwan Humphreys. BI 5 a 6, Rhyddislth:
1 Catnn Thomas' 2 DonnaRob8rt~ Cln Rydd' 1.
DI'ydd Whit•• ide Thomas. Gwelth rydd1creadlgol:
I, Dafydd WhiteSide Thomas; 2, 'Oatod'7; 3, Donna
Roberts. Erthygl Fflithlol' 1.Robert Williaml UmnQ.
1 • 2, O.fydd Wh,tl.ld. Thoma .. Parodi: 1 e 2.
Robert Williams. Rhal droa 60: 1. 'Un yn cwyno'7;
2, Malr Jon.,
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Ffon 77482 (dydd)

870793 (nos)
Gwneuthurwyr Ffenestri,

Drysau, Grisiau neu
unrhyw fath 0 gynnyrch
coed. Y coed meddal wedi
derbyn triniaeth arbennig i

wneud iddynt bara.

(B & K Williams)
Hen Ysgol
Glanmoelyn

••

tymor. Eisoescynhaliwyd Ffair Lyfrau
a gwerthwyd gwerth dros £250 0
Iyfrau. Diolch i bawb a gefnogodd yr
ymgyrch.

Yn fuan iawn fe fyddwn yn
gwerthu cardiau Nadolig arbennig a
gynlluniwyd gan Kevin Williams a
Kimberley Allen. Bydd modd prynu
rhain yn yr ysgol. Ar nos Wener, 27
Tachwedd, am 7 0'r gloch, cynhelir
Bingo yn yr ysgol. Croesawn unrhyw
roddlon tuag at y gwobrau.
Rydym yn falch iawn fod Mrs

Alwen Jones wedi gwella erbyn hyn
a'i bod yn 01 gyda ni. Diolch i Mrs
Sian Patchett am ofalu am ei
dosbarth yn ystod ei habsenoldeb.

Croeso mawr atom i Twm Sion
Roberts a'i chwaer Branwen
Angharad. Maent wedi cartrefu ym
Mrynrefail a gobeithio y byddant yn
hapus iawn yn ein plith. Ond mae'n
ddrwg gennym oriod ffarwelio a
merch fach 0' r dosbarth babanod ar
01 dim ond chwech wythnos yn yr
ysgol. Mae Liza Merry yn symud i
fyw i Amlwch. Dymunwn yn dda iddi
hi a'i theulu yn eu cartref newydd.
Llongyfarchiadau i Ben Chadwick,

blwyddyn 5, am ennill tocyn gwerth
£1000 siop Halfords. Bu'r heddlu yn
marcia cOd post ar feiciau plant holl
ysgofion Arfon ac enw Ben ddaeth
allan 0' r het. Cafodd brynhawn
arbennig yng Ngwesty Seiont Manor
yng nghwmni Jeifin Jenkins. Bellach
mae gan Ben feic newydd sbon yn
mynd 0 gwmpas y pentref. Pob hwyl
a phob gotal arno!

Enillwyr Clwb Cyfeillion yr Ysgol
am fis Medi oedd Mr Gwilym
Williams, Bryn, a Caren Williams,
Glanbogelyn. Mae croeso i unrhyw
un ymaelodi a'r clwb - yn blant,
rhieni, ffrindiau neu berthnasau.
Cewch un rhif am £1 y mis a rhydd
hyn gyfle i ehwi ennill ac ar yr un pryd
hybu cronfa'r ysgol. Os am ymuno
cysylltwch a' r ysgol.
Bingo: Cynhaliwyd Bingo yn yr Ysgol
Gymuned, a'r elw tuag at Eglwys
Sant Gabriel, ar nos Fawrth, 13
Hydref. Cafwyd noson eitha da.
Enillwyr y rafflau oedd - raffl
mewnol: 1, Margaret Williams, Nant
Forgan; 2, Marjorie Roberts; 3,
Veronica Williams, Glanbogelyn; 4,
Marjorie Roberts; 5, Sarah Denny,
Glasfryn; 6, Keith Williams, Bryn; 7,
Margaret Williams, Nant Forgan; 8,
Marjorie Roberts; 9, Veronica
Williams, Glanbogelyn; 10, Carys
Williams, Bryn; 11,Denny, Glasfryn;
12, H. M. Roberts, 1 Bryn Gro. Raffl
ar wahan: 1, Keith Williams, Bryn; 2,
Gwyneth Roberts, Bod Gwynedd.
Raffl fawr: 1, Mr Cepas, 2 Maes
Gerddi; 2, 3 Craig-yadon; 3, Mrs
Jones, Seiont House; 4, Karah, 2
Pool Street; 5, Nancy Jones,
Llanberis; 6, Val Jones, Pant-y
mynydd; 7, Wanda Davidson, Bwlch;
8, Christopher Jones, Fron Gadair; 9,
Carys Williams, Bryn.
Newld Llechi am Aur: Pleser oedd
gwrando sgwrs Mr Michael Owen ar
raglen Radio 'Manylu' yn ddiweddar.
Un 0 deulu Llwyncoed yw Mr Owen
a ymfudodd, ynghyd a'i deulu, i
Pilgrim's Rest, De Affrica pan yn
ddeunaw oed yn 1923. Bu'n
gweithio yn chwarel Dinorwig am
gyfnod cyn ymadael a'r arda!.
Disgrifiodd yn ei Gymraeg gloyw y
gymhariaeth rhwng chwareli lIechi a
chloddio am aur. Mewn ateb i'r
holwraig ni dQymunai ail sefydlu yng
Nghymru oherwydd bod hinsawdd
Affrica yn fwy derbyniol, ond roedd
atgofion o'r dyddiau cynnar yn y
Cwm yn dwyn hiraeth ar brydiau.
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4 ,rw an.
Cyfarfu Cymdeithas Rhieni

Athrawon ar 22 Medt. Y swyddogion
newydd yw Mrs Karen Williams,
cadeirydd; Mrs Avril Jones,
ysgrifennydd; a Mrs Jill Callaghan,
trysorydd. Trefnwyd nifer 0
nosweithiau cymdelthasol ar gyfer y

glywed Mrs K. Watkins yn rhoi hanes
ei thaith am dair wythnos i Ganada
ac Efrog Newydd, ond yn anffodus
cymerwyd hi yn wael dridiau
ynghynt. Dymunwn Iwyr wellhad
Iddi, a hyderwn y cawn y sgwrs yn
y dyfodol, ein cofion cynnes ati hi,
ac a Mr R. H. Parry sydd yn cwyno
ers tro - brysiwch wella eich dau.
Cafwyd sgwrs fach i lanw'r bwlch

gan Mrs G. Chick a phawb yn rhoi ei
bwt i mewn. Y gwestwragedd oedd
Mrs E. Hughes a Miss E. Hughes,
hwy hefyd roddodd y raftl a'r enillydd
oedd Miss M. Davies.
Clwb leuenctid: Y mae y Clwb
bellach wedi agor ar gyfer pobl ifanc
y pentref. Y mae yr aelodau eisoes
wrthi'n brysur yn trefnu rhaglen am
y tymor, ac fe fydd mwy 0 fanylion
yn y rhlfyn nesaf.
Diolch: Dymuna Dafydd a Vera Price,
Tan y Graig, ddatgan eu diolch i'w
ftrindiau a'r teul oil am yr holl
anrhegion a'r dymuniadau da a
dderbyniwyd yn ystod dathlu eu
Priodas Arian yn ddiweddar.
Vsgol Gymuned Cwm-y-glo:
Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol
rhieni a lIywodraethwyr yr ysgol ar
21 Medi. Trafodwyd adroddlad y
prifathro am 1991-92. Mae corff
lIywodraethol newydd mewn grym
bellach, set Mr Brian Jones,

Dymuna'r Rheithor, y Parch. Peter
Pritchard, ddiolch 0 galon I bawb am
y rhoddion at y rafflau ac am bob
cefnogaeth i wneud y noson yn un
mor IIwyddiannus.
Cadeirydd; Mrs Margaret Williams,
Clerc; Mr John Selwyn Williams, Mrs
Iris Rowlands, Mrs Avril Jones, Mrs
Dorothy Jones, Mrs Rita Willlams a
Mrs Mair Hughes. Anfonwn ein
cofion a'n diolch diffuant j Mr Len
Parry am ei wasanaeth gwerthfawr
ac ymroddedig fel lIywodraethwr ar
hyd y blynyddoedd.
Carem ddiolch i'r Cyngor

Cymuned, cwmn'iau a phobl busnes
lIeol am eu cyfraniadau hael tuag at
ein apel i adnewyddu y ffens 0
gwmpas buarth yr ysgol. Gobeithir
dechrau ar y gwaith yn fuan iawn

..

