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Ar Ionawr 24ain, daeth Paul Grant,
15 oed, 0Lanrug yn 8fed mewn Ras
Traws Gwlad yn cynrychioli Gymru
mewn cystadleuaeth yo erbyn y
Fyddin i ddynion dan 19 oed.
Dyma'r tro eyntaf iddo gynrychioli
ei wlad, ac y mae gyrfa ddisglair o'i
flaen ym myd rhedeg. Ar lonawr
31ain bydd yn eynrychioli Gogledd
Cymru mewn Pencampwriaeth
Rhedeg Traws Gwlad Siroedd
Prydain yn Derby. Mae bellach yn
rhedwr traws gwlad profiadol ac y
mae eisoes wedi ennill gwobr pum
seren yr AAA. Dyrna'r wobr uchaf
sy'n bosibl ei hennill. I gyrraedd y
safon roedd angen 170 0 bwyntiau.
Sgoriodd Paul 181.

RHEDEG I GYMRU

Gari Williams, y digrifwr, a rhai 0 blant yr ardal, yn cychwyn ar Vdasg 0 osoa
cvtcb 0 arian 0 amgvlch Ysgol Cwm y Glo i god; erlen i Gronfa Sganiwr y
pentref. Fel y gwelir, cvnhaliwyd Vgwelthgaredd vn ystod yr eire trwm, a bu'n
rhaid clirio buertb Vrysgol er mwyn ceet lie i osod vr arian I Ond bu'r ymdrech
yn Ilwyddiannus, oherwydd gosodwyd dwy gadwyn, a chasglwyd y swm 0
£171.

CYLCH 0 ARIAN 0
AMGYLCH YSGOL

Mae'r bont ucbod sv'n ceria ffordd Llanrug-Bethel dros wetv'r hen reilffordd
Brydeinig ger VCrewi« wedi bod yn gur pen i'rawdurdodau ers emser meith, a
dadlau wed; bod vng/yn "i pherchnogaeth. Mae'r ffens er un ochr iddi wed;
bod vn creu problemau oherwydd el gyflwr bregus. Beltach, deallwn fod
tretodeethsu rhwng YRheilttordd Brydelnig 8 Chyngor Sir Gwynedd vnglyn !J
dyfodol y bont. Pwy 0 wyr nad Ilun i'r gololn henes fydd hwn mewn amser.

mudiad heddwch gan Delwy n Sion.
Cefnogwch Morgan Parry a

Martin Ashby ar eu taith bcicio 0

'gwmpas Cymru. Y mae C} rnonh
Cristnogol a 'War on Want' wedi
cyd-weithredu yn y trefniadau ar
gyfer y daith, a bydd }T arian 3
gesglir ar y daith yn cael ei rannu
gyda'r ddau fudiad yma.

Y mae Morgan a Martin wedi
ymdynghedu 1gyflawni'r daith beth
bynnag fo'r iywydd. Manteisiwn ar
y cyfle i genfogi eu menter a
lledacnu'r neges. Mae Cymru yn
wlad ddi-niwcliar, mae augen byd
di-niwcliar. Er mwyn cyflawni
hynny y mae angen mudiad
heddwch sy'n weithredol ae sy'n
denu ccfnogaeth pobl Cymru.
Dewch i'r cyfarfodydd, cefnogwch y
daith, noddwch Morgan a Martin,
uniaethwch a'r Mudiad Heddwch
yng Nghymru.

Bydd y daith yo dechrau ar y 13eg
o Chwcfror ym Mreudeth a bydd y
ddau yn yrnlwybro ar hyd arfordir y
gorllewin. i'r gogledd ac i lawr ar
hyd ffin ddwyreiniol Cymru. er
mwyn dychwelyd i Freudeth ar hyd
a rfordir y de erbyn yr 28ain 0
Chwcfror,

Ar y 28am 0 Chwefror cynhelir
rali yn Nhy Ddewi a drefnir gan
eND Cristnogol Dyfed. Trefnir
gwasanaeth am 11.00 o'r gloch, rali
am 1.00 o'r gJoch a chyfnod 0
wyliadwriaeth ym Mreudcth rhwng
3 a 4 o'r gloch. Ymhlitb y siaradwyr
bydd y Dr Meredydd Evans, yr
Athro 0 P Davies, y Parch 0 R
Thomas, Sian Ap Gwyn for, ac
Olwen Davies. Bydd lle canolog yn
y gweithgareddau i gerddoriaeth a
chan, ac yo ystod y rali ceir y eyfJe
cyntaf iwrando ar gan sydd wedi ei
chyfansoddi yn arbennig ar gyfer y

TErt'H BEICIO WYTHNOS CYMRU DDI-NIWCLIAR
Y mae dau 0 aelodau CND Cymru yo bwriadu teithio ar hyd arfordir

Cymru ar gefn beiciau yo ystod mis Cbwefror. Yo ystod Ydaitb gobeitbiaot
dderbyn cefnogaetb ariannol trwy gael eu ooddi ac hefyd faoteisio ar y cyfle i
ledaeou'r neges trwo gyooal cyfarfodydd a sesiyooau trafod.

Morgan Parry a tnnoens (cflwlCflj a Martin Ashby tvaa vn reiato oeics 0
1mgv1ch Cvmru vn vstod Chweiror:
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Annwy/ Olygydd,
TrydlJn I Gefn Gwlad Cymru

Aeth deng mlynedd ar hugain
ha/bio ers dyfod trydsn / gsrtref; y
rhan (wyaf 0 ardaloedd gwledig
Cymru, ae mae'n siwr fod y
gwragedd iau sy'n cadw ty heddiw yn
cael trafferth dychmygu pa mor
anodd oedd hi i gadw ty heb yr holl
gyfarpar trydan sydd ar gael i'w
cynorthwyo.

Mae'n rhan 0 walth Amgueddfa
Werin Cymru i golnodi'r newidiadau
pwysig sydd wed; dylanwadu sr
fywyd beunyddiol pobl Cymru, ae
mae'n debyg nad oes yrunpeth wedl
newld eymaint ar fywyd cefn gwlad
na dyfodiad trydan. Er mwyn cofnodl
e!feithiau'r newid hwn gosodais
gystadleuaeth yng ngholofnau'r
papur hwn a rhai era;ll, ac erbyn hyn
yr wyf wedi cael cyf/e i feirniadu yr
atebion.

Yr oedd yr hall atebion yn cynnwys
gwybodaeth a fydd 0 bwys mawr
wrth grynhoi darlun 0 e!feithiau

TRYDAN
CEFN GWLAD

Llun 0 J G Jones 0 Lsnrug.

A phob hwyl,
Alan Jones

Swyddog Pare Cenedlaethol Eryri

Ann'K,.ylOlygydd,
T}bed II "'newell chi ganiatau i mi

ddefnyddio'ch colo/nau or gyfer
"h.vsbys" all ddod 4 eheiniog dderbynlol
i boctd un neu ddau o'eh gy,'randawyr
dawnus? \fae A ~'durdod Pare
Cenedlaethol £,)'r,'n cynnal d~vy
g)S1adkuaelh all apelio atynt - dwy
8)stadleuDelh hollol '~ahanol ond ar yr
un restun.

Y gyntaf ) w cyfansoddi CAN I
ERYRI. Gall hon fod yn gt5nbop neu'n
g6n ,'w chanu gan g6r plant neu
ieuenctid. Gwqbr [150, ail wobr £100.
Dyddiad cau Ebrill 15, 1987.

Y gystadleutUth arall yw CYFRES 0
SLEIDlAU LLIW A rHAP CASET
(dim mwy na deng munud) yn porrreadu
Pare Cenedlaethol Eryri. Gwobr £125 a
£75. Dyddlad cau .Wellefin 25.

Alae ffurflenni cais a gwybodaeth
be//aeh i'w cael 0 Swyddfa'r Pare
Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth.
Cury,lcn (ro bo'r haearn yn boeth -
anfonwch am ffurftenni or un'Kla/th.Pwy
wyr no fydd eich c4n or ben} siarriau'n
fuan. Ac allan a'r camera yna i dd(ll
harddwch a hynodrwydd amgylchedd
arbennig y Pare.
Gobeithio y cawn ninnau gyfle i wneud

defnydd 0 oreUOfly ddwy gystadleuaeth
yn Eisteddfod Ponhmadog.
Hoi an!

CAN I ERYRI

- ..
Yr eiddoch vn gywir,
Rhodri Prys Jones.

nghyflwyno i o r-wv ri o n a
gor-or-wyrion brodvr a cbwiorydd
John Griffith Jones, felly mi davte.
fod gennyf goeden deutuot go tewr i'r
teulu hwn erbv n cwblhau vr
estudieetb.

Mi fydds i'n ddiolchgar iawn i
unrhyw un fedr gysy/ltu A mi. Y
c yfeiria d yw "Pen yg raig",
Waunfawr, e'r rhifau ffon Waunfawr
592 tedre) neu Bangor 362214
(gwaith).

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU
MEDAL SVR THOMAS

PARRY-WILLIAMS
ER CLOD, 1987

Rhoddir y fedat uehod i gydnabod ae anrhydeddu
gwasanaeth gwirfoddol a nodedig a gyflawnwyd dros
niler helaeth 0 flynyddoedd ymhtith pobl ifalne mewn
ardat neu gymdogaeth, yn arbennlg trwy weithgareddau
sy'n hyrwyddo dibenion yr Eisteddfod Genedlaethol.

Gwahoddir enwebiadau ar gyfer y fedal sydd i'w chyfl
wyno yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst 1987,
Y mae ffurflenni enwebu a manylion pellach i'w caeI oddi
wrth y Cyfarwyddwr, Swyddfa'r Eisteddfod Gened
laethol, 10 Park Grove, Caerdydd, CF1 3BN (R6n; (0222)
394120) a dylid eu dychwelyd erbyn lonawr 31ain, 1987.

Cefnogwch sin
Hysbysebwyr

Annwyl Svr,
Fy mwried yW cyhoeddi Ilyfr er

sefydlu rheilffordd yr Wyddla ac o'r
herwydd byddwn yn ddiolehgar tros
ben 0 gael benthyg hen tunieu sy'n
gysylltiedig s'r cwmni e'r rheilffordd,
yn arbennig fellu luniau a'r
cyfarwyddwyr cvnner, Syr Douglas
Fox, neu seremoni torri'r dywarchen
gyntaf. Yn ogystal, os yw rhywun o'r
ardalwyr yn cofio hen benillion neu
unrhyw ston am ddyddlau cvnnsr y
leln - henesvn wed;'; drosglwyddo 0
un genhedlaeth i'r Ilall efallai - yna
byddwn yn dre diolchgar pe byddent
yn eysylltu I mi yn y eyfeirlad isod.

Yn hyderus
Rol Williams

Ardwyn
5 Pant y Waun

Waunfawr.
(Ff~n' Waunfawr 457)

Annwyl Olygydd a Darllenwyr Eco'r
Wyddfa,
Bum mor ffodus yn ddiweddlJr ag

ennill ysgolorlaeth y Dr Sam Jonas,
gwobr a roddir i un 0 aelodau staff y
BBC ym Mangor yn flynyddol 0 hyn
aI/an igoflo'r gwr a oedd yn gymalnt
o arloeswr ym myd dsrlledu
Cymraeg. Eleni fe ofynnwyd i
ymgeiswyr gyflwyno cyn/lun s
fyddai'n mynd A nhw i wlad bell I
astudio pwne 0 ddiddordeb
diwy/lianno/.
Mynd i'r Uno/ Daleithiau i

ymchwi/io i hanes Cymro ;fane 0
Lanrug a lu farw yn Rhyfel Cartref
America oedd fy newis gynllun I, a
hwnnw IJ wobrwywyd. MI Iydda i'n
cael mynd yn 0 fuan, fe/ly, I 8studlo
9yrfa John GrIffith Jones 0 Fryn y
Fedwen, LllJnrug, 8 dllyn ei
anlun'aethau yn Company 'G' y 23rd
Wisconsin Volunteers, Erbyn dydd ai
farw ar Hydref y pumed 1864, mewn
brwydr ger Jackson, LOUIsiana roedd
y Cymro hwn wed; ym/add mewn
nifer 0 frwydrau ffyrnig gan gynnwys
Vicksburg a Chickasaw Bluffs.
Ysgrifennodd tua phedwar ugaln 0
Iythyrau at ei rieni yn adrodd hanes y
brwydro, a gweld cop/au 0'r rhain yn
Archifdy Gwynedd a ddenoddfy sylw
i gyntaf.

Ganed John Griffith Jones ym
Mryn-y-fedwen, sydd bellach yn
adla;/' yn 1843, ae y mae'n debyg
iddo ymfudo ym mreichiau ei fam a'i
dad i Salem, Wisconsin, ag yntau'n
fabi. Mae'r Parchedig John Eiddon
Jones yn son yn ei "Hanes Achos
Crefyddol y Methodistiaid Calfinaidd
yn Llanrug" am nifer he/aeth yn
ymfudo 0 Lanrug yn ystod 1844 neu
ddechrau 1845.

"0 Gaernarfon yr oeddent yn
hwylio, yn Ilong M, John Owen,
Tycoch, Ilong hwyllau wrth gwrs, BC
yr oedd y fordaith yn hir iawn yn y
dyddiau hynny. Yr oedd ymadawiad
y fath nifer o'r gymdogaeth yn destun
galar mawr a digalondid. "

Bum yn chwilota'n bur ddyfal yn
Archifdy'r Cyngor Sir yn ddiweddar a
cheel hyd i gryn lawer 0 wybodaeth
am y teulu, ond ml hoffwn wybod
mwy, wrth reswm. Tybed a oes ynB
rai 0 ddarllenwyr yr Eco yn
ddisgynyddion i John Jones, Bryn y
Fedwen, taidJohn Griffith Jones? Bu
John Jones, y tBld, larw oddeutu'r un
amser a'i wyr

Mae Mrs Phyllis Ferry 0 East
Newton, Milwaukee, perchennog y
Ilythyrau gwreiddio/, wedl addo fy

CEISIO GWYBODAETH

trydan er vr srdaloedd gwladlg.
Mewn sew! "ythyr eafwyd atgofion
byw iawn 0 effeithiau y nswid hwn er
fywyd bob dydd ec yr oedd vn anodd
penderfynu er un enitlvdd. Yr oedd
dau Iythyr yn sefyll allan yn abrennig,
ac felly rwyf wedt penderfynu
dyfarnu gwobr 0 £10 yr un i Mrs EM
Jones 0 Lanbedr Pont Steffan a Mrs L
Jones o'r Parc ger Y 8ala.

Cyflogwyd Mrs E M Jones te!
'demonstrator' gan SWEB 0 1949
ymlaen, gyda'r gwaith a esbonio ;
wragedd ty sut i ddefnyddio" offer
trydan newydd megis itvrneu,
peirlannau golchi a glanhawyr, a
chae/ trafferth mawr i'w har9yhoeddi
(nea'n am/aeh eu gw,¥rlJ am
fanteision trvden. Cofiai'r troeon
trwstsn fel y wraig t'¥ brvsur oedd ag
oergel/ neset at ei !fwrn, ae a roddodd
ei cbscen Nadolig i grasu yn yr
oergell am bedair ewrt Cofnododd
Mrs L Jones yn fanwl iewn y drefn y
deeth offer trvden t'r ffermdy e'r
newid a ddaeth I fywyd ei theulu vn ei
sgil. Daeth trydan l'r fferm yn 1964 a
gall Mrs Jones goflo'r pris e da/odd
em bob teclyn a brynodd 0hynny hyd
heddiw.

LlongyfarehladBu t'r ddwy, a diolch
i bawb a ychwanegodd at eln
gwybodeeth fel hyn.

