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CEFNOGWCH
EISTEDDFODAU'R FRO
Yo ystod y mis nesaf bydd PEDAIR 0 eisteddfodau'o eael eu cynnal 0 fewn
y fro. Bu'r gwahanol bwyllgorau gwaith wrthi'n ddygn ers misoedd yn
paratoi rhaglen a ddylai fod at ddant pawb o'r ieuengaf i'r hynaf. Felly. chwi
ddarllenwyr yr "Eco", cefnogwch eich 'steddfod leol. Eweh iddi i gystadlu, i
wradno, i gymeradwyo ac i FWYNHAU. Dyma'r dyddiadau i'ch atgoffa:1. EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANRUG - yn Neuadd Ysgol Brynrefail,
Llanrug, pnawn a nos Sadwrn, Hydref 1 leg.
2. EISTEDDFOD GADEIRIOL GWAUN GYNFI- Hydref 24ain a 25ain.
3. EISTEDDFOD BETHEL - YN Y Neuadd, bnawn a nos Sadwrn •
Taehwedd 1af.
4. EISTEDDFOD ARDAL Y WAUNFA WR- YN Y Ganolfan, bnawn a nos
Sadwrn, Tachwedd Bed.

•

Pris: 20c

HYDREF 1986

Rhif 118

I

Os am luniau yn yr 'Eco', cofiwch drefnu i gael benthyg y camera!

•
LLOSGI TAl HAF YN Y FACHWEN

Llanastr Bryn Fedwen, bwthyn yn eiddo i deulu Cymraeg

0

Ddyffryn Cfwyd.

Yn gynnar ar fore dydd Gwener, Mew 26ain, darganfuwyd fod dau fwthyn
gwyngalchog ar lethrau'r Fachwen wedi eu llosgi'n ulw. Credir ar hyn 0
bryd mal parhad 0'1" ymgyrch losgi lsi ha()~ 'r ddau din diweddar hyn. '\'0
ystod yr un noson IJ05&" yd t5 hal araU ) m ~lhennal ger T) ~) n ym
Meirionnydd.
'id )w'n bosibl mynd at yr un 0'1" ddau dS g)da char. ond
mae'r ardal yn frith 0 Iwybrau treed, a gallai'r llsogw) 1"fod "edi C) rchu
tua'r lsi 0 amryw 0 gyfeiriadau.
Perehnogion Bryn Derwen ers
losgi daro bythy nnod bro'r Eco. Ym
tua deng mlynedd yw Mr a Mrs
mis Hydref. 1981. llosgwyd Pen
Davies 0 Lanfwrog, ger Rhuthun.
Ceunant
Isa, Llanberis.
Mae
Mae ef yn ymgynghorydd gyda
bellach
wrthi'n
cael
ei
ail-adnewyddu. Ym mis Tachwedd
Chyngor Sir Clwyd a nithau'n
athrawes yn Ninbych. Siopwr 0
y llynedd, aeth Ty Coch Hir Bach,
Chlldwall yn Lerpwl yw Mr J
ger Penisa'rwaen ar dan, ac yna, fis
Mawrth
eleni
Ilosgwyd
Pare
Needham,
perehennog
Ca e
Newydd rbwng )' Waunfawr a
Goronwy
Bu'r bwthyn yn eiddo
•
idd9~ ers tua wyth mlynedd. Mae'r
Rhosgadfan.
Difethwyd
bwtbyn
ddau dy 0 fewn rhyw ddau can Ilath
gwyliau arall rai blynyddoedd yn 61
i'w gilydd. ac yn agos i'r Uwybr troed
ym Metws Garmon. Ar rai o'r
sy'n arwain i'r gocdwig dderw sy'n
achlysuron hyn, bawhwyd mai grwp
rhan 0 Bare Gwledig Padarn. Mae'n
yn galw eu hunain yn 'Feibion
ardal
boblogaidd
iawn gan
Glyndwr' a fu'n gyfrifol am y Uosgi.
gerddwyr.
Hyd yn byn, nid oes unrhyw un wedi
Nid dyma'r tro eyntaf i'r ymgyrch
ei 'restio ynglyn a'r difrodi hwn.

Sgerbwd Cae Goronwy, bwthyn 200 oed

MENTRO I
AWSTRALIA

Bryn yn ffarwefio

•

Aefwyd Bryn Fedwen e'r hen degeff yn hongian ar bwys y simdde. 'Roedd
trewst y penten yn dal ; fud-Iosg; pan dynnwyd y Ifun fore Sadwrn.

•
•

a

Waveff tu allan l'r siop yn Lfanrug.

Ar ddydd Sui, Hydref 12fed, bydd Bryn Williams, 0 Didfa, Llanrug, yo
ffarwelio a'i gynefin ae yn mentro ar draws y byd i Awstralia bell. Bydd yo
glanio yn Sydney. a gobeithia weithio'i ffordd 0 gwmpas y wlad, gan aros yno
am Owyddyu. "Oud peidiwch a dychryn os bydda'i 'nol mewn mis!"
meddai, pan fu un 0 ohebwyr yr "Eco" yo ei holi.
Gweithio'n siop cigydd Wavell
eyfle hwn fynd beibio heb 'ddweud
Roberts yn Llanrug roedd Brvn, a
ci ddweud' 'chwaith.
bydd colled ar 81 ei wen siriol a'i
rf.,.",eI i lop)' cilO'dd.
gymeriad
hy naws. Roedd
yn
Fr."",~1I'r "chops" a'r bllf;
boblogaidd iawn gan y cwsrneriaid
Mae'n mynd i wlad sy' lL'i phen i Iawr
Gerila", y 'Barrier Reef".
(er fod amryw'n ei bryfocio'n
ddidrugaredd!)
a bydd cryn
Ffarwell'r 'mince' lI'r sese],
Ff.rwel i'r oen a', him:
chwithdod ar ei 61 rneddai Wavell
Mae'n mentro i wlad y canlarW,
Dymuna'r "Eco" bob llwyddiant
A phawb sy'n holJ "Pam?"
iddo yn y dyfodol, a gan fod Bryn
eisoes wedi bod yn darged i Am unwalth, y mac'Dr.coOK
Yn methu .teb 'cbwaUh!
Draenog ar un achlysur, ni allai'r
Ond sil"ns na chaifJ 0 K)ywed sOn
creadur bach pigog hwnnw adacl i'r
Am Bryn .'j deithio maith!

Y DDADL YN PARHAU
Annwyl Olygydd,

YMATEB I'R HEN LUNIAU
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Argrsffwyd gsn WlIsg Gwynedd
Cibyn, Csernerton
Cyhoeddwyd gyds chymorth
Cymdeitbes Gelfyddydsu
Gogledd Cymru

SWYDDOGION AGOHEBWYR
GOl YGYOO
NEWYDOION
CYFFREOINOL AC ERTHYGLAU:
Dafydd
Whiteside
Thomas,
Bron-v-Nant, Pontrhythallt, Llanrug.
(C'ton 3515)
GOLYGYDD NEWYODION'
Amranwen
Lynch,
Gwyddfor,
Penisarwaun (Llanberis 870575).
GOLYGYDD CHWARAEON: Dafydd
Evans, 9 Sycharth, Penisarwaun.
(llanberis 872407)
TREFNYOO
NEWYOOION
YSGOlION:
OYOOIAOUR Y MIS: Mrs. Jane
Roberts, 'Rallt Isaf, 3 Peny Bont,
Ftordd
Capel Coch, Llanberis.
(871561)
FFOTOGRAFFYDD: Gwyndaf Jones,
60 Glanffynnon, Llanrug (C'fon 4669).
Gwyndaf
Hughes.
Glasgoed,
Llanrug. (C'fon 77263)
TREFNYDO HYSBYSEBION: John
Roberts, Bedw Gwynlon Llanrug
(C'fon 5605)
TREFNYDD GWERTHIANT: Arwyn
Roberts. Hafle, Ffordd yr Orsaf,
Llanrug (C'fon 5510)
TREFNYDD ARIANNOL: Goronwy
Hughes. Eithlnog. 14 Afon Rhos.
Llanrug (C'fon 4839)
TREFNYDO GWERTHIANT POST:
Mrs E. Whiteside Thomas. Oolwar.
llanrug. (C'fon 4778)
GOHEBWYR PENTREFI: Dyma'r bobl
I gysylltu a nhw yn elch ardaloedd'
BETHEL: GerSlnt El,s, Cdgeran
(Portd,norwic 670726)
BRYNREFAll:
Miss Lowri Prys
Roberts, Godre'r Coed. 870580.
CAEATHRO: Mrs Beryl Roberts,
Gerallt, Erw Wen. (Caernarfon 3536)
CEUNANT: Ifan Parry, Morwel.
(Waunfawr 321)
CWM-Y-GlO: Mrs I ris Rowlands,
Glarafon (Llanberis 872275)
DEINIOLEN: W.O.Williams 6 Ahyd
fadog, Oeiniolen (Llanbens 871259)
DINORWlG: Mr D.J. Thomas. 8 Maes
Ellian.
UANBERlS: lola Sellers. 13 Dol
Elidir. Llanberis.
LlANRUG:
Mrs Gillian MorrIS.
Annedd
Wen,
Tal-y-bont.
(Caernarfon 76075)
NANT PER'S: Mrs Mary Ff. Roberts.
Cerrig-y-drudion,
Nant Peris
PENlSARWAUN: Mrs Ann Evans, 9
Sycharth, (Llanberis 872407)
TAN-Y-COED'
MISS Megan
Humphreys
4 Tai Tan-y-coed
(Llanberis 870030)
WAUNFAWR Mrs G Jones, Rhandir
Mwyn (Waunfawr 626)
TREFNYOO PLYGU:

Y RHIFYN NESAF
Daw'r rhifyn nesaf ofr wasg
HYDREF 30ain
Oeunydd i law'r
golygyddion perthnasol
NOS FAWRTH
HYDREF 21 ain
os gwelwch yn dda
2
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YSGOL BRYNERYR
LLANRUG1
Ann wyl Olygydd,

Ysgol Bryneryr I923?
Gair parthed y ILun dosbarth dan y
pennawd uchod yn rhifyn Medi o'r
Eco. 0 graffu, gwelir yn syth nad yw
yr adeilad yn y eefndir )'n debyg i
furiau a ffenestr Ysgol Bryneryr.
Gwn aet h hy nn y i 111l amau
dilysrwydd .v darlun.
Roeddwn i />' hunan yn ddisgybl
yn Ysgol Bryneryr tan A wst 1925 a
chofiaf i [achgen bach 0" enw John
Edward Robinson
a drigat yn
Hafodlas, Ceunant, pryd hynny
ddod i'r ysgol yn Awst 19250 Ysgol
St. Stephen, Bury, Lanes Roedd tua
6-7 oed yn dod i'r Ceunant a ehredaJ
e; fod .vn rhyw berthynas i deulu
Edward Howard, Tancastell, Bryll
Bras.
Doedd yr atllrawes yn y IluII, na',
plant yn y dosbarth yn debyg i neb a
adwaellwl' i yn Ysgol B,)'n Eryr yn
1923 ac a wgrymaJ mal IIu" Edward
Robinson yn Ilosbarch babanod ei
}sgol J'n Bur> }'dyw.
Gobeithiaf fod h.rn )'n bO(t/Olli
percilellllog )' lILII'.
}'" g}'~ir,
R, ~J,ril/ia"ls.
•Llail' C...ra',
5 G...el/)n}'dd.
Llanrug

YSGOL BRYNREFAIL

1920
Annwy/

Olygydd
Llun Dosbarth 4,
Ysgol Brynrefail, 1920
RoeddH1n yn falch bod John wedi
anfon y flun, a'i fod yn dal yn fyw ae
)'n lach er mae'n siwr yn hiraethu aln
,ae pel-droed Llanber. Mae 0 yn
gwneud eamg}'meriad, nid oedd yna
Fiss Davies yn dysgu yn yr Ysgol y
pryd yna. R""yf yn meddwl mal yr
hogar' fawr ar y chwith ydyw Eisi
Roberts 0 Lallbabo, fel y gelwid
Deinioiel' y pryd hynny, ac tllae
Griffith Madog. sydd yn byw ynl
1~1h",'IIlleliac •lo'n•y IJun, o'r un farn. Y
genethod >·d.\'nr Han"ah Roberts
(Pen/~arwaun).
Enid
Mabel
Thol"as (Llanberis). ,\far)' ~Villiams
(Penisar",'aun). Ol",'en Parr> Jones
(Cwm-y-Glo),
,\I;ss C. Par,)' (Aliss

Parry Bach} Athrawes Cymraeg,
Lladin a Hanes, chwaer y Parch
Meic Parry a fu yn arweinydd yn yr
Eisteddfod
Genedlaethol
am
flyny ddoedd.
Gadawodd
hi am
Ruthun v» J 921. Elinor Jones
{Llanbabo}, chwaer H.R. Jones,
sefydlydd Plaid Cymru, Edith Parry
(Llanbabo),
Gwladys
Williams
(Penisarwaun) a Lisi Jane Ffoulkes
{Llanrug},
Do, fe ymfudodd Trebor Prosser;
Dde-Affrica i geisio adfer ei iechy d,
ond yn ofer. Bu farw yno yn Juan
wedyn. Hyd y gwn mae Gordon,
John, Guto Madog ac Enid Mabel
yn dal ar dir y byw.
Herbert Thomas,
Y Rheithordy,
Llannor

CYNGOR Y DYSGWYR
Dyfed. SY23 2AX
Ffon:Aberyscwyth 09703177
AflllWyl Gyfeillion,
Dw i newydd gael fy mhenodi ,'r
swydd
0
Drefl,ydd
CYIlgor )'
D),sg ...·)'r. 1\.1udiad c}mharol
ney.,)'dd yd)· ...,. S)" II ceisio POlllio' r
gagendor rllk'ng) C)'mr)' C}"tlraeg
o'r rhai J,)'nll} s}dd .",, nell k'edi
d.\'sgu'r lailJ,. fudlOd pl~)sig 10'" n
g)'da phosibiliudau pell g)'rl,aeddol,
Ar II)'" 0 bT)'d t"oe )na ddeuna ...
eange" 0 C}' D dros GJ'nlru g},/an.
Dak'r ae/odau ar ei gil)'dd )'n
rheolaidd gal' ddi/}'n rhaglen 0
we;rhgareddau )n }'stod ty"lor yr
hydref tan yr hal Teg fyddai
cYff,I,aru'r mud;ad lfudiad Merched
y Wawr neu'r Urdd, ond ein bod d'r
nod 0 gynorlh wyo dysgwyr ; ddod
yn rhan o'r gymdeithas Gymraeg.
Estynnir eroeso cyltnes ; bawb
ymaelod; ac mae angen CYlnry
Cymraeg arnOlll. Beth atndani?
C)'mdeithasu a gweith;o i hybu'r
iaith Gynlraeg ar yr Ull pryd!
Os oes .vna gangen yn eich ardal
c/ty.,·i, Cj'syllrweI, gyda'r Trefn.vdd
Lleol. Os nag oes, wei beth alll fynd
ali a sefydlu un! Am ragor 0
wybodaeth lIeu fanylion. cys)'lilWch
gyda mi ar u"waith
CY D-",;e;tll;H'" dros eill hiaith
W.DYFRIG DAVIES
Yr adran G)',nraeg
Co leg Prih'sgol C)'I"nJ
A bervslk·.,.ch
•
•
1

o \.

CEFNOGWCH EIN
HVSBYSEBWYR

Os carai 1111 r/l)· ' fud;ad
neu
sef>'dliad kj'bod m ')' am CYD, mi
/)·dd ...·n )'n ddigon parod ; ddod a
rhoi SgK'S a"t )' g ...·alth.

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

Sylwaf i chwi roi'r teitl "Safle'r
Gymraeg-« Y Dafarn neu'r Capel?"
uwch y llythyron yn rhifyn Medi o'r
Eco. 'Doeddwn i ddim yn bwriadu
i'r fath ddewis fod y'lglyn a dyfodol
yr iaith, i mi mae ei siarad yn y ddau
le mor bwysig a'i gilydd. Yn sicr,
cyd-ddigwyddlad
oedd i'm dau
Iythyr ymddangos yn yr Eco yr haf
hwn ynglyn d dylifiad y di-Gymraeg
;'11 hardaloedd ac anerchiad grymus
Dr Me r e d y d d Evans
yn yr
Eisteddfod Genedlaethol. Heb os,
mae'n hen bryd i ni sylweddoli maint
yr effaith ddinistriol y mae'r dylifiad
"tawel" yma yn ei gael ar ein
cymdeithas a'n harferion, Ofnafnad
oes hanner digon 0 sylw yll cael ei roi
i'r broblem hon, a rhaid i mi fod yn
berffaich onest a dweud na welaf
unrhyw ffordd o'i hatal.
Er nlwyn i ni ganfod yr alanastr,
gofynnaf unwaith eto ar i nifer 0
bobl ym mhentrefi Eco'r Wyddfa
fynd ati rhag blaen i gymharu'r nifer
o Gymry Cymraeg sydd yn ein
gwahano/ bentrefi hedd; •." a'r nifer
oedd yno yn 1960 neu 1970, a hefyd
"odi nife, y di-Gymraeg
yn y
blynyddoedd hyn, - ceisied goprau
o restr yr elllolwyr gan Gyngor
ArfOll lreu yl1 )' Llythyrdy am y
cyfnodau hYII. Mae'n golygu chwysu
tipyn, fe y.,'n 0 brofiad, rwyf wed;
c)'chy.,')·n ar)' gy.,'aith)'n h' mhentrefi

1>' "'~/'.

Gair bach In og)'stal mew" ateb i
I)th)r JolIn E. "'ill;alns. Nid pawb
o h 0 n 0 nl s }' d (/ .v n d y In uno
C) Iloeddusr
}'dd dry."y roi ein
hel, ...au' n lla /1 fel ,\' brawd, g\.velJ
gan rai ol,onoln fod )'" "all on" rwan
ac .yn )' man! Od ia ...n i In; oedd sy/wi
fod John E. Willialns )'n br.ygawthan
ynglyn {z'r ffugenw 'rw),'n ei roi 0
dan y sy/wadau hyn yn lie fy enw'n
Ilawn, a minnau fel cannoedd 0
dda,llenwyr yr Eco yn 1'0; i dudalen
16 yn ,hifyn Medi o'r Eco a chanfod
stor;'r "Cael a Chael" gan y
"Gwalch". Pam na ehafwyd enw'r
awdur yn Ilawn? Maeangell "eei/iog
gw)'n i ganu" all'swn feddwl!
Ond man ion )'di'r rhain - y
brob/em sydd yn ein wynebu yw
cadw'rardaLoedd hyn yn Gymreigei
natur, ac fe gar •..,n i, fel W.A. Jones
'r~vyJ'l sicr weld y CYlnry ifanc pybyr
.yn rhoi eu hysgwyddau 0 dan y balch
yn ein hegLwysi
a'll myrdd
gymdeithasau diwyllianol - canys
y'IO yn SiCTgen i }' mae ta/p go dda
o'r "pethe" sydd nid yn unig mor
nodwedd;ado/ OhOlIO'" ni fel cenedl,
olld sydd hej)'d yn ein gwneud mor
wahanol
i'r
Inewnfudioll
di-Gymraeg sydd fel yr ysgall, 0
dipyn i beth, yn diniscr;o'Il porfa a'n
bodolaech.
Sylwedydd

E.P. Hughes

DURDV D LVDD

GROESLON Ffon: Llanwnda 830562

•

ATGOFION ALWYN PLEMING PENNAETH
ADRAN GYMRAEG YSGOL BRYNREFAIII
Roedd hl'n drist, os nad yn syndod, clywed am farwolaetb Evan Roberts,
'Evie Art' igenedlaethau 0 blant yma yn Ysgol Brynrefail. Cafodd gystudd
hir, ond pblygodd 0 ddim, ae mi barhaodd yn siriol i'r diwedd.
Roedd 0 wedi bod yn arwr i mi ers pan oeddwo i'n hogyn bach - yn
chwarae ar yr asgell chwith i dim
Nantlle Vale - ae ergyd troed
yn cael gair croes efo neb, nac yn
chwith allai eich syfrdannu
ar
dweud dim beirniadol am neb, ac
brydiau. Byddai Dafydd Owen, hen
mewn ugain mlyoedd a mwy yn yr
ofalwr Ysgol Dyffryn Nantlle yo
un ysgol, - y mae hynna'n ddweud
dweud wcthym ni hogia mai gan Its
go fawr.
Byddai
rhai
o'i
yr oedd y droed chwith gletaf a
ddywediadau
yn ogleisiol. Mae'n
wei odd erioed - wedi torri dau
anodd peidio a phwffian chwerthin
arddwn goli 0 Gaerwen a fu'n
rwan wrth feddwl amdano wedi
ddigon gwirion i roi ei ddwylo yn
mynd i bysgota un haf sych, ae yn
ffordd un o'r ergydion hynny. Yn
cwyno y bore canlyno1 fod y dwr
sicr yr oedd yn bel droediwr 0 fri yn
mor isel yn yr afon nes bod y pysgod
ei ddydd - bu efo Wreesam am ynb codi llwch
gyfnod, a byddai wrth ei fodd
Byddai ganddo ddiddordeb mawr
dangos rhaglen gem brawf yno gyda
yn y disgyblion fyddai wedi bod dan
rhai 0 fawrion y dydd ar y cae - ac yo
ei ofal; wrth ei fodd eu gweld yn
eu plith ar yr asgell chwith 'Roberts'
gwneud yn dda. Byddai'n cystadlu'n
Penygroes.
flynyddol mewn cystadleuthau - yr
Ac mi fyddai'n hynod falch o'i
Urdd, y Genedlaethol,
Cadbury's.
ddyffryn
genedigol
a Chymru.
Waeth beth fyddai'r gystadleuaeth,
Byddai'n gwybod am bobl gyda
byddai ymdreehion 0 Frynrefail yn
chysylltiad a'r dyffryn yn y Ilefydd
cael eu hanfon yn gyson - ac yn
rbyfedda ac yn medru olrhain achau
hynod 0 lwyddiannus.
Bron na
dros genedlaethau
os byddai
fyddai'n
amhosibl
rhestru'i
hynny'n
medru
profi
rhyw
lwyddiannau dros y blynyddoedd.
gysylltiad a Phenygroes iddo. Os Ei unig ymateb pan wnaech ei
byddai rhywun ar byd a lied y byd
longyfarch fyddai "Mi wnaethon yn
efo enw a swnia'n Gymreig mewn
reit dda, 'ndo" Ond gwyddech ar yr
unrhyw ffordd, byddai Ifs am eu
un pryd ei fod wrth ei fodd drostyn
mabwysiadu fel Cymry. Clywais ef
nhw. Os rhoddodd athro erioed
yn ei ffordd bryfoclyd ei hun yn
gyfle i blant ymestyn eu hunain,
haeru sawl gwaith y dylai cricedwyr
Evie, yn ei ffordd ddiymhongar
fel Roberts, Davies, Williams, etc.,
ddiymwthiol oedd hwnnw.
chwarae efo Morgannwg i gyd,
Byddai wrth ei fodd arbrofi.
d'oedd wahaniaeth yn y byd fod eu
Rwy'n cofio un f1wyddyn i ni gael
erwyn cyn ddued a'r g10 - roedd eu
rhyw arholiad lefel '0' 'Fabric
henwau > n aw gf} mu tras G} rnreig a
Design'. Yr hyn nad oedd neb wedi
dyna oedd yn bW1sig.
svlweddoli oedd rnai'r urug ffordd i
Byddai wrth ei fodd y n t) nnu coe
g-ael) 'design' ar ) 'fabric' oedd ei
- yn ysgafn bob a mser. a b~ th ) n
waldio efo gordd. Ac am beth a
bersonol. Chi,,,• ais i erioed mohono
)mddango_81
Cel ")thno
au

AR EICH SGRiN - OROS Y GAEAF
YR "HEN" - A'R "NEWYDD"
POBOL Y CWM
HEL STRAEON
Nos SuI, Hydref 5 bydd Pobol y
Cwm yn dychwelyd i'r sgrin am y
drydedd gyfres ar ddeg.
Bydd y mwyafrif 0 gymeriadau
adnabyddus Cwmderi i'w gweJd yn
y gyfres oewydd, ond fe gaift amryw
ohonynt droeon annisgwyl. rhai'n
ddifyr a rhai'n ddifrifol. Fe geir
hefyd gymeriadau
newydd, gan
gynnwys gweithiwr yn lIe Dic Deryn
yn y Bragdy
a rhywun
yn
ymgartrefu gyda Sylvia Bevan yn
Llwynderi ae un arall gyda Carol.
Gwyther. Ac ar 01 ei wahardd rhag
mynd i'w hen gartref fe fydd rhaid i
Stan Bevan gael lle i fyw. Cawn
ymweld a BrynaweJon ac a'r dafarn
a'r caffi A'r siop yn 01 yr arter. Fe
awn hefyd i'r ysgol Ue bydd Beth yn
brifatbrawes nid yn unig ar y plant
ond ar 1.W. hefyd!

Gair yw hwn i'ch atgoffa y byddwn
'mewn busnes' yn fuan iawn: eisoes
yn brysur yn wir yn 'Hel Straeon' ar
gyfer y Thifyn eyntaf o'r rhaglen
newydd fydd yn caeJ ei darlledu ar y
15fed 0 Hydref.
Chwilio rydym am unrhyw beth
sy'o adlewyrchu bwrlwm a Ilawnder
bywyd bro -ei lliw, ei IIwyddiannau,
ei rhroeon trwstan ac, yn achlysurol,
ei thristwch
hefyd.
Ond, ran
fynycha' bydd y pwyslais ar y difyr, y
diddorol, yr anarferol neu'r prin.
FeUy beth amdani? Anfonwch
eich syniadau rhag blaen er mwyn
i'ch bro chi gael sylw Cyrnru gyfan?
Cysylltwch a Ffilmiau'r Nant,
Gronant,
Caernarfon
Ffon: 77595

bywgilydd buom yn gwrando ar
ddosbarth ar 0) dosbarth yn cnocio
gydag afiaith, ac Evie yn y canol yn
gwbl ddigynnwrf. Mi Iwyddodd Mr
David Jones,
y Prifathro
i'w
ddarbwyllo
erbyn y flwyddyn
wedyn, a dychwelodd heddwch i'r
ysgol.
Byddai'n
anodd. cael aelod
ffyddlonach mewn ysgol nag ef unwaith yn unig y mae gennyf gof
iddo goUi - a hynny pan gafodd
drawiad drwg o'r eryr. Ar wahan i
hyn byddai mor gyson a'r dydd - yn
amI yn ymdrechu i gyrraedd. yo
amlwg beb fod hanner da, ond ni
aUai neb ei ddarbwyllo
i aros
gartref.
Os
haeddodd
rhywun
ymddeoliad dedwydd, Evie oedd
hwnnw. Roedd ganddo gymaint 0
ddiddordebau
i'w ddifyrru
arlunio, crwydro, casglu darluniau
print, bel darluniau
hynafol o'i
ddyffryo. Roedd ganddo gymaint
amrywiaeth ar ei blat teirnlech na
aUai byth ddiflasu. Ond nid felly y
bu. Y chydig fisoedd ar 01 iddo
ymddeol fe'i trawyd gyntaf gan yr
afiechyd
ciaidd,
a o~dd i'w
ddinistrio 0 fewn [air blynedd fer.
Ymdrechodd
yn galed. Byddai'n
ymddangos ar brydiau ei fod ef am
ei orchfygu,
ond yna deuai'r
adroddiad ei fod yn 61 yn yr ysbyty,
ac nad oedd arno eisiau gweld neb.
Evie yn amharod am sgwrs, roedd
yn anodd dychmygu'r
peth, ond
dyna'r arwydd sicraf i mi o'i
waeledd. A bythefnos yn 01 daeth y
newyddion am ei farwolaeth. Mae'n
drist meddwl ei fod 0 wedi mynd na chlywn
ni mohono
yn
ymffrostio'n
ddiniwed
yn ei
ddyffryn, neu yn ei bel drocd. Vr
unig beth y gellir ei ddweud yw iddo
fyw bywyd cyfoethog ei amrywiaeth
a bod ern bywyd ninnau gyrnaint
tlotach o'i golli,
AI,,) n Pleming

o

arrl

Treflys
PENISARWAUN
Ffon Llanberis
870945

Am
nenfydau
a waliau
siapus
•

•

w n

Ar ddydd Sad" rn. H} dref 11ego
cynhelir cyfarfod arbennig iawn wedi ei drefnu gan Yr Academi
Gymreig - ym Mhlas Menai ger
Caemarfon. i gofio Harri Gwyn.
Bydd y diwmod yn dechrau gyda
choffi am 10.30 am ac yn ystod y
dydd bydd TECWYN LLOYD yn
cyflwyno port read 0 ryddiaith Harri
Gwyngyda TREFOREDWARDS
yn darllen ei waith. Cawn hefyd
atgofion
personol
gan JOHN
ROBERTS
WILLIAMS,
WIL
SAM ac IFO R REES a bydd
BRYAN MARTIN DAVIES yn
cyflwyno portread o'i farddoniaeth.
Ceir befyd arddangosfa
lenyddol
wedi'i pharatoi gan Uned Ymcbwil
yr Academi.