Meinciau Concrid a Phren
Planters Concrid a Phren
Corachod

Cynnal a Chadw Gerddi
Cynnal a Chadw
Plannu Coed

Ffon:Waunfawr 721

SlOP
Nwyddau Gardd
Cynnyrch Cartref
Crefftwai th flll1lmwmmfftWH

CANOLFAN
GARDDIO

Blodau, Grug
Alpau, Perthi

Llongyfarchladau i Kevin, Bryn
Hyfryd, ar achlysur ei ben-blwydd yn
21 oed.
Priodas Arlan: Llongyfarchiadau i
Vera a Dafydd Price, Tan-y-graig, ar
achlysur dathlu eu Priodas Arian ar
Medi 23, hefyd i Marjorie e Ted
Roberts, Bod Gwilym ar Hydref 21.
Vn yr Vsbyty: Anfonwn ein cofion
gan ddymuno gwellhad buan iMrs K.
Watkins, Dolwen, sydd yn Ysbyty
Eryri, Caernarion, hefyd Mrs L.
Roberts, Penrallt, yn Ysbyty
Gwynedd.
Adref o'r ysbyty: Dymunwn wellhad
buan i Mr John C. Jones, 21 Dol
Afon, ar 01 triniaeth yn Ysbyty
Gwynedd.
Cydymdeimlad: Estynnwn ein cvd
ymdeimlad dwysaf a Marella, merch
Mr a Mrs John C. Jones, 21 001
Afon, a'r plant Cemlyn, Kelvin a
Karen, yn eu profedigaeth lem 0 golli
priod a thad, Gareth Jones yn 42
oed.
Diolchgarwch Eglwys Sant Gabriel:
Cynhaliwyd gwyl Ddiolchgarweh ar
11 a 12 Hydref. Ar fore Sui bu
gwasanaeth o'r Cymun Bendigaid yn
Eglwys y Plwyf gan ein Rheithor y
Parch. Peter Pritchard; nos sui, yn
Eglwys Sant Gabriel caed y Gosber
a'r pregethwr gwadd oedd y Parch.
len Arridge, Bangor.

Fore Llun, am 10, gweinyddwyd y
Cymun Bendigaid yn Eglwys Sant
Gabriel gan ein Rheithor, ac ar nos
Lun yn Eglwys Llanrug cafwyd y
Gosber 0 dan arweiniad Mrs Monica
Morrus. Yr organydd yn y
gwasanaethau oedd Mr John
Morrus, Llanrug, a diolch iddo am ei
waith. Dymuna'r Aheithor, y Parch.
Peter Pritchard, ddiolch i bawb am
addurno'r Eglwys ac am y rhoddion
o Iysiau, ffrwythau a blodau a
dderbyniwyd.
Clwb Pobl y Cwm: Wedi gwyliau'r
haf ail agorwyd y Clwb ar 24 Medi
a chroesawyd yr aelodau i dymor
newydd gan Mr Llew Hughes, y
lIywydd. Methodd rhai 0' r
ffyddloniaid a bod yn bresennol
oherwydd gwaeledd, ac eraill
oherwydd galwadau teuluol.
Cafwyd egwyl 0 Bingo gyda Mrs

Enid Price yn galw, a dechreuwyd
tratod rhaglen y tymor. Ahoddwyd y
baned a'r raffl gan Mrs K. Watkins a
mrs G. Chick. Mrs E. Price enillodd
y raftl, ond a'i dychwelodd tuag at
elw'r Clwb.

Ar 8 Hydref edrychwn ymlaen at

Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ff6n: 872275

CWM-Y-GLO

Daeth eira cynta'r tymor i gopa'r
mynyddoedd. Mae'r cywydd wedi
oeri a'r dydd wedi byrhau. Dyma
rifyn mis Taehwedd yr Eeo yn gweld, . ,golau ddydd, Be mae r siopau n
llawn 0 nwyddau'r 'Dolig. yeti, mae'r
gaeaf wedi dod. Ae eleni eawsom
arwydd newydd sbon 0 ddyfoctiad y
gaeaf. Mae timau pel-droed ein
Cynghrair Genedlaethol newydd
wedi bod yn teithio'n gyson rhwng
de a gogledd ers mis Awst, ond
bellaeh daeth diwedd ar y teithio
hwnnw a bydd timau fel Dinas
Bangor yn ehwaraeyn erbyn timau'r
gogledd yn unig nes daw'r gwanwyn
eto.

Ac fe ddaw'r gwanwyn. Boed y
gaeafhwn yn fwyn neu'n galed, bydd
yn mynd heibio. Bydd yr eira'n
darfod a'r dydd yn ymestyn, bydd y
blodau'n blaguro ac fe ddaw'r
cywydd braf. A chaiff timau pel
droed y de a'r gogledd gyfarfod etc.
Pan,' ddaw'r gwanwyn. Daw, fe
ddaw'r gwanwyn, yn 01 addewid
Duw, 'Pryd hau, a chynhaeaf, ae
oemi, a gwres, a haf a gaeaf a dydd,
a nos, ni phaid mwy holl ddyddiau
y ddaear',

Ond beth am y gaeaf ysbrydol
sydd wedi cau am ein gwlad? Mae
i hwnnw hefyd ei arwyddion. Niw)
wedi dod dros lygaid pobol fel na
fedran nhw weld gwerth yn EfengyJ
Iesu Grist. Caledwch yn y galen sy'n
gwneud i bobol beidio i chymryd
Duw 0 dctifri. Oerni yng nghalon
llawer 0 Grismogion yn eu gwneud
yn ddi-sel dros eu Gwaredwr. Abu 'n
aeaf hir a chaled eisoes.

Erbyn mis Chwefror mae'n siwr y
byddwn yo dyheu am weld y gaeaf
yn cilio. Mae eisoesyn hen bryd i'r
gwanwyn ysbrydol ddod. Mae'n bryd
clywed sWnmoli Duw, mae'n bryd
gweld fIydd yn blodeuo, mae'n bryd
gweld golau'r Efengyl yn disgleirio,
mae'n bryd teimlo bywyd yn dod yn
01 i'r eglwysi. Ond ydan ni'n dyheu
am weld hyn 011 yn digwydd? Ydan
ni'n awyddus i'w weld Bfyn symud
y niwl a'r oerni a'r tywyllwch? Ydan
ni'n barod i weddio, a gofyn i Dduw
weithio mewn nenh yn ein gwlad?
Diolchwn am ambell arwydd y gall
y gwanwyn fod ar ddod. Mae l1awer
yn dechrau blino ar y marweidd-dra
ysbrydol, a rhai yn dod i gredu'r
Efengyl o'r newydd. Gweddiwn y
daw y gwanwyn llawn yn fuan iawn.

JOHN PRl1'CHARD

'Un Funud Fach'
G FCALED?
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CAERNARFON 5112
Cvmeradwvir gan yr Adran

Orafnidiaeth Y baned gyntaf 0 gannoeddl Rhai 0 drigofion y pentref sr achlysur agor
yr Adain Gymuned.

Y Cynghorydd Pat Larsen, Mr Carey-Williams y penseer a Mr Robert
Humphreys y prifathro yng nghyntedd yr Ysgol Newydd.

* Gwasanaeth 7 diwrnod
* 0 ddrws i ddrws
* Control Deuol

pwysig yma yn cael ei gludo i
Archifdy Caernarfon er budd
haneswyr y dyfodol.

Ar ein diwmod olaf yn yr hen ysgol
aeth yr Uned lau i Oriel Llanberis I
weld arddangosfa '0 Law i Law' 0
Iyfr T. Rowland Hughes. Cawsom
gyfle i weld portread byw a diddorol
iawn 0 waith awdur Ileal. Yr un
diwrnod daeth Miss Nerys Jones.
myfyriwr o'r Coleg Normal, i ymweld
a ni. Fe fydd Miss Jones yn treulio
cyfnod 0 ymarfer dysgu gyda' r plant
hynaf ar 01 y Diolchgarwch.
Iddathlu ein dyddiau olaf yn yr hen

ysgol ysgrifennodd Mr Rol Williams
gAn i'r plant ar dOn 'can yr Ysgol' gan
Dafydd Iwan. 0 edrych ymlaen I

Y 01

Ysgol Tan-y-coed: Fe gofiwch i ni
ddathlu cau Ysgol Tan-y-coed yn
swyddogol cyn gwyliau'r haf gyda'n
cynhyrchiad 0 'Sioe Noa'. Cyfraniad
sylweddol i Iwyddiant y cynhyrchiad
yma oedd gwisgoedd arbennig y
plant gan Mrs Gwen Roberts, nain
Rachel a Jenny, a'r set ardderchog ar
ffurl darlun 0 Arch Noa gan Mr
Islwyn Williams, tad Wena ac Iwan.