S Minwsl Tlbbot (Mrs)
Is-GeldwBd

Adran Adeiladau a Bywyd Cerrref
Amgueddfa Werin Cymru

2

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

CHWEFROR 26ain
Deunydd i law'r

golygyddion perthnasol
NOS FAWRTH

CHWEFROR 17eg
os gwelwch yn dda

SWYDDOGION AGOHEBWYR
GOLYGYOO NEWYOOION
CYFFREOtNOL AC ERTHYGLAU:
Dafydd Whiteside Thomas,
Bron-y-Nant, Pontrhythallt, Llanrug.
(C'fon 3616)
GOLYGYOO NEWYOOION:
Amranwen Lynch, Gwyddfor,
Penlll!lrwlun (llanberil 870576).
GOl YGYOO CHWARAEON: Dafydd
Evans, Sycharth, Penlsarwaun
(Llanberis 872407)
OYOO'AOUR Y MIS: Mrs. Jane
Roberts, 'Rallt lasf, 3 Peny Bont,
Ffordd Capel Coch, Llanberls.
(871661 )
FFOTOGRAFFYOO: Gwyndaf Jones,
60 Glanffynnon, Llanrug (C'fon 4669).
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug. (C'fon 77263)
TREFNYOO HYSBYSEBION: John
Roberts, Bedw Gwynlon, Llanrug
(C'ton 5605)
TREFNYOO GWERTHIANT Arwyn
Roberts, Hafle, Ffordd yr Orsaf,
Llanrug (C'ton 5510)
TREFNYOO ARIANNOL: Goronwy
Hughes, Eithinog 14 Afon Rhos,
Llanrug (C'fon 4839)
TREFNYOO GWERTHIANT POST:
Mrs E. Whiteside Thomas, Dolwar,
Llanrug. (C'ton. 4778)
GOHEBWYR PENTREFI: Dyma'r bobl
I gysylltu a nhw yn eieh ardaloedd:
BETHEL: Geraint Ells, Cilgeran
(Portdinorwic 670726).
BRYNREFAll: Miss lowri Prys
Roberts, Godre'r Coed. 870580.
CAEATHRO: Mrs Beryl Roberts,
Gerallt, Erw Wen. (Caernarfon 3636)
CEUNANT: Ifan Parry, Morwel,
(Waunfawr 321)
CWM-Y-GLO: Mrs Iris Rowlands,
018rafon (Llanberis 872275)
DEINIOLfN; W.O.Wiliiams 6 Ahyd
fadog, Deiniolen (Llanberls 67125Sl
OINORWlG: Mr D.J. Thomas, 8 Maes
Eilien. (870773)
LLANBERtS: lola Sellers, 13 001
Elldir, Llanberis.
LLANRUG: Mrs Gillia n Morris,
Anhedd Wen, Tal-y-bont.
(Caernarfon 76075)
NANT PERIS: Mrs Mary Ff. Roberts,
Cerrig-y-drudion, Nant Paris.
(871327)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evens, 9
Sycharth, (Llanberis 872407)
TAN-Y·COEO: MISS Megan
Humphreys, 4 Tai Tan·y·coed
(Llanberis 870030)
WAUNFAWR: Mrs G. Jones, Rhandir
Mwyn 'Waunfawr 6261

TREFNYOO Pl YGU:

Argreffwyd gen Wesg Gwynedd
Cibyn, C.ernarfon

Cyhoeddwyd gyde chymorth
Cymdeithas Ge/fyddydau

Gog/edd Cymru
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CEFNOGWYR
Y NANT

Alll'~")'1G),/eilliol',
B)'cJ(J )' 'n.~'.'t'afrifOIIO"O/~1",ae'n

deb)' g )' n dar h Il~ d y d d e i II
Nawddsa", Dew; rne."n r}')'l1'Jodd
lleu', gil_ydei. Bydd canlluedd, neu
filoedd 0 1J)'Il1deichasau0 b()b r'lath
ledled C.Vl1lru .VII treft1u rhvw
~'ei(hgare{Ld priodol ILlo'r afn\'er
Y",O.

'['ybed a gaJ i fanleisio ar }' cyfle i
''tal,odd y c.Y"'1deirhasall hyn i
)'slyrie{j apel Cefnog.vyr y NO/lf? /:";11
110cl YlV codi £10, (JOD 1 dalu 01'1•
baralol l)' i'r Inetlledig )'11 Nail!
G ...'rflle)'rll. Eisoes cod~ }'d [4.500
ers 'ief),dlll'r grollfa /is ,Waidi, ..'etltaf
Bunsel1'l .vn II)lnod 0 fatch () gael
C}'jral,iadau gall gymdeithasau
Cyr/JrlJ i .yrru'r gronfa yll el blaen.
Ar eill prij achl.vsur CY"lre'g a De';

g~lell ffordd 0 fynnu dyfodol j'n
Ilia;th. Mae Ilwyddiant dysgwyr y
NaIll Y" galolldid lnawr i IIi i g,yd. ac
",ae gy.'ir angen parato; adnoddau
)'no i'r methedig.

Hyderaf y bydd ysbr.vd Dewi \Ill
ysgogiad Jfr~...)·thloll ;'n Ilapel.

Yn R)'lvir
Moi Parri (Ysgrifennydd)

Golygfan.
Ffordd Golch

L61l Celvn•
Carlllei

TREFFYNNON ct~yd
Ff6/t: Tre/fynnoll 713603
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Vn gywir,
John MorrIs,

Annedd Wen, Tal y Bont, Llanrug.
Gwelnidog yr Efengyl; Cynghorydd
Cymuned; Cadeirydd Pwyllgor Apel
Sganiwr Llanrug ac Aelod 0 Bwy/Igor
Ape/ Sganiwr Arfon

Annwyl Olygydd,
Hyfrydwch oedd darllen Ilythyrau

Mr GWllym Owen Williams a Mr
Lleufer 0 Pritchard yn Eco'r Wyddfa
ym mis Rhagfyr, yn nodI ymdrechion
pobl Waunfawr I gasglu arian at Apel
Y Sganiwr, Vsbyty Gwynedd.
Fodd bynnag, 'rwyf yn synhwyro 0

ddarllen eu Ilychyrau nad yw Cyngor
Cymuned Waunfawr wedl newid eu
barn ynglyn a chyfrannu at y
Sganlwr. Yn unol a'u dargan/ad yn
ceo', Vlyddla. Tschwedd 1986,
tud.14. Ys dywed y Cyngor:

"N; fydd y Cyngor yn eyfrannu tuag
at Apel y Sganydd Corff gan mai
(eimlad yr aelodau oedd mai
cyfrifoldeb y Llywodraeth oedd
darparu gwasanaeth mor bwysig. "
Afraid yw imi wneud sylwadau

vmhellach ynglyn air penderfyniad
hwn gan i mi eisoes wneud hynny
mewn Ilythyr i'r Eco.

Yn ddiweddar, bum yn darllen I'yfr
Joan Stockdale, "The Diary of a
Privilege. "

Y mae'r Ilyfr ar ffurf dyddiadur, yn
adrodd hanes brwydr Joan yn erbyn
canser.

Vs dywed y 'PostscrIpt' i'r //yfr
hwn:

"Had there been 8 Whole Body
Scanner in Ysbyty Gwynedd, Joan
and other patients like her would not
have had the agony of travelling to
the Wirral for accurate diagnosis.
Joan would never have had to go
through the experience of being told,
"We thought you were gOIng to die,
but we were wrong, and you will
live. "

Y mae profladau dirdynnol Joan a
phobl gyffe/yb iddi hi yn cadarnhau'r
alwad am Sganiwr ar fyrder i
Wynedd ae y mae pob ymdrech i
w;reddu'r alwad "In ganmo/adwy.
Fel y gwyddys, "I mae pob/

Waunfawr wedl ymateb yn
ardderchog j Apel y Sganiwr Ysbyty
Gwynedd.
Hyderaf yn fawr y bydd Cyngor

Cymuned Waunfawr yn dilyn eu

YR ANGEN AM Y SGANIWR

Yr enw cyntaf allan o'r het gyda'r atebion cywir ocdd Mrs J M Jones. Ger y
Ffynnon, Tal y Bont. Llanrug,
Dyrna'r atebion:

1. Segurdod yn ffatri Glynrhonwy (Mehefin); 2. Bywiogrwydd Ysgol
Brynrefail (Mehefin); 3. Difetha dau fwthyn - Cae Goronwy (Hydref); 4.
Malurio ffenestr Eglwys Llanrug (Tachwedd); 5. Crefftwyr Cywrain
(Gorffennaf-Awst); 6. Eisteddfod Gwaun Gynfi (Tachwcdd); 7.
Eisteddfod Lla nru g (Tachwedd); 8. Tymor y Carnifalau
(Gorffennaf-Awst).

CYSTADLEUAETH Y'DOLIG

hesiampl ac yn cyfrannu o'u coffrau
hwy tuag at yr Apel.

MAIRANNEDD
LLANRUG

Fton:
Caernarfon 5366

Merched .
Dynion ,...._
Plant .

I gael tri n eich
gwallt yn eich

cartref cysyfltwch a

Annwyl Olygydd,
Rhyddhau Ffred Ffransis

Ar Chwefror 27, bydd Ffred
Ffransis yn ceel ei ryddhau 0 garehar
wedi treutio dedfryd 0 naw mis dan
glo. Careharwyd Ffred Ffransis am el
safiad dros GORFF DA TBL YGU
ADDYSG GVMRAEG fyddyn rhoi'rlle
dyledus i'r Gymraeg yn ein
hysgollon. Ond mae gwaith i bob un
ohonom el wneud. Gwyr pawb
ohonom am ddiffygion mewn
addysg Gymraeg - mae miloedd 0
enghreifftlau drwy Gymru gyfan. Os
oes gennych chi enghraifft 0 ddlffyg
addysg Gymraeg, fyddech chI yn
eysylltu A mil

Wythnos gyntaf Mawrth, bydd
Ffred Ffransis yn annereh eyfres 0
gyfarfodydd led-led Cymru, I gasglu
tystiolaeth am broblemau addysg
Gymraeg. Pa ffordd well i ddathlu
dydd gwyl Dew/~ na chefnogi'r
cyfarfodydd hyn, a chytlwyno eich
tystiolaeth chI? 8ydd y cyfarfod
agosaf itch dalgylch chi yn:

Canotfan WaunfawT
Pnawn Sadwrn, Chwefror 28

am 2 0" gloch
8ydd Cymdelthas yr laith Gymraeg

yn casglu'r holl enghreifftlau hyn at ei
gi/ydd a'u cyf/wyno i'r Swyddfa
Gymreig mewn rali, fel prawf o'r
angen arn Gorff i Odatblygu Addysg
Gymraeg Bydd y rali yn cael ei
chynnal am 12.00am 0 flaen y
Swyddfa Gymreig yng Nghaerdydd
ar Sadwrn, Mawrth 7fed Y prif
siaradwr yno fydd Ffred Ffransis, -
dowch yno i ddangos eich diolch
iddo, ac i barhau i bwyso am addysg
Gymraeg i'n plant.A h d Tng ara omos

RHYDDHAU
FFRED FFRANSIS

Yn gywir,
Dafydd twen

Y Gilfach
9 Heol Edward

Caernarfon.
O.N Rhaid snion y Ilythyrau t'r
Swyddfa Gymreig cyn diwedd
Mawrth!

chynllunio a chysodi deeth a gofa/us.
Mae Mr loan Bowen Rees 0 Gyngor
Gw v n e d d wedi c o dt pwynt
perthnasol iawn serch hynny, sef ns
e/lid disgwyl i bob corff fedru
cydymffurfio a holl ofynion Deddf
teitt: dros nos, a'r tebyg yw y bydd
angen nodi cyfnod i'w galluogl I
beretoi er gyfer hyn yn raddol
Hawdd lawn yw gor-bwysleislo cost
ae enbewstereu sr adeg fel yma, yr
hyn sydd el angen fwyaf yw ewyllys
nid etten. Ond ai mewn erien y mae
m es u r gwerth e in h i e it h ?
Ysgrifennwch heddiw, da chi, i Adran
Gweseneetheu Addysg 3, YSwyddfa
Gymreig, Parc Csthevs, Caerdydd,
CF13NQ.

IEUAN
WILLIAMS

Glanffrwd
DEINIOLEN

Llanberis 870484
* 8ysus 0 12 i 53 sedd
* Teithiau Lleol a
Thramor
* Gwaith Contract
>I< Telerau arbennig i
bensiynwyrl myfyrwyr
a phlant ysgol

Annwyl Olygydd,
Go brln bod snqen atgoffa'ch

dar/lenwyr fod y Swyddfa Gymreig ar
hyn 0 bryd yn "gwahodd barn" pobl
Cymru ar fater Deddf leith Newydd.
Ond hyd yn hyn ychydlg iewn sydd
wedi mynd i'r drafferth i roi ptn er
bapur I gefnogi'r alwad am Ddeddf
sy'n gWbl enqenrheuuot I stcrheu
dyfodo/ yr teitr: Etsoes rhoddwyd
svtw mawr i wrthwynebiad ambell i
Gyngor Ileal 0 Went, a dad/euon
negyddol y meddyg 0 Aberystwyth
a'i "Fudiad" dychmygo/.

Mae rhesymau'r Swyddfa Gymreig
dros "fynd at y bob!" yn amlwg.
Wedl'r cyfan, chawsom ni mo'r cvtte i
fynegi barn er, dyweder, ganiatau
taflegrau Cruise I wledydd Prydain,
neu d a et nv a di o :r meysydd
awyrennau i /ansio'r cyrch bomio ar
Lybla neu adeiladu byneeri ruwcteer i
awdurdodau Ileol, nee er gant a milo
bynciau a gonstiodd yn ddrud i'r
trethdalwr. Ond mee'r iaith Gymraeg
yn wehenol. Dyma bel ddefnyddiol
i'w thaflu i'n plith i'w chicio'n
ddidrugaredd 0 Went; Wynedd ac yn
61 Cyfle arall i vrtu'r Cymry ben-ben
a'i gllydd trs bo'n cymunedau'n
dadfeilio e'r pleidiau'n hogi arfau ar
gyfer etholiad cyffredino/.

Ond tren bod yn ceet e;
Ilywodraethu 0 l.undein, ni a/lwn
ddisgwyl dim amgenach. Yr hyn sv'n
bwysig yn awr yw etn bod yn dangos
y gefnogaeth i Ddeddf laith ar ei
gryfaf - gan gofio bod Mesur Da!ydd
Wigley et s o es wed; d erb yn
celnogaeth gan rai aelodau 0 bob
plaid wleidyddol, a dra!ft Mesur yr
Arglwydd Gwilym Prys Davies yn
rhoi dewis ar nifer 0 bwyntiau a all
fod yn y Ddeddf newydd. Gellir cael
crynodeb 0 brif bwyntiau'r ddau
fesur, os dymunir, 0 swyddfa Plaid
Cymru, 51 Heal y Gadeirlan
(Cathedral Road), Caerdydd CF19HD,
a byddai hyn yn arbennig 0 f(lddiol i
rai sy'n aelodau 0 bwyllgor, corff neu
gymdeithas sydd am drafod y mater.