.

)
!

SIMNEIAU GWAEL7 CRACIAU7
MWG A HOGLA' TARO PERYGLUS7
Cysylltwch

DERWVN HUGHES

Mr Evie Roberts,
Pennaeth Adran Gel( )9S7~82
Fe fu Evie Roberts. a fu farw ddydd
Sadwrn Medi 13eg. yn athro Celf yn
yr Ysgol am chwartcr canrif. Yn
ystod yr amser yma daeth yn bur
enwog fel athro Celf arbennig 0
ddawnus, gyda'i ddisgyblion yn cael
canlyniadau arhohad a rdderchog yn
ogystal ac ennill mewn Ilu 0
gystadlaethau.
Yr oedd byn yn
arbennig 0 wrr am Eisteddfod
Genedlaethol
yr Urdd, ae nid eli
blwyddyn
heibio
heb
j'w
ddisgyblion ennill sawl gwobr yn yr
Adran Gelf. Yr oedd yn gymeriad
hoffus dros ben. yn barod lawn ei
gymwynas.
Yr
ocdd
ei
gyd-aihrawon a'i ddisgyblion fel ei
gilydd yn ci hoffi ac yn ei barchu ac y
mac dyled cenedlaethau 0 blant yr
ardal hon •vn fawr iddo
Estvnnwn
cin cvdv
mdeirnlad
•
• •
dwvsaf
i'w weddw Marberth ac i'r
.,
reulu i gyd.
W.E Thomas

a

Dave Wood

'INSULAFLUE'
Yr Arbenigwr ar leinio simneiau

FRON HEULOG, DINORWIG
Ff6n: Llanberis 871376
3

•

•

Gohebydd: Mrs Ann Evans, Sycharth (872407)
YSGOL TAN-Y-COED
gaiff atael ynddo y tro nesafl
Derbyniodd tri o'r plant Dystysgrifau
OLIVER
Presenoldeb Llawn am y tlwyddyn
Nos Wener, Awst 29ain, trefnwyd
1985·86 set Dytan Evans, Elisabeth
bws gan Ann Patterson i fynd i weld
Ann Jones a William Lewis. Da iawn
'Oliver' yn Theatr Gwynedd. Cafwyd
chi blantl
perfformiad penigamp ae roeddem
YSGOL SUL BOSRA
yn hynod falch fel pentrefwyr 0 gael
Fe ail gychwynodd yr Ysgol Sui ar
gwylio Dyfed Jones, Bryntirion, yn
Fedi 7fed, wedi gwyliau'r haf. Daeth
cymryd rhan yn y Cor. Rydym yn sier
pymtheg 0 blant yno a chroesawyd
fod hyn wedi
bod yn brofiad
Wena Williams sy'n bedair oed i'n
amhrisiadwy i Dyfed a dymunwn pob
plith. Bydd y plant yn cymryd rhan
IIwyddiant iddo eto i'r dyfodol
yng Ngwasanaeth
Cymdeithas
y
Beiblau yn Eglwys Santes Helen,
bnawn SuI. Hydret Sed am 2.0 o'r
gloch.
Bydd
gwasanaeth
Diolchgarwch
ganddynt
fore Sui
Hydref 19 am 10.00 o'rgloch. Croeso
eynnes i bawb.
EGLWYS SANTES HELEN
Dydd SuI, Medi 21ain, eyflwynodd
Bryn Griffith anrheg i Sicn Williams
am ei ffyddlondeb i'r Eglwys Bydd
Sion yn dechrau ei yrfa yn y Britysgol
yn Huddersfield.
Dymunwyd
pob
IIwyddiant iddo i'r dytodol.
Fe
gynhelir
gwasanaeth
Cvrnderthas y Beiblau ddydd Sui,
Hydre! Sed Gwasanaeth y Plant am
200 a Chymanfa Ganu am 6.00. Dydd
Sui Diolchgarwch,
Hydref
19,
gweinyddir y Cymun Bendigaid am
10.30a m. a phregeth am 4.30 p.m.
Bydd Ffair Hydret yn cael ei chynnal
nos Lun. Hydref 20fed yn Neuadd yr
Eglwys am 6.30 p.m. Croeso cynnes i
bawb.
LLONGYFARCHIADAU
Ganwyd mab bychan. David John i
Rhian a John. merch Eiriona ac leuan
Willianls,
Glyn
Euron
Llongyfarchiadau iddynt fel teulu Fe
groesewir Manon Glyn yn gynnes ,'n
plith yn St~d Bryn Eglwys - merch
fach
i
Ffion
a
Deree
Llongyfarchiadau i'r rhieni, ae j nain a
laid, sef Myfanwy
a Die Parry.
Tawelfor.
Y mae Tom Parry,
Porthmadog
a ddathlodd
ei
benhlwydd yn 100 yn ddiweddar yn
hen hen daid i Manon
Glyn,
Llongyfarehiadau iddo yntau.
Pob dymuniad da I Mr a Mrs E
Hughes, Ty Newydd, Cae Hywel ar eu
Priodas Ruddem, Medi 21ain, oddi
wrth Ann, Alun, Bryn. Pat. Irfon,
Heddwen a'r wyrion.
Llongyfarchiadau
i Hefina Jones
Tai Arthur,
IIwyddodd
mewn
arholiad I'r piano Gradd 3. De lawn
chdi Hefina I
"RARGIAN FAWR!"
Nos lau, Awst 28ain, aeth lIond bws
I'r Ganolfan yn Llanfairfechan
fel
rhan 0 gynulleidfa rhaglen deledu
Gari Williams "Rargian Fawr!" Fe
fwynhaodd pawb ei hun yn fawr - er
fad un ohonom yn ysu am dynnu
hynny 0 walltl sydd gan Gari pan

CLWB CANT
Gweithgaredd rnis Medi fydd Bingo
yn Neuadd yr Eglwys, nos Wener,
Medl 26 am 6.30
Nos Calangaeaf yw nos Wener,
Hydref 31 - bydd cystadlaethau yn
Neuadd yr Eglwys a'r beirniad fydd
Anwen Jones.
GWELLA
Gobeithio fod yr Ha' Bach Mihangel
wedi gwneud
i lawer ohonoeh
deimlo'n
well
yn ddiweddar.

Mrs Iris Rowlands

SGANIWRAMA:
Cynhelir noson 0
hwyl a ehwerthin gan Ffytiaid y Fro yn
Ysgol Brynrefail, nos lau, Hydref 9fed
am 7.30. Yr arweinydd fydd Arwel
Jones. Bydd elw'r noson yn mynd at
apel y Sganiwr.

"0 LAW I LAW"
Y mae'r bws i Theatr Gwynedd i weld
aodasrad 0 nofel enwog T. Rowland
Hughes yn lIawn. Bydd yn cychwyn 0
King am 6 45 p.m. nos lau, Tachwedd
Ged.
CYDYMDEIMLO
Medi 17, yn dawel yn Ysbyty'r Bwth,
Caernarfon, bu farw Hughie Wyn
Jones, 89 Cae Mur, Caernarfon, ac
yntau ond 64 mlwydd oed Roedd yn
bnod ,'r diweddar Elisabeth a thad
hoff Yvonne Stephen a Sioned a
thaid carladus Katy a Rob,n a thad
yng nghyfra'th R,chard. Roedd yn
ddarllenwr
cyson
o'r
Eeo a
chvdvrndairnlwn yn ddwys a'r teulu
011. Cydymdeimlwn yn arbennig a'i
chwaer Mrs Maggie Rees Thomas,
Mrs B E Hughes, ei nith. a Mrs Mary
Davies, ehwaer yng nghytraith. Bu'r
angladd ddydd Sadwrn. Medi 20fed
ym Mynwent Santes Helen.

a

Cydymdeimtwn
Mr lorwerth
Thomas, Bron Gaer, yntau wedi colli
ei frawd,
Elfed
Thomas
yng
Nghwmbria.
DIOLCH
Dymuna Bronwen a Kevin Jones. Cae
Glas, Rhiwlas. ddiolch i bawb am y .Iu
eardiau ae anrheglon ar enedigaeth
eu mab byehan. Rhys.
Dymuna teulu y diweddar Hughie
Wyn Jones. ddioleh I bawb am bob
arwydd 0 gydymdeimlad yn ystod eu
profedigaeth
SGANIWRAMA
Cynhellr noson 0 hwyl a chwerthin
gan Ffyliald y Fro yn Ysgol Brynrefail

•

Glandwr
43-45 Stryd Fawr

LLANBERIS
Ff6n: LLANBERIS 871278
(Danny a Nerys Roberts)
Amser Cinio 0 ddydd Llun i ddydd Gwener
Gwahoddir partion 0 rhwng 6 a 15 i wylio Nerys yn coginio
ac ymuno yn y gwaith - Prts £7.50 yn cynwys cinio.
Bob nos ag eithrio nos Sadwrn pryd blasus 3 chwrs yn
defnyddlo bwydydd tymhorol gorau £8.00

Anfonwn ein cofion at bawb ohonoch
sy'n dioddef a dymunwn adferiad
iechyd buan i ehwi.
CLWB YR HEULWEN
Treuliwyd
'pnawn
difyr
yng
nghwmni Selwyn Griffith, Crud yr
Awen yn son am Farddoniaeth ac
Adroddiadau i Blant o'i waith el hun.
Dywedodd fel y bu iddo gael y
gwahoddiad
eyntaf
i felrruadu
adrodd
yn Eisteddfod
Bentref
Penisarwaun, ae ar 01 hynny bu'n
belrniadu
led-led
Cymru ae yn
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, ac
Eisteddfod
Genedlaethol
Cymru
Diolehwyd iddo gan Mrs K Williams.
Enillwyd y raftl gan Mrs Gwynedd
Jones Rhoddwydytegan
Mrs Fisher
a Mrs G Lewis. Bydd y cyfarfod nesaf,
ddydd Mawrth, Hydref 21.

- Gohebydd:

,

4

nos lau, Hydref 9fed am 7.30 Yr
arweinydd fydd Arwel Jones. Bydd
elw'r noson yn mynd at ap~l y
Sganiwr. Felly, doweh i gefnogl'r
apel hwn. Fe drefnir bws o'r pentref,
enwau i Elisabeth Jones. os gwelweh
yn dda.

SYMUD O'R ARDAL
Yn ystod y mis drwethaf aeth Mr a
Mrs V Smith, Gareth ae lestyn, 1
Tan-y-Bryn i fyw i Frynrefail
Pob
dvrnuruad da a hapusrwydd iddynt
yn eu cartret newydd.
TIM PEL-DROED
Colli 0 ehwe gol I ddwy fu hanes y tim
yn erbyn Caernarlon yn ddiweddar
gydag Andrew Roberts a Mark Porter
yn sgorlO i Cwm Gwell Iwe i chwi
hoqia yn y g~m nesaf
YMDDIHEURIAD Yn rhlfyn diwethaf
yr Eco anfonwyd dvmunladau da l'r
Arolygydd
Gwyrfa,
Jones ar el
ddvrch afi a d gyda'r
Heddlu
a
dvrnuniad da ,'r teulu yn eu cartref
newydd yn y Rhyl. Dealllr nad yw'r
teulu wedi symud 0 Ddinbych. Mr
Jones sydd wedi symud i weithio i

Gohebydd: Mrs Mary Ff. Roberts,
Cerrigydrudion
LLONGYFARCHIADAU i Theresa a
Oafydd ar enedigaeth eu mab bach,
Thomas Bleddyn. Mae LUnos Hat
wnh ei bodd yn mynd a'i brawd bach
am dro yn y pram.
Y TRIP
Cafodd trigolion y Nant drip difyr i
Rhyl a Chaer ddydd Sadwrn, 20fed 0

CEFNOGWCH

EIN

HVSBVSEBWYR

swyddta'r

heddlu yn y Rhyl.

DIOLCH:
Dymuna
Mrs Moreen
Lennon ddatgan ei gwerthfawrogiad
i bawb am y caredigrwydd
a'r
dymuniadau da a dderbyniodd ar ei
hymddeoliad.
Ymddiheurwn
nad
oedd
y
diolchiadau yma j fewn yn yr Eco fis
diwethaf.
CLWBY MAMAU AMERCHED IFANC
Cyfarfu'r aelodau yn y Ganolfan
Gymdeithasol
nos Fercher, Medi
3ydd. Treuliwyd y noson yn trefnu
rhaglen ar gyfer y tymor newydd
Bydd y cyfarfod nesef nos Fereher,
Hydref 1af am 730, pryd y eeir
arddangosfa Gemau. Croeso cynnes
i aelodau newydd.
YN YR YSBYTY. Anfonwn ein cofion
gan ddymuno gwellhad buan i MISS
Warder, 1 Maes Gerddi, sydd yn yr
ysbyty
Y GWELLA: Da yw deall for Huw,
mab Wit ae Anwen Davies, Alexandra
House, yn gwella ar 01 triniaeth yn
Ysbyty Gwynedd.

Fedi.
SCANIWR
Mae pentref y Nant wedi casglu
£1,02500 tuag at gronta y Scaniwr

•
SPASTICS
Casglodd
Mrs B. Humphreys,
Gwastadnant, £18.00 tuag at gronfa y
Spastics, a hoftai ddiolch i bawb a
gyfranodd.
SGANIWRAMA:
Cynhel r noson 0
hwyl a ehwerthin gan Ffyltaid y Fro yn
Ysgol Brynrefail, nos lau, Hydref 9fed
am 7 30 Yr arweinydd fydd Arwel
Jones. 8ydd elw'r noson yn mynd at
apel y Sganiwr.

AM DDEWIS HAEL A
GWASANAETH CYFEILLGAR
DEWCH I

A SWVDDFA'R POST

PENISARWAUN
Ffon:
Llanberis 871272
CANOLOG I/R FRO

•

o SlOE

CAEATHR
Gohebydd:
Mr. Beryl Roberta,
Gerallt, Erw Wen (C'ton 3536)
PLAID CYMRU
Nos Wener, 12fed 0 Fedi, cynhaliwyd
Cinio Glyndwr yn Llety er mwyn
dathlu Diwrnod
Owain Glvndwr
(Medi 16). Ymunodd
cangen y
Waunfawr gydag aelodau Caeathro
a'r Bontnewydd.
Yn anffodus,
oherwydd
salwch,
nid oedd y
siaradwr gwAdd yn medru bod yn
bresennol. Felly, ar fyr rybydd, camp
fawr oedd araith gampus Geraint
Lloyd Owen ar fywyd Bob Lloyd
(Llwyd o'r Bryn). Enillwyd y raftl gan
Mr Edgar Owen, Y Waunfawr.
Ar nos Wener, 17 Hydref, am 7 yr
hwyr yn yr Hen Ysgol, Bontnewydd,
cynhelir noson "Doniau Lleol" 0 dan
arweiniad Geraint Lloyd Owen. Bydd
talent lIeol fel Parti Cerdd Dant Awen
Llwyd tE nillwyr yn Abergwa un eleni),
Parti Telynau Eryri (Enillwyr ym
Methesda eleni), Robat Wyn, Grwp
Wendy, Sian Arlon, Madam Sera a
Deiniol Hughes, yn cymryd rhan,
gydag
eitemau
ychwanegol.
Tocynnau wrth y drws, neu ymlaen
Haw gan Clive James, Hafan.
CAPEL
Cynhelir
y gwasanaethau
Sui
cantvnol.Medi 28: 2.00 - Albert Jones,
Caeathro
Hydref 5: 2.00 - Parch Gareth Maelor
Jones
Hydref 12: 2.00 - Parch H J Hughes,
Porthaethwy
Hydref
19: 2.00
a 5.30
Gwasanaethau Oiofchgarwch
Hydref 26: 2.00 Glyn Owen, Dinas
Bydd yr Ysgol Sui pob dydd Sui am
2 00 yn y Festri.
ADREF O'R YSBYTY
Da yw clywed fod Mrs Albert Jones,
14 Rhes Gfangwna;
Mrs Joan
Appleton Hafan a Mrs Dickenson,
Cae Mawr yn gwella ar 01 triniaeth yn
yr ysbyty. Yno 0 hyd mae Mrs Owen.
Llwyn Celyn, a dymunwn wellhad
buan a Ilwyr iddi.
DAMWAIN
Disgynodd Arwel Griffiths, 5 Rhes
Glangwna, wnh chwarae yn y pentref
yn ddiweddar. a bu'n rhaid ei gludo i
Ysbyty Gwynedd gydag anafiadau
,'w gefn. Wedi ei bwytho i fyny,
cafodd ddod adref, a bydd ei ffrindiau
bach i gyd yn falch 0 glywed y bydd
allan yn chwarae pel-droed cvn bo
hi r J
SlOE CYNNYRCH TV A GAROD
Cynhaliwyd y sioe ar Awst 30, a bu'n
lied IIwyddiannus. Er y tywydd garw
a gafwyd
yr ha' , ma, roedd
arddangosfa hardd iawn 0 flodau a
lIysiau o'r gerddi Ileol. Bu'r merched
a'r plant yn brysur hefyd yn eu
hadrannau. Y beirniad coqiruo oedd
Mrs Megan Williams, Cefn Tryfan,

Groeslon, a'r beirniad cynnyrch
gardd oedd Mr J W Jones, Coedwig,
Bontnewydd.
Dymuna'r pwyllgor
ddiolch iddynt yn ddiftuant am eu
gwaith.
CANLYNtADAU:
Dosberth 1 - Blodeu: 1. Gladioli - Arwel
Roberts; 2. Trefniant 0 flodau - Deinlol
Hughes; 3. Cawg 0 Dahlias - Mrs
Hemsworth; 4. Casgfiad 0 Bys P~r Oeinlol Hughes; 5. Hydraenga - Mrs
Hemsworth, 6. Rhosynnau - Clive James;
7. Rhosyn Fftorlbunda - Oeiniol Hughes; 8.
Rhosyn Arbennlg - John Ifor Hughes; 9. 3
Marigold - Deiniol Hughes; 10.3 Aster - J
Ifor Hughes; 11. Caetii mewn pot - J Ifor
Hughes; 12. Unrhyw blanhigyn blodeuog
mewn pot - J I Hughes; 13 Planhlgyn na
flodeua - Mrs Heulwen Atkinson; 14.
Fuchsia - J Ifor Hughes.
Do.berth 2 - Llyalau: 1. Tomato - E W
Williams, 2. Letusen Gron - j I Hughes; 3.
Cueumer - J I Hughes; 4. Ffa Dringo - Mrs
Hemsworth; 5. Codau Ffa - Arwel Roberts;
6. Codau Pys - Mrs Hemsworth; 7 Winiwn
o HAd - Deiniol Hughes ac Arwel Roberts;
8. Winiwn 0 sets - Mrs Hemsworth; 9.
Tatws - J I Hughes; 10 Moron - Deinlot
Hughes; 11. Betusen Gron - Delnlol
Hughes; 12. Rhlwbob - Oeiniol Hughes;
13. Powlenaid 0 unrhyw ffrwyth allanol Clive James; 14. Afalau coginio - Clive
James; 15. Afalau bwyta - Clive James.
Do.berth 3 - Coginlo: 1. Bara brith - Mrs
Sarah Hughes; 2. Fflan Ffrwythau - Vera
Roberts; 3. Teisen Blat - Alwen Hughes; 4.
Teisen wedi ei haddurno - Gwenno
Hughes; 5. Lemon MyrBng- Vera Roberts;
6. Teisen Ddwbwl Jam - Einir Roberts; 7.
Teisen Odwbl Sioeted - Elnir Roberts; 8.
Swis R6t- Vera Roberts; 9. Caeen Gri - Mrs
Hemsworth; 10. Sgons - Beryl Roberts;
11 Breudoes - Ffion Hughes; 12. Mins Peis
- Eirur Roberts; 13. Cacen Gwstard WyBeryl Roberts; 14. Crempog - Heather
Jones, 15. Salad - Mrs Atkinson, 16 ClshHeather Jones; 17. Pltsa - Alwen Hughes;
18 Jam - Heather Jones; 19. MarmaledHeather Jones; 20 Chytru - Alwen
Hughes.
Do_barth" - Plant: 1 Teisennau PIli PalaManon Hughes; 2. Teisennau bara - Eimr
Jones 3 Collage - Cerl Roberts; 4. CishNia Jones; 5. Teisennau Pili Pala (plant
hynl- Ffion Hughes; 6 Llun syrcas - Llvr
Rob rts. 7 Tegan Mcddel- LOIs Roberts.
Oosbarth 5- Gwau 1 Pant 0 d n dd gEinan Robe s 2
do on - Kathy

Cadeirydd, Clive James, yn Ilongyfarch Heather Jones a Oeinto! Hughes am
ennill cwpanau am y marciau uchaf drwy'r sloe I gyd.

Plant y pentrel yn arddangos eu gwaith

Hughes.

PLVGU'R
ECO
Plygu Rhifyn Tachwedd
Ysgol Gymuned
Cwm-y-Glo
Nos lau, Hydref JOain
am 6.00 0" gloch
Pobl ilanc y pentrel

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
•

CANOlFAN CARPEDI

AUNFA

ARDDIO CAEATHRO

R

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

AR AGOR
9-7pm
9-5pm Sadwrn

ARGAU
SUL,

Ffon 291
MEACHEA.
(yn ystod oriau agar)
GWLAu SENGL 0 £391 FYNY
GwLAu DWBL 0 £75 I FYNY
DEWIS EANG 0 '3 PIECESUITES'
o £200 i £800

BWSIAU ARFON
LLANRUG

LLENNI 'VENETIAN' A LLENNI 'ROLER'

(ERIC MORRIS)

5000 LLATHEN SGWAR 0 GARPEDI MEWN Sloe
- ALLWCH CHI FFORDDIO PRYNU 0 BATRYMAU7

Ff6n: Caernarfon 5175
neu Bangor 51981
5

•

Gao Mary Lloyd Williams, B.E.M.

Agor
Ffiniau'r

•

orffennol

ENWOGION
ABERGWAUN
Cewch
ddarllen
heddiw
farddoniaeth
rhai 0 feirdd enwog
Ab e r g w a u n . Yr
oedd
y
farddoniaeth
ganlynol a lluniau'r
beirdd wedi eu rhoi ar bared Y
Babell
Len yn yr Eisteddfod
Genedlaethol
Abergwaun eleni.
Dwr Cymru
Ar ganol y pared yn y Babel! Len,
yn y cyntedd fel petae, yr oedd y
geiriau yma - Dwr Cymru sydd yn
noddi y BabeU Len:
Wele wyrth, yng nghostrel hen ddiwylliant!
I ddiwaUu'n hangen
Ein dwr ni'n III drorr vn lien.
Ein DWr m droir vn awen,
Gerall! Llo}d Owen
Waldo
Pa wenh na thry yn wawd
Pan laddo dyn ei frawd
Tr~fln
Nid coron y gogoniant

AJ

Dtarroel

yrory?

gan Dr Gwll) m Arthur Jones
Ymddangosodd y lIinellau canl) nol yn y
llyfryn "Hanes ~r Aches" ar g}fer)' Sasiwn a

o BANTRI

BETH

gynhaliwyd yng ='ghaernarfon ] .5-18 Medl,
1986. Dr Tom Ellis, Penygroes, LI)w dd
Henaduriaeth Arfon roddodd aIr 0 gyfarch a

Jams Nleolas (Y Conadur)
Bro a'i hcdd yn hedd gwelddi - a hi'n haf
Yw Dyfed fy ngem:
Wele hudol 'jVo' oedi
Ar draeth ei harfordir hi
Jams Nicolas

chroeso i'r Gymdeithasfa ) n ) llvfrvn
Fe! byn:
o gyrred 16r e. gerrynrl
Derfiol ias Y Dwyfol Wynl,
I'n cipio tua'r capel.

Pobl yr egwan, simsan set
Cordded ferddwr ein cyrddau

A'n brith ystrydebau brau,
A'n dychwelyd i chwilio
Am rym ei ras einas 0;
Ac a'i dan dysged mru
Lef If OeD ar Galfari
Dewi Machreth EIlts
[Tregarth gynl)

Eurwyn George

ein ilygad
Mae haul y Groes,
Hen wad dol 0 ocs y seinuau,
Yn dallu fflach y picellau niwcliar,
A phelydr cin ffydd.
Yng nghanwyllau

Dyred

pwys a hanner 0 domatos gwyrdd
pwys 0 afalau
pwys a harmer 0 nionod
pwys a hanner 0 siwgwr brown
peint a hanner a finegr
•
•
Owns 0 smsir
hanner llwy de 0 turmeric
Ilwy fwrdd 0 halen

trof f} wynebAr Galfana 8" yn fy myd!
Y mae Gras ac anfarwoldcb
Yn diferu drosto i gyd,

I Galfana

Pen Calfana

Yno fenaid gwna dy nyrh.

J.T. Job
Cofia'r byd! O! Feddyg da.
A'i flinderau
Tyr'd yn glau a llwyr iacha
Ei ddoluriau.
Cod) bobloedd ar cu traed
l'th wasanaeihu
-ri a'u prynaist l('\\'y Dr wacd
Dinon Iesu.

SIYTNI TOMATO
3 11y.,
fwrdd 0 flaw d corn
•
Rhowch
\'• tomatos,
afalau a'r
nionod drwy faniwr. Ychwanegwch
beint 0 finegr a 'r siwgwr a'i fcrwi am

5 munud. Yn ycyfamsercymysgwch
y cynhwysion
ych efo gweddiU y
finegr. Rhowch hwn yn y sosban a'i
ferwi am ddwy funud a'i botelu.