Dydd Llun a dydd Mawrth, Hydref
12 a 13, oedd ein dau ddiwrnod olaf
yn Ysgol Ian-v-coed. Treuliodd Mr
Islwyn Jones fore dydd Llun yn yr
ysgol yn recordio gweithgareddau'r
plant ar ffilm, gan fod cau ysgol yn
ddigwyddiad pwysig a hanesyddol.
Rhyw ddiwrnod fe fydd y cofnod

defnydd ohoni yn ddiymdroJ a
gobeithir cynnal amrywiol
weithgareddau yma i'r dyfodol.
Dymunir pob bendith i blant a staff
yr ysgol a phob bendith i'r
cymdeithasau a wna ddefnydd 0' r
neuadd a'r ystafell gymuned.
Gweddus yw dweud, 'Cyd ddyheu
a'i mynnodd hi'.
Noson Calangaeaf: nos Wener,
Hydref 30, cynhelir Noson
Calangaeaf yn Neuadd, Ysgol
Gymuned am 6. Y beirniad fydd Mrs
Rita Williams, Caernarfon. Bydd
amrywiol gystadlaethau ynghyd a
phaned, cwn poeth a raffl. Mynediad
50c i oedolion a 25c i blant. Croeso
cynnes i bawb.
Plygu'r Eco: Daeth nifer 0 ffrindiau
i Neuadd Eglwys Santes Helen i
blygu'r Eco ar nos lau, 1 Hydref.
Diolchir i bob un ohonoch ac i.
swyddogion yr Eglwys am rOI
benthyg y Neuadd inni.

ae a fyddai, yn 01Mr Geralnt Elis, yn
cael ei gwireddu ymhen tua saith
mlynedd. Bu'r casglu a chodi arian yn
waith caled ond pleserus er hynny.
Cynhaliwyd nifer fawr 0
weithgareddau a ddaeth a'r
pentrefwyr at ei gilydd. Sefydlwyd y
Clwb Cant a mawr yw ein diolch fel
pwyllgor i'r ffyddloniaid hyn.

Daeth yr AWR FAWR! Fe
wireddwyd ein breuddwyd ac ar fore
Llun, Hydref 26, camodd y plant air
staff i ysgol foethus na welir ei
thebyg yng Ngwynedd nac yng
Nghymru rwy'n siwr.

Agorwyd y drysau i'r holl
bentrefwyr a ffrindlau nos Lun, a
chafodd pawb y cyfle i weld y
Neuadd a'r Ystafell Gymuned a'r
dosbarthiadau i gyd. Dim ond
edmygedd a chanmoliaeth oedd ar
wefusau pawb uwchben eu paned.
Bydd yr Urdd, Clwb leuenctid, Cylch
Meithrin a chwrs Wlpan yn gwneud

Oysgwch yrru'r car gydag

V.V.o.
VSGOl VRRU

OFALUS

Arwan.
Profedigaeth: Ar Fedi 25 yng
Nghartref Bron Eryri, Llanberis (gynt
o 9 Bryn Tirion) bu farw Mrs Katie
Jones, priod y diweddar Owen Jones
a mam annwyl Gwyneth, lorwerth a
Victor. Cydymdeimlir yn ddwys iawn
a chwi fel teulu 0 golli mam a nain
garedig.

Hydref 1, yn dawel yn ei gartref,
Perthi Isaf, bu farw John Daniel
Jones ac yntau ond 54 oed.
Cydymdeimlir yn ddwys lawn a'r
teulu 011.

Anfonir ein cydymdeimlad ag Ian
a'r teulu 011ar farwolaeth sydyn Mr
Glyn Harris, rv Gwyn.
Ololch: Dymuna teulu'r ddiweddar
Katie Jones ddiolch am bob arwydd
o gydymdeimlad a ddangoswyd
iddynt yn eu profedigaeth 0 golli un
mor annwyl. Diolchir am y lIu cardiau
a'r rhoddion 0 £110 tuag at Gartref
Bron Eryri, Llanberis.
18 oed: Pob dymuniad da a phob
bendith , Rebecca Thomas ac
Yvonne Orrock ar achlysur dathlu eu
pen-blwydd yn 18 oed yn ddiweddar.
Ysgol Sui Bosra: Gyda'r Gymdeithas
Oxfam yn dathlu ei phen-blwydd yn
50 oed yn ystod Hydref 1992, bu
aelodau'r Ysgol Sui yn diolch ac yn
olrhain hanes y Gymdeithas yn eu
gwasanaeth Diolchgarwch ar bnawn
SuI, 18 Hydref. Cymerwyd rhan gan
yr holl aelodau 0 ddwyflwydd oed i
16 oed, ynghyd a'r holl athrawon.
Diolchir i bob un a gymrodd ran ac
am adrodd hanes Cymdeithas mor
werthfawr.
Pwyllgor Neuadd 8entref: Enillwyr
Clwb Cant mis Medi - Carolyn
Roberts, Pen Dinas Mawr; Elizabeth
Bellis, rv Newydd; Joy Rees, Siop
Gron. Tynnlr Clwb Cant Hydref yn
Noson Agoriadol y Neuadd Gymuned
ar nos Lun, Hydref 26.

Y mae wyth mlynedd wedi gwibio
heibio ers y cyfarfod cyhoeddus
cyntaf hwnnw yn Ysgol Ian-v-coed
ar Medi 1Ofed, 1984. Daeth tua 30
o bentrefwyr ynghyd i drafod neuadd
i'r pentref. Rhoddwyd pedwar cynnig
gerbron a phenderfynwyd ar gasglu
arian gyda'r bwriad 0 rannu neuadd
yr Ysgol Newydd a oedd ar y gweill

sedf Nia (Parry gynt).
Llongyfarchiadau i chwi Nia a
William, ar enedigaeth eich merch, a
1I0ngyfarchwn Myfanwy a Richard
Parry ar ddod yn nain a thaid unwaith
eto - pump 0 wyresau annwyl

,
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Urdd Bantref: Cynhelir cyfarfodydd
bob nos Fawrth yn yr Ysgol
Gymuned 0 6 tan 7 o'r gloch. 8ydd
amrywiol weithgareddau wedi'u
trefnu ar gyfer y plant. lDl aelodaeth
am y flwyddyn fydd £2.50. Bydd
diod oren a chrerslon ar werth am
25c. Estynnir croeso cynnes i
unrhyw blentyn 0 6 oed i fyny i
ymaelodi. Buasai'r pwyllgor yn dra
diolchgar am unrhyw syniadau ar
gyfer gweithgareddau. Cysyllter a
Mrs Elinor Williams, ar Llanberis
870568, neu Mrs Elizabeth Jones,
Llanberis 872421, os gwelwch yn
dda.
Yr Ysgol Feithrln: Mae 'Cledwyn y
Ddraig' yn aelod pwysig iawn o'r
Cylch y tymor hwn. Mae Cledwyn yn
gymeriad sy'n cyflwyno lechyd i'r
plant 0 dan 5 oed drwy gyfrwng
gwahanol welthgareddau 0 ymarfer
corff i goginio yn y gegin. Gan fod
Cledwyn yn byw mewn castell fe
aeth aelodau'r Cylch i lawr i Gastell
Caernarfon, cyn hanner tymor.
Diolchir i'r rhieni am eu cefnogaeth.
Cafwyd bore diddorol a hwyliog er
gwaetha'r glaw. Bydd y Cylch
Meithrin yn dal I gyfarlod yn Ysgol
Tan-y-coed. Bwriedir cyn symud i'r
Ysgol Gymuned newydd rhoi cyfle i'r
pentrefwyr ymuno a'r aelodau ifanc
am baned yng Nghaffi Cledwyn.
Cwrs Wlpan: I gydredeg ag amser y
Cylch Meithrin bydd Cwrs Wlpan yn
cychwyn i rieni ac eraill 0' r pentref
sy'n awyddus i ddysgu'r Gymraeg.
Cynhelir y dosbarthiadau yn yr
Ystafell Gymunedol yn yr Ysgol
Newydd.
Gwellhad: Gyda chwymp y dail a
chopa'r Wyddfa yn wyn daeth cyfle
i'r annwyd a'r ffliw ymosod ar nifer
ohonom. Dymunir adferiad iechyd
buan i'r rhai sy'n sal yn y pentref.
Anfornir ein cofion annwylaf at Mr
Griffith Williams, Llys Myfyr, wedi
triniaeth yn Ysbyty Gwynedd.
Ololch: Dymuna Mr Griffith R.
Williams, Llys Myfyr, ddiolch yn
gynnes iawn i'r teulu, cymdogion a
ffrindiau am y Ilu cardiau, galwadau
ff8n ac am ymweld 8g ef tra yn
Ysbyty Gwynedd ac ar 81dod adref.
Diolch yn fawr i bawb.
Llongyfarchiadau: Llongyferchir
Catherine Mary Griffith am ennill
clod mewn arholiad Gradd 4 mewn
canu, gyda Ysgol Cerdd a Drama,
Guildhall. yn ddiweddar.
Genedlgseth: Ar Hydref 20, ganwyd
merch fach I 'Briodferch y Flwyddyn',

Mrs Ann Evans, Sycharth. FfOn: 872407

PENISARWAUN
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hanes taith Mari Jones 0Fryncrug i'r
Bala ae a ddangosodd, trwy gyfrwng
sleidiau 1liw, y daith fel ag y mae
heddiw.

Diolchwyd ibawb am eu cyfraniad
gan Mr John H. Hughes. Cynhclir
y cyfarfod nesaf ar nos Wener, 6
Tachwedd, pryd y disgwylir Mr R.
Williams i annerch ar desrun o'j
ddewis 0 dan lywyddiaeth Mr
Brython Jones am y noson.

