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Yng nghorff y papur yn fisol, bron, ceir adroddiadau am wahanol
weithgareddau codi arian. Mae "apel" yn air cyffredin iawn bellaeh,
ae nid yw'r rhifyn hwn yn ddim gwahanol. Mae Ilythyrwyr yn apelio
am arian i Steddfod Bro Madog; mae Iluniau ae adroddiadau am apel
Sganiwr i Ysbyty Gwynedd; mae Hywel Gwynfryn yn apelio am
gefnogaeth ariannol i Ddiwrnod y Plant Mewn Angen; ae y mae yr
Urdd yn lansio apel i druerniaid gwlad Mali.
Ond nid apel anannol sydd gennym m olygyddion a gweithwyr
eraill eysylltiedig a'r papur. Y eyfan sydd arnom ei angen yw
CYMORTH - eymorth i ddod a straeon diddorol i'n sylw ni, i blygu ae i
ddosbarthu'r papur. Yn bennaf 011, mae rhai swyddi allweddol yn
parhau heb eu lIenwi - yn enwedig swydd TREFNYOD PLYGU,
Diolehwn i Edward Elias am ofalu bod y trefniadau wedi eu gwneud
hyd y Nadolig Ond wedi hynny? Does neb bellach yn gofalu am
dudalen "Eeo'r Ifane", Pwy wnaiff7 Siawns nad oes rhywun yn y fro
yn barod i helpu i ysgwyddo'r baieh.

I
EISTEDDFODAU LLANRUG A GWAUN GYNFI

Dew! Tomos (chwich) a Dafydd Evan Morris, eniltwvr y Fedal Ryddls;th e'r
Gedetr yn Eisteddfod Llanrug a gynhaliwyd er Hydref 1 teg yn Neuadd Ysgol
Brynreteit.
Mae Dew; Tamos yn hen gyfarwydd ag ennill tlysau - mae etsoes wedi
ennill vn y Genedlaethol ar fwy nag un achlysur; ond mae'n enw cyfarwydd i'r
rhai sy'n dilyn y byd ehwaraeon hefyd, gan et fod yn enillydd amI mewn
gwahanol rasus rhedeg. Enillodd y Fedal yn Llanrug am sgwennu eyfres 0
deithlau cerdded yng Ngwynedd.
Dyma gadaJr gyntaf Dafydd Evan Morris o'r Colomendy ger Dinbych, sv'n
dilyn cwrs meddygaeth ym Manceln;on. Testun y gerdd a enillodd iddo'r
Gadair oedd "Ltwvbrsu".
Rhoddwyd cenmottseth uchel i'r ddau gan v beimied. y Prifardd Moses Glvn
Jones, Canmolodd hefyd y seremoni, a oedd yng ngofal disgyblion hyn Ysgol
Brynrefail. Am y eanlyniadau Ilawn gweler tudalen 8.

Teithiodd Bardd Cadeiriol Eisteddfod Gwaun Gyntt 0 tro'r Genedlaethol i
bewtio'i gwobr nos Sadwrn, Hydref 25a"" Mrs Megan Lloyd [Ills 0
Abergwaun a gipiodd y gadalr am gerdd sr y testun "Diwydiant"
Roedd
pedwar vmqessydd am y gadalr, sef rhodd i'r eisteddlod gan Gwmnt Sling,
Deiniolen. Y betrnisd oedd Mr Selwyn Gntiitb, Penisarwaun, ae aelodau o'r
Urdd yn Neuuoten oedd yn gyfr;fol am y seremoni. Deeth Mrs Morgan Lloyd
Ellts , sylw'r byd barddol (i(lwy flynedd yn 61pan ddaeth yn ail am y Goron yn
EIsteddfod Genedlaethol Llanbedr POI)t Steffan.
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Pen George III ar un ocnr a'r hen Britannia er yr oehr ara/I gyda'r dvddied 1770
i'w weld yn eglur.
Daw llawer 0 ddarnau arian i'r amlwg yn y llefydd rhyfcddaf. rhai ohonynt
yn werthfawr iawn, ac eraill yn ddim ond hen geiniogau. Dyna feddyliodd

Mr George Jones, Alit Goch, Ceunant, Llanberis pan ddaeth ar draws 'hen
geiniog' yn yr ardd. Ar 61 glanhau'r pridd oddi arni, sylwodd ar y dyddiad:
1770. Roedd yr 'hen geiniog' hon yn hen iawn! Dros ddau cant oed!
Ond ai ceiniog ydyw? Credwn fod ceiniogau George III wedi eu bathu 0
1797 ymlaen (yr hen ral trwm a elwid yn "cartwheels").
Ni fathwyd
ceiniogau George lIT ym 17700 gwbl. Tybed felly, ai dimai ydyw? Roedd
dimeiau'n cael eu bathu ym 1770. Dyna farn yr "Eco". Ond a wyddoch
chi'n wahanol?
•

mhentrefi'r (co, Mae cynghorau
IIcol wedi gwario, ail-wario
a
thrydydd
wario
ar d r w s i o
cysgodfannau bws a biniau sbwriel a
ddifrodwvd.
Mae cwvruon
.. vn dod
yn rheolaidd am talu poteli llefrith a
seddau cvhoeddus.
Ond mae'n
yrnddangos bellach fod y difrodi yTI
cael ei anelu at adeiladau.
Maluriwyd ffenestri yng NghapeJ
fan y Coed yn ddiweddar, ac yn y
Ilun gyferbyn. darlurnr y difrod a
wnaethpwyd I ffenest lliw yn Eglwys
Mihangel, Llanrug Amcangyfrifir
fod y gost 0 atgyweirio'r ffenestr
hon tua £500 - ac nid hon mo'r
ffenest gyntaf i'w thorn yn yr
egl\\ ys. Deallwn fod y troscddwyr
wedi cael mynediad i'r eglwys. ond
nad oedd dim wedi ei ddwyn.
Ar ltyn 0 bryd m ""1ddys a oes
cysylltiad rhwng y difrod hwn a'r
fandaleiddio
di-svnnw
,
... r fu'n
digwydd yn ddlwetltlar.

...

PlYGU'R ECO
RHIFYN RHAGFYR
Nos lau,
Tachwedd 27ain
am 6.00 o'r gloch
FESTRI CAPEL CaCH
LLANBERIS

GWAG SYMERA
Annwyl Olygydd,

RHIF 119
TACHWEDD
ArgraHwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Csernsrfon
Cyhoeddwyd gyd8 chymorth
Cymdeithss Ge/fyddydsu
Gog/edd Cymru

SWYDDOGION AGOHEBWYR
GOLYGYOO
NEWYOOION
CYFFREOINOL AC ERTHYGLAU:
Oatydd
Whiteside
Thomas,
Bron-y-Nant, Pontrhythallt, Llanrug.
(C'ton 3515)

GOL YGYOO NEWYOOION:
Amranwen
Lynch,
Gwyddfor,
Penisarwaun (Llanberis 870575).
GOLYGYOO CHWARAEON: Dafydd
Evans, Sycharth,
Penisarwaun
(Llanberis 872407)
OVOOIAOUR V MIS: Mrs. Jane
Roberts, 'Rallt 18af, 3 Peny Bont,
Ffordd Capel Coch, Llahberis.
(871561 )

FFOTOGRAFFYOO: Gwyndaf Jones,
60 Glanffynnon, Llanrug (C'fon 4669).
Gwyndaf
Hughes,
Glasgoed,
Llanrug. (C'fon 77263)
TREFNVDD HVSBVSEBION: John
Roberts, Bedw Gwynlon, Llanrug
(C'fon 5605)
TREFNVDD GWERTHIANT' Arwyn
Roberts, Hatle, Ffordd yr Orsaf,
l.lanrug (C fon 5510)
TREFNYOO ARIANNOL' Goronwy
Hughes Elthlnog
14 Afon Rhos,
Lion rug (C' fon 48391
TREFNYOO GWERTHIANT POST:
Mrs E. Whiteside Thomas, Dolwar,
Llanrug. (C'ton, 4778)
GOHEBWVR PENTREFI: Oyma'r bobl
I gysyillu it nhw yn elch ardaloedd:
BETHEL: Geral nt Errs, Cdgeran
(Portdrnorwlc 670726)
BRYNREFAIL:
Miss Lowri Prys
Roberts, Godre'r Coed. 870580.
CAEATHRO: Mrs Beryl Roberts,
Gerallt, Erw Wen. (Caernarfon 3536)
CEUNANT: Iran Parry, Morwel,
(Waunfawr 321)
CWM-Y·GLO: Mrs I ris Rowlands,
Glarafon (Llanberis 872275)
OEINIOLEN: W.O.Williams 6 Rhyd
fadog, De nlolen ILlanbens 871259)
OINORwtG: Mr D.J. Thomas, 8 Maes
Eillan. (870773)
LLANBERIS: lola Sellers, 13 Dol
Elidir, Llanberis.
LLANRUG:
Mrs Gillian Morris,
Annedd
Wen,
Tal-y-bont.
(Caernarfon 76075)
NANT PERIS: Mrs Mary Ft. Roberts,
Cerrig-y-drudion,
Nant Peris.

(871327)
PENISARWAU~: Mrs Ann Evans, 9
Sycharth, (Llanberis 872407) .
TAN-Y-COEO:
MISS Megan
HUrTlfJhrey~, 4 Tdi Tdn-y-coed
(Llanberis 870030)
WAUNFAWR: Mrs G. Jones, Rhandlr
Mwyn (Waunfawr 626)
TREFNYDO PLYGU:

Y RHIFYN NESAF
Oaw'r rhifyn nesaf o'r wasg
TACHWEDD 27ain
Oeunydd i law'r
golygyddion perth nasal
NOS FAWRTH
TACHWEDD 18fed
os gwelwch yn dda
2

CHWARELWYR
IWERDDON

AP~L
BRO MADOG

Annwyl Olygydd,
Tybed os y c{if ofyn am gymortn
eich darllenwyr? Derbyniais lythyr
y n d d i w e d d a r odd;
wrth
gy d-weithiwr yn Amgueddfa Werin
Ulster, yn trafod peth 0 hanes
chwareli llechi Swydd Down, gan
g a n o l b wy n t i o a r c h w a r e l i
Tullycavey
a Grey abbey, Bu'r
chwareli yma yn rhai digon pwysig
ar un adeg, ac fe ddenwy d ambell
Gymro 0 Wynedd yno: mae'n siwr
fod perchnogion y chwareli yll falch
o brofiad chwarelyddol y Cymry, ac
yn [odlon talu cyflogau atyniadol
iddynt.
o safbwynt Llanberts, fodd

bYllnag, diddorol oedd deall bod
yna gysyilliad rhwng y penlref a'r
ddwy chwarel yma, Y chwarelwr
cyntaf i fynd yno 0 Lanberis oedd
Huw (neu Hugh) Williams, a aerh i
Ulster yn )' ] 850'au cynnar, ac a
briododd ferch leol, Catherine
Semple, yn yr Eglwys Anglicanaidd
ym mhentref Greyabbey yn 1855.
Tad Huw Williams oedd Richard
Willialns, eto 0 Lallberis, ac Inae yna
rywfaint 0 dystlolaerh s)'dd yn
awgrymu bod Ric/tard WiLliams •vn
s~'_\lddog Ilell .' II farc;~ r ) n lin 0
ell .~'areli e.' lell Llanberis. Den~'s
f)'Sf)'sgrif pr:iodas IIu l~~\illiams mal
"510ft' dresser" oedd e. alkedlgal!1h
)lltuu \n cl'karel,
k)dd DOkn
I), cht~elodd I Lanberls
,da',
K ralg a', delilu ifallc, \ n J 5 • ond
cadi' vd cJJ~\ Ilrlad
g_vda'r
feul,l-.\'/Ig-"gh)'!railll, ac fel/)' y daelll
staff AlngLleddfa Ulster 0 Il>ldi nifer
o luniau hY/10d ddiddoro/ 0 ch wareli
cylch LLanberis, wedi eu trysori (i'u
gwarchod gall deuluoedd yn Ulster.
Yn amlwg. felly, fe hoffwn wybod
mw)' aln HLIW Willianls,
am
Catllerille, ei K'raig, ac arn y reu/u
c)'fan. Oes Ulllleu f ...,), 0 ddarllenwyr
Eco'r Wydllfa'/l g.vfarwydd 0 hanes
)' reu/Li, neu )-'11 g ...·Ybod r.\lWbelh am
g_vsylltlad rh.vllg teLI/uOe(td )' eylcll
} ,na a rheuluoedd J'/I Ulster )'n y
gallri! ddi K'er}taf! Pefaech cyslal 0' m
!fonio, neu .}'sgrlfennu ataf, vna fe
drosglH.'ydda/ '!,or }ra'les i o/aL fy
ngll}'d-~veitlll.vr }'Il Ulster, a da,,/on
peril o'r I,alles i'a' g)'hoeddi yn eich

.

Dydw i ddim yn bwriadu croesi
cwils hefo SYL WEBYDD,
sydd
~ edi newid ei enw y mis yma. Mi
fasa ,,"n fy nghuro i or wneud
pastiche yn unig, ac mae hi'n amlwg
na ~,r 0 fawr ddim am reolau
elfeno! llen ddiaeth. Un peth yw
creu rhyddiauh 0 dan ffugenu; p eth
g ...ahanol ,a ...n yw cyfeirio at
berson, )n en~ edig yn gyhoeddus
mewn print, a hvnny 0 gysgod y
llwyni. A dyma'r tro cynta i mi sylwi

~

popur,

Gall (l{fioLc}1 )'11 Jawr aln eich
cynlorth,
Yr eiddoch .vn gy~vir,
Dafydd Roberts,
Alngueddfa Lechi Cymru,
Y Gi/facll Ddu,
L/anberis.
GWYL DDRAMA Y PENTAN
Eleni eto yn gysylltiedig a Gwyl
Ddrama y Pentan, papur bro
Oyffryn Conwy a'r Glannau, bydd
cystadleuaeth ysgrifennu drama fer.
addas ar gyfer ei pherfformio meWD
Gwyl Ddrama papurau bro.
Y beirniad fydd Mrs Nansi
Pritchard, Sarnau. a cynigir gwobr 0
£50 a Thlws y Pentan i'w gadw am
flwyddyn,
Ceir many lion pellach gan yr
ysgrifcnyddes, Ann Jones, Pant y
Carw, Llannvst, Gwynedd, LL26
OPW. Ff6n: Llanrwst 640503.

Annwyl Olygydd,
Mae rhai ardaloedd 0 fewn
cylchrediad eich. iJpur Bro 0 fewn
talgylch Eisteddfod Bro Madog a
tharged ariannol wedi ei nodi yn 61
poblogaeth y cymunedau. Hyd yn
hyn, braidd yn siomedig yw'r
yma teb a gan fod yr amser yn
cerdded ymlaen yn gyflym, tybed a
oes modd gwneud apel trwy eich
papur bro am gefnogaeth ariannol
i'r Eisteddfod Genedlaethol.
Buasem yn falch pe sefydlid
lVyllgorau Apel yn yr ardaloedd
hynny sydd heb ddangos diddordeb
hyd yma.
Sylw e d dolir
fod g ofy nio n
ariannol
trwm
ar
bob
ardal
ond
, ,
.
rwy n Slcr y cylunwch fod yr
Eisteddfod yn Wyl unigryw inni'r
Cymry ac yn werth ei chadw.
Byddai cyfeillion Bro Madog yn
gwerthfawrogi'n lawr pe bai Eco'r
Wyddfa
yn tYlznu
sylw
y
darllennwyr, ac yn arbennig y rhai
Ilynny sydd a diw)'lliant a pharh{id
yr iairhGynlraeg _vn agos al eu calon
al ~V cais hk'n 0 gael c)ieillion ;
seh'dlLI M')'/Igorau Ape/.
D) ma dargedl rhal arda/oedd
s)dd 0 fe'kn elch qlchredwd
C)muned Llanbe~£2
500
C)muned '\aunfa"r£1 50
Clmuned Uanrug- £2,000
H deral> cakn elch cefnogaeth.
Yn 8) kir iakn
W R Jones,
T) 'n y Bane,
Llafldecwyn,
Talsarnau,
GWYfJedd.

yr arferiad ,rna }n cael ei feithrin
yn yr Eco. Chl) :H.~UI ddim s6n fod y
go/ygyddzon '" edi or} i crefu ar
ohebwr i roi ef en" 0 r blaen- a
ar

hynny ar goedd
Beth bynnag, mae 0 k edi
chwyldroi fy mywyd r Os r oedd
'na un neu ddau diarffordd heb
wybod pwy oedd YG "'ALCH ,61
)'r holl flynyddoedd 0 gyfrannu,
mae nhw'n gwybod be/lach. Ond
nid dyna fy mhrydar i. Beth "na I
rwan? Roedd o'n enw mor hk') Ius

CEFNOGWYR
Y GYMRAEG
Cefnogwyr y Gylnraeg
Annwyl O/)'gydd
eyfarfod Blynyddo/ Rhallbarth
Gw_vnedd 0 CEFN
Hofi":11 ar raIl Cefil wallodd
caredigion )' G)'tflraeg i G>'far/od
BlYI1)'ddol Cefrrytlg NglvYlledd, flOS
Wener, H_vdref 3Jam 70" g/och _VII
Ystafell Oyfarfod .\In adei/ad }'r
l,1stitiK-,t)'ng IVg/laerllar!oll.
'Woecroeso Cl'IlneS
i aelodau hen
•
a Ire)v}·dd.
Dalier lIeb laesu dlvylo
Yr eiddocll }'n gy~"ir,
ELeri Carrog
Ysgrifellllydd Gweitllredol
C.'efn
8 Ri,es Segolll1Um
Caer/lar/ol,.

i'w ddefnyddio pan oeddwn i'n cael
fy nal yrl rhoi fy Ilaw or betha yn \'
siopa neu gael genod i drwbwl. •
Os yw talentau', croniclwr )lma
yn ef gyfyngu i ddatblygu ei thesIS ;
gyfeiriad mor ddibwrpas, Ph'y s)"n
mynd i rOl sylw i'w syniadau pan
mae'n paldaruo am y 'mewnfudion
S) 'n din is trio ein bodolaeth .. 'ac
)n ) blaen. Y fo ydy', e)'nto i
fab"')~adll eu dul/iau Ilechwraidd
M:H. Bm no geisith 0 efe/ychu',
'elmn ifane p)'bur' 'no Inae o'n
mU)d arno eu Iled,nygu rrlor
[alloT,rhein) S}dd )'n datga/l eu bam
n ddwfn DC 'on8"eirlzrectu arllOfo
\n Jr aml:H. gefn d)dd go/au.
Ond mae 0 K edi creu Ilwvl ;
alnT) k nlae'n rhaid. Ii (Idal'tll' 'Ila
rh)'K' hen swadi i fy llgl') Ilab i )'
diwrnod o'r blaen, )'n m)'n/IU rna; /0
oedd SYLWEBYDD.
Wn i ddim
oedd 0 mewn diod a'i peidio. (Mae
SYL WEBYDD ynpotiomeddafo),
ond choelia i b)'th iddo fo ddeud ar
rllYw sgwrs ei lod 0 wedi bod i fyny
'Ina rhyw gyda'r nos hefo rhen wratg
yn stagio fy lnwthyn :. (,\,fae
ganddyn nhw w>'nab i rh)'wbath, rai
ohonyn nhK' wedi m)'/ld). Ond plVy
_vdJ.v i i nabod ci oddi ~t'rtll ei
gyllf/on. Mae pai ...'b Isio bod )'Il
rhywun. Os ma; hocedwr oedd 0 ,
nlae 'na fw) 0 ruddin o'i g~,'mpas 0
na'r maco; ei hLlrr;mae hVllnv arni
IIi.
y,t fJ):dd/on
Joh" E WilllOlllS
Mae'r ddadl hon bellach yn crwydro
o'r prif bwyntiau a wnaed yn y
llythyr gwreiddioJ. Cadwer at y
ffeithiau 0 hyn YlnJaen. (Gol )

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR

SIMNEIAU GWAEL1 CRACIAU1
'"
MWG A HOGLA' TARO PERYGLUS7

Cysylltwch

a

Dave Wood

IINSULAFLUE'
Yr Arbenigwr ar leinio simneiau

FRON HEULOG, DINORWIG
Ff6n: Llanberis 871376

PAPURAU PAWB

I'R MELINAU ER MWVN MALI

"RARGIAN FAWR!"

Yn ystod y mlsoedd nesaf fe fydd aelodau'r Urdd fel nytbaid 0 forgrug, yn
igamogam ar hyd a Ued strydoedd wrthl'n brysur yo casglu tunnelU 0 bapur
wast. 8yddant yn eludo'r papur I'w storlo yng ngbanolfan yr Adran neu'r
Aelwyd, eyn el drosglwyddo i rwydwaitb 0 ganolfanoau mwy ym mhob
rhaobarth. 8ydd y mynydd 0 bapur yo ei dro yn cael ei wertbu iFasnaebwyr
Papur Wast ar hyd ailed y wlad. Dyma walth 5Y'0 golygu llawer 0 amser ac
ymdreeb, a dlferioo 0 cbwys- ond igyd er mwyn elo cyd-ddyn, seftrigoHon
un 0 wledydd tlotaf uo y byd - gwlad Mali - sydd wedi ei IleoU ar rnn
ddeheuol anialdir y Sahara. Cetr disgrifiad byw o'r wlad a'i pbobJ yo Ilyfr
Stephen Grimth "Teithio'r Sahel", 0 Wasg y Lolfa, 1986.
Bu'r Urdd mewn trafodaethau
a
mudiad Cymorth Cristnogol sydd a 1) Papurau new ydd a papur o'r un
prosiectau pendant i'w cefnogi yma:
ansawdd, e.e. 'Radio Times'
Cynllun Iechyd, Gweithdy i'r Anabl
2) Cylchgronnau 0 unrhyw fath
a Chynllun Gwared Sbwriel yn
3) Papur Swyddfa
nhref Timbuktu.
4) Papur
Cornpiwtar
wast
Ers bJynyddoedd bu cynlluniau i (CC Print-outs")
gefnogi'r bobl i oresgyn effeithiau
Medrwch roi help Haw i'r gangen
eu newyn
a'u tlodi.
Ni fu'r
leol drwv helpu i ddidoli'r gwahanol
cynlluniau hyn mor llwyddiannus ag fathau 0 bapur a'i bacio'n fwndeli,
y gobeithiwyd.
Heddiw
mae'r
cadw llwythi 0 bapur i'w gasglu
proiectau
a gynnigir
yn fwy
ganddynt,
neu os oes gennych
ymwybodolo
angen y bobl, am mai
adeilad gwag. ei gynnig fel canolfan
hwy eu hunain sy'n argymell y iddynt storio'r papur.
cynlluniau.
Gw e l Cymorth
Os ydych )-n gweld eich ffordd yn
Cristnogol y prosicctau
hyn fel
glir i gynnig unrhyw fath 0 gyrnorth
Pwy sy'n siarad ar y ffan gyda Ann Evans 0 Benlsarwau n7 Cewch yr ateb wrth
arwyddion
gobaith
pendant
i byddwn yn ddiolchgar iawn petaecb
wylio Rargian Flwr ar S4C nos lau, Tachwedd 13eg am 7.30
yn cysylltu a Swyddog Datblygu
drigolion gwlad sydd wedi dioddef
Bydd Gari Williams hefyd yn cyflwyno tim 0 Ictorion sydd wedi bod 0
am flynyddoedd maith.
lleol yr Urdd.
amgylch Cymru yn tynnu coes y cyhoedd. Yn y rhaglen gyntaf ymunwch 6
Os ydych chi yn barod i gynnig
Swyddog Datblygu eich ardal yw nhw am brotest ym Mangor.
eich gwasanaeth
mewn unrhyw
Jen WillIams. Swyddfa'r Trefnydd, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ffordd byddwn yn gwerrhfawrogi
Yr Aelwyd, 3-5 Stryd yr Eglwys,
hynny'n fawr. Mae'r Urdd yn gofyn
Caernarfon, Gwvnedd.
am bedwar math 0 bapur.
Rhlf ffon: 0286 3117
'Y Papur Bro Cenedlaethol' - dyna
fel y disgrifiwyd Helo Bobol dro yn
01. a dyna pam 'dwi'n gofyn i'ch
papur chi ein helpu ni i'w hclpu
nhw.
Tachwedd yr unfed ar hugain
ydi'r dyddiad pwysig - Diwrnod y
Roedd llawer 0 An am ) g\\) nt. )
Plant Mew n Angen. Ar y drwrnod
glaw a'r mwd ar Iaes Eisteddfod
hwnnw fe fydda' i'n agor fy nghcg ar
Abergw aun cleni ond er bod ~
)r awyr am bum munud ar hugain
tywy dd wedi achosi lleihad ) n )
wedi chw ech •v bore, ac vn
ei chau hi
•
niter 0 bobl a fu'n crwydro'r rnaes
tua hanner nos. Yn vstod \ deunaw
bu'r gwyntoedd cry fion 0 fantais i
a" r fc f) ddw n ni'n m) nd ati igeisio
CND Cymru.
persw adio 'r gwrandawyr idyrchio'n
Erbyn 9 0'r gloch bore Sadwrn
ddwfn i'....pocedi a rhoi yn hael i'r
roedden ni wrthi'n llenwi'r 200
plant sydd mewn angen OND 'dwi
C) ntaf 0 falwns y Ras Heddwch yn
am gychwyn yr yrngyrch 'rwan yn
barod i'w rhyddhau am 11 am .. gan
eich papur chi.
V• Prifardd Jams Niclas .
Beth am i chi fynd ati i godi arian i
Erbyn 30 Medi, y dyddiad cau ar
helpu'r plant drwy gynnaJ: nofio
acth petha', faint 'da chi wedi
g~fer anfon Jabeli'r balwns yn 61,
noddedig,
ffair sborion, ocsi\\ n
gasglu, a rhoi cyhoeddusrwydd
i'ch
dychwelwyd cyfanswm 0 154, sef
cist-car, noson lawen, neu farathon
papur yr un pryd.
bron 10 y cant o'r 1624 0 falwns a
SDwcer. Mae na ganl a mil 0
Mac'r Papur Bro Cenedlaethol
ryddhawyd rhwng Sadwm 2 Awst a
wahanol ffyrdd 0 godi arian ac yn angen cymorth cich papur bro chi i
Sadwrn 9 Awst. Roedd gwobr i
rOJ cymorth i'r plant mewn angen.
ystod y nllS nesa fe fasa Helo Bobol
bl)'nwr y cerdyn ar y balwn a aelh
yn Caleh iav..n 0 roi hysbys i'ch
Wnewch chi'n helpu ni? C'ysylllwch
Y Prlfardd Jams Nietos yn rhyddhau'r
beUa a gwobr i'T un a ddychwclodd )'
syniadau chI. Yna ar yr unfed ar efo Iielo Bobol BBC, Llandaf,
220 cyntaf 0 falwns.
ccrdyn
ynghlwm
wrtho.
Y
hugain 0 Dachwedd - diwrnod y Caerdvdd.
•
gv.} nloedd cryfion I g}rfciriad \
O\\\rrun
\r Alnluen - 1
Plant Me\vn Angen - fe gewch chi
Diolch yn fawr.
•
d\\'yrain
a cnillodd
y dydd
Gorllcwlll )IT Almaen - 5
ddeud wrlh bawb ar yr awyr sut yr
Jlywel Gwynfryn
ohern'ydd i WI ad Pwyl yr aeth y
Yr lsel I)iroedd - 3
bal-.yn a enillodd y Ras Heddwch
Yr Alban - 4
Prynwr y balwn oedd Non lfans:
Ynvs Manaw - I
t 02 Heol
Ninjan,
Y Rhath.
Llocgr - 6R
Caerdydd a bydd Non yn derbyn
. Cymru - 71
gv./obr 0 £25. Anfonwyd y cerdyn yn
Cyfanswm - 154
yn cyflwyno
010 Wlad PWy!gan Henryk Wypych
I-ir mal cario nege\ hedd....
·ch oeuu
05-100 Wotonin, Zagosciniec 98B
labcli)r Ras Hedd\\'ch dLng}S yll glir
(yn ymyl Warsa\v). Bydd Henryk
fel yn achos Chernobyl.
~ gall
hcf)'d yn derbyn sjcc anl £25. Dacth
llygredd }mbelydrolledaenu
yn hell
y cardiau eraill yn 61 0:
ac yn gyflym tf\\'''y'r awyr.
gan William Owen

DIWRNOD Y PLANT MEWN ANGEN

o

MORUS V GWVNT

BLAID CND CYMRU

-

-

1986 - 1987
CWMNI DRAMA LLANBERIS

-

Dwy Gomedi Fer

DERWVN HUGHES
Treflys
PENISARWAUN
Fton Llanberis
870945

"Gwyn y Gwel"
a John Huws Drws Nesa"
II

Am
nenfydau
a waliau
siapus
•

gan Cynan
Os am fwy 0 fanylion cysylltwch
Mrs Helen Sharp,

a

28 Maes Padarn,
Llanberis, Gwynedd.
3

•

Oiolch i Mr Wil Roberts (Wil Korea)
am ddod yn gyson bob mis i alw.