MWYNHAU YN Y BALA

Job

A grea sel y gwir sam,

Llwyd
Mi garwn gynnes breswyl
A maenor yng Nghwm annwyl
Abergwaun - gwlad bwrw a gwyl

Y Preselau
Daear ramant a garw drumau - cwmwd
Y cornin a'r crergiau,
J'n cencdl, rir ci chwedlau
Anial fyd yr hen helfau

Torm Evans

I.E, ~Icbolas

Pare )r Arfau
Daear hud }w'r erw hon,
Canre C'C,", f1'r lair coron
!l.feca'r gem )\\ C)'rTBUgw)rdd
Sladllo\ m } l1alo\r gwa ladrw dd

Mae ""edi newid beddiw

Cars{ ., byd o'r bron.
Ond nid oe~ lIai 0 Ie i'm gwlad

Ole Jone~

F.r h\'nnv
...
".. vn tv
.. mron
'viae'r byd yn fw) na Chymru,

\ r Ol,_, Olaf
(CynW)nedill'r
mllw)r daU)

'R"''Yn gwybod bynny'n a",,.,

A diolch rod hen Gymtu {ach
Yn rhan 0 fyd mor faWL

Nicolas
Waldo WIWams

Cryn", r a Bardd

gan [)Ill'S Cadwaladr
Allan 0 noddfa'r ffos ci Ilam,
A'r gynnau mawr yn gysgod,
i uffern goch y fflam,
Wedyn j'r nos ddiddarfod

Aethom

Yn oj i'n gwlad gan ddiolch oil,
Am einioe. .. wedi'r helYllt.

D, J, WUliams

Plant Ysgolion SuI 8ethel, Tan-y-coeda Llanrug yn amlwg yn mwynhau e(J
hunain Sf ymweli8d pen wythnos ~'f 8ala.

Ein baich wrth gofio'n Ilygald coli

NI leddlr iallh na chenedl bylh
Ond gan el phobl ci hun.

Yw'r gwell! ofnadwy hcbddynl.
Hon oedd ) Dclyneg fuddugol

Dewl Emrys

Eisteddfod Gencdlaethol

yn yr

(Sylwch ar dafodialtb Abergwaun!)
Ond weles i ddim d~• n eriwed
Yn gadel ins 61'idrwed
Ond ma'n nhw'n gW'eld I fod c' Dai Beca
'r II mcntro lawr na well hie i '"reica
\1a'n rhaid tod gldag e dra'd gafar,
f'Ioeu Iwybir uwt tr",y fola'r ddelar,

DRAENOG

Tawn j'n gweld rhywun yn Pwllderi
Fe redw ganre pcnligili.
Dewl Emrvs
•

D.J.o.vlH
EI hamynedd boneddlg
A ddug (clchiau dyddiau dig,

A rhocd flOen ei chariad fer
Ol.lal1Yl)l hwy yn dyner,

Gwr a Gwraig 0 Lanrug yn gwneud
yn siwr 0 gael lie yn Eisteddfod
Butlins, ~1ynd yno wythnos cyn yr
W)l. iae'n debyg y byddent yn
mynd i Lundain mis nesaf ar gyfcr y
January • Sale,

VN AGOR VN FUAN
•

APEL YMCHWIL Y GALON

1939

•••

Mae Pwyllgor Caernarfon ate Cylch
o Apel Ymchwil y Galon yn cynnal
noson goffi arbennig iawn ar nos
lau, Hydref 30ain. Ar ) n(\~on
honno cyflwynir slec am £4.750 i ~r
D Heeseman, Trefnydd yr Apel} ng
Nghymru Cod"yd)r
arian)n lIeol
yn ystod eleni. lay. er ohono mewn
g\\ahanol gasgliadau 0 dy i dy, a
rhoddion eraill er cof am anwyliaid
a fu far~..0 glef)d } galon, Dymuna
Pwyllgor Caernarfon
a'r Cylch

ddiolch 0 galon i hoU ardalwyr brote
'Eco' am eu haelioni atu cefnogaeth
i'r mudiad hwn gydol y flwyddyn a
aeth heibio.
t-.1ae'r Pwyllgor hefyd wedi (refnu
i werthu cardiau Nadollg Cymraeg
at yTachos; yr holl elw yn m} nd tuag
at Apel Ymchwil y Galon. Os oes
unrhyw
raj'n dymuno
prynu'r
cardiau, geJlir eu harchebu gan Mrs
Mai Parry. 2 Bryn Heli, Llanrug
(Ffon: Caernarfon 4385),

~GWVNETH ROBERTS
§84 Stryd Fawr, Llanberis
== Ffon: 870491
=
PAENT,
PAPUR
WAL
- TEGANAU, CARDIAU
§ MELYSION
E
- ANRHEGION

Bara Ffres
Teisennau
Priodas, 8edydd E
Pen-blwydd ae ati, s
Peis, Rholiau Sosej, E
Pasteiod, Teisennau Hufen, ==
Teisennau Plat, Torth Gyrains etc,

----

Am fwy 0 fanylion cysylltwch a
MEIRWEN THOMAS, CAERNARFON 4652
6

•

BECWS ERVRI
Stryd Fawr, Llanberis 870491
,

Gohebydd:
Mrs Gillian
Morris,
Annedd Wen, Talybont. Caernarfon
76075.
SGANIWRAMA:
Cynhelir noson 0
hwyl a chwerthi n gan Ffyliaid y Fro yn
Ysgol Brynrefail, nos lau, Hydref 9fed
am 7.30 Yr arweinvdd fydd Arwel
Jones. Bydd elw'r noson yn mynd at
apel y Sganiwr.
Y GYMDEITHAS U NDEBOL
Bydd y cyfarfod
agoriadol
nos
Fercher, Hydref Sfed am 7 o'r gloch
yn Festri Pontrhvthallt.
Y siaradwr fydd y Parch Emlyn
Richards,
B.A.,B.D.,Cemaes,
a'i
destun
fydd
"Rhwng
Mor
a
Mynydd"
Estynir
gwahoddiad
cynnes i bawb, a bydd cyfle j aelodau
hen a newydd ymaelodi.
Mae rhaglen amrvwiol eisoes yn
barod
ac ar
gael
gan
yr
Ysgrifenyddes,
Mrs E W Thomas,
Dolwar. Sylwer mai ar nos Fercher
fydd y eyfarfod eyntaf.
MERCHEO Y WAWR:
Oeehreuodd tymor newydd y gang en
ar nos Fawrth, Medi'r 9fed yn Ysgol
Gynradd Llanrug. Cafwyd eyfarfod
diddorol
ac addysgol
iawn yng
nghwmni
Miss Ceri Pierce, yr
ymwelydd ieehyd Ei thestun oedd
'Iechyd Gwell' a bu'n ymdrin
mudiad
"Currad Calon Cvrnru'.
Bellach fe wyddom fod mwy, ar
gyfartaledd, yn dioddef 0 glefyd y
galon yma yng Nghymru nag yng
Ngwledydd eraill Prvdain.
Dangosodd Miss Pierce sut y gall pob
un ohonom
gelsio
goresgyn
peryglon yr afieehyd. Rhaid ystyried
ein deiet a thrwy hynny beidio cano
gormod
0 bwysau,
gwyllo
ein
pwysedd gwaed a pheidio ysmygu.
Fe ddylem gael dlgon 0 ymarfer
corfforol, ac yr un mor bwysig, dysgu
ymlacio Mae'n debyg mal geiriau
mwyaf elronig y nason oedd fad
"hanner y byd yn marw 0 newyd Ira
bod yr hanner arall yn marw 0
ofer-fwyta."
Diolchwyd I Miss Pierce gan Mrs
Meryl Green
Cydymdelmlodd
y
lIywydd, Mrs Menna Williams 3 Mrs
Celnwen Roberts, Ael y Bryn, a
gollodd ei brawd yn ddiweddar.
Anfonwyd cofion at Mrs Evans, Lloc
sydd bellach wedi dod o'r ysby1y ae
yn gwella a hefyd at Mr Alan Lovatt
sydd yn derbyn triniaeth ar hyn 0
bryd. Ganwyd mab arall i Alan yn
ystod y gwyliau. Llongyfarchiadau
eto i nain - Mrs Nansi Lovatt. Daeth
Mrs Heulwen Evans yn fam newydd
sbon i U rien Deiniol
ym mis
Gorffennaf a diwedd Awst ganwyd
Berian. ail fab i Mrs Owenna Elias
Mae hi bellach wedi ymgartrefu yn
Chwilog
ae anfonwyd
ein
dymuniadau gorau ati.
Braf oedd eroesawu
aelodau
newydd a pharatowyd paned i bawb
gan Miss Phyllis Elis, Mrs Myfanwy
Parry, Mrs Marina Williams, Mrs Ann
Griffiths, Mrs Gwena Roberts, a Mrs
Jean Roberts.
Diolchwyd
iddynt
hwythau gan Mrs Gillian Morris Mrs
Joyce Jones enillodd y raffl
Bydd Mr Rol Williams yn son am
'Tren yr Wyddfa' yn ein cyfarfod
nesaf ar nos Fawrth, Hydref 14eg

a

YN EISIAU
Rhywun i fod yn gyfrifol am y
Croesair. Cysyllter a'r
golY9ydd.

•

Cefnogwch
•
eln
Hysbysebwyr
,

,

DIOLCH
Dymuna Miss Marian Jones, 7 Bro
Elldlr. Dinorwig, ddiolch yn gynnes
iawn
j'w
th e u lu , cymdogion,
cyd-swyddogion
Awdurdod Dwr a
Hrindiau am y lIu cardiau, blodau a
rhoddion a dderbvruodd yn ystod ei
harhosiad
yn ddiweddar
yn yr
ysbyty.
Diolch
i Staff
Ysbyty
Gwynedd yn arbenmq Meddygon a
Staff Ward Gogarth, hefyd y meddyg
teulu a Staff Ambiwlans Gwynedd
am eu gofal a'u sirioldeb
Diolch
hefyd i'r Parch John Morns, Mrs Dllys
Jones (warden) Hafan Elan, Mr a Mrs
Ifor Williams,
Hafan Elan a holl
de n a n n ai d Hafan Elan am eu
caredigrwydd a'u dymuniadau da.
PRIODASAU
Llongyfarchiadau
I Anwen
Davies,
Llys Alaw a Kevrn Smith Caernarlon
ar achlysur eu pnodas ar Awst 30ain.
Llongyfarehiadau
hefyd I Linda
Owen, Lliwedd
a Bryn Griffith,
Waunfawr ar eu priodas hwythau ar
Fedi Bed. Da oedd deal! for yr Eco
wedi bod yn gyfrwng 1 ddod a hwy at
ei gilydd! Mae'n talu i hysbysebu vn
yr Eco"
Priodwyd y ddau gwpl yng Nghapel
Mawr gan y gweinldog, y Parch John
Morris.

Anrhegu Mr a Mrs H Watkin Jones yn eu cylarfod ymadawol yng Nghapel
Pontrhythallt. Maent wedi ymgar1relu yn y Bala
CANGEN AMBIWLANS SANT lOAN
Y SEINDORF
Yn ystod yr egwyl mewn cyngerdd a Cafwyd helfa drysor vn ddiweddar
gan gangen Ambiwlars
Sant loan.
roddwyd gan y Selndorf a Chor
Meibion y Penrhyn yn Theatr Se 10 En IIwyd y wobr gan Mrs June Jones,
Rhandir Mwyn, Aeth y wobr gysur i
nos Wener, Med. 12fed, enwyd
Mrs Meirwen Lloyd ac enillwyd y raftl
entllwvr y Raftl Fawr Roedd yr
gan Mrs Valmai Owen Dymuna'r
enlllwyr fel a ganlyn
Yn gyntaf. Mrs Jean Jones Llanrug a pwyllgor ddrolcn i bawb a gymerodd
ran. Hefyd I bawb a 9yfrannodd ar
enillodd
benwythnos
i ddau yn
lwvddiant y noson.
Llundain,
sef rhodd gan Fwsiau
Arfonia
Yn ail, Mrs A Willian1s,
YN YR YSBYTY
Llanrug a erullodd £30 ac yn drydydd
Bu Mr Gwyn Martin Willian1s yn yr
Mr Merfyn Lloyd Jones, Llanrug a ysbyty
yn ddiwec1dar
Dvmunir
enillodd
£20. Llongyfarchiadau
gwellhad buan iddo.
iddynt i gyd
•

Linda Owen a Bryn Griffith
DIOLCH
Dymuna Mr a Mrs Bryn Griffith,
Waunfawr, ddiolch 0 galon i'r teulu,
Hrindiau a chwsmeriaid Linda am y
cardlau a'r anrhegion a dderbyniwyd
ar achlysur eu priodas yn ddiweddar
GENEDIGAETH
Llongyfarchiadau
i Linda a Geralnt
RowlandS ar enedigaeth eu plenlyn
cyntaf, mab bychan o'r enw Sian
Richard Mae Sion yn wyr cyntaf i
John ae Elfwen
Rowlands,
Llys
Forgan.
CYFARFOD Y CHWIORYDD
Cynhaliwyd cytarfod y chwlorydd yn
Festri Pontrhythallt pnawn lau, Med;
18fed.
Llywyddwyd
gan Mrs
'Willlams, Bod Fair a dechreuwyd y
gwasanaeth
gan
Mrs Smllh,
Llechwedd Cafwyd sgwrs ddiddorol
gan Mrs W A Jones, Dalar Deg ar
hanesion y chwarel, a diolchwyd Iddl
gan y Llywydd. Mrs GriHith, Fron
Hyfryd a etholwyd yn drysorydd ar
ymadawiad Mrs Jones, Bronwylfa i'r
Bata. Rhoddwyd y te gan Mrs Ena
Jones, Bod Ifor a Mrs J Roberts, Elidir
View. Bydd y cyfarfod nesaf mls
Hydref 16eg am 2 o'r gloch.
CROESO
Estynir croeso 1 Mr a Mrs Bryn
Hughes, Dylan a Gareth sydd wedi
ymganrefu yn Bronwylfa Gobelthio
y byddant yn hapus yn ein plith ym
Mhontrhythallt.
GWELLHAD
Dymunir gwellhad buan i Mrs Joe
Williams, 17 Bro Rhyddallt, sydd yn
glaf yn Ysbyty Gwynedd

Penblwydd Prlodas Aur Mr a Mrs J G Jones, Ger y Ffynnon, Talybonl.
DIOLCH
Oymuna Mr a Mrs John GriHith
Jones,
Ger-y-Ffynnon,
Talybont
ddiolch 0 galon I'W teulu, cymdogion
a'u cyfelllton
am y cardlau a'r
anrhegion
a dderbyniasant
ar
achlysur
eu Prlodas
Aur yn
ddlweddar
Cyflwynwyd
yr
englynion canlynol iddynt gan Mrs
Mary Lloyd Williams, sef Marl Lewis,
Yr Herald
Sirtol fo'ch pnodas euraidd - y Slwgwr
A'r seigiau yn beraldd'
Oblegid mwy poblogsldd
Ydych chwi ns'n Brenhlne~braldd
Uwch'sw 109 a chlwy angen - chwi
fyddwch
Fuddiol ddau yn perchen
Dawn a hwyl heb fynrl yn hen
Gwr gloyw a gwralg lawen.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL
BVdd cyfarfod cyntaf 0 Gymdelthas
Lenyddol Capel Mawr yn dechrau
nos lau, Hydref 16eg gyda Phartl
Glannau Menal
Croeso cynnes i
bawb. Tal aelodaeth SOc.
Y swyddogion
yn lIawn
yw
Llywydd
Mr GWIlym Rees Parry,
Is·lywydd.
Mr Eifion
Roberts;
Trysorydd: Mrs Malr Jones, Ogwen;
Ysgrlfenyddlon:
Mrs Jean Davies,
Rhydydelyn a Mrs Mal Parry, Bryn
Hell.

OIOLCH
Dymuna Beryl. Cledwyn a'r leulto
ddlolch
am bob
arwydd
c
gydymdeimlad
a ddangoswyd tua,
alynt
yn dd weddar
yn eu
profedigaeth 0 golll eu mam, hefyc
am y rhoddlon 0 £464 a dderbyniwyc
tuag al 'ymchwll y galon'.
AR Y RADI'O
Y Parch Tudor Owen, Birmingharr
oedd y pregethwr gwadd ar y radl(
fore Sui, AWSI 24aln. Mab i Mr (
Glynne Owen, Llys ErYrI yw'r Parct
Tudor Owen

VN EISIAU
TREFNYDD
PLYGU I'R
ECO
CYSYLL TER AG

UNRHYW UN O'R

GOl YGYDDION
7

,

6

William.,
Rhydfadog (Llanbert. 871259)
GOHEBYDD:

W.O.

NEWYDDION Y SEINDORF
llongyfarchladau
i'r Seindorf
ar
ennill
yr
All
Wobr
mewn
cystadleuaeth ym Mae Colwyn ar yr
20fed 0 Fedi.
Yr oedd pedwar band yn nosbarth
B. Dim ond un marc oedd rhwng y
buddugwyr
a Deiniolen. Yn 01 y
beirniad, Major Peter Parkes, "Black
Dyke Mills Band" 0 Swydd Efrog.
roedd y safon yn uchel iawn. Gan fod
y gystadleuaeth
wedi bod mor
Iwyddiannus,
penderfynwyd
ei
chynnal yn flynyddol.
Canlyniad Dasbarth (B)
1. Seindorf Rhos - 233 marc
2. Seindorf Deiniolen - 232 marc
3 Seindorf Buckley - 229 marc
BEDYDD: Yng nghapel Ebenezer ar y
Sed 0 Fedi. bedyddiwyd Angharad,
merch fach Mr a Mrs GOwen, sydd ar
hyn 0 bryd yn byw yn Llundain. a nith
i Mr a Mrs W 0 Williams,
6
Rhydfadog
Gwasanaethwyd gan y gweinidog,
y Parch Trefor Lewis
MENTER CHWARAEON OEINIOLEN
Bydd cyfarfod i bawb A diddordeb yn
yr uchod nos Fercher, Hydref 15 yl'11
Y
Ganolfan am 7 o'r gloch Bwriedir
sefydlu
Pwyllgor.
Os ydych am
gefnogl y fenter hon, dewch i'n
cynorthwyo.
DIOLCH
Andrea,
cardiau
Inn, am
Carnifal

i chwi 011 ar ran fy merch
12 Rhes Faenol. am y nifer
a'r anrhegion, i Delyth Bull
wneud y wisg a'r Pwyllgor
i gyd.

YMWELIAD A LLYDAW Yn ystod
wythnos olaf Awst, bu Annette •
Olwen a Marina (genod Ty'r Ysgol)
yn canu draw yn Llydaw.
Fe'u gwahoddwyd i gymryd rhan
mewn
cyngherddau
gan Gor
Meibion Prysor 0 Drawsfynydd.
Er mai yn Brest yr oedd y cor a'r
genod yn aros, cymerasant
ran
mewn
cyngherddau
yn
Sainte-Anne-Ia
Palud, Brignogan,
Roscoff a Douglas.
SEFYDLIAD
Y
MERCHED:
Cynhallwyd cyfarfod o'r Sefydliad yn
y ganolfan ar Fedl laf. dan arwelnlad
y lIywydd. Mrs. Rita Parry Jones.
Darllenodd Mrs Jones y lIythyr
misol. Y wraig wadd oedd Miss
Margaret Griffiths. Bangor. yn trafod
Bwydydd
lechyd. Cafwyd noson
ddlfyr iawn yn ei chwmni. Talwyd y
diolchiadau
gan
y I'ywydd.
Rhoddwyd y te gan Mrs Eirlys Jones
a Miss Kathleen Jane Jones. Enillwyd
y raffl gan Mrs Dllys Williams, Mrs
Eirlys Jones. Mrs Betty Williams. Mrs
Glenys
Williams.
Mrs Marian
Williams a Mrs Beti Davies
Dymunwyd yn dda i Mrs Nancy

,•

Rowlands sydd heb fod mewn iechvd
yn ddlweddar,
hefyd
Mr Bobi
Williams a Mrs Marian Wyn WHliams
a gafodd ddamwain
yn ystod y
gwyhau - ac i Delyth. merch Mrs
Williams ar ei dyweddiad, Bydd y
cyfarfod nesaf ar Hydref 6ed, pryd y
cawn sgwrs am y cyfarfod cyffredinol
a gynhaliwyd yn Llundain ym mis
Mehefln, hefyd bydd stondin 'Moes a
Phryn' (Bring and Buy)
DIOLCH: Dymuna Thomas David
Hughes. 'Prenteg', Deiniolen, ddiolch
yn gynnes
lawn
i'w
deulu,
cymdogion
a ffrlndiau am eu
caredigrwydd
a'u ffyddlondeb
yn
ystod ei arhosiad yn yr ysbyty. Oiolch
i staff Ysbyty Gwynedd, yn arbennig
i'r meddygon a staff Ward Ogwen a
Ward Prysor am eu gofal. Hefyd i
feddyg y teulu. Diolch hefyd i'r
Prifathro G R M Lloyd; Parch Eifion W
Williams
a'r Parch Trefor Lewis.
Orolch am yr holl gardiau
a'r
ymweliadau tra bu yn yr ysbyty ac
wedi dod gartref.
AM Y TRO CYNTAF: Yn ystod yr haf,
cafodd Mrs Catherine Jane Jones, 33
Hafod Oleu, brofiad
unigryw.
A
hithau bellach drosei phedwar ugain
mlwydd oed, cafodd fynd ar y tren I
ben yr Wyddfa am y tro eyntaf erioed.
Nith iddi a'i gwr, Mr a Mrs B Williams
o Oueensferry fu'n gyfrifol am y
daith, ynghyd A'u merch Mrs linda
Thompson, a oedd ar ymweliad a'r
wlad hon o'i chartref yn Ne Affrica.
Y CLWB SNWCER. Dymuna pwyllgor
y Clwb gyhoeddi
eu bod wedi
pwrcasu bwrdd newydd ar gOst
sylweddol
ae os oes rhywun yn
dymuno eyfrannu tuag at y swm yma
dylir el anfon I'r ysgrlfennydd - Mr 0
Williams, 1 Pentre Helen. Delnlolen
Hefyd cynhellr Ffalr Hydref er budd
y Clwb yn Neuadd yr Ysgol, nos
Wener. Hydref 31ain am 7 o'r gloch.
DIOLCH: Hoffa Mrs Eirwen Jones, 8
Bro Dei niol ddiolch 0 galon i'w
theulu. cymdogion a ffrindiau am y
lIu cardiau a dderbyniodd
pan yn
derbyn triniaeth
lawfeddygol
yn
Ysbyty Broadgreen, Lerpwt.
YMWELIAO O'R AMERIG: Oaeth
teulu o'r Amerlg I ymweld a'r hen
gartref yn Neiniolen yn ystod y mis
diwethaf.
Ganwyd y mab hynaf,
Nowle Wyn Evans, Efrog Newydd
yng nghartref
ei fam Trysgol.
Gadawodd am America pan oedd yn
bedair oed, bron i drigain mlynedd yn
61. Siaradai Gymraeg yn rhugl heb
acen Americanaidd. roedd ei frawd
Hughie Evans. California a'i chwaer
Betty Mullary. Efrog Newydd yn dealt
yr iaith ond heb fedru ei siarad.
Roedd eu tad yn enedigol 0 Tan
Garret, Oinorwig.
DIOLCH. Oymuna Helen Mair Jones,

Genod Ty'r Ysgol yn cenu yn Llyd8W - gweler dan newyddion Oemioten.

14 Rhes Marian, ddiolch j'w theulu a'i
ffrmdlao 0 fro yr Eco am yr anrheqion
a chardiau a dderbyniodd ar ddathlu
ei phen-blwydd
yn ddeunaw
Diolch yn fawr iawn.

oed.

DIOLeH AM Y TRIP
Derbyniais wahoddiad aelodau clen Band Deiniolen
J ymuno a'i taith i'r ornest ym Mharc Eirias Bae Colwyn.
Cafwyd ymarfer yn yr Ysgol am ychydig cyn cychwyn,
A Tomos fel arfer yo bwysig a chwithig
A Wiliam Orwig yntau }n weithgar a phwysig.
Fe Iwythwyd y Band, y cefnogwyr a'r offerynau crand.
I'~helpu i'r bws rhois bwniad yn din Owi a Huw Jon,
Eistedderu o'rn blaen a Huw efo'i ffon.
Y ddau er ei 2"8\"
. vn cellw air a siriol wenu
Wrth f) ochr eisteddai GI) n, s) dd yn hen aelod erby n hyn.
Tu 61 yr oedd Bob. Be Andre. yn poenydio 'rhen Domos
Oedd dawelach nag arfer, rhaid bod rhyw acho .
) n ) m) I roedd Eh \\ 'D hen clod rall
) n dn bod r hen, ond rhal ifanc oedd 1 rru \ n benbleth
G dael Deiniolen \ n gwmm pr) dlon 8 Us",en,
Troi vn Groeslon T5- tawr 8 heibio Llandegai
Am Aber a'r Dalar Hu a thN"'t• UanfBldechan.
Penmaenma\\T, Con",). croe I'r afon, IN) G)ffordd Uandudno.
o gOI l\iochdre ar y ttordd ne,,) dd, a d) ma nl ) no.
I mewn j'r Ganolfan Adloniant a'r eang Bare ~.
Dadlwytho. a chael hyd i wyddocb chI be, ac am baned 0 de.
Y gystadlcuaeth ymlaen, y dosbanh C yn dartod,
FeUy rhaid oedd 1 Deiniolen wneud eu hunain yn barod
Yn yr cgwyl
i mewn i'r Neuadd, a dewis sedd i Huw,
Ddigon ymlaen gan ei fod braldd yn drwm ei glyw,
Os yn dawel allan. oddi mewn roedd gwynt cythreulig.
Rhaglen eyngerdd oedd )' prawf honedig,
Daeth pcdwar i'r lalwm, Deiniolen yn chwarae'n drydydd.
Dyfarnwyd yr olaf, Rhos, yn g)nlaf, yo uDol a'r adnodYr olaf a fyddanl flaenaf, a Deiniolen yn ail.
Dyna ddyfarniad y bcimiad. waeth heb a hel dail.
Gadawyd y Pare heb aros dim rhagor
Gan fod i'r Band ymrwynuad arall ym Mangor.
G\vaith IIwglyd yw chwythu, felly rhaid oedd cael sgodyn a sglodion,
Bu hir ddisgwyl, ond cyrhaeddodd y y,11edd, ae roedd pawb yo fodlon.
Hob oedl dim rhoddwyd tao arnl am Bangor
Achos yr oedd un aelod o'r IIw) th
Ar blgau'r drain ofn colli bws "''Yth
Ond diolch i'r gyrrwr a'i ymdrech a rOachio'i oleuadau
Disgwyliai'r bws arall \It'rth ) Plaza.
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Am h)fr}d ddlWTnod 0 Fedi, a'ch hwyJiog gwmni
fv mhleser yw diolch 0 galon i chwi.

Beth am ddod i
gystadlu i

EISTEDFOD
DYFFRYN
OGWEN
Testunau am ddim yn y
siopau lIyfrau Cymraeg.
a beth am ddod ifwynhau'r
wledd yn Ysgol Dyffryn
Ogwen, Nos Wener, Tach.
7, am 6.30 a Dydd Sadwrn,

Y SGWAR, LLANRUG
Ffon Caernarfon 76772

TRIN GWALL T I BAWB
O'R TEULU GAN JEN

Tach. 8, am , 2.30 a 6

Ffoniwch neu galwch i drefnu amser
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SGANIWRAMA:
Cynhelir noson 0
hwyl a chwerthin gan Ffyliaid y Fro yn
Ysgol Brynrefail. nos lau, Hydref 9fed
am 7.30. Yr arweinydd fydd Arwel
Jones. Bydd elw'r noson yn mynd at
apel y Sganiwr.