Mae'n bwysig i unigolion anton
Ilythyr syml 0 gefnogaeth, B gorau 011
os gell(r rhoi enghraifft bersonol 0
fethu cael ffurflen yn Gvn1raeg, neu
wasanaeth Cymraeg, neu iJddysg
Gymraeg I'W plant, wrth wneud
hynny. Ond mae'n bwysig hefyd ,.
roi'r ddad/ gadarnhaol y dy/ai Deddf
lalth ro; statws gyf/awn I'r Gvmraeg,
gyda dilysrwydd gyfartal Ilwyr a'r
Saesneg, a haw/iau Ilawn i Gymry
sy'n dymuno byw eu bywyd drwy'r
Gymraeg. Dylem hefyd gael unrhyw
gorff neu gymdeithas Yf ydym yn
aelodau ohonynt I anton IlythVr 0
gefnogaeth. I'r rhan helaeth o'r cyrff
hyn, nl fyddai Deddf lalth newydd yn
golygu gwario'r un geiniog
ychwanegol. I gyrlf megls
Cynghorau a swyddfeydd sy'n
darparu ffurflenni i'r cyhoedd,
cyrnharol fychan fyddai'r gost o'u
hargraffu'n ddwy-ieithog, gyda

APELIO



BECWS
DEINIOLEN

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

LLANBERIS 870232
SARA FFRES A

THEISENNAU BLASUS
Hefyd gwerthwyr

CALOR GAS

CEFNOGWCH EIN
HVSBVSEBWYR

ogystal A chyflwyno adroddiad ar y
sefyllfa ddiweddaraf parthed codi
Ganolfan Ami Bwrpas newydd yn y
pentref.
LLONGYFARCHIADAU i Marnn
Llewelyn, Pen-y-Golwg, am Iwyddo
gydag anrhydedd mewn arholiad
piano, Gradd 1.
DIOLCH: Dymuna Mr Brian Price, 14
Hafod Oleu, ddiolch am bob
carediqrwvdd a dderbyniodd tra yn
yr ysbyty ac ar 61 dod adref. Diolch yn
fawr i bawb.
Dvrnuna Nellie a Bill Close, 16 Maes
Gwylfa, ddiolch 0 galon i'r genod a'r
hoglau, perthnasau a ffrindiau am y
lIu cardiau a'r anrhegion a gawsant ar
achlysur dathlu eu Priooas Ruddem
yn ddiweddar. Cariad mawr genod -
Mam a Dad.
Dymuna Yvonne Jones, 11 Stryd
Newydd ddiolch j'w theulu, ffrindiau
a chymodgion am yr anrhegion a'r
cardiau a dderbyniodd ar achlysur
dathlu ei phen-blwydd yn ddeunaw
oed ar lonawr 6ed.
Dymuna Alun Wyn Evans 8 Laura, 55
Pentre Helen ddiolch 0 galon i'w
teulu, ftrindiau a chymdogion am y
Ilu cardiau a'r anrhegion a
dderbyniasant ar achlysur dathlu eu
Priodas Ruddem. Diolch yn fawr.
Dymuna Mrs GA Maxwell ddiolch i'w
theulu, ffrindiau a chvrndoqion am
bob arwydd 0 gydymdeimlad a
ddangoswyd iddi vn ei phrofedigaeth
o golll ei gwr, sef Jack Maxwell yn
ddiweddar. Diolch i bawb.
Dymuna Linda Wyn, 20 Pentre Helen,
ddiolch i'w theulu a chvmdoqion a
chyfeillion am y rhoddion a chardiau
a gafodd ar Iwyddo ynel arholiad
Piano.
CYMDEITHAS UNDEBOL
CHWIORYDDYR OFALAETH: Ar nos
lau, 4ydd 0 Ragfyr, fe gynhaliwyd
cyfarlod Ndolig yn Festri Disgwylfa.
Treuliwyd y rhan arweiniol o'r

cyfarfod mewn Gwasanaeth Nadolig,
o dan ofal y Llywydd Mrs Miriam
Lewis, pryd y cymerwyd rhan gan
nifer fawr o'r chwiorydd.
Ar 61 terfyn y gwasanaeth fe

gatwyd s7el "Moes a Phryn" ao fe
godwyd elw tuag at Ymdrech y
Chwiorydd.
I ddiweddu'r noson fe gafwyd

Swper Nadolig, gyda phawb o'r
chwiorydd wedi cyfrannu tuag at yr
ymborth.
Anfonir cotion cynnes tuag at

bawb sydd yn wael eu hiechyd gan
ddymuno blwyddyn newydd well
Iddynt.
Terfynwyd y cyfarfod gyda'r

fendith Bydd y cyfa rlod nesaf yn cael
ei gynnal ar nos lau, Chwefror 5ed,
1987.

Gwerthu
a thrwsio

Teledu Lliw
Newydd ae Fel

Newydd
GWASANAETH

ATES
FFON 24 AWR

LLANBERIS 870545

OSMOND
SHAW

DEINIOLEN

STRYD FAWR, DEINIOLEN rr:~b.ns 871210
Crefftau Ilechi: arlunwaith, clociau, calendrau,

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

Arddangosfa 0 hen luniau chwarel,
A dewis rhagorol 0 Fideos i'w benthyg

Hefyd yn Siop
FFYN A CHERRIG, STRYD FAWR, LLANBERIS

John V Morris,
Roilnfa,

Delnlolen

4

Ac er dy fod heddlw yn cysgu'n y prldd,
M.e'th eirl.u .'u hy.tyr yn cerdded y ffridd;
H R y gwerlnwr, rhlld canu dy glod,
Ac 'rwyn diolch iOduw 'mod j'n canlyn dy dro'dll

Fe ffurflelst eln Plaid, yr orau'n y bydl
Malthrinai.t hi'n annwyl, fal bab.n mewn crud!!
A hlth.u a dyfodd yn eneth mor h.rdd,
Mor driw eI chymeriad, yn wrthrych pob berdd!!

A'r cwbwl oharwydd dy ymdrec:h mor dog,
Oy fafur mor gYlon yn ddi-g"'yn a dirAg;
Dy frwydr e'th lechyd, dy amynedd dl-ball,
Oy egnl syfrdanol, .'th weledig.,m mor galll

H R JONES (Plaid Cymru) Oeinlolen
M.e gwrelchlon y marwydo. wedl cynnal yn Iflam,
A'r chwyldro o'r dlwldd yn ymlnyn II gem I
A phobol Oelniolen wedl deffro yn awr,
Wrth I'r haul dro. y M.rchlyn oleuo y wswr.

hlr gofir gan Y gynulleidfa luosog
oedd yn bresennol yng nghapel
Ebenezer, y Gwasanaeth Nadolig a
gyflwynwyd yno ar nos Sui, 21
Rhagfyr gan ddisgyblion Ysgol
Gwaun Gynfi. Rhoddwyd pwyslais
arbennig ar wedd ysbrydol y
Gwasanaeth, a IIwyddodd y plant, yn
unigolion a phartion, i gadw hynny
mewn golwg yn eu cyflwyniad gan
ben i'r Gwasanaerh fod yn arweiniad
teilwng i Wyl y Gani.

Casglwyd £72.80 yn y Gwasanaeth
ac fe drosglwyddwyd y swm hwnnw i
goffrau'r ape! leol at Sgannydd Corff
Ysbyty Gwvnedd.
'PANEL PENTREF DEINIOLEN:
Cyfarlu'r Panel uchod ar nos Lun, 19
lonewr, pryd y trafodwyd nifer 0
Iythyrau a dderbyniwyd yn
ddiweddar.
Yn eu plith roedd lIythyr odd Iwrth

Gyngor Bwrdersdref Arlon yn adrodd
fod y Cyngor yn el gyfarfod ar 22
Rhagfyr 1986 wedi penderfynu
parhau i ddefnyddio Hostel Noddfa
er lIetya teuluoedd digartref mewn
argyfwng. Bellach mae'r Panel yn
pwyso am gyfarfod ar fyrder gyda
swyddog perthnasol y Cyngor a
Warden yr Hostel i drafod ac
ymhelaethu ar rai trafferthion lIeol yn
tarddu o'r Hostel.

Newydd de i'r Panel oedd lIythyr
o'r Cyngor Sir yn adrodd bod cynllun
ar droed i ledu'r ffordd ym
Mhenbwlch a graddlo'r tlr yn 01. Bu
archwlliad gan Syrfewr y Sir ar y
wallau cynnal rhwng Galltyfoel a
Deiniolen, ac addewir y cant sylw fel
bo'r anqen ym 1987-88

Bu'r Panel yn trafod Drafft y
Cynllun Arfon Wledig fel y mae'n
ymwneud A Deiniolen, a chytunwyd
ar y sylwadau anfonwyd at Gyngor
Arlon ar y Cynllun Drafft.

Bwriedir cynnal Cyfarfod
Cyhoeddus arell yn ystod
Mawrth-Ebrill neset - bydd hysbyseb
am hynny yn ymddangos yn yr Eco
mewn flewn bryd Yn y Cyferlod
wnnw hyder.r ystyrled o'r newydd y

prlodoldeb 0 gynnal Cystadleuaeth
Stryd Daclusaf Deinlolen ym 1987, yn

',,-•

Cynhaliwyd Cyfarlod Blynyddol o'r
Sefydliad yn y Ganolfan ar Ragfyr
laf, dan arweiniad y lIywydd Mrs Rita
Parry Jones

Croesawyd Mrs Maud Williams,
Caernarlon, y VCO a dwy chwaer
arall 0 Gaernarlon fel cynorthwywyr.

Darllenodd Mrs Jones y lIythyr
misol. Darllenwyd cofnodion am y
flwyddyn gan Mrs Marian Williams,
yrysgrifennydd a chafwyd adroddiad
ariannol gan Mrs Gwen Hughes, y
trysorydd. Swyddogion a phwyllgor
ar gyfer 1987 fydd:- Llywydd - Mrs
Rita Parry Jones; Is-Iywydd - Mrs J
Eirlys Williams; Ysgrifennydd - Mrs
Beti Wyn Davies; Trysorydd - Mrs
Glenys Williams;
Pwyllgor: Mrs Eirlys Lloyd Jones;
Mrs Marian Wyn Williams; Mrs
Marian Williams; Mrs Beryl Hughes;
Miss Beti Williams; Mrs Eirian Jones.
Diolchwyd i Mrs Williams a'i

chynorthwywyr gan y lIywydd.
Rhoddwyd y te gan y pwyllgor.
Enillydd y raftl oedd Mrs Nancy
Rowlands. Bydd y cyfarlod nesaf ar
Chwefror 2il, gyda Miss Jean Maellen
yn dangos sleidiau.
PLAID CYMRU: Cynhaliwyd cinio
Nadolig y gangen yn Nhy Golchi, nos
Sadwrn, 13 Rhagfyr. Cafwyd noson
ddifyr a chartrefol yng nghwmni Huw
Edward Jones a'i chwaer Nia, 0
Borthaethwy a chafwyd eitemau
ychwanegol gan Deulu Ty'r Ysgol.
Arweinydd y noson oedd Mr Gwyn
Parri
Cyflwynwyd tusw 0 flodau i Mrs

Marren, Plas Eryr, a oedd yn dathlu ei
phen-blwydd yn 88 oed ar 13
Rhagfyr. Roedd Mrs Marren ymhlith
aelodau cyntaf y gangen yn
Nelniolen.
Enillwyr Clwb Cant mls Rhagtyr

oedd:
£10 - Mrs Betty Hughes. Cnngae;
(8.50 - ~"r Alben Parry. 45 Pentre
Helen
CYNGOR EGlWYSI OEINIOLE : Fe

GOHEBYDD: W 0 Williams, 6
Rhydfadog (Uanberis 871259)
Y SEINDORF: Cynhaliwyd Cyfarfod
Blynyddol y Seindorf ar yr 11eg 0
lonawr. Yn y gadair: Mr Gwyn Oliver
Jones. Agorwyd y Cyfarlod trwy
ddarllen y fantolen am 1986 wedi ei
archwilio, a chafwyd yn gywir.
Aethpwyd ymlaen i godi pwyllgor

am 1987 Yr oedd angen un aelod
newydd ar y pwyllgor, oherwydd
colll'r diweddar Arthur Owen, Stryd
Newydd yn ystod y flwyddyn.
Cydymdeimlwyd yn fawr A'r teulu yn
eu profedigaeth.

Penderfynwyd ail ethol y pwyllgor
presennol am flwyddyn arall, ac
etholwyd Mr Wyn Hughes,
Tyn-y-Weirglodd fel aelod newydd.
Y swyddogion am y flwyddyn

nesaf fydd:
Llywydd - Mr G Oliver Jones,
Deiniolen; Ysgrifennydd - Mr
Meirion Jones, Minafon,
Clwt-v-Bont: Trysorydd - Mr Hefin G
Jones, Llanrug; Arweinydd y
Seindorl- Mr Meurig Parry, Llanrug;
Arweinydd Proffesiynol - Mr
Nicholas Childs, Gimthorp Colliery
Band, Swydd Efrog; Llyfrgellydd -
Mr Colin Williams a Mr Joe
Annidi; Gofalwr: Mr Thomas
Williams.
Hetyd rhaid oedd llonqvfarch y

Band Bach a'r rhai tu yn eu hyfforddi,
set Mr 0 Williams, 1 Pentre Helen a
Hefin G Jones. Buont mewn lIawer 0
gyngherddau ond uchafbwynt y
flwyddyn oedd Cystadleuaeth Cei
Cona ym mis Tachwedd. Pob
IIwyddiant iddynt yn y dyfodol.

Pasiwyd yn untrydol fod y Seindorf
i gystadlu mewn chwe cystadleuaeth
yn ystod y flwyddyn nesaf sef:
Pencampwriaeth Blackpool ar
Fawrth 29; Pencampwriaeth Pontin,
Southport ar Ebrill 17; Wm Rimmer
Memorial, Southport sr Fai 23;
Eisteddfod Porthmadog ar Awst ';
Colwyn Bay Entertainment ar Fedi 19
a Chystadleuaeth Cei Cona ar
Dachwedd 21.
DIOLCH: Dymuna'r Seindorf a'r
Pwyllgor ddiolch i ardalwyr
Deiniolen, Dinorwig a Chlwt-y-Bont
am eu cyfraniad 0 £78.00 a gasglwyd
gan y Seindorl pan fuont yn chwarae
carolau 0 gwmpas yr ardaloedd hyn
yn ystod gwyliau'r Nadolig. Bydd yr
arian yn mynd tuag at Apel y
Sganiwr, Ysbyty Gwynedd.
ENILLWYR CLWB 200 Y SEINDORF
AM FIS IONAWR:
1. £20: Mrs Betty Roberts, Maes
Eilian, Dinorwig.
2 £15: Mr I Morris, 5 Tai Cynfi:
3. £10: Mr Elfed Williams, 12 Stryd
Deiniol.
Cofiwch am y Bingo bob nos Wener
yn y Band Room am 8.00
SEFYDLIAD Y MERCHED:
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TEGID
PRJTCHARD

CANOLFAN CARPEDI
WAUNFAWR 291

Hefyd ail-osod carpedi

gyda'r offer mwyaf
modern, diweddaraf, sydd

ar gael. Am fanylion
cysylltwch a

CARPEDI
GLAN!

Mynnwch driniaeth

STIMVAK

LLANRUG
Ffon 77482 (dydd)

870793 (nos)
Gwneuthurwyr Ffenestri,

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

wneud iddynt bara.

(B & K Williams)
Hen Ysgol
Glanmoelyn

••

Bara Ffres
Teisennau

Priodas, Bedydd
Pen-blwydd ac ati,

Peis, Rholiau Sosej, =
Pasteiod, Teisennau Hufen,

Teisennau Plat, Torth Gyrains etc.

BECWS ERYRI
Stryd Fawr, Llanberis 870491

--=-------

-5 PAENT, PAPUR WAL
TEGANAU, CARDIAU
MELYSION
ANRHEGION

:=---=--

11111111111111 II

GWYNETH ROBERTS
84 Stryd Fawr, Llanberis
Ffon: 870491

Llongyfarchiadau i Robat Jones, Maes Eilian, Dinorwig ar ddathlu ei
ben·blwydd yn 81 oed ar lonawr 16.

Ganwyd Robat Jones yn y Gaerwen, YnysMon. Ar 61gadael yr ysgolaeth i
weini 8r ffarm i Fethesda. Priododd 8 geneth 0 Ddinorwig a dod i fyw i'r
Fachwen. Yna bu'n gweithio yn y chwarelam 370 Ilynyddoedd. Bu yn aelod
ffyddlon 0 Bwyllgor Seindorf Dein/olen am gyfnod.