Gohebydd: 10111 Sellers, 13 Dol Elidir
YMDDIHEURIAD: Drwg iawn gennyf
adael enw Mr Wilbert Davies, Rock
Terrace (gofalwr Ysgol Dolbadarn)
allan o'r rhifyn diwethaf o'r Eco. (Ni
wnaed hyn yn fwriadol)
Mae Mr
Davies wedi bod yn absennol o'i
weith ers tua mis. Dymunwn adferiad
buan i chwi a gobeithio eich gweld n
61 yn fuan yn eich gwaith.
YMDDEOL: Mae Mr Cledwyn Parry,
Glan-y-Don, Stryd Fawr, yn ymddeol
0' r siop ar ddiwedd y mis yma ar 0140
mlynedd. Mae Mr Parry yn flaenor
yng Nghapel Coch ac yn Preswylfa
cyn hynny. Rwyf wedi caeillawer awr
hapus yn ei gwmni yn cynnal y Band
of Hope, ac yn trefnu Eisteddfodau a
the parti Nadolig y plant. Yr oedd bob
amser yn barod el gymwynas.
Dymunwn
bob hapusrwydd
ac
iechyd i chwi ar eich ymddeoliad ac
hefyd yn eich cartref
newydd.
Dymunwn
yn dda hefyd i Mrs
Willia rns, eich mam-vnq-nqhvfrarth
yn y cartref newydd.
DIOLCH: Dmuna Mr Cledwyn Parry
ddiolch j'w gwsmerlald i gyd, yn hen
a newydd, am eu cefnogaeth ar hyd y
blynyddoedd.
Gobeithio y cariwch
ymlaen i gefnogi ei ferch Valerie.
LLONGYFARCHIADAU:
Dymunwn
longyfarch Nia Owen, 40 Dol Elidir a
Nia Griffiths, Llwyn Piod ar gael eu
dewis i chwarae yn nhim pel-rwyd
Gwynedd.
DAMWAIN'
Dymunwn adferied i'r
rhat canlynol:Miss Nia Owen, 40 Dol Elidlf, sydd
wedi brifo ei choes;
Gwenfair
Wakeham, Stryd Fawr wedi torri ei
garddwn; Colin Owen, 33 Dol Elidir
sydd wedi brifo ei ben glin a yn
disgwyl mynd am driniaerh: Linda
Pitts, 53 Dol Elidir sydd wedi torri ei
throed.
GENEDIGAETH: Dymunwn yn dda i
Amanda
a Peter
Welsby
ar
enediqaeth eu merch fach Stephanie
LOUise. chwaer i David George.
Hefyd i lorwen a Dewi ar enedigaeth
eu mab bach cyntaf. Kenny Lee
BEDYDDIO.
Bedyddiwyd
Sonia
Louise, merch fach Maldwyn
ac
Annwen Hughes, 5 Blaen Ddol yng
Nghapel Coch, dydd Sui, Hydref Sed.
Bedvddiwvd Emma Louise. merch
fach Alan a Glenda Williams. Stryd
Fawr yn Eglwys Llanddeiniolen,
ddydd Sui. Hydref 19.
LlONGYFARCHIADAU.
i Gareth
Williams, Ty Du Road ar ddathlu ei
ben-blwydd
yn ddeunaw
oed ar
Hydref 16. Oymuniadau gorau i ti yn
yr RAF.
Hefyd i Karen Williams, Rock Terrace
ar ddathlu
et phen-blwydd
yn
ddeunaw oed ar Hydref 18.
I MISS carys,Jones.

merch Mr a Mrs

Wyn Jones, Capel Coch Road, ar
Iwyddo yn ei arholtad a phasio i fad
yn R.G.N.
I Dylan Jones, 16 Dol Elidir a enillodd

y wobr gyntaf am wneud lIun. Mae
Dylan yn ddisgybl yn Ysgol Pendalar,
Caernarfon
ac
fe
driodd
gystadleuaeth
gwneud
lIun oedd
wedi ei threfnu gan C.E.G.B. ar y
pen-wythnos
Diwrnod Agored ym
rnis Medi. Cafodd Dylan anrheg 0
"Personal
Cassette"
a diwrnod
gyda'i fam, ei dad a'i frawd Darren. i
lawr y twnel mawr a chael cyfle i
bwyso botwm i ddechrau un o'r
"turbines" i droi ac wedyn mwynhau
pryd 0 fwyd wedi cael ei drefnu gan y
C E.G.B. Da iawn Dylan!
DYMUNIADAU
OA: Dymunwn yn
dda i Beverey Pitts ar ei gwaith
newydd yn Ysbyty Eryrl.
Hefyd i Bethan Jones, 40 Avon
Terrace ar ei gwaith newydd yn Plas
Pen Gwaith.
Ac i Bethen Jones ar ddechrau ei
gyrla 0 ddwy flynedd yng Ngholeg y
Brifysgol, Bangor,
DYMUNIADAU GORAU i Eleri TEllis,
12 Rhes y Cae, llanberis, sydd yn
dllyn cwrs C,Q.S.W. yng Ngholeg
Prifysgol Cymru.
DYMUNIADAU
GORAU i Mr T S
Roberts, 83 Maes Padarn, sydd heb
fod yn dda yn ddiweddar
PEN$BlWYDD
yn 60 oed

HAPUS i Twm John

GWELlHAD:
Dymunwn
adferiad
buan i'r canlynol:
Mr. Jack Evans, 2 8ryniau Gerddi; Mr
Owen lewis, York Terrace sydd yn
mynd am driniaeth law-feddygol 0
dro i dro i'r ysbyty; Mrs Gwenda
Harding;
Mrs Margaret
Griffiths;
Clara Roberts, Anfield, Stryd Fawr;
Mrs K Evans, 24 Dol Eilien, sydd wedi
bod yn wael 9artref;
Mr Edgar
Williams,
Cambrian Terrace; Mrs
Susie Roberts, Dol Eilian; Mrs Nancy
Jones, 79 Maes Padarn, Mr John
Halstead, 26 Stryd Goodman; lilwen
Huws, Stryd Fawr; Fiona Prydderch,
Rhes y Cae; Mr Alan Parry, Stryd
Turner; Mr Percy Jones, Plas Coch,
Stryd Fawr, Mrs Alice Hughes, Hafan,
Olg ra Terrace;
Mr Stanley
W
Griffiths, 32 Dol Elidir; Mr Eddie
lennon, Plas Tirion.
BINGO. Nos Wener, Hydref 10ted,
cynhaliwyd
Bingo yng Ngwesty
Gwynedd, a'r elw at yr henoed.
Gwnaed swm 0 £158, Diolch i Mrs
Betty Hughes, Stryd Yr Wyddfa,
Moray
Roberts.
Stryd
Newton.
Brenda Pyke. Olgra Terrace. Mrs
Carys Hughes Yankee Street a Mrs
Malr Roberts, Warden Street am eu
gwaith caled i wneud y B.ngo yn
IIwyddiant bob mis. Heb help y rhai
hyn ni fuasai y noson yn bOSlbL

''-

STRYD FAWR, DEINIOLEN

r.::~beriS 871210

Crefftau Ilechi: arlunwaith, clociau, calendrau,
raciau Ilythyrau ac ati. Hefyd crefftau Ileol eraill:
crochenwaith, gwaith coed, blodau addurnol.

Arddangosfa

0

A dewis rhagorol

hen luniau chwarel.
0

Fideos j'w benthY9

Hefyd yn Siop

FFYN A CHERRIG, STRYD FAWR, LLANBERIS
4

Bydd Bingo yng Ngwesty Gwynedd
ar Dachwedd 14eg, a'r elw at blant
dan antantars meddyliol
(Cangen
Treborth
R.D.A.) Os oes rhywun
eisiau cyfrannu at y "raftl", cysyllter
ac Eirlys Ellis, 12 Rhes y Cae
DIOLCH: Dymunai
Miss Bethan
Jones, 40 Avon Terrace, ddiolch i'w
theulu, cymdogion a ffrindlau. am y
Ilu cardiau
ac a nr h e qt o n a
dderbyniodd
ar achlysur
ei
phen-blwydd yn un-ar-hugain oed.
Dymuna Dilys ac Arlon Phillips. Coed
y Glyn, ddiolch j'w teulu. cymdogion
a ffrindiau am y lIu 0 gardiau ac
anrhegion a dderbyniwyd ar achlysur
eu Priodas Ruddem.
Dymuna Amanda a Peter Welsby, .
Glanrafon
Terrace,
Nant Paris
ddiolch
j'w teulu, cymdogion
a
ffrindiau yn Llanberis am y IIu cardiau
ac anrhegion
a dderbyniwyd
ar
achlysur genedigaeth eu merch tach,
hefyd i Mrs Jennifer Hughes, Stryd y
Dwr am ai gofal cyn yr enedigaeth.
LLONGYFARCHIADAU: I lily a'i gwr
(merch Mr Owain Williams (Now
Nant)}
Stryd
Goodman,
ar
enedlgaeth
eu efeilliaid
bach.
Dymunwn y gorau i chwi.
SGANIWRAMA: Yn Ysgol Brynrefail,
llanrug,
nos lau, 9fed 0 Hydref,
cafwyd noson 0 hwyl at y sganiwr
yng ngofal Ffyliaid llanberis a chriw
Penisarwaun.
Cafwyd
noson
fendigedig yn lIawn hiwmor a sbri.
Diolch yn fawr I'r criw ac hefyd i
Arwel am ei gyfraniad yntau. Y mae y
ddawn ganddo i dynnu'r hwyl allan
c'r gynulleidfa. Celled fawr gafodd
pawb a arhosodd adref.
GWEllHAD'
Dymunwn
adferiad
buan i Dllys Ma; Hughes sydd yn
Ysbyty Gwynedd yn cael trlniaeth
law-feddygol ar ei chefn.
DIOlCH'
Dymuna Gareth a Oilys
"Bod Awen"
Cambrian
Terrace,
ddiolch yn fawr i'w teulu, ftrindiau a
chymdogion am y cardiau anrhegion
a'r dymuniadau da a dderbvruasant

ar achlysu r eu priodas. Diolch i bawb
PRIODAS ARIAN: Dymuniadau da i
Mr a Mrs Hugh Griffiths, Llainwen ar
ddathlu eu priodas arian ym mis
Tachwedd
PRIODI: Dymuniadau da i Menai Wyn
Davies a William Ffostyn Griffiths ar
achlvsur eu priodas yn Eglwys Sant
Padarn, dydd Sadwrn, Hydref 18.
PEN-BlWYDD HAPUS iawn j Olive
May Owen, 1 Maes Delyn, odd! wrth
Noel,
Linda,
Huw,
Andrew,
Christopher a Darren bach, Ann a'r
plant, Nerys, Peter, Mam, llinos.
DIOLCH:
Dymuna
Mrs
Irene
Pritchard, 7 Park Avenue, LJandudno
(gynt 0 loanfa,
Olgra Terrace).
ddiolch i'w chyfeillion a'i theulu yn
Llanberis a Llanrug am yr anrhegion,
cardiau a'r blodau a dderbyniodd tra
yr oedd yn yr ysbyty yn llandudno.
Dymuna
Mrs
Clara
Roberts
"Anfield",
ddiolch i bawb am y
cardiau a'r anrhegion a dderbyniodd
tra yn Ysbyty Dewi Sant, Bangor ac ar
01 dod adref. Diolch yn fawr.
Dymuna John Pritchard, 11 Stryd
Ceunant,
ddiolch
i bawb
a'i
gefnogodd I redeg Ras yr Wyddfa er
budd Spina Bifida. Casglodd swm 0
£64.70
SEFYDLIAD
Y
MERCHED:
Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf ar 01 y
gwyliau
haf o'r Sefydliad
yn y
Ganolfan ar Fedi 25, dan arweiniad
Mrs Hannah Jones.
Cydymdeimlwyd
Mrs Betty Arfon
Owen a'r teulu yn eu profedigaeth
fawr
0 golli
ei hannwyl
fab.
Rhoddodd
Mrs Davies, llanrug
adroddiad
manwl
iawn
0
weithgareddau A.G.M. yn yr Albert
Hall, llundain ym mis Mehefin.
Ein gwralg wadd oedd Mrs Pat
Jones, Brvnrefarl, yn siarad ac yn
dangos
Crefftau
Cymreig.
Y
gwestwragedd
oedd Mrs Dorothy
Thomas. Mrs Nan Owen a Mrs Helen
Morris. Diolchwyd i Mrs Davies, Mrs
Jones ac i'r gwestwragedd gan Mrs
Jan Davies a Mrs Dilys Jones.
Enillwyd y raffl gan Mrs Rhona
Thomas.

a

Cyngor Cymdeithas Llanberis
Dylai ceisiadau am gymorth ariannol iwahanol fudiadau
o fewn yr ardal fod yn Ilaw'r Clerc, Islwyn Jones, Y Garn,
Bryn Moelyn, Llanrug, erbyn dydd Llun, Tachwedd 24ain.

JOHN LEWIS BACH
gan Goronwy Owen
Roedden ni i ~d ei horn. Coflwch, roedd hi mor ddiniwed ag oen bach, a
"naeth hi erioed harm i neb. ond roedden oi ei bofn hi'r un fatb. Clywem hi
yn dod i la"T Alit T)' Croes 0 Eilian Terras, ac wedi garaet yn y bel, salem yn
un rhes 0 rechgyn yn erbyo y waI, rei defaid mUd. Ond byddai hi yn siarad
hero bi'i hun. bob cam o'r ffordd a phasio heibio heb gymryd s)'lw ohooom 0
g" b"l.
'l'm aml\\·g. credai hi fod ganddi
g) mdoge.. }'n cyd-gerdded
hi,
cy mdoges ocdd yn gwrando'n astud
ar el sg",rs un ochrog. Ni wyddem ni
blant beth i wneud ohonni, yn
env.edig gan ei bod bob amser yn
gwisgo braidd yn hen-ffasiwn.
Y rheswm am hyn oIl. Fe ladd""yd
ci hunig fab yn y Rhyfel Byd eynta!
- ei hunig fab. Oigwyddodd cyffelyb
i eraill. I Mr Lewis, roedd y galar
a'r gofid yD ormod. ae fe giliodd.
Cerddai John Lewi~ heibio hcfyd,
rhyw rowlio cerddad ar ei g()esau
byrion
hefo'r
dynion
adra o'r
chwarel. ei dun bwyd yn glos 0 dan
Cl fraich. Yna. ymhen rhyw awr.
troedia i lawr yn 61, y tro yma a'i Iyfr
emynau 0 dan ei gesai], ae ci ffordd
., .
1 r setat.
Oyn bychan 0 gorff oedd 0, ond
dyn
bach
mawr
dry·beilig.
Cerddonaeth oedd el fywyd; canu,
COdl caou. beirniadu
canu, arwain
canu, a't c),{an)'ngh\wm yn)' c)'segr.

a

Cofiaf ef yn beirruadu wythawd yn
eisteddfod Capel eoch, ae yo rhoi yr
un manylder i bob 11ais. a IIwyr
gefnogaeth
i bob ymgeisydd.
Gofynnwyd iddo arwain y Gymanfa
yng Ngorffwysfa.
Ail ofynnwyd y
flwyddyn
olynol
a'r drydedd
flwyddyn.
mor
fa",r
y'i
gwerthfawrogid.
Yn y pwlpyd, rhaid
oedd iddo sefyll ar foes pren er
mwvn
i bawb ei weld, mor tach oedd
•
ei gorff. ond Did oedd hyn yn
amharu dim ar y canu.
Melyster clod a bri, yv. el gyd
rannu hefo rhywun annw)'l. Doedd
ncb 0 deulu John yn y gynulleidfa.
Collodd bawb oedd yn annwy) iddo.
Oculi. roedd 0 weui colli'j unig fab,
ac i bob cyfrif wedl colli ei wraig
hefyd, oherwydd yr alanast greulon,
uffernoI1914-1918.
Ond roedd yna fawredd yn y
corffyn bychan, mawredd tu hwnt i
\oes ac )'nt)'orW)'oo )'t hen ryo )'ma.

- Gohebydd:

Miss lowri

Gohebydd: Mrs Iris Rowlands "Glanrafon" (872275)
aros yno i gael pryd 0 fwyd, yna
YR YSGOL GYMUNED
THEATR GWYNEDD: Bu plant yr ymlaen i'r Bermo i fwynhau awel y
hanes ei gwyliau
yn Portugal.
mar
ac wrth
gwrs,
siopau
Adran Gynradd yn ymweld
Theatr
Diolchwyd iddi gan Mrs Rhian Jones.
Dychwelyd
yn 01 hyd ffordd y
Gwynedd
yn ddiwedda rIle
y
Rhoddwyd y te gan Mrs Mai Jones a
Mrs Btodwen Hughes, a thalwyd
gwelwyd perfformiad rhagorol gan glannau a chyrraedd pen y daith wedi
gwmni "Molecule Theatre". Mae'r
mwynhau diwrnod pleserus
diolch iddynt gan Mrs Gwyneth
Cyfarfu aelodau y Clwb dydd lau,
Williams.
Enillydd
y raffl
a
cwmni
hwn
yn arbenigo
ar
gyflwynwyd
gan Mrs Betty Owen
gynhyrchu
dramau
ar themau
Hydref 2 dan Iywyddfaeth Mr LJew
gwyddonol. Bu eu perfformiad y tro
Hughes Croesawodd y wraig wadd,
oedd Mrs Jennie Maxwell.
set Miss Amelia Jones. Caernarion.
hwn yn gymorth mawr 1 ddeall pwli,
CLWB Y MAMAU Cyfarfu'r aelodau
Rhoddodd Miss Jones sgwrs hynod
sgriw ac echel ymysg pethau eraill!
nos Lun, Hydref 13eg pryd y cafwyd
ddiddorol ar el thaith i Rwsia. Roedd
sgwrs ddiddorol
gan Mrs Peggy
ORIEL ERYRI: Tybed faint ohonoch
yn meddu ar ddawn arbenruq
i
Davies, Ceris am ei gwalth yn
fu'n ymweld ag Oriel Eryri'r hafyma?
ddlsgrifio amgylchiadau neilltuol a'i
hyfforddi gweinyddesau yng ngwlad
Roedd gwr vno dros wyliau'r hat yn
disgrifiadau
o'r golygfeydd
a'r
Israel. Yn ystod y cyfarfod croesawyd
gwneud
offerynnau
cerdd gan
adetladau yn fyw. Nid oedd yn tvr 0
aelodau
newydd
i'r gangen
ddefnyddio defnyddiau lIeol fel coed
Darparwyd lIuniaeth gan Mrs Jackie
a lIechen Wil Menter oedd el enw, a hiwmor iach pan yn s6n am droeon
Jones a Mrs MOira Ellis. Rhoddwyd y
chawsom gyfle i'w fenthyg yn v: trwstan Diolchwyd iddi gan Mr R H
Parry. Rhoddwyd
y te gan Mrs
raffl gan Mrs Audrey Roberts a'r
ysgol am brynhawn ddiwedd mis
enillydd oedd Mrs Elsie Owen. Bydd
Medi. Daeth a chasgltad rhyfeddol 0 Watkins a Mrs Chick a'r raffl gan Mrs
R H Parry
y cinio Nadolig eleni i aelodau'r
offerynnau
gydag et a chawsom
Hoffem
bwysleisio
nad yw
gangen ynghyd ag aelodau Sefydliad
gyfle i'w chwarae - protiad braf iawn
aelodaeth wedl ei gyfyngu i'r Henoed
y Merched yng Ngwesty'r Prince of
oedd cael tiwn 0 lechen las
yn unig, mae croeso i unrhyw un
Wales. Pris y cinio twrci fydd £3.75, a
GWRACHOD: Bu 'mam' y gwrachod
sydd wedi ymddeol
yn gynnar
bydd y trefnydd, Mrs Helen Jones,S
bach annwyl Ceridwen, Rala Rwdins
ymaelodi
Trem Eilian, yn derbyn enwau'r rhar
a Rwdlan yn ern gweld yn Ysgol
TABERNACL:
Wedi bron ddwy
sy'n bwriadu mynd.
Cwm-y-Glo
yn ddiweddar.
Daeth
NOSON TAN GWYLL T. Nos Fercher,
Angharad Tomos atom i dreulio flynedd ar gau oherwydd dlriwiad yr
adeilad, mae'r gwalth atgyweirio
Tachwedd 5ed, dan nawdd Pwyllgor
prynhawn yn sgwrslo am el lIyfrau
bron wedi ei gwblhau. Bydd y Parch
Gweithgareddau'r
Pentref, dethlir
poblogaidd Bu'n dweud wrthym sut
Llanberis sydd
Noson TAn Gwyllt yn y Cae Chwarae
y bydd yn ysgrifennu'r
stonau a Gwynfor Willianls,
wedt derbyn gwahoddiad i ofalaeth y
gyda choelcerth ac arddangosfa tan
chreu'r darluniau i'r lIyfrau.
Tabernacl yn ymweld a'r aelodau yn
gwyllt. Bydd y golecerth yn cael ei
CWMNI'R FRAN WEN' Bu'r Cwmni
y dyfodol agos. Hoffai'r Swyddogion
tharuo am 6 o'r gloch. Dewch yn lIu i
Theatr mewn Addysg yn yr ysgol
ddiolch am gyfraniadau haelionus yn
fwynhau noson 0 qwrnniaeth ddifyr a
ganol mis Hydref yn perfforrruo
ystod
y
gwasanaethau
hwyl ac i flasu tatws trwy'u crwyn a
Codi'r
Galon
Cynlluniwyd
y Diolchgarwch
•
'coleslaw' a ddarperir yn garedig
cvnhvrcmad hwn gyda chymnorth
iawn gan aelodau Clwb y Mamau
Cynhaliwyd
Uned Addysg lechyd Gwynedd, a DIOLCHGARWCH.
diolchgarwch
yn
TAITH GERDDED NODDEDIG: Dan
deliwyd
matenon yn ymwneud a gwasanaethau
Eglwys Sant Gabriel ar 18fed a'r 1ge9
nawdd Clwb y Mamau a Sefydliad y
.echvd yn gyffredinol.
Roedd y
y Cymun
'v1erched, IIwyddwyd
I godl swm
perfformiad
fel arfer yn raenus a o Hydref Gweinyddwyd
Bendiqaid gan y Parch Aled Jones
sylweddol 0 arian set (19875 tuag at
diddorol - fel y bydd pob sloe gan y
Williams yn y bore. Am ddau o'r
Gronfa Keith Jones. 'Rallt, gyda'r
cwmni dawnus hwn.
gloch cynhaliwyd
Gwasanaeth
y
darth gerdded noddedig brynhawn
MYFYRWYR:
Cychwynodd
MIss
Plant, gyda phlant yr Ysgol Sui i gyd
Sadwrn, Med! 13eg. Trosglwyddwyd
Gillian Jones 0 Lanberis ar el chyfnod
yn cymryd rhan Am gadw yr Ysgol
y siec I fam Keith. Mrs Dorothy Jones.
yma
fel
myfyriwr
y Cwrs
Sui yn ddi-goll am flwyddyn cafodd
nos lau, Hydref 23ain.
Gweinyddesau Meithrin yn y Coleg
Terry Williams "Bryn" anrheg gan y
Technegol ym Mangor a bu MIss
Rheithor. Ar ddlwedd y gwasanaeth
Gwenno Jones Parry 0 Lithfaen yma
cyflwynodd
y Rhiethor gloe I Mrs
am bythefnos. 8ydd hi'n cychwyn ar Watkins, oddi wrth aelodau a phlant
gyfnod ymarfer 0 chwe wythnos yma
yr Eglwys, am ei gwasanaeth af hyd y
ym mis Tachwedd. Croeso i ChI, a blynyddoedd
Yr organyddes oedd
gobeithio y gwnewch fwynhau eich
Miss Judith Ornitt. Cynhaliwyd y
cyfnod yng Nghwm-y-Glo
gosper am chwech a'r pregethwr
ADRAN URDD PENLLYN: Cafwyd
gwadd oedd y Parch R E Williams,
Llanwnda. Yr organyddes oedd Miss
cyfarfod eyntaf y tymor ddydd Llun,
Certdwen Hughes.
13eg 0 Hydref. Daeth y Swyddog
Nos Lun am saith cynhaliwyd y
Datblygu
newydd
yn Eryri, Jan
gosper Yr oedd y gwasanaeth dan
Williams atom i roi 'gemau potes' i ni
a chafwyd hwyl arbennlg Etholwyd
otal y Parch Richard Jones, Deon
Dafydd Idriswyn
yn Arwelnydd,
Gwlad.
Cyflwyno slec ; Gronfa Keith.
Deinlol Evans yn Ysgrifennydd
a
Nos Fawrth, cynhaliwyd
y Ffair
DIOLCH: Dymuna Mrs Nerys Wynn
Gwyn Hefin Jones yn Drysorydd. Y Gynhaeaf yn yr ysgol gymuned.
Roberts, Murmur y Nant, Caernarfon
cyfarfod nesaf fydd Noson Calan
CYDYMDEIMLWN
Mrs Rose
(merch Mr a Mrs G Hughes, Bryn
Gaeaf. Diolch 0 galon i bawb a Fowler,
Bodlondeb
yn
ei
Parc) ddiolch I nifer 0 gyfeilhon a
gyfranodd pan fu cyfellhon yr Urdd 0 phrofedigaeth
0 golh ei brawd, Mr
anfonodd ddymunladau da iddi yn
gwmpas
Cwm-y-Glo
a Brynrefail
Owen Jones yn Ne Cymru, hefyd Mrs
dilyn triniaeth a gafodd yn Ysbyty
gyda blychau casglu dydd baneri'r
jill Harris, Llwyni, hlthau wedi colli ei
Gwynedd yn ddiweddar. De deal! for
Urdd yn ddlweddar.
mam
Nerys yn gwella yn foddhaol iawn
CLW8 P080L Y CWM
Cychwyn
LLONGYFARCHIADAU
i Dilwyn
tymor newydd oedd cyfarfod pnawn
Morris, Tan-y-Graig a Neil Rowlands,
lau, Medi 18. Wedi ymddiddan s'n
Glan'rafon
ar gyrraedd
eu
YN
EISIAU
GOFALWR
•
gilydd am ysbaid aed ymlaen i pen-blwydd yn un-ar-hugain .
i Adeiladau Eglwys M.C.
wneud trefniadau gogyfer tymor y
Brynrefail Manylion I'W cael gan
DIOLCH: Dymuna Neil ddiolch i bawb
gaeaf.
Etholwyd
y swyddogion
ysgrifennydd yr Adeiladau:
am y cardiau, anrhegion a'r arlan a
presennol i weithredu am dymor
Mr D GEllis,
Gweledfa
dderbyniodd
ar ei ben-blwydd yn
ychwanegol, sef Llywydd. Mr Llew
(Llanberls 871223)
un-ar-hugaln.
Hughes, Ysgrifennydd.
Mrs H M
PEL-DROED DAN 16: Ennill fu hanes
Hughes; Trysorydd. Miss E Hughes.
Yn dilyn y te cafwyd sgwrs fer a y tim yn eu gem yn erbyn Dciniolen 0
diddorolgan Mr Richard Roberts ar ei 4 gal i 1. gyda Paul Grant yn sgorio 2,
YN EISIAU
Dafydd Jones, 1 ae Andrew Roberts
wyltau
yng Ngogledd
yr Alban.
1.
Rhoddwyd y te gan Miss E Hughes a
Rhywun i fod yn gyfrifol am y
Mrs E Hughes.
Croesair. Cysyllter a'r
CLWB Y MAMAU
A MERCHED
Dydd Mawrth, Medi 30 aeth yr IFANe:
Cyfarfu'r
aelodau
nos
golygydd.
aelodau ar wlbdaith
trwy fwlch
Fercher, Hydref 1af, pryd y daeth
Llanberis ac ymlaen i Ddolgellau ae arddangoswraig 'Kaleidoscope' I rD.
sgwrs
ar Gemau
a Choluro.
Rhoddwyd y te a gwobr y raNI gan
•
Mrs Margaret William:; a Mrs Ann
Archebwch eich cardiau Nadolig Cymraeg mewn pryd.
Jones.
N i fyod
cyfa rfod
m is
Dewis gwell nag erioed eleni.
Tachwedd
Bydd y cyfarfod nesaf
Cysylltwch
Mrs Mai Parry, Bryn Heli, Llanrug
Rhagfyr 3ydd
Taer erfynnir
am
gefnogaeth yr aelodau yn y cyfarfod
(Ff6n: Caernarfon 4385)
hwn neu bydd y clwb yn dod I ben.