ERVRI
Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y Clwb
am y rymor newydd yng Ngwesty'r
Gwynedd Llanberis 0 dan
lywyddiaeth is-lywydd y Clwb am
eleni, sef Mr Eirwyn Jones.
fulfonwyd cofion at ddau 0 aelodau'r
Clwb sydd mewn gwaeledd, sef y
MriW. Iolen Hughes ae R. H. Parry.
Traddodwyd yr anerchiad gan
lywydd y Clwb am eleni, y Parchg
Gwynfor Williams, a rhoddodd inni

Newyddion Llanrug (parhad)
Marched y Wawr, Llanrug: Bu
cyfarfod o'r gangen yn yr Ysgol
Gynradd ar nos Fawrth, Hydref 13.

Estynnodd y lIywydd, Nan
Humphreys, groeso i'r aelodau, ac yn
eu plith Mrs Jennie Wiliams wedi
dychwelyd ar 61 gwaeledd. Diolchodd
i'r aelodau a fu 0 amgylch yn casglu
i'r henoed.

Y wraig wadd oedd Nest Thomas,
Swyddog Datblygu Amgueddfeydd i
Gyngor Sir Gwynedd. Rhoddodd
adroddiad diddorol a chyflalwn 0
wahanol agweddau o'i gwaith gan
gynnwys hanes rhai o'r safleoedd,
meg is castell Biwmares, Amgueddfa
Lloyd George a hefyd hanes sefydlu
Amgueddfa Iddewig ym Mangor.
Diolchwyd iddi gan Phyllis Ellis.

Yn gofalu am y baned oedd Helen,
Julie a Sioned a diolchwyd iddynt
gan Menna Williams. Enillydd y raffl
oedd Carys Jones.

Cyfarfod ychwanegol i ymweld a
Theatr Gwynedd yw'r nesaf ar
Hydref 27, yna disgwylir cael noson
ar 'Gemwaith' yng nghwmni Miriam
Jones, Caernarfon, yn yr Ysgol
Gynradd ar Tachwedd 1Ofed.

ganddynt hwy atgofion melys a
chwerw.

Ni fOm i yn Ysgol Tan-y-coed mewn
dim math 0 gyfarfod ers blynyddoedd
bellach mae newidiadau wedi
digwydd, ac yn y lIun a welais mae'r
adeilad wedi newid ei ffurf.

Mae dyddiau Ysgol Tan-y-coed yn
brysur ddirwyn i ben ac felly
symudiad eto 0' r hen ysgol. Rhaid
cyfaddef fod meddwl fod drysau
Capel y Glasgoed, a drysau yr hen
ysgol ar gau am byth yn peri tristwch
i mil a lIawer erail mae'n siwr. Dnd
er hyn - dymuniadau gorau i'r
prifathro, y staff i gyd, ac wrth gwrs
yr hen blant bach, pan yn symud i' w
hysgol newydd fodern yn y pentref,
gan obeithio y clywn eto am gewri
yn codi ac yn dod a chlod i'r pentref
a'r ardal.

Mae'n siwr rhyw ddydd y bydd rhai
ohonynt, fel finnau, yn dweud hanes
y symud wrth eu plant a phlant eu
plant. Hir oes i bob un ohonynt.

Hwyl fawr a chofion.
M G. WILLIAMS (Bethell

Newyddion Llanberis (parhad)
Uodeb y Mamau Eglwysi St. Padarn
a St. Perla: Cynhaliwyd cyfarfod 0
Undeb y Mamau ddydd Mawrth, Sed
Hydref, yn Festri Eglwys Sant
Padarn. Arweinwyd yn y gwasanaeth
dechreuol gan Mrs Dilys Phillips. Y
siaradwraig wadd oedd Mrs Hannah
Jones, Tawel Lan, Llanberis. Cafwyd
sgwrs ddiddorol lawn ganddi ar y
grefft 0 groslo, ac arddangosodd Mrs
Jones beth o'i gwaith, cynnyrch
blynyddoedd. Yn dilyn cynhaliwyd
pwyllgor yr Undeb pryd y darllenwyd
a chadarnhawyd cofnodion y
cyfarfod diwethaf. Cydymdeimlwyd
a Miss Glenys Parry, Mr a Mrs Bob
Williams a Mrs Nesta Roberts a'r
teulu yn eu profedigaethau.
Dymunwyd adferiad IIwyr a buan i
Mrs Nellie Roberts, Glanrafon, Nant
Peris a Mrs Arlonia Evans, Derlwyn,
Llanberis. Y gwestwragedd oedd Mrs
Hugh Hughes, Mrs Vember
Cheesman, Mrs Clara Roberts.
Diolchwyd lddynt ac i Mrs Hannah
Jones gan Mrs M. Lennon a Mrs H.
W. Williams.

er hynny, roedd pawb bron yn
mwynhau'r cinio sal, ond disgwyl, ac
edrych ymlaen yn eiddgar am y
Swper Chwarel, pan ddoi'r dynwn o'i
gwaith. Tatws popty a phwdin reis,
neu benog picl 0 sio Anti Riwth.

Yn 1924-25 adeiladwyd Ysgol
Ganol Llanrug felly ar wahan i'r rhai
oedd yn ymadael a'r ysgol yn 14 oed
i weithio yn y chwarel, fferm, neu
weini, rhaid fu i rni, a rhai o'r un oed
a mi symud, ie, newid ysgol - i un
fwy ac yn fwy modern, ond bu cryn
hiraeth ar 01 ysgol ein babandod. Ni
chofiaf yr amser, na'r ffordd 0
symud, ond, mae un ieuengach 0
sbel na mi, sef John Owen, Penrhyn
Bach, yn cofio'r achlysur pwysig vn
iawn medda fo.

Pan ymddeolodd G. E. Jones a'i
briod i fyw i Lanrug daeth ysgolfeistr
newydd - Mr Emyr Thomas - y
mab fu yn ddisgybl iddo fo - eto bu
disgleirdeb ymysg y disgyblion. Mae
ei briod, Mrs Alice Thomas, a'i ferch
Margaret, a'i fab Elfyn Thomas, a fu
yn brifathro Ysgol Brynrefail, Llanrug,
yn fyw heddiw, ac yn sicr mae

~ ¥. , ....
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Rhai o'r rhieni yn ceet eu golwg gyntaf sr ystafe//oedd dosbarth yr Ysgo/
Newydd.

adeiladu ysgol i blant Brynrefail a
Phenisarwaun, bu cryn ddadlau, yn
wir cweryla ple'r oedd yr ysgol i fod.
Trigolion Brynrefail am ei chael ar ben
yr alit ger Llwyn Derw, a thrigolion
Penisarwaun yr un mor bendant mai
ar ben yr alit arall ger King Arthur y
dylai fod, yn y diwedd adeiladwyd hi
rhwng y ddau Ie yn y pant, a'i galw
yn Ysgol Tan-y-coed.

Rhaid cyfaddef i'r ysgol yma roddi
dechrau gyrfa dda i bob disgybl, ond
i rai wneud mwy 0 ddefnydd nag
eraill. Da 0 beth oedd hyn canys
daethant i'r brig mewn saw I rnaes,
Ofer fyddai i ml geisio cofio'r enwau
i gyd, buaswn wedl anghofio rhai
ond, yn anffodus rydym erbyn
heddiw wedi colli amryw o'r cewri
hyn - wedl eln rhagflaenu, ond yn
sicr rhoddasant glod I Ysgol Tan-y
coed a'r arda!.

Dywedir bob amser mai peth drwg
yw dechrau enwi, ond rwyf am
fentro ychydig, rhald cofio rhaL

Pan ddaeth yr amser i mi tua 4 Yz
mlwydd oed gychwyn ar ris lsaf yr
ysgol yr annwyl G. E. Jones oedd y
'Schoolmaster' (nid prifathro), ie,
Jones y Sgwl, ond nid bob amser yn
annwyl oblegid rhaid fyddai
defnyddJo'r gansen at y bechgyn. Mr
Richie Parry TV'r Ysgol (roedd iddo
yntau Iysenw) a'n dysgai i ganu; Mrs
Evans, Gorffwysfa a'i ffon hir oedd
i ddangos pethau ar y blackboard,
ond yn amlwach yn ein pwnio ni yn
ogystal a'r tAn. Miss Foulkes
Brynrefail a Miss Salt, gyda'r plant
ieuengaf (os cofiaf yn iawn),

Ychydig iawn, gwaetha'r modd,
rwyf yn ei gofio am fy nyddiau
cynnar yn yr ysgol, ond, roedd dau
beth yn tynnu sylw pob plentyn oddi
mewn i'r ysgol (ar wahAn i'r gloch a
honglai y tu allan), sef tablet wen ac
ysgrifen ddu arni yn coftau J. Beuno
Jones y cyn-brlfathro, a'r cloc pwysig
yn ei hymyl. Os oedd y wers yn hir
ac yn fwrn arnom, araf jawn y
symudai'r hen gloc, ond, os yn amser
chwarae neu rywbeth tebyg
symudai'r hen gloc yn gyflym iawn.
Gobeithio fod y dabled mewn lie
diogel erbyn hyn ond 0 bosib fod yr
hen gloc wedi mynd i ddifancoll ers
lIawer dydd.