Roedd Robat yn hoff o'i beint a smoeio'( bibell, felly bu'n teithio i'r Bull am
dros 55 0 Ilynyddoedd.
Ar noson ei ben-blwydd eleni pan gerddodd Robat i'r Bull, calodd fraw

anisgwyl- roedd teisen ben-blwydd ae 810 gannwyllau arn; yn ei dd(sgwyl.
Cafodd gan y Bragwyr belnt am bob blwyddyn y bu'n mynychu'r Bull, se! 55
pelnt!! Cafodd anrheg hefyd gan Clarice Roberts, (teclyn i gadw plbell). Yn
cynryehioli'r BrBgwyr roedd Clarice, e; thad Mr Sam Maddox a Delyth.
Gwnaed y deisen gsn Mrs D Hunter
OIOLCH: Oymuna Robat Jones ddloleh i'r teulu, cymdogion a ffrindlau.
Clarice, Delyth a Mr Maddox am yr anrhegion a'r lIu cardiau a dderbyniodd.
Diolch yn fawr.
5d oedd peint 0 gwrw pan ddaeth Robat Jones yma gyntaf yn yr hen bresl

)

YN 1STA'N'BWL

ADREFO'R YSBYTY. Oayw deall fod
Mrs Peggy Rowlands. Talaton, wedi
dychwelyd adret ac yn gwella ar 61
triniaeth yn Ysbyty Gwynedd.
CLWB Y MAMAU A MERCHED
IFANC: Cyfarfu'r aelodau nos
Fercher, lonawr 7fed yn y Ganolfan. Y
wraig wadd oedd Mrs Eryl Roberts,
Llanrug a mwynhaodd pawb ei sgwrs
am ei gwaith, yn egluro gyda'r celfi
oedd ganddi, sut yr oeddynt yn cael
eu defnyddio gan bobl 8 phlant. Y
gwestwragedd oedd Mrs Gwynedd
Roberts a Mrs Sioned Jones.
Enillwyd y raftl gan Mrs Vera Price.
CYDYMDEIMLAO: Estynnwn ein

Gohebydd: Mrs Iris Rowl.nds "Glanr.fon" (872275)
LlONGYFARCHIADAU 1 Christopher cydymdeimlad dwysat A Mr lorwerth
Jones, Arosfa ar gyrraedd ei Jones a'r teulu, Min-y-don yn el
ben-blwydd yn ddeunaw oed brofedigaeth 0 golli brawd. Mr Tom
YN YR YSBYTY: Anfonwn ein cotion Eilian Jones yng Nghaernarfon.
a dymunwn wellhad buan i Mr Ifan MARWOLAETH: Yn dawel yn Ysbyty
Owen, Talgwynedd sydd yn Ysbyty Eryri, Caernarfon, lonawr 7ted, yn 84
Gwynedd. oed, bu farw Mrs Martha Margaret

Jones (Mattie), gynt 0 11 061 Afon a
Phlas Pengwaith, Llanberis. Bu'r
angladd yng nghartref ei merch, 81
Maes Padarn, Llanberis ac yna ym
mynwent Penisarwaun.
Gwasanaethpwyd gan y Parchn
Gwynfor Williams a Trefor Lewis.
Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf
a'r teulu 011yn au profedigaeth 0 golli
mam, nain a hen nain annwyl lawn.
LLONGYFARCHIADAU i Mrs Eryl
Roberts, merch Mr a Mrs Llew
Hughes, Hytrydle ar ai phenodi yn
Brif Swyddog Ymaddasu yng
Ngwasanaethau Cymdeithasol
Cyngor Sir Gwynedd.

--
CLWB POBOL Y CWM: Oherywdd
tywydd anffafriol bu raid gohirio
cyfarfyddiad o'r aelodau dydd leu,
lonawr 15 ond hyderwn y bydd
amgylchiadau yn ftatriol i gyfarfod
dydd lau, lonawr 29. Hoffai'r aelodau
ddiolch i'r Brodyr Morris, y Becws am
y Bara Brith a'r Mins Peis i de'r
Nadolig.
DIOLCH: Oymuna Myfanwy Roberts,
Bod Gwilym, ddiolch j'w
pherthnasau a'i ffrindiau am y lIu
cardiau ac anrhegion a dderbyniodd
ar achlysur ei phen-blwydd yn
ddeunaw oed. Diolch yn fawr iawn i
bawb.
ADRAN YR UROD PENLLYN: Yn ein
cytarfod eyntat yn y flwyddyn
newydd eawsom sgwrs a sleidiau
yng nghwmni Duncan Brown, Pdf
Warden y Cyngor Gwarchod Natur
yng Ngogledd Cymru. Testun ei
sgwrs oedd Yr Ystlum a chafwyd
noson arbennig iawn yn ei gwmni yn
dysgu am yr anifail bach rhyfeddol
hwn. Clywsom fel y mae', ystlum yn
prinhau, ac fel y mae Cymru erbyn
hyn yn un 0 gadarnleoedd y creadur
bychan. Bydd MrBrown yn dod atom

~---------~-~-----------------eto yn y Gwanwyn i s6n am
dylluanod. Mae o'n boblogaidd iawn
yn yr Adran - bydd wedi bod heto ni
deirgwaith yn ystod y flwyddyn hon.

Yn ystod gwyliau'r Nadolig daeth
tim p~l-droed Adran Penisarwaun i
lawr atom i Gwm-y-glo 1 chwarae
gem yng Nghystadleuaeth Adrannau
Pentref yr Urdd. Catwyd g~m galed
iawn gyda'r sg6r yn gyfartal ar
ddiwedd y chwarae. Chwaraewyd
amser ychwanegol, a chyfartal oedd
hi wedyn. Ciciau cosb benderfynodd
y sg6r yn y diwedd: Penllyn 4 -
Penisarwaun 5. Ein dlolch yn
arbennig i Iwan Williams, Llanberis
am fod yn ganolwr mor eftaithiol, er
iddo golli ei sgidiau droeon yn y
mwdl

CYMORTH I'R HENOED
A'R ANABL

OS ydych yn oedranus neu yo anabl. mae
cymonh ar gael. Mae'r Dafur j'w gacl yo
rhad ac am ddi m ond fe fydd angen ichwi
dalu am unrhyw ddefnyddlau fydd eu
hangen, h.y. papur wal a phaent.

Mae'r cymorth i'w gael os:
1. ydych mewn oedran penslwn neu yo·
anabi.
2. nad oes gennych rhywun abl yn byw
gyda chwi a allai woeud y gwailh.
3. oa fedrwch datu I rhywun iwneud y
gW811h.

CynlJuo yw hwn sy'o cael ei noddi gan
yr MSC ac yo cael ei weithredu gao
NACRO. Rhaid i bawb s)'dd am
fanteisio ar y cynllun yma lenwi ffurfleo
a ebael person cyfrifol i gefnogi y cais
sef. Swyddog 0 Adran Dai Cyngor
Anon, Swyddog Cymdeithaso), Nyrs
Gymuned. Swyddog Clwb yr Henoed.
Gweinidog neu Berson. Ynad
Heddwch. Cynghorydd L)col ae ali.
Mae'r Gwasanaetb ar gael yo eich

ardal ehwi ac os ydyeh am fanteisio,
cysylltwch ag Annwen Hall. NACRO,
17-19 Stryd y Pare, Bangor, Gwynedd,
LL57 2A Y. (Ffon: Bangor
35581-361103) ...._

R H Clwt-y-Bont

DIOLCH: Oymuna plant y diweddar
William Samuel (Wil Sam) Griffith,
ddiolch 0 galon i'w perthnasau,
cymdogion a chyfeillion am bob
arwydd 0 garedigrwydd a
ddangoswyd tuag atynt yn eu
profedigaeth sydyn. Dioleh arbennig
am y blodau, y cardiau a'r lIythyrau, y
rhoddion ariannol (cyfanswm 0 (400)
a fydd yn cael ei rannu rhwng Eglwys
Crist Llandinorwig a thuag at brynu
offer meddygol i'r Clinic yn
Neiniolen.

Oa meddwl fod eto ,ai iauanc
Yn chwara. pel.droed 0 hyd.
A buan bydd bachg.n o'r Pent,a
Ymhllth 'hal goreuon y byd.
A balch yw yr ardal
O'r Pentr. I'r Or.
Y bod na r.1 .ralll
Yn lIanw eln lie.

P61-droediwr nad oedd al dabyg
A'i chwar •• yn dychryn bob cawr,
Y eae bob am•• r yn orlawn
Lie safal Ma•• Gwylfa yn awr.
Jack Malan oedd goli y pentr.f,
A Robin ai frawd yn full-back,
A Guto bach Scotch, a Jack Maldwyn,
A Wil Sam yn rhol yr sttack;
Wei dyne hl'n gOI a gweiddl hwr.
Wrth weld tIm yr hogie yn curo y dre.

Ar aelwyd el gart," bob amI."
Roedd eroe.aw a ~haned 0 de,
A hynny Y" digwydd yn ami
Wrth ddyfod 0 Gapel Maes-dre.
Can. yno fel tlulu yr elont,
Yn .elog yn Yltod y Sui,
Rhlenl a ga'odd a ddysgodd eu plant
I droedio y IIwybr cuI.

FI oerddodd WII Sam i'r Chwarel,
Derbyn cardod 0 gyflog I 'yw;
Er hynny fel newlr hen welthlwr
Fe ddeUodd ei ffydd yn ef Oduw,
Ac enodd oedd magu'r 'run teulu
Ar gyflog an.icr yn wir,
Tr. mawrion y Plas yn gwledda
Ar lafur Chwaralwyr y sir.

Un arall 0 hogla'r hen bentref
Ymfudodd 0" fuchedd hon.
Fe') maowyd yn Tan-yr-Henffordd,
Pan briododd bu'n byw yn y Fron.
Cymerlad bob amler yn annwyl
A pharchul 0 bawb yn y fro,
A lIenwi pob awydd ao anrhydedd.
Yn sier y byddai bob tro.

YN OAWEL a sydyn yn ei gwsg ar
29ain 0 Ragfyr, bu farw William
Samuel "WII Sam" Griffith, 0 Arwel,
6 Rhes Victoria, yn 79 mlwydd oed.

Magwyd et yng Nghlwt y Bont, ac
roedd yn bel droediwr medrus iawn
yn ei tlynyddoedd cynnar.
Gweithiodd am 49 mlynedd yn
Chwarel Lechl Oinorwig, tan y bu'r
ehwarel gau yn 1969.
I Goflo William S. Griffiths, Clwt-y-Bont

WlL SAM



J JONE
A'I FEIBION

GWAITH CERRIG BEDDAU
V SGWAR, LLANRUG

Crefftwyr gwaith Ilaw traddodiadol,
Cerrig 0 bob math ar gael.

Ffon: Caernarfon 2898 (dydd)
Y Felinheli 670124 (nos)

V SGWAR, LLANRUG
Ffon Caernarfon 76772
TRIN GWALLT I SAWS
Q/R TEULU GAN JEN

Ffoniwch neu galwch i drefnu amser

• • •Sylwch ar ein cyfeiriad newydd

FESTRICAPEL
CAEATHRO

Rhifyn MAWRTH
Nos lau

Chwefror 26ain
am 6 o'r gloch

PLVGU'R
ECO

Gohebvdd: Mrs Beryl Roberts, Gerallt, Erw Wen (Caernarfon 3536)

SIOE'R PENTREF: Cynhelir Sioe 15 Chwefror Miss Gwenda Jones
Cynnyrch Gardd a Thy Caeathro (Coleg Unedig Aberystwyth)
ddydd Sadwrn, Awst 22. Yn y 22 Chwefror: Y Parch S Williams (Y
dosbarth gwau a chrosio mae'r dewis Fron)
rhwng gwneud dilledyn ar gyfer yr 1 Mawrth: Y Parch Gwilym Hughes
ymgeisydd a-neu dilledyn ar gyfer (Caernarfon)
plentyn 0 dan 5 oed. Dosberthir y Cynhelir vr Ysgol Sui am 2 hefyd yn y
rhaglen ar gyfer tyfu lIysiau. festri. Croeso i aelodau hen a
ffrwythau a blodau cyn y Pasg. Fal newydd.
arier bydd y rhaglen lawn yn eael ai SEISNIGO ENWAU: Ydi hi'n arwydd
dosbarthu 0 dy i dy yn gynnarym rnis o'r amser fod un 0 dai'r pentref wedi
Awst. newid ei enw? Ty nobl, mawr oedd
PARTI NADOLIG: Eto eleni cafwyd Fron Deg. Erbyn heddiw "Cashlink
pani gwerth chwail yng Nglangwna, House" yw ei enw. gyda dau arwydd
Er i'r rhlfau fod yn is eleni, newydd sbon 0 lechen i argyhoeddi'r
rnwvnhaodd pawb eu hunain yn fawr byd a'r betws Beth am gynnig enw
ia.....'n. Enillwyd y raffl fel a ganlyn: Cymraeg i'r perchennog newydd?
Pore - William Hughes. Gwin - Einir COR HWYAID I: Pethau od iawn yw
Roberts; Bocs 0 fwyd - Beryl pobl. Yn yr Hydref roedd y eeir yn
Roberts; Bocs siocled - Nan Roberts; mynd dros 30 m y.a trwy ganol
Cyw iar - Huw Jones; Gwin - Sion pentref Caeathro heb oedl am blant,
Atkinson; Bocs siocled - MIriam yr henoed neu geir eraill wrth
Evans; Bisgedi - Grace Griffiths; gyffordd Tai Glangwna Ond daeth
Gwin - Steve. Bryn Gwna; Ffesant - ymwelwyr _ yr hwyaid - I fyny 0 Iyn
8ryn Griffiths; Logiau - Mrs Lil isaf Glangwna i ymgartrefu ger y
Jones; Boes siocled - DaVId Jones. goeden Nadolig. Yn sydyn lawn

Dymuna'r Pwyllgor ddiolch i'r roedd pawb yn gyrru yn ofalus trwy
canlynol am eu cyfraniadau hael - ganol y pentref. Yn y flwyddyn
Llew Owen, Eric Roberts. Deiniol newydd roedd digwyddiad trtst.
Hughes, Mr Atkinson, Ifor Hughes, lIaddwyd un hwyaden gan gar.
Paul Hummel, Richard Merfyn Unwaith eto mae'r ceir yn cyflymu
Roberts. Steve Bryn Gwna, Mrs trwv'r pentref Beth neu pwy fydd yn
Berry. Clive James, Aled Jones. Mr cael ei ladd nesaf - hwyaden neu
Evans Gwalia Garage, MIchael blentyn? Gyfeillion annwyl,
Thomas, Cigydd. parchwch eich pentref, cadwch at 30
HAMPERS NADOLIG: Oymu na m y.a. a pheidiwch torri gwn radar yr
pensiynwyr y pentref ddiolch yn fawr heddlu. Yna fe fydd trigolion a
iawn i Bwyllgor y Cae Chwarae am yr hwyaid Caeathro yn 5aff
hampers hael a gawsant eto eleni.
MARWOLAETH: Fel pentrefwyr
cydymdeimlwn a Mrs Peggie
Williams yn ei phrofedigaeth 0 golll
ei gwr Mr Clifford Ramsden Williams
(Clifford T,nman)
Y TYWYDD GARW: Er mor arw y
tywydd yn ddlweddar, ni aeth
pensiynwyr y pentref ar 61 oherwydd
., cymorth parod 8 gawsant gan un
o'r trigollon. Bob dydd galwodd Mr
Deiniol Hughes yn nhal Rhes
Glangwna a chynnlg el wasanaeth
gwerthfawr Mawr yw eu diolch iddo.
Y CAPEL Pregethir gan y canlynol
am 2 y prynhawn:
1 Chwefror - Mr T Elwyn Edwards
Caernarlon)
8 Chwefror: Mr Albert Jot'les
Caeathro)

CAEATHR

--
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----------

thalwyd diolch i'r siaradwr gan Mr
Hugh Pritchard, Bryn Gwynedd.
Calendr y Mis:
Chwefror 3ydd - Y Gymdeithas
U ndebol. M r Selwyn Griffith,
Penisarwaun.
Chwefror 17 - Y Parch H J Hughes,
Porthaathwy.
Mawrth 3 - Dathlu Dydd GWyI Dewi
yn PIas Tandinas.

