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BISTRO
PRIF DV BWYTA CYMRU

Y Bistro Llanberis yw hoff dy bwvte
ymwelwyr. Oyna ddaeth i'r amlwg
Gymdeithas Foduro'r R.A.C., papur
Gwledydd Prydain. Rhoddwyd bwyty

A'r hydref
wrth
y trothwy
bydd nifer 0
gymdeithasau'n
dechrau'u
rhaglen
waith
a
chynhelir digwyddiadau pwysig, fel eisteddfodau,
nosweithiau Ilawen, drarnau a gwyl werin yn y fro.
Cewch lawer 0 fanylion yn y rhifyn hwn o'r Eco.
Ceisiwch gefnogi cymaint ohonynt ag sy'n bosib.

ISGOTWR 0 LANRUG YN
CYNRYCHIOLI CYMRU

niter helaeth 0 bobl yr ardal hon a Ilu 0
mewn cystadleuaeth a drefnwyd gan
y 'Sunday Times' a Bwrdd Twristiaeth
uniigryw Danny a Nerys Roberts ar frig y

rhestr.
Pwrpas y gystadleuaeth yng Nghymru oedd dod 0 hyd i dy bwyta neu westy
a roddai wir "Flas ar Gvmru" gan ddefnyddio cynnyrch ffres Ileal ae
arddangos medr a dychymyg wrth ei gogi'nio e'! uyllwyno.
Yn y Ilun uchod mee'r actor Glyn Owen (sydd a'i deu/u yn henu o'r Groes/on)
yn cvilwvno'r wobr i berchnogion y Bistro, set Danny a Nerys Roberts. Ary dde
mae'r Aelod Seneddol Oafydd Wigley,

YMDRECH ARBENNIG
HOGIA DEINIOLEN

Ym mis Awst cynhaliwyd gem
snwcer dros gyfnod 0 12 awr gao
ieuenctid clwb snwcer Deiniolen er
mwyn codi arian at y 'C.A.T.
Scanner'.
Peiriant yw'r 'C.A.T. Scanner'
mae Ysbyty Gwynedd yn ceisio ei
brynu, sy'n darganfod 'cancer' yn y
corff. Mae'n
costio 0 gwmpas
£750,000 ac hyd yn byn maent wedi
casglu £15,000,
Casglwyd £310 gao yr Ieuenctid,

ac befyd rhoddodd Clwb Snwcer
Deiniolen rodd o£90 i wneud y swm
yn £400.
Hoffai'r hogiau ddiolch i bawb a
gyfrannodd,
i bobl busnes yn
Neiniolen ac eithrio un neu ddau. ac
yn enwedig i Fccws Deimolen am y
bwyd, y Siop Gig am y cig, ac i'r
Clwb Snwcer am fenthyg yr adeilad,
a'r golau, a'r rhodd 0 £90, Diolch
hefyd 1 John a Dafydd am eu
llofnodion ar y ffurflenni.
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Oydd Sadwrn a dydd Sui Medi21 a 22
roedd Alun Pierce 0 Lanrug ar draeth
ger Amlwch yn cynrychioli ei wlad
mewn cystadleuaeth
rvnqwladol
Pysgota Mer o'r Ian
Oewiswyd Alun. sy'n aelod 0 glwb
Pysgota
MOr. Bangor. i'r tim
cenedlaethol
eleni ar sail ei
Iwyddiannau mewn profion ae hefyd
ar sail ei ddeng mlynedd 0 brofiad fel
'sgotwr brwdfrydig.
Cyfaddefodd
mai pysgota (bob penwythnos, yn
ddi-feth)
a chyfarfodydd
a
phwyllgorau ynglyn a physgota sydd
yn dwyn ei holl amser hamdden.
Ategwyd
hyn yn bendant gan
Madwenei wraigl
Er mai trydydd (ar 01 Lloegr a'r
Alban,
gydag
Iwerddon
yn
bedwerydd)
oedd
Cymru,
mwynhaodd
Alun y profrad
a
gobeithia'n
fawr
y gall
eto
gynrychioli ei wlad y flwyddyn nesa,
pan gynhellr
yn Iwerddon
Cystadleuaeth Ryngwfadol Pysgota
MOr 0 gwch,

Mae angen rnwy a arian ar Ysbyty
Gwynedd
i brynu'r
peiriant
a
buasent yn bur ddiolchgar am eich
rhoddion.
Y cyfeiriad yw:
C A.T. Scanner Appeal.
Ysbyty Gwynedd,
Ffordd Penrhosgarnedd,
Bangor.
Yn y Ilun mae Mr D. Wilson ar ran
yr Ysbyty yn derbyn siec gan yr
hogia.

LLWYDDIANT
EISTEDDFODOL

J

,
Lowri Angharad
Roberts,
Bedw
Gwynion, L/anrug gyda therien a
chwpsn a enillodd yn Eisteddfod
Gadeirio/ Caernarfon ddydd Sadwrn,
Med; 29. Enillodd darian am ddod yn
gynta! am ganu'r Unawd 9-12 oed a
Chwpen Coffa Rhian Wyn am y
perfformiad
cerddorol gorau yng
nghyfarfod y pnawn. Dyma'r trydydd
fro mewn fair blynedd i'r cwpan ddod
i Lanrug - fe'i enillwyd y Ilynedd e'r
flwyddyn eynt gan Ffion Jon, Ffarm
Mlnffordd.
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Argraffwyd gBn WBSg Gwynedd
Cibyn, Csernerton
Cyhoeddwyd gyda chymorth
Cymdeithas GelfyddydBu
Gogledd Cymru

SWYDDOGION AGOHEBWYR
GOl YGYDD
NEWYDDION
CYFFREOINOl: Twrog Jones, 23
Glanffynnon, llanrug (C'fon 4051)
GOlYGYDD
ERTHYGLAU: Da~dd
Whiteside
Tomas, Bron y Nant,
Pontrhythallt, llanrug (C'fon 3515)
GOlYGYOD
NEWYOOION:
Amranwen
Lynch,
Gwyddfor,
Penisarwaun (llanberis 870575).
TREFNYDD
NEWYDDION
YSGOlION:
Iwan Lloyd Williams,
Bryn Idris, llanberis (870515)
DYDOIADUR Y MIS: Mrs. Jane
Roberts, 'Rallt Isaf, 3 Peny Bont,
Ffordd
Capel Coch, llanberis.
(871561)
FFOTOGRAFFYDD: Gwyndaf Jones,
60 Glanffynnon, Llanrug (C'fon 4669).
Gwyndaf Hughes, 20 Glanffynnon,
Llanrug (C'fon 77163).
Islwyn L. Jones, Y Garn, Bryn
Moelyn, Llanrug. (C'Ion 5874)
TREFNYDD HYSBYSEBION'
John
Roberts. Bedw Gwvruon, Llanrug
(C'fon 5605)
TREFNYDD GWERTHIANT: Arwyn
Roberts, Hafle, Ffordd yr Orsaf,
Llanrug (C'Ion 5510)
TREFNYDD ARIANNOL:
Goronwy
Hughes. Elthinog, 14 Afon Rhos,
llanrug (C'fon 4839)
TREFNYDD GWERTHIANT POST:
Mrs E. WhiteSide Thomas, Dolwar,
Llanrug. (C'fon. 4778)
GOHEBWYR PENTREFt: Dyma'r bobl
I gysylllU
nhw yn eich ardaloedd:
BETHEL:
Gerarm
Elis. Cilgeran
(Portdinorwic 670726'.
BRYNREFAIl: 0 G. ElliS, Gweledfa

a

tt.lanberis 871223)

CEUNANT:
Ifan Parry, Morwel,
(Waunfawr 321)
CWM-Y-GLO: Mrs Iris Rowlands,
Glarafon (Llanberis 872275)
DElNIOlEN: W.O.Wiliiams 6 Rhyd
fadog. Deiniolen (llanbens 871259)
DINORWIG. O.R Williams
2 Bro
Elldir llianberis 870671)
lLANBERIS: Mrs Jane Roberts, 'Rallt
Isaf, 3 Pen y Bont, Ffordd Capel Coch,
Llanberis (871561)
llANRUG:
Mrs Eirlys
Pierce,
Swyn-yr Awel (C'Ion 3776)
NANT PERIS: Mrs J.E. Elis, 8
Glanrafon,
Nant Peris. (Llanberis
870 733)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans, 9
Sycharth, (llanberis 872407)
TAN-Y-COED
Miss
Megan
Humphreys,
4 Tal Tan-y-coed
(Llanberls 870030)
WAUNFAWR: Mrs G. Jones, Rhandir
Mwyn (Waunfawr 626)

ATGOFION AM
GLWT~Y-BONT
Annwyl Olygydd,
Cefais un o'r orisu mwyaf ditvr yn
darllen hanes Clwt y Bont gan
Buddug.
'Roedd yr ardal yn fy
meddwl drwv'r gyda'r nos, fel yn
ami.
Mor ardderchog oedd yr hen ddull
o fyw, pawb yn adwaen ei gilydd,
mer gymdogol a pharod iewn eu
cvmwvnes. Rhywbeth yn y cspet
bron bob noson weitb. ae yn paratoi
at yr eisteddiodeu.
A'r SuI yn cael ei berchu, bran
pewb yn mvnvchu'r capel ac vn eu

CWMNI

II

SNWCER VN
LLANB~R
Gwelais yn yr Eco fod canolfan i
chwarae snwcer wedi agor yn y
pent ref. Rwyf yn falch iawn 0 glywed,
canys er pan wnaeth Park Lane gau,
eollodd hogiau ifane y pentref siawns
i ddysgu'r g~m ardderchog hon. BOrn
i a lIawer 0 fechgyn 0 fy oed yn Iweus
o gael dysgu'r gem, a threuliais oriau
yn 'lie biliards' efo 'Tom os' yn cadw
lIygad barcud arnom.
Dyma ddarlun 0 dlm snwcer yn y
flwyddyn 1957 - Tim B - fel y gelwid
ru O'r chwith i'r dde - Glyn Roberts
(Penbryn). Keith Roberts. Melrion
Evans, Allan Williams, Brian Jones,
John Rhys, Griff Huws.
Pob hwyl r'r Eco,
Griffith E. Huws
(gynl07
Stryd Siarlot, t.lanberisl.

Y RHIFYN NESAF
Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
HVDREF 31

'h
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O.N. Roeddwn yn byw yn y Teras
dros hanner can mlynedd yn al.
Morris oeddwn pryd hynny. Oes
rhywun
yn co n o y Ddrama
'Angharad'.
Oyma lun o'r cwmni,
mae fy nhad wrth y droell yn sefyll.

ANGHARAD"

TREFNYDD PLYGU: Edward Elias. 21
Glanffynnon, Llanrug (C'fon 3719)

Deunydd i law'r
golygyddion perthnasol
NOS FAWRTH
HVDREF 22
os gwelwch yn dda

dillad
gorau.
Bum adref
yn
ddtwe dder; 'roeddwn innau wedi
svnnu gweld y newid. 'Roeddwn yn
falch 0 ddarllen yr enwau gan Ivor am
yr hen dyddynnod sydd wedi eu
cbwelu. 'Roeddwn wed; anghofio
rhai ohonynt ond buen y daethant i'm
eof. 'Roeddwn yn tetcn hefyd 0 weld
llun Will Sam e'i hanes difyr.
Cofion cynhesaf at Clwt y Bont.
Eirlys Harneshaw
(Morris 0 Teras)

Pl YGIR VR ECO NESAF
NOS IAU HYDREF 31 YNG
NGHANOlFAN
WAUNFAWR AM 60'R
GlOCH

AP~L AR RAN Y GYMDEITHAS
Annwyl Olygydd,
Yn wyneb
yr argyfwng
eynyddol
sy'n
peryglu'r
Gymraeg ym mroydd Gogledd
Cymru mae Cymdeithas Yr laith
wedi penodi Trefnydd Ilawn
amser i weitbio yng Ngwynedd a
Chlwyd.
Cyehwynna
Sl s n
Howys, 23 mlwydd oed sy'n
hanu 0 Ystradgynlais, Cwmtawe
ac wedi graddio yn y Gymraeg
yng Ngholeg PrifysgolBangor, ar
ei swydd newydd yn vstod mis
Medi. Gwel Y Gymdeithas y
penodiad hwn fel cam pwysig
ymlaen
yn ei hymgyrch
i
amddiffyn
ein diwylliant
Cenedlaethol
ac i sicrhau
amodau
byw realistig
i'r
Gymraeg.
Fe wyddom 011 fod yna nifer 0
ffactorau amrywiol yn tanseilio'r
Gymraeg
heddiw;
diffyg
arweiniad,
ac, ar adegau,
polis;au
niweidiol
gan ein
Cynghorau, diffyg cyllid digonol
oddi wrth Lywodraeth Ganol
ynghyd a difaterwch c yffredin 01.
Gall neb wadu nad ydyw hi'n
unfed awr ar ddeg ar ein Hiaith,
hyd
yn
oed
yng
"nghadarnleoedd y Gogledd".
Ystyriwn y ffeithiau canlynol:
Gwynedd yw'r unig sir yng
Nghymru lIe mae mwyafrif y
boblogaeth yn dal yn Gymry
Cymraeg;
61 yw'r
canran
presennol. Ac eto, dagrau pethau
ydyw bod nifer y cymunedau
sydd a dros 75 y cant yn
siaradwyr Cymraeg yn Ileihau yn
enbyd 0 gyfrifiad i gyfrifiad, e.e.
ym Mon yn 1921 nifer y
cymunedau Cymraeg oedd 55,
erbyn 1981 y ffigwr oedd 28,

Nid yw'n afresymol i feddwl
erbyn 1991 mai Ileiafrif fydd y
Cymry Cymraeg yng Ngwynedd.
Yr hyn sydd i'w feio fwyaf am y
fath sefyllfa yw'r mewnfudo cwbl
ddi-Iywodraeth i Wynedd dros y
degawdau diwethaf. Daw mewn
fudwyr yma i fyw ar y stadau tai
di-angen sydd wedi codi fel
madarch dros bob man, 0
Harlech i'r Gaerwen, ac i renti tai
haf wrth y fil.
Cofiwn mai dim ond 50 y cant 0
blant ysgolion cynradd Gwynedd
sydd, erbyn hyn, yn Gymry
cynhenid. Gesyd hyn straen
aruthrol
ar Bolisi
Addysg
Gwynedd; nid yw'r Ilond Ilaw 0
Ganolfannau laith a sefydlwyd
gan Y Cyngor yn ateb realistig i'r
broblem 0 gymhathu'r plant
di-Gymraeg. Bellach mae holl
sylfaen Cymreictod Gwynedd
mewn perygl dybryd. Gwelsom
gyda dyfarniad
gwarthus
y
Triwbiwnlys ym Mae Colwyn yn
ddiweddar ba mor frau a bregus
yw Hawliau Suful sylfaenol
Cymry Gwynedd
a Pholisi
Diwieithog Y Cyngor Sir mewn
gwlrionedd.
Mae hen ddigon 0 waith gan
Gymdeithas Yr laith i'w wneud
yng Ngwynedd. Beth am gymryd
safiad pendant dros y Gymraeg
ae ymuno ag ymgyrchoedd y
Gymdeithas?
Mae gennym
gelloedd Ileol mewn nifer 0
ardaloedd yng Ngwynedd; Mon,
Caernarfon, Bangor, Meirion. Yn
sgil penodi
Trefnydd Ilawn
amser
mae angen
eich
cefnogaeth ariannol arnom.
Yn ystod y misoedd nesaf bydd
aelodau Rhanbarth Gwynedd yn
gweithjo'n
galed i drefnu
Cynhadledd Cynllunio ym Mon,
yn pwyso ar Bwyllgor Addysg
Gwynedd
i ddatgan
ei
gefnogaeth i Gorff Datblygu
Addysg Gymraeg, yn brwydro i
Gymreigio, ae atal toriadau yng
Ngwasanaeth lechyd y Sir.
Os hoffech wybod mwy am
weithgareddau'r
Gymdeithas
neu os hoffech wneud cyfraniad
at y gwaith cofiwch gysylltu a'r
Trefnydd Newydd
Sian Howys, Swyddfa'rGogledd,
12 Stryd Hennesey, Dinbych,
Clwyd.

Ty yn

AR 0800

Llanberis. Ffoniwch:
Llanberis 870695

TEGANAU
Peidiwch a thaflu hen
deganau. Buasal Clinic
Llanberis yn falch o'u
derbyn.
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'SNWCER O'R DIWEDD'
Dros ddeugain mlynedd yn 01 ffur6wyd PwyUgor 0 Gynrychiolwyr
gwahanol fudiadau yn Llanberis i drefnu croeso i ieuenctid y pentref
adref o'r Lluoedd Arfog. Cychwynwyd cronfa i adeiladu Neuadd
Bentref. Yr oedd hon i gynnwys neuadd gyboeddus, llyfrgeU,
ystafeUoedd pwyUgorau a darlitbiau, man i gynnal chwaraeon gyda
dau fwrdd snwcer ynddi yn bennaf at wasanaetb y bobl ieuainc.
Cafwyd pleidlais unfrydol bron, yn dangos fod y trigotion yo bleidiol
iawn i'r fenter.
Erbyn
heddiw
gwireddwyd
breuddwydion y trigolion, - ond nid
yn uniongyrchol, 0 ganlyniad i
ymdrechion
caled y Pwyllgor
gwreiddiol er mor frwdfrydig a
gweithgar yr oedd yr aelodau.
Anodd iawn yn 1945 oedd cael dau
ben lIinyn yngbyd. Yn 1956 cafwyd
Canolfan hardd i'r Henoed (a

ddaeth yn ganolfan bentref yn
ddiweddarach) trwy haelioni Syr
Michael Duff. Adeiladwyd IlyfrgeJJ
daclus yn ffordd Capel Coch gan
LyfrgeJl
y Sir.
Sicrhawyd
ystafelloedd pwyllgorau yn Angorfa
gan y Cyngor Cymuned. Yna yn
ddiweddar,
ychwanegwyd
at y
ganolfan, drwy garedigrwydd
y

Y tri vn cvnrycbroti y tair gang en o'r

TARO TANT

a
NOSON LAWEN
Mae Teledu'r Trr Glas, sy'n gyfrifol
am y ddwy gyfres bobloqaidd uchod
ar S4C, wrthi yn chwilio am dalentau
newydd j'w cynnwys mewn dwy
gyfres newydd. Maent yn cynnal
gwrandawiadau ar hyd a lied Cymru
rhwng Hydref 22 a Hydref 31. Bydd y
gwrandawiadau yn cael eu cynnal
rhwng 7 a 10 o'r gloch y nos, ac ar
Hydref31 byddant vn Ysgol Syr Hugh
Owen Isaf, Caernarfon. Mae 'na
wahoddiad i unrhyw ganwr, grwp
neu ddiddanwr sydd a diddordeb ac
yn meddwl
bod yr hyn sydd
ganddynt i'w gynnig yn addas ar
gyter y rhaglenni hvn. anton at Tir
Glas a gofyn am ffurllen ga.s os ydynt
am gael gwrandawiad.
Mae'r Cynhyrchydd, Huw Jones,
yn chwilio yn bennaf am gantorion a
grwpiau pop (yn hytrach na roc) ar
gyfer 'Taro Tant', cyfres sydd yn
anelu at ddarparu canu ysgafn at
ddant pawb, ac am gantorion,
pertion a digrifwyr sydd a phrofiad 0
weithio ar Iwyfannau nosweithiau
lIawen ar gyfer y gyfres 'Noson
Lawen'.
Dylid anfon at Teledu'r Tir Glas,
Maesincla. Caernarfon, Gwynedd,
neu ffonio Caernarlon 5766

Iluoedd arfog Owen 'Buddy' Jones,
Bert Thomas, Huw Alun Roberts.
Hwygafodd
y gem gyntaf ar y
byrddau newydd.

Bwrdd Cynhyrchu Trydan, ac fe
gafodd
Llanberis
ei neuadd
chwaraeon.
Cafwyd popeth
a
obeithiwyd amdanynt 0 ffynonellau
erailJ - popeth ond dau fwrdd
snwcer.
Dros ddeng mlynedd yn 01 dan
gadairyddiaeth
y Cynghorydd
Cymuned
Ken James
Jones
penderfynwyd
ymestyn diwrnod
CarnifaJ Llanberis i Wythnos 0
weithgareddau
gyda'r bwriad 0
rannu'r elw i gynnal breichiau
mudiadau'r pentref. Erbyn heddiw
cydnabyddir Canrifal Llanberis fel
un 0 gamifalau mwyaf poblogaidd
Gogledd
Cymru
gan ddeno
cannoedd 0 bobl i Odol Goeden
bob blwyddyn. Un o'r mudiadau
sydd wedi elwa yn ystod y deng
mlynedd
yma ywtr Ganolfan.
'Roedd aelodau'r Pwyllgor Carnifal
yn benderfynol 0 gael dau fwrdd
snwcer i'r ganolfan.

Y fJwyddyn hon, ddeugain
mJynedd yn ddiweddarach, drwy
ymdrechion
brwd y PwyJJgor
Carnifal yngbyd a llafur caled llawer
iawn 0 drigolion
gweithgar
Llanberis cwbJhawyd gobeithion
aelodau Pwyllgor 1945.
Y diweddar annwyl La) Jones,
gwas hynod 0 ffyddlon i'r pentref a
archebodd y byrddau. Chwith yw
meddwl na chafodd fyw i'w gweld
yo daclus yn eu lIe priodol. Ond fe
erys y byrddau
fel teyrnged
gweladwy iddo ef a llu 0 gyfeillion
eraill a roddodd eu hysgwyddau dan
yr iau heb gyfri'r gost, a mawr
obeithir y cant barch haeddiannol
gan yr oesoedd a dde].
Nod Pwyllgor
1945 i godi
Canolfan i Lanberis oedd £7.500.
Cost dan fwrdd snwcer i'r ganolfan
ei hun heddiw yw £7.500! Ydi, mae
pethau wedi newid!
A.J

PARADWYS FFWl
Rhaglen gymuned newydd
Theatr Bara Caws

Roberts, Bryn Fon, ValmaiJones,
Sian Meredydd
a dau wyneb
newydd i'r ewmni - Phil Reid ae
Erfyl Ogwen Parry.
8ydd y rhaglen sr daith yng
Ngwynedd
0 ddydd
Mereher
Hydref 2 hyd ddydd Sadwrn
Hydref
12, ac yna 0 ddydd
Mawrth 29 Hydref hyd ddydd
Mercher Taehwedd 6.
Caiff pobl bro'r Eco gyfle i
fwynhau'r
perfformiad
yn
neuadd Ysgol 8rynrefail Llanrug,
nos Lun Taehwedd 4 am 7.30.

Sioe yn defnyddio
yr holl
elfennau theatrig gan gynnwys
can a dawns yw Paradwys Ffwl
ae mi fydd yn olrhain hanes
'Diwyglad 1904-5' ae yn pwvso a
mesur dylanwad
ae effaith y
eyfnod byr emosiynol hwnnw ar
ddacblygiad y genedl Gymreig.
Bu sawl
diwygiad
yng
Nghymru ond hwn oedd vr olaf, a
rhai yn fyw heddiw gyda cof byw
iawn ohono.
Dyma flas o'r
cvtnod, ei hiwmor, ei hagrwch,
eyfnod 0 dlodi ae angen pan
(medd rhai) ddaeth yr Ysbryd
Glen I Gymru a meddiannu
eneidiau a ehalonnau ei ph obI.
Cyfnod medd eraill pan ddallwyd
Cymru 0'; gwir phroblemau gan
grefydd ffug.
Mae'r Angylion a Satan yn dal
yn ewffio
am teddtenneu'r
ddaear. Ar 01 ildio i Satan am yn
hir daeth yn 1985, ae mae'r
Angylion yn berod i frwydro am
eneidiau eto. Mae'r gwrthdaro yn
hegar er brydiau ond mae hen
ffefryn
yr Anterliwt
'Y Ffwl'
wastad
er gael i ofalu fod
ehwarae teg - ia hyd yn oed i
Satan!
Cewch
gyfle
i fwynhau'r
eynhyrchiad
newydd yma yng
nghwmni hen ffrindiau - Cefin

r---------------

CYMDEITHAS
CYFFURIAU
GWYNEDD
Mae Cyngor Cyffuriau Gwynedd
wedi trefnu cwrs undydd i rai sydd yn
fodlon mynd, fel siaradwyr gwadd, i
glwbiau a chymdeithasau.
Mae gofyn am wybodaeth cywir a
manwl am yr hen aflwydd yma sydd
wedi taro ein cymdeithas mewn tref a
chefn gwlad.
Os oes clwb, neu gymdeithas, a
hoffai
gael sgwrs ar y pwnc
'Camddefnyddio
Cyffuriau'
yna
ymofynner
trwy
Iythyr
ag
ysgrifennydd y Cyngor.
Y Parch J. Aelwyn Roberts,
Swyddfa Cvffurlau Gwynedd,
Yr Hen Ficerdy,
Stryd Waterloo,
Bangor.

TYMOR 1986

bydd

CWMNI DRAMA LLANBERIS
yn cyflwyno

Y TYWYDD MAWR
Anfonwn wahoddiad
cynnes i chi ymuno a
ni yng nghanhennau
BRO ECO'R WYDDFA
o Ferched y Wawr

(Comedi mewn tair act)
gan Gwynfor

Bethel - yr ail nos Fercher
Deiniolen - y drydedd nos
lun
llanrug - yr ail nos Fawrth
Waunfawr - y bedwaredd
noslau
Bydd cwpaned 0 de a
digon 0 groeso i chi

Mrs Ann Pritchard
Madryn
Stryd Newton
Llanberis LL55 4HN
Ffon: (0286) 871231

-

am fanylion, cysyllter

a
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Gohebydd: Mrs J.ne Roberts, 'A.ltt
IHf, Ffordd C.pel Coch, (U.nberis
871561)

DtOLCH - Dymuna Mrs Heulwen
Jones, Gwenda, Aled a theulu'r
diweddar
Lal Jones, Cyncoed,
ddiolch 0 galon i'w cymdogion a
chyfeillion
am bob arwydd
0
gydymdeimlad,
cymorth
a
charedigrwydd a ddangoswyd tuag
atvnt vn eu profedigaeth 0 golH priod,
tad a thaid eariadus a gofalus, a mab
annwyl Mrs Dinah Jones. Diolch
hefyd am y blodau a'r lIu cardiau a
lIythyrau rhy niferus i'w hateb yn
unigol.
Diolch i'w gweinidog, y Parch
Trefor Lewis ae i'r Parchedigion
Gwynfor Williams, Atun J. Hawkins a
Meirion
Lloyd Davies am eu
gwasanaeth ac yn arbennig i Carys a
Gwynfor ae i griw vr Ambiwlans a Dr
O.P. Jones.
Dymunwn ddioleh hefyd i Mr
Myrddin
Pritchard
am
y
trefniadau
angladdol
gofalus.Dioleh am y rhoddion hael a
dderbyniwyd a chyfrannwyd swm 0
£808 tuag at Adran Geriatric Ysbyty
Bryn Seiont.
Dymuna teulu y diweddar Evan
Wilson Hughes ddiolch 0 galon i'r
rhai fu yn gymorth i gasglu £850 i'w
roi yng nghronfa'r galon, Ysbyty
Gwynedd, Bangor.
Dymuna
Mrs Nellie Williams,
Baladeulyn, Stryd Newton, ddiolch i
bawb
am
bob
arwydd
0
garedigrwydd a dderbyniodd tra bu
yn Ysbyty Gwynedd ae ar 61 dod
adref.
Dymuna teulu'r ddiweddar Catherine
(Katie) Jones, gynt 0 Penlon, ddiolch i
bawb
am
bob
arwydd
0
gydymdeimlad a ddangoswyd tuag
atvnt yn eu profedigaeth. Diolch yn
arbennig am ofal staff Ward Gwyrfai,
Ysbyty Bryn Seiont. Diolch hefyd am
y rhoddion hael tuag at y Ward
honno.
Dymuna teulu'r oolweddar Betty
Parry, Glan y Don, Stryd Fawrddioleh
i bawb
am bob arwydd
0
gydymdeimlad a ddangoswyd tuag
atynt yn eu profedigaeth lem.
Dymuna Ann a Ken Hughes, 21 Stryd
Goodman, ddioleh 0 galon i'w teulu
a'u eyfeillion am y lIu anrhegion a
chardiau a dderbyniasant ar aehlysur
eu priodas yn ddiweddar. Diolch yn
fawr.
Dymuna Joan a Dafydd Hughes, 1
Stryd Thomas, ddioleh yn tawr iawn
I'W teulu, cymdogion a chyfeillion am
y earedigrwydd a ddangoswyd tuag
at Lliwen tra oedd yn derbyn triniaeth
yn Ysbyty Gwynedd yn ddiweddar.
Dymuna Mrs Gwyneth Parry a Carys

ddiolch i bawb am yr arian a'r
anrhegion a dderbyniodd Carys ar
gael ei dewis i fod yn weinyddes yng
Ngharnifal Llanberis.
Mae Mr a Mrs R. Vaughan a lona, 1
Rhes Cambrian, yn dioleh 0 galon i'w
teulu, cymdogion a ffrindiau am y
caredigrwydd a ddangoswyd tuag at
y Weinyddes lona yn y Carnifal.
Dioleh yn fawr.
ADFERIAD IECHYD - Dymunwn
adferiad iechyd buan i'r rhai sy mewn
ysbytai ac i'r rhai sy wedi dychwelyd
gartref, neu'n wael eu hieehydgartref
- Mrs Clara Roberts, Anfield a Mr
lorwerth Prydderch, Rhes y Cae.
SlOP NEWYDD - Llongyfarchiadau i
Mrs Jill Skott a'r teulu ar agor siop
newydd 'Garth Maelog Pet Centre' ar
y Stryd Fawr. Ein dymuniadau gorau
iddynt ar y fenter newydd hon.
LLONGYFARCHIADAU I Derlwyn Thomas, Gwynant ar ei
ddywedd'iad ~ Christine Godfrey 0
Birmingham.
I Linda Prydderch ar ddod yn ail yn
Aas Talysarn.
I Nerys a Danny Roberts, Y Bistro, am
ddod y gorau 0 holl dai bwyta Cymru
mewn cystadleuaeth
'Taste of
Britain', oedd dan nawdd Bwrdd
Croeso Cymru.
I Mrs Pauline Griffiths, 28 Bronllyd,
Gaerwen, MOn (merch Hilda a Bob
Williams,S Rhes y Vaynol) ar ennill
gradd BEd (allanol). Mae Pauline ar
hyn 0 bryd yn ath rawes yng
Nghaergybi
I Robin Huw Owen, 90 Maes Padam
ar ei ddyweddiad a Helen Minto 0
Gaerdydd.
I Mair Wyn a Norman David Jones, 8
Stryd
Yankee,
Llanberis
ar
enedigaeth merch fach, Monica Wyn
Jones.
1 Hr a Mrs Wilfred Wyn Davies, 5
Olgra Terrace, Llanberis, ae i Mr a
Mrs Gareth Jones, 4 061 Eilian,
Llanberis, ar ddod yn nain a thaid am
y tro eyntaf. A hefyd i Mrs Kathreen
Williams, 10 061 Ellian, Llanberls ar
ddod yn hen nain am y tro cyntaf.
DIOLCHIR 0 galon i bawb am yr holl
gardiau,
arian ae anrhegion
a
dderbyniodd Monica Wyn Jones.
Y MUDtAD SANT lOAN - Cynhaliwyd
cyfarfod ar ran Mudiad Sant loan,
adran Llanberis yn Festri Capel Coch,
nos tun. Medi 23 a 30 am 7 30 Mae
croeso I unrhyw un ymuno a'r
dosbarth cymorth cyntaf. Os am
ymuno ewch i Festr; Capel Coch ar
nos Lun. Gobeithir dechrau dosbarth
ar wahan i bobl Ifane y pentref.
Y CWM NI DRAMA - Hydref 11,
cynhelir noson lawen gan Hogia'r
Ddwylan yn neuadd Ysgot Brynrefail
am 730. Arweinydd y noson fydd

Charles Williams, ac fe gymerir rhan
gan artistiaid eraill Aiff yr elw i
Gronta Theatr Faeh Gorffwysfa. Pris
£1. Trefnir bws ar gyfer y noson, yn
eychwyn 0 Maes Derlwyn am 6.45 a
stopio ymhob bus-stop. Enwau i Siop
Eryri, neu aelodau'r Cwmni Mae'r
Cwmni yn parhau i gasglu hen
bapurau newydd ac yn ddiolchgar
iawn ohonynt.
CYDYMDEIMLAD
Ar Fedi 2, yn 60 oed, bu farw Mrs
Elizabeth {Betty) A. Parry Glan y Don,
Stryd Fawr yn Ysbyty Gwynedd,
Bangor.
Estynnwn
et n
cydymdeimlad dwysaf a'l phriod
Cledwyn, y plant Eleri a Valerie. ei
mam, Mrs Sally Williams, el brodyr
a'i ehwiorydd a'r teulu 011 yn eu
profedigaeth.
Medi 8, yn 58 oed, bu farw Mrs
Buddug Bryniog Hughes, 4 Rhes
Fictoria
yn Ysbyty
Gwynedd
Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf
a'r plant Sheila ac Alfred a'r teulu i
gyd yn eu profedigaeth.
Estynnwn ein cydymdeimlad a Mrs
Susan Roberts,
061 Eilian ar
farwolaeth ei brawd, Mr William
Parry, Bangor.