Prys Roberts, Godre'r Coed. 870580

DATHLU
PEN-BLWYDD:
Llongyfarchiadau ar ei phen-blwydd
yn 90 oed i Mrs Angharad Griffiths,
Elidir, Ael-y-Garth, Caernarfon. Fe'i
ganwyd ar Hydref Sed, 1986 yn
Haulfryn,
Deiniolen
Terrace,
Brynrefail, yn uno terched Thomas a
Mary Foulkes
Bu yn briod a'r
diweddar William Griffiths, a oedd yn
enedigolo Ddeiniolen 0 deulu Tan yr
Henffordd,
am dros hanner can
mlynedd. Mae iddi pump 0 blant, dau
ohonynt
wedi
cartrefu
yng
Ngorllewin Awstralia. Bu yn bywam
gyfnod yn yr Alban lie bu ei gwr yn
athro
ysgol
cyn dychwelyd
i
Gaergybi
ac yna ymddeol
I
Gaernarfon.

a

a

Penblwydcl hapus Mrs Gnttiths
CYMDEITHAS
Y BEIBLAU:
Yng
nghyfarfod blynyddol y Gymdeithas
a gynhaltwyd elenl ddydd SuI. Hydref
5ed yn Eglwys y Santes Helen,
Penisarwaun. cymerodd y canlynol 0
aelodau Ysgol Sui Brynretail M.C.,
dan ofal Mrs Carol Houston, ran
mewn eltem lafar ar y thema: 'Y
Trydydd Byd': Rhian Davies, Marian
Jones, NIcola Houston,
Lynette
Ruchy, Elnir, Catrin ac Owain Gwyn,
Joanne, Eira Wyn, Maria a John
Evans. Hyfforddwyd y plant gan Mrs
Ifanwy Jones
SEFYDLIAD Y MERCHED: Catodd
aelodau'r gangen noson ddifyr a
Ilwyddlannus
iawn yn y Sioe
Gyn nyrch
a gynhaliwyd
yn y
Waunfawr, nos Wener, Hydref 3ydd
'Roedd pob aelod wedi bod wrthi'n
brysur dros ben a thrwy hynny,
sicrhawyd fod Cangen Brynrefall yn
derbyn tystysgrif am eu IIwyddiant
yn y gwahanol adrannau. Nos Lun,
Hydref 20fed, yng nghyfarfod y mis,
rhoddodd
Mrs Jennie
Roberts.
Glandwr adroddlad cryno iawn 0

Am ffenestri, drysau,

grisiau neu unrhyw
fath 0 gynnyrch coed,
ffoniwch

••
(B & K Williams)
Hen Ysgol
Glanmoelyn
LLANRUG
Ffon Caernarfon 11482
(dydd)
Llanberis 810793 (nos)

a

YMGYRCH GENEDlAETHOL Y GALON
a
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INFFI

Ond rhyw gyda'r nos daeth ei
chwaer ieuanc i'rn gweld, gyda
chenad.
Adroddodd
honno
fel
pader.
"Dos at y dderwen
fawr yn
Spetchley Wood ar godiad y lleuad
nos yfory."
Roedd yna nefoedd 0 Ie yn
Spetchley
Wood
y rn m1S
Gorffennaf.
Roedd hi'n union fel
rasa chi'n mynd i gadeirlan fawr
werdd, a'r adar yn canu'r Te Deurn
drwy'r dydd yn ddigyfeiliant.
Y
noson honno fodd bynnag cefais
brofiad amheuthun iawn. Roedd y
lleuad ar godi pan gyrhaeddais yr
hen dderwen
0 leu ad haf roedd
hi'n llachar rhwng y dail. Roedd bon
yr hen dderwen yn dywyll, ond wrth
graffu sylwais ei bod yn braffach nac
arfer. Roedd rhywun yn pwyso arm.
"Sinffi, " sibrydais. "Chdi sydd
yna?"
"Paid a dwad yn agos ataf i,"
meddai hi.
"Beth wyt tr isro?"
"Dim ond dwad iweld }' lleuad."
Roedd ei gv..isg laes ffair amdani.
Pwysais innau ar goeden arall.
"Mae'r lleuad yn gry' v.)'ddost
ti." meddahl ",'edvn. "Mae Iu'n hael
}n rhoi ond yn gryfach yn tynnu. fel
mae hi'n tynnu'r l1anw."
"Pwy ddeudodd
hynny \\'rtha~

Mi fuo fI'n crwydro'r Gororau unwaith efo bag a phlsar bach, yn begio
dwr poeth a chysgu mewn teisi pair a'r wyrcws. Roedd 'na ddlgon 0 waith
i'w gael yr adeg honno yn y gerddi a'r caeau, pan yr oedd rhywun yn teimlo
fel ei wneud 0, ond faswn i ddim yn ei gymeradwyo fo i neb, rei tTordd
ddelfrydol 0 fyw erbyn hyn, ac mi rois i'r gora iddi fo oherwydd yr achos
Ileia.
Roeddwn i yn y Gelli Gandryll
bod h'n ddistaw bach mewn cariad
rhyw noson Guto Ffowc yn chwilio
hefo fi, ac yr oeddwn innau hefo
am le i roi fy mhen i lawr, a dyma
hithau. Ond doedd wiw i ni gario'r
haid 0 blanl yn dechra taflu tan
pcth ymhcllach. Mi fasa yn cael ei
gwyllt ar fy 61 i. Mi ncidiais ar Ion yn
throi o'i IIwyth a finna yn cael cyllall
rnynd i gyffiniau Pershore, ac yn y
yn fy senna.
diwadd mi ges hyd j das wair j gysgu
Ond mi es hefo hi a chriw ohonyn
ynddi, ond rm ge fy nal yno yn y
nhw I ffair Caerwrangon
unwaith,
bora gan rhyw hen fachgan a
ac ar 61 iddyn nhw werthu eu ceffyla
mwstas ganddo fo fel brws beudy.
a dweud ffortiwn a gwneud eu
Ond hen siortyn digon dign dano
hunain yn bla yn y siopa, dyma nhw
oedd 0 erbyn gweld. Roedd 0 wedi
yn fy hudo i i bart", r cefn yr Hen
bod hefo'r 'yeomanry'
yn rhyfal
Ffesant a fy meddwi fi ar seidar
Transvaal, ac yn ei ddydd, roedd o'n
geUyg. Aethant wedyn a fi adra ar
gallu sgleisio lemons wcdi eu crogi
waelod car fflat fel bwndal 0 Ioron,
yn un rhes ar linynau, hefo 'sabre'
a Sinffi yn sefyll hefo un droed 0
oddiar gefn march yn carlamu.
bobty i rni, yn gyrru'r farlan fel
Roedd ganddo fo rhyw hen garafan
Buddug yn dwad adra 0 ryfal.
yn y gadlas, a dyma fo'n deud wrtha
Roedden nhw wedi fy ngollwng i ar
i, y baswn i'n cael byw yn honno,
swp 0 wellt yng nghongl y gadlas, a
caniatau y baswn i'n treulio'r gaeaf
phan ddois i ataf fy hun, roedd y
yn tocio ei berllanau siedar o. Ac
froets fleur-de-Iys oeddwn i'n y,risgo
yno yr arhosais i, ac erbyn hynny
i gofio mam, wed) diflanu. WeI. beth
rocdd 0 wetli cymrytl ata i, welsoch
wnewch
ChI? chwadal
yr hen
ehi erioed y falh beth, ac yn fy
yeoman. "Bc' wyt ti'n ddisgwyl
mwydo i hefo gem a chig moch
wrth ymhel a'r fath bobl?"
'?"
cartra
fel laswn
i newydd
Ond yr oeddwn i'n daJ vn lIawia
tl"'Mae hi'n rhoi sglein ar afalau
ddyeh\\-'elyd 0 wlad y cibau, ac ml mawr hefo Sinffi. Mi fydda yn dwad
Awst yn y nos, ac mae hi'n t) nnu
fyddwn i'n cael menthyg ei wn gora
i'rgadlasgyda'rnos,acyrocddgeni
doluriau. Edryeh arni am yn bir."
fo i saelhu. Roedd yna das weUt
rhyw hen deipiadur
ma~ erb~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
fa\\ir wrth ochr y fan i gad",' gwynt y
hynny. ae mi fydda h1 wrth ei bodd
l)wyrain draw. ontl vr ocdd yn rhaid
yn gwneud cibenw hefo fo, er ei bod
hi'n hollo! anll}thrennog f<!1 arall. A
i mi fod yn hynod 0 ofalus hefo
eanwyUa
rhyy,· no on rui ddaeth a basgedaid 0
Yn y gwan\vyn, dyma'r SIp iwn
bvs ae CiSICdd ar y stepan yn y
yn t1echra dwad i lawr Ion Droitv. ich
~achlud yn eu deor nhw. "Dwyt ti
yn rhcs herO'1 carafanau ceffyla yf
ddim wedj dweud fy ffortiwn i eto."
adeg bonno. Roetltlen
nhw yn
medda fi wrthi yn ddigon difeddwJ.
gacafu ym Mirmingham.
y Kaulo
"Fedra i ddlm brawd."
Gav, (y dref ddu); chwadal nhwtha.
"Am beth?"
Rlledtlen nhw yn gweithlo yn y
"Mi J) dv.- I yn perthyn i dy
cacau vn deuluocdd.
o'r nain i'r fforti, ...n dl ..
babi lIeiaf. yn hel y cnydau rei yr
"Ond fedri di ddinl gadael d}'
oetld rhelny } n aeddfedu
Un o'r
Iv.) th a gwad u d)' v.aed."
bobl rheiny <>edd y Coopers.
"Ddtm •vr ochr "rna frawd. ()nd \r
•
Roedd\\-n i wedi bod yn hel pys yn
ochr draw tv11 fvddl di a minnau
eu plitb nhw unwaith ac wedi cael
hero'n gilydd yn } fan honno. Wedi
m\ netliad at eu tannau fin nos. Mae
iddyn nhw 10Sgi fy mhetha i; wedi i
ge'n i rhy\" dynfa at bobl fel yna
mi fynd yn hen, hen, mi fydda i wedi
'rioed,
byth ers pan fyddai'r
m}'nd at y Dwfcl. ae mi fydd yna
Boswells yn dwad i Lon Bach y
ddw)' seren newydd ar ael y wybren.
Rhvuau erstalwm.
Chdi a fi fydd rheini brawd. hefo'n
Fel ymhob IIwyth, roedd )'no
gilydd am byth. Mae ein heneidia ni
genod, ac un ohon)'n nhw oedd
yr un fath wyth li'n gwcld:'
Sinffi Cooper. Roedd hi tua 'run
"Wyt ti'n meddwl Slnffi?"
oed a fl. Rocdd hi'n dalach na Sipsi
"0 m1 rydw i'n siwr brav.-'d."
gyffredin,
ac yn osgciddig.
Pan
Welais iddim 0 Sinffi am \vythnos
f)'udai hi'n
sefyil wedl llwyr
neu ddwy wed)'n. Roedd), Ilv.'yth yn
ymlcsclo, 'roedd hi 'run lath a
gweithio yn nes i E,'esham, ond
eherflun 0 Hen Roeg. Credais ei
roedd y gwersyll yn yr un lie 0 hyd

DRAENOG

Cefnogwch

VR ACADEMI
GYMREIG
"-

GWVL
HUW LLOYD
EDWARDS
Mae arnom angen unrhyw
luniau,
gwybodaeth
neu
atgofion
am fywyd a gwaith
Huw
Lloyd
Edwards.
Os
gallwch
fod
0
unrhyw
gymorth i ni, cysylltwch ani ar
frys yn:
Adran Efrydiau Allanol,
9 Glan y Mar,
ABERYSTWVTH.
Oyfed SY23 2AZ
Ron: (0970) 617616

Wn i ddim am ba hyd y bum yn
edrych ar y Jleuad, ond unwaith
clywais Sinffi yn dweud fel 0 bell.
"Mae hi'n mynd i dy dynnu di
ohona i heno brawd, fel na fydd yn
rhaid i mi fynd a chdi hefo fi ar hyd y
byd. Mi fyddaf yn rhydd unwaith
ero. Ond cofia am y ddwy seren."
R wy'n siwr fod Sinffi Cooper
wedi atal y cloc y noson honno yng
Nghoed Spetchley.
achos
pan
dy nnais fy ngolwg oddiar y lleuad,
roedd hi wedi diflannu. Roedd cor y
wig yn dcchrau tiwnio a'r wawr yn
torri tros Bredon. Cerddais adref yn
araf a hurl. ond erbyn i mi ddod i
olwg y gwersyll doedd yna neb yno.
Roedd y wagenrn wedi mynd a dim
ond 61 lle tan ar 61. Doedd dim
golwg o'r patrin ehwaith; y gwellt
a'r brigau man a fyddai Sinffi yn
adael ar y lIawr i ddangos
er
cherddediad.
Gollyngais fy hun i lawr a'rn cefn
ar y boncyff
hwnnw
lie yr
eisteddodd hi mor am 1I ddeor pys.
Os yr oedd y lIeuad wedi dod a
meddyginiaeth
i'w theimladau
hi,
doedd hi ddim wedi gwneud fawr 0
les i mi.
Codals a cherddais yn ddiamcan
ar draws gwlad 0 gae i goed - wn i
ddirn yn iawn i ble - ae yr oedd y
gv.-rychoedd a'r d," r a'r haul a'r
g"') nt yn llawn 0 Sinffi Cooper, ac
yn y pethau hynny y trigodd hi am
vn hir wedvn.
•
•

Y GWALCH

GLYN SJ.I~G
Yn rhir~n
d'wetha'r £<:0 •
•
•Roedd sOn am ddyn ) n smwddlo.
p"'Y oedd ) r awdur. meddech chi?
GI)n. sy'n )' lIun )'n gwthlo:
Yn 'SUng'. Ffordd Delniol, Drinlolan,
f'e glywch gnocio. a WHoa thuman,
Ond y campwaith a grew)d rai ndsoedd yo 01
Oedd 'beicopter' i Syr WyntJ' a Plwmsnn.

C,o lansio beicopter )n m)d y sarin r.ch,

-

'Roedd Gh.n am el "tid vn periformlo,
f r"O)
• • Ffordd Oeiniol v
• saethodd y beic
'On , cocpit'! T"m Stear yo stranclo!
\:'0 SUng YK"elthla Glyn Richard, bob d~dd.

Ond :,n SlIng Tregartb mae el gartra,
"'edJ'r tantro .'r rhegi yn Sling Llanbabs
Rhold te"; 'rill m •....nd adra al lana.
Cynhyr~ba gampweilbia' i mortb"yla choed.
Atl gynnyrch I'w gweld h)d )' "lad 'rna,
Ond i BraU y rh) dd GI)n ) dasg
o doni prlcia Ilona.
Beth dd'wedal'r

'-"esleaid
A Glyn yn meUtithlo?
8ydd )r awyr )0 warn
Wrtb i'", \4 ralg ddysgu dreino.

Telor y Toes

ein Hysbysebwyr
,

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

Glandwr
43-45 Stryd Fawr

LLANB

RI

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

Gan Mary Lloyd Williams, B.E.M.

Agor
Ffiniau'r

A'r trfst dro I bt-idlo bod

En su tlerno seno descanso haU.ra :

A ddaw arnaf rhy" ddlwrnod.

Ven. porque 1':1 e<i buene: )' no Ilores mas.
Deinicl

D\" ed R BI"\-n Williams. mai Dein iol oedd ,

orffennol

V LLENOR A'R BARDO
Ymddangosodd yr ysgrif ganJynol 0 waitb y dlweddar Brifardd, a
Chyn-Arcbdderwydd
Cyrnru, y Parch R Bryn \\"illiams, Cyn weinidog
Capel Coch, Llanberis, yn L1eufer - Cylchgrawn Cymdeithas Addysg y
Gweithwyr yng Nghymru. Dyddiad Lleufer oedd Hydref 1963, Cyfrol XIX,
Rhif 3. Golygydd LJeufer oedd y Diweddar David Thomas, tad Mr Arial
Thomas a thaid Angbarad Tomes, Bronwylfa, Llanwnda.

Cefais ganiatad caredig gan Mrs
Eunice Bryn Williams. priod R
Bryn Williams, i gyhoeddi'r ysgrif
yn Eco'r Wyddfa, Diolch.
Dyma eiriau Mr Williams:
"Pobl od ydyrn ni'r Cymry! Byddwn
wrth ein bodd yn ymrannu ae yna'n
cenfigennu a ffraeo a'n gilydd! Un
o'n hymraniadau diwethaf yw'r un
rhwng y llenorion a'r beirdd. Y
Uenorion yn teirnlo fod gormod 0
ffys yo digwydd ynglyn a'r beirdd.
Mae'r
beirdd
yn hawlio'r
serernoni'au i gyd Iddynt eu hunain,
ac yn cael gormod 0 sylw a ehlod
gwlad.
Ond chwarae teg i'r bardd gael ei
ddiwrnod,
oherwydd
ychydig 0
ddim arall a ddaw i'w ran. Mae'r
nofelydd, er iddo golli'r \\-obr yn }'r
Eisteddfod, yn cael digon 0 gyfle I
gyhoeddi ei waith wedyn ond wedi
i'r prydydd chw}su am fisoedd i
)unlo awdl,
ac er iddo gael
canmoliaeth y beirnlaid, \\-'aeth iddo
roi'r gerdd yn )' tan ddirn
Gydag eithriadau pnn, yr unig
ffordd y gall bardd gyhoeddl ci
\vaith yv. ar ei liwt el hun. cl bod yn
barod i golli arian yo y fargen.
Ond bellach, rhoir j'r llcnc)r
nawdd )' C) ngor Ll) frau, nid ~ n
unig tT\vy roi C) Oe cyh()eddi idd().
ond hefyd trv.')' dalu iddo am bob
mil o'j eiriau. Ch\l.arae teg fell' I'r
bardd gael cor()n ar ci ben n'r lienor
gael cadair r)\\ un~'3ith mc;\\n
bl~yddyn.
Os ) w'r lIenorion }'l1 d) heu am
fw) 0 !))I~, paham na luniant
seremoni
ych~anegol
ar bnawn
:v1crcher
yr Eisteddfod?
Mae
scrcmoniau'rOrseddynllwyddianl.
Tynnant }' miloedd i'r pafiliwn, ae
mae'r miloedd hynny'n eyfrannu al
gynnal
cin diwyl1iant.
Paham
vmyf1)d a'r ddwy seremoni sy'n
llenwi'r
pafiliwn
aT dd}ddlaU
Mawrth ac Iau?
E1D
hangen yw cacl mwy 0
scrcmoruau,
perai'n ddim ond cr
mwyn chwyddo Cronfa'r Pafiliwn.
Tybed nad oes gan ein nofcl\\')'f a'n
drama~Jyr ddigon 0 dd\cbymyg
i

lunio serernoni newydd a fvdd nid
yn unig cystal a rhai'r Orsedd, ond
yn rhagori arnynt? Seremoru hollol
Gyrnreig. a phobl ifainc yn cu
gwisgoedd
traddodiadol
rnewn
dawns werin, y lienor yn cae I eJ
gyfarch a chanu gyda'r tannau. a'i
arwisgo a chlogyn o'r brethyn
Cymreig hardd sy'n gynnyrch rhai
o'n ffatnoedd
heddi~·. Y mae
cl}~ed rhai o'n lIenorion, a rhai
ohonynt yn athrawon coleg neu yn
af\\.'cinwyr cyhoeddus. yn COdl eu
cloch fel plant wedi sorrl yn
gywIJydd inni fel cenedl.
A chan fy mod yn sOn am yr
EIsteddfod, oni elhd newld ychydig
ar el rhag)en? Paham y mae'n rhaid I
bopeth ddigwydd }r un diwrnod a'r
un awr o'r dydd 0 flw} ddyn i
flwyddyn? Ir selogion, nid oes raid
Iddynl brvnu'r Rhaglen Sy,'yddogoll
DIg'.v.dd)r
un pcth
yn )r
EI'Iteddfod
Gydwladol
yn
Llangollen
Nid oc~ angen prynu
rhaglcn ) no Ch\\.'allh, ac clthrio I
wybod eny, au'r ymgcI!:Iw)r Paham
na ellid cyd-rcdeg y canu eorawl a'r
da~'nc;io g\\crin ar hyd yr wythnos,
cael yehydig o'r naill a'r lIali bc)b
d)dd. a'r dyfarniadau
i gyd ar y
Sad\\ rn? 8\ cJdai h\ nn\ \'n denu
m\, ~ 0 } nl\1. e!", y r' ) n' dd} odiol,
oher~) dJ) duedd ) n a~ r ) \\ alaru
ar \\)lio'r
da~'IlS1o l(\\) 'r d}dd
1erchcr, Ileu ~ rando ar ddcgau 0
gorau)11
canu )r un pClh ar
ddi~ rnod arall,
Ond pobl od 0 gcidwadol )d) nl,
yn rhy hc)ff o'r hen ffurfiau.
Meddylicr
am diwn gron ein
gwasanaeth crefyddol ar)' SuI. Petal
ein bywyd
cenedlacthol
yn
debycach 1 ffN,d nag i b\l.lI, buasai
mw} 0 fy~yd ac (.)lendid ae 0 ganu
ynddo. Yn lie cwyno babanod,
llunied ein Henorion seremoni arall
a dd~g ragor 0 liy,' j'n bywyd IIwyd.
'R,,)'n by" 8 bod rnl?"n dlnodtdd
\c ~n ddi)rngeledd;
oJanl "~w f, annedd.
Gwatl yw b)" yn dis:g~)'hedd.

- )'n ddlill

Ole",.

.

O'm henaint 'dda" dim bvnod - and arw\'dd
.
\' W",)D .'r darfod;

•

BECWS
DEINIOLEN

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

Ffon: LLAN 8 ERIS 870232

C) ngancddwr

gorau a gafodd v Yt'ladfa eriocd.
Ei Broned
Oelnlol. hen aymra~d unl" - mse'n edrych
\tewn oedrsn arbennlg,
Byw )w'r bardd heb aJr o'i big
Yn feudw)' anaOntdJg.
Delnlol
('~ Iansoddodd Deiniol ~r engl" n uchod pan

oedd ,n 9(1 mlwvdd oed , r oe dd vn dal vn
hei n ~f et gorf]. el iauh vn g~Ioethog. a'i f eddw 1
vn chwim' meddai R Brvn Williams vn ell .. fr
"C.N\dro
Patagonia"
l lvdref 19t-1I

Tu mlsma al cansado ensena II luz:
Gula aI angusUado hada tu Jesus.
La bendl,e, nut\1 de celt\Ie pill
A 10 lrislts lleva, ~ no lleres nuis.

P',Io\ ~) n barod I gyfienhu'r em) 11 uchod I
G~mracg?
r Penugrh \ d\" brysio o rh~\\ le gyntcd ag
~ rncdrwch Gwclsoch \ gair Pernigili yn ~

, "I'

pennill gun t)e'o'l Emrys ~ rms drwethaf
'I
mac amrvw "cdi gof\n berh oedd ~sl)r
peruigili

\. Sanclaldd Odlddan),dd
Canwvd vr emvn canlv not vn an~ladd Mr
Arthur Hughes ar Fchetiu Jt. 1\)h'i , r IlcdJ
'-ir Hughcs yn : 7 mlwydd ocd 3 chladll,,)d \."f
vrn nl~nwent Gaiman. Patagonia

, Selthfed Oydd
~a ch", • nwn Ion II rh~enn~ch
•
l n d)dd. o'r sailh, "edl'r &~'IlHhl~)ch.
Goroo"\ • Owen (I

Ven. alma que floras. ven at Sahador,
En lu~ trlstes her.... dUe ru dolor,
Dill'. sl. tu du~lo: 'en tal como e~a\.
Habla sin recelo )' no lIores mas.

Capt' I c.·harrinR c.·rO'i~
'Ar Salt" hen ,aptJ gipi,,)d - 0 gJ"b nef
I gl"b nos ne~ldjwyd:
1 fUOg w&!ddg~rid a Rlt)d
Ti• heddl" ddi·sanclelddl,,\ • d,

•

_

r

.-

"on.

Ann Huahe •

Tu pena ) lri tura dile a lu Senor,
Cruel dc~entllrll, engllnO'l y error:

Penlraelh

ANRHEGION NADOLIG
o FRO MADOG
Gyda'r Nadolig yn agosau, mae'n
siwr fod medd~1 am anrheglon i
aelodau'r teulu a ffrindiau yn achosi
cur pen i filoedd ohonom.
Eleni
efallai
) gall Siop
Ei teddfod Genedlaethol
c.ymru,
Bro Madog fod 0 gYlnorth j chi. Mae
P\\i~ 11gor H) sbys vr Eisteddfod
wedi bod ~rthi crs misocdd -"n
dey, is nwyddau aT gyfer codi arian
j'r Brif~lyl, ac mae'n aml~lg ei fod
wedi Uwydd() i gael rh) ~ beth at
ddant pawb. E1S(')CS gwerthwyd
gwerth £lR,()OO 0 n~yddau.
ae
mae'n arg<\cli fod )' gy"irfo(1dol\\'yr
sy'n rhedeg y siop y11 nlynd i gael
cyfnllcJ pr!sur ia~ n rhwng l1a\, r a'r
Nadulig,~
•B r 0 ~ 1a d l) g') \, t cit I ) r
atg) nh) rchiad 0 ddarillfl d\ frlliy, a
\\ naed gan Rob 1'lcrl1. ) r arlun) dd

o Borthmad{)g a ch) nllun~ dd logo'r
Eisteddfod. Penderf) n~ )'d g\l. ncud
500 o'r printiau
sy'n mC$ur 21
modfcdd wrth 17 ml)dfedd, ae am
£25 (yn cynnwys ffram) mae galw
mawr amdanynt. Golygfa a welir 0
Faes yr Eisteddfod ydy~, gyda th,vr
yr cglwys vn Nhremadog
yn y
cefndlr t\.1ae pob un ~'edl eu rhifo
a'u 110f110di, ac ei~oes gwerthwyd
rhai i Awslralia. vr Unol Oaleilruau
ac arnr} y, 0 ~ ledydd Ewrop.
Rob Piercy sydd hefyd yn gyfrif()1
am gynllunio
pial arbcnnig
yr
Eisteddfod
sy'n gwerthu am £2().
Llun )' llongau hwylio a adcilatiwyd
ym Mhorthmadog
i gario Ilechi yr

-

CARPEDI
GLAN!
Mynnwch driniaeth

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

SARA FFRES A THEISENNAU BLASUS

TEGID
PRITCHARD

Hefyd gwerthwyr CALOR GAS

CANOLFAN CARPEOI

WAUNFAWR 291
Hefyd ail-osod carpedi

ardal i bedwar ban bvd svdd ar v
pial, ac mae amryw wedi dalgan mai
dyma'r plat Fisteddfodol
mwyaf
chwaethus
a wclwyd
ers
blyn\
. . ddoedd
Anrheg Nadolig addas arall ~ydd
ar gael yn y siop yw'r !)iwtlau loncian
sy'n g\\l!rthu am £1) \lac dig<)n 0
ddcwi, ohonynt ar g\ fcr plant ae
oe<.lolJoll rncwn alnrv~
() liwiau
•
nl0dern
a lIachar, \'n cvnn~"~
.
.
mcl"n, oren. 'ccrl ..e'. 'jade', glas, du
•

#

•

~

a Il\V) d.

Ac I'r plant nlae 'Mauflg
y
tvlory, r', -V cYlncriacJ
bach CIWI. .\'n
.
hyn(ld () b(')blogaidcl ae yn fargen aOl
£1 ().C)t),

DYDDIADAU
CAU RHAI
CYSTADLEUTHAU
YN AGOSAU
WrLh gwrs, nill pa~b s\' 'n pc)eni
am anrhegion Nadc\lig Mac rhai yn
b r y sur
yn
g v.' c i l h I () a r
gystadJaethau'r
Eis[cddfocJ. ac mac
dyddladau
cau
£lifer
o'r
cyc;tadlaethau hyn ar y gor~'cl.
Oyma rai oh()n) nt:
Ion a w r 3 () : D y d d ia cJ c a u
cystadleuacth
lIunio sgript rhaglen
nodwctld awr a hallncr ar gyfcr y
Ilwyfan ar y tcstun 'Oyffryn tv1adog'
(Cystadlc1l3clh rhif 40)
OydlJtad cau cvstadleuaeth
trosl
drama
fer () unrhv\\.
ialth
E~ropcaitld
heblaw'r
Saesneg
(C) ..tadleuacth
rhif 47)
Ionawr
31: En~' a chyfciriad
Ysgrifennydd
pob Cwmni l)rama
sy'n c)sladJu } ng ngh)stadlaethau
Actio Drama
i fod ,vn IIa\\"r
Trcfn)'dd
ynghyd
a'r frurflen
brlodol a chopi O'T ddrama ar gyfer
v• bcirniad.
Cvfansoddladau'r
Fedal Rvdtliaith i
•
fod ) n llaw'r -rrefny(I()
Pob ymgais, ffurflcn bais a thaI
C) S t a <.llu y ng n g h y S tad Ic \1 act h
Ail-Ddalblygu
ac Ehangu
Arngueddfa
J:'or~ rol Porthmadog
(Cystadleuaeth
rhif ') 19) i fod yn
lIa~'r fretnydd.
Ceisiadau
yng nghystadlaethau
A d ran
\V y d d () n i act h
'Oyfeisgarwch
mewn Di~ydiant'
(C}sladleuaclh
fhif 215) a '''lae
Sens meWIl rfens - ond mae
Gwrych yn Wych' (Cystadleuaeth
rhif 216) i g)rracdd
Swyddfa'r
Eisteddfod.