Cyflwynwyd y gweithgareddau
gan y Prifathro, Mr Derlel Griffith.
Talwyd diolch rddvnt gan Mrs J LI
Williams, Bod Fair

lonawr 20fed, eroesawyd Mr Leslie
Larsen, Penisarwaun. i ddangos
amrywiaeth 0 luniau, wedi eu tynnu
yn y eyffiniau, gan roi sylwadau
arnynt. Llywydd y noson oedd Mrs
Megan Humphreys. Cadnant, a

------------------

n

------
~------=-------

Gymdeithas Undebol Pontrhythallt
yn ein cymdeithas. Roedd y noson
yng ngotal M r Arwel Jones,
Penisarwaun, pryd y cafwyd cwis,
gyda thim 0 ddynion a thim 0
ferched, a'r gweddill o'r gynulleidfa
yn cvrnrvd rhan. Llywydd y noson
oedd Mr J W Owen, Llain y Delyn.
Orolchwvd ar ran Pontrhythallt gan
Mrs E W Thomas. Dolwar, a
diolchwvd I Mr Arwel Jones gan Mrs
N Roberts, Mon. Yn gyfirlol am y
baned oedd Mrs N Jones, Madryn;
Mrs M Roberts, Tai Plastinon; Mrs B
Thomas. Gerallt; Mrs M Jones.
Ogwen. Mrs M Parry. Bryn Heli a
diolchwyd am y baned gan Mrs 0
Jones, Hafan Elan.

Noson 0 Garolau oedd cvfarfod o'r
Gymdeithas a gynhaliwyd nos Sui,
21 Rhagfyr. Llywydd y noson oedd y
Parch John Morris, BD ac yn cymryd
rhan oedd Mrs lvor Williams, Hafan
Elan; Miss Ffion Wilhams, Fferm
Minffordd; Mrs M Pritchard. Bryn
Moelyn, Mrs Taylor. Brynlau
Fawnog; Mr E Evans, Monallt; Mrs J
M Jones a Mrs M E Jones (deuawd);
Mr Gwilym Rees Parry; Mr Ken
Morris. Pencaenewydd {telyn I. a
ph a rn canu 0 Gapel Mawr
Diotchwvd i bawb gan y Parch John
Morris.
Oherwydd y tywydd bu rhald

gohirio y cvtartod oedd I fad ,'w
gynnal nos lau, 15fed 0 lonawr.
CANL YNIADAU RAFFL NADOLIG
RADIO YSBYTY GWYNEDD:
1. £25: U Aldryd. Amlwch;
2. (10: Bill Roberts, Bob Parry.
Caernarfon;
3. £5: Betty, Gaerwen;
4. Tocyn Boots £3: Anna Roberts
Penygroes;
5. Sioeled: Glyn Pritchard,
Brvnsiencvn.
6 Sgarf weu: Alison Thomas. GUIdes
Bangor
Gwobr l'r claf yn yr ysbyty £5: Mrs E
Roberts, Bangor (Ward Ogwen).
LLONGYFARCHIADAU: I Mrs Eryl
Roberts, 3 Sryn Moelyn, ar gael ei
phenodi yn Brif Swyddog ymaddasu
yng Nghwasanaethau Cymdeithasol
Cyngor Sir Gwynedd. Dymunwn bob
IIwyddlant iddl yn el swydd newydd
CYDYMDEIMLAD: Rydym yn
cydymdeimlo a Mrs E Thomas.
Mayville, Ffordd Glanffynnon, ar
farwolaeth el chwaer yn Leicester yn
ddiweddar.
Y GYMOEITHAS UNDEBOL: Rhagfyr
yr 16eg 9yda Mrs Megan Williams
8ron Eryri yn lIywyddu, cafwyd
nason arbennlg gyda rhal 0 blant yr
Ysgol Gynradd gyda'u hathrawes
cerdd Mrs MSI' Hughes yn cymryd
rhan. Cafwyd amrywlaeth 0
unawdau, deuawd offerynau cerdd
a'r cor.

Gohebydd: Mrs Gillien Morris,
Annedd Wen, Telybont. Ceernerfon
16015.
GWELLHAD: Rydym yn dymuno
gwellhad buan i Mrs Dilys Jones,
Warden Hafan Elan, sydd ar hyn 0
bryd yn Ysbyty Gwynedd.
CYDYMDEIMLAD: Cydymdeimlwn §
theulu y diweddar Mrs Anne Jane
Jones, Bod Ifor, yn eu profedigaeth
yn ddiweddar. Rydym hefyd yn
cydymdeimlo a theulu y diweddar
Mrs Sarah Roberts, 15 Hafan Elan.
YN YR YSBYTY: Deellir fod Mrs
Hughes Jones, Swn y Gwynt, bellach
wedi symud a Ysbyty Gwynedd i
Ysbyty Eryri, Caernarlon. Dymunwn
wellhad buan iddi.
GWELLHAD: Dymuniadau gorau am
wellhad buan i'r canlynol hefyd: Mrs
Will,ams, 18 Hafan Elan; Mrs B
Evans, Gwylfan; Mr Norman, Venice
a Mrs Katie Parry, Hafan Elan.
CAPEL MAWR: Yn ystod y
gwasanaeth yng Nghapel Mawr,
lonawr 4ydd fe gyflwynodd y
gweinidog y Parch John Morris
gyfrol o'r Atodiad Newydd i'r Llyfr
Emynau at wasanaeth y Pulpud.
Rhodd ydoedd er eof am y diweddar
Mrs Lydia Jones, 15Hafan Elan ae fe'i
rhoddwyd gan Mrs Beryl Thomas a
Mr Cledwyn Jones, Rhosgadfan.
CYNGOR EGlWYSI PRYDAIN:
Cynhaliwyd cyfres 0 gyfarfodydd 0
dan nawdd y Cyngor hwn yn ystod yr
Wythnos Wedd'lau Y Llywydd oedd
Mr Emrys Owen, Hafan Elan. Nos
Lun, lonawr 5ed yng Nghapel Mawr.
pregethwyd gan y Parch Ronald
WIlliams, Caernarfon Nos Fawrth,
cafwyd cyfarlod gweddl yng Nghapel
Pontrhythallt a nos Fetcher. cafwyd
cyfarlod gweddl yng Nghapel Mawr
DIOLCH Dymuna W A a Gwladys M
Jones, Y Dalar Deg, ddioleh 0 galon i
gyfelilion a chymdogion am eu
caredigrwydd mawr a'u
eymwynasgarwch yn ystod arhosiad
W A yn Ysbyty Gwynedd yn
ddiweddar Er gwaethaf y cwyno am
yr hen fyd yma y mae cymdogaeth
dda yn Llanrug a diolch yn fawr.
Dymunwn ninnau wellhad IIwyr a
buan i Mr Jones
YSGOL FEITHRIN· Nos Fawrth, 23ain
a Ragfyr aeth rhal o'r mamau 0
amgylch y penlref yn canu carolau er
mwyn ceisio codi arian at yr Ysgol
Feithrin. Cafwyd croeso cynnes gan
bawb a gwnaed elw 0 £44.

Diolch i bawb a gyfranodd ae yn
enwedig i Mrs Mary Roberts, Bedw
Gwynion a fu mor garedig yn dod i
arwaln y canu.
CYMDEITHAS lENYODOL CAPEL
MAWR: Mewn cytarfod o'r
Gymdeithas a gynhaliwyd ar nos lau,
11 Rhagfyr. ymunodd aelodau 0
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17 BRYN TIRION
PENISARWAUN

Ffon: LLANBERIS 872421

Am waith
PEINTIO, ADDURNO

a man atgyweirio oddi mewn
neu tu allan am bris rhesymol

cysyllter ag

Peiriannydd
Gwres Canolog

a Phlymio

4 Bryn Eglwys
Penisarwaun
Ffon: Llanberis

871047

e
Jones

ddiolch i'w teulu, ffrlndiau a
chvrnodqlon am yr anrhegion,
blodau a'r flu cardiau ar achlysur eu
Pr odas Ruddem yn ddiweddar.
Dymuna Mrs Percy Williams

ddiolch i bawb am eu caredigrwydd
wedi iddi gael damwain, yn enwedig
felly i Mr Mike Lamb, Bryn Eglwys.
DIOLCH: Dymuna Rheon Larsen
ddiolch i bawb am y cardiau a'r
anrhegion ar achlysur ei ben-blwydd
vn 18 oed.
CLWB CANT: Gweithgaredd mis
Chwefror fydd"Sion a Sian" yng
ngofal Arwel Jones, ynghyd ag
eltemau gan aelodau'r Urdd.

Diolch i'r canlv 01 am eu rhoddion•
tuag at ron a'r Eco"

£3 ~1r 0 R \\ 1111a m 29
Rhydfadog, Deiniolen: Mr a 1r
Eirlys \\ illiarns, G\\) nant, Brv n
H)1T)d. Penisarwaun Genod T5'r
Ysgol
£2' Mr Brian Price. 14 Hafed 01au.
Deiniolen: Mrs E Close. J 6 ~1aes
G\\ylfa, De7niolen: Monica a
Michael O\\en. 17 Pentre Helen.
Deinjolen~ Laura ae Alun Wvn-
Evans. 15 PenlTe Helen, Deiniolen.
£1: Mrs G A Maxwell, Fron Olau.
Gallt y FocI: Y\onne Jones. 11
Stf)'d ~eW)'dd. Deiniolen: Martin
Llywelyn, pen} Goleg. Deiniolen;
Mrs Ada E Thomas, 8 I\Jae~Eilian.
Deiniolcn.

dyner. Saith mis i'r diwrnod wedi
colli mam annwyl, daeth
profedigaeth sydyn arall i Bobbie a'r
teulu - yn dawel bu farw Mr William
John Jones, Bryntirion - tad annwyl
Huw, Eric, Bobbie, Bet ac Olwen. Ein
cydymdeimlad dwysaf a chwi 011.
GWELLA: Gobeithio fod Mr Goronwy
Jones, Cae Ffynnon, Mr W H Griffith,
Tros y Waen, a Rebecca Thomas yn
well wed: triniaeth yn yr Ysbyty.
Hefyd Mrs Percy Williams ar 01torri ei
braich, ae j bawb sv'n s~1yn y pentref
- brvsiwch wella i gyd
DIOLCH: Dymuna Eirlys a Nathan
Jones. Gwynant, Bryn Hyfryd

Yn eistedd Thomas Parry sy'n 100oed. ei tab Tom Parry, ei \Nyr Die Parry, ei
or-wvres Ffion a yna ei or-or-wvres Manon Glyn.

PUM CENHEDLAETH

Gwasanaeth 24 awr - pell ac agos
Gwasanaeth Maes Awyr

a Phorthladd
Gwaith Contract

PENISARWAUN22 BRYNTIRION

Gohebydd: Mrs Ann Evans, Sycharth (872407)

YSGOL TAN-Y-COED: Nos Fercher, CLWB CANT: Bu criw 0 garolwyr 0
Rhagfyr 17. am S.30pm yn Eglwys gwmpas y pentref nos Lun, Rhagfyr
Santes Helen, fe gynhaliwyd 22ain, diolch i bawb am eu
Gwasanaeth Nadolig y Plant. Y gwrandawiad eu haelionl a'u croeso
thema oedd "Y Goeden Nadolig fach cynnes iawn, ambell un I Gwnaed
l)nig" Gwnaed casgliad 0 £30.40 casgliad 0 (22 Enillwyr y Clwb Cant
tuag at Gronfa Plant Mewn Angen. mis Rhagfyr oedd 1. Janice Jones. 2.
Diolch iMr Tegid Roberts am gymryd WII Jones 3. Keith Jones, Cae
y rhan arweiniol ac i bawb a Corniog
gefnogodd y plant a'r athrawon Gweithgaredd mis lonawr fydd

Fel ymgyrch i godi arian tuag at Noson Santes Dwynwen, nos Lun,
gronfa'r ysgol eleni, disgwylir i'r lonawr 26ain yn Neuadd yr Eglwys.
Adran Fabanod ddysgu cyfres 0 Y mae blwyddyn gron wedi mynd
Hwiangerddi Cymraeg, a phlant yr heibio, a bellach mae'n amser ail
Ysgol lau feistroli nffer 0 ymaelodi a'r Clwb Cant - croeso
d d ia r h e b ion, i d i 0 m au a cynnes i aelodau newydd ymuno a ni
barddoniaeth Cymraeg a Saesneg, - (6 y flwyddyn neu 50c y rnis. Drolch
ynghyd a nifer 0 englynion Cymraeg. ibawb a gemogodd y Clwb yn 1986a
Er budd iaith y plant a chyllid yr ysgol gobe'thlo y byddwch yn parhau yn
gofynni r yn garedig i chwi eu noddi. ffyddlon i'r Clwb yn 1987.

Bydd gwyliau hanner tvmor APEL Y SGANIWR: Mae'r nod 0
Chwefror 13 (Gwener), 16 (Llun) a 17 £1,300 bron iawn a'i chyrraedd. Os
(Mawrth). oes rhywun yn dymuno cyfrannu a
ADRAN BENTREFYR URDD: Cafwyd fuasech garedlced § gwneud hynny
parti hwyliog yn Neuadd yr Eglwys, rhag blaen os gwelwch yn dda - iMr
Rhagfyr , 6 - Diolch i'r rhieni am eu Leslie Larsen, Llygad yr Haul. Diolch
haelioni ac i Anti Delyth ac Anti yn fawr.
Carolyn am wneud y trefniadau lLON GYFARCH IADAU: Rhag fyr
Aeth 1I0ndbws i Theatr Gwynedd i 30ain, dathlodd Rheon Larsen ei

weld y Pantomeim Jim Cro Crystyn a b b d b d Sh
chafodd William Lewis aRhian Green en- Iwydd yn 18oe a y d aron

Owen hithau yn 18 oed ar Chwefror
y fraint 0 arwain y gynulleidfa gyda 21ain. Llongyfarchiadau chwi a
IIwy bren fawr - arweinyddion o'r phob dymuniad da i'r dyfodol.
radd uchafl Diolchwyd i Anti Carolyn Llongyfarchiadau hefyd I Eurgain
acAnti Elinor ac Anti Elen am wneud Hat ar fod yn llwvddiannus mewn
yr holl drefniadau gan Sioned lewis Arholiad Piano Gradd VI - mae'n

Cychwynodd yr ail dymor gyda'r ddisgybl I Mrs Heulwen Williams.
gem boblogaidd "Chwilen". Bethel.
Oherwydd y tywydd oer gohiriwyd
'Noson y Sieidiau', gyda Mr Larsen ar CAPEL BOSRA: Fore Sui, Rhagfyr
lonawr 13eg. 21ain, am 10.00am cyflwynwyd 'v

Noson 0 chwysu a chwerthin Nadolig [I'i Symbolau' gan blant yr
gafwyd nos Fawrth, lonawr 20feo Ysgol Sui Dymunwyd adferiad
gyda Mrs Bethanne Williams - iechvd buan i Mrs Eluned Jones, un 0
dawnsio gwerin i bob oedran o'r athrawon ffyddlon yr Ysgol SuI.
ieuengaf i'r hynaf. Diolch yn fawr am Pnawn Llun, cafodd y plant barti
noson hwyliog. Nadoltg ar y cyd a phlant yr Eglwys
Dyma'r gweithga reddau hyd yn euadd vs Eglwys Diolch 0 galon i