Estynnwn ein cydymdeimlad a Mrs
Nancy Closs Williams, 19 Stryd
Newton ar farwolaeth ei mab yng
nghytraith, Mr Norman Williams,
Caernarfon.
YSGOL DOLBADARN
LLWYDDIANT
CERDDOROL
Llongyfarchiadau i Crispin Hawkins
ac Angharad Rudkin, y ddau 0 safon
4, ar eu IIwyddiant mewn Arholiad
Gradd 3 i Gorned. Enillodd Angharad
radd anrhydedd. Da iawn blant.
CYDYMDEIMLWN yn fawr iawn
Mrs Rita Morris,
y gegin,
ar
farwolaeth ei chwaer, Mrs Betty
Parry, Glan y Don.

a

CROESO'N OL i Mr Wilbert Davies y
gofalwr wedi eyfnod 0 waeledd.
Rydym yn falch iawn o'i weld yn 61
wrth ei waith.
CROESAWN Mrs Smith i Adran y
Babanod, hi yw athrawes y Dosbarth
Meithrin. Gobeithrwn y bydd yn
hapus yn ein plith.
ARIAN BYW - Cyflwynwyd siec 0 £50
o Gronfa'r Ysgol i Gronfa Arian Byw
yn ystod Eisteddfod Genedlaethol y
Ahyl.
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Tybed a all rhywun adnabod y
bachgen tua 7 neu 8 oed vrna. Mae'n
mwynhau ei hun ar ei gwch moduryn
y Cei yng Nghaernarion (oddeutu 30
o ftynyddoedd yn (1) Cliw i chi mae'n byw yn Llanberis ers sawl
blwyddyn ond yn enedigol 0 Fethet.
Cliw arall- mae'n adnabyddus drwy
Gymru erbyn hyn, yn rhinwedd ei
swydd, ae wedi bod ar y teledu
droeon. Na, nid yn canu
Lfun gan Dafydd Hughes, 1 Stryd
Thomas, Lfanberis.

DRAENOG

YN EISIAU
GOHEBYDD
NEWYDDION
PENTREF
I LANBERIS

Un o'r genod sy'n
glanhau'r tlofftydd yng Ngwesty-'r
Ficrorta. Llanberls yn gwagio'r
fasged sbwrlel heb sylwi af yr
ambarel oedd un 0" gwestelon wedi
ei roi yno I sychu Gorfu iddi hi a'r
glanhawyr eralll fynct drwy hen
fagl8u bin yn lIawn 0 hen fagiau te a
phob math 0 sbwnel i ehwilio am y
teclyn traffenhus. Cofiwch fOd yn
ofalus lie rhoweh eich amberel pan
fyddwch yn y Fie 0 hyn ymlaen.

Cysyllter a Mrs
Jane Roberts, 'Rallt
Isaf, Ffordd Capel
Coch, Llanberis
neu unrhyw un o'r
Golygyddion

II

~GWYNETH ROBERTS

==(Siop E. Wilson Hughes gynt)
=84 Stryd Fawr, Llanberis
==Ffon: 870491
PAENT, PAPUR WAL
TEGANAU, CARDIAU
S MELYSION
ANRHEGION

Ffon: 870202

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

--

GWASANAETH TACSI

Teisennau
Priodas, 8edydd _
Pen-blwydd ae ati,
Peis, Rholiau Sosej,
Pasteiod, Teisennau Hufen,
Teisennau Plat, Torth Gyrains etc.

BECWS ERYRI
Stryd Fawr, Llanberis 870491
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DYDD LLUN DIOLCHGARWCH
gan Enid Jones, Talysarn
(Parhau)
LLONGYFARCHIADAU:
- I Miss Fiona Jones, Ael y Bryn,
Stryd Newton ar ennill Diploma
R.S.A. mewn Gwaith Swyddfa yng
Ngholeg Technegol Bangor.
- I Adrian Wakeham ar ddathlu ei
ben-blwydd yn 21 ar Fedi 26.
YN YR YSBYTY:
Anfonwn eln
cyfarchlon I Mr T. Salisbury Roberts,
Waterfall View sydd wedi derbyn
triniaeth
lIawfeddygol
yn Ysbyty
Gwynedd; Mr Llew Roberts, 38 Stryd
Fawr sydd wedi dychwelyd gartref 0
Ysbyty
Gwynedd.
Dymunwn
adferiad iechyd buan i chwi ac i Mr
Aled Owen, Stryd Siarlot sydd yn
wael ei iechyd gartref
DIOLCH: Dymuna Mr Hugh Peris
Pritchard, Dinorwic House ddiolch yn
fawr iawn i'w deulu a'i gyfeillion am y
lIu cardiau a'r dymuniadau
da a
dderbyniodd
tra y bu yn Ysbyty
Gwynedd ac ar 01 dod adref.

MARWOLAETH'
Trtst lawn oedd
clywed am farwolaeth sydyn Ethel
Jones, 30 Maes Padarn yn 59 mlwydd
oed. Estynnwn ein cvdvmdetmtsd
dwysaf a'i phriod Dick a'i phlant
Maldwyn a Sheila a'r teulu 011 yn eu
profedigaeth.
SWYDD NEWYDD: Dymunwn pob
IIwyddiant i Mrs Carys Williams,
Graianfrvn. Stryd Newton ar el
phenodi vn Nyrs Plwy Deiniolen am
flwyddyn.
Bu Carys am sawl
blwyddyn yn nyrs yn y Clinic yma yn
Llanberis. Gobetthrwn y gorau idol.
Dymuna Mrs Mary Lynn Carr, 86
Maes Padarn, ddiolch 0 galon i'w
theulu, ffrindiau a chvrrrdoqion am
eu caredigrwydd a'u dymuniadau da
tra roedd yn glafyn Ysbyty Gwynedd,
Bangor.
CYFARFOD SEFYDLU· Dydd Sadwrn
Hydref 26, cynhelir cyfarfod sefydlu y
Parch Gwynfor Williams, YH. BEM,
yng Nghapel Jerusalem am 2 o'r
gloch ac am 630.

CYFLE NEWYDD
Awgrymodd
Mr Dafydd
Elis Thomas,
Aelod
Seneddol
Meirionnydd
Nant Conwy, a Llywydd Plaid Cymru, y dylai pawb
sy'n darllen papurau
a chylchgronau wythnosol
Cymraeg weld yr
argyfwng
presennol
mewn cyhoeddi
yn gyfle i gydweithrediad
oewydd.
Mewn datganiad
0 Swyddfa'r
cynnig atodiad tebyg ei gynnwys i'r
BLaid yng Nghaerdydd,
galwodd
papurau
erefyddol
ae cnwadol
Dafydd
Elis
Thomas
am
presennol.
Gellid darparu hefyd
gydweithrediad
newydd
rhwng
atodiad llenyddol. yn ymwneud a
gwahanol
gyhoeddiadau
ac am phob agwedd
ar gelfyddyd
a
astudiaeth fanwl i'r posibilrwydd 0 diwylliant hefyd, 0 bosib wedi ei
sefydlu un eyhoeddiad wythnosol
gefuogi'n ariannol gan Gyngor y
cenedlaethol.
Celfyddydau.
geUid hefyd trafod
Dywedodd Mr Thomas: 'Daeth y efo S4C a fyddai modd cynnwys
cyhoeddiad
diweddar
ynglyn a deunydd tebyg i'r hyn ydd yn
dyfodol Papura u' r Herald yn sgiJ ymddangos yn yr unig gyhoeddiad
adolygiad Cyngor y CeLfyddydau 0 Cymraeg (neu ddwyieithog)
sy'n
gyllideb y Faner, ac er nad oes
ymdebygu i atodiad lliw y papurau
unrhyw ofid ar hyn 0 bryd ynglyn a SuI presenool, sef Sbec. Mae'n sicr
dyfodol y Cymro, fe fu beirniadaeth
fod yna gyhoeddiadau craill y gelhd
ar faint cynnwys y papur.
ceisio eu cyd"cithrcdiad
mcwn
'Gofynnaf felly os y""r amser yn cynJlun 0 'r nalur ~rna.
addas j astudio posibilrn')'dd 0 ddod
.Byddai angen ymddincdolaelh
a'r adnoddau j g}d at ei gi)ydd i gencdlaethol i g) nry chioli ) rhai
gynhyrchu un cyhoeddiad C)'mraeg
~ddaj'n ei ddarllen. i "archod ei
safonol ei ddiwyg a phoblogaidd ei annibyniaeth
ae i ic:rhau
fon
apel.
dylunio. go'"od a ch) nn"1 .
'Dymn'r math 0 syniad s)dd gen 1
'Fe cUid cc~jo i }nllun fell)
mewn golwg. Credaf y gellid
na" dd C) hoeddu , ) n og) tal a
eyhoeddi papur a fyddai'n cynnwys
buddsoddiad C) falafol.
newyddion
a chwaraeon
a'i
'Ar un adeg pan fo'r C) fT)'Ogau
gyboeddi ar y Sul. Mae'n wir na fu lleol)n y papurau bro) n ffy nnu. nOr
Sulyn yng Ngwynedd yo Uwyddiant
cyfryngau radio a theledu ) n cael
cefnogaeth helaeth, rydym ni'n colli
masnachol. ond dangosodd cyfnod
cyhoeddiad
byr ei gyhoeddi fod yna awydd i eyfle i ddarparu
ddarllen papur o'r fath. Yna gellid
cenedlaethol
wythnosol Cymracg.
darparu atodiadau a fyddai'n cynnig
BachwnMyrarD~ngpresennol
deunydd
darllen
i'r gymuned
mewncyhoeddiiddodateingilyddi
amaethyddol
a'r cymunedau
sefydlu darpariaeth
dellwng o'r
gwledig mewn cydweithrediad
a'[ gymdeithas Gymraeg ar gyfer y
nawdegau.'
rhwydwaith
papurau bro. Gellid

CLWB ERYRI
YN DDEG AR HUGAIN OED
Cychwynnir ar dymor newydd o'r
Clwb - ei ddegfed tymor ar hugain yng ngwesty Gwynedd, Llanberis
nOI Wener, Hydraf 4 am 7.30 o'r
gloch, pan y ceir darlith gan y Dr
David Owen Ysbyty Gwynedd,
gyda'r Dr Raymond Williams,
Waunfawr yn lIywyddu. Gwneir apel
arbennilg ar i'r 011 o'r aalodau fod yn
bresennol yn y cyfarfod agoriadol
hwn, pan y bydd angan ethol tri
aelod nawydd yn ogystal. Ar 01
blynyddoedd fel Bardd y Clwb, mae

Mr Llion Jones wedi ymddiswyddo
gan ai fod wedi symud i fyw i ardal
arall, 8 diolchir iddo am ei gyfraniad
hynod a chyson iawn. V swyddogion
am eleni yw - Llywydd: Y Dr R.S.
Williams, Waunfawr; Is-Iywydd: Mr
Me uri 9 Eva n s, Cae rna rf 0 n ;
Trysorydd: Mr leuan Ellis Jones,
llanberis gyda Mr Rol Williams,
Waunfawr yn Ysgrifennydd. Mr
Stanley Owen, Llanberis yw'r
cofnodydd.

Y dydd o'r blaen roeddwn yo eistedd yn syrjery'r doctor. Yr oedd cryn
nifer 0 bobol yno o'm blaen a phawb yn dawedog feJ pe baent wedi dod i'r
penderfyniad, cyn gweld y doctor, nad ocdd gwellhad iddynt. Daeth dyn
mewngwth 0 oedran i mewn, tynnodd eigap gan edrych o'i gwmpasa nodio
ar hwn a'r llall, ac o'r diwedd dyma fo'n mentro dweud wrth yr agosaf ato
"Tydi'r flwyddyn 'rna wedi mynd heibio'n sydyn, deudwch, bydd yn
Ddiolchgarwch gyda hyn." Dechreuodd pob un roi ei bwt i mewn, fel pe bai
rhyw hud a roddwyd arnynt wedi ei dorri - ie, pawb ond y fi, gan i'r gair
'diolchgarwch' ddod a lIu 0 atgofion yn 61 i mi - arwydd 0 henaint medd
rhai!
Byddwn wrth fy modd pan ddoi Tymor chware marblis oedd yr
yn Ddiolchgarwch - y trydydd dydd Hydref i ni, a phob un yn meddwl y
Llun ym rnis Hydrefy byddem nl yn byd o'r rhai gwydr oeddganddyntei gynnal ym Mro'r Eco. Nid ai fy 'togo pedwar' a 'togo dwy' a'u
nhad na'r dynion erail1 i'rchwarel ar lliwiau cymysg yn codi rhyw
y diwrnod arbennig yma, ac rwy'n
edmygedd ynom ni'r genod, fel pe
SiYtTeu bod yn colli tal diwrnod 0 baem yn berchen y Crown Jewels.
waith am aros gartre i fynd i'r Daw yn amser cinio, a phob un yn
moddion. Tydi petha wedi newid?
diflannu fel llygoden i dwll. 'Ail
Byddai selogion y capeli wedi
dwyrn' fyddai cinio dydd Llun
ca e l "da li a d '. r h a i ohonynt
Diolchgarwchyneintyni,sefyrhyn
deirgwaith,
ar y dydd Sui, ond a fyddai ar 01 0 Datws Popty dydd
dyrna'r diwrnod y cai }' rhai hynny
SuI (arwydd pendant fod y gaeaf ar
nad oeddynt mor selog yn ystod y ein gwarthaf) a chyflenwad ffres 0
flwy ddyn, eu C) fie i roi eu diolch 1 foron a rwdan wedi eu cymysgu a'u
Dduw am eu cynnal a'u cadw, ac berwi. Pam tybed fod cinio mam yn
'rwy'n si\\:r y byddai'r cyfryw raj yn blasu yn wahanol i'r gorau allaf fi ei
cysgu'n dawelach y noson honno 0 wneud heddiw?
W) bod eu bod wed I sgwario
eu
Cyfarfod y prynhawn am ddau O'I
cownt
gyda'u
Creawdwr
am gloch - a dyna i chi sioe. Y babis
flwyddyn arall. Gan fod digon 0 newydd i gyd yno am y crandia ac yn
sgethwrs ar gael y pryd hynny, i utganu eu moliant dros y capel, ac
wasanaethu'r SuI, dyma gyfle gwych
ambell i hen jero bach yn rneddwl
ar y dydd Llun i gael clywed y 'local
nag oedd lesu Grist yn ei glywed ac
talents' yn cymryd rhan - ac i ni'r yn curo ei esgidiau newydd yn erbyn
plant 'roedd hyn yn rhoi pleser nid cefn y sedd. 'Chlywyd yr un gair a
bycban. Ambell un ddim yn gallu ddywedwyd o'r Set Fawr, pe bai ots
darllen yn dda iawn, ac wedi dewis am hynny. Cyfarfod ar ben: yn 61 i'r
pen nod go anghyfarwydd,
a ty am de. Erbyn hyn byddai ias yr
byddai'n nos arno ar hanner y Hydref i'w deimlo, a chwrlid 0 eira
darllen. Un arall wedi dewisemyn a cynta'r tymor ar gopa'r Wyddfa _
heb ei hastudio rhyw lawer ymlaen
Lan pia hi. Ar 61 te cae) ehwarac
!law, ae wedi dod i'r ail ben nil) yn gyda'n teganau, mam yn gwau - a
ffeindio'n amI mai emyn 'deehrau'r
hitha'n ddydd Sul ... 0, ia, Dydd
flwyddyn' ydoedd. Ami ond bychan
Llun Diolchgarwch ydi hi teo
iawn, cofiaf ofyn imam, 0 weld y
Yng nghyfarfod yr hwyr byddai
sawl a gymerai ran wedi diflannu i cyne )r hen 'stejars'_ G\vy(ldem ni'r
rywle ar ddiwedd canu'r emyn - plant yr union enlyn a lediaJ hwo a
"Ble mae 0 "vedi mynd mam, ydio hwn - "Pob peth ymhelJ ac agos";
wedi mynd at Iesu Grist?" - yr ocdd g\l,:~'ddem hefyd y Salm a ddarllcnid
yn anodd i f~' mam ddal heb gan y nesa i gymryd rhan ..
ch,,'crthin. oherwy dd ,,·edi m) nd ar ., Arglwydd ein lor, mor ardderchog
ei liniau )T ocdd ) g\\ r hy na\liS, a'i
.. ," a hyd heddiw erys cymal 0
ben ar sedd } Set Fa,,'r a'r weddi ambell i hen sant y byddai'n
dista\\f\\ _dd (lethol lra 'roedd yn fraint cae I dilyn 01 ei droed }'T1 fyw
ceisio C) ch"1 n ei "'eddi yo fwy nag yn)' cof - "diolch i Ti 0 Dad am dy
a allai Ilnoner un ei oddef, a d6i ofal trosom ... " '''rwyt Ti'n gla-y,.'io
ambell i eb) chiad a phesychiad o'r ar y drwg a'r da ac yn peri j'th haul
g) nulleidfa i dorri ar) distawrwydd.
gOdl ... ", clywn lais yn dweud "chi
\\'ern c)farfod y bore byddai'r
'd' I nesa, Mrs J ones ,. , ... Y . .. b'"'-,
plant yn casglu at ei gilydd ae i ...Fi? "Twm chi sy' nesa i fynd at y
ffv. rdd a ni i chware. ie chware a Doctor." "0, ia ... diolch yn fawr"
hitha'n ddydd Sul! - weI, dydd Sui
...
bach beth bynnag, onid oeddym
"0, Gwyn fy myd, pan oedd\\ln gynt
ne" )'dd fod yn y Cwrdd Gweddi?
Yn lIanc di boen .. :'
~--------------------------~

GANGSTER CHICAGO
AR LWYFAN YR URDD

Bydd y Cwmni Theatr
Cenedlaethol
yr Urdd yn perfformio
gwaith
newydd
sboo,
sef
o fel prif giangstar y ddinas honno.
miwsical ar y testun CHICAGO
Er iddo yn ei dro t)'gwth ac ymo~od
yn ystod y Pasg 1986. Mae'r
a lIadd, nld felllofrudd y eofir cf yn
sgenario wedi ei ysgrifennu gan
bennaf
ond fel dyn cyfrwy:),
Emyr Edwards a'r gerddoriaeth
gwleidydd
a
giangstar.
gan H uw Chis well.
a chyfaill
en y, ogion yr U nol
Mae'r ston wedi ei seillo ar fywyd
Daleithiau. Mae ei stori'n hynod ae
Murray Humphreys. neu'r Hump
yn ddramatig.
Y mae P myr
fel y galwyd ef yn ei ddydd yn yr
Edwards wedi ceisio dal yr ysbryd
Unol Daleithiau.
Cymry oedd
yma yn y miwsical ne,,·)dd. Mae
rheini MurTay Humphreys ac yr
Cwrnni'r Urdd eto'n torri newydd
oedd yntau'n cydnabod ci waed
yn y Theatr yng Nghymru.
Cymreig. Yn wir Llewclla oedd enw
ei ferch, ae y mae hi'n dal i fod yn
Os am ragor 0 wybodaeth: Emyr
fyw. Un 0 giangstars
enwocaf
Edwards 26, Windsor Road. Radyr,
Chicago oedd Humphreys
yn ei Caerdydd.
(Ffon:
Caerdydd
ddydd, a dilynydd Al Capone ocdd
843855)

5

DEITHASOL LLANBERIS

CANOLFAN GY

Pleser o'r mwyaf ydyw gennyf gyhoeddi wedi pedair blynedd 0
waith caled fod y gwaith ar y Ganolfan uchod wedi ei gwblhau. Mae
Neuadd Chwaraeon helaeth wedi ei chodi ynghlwm wrth yr ben
adcilad gyda chegin, storfa a thoiledau. Mae'r ben neuadd a'r
ystafell bwyllgora wedi eu haddasu ac mae maes parcio hwylus i
ddal deugain 0 geir.
Mae wedi bod yn waith anodd ar brydiau, ond credaf fod y
PwyJJgor Rheoli wedi gwneud camp eithriadol a medrwn fel Pentrcf
ymfalchlo yn ern canolfan, yn siwr y mae yn un o'r goreuon ym
mhentrefi Arfon.
Mae'r datblygiad wedi mynd ymlaen
er dros bedair blynedd ac yn ystod )
cyfnod yma mae llawer o'r pentrefwyr
wedi cwyno nad oeddynt yn gwybod
beth oedd yn digwydd ar y safle.
Felly pcnderfynodd y Pwyllgor y dylid
rhoi adroddiad cynhwysfawr yo y wasg
pan ddeuai'r gwaith i ben Ccisiaf felly
gyflwyno'r ffeirluau fel bod pawb yn
deall yn union SUI yr aeLhpwyd ymlaen i
ddatblygu'r safle.
Cychwynnodd
y Ganolfan wrth gwrs
fel Clwb Pensiynwyr. Adciladwyd hi yn
1956 gao MIchael
Duff, y Faenol,
Diddorol oedd darllen llythy r 0'r cyfnod
hw nnw gan Mr O,T. Williams,
y
Rheolwr, yn egluro i Mr Fisher, Tyddyn
Eilian, mai CI\\'b i'r hen chwarelwvr
Iydda i'r adeilad,
a dim ond ar
achlysuron
arbennig y byddai bawl i
ferched ddod I mewn, iii hynny gyda
cbaniatad y P,,'yllgor. Rocdd Bo\\ ling
Green i fod oddl allan ar) Odol a s" lit )
flwyddyn fyddai'r rhent a'r C'I", b i fod) n
gyfrifol am} l rethi.
Bu'r
ad~ilad
yma yn ddigon
Il",·yddlannus.
gyda ne",idiauau'r
pentrcf
yn dcfnyddio'r
Ncuadd
)n
rheolaidd,
Treuhai'r
hen ch\\arelw"r •
orlau difvr
vn
*"
.;
..vr ..v<;lafell hamddcn
•yn
ymgomio. gwyho'r tclcdu a darllcn y
papurau dyddiol. Pan ddaeth y newydd
trist fod y ehwarcl yo cau, <;iom hefyd
oedd deall fod Clwb y Pensiynwyr ar
werth gyda g,\cddill y chwarel.
Bu'r misoedd
oesa[ yn gyfnod
pryderus
ac ansicr ia\vn yn banes y
Ganolfan,
Roedd yn rhaid Pf) nu yo
deli-oed. a chan mai ond £4,692 9,5
oedd ar gael, pcnderfynw}d
gwneud
ynlhohadau
am grantiau gan y Cyngor
Sir a'r Swyddfa Gymreig,
Rhaid )on yn y fan hon am yr ymdrech
arbennlg a \\'naed wedi rhytel I gasglu
arian ae adeiladu Canolfan Scfydl\v} d
Pwyllgor ym mis Medi 1944 8 dyfynnaf
o'r c(.)fnodion: 'I drafod •" moddion
gorcu i ddangos gwerthfa" rogiad 0
\\'asan3cth dynioo a mcrchcd icuainc yr
arda1 <;ydd yn y Lluocdd Arfog pan
dd}ch\\elant
i' .... cartref:
Olddorol ydyw darUen cofnodion y
P"'yJlgor yma, a gyfarfu yn rhcolaidd am
flynyddoedd
lawer, Gweilbias3'nl
yn
galed iawn i gasglu arian ac I gael tlr i
adeiladu'r
Ganolfan.
Sion1edig mac'n
debyg ocdd y swm a gasgl ....'yd sef
£2.221,0.8 ac fc'i Ilcslciriwyd gan goslau
y cyfnod. Hwyrach eu bod yn rh~
ucheigeislol yn cu cynlluniau, oheT\\)dd
dyma oedd ganddynt mcwn gol\vg a
dyfynnaf:
I. Nt!uadd yn dal 1000 gyda IIwvfan
gallc!) ar un talccn
2, L1)frgell
3. Comnliltcc Room
4, Billiard Room g) da 3 b\\'rdd
5 Recreation room & other small game~
6. YstafelJ deJa\\ nSlo a PhY,)lcal Training
7. Dwy Leeturl! Room
8. YSlafcll i Glinic
9. Lavatorlc,
Cenlral
{leating,
Canteen.
Digon ) dyw dwcud na fcdrwn ond
edmygu
cu hymdrcehion
an1
ymroddgarwch
i bentref Llanbcric; a
diolchwn Iddvnt
am eu haT\\eaniad a rhoi
•
ynom nlnnau y dYhcad i fynd ymlaen
gyda'r gwaith a cheisio gwireddu
y

Ire ud dwy d 0 scfydlu
Ca no lf a n
gyrneradwy } n ... Pentref.
Erbyn Rhagfy r 1969 rocdd ) Gronfa
wed I cynyddu gyda llogau i £4,692.Y.·
(yn ) r hen arian) a dyma'r swm oculi ar
gael I geisio pn nu'r adcilad.
Dyrna'r sefyllfa ariannol ar ~ pryd
Cost vr
adeilad oedd £6,000
•
Cost addasu, peintio etc £2,54.c; 79
Ar •vr 16.4.70 rhoddwvd
bld~rdal 0
•
£600
Ar yt 15.7,71 ralwyd £5.400
Costau cyfreit hiol £ 150
Costau cvfrcithiol
£30
•
Ym mrs Gorffennaf 19; I derbyniwyd
gran l y S,,") ddfa G} mrerg 0 £4,11
Ym rms Rhagfy r 197 J derbv niwyd grant
y Cvngor Sir) £2.746
Diolch 1 baw t, a fu'n ewenhio mor aled
yn> cyfnod yrn gyda'r pryrn nt
Yn y c\ farlod bl} n) ddol a g) nhnh\\)d
) m nlio; j\tehcfin 19;2 c') hoeddYo '"d bod
)r hen GllAb } Pcn<;J}nYo}T )n alAr )n
ciduo,) penlref, a ( \ m.1 ;"C'ofnod, •\1ne'r
Gal10lfan G) mdei' ha)ul \ n a\\ r yn eiddo
) pentref fel clu\~n, ~1ae i fyny inni
"ncud " defn) dd goreu ohoni:
r\gorn'yd ) n sIA)'ddogol gan Michael
Duff ar )' 26 llydreC ] 972.
Bu defnydd eithriadol ar y Ganolfan
) n Y,lOd y bJynyddocdd canlynol gan
fudiadau'r
penlrcf ond mac'n dt!b)g
mai'r tueddiad yn ein mysg oedll nad
oedd t;to ddjgon () adnoddau ar g)-fer y
bobl Icuamc. C) feln\\ yd )'n ami gan
am!)\\ 0 aclodau r P\\} Ilgor ac )'n IAir
dyma'r g\vyn ocdd i'\\, chlywed ar y
stryd: 'Oes dim mOdd gwncud rhy",bcth
ar gyft!r )' bobl leuamc"
Fe ddaelb ~ cyf1e pan soniw'yd am
adciladu
Canolfan
Amgylcheud
yn
Llanb\!ris.
Mac'n ymddang()s bod dau neu dri
\\em dod at el gilydd I drafod ~
posibalrwydd
yma,
Dr Bassett,
Amgueddfa
Gencdlaethol
(·ymru. Dr
Tonl Prilchard, Gwarebodfa
Natur a'r
diwcddar Hcnauur a.H. O\\en. Mat!'r
son cyntaf am Ganolfan o'r fath i'w weld
)'11 I ~an)ard ar y I 1 Rhagfyr
1973 pan
ocdd trafodacth yn :--.rhy'rArgl\\,) ddi a r
)' C~nllun Tn-dan yn Ninorwig.
)' m Mav..rth 1976 caf\\yd cyfarfod 0
gynrvchiolYo'yr
y Bwrdd Trydan,
y
C)ngor Sir a'r C'yngor Dosbartb. ae yno
fc docrbyniw) d mewn cglA'yddor i
adetladu Canolfan o'r fath ond Cod yno
adnoddau ar gyfcr y bobllcol fel neuadd
ch",araeon.
Mc\\n cyfarfod dilynol ar j 17 Mai
1976 dyma gofnod sydd yn )'mddango ,
•Dywed"''Yd gan gynrychiul\\}' r ATfon
eu bod yn cefnogi'r cynllun ond nad
oedd dlgon ° adnoddau ar gyfer} bohl
leol. fel "hist drives, cinema nt!u theatre
badmInton
a ch\\'araeon
eralll.
P\vysleisiwyd y dylai fod yn yr adcilad
1\V\
0 adnoddau
i'r bobl icualnc.'
•
Oy" ..cdwyd y byddal c)nllunlau
yn
barod yn nes ymlaen, Tua'r amscr yma,
fc gafwyd gwrthv"ynebiad cryf () bentrcfi
cyCagos. Yr oedd} nt am i Gyngor Arfon
bcndcrfynu sut}r oedd)r anan)'n cael
el wario ac y dyhd rhannu'r arian rhwng
)' pcntrcfi eraill ocdd wedi dioddcf yn
sgi! y gwaith ar ~r Orsaf Drydan.
G\\'naeu yn ghr i'r c}nrychiol"''Yf nad
oedd gan y Cyngor yr hawl i ddwcud
wrth y Bwrdd sut i ",'ano cu harian, ac
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mai'r unlS obaith oedd ganddynt oedd
dvlanwadu ar , Bwrdd Canolog i roi'r
adnoddau an enrheidiol •
vn •vr adeilud.
Fe newidwvd ) cvnllun gan ~ Pcnseiri
iN" rvfhau llawr \ :'I;euadd a chodi'r
nenfw d ar !er chw araeon
Yrn rm Gorffennaf
1977 derbv• niodd
Prif \\ eithredw r rfon tr 0 L Jane ,
lvthvr gan , BlArdd Can 10 yn dweud
eu bod '" edi penderfy nu c\ frannu tn
chYonner ~ go t 0 adelladu'r Ganolfan
Am ,Ichedd I fo,
n, I !oIA
rn 0 £9050 00 Er
• •
h, nn,
\ r oedd
rhal
vn dal i
IArthlA) nebu'r datbl)giad ac ) n g\\ ncud
hynny yn g) hocddus. 0 ganl) nlad bu
raid i Brif Weithred\\ r ) C) ngor SIr a
Phrif \\'citbredwr
C}ngor Arlon f) nd i
1a\\ r i Lundain ym mi Medi 1977 j
ddwyn pcrswad ar Swyddogion y Bwrdd
i fynd ymlaen cl'r c>'nllun a bod y duau
Gyngor yn cefnogi'r datblygiad.
Roedd y Bwrdd ar Y Pf) d yn bryderus
jawn eu bod §'u bwriad i wario swm mor
eniawr}n Llanbcris yn groes hwyrach i
dd)' muniad y bobl leol. Bu bron la\\ n
inni golli'r cwb\\ I oherv.ydd dadleuon
angh) frifo! )' penlrefi e~ fagas ac mae'n
fwy oa thebyg na C)ddai gennym yr
adooddau diweddaraf yma ) n L1anbcrls.
yn 1978 syfrdanwyd aclodau P"'yllgor y
Ganolfan
G) mdcithasol
pan
ddy\\-edodd Dr Bassett, Cyfar\\'ydd\\'r yr
Amgueddfa Genedlaelhol
nad oedd yn
bO~lbl paratol adnoddau I adloniant yn
Oriel Eryri, fe'l g\\ahoddwyd i gyfarfod
Ilawn 0 Gyngor
Arfon ae yoo fe
ddywedodd )' byddai'r Amgueddfa )n
c;,frannu tuag at roi eSI}niad ar y
Ganolfan Gymdclthasol
f) ddai'n rhoi
adnoddau ar gyfer ieuenctld yr ardal.
Rhaid dlOlch I \1r D L. Jones am ei
g}franlad yn dod a phers",'ad ar yr
Amgucddia Gcncdlaethol.
a thynnu ci
syl\\ i'r ffaith fod gand<Jynl gyfrifoldcb i
bobl Llanbcris.
Oaeth 11,th,
.. .. r 0 GaeTdvdd
..- "n 1979" n
dweud > bydd31 cyfranlad 0 £9( ,000 1
Bwyllgor y Ganolfan Gyn1deilhasoll roi
eSlyniad ar yr hen adcllad.
Wedi cynnal C) farfod C) hoeddu , ,r
oedd ) n eglur nad oedd genn) m ddlgon
o arlan i adciladu Canoltan a ~ynl!!I\\~ci
v• noson hun no. Pend~Tf" • nodd ,•
Pwyllgor
wncud
)mCh"1118U
I'r
posibilrn)dd
0 granliau IT,,>'r C)nllun
Cymorth l'retul, defn~ ddlO ) C) nllun
ereu gwaith ell: adciladu aT ) cyd a'r
B\\'rdd 'I r\.. dan. Penderf\'n\\'\
"'.,,, d hef\ d
ofyn I G)ngor Ch"nraeon
C)mru am
.#

..

..