Lluniaeth ysgafn yn yr Ysgol
bnawn Sadwrn
Manylion Ilawn: Bethesda
600846

..

Aled
Jones
Peiriannydd
Gwres Canolog
a Phlymio
4 Bryn Eglwys
Penisarwaun
Fton: Llanberis
871047

\

ATGOFION AM
LATHEN 0 GOWNTER
gan John 0 Harvey, Llangefni
(gyda chaniatad I'y Glorian")
Edryehai'r cownter yn uehel yn siop
fy Modryb Lizzie pan oeddwn rhyw
dair neu bedair oed. Siop fechan yn
gwerthu ychydig 0 bopeth oedd
Siop Marianfa, y Waunfawr. Siop
Miss Owen y gel wid hi gan y
mwyafrif ond i mi Siop Modryn
Lizzie oedd hi.
Cofiaf heddiw yn iawn brisiau
Ilawer o'r bwydydd a werthid dros
gownter siop fach Modryb, Tun
samon "Crown" am swllt, Owns 0
faco Cymro Dewr Sg, Canhwyllau,
a Baeo Amlweh 9c, eanhwyllau am
ddimai yr uri, teisen bwdin am
geiniog. taffi buweh am geiniog,
pedair owns 0 daffi triog am ddwy
geiniog a phump sigaret Woodbine
am ddwy geiniog. Fel roeddwn yn
tyfu ychydig yn dalach medrwn o'r
diwedd weld dros ymyl y cownter
gan sefylJ ar flaenau 'nhraed ar ymyl
y cwpwrdd pren lie cedwid y bara.
Dyna braf oedd gweld y trafeiliwrs a
chael ambell i siarnpl o'r bagiau
diddorol a agorid ar y cownter.
Daethant
i adnabod y bachgen
gwallt cyrliog, oedd yn prysur
ddysgu sut i fod yn siopwr yn ei
ffordd fach ei hun.
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siop a symud y cadeiriau a'r cownter
"teak" hardd i'r oehr er mwyn i nit y
tri ifanc grafu pob darn 0 bren oedd
yn y lIawr. Wedyn byddem yn
brwsio, a rhoi gwer pwrpasol a
gynhesid yn barod mewn pwced ar
gylch nwy, ar hyd y llawr coed trwy
ei daenu a brwsh lIawr oedd a'i ben
yn gadaehau i gyd. Yna, gadael i'r
llawr syehu. ae ar 61 gwneud Ilawer
dyletswydd arall, y gorchwyl olaf
eyn mynd adref am ein hanner
diwrnod cau oedd cael y Ilawr i
edryeh fel dryeh. Gwaith digon
caled oedd 0, a ninnau yn ein dillad
du a throwsus streips duon a'u
crysau gwyn a eholeri caled yn
chwysu peintiau!
Daeth newid mawr pan alwyd y
dynion i gyd, yn eynnwys y rheolwr
ar fyr rybudd i'r fyddin. Dim ond fi,
a Miss Edwards, y clerc ariannol a
adawyd i edrych ar 61 y lie. Ond fe
ddaeth ymwared un diwrnod, a
hynny ar 61 hir ddisgwyl, sef dau
ddyn 0 Fangor ac un 0 Loegr i
gadw'r lie ar agor.
I'r mynyddoedd
i 'Stiniog yr
anf o n w y d fi wedyn,
ar 61
gorchymyn
o'r Brif Swyddfa.
Doedd y cownter yn y siop ym
Mlaenau Ffestiniog yn ddim mwy
na bwrdd bychan, a hynny rnewn
Siop feehan.
Yno, y burn am flwyddyn, yn
gweithio oar fy mhen fy hun ar ddydd
Sadwrn yn unig. Cychwynwn gyda'r
tren cyntaf yn y bore a dychwelyd ar
v Mail bach gyda'r nos. Cefais )'
~'.'
. Ie I weithio .,\ no ar ddv" dd Sad ....rn
gan fod EI\\ n Parry, ) n enedigol 0
Fangor ac a wnaerh \ gwaith 0
'rnlaen I am n'"I1\ ddoedd \\ edi m) nd
" "
i'r Rhvfel.
Cyrneriad
cynne
iaw n oedd

.......

_---

Yrawdur yn fachgen bachgyda'i fodryb tu allan f'r siop yn y Waunfawr.

Cofiaf yr ail gownter, un mawr hir
lrwm, mor drwm tel y eymerai dri
dyn I'W symud ar hyd y Ilawr. Erbyn
hyn roeddwn
i'n gweithio
yn
Llandudno, mewn Siop DiUad fel
dipyn 0 brentis. Bob bore dydd
Mercher rhaid oedd elirio llawr y

Elwyn, pwtyn gyda gwallt melyn
golau a'r wen hapusaf ar ei wyneb
bob amser. Lladdwyd ef yn EI
Alamein, a bu farw dau frawd iddo
hefyd yn ystod blynyddoedd cynnar
y Rhyfel.
Daeth yr amser i minnau ymuno
a'r Llu Awyr, a gwnes fy rhan chwe
mlynedd yn y wlad yma a truos y
dwr.
Y cownter nesaf weJais i oedd ym
Mae Colwyn gyda'r un cwmnj, ond
doedd pethau ddim yr un fatb.
'Roeddwn erbyn hyn wedi priodi ac
wedi cacl gwaith ym Mangor Uchaf

ac aethom i Fangor i fyw.
Yno, cownter tywyl1 ei liw, braidd
yn hen ffasiwn oedd 0 fy mlaen.
Cefais groeso gan bawb yno, yn
ddyruon a merched, o'r pen dyn i
lawr. Mr Davies y Rheolwr, a Mr
Evans oedd y ddau wr bonheddig a
gefais yn gefn wrt h ddysgu ac arfer
math newydd i mi 0 werthu, sef
prynu heddiw, a thalu fory Ar 61
seibiant oddi wrth waith )- tu 61 i'r
cownter, ymunais a chwmrn mawr
unwaith eto i werthu dillad, ond y
tro hWD y tu 01 igownier gwydyr Fu
erioed y fath newid. dechrau yn
Stryd Fawr Bangor, wedyn ymlaen i
waelod Penrallt
Caernarfon, a
gorffen yn Sgwar Bwcle, Uangefni.

Yr awdur to allan i'r siop yn Sgwar
Bwcle, Llangefni.
Beth well na chyrraedd
Ynys
Mon nid yn umg 1 werthio. ond cael

y fraint

adnabod cymaint 0 bobl
agos atoch chi. Cofiwch. cael .fy
anfon i F6n gcs i, doedd 'na ddirn
dewi Diw rnod 0 f) budd. a d) na hi.
Bum }1l ) dref brj ur ~ rna am
0

fl} n} dd o e d d , a b u o n t ) n
fl) n) ddoedd hapu
dro
ben a
v. ne Iawer 0 ffrindiau
Erbyn heddiw mae Ilawer I op

wedi newid yn aruthrol gyda'r llawr
i gyd yn frith 0 nwyddau yn hongian
fel tlysau ar goeden Nadolig. gan
adael y prynwyr i wneud y gwaith
dewis. Yn wir, nid peth hawdd yw
gweld cownteT yn ami!

DRAENOG
Glywsoch chi am y wraig 0 Gwm-y910 oedd am fynnu mynd a'i gist at
siopwr yn Uanrug7 "Rhyw hanner
awr fydd '0 ar y mwya'II meddai.
Balch 0 ddeall mai am gl y siopwr
'roedd hi'n san!

EMYR
JONES
''-.

PLYMAR
PEIRIANNYDD

'LLYFRAU
CYMRAEG
NEWYDD
Oylai'r Ilyfrau isod fod ar gael naill
ai yn eich llyfrgeU neu yn eich siop
Iyfrau Ueol.
BOWEN, Euros
Buarth Bywyd
Gwasg Gwynedd, £3.75
Cyfrol a gerddi
DONEY, Meryl
WILLIAMS, Robin (Addas)
Sut y Cawsom Ein Beibl
Gwasg Cambria £2.95
Hanes y Ilyfr a newidiodd y byd,
0'/ gyfansoddi hyd at heddiw.
ELWYN, John
Yn fy Ffordd fy Hun.
Hunangofiant dyn 8yrbwyll.
Gwasg Carreg Gwalch £3.25
Hunangofiant
awdur
Pum
Cynnig i Gymro
ETHERTON, Roy
DAVIES,
Cynthia
Saunders
(Addas)
Bwrw lliwiau
Gwasg Cambria £1.50
Stori i blant bach
GRIFFITH, Stephen
Teithio'r Sahel
Y Lolfa £2.95
Adroddiad Ilygad-dyst o'r newyn
yn ardal y Sahel yn Affrica.
GRUFFUDD, Heini
Un Annwyl i Mi
Y Lolfa £3.45
Nofel wedi'i Ileoli'n rhannol yng
Nghymru
ac yn rhannol
yn
Nwyrain yr Almaen.
HUGHES, J. Glyn
Difyrrwch y llwch llif
Gwasg Gee £3 00
Braslun a hanes y syrcas yn Y
wlad
hon rhwng
1768 a
chwedegau'r ganrit han.
JONES. Geraint V.
Stor;au'r Dychymyg Du
Gwasg Gomer £2.25
Cesqtiea 0 straeon arswyd.
JONES, Richard
Dyma fy Stori
Gwasg Gwynedd £2.50
Hunangotiant
ae argraffiadau
personal yr awdur am y byd a'l
bethau.
PRITCHARD, Marged
Nhw Oedd Yno
Gwasg Gomer £2.25
Notel wedi ei Ileoli yng nghefn
gwlad Cymru
ROBERTS, Selyf
Teulu Meima Lloyd
Gwasg Gee £3.75
Nofel a leolwyd yn ardal enedigol
yr awdur
WYNNE, Doreen
Ceidwad y Gaer
Y Lolfa £1.75
Notel i blant, yng Nghyfres yr
Or/au CUdd.

MAE'R

•

GWRESOGI

STRVD FAWR, DEINIOlEN

rr:~beriS 871210

Crefftau Ilechi: arlunwaith, clociau, calendrau,
raciau Ilythyrau ac ati. Hefyd crefftau Ileol eraill:
crochenwaith, gwaith coed, blodau addurnol.
Arddangosfa 0 hen luniau chwarel.
A dewis rhagorol 0 Fideos j'w benthY9
Hefyd yn Siop

FFYN A CHERRIG, STRYD FAWR, LLANBERIS

GWAITH
INSIWLEIDDIO

SAMARIAID
YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD

44 Glanffynnon

LLANRUG

Caernarfon.

3513

,

BANGOR
354646

(

,

9
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"Gem gymhleth iawn 'ai'r bowlio 'ma. Wyddwn i ddim fod yna gym8int 0
weith mesur". leuenctid Deiniolen yn amlwg yn mwynbeu bwolio den-do.
Yn ystod gwyliau'r haf, bob bore a
pendant
am
Neuadd
phrynhawn Llun, catwyd sesiwn 0
Bentref-Chwaraeon
yn Neiniolen,
Ymarfer Corff i ferched 40 a hYn.
gan na ellir cynnal chwaraeon i blant
Ychydig oedd y rhit a ymunodd.
pan nad yw'r tywydd yn ffafflol. Mae
Prysurdeb
bore
Llun
mae'n
pawb yn eyfrannu 20c y pen, dyma
ymddangos.
fydd y cvfraniad cyntaf tusg at
Yr oedd yn hollol wahanol yn y
brynnu matiau a pheli fydd yn werth
prynhawn, IIwyddiant ysgubol yn wlr
£500 i bentret Deiniolen.
gyda'r ifane dl-waith a'r rhal hynny
Mae yn bosibl i Fenter Chwaraeon
wedi vrnddeol.
ddod i'eh pentrefchi felly am fanylion
0'-3 gyda'r Bowllo dan do. Wedyn y
pellach
ftoniweh
'Menter
plant 03-5 gyda'r cynllun chwaraeon.
Chwaraeon',
Plas Menai, Fton:
Roeddynt i gyd yn edrych ymlaen yn
Felinheli 670964
elddgar at yr amser.
Gwnaf unrhyw beth yn 01 fy ngaltu
Daeth 38 0 blant gyda mi i'r
er hyrwyddo'r gwaith hwn yn ei
Ganolfan Hamdden Chwarseon yng
flaen, gyda'ch eymorth chi wrth
Nghaernarfon Cawsant hwyl fawr ar
gwrs.
chwarae pel-droed pump bob ochr ae
Hoffwn ar ran pawb a vrnunodd a'r
hefyd nofio
ch wa raeon
IIwyddi ann us h yn
Af a rhal o'r bechgyn ,'r Clwb Codi ddiolch yn gyntaf i Bwyllgor Rheoli'r
Pwysau yn Ninorwig ddydd Llun am
Ganolfan, am ganiatad i ddefnyddio'r
2 o'r glach, a dydd lau am 2 30 ~1ae lie yn rhad ae am ddirn, hefyd i'r
Bowho am 10 bore Sadwrn yn y
Gofalwr, Mr Eifion Williams, am bob
Ganolfan.
rhwyddineb a ehymwynas
Dengys hyn yn amlwg fod angen
Euryn Williams

"Fel hyn 'me gneud ylwch hogia ... "

"... ond ella bod Ilaw chwitb yn wetl!"

HWYLIO A CHANWIO
YM MHLAS MENAI

,
Y Plant yn mwynhau sestwn 0 cbweree boci.

MEDDAI BRYAN /108S0N".

Mae mwy 0 bobol leol nag erioed
o'r blaen wedi ymuno a chyrsiau
mordwyaeth
newydd Canolfan
Chwaraeon
Dwr Cymru. Plas
Menai yn Llanfair-is-gaer
ger
Caernarfon. Cyhoeddwyd hyn gan
dim rheoli'r Ganolfan sydd newydd
gwblhau adolygu ffigurau'r baf.
"Mae
hyn yn newyddion
rhagorol"
meddai
un 0 brif
byfforddwyr
y Ganolfan,
Tom
Wilkinson, Hac mae e'n syndod
pleserus i ni." Ychwanegodd mai'r
unig reswm posibl y medren nhw
gynnig am y cynnydd hwn mewn
diddordeb gan bobl leol oedd eu

bod nawr yn medru
cynnig
gostyngiad 0 40 Y cant i bobo! sy'n
dod ar y cyrsiau ond sydd ddirn yn
dyrnuno lletya yn y Ganolfan.
"Hwyrach fod a wnelo'r ffaith fod
70 y cant 0 staff y Ganolfan erbyn
hyn yn Gymry Cymraeg rywbeth a·r
peth, a bod hynny'n gwneud i bobol
leol deimlo'n
fwy cartrefol"
ycbwanegodd Mr Wilkinson.
Pwyslieisodd
rheolwyr
y
Ganolfan fod na rai lIefydd gwag ar
gael 0 hyd i bobol sydd am ddysgu
hwylio a chanwro. Mae dros 2,0000
bobo) wedi ymuno a chyrsiau Plas
Menai yr haf hwn yn unig.

CADWCH NNW MEWN
B£WCH WEDI ~fJAU-

NID '1N EICH
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OILYNWCH YCYFAltWYDDIACN/
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UN-DSWYDDlWCH
FFLACHlAMI' I WELD-NIDMA1S611.'

Ffon: 870202 a 870272
TREFNWYR ANGLADDAU

CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI
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,
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LLWYDDIANT VSGUBOL

Ar bnawn Sadwrn, Medi 6ed daeth tua cant a banner 0 blant, ieuenctid a
pbobl ynghyd i'r Ganolfan yn y Waunfawr I baratoi ar gyfer ras redeg
unigryw. TreCowyd y ras, sef Ras Antur Waunfawr, gan Bob Eaglestone, un
o gyfarwyddwyr yr Antur, yn cael ei gynortbwyo gan Glwb Rbedeg Eryri a
Mudiad Curiad CaJon Cymru, Y bwriad oedd rboi cyOe i blant a phobl i
nam meddyHol arnynt gael cyd-redeg ag atbletwyr a loncwyr eraiU yn yr un
ras. Er mwyn denu rhedwyr proJiadoLi'r Waun, trenfwyd ras IOkm (tua 6
milltir) ar eu cyler bwy, a chafodd y rhai dl-broflad, y loncwyr a'r ieuenctid
gymryd rhan mewn ras hwyJ 0 tua dwy ftlltlr 0 amgylch y pentref.
Disgrifiwyd y Ras 10km gao un o'r rhedwyr fel "rhedeg ras fynydd ar
gel-tar", oherwydd golygai ddringo
bud dug 0 1 i a e t h tim Ant u r
gelltydd serth 0 bentrefy Waunfawr
Waunfawr, gydag un aelod o'r tim.
i fyny i'r Groeslon ac yna ddilyn y sef David McNall 0 Lanrug yn
ffordd fynyddig ar hyd llerhrau'r
llwyddo'n eithriadol 0 dda, Daeth
Cefn Du at Fwleh y Groes, cyn troi yn gyntaf yn ei adran, and roedd
ae anelu'n 01 am y pentref.
hefyd yn drydydd yn yr adran i
Meotrodd tua deugain 0 redwyr ar y ddynion dan 40 oed, mewn amser 0
ewrs ca1~dhwn. Tegid Roberts, un 0 19 munud a 35 eiliad.
redwyr mwyaf profiadol Rhedwyr
Tim Antur Waunfawr enillodd
Eryri oedd yn fuddugol, mewo Dlws arbennig cyflwynedig gan
amser 0 35 munud 16 eiliad. Dyna
Gwmni B a K Williams, Seiri Coed,
darged i anelu ato gogyfer a'r LJanrug.
Tim 0 Ddolf'eurig,
flwyddyn nesaf. Paul Lewis, yn Dolgellau ddaeth yn ail.
cynrychioJi
Antur Waunfawr,
Gobaith y trefnwyr erbyn )
ddaeth yn gyntaf yn ei adran, mewn flwyddyn nesaf ~v. denu mv.') 0
amser eymeradwy iawn 050 munud redwyr a mwv a dimau 0 ysgolion a
41 eiliad.
sefydliadau arbennig i'r anabl. A
Rhedeg,
loncian,
cerdded.
barnu oddi wrth lwyddiant )' Ras
cropian, cwyno a chwerthin fu'r
eleni, dyrna ddy diad f) dd }n cael ei
hanes yn y Ras Hwyl; a phawb wedi nodi yng nghalendr pob rhedwr
mwynhau - ar 01 gorffenl Paul erby n ) Ilwyddyn nesaf.
Grant 0 Lanrug ae Adrian Owen o'r
Dyrnuna Bob Eaglestone ddiolch
Wauofawr fu'n brwydro am y safle i bawb a gyfrannodd tuag at
cyntaf. gyda Paul yo eonill. tua 20 lwyddiant y diwrnod, a bydd yn
eiliad yn unig ar y blaen. Ei amser edrych yrnlaen i weld mwy, yn
oedd 10 munud a 34 eiliad. redwyr a chefnogwyr, y flwyddyn
Uehafbwynt y Ras Hwyl oedd nesaf,

Canlyniadau
Res Fewr 10km: 1. Tegid Roberts mewn
35.16; 2. Dafydd Roberts mewn 35.33; 3.
Arwel Lewis mewn 35.44 Dynion dros 40
oed: 1. HUw Parry mewn 36.30; 2. Dew;
Tomos mewn 36.39; 3. Bill Yale mewn
37.01. Marched: 1. Sian Roberts mewn
43.29; 2. Mair Tomos mewn 45.24; 3.
Sheena McKim mewn 56.44. Oynion dros
50: 1. Barrie Moore mewn 43.40; 2. Donald
Charles mewn 46.30; 3. Tony Haynes
mewn 49.30. Yr enillwyr 011 0 Ervn Harriers
ag eithro Sheena McKim yn cynrychioli
A.A.A.
Cyntaf 0 Waunfawr - Robat J Williams
mewn 38.38. Cyntaf 0 Antur WaunfawrPaul Lewis mewn 50.41
Res Hwyl. 2 filttlr: Bechgyn dan 12: 1.
Gwyn Owen - 12.28; 2. Gwydion Tomos13.32, 3 CEIRION R Williams - 1337

Merched dan 12: 1. Esyllt Hat Hughes 15.08, 2. Cerl Wynne Jones - 1600, 3
Diane M Davies -1605. Be<:hgyn dros 12:
1. Paul Grant - 1034; 2. Adrian ROwen, 0.53; 3. Roger Thwaite - 11.52 Marched
ores 12: 1. Rhian Thomas - 13.51; 2. Ella
Wyn Jones - 16.30; 3. Rebecca Brown 17.58. Dynion dan 40: 1. AJ Bevan -16.09;
2. John Gwynedd - i7.51; 3. David McNall
(la1 Antur Waunfawr). Merched dan 35: 1
Carmen Pierce - 20.39; 2. Carys Owen 21.02; 3. Bethan lewis - 23.48. Oynion
dros 40: 1. Robert Griffith - 19.31.Marched
dros35:1.j
Oliver-17.52; 2.JeanJones21.54; 3 Cadi Jones - 21 55. Oynlon dros
50: 1 Bob Eaglestone - 15.06 Marched
d,o~ 45: 1. Margaret Eaglestone - 20 49; 2.
Sheila Roberts - 25.00 Marched drol 55:
Glena Rhomas - 24 03
B 8 J Williams (Llanrug) Cup I Antur
Waunfawr

Rhedwyr y Ras 10km yn ymgynnull tu allan i'r Genotien.

...

Arwel Lewis (3yddl Tegid Roberts (1af) a Dafydd Roberts (211)

,
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CYFFURIAU A THODDYDDION
Ydych chi wedi gweld pethau a allasai arwain I sefyllfa ....-aeth7Yd ch chi wed
clywed, neu efallai/n amheus? Ydych chi angen gwybodae·h? Pe d'V.'Ch89
oedi, da chwi. Dowch i gysylltiad ag unrhyw un o'r canlynol PC Oscar Evans
(Swyddog Cyswltt Heddlu) Caernarfon 3333; Gwyndaf Jones (Uwc:h

Swyddog lies) Caernarfon 4121 est 2215; W.E. Thoma. (Prif.thro Vagol

Ucnod: "Ocslge» os gwelwch cni'n
dda - sc ar trvs I"
A, Y dde: Paul Grant [chwith] Be
Adrian Owen - laf ae 2il yn y Ras
Hwyl.

BrynrefaiU Caernarfon 2381.

am
Nenfydau Artex
cysylltwch ag
•
12'Lon y Bryn,
Porthaethwy 712598
Tim Antur Waunfawr gyaa'u rlysalJ a'u tystysgrlfau.
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Gwraig Ty yn yr Ardd
Cefais siom ym mis Awst, trwy fethu a mynd iSioe Gymraeg y Borth yn 01
fy arfer, ac arnaf fi 'roedd y bai hefyd, yn meddwl mai'r Sadwrn olaf ym rnis
Awst y'i eynhelid, ond Sadwm Gwyl y Bane ydyw'r dyddiad bob blwyddyn,
ond doedd Gwyl y Bane ddim ar y Sadwrn olaf eleni, a doedd yna drum
eymaint 0 hysbysebion eleni, neu 'roeddwn yn cysgu a cholli "hysbys"
Hywel Gwynfryn.
Fodd bynnag, darllenais hanes yr enillwyr yn yr Herald Cymraeg a dotio
ar yr enwau Cymraeg ar y blodau a'r
Ilysiau.
Mae'n bosibl cael gardd liwgar
Dyma rai o'r blodau:
drwy'r haf, a deil rhai yn eu blodau
"Dahlia"
addurn
- decorative
nes y daw'r rhew.
Dahlia;
Ceiniau - Ladis bach
Y mae'r Spirea (Brenbines
y
(Phlox);
Saith liw'r enfys am
Hydrangea - "Tri lIiw ar ddeg" weirglodd) coch, gwyn a pine ddim
mor dal a'r Scabious, blodau glas,
fydda i'n eu galw; Blodau'r Cleddyf
rhai da i'w torri i'r ty, a'r
- Gladioli;
Pen-ci-bach
Doroniaum melyn cynnar.
Antirrhioum;
Caru'n ofer - Pansi
Beth am ymyl y fordor? Does dim
mi gr e d a f ; Ffarwel
Haf harddaeh na'r pines, rhai a elwir yn
Michaelmas
Daisies; Pys Per Mrs. SImkins, yn galed iawn ae yn
Sweet peas,
dal y gaeaf. Maent i'w cael mewn
Faint ohonom fydd yn mynd i'r siop
gwahanol
liwiau ond does dim
a gofyn am foron? 'Caraits' fyddwn
harddaeh nag ymyl wen i fordor. Fel
ni'n ddweud yn y rhan yma o'r wlad
bydd merched yn dweud wrth brynu
ynte?
het "Mae gwyn yn mynd efo
Ffa dringo - Runner beans; Ff§
popeth". Aubretia hefyd, blodyn
Ffrengig - French Beans; Pannas glas yn y gwanwyn, yn ddel iawn, a'r
Parsnips; Betys - Beetroot. (Picrwd
"saxifrages" fydd mewn creigardd
meddai hen wraig 0 Sir Fon);
ae ymhell ymlaen yn yr haf y
Cennin - leeks.
glas, a'r "geranium
Beth am fynd i'r siop a gofyn am y "carnpanula'
pine", a does dim tlysach na "mintys
gwahanol bethau
yn Gymraeg?
y gath' (Nepeta yn y catalogau),
Ond yn well byth eu tyfu yn yr ardd,
ond druan ohonom os oes cathod 0
ac efallai y bydd gwell bias arnynl
wedi eu tyfu yn Gymraeg. 'Roedd gwmpas, maen nhw'n hoff iawn 0
hwn.
ffrind i rni'r diwrnod o'r blaen, yn
Dyna rai o'r awgryrniadau
a
ewyno nad ocdd yn gallu cynllunio
roddais i'rn ffrind.
e i gardd,
dim ond sodro'r
"Palu rnlaen" piau hi fel bydd
planhigion
fel y cawsai
nhw
Richard Bowering a Dei Torno }'11
(gwreiddyn bach gan hwn a bon, yn
awr ac yn y man). Roedd ei gardd yn dd" eud ar S4C.
citba Uiwgar mae'n rhaid d\\'eud. a
phopeth
yn tyfu'n dda ganddi.
CLWB ERYRI
Edrychais allan drw) el ffenest ae ) r
(.)eddwn yn gweld lie iawn i gael
Nos Wener, 3ydd Hydref, yng
bordor 0 flodau parhaol. beth a Ngwesty'r Gwynedd, llanberis
cilw'r Sais •,,'n "herbaccou~ border".
am 7.30 bydd tymor arall 0 Glwb
Awgrymais ei bod vn amser da i Eryri'n cychwyn - yn wir yr unfed
gychwyn border felly rwan, gan y tymor ar ddeg ar hugain, pan y
bydd ffrindiau
yn rhannu
eu ceir darlith gan Mr Emyr Price,
planhigion
yr adeg yma o'r
Bethel, gyda'r Parch Trefor
flwyddyn.
lewis, Deiniolen yn Ilywydd.
Os oes wal yng nghefn 0 forder,
Swyddogion y Clwb am eleni yw
gellir plannu rhosyn erwydrol yn -llywydd:
Mr Meurig Evans;
gefndir.
Yn y cefn, beth am Is-Lywydd: Mr Arwel Jones;
delphiniums. bys y blaidd (lupin).
Trysorydd: Mr leuan Ellis Jones;
Ffarwel Haf, Rhosyn Mynydd a'r Cofnodydd:
Mr Stanley
Ladis bach (Phlox). Mae gen i dri Owen;Bardd y Clwb: Mr 1010
lIiw, eoch. piws a gwyn, a'r faDtalS Huws Roberts a'r Ysgrifennydd:
fawr o'r rhain ydyw eu bod yn dal y Mr Rol Williams,
sydd ar
g\\;ynt heh eu rhwymo, ac y mae
ddiwedd
y tymor
hwn yn
arogJ hyfryd arnynl. Gwialen aur ymddeol
o'r swydd
wedi
(Solidago)
a'r heienium,
mae'r
gwneud y gwaith ers 1955.
rhain i gyd yn dal, ond rhag i'r Erfynnir am bresenoldeb yr
fordor fod yn rhy ffurfiol. gellir dod aelodau yn y eyfarfod eyntaf
ae am bell un o'r rhai tal ymlaen.
hwn.