Chwefror 24ain: Sion Corn am alw ae I bawb a
lonawr 27ain: Noson 0 Gan gydag gyfranodd at y peru
Edward Morus Jones. EGLV\'YS SA TES HElE Pnawn
lonewr 318in: Pedwar Aelod o'r Sui, Rhagfyr 21 am cafwyd
Adran yn cymryd rhan yng Gwasanaeth adoltg aw Lhth a
nghystadleuaeth notio yr Urdd ym Charol ae eitemau gan blant yr Ysgol
Mangor. SuI.
Chwefror 3: I'w trefnu! Daeth cynulleidfa deilwng iawn i'r
Chwefror 1Ofed: Sgwrs gan Mr Noswyl Nadolig am 1130pm.
Selwyn Griffith. Y mae'r aelodau i gyd yn anfon eu
Chwefror 17: GWYllAU HANNER cofion at Mrs Evans, Bod Idris, sydd
TYMOR ar hyn 0 bryd ym Mron Eryri
Chwefror 24: 'Byd Natur' gyda Cydymdelmlir hefyd a Boris, Gareth a
Duncan Brown. Tom Evans wedi colli au tad Mr
EISTEDDFODBENTREF Oherwydd y Thomas John Evans
tywydd garw gohlrlwyd 'Sellonawr', CYDYMDEIMLO. Ein cydymdeimlad
oedd i'w chynnal yn Neuadd yr Ilwyraf ~ Mr Alwyn Jones, Racca
Eglwys, nos lau, lonewr 15fed. wedi colli'i fam; Mr Victor Jones wedi
Os oes ticed gennych, gofynnir i colli modryb; Helen Owen a'r teulu

ehwi ei gadw'n saff - fe gewch wedl colli cenfder; Mrs Munro wedi
wybodaeth am noson arall colli perthynas annwyl, a theulu
ymhellach ymlaen. Blaencae Isaf wedi colli priod a mam



LLANRU
Ffon: Caernarfon 2841

Adeiladwr a Threfnydd
Angladdau

SlOE FFASIYNAU
MERCHED Y WAWR a

CHWMNI LAURA ASHLEY
Yr oedd cannoedd ohonom -

aelodau Rhanbarth Arfon 0
Ferched y Way,r - wedi ymgynnuU
yn Neuadd John Phillips Bangor
nos Fercher, Rhagfyr y trydydd,
1986. Ac yno, cael noson li\\'gar a
chofiadwy tu hwnt, noson hefo
siawns i sgwrslo a chymdeithasut
ond y prif atyniad oedd yr
ardoangosfa 0 ddilladau Cwmni
Laura Ashley. Fe gafwyd menthyg y
dilladau yo ddidal- a diolch yn fawr
i'r cwmni am hynny, a chah\'yd
llwynfan gcrdded gan Theatr
Gwynedd, ae ar hyd-ddi. ) n
osgeiddig ia" n cerddai aelodau 0
Ferched y WaYte a'u plant iddangos
y <.Iilladau. \\ )'th deg 0 ",..i'gocdd 0
bob math. a rheini ) n codi blys
arnom ig) d, ) n eny. cdig 0 gofio fod
dathliadau) 'adoJig a'r C;alan ar y
gONel.
N ta LI\\ yd 0 Dregarth oedd yn

C}rfl"jno'r modelau, ac yn disgrifio

a phrisio'r gwisgoedd - ardderchog
meddai pawb. Efo hi ar y llwyfan yr
oedd Manon Parry, y delynores
ifanc o'r Groeslon, a'j chyfeiliant yn
rhoi dJpyn 0 ramant I'r dangos.

Rhaid enwi'r modelau a'i
gwnaeth yn bOSlbl i ni fwynhau'r
noson - Jane Jones, Bethan Hardy,
Moira Owens. Jo Oliver, Marian
Lloyd Davies, Bethan Roberts,
Gwen Pritchard Jones a Chatrin.
G"'enno Llwyd, Aogbarad de
Bruin, Nia Rees Jones. Mererid
t-.tair a dwy feTch o'r Coleg
Techneeol. Karen Thomas o'r
'Body Talk' Caernarfon oedd wedi
coluro a thrin gwalltiau y modeJau i
gyd.

Di\\-cdd y gan yw'r geiniog, fe
\I, naed elw, ac fe fydd achosion
elusennol ar cu mantais.

Ar Fawrth ., 6ed, yn Neuadd
Ysgol Bryorefail, fe fydd y
Rbanbartb yo brysur eto - Ffog
Eisteddfod.

Thomas Hughes. Grocer. Bethel.
Er gadael rhai c'r gynau mawr byd y
diwedd nid oes rhaid cofnodi mai
methiant fu'r ymgyrch igael gorsaf
ym Mhensam. Hyd yn byn ni welais
unrhyw ddogfen yo dangos adwaith
y Cwrnru i'r cars. Erbyn 1868, os
dyna ddyddiad y ddeiseb, rheolid y
Cwmrn i bob pwrpas ymarferol gan
y London and North Western
Railway.

Crcdaf mai cais am orsaf
ychwanegol oedd ac Did un i
ddiorseddu Pontrhythallt gan
Bensarn Mae yma enwau a'i trigfa
yn nes i'r Bont 0 lawer; William
Speakman, Post Office,
Penisarwaen yw'r ail enw, trigolion
Llain y Gro a'r ddau Griffith 0
Ysgol Bryn Eryr. Arwyddodd John
Williams, Erw Howel, Richard
Jones, Craig y Dinas a John Jones,
Tan y Gaer. Os yw fy nghof am
leoliad rhai o'r tai yn gywir, ni welaf
y rhain yo cerdded i Bensam yo
hytrach na'r Bont. Fel un 0 blant y
Bont, m choleddaf y syniad for
trigolion ardal y Capel Mawr yn
gwrthwynebu cael gorsaf ger yr afon
ar dir Eithin Ouon gynt. Buasai
blynyddoedd bacbgendod lawer yn
dlotach heb stesion y Bont a'r tir
cyfagos: y cytin fel y galwem ef.

Annisgwyl ond diddorol iawn i mi
oedd darganfod y ddeiseb ar fater
pw}'sig i bob I yr ardal tua 118 0
flynyddoedd yn 61.

Mawr a John Williams, Twll y
Clawdd yw rhifau 136 a 137. gallaf
ddychmygu am rhywun yn cerdded
yr hen lwybr 0 Oyddyn Mawr iDwll
y Clawdd gyda'r dd e rs e b .
Hiraethwn wrth ben yr hen enwau:
Bryn y Fedwen, Penisaf y Rhos,
Oidia, Pant Howel, Bryn y Llan,
Pen y Greuor, Ty'n y Buarth, Bryn
Hafod. Ty'n y Winllan a Thyddyn
Elan.

Ar dudalennau 6, 7 8 (rhifau 171
i 269) ceir llofnodion trigolion
Bethel gan gynnwys R Williams,
Grocer; Robert Jones, Gors Bach
Inn: John R Williams, Ty Capel y
C) egr a nifer 0 Erwbian Street.
Yna yrnudir i gyfeiriad Pensam
g) da Robert Griffith. Tyddyn y
Felin; Robert Robins, Cae Meta
Bach; Robert Jones. Erw Fforch;
Elizabeth Thomas, Penrhyn; Evan
Ow e n s , Coed Bolyn a
pherchenogion lelinau'r Crawia.
'\ n2(n 61 iardal Bethel gyda nifer 0
Ore of
Pobl Uanrug gan rnwyaf sydd ary

dudalen olaf. rhif 9, enwau 0 270 i
300 C, hwy Ir) rna drigolion BI)'n
GTO. Glan } Gor . Castell, BI)'niau
Fa n ,BI) nmoel} n. Afonrhos ac
eratll ...na I gJOI.)' In eny, olaf)"
\\ llllam J \\ lillam , Bntish School,
Bethel: Da\ld GrIffith,
Con regational 1inister, Bethel a
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BETHEL

·TACSIS

GORSAF YM MHENSARN?
Yn un 0 rifynnau eynnar yr Eco y gwelais y cyfeiriad eyntaf at Ffordd ,)r
Orsaf, Llanrug. Er imi gael fy ngeni yn y pentref a byw yoo nes gadael ,)r
ysgol a'r eylch yo 1937, ni chJywais neb yn defnyddio'r enw. Gwyddem 011
enwau'r tai o'r Capel iBen y Boot. Wedi holi, eglurwyd iml mai )' Cwmni
Trydan a roddodd yr eow Station Road ar y ffordd I mae hynny yn ddigon
posibl. Yo ddiweddar yn y Public Records Office gwelais ddogfeo o'r ganrif
ddiwetbafcda chals, pe'i derbyoiwyd, fuasai wedi gwneud fforddy Crawia
yn Ffordd yr Orsaf hefyd, Credaf y bydd oodyn am y ddogfen 0 ddiddordeb i
ddarllenwyr yr Eco ac efalla! Cymdeitbas Hanes y Fro.
De iseb yw at Gyfarwyddwr hen.vauisod,)'Irbennauteuluoedda
Rheilffordd Caernarfon-Llanberis, thrigolion Bethel a Llanrug, }n
a ysgrifenwyd yn Saesneg ar bapur atolwg y/l ostyngedig {humbl pray
glas, ond yn anffodus heb ddyddiad, i orsaf gael et }ragor ) Irl \lhensarn
sydd yn dv,;yn 296 0 enwau ar naw mal' s.ydd )'1' dr\v)'adJ lJ)f1eus ac }n
tudalen O'T un papur ond ychydig yn garl%g i'r c}'rndo[.?aelhauc\ n\ ddol
Ilai ei led. Glynwyd )' tudalennau /1)'11gan rod(li c>'flefell r drafaello
wrth ei gilydd i wneud sgroi go i'r 8',vaJrClllolg\je,ruzdau ar lem
helaeth. Rhifwyd pob enw ac yn (afld aI' opportllnll\ Kill be 0 IIlt'Ir
amlv,lg 300 oedd y nod ond bu dip ..n to travel on tire diffe,.,enl dlreNlo/ls 0/
l) anffawd a neidiwyd 0 rhif 151 I tIle '",e)"
156. Awgrymaf mae J86R yw Y Ynada,,}ren\\3u,ah}fr)dy,chi
d y d (1 j a d g a n f 0 d Go r sa f nli oedd ei ddarllen ac }"Tl arbennig
Pontrhythallt wedi ei ch,,'blhau en"au tal Llanrug. 1ae 32 0 enwau
erbyn mis Gorffennaf 1H69 yn t,1 0 Lnnrug ar y dudalcn gyntaf. John
Co f nod ion C ~ far f 0 d) d d } \\'illiamc;. Po t Office s)'dd yn agor y
Cyfarwyddy,}f a'r seidin ) no erb)'n rhc~tr. Ymhlith }' g,,"eddill ceir
mis Tachwcdd yr un flwyddyn. Richard Evans, Chapel House;
Dynla 1)' nghyfieithiad o'r ddeiseb: David Parry, Flour Dealer, Llanrug
IIRJrcilffordd Lla1rberis. House; Owen Richard Griffith.
AI v ()·farl\')'dd.~'yr, Grocer and Tea Dealer. Llanrug;
fOllecldigiolr, Robert SHughes, National School a
P ...'rpas .v ddeiseb hon yw galH.'eicl, \1oses Jones sydd yn dangos ei siop
S)I/~V aT ,vr allgen i agor gor:,af yll1 fel" Haffway Siop", ch\varac teg
fl,1hensarfror _v rJle,lffordd Llchod. 0 iddo. Arwyddodd amryw 0 Llaingro
ddelitu saif daL~benlref ma~r g.vda a dau o'r British School. R Griffith a
cJJ.v"tdogaerIJau pang, Bethel a L G Griffith.
Llatlrug. Gellir dl ..eud am > pentrefi Pobl Saron yw'r mwyafrif sydd aT
h)'n yr adeiladir ta; ac agorir siopau dudalcnnau 2. 3 a 4, 1()3 ohonynt yn
IICl\J.vclclioll yno. 8.vclll CJ1VllflVdd cynnwys Ellis Williams, Shoe
CJ'S()" ,VIJ.V boblogaeflJ J.ydd ar }z}'n0 Warehouse: John Thomas, General
br:vd dro\ l/li ...,y fit. Dealer; Robert Thomas, Post

Treftlw.ycl .vn bresellllo( i'r or~af Office; Robert Robcrll>, Drapt!r
ag(),)affod _\'In ,~lllo/lfrll)llhalll, flla/l and GTocer. Saron; G",,'alchmai
sv(lcl i g},/eiriad ll£llldi,lor ...ig 0 \\'illianl!:1. Sh(}Cnlaker: Jcnnet
Lallrug ac ,lid Caernar!ol" ,re!.r Jone:>, Grocer. Saron a Hugh-farcillrad. ac ,rzae'r pellter Y'10 0 llughcs, Builder ~:taster, Saron.
Fet/lel drosdd~'y jillt;reto i s)'/eiriat/ D)ch'o\ely, n yn 61 i Lan rug g) da'r
Llandinor.vig a'i gwna J't' hollat dudalcn ncsaf 0 32 0 en"au.
af,glr.v/lelis. C~nh" ysir )'n eu plith Da\'id 10fT!

Fell.\' yr .Ylly,n ni a dorasom ein ~'r Efail: Richard 0" en. Tydd} n

Blwyddyn Newydd Dda i ehwi - yn aelodau ae yn ddarllenwyr y golofn.
Cyfarfu PwyUgor y Gymdeithas yo ystod y mis, a ehoeliweh neu beidio,
mae'r rhaglen am y flwyddyn nesaf, sef0 fis Ebrill ]987 hyd fis Mawrth 1988
- eisoes wedi ei threfnu. Bydd y many lion i'w cael yn Bawo erbyn mis
Mawrth. Cafwyd noson arbennig 0 ddiddorol ym Methel, gyda thri o'r
aelodau'n trafod gwahanol agweddau ar hanes y fro, gyda'r pwy lais yn
bennaf ar Lanberis. Mae'r nosweithiau yng ogoral yr aetodau'n profi'o
11~)'ddiannus Iawn, ac edryehwn ymlaen am y nesaf ym mts \1awrth. Bydd
eyfarfod Chwefror yn Ysgol Gynradd Llanrug, gydag Emyr Jones.
Caernarfon yn trafod Cerddoriaeth y Chwarelwr.
Derbyniwyd yr erthygJ Isod gan Mr Meurig Owen 0 Lundain W'nt 0

Lanrug). Dyma un o'r "aeJodau oddi eartref" yn eyfrannu tuag at
Iwyddiant y gymdeithas banes. Gobeithiwn gyhoeddi mwy 0waith ymchwil
ganddo yn ystod y misoedd nesaf.

CYMDEITHAS HANES BRO ECO'R WYDDFA
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Oiscownt 0
250/0 ar Owls

Hoelion, Sgriws, Bolltiau, "Fasteners",
Sgidiau, Wellingtons, Cotiau gwarchod a
hamdden, 011 am Brisiau gyda'r rhatafyn

y fro.