Cario bwyd a fyddem i'r ysgol, sef
brechdan jam eirin Nain, neu jam
mwyar duon neu riwbob Mam,
rheiny erbyn amser cinlo wedi sychu,
bran yn cyrlio i fyny - na nid oedd
'foil' fel heddiw. Oro arall cario piser
bach ac ynddo fara lIaeth neu fara
lIefrith hwn i fod yn gynnes amser
cinio, ond druan ohono lIygoer oedd
- fawr 0 wres 0'r stove oddi tanynt,

,

Ysgol Tan-y-Coed
Penisarwaun

Gan fy mod yn un 0 ddisgyblion
hynaf Ysgol Penisarwaun, sydd ar fin
cau, penderfynais anfon gair i'r Eco
gan obeithio y bydd yn dderbvntot.

Siom fawr iawn i mi ac eraill oedd
methiant Rol Williams, Waunfawr
(Brynrefail gynt) i dderbyn digon 0
enwau iddo fynd ymlaen i drefnu
aduniad o'r cyn ddisgybllon. Gresyn
am hyn, ond, diolch yn fawr i Rol am
y syniad a'i ymdrech. Beth oedd y
rheswm am hyn - ai anghoflo,
difaterwch, dim diddordeb, neu dim
eisiau cofio'r hen amser?

Buasai wedi bod yn ddifyr a braf
caeI treulio awr neu ddwy fin nos
uwchben paned (neu rywbeth
cryfachl) neu swper ysgafn mewn
man canolig, Gwrando sgwrs fer gan
hwn neu hwn, stori, neu gan. Yn sicr
buasai hiraeth, colli ambell ddeigryn,
ond mwy 0 lawer 0 hwyl, chwerthin
a hiwmor iach, yn enwedig os buasai
ambell un yno.

Pan ddathlwyd canmlwyddiant
Capel y Glascoed yn 1961 fe gofia
lIawer am y ddwy noson 0 ddathlu
a gafwyd - yn capel yn fwy nag
orlawn. Anerchiadau gwych gan rai
o'r cyn-aelodau, ac yna gwledd
ardderchog yn y Festri yn dilyn. SOn
am atgofion a chwerthin, rhai yn
petruso codi oddl wrth y byrddau i
fynd adref i'w cartrefi.

Yr ail noson dwy bregeth wych ac
eto gwledd, Credaf (ond nid yn hollol
siwr) mai dau yn unig 0' r siaradwyr
sydd yn fyw heddiw, ac un
Gweinidog, y Parch O. R. Parry; - y
diweddar Dei Pritchard oedd y lIall.
Ni chofiaf y pregethau ar wahan fod
O. R. Parry wedi sOnam rhyw 'dresal'
ar ei bregeth.

Onl fuasal rhywbeth tebyg wedi
bod yn braf, cwrdd a hen ffrindiau
ysgol a chofio, wrth gwrs, ni wn beth
oedd patrwm Rol o'i noson i fod,

Dathlwyd canmlwyddiant yr ysgol,
ond yn anffodus ychydig iawn 0 sylw
a gafodd yr amgylchiad - siaradwyr
dieithr na wyddent nemor ddim am
orffennol yr hen ysgol a dim
cyfarfyddiad ar 01 i gofio, er ei fod yr
adeg honno yn amser caled ar y
teuluoedd. D bosib buasai yr eduniad
wed! lIeddfu ychydig ar y graith
honno, canys craith a arhosodd am
beth amser oedd.

Cofiaf fy nhad yn dweud lawer
gwaith - pan ddaeth sOn am

(Derbynlwyd y nodllJdau cantynol gin Mr.
M. G. WllIIam. (S.th.t .mynhyn). Croeuwlr
unrhrw IJtgofion _,..In I'w cyho_ddl yn y
papur.J

Tony EUlol

Crolao I'n hyagol nl
Ymunwch yn lin cAn
Hon yw e1n hYlgol nl,
A dlolch yw lin cAn.

Ac yn Gymraeg y dl1hlwn nlnnau
Nil d.ffro'r brynlau gyde'n canu lion.
Gan 'aanheu mal lalth lIn tadau
Fydd 18111'1lin chweral yn yr yagol hon.

Cytg.n:
Plllnt y fro mewn hwyl a gwelth
A phawb yn dlolch em y ffal1h
Bod yagol newydd hlddlw'n agor yn lIn

pentref nl;

CAN VA VSGOL NEWVDD
o ben draw'r Waun, I del Bryntlrfon
o well ad Stabla' I Frynhyfryd draw
O'r Racci bin, lie 0 Fryn EglwYI
HoUblan1 y pentr.f, carddwn law yn lJaw.

Cawn ddod ynghyd I'n hylgol nlwydd
Un hardd yablennydd yw lin hYlgol nt,
Ac yma 'nawr f. glywch eln lleilleu
Yn canu'n lIawlln trwy IIdryl.u I'll.

ymgartrefu yn yr ysgol newydd aeth
Mr Tony Eliott ati i ysgrifennu can am
Ysgol Gymuned Penisarwaun, fel y
gelwir yr ysgol newydd, Ar don un
o'r caneuon o'r cynhyrchiad 'Joseph
and the Amazing Technicolour
Dreamcoat' y cenir y gan yma. Ein
diolchiadau i Mr Williams ac i Mr
Eliott am eu caredigrwydd,

Cafodd y plant dridiau 0 wyliau
ychwanegol at eu gwyliau
Diolchgarwch. Yn ysgod y tridiau
gwyllt a phrysur yma cawsom gyfle
i fudo 0'r hen ysgol i'r adeilad
newydd gyda chymorth Pritchard
Bros.

Er bod nifer wedi mynegi tristwch
ar achlysur cau Ysgol Tan-y-coed
mae'n bwysig cofio mai edrych yn
ein blaenau y dylem 011 a mwynhau
y cyfle 0 agor cyfnod newydd ym
mhrofiadau'r plant yn Ysgol
Gymuned Penisarwaun.
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Ysalon uchaf am brisiau rhesymol iawn.
I glywed mwy Ffoniwch 673366a gofynnwch am Maggie

LLANRUG
Ffnn: 673366

WERTHU
- TRWSIO
* Teledu
* Fideo

*Offer Trydan
Gwasanaeth
Ff6n 24 awr

LlANBERIS 870545

Glanffrwd
DEINIOLEN
Llanberis 870484
* Bysiau 0 12 i 53 sedd
* Ienhlau Lleol a Thramor
*Gwaith Contract
*Telerau arbennig i

bensiynwyr, myfyrwyr a
phlant ysgol

__ THE__
SEIONT
ANOR

HOTEL

OSMOND SHAW
DEINIOLEN

Swper rhamantus i
ddau
Cinio hamddenol
Sgwrs hefo ffrindiau
dros baned 0 goffi
Brecwast, cinio neu
swper busnes
Parti dathlu
Cinio Dydd SuI i'r
teulu
Gwledd brodas
fythgofiadwy
Sauna, nofio, ystafell
ffitrwydd
Ymlacio ym mar y
llyfrgell

PLAID CYMRU

FFAIR NADOLIG
VSGOl GWAUN GVNFI

Nos Wener, Tachwedd 27
am 7 o'r gloch

Bydd SIOnCom yn galw helblo.

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

gwobrau a nwyddau l'r stondinau.
Diolch i'r merched am weithio mor
ddiwyd yn y gegin ac wrth y
stondinau. Diolch arbennig i chwi i
gyd am ddod i'n cetnoai. Cyfanswm
y derbyniadau oedd £373. Diolch yn
fawr iawn i bawb.
Diolchgarwch: Roedd eglwys y
pentref yn brysur yn cynnal au gwyl
Ddiolchgarwch ar ddydd Sui, Hydref
18. Cafwyd cyfarfodydd yn y
gwahanol addoldai gan gynnwys
gwasanaeth plant yr Ysgol Sui
Unedig a gynhaliwyd yn Ebeneseryn
y prynhawn.
Dlolchladau:

Dymuna Mrs Dilys Williams, 61
Pentre Helen, ddiolch yn fawr i'w
theulu, cymdogion a ffrindiau 011 am
y caredigrwydd tuag ati yn dilyn y
ddamwain a gafodd yn ddiweddar.
Hafyd am yr holl gardiau, galwadau
ffOn ac anrhegion. Diolch hefyd i'r
meddygon a'r nyrsys yn Ysbyty
Gwynedd am eu gofal.

Dymuna teulu y ddiweddar
Myfanwy Jones, 2 Bro Dainiol,
ddiolch yn fawr iawn am yr holl
cydymdeimlad a charedigrwydd a
estynnwyd iddynt yn eu profedigaeth
o golli mam a nain annwyl. Diolch yn
arbennig am y rhoddlon tuag at
Feddygfa Deiniolen.

Dymuna Marella, Cemlyn, Kelvin a
Karen ddiolch 0 galon i'r teulu i gyd
a phobl Deiniolen a'r cylch am bob
arwydd 0 gydymdeimlad a
ddangoswyd iddynt trwy gardiau,
ymweliadau a galwadau ffOn yn eu
profedigaeth 0 golll gwr annwyl iawn
a thad cariadus, sef Gareth Wyn,
Garnedd. Oiolch yn arbenniq lawn l'r
Parch. Gwynfor Williams a'r Parch.
John Pritchard, i'r organyddes Mrs
Margaret Griffiths. Ein diolch diHuant
i'r meddygon teulu a'r staff yn
Waunfawr, a'r nyrsys Iteol. I'r
merched yn y tv, sef Mrs Elinor
Hughes, Heddwen Pritchard a Ciss
Rowlands. Diolchir i Mr Myrddin
Pritchard, Llanberis, am y trefniadau
trylwyr.