Gohebydd:

Geraint Ells, Cilgerran (Portdinorwig

670726)

DISGO
8fed 0 Hydref yng nghwmni Mrs
Nos Wener, Hydref 3ydd, cynhelir
McShane.
disgo yn y Neuadd gyda'r elw yn
A wnaiff pawb a brynodd grefftau
mynd at gronfa yr Eisteddfod Bydd
Calon Lan ddod a'r arian i'r cyfarlod
disqo'r plant lIelat 0 6.30 hyd 8 o'r
neu I Mrs Anne Elis neu Mrs Beti
gloch, pris mynediad yn 30e, a disgo i Owen mor tuan a sydd bosibl.
blant ysgol uwchradd 0 8.15 hyd
YR EISTEDDFOD
10.30, pris mynediad 50c Gwerthir
Cofiwch fod gwaith ysgrlfenedig yr
creision. oren, cnau a chwn poeth yn
Eisteddfod
i ddod
i law'r
y disgo.
ysgritenyddes Mrs M G Williams,
ADRAN YR URDD
Gwylfa erbyn Hydref 10fed. Os oes
Bydd noson ymaelodi'r Urdd nos lau
gan unrhyw un ddiddordeb mewn
Hydret 2il yn y Neuadd am 6 o'r
ymuno a pharn adrodd neu ganu,
gloch. Tal aelodaeth eleni fydd £1.20
oedolion neu blant, cysylltweh a Mrs
Deehreuir ar ygweithgareddau nos
RIta Williams
neu Mrs Glenys
lau, Hydret 9fed gyda noson yng
Griffiths. Beirniedir y Gwaith Llaw,
ngotal Mr Selwyn Jones, sy'n athro
Coginio a'r Celt nos lau, Hydref 30 am
arluruo yn Ysgol Syr Hugh Owen.
S.OOo'r gloch. Cofiwch ddod a phob
Os oes unrhyw un o'r rhieni neu
peth i'r Neuadd erbyn 4.30
gyfeillion yn dymuno aros yn y
APEL Y SGANIWR
cyfarfodydd byddai'r arweinwyr vn
Mae'r Cyngor Cymuned wedi derbyn
ddiolehgar iawn 0 bob eymorth.
cais gan bwyllgor apel y Sganiwr i
Trefnwyd rhaglen ddiddorol iawn
alw cyfarlod cyhoeddus i ystyried
drwy'r gaeaf ac edryehir ymlaen at
sefydlu pwyllgorau Ileal yn yr ardal.
dymor IIwyddianus arall. Pnawn Sui,
Cynhelir cvfarfod cyhoeddus yn y
Taehwedd 16 bydd plant yr Adran yn
Neuadd nos Wener, Hydref 17fed am
cymryd rhan yng ngwasanaeth Sui yr
7 o'r gloch i ystyried sefydlu pwyllgor
Adran a gynhelir yn y Waunfawr.
lIeol Bethel, Seion a Llanddeiniolen.
Gobeithir trefnu bws i fynd yno.
Estyni r croeso eynnes i bawb sydd a
Bu'r aelodau yn brysur yn easglu
diddordeb
yn yr a p el . Bydd
tuag at yr Urdd ddydd Sadwrn 27 0
swyddogion o'r pwyllgor ap~1 yn
Fat. Diolch yn fawr i bawb am eu
anerch.
eyfraniad.
DIOLCH
YR YSGOL FEITHRIN
Dymuna Mrs Eirlys Hughes, Ysgoldy,
Dechreuodd naw 0 blantos y pentref
a'r teulu ddlolch i bawb am eu
yn yr Ysgol Feithrin iau set Geraint
cydymdeimlad
a hwy yn eu
Owen, 4 Penrhos; Dylan Hughes,
profedigaeth. Bu farw mam Eirlys yn
Llugwy, Owain Sion Wilhams, 15 y Ysbyty Bryn Beryl. Pwllheli ar 26ain
Odol. LIlon Herin Thomas 28 v Odol;
Awst Cyflwynwyd y rhoddion a
Owa n GInsberg
Stryd Ganol;
dderbyniodd er cot i Ysbyty Bryn
Gwenan Heledd Jones E thlnog,
Beryl a Phlas Hafan, Nefyn.
Bethan aIr Jones, 15 Tan y Buarth,
CRO FA
APEL
EGLWYS
Enna Jennens, Gors Bach: Gwenan
LlANDDEINIOLEN
Jones, Tyn Llan Isaf
Erbyn hyn mae'r naw wedi setlo i Cynhelir Cymanfa Ganu yn Eglwys
Sant Mair. y FelinheJi, nos Sui, Sed 0
lawr yn dda iawn.
Hydref am 7 o'r gloch. Ceir eitemau
YSGOL SUL Y CYSEGR
gan Gor Meibion Oyffryn Nantlle dan
Dair wythnos yn 01aeth dwsin a blant
arweiniad Mr A Parry Arweinydd y
yr Ysgol SuI i aros yng Ngholeg y Gymanfa fydd Mr RJones. Mynediad
Bala i fwrw'r SuI. Roedd pawb wedi
SOctrwy daflen i/w chael wrth y drws.
mwynhau eu hunain yn arw yn
Erfynir am eich cefnogaeth i'r achos
eanwio,
chwarae
tenis
a hwn
gweithgareddau eraill. Mae pawb yn
edrych ymlaen yn arw at gael mynd ,--------------draw I'r Bala eto yn tuan.
MERCHED Y WAWR
Cafwyd noson agoriadol y gangen
yng nghwmni Mrs Pat Jones a'i
merch Anita. Brynrefail
gydag
arddangosfa 0 grefftau Calon Lan.
Rhoddwyd croeso i nifer dda 0
aelodau
newydd
Bu'r bwrdd
gwerthu'n IIwyddiant a gwnaed elwo
£17.84. Y gwestwragedd
oedd
aelodau'r pwyllgor. Enillwyd y ddau
raffl gan Mrs Elizabeth Jones,
Tyddyn Oer a Mrs Betty Williams, 29
y Ddol. Bydd y cyfarfod nesaf ar yr

DRAENOG
Pwyllgor i drefnu un 0 amryw wetth·
gareddau dlwyddladol tymor y gaeaf
yn ein bro. Yn sydyn, daeth gwich
bleserus 0 gornel yr ystafell a lIais
bodlon yn datgan for "hon yn canu
grwndl rhwng fy nghoesau" Oedd
roedd y gwYr bonheddig yn bresennol yn ddigon bonheddig I gymryd
arnynt beidio a chlywed. BLlan y sylweddolwyd mai cath go iawn oedd
•

PWSI.

BILL ac EILEEN GRIFFITHS

BECWS
DEINIOLEN

Antiques
Ivy Cottage
BETHEL

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

Ff6n: LLANBERIS 870232

Ff6n:
Y FELINHELI 670556

SARA FFRES A THEISENNAU BLASUS

Hefyd gwerthwyr CALOR GAS

PRVNWVR A GWERTHWYR HEN BETHAU
Telir prisiau da
Trafodir busnes yn gWbl breifat a chyfrinachol
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I

TYMOR Y FANDALIAID

Mae tymor y gaeaf wrth y trothwy, a buan y bydd y noswetthtsu tywyll ar ein
gwarthaf. Bu cwyno mawr y Ilynedd am grlwiau ifane yn rhedeg yn wy/lt yn y
pentrefi ae yn ma/urio eiddo. Mae'n ymddangos fod tymor y fanda/iaid wedi
cychwvn yn berod. Dyma arhosfan bws gyferbyn ag Ysgol Gynradd Llanrug
eisoes wedi ai dorri - ae nid hwn yw'r unig un - ae nid yn Llanrug yn un;g y
mae hyn yn digwydd Apeliwn ar ddarllanwyr yr 'Eco' i rOI gwybodaeth i'r
heddlu ar unwaith am unrhyw achos 0 ddt fro dt.

A YW CURIAD CALON
CYMRU YN CURO YN ARDAL
ECO'R WYDDFA?
Yo 1985 lansiwyd Curiad Calon
Cyrnru, rhaglen 1 geisio lleihau nifer
o farwolaethau 0 achos afiecbydon
y galon yma yng Nghymru. Bwriad y
rhaglen yw i ledaenu gwybodaeth
ynglyn a'ch diet 8'ch iechyd. Ond a
yw'r curiad wedi dechrau curo yn
ardal Eco'r Wyddfa?

RAS

EILDIR

Parodi ar Glocb y Llan
Addas iawn i'r tywydd rydym wedi
ei gael eleni.
Mae hi'n Sadwm am unwauh eta, W,I,
A thywallt mae'r glaw 0 hyd,
A chy tal evfaddef. mac'n bill WII
Na baem ru yn hwyaid I gyd
A mser

I'W

gofio oedd hwnnw g} ru,

Pan elem i'r farchnad ern dau,

Heb ofni ) cenllysg, } g1a~' na'r gwynt
A phob ambarelo ynghau,

Glvw ill hi'n bwrw 1 }r un hen 'law
Ag a fwriai yn nyddiau Noe,

Pan redai y mwnci .. am gysgod drwy'r baw,
Fel 'l rhedcm ninnau ddoe
Roedd hi'n bwrw 'n dryrnach bryd h}nn\

""

o leiaf.

dyne Y'"'r 56n.
Ond rw\• '0 amau
('" nodd hi'n le
Na wnaeth hi, ddvdd
lau
•
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Fan

h \\ tI

Y dydd pan ddilynern ) bladur dIVo) r wair

Hyd y weirglodd me ...n lIafur II ch",)
'ri gofi'r ben hwsmon yn diane I'r ffatt,
Yn brysur yn llcwys (I grys.
Oes, mae trigain mlynedd er hvnny WiI,
A bu Uawer cnseaf gwau ae yd,
Ond bydd hlraeth yn gwanu fy nbgalon wir
ddyl,
Na buasru bi'n brnf 0 hyd,
Mae'r (ymor braenuru )n diTW)'n i ben
A nesu mae'r amRer I hau,
Ac O~ na arafa ~ ~lit genUi ) nen.

Yn StCT fc'n boddlr hi'n dau.
A phwy f)dd ci hunan yn mochel y glaw
Heb ddillad i newld yn ) byd
Fe fyddai'n drugaradd cael mynd o'r baw
1 feddrod bach lawel a chIyd.
(anadnabyddus)

CIGYDD
LONDON HOUSE

LLANRUG
Ffon: Caemarfon 3514
PEN CIGYDD Y FROI
Yr Wyn lIeol mwyaf
blasus
Selsig cartref, cigoedd
parod j'w bwyta

Archebion Ir gyfer
y rhewgist
MYNNWCH Y GORAU
A DEWCH ATOM NI!

Cychwyn Ras Elid,r 0 bentrei Nant Peris
Dau red» r h~n (dros 40 0 d) oedd y ddau Dynls! 'In fias Elldlr Fawr eteni. Dvme
fuddugo aeth gyntaf Huw Parry. 0 ddselh lawr b ntref Na 'It P ns dsir eiliad
'In un 9 r yo b en De Do ....as Pencampwr Rhedeg .'fynydd I ddvnion dros 40
oed Prydaln elenl Alan Hughes 0 Lanber s - a ddae·h 'In wythfed mewn
amser 0 50 munud B 58 ell ad, oedd y rhedwr Ileal ernes! Roedd dros hanner
cane 0 redwyr 'In y fas, BC am y drydedd flwyddyn 'In olynol cafy.~d rywydd
arbennlg 0 dda a'r copa'n gllr iown
Codi pwysau, pel-droed, sgio, psygota, rhedeg, hoei a bowlio: y
gwahanol hobiau. gemau. sbort (defnyddiwch pa bynnag derm a
fynnwch) syn ymddangos yn Eco'r mis hwn. Ond .'i dyma'r unig
ehwaraeon a ymddiddorir
ynddynt yn y fro? Sgersli blllf!! Mae'r
Golygydd Chwaraeon yn awyddus am newyddion 0 unrhyw fath am
unrhyw ,bort, ae yn sicr y byddai'r darllenwyr hefyd wrth eu bodd yn
darllen am ba weithgaredd bynnag sy'n mynd ymlaen.
Deweh, ehwi bwyllgorau'r elyblau dartiau. snweer, pwl, badminton
... hop scotch ... chwarae mamlis, penodwch aelod i gysylltu A'r Eeo;
beth am dudalen 61fydd 0 ddiddordeb j bawb sy'n hoffi dweud ei fod,
neu ei bod yn chwarae ... 1

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

E.WELDING
PU & H
FABRICATING

32 GLANFFYNNON

LLANRUG
Ffon: Caernarfon 5394

Fel rhan 0 fy ymchwiliadau
i fy
nghwrs gradd Gwyddor
ty ym
Mhrifysgol Cymru, Caerdydd, rwyf
am geisio darganfod os yw'r neges
yn cael ei throsglwyddo a'i derbyn,
yn enwedig felly yn ardal Eco'r
Wyddfa.
Yn y rhifyn bwn bydd tua 200
ohonoch yn derbyn holiadur yn ei
copi 0 Eco'r Wyddfa. Holiadur syml
yn holi am eich diet a'ch iechyd, ac
yn aml yn gofyn am air neu groes yn
ateb.
Yr wyf yn erfyn ar bawb sy'n derbyn
yr holiadur i'w lenwi yn ofalus a'i
ddychweJyd ymhen pythefnos o'i
dderbyn. Y bwriad yw i gyhoeddi'r
canlyniadau yn Eco'r Wyddfa mor
fuan
phosibl, ac i ddarganfod os
yw Curiad Calon Cymru wedi codi
calon darllenwyd Eco'r Wyddfa.
Gyda diolch
Mari Mererid Williams

a

t---------------

RHODDION
Diolcb i'r canlynol am eu rboddion
hael tuag at gostau'r 'Eco'.
£ 1O' E J Owen, Gelli Oywyll,
Bontdo)gadfan,
Lla nbrynmair ,
Powys.
£5: M1SS Marian Jones, 7 Bro Elidir,
Oinorwig.
Mr a Mrs G Jones, Rhiwbeina,
Caerdydd.
Di-enw, Llanrug.
£3: Er cor am Mr a Mrs Parry
Williams, Bod Iestyn, Cwrn-y-glo
oddi wrth eu rnerch, Enid Lewis,
Lerpwl.
Mr T 0 Hughes,
'Pr ent eg ',
Oeiniolen.
£2: Mrs Dora
Hughes,
Bryn
Hyfryd, Deiniolen
Mrs N Williams, 29 Rhydfadog,
Dciniolen.
John ac Eileen Thomas, Dinorwig
Derlwyn a Christine, 11 Stryd yr
Wyddfa. Llanberis.
£1: Catherine
Jones, 33 Hafod
Olcu, Deiniolen .
HeJen Mair Jones. J 4 Rhes Marian,

Deiniolen,
1j
toned Jones.
Caernarfon.

89 Cae Mur,

Cefnogwch
•

eln
Hysbysebwyr

OSMOND
SHAW

Oysgwch yrru'r car gydag

DEINIOLEN

YSGOL YRRU
OFALUS

Gwerthu
a thrwsio
Teledu Lliw
Newydd ac Fel
Newydd
GWASANAETH
ATES
FFON 24 AWR
LLANBERIS 870545

V.V.o.
*
*

*

Gwasanaeth 7 diwnod
0 ddrws i ddrws
Control Deuol

D

L

PRITCHARD
43 Glanffynnon

LLANRUG
CAERNARFON 5112
CymeradwYlr gan yr Adran
Drafnidtaeth
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EISTEDDFOD GENEDLAETHOL
BRO MADOG 1987
DEWCH I GYSTADLU!
Mae hi'n bleser gennym ni, aelodau
Pwyllgor
Lien Eisteddfod
Bro
Madog, estyn eroeso eynnes iawn i
chi, ddarllenwyr
Papurau
Bro
Cymru, gystadlu yn cin hadran
ryddiaith.
Wrth gwrs, edrychwn ymlaen at
eich croesawu'n gynnes i'n hardalmae hi mor hardd. and 'rydym am
roi cyfle i chwilhau ern hargyhoeddi
ni fod eich ardal chwuhau yr un mor
odidog. Wir I chi! Dyma'ch cyfle i
ysgrifennu lIyfryo am unrhyw ardal
yng Nghymru - llyfryn i ddenu
ymwelwyr.
Ein bwriad
wrth
b a r at o ir
c y s tad Ia e t h a u () e d dey n n i g
rhywbeth at ddant croesdoriad eang
o'n cydwladwyr, gan gynnwy~ rhai a
bIas heli ern bro arnynt. Yn ogysral a
bod yn gyfraniad gwerthfawr
i'n
herifeddiacth.
mae yna un ar eich
cyfer chwi'r morwyr a thrigohon yr
arfordir, scf cyfrol yn ymwneud a
bywyd ar longau hwyliau. H Y.yl i
chwi!
Mae pysgota'n rhan bwysig o'n
bywyd ni yma hefyd ond i brofi nad
ydym yn blwyfol, hoffem gael
gwybodaeth am iaith, arferion a
thraddodiadau
psygota ardaloedd
eraill
ei n gwlad
Tra bo d y
genweiri'n
scgura, d} rna'n her i
chwi'r psygorwyr:
Dibynnu ar y lcledu am cin
hadlc)nlanl v bydd
. l1ay.er ohc)I1\'m
yn yst()d y gaeaf. A gawn IIi
chwerlhin? Dyma'ch cyfle i r41i',h
Iii nyo mesur ar un 0 gyfresi comedi
S4C - bCld \ n adol)'g}dd g,'n~"'1 CI
farn ac ~nnlll gwobr! PV.) (J ,,~r1
'Rydych chi'n y.'ell Jigrify. r na'r
un llhon)'llt! I brofi h) nn). I) nllv.(;h
elch ey.inedd o'rblc:y. .
\'fllT\ nc:safac
)sgrlfcnnwch
sgript ch\tarter awr
ar gyfer digrifwr.
as gwell gynnych ddarllen na
gY.ylio, pan nad ewch ch\\'i ati i lunio
sgript rhaglen nodwedd deledu am
fardd neu lenor 0 Gymru. Efallai.
gyda lwc, yr enillwch chi'r wobr 0
ganpunt!
Mae gornl0d yn dlgwydd yn y byd
0'11 cwmpas i ddarllen
ffcwyth
dych}m)g. mcddai rhai (,honoeh.
Digon leg! Dyma'ch eyfle ch\\ Ilhau
i lu ni(.) lair erthygl newyddiadurol
yn ym,,'neud
ag argyfw('h
nen
arg}fyogau
yng ngwledydd
y
tr}dydd byd.
Ac os Iybiwch fod y gwlcidyddilln
yn gwneud lIanast 0 belhau. pY.')

-

well na chwi i ysgnfennu deialog
rhwng gwleidydd a'i gydwybod.
Beth am y storiwyr yn eich mysg?
Ydym ni wedi'ch anwybyddu chwi?
Go brin! Chwi sydd i gael eich cyfle
yn y brif gystadleuaeth
eleni,
cysradleuaeth )' Fedal Ryddiaith.
Nid
o e s amser
i'w golli.
Dechreuwch ar unwaith ar gyfres 0
storiao byrion cyfoes.
Mae hynny'n ormod 0 gowlaid i
chwi? Beth am un stori fer am 'Ofn'
ynte? Mae pub math ar ofn a 'does
)' na yr un dyn byw (na merch) nad
oes arno ofn rhyw argyfwng mewn
bywyd
Ych a fir Ia? WeI. dowch i oi gael
casgliad 0 storiau i blant 8-10 oed
gennych ynte!
Ocs papur a bciro wrth law?
Gwych! . . Does dim amser i'w
golli! . . A phob hwyl i bob un
ohonoch chwi!
o ia! C'ofiwch y byddwn yn
edrych ymlaen at eich gweld yn y
Babell Len!
Yn Adran
Cerdd
Dant
yr
Eisteddfod.
gwe lir dwy a law
newydd,
un gan Nan Elis yng
nghystadleuaeih )'r unawd dro .. 2 J
oed, a'r lIall gan Moria Meiriun ) n)
gystadleuacih
i bartion heb fod dro
lOll lciviau. Mac'r ddwv.. 18\\ ar
gael } n Ill/h't'clel , Tannau 45
( I Y,'fh)

I)cfn) ddlc anl r\ v. 0 ala\\ on
lll\\ cddar
hcf)d
0 Ct'lnCIQu'r
/),ffr\ll. ( 1cnal \\llIlam'). ac un 0
\\alth Huv. G\\\nne.
athro
erdd
..
) gol Elfion) dd, Porth madog.
{)efn\ .. udir amr\w
. () weithiau
bcirdd \1 g) h:h yr Eisteddfod
yn
c\• nnwvs• 'Molwn Oi. 0 Dduw ein
"adau' gan Eifion Wyn fel all ddarn
j'r Cor, ac 'un 0 Delynegi()n y
Mis()edd' ar yr Hunangyfeiliant;
'Ym Mhcnrhyn Llyn' 0 walth )'
diweddar Barch Trcbor Roberts.
Porthnlad()g ar yr unawd i rai rh\\'ng
12-16 oed. 'Afall()n' (C),nan) a'r
e\y.\dd
'B()b Owen'
0 waith
- .
William Morris.
'('ar()!'.
Hcdd Wyn. g\\lallh nas
c\ hoeddy.) d enoed }\\.'r darn pra\\.f
I'r Ddeua\\d rhwng 12 a J 6 oed.
('cir gw'cilhlau gan feirdd cyfoes
het'yd yn c~I1nwys . A \\'dl Goffa R.
Williains
Parry' (Geralll
1.lo) d
O\\'en)~ . Dr\\'s ArdudYt y' (Iv.'an
Morgan), 'Englynioll Corfa Gareth
t"v11If()ru (:\tyrddin ap Daf\dd):
a

GWAITH CERRIG BEDDAU
(gyferbyn

air

IOL
Ysgol Gynradd)

Crefftwyr Gwaith Llaw Traddodiadol
Cerrig 0 Bob Math ar Gael

Ffon: LLANBERIS 872518 (Dydd)
Y FELINHEll 670124 (Nos)

Huddant' fel y gelwid ef. 'Roedd yn
aelod 0 gor cyntaf J Lloyd Williams
ym 1875.
Arferai
teulu'r
'Huddants' - 0 dras Eidalaidd - fyw
ym Mhlas Bryncir.
'Ar y Bryn Mae Caseg Felen' yw'r
ail ddarn
gosod
ar gyfer
y
g v s r a d l e u a e t h yma,
can
a
} mddangosodd
yng nghylchgrawn
Cyrn de it h as Alawon
Gwerin
Cymru yn 1979. Fe'i cyfranwyd gan
Shan Emlyn, un 0 feirniaid yr
Adran yn yr EIsteddfod. Clywodd
hi John Elfed Jones yn ei chanu, ac
yr oedd ef wedi et chael gan un o'r
dynion a wcithiai dana ar gynllun
GY. aiih Dwr Nant y Moch.
'Mae'r Ddaear yn Glasu' yw un
o'r darn au ar gyfer yr unawd i rai
rhwng 16 a 21 oed. Codwyd yr alaw
gan John Owen, Dwyran a wnaeth
gasgliad
pwysig 0 garolau
yn
wythdegau'r
ganrif ddiwethaf. Tri
phennill 0 gerdd John Howell
(1774-183(») dan y pennawd 'Carol
Haf' a geir yrna
Codwyd 'Caru Llawer'. ail ddarn
gosod y gystadleuaeth,
gan Dr
Meredydd Evans yrn 1967 0 ganu
Mrs Elizabeth Evans. merch John
.
Thomas,
v.. canwr
gw er in
poblogaidd o'r Bala.

I

- Gohebydd

Miss Megan Humphreys .• Tai Ten-y-coed (Llenberis 870030)

Cynhehr noson a
h"" t achwerth nganFfyhaldyFroyn
Ysgol 8rynrefa I nos lau Hydref 9fed
am 730 Yr arwetnydd fydd Arwel
Jones Bydd elw'r noson yn mynd at
apel y Sganlwr
DYMUNIADAU gorau'r ardal i Miss
Carys Lloyd Jones, Hafod Owen ar
cychwyn ei gyrfa mewn coleg yn Ne
Morgannwg. Pwnc astudiaeth Carys
yw Environmental
Health. Pob
IIwyddiaot ,ddi
DIOLCH: Dymuna
Mrs Jennie
Hughes,
Oerddwr,
ddiolch
i'w
chymdogion a'j chyfeillion am eu
caredigrwydd
iddi yn ystod ei
harhosiad yn Ysbyty Gwynedd yn
ddlweddar.
LLONGYFARCHIADAU I Mr a Mrs
Barry Bent, 6 Maesgerddi
ar
enedigaeth
mab bychao ar Fed,
18fed. brawd
bach i Charles
Newydd-ddyfodiaid yw y leulu yma
i'r fro Croeso iddynt a phob bendith
i'r dyfodol
DYMUNIADAU DA: E,o cotion a'n
dymuniadau da , Mrs Mair Williams.
2 Maesgerddi sydd heb fod yn dda ei
hlechyd ers peth amser beJlach. Boed
iddi adferiad buan.
CROESO'n 611'w hardal i Mrs E J Ellis,
SGA IWRM A

IEUAN
WILLIAMS

a'i

DEI

rhan 0 'Cadwynau yn y Meddwl')
Gwyn Thomas),
yn ogystal
a
detholiad 0 Awdl Robat Powel, a
ddaeth yn fuddugol ym Mhrifwyl y
Rhyl.
Mae'r Pwyllgor Alwaoo Gwerin
wedi penderfynu
arloesi drwy
gynnal cystadleuaeth
ganu baled
wreiddiol gyfoes allan yn yr awyr
agored ar Faes yr Eisteddfod. Fe'i
cynhelir
ym
Mhabell
y
Cymdeithasau
os bydd yn tywydd
)'n anffafriol, ac ar ysgwyddau Elfed
Lewys y mae'r baich 0 feirniadu'r
gystadleuaerh hon wedi disgyn.
Mae hanes diddorol i nifer o'r
darnau prawf a osodwyd ar gyfer
gweddilJ
cystadlaethau'r
Adran
hefyd. Un o'r darn au ar gyfer y
gystadleuaeth i bartion dan ] 8 oed
yw 'Y Saith Rb}'feddod'. Clywodd
Mr John Morns y gan yn cael ei
chanu gan ei ewythr, Me Morris
Williams, ym Mhenrhyndeudraeth,
a bu ci frawd, Y Parch William
Morris yn ei heJpu I goplo'r geiriau.
Clywed pennill cvntaf 'Bwthyn fy
Nain'. un o'r darn au prawf yng
nghystadleuaeth
yr unawd i rai
rhwng 12 a 16 oed, gan Dr J Lloyd
Wilham" 0 ganu Owen Williams,
Gar ndolbe nrnae n. ne ur
'Hen

Glanffrwd

DEINIOLEN
Llanberis 870484
* 8ysus

12 i 53 sedd
* Teithiau Lleol a
Thramor
:;;Gwaith Contract
..Telerau arbennlg i
bensiynwyr, myfyrwyr
a phlant ysgol
0

3 Tai Bryngwyn

Wedl treulro peth
amser gyda'r mab Mr Tom Ellis yng
nghylch Nottingham. mae Mrs Ellis
yn awr wedi cartrefu yn Llys Eiddon.
Llanrug Pob hapusrwydd ac adfer
lechyd iddi yno.