..

grant
Er ein holl •"mLlrcchion caYosom cin
IIe ..It: trIO bob ci:lm n'r ffordd. S) rthlodd y
C\.,nHun Co,morlh Trctol am fud v.
Swy ddfa Gymreig yn di<;g\\ yl eh\\ arter y
gost () gronfa leol ae nid ol'ddynt yo
barod I dderb)' n y £90.000 fcl c)'fri:lniad
Ueol.
Nld oedd yn boslbl n1) nd ymlaen
gyda'r Cynllun Crcu Gwaith. Y syniad

wrth gwrs ocdd i'r Pwyllgor fod yn
g}' frifol am y defnyddiau a hwythau daJu
i'r gwcithwyr Daeth atcb gan Gyngor
Arfon yn dweud ei bod yn amhosibl
gyda'r adnoddau oedd ganddynt ar gael,
i s) mud ymlaen Er i'r Bwrdd lrydan
dderby n cynllun a baratowyd gan Adran
Dechnegol Cyngor Arfon ac ill deimlo
am g) fnod o'r diw cdd dyma gychwyn,
C8\\'Om air ganddynt yn dweud ci bod
) n amhosibl iddynl ddod I meWD ar y cyd
oherlAydd tom ar eu g\variant hwythau
fel lIawer awdurdod arall yn ) eyfnod
\nla
•
Cafwyd trafodaetb gyda s\\'Yddogion
Cyngor Ch\\'aTaeOn Cynlfu a chawsom
ar ddeall mai'r unig ffordd i ennill grant
oedd sefydlu clwb yn y Pentref. Roedd
yn faler cymhlt!lh a rhoddwyd ar ddcall
nad oedd yn bosibl i'r Clwb Pel-droed
ein cynorthwyo
am cU bod cisocs cl
ch) nlluniau eu hun31n g) da phryruant }
cae pel.drocd etc. Erby n hyn wrth gwrs
yr ocdd JJawer ohonom yn tcimlo yn
ddigon digaJon. \Vedi'r holl b\\'YUgorau.
a'r )'mdreeh, nid ocdd gcnnym ddim i
ddangos.
Pcnodwyd
pensaer ar y 30ain 0
Fa\vrth 1981. \cf C\\ mni ap Thomas a'u
Partnenaid, Bangor. ~1r Les Hughes (un
o'r partneriaid) a fu'n cydweithio a oi yn
ystod y datblygiad ac mae cln dyled Iddo
yn fa",r
Bu ) n amyneddgar,
yn
foneddigaidd
He ) n cithriadol
drylwyr
g~da'i waith. Bu gyda nl wrth gwrs )n y
cyfnod y sonial amdaoo yn fiaenorol a
bu 0 gaffaeliad ma\\'r i'r PW)'llgoT,
NC"ldllA')d} c~nlluniau saw Igwaith,
a loc I'r p"} lJgor oedd gorfod torri ar y
g"'relddiol. ,or ocddem wedi cyrracdd y
et) IIfa lie! 'r oedd yn rhald adeiladu 0
fCIAn ) S\\ marian oedd aT gael
') mlaen a ni, a phenod\\~d
W,O.
Cia) ton. Bangor, adeiladwyr j godi'r
adellad. Diolchwn i'r cymerwr yma am
inni orfod torri rhyw gymaiot ar y
cy ollun eto Ira yr oeddynt yn adeiJadu, a
bu'n amyocddgar 13\\n. Dechreuwyd )'
g\\8lth
mis
Hydrcf
1982,
Tro~gl'" yddwyd yT adeilad ioni ar )'
22ain 0 Fai 1984, Cawsom gefnogacLh
clthriadol gan y Cyngor Cymdeirhas yn
~stod y blynyddoedd yma, ae mae ein
d) led )'11 fa",r iddynt. Dcrbyni\\')'d swm
° £ 1.600 ganddynl rhwng 1978 a 1983.
Pan oeddem
mewn c)' fyng-gyngor
) nglyn
g\\'resogi yr adeilad newydd
cawsom gyfraniad 0 £5,000 ganddynt
tuag at ) gos!. 0)' ma'n \\-Ir Gyngor b)'w
> n gwclthio er lies yr ardal. Talwyd ar
dysty!>grifau adeiladu gan yr amgueddfa
o Ga\'rdydd ac cr methu \\'eithiau mac'r
C\\bl wedi el dalu ae )'n \\ir dros yr
adde\\ id, scf £96,718.30.
Mae'n dyled
yn fawr iddynl hwythau am wneud y
datblygiad yn bosibl.
Cost yr estynlad ar ddi\\edd y dydd
ydy\v £100,548.69.
Ein diolch calon
hefyd i Bwyllgor y Carnifal am rodd 0

a

£100 yn 1978 ae am yr addewido£5,OOO
tuag at yr adeilad. Ni fu raid ei wario ond
yr oedd yn gymorth i fynd ymlaen yn
weddol obeithiol 0 wybod hyco
Penderfynodd y Pwyllgor ailaddasu'r
hen adeilad a chafwyd y CTF j mewn i
wneud y gwaith. Maent wedi bod gyda ni
am f1wyddyn. Gyda'r llafur felly am
ddirn, y gwariant am ddefnyddiau ydyw
o gwmpas £4,000. Ein diolch i'r bechgyn
yma a'r swyddogion am waith eithriadol,
ac wrth weld ffrwyth eu llafur ni fedrwn
ond gresynu na fyddai gwaith parhaol ar
eu cyfer. Mae'[ gwaith yn dod i ben yr
wythnos yma a dymunwn yn dda iddynt
yn y dyfodol. Well done bois!
Mae'r
mudiadau
wedJ bod yn
defnyddio'r
Neuadd Chwaraeon ers
blwyddyn a mwy tra roedd y gwaith yma
yn mynd yrnlaen, ond mae eyfle iddynt
yn awr syrnud yn 61i'r ystafell bwyllgora
sydd wedi ei hymestyn. Gobeithio y
bydd Ymwyafrif yn ei chael yn ddigon ar
gyfer ei gofynion.
Agorodd y Neuadd Snwcerr ar yT ail 0
Fedi 1985 ac mae'n rhoi boddhad mawr
i bawb ohonom rwy'n siwr 0 weld y
defnydd a wneir ohoni.
Diolch yn gynnes iawn i Bwyllgor y
Carnifal am eu rhoddion haelionus, set
dau fwrdd snwcer a 50 0 gadeiriau.
Rydym 011 yn sylweddoli yr ymdrech a'r
gwaith caled sydd wedi mynd ymlaen ers
bJynyddoedd
trwy weithgareddau'r
Carnifal i godi swrn 0 arian mor
sylwcddol.
Gwariwyd £7,500 am y
byrddau a £479 am y cadeiriau, ac yn
unol a'r cofnod 0 bwyllgor Mai 1979
'Bod addewid gan Bwyllgor Carnifal
LJanberis 0 £10,000 tuag at ddodrefnu'r
Ganolfan er lies ieuenctid y pentref. yr
ydych wedi cadw at eich zair ac mae'r

pwyUgor yn ddiolchgar ichwi,
Mae Uawer 0 gymwynaswyr
wedi
cyfrannu i'r Ganolfan.
Amgueddfa Leehi Gilfach Ddu - dioleh j
Dr Dafydd Roberts a'i griw am lawer 0
waith haearn ar y saOe, giatiau etc.
Rheilffordd yr Wyddfa - gwaith haearn
cto - gols ar gyfer 5 bob ochr a rhwydi
pel fasged.
Pwyl1gor Cae Chwarae 061 Elidir, am
ddau fwrdd tennis.
Teulu'r ddiweddar Mrs Squies am srof
yn y gegin.
Mrs A. Evans. Arfon Terrace am y
boilar dwr poeth.
Mr W.H. Jones, trydanwr, Mr Tccwyn
Roberts,
plymar,
Mr Idwal Lloyd
Roberts.
Mr Kenneth Jones. Blaen
Ddol, Mr Richard Jones. 061 Elidir. Mr
Meirion Evans,Gwynedd
Restaurant
Diolch yn arbenmg
i'r chw 10I)dd,
aelodau y gwahanol fudiadau a ddaeth i
lanhau y Iloriau yn ddiweddar. Diolch i
Mr William Potts. Macs Padarn, y
gofalwr, a gafodd waith ychw anegol yn
ystod y datblygiad. Mae gair da iddo gan
yr holl fudiadau.
Cyn terfynu,
mae'n ddyletswydd
arnaf v. neud apel arbennig ar ran y
Pwyllgor i holl ddefnyddwyr y Ganolfan.
Mae wedi bod yn y, aith anodd a ehaled
adeilad a'r hyn ~ mac'n ei g) nnig inni un
ac 011. Bvddwch ofalus, deCn) ddiwch y
lie gyda pharch. Mae breuddwyd 1944
wedi el gwireddu, a dyrnunwn yn dda
iddi i'r dvfodol,
•
Yn gywir,
Francis Jone ... Y grifcnny dd.
Cledw •\-n J one" Cadeirv • dd
EUN\n
. Jones.Trv rvdd.
John William , I -\- zrifennv
- dd.

.-

y Parch Alun Hawkins

Mr Derek Jones
Y Cyng. Francis Jones
Y Cyng. Brian Jones
Y Cyng. Kenneth Jones
Mr 11loma~ John Roberts
Mrs Helen Sharp
Mrs Gwyneth Clarke
Mr Iorwerth Jones
Mr Gareth Jones
Mrs Margaret Fleming
Mr Kenneth Jones
Mr Memon Evans
Mrs Hannah Jones
Mr Clcdwyn Jones
Mr John Williams
Mr William Jones
Mr William Roberts
Mr Eury,'yn Jones
Mr Idwal Lloyd Roberts
Mrs Vera Griffiths
Mr Cledwyn Parry
Mrs M.B. Hughes
Mr Bert Parry
Mr ffor Jones
Mr Tom Jones
Mr Eurwyn Thomas
Mrs Eiddwen Thomas
Mr Dafydd Parry
Mr Trefor Edwards

,

Eglwy:, Sant Padarn
Cyngor Sir Gwynedd
Cyngor Bwrdeistref Arlon
Cyngor Cymdelthas
capel eoch
Clwb y Mamau
Eglwys Gatholig
Clwb yr Anabl
Y Band
Babanod
Clwb Badminton
Clwb Snwcer
Sefyd1iad y Merched
Y mddmedolwr
Owb leuenetid
Capel Nant Padarn
Capel Jerusalem
Y mddiriedolwr
Capel Gorffwysfa
UTdd Gobaith CynlTU
Capel Prcswylfa
Clwb yr Henoed
Plaid Cynlru
P",yllgor y Carnifal
Clwb PeJ-droed (Juniors)
Cly,b Pcl-droed
Y~gol Feithrin
Y Blald ufur
py,')llgor Ras )'f Wyddfa

IDRWSIO'R
TELEDU
NEU'R
RADIO
FFONIWCH ...

W.J.GRIFFITH
PLYMAR
A GOSODWR
GWRES CANOLOG
PANT TIRION, LLANRUG
FfOn: CHrn.rfon 3248

GOSODWRSWYDDOGOL
SYSTEMAU
GWRESOGI OlEW
GWRES BP
AeJod 0 'r Natlona'
Aaaocletlon
of
Plumbing end MlCh-

Inicall
S.rvk:el
Contrllcton.

Dim un da!iIJrhy fych.n,
Dim un d8I(J rhy 'SWf•.

I

_..-,

Y Byrddau Snwcer

ond ymfalchiwn ar ddiwedd ~ dydd yn )'r

CYNRYCHIOLWYR Y GWAHANOL FUDIADAU AR
BWVLLGOR RHEOLI'R GANOLFAN
Y Rheilhor.

MWVNHAU GWEITHGAREDDAU
VN Y GANOLFAN

•

on
a

DEINIOLEN
Ffon:
LLANBERIS 870545
Gwasanaeth 'run diwrnod
os ffoniwch cyn 10 o'r
gloch y bore

Pel-droed a Badminton yn y Neuadd.

Mae'r Neuadd Chwaraeon ar agor ers dydd llun 30 0 Fedi, 1985.
Yr Is-ysgrifennydd yw Mr John Williams, Eirianfa, Ffordd Capel
Coch, llanberis. Cysylltwch ag et i hurio'r Neuadd Chwaraeon
a'r ystafell bwyllgora. Rhif ff6n: 871254.

LLANBERIS JUNIORS' 8

Dyma lun tim pel-droed Llanberis Juniors yn 1958. Rhes 61:Arwel Jones, Keith
Roberts, Dafydd Davies, Gareth Huws, filion Roberts, Alan Jones.
Rhes flaen: Myrddin Owen, Cecil Jones, Trevor edwards, Stanley Roberts,
GrIff Huws. (Diolch i Griff Huws am gael benthyg y Ilun.)

ARDAL YR ECO
Hen arda' Dlnorwig, Fachwen a lLanbabo,
Llanberis. Llanrug, holl ardal yr Eco,
Daeth newid mor fawr mae'n anodd dy
'nabod,
Wedi mynd mae'r tyddynnod a phob rhyw
hen hafod.
Cymdeithas a chwalwyd ym mhob cwr o'r
frol
Aeth crefft a thraddodiad ar goll yn Y 9ro!
Cymdeithas ddlawledig a ddaeth yn ei lie,
Rhyw epil 0 Loegr, 0 ddlnas a thre'!
I Gymru a'r lalth nld oes ganddynt barch,

Dnd mynnu ei lIadd hi a'i gweld hi mewn
arch;
Dlnistriant ddiwylliant cerddorol a lien,

Cau drws y gorffennol ar ardal mor hen.
Mae rhai'n dall go'io y gorthrwm a', clais

o weithio'n

y chwarel dan landlord 0 Sai.!
Bywydau a gollwyd i'r frest oedd yn gaeth,
Hen ddyddiau y piser a thatw. a lIa.th.
A beth am ddyfodol, aU neb byth ei weld?
Ond cofleidio'r gorffennol fel cr.ir ar hen
seld.
Pwy fydd yma mewn amser yn siarad yr
iaith?
A fydd yma Gymro yn fyw ac mewn
gwalth?
John V. Morris
Ahianf.
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Pontins. Cynheliry gystadleuaeth ym
Mhrestaty. Hyfforddir y band gan Mr
Nicholas Childs.

GOHEBYDD:

W.O.

Williams,

6

Rhvdfadog (llanberis 871259)
RHUBAN GLAS - Credir mai unwaith
erioed y daeth Coron yr Eisteddfod
Genedlaetholl Odeiniolen. Ond eleni,
am y tro cyntaf fe dybir, y daeth
Rhuban Glas i Ddeiniolen. Fel y
gwelwyd yn y rhifyn diwethaf o'r Eco,
enillydd y Rhuban Glas i offerynwyr
dros 19 oed yn y Rhyl eleni oedd Mrs
Annette Bryn Parri, Cynefin.
Mewn noson gymdeithasol
a
gynhaliwyd yn Nhafarn y Tarw nos
Lun, 16 Medi, mynegodd Mrs Clarice
Roberts pa mor falch 0 Iwyddiant
Annette
ydoedd
pentrefwyr
Oeiniolen a Oinorwig. Fel arwydd 0
ddiolehgarweh am ddod a chlod i'r
pentref, cyflwynodd Mrs Roberts blat
i Annette. Ar y plat, mae lIun du a
gwyn 0 'Cynefin', lIun 0 walth y
ffotograffydd
Mr Malcom Griffith,
Gallt-y-Foel.
PLAID
CYMRU
- Cynhaliwyd
cyfarlod 0 bwyllgor y gangen yn y
Ganolfan yn Ninorwig nos Fawrth, 17
Medi. Cwblhawyd y gwaith 0 drefnu
rhaqlen gweithgareddau
ar gyfer
1985-86, a bwriedir cwblhau'r gwaith
o gasglu aelodaeth erbyn diwedd mis
Medl.
Yn dilyn cyfarlod
y pwyllgor,
cafwyd eyfarfod yng nghwmni Mr
Oafydd Wigley A.S. Cyfarlod 'agored'
oedd hwn, ae fe'l eadeiriwyd gan Mr
Gwyn Parry. Talwyd y diolchiadau
gan Mr Huw Thomas.
Dyma restr y gweithgareddau am
1985-86:
Hydref 7 - Cyfarlod blynyddol yn y
Ganolfan am 7 o'r gloch.
Hydref 24-27 - Cynhadledd Plaid
Cymru, Neuadd y Oref, Caergybi.
Tachwedd 13 - Noson 0 Gawl a Chan
yn y Ganolfan am 7 o'r gloch.
Rhagfyr 14 - Cinio Nadohg yng
Ngwesty Victoria, Llanberis.
Chwefror 13 - Noson yng nghwmni
Mr Richard Morris Jones. Yn y
ganolfan am 7 o'r gloch
Mawrth 1 - Cinio GWyI Odewi ym
Mhlas Tan Dinas.
Ebnll 30 - Noson yng nghwmni
cangen Rhiwlas. Yn y ganolfan am 7
o'r gloch.
Mehefin 21 - Taith Ddirgel.
Gorffennaf 12 - Helfa Orysor.
Gwneir apel ar i'r aelodau gefnogl' r
gweithgareddau uchod.
TRIP AM DDIM - Odydd Mercher, 16
Hydref, bydd rhai 0 drigolion ardal
Eco'r Wyddfa'n teithio i'r Ganolfan
Oeledu (HTV) yng Nghaerdydd ..
Byddant yn cymryd rhan mewn
cystadleuaeth
BWRLWM
BRO.
Dyma'r cystadlaethau
ynghyd a'r
rhai a fydd yn cynrychioli ardal Eco'r
Wyddfa:
1. Parti Canu - Merched Bethel a

Llanrug.
2. Sgets - Rhai 0 aelodau Sefydliad y
Merched, Oeiniolen.
3. Rhywun i actio gydag actor neu
actores enwog - Delyth
Parry,
Llanberis.
4. Digrifwr - Mr David Wyn Evans,
Deiniolen.
5. Triawd - Genod Ty'r Ysgol,
Dinorwiq.
OND - mae angen lIond bws 0
gefnogwyr
brwd i fynd gyda'r
cystadleuwyr i Gaerdydd. A wnaiff y
saw I sy'n dymuno mynd, Honio un
o'r ddau enw isod mor tuan ag sy'n
bosibl os gwelwch yn dda? Yeyntaf
i'r felin gaiff falu I!
Mr Gwyn Parri. Deinlolen (Llanberis
871330)
Mr Geraint Elis, Bethel (Felinheli
670726).
EISTEDDFOD GWAUN GYNFI- Mae
swn hogi arfau a pharatoi prysur i'w
glywed mewn amryw gylchoedd yn y
pentref ar gyfer yr Eisteddfod uchod
sydd i'w chynnal
yng nghapel
Ebenezer, ar Sadwrn, 26 Hydref. Bu
pwyllgor yr Eisteddfod yn eyfarlod
nos Lun, 23 Medi, i gwblhau'r
trefniadau,
a rhagwelir
y gellir
disgwyl
Eisteddfod
safonol gyda
chystadlu brwd ymhob adran. Ofer
fyddai'r
eystadlu a'r paratoi heb
gefnogaeth y selogion, felly cofiwch
gadw'r dyddiad yn glir fel y medrwch
fwynhau'r tri eisteddiad.
CLWB 200 Y SEINDORF - Dyma
enlllwyr mis Awst·
1. £25 Mr W.O. Williams,
6
Rhydfadog; 2. £15 Mr Meuflg Parry.
Llanrug; 3. Mr K. Williams, Arlon
House. Deiniolen.
Enillwyr Medi:
1. £25 Mrs E. Morris, Ffordd Deiruol.
2. £15 Mr K. Evans, Marian Terr.; 3. £5
Mr B. Williams,
Arfon
House,
Deiniolen.
Y SEINDORF - Gan fod y Seindorl yn
dathlu ei ben blwydd yn 150 oed
e le ru, gwahoddwyd
ael o dau'r
seindorl i Oafarn y Tarw nos Lun, 16
Medi. Cyflwynodd
y dafarnwraig,
Mrs Clarice Roberts, lun lIechen 0
waith Mr Gwilym Tate Williams i'r
seindorl.
Ers blynyddoedd
bellach, mae'r
seindorf yn ymarler mewn adeilad a
adwaenid fel'lloftt felin'. Mae'r lIun a
dderbyniwyd yn rhodd yn dangos y
felin gyfan, yn union fel yr ydoedd ar
un adeg.
Oerbyniwyd y rhodd a thalwyd
diolch i Mrs Roberts ar y Hordd ac am
y Iluniaeth gan Mr Gwyn Parri,
cadeirydd y seindorl
Ddydd Sadwrn, 26 Hydref, bydd y
Seindorf
yn cystadlu
yn erbyn
bandiau 0 bob cwr 0 Brydain yn
rOlhnd
derfynol
cystadleuaeth

BECWS
DEINIOLEN

SEFYDLIAD
Y MERCHED
Cynhaliwyd cyfarfod o'r Sefydliad yn
y ganolfan ar Fedl 2, dan arweiniad y
lIywydd, Mrs Eirlys Lloyd Jones.
Darllenodd Mrs Jones y Ilythyr misol
a chroesawodd y wraig wadd set Mrs
J. Eirlys Williams i son am y cyfarfod
cyffredinol a gynhaliwyd yn Llundain
ym mis Mehefin. Diolchwyd I Mrs
Williams gan Mrs Eirlys Lloyd Jones.
Cvdvmdeimlwvd
Mrs Williams ar
golll el brawd yng nghyfralth yng
Nghapel y Graig, Bangor. Rhoddwyd
y te gan Miss Jean Maellen a Mrs
Maureen Evans. Enillwyd y raffl gan
Mrs Mary Thomas.

a

CYNGOR EGLWYSI- Gydol fis Awst
bu'r
Eglwysi'n
cyd-addoli
yng
ngwahanol gapeli'r pent ref, ac er iddi
lawio
ar bob
Sui
o'r
mis,
mwynhawyd y cyd-addoli a'r croeso
tra ar ein teithiau. Bu'r cyngor yn
tynnu rhaglen amrywiol
ar gyfer
tymor y gaeaf, fydd yn dechrau
gyda'r Gwasanaeth
Diolchgarwch
sydd i'w gynnal yn Festri Cefnywaun,
nos Lun, 14 Hydref
DYMU NA Mrs J. Jones,
Stryd
Newydd a Mr D Morris, Cefn Coch,
ddlolch i bawb a gyfrannodd i gael
giat mochyn newydd wrth ochr y giAt
fawr
ym Mynwent
Macphela.
Trosglwyddwyd
y swm 0 £200 i'r
Cyngor Sir gan Mrs Jones, Stryd
Newydd. Diotch yn fawr i bawb.

Dyms /un pump 0 hogia Deiniolen yn y Lfuoedd Arfog yn ystod y Rhyfel Byd
1939-45.A ydych yn eu hednsbod? 81e maent heddiw tybed? Y Ilun tfINYlaw
Mr R.E. WillIams, Bangor (Deiniolen gynt)
DYMUNA teulu'r ddiweddar Mrs
Annie Williams, gynt 0 3, Y Bwthyn,
Deiniolen,
ddiolch
0 galon
i'w
perthnasau, cymdogion a ffrindiau
am bob arwydd 0 gydymdeimlad
a
ddangoswyd
tuag atynt yn eu
profedigaeth a golli mam annwy!.
Oiolch am y lIu cardiau a'r blodau
hardd. Diolch arbennig i'r Parch
Trefor Lewis a'r Parch Eifion Wyn
Williams.
DYMUNA Mrs Blodwen Parry, 6 Bro
Deiniol ddiolch i'w theulu, ffrindiau a
chymdogion
am
yr
hall
garedigrwydd a dderbyniod yn ystod
el harhosiad yn Ysbyty Dewi Sant.
Hefyd l'r staff a meddygon
a'r
meddyg teulu.
OYMU NA Mr Thomas David Hughes,
Prenteg, Deiniolen, ddiolch i'w deulu
a'i gyfeillion am y cardiau anrhegion
a'r dymuniadau gorau a dderbvniodd
ar ddathlu ei ben blwydd yn 80 oed ar
Fedi 3.
DYMU NA Mr a Mrs Leonard Parry, 1
Tai Gweledfa, ddiolch yn fawr i bawb
a fu mor garedig tuag atynt ar
achlysur geni eu merch, Catrin Jane.
Oiolch hefyd am bob cefnogaeth a
gafwyd yn ystod arhosiad Catrin yn
Ysbyty Alder Hey, Lerpwl

MARW - Yn frawychus 0 sydyn yn
ystod y rrus bu farw Mr Robert Ellis
Jones, Maes Gwylfa. Hefyd wedi
gwaeledd
hir, Mrs A Williams,
Bwthyn. Cvdvrndeimlwn yn fawr A'r
ddau deulu yn eu profedtqaeth.
OIOLCH - Dymuna teulu'r diweddar
Mr Tom Williams,
1 Rhydfadog,
Oeinrolen. ddrolch 0 galon i'w
perthnasau,
cymdogion
a
phentrefwyr Deiniolen ae ardalwyr
Bro'r Eco am eu cydymdeimlad
a
charedigrwydd yn eu protedigaeth 0
golli priod, tad a thaid cariadus.
OIOLCH - Dymuna
Mrs Mary
Roberts, 6 Llys Elen, Bangor, ddiolch
i'w holl ffrindiau yn Neiniolen, am eu
caredigrwydd
tuag ati, ar golli ei
phriod annwyl. Diolch a galon Ichwi
all, maent yn rhy niferus i'w hateb yn
unigol Rhoddwyd y rhoddion tuag at
y Scanner yn Ysbyty Gwynedd.
DIOLCH - Dymuna Mrs M.E. Jones,
Tan y Caerau, Clwt y Bont, ddioleh yn
arbennig I brifathro, athrawon, staff y
gegln a phlant Ysgol Gwaun Gynfi,
Deiniolen am yr anrheg gwerthfawr a
dderbynlodd
ar ei hymddeoliad.
Hefyd diolch
am y cardiau a'r
anrhegion a dderbyniodd gan eraill.

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

(D.E. & R.P. JONES)

Ffon: LLANBERIS 870232
SARA FFRES A THEISENNAU BLASUS
Hefyd gwerthwyr
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CALOR GAS

A THREFNWYR ANGlADDAU

IOLE
Fton: LLANBERIS 872518 (Oydd)
Y FELINHELI 670124 (Nos)

CYMORTH I'R CLAF A'I DEULU
(gan TREFOR LEWIS)
Gyda'r datblygiad ym maes meddygaeth dros y blynyddoedd
diwetbaf y mae'n bosibl i berson fyw ymbeU tu hwnt i oed yr
addewid. 'Yn nyddiau ein blynyddoedd y mae deng mlynedd a
thrigain: ae os 0 gryfder y eyrhaeddir pedwar ugaio mJynedd ... '
Aeth geiriau'r Salmydd yn reaJiti ilaweroedd ae y mae hynny'n sier 0
fod yn rhywbeth i ddioleh amdano. Ond os yw'r geiriau a ddyfynwyd
uchod yn realiti heddiw y mae'r ail ran o'r adnod yr un mor wir sef
'eto eu nerth sydd boen a blinder'. Ydyw, y mae'r datblygiad yn
dwyn ei broblemau. Y mae eynnydd yo y boblogaeth hyn yo gosod
straen ar adnoddau nyrsio yn arbennig yo ariannol. Dwysawyd y
sefyllfa gan y toriadau mewn gwariant eyhoeddus gan y Ilywodraeth.
Golygai hyn na fedr y nyrsys sicrhau par had y eymortb
angenrbeidiol a baeddiannol i deuluoedd i ofalu am eu hanwyliaid.
Cronfa
Meddygol Deiniolen

Dyna

pam y sefydlwyd

Cymhortbau
a'r Cylch gan y Nyrs Ardal

a
chyfeillion
lleol yn 1980. Ers ei
sefydlu bu'r Gronfa yn gyfrwng i
brynu offer ar gyfcr y claf yn ei
gartref, megis plancedi gwlan, st61
nos (commode),
polyn mwnci i
helpu codi'r claf.

Trefnwyd

megis
symiau

arnbell

ddigwyddiad

Goffi; derbyniwyd
sylweddol
oddi wrth

Noson

dculuocdd

•Er

eu ffordd
diolchgarwch

Meryl Jones, Elen Williams, Miss Jane Jones (Ymwelydd lechyd),
Jennifer Jones. Cefn: [lena Williams, Louise Jones a Ceris Parry
gyda'r wyntylJ drydan e'r blanced wlsr:

cor

am anwyliaid;
hwy 0 fynegi
eu
am y cymorth
a

LLONGYFARCHIADAU i Ernest a
Margaret Ellen, 7 Porth-v-Goqledd. ar
ddathlu eu priodas arian ar Hydref
, af, oddi wrth Jennifer a nain
Deiniolen.

gawsant.
Yn ddiweddar ychwanegwyd at
yr offer 'In dilyn ymdrech gan

Brownies a Girl Guides Deiniolen.
Gyda'r
£50 a godwyd gan y
ifanc prynwy d gwyntyll
drydan a phlanced wlan. Mawr
hyderir y bydd i eraill yn yr ardal
ddilyn esiampl y gcncthod.
Gellir cael rhagur 0 wybodaeth
ynglj n a'r eymhorthau sydd ar gael

gcncthod

DRAENOG

I'SUNDAY
EXPRESS"
VN CEFNOGI'R

GYMRAEG7
'Sgersli bilif', chwedllfas y Tryc, ond
wir i chi, fe ymddangosodd
y
pennawd
canlynol
yn y papur
cenedlaethol-Seisnig
hwnnw
ddechrau Medi:
'Why come here if they don't want to
fit in 7'

Cadair olwyn a brvnwvo gydag
arian 'Er Cot'
(Lluniau gan Dewi Lewis, Llys
Myfyr, Deiniolen)
gan y nyrsys llcol ac fe dderbynir } n
llawen unrhyw gyfraniad
tuag at brynu rhagor.

ariannol

Mae Draenog druan wedi ei synnu
gymaint nes ei orfodi I ddyfynnu o'r
erthygl oleuedig hon: ' ... it is only
reasonable to expect the incoming
population to adapt to our ways and
speak our language.' Dew! Dyna i chi
ddeud dal Ac eto: ' ... it would seem
that some of them (sef yr hen
fewnfudwyr
anystyriol,
styfnig,
ddi-ddeall) do not want to mix with
us, observe our traditions or have
their children educated alongside
ours:
Rhag cywilydd
i'r giwed
hunanol.
O'r diwedd, roedd hi'n ymddangos
fod papur Seisnig yn dechrau dangos
rhywfaint
0 gydymdeimlad
at
broblem
Seisnigo
ardeloedd
Cymraeg ein gwlad. Ondl Howld onl
Erbyn deall, nid y Saeson oedd yr
'incoming population'. Erthygl oedd
hon yn beirniadu Moslemiaid am
fynnu addysg grefyddol i'w plant
mewn ysgol arbannig yn llundain.
Ro'n i'n meddwl ei bod hi'n rhy dda I
fod yn wir.

Ar gyfer pob parti ..
I ddathlu pob achlysur .

(Parhad)
LLONGYFARCHIADAU I Raymond
Rochell, brodor 0 Ddeiniolen yn byw
ar hyn 0 bryd yn nhro Faenol-Pentir a
urddwyd yn Aelod er Anrhydedd 0
Orsedd y Beirdd yn Eisteddfod
Genedlaethol Frenhinol Cymru yn y
Rhyl eleni. Fe'i derbyniwyd i Urdd
Ofydd Gwisg Werdd 0 dan yr enw
Elidir. Dyma gydnabyddiaeth Bwrdd
yr Orsedd o'i gyfraniad clodwiw i
Addysg Oedolion yng Nghymru a
Ph r v d a i n , Bu'n
Ysgrifennydd
Rhanbarth
Gogledd
Cymru
0
Gymdeithas Addysg y Gweithwvr am
bron i ugain mlynedd

DYMU NA Sian a Chris 0 Langefni
ddiolcb yn fawr iawn i'w pherthnasau
yn Neiniolen a Bro'r Eco, am arian ae
anrhegion gwerthfawr a'r lIu cardiau
a dderbyniasant
ar achlysur eu
priodas
I Ewyrth Tommy Arion Parry am
wneud y deisen briodas, i Mair
Hughes,
Cilmeri,
Llanrug.
yr
organyddes ae i Mrs Janet Land am
drefnu'r blodau. Merch Mrs Kathleen
(gynt 0 Ddeiniolen) ac Alun Barrlands
yw Sian, byddant yn cartefu yn Dalar
Wen, Gaerwen.
CWM NI DRAMA LLANBERIS: Hydref
11. Cynhelir Noson Lawen gan
Hogia'r Ddwylan yn Neuadd Ysgol
Brynrefail am 730. Arweinydd y
noson fydd Charles Williams. ae fe
gymerir rhan gan artistiaid eraill Elw
I Gronta Theatr Fach Gorffwysfa. Pris

C1
SEINDORF DBNIOlEN
Rhagfyr 6
Noson Goffi yn y Ganolfan am 7
o'r gloch

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

•
•

•

west
STRYD FAWR, DEINIOLEN

(Richard a Meirwen
Thomas)

Crefftau Ilechi: arlunwaith, clociau, calendrau,
raciau Ilythyrau ac ati. Hefyd crefftau Ileol eraill:

Llanrug

r Flon: CAERNARFON

r::~beris 871210

crochenwaith, gwaith coed, blodau addurnol.
Arddangosfa 0 hen luniau chwarel.