Caernarfon
Industrial
Supplies

BRYNAFON, LLANRUG, Ffon: Caernarfon 4448

Llun ° Ysgol Dinorwig tua 1940 neu 1941. Ar y dde mae Mr Williams y
prifathro, ec ar y chwith, Mr E VHanks, Ond pwy tybed yw'r plant? Llun gan
Robin Penylan, Galle V Foel.
CYFARFODYDDGWEDDI:
Yr oeddem yn ttarwelio a'r flwyddyn
1986 gyda'r gweithgareddau a
gysylltir A'r Nadolig - y canu carolau
yn y capeli ac Eglwys St Mair a than
nawdd y Gymdeithas Undebol leol.
Yn gynnar yn lonawr 1987 yr oeddem
yn ymgynnull yn Eglwys St Mair i
gynnal cwrdd gweddi dechrau'r
tlwyddyn y Gymdeithas
Ddiwylliadol, ac rwy'n eredu i ni gael
eyfres 0 weddiau eyfoethog. er mai
pnn oedd y gweddiau 'o'r trest', fe
fanteisiwyd er hynny, ar gymorth
arbenigwyr - gweddiau wedi eu
dethol 0 wahanol gylchgronau'r
enwadau.
TEULU 'TY'RYSGOL' Nid oes rifyn o'r
'Eeo' yn myned heibio heb rhyw
gyfeiriad at deulu amryddawn Ty'r
Ysgol. Maent yn ymddangos ar y
cyfryngau'n bur ami - y tad a'r tair
merch. Fe'u gwelwyd mewn rhaglen
Saesneg 0 Westy'r 'Victoria'
Llanberis, ae fe welwyd Evan Bryn
Roberts yn ymddangos fel aelod 0
Gor Meibion y Penrhyn yng ngornest
Y Corau ar S4C.
Teg yw nodi bod traddodiad

cerddorol a lIenyddol yn Ninorwig
mewn dyddiau cyn bod teledu. nac
hyd yn oed radio, a'rtraddodiad hwn
a gedwir gan artlstiaid y cyfnod
presennol.
SYMUD TV: Rhyw fynea a dod a Y/elir
ym aes Eihan Be fe ddeallwn bod
Mr a Mrs John Roberts, Rhlf 4 yn
symud oddJ yma i fyw I Gaernarfon.
Fe dreullodd yntau'n agos i ugain
mtynedd ym Maes Eilian, ond mae
gennyf gof ohono pan oedd yn byw
ar Ynys Mon, yn treulio'r wythnos 0
fore Llun hyd nos Wener yn y barics
oedd yn rhan ucha'r chwarel. Fe'i
gwelais amryw weithiau yn dod i
lawr Alit Bwlch Uchaf i bwrcasu
angenrheidiau 0 Ddeiniolen a
minnau ar y pryd yn dod o'r ysgol
ddyddlol.
DATHLU PEN-BLWYDD: Mae Mr
Robert Jones, 7 Maes Eilian yn cael ei
ben-blwydd yn 8lain ar lonawr

Bu gennyf ffrind a cheiniog hefyd,
Ac j'm ffrind mi rois ei benthyg.
Pan l!s i nol fy ngheiniog adr.,
Collais i ty ffrind a hithe.

HEN BENNILL

l6fed. Hyfryd iawn yw 1I0ngyfarch
rhai fel ef yn cyrraedd oedran mor
deg. Fe gyfeiriwn hefyd at Mr 0 R
Williams, 29 Rhydfadog, Deiniolen
(gynt 0 Bro Elidir, Dinorwig) yntau'n
diolch yn galonnog i'w deulu a
chyfeillion am eu dymuniadau da
iddo ar ei ban-blwvdd yn 80ain yn
ddiweddar. Mae'n diolch am
roddion, cardiau a lIythyrau a
dderbyniodd ar yr achlysur hapus.
CYDYMDEIMLO: Ar ganol
ysgrifennu'r nodiadau hyn fe
glywsom ninnau am farwolaeth Mrs
Rose Peel, ehwaer yng nghyfraith
Mrs Ada E Thomas, 8 Maes Eilian.
Gweddw oedd hi i'r diweddar Mr
Walter Peel.

Fe gydymdeimlwn yn ogystal a
Mrs Rosemary Jones, 10Maes Eilian,
hithau wedi colli ewythr ym
Mhenisarwaun.
Yr adeg hon o'r flwyddyn mae nifer
o'r rhai sydd wedi myned ymlaen
mewn dyddiau yn colli'r dydd ac
angau'n dod i'w rhan. Un o'r rhain
oedd Mr Harry Parminter 8
ymadav/odd A'r ardal a mynd i fyw
gyda'r mab yng Nghaergybi. Ei
ddiweddar wraig oedd yn gyfrifol am
gadw busnes Itythyrdy yma yn
Ninorwig, ac fel eraill yn y cyfryw
swydd yn cynorthwyo eu cwsmeriaid
a9 amryfal waith lIythyrdy. Yn
Eglwys Sl Mair yr oedd y gwasanaeth
angladdol a hwnnw ar ddydd
Mercher, Rhagfyr 248in. ac roedd
nlfer o'r ardal yn talu'r deyrnged olaf
i'r ymadawedig.
Er ein bod yn awr ynghanol tywydd

gaeafol, gobeithiwn er hynny am
well tywydd yn y gwanwyn a'r hat
gyda digon 0 haul hirfelyn, fel mae'r
cricedwyr yn ei gael yn Awstralia ar
eu taith Iwyddiannus y dyddiau hyn.

Gohebydd: Mr D.J. Thomas, 8 Ma.s EJlian

Ffon: 870202 a 870272
TREFNWYR ANGLADDAU

CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI

•erls

dTOSy dwr. Yr ocdd yr Indiaid yn
gyfeillion i'r Cymry.

Bellter 0 Borth Madryn mae glan
y mor lie daw'r morfilod i eni Thai
bach. Mae gan y teirw tua wylh 0
fuchod. a bydd eweryla ffyrnig yo eu
plith i sefydlu hawl ar y teuJu. Mewn
rhan arall roedd cannoedd 0
Bengwin yn magu, gan dyllu i'r
ddaear a dodwy dau wy. Tra'r
eisteddai un Pengwin ar yr wyau,
ai'r cymar i chwilio am fwyd. Wedi
i'r wyau ddeor, bydd un hen
bengwin yn gwarehod y rhai bach
tra bo'r rhieni'n casglu bwyd.
Rhyfedd yw trefn Natur.

Un dydd buom yn ymweld a
ffermfawr-roedd 21 oystafelloedd
yn y ffermdy! Cawsom bryd 0 fwyd
bythgofiadwy - math 0 barbeciw a
elwir yn ASADO. Roedd pedwar 0
Wyn yn eel eu rhostio - y cig yn
fendigedig, a phawb yn saim 0glust i
glust yn mwynhau! Eisteddai gwraig
o'r enw Morwena Pugh wrth ein
hymyl. Roedd yn 82 oed, a
chawsom lawer 0 hanes }' Dyffryn
ganddi.

Soniodd fel y clywodd yn blentyn
hane llifogydd mawr ]900. a
pbawb yn gorfod cymryd t'r cychod
ae anelu am .y Bryniau Yr un peth
yo digwydd wcdyn 0 fe'A'n dwy
Il)'nedd, a'r trigolion )'n colli popeth
yn y lli mawr.

Ymweld a'r eislc!ddfod 'A'ed) n,
) ng ngh'A mni 1on\cna, a hithau'n
d\\ eud fel roedd ~ G)mraeg) n colli
tir .'r Sbaeneg -) plant) n priodi
rhal 0 dras Sbaenaldd ae ) n colli eu
hiailh. Ond chl)'A-ais i ddim b)d
teb)g i'f canu ) n )T ei leddfod -) n
Gymraeg a Sbaeneg ; yr hen
emynau - Cwm Rhondda. Calon
Lan yn cael eu canu'n y pedwar
llais; a'r cyflwyno cystal ag unrhyw
gor 0 Gymru.

Dyna'r croeso gorau erioed a
gawsom mewn unrhyw wIad dramor
- ac nid yn unig gan y Gymry.
Roedd yr Indiaid a'r Sbaenwyr yr
un mor frwd am ein bod ninnau
hefyd yn "Galesa".

Roeddem yn hedfan 0 Toronto ar nos Sadwrn, Hydref lleg a glanio yn
Efrog Newydd cyn dal awyren arall am Buenos Aires. a glanio ar fore Sui
yng nghanol torf anferth 0 bobl. Roedd tair awyren wedi glanio 0 fewn
ychydig funudau i'w gilydd, a'r teithwyr i gyd yn ceisio cyfarfod i rhywun ar
y lanfa. Mor falch oeddem 0weld y Ddraig Goch yn chwifio yn llaw Valerie
a Jorge a ddaeth yno i'n cyfarfod.

Ar y nos Sui cawsom gyfarfod a
mintai 0 Ferched y Wawr a ddaethai
drosodd o'r hen wiad. Yn eu plith
oedd Mary V Jones, ae mor faleh
oeddwn 0 gael siarad a rhywun o'r
hen gartref. Bu hen siarad yn
Neuadd y Cymry y noson honno.

Fore Llun rhaid oedd cychwyn yn
gynnar i ddal awyren arall, a thaith
ddwyawr i'r Wladfa ei hun, a glanio
yn Nhrelew. Gwr o'r enw John
Sturtee Rodgers oedd yn ein
cyfarfod, ac ar 01 cinio, buom yn
ymweld a'r hen gapel a'r fynwent.
Sylwi fod llawer yno wedi rnarw'n
ifanc oherwydd ir afiechyd
diptheria da ro'r wlad, a dim
meddvginiaeth i'w gael. Yna,
cawsom ymweld i'r ffermydd lie
bu'r Cyrnry'n gweithio yn yr hen
ddyddiau. Roedd ffosydd tua 5
troedfedd 0 led a 5 troedfedd 0
ddyfnder wedi eu torri i droi dwr o'r
afon i'r tiro Gosodid olwyn ddwr
gyda thuniau gwag ar ei hesgyll i
godi'r dwr o'r ffos i'r tiro Roedd yn
bridd ffrwythlon wedi ei ddyfrio. a
lhyfwyd erwau 0 wenith arno. Bu'n
rbaid adeiladu rheilffordd o'r Paith
i'r arfordir er m'A'yn allforio'r
cynnyrch. Gynt. ceffylau oedd yn
gweithio ar y tir. ond bellach mae'r
tractor wedi eu disodli. ac y mae
meibion a mcrched y ffermydd wedi
gadael am waith yn y trefi.

Cawsom daith arall mewn awyren
hefyd - EsqueJ a Trcfelin. rhyw av..r
o siwrnai. Roedd yn werth g'W'cldy
golygfeydd: copaon ) myn)'ddoedd
yn wyn dan eira, y coed yn dechrau
deilio, a'r borfa yn glasu. Er mai
Hydref oedd y mis. gYtanw) n oedd)
tymor ym Mhatagonia.

Buom ar daith i Chile hefvd -
•

gwlad dlawd yn 01 pob son - y bobl
yn gwcithio'n galed am dal bychan.
Deuai rhai ohonynt drosodd i'r
Ariannin ae aros yno am fod
amodau byw yn well.

Yrn Mhorth Madryn y glaniodd y
nntai gynlaf 0 Gymry, gan lechu
mewn ogofau wedi eu cloddio'n y
creigiau. Gerllaw mae twr uehel 0
gerrig, a cherflun 0 Indiad yn edrych

Derbyniwyd yr hanesyn hwn gan un 0 boglau'r Wallnfawr gynt, ond sydd
belIach yn byw yog Nghanada. Mae Owen Wyn (Graianfryn, Waunfawr) a'l
wraig Josie (0 Landdeusant) wedi byw yng Ngbaoada ers dros chwarter
canrif beUach. Y lIynedd, cawsant gyfte j ymweld i Phafagoota - a dyma
beth 0 Oas y daith honoo. Gol.

o GANADA I BATAGONIA



•siapus

Am
nenfydau
a waliauTreflys

PENISARWAUN
Ffon Llanberis
870945

FRON HEULOG, DINORWIG
Ffon: Llanberis 871376

SIMNEIAU GWAEL? CRACIAU?
MWG A HOGLA' TARO PERVGLUS?

Cysylltwch a Dave Wood

IINSULAFLUE'
Vr Arbenigwr ar leinio simneiau

DERWVN HUGHES

YMATEB I LUNIAU YSGOL DOLABADARN
Dosbarth Miss Pryce Jones, YsgolDolbadarn 1926
Rhes Uchaf: Mae/gwyn Jones; Owen Jones (Ynys Wen); Richard Bleddyn
(gynt); Jack Ffrainc (ar ei wyliau yn Llanberis ar y pryd, el da.d yn dod 0
Llanberis ac yn byw yn Ffrainc a dyna pam y galr Ffrainc ar 61el enw, tybed
beth yw ei hanes).
Ail Res: Tom Gwyn Pritchard (Nant Peris); Arthur Wyn Jones, Brithdir (gynt);
Evan Wilson Hughes (gynt); A/un Samuel Jones' Griff Bryn Bedw; John Rees
Jones; Thomas John Hughes (gynt),' Harr; Parry (Llainwen gynt); Eric Lloyd
Jones (gynt); Arthur Jones (gynt)
Trydydd Rhes: Robin Roberts (Yanks),' John Howard Parry; Oilys Thomas;
Megan Coed Mawr; Kathleen Jones (gyntJ,' Katie Pritchard; Jennie Morris
(gynt); Malr Evans (gynt); Nellie Jones,' Catherine Lloyd Hvghes; GraceAnnie
Jones; ?
Rhes olaf: Alwyn Griffiths (Coed), Gerald Wilhams (gynt); wedyn bachgen yn
byw yn Tur:nerSt. nl wvddys I!I enw, 8e I ddiweddu Robert John (Turner St).
Anlonwyd y rhestr en..-.augan Mrs MJones.
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ddangoswyd lddynt tra bu lorraine
yn yr Ysbyty.
SEFYDLIAD Y MERCHED:
Cynhaliwyd cyfarfod o'r Sefydliad yn
y Ganolfan ar Aagfyr 11, dan
arweiniad Mrs Hannah Jones.

Cydymdeimlwyd a Mrs Lizzie
Jones yn el phrofedigaeth 0 golli ei
brawd yn Llanrug.