Eisteddfod Bentref: Fely soniwyd yn
y rhifyn diwethaf 0'r Eco cvnhelir yr
eisteddfod eleni ar nos Fawrth, ,
Rhagfyr, 0 6 0'r gloch ymlaen yn y
Ganolfan leal. Fe ddylai pawb fod
wedi derbyn copi 0' r testunau a
rhagJenyr eisteddfod erbyn hyn. Os
nad ydych yna cysylltwch a Glyn
Tomos. Edrychwn ymlaen at weld
nifer ohonoch yn cystadlu a braf
fyddai gweld enwau newydd ymysg
y cynigion a ddaw i law. Hwyl ydi'r
cyfan yng nghanol tymor y gaeaf.
Edrychwn ymlaen at eisteddfod
gartrefol a hwyliog braf efo eleni.
Cofiwch ddod i gefnogi.
Dosbarth Nos: Diolch i Dafydd
Whiteside Thomas, Llanrug, am
ddosbarthiadau nos hynod 0
Iwyddiannus yn ystod mis Medi a
dechrau Hydref. EI bwnc eleni oedd
hanes Ileal ac fe gafwyd oriau 0
amser difyr yn ei gwmni. Nid oes
amheuaeth, mae yn arbenigwr ar ai
bwne ac fe ddangosodd gymalnt 0
waith ymchwil y mae wedi ei wneud
dros y blynyddoedd ar hanes y fro.
Diolch hefyd i Miss E.W. Jones, Ty'n
Fawnog, am drefnu'r cyfan.
Cymdelthas Lenyddol Undebol:
Erbyn i chwi ddarllen y nodiadau hyn
fa fydd y Gymdeithas wedi cynnal ei
noson agoriadol. Yn ystod misoedd
Tachwedd a Rhagtyr dyma fydd y
rhaglen - nos Fawrth, Tachwedd 10:
Dewi Llwyd (BBC); nos lau,
Tachwedd 26: Yr Heddwas Alun
Bevan (Atal Troseddau); nos lau,
Rhagfyr 10: R. Maldwyn Thomas;
nos lau, Rhagfyr 17: Canu Carolau.
Felly rhaglen lawn ac amrywiol dros
ben a'r cyfan am dal aelodaeth 0 £1.
Cofiwch gefnogl'r Gymdeithas yn
ystod y misoedd nesaf
Eglwys St. Malr: Cynhaliwyd
gwasanaeth Diolchgarwch
IIwyddiannus lawn ar brynhswn Sui,
18 Hydref. Roedd yr eglwys wedi ei
haddurno yn hardd gyda ffrwythau,
lIysiau a blodau 0 bob math. Diolch
i bawb am eu rhoddion ac i'r
merched am addumo'r eglwys. Eleni
yr offeiriad gwadd oedd y Parch.
Geraint Wyn Edwards (cyn ficar y
plwyf), ac fe gafwyd pregeth amserol
iawn ganddo. Brat oedd cyfarfod ac

Cyngor Eglwysi Deinlolen: Yn festri
Capel Ebeneser ar Tachwedd 9, am
7 o'r gloch, fe geir anerchiad gan
Angharad Williams am ai
chenhadaeth i Romania.
Yr Vagol Felthrln: Cynhelir noson "mn
Gwyllt, am 6.30 o'r gloch, ar nos lau,
Tachwedd 5. Pris mynediad fydd £1
a SOcI blant. Bydd cwn poeth, cawl,
sudd oren, te a choffi ar werth yno.
Croeso cynnes i bawb.
Clwb Elidlr: Cynhaliwyd cyfarfod
cyntaf o'r tvmor ar Medi 22 pryd y
croesawyd yr aelodau yn 01 wedi
gwyljau'r haf gan y lIywydd, Mr
Eirlys LI. Jones. Yr oedd yn chwith
gweld un lie gwag, sef un Mrs Laura
Williams sydd wedi bod yn ffyddlon
iawn ar hyd y blynyddoedd ond sydd
bellach wedi symud iGaernarfon. YI
ydym i gyd yn dymuno'n dda iddi yr
ei chartref newydd. Yr oeddem yn
falch iawn hefyd 0 glywed bod Mrs
Jennie Williams yn gwalla wedi
cyfnod yn yr ysbyty - brysia fendio
Jennie, yr oeddem i gyd yn dy gollL
Gwesteion y te oedd Mrs Alwen
Jones, Mrs Megan P. Morris a Mrs
Eirlys LI. Jones. Rhoddwyd y wobr
Iwcus gan Mrs Alwen Jones a'r
eniltvdd oedd Mrs Pat Evans.
Undeb y Mamau: Cynhaliwyd
cyfarfod yn Neuadd yr Eglwys er nos
Fercher, 7 Hydref, dan Iywyddiaeth
Mrs Eileen Hughes. Bu'n noson
bleserus dros ben yng nghwmni Mrs
Turner 0 Fangoryn arddangos dulliau
o drefnu blodau. Diolchwyd iddi gan
Mrs Pat Hayers a darparwyd y te gan
Mrs Gracie Tate a Mrs Gwyneth
Price. Enillydd y raffl oedd Mrs Nancy
Price.
Merched y Wswr: Cynhaliwyd
cyfarfod rrusol y gangen yn y Caban
ar nos Lun, 19 Hydref. Treuliwyd
noson ddifyr yng nghwmni Alwyn a
Sarah Jones, Racca Cottage, yn
arddangos trefniant blodau sych a
ffres. Rhodwyd rhodd o'r trefniant i'r
gangen, a derbyniodd yr aelod hynaf,
set Mrs Ellen Williams, Tai Bwthyn,
y blodau ffres a Mrs Jane Jones,
Rhydfadog y blodau sych. Diolchwyd
i'r ddau gan Mrs Alice Griffith,
Dinorwig. Rhoddwyd y te gan Mrs
Buddug Jones, Mrs EllenWilhams a
Mrs Jane C. Jones.
Clwb Snwcer: Dymuna'r pwyllgor
ddiolch yn fawr iawn i bawb a
wnaeth y Noson Goffi, a gynhaliwyd
yn ddiweddar. mor IIwyddiannus.
Diolch am y rhoddion hael at y raffl,

ef a'i briod a'r plant am y tro cyntaf
ers blynyddoedd. Diolchir i'r Parch.
Tegid Roberts am arwain y
gwasanaeth ac i Mrs Gwen Griffith
am ei gwaith wrth yr organ. Braf
hefyd oedd croesawu yn 01rhai 0 hen
gyfeillion Eglwys St. Mair i'r oedfa.
Mae croeso i chwi ymuno a ni
unrhyw adeg. Gwnaed trefniadau i'r
ffrwythau a'r lIysiau gael eu
cyflwyno i breswylwyr Cartref
Nyrsio Penisarwaun. Gwyddom bod
dau neu dri o'r preswylwyr sydd yno
yn dod 0 Ddinorwig ac anfonwn ein
cyfarchion iddynt.

Rhestr blodau'r allor am fis
Tachwedd yw - 8 a 15: Mrs Annie
Thomas, 4 Bro Deiniol. 22-29 Mrs
Glenys Jones, 4 Bro Elidir.

Nodyn pwysig arall yw yn cynhelir
cyfarfod o'r Cyngor Plwyfol Eglwysig
yn Eglwys Crist Llandinorwig ar nos
Fawrth, 3 Tachwedd, am 7.
Diolch: Dymuna Renne" Williams,
Tan y Fron, ddiolch i'w teulu,
ffrindiau a chymdogion am y cardiau,
galwadau f10n a'r rhoddion lu tra yn
yr ysbyty ac ar 01dod adref. Diolch
hefyd i staff Ward Conwy, Ysbyty
Gwynedd am eu gofal.
Ffeithlau Dlddorol: A wyddoch chwi
bod dosbarthiadau nos Addysg y
Gweithwyr wedi bod yn cael eu
cynnal yn Ninorwig yn ddi-dor ers
bron i ddeng mlynedd. Tipyn 0
record. Hefyd bod y bwrdd snwcer
sydd yn y Ganolfan wadi bod ynoe
ers ugain mlynedd. Fel y cofiwch fe
gyflwynwyd y bwrdd i'r pentref gan
Glwb Snwcer Deiniolen yn 1972.
Swydd Newydd: Febenodwyd Glyn
Tomos, Pen y Bwlch, i swydd
newydd fel swyddog hyfforddiant yn
Adran Gwasanaethau Cymdeithasol
Cyngor Sir Gwynedd. Bydd yn
symud o'i swydd bresennol ym
Mhwllheli i'w swydd newydd yng
Nghaernarfon yn ystod yr
wythnosau nesaf.