4652

HEFYD YN SlOP

FFYN A CHERRIG
STRYD FAWR, LLANBERIS
9

GWERTHWYR LLYFRAU
Gohebydd:
Mrs Eirlys
Pierce,
Swyn-yr-Awel (C'ton 3776)

BORE COFFI- Mae Irfon ac Ann, Haf a
Ffion IBuarthau) am ddiolch i'r rhai
hynny 0 drigolion
8ro'r
Eco a
gefnogodd eu Bore Coffi ar Awst 17.
Bu Hat a Ffion wrthi'n ddiwyd drwy
ddyddiau gwlyb mis Awst yn paratoi
rhai o'u hen deganau ar gyfer y
stondinau ae maent am ddiolch j'w
ffrindiau canlynol am bob cymorth ar
y diwrnod
- Bethan
Jones
(Llanberis),
Eurgain
Haf
(Penisarwaun),
Rebecca
Pierce
(Bethell, Sara Jones (CaeathroL Nia
Edwards.
Sara
Pierce.
Ffion
Angharad,
Ceri Thomas ae Aled
Humphreys, yr 011 0 Bontnewydd.
Gwnaed elw 0 £81 00 sydd eisoes
wedi ei rannu rhwng cronfa Arian
Byw ac Vsgol Pendalar, Caernarfon
MERCHED Y WAWR - Nos Fawrth,
Medi 10, yn yr Ysgol Gynradd,
cynhaliwyd
eyfarfod
agoriadol
y
tymor, gyda Mrs Bethanne Williams
yn Ilywyddu. Croesawyd pawb yn 61
ar 01 y gwyliau, rhoddodd groeso
arbennig
i'r aelodau
newydd.
Mynegadd ei batcnder a weld fad
Mrs
M
Evans,
ein Llywydd
Anrhydeddus, yn codi allan, a'n bod
yn odryeh ymlaen am ei chroesawu
eto i'n plith Cydymdeimlodd
Mrs
Carrie Owen yn ei phrofedigaeth 0
golll ei mam.
Y wralg wadd oedd Miss Sophie
Part Jones a Amgueddfa
Felin
Faesog, Clynnog, a bu'n sgwrsio'n
ddifyr am ei phrofiadau ym myd 'Vr
Hen Bethau'.
Daeth amryw
o'r
aelodau a'u trysorau i'w dangos a
threuliwyd
noson
bleserus
yn
gwrando ar yr arbenigwraig yn eu
trafod gan roi amean am eu hoed a'u
gwerth.
Cawsom
awqrvmradau
defnyddiol ar sut i ecrvch ar 61 y
----------------

a

llestn gwerthfawr.
Diolehwyd iddi
gan Mrs Menna Williams. Rhoddwyd
te gan aelodau'r pwyllgor. Enillwyd y
raft I gan Mrs Beryl Thomas
Darllenwyd
Ilythyr
oddi wrth
Gymdeithas y Spastics yn diolch i'r
gangen am gasglu'r swm 0 £69.98 yn
ystod
rru s Gorffennaf.
Hefyd
derbyniwyd
lIythyr yn diolch am
gymorth rhai a'r aelocau I gasglu at
apel Ymehwil
y Galon ym mis
Mehefin.
Dymunwyd yn dda i'r chwaraewyr
Dominos
yn y gystadleuaeth
derfynol yn Harlech ddiwedd y mis.
Eleni y mae Pwyllgor yr Anabl yn
gofyn r'r gangen gymryd gotal y
stondin Eliffant Gwyn yn y Ffair
Hydref a gynhellr y Neuadd 'Feed my
Lambs', Caernarfon ar Hydref 19.
Dlsgwyllr
i'r aelodau
fynd a'u
cyfraniad
i Mrs
Lovatt,
yr
Ysgrifennydd
Mae Mrs Meryl Green, un o'n
haelodau,
yn cychwyn
dosbarth
'Cadw'n Heini' yn yr Ysgol Gynradd,
bob nos Fawrth (ac eithrro yr ail) 0
saith tan wyth Nld oes yn rhaid bod
yn aelod o'r gangen i ymuno.
Bydd y cyfarfad nesaf ar Hydref 8,
pryd y daw Ms Caren Thomas yma i
roi sgwrs ar goluro Croeso I aelodau
newydd.
HENADURIAETH
- Ymwelodd
Henaduriaeth
Arfon
ag Eglwys
Pontrhythallt yn ystod y mis gyda'r
Dr Gwilym
Arthur
Jones M.A.,
Bangor
yn
Ilywyddu'r
gweithgareddau
Yng nghyfarfod yr
hwyr bu Sacrament 0 Swper yr
Arglwydd, dan arweiniad y Parch H.
Gwynfa Roberts Glanrhyd
LLONGVFARCHIADAU i Mr a Mrs
Emrys Owen, 9 Hafan Elan ar ddathlu
au priodas ruddem, Medi 11.
~

CYDNABOD GWASANAETH

Nos Fercber, Medi 4, 1985, fe gafwyd oedfa arbennig yng Ngbapel
Pontrhythallt, Llanrug i longyfarch Mrs Enjd Whiteside Thomas am ei
g"'asanaeth clodwiw rei Arweinydd y Gin a ebyreilyddes yn Eglwys
Pontrhythallt am hanner cant 0 flynyddoedd.
Llyv.yddwyd
y cyfarfod gan y
gv.'clnidog y Parch John Morris. Fe
arwciniwyd nlewn defosiwo gan Mr
D. Glynne Owen, ae yr oedd pawb
yo faleh 0 weld y gwr boffbwn yn 01
yn ein plith ac wed. gwella aT 01
cyfnod yn yr ysbyt) yn dcliweddar.
Cyflwynw}d
cloc hardd i Mrs
Thomas fel arwvdd 0
ddiolehgarweh yr Eglwys, gan Mr
f::.mrys Ov.'en. ae yr oedd efyn faleh
O'T fTaint a'r anrhydedd 0 wneud
hynn) 0 gofio ci fod yntau. tel Mrs
Thomas, yn un 0 blant yr Eglwys.
Yn ogystal, cafwyd gair 0
werthfawrogiad
0 waitb Mrs
Thonlas, gan y cyn-weinidog y
ParcJlt!dig W.O. Roberts; Mr D.
Glynne Owen; Mrs W.A. Jones a
Mrs r,,1egan Williams.
Darllenodd
Mrs Mary Lloyd

10

Williams a Mrs Nansi Roberts
bcnillion 0 'u gwaith i goffAu'r
noson.
Hyfrydwch
hefyd ocdd gweld
dwy eneth ifanc, sef eatrin Thomas
a Delyth Jones yn cyflwyno tusw 0
nodau i Mrs rhomas.
Darllenodd } gweinidog
ymddiheuTiadau gan y Parcbedig H.
O....ynfa Roberts, a'r Parchedig
Bryn Williams gan eu bod yn methu
a bod yn y Cyfarfod Anrhcgu.
Roeddynt hcfyd yn dymuno yn dda i
Mrs l'homas i'c dyfodol.
Diolchodd Mr Enjd Who
Thomas am yr anrheg gwerthfawr a
gafodd ac fel clo i'r Cyfarfod
bendithiol fe ganwyd un o'i hoff
emynau.
Cyhoeddwyd y Fendith gan y
g\\'einidog.

D_dechrauMedi daeth J.R. Jones o'r Cyngor L/yfrau yn Aberystwyth i gyf/wyno
stec 1[0",7. Angharad Roberts am werthu gwerth £125 0 /yfrau Cymraeg yn yr
Ymgyrch Lyfrau 8 gynha/iwyd yn yr ysgo/ yn ystod tymor yr hat. Dio/chodd
hefyd I rho blent ersitt, gan gynnwys y rhai sydd ym Mrynrefail e/eni, am eu
gWBlth da D8eth yr ysgo/ vn bedwerydd drwy Gymru.
CYFARFOO
Y CHWIORYDD
Cynhahwyd cyfarfod y chwiorydd
pnawn I u
ed 1ge9 yn Festri
Pontrhytha I 0 dan Iywyddiaeth Mrs
Williams
Bod Fair Dechreuwyd y
cyfarfod gan
rs E W Thomas,
Dolwar, a cha
d sgwrs ddiddorol
gan Mrs G
n Morris
ar Ann
Griffiths ado chwyd iddi gan Mrs
W A. Jones Oa at Oeg, a Mrs M.
Lloyd \'\:1
Rhoddwyd y te gan
Mrs Griffit
Fron H.,~fryd, a Mrs
Griffith, Do a og d olchwyd iddynt
gan Mrs Sm h L
wedd Talwyd
diolch I rs Cer
n Hafan Elan,
am rodd 0
f Festrl Bydd y
cyfarfod n
7 am 2 o'r
gloch, he d
8 rdd Gwerthu
Amrywiol
8
nos Wener,
Tachwedd 8
rt r tocynnau
eleni, ond b dd
todd mewn
arian neu nv..,.'ddta
y noson
yndderbyno

Roberts,
22 Glanffynnon
farwolaeth
sydyn mam Elfed
Mhenygroes.

ar
ym

DIOLCH - Dymuna Mr a Mrs Emrys
Owen, 9 Hafan Elan, ddiolch i'w
teulu, cymdogion

a chyfeillion am eu
cyfarchion
a dymuniadau
da ar
ddathlu eu priodas ruddem. Gyda
dioleh arbennlg i Mr a Mrs Arthur
jones am eu cyfraniad ar y diwrnod.
PRIODAS - Llongyfarchiadau
a
dymuniadau
gorau i Sian Lloyd
Williams, merch Mr a Mrs John
Williams, Minftordd ar achlysur el
phriodas
Stephen John Burston yn
Eglwys Santes Helen, Penisarwaun
ar Awst 31.
Dymuna Sian a Stephen ddiolch
i'w teulu a ffrindiau am y cardiau a'r
anrhegion a dderbyniwyd.

a

YNGL VN A'R LLUN

PLAID CY fR
C
h liwvd
Yn y rhifyn
diwethaf
o'r Eco
Cyfarfod B
duO!
~E~nUanrug
a'r Cylch 0 8
u n y dangoswyd lIun criw 0 fandwyr a
Sefydllad Coffa
geneth fach yn chwythu cornet.
ed. 9
Croesa ....odd l
t e odau
Derbyniwyd y wybodaeth ganlynol
ar ddechrau ........,
am : lIun a'r achlysur gan Mr John
Etholwyd
~·Vd.:Jo
Griffith
Jones, 21 1-al y Bont,
ar gyfer 1985-86
Llanrug.
Cadeirydd
n
·Tua
1948
eynhaliwyd
Is-gadeir
dO S
El teddfod ar gae pel-droed yr
Ysgrifenydd on
Ot..~
O\al, Caernarfon. Y bwriad oedd
Nan Humphr
f}dlu EI teddfod ar yr un patrwm
Gwyndaf
Jo
2 E teddfod ~10n ond ni chredaf
Aelodaeth r
Clwb Cant - G,h"~~""'add) b rhau am f"y na ryw dair
Cynrychiolv. r r Pvtry'.ji~ Et~~o~_h bl, nedd. Yn ~r Eisteddfod
honno
- Phyllis E Is Ollun•.,
'roedd
c}stadleuacth
i
Larsen, Leslie L.a";~
Bed"ara"dau
Pres. Pedwarawd
Diolchwyo
Llandudno
oedd yn fuddugol
a
Goronwy Hugh
Phed\\'aTawd Uanrug yn ail. Wedi'r
ar ddiwedd
e
I!\ 'tadleuaeth.
a ninnau'n sgwrsio
ysgrifenn) dd th
a gen
ar y cae. daeth yr cncth tach ataf a
Gofynnwn
,'n
dd am
ymaelodi ~'rC v.1J
tu ~ goryn am gael chwythu fy nghornet.
Goronwy Hughes 0
h yn
\Vyddwn j ddim pW'y ocdd ac nid
dda Y cynrych 0
r G n adledd
\\) f erbyn beddjw yn cofio ci henw
yng Nghaerg b
A. Jones,
Y rhai crail} yn y Ilun )'W:
Gwyndaf Jones
.!- elyn. O'C chwith i'r dde: Harry Roberts,
Danfonwyd co 0
un adau da
Tai Plastirion, Llanrug (cistedd) a
i' rae I 0 d a U 0 d
n c wy no.
John Parry. BI)'nheH gynl o'r lu 01
Diolchodd
~ A
on S I Vera
iddo; yna John Griffith Jones. Yn
Williams a Ph" I s E s am bar 101 te a
eistedd yn y cefn (canol)
mae
chroeso i bawb
William Skelton, arn-einydd Band
8ydd y p
gor n cyfarfod nos
Lun Med. 30 am 7 0 0 r gloch yn
Llandudno
aT y pr)'d,
a
Awelon
pbencampv.-r ar yr horn. Mae'r tri
ncsaf sy'n eistedd yn aclodau 0
SEINDORF - Odydd
ercher Medi 4,
derbynlodd y Selndorf gloc gan Mrs
Bedwarawd
Llandudno
ond ni
Myfanwy Jones 37 Bro Rhythallt er
chofiaf eu henwau. Ar y ddc eithaf
cof am ei gwr, y dlweddar Mr Owen
yn eistedd
mae Martin
Owen,
Jones Yr oedd Mr Jones yn aelod
Llanberis
Cef ocdd
yn arwain
ffyddlon o'r selndorf a'r pwyllgor ers
Llanrug y tro hwn), a'r tu cefn iddo
llawer btwyddyn.
nlae Robert John Pritchard (Bob
Rhoddwyd y eloe ar wal ySlafel1 y
Penllel).
seindorf ac fe chwaraeodd y seindorf
Pan oedd yr eneth fach yo rhoi
y don 'Sarah' er cot am Mr Jones. Fe
cynnig ar chwythu'r cornet y daeth
dalwyd teyrnged a diolch gan Mr
Albert Rees a Mr Gwyndaf Jones
ffotograffydd
Y Cymro hcibio a
thynnu'r llun'.
CYDYMDEIMLIR
Mr a Mrs Elfed

ca

a

LLANRUG

(parhad)

LLONGYFARCHIADAU: i Mr a Mrs
Meurig Jones, 29 Bro Rhyddallt ar
ddathlu eu priodas ruddem ar Fedi 5.
DYMUNIADAU

Williams. Gwelfryn yn
newydd yn Hafan Elan.

eu cartref

CYDYMDEIMlWN: ag Elfed Roberts,
24 Glanffynnon a'r teulu 011, yn eu
profedigaeth 0 golJi ei fam.

Gohebydd:
(871223)

Oafydd Ellis, Gweledfa

DA I Mr a Mrs Ifor
SEFYDllAD
Y MERCHED.
Yng
nghyfarfod
y mis yn yr ysgoldy,
cafwyd
noson ddifyr
iawn yng
nghwmni
Mrs Jinnie Roberts yn
trafod ei thaith i Rwsia, gan ddangos
sleidiau. Rhoddwyd anrheg y mis
gan Mrs Val Davies ae fe'i enillwyd
gan Mrs Mair Williams. Darparwyd y
te gan Mrs Jean Davies a Mrs Mair
Jones 0 Lanrug.

CYRRAEDD UCHAFBWYNT

ClWB Y MAMAU:
Cynhaliwyd
y
cyfarfod blynyddol yn yr ysgoldy,
pan ailetholwyd Audrey Roberts yn
lIywydd
a Sheila
Williams
yn
drysorydd.
Etholwyd
Mrs Helen
Jones yn ysgrifenyddes. Darparwyd
lIuniaeth gan Rhian Jones a Helen
Jones, rhoddwyd anrheg y mis gan
Audrey Roberts ac fe'i enillwyd gan
Jackie Jones.

Drwy garedigrwydd Cwmni Rheilffordd yr Wyddfa cynhaliodd Selndorf Arian
Llanrug chwythu noddedig i gopa'r Wyddfa ac yn 61.Nod yr ymgyrch oedd
casglu arian at y gost 0 lifrau newydd sydd bellaeh wedi cy"aedd Be hefyd i
dalu am y siwrnai i Jawr I Neuadd Albert Uundem ble mae', Selndort yn
cystadlu eleni ym Mhencampwriaeth Bandiau Pres Prvdein FBWr. Casglwyd
oddeutu £600 yn yr ymgyrch.

LLYTHYR ANN ARKISST
Ganed Ann Arkisst yn Hwngari
ddeng mlynedd ar hugain yn 01.
Hwngariad oedd ei thad, a'i mam yn
hanu 0 deulu
u Iddewon
a
symudodd i Hwngari 0 berfeddwlad
Rwsia. Mae bellach yn byw yn yr
ardal, ac wedi dysgu Cymracg
mewn dosbarthiadau yng Ngholeg
Harleeh a'r Brifysgol ym Mangor
Yn dilyn apel y mis diwethaf am
gyfranwyr
i'r Eco, adda wodd
sgwennu colofn neu 'lythyr' yn fisol

neu'n ddeufisol. Mae'n yrnddiheuro
ymlacn llaw am ei defny dd 0 arnbell
g y s t raw eng
I o g > rna i d u a
ddetnyddia, ond tybiwn mai gwell
gadael y cynnwys fcl ag y mae er
mwyn i'r darllcnwyr
S} lw eddoli
gystal crap sydd ganddi ar yr iaith
Gymraeg a hynny 0 fewn ychydig
fisoedd 0 ddechrau sgwennu ynddi,

Gol.
Annwyl
ddarlJenwyr
yr Eco
Wyddfa,
Mae'r plant bach yn 01 yn yr
ysgolion ers mis. Mae h) sbyscbion
wedi bod yn ) siopau i rhieni nhw
prynu dillad ncwydd i'r plant bach.
Dillad yr un peth mae nhw yn
gortod
gwisgo
yn yr ysgol
uwehradd.
Mae rhai ysgolion
cynradd yn eisiau i'r plant bach
gwisgo yr un peth hefyd. Gwisg
ysgol mae nhw yn ga]w'r diHad. Mae
gwisg ysgol yn Ysgol U wchradd
Brynrefail.
Mae gwisg ysgol yn
ysgol Llanrug hefyd. Ers mis Medi
eleni, mae gwisg ysgol yn ysgol
Bethel hefyd. Mae'r plant bach igyd
yn edrych yr un peth yn y gwisg
ysgol. Dydw i ddim yn hoffi plant
bach i gyd yn edrych yr un peth.
Mae yn hyll iawn. Mae plant bach i
fod yn edrych yn wahanol. Mae pob
un yn gwahanol j'w gilydd. Does
dim eisiau gwncud y plant bach i gyd
yr un pcth. Mae nhw yn gorfod
gwisgo yr un peth 0 pump oed i
pymtheg ocd! Ydych chi rhieni yn
hoffi gwisgo yr un pcth am deg
blwyddyn? Na!
Rydw i yn gofyn i pobl 'Pam mae
pJant yn gOTfod gwisgo yr un peth?'
Mae llawer 0 pobl yo dweud 'Mae

Deallwn fod Mrs Mair Griffiths, Ael y
Bryn yn yr ysbyty - dymunwn
adferiad IIwyr a buan iddi. Hefyd i Mr
J. Williams, Bryn Melyn sydd yn aros
galwad i'r ysbyty. Dymunwn wellhad
Ilwyr iddi hithau hefyd.
TACHWEDD
5: NOSON
TAN
GWYll T: Fe gofiwch mae'n siwr fod
y noson yma wedi ei threfnu yn y
gorffennol gan bwyllgor Clwb 80. Er
bod Clwb 80 wedi diddymu - teimlai
lIawer ohonom y dyJid cario ymlaen

U I

rh ern

grifennu

PARn NADOlIG: Eto, yn arwain 0
ddiddvrnu Clwb 80 mae'r pwyllgor
gwaith a benodwyd yn gynharach yn
y flwyddyn
(Gwyn Mowl, Carol
Houston, Jackie Jones a Dafydd Ellis)
wedi cyfarfod i drefnu'r uchod (Tan
Gwyllt) ac hefyd i drefnu parti
Nadolig ar gyfer yr oedolion.
Yr ydym wedi archebu Neuadd
Henllys, Biwmares
ar gyfer nos
Wener Rhagfyr 20 at ginio Nadolig
traddodiadol - twrct etc a Disco.
Bydd bws yn ymadael a'r bont am 7
o'r gloch, gyda'r cyfanswm bris yn
£8.00. Derbynnir
enwau,
gyda
blaendal 0 £2.00 gan y pwyllgor a
enwir uchod- dalier sylw mai ond 53
a all fynd, sef lIond y bws ac fe
ddosbarthir y tocynnau i'r rhai eyntaf
a'i ceisiai gyda'r blandal.

CYCHWYN AR EI WAlTH YN 12 OED

nhw yn gwisgo j fun peth I nu ac i
adrodd yn EI teddfod )f Urdd
Gobaith
C\. rnru'. Pa obaith i
C} mru cael pa \\1> ~'fl :'J go } run
petb? Chw i ateb fa
Mae Mudiad Ysaoli n 1elthrin
yn gweithio gyda pi nt
ch. Pa
bryd bydd nhw ei I u i'r plant bach
gwisgo yr un perh? P
rvd bydd
clinics babanod
u I
banod
bach g\\ 1 go } r un peth 0 rompers?
Beth )\\ rornpe
vn Gymraeg?
ChWI ateb fa F,
n n yn ofyn
t"\ estiwn rei b) n?
1ae er

a'r trefniadau er diogelwch y plant.
Mae'n
siwr
y cvtu nwch
bydd
coelcerth
a than
gwyllt
dan
orychwyliaeth oedolion ac mewn un
man canolog yn y cae chwarae. yn
Ilawer mwy diogel nag amryw 0
danau hyd y pentref a than gwyllt ym
mhob man.
Felly, yn 01 y drefn a gafwyd yn y
gorffennol,
fe ddaw casglwyr
0
amgylch y pentref, nos We"er Hydref
4 i gasglu arlan ar gyfer y tan gwyllt.
Fe wariwyd dros £100 0 gronfa clwb
80 y Ilynedd - ceir amcan felly o'r
swm sydd ei angen - pris rhad os
geJlid arbed anaf i'r plant.

•

..

1

llawer pnfathro vn dweud • 'a'.
D
dim e
u p nt
h fa ) n
gwisgo \ r un peth P nt b ch ) n
hoffi ~'l 0 chl d 0
Iii coch a
•
mel) n, gin
'rdd, pin
pt ws,
(\\! edi d) gu II wer 0 111\\18U
C) rnr a e g.] R) d
1
ef'n o i
(support?) rhieni
dd n dweud
'na' wrth g\\i g ~ 01
Cofro bod Ann Ark··:(--I :nh elch
ochr yn cefn i ch\\ I.
Yn ddiweddarfe argyweiriwyd y to ym Mhenrallt, ae wrth glirio'ratic daeth Mr
Hwyl!
George Ellis 0 hyd i'r Ilun vms, sydd yn dangos ei frawd - y diweddar Mr John

---p~

-

j

ElliS - yn cychwyn ar ei waith yn fachgen 12 oed.

Cofiweh am

PARADWVS FFWL
Theatr Bara Caws
yn Ysgol Brynrefail
nos Lun Taehwedd 4
am 7.30

C MNI DRAMAllANBERIS:
Hydref
11 Cynhellr
Noson lawen
gan
Hogla', Ddwylan yn Neuadd Ysgol
Brynrefall am 7.30 Arweinydd
y
noson tydd Charles Williams, ae fe
gymerir rhan gan artistiaid erailJ. Elw
• Gronfa Thealr Fach Gorffwysfa. Pris

Cefnogwch
•
eln
Hysbysebwyr

£1.

• Jig i Atgyweirio Cyrff
• Tiwnio Crypton
.MOT
• Ail-Sbreo
.Tracio
• Balansio Olwynion
• Gwasanaethu
• Cymysgu Paent
• Gwerth u Ceir Newydd
Perchennog:
ae Ail-law
• Partiau Renault
• Petrol ESSO a DERV
• Sigarennau a Melysioh
.Calor Gas

E.P, Hughes

DURDY D LYDD

GROESLON Ffon: Llanwnda 830562
1t

,

Ar 61salbiant dros wyfiau'r haf dyma Eco', Ifanc yn &1unwaith eto i
geisio adlewyrchu gweithgareddau ieuenctid y fro. Mae'n debyg bod
rhai o'n darllenwyr wadi cychwyn a, yrfa newydd ac eraill wedi troi i
dudalen IAn o'ch gyrfa ysgol. Dymuniadau gorau i bob un ohonoch.

NEGES I YSGOLION Y FRO

DARGANFOD CLOCH

o

byn ymlaen bydd Eco'r Ifanc yo faleb lawn 0 dderbyn unrbyw
gyfraniad gao ysgolion y fro. Rbaid pwysleisio nad oes angen paratoi
unrhyw beth yn arbennig, mae dlgen 0 walth diddorol ar y gweiU ymhob
ysgol - bydd unrhyw gyfraniad yo sier 0 adlewyrchu byn. Dyma restr o'r
math 0 gynnyreb fyddai'n sier 0 fod yn addas.

•

adrodd iad am ddigwyddiad
diddorol yn yr ysgol, e.e.,
ymwelydd neu siaradwr gwadd
• eynnyreh ereadigol yn deillio 0
waith dosbarth, e.e., ysgrif neu
bwt 0 farddoniaeth
• ysgrifau yn deillio 0 waith
dosbarth am hanes bro
• adroddiad am blant neu blentyn
wedi cyflawni rhyw gamp mewn
unrhyw faes
• tybed oes unrhyw weithgaredd
arbennig
yn eich ysgol yn
deilwng o'i hysbysu, e.e., casglu
at achosion da

•

os ydych chwi blant a phobl ifanc
y fro eisiau mynegi eich barn ar
unrhyw
beth - beth am
ysgrifennu pwt 0 lythyr at Eco'r
lfane?
Beth amdani blant ac athrawon y
fro?
RHIFYN TACHWEDD
Deunydd i law erbyn HYDREF
22ain i:
EDWARD EUAS,
GW~N V WAWR
lLANRUG

CATH A CHANNWYLL FRWYN
Onid yw'n braf fel mae un stori'n
cymell ymateb hollol anrusgwyl, 'If n
rhifyn diwethaf yr Eco cafw yo
adroddiad am yrnweliad plant Ysgol

Tarr-y -coed a Fe) nnon Cegin
Arthur. Ysgogodd hyn ymateb gan
Mrs 0.1\1. Jones. 17 Lon •v Brv• n.
Cacrnarfon. drwv ddod a Ilu 0
atgofion iddi am ei chyfnod fel

disgybl yn yr ysgol. Fel canlyniad
daeth Mrs Jones Ii chroen ryw
anifail gwyllt i'r ysgol, croen a
gafodd ei mam gan ei brawd 0
Batagonia. Rhoddodd sial ens i'r
plant dynnu llun yr anifail fel yr
ocdd yn fyw.
Mae plant yr ysgol wedi bod yn
dysgu gwneud canhwyllau brwyn fel
rhan o'r gwaith dosbarth. Tybed a
ddaw hyn ag unrhyw oleum am
hanes y "gath" wyllt!

Wayne a'i frawd Ryan gyda'r g/och.

I

,-..

GWvL WERIN
CAERNARFON
BORE SADWR N,
HYDREF 5ed
GWEITHDAI DAWNSIQ
GWERIN
yn
YSGOL SYR HUGH OWEN
9.20-12.00 o'r gloch
Croeso i blant y fro

AM DDEWIS HAEL A
GWASANAETH CYFEILLGAR
DEWCH I

A SWYDDFA'R POST

PENISARWAUN
Ffon:
Llanberis 871272
CANOLOG I/R FRO
12

Busnes newydd ym
Mro'r Eco ...

EMYR
JONES
PLYMAR
PEIRIANNYDD
GWRESOGI
GWAITH
INSIWLEIDDIO
44 Glanffynnon

LLANRUG

Caernarfon.

3513

Cefais hyd i'r gloch yn Ninas
Oinlle.
Rocdd
wedi cael ei
gorchuddio a thywod. Mae'r hen
gloch ag enwau Lladin ami. Mae
wedi colli ei Iliw achos mae hi dros
ddau gant oed. Pan gefais hyd i'r
gloch fe redais i'r rnor i'w golchi.
Roedd tywod yn dal arni.
Yr enwau arni yw LVCAS,
JOHANNES,
MATHEVS,
a
MARCVS. Enw y pcdwar disgybJ
ydynt. Mae'r tywod yn dal ynddi.
Mae rhai darnau oho.ni ar goll. Nid
oes tafod i'r gloch. A mae lIuniau
wedi cael ei cerfio ami. Y lIuniau yw
llew, carw, aderyn, a dyn yn darllen
l1yfr.
Wayne Matthew Jones
(Llanrug)

Cefnogwch
•
eln
Hysbysebwyr
AM FFENESTRI
DRYSAU
GRISIAU
neu unrhyw fath
o gyn nyrch coed
ffoniwch

BRYN
LLANBERIS 870793
B & K WILLIAMS
TANRALLT
CWM·Y·GLO

GWYDDONWVR IFANe
Y BYD POP VN Y STEDDFOD

Bu rai 0 blant llanrug a Waunfawr yn IIwyddiannus iawn yng
nghystadleuaeth gwyddoniaeth Eisteddfod yr Urdd. Oyma gyfle o'r
diwedd i gael cipolwg ar ychydlg o'r gwaith.

SUT I DDAL PRYF
GENWAIR

Plant Llanrug yn chwilio am bryfed
genwBlr.

Roedd yn rhaid cael toddiant
golchi a dwr. Ar ol dewis llain 0 dir
yn mesur 1 metr sgwar roedd yn
rhaid taenu ychydig o'r gymysgcdd
dros bob rhan o'r sgwar. Roedd y
pryfed genwair yn ymddangos am
bod eu croen yn dechrau llosgi - fel
y byddwn ni yn cael sebon yn cin
llygaid. Dyna pam bod } pryfed
genwair yn ceisio diane drwy ddod i
£yny o'r pridd. Roeddem yn eu C) fri
ac yna yn cu golchi'n drwyadl mew n
dwr glan a'u rhoi yn 61 ar y lIain.
Buorn yn astudio pob math 0
greaduriaid, bach a mawr. oedd yn
byw ar y llain tir oedd reit 0 flacn yr
ysgol.

Y MORGRUG

Heddiw, dydd Sadwrn, Ionawr 5ed
1985 digwyddodd
rhywbctb
rhyfeddol iawn - nid oeddem yn
coclio ein Ilygaid bron.
Gwelsom gannoedd 0 forgrug yn
codi oddi ar y palmant am 6 o'r
gJoch
os Sadwrn. Awst l l ed
1984. Ar 61 i'r haid fvnd
i f1\\ rdd
,
sylwom fod ychydig ohony nt ~n
llonydd ar )' palmant
ac fell)
rhoddom 4 o'r 'morgrug marw' sef
dwy fawr a dwy fach mew n pot
bychan a chau y caead yn dynn.
Hc dd iw, yn y ty c yn n es ,
rhoddwyd ychydig 0 Iud ar bapur a
glynu y morgrug arno, ac er ein
S} ndod ymhen
tua pum munud
sylwodd un ohonom fod dau o'r
morgrug - sef y rhat mawr - yn
symud. 'Roedd un yn cicio ei 6 eoes
yn fywiog iawn a'r 11aUyn ysgwyd ei
theimlyddion.

'Roedd y morgrug wedi byw am
bum rnis hcb ddim bwyd nac awyr
tach. Tybed a oeddent wedi 'gaeafu'
yn y potyn yn y gaTe) ac wedi dcffro
yng ngwres cyn nes y ty
Mewn gobaith
o'u lladd yn
ddi-bocn penderfy na om eu rhoi ) n
)' rhew gell ac ) no ) buont o'r
Tadolig hyd bron i ddiwedd
Chwefror
Ond er ) ndod I ru eto, unw Ilh)
cafodd C\ nhc 1"\\"\ dd , 1\ effaith
"
"
arnv..
nt, vr oeddvnt
\"11 dal I icio.
,
Ein h} mgai olaf I'W lIadd oedd
malu dail llaw rv f a'u £
dam, " nt.
DYna \\ nal pobl dal glo) nnod b} \\
ers tal\\m, a'r n": g"--en")nig }O
dod o'r dail. C)aolde teb)g I'r un a
laddodd , dd\\, fit '0 \ r India \ n
ddiweddar.)
A

.,

..

..

0#

Dysgwch yrru'r car gydag

*

*
*

Gwasanaeth 7 diwnod
0 ddrws i ddrws
Control Deuol

D

L

PRITCHARD
43 glanffynnon

LLANRUG
CAERNARFON 5112
Cymeradwyir gan yr Adran
Drafnidiaeth

ar gyfer yr ifanc. Ar 01 dirywiad
graddol
'Twrw
Tanllyd'
yn
ddiweddar, roedd yn rhaid newid y
drefn. Yn Eisteddfod Llangcfni yn
'83 roedd y babell enfawr yn ami yn
hanner
gwag, gyda phawb yn
tueddu i gyrraedd ar gyfer y prif
grWP ar ddiwedd y noson. Ond. er
gwaetha'r
pryder roedd y syniad
newydd yn Uwyddiant ysgubol. Nid
yn unig yr oedd un ganolfan yn cael
ei lien wi, ond dau a thri lie bob nos.
Yn ychwanegol at hyn, ceir pabelJ
adloniant i'r ifanc ar y macs ci hun.
Syniad cymharol newydd yw hwn, a
sylfaenwyd ym Maehynlleth,
ond
sy'n ehangu
bob blwyddyn
Un 0 uchafbwyntiau'r
byd pop Bedlam y Uynedd a Chiang Clwyd
eleni. Roeddwn i wrth fy modd yn y
Cymraeg erbyn hyn yw'r Steddfod,
ble mae holl grwpiau Cymru yn dod
babell yma, ae yn treilio rhan
at ei gilydd i chwarae
mewn
helaeth o'r dydd yno. Roedd yna
amrywiaeth da yno, er i raj grwpiau
cyngherddau
a sesiynau.
Eleni,
roedd
y patrwm
ychydig
yn o safon isel iawn gael eyflc a rhai 0
wahanol. Roedd y 'Twrw Tanllyd'
safon Ilawer gwell yo dioddef.
traddodiadol wedi mynd, ac yn ei le, Syniad da oedd rhoi awr bob dydd i
cafwyd nifer 0 ganolfannau llai, fel grwpiau
baeh gael cyfle, ond
'Mirrors' yn Nhywyn a'r 'Fountain'
siomedig oedd yr ymateb gan i rai
grwpiau beidio trafferthu troi if} ny,
ym Modelwyddan. Trwy'r wythnos,
bu grwpiau
0 bob
math yn ac ero maent yn cwyno ci bod yn
perfformio yno am brisiau rhesymol
anodd cael sylw teg yng Nghymru
I
iawn. Roedd ambell i noson yn heddiw!
tueddu ifod yn fwy poblogaidd na'r
Roedd yr awyrgylch yno yn
wefreiddiol, yn enwedig pan oedd
lleill, Roedd nosweithiau
Geraint
Jarman
yn y 'Mirrors'
yn Maffia a'r Anrhefn yn perfformio.
boblogaidd iawn, a dim lie i droi Ond. i rni, uchafbwynt Steddfod y
bron yn noson Maffia yno ar y nos Rhyl oedd Geraint Jarman. Aeth
Wener. Yn rhyfeddol, nid yo unig y Clang CIW)d yn for 0 weiddi pan
grwpiau pobJogaidd fel Maffia a'r yrnddango odd, ac ar 61 cael ei
Brodyr a gai gynulleidfaoedd
da. alw..'n 01 ddwy waith fe ehwaraeodd
Llwyddodd
Cyrff a'r Anrhefn i Tich Gwilym Hen WIad Fy Nhadau
ddcnu cynulleidfa sylw cddol iawn ar ci gitar, gan ysgogi pawb i ymuno
) n y 'Fountain' ar ) nos lau.
yn y gytgan, a'r darlun yna o'r babeU
Cyn )' Steddfod roedd llawer ) n orJawn honno sy'n aros yn fy nghof i
brvderu iawn vnalvn a Ihrefniadau
o Steddfod y Rhyl.
·
""

GWYL WERIN CAERNARFON
HYDREF 4-5
• Nos Wener - Noson Roc gyda'r BROOYR a CHWYLORO
• Pnawn Sadwrn - timau DAWNSIO GWERIN yn
arddangos ar strydoedd Caernarfon
.Nos Sadwrn - TWMPATH DAWNS - Gwesty'r Royal,
Caernarfon

•MONUMENTAL
RO MASONS
ANDS

Y.V.o.
YSGOL YRRU
OFALUS

.,

(Adolygiad Einir Parri)

LLANRUG

CIGYDD
LONDON HOUSE
LLANRUG
Ffon: Caernarfon 3574
PEN CIG YDD Y FROI
Yr Wyn Ileol mwyaf

blasus
Selsig cartref, cigoedd
parod i'w bwyta
Archebion ar gyfer
y rhewgist
MYNNWCH Y GORAU
A OeWCH ATOM NI!