DRAENOG
o DDEINIOLEN
"HEL VNT V BECAR"
Un noson loer 01.
A'r cyfan o'r hogia
Yn yfad yn harti
Yn y Wellington a'r Bull
Mi weleis ryfeddod,
oo'n wir rhywbeth hynod
Set rhen Tom Parry
Yn g'neud petha dwl.
Mi ddeuda'i gyfrinaeh
Lie gwelis i'r tinllech
Ar noson lie dylai
Fod yn bryd iddo fo
Brynu rownd j'w hen ffrindiau
Oedd i gyd a'u tafodau
Yn hongi.n reit allen
Yn el 8ros o.
Ond yn lie bod yn teneio
Efo Hogie Llanbabo
Adre yn smwddio
Yr oedd yr hen frawd
Rwen dwi'n g'wbod y galt 0
Wneud teisis ae eisio,
Tylino e phobi
Efo'j ddwylo'n y blewd
Ond mee gWeld Tomi Beear
Yn rhedag yr haear'
oros smalls yr hen Vera
Yn tv ngwylltio yn rlcs.
'Rhen oomi. tyrd, gwranda,
anghofie di'r peisia
tyrd 'nol at yr hogi.
.'th hoff "rum and blecks"
Nld joban i Feelrs
Ydi tynnu "rincls" 0 niears
TYRO YN Ol AT OY BARTNARS
AM BEINTYN I'R BULL.
Y 8ardd Smwdd
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AWYRENWR Q'R RHYFEL MAWR

CYMDEITHAS HANES
BRO IECO'R WVDDFA'

o LAN'IOLAN

I'R MERICA

Yo 1817, ar y pymthegfed o'r mis bach, priodwyd John Evans a Jane
Jones, y ddau yo enedigol 0 blwyf Llanddeiniolen. Ddeog mlynedd yn
ddiweddaraeh, gaoed iddynt eu pumed plentyn, ac yr oeddyot erbyn hyn yn
byw yn eu pedwerydd cartref. Am dalr blynedd gyotaf eu priodas roeddynt
yn byw yn Tyodrwfwl, ae yoo y gaoed John ym 1818, ae Elizabeth yo 1820.
Erbyn 1822, pan aned Margaret, roedd eu eartref yo y Clegir, bwthyn
byehan ger Capel YsgoJdy. Ym 1825, pan aned Evan, roedd y teulu wedi
symud i Ie o'r enw Bryncrefolan, ond dair blynedd yn ddiweddaraeh, eeir
fod y teulu yn byw yn Adwy'r Waeo ar enedigaetb Griffith.
Yn 61 cofiant John John Evans,
dywedir i'r teulu eyfan ymfudo i'r
America ym mis Awst 1844, yn
rhan 0 dorf enfawr 0 ymfudwyr
eraill o'r ardaloedd hyn. Nid oedd
Evan John Evans yn un o'r
ymfudwyr.
Fe't lladdwyd mewn
cwymp yn Chwarel Dinorwig ym
1840, ac yntau yn ddim ond
pyrntheg oed.
•
A John John Evans, y mab hynaf
v..,
o'r briodas, y mae a wnelo ein stori
ni. Y SuI eyntaf 0 Daehwedd, 1844,
penderfynodd
John John Evans
gynnal darlleniadau o'r Beibl yn y
rhan 0 America a alwyd Blaen y
Cae, a gyda chymorth dau gyfaill
iddo (ymfudwyr eraill), sef David a
Foulk Roberts, sefydlwyd Ysgol Sui
yno. Erbyn 1847 roedd mintai gref
o ymfudwyr wcdi symud i Welsh
Prairie, ac yr oedd 1.1. Evans yn
amlwg unwaith eto yn achos yr
Ysgol SuI. Dechreuodd
bregethu
y m 1 85 2, a b 1w Yd d Y n Y n Y Parch John J Evans
ddiweddarach fe'i hawdurdodwyd i
Erbyn
hyn.
mae
un 0
bregethu gan Gyfarfoc.l Dosbarth
Cylch Proscairon.
0 1854 fe'i ddisgynyddion y teulu yn chwilio
hadnabyddid
fel y Parch John J. am fwy 0 wybodaeth am y teulu.
Evans. a bu'n gwasanacthu
yn Tybed a oes cangen o'r teulu hwn yn
Slatvton, Pensylvania. ac yna'n 01 parhau i fyw yn ardal Deiniolen a
Chlwt y B()nt?
yn Wisconsin. lIe priododd ag Ellen
Mae rhyw faint 0 wybodaeth ar
Williams. Yn y cyfnod hwn roedd yn
ffermio hen gartref ci neru. eyn gael am John E\ ans () r hynaf).
Tebygol ~\\ iddo gael el em tua
prynu
fferrn
arall
} n ardal
Jerusalem. Ym 1873 •\ daeth ef, CJ 1794 neu 179 Yr oedd eanddo
wrrug a phlentyn i ddi\\'edd erch) II ddau fra\\d, E\an a Gnffith, ae un
ger eu cartref yn Foreston, 10\\ a. ch\\aer, Cathenne. T~bed a oedd \
a-neu'r
ch\\ aer me" n
Mewn storm enbyd 0 eira, a brodvr•
cysylltiad a'r leulu ,,·edi idd\ nt
rhewynt caled cafwyd y tri ohonynt
wedi rhewi i farwolaeth bron yo ymfudo i'r America, Os oes unrh}\\
un a gwybodaeth gellwch gysyUtu a
ymyl eu cartrer.
Threfnydd
y Gymdeithas
Hanes.
Ceir y manylion hyn amdano
neu'n uniongyrchol
a Marveen
mewn cofiant byr iddo yo "Y
Minish, 331 Pearson Way N.E.,
Cyfaill" 1909, gan un a oec.ld yn ei
Minneapolis. MN 55432, U.S.A.
adnabod. Mae rhai o'r manylion yn
y cofiant hwn yn wahanol i'r rhai a
roddir uchod. Yno, dywedir Iddo
Owain Llanddeinioleo
gael ei em yn y ClegiT, a bod ei rieni
Diolch i'r rhai a gysylltodd a mi
yo byw yn Nhan y Foel geT Capel
ynglyn
a'r cymeriad
uchod.
Cein y Waen, cyn iddynt symud j'! Bwriadaf roi ychwaneg o'i hanes yn
AmerIca.
y rhifyn nesaf O'T Eco.

,. -

#

,

#

Yn rhifyn Gorffennaf-Awst o'r Eco,
cyhoeddwyd llythyr a anfonwyd i
Ddinorwig gan awyrenwr yn ystod y
Rhyfel
Mawr. Yn y cyfamser
cafwyd y wybodaetb ganlynol am
anfonydd a derbynydd y 11ythyr gan
M E Jones 0 Ddinorwig:
R R Roberts, FronbeuJog Dinorwig
- derbynydd y Ilythyr.
Brodor
0 Nant
Peris, ond ar
achlysur ei bnodas ag Elizabeth
Jones, Fronheulog, symudodd i fyw
i Ddinorwig. Chwarelwr oedd wrth
ei alwedigaeth, er mal ychydig a
allodd weitbio oherwydd iddo golli
ei iechyd yn y Rhyfel Cyntaf.
Unig blentyn yr uchod oedd
Eleanor
Jones,
Llandudno,
gweddw'r Parch Dr R H Jones, gynt
o Ddeiniolen. Bu hanes ei hangladd
yn rhifyn Gorffennaf o'r Eco, yn
newyddion Dmorwig.
Robert Emrys Owen. Cae'r Foel,
Dinorwig - a ysgrifennoc.ld y llythyr .
Mab ydoedd
I John
Owen.

SIBRYDION O'R YSGOLION
YSGOl BRYNREFAIl
DIOlCH: i Iwan II Williams, a fu'n
gyfrlfol am gasglu newyddion Ysgol
Brynrefail. Bellach mae'n cael gorffwys i ofalu am dim pel-droed Llanberis! Miss Sonia Parri fydd yn
ymgymeryd
A'r gwaith
0 hyn
ymlaen.
CROESO
Croeso cvnnes i'r athrawon newydd,
set Mr Arlon Evans, athro Ysgrythur;
Mrs Sylvie Jones. athrawes Ffrangeg
a MIss Sonia
Parri,
athrawes
Gymraeg. Goberthio y byddant yn
hapus iawn yma Croeso hefyd i
ddysgybhon y flwyddyn gyntaf Pob
hwyl iddynt yn eu hysgol newydd
LLONGYFARCHIADAU
I bawb a
Iwyddodd yn eu harholiadau Letel
,A' Lefel '0' a T AU eleru Pob Iwe
iddynt yn y dyfodol.
LlU IAU I GALE DR DR BARNADO
Dydd
awrt h.
,'1r1t;,j,'r
unfed-ar-bymtheg 8eth chwe dlsgybl
o r drydedd flwyddyn I fyny'r Wyddfa
yn y tri!n bach, er mwyn cael tynnu eu
IIunl8u ar gyfer calendr Dr Barnado
Y rhal aeth oedd Gwenlll Davies,
Cathy Jones, Christine Pitt, Gerallt
Jones, Trystsn Thomas ae Alun
Wilhams.
Cafodd
y dlsgyblton
ddiwrnod brat iawn a chafoddpob un
grys 'T' Dr. Barnado.
DISGO NODDEDIG
CHWECHED
DOSBARTH
Unwaith eto eleni bydd disgyblion y
ehweehed dosbarth yn eynnal dlsgo
noddedig er mwyn codl arian ar gyfer
parti Nadolig plant Pendalar. Bydd y
disgo yn cael ei gynnal nos Fercher.
Hydref y pymthegfed, pan fydd y

•

EICH CARTREF

Ffoniwch

CAERNARFON 3674
i drefnu amser

GWAELEDD
Ar ran staff yr ysgol dymuna'r
?ennaeth
rrlewn Gofal adferiad
lechyd buan lawn i'r Prifathro, Mr
John H Hughes sydd ar hyn 0 bryd yn
absenol o'i walth. Gobeithio yn fawr
y cawn ei weld yn ail-afael yn yr
awenau cyn bo hir. Brysiwch wella
Mr Hughes.
ATHRAWON
Dymunir yn dda i Mr Teition Thomas
ar el apwyntlad fel Dirprwy Brifathro
yn Ysgol
Talysarn.
ae hefyd
croesewir Mr John COwen fel aelod
o staff yrysgol. Gobeithlo caift y ddau
amser
hapus
iawn
yn
eu
dyletswyddau newydd.

(B & K Williams)

Lliwedd

Llanrug

YSGOL DOLBAOARN LLANBERIS
Ar ddydd Llun, Medi 22 'roedd
pedwar disgybl 0 Ysgol Dolbadarn,
sef Alwyn Thomas, Dylan Williams.
Aled Hughes a David Humphreys yn
cerdded adref o'r ysgol pan welsant
berson anabl wrth ddrws y lIyfrgell.
Ni wyddys el enw ond gwelodd y
bechgyn ei fod mewn cryn drafterth
yn ceisio mynd i fewn i'r adeilad.
Sylweddolodd y pedwar fod angen
cymorth arno ac aethant ag ef i
mewn. Yn fwy na hynny estynodd y
beehgyn Iyfrau iddo, a'i hebrwng
allan wedyn
Cafodd y Prifathro rnewn gofal (Mr
Selwyn Pritchard) alwad ffon i'r ysgol
gan y person anabl yn drolch 0 galon
I'r plant. Da iawn hogla

••

MOBILE HAIRDRESSER

Ffordd
Glanmoelyn

disgyblion yn dawnsio am bedair
awr Gobeithro y cawn gefnogaeth
dda fel yr ydym wedi gael yn y
blynyddoedd diwethaf.

Am ffenestri, drysau,
grisiau neu unrhyw
fath 0 gynnyrch coed,
ffoniwch

GWASANAETH

TRIN GWALL T YN

chwarelwr
a ddaeth
i fyw i
Ddinorwig
0
Gwm-y-glo.
Syrnudodd y teulu yn 61 i Cwrn-y-glo
wedi'r RbyfeI.
Yr oedd tri 0 blant yn y teulu,
Gwilym oedd yr hynaf a daeth ar
ben rhestr
y Sir i basio'r
'scholarship'.
Cafwyd diwrnod 0
wyliau
yn Ysg ol Dinorwig
i
ddathlu'r achlysur. Athrawes oedd
May. yr ieuengaf, a phriododd A
rheithor 0 Gonwy.
Aeth Robert
Emrys i Ysgol
Brynrefail yn 1911. Un bychan,
direudus ydoedd yn blentyn. Yr
oedd yn un 0 bedwar a dderbyniodd
'watch anan' am gadw'r ysgol yn
ddifwlch am bum mlynedd yr un
pryd a minnau. Yn 61 Mrs M Evans,
Dublin House, a oedd hefyd yn yr
un dosbarth yn Ysgol Dinorwig, fe
aeth i 'weithio gydag awyrennau' yn
syth 0 'r ysgol.
Gwelir ei enw ar y Gofeb yn
Neiruolen.
ME Jones

Gwasanaeth 24 awr - pel I ac agos
Gwasanaeth Maes Awyr
a Phorthladd

Gwaith Contract

Hen Vsgol
Glanmoelyn
LLANRUG
Ffon Caernarfon 77482
(dydd)
Llanberis 870193 (nos)
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Gohebydd: lola Sellers, 13 Dol Elidir
SGANIWRAMA:
Cynhelir noson 0
hwyl a chwerthin gan Ffyliaid y Fro yn
Ysgol Brynrefail, nos lau, Hydref 9fed
am 7.30. Yr arweinydd fydd Arwel
Jones. Bydd elw'r noson yn mynd at
apel y Sgsniwr.
GWELLHAD:
Dymunwn
adferiad
buan i'r canlynol sydd yn wael un ai
yn yr ysbyty neu gartref:
Mrs Enid LI Roberts, Maes Padarn;
Miss Julia Owen, Dol Eilisn; Mrs
Hughes, Plas Tirion Bungalows; Miss
Jennie Thomas sydd wedi torri ei
braich; Mr lorwerth Williams, Ty Du
Road; Mr Hugh Jones, Maes Padarn;
Mr Francis Jones, Maes Padarn; Mrs
Jennie May Jones, Maes Padarn; Mr
Arthur Loveday, Ceunant Street; Mr
Alan Parry, Turner Street; Mr Robin
Owen, Coed Mawr; Mr Hughes, y
Prifathro, a hefyd Lorraine (Ward
gynt)
DYMUNIADAU
DA: Oymunwn yn
dda i Mrs Mennai Jones a Margaret
'London House' yn eu cartref newydd
yn Neiniolen.
Dymunwn
bob IIwyddiant
i Miss
Kacqueline Kisalw, 001 Elidir ar ei
gwaith newydd yn Llundain.
CROESO YN 6L: Croesawn Valerie
a'i gwr (merch Mr Cledwyn Parry,
siop ffrwythau) sydd wedi dod yn 01 i
Lanberis i fyw ac yn cymryd y siop
drosodd gan ei thad. Ein dymuniadau
gorau i chwi eich dau.
DIOLCH: Dymuna John a Mary
Owen, 50 Dol Elidir ddiolch i'w teulu,
ffrindiau a chymdogion am y lIu 0
gardiau
ac
anrhegion
a
dderbvniasant ar achlysur eu Pnodas
Arian. Diolch yn arbennig i Graham a
Jean, Gwesty Prince of Wales.
Dymuna Mathew Antoine ddiolch i'r
ardal am eu cefnogaeth ariannol tuag
at gostau i fynd i ffwrdd a: 'Operation
Rally' .
Dymuna Edryd. 28 Maes Padarn
ddiolch
0 galon
i'w ffrindiau
a
chymdogion
am y lIu cardiau ac
anrhegion a dderbyntodd tra bu yn
Ysbyty Gwynedd ae ar 01 dod adref.
DYWEDDIO: Dvmuniadau gorau
Gillian Pitts a Michael Thomas.

o LAW

i

I LAW - THEATR GWYNEDD
Fe dretnlr bws i weld addasiad o'r
uchod ar nos lau, 6ed 0 Dachwedd.
Cost y tocynnau yw £2 50 i oedolion a
£1 50 i blant. Enwau a'r arian erbyn
Hydref 8ted os gwelwch yn dda i Mrs
Alwen Mai Roberts, SlOP Ddafadd,
Stryd Fawr.
BEDYDD: Yn Eglwys St. Padarn ar
Awst 31, bedyddiwyd Awen, merch
fach lola a Valerie Griffiths, Maes

Padarn.
BRIGAO AMBIWlANS

8ydd seremoni cofrestru yr uchod yn
Eglwys St. Padarn nos lau, Hydref 30
am 7.30 o'r gloch
Erlyniwn am
gefnogaeth y mamau a'r ardalwyr.
Dlolch yn fawr.
PRIODI: Yn Eglwys St. Peris, Nant
Peris ar Awst 30, priodwyd
Mr
Derlwyn Thomas a Ruth Godfrey
Ar Fedi 13 yng Nghapel
Coch
priodwyd Mr Gareth Williams a Dllys
Jones.
Priodwyd Eryl Owen, merch Mrs
Falmai Brenigan, Maes Padarn.
Priodwyd Wendy Evans, merch Mrs
Jean Davies gynt 0 001 Elidir.
Ar Fed; 20 priodwyd
Mr Stanley
Robert a Shirley Clarida
Hefyd priodwyd Carol Parry ,merch
Mr a Mrs Jack Parry, Stryd Bethesda.
Oymuniadau gorau i chwi 011.
BINGO:
Nos Wener,
Medi 12,
cynhaliwyd
Bingo yn Gwynedd
Restaurant at yr anabL Gwnaed swm
o £90. Dymuna y Pwyllgor ddiolch I
bawb. Bydd y Bingo nesaf ar Hydref
10 a'r elw at yr henoed. Os ydych
eisiau cyfrannu cysylltwch
Mair
Coed yn y clinic.

a

I David Arton Hughes, Bethsn Jones,
Avon Terrace, Linda May Owen, Dol
Elidir ar gyrraedd eu peb-blwydd yn
un ar hugain oed, hefyd Shaun
Foulkes, Dol Elidir ar ei ben-blwydd
yn ddeunaw oed.
PRIODAS ARIAN: Llongyfarchisdau i
Vernon a Doris, Beech Bank ar eu
priodas arian ym mis Medi, hefyd
Ernest a Nan Owen, Rhes Faenol ar
eu dathllad hwy ym mis Hydref. a
Marlene a Teddy Williams, Llainwen
Isaf ar eu dathliad hwythau ym mis
Hydref.

Llongyfarchiadau
i Derek a Rhian
Roberts, Stryd Newton ar enediqaeth
eu merch tach
Hefyd i Colin a lona Hughes
enedigaeth eu mab bach

ar

DIOLCH
Oymuna Derlwyn a Christine, 11
Stryd
yr Wyddfa,
ddiolch
i'w
teuluoedd, ffnndiau a chymdogion
am yr anrhegion, arian a chardiau a
dderbyniwyd ganddynt ar achlysur
eu pnodas ar Awst 30ain.

DIOlCH: Dymuna Mrs Megan Owen,
S Glanrafon, ddiolch 0 galon am bob
arwydd 0 gydymdeimlad yn dilyn ei
phrofedigaeth
0 golli
ei phriod
Gwilym Wyn Owen (Trapper).
Diolch
hefyd
am yr arian a
gasglwyd er cof. Trosglwyddwyd
yr
arian i gronta "Microphones"
yng
Nghapel Coch.
Hoffai ddatgan ei gwerthfawroglad
i Staff Ysbyty Gwynedd, Matron a
Staff Plas Pen Gwaith, a phawb ym
Mron Eryn
GWElLHAD:
Dymunwn
adtenad
buan i Mr Wilbert Hughes, sydd yn
Ysbyty Gwynedd.
Hefyd I Mark Reynolds sydd ganret ar
01 bod yn yr ysbyty am driniaeth ar ei
Iygad.
DYMUNIADAU
DA
A
Llongyfarchiadau 1 bawb o'r pentref a
fu'n IIwyddiannus yneu harholiadau
ac yn mynd allan i weithio neu i
goleg, hefyd i'r rhai oedd yn dechrau
yn Ysgol Brynrefail, Llanrug ym mis
Medi.
LlONGYFARCHIADAU:
i ti Bethan
Jones, 40 Avon Terrace, ar ddathlu
dy ben-blwydd yn un ar hugain oed
ar Hydref3ydd, oddi wrth mam, dad a
Geraint.

'.•
•
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P fis

Buddugwys y gystadleuaeth garddio i drigolion tel cyngor Llanberis oedd:
Mr 0 Edwards, 93 Maes Padarn; Mr G Jones, 88 Maes Padam; Mrs E Thomas,
89 Maes Padarn; Mr 8 Jones, 35061 Elidir a Mr I Evans, 48 Maes Padarn.
Uchod, fe'u gwe/ir gyda'r beirniad, Mr R MedWin WI/hams, Llanfairpw// a'r
Cynghorydd John Wi/Iiams.

APEL Y SGANER
YSBYTY GWYNEDD
Yo ystod dau ddiwrnod agored a
gynhaliwyd gan y Bwrdd Canolog
Cynhyrchu Trydan yng N(!orsaf
Oinorwig, bu aelodau brwdfrydig
o'n cymunedau lleol wrthi'n bry ur
yn tywys ceir a bysus i'r mev • dd
parcio a baratowyd ar g)ier )
cannoedd 0 ym\\'el,,) r a heldiodd I
weld y cawr tan-ddaearol
Gofynnwyd
i
G\ngor
Cymdeitbas
Llanben
fod} ng
ngotal y maes parClo, C aeth Ken
Jones, 19 Maes Pad am tl I ga gl u
criw 0 wirioddol\\. r
oedd yn
barod i gynorth", ...0 \da'r g\\·aith.
Penderf)"n\\j d codi lal p fao 0 bunt

Cynhelir noson

Green Bank
Stryd Fawr

Plant 50c
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Mr Arwel Jones
Dr Dan Hughes
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APEL SGANIWR CORFF

gydag eitemau
gan Ffyliaid y Fro '86
yn Ysgol Brynrefail, nos lau,
Hydref ged am 7.30

moch
'eriad

GERDDI GORAU LLANBERIS

W.R. JONES

Oedolion £1,

GENEDIGAETH: Llongyfarchiadau
i
Raymond
a Gwenda
Foulkes,
Newton St., ar enedigaeth eu mab
bach.

a

SANT lOAN

Arweinydd:
Llywydd:

PRIODAS
RUDDEM:
Llongyfarchiadau
i Arlon a Dilys
Phillips, Coed y Glyn (gynt 0 Siop
Dorothy's) ar ddathlu eu Priodas
Ruddem ar Hydret 2il.

CYDYMDEIMLAD:
Dymuna'r
ardal
ddatgan eu cydymdeimlad dwysaf
Mr a Mrs Ifan Owen, Dafydd, Gwawr
a Llinos
a'r teulu
011 yn eu
profedigaeth
lem 0 golli mab a
brawd, set Mr Robin Owen, Maes
Padarn.

ANI
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LLONGYFARCHIADAU: Yn ystod mis
Gorffennaf
ac Awst bu Oliver
Hawkins, mab y Parch a Mrs Alun
Hawkins, y Ficerdy, yn brysur iawn
Cafodd ei ddewis i actio un 0' r hogiau
yn y ddrama gerddorol Oliver oedd
yn cael ei IIwyfannu
yn Theatr
Gwynedd, Bangor.
Da lawn, Oliver.

LLANBERIS
FFON:
LLANBERIS 871470

Contractau
Weirio Tai
Cawodydd Trydan
ac ati

am bob car a decpunt am bob bws.
Bu'r weithwy r wrthi'n ddygn yo
g ad paw b yo daclus a threfnus, yn
rh I tv. t ar y Ddol; lIawer ohonynt
yn weithio'n ddi-baid 0 wyth yn y
bore hyd wedi pump o'r gloch yr
hw :y - ac amryw ohonynt heb saib 1
mro na 'phaned chwaith!
0
anlyniad i'r ymdrech hon casglwyd
£5,0 -0, a throsglwyddwyd y cyfan
tuag at Ape} y Sganer i Ysbyty
Gwynedd. Bydd y swm bwn yn hwb
5)'1\\ eddol i dargcd Arion, sydd
bellach bron wedi cyrraedd banner
.> £ 160,000 sydd ei angen.
Dymuna'r Trefnydd ddiolch i'T
canlynol am eu cymorth parod dros
} ddau ddiwrnod:- Ar ran y Cyngor
Cymdeithas:
Tom Jones. John
Williams, Gwilym Roberts, William
Roberts,
Gordon
Williams.
Gwirfoddolwyr:
Roy Griffith,
Goronwy Lewis, Tommy Vaughan,
Nowie Vaughan, Llew Pritchard,
John Hughes, Harry Roberts, John
Williams, Elfed Morris, Maldwyn
Lewis, John T Roberts, Len Jones,
Martin Jones. Goronwy Davies,
Hefin Roberts, Mair Jones. Dilys
Davies,
Alice Jones,
Rachel
Roberts, Ifan Thomas.
Roedd y tal parcio yn Uanberis
yn canialau j ymwelwyr barcio'n
rhad ae am drum yn y MarchIyn, ond
roedd angen trefnu'r saflc yno
hefyd, a deallwn mai aelodau 0
ardal Oeiniolen a fu'n gyfrifol am
hynny. Y mae ein diolch yr un mor
ddiffuanr iddynt hwytbau hefyd.
Carai'r trefnwyr nodi nad yW'r
swm hwn 0 bum milo bunnau yn
cael ei gyfrif tuag at darged pentref
Llanberis tuag at y Sganer.
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Gohebydd:

Bellach mae'r plant mewn tymor
newydd yn yr ysgolion dyddiol- rhai
ohonynt yn newid 0 un ysgol i'r lIall,
ae 0 ganlyniad
yn cychwyn
ar
amserlen wahanol, a chael cyfle i
ddechrau
astudio
testunau
na
:hlywsant fawr son amdanynt o'r
nlaen - testunau
tel rheol
ni
~hyffyrddir
hwy yn yr ysgolion
elfennol.
Bwrw eu coiled yn ogystal y mae'r
Eglwys a'r capeli - 'St. Mair' yn
gofidio 0 glywed am farwolaeth
sydyn braidd y Parch Richard Meirion
Jones, y Felinheli - yntau wedi bod
yn cynorthwyo i gadw'r lamp i losgi
yn 'St. Mair'. Yr un modd mae Capel
Sardis yn cofio
ymweliadau
y
diweddar Barch W. Mon Williams,
Brynaman. Roedd yntau'n dod I
Sardis pan ar el gwrs paratoi ar gyfer
y weinidogaeth
yng Ngholeg yr
Enwad
ym
Mangor
yn
ddiweddarach pan yn weinidog ym
Mhwllheli,
ac yna flwyddyn
neu
ddwy yn 01 fe wasanaethai yng
Nghyrddau Sulgwyn Sardis - set yr
Wyl Bregethu flynyddol. Sydyn ae
annisgwyl oedd yr alwad Iddo yntau i
ymuno
chor y nefoedd.
DATHLU PENBLWYoo
Yn gynnar ym mis Medi fe ddathlodd
Mrs Dora Jones, 'Bryn Hyfryd' ei
phen-blwydd
yn 80ain oed. Er na
chawn bellach ei chwmni yn yr
oedfaon yn Sardis, fe tu'n ffyddlon
iawn, ac mae'r achos yn Sardis yn
agos iawn at ei chalon, ac fe gawn
gwmni ei merch, Miss Morludd
Hughes Jones yn gyson pan ddaw ar
ymweliad 0 Lerpwl, lie mae'n dilyn ei
gwaith
fel athrawes
ysgol.
Fe
ddymunwn i MrsJones wenau'r nef a
nerth y goruchaf.

a

a

GWELLHAo
Fe ddeallwn bod Miss Marian Jones a
fu'n gofalu am y wedd ariannol yn y
Gymdeithas
Ddiwylliadol
Undebol
wedi bod am driniaeth yn yr Ysbyty
yn ddiweddar, ond fe hyderwn ei bod
beUach yn gwella'n foddhaol. Un 0
deulu 'Ty Newydd' yw hi.
CYMANFA GANU
Ar Fed;'r 14eg - ar ddydd Sui
ymgynullodd
rha; 0 'St Malr' ac
Eglwysi
era!1I o'r cylch
mewn
Cymanfa Ganu yn y Gadeirlan,
Bangor.
TEULU T'i"R YSGOL
Mae teulu 'Ty'r Ysgol' yn cadw'r
faner I chwifio mewn cylch eang iawn
beUach, ac yn eu 5911, fe ddaw cryn
enwogrwydd
i ardal Dinorwig. Fe
fuont ar ymweliad
A Ffrainc yn
ddiweddar yn gweithio ag eraill i
gynnal eyngherddau.