-

7

Gohebydd:
Mrs Gillian
Morris,
Annedd Wen, Talybont. Caernarfon
76075.

a

CYDYMDEIMLAD: Cydymdeimlwn
Mr a Mrs Huw Morris, 15 Rhos Rug ar
farwolaeth
eu mab Gwilym yn
Wrecsam, hefyd a'i frodyr Selwyn a
John a'i chwiorydd Rene a Rhiannon.
CYDYMDEIMLAD:
Cydymdeimlir
hefyd a Mr Gwilym
Williams,
Haulfan, Ffordd Glanffynnon,
ar
farwolaeth ei fam.
CYFARFOD
Y CHWIORYDD'
Cynhaliwyd te y chwiorydd yn Festri
Capel Mawr, nos Fereher, Hydref 1af.
Llywyddwyd y cyfarlod gan Mrs
Nansi Roberts, Manod Croesawyd y
lIywydd
newydd sef Mrs Jean
Davies, Rhyd y Delyn gan Mrs
Roberts. Cymerwyd
y rhannau
defosiynol
gan Mrs Davies.
Penderlynwyd y dylid cynnal Ffair
Nadolig ar nos lau, Rhagfyr 4ydd.
Rhoddwyd y te gan Mrs Nansi
Roberts a Mrs Beryl Thomas.
DIOLCHGARWCH: Cynhaliwyd GWyI
Ddiolchgarweh Capel Mawr dydd Sui
Hydref 5ed Y lIywydd oedd y Parch
John Morris a cafwyd gwasanaeth
benonhiol yng nghwmni'r plant a'r
bobl ifane. Cafwyd anerchiad gan
Miss lonwen Roberts, Coleg y Bala.
Mrs
Carys
Jones
oedd
yr
organyddes. Talwyd y diolchiadau
gan y Parch John Morris.
Cymerwyd
gwasanaethau
y
prynhawn gan Mr 1010 Llywelyn, Mr
Oswald Davies, Mr John Wyn Owen a
Mrs Nansi Roberts. Yr organyddes
oedd Mrs Mair Jones, Ogwen.
Pregethodd y gweinidog y Parch
John Morris yn ngwasanaeth yr
hwyr. Mrs Mair jones, Ogwen oedd
yr organyddes
YSBYTY ERYRI. Mae Mrs Winifred
Williams, Bryn Teg yn Ysbyty Eryri ar
hyn 0 bryd Dymunwn well had buan
iddi.
AWSTRALIA' Mae Mrs M Lewis,
Medryn, wedi mynd i Awstralia am
chwe mis i ymweld iI'i theulu.
Dymunwn bob hwyl iddi yno. \
Y GYMDEITHAS LENYDDOl, CAPEL
MAWR'
Cafwyd
dechreuad
IIwyddiannus i'r Gymdeithas eleni.
Da oedd gweld cymaint wedi dod
ynghyd i fwynhau adloniant gan Barti
Glannau Menai. Llywydd y noson
oedd Mr Gwilym Rees Parry a
rhoddwyd
y diolchiadau
gan y
Parchedig W 0 Roberts. Paratowyd
lIuniaeth i'r Parti gan y merched a
chafodd y gynulleidfa
lu niaeth
ysgafn hefyd Penderfynwyd gohirio
y cyfarlod nesaf oedd i'w gynnal
Hydref 30ain, oherwydd Noson Goffi
gan yr Eglwys Bydd y cyfarlod nesaf
ar Dachwedd 13ain, a cheir sgwrs
gan Mrs M E Jones, Cricieth.

GWASANAETH
•

TRIN GWALL T YN
EICH CARTREF

MOBILE HAIRDRESSER
Lliwedd

CHWIORYDD PONTRHYTHALL T:
Cynhaliwyd Cyfarlod y Chwiorydd
bnawn lau, Hydref 16eg yn Festri
Pontrhythallt. Llywyddwyd gan Mrs
Williams, Bod Fa.r, a dechreuwyd y

-

GWELLHAD:
Dymunir gwcllhad buan i Mr Hugh
Thomas, Gwenallt, sydd yn derbyn
triniaeth yn Ysbyty Gwynedd.
FFARWELIO:
Yn ystod y mis ymadawodd Mrs B
Williams,
Gwydryn
Newydd,
i
gartrefu ym Menllech, Ynys Mon.
Dymunir pob hapusrwydd iddi yn

ei hen gynefin.
PLAID CYMRU
Cangen Llanrug a'r Cytch.
Cynhaliwyd eyfarfod eyntaf y tymor
yn ysgol gynradd Llanrug gyda Miss
Phyllis Ellis, Cadeicydd y pwyllgor yn
lIywyddu. Croesawyd Dafydd Wigley
A.S. i'r eyfarlod a rhoddodd fraslun
o'i wa.th fel Aelod Seneddol j ni.
Rhoddwyd y te gan MIss Phyllis ElliS
a Mrs Vera Williams ae enillwyd y
raftl gan Gwyndaf Jones.
A wnalff yr aelodau sytwi bod
newid yn y rhaglen i'r cyfarlod nesaf.
Y darlithydd fydd y Dr Eirwen Gwynn,
a bydd yn annereh ar "Pwer
Niwclear." Byddwn yn croesawu
aelodau Cangen Waunfawr atom i'r
cyfarfod
yma ar nos Fereher,
Taehwedd 12 am 7.30 o'r gloeh yn yr

Ffoniwch

CAERNARFON 3674
i drefnu amser

ysgol gynradd, Llanrug
Cynhelir y Cinio Nadolig ar nos
Fercher, Rhagfyr 3 yn nhy bwyta
Gwel y Llyn, gydag Elfed Roberts,
Penrhyndeudraeth yn wr gwadd, a'r
adloniant 0 dan ofal Arwel Jones. Er
hwyluso'r
trefniadau
bydd y
trysorydd Gwynedd Jones yn barod i
dderbyn eich tal am y einio yn y
cyfarlod nesaf
Enillwyr y Clwb Cant am fis Hydref
oedd 1. Berwyn Jones, 2. Gwyndaf
Hughes. Bydd Goronwy Hughes y
trefnydd
yn falch 0 groesawu
aelodau newydd i'r Clwb Cant.
DIOLCH: Dymnuna Garaint a Linda
Rowlands, Llys Forgan, ddiolch am y
lIu cardiau, anan ae anrhegion ar
enedigaeth eu mab baeh Sion, ac am
y galwadau tra bu sron yn sAl yn
Ysbyty Amwythig.
Dymuna Mrs Jones a Len, Lyndale,
Ffordd-vr-Orsaf. ddiolch i bawb am
eu cefnogaeth yn y Noson Goffi a
gynhaliwyd
yn Hafan Elen yn
ddiweddar, Aeth yr elw 0 £165.92 at
Glwb y Gateway, i rai dan anfantais
meddwl Diolch hefyd i Mrs Dilys
Jones, y Warden, ae hefyd i'r
pwyllgor.
DIOLCHGARWCH: Bore Sui, Hydref
1ge9, cvnhanwvo
gwasanaeth
Diolchgarwch Capel Pontrhythallt.
Cafwyd gwasanaeth ardderchog gan
y plant eto eteni, a cafwyd anerchiad
gan y gweinidog y Parch John
Morris. Diolchodd Mr Emrys Owen a
Mr Morris i'r plant am gymryd y
cyfarfod a hefyd i'r athrawon am eu
hyfforddi hwy. Yr organyddes oedd
Mrs ~air Hughes.
YSBYTY: Mae'n ddrwg gennym
glywed fod Dr Eirwen Gwynn yn
Ysbyty Gwynedd. Hyderwn y caiff
well had buan.
CWRS NYRSIO: Oymuniadau gorau I
Caren Griffith, Treforfa, Ffordd yr
Orsaf,
llanrug
sydd newydd
ddechrau cwrs nyrsio yn Ysbyty
Gwynedd, Bangor.
EISTEDDFOD GADEIRlOL LLA~Rt.:C
RHESTR CANLY'IADAU

Lleo a BarddooJaeth
Y Gadalr: Oaf) dd Evan Mcrris, '7 LOn >Fedwen. Cotomend\'. ()jllb~ch
Y Feda1 R}ddlaeth: Dew) Tomo!>. Gwelfor,

Rhol.IT)
fan
Jones. Porthmadog
a 1\.tr5
1\1argarel E\ an." Rh~I
EngJyn \'~'n:
.. Rh) ~ I~en Ffonn Offeitiad"

EngJyn: 1 R

(dIm enw na ch\felnad)
Tel)neg: Hn\loell Par!). Caergybi
Umrig: 1. lola BUller. fan}coed:

2. Howell

Parry. C'aerg)'bi.
Ston Fer: 1\.1eUinThomas. Penygroes.
Ptant

Rhyddlaeth:
SaCOD 1 a 2: 1. Siwan f--lumphre~s;2. Beverle}
Roberts. Sioned ~falr Jone... 1~'8n Grinvalds:

U5r

Sion

Roberts;

3. Catrin

,\ngharad

Hughes. Dawn Pritchard. 'I'\oone Jont'S.
Salon 3.4: 1 Gwion ap LI~'Yd Atcd Roberts:
2. Donna Roberts. Nla Griffith: 3. Ulnos
Jones. Sioned Jacques,

Am waith

Mae mwy 0 ddewis
nag erioed gan

PEINTIO, ADDURNO
a man atgyweirio oddi mewn
neu tu allan am bris rhesymol
cysyllter ag

JOHN A ROBERTA

•

Ffordd
Glanmoelyn
Llanrug

8

DIOLCH: Dymuna Bryn atheulu Dicffa
ddiolch 0 galon i Wavel a Liz, Siop y
Cigydd; pobl yr ardal; staff y Co-op,
Tony a Beryl, Penybont; Dave, Gill a
Staff y Glyntwrog
am y wledd
ardderehog
a gafwyd;
hefyd i
Maldwyn ac Ernest, bwsiau K.M.P.
Diolch i ffrindiau a theulu am y
galwadau
ffon,
y cardiau,
yr
anrhegion
a'r
rhoddion
a
dderbvniodd Bryn eyn cvchwvn am
Awstralia. Dioleh i ehwi i gyd.
DIOLCH iSian Williams, "Cartref", a'r
plant, Lown a Sion Dafydd am
ddosbarthu'r Eco yn Ffordd yr Orsaf
ers deng mlynedd Maent bellach yn
haeddu seibiant, a bydd Ann Lloyd
Griffith "Hawddamor" yn gyfrifol am
y dosbarthu 0 hyn ymlaen.
MERCHED Y WAWR: Cynhaliwyd
cyfarlod Hydraf o'r gangen leol yn
Ysgol Gynradd llanrug, nos Fawrth,
Hydref 14. Llywyddwyd y cyfarlod
gan Mrs Ann Evans, Sycharth,
Is-Iywydd y gangen.
Y gwr gwadd oedd Mr Rol
Williams, Waunfawr. Croesawyd ef
gan Mrs Evans Hysbysodd Mrs
Evans fod Mrs Jane Williams, Mrs
Nancy Lovatt a Mrs Menna Williams,
y Llywydd, yn wael a dymunood
adferiad buan iddynt.
Testun sgwrs Mr Rol Williams
oedd "Tren yr Wyddfa". Dechreuwyd
adeiladu lein i fyny'r Wyddfa yn 1894,
ym mis Rhagfyr. Aeth y tren gyntaf i
fyny'r Wyddfa ar Ebrill 1, 1896, 90
mlynedd i ddydd Llun y Pasg eleni.
1600 deithwyr oedd ar y tren gyntaf
honno. Wrth ddod i lawr 0 ben yr
Wyddfa bu damwain, aeth v tren dros
y dibvn. Yn wrythfol ni anafwyd ond
un dyn. Ni chaniatawyd f dren fynd i
fyny'r Wyddfa ar 01 hynny am
flwyddyn.
Ail-gychwynwyd
gyrru
tren i fyny yn Awst 1897. Er gwaethaf
y ddamwainyn 1896teithiodd 15 mil i
fyny'r Wyddfa ar dren yn 1897
Wedi
sgwrs
hanesyddol,
diolchwyd i Mr Rol Williams gan Mrs
Bethanne
Williams.
Yna
mwynhawyd paned a de wedi ei
pharatoi gan Mrs Olwen Hughes,
Miss Ann Humphreys, Mrs Jane
Jones, Mrs Margaret Jones a Mrs
Bethanne
Williams.
Diolchwyd
iddynt gan Miss Phyllis Ellis.
Trefnir
"Cinio
Nadolig"
yng
Ngwesty Llyn Padarn ar Ragfyr 9, a
gofynnir I bawb o'r aelodau sy'n
bwriadu dod, roi eu henwau i'r
ysgrifennydd erbyn y cyfarfod nesaf
a gynhelir ar yr 11eg 0 Dachwedd yn
yr Ysgol Gynradd.
Y wraig wadd fydd Mrs Pat Jones a
thestun ei sgwrs yw "Calon Lan",

gwasanaeth gan Mr C Williams,
Hafan Elan. Cafwyd sgwrs fendithiol
gan Mrs M Lloyd Williams ar y
Diolchgarwch, a diolchwyd iddi gan y
Llywydd a Mrs E Thomas, Dolwar. Da
oedd deall for Mrs Griffith, Dolanog
adref yn 01, ae yn gwella. Rhoddwyd y
te gan Mrs 0 Williams, Meirionfa,
Talybont a Mrs J Williams, Bod Fair.
CLWB P~L-DROED
LLANRUG
UNEDIG
CLWB 200 - tynnu am y tro eyntaf
EnHlwyr mis Medi oedd: £40: Sion
Thomas, T9 Newydd, Uanrug (rhif
98); £20 Dafydd Owen, 11 Bryn
Moelyn Llanrug (rhif20); £10: Elwyn
Roberts, Elan Wen, Llanrug (rhif139),
Fe delir gwobrau yehwanegot 0 £120
a £60 mis Rhagfyr.
Y G'r'~lDEITHAS
UNDEBOL
Daerh cynullrad da ynghyd i
gy farfod
cyntaf y tymor nos
Fercher, H) dref 8fed, pryd y caed
sgw rs hj nod ddiddorol gan y Parch
Emlvn Richards, Cemaes. Ei destun
oedd "Rhwng rnor a mynydd", a
chvfe iriod d at ardal wledig
Llanfairy nghornwy, wrth odre'r
Gam. LI)'\\. ddy d y cyfarfod gan y
Parch \\ 0 Roberts, a ihalwyd y
diolchiadau
gan Mr
M Lloyd
\\ illiams a'r Parch John Morris
Ar •v _lain o'r mi . dacth Mr
Iorri J Roberts, Bodorgan i'n
hanerch gydag atgofion o'r adeg
pan
0 e d d ~ n g" e i1h io f e 1
II) thy rgludy dd mewn gwahanol
ardaloedd. Soniai am ) profiadau
ddaeth i'w ran ~vn V cvfnod
hwnnw.
Y JJywydd oedd Mr D GI)nne
Owen, a thalwyd diolch i Mr
Roberts gan y Parch John Moms.

17 BRYN TIRION

PENISARWAUN
Fton: LLANBERIS 872421

GRIFFITH

Y STORFA
SGWAR LLANRUG
Ffon: Caernarfon 2790
Bwydydd, Llysiau,
Diodydd, Gwlan Sirdar,
Patrymau, Gwelll 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 ffan - fe'j
danfonwn at eich drws

-

PLANT Y DDAWNS FLODAU

- Gohebydd:

Miss Megan Humphreys,

Cynhaliwyd
Gwasanaeth
Diolchgarwch
Plant Ysgol
Sui
Tan-y-Coed M.C. bnawn SuI. Hydref

19.

Uwchradd Blwyddyn I a 2: 1 Rhodri ap
Llwyd a Rhys Uwyd Ells
Barddoniaeth
Salon I a 2: 1. Luned Jones.
Salon 3 a 4: I. Rowan Thomas; 2 Jonathan
Davies, Ben Parry. Nia Gwawr Jones; 3. Aled
Roberts, Dylan Lloyd Jones. Catrin Thomas.
Uwcbradd Blwyddyn 1 a 2: Rhys Llwyd Ells
Cell a Chrdft
Gwnlo dan 8 oed: 1 Dawn Pntchard; 2
Sioned Mail JOnes; 3. Jacqueline Gibbins
dan 10 <ltd: 1. Nicola Gibbins. dan J2 oed: 1
Nia Griffiths, 2. Nia Gwawr Jones. dan 16 oed:
I. Elen Roberts, 2 Donna Roberts Aaored:
1. Bethanne Williams, 2. Dwynwen Williams.
Gwau neu 11'0"0 agored: 1. Ann Lloyd
Griffith, 2. Anne Gibbins
Cogtnio: dan 10 oed: 1 Sera Thomas, 2
Sioned Mair Jones. 3. LISr Sian Roberts. dan
12 oed: 1. AJed Roberts. Catrin Thomas; 2.
Gwion am Llwyd; 3. Wendi Thomas dan 16
oed: 1. Len Gwenao; 2. Dyfed Thomas.
Agored: 1. Bethanne Williams; 2 Emanwen
Tbomas.
Gosod Blodau Alored: ) Valmai Bernard: 2
Margaret Vaughan Parry.
Gwln: Agored: 1. Margaret Vaughan Parry; 2.
Beihanne Williams. 3 Einanwen Thomas.
Tri Dimmslwn dan 8 oed: I leuan Green: 2.
Jacqueline Gibbons; 3. Twan Gnffith dan 10
oed: 1 Mathew Wyn Williams: 2 Nicola
Gibbins. 3 . Kenny Griffith. Annene Jordan
dan U oed: 1 Gelhin Parn. 2 G""cnan Mair
Roberts dan )6 oed: Bryn Cerion Jones.
Arlunlo: Ysgol neu Ddosbartb Melthrin: 1
Claire Louise Jacques; 2. Emma Oa\1es. 3
ro.1eleri~air Griffith. Dosbarth derbyn:
I. lisa
•
ShudJak; 2. Wa} ne Pierce Jone~; 3. Raymond
Morgan, Martin Uewelyn Jones. Babanod
Canol: 1. Gareth Hugbes; 2. Emma Da\;es; 3.
Catnn Angharad Hughes Babanod UchaI': 1
Gareth Robens; 2. Owain Lloyd; 3. Fiona
Jennings. Saron 112: I Jwan Rhy .. Owen 2
Dawn Pnlehard; 3 Catrin Angharad Hughes.
Mathew Wyn William!:. Salon 3 a 4: 1 Iwan
Rhys Parry; 2. Gwenan Mail Roberts; 3.
Catrin Thomas,
Owaln ap Gruffydd.
Blwyddyn I a Z: I. Slephen Edwards; 2.
Richard lalister; 3 Tolo Eiban Blwyddyn 3.
4: DaVld Roberls
FfOIOiramaetb: dan 16 oed: J Gwion ap
Uwyd, 2. Rhodn ap Uwyd. Agortd: I
Gwyndaf Huws; 2. lslwyn Roberts; 3. Islwyn
Robert<i; 4. Dylan F6n Hullo's.
Cerdd (Cyfarfod y Prynhawn)
Uoawd c:yo oedran Y8Iol: I ffion a Sian
Unawd Dosbanh ~eithrin a Derbyn: 1. 'vfeleri
Griffith; 2. Awen Humphreys; 3. Donna
Williams, Emyr Roberts; 4 Etin Oafydd.
Unawd Babaood Canol .c lJchaf: Ilona
William<i; 2. DeJyth Humphreys.
Elen
Morgan Jones 3. Cheryl Edwards, Kelly
RoberlS. Unawd Saron 1 a 2: 1 Sera Thomas,
2. Siwan Humphreys; 3. Uyr Sion Roberts.
Unawd Cerdd Dana: 1. Gwenan Mair Roberts;
2. LI9r Sion. Roberts. Unawd Safon 3 a 4: 1.
Gv.·cnan Mair Roberts; 2 Nla Onffith, 3.

Delyth Morris Unawd Plano: 1 Gwenan ~ajT

Roberts, 2 "ia Griffith: 3 Rhian Green.
Unawd ar unrhy~ orreryn hebla~ plano a
recorder: I. Gwcnan Mair Roberts; 2. Donna
Roberts t.:nawd Otreryn Pres: } Gwion ap
Llwyd, 2 Aled Roberts Parti Record}ddlon:
1. Parli Rosalind; 2. Parti Amanda:.3 frlav.d
yn y Bar Partl Unsain: 1. Parti Beverley: 2.
Parti L..nne: 3 Part! Catherine Dawnsio
Gwertn: I Parti Rhvddallr:
'2 Paru Seiont: 3.
•

-

Paro Carrin.

CyCarlod )1' Hwyr
Una~d dan 16 oed: I. Glenys Hughes,
I Janddoged: 2. Ber)1 Jones.y FfaT; 3 Hafwen
Griffith, Pentreuchaf a Ffion John Williams,
Uanrug Deuawd dan 16 oed: 1 Beryl Jones a
Hafwen Griffith: 2 Lowri Roberts a Gwenan
Mair Roberts, Llanrug. Unawd Plano dan 12
oed: 1. Tudor Jones, Pwllheli; 2. Glenys
Hughes. Llanddogcd: 3 Lowri Angharad
Roberts. Llanrug, 4. Elen Wyn Roberts.
Llanrug. Gwynedd Glyn Coawd I~ll oed: 1
Hefina Williams. Eglwysbach: 2. Carys Ellis
Jones, Y Ffor Unawd dan 16 oed (Unrbyw
offeryn beblaw piano): 1 Graham Williams; 2.
David Jacobs. 3 Lown Williams. Unawd
Cerdd Dunt dan J 6 oed: 1. Ffion John
Williams, Llanrug, 2 Ben I E.lli~ Jones. Y
Ffor 3. Ffion Orwig Thomas. Llanrug Emyn
dros 50 oed: I. lrhel Parry. )' Ffdr: 2 Eirlys
Tho rnas , Dol,gellau;
3. Ka ue Wyn,
Llandwrog. Unawd ar Unrhyworreryn dros 16
oed: 1 \l3non Llv.) d Evan~. Uanrug; 2.
Carys Ellis Jones, " Fror Cin Wer!n: 1.
George Baum Y Ffor: 2. Myfanv.·}' Wyn
Roberts. Llangernl PrJr linawd: I Rhian
Jones. Rhosfa"'f. Y Ffor; 2. Emyr W)'n Jones,
Uangefnl, 3. Clarence Jones, LlsTlddaniel. a
Robert Wyn Robens, BonlneW)dd.
Adrodd (Cyrarfod y Prynhawn)
Adrodd Dosbartb .\feithrtn a Derbyn: 1.
GWI!>n Roberts; 2. Einir Jones. Meleri
Griffiths; 3. Sinn Green Av.en Humphreys.
\.iichelle. Donna Adrodd Babanod Canol ac
liclult: 1. Del)lh
Humphre ..s ~. )wan
Griffith. lona WIllIams; 3 Jeuan Green.
Gwenan Humphre)c, Adrodd Salon I a 2: 1.
Sillo'anHumphrev,,: 2 Rluan Green. 3 Sloned
Mair Jones. Adrodd Salon 3 a 4: 1 ~ia
Griffith Pard CVd-adrodd:
I. Parti Sharon
•
Michellc, 2. YSachau Duon; 3. Parti Gwcnan.
Cyfufod y "os:
Adrodd dan 16 oed: 1. 'lerys Haf Owen,
VaUey; 2 Beryl Elis Jones. Y Ffdr Adrodd
1~21 oed: 1. Car)s EJj) Jones, Y Ff6r. 2. Elen
LeIlo1S Jones. Llansadwrn Prif Adroddlad: 1
~1eiru Turner. Waunfawr; 2. R Davie~, :-lefyn,
Myfanwy Roberts. Uangefnl; 3. Helena Parri,
Llanrug

AP~L Y SGANIWR
CRONFA LLANRUG
Cynhelir cyfarfod cyhoeddus yn
Festri Pontrhythaltt
ar nos Sui,
Tachwedd 9fed am 7.30, i sefydlu
Pwyllgor Lleol.

Oysgwch yrru'r car gydag
•

YSGOL VRRU
OFALUS

CIGYDD
LONDON HOUSE
LLANRUG

Ffon: Caemarfon 3574
PEN CIGYDD
Y FRO!
..
Yr wyn Ileol mwyaf

blasus
Selsig c8rtref, cigoedd
parod j'w bwyta
Archebion ar gyfer
y rhewgist
MYNNWCH V GORAU
A OEWCH ATOM Nil
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Gwasanaeth 7 diwnod

* 0 ddrws i ddrws
* Control Deuol

D
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PRITCHARD
43 Glanffynnon

LLANRUG
CAERNARFON 5112
Cymeradwyir gan yr Adran
Drafnidiaeth

..

Cymerwyd rhan yn y gwasanaeth
gan Sian Pritchard, Kelly Roberts,
Beverley Roberts. Rheon Parry. lwan
Pritchard, Steven Williams,
Llion
Pritchard, Cenwyn Jones. Jonathan
Williams, Anwen Jones, Mark Jones,
Tudor Jones, Aled Parry, Annwen
Parry, John Jones, Wendy Roberts a
Bethan Parry.
Trenfwyd y gwasanaeth gan y
gweinidog y Parch John Morris, a
chafwyd anerchiad cyfamserol i'r
plant ganddo yn ystod y gwasanaeth.
Y cyfeilyddion
oedd Miss Enid
Roberts a Mrs Hefina Roberts.
Bore Llun Diolchqarwch, cafwyd

4 Tai T.n-y-coed

(llanberls

870030)

Cyfarlod Gweddi - Mr Glynne Owen,
Mrs Meira Pritchard,
Mrs Beryl
Jones, Miss Megan Humphreys a
Mrs
Megan
Williams
yn
gwasanaethu a Miss Enid Roberts yn
cyfeilio.
Nos
LUn
Diolchgarwch,
pregethwyd
gan y Parch Bryn
Williams, Bryn Du. Cymerodd gyfle
hefyd i roi sgwrs gyfamserol i'r plant.
Croesawyd y Parch Bryn Williams
gan y Parch W 0 Roberts, blaenor yn
Nhan-y-Coed ers ei ymddeoliad.
Y cyfeilydd
oedd Mrs Violet
Blanchard
Bendtthiol iawn fu gwasanaethau'r
pen-wythnos arbennig hwn - Gwyl
Ddiolchgarwch.
Llawenydd mawr oedd yr vrnateb
teilwng 0 Wyl 0 Ddiolch.

CYMDEITHAS HANES
BRO IECO'R WYDDFA'
PWY OEDD OWAIN LLANDDEINIOLEN
Nid cymeriad dyehmygol mo Owain Llanddeiniolen. Daeth tystiolaeth ei
fod yn greadur 0 gig a gwaed gan Mrs Lyctia Thomas, Rhiwlas, Stad Glan
Beuno, Bontnewydd a gan Mr Cledwyn Williams, T9'r Ysgol, Llanrug.
Dioleb i'r ddau ohonynt am gysylltu ami, ae am nodiadau mor ddiddorol.
Dyma a ddywed Mr Cledwyn Williams:
cofiant byr j'r bardd, ym Mhwllheli
"Ganwyd a magwyd a well wtlliams
(a
ad waen i d
fel
Ow e n
ym 1878. Teitl y gan yn y lIyfr
Llan d deiniolen} ylr Ty'n Rhos
(Caniadau
leuan
Lley n ) yw
Bach, bwthyn bychan ger Capel
"Written
fOT
Owcn
Seion. Nid oes dim 0 olion y bwthyn
Llanddeiniolen", a cheir nodiad ar
erbyn },eddi.v.
waelod y ddalcn yn egluro pwy
Rllyw great/elr diniwed oedd, ac
ydoedd. Mae'n darllen fel hyn:aeth )'11 grwydrYIl
di-garrre! a
di-deulu.
Dechreuodd
grwydro
Cymru a Lloegr, ae ar/era; ar ei
grw)'dradau fynd a ll)-'chyrall a
negesau al felrdd )1 Cyfll0d.
Bu !arw mewn sgubor, rhywle yn
Sir Fan
Aee}l nlJer o'i hen gy!eilliofl I Fon
;'w g)'rchu, a ehariwyd ef at y eweh i
Foel)' Don. Deal/odd.\I gwr a oJalai
am )- c.~·ch rna; gweddil/ioll Owen
Williar/,s oedd i'w cario drosodd i
Arfon, ar rneddai:- "R)'wJ wedi
cario'r hen Owen ddegau 0 weirhlau
'nol a blaen am ddim. ac mi caria! 0
hefyd ar ei siwrna olaf am ddiIJl."
Fe'i c[addlVy'd ym Ineddrod ei
deulu yn Llanddeiniolell."