Ffon: Caernarfon 2898
(Sefydlwyd ers dros 35 mlynedd)
Crefftwaith Ilaw, e.e., Old English/Gothic
gan un thros 32 0 flynyddoedd 0 brofiad

a

Cerrig newydd a gwaith adnewyddu:
di mots pa mor bell
Stoc helaeth o'r cerrig gorau:
dyfynbris am ddim
AR AGOR 6 DIWRNOD YR WYTHNOS
13

GWRAIG

TV

YN YR ARDD

Gofynnodd rhywun i mi'r diwmod o'r blaen: 'Ydacb chi wedi
gorffen yn yr ardd rwan?' Pan ofynnwyd byn i arddwr unwaith, ei
ateb oedd 'Fydda'i byth yn gorffen!' Clywn yn aml nad oes ddiwedd
ar waith gwraig cy. Gellir dweud yr un peth am waith yr ardd. Dydw i
ddim yn cymryd amaf fy mod yn arddwr, dim ond gwraig t9 yn
stwnsian yn yr ardd.
Y mae cymaint i'w wneud; fel well o'u gadael hyd y gwanwyn;
tacluso'r adeg yma o'r flwyddyn. er enghraifft, y scabious. Codais
Bydd yn rhaid codi'r dahlia (a gaillardia yr Hydref diwethaf ac
godais 0 had am y tro eyntaf fe'u difethwyd gan y rhew.
erioed len i) a'r Myniawyd y
Y mae Blodau Mihangel yn
Bugail, a llenwi'r bordor efo mynd i sirioli cryn dipyn amom
bylbiau tiwlip, neu Gennin Pedr yn y ty gwydr pan ddaw yn fis
a blodau'r fagwyr. Rhaid cadw y Tachwedd, ond rhaid cyfaddef
Myniawyd y Bugail yo y tY fod cryn dipyn 0 waith gofalu
gwydr, neu onid oes dy gwydr, amdanynt. Dyna pam y maent
ar lintal y ffenestr yn y ty.
mor ddrud yn y siopau. Maent
Rwy'n clirio'r fordor blodau angen digon 0 aer, ond eto'n
parhaol a chodi'r chwyn parhaol
casau tamprwydd. Er hynny,
trwy fforchio'r fordor a chael maent yn werth y l1afur. Na,
gwared ohonynt am byth - fydda'i ddirn yn cyrlio'r petalau
gobeithiol Oyma amser da i a'u bwydo i roi blodau mawr i
rannu'r
blodau parhaol, yn gystadlu mewn sioeau, ond
enwedig y rhai sydd wedi hoffaf yn fawr gael blodau i'r ~
"J
gor-dyfu; ail-blannu'r darnau
a rhoi tusw j ambell ffrind,
gorau, a rhoi gwreiddyn bach i Gobcithiaf y byddant yn dal hyd
hwn a hon (fel y Border Bach - y Nadolig.
Crwys). I gael sioe dda y
A dyna 'chydig 0 stwnsian
flwyddyn nesaf bydd yn beth da gwraig tY yn yr ardd yr adeg hon
eu plannu yn grwpiau 0 dri. Mae o'r flwyddyn. Hwyl i'r rhai sydd
rhai blodau fodd bynnag fydd yn a diddordeb.
---

Gohebydd:

__1

Mrs Ann Evans, 5ycharth

YSGOl TAN-Y-COED - Croesawyd
deg 0 blant bach newydd i'r ysgol. ae
maent bellach wedi hen gartrefu yn
ein plith. Gobeithio tod y plant a aeth i
Ysgol Brynrefail wedi ymgartrefu
yno hefyd a phob IIwyddiant iddynt.
Cafwyd ymateb da i'n hapel i glirio
Ffynnon Cegin Arthur. Rhoddwyd
cais i'r Pwyllgor Cymundeb gan Miss
Phyllis Ellis a chafwyd addewid i'w
cllrio dan y Cynllun Creu Gwaith
Derbyniwyd galwad ffOn gan Mr
Ernest Land (Cae Hob gynt) yn dweud
fod potel 0 ddwr durllyd y ffynnon i'w
gweld yn yr Amgueddfa ger Neuadd
y Penrhyn ym Mangor.
Cawsom Iythyr diddorol gan Mrs
D.M. Jones.
17 Lon y Bryn,
Caernarfon. Daeth hanes Ffynnon
Cegin Arthur ag atqcfion melys yn 61
iddl pan oedd yn ddisgybl yma
flynyddoedd
yn 01 ballach. Roedd
gan Mrs Jonas, groen rhyw anifail
gwyllt 8 gafodd ei mam gan ei brawd
o Patagonia. Y mae Mrs Jones am i
blant yr ysgol dynnu lIun yr anitail, tel
yr oadd yn fyw. Y mae hanes hela'r
9ath wyllt yma j'w gael yn 'Straeon
Patagonia', R. Bryn Williams. Y mae
£1 yr un 0 wobr, i'r pum Ilun gorau,
gan Mrs Jones. Felly blant, cawn
weld pwy yw'r arlunwyr gorau I
Pan fydd trydan yn mynd i ffwrdd y
tro nesaf, ni tydd plant ysgol
Tan-y-Coed yn poeni rhyw lawer.
Maent wedi bod yn dysgu'r hen grefft
o wneud canhwyllau brwyn. Daeth y
plant ati i wneud eu canhwyllau eu
hunain gan ddefnyddio
brwyn a
ehwyr. Byddwn yn ddiolchgar os oes
gan rhywun yr hen offer i ddal
eanhwyllau
brwyn i ni gael eu
harddangos yn yr ysgol.
Bydd dau ddiwrnod
0 wyliau
achlysurol ddydd Gwener Tachwedd
22 a dydd llun Tachwedd 25.
CAPEL BOSRA - Croesawyd y plant
yn 01 i'r Ysgol Sui ddechrau Medi,
wedi gwyliau'r
hat. Roeddem yn
falch iawn 0 weld y plant i gyd yno o'r
lIeiaf i'r hynaf. Diolch am eich
ffyddlondeb blant! Bydd y plant yn
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(872407)
cymryd
rhan yng ngwasanaeth
Cymdeithas y Beiblau yn Ninorwig,
Hydraf Gad. am 2.00 o'r gloch. Bydd
bws yn eychwyn 0 Benisarwaun am
1.30pm. Bore Sui, Hydref 20, cynhelir
gwasanaeth Diolehgarwch gan blant
yr Ysgol SuI.
Oymuna'r athrawon ddiolch i'r rhai
roddodd roddion i'r Ysgol SuI.
EGlWYS
SANTES
HELEN
Cydymdeimlwn fel eglwys A theulu y
ddiweddar
Mrs Kathleen Foulkes,
Bryn Derw, a tu tarw yn ystod yr hat
Diolchwn
i'r teulu am eu rhodd
ariannol l'r Eglwys er cot amdani.
Anfonwn ein cydymdeimlad hetyd at
deulu'r diweddarThomas Williams, 1
Rhydfadog, Deiniolen a fu farw yn
sydyn ae annisgwyl.
DIOLCHGRWCH
Cynhelir
gwasanaethau
Diolehgarwch
fel a
ganlyn, dydd Sui, Hydraf 20-Cymun
Bendigaid dwyieithog
- 10.30am.
Gosber a phregeth gyda'r Parch
Ganon B.D. Roberts, llanfairpwll am
4.30pm.
PRIODAS - Dydd Sadwrn, Awst 31
priodwyd
Sian Lloyd Williams,
merch Mr a Mrs J. Williams, Llanrug
ac wyres y diweddar Mr a Mrs J
Pritchard.
Pensarn
gynt,
A Mr
Stephen John Burston. gyda'r Deon
Gwlad, y Parch Richard Jones yn
gweinyddu. Yr organydd oedd Mr B
Griffith. Pob dymuniad da i'r par Ifane
yn eu bywyd priodasol.
FFAIR HYDREF - Cynhelir
Ffalr
Hydref yn Neuadd yr Eglwys, nos
lun, Hydref 21, yr elw at dreuliau'r
Eglwys.
PARTI'R HEUlWEN- Yn absenoldeb
Mrs Porter, lIywyddwyd
gan Mrs
Betty Evans. Dymunwyd
adfer,ad
buan i Mrs Porter a'r aelodau eraill a
fu'n ewyno.
Cydymdeimlwyd
theulu Mr Tom Williams. Deiniolen.
Sgwrs ddiddorol a gafwyd. gan
Major Arthur
Brown, Byddln yr
lachawdwriaeth. Diolchwyd iddo gan
Mrs Nesta Jones. Rhoddwyd y te gan
Mrs Fisher a Mrs Lewis - diolehwyd

a

iddynt gan
rs AnnIe Williams.
EniUydd y r f I oedd Mrs Elen
Williams.
Bydd y cyfarfod nesaf
Hydref 15
GWEllHAD
- Clplwyd
Naethan
Eagles i'r ysbyty dd hrau'r mis. ond
rydym vn fa ch 0 I
eld yn well
unwaith eto
fod Mr W.H.
Griffith, Tros y ~ n
bod yn yr
ysbyty hefyd Gobe
0 c ch bod yn
well erbvn h n Oy
nwn
ellhad
buan j
rs Sa r Gr fflth,
16
Brynlirion
d tr
lh yn yr
vsbvtv. a b ch
0 ddcall fod
Carol Jones
2
on wedi
gwella hefyd 0
mdanoch y
mae eich
rncf
Pot t, a
phawb yn d m no
ichi
A chithau
unrhyw anhwYllaeJ
rhyw Ha Bach •
cyn dyfod ad
\'Ii
Gobeithio
r
CYDYMDEI l"l
Brynhyfryd 0 0

d buan
9
on

G

y Garth.
wybodaeth

unrhyw

un

CLWB CANT Y NEUAOO: Enillwyr
Clwb Cant - 1. £20, Mrs R Jones, 26
Bryntirion,
2. £12, Miss Gwyneth
Owen, Minffordd, 3. £8, Mr B. Jones.
Perthi
NOSON GUTO FFOWC: Taehwedd 5:
Tan Gwyllt yng nghae'r pentref am
6.30 Bydd lIuniaeth ysgafn. Ticedi
gan Mrs Elisabeth Jones, 50c i
oedolion, 30e i blant.
Dymuna'r pwyllgor ddioleh i Mr G.
Clegg am ei gyfraniad 0 £100 yn dilyn
Ras yr Wyddfa (Noddedig). Daeth
raffl fawr " Arwel
£530 i'r coffrau.
Diolch yn fawr iawn!
Cafwyd £18 gan Elisabeth a Jean
Jones - elw parti coluro. Diolch yn
fawr, genodl
Arlwy mis Rhagfyr - sef Rhagfyr 13
- fydd Brethyn Cartraf yng ngofal eln
dyn on dawnus. Cofiwch y dyddiad RHAGFYR 13, nos Wenerl

a

DRAENOG

CROESOcynn
wraig lou s
ymgartrefu
n
byddwch
nh
lLO GYFARC
Jones Brynt r 0
huqaln Pob dvrm
Williams
Cropper l
ddiweddar
Llongyfar
va
Tal Arthur
arholiad p
ddlsgybt

Oes gan
am hyn?

or
un r
Arwel

n Jones,
nt mewn
Y mae'n
m , Cesarea.

TAIP - E n
0 tr Inlr trip siopa
ado 9 9 n t • rgaret Williams.
Carrog ~
B dd trip yn mynd i
Fane non Rh gtyr 7 Prls - £3 Ypen,
[1 50 I b a • B dd 'bws yn cychwyn
am 74Sam Enwau I Margaret eyn
gynt d p os bios gwelwch yn dda.
llGOR
EUADD - Medi 7,
cynha Iwyd Helfa Drysor dan ofal
ISS Phy1hs Ellis. Bu'n addysg i
am
ohonomJ -a ehafwyd hwyl yn
cymharu'r
atebion ar ddiwedd y
dSlth, yng Ngwesty'r Foelas, llanrug.
Ololeh I Phyllis am drefnu'r dalth a
gofalu am y gwobrau. Yr enillwyr
oedd,l
Eurgaln Haf ae Osian; 2. Eric
ae Elisabeth, 3. Ann a Dave; 4.
Gwynfor a Jean; 5. Douglas ae lola.
Cofiwch am weithgaredd mis Hydref
- sef noson ealan gaeaf - bydd
cystadlaethau i blant ac oedolion - y
wrach orau, mwgwd gorau a.y.b.
DECHRAU
CANU,
OECHRAU
CANMOl - Cofiweh wylio'r teledu
nos SuI, Hydref 20 a Hydraf 27.
Arwelnydd y Gymanfa yng Nghapel
Jerusalem,
Bethesda fydd Arwel
Jones, Pant Hywel.
DRAE N - Mae Mr Ernest Land yn
awyddus i gael gwybodaeth pryd y
eafodd y draen fawr sy'n cario dwr i'r
Faenol ei gwneud - mae'r draen yn
mynd drwy Cae Hob. Bach Iffri a Nant

Pan aeth teulu Buarthau, Llanrug
am wythnos 0 wyliau ym mis Awst
roedd yn rhaid cael rhywun cyfrifol i
ofalu am y, ieirl Eu dewis oedd un 0
Fandwyr seloeaf Band Oeiniolen.
Wrth gasglu'r wyau ar ddiwedd y
diwrnod eynta' roedd un Wy tegan
ymysg
y casgliad
0 wyau
(yn
ddiarwybod). Aeth A', wyau adref j'w
wralg i Odeiniolen ond gan fod ei
chwaer hi wedi dod ati i aros am
yehydig
0 wyliau
0 Wrecsam
rhoddodd hanner dwsin 0 wyau iddl i
fynd yn 61 adraf i Wrecsam. Yn
Wrecsam cafwyd salad i 5wper gan
roddl dau "eu dri 0 wyau i ferwi yn y
sosban!
Pan ddaeth
yn amser
tynnu'r
wyau
o'r
sosban
y
sylweddolwyd
mai wy tegan oedd
un ohonynt.
Mae', wy bellach yn ddiogel yn y
nyth ym Muarthau ar 61 ei daith
ddiddorol.

1---------------CWMNI DRAMA llANBERIS: Hydref
11 Cynhelir
Noson lawen
gan
Hogia'r Ddwylan yn Neuadd Ysgol
Brynrefail am 7.30. Arweinydd
y
noson fydd Charles Williams, ac fe
gymerir rhan gan artistiaid eraill. Elw
i Gronta Theatr Fach Gorlfwysfa. Pris

£1.

CEFNOGWCH
EIN
HYSBYSEBWYR

PUMP MEWN CAR COCH
-0 AMGYLCH GWYNEDD
Uc~elgais, yn .01 ~o~ tebyg, a hudodd Arwel Jones, Pant Hywel,
Penisarwaun, 1 deithio mewn car mor agos ag y medrai at ffiniau
Gwynedd.
Byddai wedi mentro ar y daith doed a ddel ond
sylweddolodd
fod cyfle yma i'w gwneud yn fenter codi arian.
Cyflwynodd y syniad i aelodau Pwyllgor Neuadd Penisarwaun,
ac
a~th~nt hwythau ati'.n ddiymdroi i werthu tocynnau i ddyfalu y
rnilltiroedd a gymerai Arwel i gwblhau y daith. A son am ddyfalu!
BU'~destun dadleuon brwd a ffyrnig mcwn sawl tafarn, slop a
gweithdy, neilltuwyd gwersi i drafod a dyfalu mewn ambell ysgol a
bu bron yn achos rhwyg ar aelwydyddl Onid ocdd paw b yn berffaith
sicr faint 0 filltiroedd oedd yna 0 arngylch Gwynedd. Roedd un,
ysywaeth. yn gwbJ bendant ac yn argyhoeddcdig na chychwynnai'r
car - felly yn ei ddocthineb
neu'i obaith mentrodd roddi - 0 milltir
ar y tocyn. Nid wyf yn sicr o'i ddoethineb
yn rhoddi dim ar bum
tocyn - gan nad oedd ond un wobr i'w chacl, sef £100.
22,000 milltiroeddy cynnig uchafa
chafwyd awgrym mal gwcrthgaredd
y digwyddiad anffodus hwn i lawr
mis Hydref Penisarwaun
fyddai
fel camgyrneriad
bychan gan y
gyrru rnintai allan i ddarganfod y gyrrwr.
pum gwron! Y pum gwron, gyda
Roedel ) Parchedig Huw John
Uaw, oedd Arwel Jones y gyrrwr:
Hughes yn scfyll ger yr Antelope
Datrdd
Evans
a oedd
yn cyn codi cwn Caer yn disgwyl am y
gyfrifoJ
am
ddangos
y teithwyr.
Gobeithio'n
wir na
ffordd
i'r
gyrrwr,
Douglas
welodd yr un o'i aelodau ef wrth
Jones a oedd yn benderfynol 0 fynd heibio i'r gwaith! Anodd iawn
ddangos y ffordd i Dafydd Evans,
fyddai iddo esbonio ei bresenoldeb
E~ic Jones (Gilligan) a ddacth am}
mewn ffasiwn fan ar ffasiwn adeg!
re~d - ond a drodd ~lIan i ddifyrru'r Ond yno ar berwyl da yr oedd Mr
onau, a Tony Elliot a ddaeth i Hughes a g\\. naeth vn sicr fod v cloc
gofnodi'r achlysur ar gywydd a )'n caeJ ei osod ar ddim eyn cychwyn
chan! Dyna'r gwroniaid dewr-ond
ar y daith.
cred rhai mai'r dewraf o'r dewraf
Buan iawn y daeth y bererindod i
oedd J()hn Trevor, perchennog
gyffiniau Bliwmaras ac yoo y
Modurdy
Hafod,
Llanrug,
a galwyd am 'survival kit' Gill am y
fcntrodd roddj car iddynt. Mac si ar tro cyntaf gan iddynt dybio eu bod
led na chysgodd John am ddwy ar daith Saffari! 't n syrh o'u blaenau
n~so~ C}'D > daith ac na fv.)taodd
) gor\\.eddaicaml.:l~1c)nglosv.nhej
fnwslonyn dd)dd Gv.'ener, ,\\\st ochr) safai cbrn! Rocdd} £\fT\\r,
23. ~1ae trigolion Peni amaun ~n 0 brofiad, v.cdl \md)nehedU' t fod
falch o'i y;eld erb) n h) n > n holhach
> n bv.'\ 110 a anlfell13ld bach ) n
aroldiodde~c~fnodtrav.mntigia\\n
croc I ff}rdd cefn g.....
Jad, )n
ac n18Ceu dl?lch iddo am gcfnogi'r
cn .....cdlg > n ) bore - ond camel a
fenter yn ddlffuanl.
ebra? S ersli bllif1 Ond rhag ofn I
Yn gynnar la\l,'n } d}dd G\\cner
chi) grifcnnu) n cich cannocdd at)
hwn~~ c),chwy.nnodd )' car eoch golyg) dd i ddarganf()d )' gv..ir wedl el orchuddio gyda hysbysebion
'i) rcas t)t.:dd wedi cyrracdd v dref a'r
Haf~d Garag.e? amgylch y pentrefi
anifeiliald allan yn gorff\V)so.
godl r gwrontaid. Roedd pob un yn
Y cynnwrf
ncsaf oedd tua
barod ar y dot ac yn awyddus iawn i Uanddona
pan ",'ibiodd ceihog
gyrraedd Pont y Borth a chael ffesanl allan 0 'r gwrych i lwybr y
cychwyn. Yr unig un oedd wedi car. Ar anlrantiad laranodd Tony
rhag-baraloi oedd Gill. Daeth i'rear
EJiol llnell 0 gy'W'ydd. Nid oe"s
gyd~ bag.yn ei ~e~diant, a ddisgrifiai
cofnod ohoni ar gael yn gyhocddus
fel survl~a.l kit a oedd yn gwbl - dim (.)nd yng nghof a chalon y
a~genrheJdl01 ar gyfcr anlur mOT pedwar cydymaith. Y farn unfrydo!
faIth a p.heryglusl'
ar y pryd oedd pc byddai'r awen yn
M.ae SI ar led befyd fod } gyrrwr
dod heibio Tony mor sydyn ac mor
wedt cymryd y tro anghywir cyn gadarn
vna bvddai
eadair \'
cyrraedd y man cycbwyn - ond gan
Genedlaerhol }'n"solat dan ei din ~
nad oedd Dafydd Evans wedl fewn y fl\vyddyn,
me~dwJ defnyddio
map rhwng
Mewn rhyw bentref bychan iawn
Penlsrwaun a Phont y Borth rhoddir
rhywle yn y gwyllt yng ngogledd

ddwyreiniol
Ynys Mon roedd
ffermwyr y fro wedi ymgynnull y tu
allan i'r siop. Mac'n ymddangos fod
hyn yn orcbwyJ ddyddioltua 'r naw i
gaeJ sgwrs cyn prynu papur, torth a
baco Nid yn amJ y byddai neb yn
tarfu ar yT heddwch ac o'r herwydd
mynasant y ffordd iddynt eu hunain.
Gallwcb ddychmygu yr olwg 0
S} ndod
ar e u hwynebau
pan
ymddangosodd car coch a sticeri
hysbysebu lliwgar arno gan ganu
corn.. Serch hynny, araf a digyffro v
bu iddynt syrnud o'r neilltu gan
edryeh yn fyg) thiol Tybiai Gill eu
bod "vn sicr mai car Neil Kinnock
ocdd )'n d) ncsu a' u bod ~n eofio >miri a gododd hwnnw yn y cyffiniau
hefo busnes y 'lie chwcch' yn yr
ysgol.

drech na hwy. EfalJai rnai'r sioc 0
fod ar goll oedd yn gyfrifol I Gill
ddychmygu gwcld Liz ci wraig yn
chwilota 0 dan gwely am ci bolisi
yswiriant! Yn anffodus i chi y
darllenwyr ond yn ffodus i'l hogia
dewisant
y ffordd
gywir
i
AberangelJ ac yna ymlaen i Ddinas
Mawddwy a'r Llew Coch. Roedd yn
rhaid cael llymaid dros galon
wantan ae i ymbaratoi i fynd dros
Fwlch y Groes. Mae'n arnheus iawn
gen i mae'r LJew Coch ocdd y
fangre ddeJfrydol i ymbaratoi i fynd
dros y ffasiwn Ie. Dyrna un 0 elltydd
mwyaf serth Cymru
Roedd y
dyfnder
I lawr
at yr afon yn
anhygoel ac yma y mynnodd Dong
ddechrau canu 'adenydd colomen
pc cawn'. Ond fel yr ai'r car I fyny ac
Digyffro ocdd gweddill y daith 0 i fyny newidiwyd yr emyn i 'Craig yr
amgylch Mon. Y syndod mawr oedd
Oesoedd'!
Roedd yr bogia am
fod 115 0 fil lt ir o e d d w e d i fynnu sicrwydd a chadernid y graig
yrnddangos ar y cloc fel yr elent dros
ar yr aswy yn hytrach na'r dyfnder i
y bont.
ebargofiant ar y ddel Fel Mari Jones
Tua'r adeg yma y dechreuodd y gynt yr oedd y teitbwyr modern
glaw. Cyraeddasant Gaernarfon a hefyd yn faleh 0 gyrraedd eyrion
rhyfedd meddwl eu bod wedi teithio
Bala gan adacl Gwlad y Gwylliaid
ychydig dros 120 miJltir i gyrraedd
o'u hol. Yr oedd wedi tywyllu'n
dre! 'Beth am fynd adra a chymryd
llwyr erbyn hyn a'r glaw yn
short cut', oedd sylw Doug o'r cern, ymdywallt i lawr. Roedd yn rhaid
'saith rnilltir ydi 0'. Ond brwydro
diJyn y ffordd o'r Baja heibio j Lyn
ymlacn wnaeth y dewrion.
Celyn ac ar draws gwlad i Ysbyty
Daeth
yn arnse r cinio a'r
lfan ac i Ddyffryn Conwy. Roedd y
anturiaethwyr ym mbcrfeddion hen ffyrdd yn gul a throcllog iawn
wlad Llyn yn awchu am stecan neu
uwchben y dyffryn a chan ei bod
goes cyw jar. Ond ow! son am siom.
mor dywyll rocdd yn anodd iawn
Roedd pob tafam a chaffi'n Hawn, dilyn y map. Ond IJwyddo
a
"
ac i wneud pethau'n waeth - yn wnaethant
a .:hyn pen amser
lIawn 0 'Saeson hinon ha' yn mochel
daethant
i lawr i Gyfft)rdd
rhag y gla w. Nid (>cdd yn
bosibl
Llandudno ) n iacb ac yn ddianaf!
•
m~nd at y bar - ae nid oedd ., Dyma ardal magu Tony - a diolcb
tafam"',r J" ,n 3\\\ddu
ia\l,n i'~' am hynny !'!Id yw'r ffvrdd yn
_
b\\ \ do
- ond \ mddan20 ai'r
ha\l,dd yn ) l}v..yll\\.ch rhwng
\mwc)v.\f\nlla\\nabodlon
1ev.n G) ffc)rdd
a Ros-on-Si
i'r
"
carfi b\• chan tWI ar draethell
an2h~
\dd.
~, farv. .
p", IIhell \ C3V. ant eu ClnlO (!3n nad
Erbyn h~ n yr oedd yn un ar ddeg
ocdd und\• n call \\ cdi mentro i'r o'r gloch ac)n amser swper i un neu
IIe c ~ n h v. n 0 \\') ned dar
ddau ond ) n amser gwely i'r
, n i.i v. n Jd ~ d d m () r d d r)' c inn g . gweddill.
Roedd y teithio yn
Ca\\'sant yno fW)'d, paned a chroeso
dcchrau dweud ar y pump. Y farn
CymTclg. Yo """ir cynigiodd Gill gyffredinoJ erbyn hyn oedd y byddai
oJchi lIestri i'r merehed. Gwrthod y llond bolo Chinese Take-Away 0
cynnig wnaeth y pcrehennog, er gymorth iddynt ymgodymu a'r
mor ddiolchgar a balch yr oedd o'u
ycbydig filltiroedd oedd yn weddilJ.
gweld - a thalu fu rhaid!
A dyna a fu.
O'r fangre honno ymlaen roedd y
AI 01 troi oddi ar yr AS am LOn
car yn chwipio mynd gan mai'r
Siliwen rhoddodd Dafydd y map j
briffordd oedd agosaf at yr arfordir.
gadw ac ymdyngbedodd yn ei ffordd
Yo Aberdyfi roedd yn rhaid troi yn ddihafal ei hun y byddai'n mynd aT y
01 tua'r tiro Yr oedd y ffordd wedi daith eto - er mwyn cael gweld y
bod yn bur gyfarwydd i'r gyrrwr a golygfeydd! Roedd y creadur wedi
chyfarwyddiadau Dafydd wedi bod bod a'i drwyn yn y map ar hyd y
yn s}dyn a phendant nlewn mannau
ffordd!
dlarffordd. Ond (rodd trwyn year
FeJ y daeth year i derfyn y daitb
oddi ar y briffordd yng Nghorris a am chwarter j hanner nos ger yr
ch) felno am Aberllefenni i gyrion Antelope Ilithrodd ffigurau'r cloc i
Fforestydd Dyfi yna ymlwybro'n
aros ar 410 union.
igam-ogam i wyU y fforest. Daeth y
Y syndod mawr yng ngwesty'r
car i aros ar gano) croesffordd gan
Foelas, Llanrug, oedd fod un ar
nad oedd arwyddion yno a chan nad hugain 0 bobl wedi dyfalu'n gywir.
oedd y ffyrdd yma }n eael eu dangos
Tynnwyd
enw Mr A.T. King
yn eglu[ ar fap. Am } tro cyntaf yr Davies, Eithinog, GroesJon aUan
oedd y cri\\. gle" 0 BenlSarwaun
o'r boes ac iddo ef yr aeth y wobr 0
mewn cyfyng-gyngor
go iawn £ 100. Llongyfarchiadau iddo ef a
rhywle yng nghrombil
Fforest
diolch i bawb a brynodd docyn.
enfawr Dyfi. Nid oedd ebwch yn y Gwnaed eJw 0 dros£500- hwb baeh
car. Nid oedd awydd bard doni ar i griw 0 wirfodd.olwyr a brogarwyr a
Tony, roedd Dafydd a'i drwyn yn y gweithgar Penisarwaun.
map, bodlonai Dong i Dafydd fod
fell} a rhoddodd Arwel ei ben ar y
Ilyw mewn anobaith. Yn s}dyn o'r
set gefn daeth llais Gill 'Oiolch i
Dduw mod i wedi rhoi sana gv..yn
am 'y nhraed - mi fydd yo haws i
ddreifar )'r helieoptar 'y ngweld i1'
Daeth bloedd 0 enau'r pedwar aral!
a bu rbaid ymadael a'r car am
R61gwyliau yn Sbaen fe fu senor
funudau a tbroedio yn y mwd i
Yn gwledda ar bopath - ond "honor"l
Yn wr di-byjamas
ehwilio am leeyn sych i sefyll gan fod
Y caed Sgwlyn Rhiwlas
natur a cbwerthin wedi dod yo
Yn gorwedd ar fatras ym Mangor.
;
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CHWE Bl VNEDD - HEB Galli
Gohebydd: Mrs. G. Jones, Rhandir
Mwyn (Waunfawr 626)

SEFYDllAD
Y MERCHED
Cynhaliwyd cyfarfod o'r Sefydliad yn
Festri Croesywaun nos lau, Medi 5.
Croesawodd
Mrs Pat Parry, y
llywydd, yr aelodau yn 61 ar 61
gwyliau'r hat, a hefyd rhoddodd
groeso i Mrs Smith, Cllfechydd.
Llongyfarchwyd Mrs Wynn Jones ar
gael ei derbyn i Orsedd y Beirdd a
hefyd Mrs R. Gwynn Davies ar
enedigaeth wyres fach. Y gwr gwadd
oedd Mr Duncan Brown, Gwelfor a
chatwyd
sgwrs ddiddorol
iawn
ganddo ar wahanol agweddau o'i
waith gyda'r Bwrdd Diogelu Natur.
Diolchwyd iddo gan Mrs Missen.
Enillwyd y raHI, a roddwyd gan Mrs
Parry Williams, gan Mrs Pat Parry.
EISTEDDFOD YR ARDAl- Bydd cyfle
eto eteru i gael paned a lIuniaeth
ysgatn rhwng eyfarfod y prynhawn
a'r hwyr, ae os oes rhywun yn
dymuno rhoi rhoddion 0 gacennau fe
fydd y pwyllgor yn ddiolchgar iawn.
Gellir eysylltu a Bethan Williams,
Bryn Meurig neu Nan Roberts, Pant
Aton. Nodwch y dyddiadau canlynol
os gwelwch yn dda:
Hydref 18 - dyddiad olaf derbyn y
cynnyrch lIenyddol gan gynnwys y
IIinell goll.
Hydref 31 - dyddiad beirniadu y
gwa ith Jlaw, gwau, gwn'jo, coqrnio.
arluruo a ffotograffiaeth.
Mae'n
ofynnol iehwi ddod a'ch cynnyrch ,'r
Ysgol Gynradd cyn 6 o'r gloch y
noson yma. Hyderwn am gefnogaeth
gref Dioleh yn fawr.
CRONFA'R GANOlFAN - Dyma restr
o enillwyr y Clwb 300 am fis Awst
1. £40 1010 Huws Roberts, Bodrida 2
£25 Mrs Rhian Ellis, Glyn Awel. 3 £10
Emsul Jones, 15 Bro Waun.
PLAID CYMRU - Nos Wener. Med; 20,
yn y ganolfan,
cafwyd
noson
gymdeithasol ddifyr lawn. paned,
sgwrs ac ymaelodi. Croesawyd Meg

Dafydd a 1010 Huws Roberts fel
enillwyr Cenedlaethol. Y gwr gwadd
oedd Mr Dafydd Wigley ein haelod
seneddol a ehafwyd sgwrs ddifyr
iawn ganddo, yn edrych ymlaen am
fwy 0 Iwyddiant i Blaid Cymru.
Cofiwch am y Ffair Nadollg,
Rhagfyr 6.
CLWB GWYRFAI - Bydd tymor y
Clwb yn dechrau bnawn lau, Hydref
10, a chroeso mawr i aelodau hen a
rhai newydd i ymaelodi,
yn y
Ganolfan. Ein gwesteion fydd y
Canon a Mrs R.D. Roberts Llwyngwril gynt, a byddwn yn 5,wr 0
awr ddifyr yn eu cwmni gan eu bod
yn diddori ar Alawon Gwerin. Felly
sgwrs a chan fydd y testun. Bydd y
bws yn eludo tel arfer
CYDYMDEIMlWN a Mrs Roberts, 2
Dol Erddi, ar goll, chwaer; a Mr T A.
Thomas, Gilfach, ar golli brawd; ae !
Eifion Glyn, Plas Bodhyfryd, ar golli
mam.
YN YR YSBYTY mae Mrs Beny
Griffiths, Gorphwysfa. Anfonwn em
cofion ati a'n dymuniadau gorau am
Iwyr well had buan.
ADREF O'R YSBYTY - Bu Mrs Ann
jones,
Haulfryn,
Kevin Davies,
Hafan. a Mrs Ceinwen Lewis, Ael y
Bryn. yn yr ysbyty yn ddiweddar.
Gobeithiwn eu bod yn parhau i wella.
Da yw gweld fod Nyrs Mair
Williams, Fferm Bodhyfryd, wedi
gwella ac yn 61 wrth ei gwaith ar 01
misoedd lawer.
llONGYFARCHIADAU i Richard Gwyndaf Owen, Bro Waun,
ar ei briodas a Sylwen Solomon, 17
Ffordd Eryri, Caernarfon.
I David Williams, Pare, ar gyrraedd ei
benblwydd yn 18 oed, Medi 19.
CLWB 100 PLAID CYMRU - Dyma
restr 0 enillwyr y Clwb 100 am tis
Awst:
1. Beryl Jones, 001 y Coed. 2. john
Ellis, Glyn Awel. 3. Dr A. Miles, Tre
Feddyg.