YN YR YSBYTY
Drwg gennym

Gohebydd:

Mr D.J. Thomas, 8 Mae. EiUan

glywed bod Miss Lil

CARPEDI
GLAN!
Mynnwch driniaeth

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

TEGID
PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

WAUNFAWR 291
Hefyd ail-osod carpedi

Roberts - gynt 0 'Faengwyn',
y
cyfeiriwyd ati mewn rhifyn blaenorol
o'r Eco. wedi bod yn yr ysbyty am
driniaeth yn ddiweddar. Derbynied
hithau ein dymuniadau da tuag ati. a
gobeithiwn glywed newyddion gwell
amdani.
NEWYDo TRIST lAWN i'r rhai oedd
yn ei adnabod oedd clywed am
farwolaeth Mr Robert Rowlands, 12
Pentre Helen, oeiniolen.
Fe fu'n
owyno ers rhai wythnosau bellach,
ond prin y gallem gredu y buasai'n
ymadael
ni mor sydyn.
Yn
'Nhyddyn Difyr' y ganed et, a'i rieni
yn ei anfon ef a'i frawd, Mr William
John Rowlands, sydd bellach yn byw
yn Nyffryn Ogwen, i ysgoJ Sui Capel
Dinorwig (M.C.) Roedd yn wr hynod 0
boblogaidd, a tyner oedd ei ofal am ei
wraig. Yr oedd yr un oed A minnau 0
fewn diwrnod - ei ben-blwydd ef ar y
9fedolonawraminnauaryr8fedo'r
un mis. Yn hen ysgol Llandinorwig,
oedd dan nawdd Eglwys Crist y
dechreuodd ef a minnau ein gyrfa
addysgol.
Chwithig
iawn felly i
minnau yw ei gollL
SYMUD CARTREF
Mae Mr a Mrs John E Thomas wedi
symud i fyw 0 'Bwlch Gwynt' i dai
Rhydfadog, oeiniolen. Mae eu merch
Mrs Rhian Evans yn byw yn fan
honno elsoes, a.'i dwy ferch hithau,
Eleri Wyn a Sian Wyn yn faleh 0 weld
taid a nain yn dod i fyw mor agos
atynt. Fe ddeallwn bod y teulu am
gadw eu cysylltiad
Sardis, ae mae
eu mab Trebor M6n am ddal ei afael
a'r hen gartref Bwlch Gwynt.

SGANIWRAMA:
Cynhelir noson 0
hwyl a chwerthin gan Ffyliaid y Fro yn
Ysgol Brynrefail, n?s lau, Hydref 9fed,
am 7.30. Yr arweinydd fydd Arwel
Jo~es.Bydd.elw'rnosonynmyndat
apel y Sganlwr.
SASIWN
CHWIORYDD
ARFON:
Cynhaliwyd
Sasiwn
Chwiorydd
Arlon yng Nghapel Brynrefail (M.C.)
ddydd lau, medi 11 ego Cafwyd cynulliad da yn y ddwy oedfa ar ddlwrnod 0 Fedi pan oedd yr hin hafardd a'i
gwahoddiad yn gweddu i gynhesrwydd y croeso ac i wres yr addoliad
a'r annerch.
Yng nghyfarfod
y
prynhawn, anerchwyd
gan Mr 0
Aneurin Owen 0 Gyngor Clwyd a
Gwynedd ar Aleoholiaeth. Tynnodd
sylw at alcoholraeth fel problem
gymdeithasol
enfawr a'r modd y
ceisir addysgu'r cyhoedd i yfed yn
gyfrifol ynghyd a'r hvn a wneir i gynnig help i alcoholwyr yng ngoleuni
dysgeldiaeth
yr ysgrythur
Yng
nghyfarfod yr hwyr, anerehwyd gan
Miss Gwenda Jones, Caernarfon,
sydd newydd gwblhau
91 ehwrs
gradd B.D. ac sydd ar hyn 0 bryd yn
dilyn y Cwrs 8ugelliol ar gyfer y
Weinidogaeth
lawn
arnser.
Cymerodd ei thestun 0 Epistol Paul at
yr Effesiaid ac yn ei sylwadau lIawn
argyhoeddiad, ac yn wyneb y broblem a dratodwyd yng nghyfariod y
prynhawn, cafwyd sicrwydd mai yng
Nghrist y gorwedd yr ateb i holl
gymhlethdodau
ein hoes. Yng
ngeiriau'r emynyddes Ann Griffiths 0
odolwar Fach, emyn a ganwyd yn
ystod yr oedfa:
"0 f'enaid gwel addasrwydd
Y Person rhyfedd hwn
Dy fywyd mentra arno
A r arne r h e dy bwn. "

a

a

Mae Mr a Mrs Corless a'r ddwy fereh
Jennifer Ann a Helen Jayne wedl dod
i fyw bellach yn 'Nhy Capel Sardis', a
hyfryd oedd gweld y fam a'r ddwy
ferch yn yr Ysgol Sui yn Sardis. Yma
wrth gwrs mae gwrelddiau'r fam.
olOLCH
Fe ofynnir i mi gan Mrs Dora Jones,
Bryn Hyfryd, ddioleh yn fawr drosti
i'w theulu, cyrndogion a ehyfeillion
am y lIu cardiau, blodau ae anrhegion
a dderbyniodd ar ei phen-blwydd yn
bedwar ugain oed.
Hefyd mae Mrs Nellie Williams, 29
Tai Rhydfadog, Deiniolen yn dymuno
i ni ddiolch drosti hithau am bob
caredigrwydd
a dderbyniodd
hithau'n ddiweddar
oddi wrth ei
theulu a chyfeillion.
DIOLCH
Dymuna John ae Eileen Thomas,
Bwleh Gwynt, ddiolch i'w teulu,
ffrindiau a chymdogion am y cardiau,
rhoddion
8 dymuniadau
da a
dderbyniwyd
ganddynt
ar eu
hymadawiad j'w cartref newydd yn
Rhydtadog, Deiniolen. Diolch 0 galon
i bawb.
DIOlCH
Dymuna Miss Marian Jones, 7 Bro
Elidir, ddioleh yn gynnes lawn i'w
theulu, cymdogion, cyd-swyddogion
. Awdurdod Dwr a ffrindlau am y lIu
cardiau,
blodau
a rhoddion
a
dderbyniodd yn ystod ei harhosiad
yn ddiweddar yn yr ysbyty. Diolch i
Staff Ysbyty Gwynedd, yn arbennig
Meddygon a Staff Ward Gogarth,
hefyd y meddyg teulu am ei gotal a'i
sirioldeb, Diolch hefyd i'r Parch John
Morris, Llanrug, Mrs Dilys Jones
(Warden) Hatan Elan, Llanrug, Mr a
Mrs Itor Williams, Hatan Elan a holl
denantiaid
Hafen
Elen am eu
earedigrwydd a'u dymuniadau da,
Diolch i bawb,
SGANIWRAMA:
Cynhelir noson 0
hwyl a chwerthin gan Ffyliaid y Fro yn
Ysgol Brynrefail, nos lau, Hydref 9fed
am 7.30. Yr arweinydd fydd Arwel
Jones. 8ydd elw'r noson yn mynd at
apel y Sganiwr.

Miss Lowri Prys Roberts, Godre'r Coed. 870580

y gyfeisteddfod leol, Mrs Pat Jones.
ANRHyoEoo:
Hyfrydwch yw cael
datgan i Miss Alice Williams, un a
anwyd ac a dreuliodd ran helaeth o'i
hoes
ym Mrynrefall
gael
ei
anrhydeddu yn ddiweddar drwy gael
ei hethol yn Llywydd Cymdeithas
Ddawnslo Gwerin.Cymru. Maeyn dra
anrhyd,edd gah el bod yn oly~iaeth
enwoqion fel W S Gwynn Wlllta.ms,
Lois Blake ae Emr~s Cleaver. Gwvddom y~ dda an:' el dawn ym maes y
da,",:,nslo gwerl~ ers b~ynyddoedd
maith ae am el harbeniqrwvdd fel
berrniad
cened1aethol
yn uchel
wyllau eln gwlad 'Rvdvrn fel pentre.fwyr Y.n falch ,Q estvn lI~ngYfa~chiadau I un sy n qwrr deJlyngu r
anrhyd~dd a ddaet~ j'w. r~an. Yn
ystod el gyrla, bu Allee WIlliams yn
dilyn ei g~lwedigaeth fel. athrawes
m e w n n if e r 0 ysg 0 lion
y n9
Ngwynedd a Swydd Caer ynghy~ a
bod yn drefnydd
Urdd Gobalrh
Cymru ar un cyfno~. Ers ei hym?·
deoliad, bu ar ymwel1ad ag Awstralta
ae ar hyn 0 bryd mae yn cartrefu yng
Nghaerdydd.
SEFYDLIAo
Y MERCHEo:
Yng
nghyfarlod y mis, cafwyd ewmni Mr
Cledwyn WiI,iiarns, Llanrug a thestun
ei sgwrs oedd 'Cyd-ddigwyddiadau'.
Diolchwyd iddo am ei gyfraniad gan
Mrs Jennie Hughes. Talwyd dlolch
hefyd i niter 0 aelodau'r gangen am
eu gwaith yn casglu tuag at gronfa
'Cu rlad y Galon'.
Trefnwyd
y
lIuniaeth gan Mrs Gwyneth Williams
a Mrs Audrey Roberts, a diolchwyd
iddynt gan Mrs Jennie Maxwell.
Enlllwyd gwobr y raffi a gyflWYinwyd
gan Mrs Blodwen Roberts gan Mrs
.
Cy f elrlwy
..
d at y d al'th
Va I DaVIes.
.
gerdded noddedlg a fu brynhawn
Lly~yddwyd y cyf~riodydd gan. Mrs
Sadwrn, Medi 13eg er budd cronfa
MIriam LeWIS,Delnlolen a Mrs GIllian
Keith Jones, 'Rallt, pryd yr ymunodd
Morris, Llanrug, a ehymerwyd
y nifer o'r aelodau ar daith bum milltir
r,hannau arweiniol gan Mrs. J C Wit
0 amgylch Llyn Padarn. Nos Fercher,
IIams, Pontrhythallt
a
J C Medl 17eg, cynhaliwyd cyfarlod cynHUGHES, Nal1tlle. Bendlthlwyd
yr
taf dosbarth nos Mrs Gillian Smith ar
offrwm gan y Parch, W 0 Roberts a'r walth lIedr a gwydr dan nawdd y
Parch John MorriS, Llanr~g.
,:r
gang en - cyfarfod a brofodd yn
organyddlo."
oe~d Mrs. Betl P:rts
addawol dros ben yn ei frwdfrydedd
Roberts, olnorwig a MISS Lown P a nifer ei aelodaeth. Nos Wener, HydRoberts, Brynrefail
Etholwyd Mrs
ref 3ydd, am 7 o·r gloch cynhelir Sioe
Miriam Lewis yn. orysorydd Cyfeis·
Cynnyreh dan nawdd Eeonomeg Carteddfod Arion I olynu Mrs J ~
tref Gwynedd 0 Sefydliad y Merched
Roberts, Caernarlon a roddodd el yn y Waunfawr. Tal mynediad fydd
gwasanaeth am bum mlynedd ar 30c yn cynnwys lIuniaeth
hugain: ~yflwynwyd rhodd i,ddi am ei DyoD 0 oolOLCH. Eleni bydd y SUi
lIafu r dtfll no. Trefnwyd IIu nlaeth gan
I f
H d f
f 26 r
I .
chwiorydd Eglwys Brynrefail rhwng
0 ~ 0 ~ re, se y
a n yn c~e el
y ddau gyfarfod a diolchwyd wrth y nellitUo. I gyfariodydd
arbennlg yr
byrddau gan Mrs J 0 Roberts ae ar Wyl Ddlolchgarwch yn Eglwys Brynderfyn oedfa'r hwyr, cafwyd gair 0 refall (M.C.)
'b
d
f I
ddiolch cyffredinol gan Mrs Trefor
BXd
oedfa r
ore
an 0 a . y
Jones, Caernarfon.
'Roedd trefgwelnldog,.Y
Pa.rch John Morns,
niadau'r Sasiwn dan ofal MISS j C pryd y gwelnyddlr y Cymun ac yn
Hughes - ysgrlfennydd eyfeisteddoe?fa'r hwyr byqd gw~sanaeth 0
fod chwiorydd Arion acysgrlfennydd
ddloleh. yng nghwmnl
plant ae
leuenctld yr Eglwys.

!V11~S
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Am waith
PEINTIO, ADDURNO
a man atgyweirio oddi mewn
neu tu allan am bris rhesymol
cysyllter ag
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TIm Pel-droed Waunfawr 1912-13
Gohebydd: Mrs G. Jones, Rhandir
Mwyn (Waunfawr)
SGANIWRAMA:
Cynhelir noson 0
hwyl a chwerthin gan Ffyliaid y Fro yn
Ysgol Brynrefail, nos lau, Hydref 9fed
am 7.30. Yr arweinydd fydd Arwel
Jones. Bydd elw'r noson yn mynd at
ap~1 y Sganiwr.
CLWB GWYRFAI
Edrychwn yn 01 ac hefyd ymlaen mae Clwb Gwyrfai yn 21 oed eleni.
Edrychwn vrnlaen am dreulio rhyw
awr yng nghwmni ein gilydd a chael
rhaglen amrywiol a diddorol bob yn
ail dydd lau am 2 o'r gloch. Bydd y
cyfarfod
cyntaf
yn y Ganolfan
brynhawn
lau, Hydref
y 9fed.
Croesawir aelodau hen a newydd i
fwynhau ein hunain ar gyfer rhaglen
amrywiol a diddorol. Trefnir bws am
1.30 yng Nghroes y Waun ac 1.45
wrth y post.
CLWB 100 PLAID CYMRU
Dyma restr 0 enillwyr y Clwb 100 am
tis Mehetin, Gorffennaf ac Awst:
1. Eurig Wyn, Y Frenni; 2. Olwen
Williams,
Llidiart Wen; 3. Luned
Roberts, Swn y Gwynt.
1. Mrs Mary Vaughan Jones, Hafod y
Coed; Haydn Jones. Rhandir Mwyn;
Die Jones, Llwyn Onn
1. Mrs Mwynwen Jones. 2 Tref Eilian;
2. Mr Gwynn Davies, Bryn Eithin; 3.
Mr Gwilym Hughes, Tref Eilian.
EISTEDDFODAU YR ARDAL
Dyddiadau Pwysig
Dydd Gwener, Hydref 25ain - dyma'r
dvddiad olaf I dderbyn y cynnyrch
IIenyddol, a'r llinell goll.
Dydd Mercher, Hydref 29ain - yn yr
Ysgol Gynradd fe fydd y cynnyrch
coqtruo, gwa.th IIaw, gwau a gwn'io,
arlunio a'r ffotograffiaeth yn cael eu
beirniadu.
Dewch a'ch cynnyrch
erbyn 6 o'r gloch os gwelwch yn dda.
Eleni eto fe fydd yn bosibl ichwi gael
paned a chacen rhwng y ddau
gyfarfod yng nghaffi'r Eisteddfod, ac
fe fydd y pwyllgor yn ddiolchgar 0
unrhyw gyfraniad tuag ato.
Penderfynnodd y pwyllgor mai o'r
lIyfr 'Ystafell Ddirgel' gan Marion
Eames, y dewisir y darn darllen ar y
pryd yn y gystadleuaeth 15-18 oed.
Os oes rhywun yn berchen ar y !lyfr
"Dial Dau" gan Ifor Owen, ac yn
fodlon rhoi ei fenthyg inni, a wnewch
chwi gysylltu
Nan Roberts. Pant
Aton. neu Olwen Williams, Llidiart
Wen, os gwelwch yn dda.

a
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CRONFA CANOLFAN WAUNFAWA
Dyma restr 0 enillwyr y Clwb 300 am
tis Awst:
1 (40 Mr Catt, Smithy Garage; 2. (25
Mrs Bracegirdle. 21 Tref Eilian; 3. (10
Mrs Beryl Jones. Dol y Coed.
lLONGYFAACHIADAU:
I Mr a Mrs
Thomas
Hughie
Williams,
Llwydiarth, ar fod yn daid a nain.
Ganwyd mab, Eigan, i Delyth a
Michael.
I Judith ae Alan Hughes, Llys Menai,
ar enedigaeth merch fach, chwaer i
Elin, Cer. a Ffion, ac i Mrs Helen
Jones, Dolerddl, ar fod yn nain eto.
I Gwenan Wyn Jones, Glyn Ceris, ar
Iwyddo yn ei arholiad piano Gradd 3
gyda theilyngdod.
DIOLCH' Dymuna Mr Bob Eagleston,
Tremallt, ddiolch 0 galon i bawb a
gyfranodd ym mhob ffordd i wneud
Ras yr Antur yn IIwyddiant ysgubol.
CYDYMDEIML WN yn fawr a Mr W M
Catt, Awel-y-Mor, ar golli priod.
YN YR YSBYTY' Anfonwn eln cofion
at Mr Idris Owen, Llys Awel a
Chapten Jackson, Trigfa, sydd yn yr
ysbyty. Dymunwn Iwyr wellhad buan
iddynt.
ADREF O'R YSBYTY' Da ywgweld Mr
Robert Lewis Parry, Rhes Eilian, adref
o'r ysbyty Gobeithio ei fod yn parhau
i wella

18

Dymuniadau gorau i Miss Gwladys
Lewis, ,Ardref, ar 61 derbyn triniaeth
yn Ysbyty Gwynedd.
DYMUNIADAU GORAU: i Mrs R E
Jones,
Bryn
Derwen,
a r ei
hymddeoliad fel athrawes ysgol Sui
yng Nghapel Bethel Diolch iddi am
roi blynyddoedd 0 wasanaeth diflino.
SEFYDLIAD Y MERCHED
Cynhaliwyd
cyfarfod
0 gangen
Waunfawr 0 Sefydliad y Merched yn
Festri Capel Croesywaun nos lau,
Medi 4ydd. Croesawyd
aelodau
newydd - Mrs Duncan, Mrs Ham a
Mrs Elen Jones - gan y lIywydd Mrs
Pat Parry.
Darllenwyd y eofnodion a'r Llythyr
Misol a rhoddwyd
manylion
o'r
dosbarthiadau a'r cyfarfodydd sydd
yn yr arfaeth ar gyfer y gaeaf.
Miss Smith, 0 Gricieth, oedd y
siaradwr
gwadd,
a rhoddodd
arddangosiad 0 frodio Swistirot ae
impio gwalth gweu. Mwynhaodd
pawb y noson a diolchwyd i Miss
Smith gan Mrs Southworth.
Enillwyd y raffl gan Mrs Southworth
- roedd y wobr wedi ei rhoi gan Mrs
Smith
Mrs K Wynn Jones a Mrs Smith oedd
yn gyfrifol am y lIuniaeth.
8ydd y cyfarfod nesaf nos tau, Hydref
2, pryd y dysgwylir aelod 0 Gyngor
Gwynedd ar Gytfuriau i roi darlith.
YR YSGOl FEITHRIN
Fore dydd
Gwener,
Awst
29,
mentrodd criw 0 famau a phlant bach
draw i Lanberis i gymryd rhan fechan
mewn rhaglen ysgafn oedd yn cael ei
ffilrruo gan Gwmni Ffilmiau'r Nant.
Anturiaethau dau ddyn huten ia oedd
thema'r ston. a chafodd pawb hwyl
i'w ryfeddu a 1I0nd eu boliau 0 hufen
ia. Diolch i Ffilrruau'r Nant am y
profiad difyr a chyfle i ennill arian ar
gyfer yr Ysgol Feithrin.
Bu'r Ysgol Feithrin yn gyfrifol am
redeg caff ar ddiwrnod Ras yr Antur
ar y 6ed 0 Fedi. Cafwyd pnawn prysur
yn disychedu'r rhedwyr blinedig a'r
rhai oedd wedi dod ynghyd i'w
eefnogi. Enillwyd y gystadleuaeth
pwysau'r gacen gan Mrs Gwendoline
Rowlands, y ddol gan Mrs Jean
Jones, a gwobr Ynys y Trysor gan
Eleri Jones 0 Benisarwaun. Diolch i
Antur Waunfawr am y cyfle I gymryd
rhan yn y diwrnod cofiadwy hwn ac i
bawb
am
eu
cefnogaeth.
Gwnaethpwyd
elw da i'r Ysgol
Feithrin
Cynheltr Noson Paned a Stondinau
nos Wener, Hydref 17eg am 6 30 p.m.
vn y Ganolfan
Croeso cynnes i bawb.
YR URDD
Dechreuodd tymor newydd yr Urdd
ar nos Fercher, Medi 10, pan ddaeth
criw da ynghyd i ymaelodi, ae i
gymryd rhan mewn cwis.
Nos Fercher, Medi 17eg trefnwyd
Helfa Drysor i'r plant gan John Huws,
Argoed. a ehawsant hwyl garw yn
dilyn y trywydd a osodwyd iddynt. Yr
enillwyr
oedd Leanne,
Kalley,
Awenna a lona. Diolch cynnes i John.
Nos Fercher,
Medi 24 bydd
Chwaraeon yn y Neuadd Fawr dan
ofal Mr Dafydd Owen, Llanrug.
Os oes gan unrhyw blentyn rhwng
8 a 12 oed awydd ymaelodi A'r Urdd
ac ymuno yn yr hwyl bob nos Fercher
rhwng 6 a 7 o'r gloch, mae croeso
mawr iddynt
Bydd y plant yn mynd I nofio ar
Hydref 15 i'r Ganolfan Chwaraeon
yng Nghaernarfon, ae ar Dachwedd
Sed byddwn yn trefnu Noson Guto
Ffowe i bawb o'r pentre, fel arler.
CLWB CHWARAEON'
Bwriedir
cynnal Noson Lawen yn y Ganolfan
nos Wener, Tachwedd 21 er budd
eronfa'r
clwb, a disgwylir
parti
Clychau'r Grug, Ffion Williams a'r
diddanwr J R Williams, Mochdre i

Llun gan W L Jones, Llann rc.
Rhes 61: O'r cbwttt: i'r dd - Ckf
d
Jones (Referee); Wil, 8ryn Go
Le
(Golgeidwad);
80b"
GI n
fo
Twm, Ty'n Twll.
gymryd
lIeol.

rhan ynghyd

a

r

Y GYMDEITHAS
lE
00
Darparwyd
rhaglen dd d(Jnrc~I'
gyfer tymor newydd o'r G
"hllS
Lenyddol sydd yn cych ....
Hydref 27 yn y Ganolfan pa
darlith
gan Mr Oyf c: e
Pencaenewydd
chyn - newyddiadurwr
r
Bydd Mr Evans yn rho
boblogaidd
a diddan ar
diweddar Bob Owen, creesee
y bu i Dyfed Evans ysgr
amdano. Llywydd y noso
Gwynn
Davies,
ac
no
I
gefnogaeth
dda el n
r
Gymdeithas. sydd heb os ~'"e.a;
ennill ei phlwyf gan i dros 70
lIynedd.
LLONGYFARCHIADAU
I Bryn Griffiths, Gorff~"C;flll
briodas
Linda Owen 0 L

a

I John a Sioned Glyn, 2 S
ar enedigaeth mab b~cha
I Harry ae Eirlys,
enedigaeth merch.

Bry

MERCHED Y WAWA
25, dechreuodd lymor
0
Ferched y Wawr gyda n 0
iawn yng nghwmnl ca
Gwynant. 'Aoedd donIe ..
ymysg y gangen y..-ah :dedi
c
aethant a ni i frwydr
oed! Diolchodd Miss Bes"~~1A
gynnes iawn iddynt ae
pwyllgar am drefnu lIuniscth
iawn sr ein cyfer. En I
r'''TII
rhoddedig gan 'ris Ow n
0
Lloyd Yn ystod y noson
odd
Llywydd, Mrs Glenvs
m
waeledd Mrs C Pritchard
s
A
Owen, Tref Eilian, a phe d rl
d
anfon ein coflon styn!
d'~~
gwellhad buan Iddynt
Cynhelir y cyfarfod ne af r H dref
30, yng nghwmnl Eluneo Ro rts a
Gill Brown. yn par to 8r yf r V
Nadolig Bydd bwrdd 10es a Ph" n y
noson yma. (Sylwer bod
d dd ad
wedi newid y m.s yms oherwydd
gwyliau hanner tymor sy n d sg n ar
ein diwrnad arferol)
YA AELWYD: Bu cr~wr Aelwyd ar
ddau drip go ddifyr s gwahanol yn
ddiweddar. Ar y pedwerydd sr ddeg
a Fedi aeth lIand bws I Alton Towers
(.. wei pawb ond Meirion ae Alwyn,
a ddaliodd y bws yn Llanfairfechan.
diolch i Cyril Fittipaldi!).
Yr ail drip oedd taith i ben yr
Wyddfa yng ngolau'r LLEUAD Fedi.