Gallodd
Mrs Lydia Thomas
gadarnhau mai Ieuan Lleyn oedd
awdur y gan Saesneg i Owen. Mae
hi yn un 0 ddisgynyddion y bardd, ae
y mae llyfr 0 'i farddoniaeth yn ei
meddiant.
Myrdctin Fardd fu'n
gyfrifol am gasglu'r eerddi ynghyd,
ae fe'i cyhoeddwyd, gan gynnwys

W.H. JONES
TRYDANWR

Green Bank
Stryd Fawr

LLANBERIS
FFON:
LLANBERIS 871470
Contractau
Weirio Tai
Cawodydd Trydan
ac ati

"C'reolIL~rflaK'd, dinik'olll a gOltesl
o'r en I~' Owen Willialrls, 0 blli'\'f
Llanddeilliolen
oedd 1lK-'n, oc VIl
telthio ,'vIon ac Arfon
lua 00
ml)-'nedd ylz 01, 0 ddrlvs i ddrH'S al11ei
da,naid, ac yn cludo Ilyth>'rou beirdd
a Ilenorion at eu gilydd. Byddai >'
beirdd yn canu iddo, er tnwyn altnog
}I JfermwJ'r a'r boneddigion
i fod ,Vll
lJ}'ner 0 honno a diwollu el angen."

Yn y lIyfr hwn hefyd y mae'r
pcnillion i John Humphreys, Ty
Mawr, Llanddeiniolen, a eheir can
arall yn diolch i Morgan Dafydd o'r
Nannau am roi ffon yn anrheg i
Owen Llanddeiniolen ym 1820.
Mae fton 0 elddo Ieuan Lleyn vm
meddlant Mrs Thomas heddlw, ond
aneglur iawn yw'r llytbrennau sydd
",edi eu torri ar garn ) ffon; oc 0
ddefnydd wedi caboli'r ccrfiadau'n
lIyf n.
Os oes gwybodaeth gan unrhy\\.
un am ddyddladau geni a mar ....·
Owen WIlliams, byddwn yn falch
o'u derbyn. Efallai fod mwy 0 hanes
ei grwydro ar gof a chadw gan
rywun 0 hyd. Cysyllty,'ch a mi er
mwyn cael darlun cyflawn o'i f}\\.)d.

CYFARFOD
CYNTAF
CLWB ERYRI
Cynhaliwyd cyf~rfod eyntaf y lymor
newydd yog ngwesty'r GwynC!dd,
Llanberis. nos Wener Hydref 3, pan
gafwyd darli th gyrhaeddgar la wn
gan Emyr Price ar y newidiadau a'r
probJemau cyfoes sy'n W)'nebu'r
wasg Gymreig. Llywydd y noson
oedd 1010 Llywelyn, ae yn sgiJ ei
arweiniad
eaf\\.yd trafodaeth
f) wiog. Talwyd y diolchiadau gan
John Roberts Williams. Bydd y
cyfarfod
nesaf
nos Wener,
Tachwedd 7fed. pan y ceir sgwrs
gan Rol Williams gydag Arlon
Jones yn llywydd
9

,

ARGRAFFIADAU PLANT V FLWVDDVN
GVNTAF VN VSGOL BRVNREFAIL

NEWYDDION 0 YSGOL
BRYNREFAIL

Fy Niwrnod Cyntaf
Yn yr Ysgol Uwchradd

CYFARFOD
YR URDD: Nos Fawrth,
Hydref y pedwerydd ar ddeg cafwyd
eyfarfod
cynraf o'r Urdd eleni, a
ehynhaliwyd helfa drysor 0 dan ofal Mr
Dafydd Evans. Croesawyd y disgyblion
newydd,
a chafodd
pawb ddiod a
ehreision.
DR. BARNADO:
Prynhawn
Llun,
Hydref y Lrydydd ar ddeg, daeth Miss
Nia Jones 0 fudiad Dr. Barnado
i
ddangos
ffilm a ebael sgwrs gyda
drsgyblion y ehweched
dosbarth i
ddangos sut fath 0 waith y maent yn ei
\\ neud.
Gwirfoddolodd
rhai o'r
di.sgyblion i fynd i Gaernarfon
ar y
pumed ar hugain 0 Hydref i godi arian at
y mudiad.
YR EISTEDDFOD
YN OL: Cynhelir
yr Eisteddfod ysgol eleni ddydd Iau, yr
ugeinfed 0 Dachwedd. Chwith oedd ci
cholli y lIynedd. Mae'r disgybhon I gyd
wrthi'n paratoi yn brysur ar ei chyfer.
Gobeithio y cawn gefnogaeth
dda er
mwyn ei hall ysbrydoli.

Dychrnygais
Oychmygais weld cwmwl du,

cwrnwl, plant mawr, hyn.
Yn disgwyJ wrth y drws
BC 'In chwenhm
chwerthin am f)' mhen i.

Meddyhals
wali au IIwm
ystafelloedd cyfyng, poeth
Ac athrawon

blin.

Breuddwydiais,

Ysgol 'In }' pellrcr
bwgan anhapusr ....'Ydd.
ONO

Gwelais y cymylau'n cllno
A golau haul yn disgleirio
Gwelais y drysau'n
agor
agor gyda g",en
Fel y wen ar f) wyneb

i
Lowri Angharad IE

AMSEROEDD Y BYSIAU AR OL HANNER TYMOR
(amser codI)

PR\·NHA'" N
(am~r d) ch" tl) d)

8.15 am

3.45 pm

BORE
NANT PERIS
395 K.\1.P.
LLANBERL."i
395 K.\1.P.

8.20 am
8.20 am

98 Crnsvllle
DI1\ORWIG
93 leuan \Vllliam...

Go~r\r

J.40 pm

•

3.40 pm

W)ddfll

8.10 11m
ih~, gwa.'i&Jl8eth C) hotddw

3.50 pm
I

I)£INIOLEN
93

."URR

8.211 am - Rh\d(.d~
8.22 11m - Penlrt H~t'n

\Villiams

(b" gwa:.anaeth c}bocddus)

393 ItWln Williams

8.25 am - Str}d Fawr
Dtinloltn

J.37 pm Ptnlrt Helcn
3.40 pm Rh)dfadOR
(b".. lI:"asan8tth c)botddu
3.40 pm

)

PF.NISARWAF.1'

392 Crosville
8.25 am
GORS BACH· SEI()!'II
392 <.:rosvUk!
<':ElNANT
392 Cro...'Villc
BETH"'"
98 l·rus\ iUe

3.35 pm

Gors Bach !f. 12 Itnl
Seion 8.15 am

3.45 pm Seion

8.40 am

391 - CroS\lIle
3.40 pm

8.37 am PonlrUg
8. .38 am I\azart'lh

llA Whlleways
3.35 pm Bethel

8.42 am Betbel
C\\~1 \' CI,O

Bws gwasanoeth
cyhOfddus

8.24 am

3.31 pm

rhlf 99

CYFFURIAU A THODDYDDION
Ydych chi wedl gweld pethau a allasai arwain i sefyllfa waeth? Ydych chi wedi
clywed, neu efallai'n amheus? Ydych chi angen gwybodaeth? Peidiwch ag
oedi, da chwi. Dowch i gysylltlad ag unrhyw un o'r canlynol: PC Oscar Evans
(Swyddog Cyswllt Heddlu) Caernarfon 3333; Gwyndaf Jones (Uwch
Swyddog Lies) Caernarfon 4121 est 2215; W.E. Thomas (Prifathro Ysgol
Brynrefail) Caernarfon 2381.

MEODAI BRYAN R08S0N ...

Y mae ysgol
gynhwysfawr
Brynrefail yn dal tua 850 0 blant 0
wahanol oedran 11-18 oed. Mae
llawer 0 wahanol bynciau i'w cael yn
yr ysgol
y m a a llawer
0
ddiddordebau,
fel ymarfer corff a
gwaith llaw. Y mae yno tua 27 0
wabanol athrawon. Mae yno gae
chwarae
lie gel1wch
chwarae
pel-droed neu rygbi. Y maent yn ei
galw yn Ysgol Brynrefail er ei bod
yn Llanrug, oherwydd yn wreiddiol
yr oedd yr ysgol gyntaf wedi eael ei
badeiladu ym mhentref Brynrefail.
Gethin Wyn Jones 1E
• • •
Yr wvthnos
diwethaf roedd diwrnod
,
mabolgampau'r
ysgol. Y gemau oedd
hoci, pel rwyd a phel droed. Roedd
pedwar tim yn cystadlu, sef Elidir,
Gwyrfai,
Eilian ac Eryri.
Roedd
bechgyn blwyddyn un yn cael chwarae
gem 0 bel-droed ond ni cbafodd y
genethod wneud dim.
Yn ~ bore au mae gwasanaeth
i
flwyddyn un, dau a thri ar fore dydd
Llun 8 dydd Melcher a dydd Gwener,
ond ar ddydd Mawrth a dydd Iau mae'r
gwasanaeth i flwyddyn pedwar, pump a
chw echo Weithiau b) dd )'r athrawon yn
mvnd Sf ben) llwyfan ac yn cynnal y
" an eth, Rhan amJaf b) dd y plant yn
eymryd rhan vnddo.
~Iin
Emlyn Hughes IE
• • •
Eleni rwyf wedi dechrau mewn } gol
fa" r '0' r e n w " g 0I U w c h r add
BT)nrefail. Uanrug R,,)i ~n Do",banh
I E a f\• athrawe dt1<;barth I '''' ~fr~
Griffiths. ~fae \ 'la 1P.I E.I R.II,1 S, mae
fy ffrind yn 1 P Rw)r ",cdi setlo i la\\r
yno. ac rlAyf yn hapu.~ iawn yno. Fy hoff
bynciau i yw arlunio. gwaith coed.
Cymraeg.
Hanes.
Mathemateg
a
Phcl·drocd.
Does yna ddim byd ""cm
digwydd yno eto ond rocdd Ambiwlan!oi
yn } r }sgol am fod hog)n wedi torrl ei
fraich wrth syrthio oddi ar y pethau
dnngo yn ) \\ers Addysg Gorfforol.
Stephen Ed" ards IE

. ..

Ers i mi fod yn yr vsgol fawr uocs dim
lIawer "edi dlgw}dd ond)"n fy marn i}
peth mwyaf sydd wedi dig"'ydd Y\\"r
gemau
lai. Eryri, £Jjdir. Eilian a
Gwyrfal Cel mae pawb yn eu hadnabod.
lloci a phel.droed oedd y gemau and nid
oes neh digon cia i gael dw) I)gad ar y
ddau Ie. fel1y fel pob hogyn yr oeddwn i
yn gwyLto'r gemau peI.droed ae "rth
glcio. stryffagio a hacio Ian ) di~edd
dvma eu saflcoedd
GwyrfSl. Eryri. Eilian ae Elidir, ac mac'r
dl"rnod yna'n "'erlh ci gofio ond y peth
pwvsicat r\\an Y'" ~ corau tal. Ac i blanl
blw\dd't'n uri } Ow)dd)n nesaf. > peth
gorau i'\~"ncud )" edr)ch ) miaen a
g(lbeithlo.
Brvn
Jones IE
•

Pan gerddais i fewn i'r ysgol fe
ddychrynais wrth weld pa mor fawr
oedd hi. Gwelais pawb yn rhuthro i
bob man a swn gweiddi yn ysgwyd
yr ysgol, Ar y diwrnod eyntaf es ar
golllawer gwaith. Deuais i adnabod
y plant yn sydyn iawn ac yn araf fe
ddysgais lIe roedd y dosbarthiadau.
Teimlais yn nerfus ar y dechrau ond
teimlais yn iawn wedyn.
Kenneth Richardson IE

.

.. ..

Dechreuwyd
paratoi
ar gyfer
eisteddfod yr ysgol trwy rannu yr
ysgol yn bedwar t9 sef, Eilian,
Elidir, Eryri a Gwyrfai. Mae corau'r
tai wedi cyfarfod un waith neu ddwy.
Mae eyfarfodydd yr Urdd wedi
eycbwyn hefyd a ebafwyd helfa
drysor ond roedd yn tywallt y glaw
nes bod y papurau yn wlyb iawn.
Manon EllS IE

r---------------BEIRDD VR VSGOL
HENAINT
BodJal y sldan pyn
B'U

tr~ un ar y tro,

Wyneb Uwm du • gw yo
yo gwgu a safrytbu'n sarroa.
Tynnat hwy o'r fItim
gan syofyfyrio I'r lorffennoJ.
SyJlaf i bwll eu UygaJd

ian Dolio mewn ateonOD .
Llun b)tban twt
-f) hen oaJn yn setyll,
(;,..01 du bits
\'n c1lqlelrio )0 )'r haul.
Rht!St'D ttJ heal fecban
l n 01 I or,.el ) pen.
Arwtl E ,Jones, Dosb 4

OAIL YR HYDREF
Uo funud Ill' y goedeD ar fore 0 hal,
Y tymor hwnow drosodd, fYarwel f'r tyw)dd
bral.
Oaw' gwynl milain 0 bellter maltb
I )rru'r dall ar eu marwol daltb.
Dalllliwgar. cacb, oren. brown 8 melyo
Yn cbw)rfio 0 gwmpti reI Olwyn Catbrin.
Vna yo disgyn yo farwaidd I'r Uawr
\ n creu math 0 Rarped lliwgar mawr.
AUan daw'r plant i rowarae
Vn sathru'r dalJ yo y cae
Gan feddwl Dad oes ganddyn nhw deimladau.
Tammi Jones, 1P

OAIL VR HYI>REF
Carped 0 ddaU cringocb IUp.
Vng ogwaelod ) rrordd.
I)doe rei blod) n
Heddlw fel sbwriel
\ ng na~aeJod y lfordd.

DeiJeD rei wyneb
Wyneb hen ddyn.

Crebacbl)d a garw
\'w'r ddeilen grin.
Ddoe'o byrryd.

Heddiw'n byU.
Fory'n ddim.
Lowrf Anaharad.

IE

CA/)WCH NNW MEWN
B!WCH WEDI ~()AU-

NlDYNEICH

DlLYNWCH YCYFAlfWYD()/~U

AR IJ()5 UN-Dl!lWYDDlWCH
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EISTEDDFOD
GENEDLAETHOL URDD
GOBAITH CYMRU

•

DYFFRVN NANTLLE AC ARFON 1990

LOGO I'R EISTEDDFOD
Fel y gWyr y mwyafrif erbyo byn mae'n siWr, mae PwyUgor Ieuenctid
Eisteddfod Genedlaethol Cymru Bro Madog 1987 wedi mabwysiadu'r enw
SBORT PORT. Mae ar y pwyUgor nifer helaeth 0 ieuenctid sy'n byw ae yn
gweithio yn nalgylch yr Eisteddfod, a bwy fydd yn gyfrifol am drefnu'r
gweithgareddau yo )' Babel) Ieuenctid ar faes yr Eisteddfod ddechrau A wst
nesaf.
Yn ystod yr wythnos, gobeithir
Cystadleuaetb 93: Portread 0 g..wp
cynnaJ nifer 0 sesiynnau roc a
gwerin 0 bob math gyda grwpiau ae neu ganwr neu gantores
drwy gyfrwng ffotograffiaeth. Dylid
unigolion sydd eisoes wedi sefydlu
cyflwyno rhwng 6 a 120 luniau dim
eu hunain yn cymryd rhan. Yna ar
gyfer grwpiau ae unigolion sydd mwy an maint 10" x 8". Ystyrir
arddangos y Uuniau buddugol yn
newydd ddechrau
neu ar fin
ystod wythnos yr Eisteddfod.
deehrau
perfformio,
cynhelir
cystadleuaeth lie y'u beirniedir ar y Owobr: £50.
cyflwyniad fydd yn para hyd at Beirniad: Gerallt Llewelyn.
ddeng munud.
Cystadleuaeth 94: I rBi dros 16 oed
Cystadleuaetb 90:
Erthygl ddadleuol gyfoes.
Gwaboddir grwpiau ae unigoUon Gwobr: £40.
roc-pop a gwerin i berfformio set Beirniad: Dafydd Rhys.
wreiddiol
Cystadleuaeth 9S: I rai dan 16 oed
}n para dim hwy na deng munud.
Caniateir pum munud i baratoi a Adolygiad 0 unrhyw record a
ymddangosodd yn ystod y flwyddyn
darperir y system sain a'r drymiau.
ddiwethaf
Cedwir yr hawJ i gynnal rhagbrawf
Gwobr: £40 (£2() Rhodd 'Llanw
neu ragwrandawiad os bydd angen.
Llyn')
Gwobrwyir feJ a ganlyn:
(a) Y Cyflwyrnad Gwerin gorau- Beirniad: Llion Williams.
Gwobr: £80 (Rhodd 'Llanw Llyn')
C,stadleuaeth
96: C,• nllunio clawr i
•
(b) Y Cyflwyniad Roc neu Pop raglen welthgareddau 'Sbort Port'
gorau - Gwobr: £80
y..~ t h n o s
) r Eisteddfod
gan
(c) Y Perfformiad Llei iol neu ddefnyddio logo'r P\\} llgor. S~lwer
Offerynnol gorau gan unigolv n ar amod 4 uchoJ.
Gwobr: £80 (Rhodd Cwrnru Sam Gwobr: £40
eyf)
Beirniad: CbarU Britton.
Y beirniaid fydd Robin Evans a
Y dyddiad cau ar gyfer )'
Rhys Harris.
cystadlaethau hyn yw Ebrill 1af,
Gofynnir i'r rhai sy'o dymuno
1987 ag cithrio cYlitadleuaeth 96
cystadlu )in y gystadleuaeth hon
'Cynllunio clawr' pan ofynnir i'r
anton
manylion
i Swyddfa'r
Eisteddfoderbyn Mai laf, 1987. Yn ymgeiswyr gyflw) no'r gwaith erbyn
ogysraJ, mae Pwyllgor Sbort Port Ionawr 31ain. 1987.
Yo ogy~taJ a'r cystadlaethau hyn,
wedi darparu nifer 0 gystadlaethau
bydd y pwyllgor yn (refnu niIer 0
cartref fel a ganlyn:
Dosweithiau yn yr ardaJ 0 byn tan yr
Cystadleuaetb 92: Llunio Fideo
gan ddechrau g}'da
Cynllunio sgript ar gyfer fideo 0 Eisteddfod
unrhyw gan gyfoes Gymraeg gan noson ym Mhlas Gwyn. Pentrefelin
gynnwys cyfres 0 ddarluniau i nos Wener, Hydref 17eg, 1986.
amlinel1u'r stori (stribedi stori).
Am [wy 0 fanylion ynglyn a'r boll
weithgareddau,
cysyllter
a
Gwobr:
£50 (Rhodd
C"rmni
7 Bank
Teledu'r Twr).Beirniad:
Dafydd Swyddfa'r Eisteddfod,
Place. Porth madog, Gwynedd.
Wyn Jones.

Cynhelir eystadleuaeth i blant a pbobl ifanc dalgylch yr Eisteddfod i lunio
arwyddlun neu symbol gogyfer i Phrifwylleuenctid
Cymru ym 1990.
Defnyddir yr arwyddlun hwn ar boU gyboeddiadau'r Eisteddfod - Rhestr
Testunau, Rhaglen y Dydd, YCyfansoddiadau Buddugol, papur ysgrifennu,
bathodynnau ac ati. Mae byn yn rhoddi eyfle arbennig i hoi I ieuenctid yr
ardal i osod eu delwedd eu hunain ar yr Wyl.
Rhaid

i'r

arw vddlun
fod
berthnasol i'r Eisteddfod hon.
•

vn

#

Rhaid i'r gwaith rod yn ymgais
ddilys plant a phobJ ifane dan 2S oed
sy'n byw yn nalgylcb yr Eisteddfod.
Dylid meddwl yn nhermau
dau neu dri lliw.

C} nllun

Rhaid i'r cynllun fad yn addas i'w

leihau (yn fach iawn ar fathodynnau
ac an) heb golli dim o'i naturioldeb
ac, yn yr un modd, rhaid iddo fod yn
addas i'w ehwyddo (ar gyfer ei
ddefnyddio ar bosten ac ati).

Dy la ir eynllun
g y n n w ys v
gelrlad:-'EISTEDOFOD
GENEDLAETHOL
URDD
GOBAITH CYMRU. DYFFR YI\.
NANTLLE AC ARFON, 1990'

Anfoner y cynnyrch, mewn amJen
heb fod yn fwy na 300mm x 2SOmm
at 'Eirian Dulyn Owen, Swyddfa'r
Trefnydd, Yr Aelwyd, 3-S SU')"d yr
Eglwys, Caernarfon', erbyn 31ain
IONA WR, 1987, fan bellaeh.
Gwobr: Cyflwyrnr y logo buddugol

rnewn ffurf barhaol i'r enillydd yn
ogysial a thoeyn wythnos (Dosbarth
laf) i'r EIsteddfod.
Bydd hawlfraint y cynllun buddugol
yn eiddo Eisteddfod Genedlaethol
Urdd Gobaith Cymru, Oyffryn
Nantlle ac Arfon I 99l).
Am restr rhcolau Hawn anfoner at
Eirian Dulvn Owen, Swyddfa'r
Urdd, Yr Aclw vd, Caernarfon
#

RHODDION
Dioleh ir canlvnol
am eu rhoddion
•
hael tuag at go iau'r 'Eco'.

Beth am ddod i

gystadlu i

EISTEDDFOD
DYFFRYN
OGWEN
Testunau am ddim yn y
siopau Ilyfrau Cymraeg.
a beth am ddod i fwynhau'r
wledd yn Ysgol Dyffryn
Ogwen, Nos Wener, Tach.
7, am 6.30 a Dydd Sadwrn,
Tach. 8, am 12.30 a 6
Llunlaeth ysgafn yn yr Ysgol
bnawn Sadwrn
Manylion Ilawn: Bethesda
600846

£ 10: Di-cnw, Bethel
£ S: Mr a Mrs N()\\' Williams. Dcwi a
Bryn. Didfa. LJanrug.
Gareth
a Dilvs, Bod Owen,
Cambrian "I errace. Llanbcris.
£2: Mr ...Nancy• Rowlands. J 2 Pcnlre
lielen, Dciniolcn.
i\trs G"ynelh J()nes. 17 Brynlirion,
Peni\3r,,·aun.
Mrs "v1eJraJones ac EiJir Williams.
Bronallt. Deiniolen.
'v1rs Ceinwen Evans. 12 liafu(l
Olau, Deiniolen,
Ol-enw, DClniolcn.
£ J: Mr a Mrs Victor J()nes, L 1
BT) nhrion. Penisarwaun.
Mrs Annie Jones, 5 Maes Eilian.
1)lnorwig,
i'vfrs Betl Roberts. 7 Maes Eilian,
Dinorwig.
Mrs Bcti Jones, 'ran )' Buarth
Uchaf.
Mr a Mrs A Ward, 9 North Road,
Dciniolel1.
~

AM DRIP CYFFYRDDUS, DIOGEl A RHAD
I BlE BYNNAG Y 80 . , .
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Ffon: 870202 a 870272
TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI

BWSIAU ARFON
LLANRUG
(ERIC MORRIS)
Ff6n: Caernarfon 5175
neu Bangor 51981
11

GOHEBYDD:
W 0 Williams,
Rhydfadog (llanberis 871259)

6

SEINDORF:Enillwyr
Clwb 200 y
Selndorf am ddau fis, sef mis Awst a
mis Medi:
Awst: 1. £20 - Mrs Eirian Jones, 11
Stryd Newydd; 2. £15 - Mr W 0
Williams, 6 Rhydfadog; 3. £10 - Mr
Kevin Jones, 9 Tai Caradog.
Medl: 1. £20 - Mrs Jennie Roberts, 96
Pentre Helen; 2. £15 - Mrs Marion
Childs, dan ofal Arlon House; 3. £10Mr R Arfon Lewis, Waen-fro.
CYMDEITHAS
UNDEBOL
Y
CHWIORYDD: Cynhaliwyd y cyfarfod
cyntaf 0 Gymdeithas
Undebol y
Chwiorydd, Deiniolen, ar nos lau,
Hydref 2il yn Festri Disgwylfa.
Cymerwyd y rhan arweiniol o'r
cyfarfod gan y Llywydd, Mrs Miriam
Lewis, trwy emyn, darlleniad
a
gweddi.
Croesawodd Mrs Miriam Lewis y
chwiorydd
newydd, a'u hannog i
ymuno yn ymdrech y chwiorydd, gan
fod y merched heddiw
rhan fawr
yng ngweithgareddau ein Heglwysi.
Anfonwyd cofion cynnes at y rhal
oedd yn absennol trwy waeledd. a
hefyd at y rhai hynny sy'n wael yn eu
cartrefi ac ysbytai.
Cafwyd adroddiad gan Mrs Lewis 0
hanes digwyddiadau'r
dydd yn
Sasiwn y Chwiorydd, a gynhaliwyd
ym Mrynrefail ar Fedi '1eg, lie y
cafwyd anerchiadau cyfoethog gan
Miss Gwenda Jones a Mr 0 Aneurin
Owen.
Rhoddodd Mrs Lewis adroddiad
hefyd 0 encil gwyl "Hwyl Haf" yn y
Bala, lie roedd pawb wedi cael amser
difyr, ac wedi mwynhau eu huanin yn
iawf.
Rhoddwyd y te am y mis hwn gan
Mrs Dilys Wiliams, a therfynwyd y
cyfarfod gyda'r Fendith.
Dymuna vr 011 o'r chwiorydd
gydymdeimlo
Mrs Elsie Davies a'r
teulu, 1 Rhes Gwyrfai, Clwt-v-Born.
yn eu profedigaeth 0 golli un annwy/
o'u plith, 8 hefyd deulu y diweddar
Mr R Jones. Blaen-v-Cae.
Sydd y cyfarfod nesaf yn cael si
gynnal ar nos tau. Tachwedd 6ed am
7 o'r gloch, ae estynnwn
groe50
cynnes i chwi.

a

Williams ae Elrian Jones. Enillwyd y
raftl gan Mrs Marian Williams.
Cydymdeimlwyd
A Mrs Nancy
Rowlands wedi colli ei phriod yn
sydyn, sef Mr Robert Rowlands.
Dymunwyd gwellhad buan i Mr Tomi
Hughes, brawd Miss Kathleen Jane
Jones a fu yn vr ysbyty yn ddiweddar.
Hefyd i Anwen, merch Mrs Gwen
Hughes ar 01 damwaln.
Bydd y
cyfarfod nesaf ar Dachwedd 3ydd
pan fydd Mrs Rita Parry Jones yn son
am brydau yn y gegin.
Bydd y bws yn gadael Rhydfadog
am chwarter wedi chwech ar nos
Wener, Hydref 31 i fynd j Bethesda i'r
Cyngor
Y GANOLFAN'
Cyfarfu pwyllgor
rheoli'r ganolfan nos Fawrth, 30
Medi. Adroddodd yr ysgrifennydd
fod y sesiynau bowlio a gynhelir ar
foreau Sadwrn wedi bod yn rhai
IIwyddiannus lawn. Trefnir y rhain
gan Mr Euryn Williams, 0 dan nawdd
Menter Chwaraeon.
Gwnaed ymholiadau
i mewn i'r
posibilrwydd 0 gael caniatad i godi
canolfan arnl-bwrpas ar safle'r ysgol
feithrin,
a phenderfynwyd
rhol'r
mater gerbron cyfarfod cyhoeddus
cyn mvnd vmlaen gyds'r fenter.
Sydd cyfrlfon y Ganolfan yn cau ar
y dydd olaf 0 fis Tachwedd. Apelir ar
wahanol gymdeithasau
i dalu eu
dyledion cyn y dyddiad hwn.
Cynhelrr cyfarfod
blynyddol
y
Ganolfan yn y neuadd nos Fercher,
10 Rhagfyr. am 7.30 o'r gloch.

DIOLCHIADAU: Oymuna Mr a Mrs A
Ward. 9 North Road. ddiolch l'r teulu
a pnawb
a fu mor gared'9 ar

eneo'gaeth eu metch \echan, ~ache\.
Oiolch yn fawr lawn.
Dymuna Mr Richie Jones, 24 Sro
Rhiwen, Rhiwlas, a hefyd Mr Owen
Robens a'r teulu ddiolch 0 galon i
berthnasau
a chyfeHlion
am eu
geiriau 0 gysur, ga/wadau
fton,
Ifythyrau rhy niferus f'w hateb, yn yr
amgylchiad
trist 0 golli priod a
chwaer
annwyl.
Hefyd
y
gweinidogion a fu yn gwasanaethu,
meddygon y Fellnheti, meddygon a
nyrsus Ward Aran, Ysbyty Gwynedd,
a phawb a gyfranodd mor hael tuag
at Apel Sganiwr yr Ysbyty. Hefyd I Mr
W Pritchard am drefnu'r angladd

a

SEFYDLIAD
Y
MERCHED:
Cynhaliwyd eyfarfod o'r Sefydliad yn
y Ganolfan
ar Hydref 6ed dan
arweiniad Mrs Rita Parry Jones, y
IIywydd. Darllenodd Mrs Jones y
Ilythyr
misol
a darllenwyd
y
cofnodion gan Mrs Marian Williams,
yr ysgrifennydd. Croesawyd y wraig
wadd, Miss M Wilsyonogliue
0
Gaernarfon, gan y lIywydd. Cafwyd
adroddiad o'r A.G.M. yn Llundain ym
mis Mehefin. Diolchwyd iddl gan y
Ilywydd. Cafwyd Moes a Phryn.
Rhoddwyd y te gan Mrs Glenys

Yn ystod mis Hydref, cychwynodd
cyfres newydd 0 raqlenru Trebor
Edwards
ar S4C. Gwahoddwyd
merch 0 fro Eco'r Wyddfa, set Mrs
Annette
Bryn
Parri,
Cynefin,
Deiniolen, I 9yfeilio unwaith eto
eleni. Yn rhaglen olaf y gyfres, bydd
Trebor
yn can u can wedi
ei
chyfansoddi gan Annette a'i g\\tr,
Gwyn Parri. Enw'r gsn yw 'Gwag
yw'r 'Stafell'.
Erbyn hvn, mae dros til 0 dapiau
'Teulu Ty'r Ysgol' wedi eu gwerthu,
ac wedi cyrraedd gwahanol rannau
o'r byd. Yn ystod mis Tachwedd
eleni, ymddengys
record hir (a
chaset} 'Genod Ty'r Ysgol'. Gobeithir
y bydd y record hon vn un 'wahanol':
ar un ochr, mae'r tair chwaer yn canu
caneuon wedi eu cyfansoddi gan
Annette a Gwyn Parri. Ar yr ochr aralt,
mae Annette yn chwarae unawdau
.
plano.

y

Ceinwen

Evans

vn

dathlu
ei
onen-btwvaa yn oeawer ugain oed
gyda" mab Robin
Dymuna Mrs Melra Jones ae Eilir
Williams, Sronallt, Delniolen, ddiolch
o galon am yr holl garedigrwydd a
ddangoswyd tuag atynt tra yn yr
ysbyty dan driniaeth law-feddygol.
Diolch hefyd i staff Wardiau Ogwen,
Conwy a Dewi am eu gofal caredig.
Diolch yn fawr lawn i bawb.