DIWRNOD

Gwennsn Wyn Jones yn derbvn tystysgrif arbennig gan Mr Leslie Jones,
Pennseth Ysgol Waunfawr am fynychu'r ysgol yn adi-twtch am y chwe
blynedd ddlwethsf.

FATHER BARSTOW

Dyma lun diddorolo Father Barstow vr ysgolhaig a drigai yn Rhes Gwyrfai.
Roedd ei dy yn Ilawn Ilyfrau. Cariai ei Iyfrau o'r Ilyfrgell yn y drol fach ryfedd
'maoAr y dde mae Herri Wynn a'i ewythr John E. Jones, Weirglodd Ovwytl.

CARlO GWAIR VNG NGHAE GlAS

LLYFRAU NE

YDD

Dylai'r lIyfrau isod fod ar gael naill a,
yn eich lIyfrgell neu yn eich siop leol

bro
e ned rqo l
llangernyw.

Owylo Oros y Mor gan Huw Chiswell
(E,lir Davies). 75c
Tretntant i lais a phiano gan Alun Guy
o'r gan adnabyddus a recordiwyd
gan gantorlon roc a gwerin Cymraeg,
er mwyn cod, arran ar gyfer y
newynog yn Ethiopia.
Hanner Cystal a Nhad gan Dai Davies
a Nic Parry.
(Siop y Siswrn), £3.25.
Hunangofiant
y p e l-dr o e di wr
adnabyddus,
gyda golwg ar el
gefndir
cynnar a'i flynyddoedd
Ilwyddiannus
fel gOI-geidwad
rhyngwladol ynghyd a'i sylwadau ar
y chwaraewyr, y rheolwyr a'r gemau.
Jennie Eirian - Gwyn Erfyl (Go I)
(Ty ar y Graig) £3. Cyfrol 0 ysgrifau
teyrnged gan nifer 0 awduron i
Jennie Eirian, eyn-olygydd Y Faner.
Hon gan Eirwen Gwynn
(Y Lolfa), £2.45. Notel am wr pwysig a
gafodd yrfa Iwyddiannus
yn y
gwasanaeth sifil yn Llundain, ond
thipyn 0 draHerthion yn ei fywyd
preitat.
Perfedd Hen Nain Llewelyn gan
Hafina Clwyd
(Gwasg
Gwynedd)
£2.50.
Y
pedwerydd casgliad 0 ysgrifau gan
Hafina Clwyd.
Briwsion Bro gan John Hughes.
(Gwasg Gee), £3 Casgliad 0 ysgrifau
yn portreadu bywyd a ehymeriadau

Wil Sam - Gwenno Hywyn (Gol)
(Gwasg Gwynedd), £3. Atgotion W S
Jones y dramodydd. Y bumed gyfrol
yng
Nghyfres
y Cewri.
Er
gwybodaeth, y pedair cyfrol gyntat
yw Dafydd Iwan, W.H. Roberts, Alun
Williams Gwyntor Evans.
Cusanau a Gwin gan Meinlr Ifans.
[Cvhoeddtadau Mei) £ 1. Noter serch
arall yng Nghyfres y Fodrwy.
Caneuon y Creadurfaid gan Falyri
jenkins.
(Y Lolta) £1.95. Ugaln 0 ganeuon i
blant am greaduriald, mewn sol-ffa a
hen nodi ant.
Yng Ngwyll Nihon gan Rhian M.
Phillips.
(Gwasg Gee) £3. Argraffiadau
personol yr awdur 0 Japan a'i ph obI.
Ysgrifennwyd y casgliad ysgrifau
hwn 0 ganlyniad i ymweld a'r wlad.
Pwy Oedd Pwy 2 gan 0 Hywel E
Roberts.
(Cyhoeddiadau Modern Cymreig)
£1.75. Yr all mewn cyfres
0
fywgraffiadau blynyddol o'r un teitl.
Superted: Uyfr mawr 1986
(World International Publishing Ltd)
£3.25. Blwyddlyfr Superted yn lIawn
darluniau IIiw a storiau I blant.
Y Llipryn Llwyd gan Angharad
Tomos
(Y Lolfa) 95e. Storl ddoniol i'r plant
lIeiaf yng Nghyfres Rwdlan, gyda
darluniau lIiwgar a phrint bras.

a

yr

awdur

yn

Llun arall o'r gorffennol. Ar y Ilwyth mae Aled Williams a'; frawd John Oanwyn,
Maesteg, Goronwy Jones ac Albert Maxwell. Harri Wyn a'; frawd Willie Gray
sv'n sefyll.

SIMNEIAU GWAEL? CRACIAU1
MWG A HOGLA' TARO PERYGLUS7
Cysylltwch

a

Dave Wood

'INSULAFLU E'
Vr Arbenigwr ar leinio simneiau

FRON HEULOG, DINORWIG
Ff6n: Llanberis 871376

16
•

I

- Gohebydd:

Megan Humphreys, 4 Tai Tan-y-coed (l'anberis

LLONGYFARCHIADAU
a
dymuniadau da:
i Terisa Gardiner, Beews Bryngwyn
a'i brawd Christopher Gardiner ar eu
IIwyddiant
yn eu harholiadau
terlynol yn Ysgol Brynrefail.
I Vaughan Hughes, Rallt Deg ar ei
Iwyddiant yn arholiad Letel 0 yn
Ysgol Brynretail
i Margaret Roberts, Tainewyddion ar
ei Ilwyddiant hi yn ei harholiadau
diwedd
tymor
yng
Ngholeg
Caerdydd.
ac i Richard Roberts Prysgol yntau yn
Ilwyddi an n us yn e. arholi adau
terlynol yng Ngholeg Amaethyddol
Glynllifon
Bydd Terisa yn cychwyn ar gwrs 0
hyfforddiant i ymbaratoi i fod yn nyrs
gan ddechrau yn Chwefror Aros yn
yr ysgol i eistedd Letel A fydd
Vaughan. Margaret yn mynd yn 61 i
Goleg Caerdydd am flwyddyn arall ar
Fedi 25ain. A Richard yn eychwyn ar
gwrs tair blynedd yng Ngholeg
Amaethyddol
Aberystwyth
ar Fedi
27ain,
Pob IIwyddiant i'r bobl ieuainc hyn
i'r dyfodol.
YSGOL HAF YR YSGOL - Catodd
Bethan Parry, Ael-y-Bryn gyfle i fynd i
Ysgol Hat yr Ysgol Sui yng Ngholeg
Diwinyddol
Unedig Aberystwyth.
Treuliodd wythnos fendithiol hapus
yno yng nghwmni pobl ieuainc canol
oed a hynafgwyr,
0 wahanol
Ysgolion
Sui
y Cyfundeb
Presbyteraidd
CROESO ADRE o'r

ysbyty

ar 61

triniaeth
Thomas,
Cynfaes,
cofion
adferiad

(870733)

a

CYDYMDEIMLWN
Mr a Mrs Davies
a'r teulu,
1 Tanybryn
yn eu
profedigaeth
0 golH brawd
yng
nghyfraith yn frawychus 0 sydyn yng
Nghaernarlon.
GWIBDAITH
- Cafodd
y plant
wibdarth i Rhyl ddeehrau'r mrs wedi
ei drefnu gan bwyllgor y Carnital.
Mwynhawyd y diwrnod yn fawr a
diolchir i'r rhai fu'n gyfrifol am y
tratniant.
Bu rhai 0 aelodau Rehoboth af
daith hanner diwrnod I Gaergybi,
ddydd Sadwrn 14eg, wedi ei drefnu
I'r ofalaeth gan y Parch Tretor Lewis a
Mrs Lewis. Bu gwasanaeth byr yn
Eglwys St Cybi a chafwyd te blasus
lawn ar Ynys Lawd. Diolchir i Mr a
Mrs Lewis am ddiwrnod hapus iawn,
GWELLA- Dymunir gwellhad buan i
Mrs Ann Plemming, Dolwen ar 61
triniaeth
lawfeddygol
yn Ysbyty
Gwynedd yn ddiweddar.
D10LCH i Miss Sandra
Lynne
Plemming,
Dolwen, am gasglu'r
swm 0 £7.00 tuag at y Gronfa er lies y
Morwyr.

lawfeddygol i Mr William
Bronant a Llion Pritchard,
Bryn Moelyn. Anfonwn ein
a'n dymuniadau
da am
buan iddynt.

CROESO - Mae Mr a Mrs Gareth
Lloyd Jones wedi symud i'w cartref
newydd - Gilfach. Croeso iddynt i'n
plith a phob bendith iddynt yn eu
cartref newydd.
CYDYMDEIMLWN a Mrs Kathleen
Jones a'i chwaer Mrs Mair Williams,
2 Pant-y-coed yn eu profedigaeth 0
golli
modryb
oedrannus
ym
Mhenygroes.
CYFARFOD PLANT - Bnawn Sui,
Medi 15, yng nghapel Tan-v-Coed
cafwyd cyfarlod arbennig i'r plant 0
dan ofal y gweinidog, y Parch John
Morris.
YR YSGOL SUL - Daeth eynulliad da
ynghyd 0 blant, eu teuluoedd ~
charedigion
yr Ysgol SuI. Wedl
pregethu i'r plant, gwobrwywyd
y
plant am eu IIwyddiant yn arholiadau
lIafar, y Gymanfa a'r Sirol, gan y
Parch John Morris,
yn cael ei
gynorthwyo
gan Bethan Parry. Y
cyfeilydd oedd Miss Enid Roberts.
CYOYMDEIMLAD
Mae'n
cydymdeimlad
fel ardal a Mrs lola
Butler, Haddef a'i march a'j mab yng
nghyfraith, Fernando Perez, yn eu
pryder am deulu Fernando Perez yn
Mexico - heb dderbyn
unrhyw
wybodaeth y maent hyd yn hyn ond
yn dal i ddisgwyl. Boed y newydd yn
un da a phawb o'r teulu yn ddiogel.
Ymweliad Diweddar a
Dinorwig a'r Chware'

NANT PERIS
Gohebydd: Mrs J.E. Elis, 8 Glanrafon

870030)

Twll Chwarel fawr a'r ddau'n Rallt Odu
lanwyd yn 61 fel yn yr oel a fu,
Y droellog ffordd unionwyd a'r celr a
hyrddia'n hyf,
Slop Catrln mwy nls ceir, na chwt y crydd.
Yr afon wen a lifai dros y ffordd Ir glrfam
Ddotwyd, bibellwyd yn drafnul am Lyn
Padarn.
Sled yr Injlan. 'rhen dei I'r cytiau
Ddymchwelwyd,
feluriwyd a'j daenu ar y

lIethrau.
Gwallt a heuwyd, coed a blannwyd a'u
gwrteithio,
Ams., ddangys a wnint wreiddlo.
Yn Blua Paras ceir cymdeithu
newydd 0
wahano! laith
A. choed • pherthl guddia lawer craith.
o
Injian, edrych lawr nau tyoy beth a
weli7
Oy drefnus boncbu,
dy gabannau
a·th

Ffi.,

.Utydd ... rth,
Y siediau, dort.nnau

I'm .wyddf

ydd

di-s~h.
Y Pwerdy, yr eta I .·r hen gom mawr
A ddamniwyd y bore .'iganmol 1fT hwy,
Yn fud a byddar mawn tawefwch Dwyr
Sba"on hen h.eam • choed a bew
Rwbel yn bantyrrau ar bob flaw.
Yr hen fargelnwyr ni ddont l'th weld ddim
mwy
Ymwelwyr tai haf a wellr am ryw awr neo
ddwV·
Clywaf gloc Gltfach DOu yn taro tri
Lie bu talr mil do .. ym. neb ond fi

GOHE8YDD- Mr. O.R. Williams, 2 8ro
Elidir (Uanberis 870671)
PEN-BLWYDD
HAPUS
- Pob
dymuniad da i Mrs Annie Jones, 5
Maes Eilian, Dinorwig, ar ddathlu ei
phen-blwydd yn 83 mlwydd oed yn
ystod y mis.
AILDDECHRAU - Dymunir yn dda i
Miss Gwyneth E. Davies, 10 Bro
Elidir, a Miss Marina S, Roberts, Ty'r
Ysgol, Drnorwiq, ar gyehwyn
ar
dymor arall, y naill yn y Coleg
Normal, a'r lIall yng Ngholeg y
Brifysgol, Bangor.
WEA - Deehreuodd pum darlith 0
dan nawdd yr uchod yn y Ganolfan,
nos lau, Medi 19. Maes astudiaeth yw
'Grym Geiriau' a'r darlithydd yw Mr
Ifor
Baines,
Penygroes,
a'r
Ysgrifenyddes
yw Miss Ellen W.
Jones, Ty'n Fawnog. Croeso cynne,s i

bawb i ymuno.
LLONGYFARCHIADAU i Mr a Mrs
Hugh Thomas, 1 Bro Elidir ar fod yn
daid a nain unwaith yn rhagor.
Ganwyd
merch fach bob un i
Margaret a Gwyneth.
CYFARFOD
CYMUNDEB
- Nos
Fawrth, Medi 17 yn y Ganolfsn, bu Mr
DaYydd Wigley, A.S. yn annereh
cyfarlod i'r Gymundeb ar wahanol
faterion Cafwyd trafodaeth bellach
gan y gynulleidfa. Llywyddwyd g.an
Mr Gwyn
Parri B.A., Cvnefln,
Deiniolen.
COFION at Mrs Medwen Griffith, Foel
Cottage, a Mrs Laura Roberts, Bron
Gynfi, Dinorwig, sy'n dal yn Ysbyt~
Gwynedd. Dymunir gwellhad buan I
chi eich dwy.
Ein cotion a'n dymuniadau da i'r
ardalwyr sy'n cwyno yn eu eartrefi.
Gwellhad buan i chwi.

- Gohebydd:
Mrs Iris
Glanrafon, 872215.

Rowlands,

POBOL Y CWM - Cyfarlu aelodau'r
clwb ddydd lau diwethaf i gychwyn
tymor y gaeat. Gwnaed trefniadau
gogyfer
chyfarfodydd sydd i ddllyn,
ae etholwyd y swyddogion presennol
i weithredu am dymor ychwanegol.
Rhoddodd y lIywydd amlinelliad 0
ddarlith gan Mr Hywel Teifi Edwards
yn y Ganolfan,
Waunfawr
nos
Fercher Madi 18. Rhoddwyd y te gan
Mrs Rowlands, Bodafon, a'r raft I gan
Mrs R.H. Parry.

a

DIOLCH - Dymuna Hilda aLes,
Morannedd, ddiolch i'w teulu a'u
ffrindiau am y cardiau ae anrhegion a
dderbyniasant ar achlysur eu priodas
•
anan.
HARWOLAETH - Yn dawel yn ysbyty
Eryri, Caernarfon ar Awst 20fed, bu
farw Mr Ifor Roberts, 10 Dol Aton yn
77 oed. Brodor 0 Lanberis oedd Mr
Roberts ae wedi ymgartrefu yn y
Cwm ers 47 blynedd. Bu'r angladd yn
Eglwys Sant Mihangel, Llanrug, ac yn
dilyn yn y fynwent. Gwasanaethwyd
gan y Rheithor, y Parch Aled Jones
Williams.
Estynnwn
ein cvdvrndaimlad
dwysaf a'r plant a'u teuluoedd yn eu
proted gaeth a'u hlraeth
CYDY DEIMLAD - Estynnwn ein
cydymdlmlad dwysaf,. Mrs Margaret
",lllams,
ant Forgan, yn ei
phrofed gaeth 0 golll el mam, Mrs
Catherine Jones, yn ysbyly Bryn
Selont Ymganrefodd Mrs Jones am
ysba d yng nghanret ei merch yn
ant Forgan a diddorol iawn fyddai
gwrando ar Mrs Jones yn adrodd hen
Slorlau a hanesion am Llanberis a'r

hen gymeriadau
CLWB Y MAMAU A MERCHED IFANC
- Sefydlwyd
Clwb newydd yn y
pent ref y mis diwethaf a bydd yr
aelodau yn cyfarlod ar nos Fercher
gyntaf y mis Tal aelodaeth an:
flwyddyn fydd rl. Croeso cynnes I
bawb a diddordeb.
wllongyfarchiadau
i Gwyn Morris,
Merddyn,
Ceunant
(Glanbogelyn
gynt) ar gael ei dderbyn ar gwrs
fferyllydd yng Ngholeg Caerlvr
PEL DROED - Mae tymor pel-droed
1985-86 wedi dechrau i dim ieuenctid
Cwm. Mae'r tim wedi chwarae tair
gem, ennill dwy ac un gyfartal.
Cwm 4 - Bontnewydd 1
Waunfawr 4 - Cwm 8
Cwm 3 - Llanberis 3
Dechrau da iawn i'r tim. Dymunwn
bob IIwyddiant iddynt drwy tvrnor.
DIOLCH - Dymuna
Mrs Annie
Hughes, Bryn ddiolch i bawb am bob
carediqrwvdd
a dderbyniodd
yn
ystod ei gwaeledd. Da yw doall fod
Mrs Hughes wedi gwella erbyn hyn.
ANFONWN
e n c ofion
at Mrs
Williams. Stryd Newydd. sydd ar hvn
o bryd yng nghartref
Plas Pen
Gwaith, Llanberls, a heb fod yn dda
yn ddiweddar, gan ei lIongyfarch ar
gyrraedd ei phenblwydd yn 93 ar Fedi

8.
CWM NI DRAMA LLANBERIS: Hvdref
11. Cynhelir
Noson Lawen gan
Hogia'r Ddwylan yn Neuadd Ysgol
Brynrefail am 730. Arweiny'dd y
noson fydd Charles Williams, ac fe
gymerir rhan gan artistiaid eraill. E1:v
i Gronta Theatr Fach Gorffwysfa. PrlS

£1.

CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR
Beth am ddod i gystadlu i
Eisteddfod Dyffryn

MAE'R

Ogwen?

SAMARIAID

Manylion: Emlyn Jones,
Y.H., Bethesda 600846
Neu beth am ddod i
fwynhau'r wledd yn Ysgol
Oyffryn Ogwen, nos
Wenerl Tachwedd 8 am
6.30 a dydd Sadwrn,
Tachwedd 9, 12.30 a 6.
Lluniaeth ysgafn yn yr
Ysgol bnawn Sadwrn.

YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD

,
I'

BANGOR
354646
Ysgol Gynradd Cwm-y-glo 1956-57. Trwy law Mrs Margaret Williams, Bryn,
Cwm-y-glo.
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GaD Mary Uoyd Williams, B.E.M.

"CADW-MI-GEI"
Mae'r hen air yn berffaitb wir! Ac un o'r rhai gorau am gadw
hanesion 0 bapurau newyddion a Uyfrau ydyw Mrs Ceridwen
Williams, Gwelfryn, Llanrug. Y mae Mrs Williams wedi rhannu ei
'thrysorau' mewn ami i gyfarfod a chymdeithas. Ganddi hi y cefais
yr hanes canlynol. Diolch yo fawr iddi hefyd. Tad Mrs WilHams, sef
R.C. Parry, gyfansoddodd y penillioo am Fachwen a hithau wedieu
cadw'n ofalus.
Rhoddodd hefyd yn fy llaw ddwy
ddalen o'r 'Cyrnro' dyddiedig Medi
15ed 1955. Sgrifennwyd yr banes
gan y diweddar Idris Roberts. Rol
Williams, Waunfawr awgrymodd vr
hanes. Ted Brown oedd yn gyfrifol
am dynnu'r Iluniau.
Yn Y Cymro cawn hanes ardal
Fachwen. Mae'n cychwyn 0 Bont
Penllyn i fyny drwy'r coed ac
uwchben Llyn Padarn. Dyma ran
o'r hanes:
"Pa well golygfa allai ymwelydd
ei ddymuno ar 61 edrych dros
Iyfnder Padarn a Pheris ar y bwlch
hir sydo rhwng yr Wyddfa a'r
Glydcr Fawr?"
Ardal 0 dyddynnod oedd yr adeg
honno, un capel hardd, dwy siop a
phost. Y r oedd y gymdogaeth yn
glos iawn a'r gymdeithas yn debyg i
un teulu, yn helpu ei gilydd ym
rnhob modd posibl.
Ddechrau'r ganrif hon )7 oedd
cryn drigain 0 blant yn y Fachwen.
Ar noson y Band of Hope byddai
mwy na hanner llond ) capel 0
blant. Ym 1955 dim ond deg 0 blant
ocdd yno - saith mewn oed ysgol a
thair geneth fach. Gwclwch un o'r
lair geneth, sef Gwenfron yn y lIun
hcb gyrracdd ei phump oed.
Erbyn heddiw rnae'r capel wedi
cau ond erys Ilawer 0 atgofion melys
am y dyddiau gynt. Siomedigaeth
fawr i Dr Arthur Jones, Llangefni a
pherthynas iddo 0 Awstralia oedd
methu cael mynd i mewn i weld yr
hen gapel a fu mor annwyl i
deigolion Fachwen. Deallaf fod y set
fawe a'e pulpud yno 0 byd.
Sylwch ar lun Mrs R.G. Roberts
sef chwaer Mrs Ceridwen Williams
yn cael dwr o'r tap wrth y drws gan
nad oedd dwr i mewn yn y tai. Nid
ocdd yno drydan chwaith.
Erbyn
hcddiw
dau deulu
Cymraeg yn unig sydd yn byw yn y
Fachwcn.
Y mae Mrs Enid Jones, TaJysarn,
a fydd yn anfon cyfraniad i Eco'!
Wyddfa yn gyson, yn ferch i'r
diweddar Mr a Mrs R.G. Roberts. Y

AFON FACHWEN 1924

•

mae Gwenfron. ) r eneth fach a
welir \ n \ llun. \ n ferch i Mr a Mrs
Ernaniwel Hugh Jones, Belmont
Rd., Bangor. Erbyn hyn y mae
Gwenfron yn bnod ac yo byw yn
Wrecsam.

'1

2

•

AM DRIP CYFFYRDDUS, DIOGEl A RHAD
I BlE BYNNAG Y 80 . . .

Fachwen sydd ardal faehan dlos
At ochOt' Mrth y bryn
A "wir gennym Blgil Mawr,
Oirgelwch ydyw hyn.
Pam ro.d yr enw at y Bryn
00_ neb yn fyw • wyr
Er cot am lug.n hen
Fu erno'n treuli01 hwyr.

Y tadau yn y dyddiau fu
A swynwyd gennvt ti,
Ac iddynt hwy d08dd unU.'n bod
Mor hardd, yn swn dy II.
Dy enw annwyl rolsant hwy
I'w temel ar V bryn
A deeth nodweddion d'yrfa IAn
I'r 011 yn feddient gwyn.

Traddodiad mwyn a ddywed am
Yr enw tlws Fac:hwen.
CaM tefty dywab gan tv mam,
Am hynny dyne ben
Dau gyfa • yo yr oaoedd gynt
rra n tramwy trW)' y lie
A swynwyd gan yl Alon Wen
MOt' gla.r • gwyn y ne

Swn dy bistylloedd 'afon 'ach'
Ory'n fiwsig ar fy nghlyw
A gwledd vw gwrando ar dy gAn
Yng nghar creadiga8th Ouw.
Chwaraea'r awel yn y coed
Yn foliant bur I'th salm,
Pan fyddaf brudd gan hlraeth dwy.
Oy foliant fydd yn falm.

'WeI dyma 81on' .a,.; un,
'Faeh W.n' atabaj'r ffrind
A'r anw bedydd ami roed
A hithau'n pari i fynd.
Prysurai'r Ifon Ir ai thaith
Dros ddannedd creiglau .erth.
A'j throchion gwyn yn bartlu byw
Yn dawnsio 'ngrym al narth.

Pa .. wi cenhedlaeth welaist ti
Eu ganj ger dy lan7
A wyt ti'n eolio rhlf y thai
A gludwyd draw i'r lIan7
Fydd hiraeth arnat ambell dro
Am rywun ar dy rawd7
Oes modd it ddeall teimlad un
Heb Fam a Thad na Brawd7

Bu Plasdy prydferth ar dy lin
Mewn bri am oesau Iu,
Ond gormes law rhyw "tron draw
Wnaeth frad el furiau cu.
Dy glwyfo dJthau fynnll trals
A'th gloi rhag golau dydd.
Mewn anawster.u
eronnl nerth
Wnei di a mynd yn rhydd.

Mi welaf ddydd daw d'yrfa 16n,
Dy gAn a'th ddawns i ben,
Ond pery'th enw'n fythol wyrdd
Yng ngwynf. saint Fachwen.
Fydd lie I mi ymhlith y lIu
Ar Ian hen Afon Ouw
I dremio'n 61 at wersi'r dlith
A ehadw'th enw'n fyw7
R.C. Parry
Tynpwll, Fachwan

DRAENOG

Ydi, mae'r Cofis yn bobol go odl
Glywsoch chi am y cwpwi rheini 0
Gaernarfon yn ffonio Selwyn Morris i

ordro bara, sosej r6ls, teisenna' a
phob math 0 betheuach eraill i
ddathlu priodas arian. Roedd yno
barti mawr i fod. Yn anffodus, ar 61
gorffen yr ordor y 5yfweddofwyd
mai'r Selwyn Morris anghywir oedd
y pen arall i'r ffon. Ond chwarae teg,
fe gawsant gynnig arch ganddo I
Mae rhyw 5i 0 gwmpas tref
Caernarfon i'r ddau drefnu Coffin
Ifning yn lie parti.

CARPEDI

GWASANAETH

GLAN!

TRIN GWALL T YN
EICH CARTREF

Mynnwch driniaeth

STIMVAK
gyda'r offer mwyaf
modern, diweddaraf, sydd
ar gael. Am fanylion
cysylltwch

a

BWSIAU ARFON
LLANRUG
(ERIC MORRIS)
Ff6n: Caernarfon 5175
neu Bangor 51981
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TEGID
PRITCHARD
CANOLFAN CARPEOI

MOBILE HAIRDRESSER
Lliwedd
Ffordd
Glanmoelyn
Llanrug
Ffoniwch

WAUNFAWR 291

CAERNARFON 3674

Hefyd ail-osod carpedi

i drefnu amser

-

Cymdeithas Hanes
Bro Eco'r Wyddfa
Croeso i aelodau'r Gymdeithas ac i bawb arall sy'n ymddiddori yn
hanes yr ardal. Ein bwriad o'r mis hwn ymlaen yw cynnal colofn fiso)
yn yr 'Eco': cyfle iaelodau anfon pwt 0 hanesyn, gwneud ymholiad
ynglyn a rhyw agwedd ar hanes y fro, cynnig syniadau, ac yn y blaen.
Ceisiwn hefyd roi'r newyddion diweddaraf am weithgareddau'r
Gymdeithas, ac 0 bosibl gynnwys adroddiad byr am ddigwyddiadau
misoJ y Gymdeithas er gwybodaeth i'r aelodau a fethodd fod yn
bresennol yn y cyfarfodydd.
Bob mis eynhelir eystadleuaeth ibrofi gwybodaeth yr aelodau ac i
ennyn diddordeb mewn maes arbermig 0 ymehwil. Cwestiwn y mis
hwn:
Pa gapel o'r fro oedd y eyntaf i
drefnu gwibdaith Ysgol SuI ar y
rheilffordd?
Anfonwch
eich atebion
at
Drefnydd
y Cymdeithas,
Dafydd W. Thomas, Bron y
Nant, Llanrug.
Os oes gennych chwi gwestiwn
i'w ofyn (ac ateb i'w gynnig!)
yna anfonwch hwy rhag blaen i'r
Trefnydd.
'Does
ond
gobeithio
y
Cafodd Cymdeitbas Hanes Bro
cyhoeddir
y ddarlith ddifyr hon
Eco'r
Wyddfa
gyfarfod
ryw ddydd - fe gymerai dudalcnnau
Ilwyddiannus arall fis Medi gyda
lawer j wneud cyfiawnder a'r stor 0
130 0 bobi yng Nghanolfan
y
ffeithiau
a sylwadau
cr aff a
Waunfawr i glywed darlith gan Mr fwynhawyd. Cadeiriwyd y cyfarfod
gan Mrs Mary Vaughan Jones, Y
HyweJ Teifi Edwards ar y testun
'Eisteddfod Ffair y Byd, Chicago'.
Waunfawr a dioLchwyd gan John
Eglurodd Mr Edwards mai ymgais i Roberts,
Ysgrifennydd
}
Gymdeithas.
arddangos ein treftadaeth i'r byd
oedd
sefydlu
a datblygu'r
CYF ARFOD HYDREF 16
Eisteddfod yn ail hanner y ganrif
Fel yr awgrymwyd
yn rhifyn
ddiwethaf- ceisio profi fod cenedl y
diwethaf Eco'r Wyddfa NI FYDn
Cymry gystal os nad gwell na neb. A
MODD YMWELD ag Archifdy
pha ffordd well 0 wneud hynny na
Gwynedd am y tro oherwydd eu
chynnal steddfod fawreddog ym
bod wrthi'n newid silffoedd. Yn lle
mhafiliwn anferth 10 erw Ffair y
hynny trefnwyd
cyfarfod
YN
Byd yn Chicago, U.D.A., ym 1893 NEUADD
YSGOL GYNRADD
cyfle gwych i ddangos cyfoeth yr
LLANRUG am 7.30 p.m. pryd y
hen fyd C) mreig ym mhinacl
ceir darlnh gao Julia Latham, aelod
gorchest } Byd Newydd.
o staff yr Archifdy Gwynedd.
Yn ogystal ag unawdwy r enwog ~
Swper Nadolig Rhagfyr J8 Gwesty'r
cyfnod aeth tri chor 0 Gyrnru
Padaro Lake. Llanberis
drosodd,
gan gynnv.') s Cor )
Br) ,iv. ch g~ da'ch cn~au ar gyfer
Pcnrhyn, Bethesda. Cor l<reorcl a
orfu er bod y cythrel canu'n haeru I ) v.per :"\adoJig a ~gv.r!) gan John
ar draddodiadau'r
Gor y Penrbyn gael cam. D) v.edlr i Qv.en Hu~
\\)1. ). r~>dlen tn chv.rs f}dd c3v.l,
bwff 0 wynt enwog Chicago
tv.rci. glodlon a ph\ .)na ph\\din
chwythu ymaith gopitr cyfeilydd ar
'Dolig a'r pri rhe ~mol r~
dd £3 95
adeg dyngedfennol. Wrth i'r cor
Cofi \\ ch dl m ond) 90 env. olaf all
fflatio,
felly
y suddodd
eu
ddod ae mae Ils\\er eLSOe \\edJ
gobeithion hefyd! Yno aeth Hwfa
Mon i annerch y miloedd ae ymhlith
gofyn am Ie. B) ddir ) n hel \'T nan
ymlaen Ilay,' fell) a naiff p v.b n
y gwobrau llcnyddol yr ocdd "real
gyflwynodd eu hen\\au el oe
r
estate" mewn mannau fel Efrog
Ne\vydd.
Fel y dywedodd
y rhai sy'n cyflv.'}no en~ u o'r
ncwydd ofalu eu bod) n dod §'r pr
darlilhydd
- syniad
da i'n
heisteddfod
fodern
ni i atal
angenrheidiol
i gyfarfod H)dref
neu
Dachwedd
neu dalu'r
diboblogi.
Bwthyn
yng
Ysgrifennydd neu'r Tr) oI')dd \n
Nghwm-y-glo am englyn a tbyddyn
uniongyrchol.
yn Ninorwig am dair stori fer!