Rhes flaen: O'r chwith i'r dde - Yr ail
yn y rhes 8 Wil, 8ryn Go/au, Guto
Priory;
Now
Tom,' Ifan Jones,
Collfryn, Huw Huws; Robin Morris,
Cyrnant Lodge; a Robin Teras.
Ooedd neb o'r criw wedi bod i fyny ar
naw nos olau o'r blaen ae roedd yn
brotiad newydd iawn iddynt. Cafwyd
talth
ddi-drafferth
a gwelwyd
gwawno bythgofiadwy.
LLO GYFARCHION: I Alun Williams,
Bro Waun, ar ennill ywobr gyntaf ar y
brlf unawd yn Eisteddfod Llithfaen ar
Fed. 6ed. Cafodd hefyd ail wobr ar y
Glin Werin, trydedd wobr ar yr Emyn
Don a gwobr gyntaf gyda Humphrey
Jones. Betws Garmon ar y ddeuawd.
umphrey Jones gafodd y wobr
9 ntaf ar y GAn Werin, ae ail wobr ar
r unawd. Yn yr un eisteddfod,
entllodd Meira Turner, Collfryn, yr ail
obr ar y Brif Adroddiad;
ac yn
steddfod Butlins ar Fedi 27aln,
unwaith eto enillodd yr ail wobr ar y
br f adroddiad.
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D;m un dllsg rhy fych,n,
Dim un d8$(Jrhy f,wr ..

y Parch Emlyn Richards, Cemaes.

MERCHER, 1: LLANRUG: Cangen
Plaid Cymru - Noson yng nghwmni
Mr Dafydd Wigley AS.
WAUNFAWR: Adran yr Urdd,
CWM-Y-GlO:
Clwb y Mamau Arddangosfa 0 Emau
lLANBERIS; Clwb y Mamau.
lau, 2: BETHEL: Noson ymaelodi yr
Urdd yn y Neuadd am 6.00
WAUNFAWR: Sefydliad y Mercheddarlith ar Gyffuriau.
Gwener, 3: YR ARDAL: Clwb Eryd
yng Nghwesty'r Gwynedd am 7.30Darlith gan Mr Emyr Price. Bethel.
LLANBERIS: Te yr Henoed.
DEINIOLEN: Bingo yn Ystfell y
Seindorf am 8.00
BETHEL: Disgo i'r plant yn y Neuadd.
Yr elw er budd Cronfa'r Eisteddfod
Sadwrn, 4: DE1NIOLEN: 'Operation
Sport' yn y Ganolfan 010.00 tan 1.00
Sui, 5: BETHEL: Cymanfa Ganu yn
Eglwys Santes Fair am 7 00 yng
nghwmni
Cor Meibion
Oyffryn
Nantlle.
PENISARWAUN:
Gwasanaeth
Cymdeithasol y Beiblau yn Eglwys
Santes Helen am 2.00
Cymanfa Ganu am 6.00
Llun, 6: OEINIOLEN: Sefydliad y
Merched.
Mawrth, 7: BETHEL: Bore a Noson
Goffi yn yr Ysgoldy gyda'r enw tuag
at Gronfa'r Spastics
Mercher, 8: BETHEL: Merched y
Wawr - Noson yng nghwmnl Mrs
McShane.
WAUNFAWR: Adran yr Urdd.
LLANRUG: Y Gymdeithas Undebol
yn Festri Pontllyfni - y siaradwr fydd

•

lau,
9: YR AROAL:
Noson
'Sganiwrama' yng nghwmni Ffyliaid
y Fro yn Ysgol Brynrefail am 7.30.
BETHEL: Adran yr Urdd - Noson yng
nghwmni Mr Selwyn Jones.
WAUNFAWR: Clwb Gwyrfal
Gwener, 10: OEINIOLEN: Bingo yn
Ystafell y Seindorf am 8.00
BETHEL: Cyfarfod Cyhoeddus yn y
Neuadd am 7.00 i sefydlu Pwyllgor
Apel v Sganiwr.
LLANBERIS: 'Bingo a Bwyd' er budd
Clwb yr Henoed yng Ngwesty'r
Gwynedd am 7.30.
BETHEL: Ffair Hydref gan Glwb y
Mamau.

Sadwrn, 11: OEINIOlEN: 'Operation
Sport' yn y Ganolfan 01000 tan 1,00
YR ARDAL: Cyfarfod arbenruq lawn i
gofio Harri Gwyn ym Mhlas Menal,
Caernarfon am 10.30 am. Wedi el
drefnu gan yr Academi Gymreig
Mawrth, 14: lLANRUG: Merched y
Wawr - Rol Williams, Waunfawr yn
s6n am Dr&n bach yr Wyddfa.
Mercher. 15: WAUNFAWR: Adran yr
Urdd yn ymweld a Chanolfan Hamdden Caernarfon.
DEINIOLEN Menter Chwaraeon Cyfarfod yn y Ganolfan am 7.00
lau, 16 LLANRUG: Cvmdeithas
lenyddol Capel Mawr - noson yng
nghwmni Parti Glannau Menai.
Cymdeithas
Chwiorydd
Pontrhythallt.
Gwener, 17: PENISARWAUN: Gyrfa
Chwist er budd Cronfa Atgyweirio
Eglwys Santes Helen yn Neuadd yr
Eglwys am 7.30
LLANBERIS: Te yr Henoed
DEINI01EN: Bingo yn Ystafell y
Seindorf am 8.00
CAEATHRO: Cangen Plaid Cymru Noson 'Doniau Lleol' vn yr Hen
Ysgol, Bontnewydd

CLWB COOl PWYSAU
PWER DINORWIG

WAUNFAWR: Noson Paned a Stondinau am 6.30 yn y Ganolfan er budd
yr Ysgol Feithrin.
Sadwrn 18: OEIN10LEN: 'Operation
Sport' yn y Ganolfan 010.00 tan 1 00
Llun 20: PENISARWAUN: 'Ffair Hydref yn Neuadd yr Eglwys am 6.30, Yr
elw er budd yr Eglwys.
Mawrth, 21: LLANRUG: Y Gymdeithas Undebol
PENISARWAUN: Clwb yr Heulwen
Mercher. 22: WAUNFAWR: Adran yr
Urdd
lau, 23: WAUNFAWR: Clwb Gwyrfai
Gwener, 24: OEINIOLEN: Eisteddfod
Gadeiriol Gwaun Gynfi
Sadwrn 25: OEINIOLEN: Eisteddfod
Gadeinol Gwaun Gynfi
llun. 27: WAUNFAWR: Y Gymdeithas Lenyddol yn y Ganolfan -

ADRODDIAD AR
GYNNVDD V CLWB
Nid chwarae ar eiriau yw'r bwriad,
ond dengys llwyddiant y Clwb Codi
Pwysau P\\er. os yn wir dyna'r
cyfieithiad 0 'power lifting' ei fod yn
mynd 0 nertb i nerth
Yng Ngorffennaf, bu chwe aelod
o'r
clwb
y n eystadlu
ym
mhencampwriaeth
GW} nedd a
daeth pump ohonynt yn gyntaf a'r
Iiall
yn ail yn eu gwahanol
ddosbarthiadau. Yn y II un isod, yn y
rhes uchaf, o'r chwith i'r dde gweler
Haydn Williams, (67 a hanner kg
dosbarth lau - cyntaI); Raymond
Jones (87 a harmer kg - Cyntaf) a
Cemlyn Thomas (75kg - eyntaf).
Yn y rhes isaf, Gerwyn Jones (67 a
hanner kg - ail); Len Jones,
hyfforddwr y clwb (67 a banner kgcyntaf)
a
Jason
Jones
(60kgdosbarth lau - cyntaf).
Ym Mehefin, daeth yr anrhydedd
am yr ail flwyddyn yn olynnol, I Len,
Raymond a Gerwyn i gynrychioli
GogJedd C} mru yn erbyn y De, ac i
goroni'r holl lwyddiant, dewiswy d
Len ) n aelod 0 garfan tim Cod)
P"1 au C) mru.
Ym rnhencarnpw riaeth Gogledd
Cvmru,
vrn mis Awst, vn rhvfedd
,_"
iawn, } r un oedd ) r ~stadegau pump cyntaf ac un ail ym) sg y
chwech fu'n cystadlu dros y Clwb, a
hwy yn naturiol oedd ) rnwyaf
llwyddiannus o'r hoi I dirnau. Daeth
Haydn Williams yn ail yn y dosbarth
67 a hanner kg, a buddugol fu Ian
Roberts (67 a hanner kg dosbarth
lau), Len Jones (60kg), Terry
Evans
(52kg
dosbarth
lau),
Raymond Jones (82 a hanner kg) a
Gerwyn JODes (67 a hanner kg)

-.

AeJodau ifanc y Clwb yn dangos eu rystysgrifau

Oarlith gan Mr Oyfed Evans. Pencaenewydd ar hanes Bob Owen,
Croesor.
Mercher 29: WAUNFAWR: Adran yr
Urdd
lau, 30: LLANBERIS: Sefydhad y
Merched
Gwener31: PENISARWAUN: Cystadleuaeth Calangaeaf yn Neuadd yr
Eglwys
llANBERIS' Te yr Henoed
OEINIOlEN: Bingo yn Ystafell y
Semdorf am 800
OYDDIAU I'W COFIO
Tachwedd 1. Eisteddfod Bethel
Tachwedd 16: Gwasanaeth Sui yr
Urdd yn Waunfawr
Tachwedd 21: Ffair Nadolig Clwb yr
Henoed, llanberis
Tachwedd 21. Noson Lawen yng
Nghanolfan Waunfawr.

Gyda'i lygaid ar ddyfodol y Clwb,
mae Len Jones hefyd yn awyddus
dros ben i annog ieuenctid yr ardal i
yrngymeryd a'r sbort ; ac fel y gweler
yn y darlun.
b u nifer
yn
l l w y d d i a n n u s , gan
ennill
tystysgrifau gradd. Yn y rhcs uehaf.
o'r chwith i'r dde; Melvin Brookes,
Darren Parrv.• Malcolm Griffiths,
Terry Evans a Kevin Jones. Yn
sefyll o'u blaen, Daryl Williams,
Jonathan
Fraser
Jones.
Neil
Williams.
Kevin
Cyster
a
Christopher Allen.
Dymunwn
bob llwyddiant
i'r
Clwb yn y dyfodol. gan hyderu y
cawn glywcd mwy am eu campau yn
ystod y tyrnor.

Mae mwy 0 ddewis
nag erioed gan

JOHN A ROBERTA
GRIFFITH

Y STORFA
SGWAR LLANRUG
Ffon: Caernarfon 2790
Bwydydd, Llysiau,
Diodydd, Gwlan Sirdar,
Patrymau, Gweill Aero
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 ftan - fe'i
danfonwn at eich drws

TAC

UNRHYW AMSER·UNRHVW

BELLTER

A

on
Rhai 0 dlysau pencampwyr cryf Oinorwig.
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PYSGOTA
CLWB PEL-DROED LLANBERIS
Draw I Lauber y mts hwn igael clpolwg ar weithgareddau'r Locomotives,
ac i adnabod yebydig ar y rbai sy'o gysyUtiedig i'r elwb.
Does angen fawr 0 ddyebymyg i sylweddoli mai o'r rraith mai ewmni Lein
Fach yr Wyddfa sy'n noddi'r elwb y daw'r eow. Daeth hyn yn arferiad pur
gyffredin dros y blynyddoedd diwetbaf, ae y mae De i ddioleb i'r ewmnJau a'r
serydliadau lleol am gefnogi'r clybiau drwy eu dilladu ae arddangos ar y
crysau eu harwyddlunJau. Cwmni Lein Y Llyn rhoddodd y diUad iddyot .
Fel y gwyr pawb ru'n moduro heibio i'r cae'o ddiweddar, y mae'r gwaitb 0
adeiladu wal gerrig rbyngddo a'r ffordd yo prysuro rhagddo. Bu'r
elawdd-adeiladwyr,
a gyflogir dan gyollun yr MSC, yo brysur en rhai
mlsoedd a gobeitbir gorffen y gwaith yn fuan. Y elwb pel-droed sy'o gyfrifol
am bryou'r deunydd. Bydd byo yn hyrwyddo'r ffordd i yehwanegu oleiaf
ddwylath at led y cae, a thrwy hynny ddileu'r gwyn gyfYredlnol amdano, sef
ei fod yo rby gul.
Buddsoddwyd petb amser ae arian ar yr ystafelloedd newid hefyd, ae y
mae bellaeh bedair eawod i ymolchi tanddynt.

Ymunodd y clwb eleni a Cyngbrair Gwynedd a bu befyd gryn drafod ar
y posibtlrwydd 0 chwarae ail dim Ll a n b e r is , Pwllbeli
a thref
yng Nghyngrair Sain Caernarfon a'r Caernarfon. llogia Llanber yw'r tri
Cylch. Penderfynwyd o'r diwedd
arall, sef y mwyaf profiadol ohonynt
mai hybu ieuenctid y pentref fyddai i gyd, Percy Allen, gynt gyda
o'r budd mwyaf i ddyfodol y clwb, Watford, Bangor, Rhyl, Llanberis,
ac felly ail dim y pentref, fel petai,
Llanfairpwll
a Benllech.
John
yw'r ieuenctid dan 18 oed, sy'n Williams, Llanberis, Benllech a
chwarae yng Nghyngrair Iau Sain.
Llanrug, a Terence Griffiths fu'n

AdroddJad H.P. Hughes, Betbel
Bu'r Seiont hyd at ddechrau Medi yn 'sgota'n dda am eog a sewin i
gymharu i'r blyoyddoedd dJweddaf, er nad yw'r pysgod wedi gwastraffu
amser yn gwneud eu ffordd i ddJogelweb Llyn Padarn.
Y rhai fu'n ddigon ffodus i gael y pwys, a T. Brown, Caemarfon - 2

gloyw i'r Ian oedd Jim Carr,
Lla nberis - dau am 9 a 7 bwys.
Gwyndaf Jones, Llanrug - 2 am 7
bwys yr un - y pedwar 0 ardal Pont
Rhythallt. A Gibsberg, Bethel - 1
am 5 pwys. John Jones (John
Bwlcb), Penisarwaun - 1 am 10
pwys. M. Marris, Y Felinheli - 4 i
fyny i 12 pwys. Emyr Jones.
Deiniolen - 2 am 7 pwys yr un. Huw
Jones, Maes Tryfan - 2 am 7 a 9
pwys. T. Christy, Maes Tryfan - 2
am 9 a 5 pwys. Rhain i gyd 0 Bont
Rug i fyny at Crawia, hefyd daliwy d
nifer
rhwng
Pont
Rug
a
Chaernarfon. Daliodd N. Davies,
Caernarfon 2 am 7 bwys. G. Pape.
Caernarfon - 2 am 9 a 7 bwys. D.
Davies, Caernarfon - un am 5 pwys.
J. Griffith, Caernarfon - un am 7

Pencampwriaeth

am tua 7 bwys yr un.
Bu pysgota'r sewin befyd yn
eithriadol 0 dda yn enwedig 0
Crawia i lawr. Cafodd Clifford
Thomas, Felin, ddeunaw mewn
ychydig nosweithiau gyda'r gorau
yn 5 pwys.
Ers bJynyddoedd bellach, bu
lIawer 0 drafodaethau
i geisio
ffordd i roi gwaharddiad ar rwydo
eogiaid a sewin yng ngheg yr Afon
Seiont - y canlyniad
yw fod
Ysgrifennydd
Cymru
ar fin
arwyddo'r ddogfen fydd yn dod a
hyn I ryrn. yn obeithiol 0 1987
) mlaen. Felly yr arwyddion yw y
bydd llawer nwy o'r pysgod yma yn
rhedeg y Seiont, yn ogystal a'r
Llyfnwy, ble bydd gwaharddiad ar
rwydo masnachol hefyd.

Sg·io Ysgolion Cymru

Bu timan yn cynrychioU 23 0 ysgolion CJ mru yn cystadlu am y beocampwriaeth ar
lethr sych Pontypwl ar Fedi 2Oftd, a thim Vsgol Brynrefall ddaeth itr brig.
Nld dyma'r fro eynuf Itr ysgol gAel el choroni'n orau drwy Gymru, ae ftlly
dycbwtlyd I gael et arddangos yn y Neuadd tu banes y tlws a gynwynir gao gwmni
Hourmont. Daetb Umau eralll o'r ysgol yn ~"el'}dd
ae yn ddegfed yo yr un
gystadJeuaeth.
Mewn cysradleuaerh I unlg olio n,
Mhontypwl, gwahoddwyd y ddau
daeth ~rsty McCann yn all o'r holl
dim gorau o'r ysgol i gynrychioli
enerhod. a IlAarhew Ingle yn ail yn y
Cymru
yn Mhencampwrlaeth
dosb8rth I fechgyn dan 18 oed
sgollon Prydain yng Nghaeredin 8r
Sleven
Wroe
eniliodd
y
Ragfyr 6ed. Y lIynedd. yn yr un
9ysC8dleU8echI fechgyn dan 1~
oed,
gystadleuaeth, fe'u dyfarnwyd yr
Blloedd Tammy Massey 0 dan 13 oed
ysgol orau y tu allan i ffiniau'r Alban,
B dacth Michael 'tIt'roe yn drydydd
gan guro holl dimau Lloegr a
dan 15 oed.
Gogledd Iwerddon. Timau o'r Alban
Daeth buddugollaeth hefyd I CaItlin
ddaeth i'r pedwar safle cyntaf.
Wroe, sy'n ddisgybl yn Nhan y Coed,
Dymunwn bob Ilwyddiant iddynt, a
Penisarwaun, yn y dosbarth i blant
gobeithiwn
gyhoeddl
yn rhifyn
dan 11 oed.
lonawr o'r Eco, iddynt ddod i'r brig
o ganlyniad i'r IIwyddiant yn dros holl ysgolion Prydain.

°

Rhai 0 'sgwad' y tim cyntaf.

Iwan Williams.
brodor
o'r
pentref, fu'n gysylltiedig a'r clwb ers
blynyddocdd bellach yw'r rheolwr.
a chred fod ganddo garfan 0 20
chwaraewr a ddylai fod yn uchel
iawn yn y tab! erbyn diwedd y
tymor.
Y gol·geidwad yw David R
Griffiths, hogyn 0 Fon a phrofiad
ganddo 0 chwarae yng Nghyngrair
Goglcdd Cymru gyda T_lanfairpwl I a
PhwlJheli. Yn eilydd teilwng iddo
mae John Wyn Roberts, un o'r
pentref a fu'n ffyddlon i'r clwb am
flynyddoedd, ag eithrlo cyfnod b) r
yn Nefyn
Mae saith 0 gefnwyr yn y garfan,
sef 1010 Evans a Gareth P Jones, y
ddau 0 Lanberis, Robert John
Williams 0 Fethel, Iwan Evans, yr
ls-gaplen s)"n byw beIJach' yng
Ngbaernarfon a phrofiad ganddo
efo Pwllheli,
Caernarfon
a
Bethesda, Gwyndaf a Kevin Jones,
brodyr 0 Ddinorwig. y ddau wedi
chwarae i Gacrnarfon, Gwyndaf i
Bwllheli a Kevin i Lanrug. Kelvin
Jones 0 Lanberis vw'r
c;eithfed, mae
,
wedi cynrychioli Llanrug a Blaenau
Ffestiniog yn ogystal a Llanberis yn
y gorffennol. Mae hyn yn wir am yr
holl amddiffynwyr.
Yng nghanol y cae mae Peter
Roberts. brodor 0 Benygroes sydd
wedi ymgartrefu
bellach yng
Nghaernarfon. Pelt.: yw capten y
tim, a bu'n chwarae a Nantlle Vale,
Llanrug
a Llanfairpwll.
Daw
Gareth Wyn Jones 0 Fethel a bu'n
chwarae dros Caernarfon
Utd.,

ffyddlon i Lanberis drwy ei yrfa.
Y blaenwyr yw Bryn Williams o'r
Groeslon
(Tref Caernarfon),
Steven
Williams
0 Glynnog
(Nantlle Vale). Derfel Roberts 0
Gaernarfon (Tref Caernarfon a'r
Felinheli).
Richard Williams 0
Benygroes
(Nantlle
Vale a
Llanberis) a Neil Thomas Walmsley
- un 0 Lundain sydd newydd
ymsefydlu yn yr ardal ar 01 cyfnod
yn chwarac yn y drydedd adran yo
Awstralia!
Mae un dyn bach ar 01, ~cf
Gwilym Williams. beUach 0 Fethel.
ond Gwil bach Llanber fydd 0 am
weddill ei occ; H" n fydd y
pedwef) dd l} mor ar hugain iddo yn
cynrychloli'r
pentref! Tipyn 0
record ynte?
ArW) n Roberts ~" rheol" r ~ lim
ieuenctld ac ". mae vntau
"edi
casgJu carfan gref o'j g" mpas gan
gynnwys Terry Sa~ nor. Dylan
Roberts. Jason Roberts a Darren
Price 0 Lanbcris. 0 Fethel da\l,'
Alwyn Williams, Richard Sharpe,
Myfyr Jones ac Alan WiJliams.
Daw'r mwyafrif, yn rhyfedd iawn 0
Lanrug. sef Martin Williams. Pat
McGuiness, Bruce Johnson, Gareth
McGuiness, Dewi Morris, Chris V.
Owen a Gareth Parry. Yncwblhau'r
garfan mae Celrion Williams a
Dafydd
M Jones, y ddau 0
Benisarwaun.
Neil Roberts
0
Frynrefail a Gareth Rhys Roberts 0
Fangor.
Dymunwn bob llwyddianl i'r
cl\\'b drw} 'r tymor hir sydd o'i flaen.

Symudiad yn arwain at 961 gan y tim yn erbyn Harlech ar y 27fed 0 Fedi.

•...
Iwan Williams, rheolwr y tim cyntaf
a'l gapten, Peter Roberts.

Y tim ieuenctid yn chwilio am 901 yn
erbyn Bangor. Dilledir gan Westy'r
Fictoria.

MAE MWY 0 CHWARAEON AR DUDALEN
10 ac 11, 13 ac 19.

Atodiad S4C sr gyfer holl Bapurau
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Newidiadau yn Amserlen S40.
Actor tremor
Bias yr Heli
Bowen a'i Bartner

Cystadlaethau i ·Blant
ae i Oedolion

Bo·....en a Bobby Boyle

Bowen a 1 Banner
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PfCYN CHWARAEON
I'R 0 YSG WYR
'-----...;
n peth yw mynd ali 1
ddysgu Cymr aeg
Peth arall yw
ymgynefino
gelrlau a
thermau sy'n qysylltiediq
maes arbennig.
Gyda hyn mewn golwg mae

o'r cae chwarae ac ati yn
ogystal a throi at y lIyfryn am

S4Cwrthi'n paratoi pecyn i
ddysgwyr sydd am ddilyn y
rhaglen y Maes Ch warae yn

dylai fod yn barod erbyn canol
mis Medi
Dylid nodi nad pecyn ar
gyfer dysgu Cymraeg rei y
cyJryw fydd hwn ond dull 0
ddilyn y Maes Cbwerse yn
well drwy yrnqynefino a gelrfa

a

a

haws
Mae'r pecyn yn cynnwys
tap a llyfryn y gall y dysgwyr
sydd am ddilyn sylwebaeth
Huw Llywelyn Davies ar ryqbi,
dyweder, wrando ar eirfa yn
ymwneud a safleoedd y
chwaraewyr, enwau rhannau

8

qyfarwyddyd.
Lluniwyd y pecyn ar y cyd
gan Elen Rhys o'i CydB\t\fYllgor Addysg Cymraeg a'r
Uned lauh yrn Mhontypndd a

ch v.varaeon.
Bydd S4C yn cvhceddi mwy
o fanylion am y pecyn yn y
dyfadol agos.

BREUOOWYO SIANMERe. OWY-SEOO
Stan Thomas
cyflwynwraiq AI y Ftouid.
mae car modur yn
anqenrheidiol ar gyfer teithio
rhwnq el chartref yn Llandai
a i gwaith yng t~ghlos Sophia
bob dydd Ond I Sian, un 0
gyflwynwyr sefydlog S4C, md
gorchwyI Y'.v gyrru ond
mwynhad pur.
'Fe wnes ) ddysgu gyrru yn
ystod fy mlwyddyn olaf yng

Ngholeg y Brifysgol yn
Abertawe,' medd Sian. 'Aco'r
cychwyn cyntafrwy wedi 1010
gyrru.
Ei char cyntaf oedd hen gar
et thad, a eufeddodd wedi
iddo ef brynu Triumph
Dolomite
'Herald oedd e a 'doedd e

ddun mewn cyflwr da, a
dweud y lleiaf Roedd handl y
drws yn dod ban' a r bonet yn
COdI heb unrhyw rybudd Ac
un diwrnod pan oedd Dad yn

CAIS AM
SYLWEBW~
RYGBI

gyrru. fe daflwyd Mam yn
ddiseremorn ir sedd 61"
Pan ddeehreuodd Sian
weithio, prynodd Volkswagen
Golf a thn rms yn 61 fe'}

ae 'Y Maes

newidiodd am Sirocco

Chwarae' yn chwilio
am Huw Llywelyn
Davies arall
Mae Huw, wrth gwrs, yn
Ieistr ar sylwebu ar ryob: a
gobalth y rhaglen yw denu
eraill sydd a diddordeb rnewn
sylwebu 1 ymuno mewn
cystadleuaeth, syn cynmq
gwobr arbenruq lawn.
'Gwahoddwn sylwebwyr,
rhwng 15 a 22 oed, 1 fynd i
unrhyw gem rygbl a pharatol
lap 0 ddim m\foly na deng
munud a'l ddanfon aton ru,'
medd Geralnt Evans,
cynhyrchydd Y Maes Chwarae.
AI 01 gwrando ar y taplau a
dderbynnlr gwahoddlI y trl
gorau l'r gem y bydd Y Maes
Chwarae yn rhol sylw Iddl ar y
pryd.

111W

duo

Hyd yma mae Sian wedi bod
yn ddiqon ffodus iosgoi

unrhyw ddarnwain Er iddi
unwaith daro'r biben ddwr ar
adeilad S4C,
Fi oedd y cyntaf i wneud

hynny ond mae 'na lawer wedi
gwneud wedyn. Mae'r
Cyfarwyddwr, Mr Owen
Edwards, yn cwyno'n aml mod
i'n parcio'n tier gan fiOCIO
pawb Ac un bai arail, falle, yw
'mod i'n hoff 0 yrru'n gyftym.'
Yn ystod y gyfres newydd 0
Ar y Fiordd bydd Sffin yn cael

dulliau eraill 0
delthlo- mewnawvran ar
dren ac mewn cwch - ac Ie
galff hefyd gyfle 1 fwynhau
carnpau dwr.
calif gyfle hefyd 1 deithio
eyfle

1fwynhau

mewn Rolls Royce yn rali
flynyddol perchnoqion y ceir
urddasol hyn yn Swydd
Buckingham
Ond petai Sian yn cael
dewis unrhyw gar modur yrl Y
byd, beth fyddai hwnnw?
'Petal gen 1ddiaon 0 arian
Mercedes dwy-sedd A phetai
gen I allan mawr lawn,
Mercedes a drysau 'gull-wing'

amdani"
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Gwobr yl enillydd fydd
ymuno chnw r rhagJen wnh
ddarlledu'r gem rhwng Cymru
ae Iwerddon ar y Maes
Cenedlaethol ar 17 lona wr
Dy 1a1 unrhyw un sydd a
dlddordeb mewn cystadlu
ddanfan eu taplau 1.

a

Geraint Evans. Y Maes
Chwarae Aciran Chwaraeon,
Canolfan y BBC, Llandaf,
Caerdydd CFS 2YQ.
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