Dymuna Mrs Nancy Rowlands, 12
Pentre Helen a'r teulu ddatgan eu
dlolch dlffuant lawn I bawb am bob
arwydd
0 gydymdelmtad
a
dderbynlwyd yn eu profedigaeth arw
o golli priod hoff a thad annwyt.
Diolch yn tawr iawn i bawb
Dymuna
Donald
a Nan, 2 Tai
Gweledfa.
ddiolch
0 galon
j'w
ffrindiau, cymdogion a'u teulu am y

11111111

W.J.GRIFFITH
•

PLYMAR
A GOSODWR
GWRESCANOlOG

OSMOND
SHAW
DEINIOLEN

PANT TIRION, LLANRUG
Ffon: ClHrn.rfon 3248

GOSODWR SWVDDOGOl
SYSTEMAU
GWRESOGI OLEW
GWRES BP
A.lod o'r N'tlon,l
A.soclation
of
Plumbing and Meeh-

anie,1

S.rvices

Contr.cton.

Dim un daSf}rhy fychan.
Dim un dlJ$fJrhy fawr ..

12

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

Ilu anrhegion
a chardiau
a
dderbyniwyd ganddynt ar achlysu r
dathlu eu priodas arian. Oiolch yn
\a\Nt "\a\Nt\.

Dymuna Ceinwen Evans, 12 Hatod
Oleu ddrolch 0 galon i'w theulu,
cymdogion a chyfeillion am y lIu
cardiau, blodau ac anrhegion
a
dderbyniodd
ar ddathlu
ei
phen-b/wydd yn bedwar-ugain oed
ar Fed; 23. Diofch i bawb.
Dymuna Mrs Elsie Davies, Wyn a
Dilys, 1 Gwyrfai Terrace. Clwt-v-Bont
ddiolch 0 galon i'r teu/u, cymodgion
a ffrindiau
am bob arwydd 0
gydymdeimlad
a ddangos .....
yd tuag
atynt yn eu profedigaeth lem 0 golli
priod a thad annwyl. Diolch yn
arbennig i feddygon a staff Ysbyty
Gwynedd am eu gotal diflino, a hetyd
i'r Parch Trefor
Lewis am ei
garedigrwydd. Diolch yn fawr i bawb.

AP~L SGANIWR
Cynhelir Noson Goffi yn Ysgol
Gwaun Gynfi ar no. Wener. 148g
o Dachwedd, i ddechrau am 7 o'r
gloch.

III

~GWVNETH
ROBERTS
-

= 84 Stryd Fawr, Llanberis
Fton: 870491
~
PAENT,
PAPUR
WAL
Sara Ffres =
~ TEGANAU, CARDIAU
Teisennau
~
MELYSION
Priodas, Bedydd
~
ANRHEGION
--Pen-blwydd ac ati, E
Peis, Rholiau Sosej, ==
-

--

-

Pasteiod, Teisennau Hufen#
Teisennau Plat, Torth Gyrains etc.

BECWS ERVRI
Stryd Fawr, Llanberis 870491

SEFYDLU
CLWB
BOWL10
DEINIOLEN
Nos Fereher. Hydref 22. fe gafwyd
cyfarfod
cyhoeddus
i sefydlu
pwyllgor i ddeehrau y clwb bowlio.
Cafwyd ymateb gweddol dda i'r
cyfarfod.
Etholwyd Mr Huw Jones. 7 Tai
Faenol yn Gadeirydd;
Mr Barry
Wardle,
76 Pentre
Helen
yn
Ysgrifennydd a Mr leuan Parry, 42

Pentre Helen yn Drysorydd.
Gyda Mrs Lilian Jones, 11 Hafod
Oleu; Rhianwen Jones, 20 Pentre
Heten; Mrs Nellie Parry. 42 Pentre
Helen; Cemlyn Thomas, 4 Dinorwic
Terrace ae Ifor Phillips, 3 Y Bwthyn, ar
y pwyllgor
Bydd y Clwb yn cyfarfod bob dydd
Sadwrn yn y Ganolfan rhwng 10 ac 1
o'r gloch. Beth am geisio eich lIaw
arnl, bydd croeso eynnes I bawb.

-

GWASANAETHAU

NEWYDD

BUDDUGWYR YR EISTEDDFOD

I
Bws 93 Caernarfon - Dinorwig
Llun i Sadwrn Dim ar wyliau cyhoeddus
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Bws 77 Bangor - Dinorwig - Llanberis
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CYFARCHION: yr ardal i Mr a Mrs
Owen Humphreys
"Gwastadnant"
ar ddathlu eu pnodas ruddem ar
Hydref 12fed
DYMUNIADAU GORAU i Jennifer ar
ei swydd ddysgu gyntaf yn Ysgol
Llanfawr. Caerqvbt
LLONGYFARCHIADAU

i

Hefin

•

Williams ar ennlll gradd ..1 A 'J
Mhrifysgol Abertawe ",,1ae'" fab I r
a Mrs Noel Williams, 21 Eleanor
Street. Caernarfon ae >Nyr 1 Mrs E
Griffiths, Awelon, Nanl Peris
LLONGYFARCHIADAU i Mr a Mrs
Welsby.
1 Rhes Glanrafon,
ar
enedigaeth merch tach. Stephany
LOUIse. chwaer i David.
Cafwyd Cyfarfodydd
Diolchgarwch
bendithiol iawn yn y capel a'r eglwys.

II!

0

NE

a'i FEIBION
GWAITH CERRIG BEDDAU

DEI

IOL

(gyferbyn a'r Ysgol Gynradd)
Crefftwyr Gwaith Llaw Traddodiadol
Cerrig 0 Bob Math ar Gael

Ffon: LLANBERIS 872518 (Oydd)
Y FELINHELI 670124 (Nos)
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Gohebydd: Mrs Mary Ff. Roberts.
Cerrigydrudion
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YSG - Dyddiau Ysgol
SX - Dim Dydd Sadwrn
SU - Sadwrn yn Unig
SG - Sadwrn a Gwyliau Ysgol
AMR - Gwasanaeth Crosville Cymru 83
via Bethel-Deiniolen
SYLWER:Yn wahanol i'r hyn a ddywedir yn y
daflen a ddosbarthwyd i bob
Y MAE
GWASANETH BWS GWYNEDD 778.160
Lanberis a 9.50 0 Ddinorwig i Fangor yn
rhedeg ar ddydd Sadwrn,

tv,

Am fwy

0

fanylion ffoniwch

LLANBERIS 870484
13

Gwynedd.
Cor sydd i'w gynnal yn Ysgol Syr
CYDYMOEIMLO' cydymdeimlwn yn
Hugh Owen Isaf ar Y Sadwrn, Hydref
fawr Mrs A Chadwick a Chris, Tan y
11, a mynegodd amryw 0 aelodau eu'
Coed, yn eu profedigaeth 0 golli
hawydd i fynd yno. Cyfeiriwyd hefyd
priod a thad, sef Mr Clifford
Saboth
a
bu'n
rhaid
i
sawl
darpar
at
y
dosbarthiadau
nofio
a
Gohebydd: Mrs G. Jones, Rhandir
Chadwick.
Guto Nyth BrAn ffoi am ryddhad tua'r
chystadleuaeth
Darts
Gwnaed
Mwyn (Waunfawr)
Hefyd
Mrs M Jones, "Shinfield",
trefniadau terfynol gogyfer noson y
caeau!
Stad Ty Hen, ar golli brawd yn
Y GYMDEITHAS
LENYDDOL:
Ni fydd y cyngor yn cyfrannu tuag
Gymdeithas
Cynnyrch
yng
Cychwynwyd ar dymor newydd arall
Nghanolfan Waunfawr Hydref 3,
Llwydlo.
at Ap~1 Y Sganydd Corff gan mai
Estynnwn ein cydymdeimlad tuag at
yn hanes y Gymdeithas nos Lun,
gyda Sefydliad y Merched Waunfawr
teimlad
yr aelodau
oedd mai
deulu y dlweddar
Miss D11ys
Hydref
27 pan gafwyd
darlith
cyfrifoldeb
y Llywodraeth
oedd
yn westeiwyr
Pritchard, "Afallon", a fu farw yn
Etholwyd
Mrs Pat Parry fel
ddiddorol tros ben gan Mr Dyfed
darparu gwasanaeth mor bwysig,
sydyn iawn yn ei chartref.
Evans, Pencaenewydd, cyn ohebydd
ond rni fydd Y cyngor yn cyfrannu
cynrychiolydd
yng Nghyfarfod
Cyngor y Sefydllad ym Methesda ar
ar Y CYMRO, ar hanes bywyd y
tuag at gronfeydd ariannol tua dwsin
LLONGYFARCHION: i Alun Williams,
dlweddar
Bob Owen,
Croesor.
o
gymdeithasau
ll eo l
a Hydref 31.
Bro Waun, ar ddod yn ail ar y
Y Gwr Gwadd ar Hydref 2 oedd Mr
Llywydd y noson oedd Mr R Gwynn
ddeuawd gyda Humphrey Jones.
chenedlaethol
Davies, Bryn Eithin, a thatwyd y
Datgelwyd yn y cyngor hefyd fod
Dafydd Price, Cyngor Cyffuriau
Betws Garmon, yn Eisteddfod Melin
Cwmni Bysus Whiteways wedi colli'r
Gwynedd, a siaradodd ar broblemau
y Coed ger Llanrwst.
Cafodd
diolchiadau
gan Mr Gwilym
0
cymryd cyffuriau. Diolchwyd iddo
Williams, Bodhyfryd, sydd yn hannu
gwasanaeth bysus gyda'r nos i
Humphrey yr ail wobr hefyd ar yr
o deulu Bob Owen. Da gweld fod y
Gwmnl Crosville. Bydd Crosville yn
gan Mrs Catherine Jones.
Emyn Don ac Alun y drydedd wobr.
Enillwyd gwobr y raffl- rhoddedig
Gymdeithas mor boblogaidd y tymor
rhedeg bysus chwe gwaith yr
Daeth Meira Turner, Collfryn, yn all ar
hwn eto Cynhelir y cyfarfod nesaf yn
wythnos
rhwng
Beddgelert
a gan Mrs Mary 8 Davies - gan Mrs
y Brif Adroddiad a Margaret Owen,
y Ganolfan nos Lun Tachwedd 17 pan
Chaernarfon, ac felly'n cynyddu'r
Bryn Gwylan yn 3ydd ar yr adrodd
Joan Yates.
y bydd Mr Rol Williams yn rhoi
Y gwesteion te oedd Mrs Morfa
nifer 0 deithiau.
Penderfynwyd
dros hanner cant. Yn Eisteddfod
sgwrs, gyda sleidiau, ar hanes
Ilythyru
A'r
Comlsiynnydd
Evans a Mrs Overy.
Llanrug enillodd Meira y wobr gyntaf
sefydlu cwmni rheilffordd yr Wyddfa.
CYMDEITHAS
CYNNYRCH
Trafnidiaeth hefyd yn dilyn cwynion
a chwpan ar y Brif Adroddiad, a'r ail
Llywydd y noson fydd Mr Robert ap
am y gwasanaeth bysus presennol.
SEFYDLIAD
Y
MERCHED.
wobr yn Eisteddofd Bodffordd, Ynys
Penderfynodd y cyngor hefyd y
Llongyfarchiadau i Mrs Morfa Evans,
Wyn Williams, Tegannedd.
Mon, lie cafodd Humphrey yr ail
Mrs K Wynn Jones, Mrs Missen, Mrs
dylid cysylltu gyda'r meddygon Ileal
wobr ar yr Unawd Gymraeg.
NOSON LAWEN:
Nos Wener,
Pat Parry a Mrs Smith a enillodd
yn dilyn cwynion
gan rai am
Tachwedd 21 cynhelir Noson Lawen
YR EISTEDDFOD: COFIWCH am yr
wobrau yn Y cyfarfod a gynhaliwyd
ansawdd y dwr yfed. Mae Dafydd
yn y Ganolfan er budd Y Clwb
Eisteddfod. Tachwedd 8, ac am y
yng
Nghanolfan
Waunfawr,
Hydref
3.
Wigley
AS
wedl
cysylltu
gyda'r
Chwaraeon. Cymerir rhan gan barti
cyf1e i gael paned!
Awdurdod
Dwr
ar
ran
y
cyngor,
yn
CLWB GWYRFAI:
Treuliwyd
merched Clychau'r Grug 0 Lanrug a'r
DIOLCH: Oymuna teulu'r diweddar
dilyn
ei
ymweliad
diweddar
gyda'r
brynhawn
lau,
Hydref
9
gyda'r
Cvlch, dan arweiniad Mrs Glenys
Miss Dilys Pritchard, "Afallon",
Cyngor
Cymuned.
Griffith; Ffion Williams, Llanrug; y
Parchedig
Barry
Thomas
yn
ddiolch j'w ffrlndiau a chymdogion
dewinwr hynod 0 Fangor, Robert
lIywyddu a Mrs L. Jones, Goleufryn,
am y cardiau a'r blodau ac am y
yn gofalu am y rhaglen. Daeth nifer
Jones sydd a'i deulu yn nannu o'r
geiriau caredig a dderbyniwyd.
Fachwen, ynghyd
rhai doniau lIeol
dda lawn o'r aelodeu ynghyd i
Hefyd, diolch i feddygon Y teu lu.
gan gynnwys
Meira C. Turner.
ddathlu 21ain pen-blwydd y clwb yng
CLWB 100 PLAID CYMRU: Dyma
nghwmni y gwr gwadd amryddawn,
Cyfeilydd y noson fydd Miss Lowri
restr 0 enillwyr y Clwb 100 am fis
Prys Roberts. 8rynrefail. Yn anffodus
y Parchedig Emrys Edwards yn son
am Benillion Telyn Cymru. Mrs
'VIedi:
oherwydd gwaeledd nid yw'n bosibl i
1. Olwen Williams, Llidiart Wen, 2.
J R Williams,
Mochdre fod yn
Gillian Wyn a Mrs Eaglestone oedd
Gwyn Davies, Bryn Eithin, 3. Jean
yn gofalu am Y teo a rhoddwyd yr
bresennol. 8ydd tocynnau ar werth
jones, Llwyn Onn
yn yr ardal yn ystod y dyddiau nesaf.
anrheg arbennig gan Mrs Nesfleld a
Mrs L. Jones a'i enillodd. DiolChwyd
Gobelthir
caet cefnogaeth
yr
LLONGYFARCHIADAU' I Mr a Mrs
yn gynnes iawn i'r gwr gwadd gan
ardalwyr I noson fydd yn SiWT0 fod
Tom Griffith. Tyn yr Onnen. ar fod yn
yn !lawn hwyl a diddanwch.
Mrs Morgan Jones.
daid a nain unwaith eto - ganwyd
Cynhelir y cyfarfod nesaf, Hydref
merch, Ceri, i Helen a Len.
CYNGOR CYMUNED WAUNFAWR:
23 a disgwylir PC Oscar Evans i
I Rhian Williams, 2 Bro Waun. ar ei
Mewn cyfarfod o'r Cyngor Cymuned
annerch, un 0 hogia'r Waun ond yn
Yng nghapef Bethel M C., Dyserrh,
phen-blwydd yn ddeunaw oed.
penderfynwyd galw ar unigolion a
byw ym Methel erbyn hyn.
dydd Sadwrn,
18 Hydref
1986.
chymdeithasau'r pentref i gyfrannu
priodwyd Delyth Angharad, mercn
CRONFA CANOLFAN WAUNFAWR:
tuag at apel Eisteddfod Bro Madog.
Mr a Mrs Ednyfed Wi'f,ams, L(yfnl:
Dyma restr 0 enillwyr y Clwb 300 am
Teimlad yr aelodau oedd fod y nod 0
Brondeg, Dyserth a Llifon Gwynedd,
LLO GYFARCHIADAU I Michael a
£1,000 a osodwyd i'r pentref yn
f1s Medi:
mab Mr William Jones a Mrs Helen
1 £40: Eurig Wyn. Y Frenni; 2 £25:
Delyth Bryn Tegid ar enedigaeth
lIawer rhy uchel, yn enwedig 0
Jones, 7 061 Ercldi, Waunfawr,
Mrs M V Jones, Hafod y Coed 3 1£0
mab, Elgan. Dymuna Michael a
ystyried y galwadau parhaus a ddaw
Mrs C Braceglrdle, 21 Tref Elhan
oddi wrth Apel y Sganydd Corff am
Caernarfol'.
Delyth, ddlolch yn fawr am y lIu
(Llun: Sion Jones, Abergele)
genfogaeth
ariannol.
Cyfeiriad
cardiau ae anrhegion a dderbyniwyd.
LLO GYFARCHIADAU I H
a
Swyddfa'r
Eisteddfod
ym M ro
YSBYTY Anfonwn ein cofton a'n
ChriS Ty Cape Bethel. r ened gaelh
DYMUNIADAU gorau i Pet~r, Val a
Madog
yw
7 Bank
Place.
dymunladau
gorau am wellhad
merch Cathryn Sera
Richard DaVies, Castell Cidwm yn eu
Porthmadog. Gwynedd.
buao, at Mr Gwilym Hughes, Tref
I Eler. 8 Celyth 9 StAd TV Hen. ar
cartref newydd ym Mryn Gwyrf&i,
Penderfynodd y Cyngor hefyd y
Eilian. a Mr John Conon. "Grug y
cned a th m b brawd I Ffton
Alit Coed Mawr, a chroeso i'r teulu
dylid lIythyru Gyngor Arfon i holi pa
Mynydd". sydd yn cwyno
n r I G enda Edwards • Anneddle", Bod
newydd i Gastell Cidwm, gobelthio y
gymorth fedrai'r cyngor cymuned ei
H
d sr e Clyweddiad ae Arwel
ysbyty
byddant yn hapus ac yn IIwyddianus
roi I ail blannu coed a falur'wyd gan
Ond de yw cael croesawu gartref 0 r Owen 0 Rhostryfan.
CYDYMDEIMLWN a theulu Caeau
storm yng Nghoedwig Cyrnant
ysbyty Capt Jac son Tr gfa a ~rs I L on Jones, Dol Erddi, ar ei briodas
Gwynion, W.R. wedi colli cefnder.
Penderfynwyd hefyd y dylid galw
Carys Jones.
ora e Gobe th n A Delyth 0 Dyserth.
ar Gyngor Arlon i gadw toiledau
DYMUNIADAU
DA I Meirion Y
eu bont yn parhau I W la
I rs Elen Jones, "Eryri Wen", Bod
cyhoeddus y pentref ar agor ar ddydd
Llythyrdy yn ei gartref newydd ym
HyfryCl. ar fod yn nain eto. Ganwyd
SEFYDLIAD Y MERCHEO'Cyfarfu
SuI. Hydref 26 pan fydd Marathon yr
Methel.
merch, Medi Wyn i john a Liz ym
cangen Waunfawr 0 Scfyd lad y
Ymddiriedolaeth
Genedlaethol yn
Montnewydd. a merch. Angharad
COFIWCHam y Noson Gymdeithasol
Merched yn Festri Capel Croesywaun
gwiblo drwy'r pentref. Yn anffodus
Wyn i Gerallt a Sian yn Y Groeslon.
yn Snowdon Ranger Tachwedd
nos
lau,
Hydref
2.
a
darllenwyd
y
roedd drws trugaredd wedi ei gau i'r
ae i Huw Owen, "Noddfa" ar ei
4ydd. yr elw at y Sganiwr
Llythyr Misol gan y LIY'N'{dd. Mrs Pat
rhedwyr
drualn
pan ddaeth Y
benodiad fel Prif Gogydd yn Ysbyty
Parry.
Tynnwyd
sylw
at
y
Gweithdy
farathon ddwetha drwy'r pentref ar y

a

a

a

BETWS GARMON

a

LLEUFER· O. ac N. PRITCHARD
AR AGOR
CANOLFAN CARPEDI
9-7pm

A

R

9·5pm Sadwrn

ARGAU
SUL,

MERCHER.

Ffon 291
(yn ystod oriau agor)
GWlAu SENGL 0 £39 I FYNY
GwLAu DWBl 0 £75 I FYNY
DEWIS EANG 0 '] PIECE SUITES'

o £200 i £800
llENNI

'VENETIAN' A LlENNI 'ROlER'

5000 llATHEN SGWAR 0 GARPEDI MEWN STOC
_ ALLWCH CHI FFORDDIO PRYNU 0 BATRYMAU7
14

WELDIO OFFER FFERM

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

E.WELDING
PU & H
FABRICATING

EMYR
JONES
PLYMAR
PEIRIANNYDD
GWRESOGI
GWAITH
INSIWLEIDDIO
44 Glanffynnon

LLANRUG

32 GLANFFYNNON

Caernarfon.

LLANRUG

3513

Ffon: Caernarfon 5394

Gwraig Ty yn yr Ardd
Dywedodd ffrind wrthyfy diwrnod o'r blaen, "Ydyeh chi 'rioed yn mynd i'r
hen ardd yna yr adeg yma o'r Owyddyn?" Sylwch mai'r "hen ardd" fydd hi
i bobol sydd ddim yn hom garddlo. "Ydw, debyg lawn" oedd fyateb. Mae
yna lawer 0 bethau i'", gwneud hyd yn oed ym mis Tachwedd, ac yn amJ iawn
eawn ambell i ddiwrnod hyfryd yn y mis tywyll hwn.
Da1 i dorri'r
blodau svdd wedi
gadael i'r potiau fod yn rhv wlyb, a'u
darfod - } rnae'r Ffarwel Haf

drosodd erbyn hyn. Yn y t:9 gwydr
mae'r
Biodall.
Mihangel,
Chrisanthemums yn sirioh bywyd, a
gobeithio y daliant i flodeuo hyd y
Nadolig.
Rhaid
gofalu
caur
ffenestri yn ~ nos, ond rhoi digon 0
acr yn y dydd. Y mae gen i doriadau
o Fynawyd } Bugail wcdi gwreiddio
a gan nad oes gwres yn y
gwydr.
rhaid
dod
nh w i rnewn i
ddiddosrwydd
) 1:9 rhag } rhew.
Bum yn ddigon gwirion llynedd i'w
gadael yn y
oer, a chollais y rhan
fwyaf
ohonynt,
rhyw bedair
a
arbedwyd, ond o'r rhemy 'rwyfwedi
eynyddu f~ stoe Mae rhywun yn
dysgu yn yr ardd fel mewn bywyd yn
gyffredinol,
trwy garngymeriadau
Y rnae'r Cennin Pedr dan bridd, a'r
Tiwlip
Tulips.
Cefais
fylbiau
H)'OCII1IJ1S yn anrheg yn ddiweddar
a mae nhw mewn potiau 0 Bulb
Fibre 0 dan y gwely yn y 1I0fft bach.
Rhaid eadw golwg arnynt rhag
iddynt sychu, a dod a nhv.' i olau
dydd yn raddol. a hel lYle oa chaf
flodau persav. rus erbyn y adolig.
Cefais gyngor gan arddwr i heidio a

a

t5

ry

troi ar eu hochrau rwan ac yn y man,
i gael gwared o'r dwr. Llaith ac nid
gwlyb yw'r rheol
D} na rai o'r gorchwylion sydd yn
mynd i'rn cadw 'n brysur,
Beth arn rywbeth
i'w fwyta?
Mae'n beth da dod a gwreiddyn
rhiw hob i'r r5 gwydr. er mwyn cael
rhiwbob cynnar, ac eJeni fe roesom
fetus mewn potiau a'u rhoi } n y ty
g'IY) dr , a chawsorn
gnwd da
cynharach na'r rhai allan, heb y pia
malwod sy'n gwledda ar 'i ffrwy th
yn yr ardd
Yr oeddwn yn darUeo vn y papur
dyddiol yn ddiweddar am } llu 0
lyfrau
Saesneg a gyhoeddir ar
wahanol agweddau 0 arddio. e.e.
Tyfu
llwyni,
Blodau parhaol,
Rhosvnau
ac ali. Beth am i'n
.
arbe n igw \ r gvhoe ddi Ily frau
cyffelyb yn Gymracg?
Rhaid mynd i gad\v'r rhav.' a'r
fforch a'r taclau i gyd, \\'edi eu
hiro'n
dda,
a'u cadw
hyd v
G\\·any.'\,n. a m\v\nhau
darllen \
catalogau Jliwgar ae edrych ymlacn
at arddio eto yn )' Gwanwyn.

-

-
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CAEATHRO
Gohebydd:
Mrs Beryl Roberts,
GeraUt. Erw Wen (C/fon 3536)
CROESO ADREF: Mae Mrs Annie
Owen, "Homes",
wedi dychwelyd
adref o'r ysbyty. Da gweld eich bod
yn well Anti Annie.
Da clywed fod Llinos a Rhian Roberts,

9 Bryn Gof, yn lIawer gwell erbyn
hyn, a bod eu brawd bach, Cefin,
wedi cael dod adref atynt.
CYDYMDEIMLAD: Cydymdeimlwn a
Mrs Williams,
'Trema"t/,
yn ei
phrofedigaeth 0 golli brawd.
LLONGYFARCHIADAU: I Mr a Mrs
Jones Bryn Banon. ar ddathtu eu
Priodas Ruddem ar Hydref 23ain.