IEUAN
WILLIAMS
Glanffrwd

DEINIOLEN
Llanberis 870484

* 8ysus

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

Mae mwy 0 ddewis
nag erioed gan

JOHN A ROBERTS
GRIFFITH

Y STORFA

SGWAR LLANRUG
Ffo": Caernarfon 2790
Bwydydd. Llysiau. Diodydd, Glan
Sirdar, Patrymau, G\veill Acro
ARCHEBWCH EICHTEGANAU
AT Y NADOLIG, YN CYNNWYS
BEICIAU BMX
Agored 7.30 a.m. - 6.30 p.m.
Agored tan 8.00 p.m. nos Wener a
9.30 - 12.30 fore Sui

Archebwch dros y ff5n - fe'i
danfonwn at eich drws

ATGOFION

(parhad)

Pan oeddwn i tua deg oed gofyonodd Mrs Davies, Glanfa,
Waunfawr, arweinydd Adran yr Urdd a woawo i gystadlu ar adrodd
yn Eisteddfod yr Urdd. Dyma'r tro cyotaf a'r olaf i mi dreio yn yr
Urdd. Y darn oedd Dati Blaen y Fron, ac yr oeddwo wedi ennlll srno
yo Eisteddfod y Capel, Deuthum yn gyntafyn Eisteddfod y Cylch, ac
yna mynd ymJaen i Eisteddfod y Sir ym Mhafiliwn Caernarfon. Ar 01
rbagbrawf yn y bore a cbael cinio, roedd pob adrao yn .}mgynnull yn
y eel, gan orymdeithio i'r pafiliwn y tu 01 i'w baner. Gao nad oedd
adran yo Llanrug ar y pryd, roedd Beryl Noel Williams (pedd yn
tTrind mawr j mi drwy'r blynyddoedd) wedi cael caniatad i ddod hefo
ti gydag adran y Waun. Bu'r ddwy ohonom yn ffodus i gyrraedd y
llwyfan, daeth Beryl yn ail a minnau yn drydydd, Cawsom dynnu ein
Uuniau ar 01 y cyfarfod, bu tri ohonom o'r Waun ar y Ilwyfan Islw yn Roberts, ar adrodd dan saith, John Harvey ar y piano, a
minnau ar adrodd.
pellter
ffordd
ni chawn
i
Bum i am flynyddoedd yn fwynhau'r wledd vr adeg honno
nosbarth YsgoJ Sul Mrs Lewis, a o'r dydd.
~
chaem de parti ardderchog
Yn y cyfnod rhwng y ddau
ganddi bob Nadolig. Yn fwy ryfel roedd arlan gweithiwr
pwYS!g. hyd yn oed na' ~ cyffredin yn ddigon prin. Ers
danteithion bJasus a baratoai
pan wyf yn cofio roeddwn ieisiau
oedd yr hwyl a'r chwaraeon yn dysgu canu'r piano yn fwy na
dilyn y bwyd. Roedd y Parch
dim vn y byd. Gweithio yn
D.J, Lewis yn ei afiaith adeg y chwarel Dinorwig oedd fy nhad,
partion hyn, gyda chap papur
ac 0 ganlyniad yo methu prynu
am ei ben yn chwarae mor piano.
Roedd
J.H.
Jones,
eiddgar ag unrhyw blentyn.
Bodiwan l n dysgu Ilaweroedd 0
Tra'n son am ysgol y Waun blant i ganu'r piano. Gweithiai
dylwn Cod wedi crybwyU fod e f mew n s w y d d fay
ng
Uofft ~~s adran y. b~ba?o~,
Nghaernarfon, ac yn gorffen yo
gyda grrsrau yo arwam iddi 0 r gynnar ar ddydd Iau. 8yddai
ochr allan. Nid wyf yn coflo rhai yo mynd o'r ysgol y n
gweld byn yn unman arall. Ni gynnar ar y diwrnod yma i ddal y
ddysgid dosbartb yma ond cadw bws i fynd am wersi, a minnau
offer garddio, Roedd y grisiau yn eiddugus iawn ohonynt.
yn arwain 0 fuarth y geoethod.
Erbyn j mi gyrraedd tair ar ddeg
Roedd rheiliau baearn ar un oed poenwn fy rheini yn ddi-daw
ochr i'r grisiau, a Ilechen las yoghylch cael piano. nes dyma fy
Iydan ar eu .gwaelocL Hwyl fawr
nhad o'r diwedd, er mwyn rhoi
gennym ni'r genethod
oedd taw ar y swnian mae'n diwrn, yn
sleidio i lawr y lechen, a llawer dweud y cawn i biano ood i mi
fel finnau mae'n siwr neb fod yo hel fy mhres j brynu un. Roedd
or-ofalus o'n dillad. Llawer hon yn dasg anodd gan fod
gwaith y cefais i'r drefn gan fy ceiniogau yn ddigon prin, ac ni
mam am fod ganddi waith trwsio wariwn ddim 0 arian y piano hyd
bron bob nos.
vn oes os aw~ i'r dref.
\Vern cyrraedd
saron Tri ~ Ymhen tua bl"'yddyn ar 01
roeddwn i ",'edi tyfu'n eneth h)'n s)'mudais i BontrhythaUt at
fawr - ) n f) meddw'l f~"hun beth fy modrvb. a phob dydd Gwener
b~nnag. Roedd dau Ie p\o\) ig i c~rddw~ i'r Coparet i Lanrug i
oi'r plant ~n )m)l l'r ) gol. ac wneud neges drosti. Ar y ffordd
m r bl" f oedd cael caniatad f) rhaid oedd pasio Tai Rhosrug,
rhieni. i f) n~ ) no. "t' lie C) nta~ ac )'n rhif wyth roedd piano
oedd lOp 11s ()\\ en ) n Rhe~dal hardd. Ni allwo yn fy myw basio
GI) n fon, nid oedd ) n rhaid
beb sefyU i edrych arni. Mewn
cr
i'r ffordd fa"T i f)'nd yno. blwyddyn arall cefais innau
o eoliaf) n iaw n roedd hi'n biano ail-law, ac mor falch ohoni
chl-l r i I\lr Harvey. Vma yr oeddwn. Fi oedd piau hi
r dd pob math 0 feJysion "go-jawn" gan imi dalu amdani
lli"gar. "Da-da" i ni'r plant,
bobdimaifyhunan.
Cefaiswersi
g) da tbam, a hefyd bob math 0 gan Miss Clarice Williams yo
geriach ar ben pric. Roedd y Llaoberis ar 01 i mi ddechrau
ddimai fach ddistadl yn gallu gweithio.
Cefais
lawer
0
pr) nu rhai pethau, ond os oedd fwynhad o'r piano, a chael y
gen i geiniog, roeddwn i'o reit fraint a'r pleser 0 gynlryd fy
gyfoethog. Rhyfedd cymaiot 0 nhro yr otTeryn yng Ngbapel
gyfeillion oedd gen iar ddiwrnod
Pontrhythallt am flynyddoedd.
gwario!
Beth am y piano h()nno a
Yr Bille yr hoffwn i Cynd iddo edmygwn yn rhifwyth Rhosrug?
oedd Llys Meredydd, cartref
Fi yw ei phercheo heddiw gao i
Mrs K. Hughes. Betb oedd y mi briodi a Cledwyo (diweddar
rheswm am boblogrwydd y fan erbyn hyn). Cofia IJawer o'r
byn? WeI siop chips! Dyma'r
Waun amdano yn g\veithio gyda
siop chips gyntaf i gael ei hagor
T.A, Thomas yn Nhy Newydd,
yn y Wauo hyd y cofiaf. Roedd
mae'n siwr. Mae'r ben biano}n
hon yn agored ar amser cwo un dal i ganu, er wedi colli ei
diwrood o'r wythnos a thyrfa 0 barddwch
cyotetig, a rbydd
blant yno a'u ceiniogau poethion
oriau 0 bleser i mi ac Aled fy
yn aros eu tro i dderbyo )' chips.
nlachgen ieuengaf.
Roedd y siop hon yn agored
Elizabeth Edwards
gyda'r nos hefyd, ond 0 achos
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Gohebydd:

Geraint Elis, Cilgeran (Portdinorwig

PERSONOl - Oydd lau, Awst 8,
urddwyd
Dafydd
Islwyn,
mab
ieuengaf y diweddar Edward Hughes
a Mrs C.E. Hughes, 17 Bro Rhos, yn
aelod er anrhydedd 0 Orsedd y
Beirdd. Brodor 0 Roseefnhir, Mon ydi
0, ae ar hyn 0 bryd mae'n athro yn
Ysgol Gymraeg Caerffili, ac yn byw
ym Margoed, Canol Morgannwg. Ef
yw ysgrifennydd
Y Gymdeithas
Gerdd Dafod, Barddas ar lafar gwlad.
Dwy flynedd yn 01 cyhoeddodd
Hydrefy Rhos- portread o'i ieuenetid
yn Y Rhos.Mae'n weithiwr brwd dros
'y pethe' yng Nghwm Rhymni. Moe'n
briod
Suzanne,
merch
0
Langrannog, ae mae ganddynt un
ferch, Hunydd
Angharad,
sy'n
ddisgybl
yn
Ysgol
Gyfun
Ddwyieithog Cwm Rhymni, Bargoed.
Dydd Gwener, 9 Awst, derbyniodd
ei frawd
hynaf,
Hugh Einion,
driniaeth lawfeddygol i'w wddf yn
Ysbyty Green Bank, Plymouth - y
pumed tro i'r driniaeth gymhleth hon
gael ei gwneud ym Mhrydain. Balch
ydym 0 ddeall ei fod efyn gwella ar ei
hoI.
E NILLWR - Llongyfarehiadau
i
Dafydd J. Williams, Yr Hafod, Pare y
Wern, am ennill Tlws Barddas yn Y
Genedlaethol yn y Rhyl, 9 Awst eleni,
dan feirniadaeth y Prifardd T. Llew
Jones, Llangrannog. Cyfansoddodd
dn chylch 0 chwe englyn ar y thema
'Cvmenadau' .
Roedd ef yn agos iawn iawn hefyd j
fod yr enillydd eyntaf 0 Olws W.O
Williams
am englyn
gorau'r
flwyddyn.
Gosodwyd
ej englyn
Sigl-Ei-Gwt
- englyn buddugol
Barddas Tachwedd y lIynedd yn
uchel iawn yn y gystadleuaeth gan y
tri beirniad Dic Jones, Alan Llwyd a
Gerallt Lloyd Owen.
Hwsmon eyson ei ffonnod - ar y gyr
A'i gorff yn lIawn cryndod;
Diwyd iawn ei fynd a dod
Yw'r bychan yrrwr buchod.
DIOLCH - Dymuna Peter Sharpe, Ael
y Bryn, ddiolch am y cardiau, yr arian
a'r dymuniadau da a dderbyniodd yn
ddiweddar. Mae Peter wedi dechrau
yn
Ysgol
Feddygol
Sant
Bartholomews, llundain.
DYMU NA Ann a Geraint, 2 Stryd
William, Caernarfon, ddiolch yn fawr
lawn i'w teulu a'u ffrindiau am y lIu 0
gardiau
ae
anrhegion
a
dderbyniasant
ar achlysur
eu
priodas

a

DYMUNA John ae Elizabeth Evans,
Blaen-Pare, ddlolch i'r teulu, ffrindiau
a chymdogion am y earedigrwydd
mawr a dderbyniodd Geraint ae Ann
ar achlysur eu priodas ar Fedi 7fed.
Diolch i bawb a fu'n help i wneud y
diwrnod yn un mor arbennig.

670726)

DIOlCH - Daeth Tom Owen, Berwyn,
adref o'r ysbyty erbyn hyn aefe hoffai
ddtolch I bawb am eu caredigrwydd
yn ystod ei waeledd, ac yn enwedig i
staff ward Glyder, Ysbyty Gwynedd.
Dvrnurur iddo adferiad IIwyr a buan.
LLONGYFARCHIADAU i Tom a Nan
Owen, Berwyn, Saron, ar ddathlu eu
Priodas Arian, Medi 24ain. Priodwyd
hwy yn Eglwys y Cysegr yn 1960 gan
y Parch D. Wynne
Edwards.
Tregaron. cvn-wemidoq yr Eglwys.
DIOLCH - Dymuna Nan Owen,
Berwyn, ynghyd ~'r teulu i gyd,
ddiolch i'w ffrindiau a'i chymdogion
ym Methel, Seton a 8rynaerau am
bob arwydd 0 gydymdeimlad 0 golll
mam annwyl, Mrs Lydia Hughes,
Brynaerau, Corra Linn
Diolch arbennig i'r Parch W.R.
Williams am ei garedigrwydd, ac i Mr
Gwilym Roberts am y trefniadau
trefnus a pharchus. Diolch hefyd i
staff Ward Aran, Ysbyty Gwynedd,
am eu gofal ohoni.
YR YSGOL FEITHRIN- Oerbyniodd yr
ysgol feithrin amryw 0 deganau yn
rhodd yn ddiweddar. Dymuna'r plant
ddioleh yn fawr iawn amdanynt aeyn
arbennig i Barry Jones, Stad Eryri am
drwslo'r sleld. Os oes gan rhywun
deganau
mawr
mewn
cyflwr
gweddol ae yn fodlon eu rhoi i'rysgol
feithrin. byddai'r plant yn ddiolchgar
lawn
CYNHELIR BINGO yn y Neuadd, nos
Wener, Medl 27 am 7.30. Y galwr
fydd Mr W.G. Roberts, llanberis
Nos Wener.
lachwedd
1at.
bwriadwn gynnal Noson Sbrl Calan
Gaeaf i blant y pentref yn y euadd
Bydd gwobrau I'r gWlsgoedd gwraeh
neu fwgan gorau; cystadleuaeth
lantern rwdan; yehydig 0 gemau a
gobeithiwn gael consurwr yno i
ddiddanu'r plant. Felly cofiwch am y
noson, os gwelwch yn dda.
MERCHED Y WAWR - Nos Fercher
Medi 11 cafwyd cychwyn arddsrchoq
i'r tymor yng nghwmni Clyehau'r
Grug. Croesawyd aelodau hen a
newydd Llongyfarchwyd Mrs Nan
Rowlands a Mrs Joan Ginsberg ar
enedigaeth
eu babanod
a
chydymdeimlwyd a Mrs Davies, Y
Ddol, Mrs E Jones, Awel y Grug, Mrs
Nan Owen, Berwyn a Mrs Rita
Williams. Tan y Cae. Estynnwyd
1I0ngyfarchiadau hefyd i Mrs Alys
Jones ar ei IIwyddiant diweddar pryd
y teledwyd eyfres yn seiliedig ar ei
lIyfr ar Glwb S4C
Darparwyd
Iluniaeth
gan y
pwyllgor, enillwyd y raffl gan Mrs
Meinir Williams
a diolchwyd
i
Glychau'r
Grug gan Mrs Rita
Williams.
Ddydd Sadwrn. Hydref 19, cynhelir

BILL ac EILEEN GRIFFITHS

Ffair Hydref gyda'r elw yn mynd at yr
anabl
yn Feed my lambs,
Caernarfon. Bydd Mrs Mair Price,
Mrs A.E. Williams,
Mrs Eirlys
Williams a Mrs Glenys Griffiths ar
stondin gacennau
Mr Maldwyn Thomas fydd y gwr
gwadd yn y cyfarfod nesaf ar Hydref
9fed. 8ydd yn son am bapurau
newydd Caernarfon.
PRIODI- Bu tair priodas yn yr ardal
yn ystod y mis diwethaf. Awst 24,
priodwyd Haydn Pugh 'Williams, 79
Y Wern, Y Felinheli a Jacqueline
Bailey Anthem, Ddydd Sadwrn, Medi
7, priodwyd Geraint W. Parry, Arwel,
Stryd Bangor, Y Fehnheli ac Ann
Evans, Blaen Parc. Odydd Sadwrn,
Medi 21, priodwyd Tony Davies,
Llangefni, a Helen Jones, Glan Gors.
Dymunwn y gorau i'r tri phflr yn eu
bywyd newydd.

Gerelnt W Parry, Arwet, Stryd
Bangor, Y Fe Inhell, Be Ann Evans,
Blaen Pare. Bethel, er 61 eu priodss er
Fedl lIed.
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Haydn Pugh Wil',ams, 79 Y Wern, Y
Felinheli
8 JacquelIne
Bailey
Anthorn, Bethel ar 61 eu priodas ar
Awst 24ain
CYDYMDEIMLWN hefyd a theulu'r
ddiweddar
Mrs Lily Elizabeth
Burnaud, 2 Bro Rhos a fu farw yn
Ysbyty Gwynedd ar 01 gwaeledd hir.
Ein cydymdeimlad a'r teulu i gyd.
YR URDD - Nos Lun, Medi 23
cynhaliwyd pwyllgor yr Urdd I drefnu

rhaglen y tymor. Penderfynwyd agor
y tymor gyda chyfle i ymaelodi yn y
Neuadd nos lau Hydref 3ydd am 60'r
gloch. £1 yw'r TAl Aelodaeth am
eleni Tefnwyd rhaglen ddifyr a
gobeithio y bydd yr aelodau i gyd yn
cael mwynhad. Gall unrhyw blentyn
oedd wedi cyrraedd el 6 oed ar
ddiwedd Awst eleni ymlaelodi.
Gan fod Anti Fanny yn dymuno
rhoi'r gorau I fod yn ysgrifenyddes ar
61 8 mlynedd yn y swydd, etholwyd
Mrs Rita Williams i gymeryd ei lie.
Diolchwyd 0 galon i Anti Fanny am ei
gwaith difli no dros yr Urdd a
dymunwyd y gorau fddi i'r dyfodol.
YR EISTEDDFOD - Cofiwch fod yr
holl gyfansoddiadau
lIenyddol a
barddonol
i fod yn Ilaw yr
ysgrifennydd, Mrs Williams, Gwylfa
erbyn Hydref 11eg, a'r gwaith yn y
gystadleuaeth
ffotograffi
erbyn
Hydref 21.
Nos lau, Hydref 31 am 5 o'r gloch
dechreuir beirniadu y gwaith lIaw, y
coginio a'r celf yn y Neuadd. Yr holl
gynnyrch i fod yn y Neuadd erbyn
4.30.
MARWOLAETH - Yn dawel fore
Mercher, Medi 11eg, yn Ysbyty
Gwynedd. bu farw Mrs Lydia Anne
Hughes, 'Brynaerau', Corra Linn yn
76 mlwydd oed. Daeth Mrs Hughes i
fyw i Selon 30 mlynedd yn 01. Collodd
ei phriod, Griff, yn 1972 a daeth i fyw i
Corra Linn yn 1975.
Nid oedd wedi bod yn dda ers rhai
blynyddoedd
ond serch h~nny,
roedd
ei
diddordeb
yng
ngweithgareddau'r pentref yn fawr.
Bu'r angladd ddydd Llun, Medi 16,
cvhoeddus yn y Cysegr, ac fe
roddwyd ei gweddillion i orffwys ym
mynwent Brynaerau, Pontllytni, bro
ei genedigaeth.
Y teulu agosaf oedd: Tom a Nan
Owen, Berwyn (merch a mab yng
nghyfraith); Harri ae Eunice, Y Rhyl;
Gwyn a Margaret, Bae Colwyn
(meibion a gwragedd); Carys, lona,
Arwel, Mark a Nia (wyrion a wyresau)
- ynghyd a Ilawer 0 ffrindiau a
chymdogion.
Gwasanaethwyd gan y Parch W.R.
Williams, Cysegr a'r Parch D. Hughes
Jones, Y Rhyl.
Rhoddwyd blodau gan y teulu yn
unig a'r cyfraniadau tuag at apel y
Scanner yn Ysbyty Gwynedd
Yr Ymgymerwr oedd Mr GwHym
Roberts, Y Felinheli.
CWM NI DRAMA LLANBERIS: Hydref
11. Cynhelir Noson Lawen gan
Hogia'r Ddwylan yn Neuadd Ysgol
8rynrefail am 7 30 Arwelnydd y
noson fydd Charles Williams, ac fe
gymerir rhan gan artistiaid eraill. Elw
i Gronfa Theatr Fach Gorffwysfa. Pris
£1

CEFNOGWCH EIN
HYSBVSEBWVR

-

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

Antiques
Ivy Cottage

BETHEL
Ff6n:
•

..

,
..-

Y FELINHELI 670556

PRYNWYR A GWERTHWYR HEN BETHAU
Telir prisiau da
Trafodir busnes yn gWbl breifat a chyfrinachol
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AU. FA

R

AR AGOR

9-7pm
9-5pm Sadwrn

ARGAU
SUL,

MERCHER.
Ffon 291
--(yn ystod oriau agar)

GwLAu SENGL 0 £39 I FVNY
GWLAu DWBL 0 £75 I FYNY
DEWIS EANG 0'3 PIECESUITES'
o £200 i £800
LLENNI IVENETIAN' A LLENNI 'ROLER'

5000 llATHEN SGwAR 0 GARPEDI MEWN STOC
- AlLWCH CHI FFORDDIO PRYNU 0 BATRYMAU1

,•
,f

cAs CLUSTOG CLIFFORD
0

straeon Goronwy Owen

Doedd hi ddim yn dcg rhoi'r bai i gyd ar Clifford. Yn y pen draw roedden ni
i gyd ar fai, ond credaf fod bai ar ei fam hcfyd. Efallai rnai dyna'r unig gas
clustog glan oedd ganddi'n digwydd bod, neu hwyrach ei bod yn methu
fforddio prynu rhai newydd, ond Clifford gafodd y bai. Myod a toes i Fecws
John Lloyd oedden ni, un arnser einio mwll, a rhyw niwl 0 law man yn
gwthio i mewn i bob twll a chornel. Roedd 'na bedwar neu bump ohonom,
bob un a'i does dros ei 'sgwyddau mewn bag clustog. Yng nghanol y siarad
a'r sgwrsio yn Stryd Warden, sylwodd un fod rhwyg fach ym mag Clifford,
rhwyg oedd yn agor yn lJetach a lletach hefo bob cam herclyd, a mwy a mwy
o'r toes yn dod i'r golwg.
Dyrna aros iarchwilio'r sefyllfa, ond doedd 'na ddim alla ni wneud, er i un
geisio cadw'i law dros y twll.
Erbyn cyrraedd pen yr entri, chwinciad yn rylino'r toes, pob un
rocdd hi'n argyfwng, ohcrwydd
yn ei dro, a'i ddwylaw ystwyth, ei
roedd y rhwyg mor hir, roedd y toes dorri a'i siapio, ae yna yn hollol
yn gwthio allan fcl swigan lard. Aros ddi-feth, taflu'r damau dcubwys i'r
eto i ail-gysidro'r broblem, ac yn tuniau oedd wedi eu hiro ar ganol y
ddoeth iawn, cymerodd Clifford ei Hawr. Ar ben bob torth, rhoddodd
lwyth yn ei ddwy fraich, a'i gario fel dali bach metal ae un vn
lIaw bob un
•
babi bach mewn siol, yn erbyn ei fol. ohonorn, er mwyn I ni adnabod ein
EfalJai
ein bod yn rhy
bara.
hunan-feddiannol.
neu yn siarad
Cadwodd does Clifford tan y
gorrnod, ond rhyw ugain Hath 0 diwedd. Edrychodd arno am eiliad,
ddrws y becws, fe faglodd Clifford ae yna gwasgodd 0 allan ar hacnan 0
dros 'i dracd ei hun. J lawr a fo ar ei flawd. Hefo eyUell, torrodd y
hyd, a'r bag 0 does odditano.
rhannau budr i ffwrdd. Cymysgodd
Mewn eiliad, roedd o'n 6J ar ei dipyn 0 flawd a dwr i wneud i f)n)
draed, ond roedd y gwymp wedi bod am y gwastraff, ac wedi'i drin
yn ormod i'r glustog. Roedd y toes taflodd y cyfan i'r tuniau. Gwenodd
wedi'j wasgu allan fel tiwb llnau Clifford wen 0 ryddhad, ae yn ci
dannedd, ac wedi'i fflatio ar y llechi
ddull ei hun, heliodd Die ni am ) r
gwlyb fel rhyw grempog hir. Safem ysgol.
o amgylch yo edrych ynddifrifol ar y
Wedi pedwar o'r gloch, aethom i
trychineb. Roedd siap botwrn ar nol y bara, gan roi y talis metal j Die,
ganol y toes, ar 61 esgid hoelion
a thalu tair ceiniog am eu crasu.
mawr ar yr ochor. Torrodd Clifford
Wedi mynd 0 olwg y becws, dyrna
i grio'n hidl. 'Be na i? Be na i? Gai archwilio bara Clifford. Roeddan
row gan mam am dorri'r cas clustog.
nhw igyd yn berffaith, ond ar oehor
Be na i?'
un dorth roedd 'na ddarn bach 0
Tra oedd dau ohonom y trio grawan i'w gweld. Gafaelodd Cliff
stwffio'r toes yn 01 i'r arnlen ynddi, ei thynnu allan a bwyra'r
doredig, roedd y lIeill yn dal dam 0 fara ddaeth hefo hi. Tu 01 i'r
bagiau'i gilydd, yn cysuro'r plentyn
grawan, roedd un araU ae un arall.
digalon ae ar yr un pryd, yo ceisio Yn amJwg, roedd hwn yo ddam
llnau'r toes oedd wedi glynu yn ei doedd Die ddim wedi'i ddarganfod.
got. 'Hidia befo. 'Na'n i ddeud wrth Aethom i gyd ati i'w gynorthwyo,
dy fam na alia ti ddim helpu. Sbia, pob un yn gwthio'i fys imewn, ae yn
mae 0 i gyd bron yn 61yn y bag. WeI, dod a phinsiad iawn o'r bara ffres
bron j gyd.'
aUan. Wedi'r cwbwl, cerrig neu
'Ond mac o'n fudr. Mae baw a beidio, mae bara ffres yn flasus.
cherrig arno fo.'
Erbyn i ni dynnu pob crawan allan,
Oedd, mi oedd lot 0 faw a cherrig
roedd yna dwll cymaint a chloc
o'r )Iawr gwlyb arno fo. Dyma larwm yn ochor y dorth.
garlo'r cwbwl ora' y gallem i (yny'r
DOt fe gafodd Oifford row, nld
grisiau i'r becws. Mae'n wir nad am dom'r eas clustog nag am
oedd Dic Becar yn gallu siarad yn faeddu'r toes, ond am fwyta hanner
iawn, ond fuo fo ddim eiliad a deall torth ar y ffordd arlEa.
y sefyllfa. Amneidiodd aroom i roi
Chwarae teg iddo, 'nath 0 ddim
ein bagiau ar y bwrdd. Fuo fo ddim deud ein bod Di wedi helpu.

MERCHED,
DYNION, PLANT!
I gael torri a thrin
eich gwallt
YN EICH CARTREF
cysylltwch

a

CHERYL
WARD

Mobile Hairdressing

9 Porth Gogledd

DEINIOLEN
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Atgofion am
Chwarel Dinorwig

•

Yn rhifyn diwethaf yr 'Eco' roedd rhannau o'r erthygl ar y 'Ddau
G)'foill' yn anghywir ac aneglur. Ymddiheurwn am hyn. Dyma'r
banes yn llawn y Ira hwn - gyda dioLch i Mr Emyr Jones am ei
drafferth i sgwennu'r hanes. - Gol.
Trin a thrafod treialon Chwarel Dinorwig yn Ysbyty Gwynedd.
Taro ar R.R Caeathro, heb ei weld ers amser maith. Cof da iawn
gennyf am ei dad - Robert Williams yn fforddolio yn Sine Wali, ae
yn cadw ei ger yn ) cwt yr oehr arall i'r corn.
Un tro, }' gosodw r yn rhoddi
na doedd yna ddim
awdurdod i ni cin dau fynd I Sine oherwydd
saethu. Yn oJ cyfraith gwlad yr
Galad a ehodi dau far W\• th llath.
eu cludo }r holl ffordd i Sine oedd yn rhaid eael wyth 0
Wali oherw ydd prinder
lis. ddyruon i ddal y rhaff i mi. Pan
Cofiafyn dda am R.R. a'i dad) n ddaeth diwrnod tal eefais i dair
g \\ e i t h i 0
)' n
~'
bon c punt a swllt a ehafodd yr wyth
oedd yn dal y rhaff dair punt,
Llangristiolus, ae yn )' bone Top
Tir. Yn 1947'troeddciramawr
felly dim ond swllt oeddwn i yn
•
ei gael am raffu y dyfn
a'r tad a'r rnab yn y bone trwy'r
di wrnod N ado1ig.
dyehrynllyd.
Buom
~n g\\'eithio
yn y
Emyr Jones, 17 Halan Elan,
ch\\'arel
am
dros
40 0
Llanrug.
flyn} ddoedd,
ac am gyfnod
maith } n edryeh ar 01 Ilefydd
peryg. Roedd un lie yn ddyfn
CEFNOGWCH EIN
iawn o'r enw Oehr Fawr, tros
HYSBYSEBWVR
100 Ilath. Yroeddwn yn gwneud
y g,,'aith
ar ddydd
Sadwrn

45 Stryd Fawr
LLANBERIS
Ff6n: LLANBERIS 871 278
(Danny a Nerys Roberts)
Rhwng Ynys MOna Pharis

Ffon: Llanberis

870911

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

drefnu amser

I
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Does unlle gwell j'w ddewis
Am bryd 0 fwyd, waeth ble y bo,
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Un arall

•

,I

Na'r Bistro yn llanberis.
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VR HEN DITIARS 'MA
o nefl, biti na fuasai yn nos Wener

ond dyna fo nos Lun ydy bi ac
mae gen ibed war diwrood i fynd a dwsin 0 drancwileisars iIyncu cyn
diwedd yr wythnos. Felly, rboddaf fy nhraed i fwydo yo yr Epsom
Salts unwaith eto tra'n peoderfynu sut i goginio'r wy arferol. Pan
mae sbir dydd Sadwrn yn ginio dydd Sui does 'na ddim gobaitb mol
mewn Grand National i gael sbarion ar gyfer dydd Llun befyd.
A be' sy'n arbennig am nos
Wener medda chi? Yda chi'n
meddwl fy mod wedi cael llond bol
ar y projinis ac yn faleh 0 gael
gwared
obonyn
nhw
am
bethwythnos arall? 0 na, ddim fel
yna mae hi 0 gwbl. I chi gael deall y
sefyllfa o'r dechra y rheswm i ni
athrawon ddewis ein gyrfa ydy em
hoffter 0 blant a phobl ieuanc, a
hefyd am fod ganddom y diddordeb
a ehonsern i ddatblygu galluoedd y
projinis.
Ond beth am y nos Wener,
medda chi. WeI mi ddyweda'i wrtha
chi - y BBC 2, chwech o'r gloch Tarzan! A 'does yna ddim ond un
Tarzan i mi sef Johnny Weissmuller.
Dyna chi Darzan, a tydi'r Jen yna ei
fel yn hogan ffodus 'dwch? 'Doedd
Johnny
Weissmullcr
ddim
chwinciad yn gwneud nyth iddi yn y
eangbcnnau. Oyna chi nyth a dyna
chi geiliog, Gwneud i rni feddwl am
gywydd Oafydd ap Gwilym i'r
Deildy.
Tra rom allan dan )' dail
Y cynnes fedw a'n cynnall.
Yr un syrnad oedd gan yntau mae'n
••
siwr.
Beth bynnag. yn oj i'r byd

presennol a finna yn rhannu f} nos
Wenar efo'r twin-tyb a'r hwfar Fel
yna bydd hi acw. Blitz go iawn ar }
nyth mewn un noson.
Sonia is am hyn efo rhyw gigydd
lleol Byddaf yn mynychu ~l ~iop
cyn mynd adref ar nos Wener a dyna
chi Ie c1en. Fel y Co-op Ileal ecweh
fwy 0 gydymdeimlad yn fanno na
gyda'r un twrna.
"Traed i fyny heno:' mynegodd.
"Dim ffiars 0 beryg," atebais.
"Noson y twin-tyb heno!'
"0" medda fo a'i fys yn y minsar,
"pwy ydy'r dyn Iwells?" Dest feJ
bwtsiar - agos i'r cnawd.
Beth bynnag uwch bcn y sine a·r
golehi fyddai tra'n cadw fy Ilygaid ar
gampiau Johnny Weissmullar. Fel
pob gwraig yn fanno uwch ben y sine
mae fy mrens i'n gweithiQ ar eu
gora'.
Meddwl
fydda'i
am )r
wythnos fydd wcdi mynd heibio.
Meddwl am y digwyddladau f).dd yn
fy ngwneud
fJwyddyn yn hS'n.
Wythnos 0 gad\\! trein a phlannu
gwybodaeth yn y projinis. Osgoi Ilu
o jerms, ambell i chwannan
a
hunlle( mwyaf yr athro sef y
chewing gum bondi-bethma.
Oeehra'
ewrs
newydd
y
'Parcntcraft' efo genod fform Ffor a
rhai
ohonynt
wedi
derbyn
eanJlawia' yn barod ac nid ar bapUI
oedda' nhw chwaith.
Criw fform Ffeif yn goryn i mi 0
ddifri be ydy'r pwynt 0 wneud hyn a
be' ydy'r pwynt 0 wneud peth aralJ.
"Da ni'n thic. 'Oa ni ddim digon
da i 000 ecsams " Be fedrwch chi
neud 'mond gadael i'eh gwaJJt
wynnu dipyn yn rhagor a cheisio
egluro bod maes iddynt hwytbau
flodeuo hcfyd tra'r un pryd yn
anwybyddu'r [faith mai polisi.'au'r
wlad yma ydy eu sathru. 'Cadweh
nhw o'r ffordd. Cad~'ch nhw yn
ddistaw. Anghofiwch amdany nhw.'
'Does dim rhyfedd bod rhan helacth
ooonynt yn mynd i ddilyn y chwyn
er mwyn eael rhyddid.
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a ia,

peth arall, mi rydw i yn un
o'r athrawon
rheini sydd heb
ystafell dosbarth. Mae yna lawar
ohona' ni 0 gwmpas. Ni ydy llwyth
nomadig y proffesiwn, a mi fedrwcb
adnabod
rhan fwyaf obonom
oherwydd cyflwr em breichiau.
Maent
yn Ilaes fel breichiau
babwns. Mirydwiwediosgoicael
yr
haint i fyny i rwan oherwydd I mi
ddefuyddio~mrensadwynberfa'r
gofalwr.
Ood i be wna'igwyno 'dwch? Pwy
sy'n mynd i gymryd sylw? Mae'r
prifathrawon i fyny i fanma mew n
a dr o d.d ia d a u , eanlyniadau.
cyfarwyddiadau
ac yn lJadd eu
hunain yo cyfansoddi llythyrau i
rieni ynglyn a sefyllfa'r gweithredu
diwydiannol.
Mi wn i am un
prifathro druan sydd wedi hyfforddi
bawd ei droed i ateb \ ffon.
A beth am yr Offis? ~Run falh) d)
hi'nfanno rncdda nhw. Swvddogion
dros eu pennau a'u clusuau mewn
gwaith
papur. ac .,'n hyfforddi
bodiau eu traed mew n s,,) ddi
newydd.
Ac wedi deud b) nna ig) d d} rna Ii
ar streic pnawn
dydd fau.)'
dyrnuniad ocdd nid i ni f) nd i neud
yr 'Earl) ~hristmas Shopping' ond
myn~chu ralj'r L:ndeh > n ) r arda!.
Yn Canno cl~~~om beth oedd gan ~r
arbenigwyr 1 dd",eud am gyflwr y
Werin a chawsom gadarnhad fod y
Ilywodraeth - pardwn! - (y rhai
sydd yn celsio llywodraetbu)
yn
hoples am Deud syms.
Yn fanno dois ar draws rhyw bwt
o atbro nad oeddwn wedi ei weld crs
tro. Roedd digon twt. Gwasgai got 0
siop Barnardos a throwsus rhyw
gefnder 0 Abertawe,
hwn oedd
\vedi marw'n
ifane. Er mwyn
gwybodacth
roedd
yr Hwntw
diweddar yn ditiar befyd ae wedi
lladd ei hun yn ceisio stwffio
gwybodaeth lefel 0 i ben swejian 0
projini oberwydd roedd rhicni'r pen
swejian yn hollol sicr bod gallu yn yr
achau. 'Da chi'n gweld roedd mab i
gefnder hen nain tad ~ifam yn
s\\}ddog galluog yn gwasanaethu'r
teulu brenhinol. Fo oedd y trefnydd
\'n s"\• ddfa atal-cenhedlu
('win
•
Fictoria.
Beth bynnag. i fynd yn 01 at y byw
un\\ a1th eto Ar ei ffordd ig~f,,·eliad
oedd }r aLhro COLBarnardos. l\-1) nd
i ,\!eld rhy"un me"n adran aTal1 i'r
lIywodraeth ,ef ~ 'Confectioner}
Dept' ... wyddo chi rheini sy dd yn
penderfynu pw> sydd i gael tamaid
o deisan fawr y syplimentari. Fel
Johnny Weissmuller roedd gan yr
alhro yma nyth ond un \\ edi
gynllunio efo concrit a rhyw f) mryn
o goed a gwydr yn Ilenwi'r adwyon.
y cbydig 0 flynyddoedd
yn 01
rhoddodd groglath yn lIac am ei
wddw. Oechreuodd ar y fentar 0
feddiannu ei gWI ei hun yn lie rbentu
un gan y Llywodraetb. Digon yw
dweud pan y gwelais i ef ... roedd
ar dagu.
Roedd ganddo ddau gyw yn y
nyth a rheinl eisiau pob cymorth i
ddcchrau fruo. Anfantais yr hen
geiliog yma oedd ei fod wcdi cadw'r
iar adra i gadw llygaid ar betha.