Glyn Tomos, Pen y Bwlch, FfOn: 870576W. O. Williams, 6 Rhydfadog. FfOn: 871259

DINORWIGDEINIOLEN
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17 BRYN TIRION
PENISARWAUN

Ffon: LLANBERIS 872421

Am waith
PEINTIO, ADDURNO

a man atgyweirio oddi mewn
neu tu allan am bris rhesymol

cysyllter ag

FFONIWCH (0286) 671181 NEU (0831) 326160

CYMHARWCH EIN PRISIAU
CVSTADLEUOL NI CVN PRVNU!

2 TAN Y BRYN, BETHEL*Gwydro Dwbl a Sengi*Gwaith Domestig a Chontract
*Gwarant 10 mlynedd* Amcangyfrif prisiau yn

rhad ac am ddim

FFENESTRI CELTAIDD
(CELTIC WINDOWS)

AR P~AWS
1. llysleuy'1 cochaldd (5)
2. Lllw (5)
9. I da,o', hoel (7)

10. Opera sebcn Gymreig '.talwm (5)
, 1. Sawl un (6)
12. Gwllg nOI (6)
13. Hyn yw', blynyddoedd o'r genl 14,3)
16. Dim lIaCfWydd (3)
'7. __ glwt oedd ffrind cy.gu plant e,.

talwm (1,3)
18. Ysguborlau'n nghanolbarth Cymru (6)
'9. Dyna pam7 (5)
20. Bob amser (6)
22. Dweud petha~ca. (4)
24. Un glee (3)
25. A. Emyr neu R. Glgga (7)
26. Mwy nag awel (5)
27. Pyagodyn eroen caJed (5)
28. Rhyfeddu (6)
29. Yn aymud byth 8 beunydd (7)
30. Profl (5)
31. Diddrwg, dldda (3,2)

IlAWR
2. Yr un cyntaf (6)
3. Dal yn 01 (6)
4. Coch neu Frown (3)
5. Bychanu ar lafar (5)
6. Ty'r 'Brodyr Llwydion' 17)
7. Gwen a Mair ae _ (4)
8. Ei daenu ar '5 i lawr (61
12. Lluosog term am fod yn

ddiwyro a garw (51
13. Benyw (6)
14. '_ y Gwynt' mewn sillaflad deheuol (5)
16. Brechdan (6)
16. Yn 01 11a5 y Trvch, 'byth' (5)
18. Pa'r un yw hi? Y wraigl (1.4)
19. Beth fu rhwng y ddau ryfel byd (5,2)
21. Rala _ (6)
22. Dweud y dretn (6)
23. Sir ar fin diflannu hwyrach (61
25. Beth a wnaethpwyd l'r Nlco (5)
26. Cymorthydd y meistr (4)
28. Oyrnaid rawnwin (3)

AM FFENESTRI, DRYSAU A STAFELLOEDD
HAUL UPVC, PREN CALED AC ALWMINIWM

£5: Mr a Mrs Tommy Roberts, 9
llainwen Isaf, Uanberis. Colin a
Sionel Hilton, Llanberis. Rennell
Williams, Tan y Fron, Dinorwig.
Mrs Dilys WDnams, 61 Pentre
Helen, Deiniolen. Mrs Nan
Williams, ], Glanffynnon, 1Janrug.
Teulu Garnedd, Deiniolen.
£3: Teulu'r ddiweddar Katie Jones,
9 Bryntirion (gynt), Penisarwaun.
Mr a Mrs G. R. Williams,
Penisarwaun. Mrs L. Evans,
Tegfcyn, WSUDfawr.
1.2: Teulu y ddiweddar Mrs Jones,
], Bro Deiniol, Deiniolen.
D: Mrs Elinor Jones, Heatherbank,
Penisarwaun.

RHODDION

Mary Vaughan Jones. Delnlolen:
Merched y Wawr - sgwrs gan Mrs
Rhianwen Roberts, Bangor.
22 Sul. Uanberis: Amgueddfa'r
Gogledd am 1.45 - cyngers Nadolig
gyda Rogia'r Wyddfa.
23 Uun. Deinlolen: Y Gymdeithas
Lenyddol am 7 yn Y Ganolfan -
sgwrs gan Mr Geraint Lloyd Owen,
Bontnewydd,
27 Gwener. Deiniolen: Plaid
Cymru - Ffair Nadolig yn Ysgol
Gwaun Gynfi am 7 o'r gloch.
Stondinau lawer ac ymweliad gan
Sion Com. Cwm-y-glo: Bingo yn
yr Ysgol am 7. Waunfawr: Clwb
Chwaraeon - cyngerdd yn Y
Ganolfan gyda Cor yr Eifl, Parti
Lliwedd, Carys Edwards, Myra
Turner ac Elin Gwilym.

TACHWEDD
3 Mawrth. Uanrug: Cyfarfod
Agoriadol y Gymdeithas Lenyddol,
Capel y Rhos, am 730. AdJoniant
gan Barti Awelon y Mynydd.
Llanberis: Y Gyfeillach yng
Nghapel Jerusalem am 2.
Penisarwaun: Yr Urdd yn yr Ysgol
Gymuned 0 6-7 o'r gloch.
4 Mercher. Uanrug: Plaid Cymru
- sgwrs gan Sam Roberts,
Caemarfon am 730 yn y Sefydliad
Coffa. Testun: 'Dringo'.
5 lau. Deiniolen: Noson Tan
Gwyllt, Ysgol Feithrin am 6.30.
Mynediad £1 a SOc i blant -
lluniaeth ysgafn. Bethel: Noson Tan
Gwyllt 0 dan ofal pwyllgor yr Urdd.
6 Gwener. Deiniolen: Bingo yn
Ystafell y Band.
S SuI. Uanberls: Cyngerdd yn r------------
Amgueddfa'r Gogledd am 1.45 - Cer
Meibion Dyffryn Peris.
9 Llun. Deiniolen: Cyngor
Eglwysi, Ebeneser am 7 o'r gloch -
sgwrs gan Angharad Williams am ei
chenhadaeth i Rwmania.
10 Mawrth. Dinorwigc Y
Gymdeithas Lenyddol yn Y
Oanolfan am 7 - sgwrs gan Dewi
Llwyd. Uanrug: Merched y Wawr
- Gemwaith gyda Miriam Jones.
11 Mercher. Bethel: Merched y
Wawr, Ysgol Gynradd am 7.30 -
Arddangosfa 0 goginio Fictorianaidd
gan M. Griffith.
13 Gwener. Deiniolen: Bingo yn
Ystafell y Band.
16Uun. Waunfawr: Y Gymdeithas
Lenyddol - sgwrs a sleidiau gan

DYDDIAD I'W GOFIO
RHAGFYR

1 Mawrth. Dinorwig: Eisteddfod
y Pentref yn Y Ganolfan am 6.30.
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HYSBYSEBU YN YR ECO
OS oes rhYWUD yn awyddus i

hysbysebo yn yr Beo dylech gysylltu
ag un 0'0 trefnwyr hysbysebion:

John Roberts, Caemarfon 5605 neu
lola UywelynG dd,Waunfawr599.

EDD

DOr bu eystadlu brwd iawn y tro hwn
gyda 21 0 geisiadau i fewn erbyn y
dvddiad eau. 'Roedd lIawer yn cael
trafferth gyda'r enwau modern yma
ar rannau eyfrifadurol ond 'eo ROM'
yw'r term sereh fod rhai pobl mwy
gwybodus yn y maes neilltuol yma
nag yr wyf i yn honni y buasai RAM
yn dderbvniol fel ateb hefyd.
o ystyried hynny, aeth wyth ateb

hollol gywir i fewn i'r sach a'r un
ffodus i gael ei dynnu allan gyntaf 0'r
sach honno oedd elddo lorwerth a
Joan Williams, Rhoslan, Sgwar
Uxbridge, Caernarfon.
Llongyfarchiadau mawr iddynt a
chan nad oes enillydd y mis diwethaf
bydd £10 0 wobr ar ei ffordd i Dre'r
Cofi eyn bo hir.
Felly, gyda'r wobr fawr wedi mynd,

beth am ichwi roi eais am £50 wobr
y mis hwn? Anfonwch eich atebion
ar frvs i sylw Ifor G. Efans, Aton
Goch, Oeiniolen, i gyrraedd erbvn
dydd llun, 16 Tachwedd fan bellaf.
Gwnewch eich goraul
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Bu pysgota cryn lewyrchus ar y dair
afon tuag at ddiwedd y tymor.
Achubwyd dipyn, felly, ar y siom 0
golli bron i dri mis 0 bysgota ar y
Seiont yng nghanol y tymor. Chwi
gofiwch, mae'n siwr, am broblem yr
algae lIiwgar ar Lyn Padarn ac yna'r
bibell ddwr 0 dan wely'r afon ger
Penybont.
Bu niter o'r aelodau yn hynod 0

grefftus yn bachu'r siwin, gyda nifer
ohonynt yn aml-fachu. At fachyn
Oscar Evans (Bethel) y denwyd y
trymaf - 11 pwys brafl

Gwelwyd gwellhad aruthrol yn 'y
nlfar 0 eogiaid a redodd y Llyfnl. Yn
wir, 0 LynTroy bachwyd y pysgodyn
trymaf 0 holl ddwf y gymdeithas
eleni - un 19 pwys, a Noel Roberts
o Rostryfan oedd y 'crefftwr' balch.