BILL ac EILEEN GRIFFITHS

Antiques
Ivy Cottage

BETHEL
Ffan:
Y FELINHELI 670556
PRYNWYR A GWERTHWYR HEN BETHAU
Telir prisiau da
Trafodir busnes yn gWbl breifat a chyfrlnacho/

UROD: Erbyn hyn mae 77 0 blant
wedi ymuno
~'r gangen. Yn y
cyfarfod agoriadol, cafwyd noson
ddiddorol
iawn
yng nghwmni
Selwyn Jones, Diolch - Non LI.
Jones Yna cwis yng ngofal Dafydd
ldnswvn. Y genethod a orfu 0 hanner
marc! Otolch - Aled Griffiths.
o hyn I'r Nadolig trefnwyd
gweithgareddau
dlfyr pellach Nos
Fercher, Tachwedd Sed bydd Nason
Tan Gwyllt ar dlr y Neuadd yn agored
bawb. Pris mynediad fydd SOcac am
y tal yma bydd pawb yn cael paned 0
gawl,
ei poeth
(hot
dog) ac
arddangosfa dan gwyllt. Bydd croeso
I rywun ddod
stwff i'w losgi i'r
neuadd rhwng 5 a 6 a bydd y noson
yn deehrau am 6. Bydd oren, criesion
ac yn y blaen ar werth hefyd. 05 bydd
unigolion
neu gymdeithasau
yn
dymuno gwneud cyfraniad at brynu
tAn gwyllt, bydd Mrs Rita Williams,
Tan y Cae yn fodlon eu derbyn
Nos Lun, Rhagfyr 22 bydd plant yr
Urdd a Cher Bethel yn mynd 0
amgylch y pentref i ganu carolau
gyda'r casgliad ym mynd at apel y

Hydref Iwyddiannus
iawn yn y
Neuadd nos Wener, Hydref 10fed a'r
elw yn mynd tuag at Swper Nadolig
i'r Henoed. Enillwyry raffl oedd: Bocs
o ffrwythau:
Mrs A E Williams, 3
Cremlyn; Addurn Nadolig: Mrs Mary
Evans, 7 Tan y Cae; Am ddyfalu faint
o fotymau oedd mewn pot· Mrs Mary
Griffiths, Tre Gof; Yn y gystadleuaeth
tynnu lIun 0 dan 11 oed, daeth '20 0
luniau i law a mawr yw ein dioleh i'r
Ysgol Gynradd a'r Ysgol Feithrin am
eu cefnogaeth. Yr enillwyr oedd:5-6 oed: 1. Meilyr Emrys; 2. Nia; 3
Llinos Mair ae Andrew. Dosbarth SA
Jones 1. Delyth; 2. Nia a Chrtstina: 3
Brian ae Aled. Dosbarth 1 1 David
Jones, 2. Darren Jones, 3. Carwyn
John
Morris
ag Eurig
Druce.
Dosbarth 2 a 3 1 Datydd; 2 Sonia
Lynn Roberts; 3 Gwenan Elis a Jodt
Gurr. Dosbarth
4 Ni wyddom
enwau'r plant a enillodd ond mae'n
wir eu bod yn gwybod pwy ydl pwy.
1. Ffrwffi, 2. Curly; 3. Bitto, Llew a
Popping Candy,
Hoffai'r Pwyllgor ddiolch i bawb
am eu eefnogaeth.

sqanlwr

AP~L Y SGANER: Siomedig oedd y
mfer a ddaeth i'r neuadd nos Wener,
Hydref 17 i gyfarfod cyhoeddus i
ystyried
sefydlu pwyllgor
Ileal j
gasglu arlan at apel y sganer ond er
hynny dewiswyd
swyddogion
a
chnewllyn
0 bwyllgor
Etholwyd
Garaint Ells, Cilgeran yn Gadeirydd,
Mrs Menna Davies, Tram Eryn yn
ysgrifennydd a Mr Goronwy Jones,
Glan Gors yn drysorydd.
Cafwyd anarchiad gan Miss Mary
Richards, Cadeirydd Pwy,lgor Arfon
ynglyn a'r apel a dywedwyd wrthym
mai £2700 oedd y nod a osodwyd i
Ferhel, Llanddeiniolen
a Seion.
Elsoes roedd £823 wedi ei gyfrannu
yn enw unlgolion a mudiadau o'r
arda! ae felly ychydig lIai na £2000
fyddai yn rhaid ei gasglu 0 hyn i
ddiwedd 1987
Pendarfynwyd
cynnal cyfarfod
cyhoeddus arall yn y Neuadd am 7.30
nos Wener, Tachwedd 14 i ystyried
sut i gasglu'r arian ac ertynir am i
gr,w da ddod ynghyd.

a

DIOLCH: Dymuna plant y Cyleh
Meithrin ddiolch yn fawr i Glwb y
Mamau am y danteithion ae j bawb
arall am roddion 0 deganau a phapur
a dderbyniwyd yn ddiweddar. Mae
cardiau Nadolig y Mudiad sr werth RW neu Eluned Davies
LLONGYFARCHIADAU i Enid Price,
Llys Gwynt, Selon sr ddathlu ei
phen·blwydd yn 18 oed sr Hydref
6ed Dymunladau
gorau hefyd i
Dianne Thomas, llys Oerfel, fydd yn
dathlu el phen-blwydd yn 18 ar 17eg
o Dachwedd ae i Ceinwen Parry,
Waen Deg. a Judith Owen. 10
Rhoslan fydd yn dathlu ar , geg a'r
29aln o'r mis.
Y NEUADO GOFFA: Ar 29ain 0 Fedi fe
benododd
y Pwyl!gor
Mrs K
Williams,2 Rhos Alun fel gofalwr i'r
Neuadd
Dylai pawb sydd am
ddefnyddio'r
Neuadd ei harchebu
drwy Mrs Olwen Williams, 9 Stad
Eryri (Portdinorwig 671110) Gofyna'r
pwyllgor , bawb sy'n defnyddio'r
Neuadd, os buasent mor garedig, a',
gadael mewn cyflwr glan a thaclus
Diolch yn fawr.
Derbynlwyd rhodd 0 40 0 gwpannau
gan Glwb y Mamau Diolchir yn tawr
,'r clwb am eu earedigrwydd
a
gobeithir y bydd y cwpsnnau yma yn
cael mwy 0 barch na'r hen rai.
CLWB
FFERMWYR
IEUANC,
CAERNARFON'
Ail-ddechreuodd
tymor y clwb ar nos Fawrth, Medi
23ain, pryd y cafwyd fideo gan
weith wr 0 MANWEB
ynglyn
thrydan
mewn tai gwydr.
Nos
Fawrth, Medi 30ain bu'r swyddogion
ar gwrs yng Ngwesty'r
Fictoria,
Llanberis.
Nos Fawrth, Hydref 7fed, cynhaliodd
yr aelodau Noson Gotti yn Neuadd
Bethel Gwnaethpwyd elw 0 £86 ac
fe'u rhennir rhwng cyfraniad y clwb
at Gadair Eisteddfod Porthmadog a
choffrau'r
clwb. Enillwyr
y raftl
oedd··
1. Flask: Nia Jones, Caeathro; 2.
Voucher
£2: Mrs A Hughes,
Caernarfon; 3, Bocs 0 fisgedi: Ellen
Hughes, Caernarfon;
4. Bocs 0
sioeled. Hugh Parry, Caernarfon; 5.
Talc' Mr Goronwy Jones, Bethel' 6.
Dws,n 0 wyau' Ceryl Roberts, Bethel;
7 4 Mwg. Michael Roberts, Bethel.
En,llydd dyfalu pwysau'r gacen oedd
Mrs A M Williams, Bethel. Diolch i
bawb am eu cefnogaeth.
Geraint Hughes 0 Glwb Penmynydd,
oedd yn y clwb nos Fawrth, Hydref
14eg yn dangos sleidlau
ar ei
ymweliad
Scland Newydd, bu yno
o fis Awst 1985 i tis Mawrth 1986

a

a

CLW8

Y MAMAU:

Cafwyd

Ffair

PLAID CYMRU: Nos Fawrth, Hydre'
7fed ar noson oer nlwlog, daeth nlfar
o gefnogwyr y Blaid i festrl Cysegr 1
gyfarfod Mr Dafydd Wigley AS j
ystyried all-sefydlu cangen o'r Blaid
yn y pentref. Pwysteisiodd Mr Wigley
y pwysigrwydd
0 gael cangen ym
mhob ardal i ddod a phroblemau IIeol
j'w sylw fel y gall weithredu'n
effeithiol dros yr etholaeth.
Penderfynwyd rhannu'r pentref a
chasglu tal aelodaeth yn ystod y mis
ac ad-gyfarfod yn y Neuadd am 730
nos Fereher, Tachwedd 19 i drefnu
gweithgareddau am y rymor.
Estynnir croeso i aelodau hen a
newydd ,'r Neuadd ar Dachwedd 19.
OIOLCHGAAWCH'
Cafwyd
cyfarfodydd
Dlolchgarwch
IIewyrchus
lawn eto eleni yng
nghapeli ac eglwys,'r arda! Ddydd
Sui, Hydref 19 cynhaliwyd yr Wyl ym
Methel, ac yn y Cysegr cafwyd
cyfarfod dan ofal y plant yn y bore, yr
ieuenctid yn y pnawn ar oedolion yn
y nos ar ddydd llun, Hydref 20fed.
MERCHED Y WAWR' Cynhaliwyd
cyfarfod Hydref yn yr Ysgol yng
nghwmni
Mrs
McShane,
Tanygrislau
Testun ei sgwrs oedd
"Pethau Bychain" a chafwyd noson
ddifyr tawn yn ei chwmni a phawb yn
amlwg wedi ei mwynhau. Diolchwyd
iddi gan Mrs Rita Williams.
Y
gwestwragedd
oedd Mrs Glenys
Griffiths,
a Mrs Elrlys WIlliams
Enillwyd
y raffl gan Mrs Eirlys
Sharpe, Cynhelir y cyfarfod nesaf nos
Fercher, Tachwedd 12 yn yr ysgol,
yng nghwmni Miss Carol Price, Llys
Gwynt pryd y cawn arddangosfa 0
• •
goglnlo.
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TAITH GERDDED VR URDD, GWYNEDD
Gohebydd:

Mrs Ann Evans, Sycharth (872407)

YSGOL SUL BOSRA: Bu'r plant yn
cymryd
rhan yng ngwasanaeth
Cymdeithas y Beiblau a gynhaliwyd
yn Eglwys Santes Helen, ar Fedi 7fed.
Hanes y Llaw oedd ganddynt, h.y fel
y golyga pob bys wahanol fathau 0
bobl, c'r rhai agosaf at y galon at y
lIeiaf pwysig - sef ni ein hunain.
Llongyfarchiadau
i chi blant am
wneud eich gwaith rnor dda. Cafwyd
gwasanaeth Diolchgarwch fore Sui,
Hydref 19 am 10 o'r gloch, y thema y
tro hwn oedd Dwylo Duw a'n Dwylo
Ni. Diolch i'r plant am ddysgu eu
gwaith yn drwyadl ac i'r athrawon a
fu'n eu hyfforddi.

EGLWYSSANTES HELEN: Yroeddyr
Eglwys dan 91 sang 'bnawn Sui,
Hydraf
5, pryd y cynhaliwyd
gwasanaeth Cymdeithas y Beiblau.
Plant yr Eglwys a agorodd
y
gwasanaeth a diolch iddynt am
wneud au gwaith mor drefnus.
Cafwyd cymanfa hwyliog gyda'r nos
gyda chynulleidfa deilwng iawn.
Cafwyd gwasanaethau diolchgarwch
lIawyrchus iawn ddydd Sui, Hydref
19, diolch i bawb fu'n addurno'r
eglwys ae i bawb am eu rhoddion.
Hydref 20fed am 6.30 cafwyd Ffair
Hydraf yn Neuadd yr Eglwys. Diolch 1
bawb tu'n halpu ac i bawb a
gefnogodd.
AP~L
SGANIWR
YSBYTY
GWYNEDD: Gosodwyd targed 0
£',300 i bentref Perusarwaun tuag at
yr apel uchod gan y Pwyllgor
Canolog. Ffurfiwyd Pwyllgor yn y
pent ref i godi'r
swm yma
Y
swyddogion vv«, Llywydd - Mrs Pat
Larsen. Trysorydd - Mr Leslie Larsen,
a'r ysgrifennydd - Mr Leslie Jones.
Penderfynwyd gwneud apel I bob
cartref yn y plwyf am gyfraniadau,
dosbarthwyd tturflenni ac os ydych
am gyfrannu a fuasech garediced a'i
dychwelyd gyda'ch cyfraniad i Mr
Leslie Larsen. Llygad yr Haul, cyn
gynted
bo modd, os gwelwch yn
dda
COflwch, fe fydd y peinant 0 fudd j
bob arbenigaeth a phob grwp oedran
o'r ieuengaf I'r hynaf.
SGANIWRAMA
I gefnogi'r
apel
uchod bu criw 0 ffyliald o'r pentref
ynghyd a chriw dawn us Clinic
Llanber, yn cynnal noson 0 hwyl a
chwerthin yn Ysgol Brynrefail, nos
lau, Hydref 9, am 7 30pm A phwy well
j arwaln y noson nag Arwel - ein
hogyn Ni a Nhw ynte? Daeth
cynulleidfa deilwng iawn i'n cefnogi,
diolch i bob un ohonoch. Cafwyd
anerchiad bwrpasol gan Dr Dan
Huws a dymuna'r "Ffyliald" ddlolch
iddo am ei gyfraniad haellonus.
Cyflwynwyd tusw 0 flodau i Mrs
Huws gan Mrs Mary Davies.
Diolehwyd i Arwel am Iywio'r noson

a

mor fywlog a ltwvddtannus, gan
John Roberts, Bedw Gwynion. I
bawb a gymerodd ran, a gyfrannodd
ac a gefnogodd y cyngerdd. diolch yn
fawr iawn ichwr. Do, fe wnaed elw 0
dros £400 - bydd (200 yn cel ei
drosglwyddo
i Gronfa Apel y
Sganlwr yma ym Mhenisarwaun.
Diolch yn arbenruq I Griw y Clinic am
eu cydweithrediad.
TACHWEDD
8' Nos Sadwrn,
Tachwedd 8 bydd criw y Sganiwrama
yn cytarfod yng ngwesty "Padarn
Lake" i weld fideo o'r cyngerdd gobeithio y gall criw y Pentref a'r
Chruc ddod i gyd, I runnau gael
eistedd yn 01 a chwerthin am ben ein
Tretnwyd teitti gerdded I ganghennau'r Urdd yng Ngwynedd fore Ssdwrn,
hunain ynte?
Hydref 11 yn ardal Llanberis. Daeth 180 blant ynghyd a niter dda 0 oedolion i
o LAW I LAW: Bydd y bws yn groesffordd
King am 10.30am. Cludwyd nl gan rieni ymroddgar y pentref I
cychwyn 0 King am 6.45, nos lau, Gastell Bryn Bras ae oddi yno catwyd teitn gerdded fendlgedig dros y ClegirTachwedd 6ed. Pris y bws fydd SOc. rn ellid dymuno gwel/ tywydd er gyter yr olygfa wetretddiot o'n cwmpas. Wedl
cyrraedd y Gano/fan bu criw Pensiarwaun yn brysur fel Iladd nadroedd yn
ADRAN
BENTREF YR URDD:
Cynhaliwyd pwyllgor yn yr ysgol 8 helpu I dorri allen wi tue 300 0 fara bach 9 yda se/sig a s6s coch. Yr oedd ttvmeid
chytunwyd i ffurfio Adran Bentref ato o sudd oren oer yn dderbvniot iewn gan bewb. Bu'r daith yn un bleserus a
eleni Yr ysgrifenyddes
yw Mrs cbotledwv lawn.
Carolyn Roberts, y trysoryddion fydd Brvntlrion, ddiolch 0 galon j'w
Anwen Jones.
Elinor Williams ae Elen Lewis, a pherthnasau a ffrindiau am yeardiau
Nos lau, Tachwedd 27, ceir noson
chytunodd pob un oedd yn bresennol a'r anrneqlon a dderbyniodd
ddifyr a hwyliog 'rwyn siwr gan Mr
ar
j gymryd ei dro fel arweinydd gyda
Eurwyn Jones, Camelot. Bydd yn
ddathlu ei phen-blwvdd yn 60 oed
Delyth Williams
fel arweinydd
dangos fideo o'r Carnifal.
CLWB
YR
HEULWEN:
Bnawn
swyddogol.
Enillwyr Clwb Cant mis Medi oedd
Mawrth,
Hydref
21,
dechreuwyd
Trefnwyd
rhaglen amrywiol
a
1. Mrs Wood, Bryn Arthur, 2 Mrs
gyda
darlleniad
o'r
cofnodion.
diddorol am y flwyddyn.
Lewis, Llys y Gwynt, 3. Mrs oavidsoo.
Cydymdeimlwyd
a
Mrs
Rees
Thomas
Bydd y cyfarfod eyntaf, nos Fawrth,
Tai Arthur
a
llonqvfarchwvd
Ffion
a
Deree
ar
Hydref 28ain am 6.00 yn yr ysgol.
enediqaeth Manon; Mrs Gwyneth
CYDNABOD
CAREDIGRWYDD:
Croeso cynnes i unrhyw un 0 7 I 15
Dymuna Sion Rees Williams, Y Gors,
oed. Tal aelodaeth eleni yw £1 20 - Jones yn 60 oed, Mrs K Williams yn
Alit Riwth, ddiolch i gymdogion a
am y flwvddvn. Cofwich fe fydd 75 oed a Fiona yn 18 oed. Rhoddwyd
chyfeillion
am anrhegion
a
creision a sudd oren ar gael am 15e. y te gan Mrs Nel Williams a Mrs Mary
Davies. Enillwyd y raffl gan Mrs
dymuniadau da, ar ei ymadawiad i
TAN GWYLLT Y mae'r plant wedi
Eluned Porter Diolchwyd am y re gan
astudio'r
gyfralth
yng ngholeg
bod yn brysur yn torri a chario coed i
Mrs Evans. Arwel Jones oedd eu Huddersfield.
wneud coelcerth
yng nghae y
gweslai
a threuliwyd
un or
pentref. Bydd lIuniaeth ysgafn ar gael
YSGOL FEITHRIN: Y mae'r Ysgol
pnawniau difyrraf yn gwrando arno
l'r plant - ncedi 50c gan Mrs Gwenda
Y mae
yn son am Hiwmor a Dawn y Feithrin wedi ail-gychwyn
Jones, Elin Thomas a Wendy Jones
Chwarelwyr. Dilchwyd iddo gan Mrs croeso cvnnes i unrhyw blentyn bach
Bydd cawl i'r oedolion, a bydd yr elw
Nesta Jones. Bydd y cyfarfod nesaf sydd 0 dan oedran ddechrau ysgol
ae unrhyw roddion yn mynd elenl i'r
ymuno
nl yn Neuadd yr Eglwys
Taehwedd 18.
Ysgol Feithrin
GWELLA: Anfonwn ein cofion at YSGOL TAN·Y-COED Croesawyd
LLONGYFARCHIADAU'
i Fiona
bawb sy'n dloddef yn y pent ref a dau 0 blant bach newydd i'n plith. sef
Jones ar gyrraedd ei deunaw oed.
dymunwn adferiad lechyd buan i chi. james a Malcolm Layland Gobeithio
y byddant
yn hapus gyda nl.
Deallwn fod gennym adroddwr 0 fri
CASGLIAD AT VR HENOED YNG Gadawyd enwau Eler; Jones ae
yn ein mysg, set Dafydd Jones,
NGWYNEDD: Gwnaed casgliad 0 Andrea Paterson allan o'r rhestr 0
Bryntlrion.
Enillodd
gwpan am
£34.52 tuag at yr henoed - bydd Clwb
blant a dderbyniodd
Dystysgrit
adrodd 0 dan 6 oed yn Eisteddfod
yr Heulwen yn cael ei hanner, sef Presenoldeb Llawn Ymddiheurwn
Bodffordd. dalied ati Daf cdl
£17 26 Diolch I Jean Roberts,
am hyn.
CYDYMDEIMLO Cydymdeimlwn a
Elisabeth Jones ae Ann Ifans am
Mrs M Rees Thomas, Bodawen, a
gasglu
CYDYMDEIMLO: Ein cydymdeimlad
Mrs B E Hughes, Bryn Hyfryd 0 golh
IIwyraf Ceren Jones, 4 Bryn Eglwys,
ClWB CA T
edt 2681n cafwyd
nal a chefnder ym Mae Colwyn
Bingo yn
uadd yr Eglwys am 6.30. o golll ei nain ae i Dafydd Roberts,
DIOLCH: Dymuna Fiona ddioleh I Dlolch I Helen am fod yn "alwr" ac i Pen Dinas Mawr 0 golli ei ewythr.
bawb am y lIu cardlau ac anrheglon
baNb a gyfranodd at y noson
TRIP I GAER: Bydd trip I Gaer,
ar achlysur el phen-blwydd yn 18
Gwenhgaredd mls Hydref fydd
Sadwrn.
Tachwedd
29ain, yn
oed
• Noson Calangaeaf" yn y Neuadd
cychwyn 0 King am 8.30 am Pns
Dymuna Gwenda a Victor Jones
Ce.r cystadlaethau
i wahanol
£2.50 - enwau i Margaret WIlliams,
ddiolch i bawb a gyfranodd at yr
oedrannau - cystadleuaeth y wraeh
Carrog, mor fuan a phosibl os
N.S PC C.
neu ysbryd gorau, y mwgwd gorau,
gwelweh yn dda: Llanberls 870716.
Dymuna Mrs Gwyneth Jones, 17 yr ysgub orau, a.y.b. Y beirniad fydd

AM DDEWIS HAEL A
GWASANAETH CYFEILLGAR
DEWCH I
•

a

a

am
Nenfydau Artex
cysylltwch ag

A SWVDDFA1R POST

PENISARWAUN
Ffon:
Llanberis 871272
CANOLOG fiR FRO
16

•
12 Lon y Bryn,
Porthaethwy 712598

yn y "Ganolfan" er budd Mudiad
ULPAN yn yr ardal i gynorthwyo y
plant Saesneg ieuengaf i ddysgu
Cymraeg, ae i ymuno yn holl
Gohebydd:

Mr D.J. Thomas, 8 Mees Eilien

Gynted ag yr aeth Mr G Arlon Jones,
Tan y Buarth Uchaf I gychwyn ar
gwrs yn Sefydliad Amaethyddol
Glynllifon, fa fu raid iddo fynd i
Ysbyty Gwynedd am archwiliad
meddygol. Fe'i danfonwyd adre'n 01,
ond ymhen ychydig ddyddiau fe'i
hanfonwyd yn 01 gan ei feddyg( a'r
tro hwn fa ddarbyniodd driniaeth
law-feddygol
i g8el torri allan
"Appendix". Bellach mae adre'n 01 ae
yn gwella'n
araf, ond e lth af
boddhaol.

Fe fu Mr Gwilym Davies, 1 Bro Elidir
yn yr ysbyty hefyd ond daeth adre'n

01.
I'r ysbyty y bu raid i Mrs John
Roberts, 3 Maes Eilian fynd yn
ogystal.
Dymunwn iddvnt un ac 011wetlhad
IIwyr o'u hanwylderau
WEA Fe ddaeth tymor Mr Ifor Baines
gyda'r WEA yn y Ganolfan i ben ar
nos lau, Hydref 16 - tymor byr 0 bum
noson yw hwn wrth gwrs
DIOlCHGARWCH: Ar un adeg, roedd
Cyrddau
Diolehgarwch
am y
cynhaeaf yn vrnesrvn hyd ddydd
llun, ae oadfaon y Sui ran amlaf fel
Sui cvtfredrn, ond mae'r mwyafrif o'r
capeli yn y cylch hwn bellach yn
cyfyngu'r Wyl l'r Sui yn unig. Fe
orfodwyd
hyn
arnom
rai
blynyddoedd
yn
01
gan
amgylchiadau
diwydiant
vn vt
ardaloedd.
Fe ddechreuodd yr Wyl yn St. Mair
am 9 30 y bore, gyda'r plant weoi eu
hyfforddi gan Mr Glyn Thomas, Bro
Elidir yn eyfrannu at y gwasanaeth, a
ehyflwyno eu rhoddion, anfonwyd y
ffrwythau i Gartref yr Henoed - Plas
Pengwaith, llanberis. Yr Athro G
lloyd Jones 0 Goleg yr Eglwys yng
Nghymru ym Mangor a Iywiai'r oedfa
a gweinyddwyd y Cymun Bendigaid.
Y Parch K E Francis, Cricieth a
chyn-ficer Seddgelert eyn ymddeol a
otalai am yr hwyrol weddi am 4.45, ae
roedd yn hael ei ganmoliaeth i'r
dewisiad 0 Emyn-donau. Yr oedd
wedl mwynhau yr ymweliad.
Nid
oedd
gan
gapel
'Dinorwig'(MC) neb i wasanaethu yn
y pulpud, felly oedfa gwrdd gweddi
am 2 o'r gloch yn unig oedd yno
Roedd pen trymaf y gwaith ar
ysgwyddau'r plant.
Fe gafwyd
dwy oedfa
yn
'Sardis'(S). Roedd y chwaer Ellen
Wyn Jones, Ty'n Fawnog wedl trefnu
oedfa ddiddorol iawn i'r plant a rhai
oedolion sy'n ffyddlon I'r Ysgol SuI.
Am 2 o'r gloch yr oedd h~n. Fe ail
gynullwyd
am 5 30 i oedfa
gymundeb
dan arweiniad
y
gwein idog, y Parch Ifor Lloyd
Williams, B.A., Bangor, ac roedd
cyfeillion
ein chwaer
Eglwys,

'Libanus' Clwt-y-Bont yn cyd-addoli A
ni heno. Yn ffodus fa fu'r tywydd vn
weddol ffafriol er bod lIiw yr eira
bellach ar gopa'r Wyddfa.
Ar Sui, Hydref 5ed tro St. Helen,
Pensiarwaun oedd hii fod yn westai'r
Feibl Gvrndetthas
eleni. Cwrdd
arlerol y plant a gafwyd y pnawn a
chymanfa
ganu yr hwyr
Fe
arweiniwyd y eanu gan Mr David
Wyn Williams, Detniolan.
DIOLCH: Dymuna'r cyfaill Gwilym
Irion Jones, Tan y Buarth Uchaf,
ddiolch
i'w deulu, ffrindiau
a
chymdogion am gardiau, rhoddion a
phob caredigrwydd a dderbvruodd
tra bu yn Ysbyty Gwynedd dan
driniaeth law-feddygol ac ar 61 dod
adre'n 61 Fe dderbyniodd roddion yn
ogystal pan aeth i Goleg Glynllifon.
Diolch yn fawr.
DYMUNIADAU
DA i Mrs Annie
Jones,
5 Maes Eilian,
ar ei
phen-blwydd, Hi yw 'Modryb Annie'
ein rhes nl, a'n brenhines ni ym Maes
Eillan.
Cyn ysgrifannu nodiadau fel hvn fe
fum am wythnos 0 wyliau - yr eildro
eleni - yn Nwyrain Canoldir Lloegr, a
chantod bod rhai pethau wedi
digwydd tra bum i ffwrdd. Fe gefais
sgwrs ddifyr A'r cyfaill Mr W R P
George yn yr 'ystafell ddisgwyl' yng
Ngorsaf Bangor - ef yn myned am
bythefnos 0 wyliau i Madeira.
Wedi i ni gyrraedd adre'n 01 roedd
hi'n flin gennym
glywed
am
farwolaeth Mr Thomas John Jones,
59 Y Glyn, Caernarlon - un a fu'n byw
unwaith yn Rhif 4, Maes Eilian, ac fe'i
claddwyd ym Mynwent Llanbeblig,
Caernarlon.
Rhaid hefyd cydymdeimlo a Mrs
Katie Lloyd Hughes a David 3 Maes
Eilian 0 golli Mr David Davies,
Rhesdai Gwyrfai, Clwt-v Bont, ef yn
frawd-yng-nghyfraith i Mrs Hughes.
DIOLCHIADAU:
Dymuna Mrs A
Jones, 5 Maes Eil,an I nl ddiolch 0
galon sr ei rhan I'W theulu, ei
chymdogion a nlfer fawr 0 gyfeillion
am y lIu mawr ogardlau acanrhegion
a dderbyniodd
ar achlysur
ei
phen-blwydd yn 84 yn ddlweddar
Dymuna Beu, 7 Maes E han hlthau
ddiolch yn gynnes lawn w thcu u
cymdogion a ffrlnd au lu am y
cardiau,
blodau a rhodd on a
dderbyniodd
tra bu yn Ysb ty
Gwynedd
yn derbyn
trtn a h
law-feddygol i'w lIygad, 9Vda do ch
arbennig i staff a meddygon
ard
Tudno.
Mae Mrs Sarah Anderson, "Pen yr
Alit", Fachwen yn dymuno I n
ddiolch ar ei rhan am y gefnogaeth
hael iawn a roddwyd i'r te a'r
gwerthiant a gafwyd yn ddiweddar
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•• 0 more ~cx Ian nw)ddyn nesa,"
J> t I tn G, nlru pur fo fydJai:n cnnill.
00 .Im, Iro ~laffia sy aT y blaen gan
I
'0' U ar yr un Iry\\ycJd (l'r doclor
vw
elthog
••L:lai 0 ferchl'd sgcrtiau c\\ ta."
(\ g r da 13\\n ddy.ed\\11 I-\' £100 I
l'.1affia!
•

o
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ma r

rc

"Castar

o

'I,~'r ci\\ rom."
"Rh
i 'r c\" n 'n in"n 'ro nesa."
"Ibi 0 chips coco cola.
.. Oy d" rn di ~iJbabl nesa."
O)mn ddau \!)nnlg m"~ ditriful- 'docs
dIm fel an1t)"iacth rnC\\rl c)"talllc:uat:lh
mor b" \ "Ig.
o

O'

Dymuna

(>Iolch i Sel"yn Griffilh am o~d ae am
feirniadu'r
g)stadleuaeth
hon. Ni
ch)n"ynwyd y IlineUau 'sgrechJyd' I'r
gol) g) ddion,
ae felly oi allwn
benderf)nu a oedd angen sensro a'i
peidio .. <\ fyddai •~faftia' garediced ag
anfon ei en\\' neu ei benw j' un o'r
golygyddion er m~yn cael c}hoeddi i'r
b)d pwy S}' a'i meddwl neu ei feddwl ar
"gerliau c~ta! Gyda Haw. does dim £100
o wobr!! (Gol.)

TAC

•

•

weithgareddau'r ardal. Fe wnaed elw
o £60.00 o'r ymdrech hon - ymateb
godidog yn wir.