Ponci oedd o. Poeni rhag ofn i Breifat Sew) idda nhw gael Gradd
siop Barnardos yn dre gau lawr. A
mewn Lego. Wedyo fedra nhw fynd
deud oedd 0 hefyd nad oedd ganddo
i America i gael jobs us gwneud
lawar mwy 0 berthnasa' yr un maint
nythod plastic. Mae gen iffrindia yn
colar ag ef.
America. Mae yn handi ca'l ffrindia
"Ty'd am ban ad efo fi," medda fi yn America medda nhw."
wrtha fo, "a ffonia'r syplimentari
Wrth iddo son am nyth dyma fi'n
bora fory."
dechra
meddwl
am Johnny
"Does gen i ddirn fion rwan,"
Wcissmullcr eto. Be' fydda fo'n
medda fo, "mae nbw wedi chwaJu'r
ddeud d'wch pan fydda bwystfilod y
wlad yn mynd yn rhemp a chau
kiosg oedd wrth drws ffrynt aew."
A dyma fi'n meddwl y buaswn i'n gwrando. Be fydda fo'n ddeud pan
codi galon 0 dipyn. "Yli," medda fi fydda fo cisiau sylw. 0, ia,
'Wmgawa'. Ia, dyna fo 'Wmgawa'.
drachefn, "dos i gadw siop grosar
Dyna be fydda fo'n weiddi pan
am ychydig 0 flynyddoedd a wedyn
fydda fo eisiau tretn. Oyna be fydda
mi fydd gen ti ddigon 0 bres i brynu
siars yn y cwmni sydd yn gwneud y fo'n weiddi pan fydda fo eisiau sylw.
teliffons, "
'Wmgawa'.
Rydw i'n meddwl y
deehreua inna' weiddi hefyd ...
"Ew ia," medda fo wedyn, a'j
WMGAWA ... "
Iygaid di-liw yn deehra bywiogi,
~'·_W~ed_y_n~~_·~w_n_a_'i~yr_r_u_'r~cy_w~io_n~i~~~~~~~~M_i_n_'a_m~L_ly_w~el~y_n

YSGOL UWCHRADD BRYNREFAIL
CROESO·
blant y flwyddyn gyntaf i'r
ysgol. Dymunwn bob IIwyddiant
iddvnt yn eu gyrfa ysgol.
LLONGYFARCHIADAU:
Llongyfarchiadau
i'r disgyblion
hynny oedd yn sefyll arholiadau
safon'O
ae 'A' am wneud cvstal.
Dymunw" bob Iwc r'r rhat sydd
newydd ddeehrau yn y chweched
dosbarth ac j'r rhai sydd wedi mynd
ymlaen i ddilyn cyrsiau mewn
colegau a phrifysqolion.
DARLITH:
P'nawn ddydd Mercher, Medi 18,
cafwyd darlith yn yr ysgol gan Hywel
,~~~~~~~~~~~~~~~_G_o_l._)
Croeso

r

Teifi Edwards. Daeth disgyblion
chwecheQ dosbarth Ysgol Syr Hugh
Owen ac Ysgol Dyffryn Nantlle i
wrando yn ogystal a disgyblion yr
ysgol hon. Cafwyd darlith ddiddorol
a hwyliog dros ben. Diolch yn fawr i
Mr Pleming am drefnu.
PtL-DROED:
Mae Paul Grant
(Llanrug) wedi eael ei ddewis fel
gol-geidwad
i dim Ysgolion
Gwynedd dan 15 oed. Fe fydd
Gwynedd yn chwarae dwy gem yn
erbyn Clwyd. Fe ddewisir y goreuon
o'r ddwy gem yma i ehwarae i Ogledd
Cymru.
(Felly, pob dymuniad da i Paul. ~~~~~~~~~~~

LL YGREDD NIWCLIAR
YN Y MOR CELT AIDD
Yog Nghaeroarfon ar Fedi 9 cynbaliwyd Fforwm ddiddorol, Dawn
gwybodaeth. Bu pedwar siaradwr wrthi'n trafod amryw agweddau
ar y sefyUfa ym Mor Iwerddon, sefy Dr Eirwen Gwynn, Jean Emery
(Greenpeace), Jaswan a Dafydd Wigley, A.S. a derbyniwyd
cwestiynau o'r Ilawr.
Oangosodd
Eirwen
Gwynn
gymaint uweh nag unrhyw wlad
arall
ydi maint
y gwastraff
ymbelydrol a arllwysir 0 Windscale
i'r mor, gan beryglupobl sy'n bwyta
pysgod ac yn cerdded y traetbau
gyda'r distyll. Oni bai bod gan
Brydain ryw fath ar hawl dros For
Iwerddon. nj chaniateid iddi ollwng
ehwarter cyma1nt iddo. Ac yn waeth
na dim, wrtb gwrs, ydi'r cffaith ar
blanr yn y groth. Pwysleisiodd Jean
Emery fod arbenigwyr gwyddonol
yn cynghori Greenpeace. er eu bod
yn ei chael } n anodd i wasgu'r
ffigurau 0 rai cyrff. Rh) buddiodd y
da",· m"'y• 0 ."mbel\dredd
i'r Ian
•
•
ymhen can ml y nedd nag S) 'n dod) n
awr.
'id )'" caner ond copa'r
m) n}dd ia. gan fod c~ maint
0
glcfydau
eraill ynghly. m "'rth
\'mbelvdredd.
~1ae'r aliech\ • don a
•
•
ddaeth ) n sgil Wind cale eis()c
wedi costio'r a~·dUIdod iechvd
13
•
mili~n 0 ddoleri. Atgoffodd ni fel y
bydd c)nifer 0 gel~)ddau'n caet eu
dweud gan )' bobl s)'dd a rhywbeth
1'\\ guddio.
Deliodd Jaswan ag ymbelydredd
lefel iscl sy'n bw'TIC Ilawer mwy
dadleuol. Nid aeth digon 0 amser
heibio eto i brofi dim y naill ffordd
na'r llall. Bydd y Weinyddiaeth
Amaeth
a Physgodfeydd
yn
monitro 0 hyd, ond oi ddaw'r
cyhoedd 1 wybod ond yr hyn y mac'r
Llywodraeth yn dymuno iddyn nhw
wybod, Nid oes amheuaeth bod yna
glystyrau 0 achosion 0 ganer, ac

mae'r
rheini
i gyd yn ymyl
gorsafoedd niweliar. Ar y llaw arall
y mae clystyrau erai]! sydd mewn
eategori
gwabanol.
Felly mae
ewestiwn ymbelydredd isel yn dal
yn ddadlcuol. Yr unig ffaith sicr ydi
ei fod yn gallu achosi cle~dau
marwol
lIe mae pob) dan ei
ddyJanwad neu mewn cysylltiad
cyson ag ee.
Wrth grynhoi.
awgrymodd
Oafydd Wigley rai petbau y dylid eu
gwneud yn ddiymdroi, e.e., dylid
gofyn i Goleg Bangor wncud gwaith
ymch~ il a rhoi ffeithiau swyddogol
i'r c)hoedd gan mai nhw biau'r offer
angenrbeidiol.
Dylid hefyd eynnal
c~ n hadledd
ryngwladol
yng
Ngwynedd i drafod y sefyllfa, gyda'r
cyfT)ngau'n breseonol, fel y eaiff
pa~b wybod beth sy'o mynd ymlaen
ym Mor Iwerddon, neu yn y Mor
Celtaidd, sy'n well enw amo.
Da oedd clywed bod y Cyngor Sir
am drafod
y mater
ym mis
Tachwedd, ac arwyddocaol yn y
cyswllt yma ocdd clywed bod
diweithdra yng Nghumbr13, lie mae
Windscale, mor uehel a 25 y cant,
rhag ofn i neb feddwl mai atomfa
ydj'r ateb i ddiweitbdra, ar wahan i'r
perygl.
Cadeirvdd
v Fforwm oedd Elfed
•
•
Roberts 0 Benrhyndeudraeth.
Efo
befyd a ddiolchodd
i bawb ar
ddi~ edd y cyfarfod.
R.S. THOMAS
RHIW
ABERDARON

DYDDIADUR
DYDDIADUR HYDREF
1, Mlwrth: Llanberis: Cangen Plaid
Cymru - Nason a sgwrs a holi yng
nghwmni Mr Dafydd Wigley am 7.30.
2, Mercher: Cwm-y-glo: Clwb y
Mamau a Merched Ifanc.
3, lau: Bethel: Noson ymaelodi a'r
Urdd, yn y Neuadd am 6.00.
Waunfawr: Sefydliad y Merched.
Bethel: Pwyllgor y Carnifal yn y
Sefydliad Coffa am 7.30.
4, Gwener: Llenberis: Te yr Hanoed.
Yr erdal: Clwb Eryri yng Ngwesty'r
Gwynedd. Llanberis - darlith gan y Dr
David Owen, Ysbyty Gwynedd.
Penisarwaun:
Gyrfa Chwist yn
Neuadd yr Eglwys am 7.30.
1, Llun: Deiniolen: Sefydliad y
Merched.
Cyfarfod Blynyddol Cangen Plaid
Cymru yn y Ganolfan am 7.00.
Uanberls: Gyrfa Chwist dan nawdd
Pwyllgor Pel-droed yn y Ganolfan am
7.30.
8, Mawrth: Llanrug: Merched y
Wawr - 'Coluro' gyda Mrs Caren
Thomas.
Cwm-y-glo: Ffair Cynhaeaf er budd
yr Eglwys yn yr Ysgol Gymuned am
7.00.
9, Mercher:
Cwm-y-gto:
Gyrfa
Chwist yn yr Ysgol Gymuned am
7.30.
88thel: Merched y Wawr-sgwrs gan
Mr Maldwyn Thomas ar 'Papurau
Newydd Caernarfon'
10, lau: Waunflwr: Clwb Gwyrfai
Clwb y Mamau - sgwrs gan Mr
Duncan Brown ar 'Cadwraeth Natur'
11, Gwener: Noson Lawen yng
nghwmni
Hogia'r
Ddwylan
ac
artistiaid eraill yn Ysgol Brynrefail am

7.30. Yr elw er budd Cronfa Theatr
Fach Gorffwysfa, Llanberis.
12, Sadwrn: Ltlnrug: Eisteddfod.
15, Mawrth: Ltanrug: Y Gymdeithas
Undebol.
Penisarwaun: Clwb yr Heulwen.
11, lau: Lllnrug:
Cymdeithas
Chwiorydd Pontrhythallt.
18,Gwener: Uanberis: Te yr Henoed
Yr Ardll: Yr ysgolion yn cau dros
Hanner Tymor.
19, Sadwrn: Vr Ardal: Ffair Hydraf
Merched y Wawr yn 'Feed My
Lambs'. Caernarfon.
21, Llun: Penlsarwlun: Ffair Hydraf
er budd yr Eglwys yn Neuadd yr
Eglwys.
Delniolen: Marched y wswr - sgwrs
gan Mrs Carys Jones, Penlsarwaun.
Llanbert.: Gyrfa Chwist PAI-droed yn
y Ganalfan am 7.30.
23, Mercher:
Cwm-y-gto:
Gyrfa
Chwist yn yr Ysgol Gymuned am
7.30.
26, Sldwrn:
Lllnberis:
Cyfarfod
Sefydlu y Parch Gwynfor Williams,
BEM, YH yng nghapel Jerusalem am
2 a 6.30.
Delniolen: Eisteddfod Gwaun Gynfi
yng Nghapel Ebenezer.
28, Uun: Waunfawr: Y Gymdeithas
Lenyddol yn y Ganolfan am 7.15 sgwrs gan y Parch John Alun
Roberts. Abergele
ar y testun
'Chwalu'.
Vr Ardal: Yr ysgolion yn ail-agor.
29, Mawrth, Llanrug: Y Gymdeithas
Undebol.
31, leu: Lllnberis:
Sefydliad y
Merched.
PYDDIADAU
t'W COAIO
Tachwedd 2 - Eisteddfod Bethel

TAITH BLODEUWEDD
Dyma gyfle unigryw i weld
clasur
y theatr
Gymraeg
'Blodeuwedd'
gan Saunders
Lewis
mewn
cynhyrchiad
newydd trawiadof gan Theatrig
sv'n cychwyn yng Nghanolfan
Celfyddydau
Chapter
yng
Nghaerdydd ac wedyn yn teithio
ledled Cymru.
Mae Theatrig wedi bod wrthi'n
trefnu
a phendroni
am y
cyflwyniad 0 Bfodeuwedd am
gyfnod bir, yn wir dros flwyddyn
a chyda choffed yr awdur,
Saunders Lewis yn ddiweddar
gobeithia Theatrig y bydd y
cynhyrchiad hwn yn deyrnged
i'w waith.
Caiff pobl bro'r Eco gyffe j wefd
y ddrama yn Stiwdio Ddrama
Coleg Prifysgol Bangor nos Lun a
nos Fawrth, Tachwedd 11 a 12
am 8.00. Bydd cynhyrchiad yn yr
Wyddgrug nos Lun, Tachwedd 4
ac yn Theatr Ardudwy Harlech ar
Dachwedd 13 ac 14.

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL
CYMRU BRO MADOG 1987
CYSTADLEUAETH CYNLLUNIO
ARWYDDLUN
Penderfynodd
Pwyllgor
Llywio Eisteddfod Genedlaethol
Bro
Madog
gynnal
eystadleuaeth agored i lunio
arwyddlun a, gyfer yr Eisteddfod
a gynhelir ym Mhorthmadog yn
1987.
Yr hyn a geisir yw arwyddlun
syml, hawdd i'w atgynhyrehu. a
cheidw'r Pwyllgor yr hawl i
addasu
unrhyw
gynllun
buddugol
at ddefnydd
yr
Eisteddfod.
Y beirniad fydd Mr Elis Gwyn
Jones, Llanystumdwy a dylai'r
cynhyrehion
fod yn Ilaw'r
Ysgrifenyddion, Mr 8 Mrs W.R.
Jones, Tvn V Bone, Llandecwyn.
Talsarnau
cyn Hydref
18
(dyddiad estynedig).
Bydd dau docyn wythnos i
Eisteddfod Bro Madog yn wobr
i'r buddugol.

WELDIO OFFER FFERM
A PHEIRIANNAU
DIWYDIANNOL
GWNEUD GIATIAU,
FFENSYS AC ATI
AR GYFER Y CARTREF

W.B. JONES

ATGYWEIRIO TAl
GWAIR

E.WELDING
PU & H
FABRICATING

32 GLANFFYNNON

LLANRUG
Ffon: Caernarfon 5394

TRYDANWR

Green Bank
Stryd Fawr

LLANBERIS
FFON:
LLANBERIS 871470

Tachwedd
perfformio
Brynrefail
Tlchwedd

.. - Theatr Blra Caws yn
'Plr.dwys FfWl' yn Ysgol
am 1.30
9- EJsteddfod Wlunfawr.

GWYL DDRAMA
Y PENTAN
Am y tro cyntaf eleoi yn
gysylltiedig a Gwyl Ddrama Y
Pentan, Papur Bro Dyffryn Conwy
a'r Glannau, bydd cystadleuaeth
ysgrifennu drama fer, addas ar gyfer
ei pherfformio mewn Gwyl Ddrama
papurau bro.
Y beirniad fydd Mr Richard T.
Jones, Pennaeth Adran Ddrarna,
BBC., Bangor a chynigir gwobr 0
£50.
,
Ceir manylion pellach gan yr
ysgrifennydd, Ann Jones, Pant y
Carw, Llanrwst, Gwynedd. (Ffdn:
Llanrwst 640503)

DOSBARTHIADAU WEA

Delniolen: 'Yr Anifail yn ei Gynefin'.
Mr Duncan Brown.
Nos Fawrth: am 7.00 yn Ysgol Gwaun
Gynfi.
Dinorwig:
'Grym Gefriau - Oilyn ambell
drywydd lIenyddol" - Mr Ifor Baines,
SA - n05 lau am 7.00 yn y Ganoltan.
LI.nberis:
'Gweithdy
Drama'. Mr Gruffydd
Jones. Nos Fercher, am 7.00 yn Ysgol
Dolbadarn
"Gwerthfawrogi
Celfyddyd"
Mrs
BarbaraOwen,ATD,NosLunam7.00
.......
-----------yn Ysgol Dolbadarn.
"Oysgu Cymraeg". Dr Sylvia Prvs
Diolch i'r canlynoJ am eu rhoddion
Jones. Nos Fawrth am 7.00 yn Ysgol
hael tuag at gostau cynhyrchu'r
Dolbadarn.
Eco.
"Philosophy and Science". Mr R.J.
Stanley, MA. Nos Fawrth am 7.00 yn £5: Mrs Heulwen Jones, Cyncoed,
Stryd Warden, Llanberis; Di-enw;
yr Erw Fair.

RHODDION

Beti Arthur a Linda, Caergrawnt.
£3: Ann a Ken Hughes, 21 Stryd
Goodman,
Llanberis;
Di-enw,
Deiniolen.
£2: Mr a Mrs R. Vaughan, 1 Rhes
Cambrian, LJanberis; Mrs M.C.
Jones, Tan y Caerau, Clwt-y-bont,
Deiniolen; Mrs Mary Roberts. 6
Llys Elen, Hirael, Bangor; Mr
Thomas D. Hughes, Deiniolen;
Gan deulu'r ddiweddar Mrs Ann
Williams, 3 Y Bwthyn, Deiniolcn.
£1: Jennifer AEllen, Hafan, 7 Porth
y GogJedd, Deiniolen; Mrs Parry , 6
Bro Deiniol, Deiniolen; Mrs Nellie
WIlliams,
8aJadeulyn,
St ryd
Ne w t o n , Llanberis;
Mrs M.
Williams,
12 Ffordd Deiniol,
Deiniolen.

"Man and the Sea - Introduction to
Marine Ecology and Archaeology".
Dr D. Cecil Jones.
Llanrug:
"Hanes Lleol BC Olrhain Achau." Mr
D. Whiteside Thomas. Mr Iwan
Roberts, BSe. Nos Lun am 7.00 yn yr
Ysgol Gynradd.
Waunfawr:
"Gwerthfawrogi Celfyddyd". Mr H.
Rhydwen Williams. Nos Wener, am
7.00 yn yr Ysgol Gynradd
"Agweddau ar Hanes Gwynedd"
'Hanes Chwareli Arlon' Dr Dafydd
Roberts. Nos Lun, Hydref am 7.00 yn
yr Ysgol Gynradd
'Hanes Teulu Glynllifon'.
Mr G.
Haulfryn Williams, MA. Nos Lun,
Hydref 14 a 21 am 700 yn yr Vsgol
Gynradd.

Perchnogion
Terry a Val Skilki

STRYD FAWR

LLANBERIS
870260
• Beth am bryd 0 fwyd yn ein Bar Lolfa
newydd, hardd a chyfforddus, sydd ar agar
amser cinio a fin nos, saith diwrnod yr
wythnas.
• Yn ein ystafell fwyta hefyd cewch ddewis
rhagorol 0 brydau Table d'Hote ac A la
Carte. Croesewir plant.
• Mae ein Ilofftydd
newydd
gael eu
hadnewyddu'n
faethus,
Ilawer gyda
bathrwm, teledu Iliw ac offer gwneud te a
choffi.
Gellir
gweld
y llyn
neu'r
mynyddoedd o'r rhan fwyaf ohonynt.
• Ceir adloniant yn ein Bar Lolfa bob nos Sui,
yn ami yn cynnwys talentau Cymraeg Ileol.
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Cynhaliwyd ail Ras Fynydd Elidir ddydd Sadwrn Medi 28
mewn amgylchiadau Ilawer gwell na'r Ilynedd, ae nid syndod
felly oedd i'r rhedwyr eyntaf dorri'r record. Colin Donelly o'r
Llu Awyr yn y Fali oedd y eyntaf, mewn amser 0 42 munud a 55
eiliad. Yn ail, roedd Hefin Griffiths 0 Feddgelert, aelod 0 Glwb
Rhedwyr Eryri, a Paul Stott, aelod 0 dim Cymry, yn drydydd.

V GOLOFN SNWCER
gan Aeron Jones
Cafwyd diweddglo agos i'r gynghrair y tymor diwethaf gyda
thim gleision Llanrug ar y blaen am y rhan fwyaf o'r tymor,
ond cipiwyd y safle cyntaf gan Glwb Llafur Llangefni.
Hoffwn ddiolch i Gapteiniaid timau Bethel, Llanrug a
Deiniolen am eu cymorth yn ystod y tymor a fu.
Eleni bydd tim Snwcer 0 Lanberis. Eu capten yw Mr Trefor
Edwards, eyn-aelod 0 dim Arlon NALGO a Duon Deiniolen.
Pob Iwe i'r tim yn eu tvmor eyntaf.
CANL YNIADAU MIS MEDI:
ADRAN A:
Gleision Llanrug
5 : 1 Gleision Marbryn
4 : 2 Ceidwadwyr Bangor (Duon)
Duon Deiniolen:
5 : 1 Gleision Porthaethwy
ADRAN B
Gleision Bethel
3:3 Gleision Deiniolen
4:2 Llanberis
Duon Bethel
2:4 Cochion Deiniolen
Gleision Deiniolen
3:3 Gleislon Bethel
4:2 Duon Bethesda
4:2 Nantlle Brown
Cochion Deiniolen
4:2 Duon Bethel
1:5 Cochion Bethesda
2'4 Gwyrdd Nantlle

Llanberis
5:1 Duon llanfair P.G.
2'4 Gleision Bethel
Cochion llanrug
5.1 Cochion Marbryn
6:0 Ceidwadwyr Bangor (Gleision)
CANlYNIADAU

CWPAN PAITISON

Ceidwadwyr Felinheli (Gelsion) 4·3
Cochion Llanrug
Llanberis 4-2 Ceidwadwyr Bangor
(Gleision
Cochion Bethesda 5·' Gleision
Deiniolen
Cochion Deiniolen 4-3 Cochion
Groeslon
Duon Deiniolen 6-0 Ceidwadwyr
C'fon (Duon)
cercwadwvr 8angor (Duon) 2-4
Gleision Llanrug

Wrth ddod yn ail yn y ras hon,
gwnaeth Hefin yn sicr 0 ennill
pencampwriaeth
Rhedeg
Mynydd Cymru eleni. Ar gyfer y
bencampwriaeth, dewisir 9 ras
fynydd yng Nghymru - 3 fer, 3
ganolig a 3 hire Mae canlyniadau
6 o'r rasus yn cael eu cyfrif i
ddewis y pencampwr - un ras 0
bob categori. Canlyniadau eleni
oedd:
1af: Hefin Griffiths
2il: Paul Stott
3ydd: Malcolm Jones
. Ym Mhencampwriaeth
y
Merched, aelod arall 0 Redwyr
Eryri oedd ar y brig, sef Angela
Carson, ac yn yr adran i ddynion
dros 40 oed, Don Williams 0
Fynydd
Llandegai
oedd yr
enillydd. Rhedwyr Eryri felly yn
clirio'r holl wobrau I
Dros benwythnos gwlyb iawn
ym rnro'r Eco, roedd tim Rhedeg
Mynydd
Cymru drosodd
yn
Bolzano,
pentref
ym
mynyddoedd
y Dolomites.

Roedd pob tim cenedlaethol yn
rhedeg 2 ras - 6 milltir ar y pnawn
Sadwrn, a 12 milltir ar y bore SuI.
Cychwynnai'r
rasus
mewn
pentref sy'n uwch na'r Wyddfa, a
rhedeg i fyny at uchder 0 7,500
metro
Un tim oedd gan Gymru
ohenNYdd nad oedd adnoddau
ariannol
yn caniatau
iddynt
anfon dau dim fel pob gwlad
arall. Golygai hyn fod yn rhaid i'r
pedwar aelod 0 dim Cymru redeg
y ddwy ras! Er hynny, rhedodd
Hefin Griffith yn arbennig 0 dda,
gan guro dau 0 redwyr Lloegr yn
ei ail ras, a diweddu mewn safle
anrhydeddus
iawn,
sef
deunawfed.
Gan fod y tymor
rhedeg
mynydd bellach bron ar ben,
mae'r rhedwyr yn troi eu golygon
tuag at y rasus traws-gwlad,
gyda ras ym Mangor ym mis
Tachwedd yn un o'r rhai Ileal
cyntaf ar y calendr.

Y GYNGHRAIR
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CYMDEITHAS PYSGOTWYR SEIONT,
GWYRFAI A LLYFNI - ADRODDIAD
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Drwy gydol y tymor, mae Uynnoedd ae afonydd yr ardal wedi
gorlifo eu glannau a ehwyno mae Ilawer o'r pysgotwyr fod eu helfa
wedi bod yn symol. Y ewynion mwyaf sydd i'w elywed 0 Lanberis yw
fod y torgoeh wedi bod yn dawel iawn, ae yehydig ofnadwy sydd wedi
eu dal 0 gymharu i'r Owyddyo ddiwetbaf pan gaCwyd tymor
eithriadol 0 dda. EfaUai rod gan y baw sydd yn dod i lawr afon
Pen rant o'r Alit Ddu rywbeth i'w wneud a hyn.
Er gwaethaf hyn, rnae'r tyrnor
wedi bod yn un derbyrnol gyda
'sgota da ofnadwy wedi ei gael hyd
at ddiwedd Mehefin.
Wrth feddw1 fod yr holl ddwr
wedi bod yn y Seiont, buasai
rhywun yn meddwl y buasai nifer
fawr 0 eogiaid a sewin wedi dod i'r
rhwyd, ond siomedig fu'r cyfrif hyd
at ganol Medi beth bynnag, ond Iel
arfer nid yw sewin mor brin a'r eog.
Cafodd Ilawcr un hwyl go lew,
gyda'r bogia sydd yn mynychu'r
hanner uchaf o'r afon yn cael gwell
hwyl na bogia Caernarfon. Gan fod
y pysgod wedi rhedeg heb oedi am
Lyn Padarn,
eafodd
Clifford
Thrnas, Fclinheli. Alan Ginsberg,
Bethel, Ernyr Owen, Deiniolen,
Goronwy
Morns, Jim Carr a
Gwynfor Jones 0 Lanrug, hwyl reit
dda gyda sewin hyd at 5 pwys.
Yn 01 pob golwg, Emyr Owen,
hyd yn hyn sydd wedi cael yr hwyl
orau gyda'r eog, sef pump, y trymaf
yn 15 pwys. Yn 01 yr amcan gyfrif
rhyw 30 0 eogiaid sydd wedi dod o'r

Scioru, ond mae lIawer mwy wedi
eu bachu a'u colli, ac nid stori
pysgotwr yw hyn. Mae tua trigain
wedi eu colli, mat: hyn yn tuneddu i
ddangos mai mynd ncrth eu carnau
maent am y llyn. Mac gobeithion
fell} am dymhorau gwell i ddod, os
caiff yr holl bysgod hyn lonydd i
gladdu.
Mae tueddiad gan rai yn yr ardal i
botsio, ac maent yn mynd a bob
math 0 bysgod, rhai a'r clwy a rhai
wcdi dodwy, felly da chwi, os cewch
gynnig prynu 'salmon' ar 01Hydref,
sef diwedd ) tymor, y tebyg yw ei
fod yn aflan, a gellweh trwy ei fwyta
beryglu eich lcehyd. Y peth gorau
i'w wneud yw gadael i'r Bwrdd Dwr
ym Mangor wybod - eu rhif yw
03-351144.
Mae Ilawer 0 welliannau i'w
gwneud ar yr afonydd ac os gallwch
feddwl am welliant.
da chwi
gadewch i aelod o'r pwyllgor
wybod.
H.P. Hughes,
Ysgrifcnnydd.

Mrs Joan Glass yn cyflwyno tlws Pencsmpwr Rhedeg Mynydd Cymru i Helin
Griffith yn Nsnt Peris.

CYNGHRAIR I
DIMAU DAN 12 OED
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Co/in Done/ly yn derbyn ei wobr am
ennil/ Ras Elidir oddi wnb noddwr y
Res, Mr 1:. Bayliss.

Yn dilyn llwyddiant Cynghrair
Gwyrfai yn ystod y blynyddoedd
diwethaf, mae symudiadau ar droed
i sefydlu Cynghrair i dimau 0
fechgyn dan 12 oed.
Gwahoddir
hyfforddwyr plant
oedran ysgolion cynradd, rhai sydd
cisoes yn gysylltiedig a thimau dan
16 oed, neu unrhyw un aralJ sydd a
diddordeb mewn ffurfio cynghrair
o'r fath, i gysyUtu a Mr T.N.
Williams,
21 Stryd
Elinor.
Caernarfon [Ffon 76255). Y bwriad
yw trefnu cyfarfod i bawb sydd a
diddordeb
cr mwyn gosod y
Gynghrair
ar ei thraed.
Mac
newyddion calonogol yn barod:
derbyniwyd tarian hardd i gystadlu
amdani.