Bydd llyn y Dywarchen yn agored
tan ddiwedd mls Tachwedd ae mae
niter 0 stoc y ddeorfa heb eu dal, a
hwythau erbyn hyn mewn cyflwr
bendigedig - a blasus!
AI nos Sadwrn, Tachwedd 5ed,

bydd noson wobrwyo'r Gymdeithas
yng Nglan Gwna. Dafydd Iwan a'r
Band fydd yn diddori. Yn ogystal a'r
adloniant, yn gynwysedig yn y pris
o £7, bydd dewis 0 gyw iar neu
sgampi (ni fydd pysgodyn ar y
fwydlenl). Aoedd galw mawr am
docynnau y lIynedd felly gadewch i
ni wybod cyn gynted ag sy'n bosibl
os am sicrhau tocyn.

Y nos lau ganlynol - y 10fed -
cynhelir y Cyfarfod Blynyddol. Taer
erfynnlf am gynulliad dda, gan fod
nifer 0 faterion pwysig i'w trafod.

prawf terfynol roedd yn rhaid iddo
redeg pum milltir gyda'r ddwy filltir
olaf yn droednoeth.

Prif amcan y elwb yn 01 Kevin yw
helpu'r gymuned trwy hyftorddi
plant ac oedolion i barchu eu gilydd
trwy ymarler corfforol a disgyblaeth
bersono!.
Os oes rhywun a diddordeb i

ymuno a'r elwb gellir cysylltu ar
(0492) 660308.

Mae un ysgol 0 feddwl yn awgrymu
bod lIawer 0' r difron a'r fandaliaeth
a achosir heddiw yn deillio 0 ddiffyg
parch rhwng cyd-ddyn. Awgrym arall
yw tod cyn gymaint 0 egni gan
ieuenctid sydd heb gael ei losgi yn
ystod y dydd. Nid yw gwylio teledu
neu fideo yn lIosgi egni. 0 roddi
problemau cymdeithasol ar ben hyn,

mae'r egni yn cael ei amlygu mewn L-~~~~~~~~~~~_

fandaliaeth.
Un gamp sy'n ceisio ymateb l'r

uchod yw ysgol karate Kamakura
sy'n cyfarfod yn Llanrug ar nos
Fawrth ac yn llanberis ar y Sadwrn.
Arweinydd y grwp yw Kevin Siddall
sy'n wregys du (4ydd dan) yn y
gamp. Yn cyd-hyffordd ag ef y mae

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Phil Eardle~ Mae Phil Eardly yn

O LAN YR AFON ddiweddar wedl IIwyddo i gyrraedd
safon y gwregys duo Fel rhan o'r

CAEL CIC ALLAN 0 FYWYD

Bryn 'Taff' Williams yn cyflyno bag cymonh cyntaf ; John Williams, rheolwr
tim dan 14 oed.

CYMORTH GIN-TAFFMURPHY AR Y MARC
Gyda cvn gymaint 0 bAI·droed bore
Sadwrn yn y cvlch. mae rhywun yn
anghofio bod gemau rhwng ysgolion
yn dal i ffynnu. Yn ystod y mis bum
yn dyfarnu gam gwpan rhwng Ysgol
Brynrefail ac Ysgol David Hughes.
Cafwyd pAI-droed 0 saton uchel gan
fechgyn Brynrefail ac roedd eu
syniad 0 gyd-dynnu a chynrychioli'r
ysgol yn amlwg. Ysgol Brynrefail
enillodd 2-0, ac felly nhw fydd yn
wynebu Coleg Technegol Gwynedd
yn rownd gyn-derfynol cyleh
Gwynedd 0 Gwpan Ivor Tuck.
Oherwydd maint yr ysgol anaml bydd
Brynrefail yn cael cyfle i gael carfan
gref 0 fechgyn yn y chweched
dosbarth. Eleni gwireddwyd hynny
ac edrychir ymlaen at Iwyddiant
gobeithio i efelychu campau tim
Stephen Owen, Malcolm Allen a'r
criw ychydig 0 flynyddoedd yn 61. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Seren y gam yn y Borth oedd Simon
Murphy, 0'r Ceunant, ac roedd yr
ergyd am ei ail gOIyn syth 0 Serie A
ar bnawn SuI! Yroedd ei brofiad gyda
ail dim Uanbsns yng nghynghrair
Sain yn amlwg. Ar yr un adeg roedd
timau blynyddoedd cyntaf y ddwy
ysgol yn cyfarfod yn eu cwpan hwy.
Wedi elinear 0 gam, 1-1 oedd y sgOr
terfynol, ac edrychir ymlaen i'r ail
chwarae ym Mrynretail.

a nam eorfforol. Cynhaliwyd eu
Olympiad hwy yn Barcelona.Yn dilyn
cryn apello taer, penderfynwyd mal
yr Olympaid Atlanta mewn pedair
blynedd, bydd y ddwy Olympiad yn
uno. Cam pendant bwysig ymlaenl
Roedd 74 0 wledydd yn cystadlu, ae
roedd 50 0 Gymry yn nhfm Prydain
o 130. Cyfrannodd y Cymry yn hael
ym myd hyfforddi, gan fod nifer
ohonynt, tel Hywel, yn gweithio yn
y maes. Mae Hywel wedi bod yn
wsithqar dros yr anabl ar Gyngor
Chwaraeon Cymru ers 1982.

Cynhaliwyd y gemau yn y Patais de
Sport yn Madrid, ac roedd y stadiwm
yn lIawn gyda 12,0000 gefnogwyr
trwy'r amser. Yroedd diffiniad lIawer
o wledydd ar lefel anabledd yn
amrywiol iawn. Yn wir, roedd rhai 0
wledydd De America yn derbyn tlodi
fel anableddl Dyna Inl destun dadll

Yn slcr, gallwn ymfalchio yng
nqhvfraruad Hywel yn y maes pwysig
hwn. Cri am help sydd ganddo, a
theimla fod yr Olympiad wedi rhoi
cyfle edrych ar y cystadleuwyr am
eu gallu ae nid am eu hanabledd. yn
wir, buasai amser enillydd y ras
1500m yn Madrid wedi ennill y fedal
efydd yn Barcelona.

Gobaith mawr Hywel yw fod y
gymdeithas yn gyffredinol yn gweld
y gwaith 0 ymdopi a sialens yr anabl,
a dangos y gwerthoedd a'r ymdrech
y gallant ei roi i glybiau chwaraeon.

Hywel Evans yn derbyn Tlws y Mis.
Erbyn hyn mae Hywel Evans wedi
dychwelyd i'r Waunfawr wedt ei
ddyletswyddau ym Madrid fel is
reolwr tim Prydain yn y Gemau
Olympaidd Paramedical.Gemau yw'r
rhain i bobl a nam meddyliol, ae fel
arter fe gynhelir eu gemau hwy ar
wahan i'r gemau Olympaidd i'r rhai

CYNGOR CHWARAEON ARFON
Soniais am ffurtio y cyngor uchod ychydig 0 rifynnau yn 61.
Erbyn hyn mae pwyllgor y Cyngor wedi eyfarfod, ae f8
ddewiswyd cynrychlolwyr i wahanol adrannau y fwrdeistref.
Cynrychiolydd ardel Paris yw Dafydd Arlon Jones sy'n
adnabyddus i bawb yn yr ardal gyda'i gysylltiadau A Chlwb
Pil-droed Llanrug. Ef fydd y ddolen gysw,llt rhwng clybiau' r
arda) fydd yn ymaelodi A'r Cyngor (am y tAl rhesymol 0 £10).

Beth yw pwrpas y Cyngor? Yn o'r blaen.
bennef i uno gwahanol gampau Ynglyn ~ hyfforddi bydd eyfle gan
Arlon, fel y gellir anelu at wella C.Ch.A. i sefydlu cyrsiau hyfforddi yn
ansawdd chwaraeon yn y 61 yr angen. Gellir denu, gobeithio,
fwrdeistref. Credir yn gryf bod y galw erbenigwyr mewn gwahanol feysydd
yma ar gyfer trefnu, eynorthwyo a i'r ardal - byddai hynny yn amhosibl
hyfforddi. Mae un elfen bwysig iawn i glwb unigol ei wneud.
yma, set bod yn gyswllt rhwng Yn bersonol credaf fod sefydlu'r
clybiau unigol a'r gwahanol gyrlf - Cyngor yn gyfle i symud ymlaen yn
yn enwedig Cyngor Chwaraeon natblygiad chwaraeon yn Arlon, ac
Cymru - sy'n dosbarthu grantiau. 0 gael cetnogaeth gref y clybiau, gall
Mae lie i gredu mai, yn y dyfodol lIawer 0 fanteision ddeillio. Os am
agos, trwy gyrff fel Cyngor fwy 0 tanylion cysyllter a Dafydd neu
Chwaraeon Arfon y bydd Cyngor ag ysgrifenyddes y Cyngor, set
Chwaraeon Cymru yn rhannu eu Jennie Fletcher yn Swyddta Arfon
grantiau ac nid i'r clybiau unigol fel (Estynlad 509).

PROFI ABLEDD YR ANABL

-