Rowlands

Gwaith Cerrig Beddau

V Sgwar, Llanrug
ddiolch i bobl bro Eco'r Wyddfa am eu
cefnogaeth yn ystod ein 3 hlynedd yn yr
ardal
Ein cyfeiriad

newydd yw;

BRYNDU, RHOSGOCH AMlWCH
Ffon: Amlwch 830445

UNRHYW AMSER·UNRHVW
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LLYFRAU
NEWYDD
CYMRAEG
Dylai'r Uyfrau isod fod ar gael naill
ai yn eich llyfrgell neu yo eich siop
Iyfrau Ileal.
BLAS BYW
Arian Byw, £3.00
Llyfr rysetiau Arian Byw
DAVIES, Thomas (Cyf)
Rheolau Rygbi
Undeb Rygbi Cymru £1.00
Llyfryn sy'n nodi rheolau'r gem.
EVANS, Emrys
Dafydd ap Siencyn a'r Gwyr Mud
Gwasg Carreg Gwalch £1.75
Rhif 8 yng Nghyfres Dafydd ap
Siencyn
GRUFFYDD,
Robat
Y Llosgi
Y Lolfa £3.95
Nofel
GRUFFYDD,
W.J.
Meddylu: Atgofioo Arebesgob
Gwasg Gomer £2.75
Cyfro
atgofion yr Archdderwydd

Elerydd
HUGHES,

Mair Wyon

Angharad

Gwasg Gomer (C.B.A.C.) £2.75
Nofel ar gyfer ieuenctid yn eu
harddegau
HYWYN, Gwenno (Gol)
Ar Draws ae ar Hyd
Gwasg Gwynedd £2.75
Ilunangofiant John Gwilym Jones.
JEFFREY, Peter
Pob Petb yo Newydd
Gwasg Efengylaidd Cymru 95c

VN EISIAU ...

TREFNVDD
HYSBVSEBION
ECQ'R
WYDDFA
Cyfle diddorol i
ddod i adnabod
busnesau'r fro.
Cysyllter a'r
Golygydd Caernarfon 3515
neu'r Trefnydd
presennol Caernarfon 5605.

YN FY FF ROO FY HUN

Llyfryn sy'n cynnig cymortn l'r rhai
sy'n dechrau ar y bvwyd Cristnogol.
JONES, Die
Sgubo'r Storws
Gwasg Gomer £2.25
Cyfrol a gerddi.
JONES. Lyn
GRA VELL, Ray
Grav
Gwasg Gomer £3.95
Cyfrol a atgofion Ray Gravell.
JONES, T. Llew
Berw Gwyllt yo Abergweun
Gwasg Carreg Gwalch £ 1.20
Hanes rhyfedd glaniad )1 Ffrancod
Y" Abergwaun >'111 1797. Y llyfryn
cynta]
,VI' y gvfres
.. L(vJr.\'I1nQU
Llafar GK.I/ad".
ROBERTS.
Ernrys
Yr Angel GwyUt a Storiau Eraill
Cvhoeddiadau
•

L\-1ei£2.0f)

Casgliad 0 storiuu b) rion ar g jer
plant 10-12 ned.
\VILLlA \,15. R. 81) n
Cerddi H ydref
•
Cyhoeddiadau
Barddas i2.00
Casgliad olaf )1 dl K,'eddar R Bryn
Willlam~ 0 gerddi.
WILLIAMS, Robin
Boelioo Wyth
Gwasg Gomer £3.50
C)frol a ysgrilau difyr.

ATODIAD BETHEL
PASIANT
Y CYSEGR:
Wedi
Ilwyddiant pasiant Ysgol Sui y
Cysegr lIynedd, mae Mr Williams yn
brysur yn cwblhau ysgrifennu
pasiant eleni. Bydd yr ymarfer yn
Theatr Sello ar Ragfyr 18 a'r
perfformlad, fydd yn agored i'r
cyhoedd at Ragfyr 19.

Dyma'r
gyfrol
gyntaf
0
hunangofiant
John Elwyn Jones,
awdur 'Pum Cynnig i Gymro', ae
sydd beIJach wedi ymgartrefu yn y
Waunfawr.
Disgrifir y gyfrol fel
'Hunangofiant
Dyn Byrbwyll', ac
yn sicr, mae'r darllenydd yn cael ei
gipio 0 frawddeg i fra wddeg, 0
baragraff i baragraff ac 0 bennod i
ben nod heb roi iddo'r eyfle i gymryd
ei wyot nac i Iyncu ei boer! Cyfrol
yw hon sy'n carlamu myod; y dweud
yn fywiog a gafaclgar. a'r llyfr yn
Crith 0 gymeriadau; llawer ohonynt
yn 'cameos'
bychan.
Er mai
hunangofiant
yw'r disgrifiad o'r
Ilyfr, eto'i gyd mae'n darllen yn
debycach i stori antur, a'r awdur yn
'byw' ei hanes 0 gyfnodau Iel gwas
fferm yng Nghyrnru a Lloegr i fywyd
yn y Fyddin a'i gael ei hun yn
swyddog yo erlyn aelodau o'r S.S.
yn yr Almaen ar ddi wedd yr Ail
Ryfel Byd.
Ond cr canmol y dweud gafaeJgar
a'r stori garlarnus, eto'i gyd, ni fydd
y L1yfryn apelio at bawb. Os ydych
yn hoffi arwr sy'o llorio pob
gwrthwyoebwr
a'i ddyrnau neu'n
lIithro allan 0 drybirn oherwydd ei
'gift of the gab' ehwedl y Sais - ond
hynny mewn sawl iaith! - yna,
dyma'r lIyfr i chwi. Mae'o froliwr
heb ei ail; ond mae'n slwr fod
ganddo lawer i frolio amdano. Mae

wrth ei fodd yn adrodd sut y cafodd
y lla w uehaf ar y Saeson a ddaeth ar
ei draws - unai'n weision neu'n
feistri
fferm,
yn filwyr neu'n
uweh-swyddogion
o'r Fyddin.
Yn y rhagair gan Nesta Wyn
Jones,
dywedir
fod Jlawer 0
drafferthion
wedi
bod
yn
penderfynu beth i'w adael allan o'r
gyfrol - "tocio, torri at yr asgwrn,
nes nad oedd modd hepgor mwy".
Ond reimlaf ambell dro fod pethau
pwysig wedi eu hepgor. Y n y
ben nod 'Canlyn y Wedd', ceir hanes
y bywyd eithriadol
0 hapus
a
dreuliodd
ar fferm yo Nyffryo
Conwy: "Bum flwyddyn ... ar y
ffarm honno, ae mae'n debyg y
byddwn wedi aros yno oni bai am
ddigwyddiad eithriadol 0 drist." Yn
y llinell nesaf mae'n gweirhio ar stad
o dai yn Nolgellau, ac ni cheir gair 0
eglurhad am y digwyddiad tristl
Teimlaf fod y stori wedi carlamu
eymaiot nes neidio dros lawer 0
ddigwyddiadau.
Byddai'n well bod
wedi peidio a'u crybwyll 0 gwbJ na
bras-gyffwrdd a hwy.
Cyhoeddir
y lIyfr gan Wasg
Carreg Gwalch am bris 0 £3.25 sy'n
fargen
am gymaint
0
anturiaetbau
wedi eu gwasgu i un
gyfrol. Bydd ail gyfrol y 'Dyn
Byrbwyll' yn cael ei chyhoeddi
erbyn y N adolig.

CESTYLL GWYNEDD
:\1ae b" n ) 0 II) fr P~) g a diddorol • 'n ) mdrin ag agwedd aUweddol ar
hane Cymru yn Gymraeg,
fae'n cyfuno ysgolheictod 0 radd uehel i
thestun eglur a darluniau deniadol, ) D rrotogratrau, darluniau cyfoes Be
adJuniadau modern ar Il g") bodaetb arcbaeolegol ae ymchwil diweddar.
C, nl l u n i w v d \
11, fr
i
..

,.,-

#

g~faf")ddo'r
}m\\el\\~r 0 GymT) a
dda~: j'r henebion h"'n - hcnebion
S) '0 elCen ddramattg
a chyffrous yn
nhreftadaeth
Gwynedd a Chymru
gyfan. Gobeithio y gwelir mwy 0
bobi Gwynedd yn manteisio ar y
cyfoeth hanesyddol sydd ganddynt
ar garreg y drws. Bydd "Cest} 11
Gwynedd'
yn g}morth mawr i'r
perwyl hwnow.
Mae gan y nyfr bosibiLiadau
addysgladol
aml\vg hef}d Mae'o
rhoi'r
sylw dyladwy
i gcc;tyll
I} wysogion Gwynedd yn ogystal ag
i'r eestyll
Edwardaidd.
Oyma
ffynhonnell
gryno 0 wybodaeth
ddiweddar
yn Gymraeg ar gyfer
athrawon
sy'n Ilunio gwersi a
defnyddiau
ynglyn a'r cestyll ar
gyfer eu dosbarthiadau
Gall

dlsgyblion ei ddefnyddio hefyd i'w
cynorthwyo
gyda ehywaith
neu
waith ewrs yn yr ysgolion uwchradd.
Byddai 0 fudd mawr i ddisgyblion a
myfyrwyr
yn gwoeud
eyrsiau
arholiadol mewn ysgol neu goleg
yoglyn a'r Oesocdd
Canol yng
Nghymru.
Pris y Ilyfr yw £1.50 ond cynigir
SOc 0 ostynglad ar boh copi. Telir
cludiant ar archebion 0 ddeg neu
fwy 0 gopi'au. a rhoddir un copi
ychwanegol
am ddim
gyda'r
archebioo hyno)".
as oes unrhyw un a diddordeb
gClllf c~s~
IItu a
"Cadw"
r~
BruneI,
•
2 Ffordd Fitzalan,
CAERDYDD
CF2 iVY

YN AGOR YN FUAN

Gwasanaeth 24 awr - pell ac agos
Gwasanaeth Maes Awyr
a Phorthladd
Gwaith Contract
18
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Am fwy 0 fanylion cysylltwch
MEIRWEN THOMAS, CAERNARFON 4652

Sldwrn 1: Bethel: Eisteddfod
Llun 3: Oeiniolen:
Sefydliad y
Merched
Mawrth 4: Llanrug: Y Gymdeithas
Undebol.
Mercher 5: Bethel: Yr Urdd - Noson
TAn Gwyllt.
Brynrefail: Noson TAn Gwyllt yn y
Cae Chwarae.
Waunfawr: Noson Guto Ffowc.
Cwm y Glo: Clwb y Mamau.
lau 6: Oeiniolen:
Cymdeithas
Undebol y Chwlorydd am 7.00
Llanrug: Cymdeithas
Chwiorydd
Capel Mawr.
Waunfawr: Sefydliad y Merched.
Gwener 7: Yr Ardal: Clwb Eryri Sgwrs gan Mr Rol Williams,
Waunfawr.
Llanberis: 'Ffair Geeef er budd Ysgol
Oolbadarn am 7.00
Oelniolen:
Bingo yn Ystafell y
Seindorf am 8.00

Sadwrn 8: Waunfawr: Eisteddfod.
Mawrth 11: Llanruq: Merched y
Wawr - Sgwrs gan Mrs Pat Jones.
Mercher 12: Bethel: Merched y Wawr
- Arddangosfa Coginio gan Miss
Carol Price
Llanrug a Waunfawr: Cangen Plaid
Cymru - Oarlith gan Dr Eirwyn
Gwynn ar 'Pwer Niwclear' am 7.30 yn
Ysgol Gynradd, llanrug.
lau 13: llanrug:
Cymdeithas
Lenyddol Capel Mawr - Sgwrs gan
Mrs M E Jones, Cricieth.
Llanberis: Y Gymdeithas Lenyddol
yn Festri Capel Coch am 700
Gwener 14: llanberis:
'Bingo a
Bwyd' yng Ngwesty'r Gwynedd am
7.30. Yr elw er budd Plant dan
Anfantais
Meddyliol,
Cangen
Treborth.
Bethel:
Cyfarfod
Cyhoeddus
y
Sganiwr yn y Neuadd am 7.30
llanberis: Te yr Henoed.
Oeiniolen:
Bingo yn Ystafell y
Seindorf am 8.00
Sui 16: Yr Ardal: Gwasanaeth Sui yr
Urdd yn Waunfawr.
Uun 17: Waunfawr' Y Gymdeithas
Lenyddol - Sgwrs gan Mr Rol
Williams
ar sefydlu
Cwmni

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

Rheilffordd yr Wyddfa.
Mawrth 18: Penisarwaun: Clwb yr
Heulwen
Mercher 19: Bethel' Cangen Plaid

Plaid Cymru llanrug yng Ngwesty
Gwel y llyn, llanberis.
Rhagfyr 4: Ffair Nadolig Chwiorydd
Capel Mawr
Rhagfyr 9: Cinio Nadolig Merched y
Wawr, Llanrug yng Ngwesty Llyn
Padarn, Llanberls.
Rhlgfyr 18: Cinio Nadolig Sefydliad y
Merched, Brynrefail, yng Ngwesty'r
'Prince of Wales', Caernarfon.

Cvrnru.
lau 20: Yr Ardal: Eisteddfod Ysgol
Brynrefail.
Gwener 21: Waunfawr:
Noson
Lawen yn y Ganolfan er budd y Clwb
Chwaraeon.
llanberis:
Ffair Nadolig Clwb vt

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

~::i~~~n:
Bingo yn Ystafell y
Seindorf am 8.00
lau 27: Penisarwaun: Y Clwb Cant Mr Eurwyn Jones, Camelot yn
dangos fideo o'r Carnifal
Llanrug: Cymdeithas lenyddol Capel
Mawr - 'Hawl i Holi'. Holwr - y Parch
John Morris B,O.
Llanberis: Sefydliad y Merched
Waunfawr: Merched y Wawr.
Gwener 28; Llanberis: Te yr Henoed
Oeiniolen:
Bingo yn Ystafell y
Semdorf am 8.00
Sadwrn 29: Bethel: Gwibdaith Clwb
y Mamau i Gaer,
DYDDIADAU I'W COFIO
Rhagfyr 3: Cinio Nadolig

Cangen

LLANBERIS
(Atodiad)

PEN
B L W Y 0 0
HAP US: llongyfarchiadau
i Anti
Delia, Plas Tirion ar ddathlu ei
phen-btwvdd yn 80 mlwydd oed ar
Oachwedd 7fed Pen-blwydd hapus
iawn oddi wrth y plant i gyd Oiolch
am bob dim
FFAIR GAEAF: Cvnhelir Ffair Gaeaf
yn Ysgol Oolbadarn, nos Wener,
Tachwedd 7fed am 7 o'r gloch. Agorir
gan y Cynghorydd Francis Jones,
Y.H. (Cadeirydd y Rheolwyr) Bydd
Sion Corn yno, stondinau 0 bob
math, rafflau, lIuniaeth, etc. Byddai'r
ysgol yn falch lawn 0 unrhyw
gyfraniad,
ac o'ch cefnogaeth.
Oowch yn lIu

MAE'R

SAMARIAID
YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD
E.P. Hughes

BANGOR
354646

DURDY DOLYDD

GROESLON Ffon: Llanwnda 830562

AO-OREFNU GWASANAETH BYSIAU

BWS GWYNEDD 88

••

o ddydd

Llun, Hydref 27 bu ad-drefnu sylweddol ar y gwasanaeth bysiau. Yn sgil
hyn caiff y cyhoedd drafaelio ar unrhyw fws y dymunant. Am y tro cyntaf gwelir
bysus glas KMP yn eludo teithwyr rhwng Llanberis a Chaernarfon gan alw ym
Mrynrefail, Cwmyglo a Llanrug. Bydd bws eyntaf y dydd yn gadael Llanberis am
7.30 yn y bore ae yna bob hanner awr hyd 9 o'r gloch - yna ar yr awr hyd 6 yr hwyr.
Ond ar ddydd Gwener a Sadwrn bydd gwasanaeth bob hanner awr 0 7.30 yn y bore
hyd 6 yr hwyr. BYDD TOCYN ARBENNIG I DEITHWYR SY'N TRAFAELIO YN
DDYDDIOL AM WYTHNOS AR FYSUS KMP A'I BRIS FYDD £3. Bydd y bws yn galw
yn y pentrefi cyfagos fel a ganlyn:Brynrefail - Amser gadael Llanberis +10 munud
Cwmyglo - Amser gadael Llanberis + 12 munud
Llanrug - Amser gadael Llanberis + 16 munud.
8ydd y bws yn gada.el Caernarfon yn 61 i Lanberis "hanner awr wedi'r awr" 0 ddydd Llun hyd
ddydd tau. ae "ar yr awr" ar ddydd Gwener a Sadwrn. (Fe geir y manylion yn Ilawn ar yr amserlen
swyddogol)
Prisiau toeynnau i Gaernarfon

o
Llanberis
Brynrefail
Cwmyglo
Llanrug

Yn 61
a blaen

£1.00

SOc
60e

SOc

Os am wneud eich siwrne yn siwrne gwerth chweil;
Ac os am eich eludo'n gysurus mewn steil
I'r wlad neu i'r dref - gofalwch da chi,
Drafeilio bob amser ar fys KMP.

Sengi

Plant

SOc
40e
30e
30e

SOc
40e
30e
30e

Mae cystadleuaeth yn iachus ond
gall monopoli olygu prisiau uwch.

"CEFNOGWCH KMP Y BYSUS GLAS SY'N PLESIO~~
19
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PEL-DROED.
CystadJaethau Cwpan fu'n mynd a bryd y timau lleol y Sadwrn diwethaf, ac
eithro tim cyntaf Llanrug, a bu'n ddJwrnod digon Uwyddiannus.

PYSGOTA
Daeth y tymor psygota i ben, a dyma'r adroddiad olaf am elenl. Daeth yn
amlwg, 0 ystyried yr ymateb, fod cryn ddiddordeb )'D adroddiadau misol Mr
Hughes, ac nad oes prinder 'sgotwrs yn ein plith. Yn wir, codwyd awydd
mewn llawer ohonom i fJasu'r wefr 0 godi eog o'r Seiont - y flwyddyo oesaf
efallai!
DioJch i ti Huw, a mawr hyderwn y byddi'o parhau a'tb adroddiadau yn
fuan ar 01 codi dy drwydded am y tymor nesaf.
Adroddiad H P Hughes
Ar 01 cyffro'r dal a nodwyd

yn
rhifyn Hydref, bu'n eitbaftawel ar y
Seiont oherwydd y prinder dwr a
oedd yn rhwystro'r eogiaid, a
ddisgwyliai yn y Fenai a Bae
Caernarfon
am y llifogydd sy'n
angenrheidiol iddynt cyn ymlwybro
i fyny'r afon. Fe ddaeth y glaw o'r
diwedd, ond yn anffodus, nid cyn
diwrnod ola'r tymor, sef Hydref
17eg.
Bu 'sgotwrs y Llyfnwy'n fwy

ffodus gan iddi lawio'n drwm ar
brydiau yn yr ardal honno a hynny'n
sicrhau'r cyflenwad 0 ddwr. 0
ganlyniad cafwyd helfa dda, yn
arbennig gan Norman Dooley 0
Gaernarfon a laniodd ddau eog, un
yn 9 pwys a'r lIall yn 7 pwys.
Daeth wythnosau olafy tymor a'r
cychod torgoch allan ar Lyn Padam
ond angbyson iawn fu 'r dal, er. yn 61
pob son, fod pwysau'r
rhai a
godwyd ar gyfartaledd yn fwy nag
arfer.
•

CLWB PEL-DROED BETHEL
Tra'n ymfalchio yn natblygiadau a llwyddiant cJybiau pel-droed megis
Llanberis a Llanrug, mae'n rhaid sylweddoll na all pawb fod yn geffyl blaen
a bod timau canol a gwaelod y cynghreiriau yr un mor hanfodol er
llwyddiant pel-droed ar raddfa leol.
Gwaelod Cyngbrair Sain, yn antrodus, yw seryllfa tim Bethel ar byn 0
bryd. Ni ddaeth tlws 0 unrbyw fath I feddianf y clwb ers ei sefydlu saJth neu
wyth mJynedd yn 0); a chan mai llwyddiant sy'n hybu cefnogaeth, digalon
braidd yw'r argraff gyffredinol a geir 0 sgwrsio i rbai o'r ycbydig sy'n
ysgwyddo'r baicb 0 redeg y tim yn wythnosol.
Pump neu chwech yn unig fu'n eu gwylio'n rhoi crasfa i ail dim

Gwalchmai
yng Ngbwpan
Tau
Gogledd Cymruy Sadwrn diwethaf.
tra rod 0 leiaf harmer cant yn gwylio
ail dim Llanrug yo yr un gwynt a
glaw. A'i leg y gymhariaeth? Nid
yw'r Cae Sioe ym Methel fodfedd
ymheJlach 0 ganol y pentref nad yw
Eithin Duon yn Llanrug, a hogia
lleol, ar y cyfan sy'n cynryehioli'r
ddau glwb.
Mae pwyllgorau
gwerthgar
yn gefn I gl~ biau
Llanberis
a Llanrug.
nodd\\ yr
ganddynt
i'w
dilladu
a
gweithgareddau
ami i godi arian.
Deallaf mai Uond dwm yn unig yW'r
rhai y gall tim Bethel ddibynnu
arnynl, a bod y rhai hynny'n mynd
i'w pocedi eu hunain yn wythnosol
er sicrhau parh!d. Nid fy lie i fel
unigolyn, nac ychwaith yr Eoo yw
beirniadu
unrhyw
garfan
o'r
gymdeithas. ond ofnaf, os na ddaw
m\\y o'r pentrefwyr
ymlacn
i
ysgw}ddo'r baich nad oes dyfodol
hir i glwb pcl-droed Bethel.
Richard Robcns, 0 Fethel yw'r
rheolwr-chwaraewr. Mae Die yn 37
oed bellach a phrofiad helaeth

ganddo

0

gynrychioli timau megis

Tre! Caernarfon,

Bethesda,

Llanberis a Llanrug ymysg eraill.
Gwelir ei golli mewn mwy nag un
ffordd yn yr wythnosau nesaf gan
iddo don ei goes y Sadwm diwethaf
yn erbyo Gwalchmai
Gwellhad
Ilwyr a buan i ti Die. Ymhlith y rhai
o arwyddwyd ganddynt mae Harold
Owen. y capten. 0 Lanrug. fu ar un
adeg ~n cynrychioli'r
Felinheli,
Llangoed a ·e~n.
'id oes profiad a thimau erailJ
gan ) m"}afrif
o'r g\\eddill.
eh"'arae\\'\ • r \• dd "edi bod \• n
ff}ddlon i Fethel dN') eu g)rfa )"
Andre Lambrecht. gynt 0 Lanbens
ond 0 Fethcl belJach; Andrew
Hughes. hogyn 0 Fethel sy'n byw
yng Nghaemarfon; Trefor Foulkes.
Bethel; Gary Evans, Llanrug; Dewi
Williams, Bethel; Dil\\'} n Hughes,
SCIon a Billy Farrell 0 Gaemarfon.
O'r dre y daw Keith Harding hefyd
a John Pritchard; Dylan Williams 0
Lanberis; Steven a Chris Owen, y
ddau 0 Lanrug. Hogia Bethel yw
Emyr Roberts a Gareth Owen. Mae
Jackie Smith ar y llyfrau befyd, a
phrofiad helaelh ganddo 0 ehwarae
a nifer mawr 0 glybiau'r ardal.

Bu'n rbaid i dim eyntaf Llanberis deithio i Gei Connah i gystadlu yno yn
rownd gyntaf cwpan Barrit. Mae'r
ar gyfer y drydedd rownd, gan
Cei ar hyn 0 bryd yo drydydd yng
iddynt guro ail dim Gwalcbmai 0 3
Nghynghrair
Uebaf
Clwyd. y gOl i 1. Fe rwydodd Jackie Smith o'r
Premier.
ac efallai, 0 ystyried
sbotyn. Harold Owen a Die Roberts
hynny, mai gem gyfartal oedd y sgoriodd y ddwy arall eyn rhuthro
canlyniad gorau y gellid gobeithio
Die i'r ysbyty ae anafiadau i'w goes
amdano. Fel y digwyddodd, 'roedd
(gweler hanes tim Bethel).
Llanberis yn llawer eryfach na'r
Aiff tim eyntaf Llanrug 0 nerth j
gwrthwynebwyr, a chaed canly niad
nerth yng Nghynghrair Gwynedd
ardderehog 0 2 gol i 0; gyda Percy
a'r Sadwrn diwethaf sicrhawyd eu
Allen a Derfel Roberts yn rhwydo.
hail fuddugohaeth 0 'r tymor yn
Gohirwyd taith yr ail dim i'r erbyn
Llanerchymedd.
John
Parlwr Du, yn ail rownd Cwpan lau
Williams a Dilwy n John Williams yn
Gogledd Cymru gan fod y cae yno 0 rhwydo a'r ynyswyr }n methu ag
dan
d d w r ; ond
yn yr un
ymateb. Gydag 11 pwynt bellach
g) stadleuaeth IIwyddodd ail dim
allan 0 12, mae'n anodd gweld neb
Llanrug igoncro Glanrraeth 0 5 gol
yn eu dal os bydd iddynt barhau a'u
i 4 ar faes Eithin Duon. Gem
safon uehel 0 bel-droed. Mae'n
gyffrous oedd hon, a'r sgor yn 4 yr
bosibl mai 0 gyfeiriad Llanberis y
un hyd nes i Alwyn Williams ei daw'r bygythiad pennaf. gan eu bod
hennill gyda gal fendigedig yn yr
hwythau a 5 pwynt o'r dair gem a
eihadau olaf
chwaraewyd.
Mae cryn edrych
Bydd tim Bethel yn yr het hefyd
ymlaen i'r gemau 'darbi'!'

ANRHEG 0 DDILLAD
I DIM PEL-DROED
LLANRUG

John Buttertiela yn cyffwyno sanau a
shorts I Tony Roberts, Cedeirvda
C/~vb Pel-droed Llanrug.

RHEDEG
MWY 0 LWYDDIANT

I PAUL

Paul Grant 0 Lanrug a sefyd/odd
ddwy record athJetau newydd yn
YsgoJ Brvnreteit yn ddiweddar:
4m.36.1eil yn y 1500 metr a 4m.51eil
yn y nis clwyd a ff6s

PEL-DROED YSGOL BRYNREFAIL
Yn )'r ysgoUon. ae yn nhimau lau pentrefi'r ardaJ mae meithrinfa ser
pel-droed y dyfodol, ae y mae lJe i ddiolcb i'r rbai prin hynny yn ein mysg
sy'n barod iroi eu hamser a'u begni yn goruchwyUo datblygjad yr ieuenctid.
Gobeithiwn gynnwys bras)llniau o'r timau pentref hyn yn ystod y misoedd
sydd i ddod, gan ddecbrau'r mis hWD yn Ysgo) Brynrefail.

Die Par!)' yw pennaeth yr adran Ymarfer Corff i fechgyn, ac ef sy'n
gyfrifol. gyda help parod nifer o'r
athrawon eraill. am b7el-droed yr
ennill eu ffordd i rownd nesaf
Cwpan Bryn Davies drW} guro
ysgol.
Ceisir trefnu gemau fel bod nifer
Ysgol Tryfan 0 5 gal i 2.
B'nawn• dydd Gweoer, Hydref
helaelh 0 fechgyn 0 bob oed yn cael
y cyfle j wisgo lliwiau'r ysgol. ac
1Ofed gwel wyd y m wyafrif 0 blan t yr
ysgol yn mwynhau eu huanin drwy
eisoes y tymor hwn eafwyd gemau
gynrychioli eu tai mewn gemau
oddi-cartref
)'0 erbyn
Dyffryn
Pel-droed. Hod a Phel-rwvd. Ar
Nantlle. Llangefni a Thryfan. Fe
ddiwedd y cystadlu brwd dyma sut y
ffurfiwyd tlmau 0 blith y bechgyn
rhannwyd y p~yntiau .
hyn. rhal dan 16eg, dan 15eg, dan
14eg, dan 13eg a dau dim 0 Gwyrfai - 12(); Eryri - 92 a haoner;
Eilian - 87 a hanner ac Elidir - 50.
gynrychiolwyr y fl\\'Yddyn gyntaf.
Dewiswyd
Dafydd
Uywelyn
Siomedig fu'r canlyniadau ar y
cyfan, gan i'T beehgyn hyn golli
Jones 0 Fcthel yn aetod 0 garfan tim
ddwywaith, a'r rhai dan 15eg a dan
dan 15eg oed Ysgolion Arion, a
bu'n aelod o'r tim a drechodd
13eg yn ennill un yr un. Colli a dod
Ysgolion Ardal Aberconwy 05 g61 i
yn gyfartal wnaeth y tim dan 14eg.
a aT gae Ysgol Brynrefail, Da iawn
a'r un modd dimau'r f1w)ddyn
Dafydd.
8) ntaf. Llwyddodd y tim dan 16eg i
~

....

NOFIO
Dyma'r tirn fu'n fuddugol yn erbyn Gwalchmai
Roberts yn nghanol y rhes flaen.

y Sadwrn diwethaf. Mae Die
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Anfonwyd nirer 0 ddisgybUon Vsgol Brynrefail yn ddiweddar i dreialon
nofio Ysgolion Gwynedd, ardal Arfon ac Aberconwy. Ni fu ond un yn
Ilwyddiannus, sef Aled Jones 0 Seion, a ddewiswyd j fynd ymJaen i ymgeisio
am le yn nhim Gwynedd drwy ddod yn ail yn y ..as duO brogs i tecngyn dan
15eg oed. Pob Iwc j ti Aled.
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