Ein gwr gwadd am y noson oedd
Mr Gwilym llyn Roberts 0 Lanberis
yn sterad am 81 waith fel Seiciatrydd
Cymuned Hyn. Diolchwyd i Mr
Roberts a'r gwestwragedd gan Mrs
Jan Davies a Mrs Dilys Jones. Y
gwestwragedd oedd Mrs Betty
Jones, Mrs Glenys Jones a Mrs Mair
Jones. Enillwyd y raffl gan Mrs Helen
Morris. Rhanwyd mins peis gan y
gwestwragedd a chawsant eu
gwerthfawrogi gan yr aelodau.
CLWB NOFIO CAERNARFON

PENCAMPWRIAETHAU
BLYNYDDOL Y CLWB

Rbagfyr 14. 1986
3 nollwr 0 Llanberls
Robert Gray· ~'IUlams
(0 dan 15 oed)
Cyntaf 200 metr 'medley'
cyntaf 100 metr Dull rhydd 'Freestyle'
cvntaf 100metr n060 Broga 'Breast stroke'
Cvntaf 100 metr Gloy n Byw 'Butterfly'
Ail 100 merr SIToe cefn 'Backstroke'
Cyntaf 25 melt Sbrint
Enillodd Robert gwpan am fod y gorau yn
adran y bechgyn nyn
Catherine Gray- Williams
(J2--13 oed)
AIl 200 metr 'medley
As) 100 metr Dull rhydd
Ail J 00 men n060 Broga
All 100 metr Glo~ n byw
All 100 metrStroc cefn
Trydydd 25 metr Sbrint.
Anna Lloyd Roberts
(dan un ar ddeg oed)
frydydd 100 metr 'medley'
Pedwerydd 100 metr Dull rhydd
Trydydd 100 meir nofio Broga
Trydydd 100 melt Gloyn b)''''
Trydydd 100 melt SltOC cern
fr)'dydd 25 metr Sbrint.

anrhegion a dderbyniodd ar ei
phen-blwydd yn ddiweddar. Cafodd
dros 70 0 gardiau. Diolch yn fawr i
bawb sydd yn rhy niferus i'w hateb
yn bersonol.
Dymuna Janet Hughes, Beech Bank
ddiolch i bawb am y cardiau a'r
anrhegion a dderbynlodd ar achlysur
ei phen-blwydd yn ddeunaw oed.
Dymuna Marc Parry, Stryd Fawr
ddiolch i'w deulu, ffrindiau a
chymdogion am y cardiau a'r
anrhegion a dderbyniodd ar aehlysur
e: ben-blwydd yn ddeunaw oed.
Dymuna Maud Jones, 1 Stryd y Owr
ddiolch i'w theulu, ffrindiau a
chymdogion am y lIu cardiau, blodau
ac anrhegion adderbyniodd ar61 cael
triniaeth law feddygol yn Ysbyty
Gwynedd.
CYDYMDEIMLO: Cydymdeimlwn a
Mrs Rudkin a'r teulu ar golli ei mam 0
Gaernarfon
Mr Robert Thomas a'r teulu ar golli ei
frawd.
Mr Dewi Jones a'r teulu 0110 golli
brawd, sef Mr Twm Eilian Jones
(gynt 0 Frynrefall) nawr 0
Gaernarfon,
Myra. Nigel ae Alicia Starkey, 44
Stryd Fawr ar golli gwr a thad, sef Mr
Harold Starkey.
Megan Price, 81 Maes Padarn a'r
teulu 011ar golli el mam, sef Mrs
~"Bttie Jones, PIas Pen Gwaith (gynt
o Dol Afon, Cwm y Glo).
~"rs lola Owen, 3 Stryd yr Wyddfa a'r
teulu 011ar golli el thad, Mr William
Jones, Plas Pen Gwaith (gynt 0
Plastirion Bungalows).
Mrs Jennifer Hughes, 10 Stryd y OWf
ar golH ei nain yn Ynys M6n.
DIOLCHIADAU: Oymuna Mrs June
Ward, Lorraine a George Williams
ddiolch 0 galon i'w teulu, ffrindiau,
cymdogion a'r pentrefwyr,
doctoriaid a staff y clinic am yr holl
gymwynasau a charedigrwydd a
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Ff6n: LLANBERIS 871278
(Danny a Nerys Roberts)

Glandwr
43-45 Stryd Fawr
LLANBERI

-

rhai canlynol.-
Mr Carl Roberts, Stryd Newton ar 61
triniaeth yn Ysbyty Gwynedd;
Mrs K Thomas, Maes Padarn,
Gwyneth Evans, 17 Stryd Goodman
ar 61 triniaeth yn Ysbyty Gwynedd;
Mr David Jones, 1 Rhes Olgra sydd
yn dal i fynd dair gwaith yr wythnos
am driniaeth i Ysbyty Gwynedd;
Mr Thomas John Roberts ar 61 ei
ddamwain ar ei feic modur, hefyd ei
wyres fach Bethan sydd wedi torri ei
choes;
Miss Pat Owen, 33 Dol Elidir ar 61
damwain i'w throed;
Mr Meirion Thomas, llain Wen wedi
torri ei fraich;
Mrs Lovell, Dol Eilian;
Miss Carol Jones, 27 Dol Elidir ar 61ei
thriniaeth yn Ysbvtv Gwynedd;
Mr Goronwy Lewis, Stryd Ceunant ar
61 triniaeth yn Ysbyty Gwynedd;
Mrs Maud Jones, 1 Stryd y OWr er 01
triniaeth yn Ysbyty Gwynedd;
Mrs Madeline Rogers, Stryd Ne....10n;
Mr Richard Williams, Stryd y OWr
LLONGYFARCHIADAU:
Dymuniadau da J r rhai canlynol ar
ddathlu eu pen-blwydd yn ddeuna ....'
oed:
Stephen Hughes, Lon Eglwys; LOUIse
Bernard, Llain Wen; ell Jones, 2 001
Elidir; Anita Humphries, Dol Ehdlr ar
lonawr 25;
ae i'r rhai canlynol ar ddsthlu eu
pen-blwydd yn un ar hugaln oed:
Carol Jones, Dol Elidir; Lyn Jones,
Maes Padsrn;
1010Jones, Stryd Turner sydd yn cael
ei ben·blwydd ar lonawr 30.
Dymuniadau gorau oddl wrth Mam a
Dad ei frodyr a'i chwiorydd, 60 Dol
Elidir, llanberis.
lLONGYFARCHIADAU:
Oymuniadau gorau i ti Carys ar dy
waith newydd yn Ysbyty Gwynedd,
Bangor. Mae Carys yn farch i Mr a
Mrs Wyn Jones, Capel Coch Road ae
wedi gwnaud ai phrentisiad fel nyrs
yn Lerpwl ers tair blynedd.
GENEDIGAETH: Dymuniadau da i
Owain Griffiths (gynt 0 Llwyn Piod) a
Sam ar enedlgaeth eu mab bach.
I Carys ac Elfed Morris, Stryd
Ceunant ar anedigaeth eu mab bach;
I Valerie a'i gwr, Stryd Fawr ar
enedigaeth eu mab bach yn gwneud
Mr Cledwyn Parry yn daid am y tro
cyntef a Mrs Williams yn hen nain;
I Mr a Mrs Irfon Ellis am fod yn daid a
nain am y tro cyntaf mewn deg
dlwrnod I'W gilydd.
I Sharon a'i gwr ar enedigaeth eu
march fach, ae i Debra a'i gwr ar
enedigaeth eu merch taCh.
I Carol (Prydderch gynt 0 Dol Elidir) a
Billy ar enedlgaeth eu mab bach
DIOLCHIADAU: Dymuna Mrs Betty
Aees Evans (gynt 0 Ahes Inafon)
ddiolch i'w pherthnasau a'i holl
ffrindiau am yr holl gardlau ae

Gohebydd: lola Sellers, 13 Dol Elidir
PLAID CYMRU: Enillwyd y Clwb Cant
gan
Hydref
£15: Mrs Ann Pritchard, Stryd
Newton (26)
£10. Mrs Eirlys Elis, 12 Stryd y Cae
(21 )
Tachwedd
£15: Mr Arwyn Roberts, Cartrefle,
Rhosgadfan (41)
£10 Mrs H Jones, Stryd Turner (36)
Rhagfyr
£50. Mrs Jane Williams, 3 Stryd y
Dwr (50)
Rhrfau ar gael gan Mr Gwilym Evans,
Ty Crwn neu unrhyw aelod o'r
pwyllgor.
CLWB Y MAMAU: Ar Ragfyr 12
cafodd y mudiad uchod eu cinio
Nadolig yng Ngwesty Victoria,
t.lanbens. Yr oedd pawb wedi
mwynhau ei hun yn fawr. Diolch i
Ann Jones, 16 Dol Elidir am drefnu y
noson a'r adloniant ac i'r
swyddogion sef Lyn Ellis, Janet
Vaughan ae Ann Jones, Lon Cleqir.
YSGOL PENDALAR: Ar Ragfyr 17 yr
oedd Cyngerdd Nadolig yn Ysgol
Pendalar Yr oedd y plant bach yn
werth eu gweld, yr oedd yn wefr cael
bod yno. Ololch i Mrs Catherine
Jones, y Brifathrawes am y
gwahoddiad i aelodau Clwb y
Mamau. Yr oedd chwe plentyn o'r
ardal yn cymryd rhan sef Janet a
linda Pitt, Darren a Dylan Jones,
Gareth Roberts a Shaun Foulkes
YMDOIHEURIAD: Cafodd y
diochiadau isod eu gadael allan o'r
rhifyn diwethaf o'r Eeo:-
Dymuna Ann a Kelvin Jones, Stryd
Newton ddiolch j'w teulu, ffrindlau
a'u cymdogion am y cardiau,
anrhegion a dymuniadau da ar
achlysur genedlgaeth eu merch fach,
Ceri Wyn.
YSGOL FEITHAIN Dydd Mercher,
Rhagfyr 17 eafodd plant y mudiad
uchod eu Te Parti Nadolig yn y
Ganolfan. Ymwelodd Sion Corn A'r
plant i roi anrheg iddynt.
OIOLCH. Oymuna Mrs Catherine
Williams ddiolch i Mr Branagan 0
Adran Llanberis o'r Lleng Brydeinig
am yr anrheglon i'r plant.
EGLWYS SANT PADARN: Nos SuI,
21 0 Ragfyr, cafwyd GW8sanaeth
Nadolig Plant yr Ysgol Sui yn
perfformio Drama'r Geni Gwnaeth y
plant eu gwaith yn rhagorol. Diolch I

Mr Alun Hawkins ae athraVvon yr
Ysgol Sui am eu gwaith gyda'r plant
ae i Miss Alison Edwards a oedd wnh
yr organ. Ar y dydd Llun cafodd y
plant De Pam Nadolig a daeth Sion
Corn Iymweld a'r plant gydag anrheg
iddynt
GWELLHAD: Dymunwn adferiad i'r
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W.J.GRIFFITH
PLYMAR A GOSODWR
GWRES CANOLOG

PANT TlRION, LLANRUG
Ffon: Caernarfon 3248

c,ORGI

WELDIO OFFER FFERM
A PHEIRIANNAU
DIWYDIANNOL

GWNEUD GIATIAU,
FFENSYS AC ATI

AR GYFER Y CARTREF
ATGYWEIRIO TAl

GWAIR

E. PU H
WELDING &
FABRICATING

32 GLANFFYNNON
LLANRUG

Ff6n: Caernarfon 5394

Dyddiadau I'w cofio

Mawrth 20: LLANBERIS: 'Bingo a
Bwyd' yng Ngwesty'r Gwynedd am
7 30. Yr Elw er budd Cymdeithas
Brydeinig y Galon.
MAWRTH 21: Cinio blynyddol Clwb
Rhos Bethel
EBRILL 10: LLANBERIS: 'Bingo a
Bwyd' yng Ngwesty'r Gwynedd am
7.30. y, elw er budd yr RSPCC.

gwasanaeth arbennig 0 ddiolch ac 0
ddeisyfiad am fendith ar y Flwyddyn
Newydd yng Nghapel MC Brynrefail
nos Sui, lonawr 18fed, Arweiniwyd
yn y gwasanaeth dechreuol gan y
Parch John Morris, ac yn dllvn
cymerwyd rhan, ar y themau
Gweddi, Cymwynaa a
Chyfeillgarwch, gan Mrs Jennie
Roberts, Glandwr, Mrs Ifanwy Jones,
Min y Nant, Mrs Gwyneth Evans, Ty'n
Buarth, Mrs Betty Owen, Tros yr Afon
a Mrs Pat Jones, Cae Coch. Canwyd
emynau pwrpasol o'r Atodiad. Yr
organyddes oedd Miss Lowri P
Roberts. Godre'r Coed a llvwvddwvd
y cyfarfod gan Mr Gwilym Wyn
WI"iams. Diweddwyd yr oedfa gan y
Gweinidog,
SEFYDLIAD Y MERCHED' Bu'r
gangen y rnis hwn ar ymweltad ag
Angorfa, Llanberis. sef cartref y
diweddar fardd a'r lienor T Rowland
Hughes. Cafwyd sgwrs gan Mr
Islwyn L Jones, Clerc Cyngor
Cymuned Llanbens, a fu'n amlwg yn
y gwaith 0 sefydlu amgueddfa yn
Angoria sy'n coffaui Ilawer agwedd 0
fywyd a chyfraniad T Rowland
Hughes i lenyddiaeth ein cenedl.
Mwynhawyd darpariaeth flasus 0
luniaeth wedi ei baratoi gan Mrs
Audrey Roberts, Rallt a Mrs Jennie
Hughes, Bryn Parco Enlllwyd y wobr
raftl a gyflwynwyd gan Mrs Rhian
Owen, 3 Trem Eilian gan Mrs
Gwyneth Williams.

CIGYDD
LONDON HOUSE

LLANRUG
Ffon: Caernarfon 3574
PEN CIGYDD Y FRO
Yr Wyn lIeol mwyaf blasus

Selsig cartref, cigoedd parod
i'w bwyta

Archebion ar gyfer y rhewgist
MYNNWCH Y GORAU
OEWCHATOM NI!

Mae mwy 0 ddewis
nag erioed gan

JOHN A ROBERTA
GRIFFITH

V STORFA
SGWAR LLANRUG
Fton: Caernarfon 2790

Bwydydd, Llysiau,
Diodydd, Gwlan Sirdar,
Patrymau, Gweill Aero

Agored 7.30 a.m. - 6.30 p,m.
Agored tan 8.00 p.m. nos

Wener a
9.30 - 12.30 fore Sui

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

DECHRAU
Cynhallwyd

Nadollg arno. wed. ei baratoi gan
aelodau Cangen Brynrefail.
PROFEDIGAETHAU: Bu Gwyl y
Nadohg yn achlysur trist Iddau deulu
yn y pentref. Ychydig ddyddiau cyn
yr 'Nyl, bu farw Mr Hasson, Bryn
Myfyr a Mr Thomas Evans, 4 Trem
Ellian. Yna ar drothwy'r Flwyddyn
Newydd daeth y newydd brawychus
am farwolaeth Mr Tom Eillan Jones,
Caernarfon, un a fagwyd yn y pentref,
yn fab i Mr Thomas E Jones. air
diweddar Mrs Gwyneth Jones, 2
Ffrwd Madog, Mae ein
cydymdeimlad yn ddwys a Mr a Mrs
T Evans. 4 Tram Eillan, Mrs A Hasson,
Bryn Myfyr a Mr T E Jones, 2 Ffrwd
Madog yn eu galar a chyda
phenhnasau ages eraill vrnhell ac
agos yn eu profedigaeth.
PARTION NADOLIG; Bu'r hen a'r
ieuanc fel ei gilydd yn dathlu'r Wyl
gyda'u partion arlerol. Mwynhaodd
plant yr Ysgol Sui eu parti nos
Fercher, Rhagfyr 17eg yn y Fest" yn
cael ei ddilyn gan Barti a Disco'r Clwb
leuenctid. Nid ar Dachwedd 20fed, fel
y tybiodd Cwmni Bysiau KMPI yr
aeth Clwb Gweithgareddau'r Pentref
am eU gwledd Nadolig hwy i Henllys
Hal! ond yn hytrach ar Ragfyr 20fed a
chael noson ddifyr. Gwesty'r Prince
of Wales yng Nghaernarlon oedd
cyrchfan Clwb y Mamau a Sefydliad y
Merched a chatwyd noson wrth fodd
pawb.
CLWB Y MAMAU: Nos Lun, lonawr
12fed. catwyd cwmni Mrs Alwen Mai
Roberts 0 Lanberis gydag
arddangosfa 0 waith o'i heiddo ar
beiriant gwau Paratowyd IIuniaeth y
noson gan Mrs Jennie Roberts,
Glandwr a Mrs Carol Houston, 2
Trem Eiltan. Rhoddwyd y wobr raftl
gan Mrs Linda Humphreys ac fe'i
henlllwyd gan Mrs Pat Jones, Cae
Coch
GWASANAETH
BLWYDDYN:

BWSIAU ARFON
LLANRUG
(ERIC MORRIS)

Ffon: Caernarfon 5175

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

bychain. Mrs Ellls oedd yn gyfrlfol am
y gwalth a ddaeth a'r wobr j'w rhan.
Llongyfarchwn hi yn galonnog iawn
ac am yr holl watth da a wna ynglyn
a'r Gymdeithas Buddiol hefyd yw
dwyn I sylw y cynhelir Arddangosfa
"Hundred Years of Caring" yn y
Llyfrge" yng Nghaernarfon yn ystod
y ddwy wythnos gyntaf ym rnis
Mawrth I ddathlu canmlwyddiant
gwalth Cvrnderthas Dr Barnado 0
ofalu am blant yng Nghymru.
GWASANAETH NADOLIG: Nos Lun,
Rhagfyr 15fed, braint oedd cael estyn
gwahoddiad, ar ddvrnu nla d y
Prifathro, i ddisgyblion Ysgol
Gvnradd Cwmyglo i gynnal eu
gwasanaeth Nadolig yng Nghapel
Brynrefail. Cymerwyd rhan gan y
plant mewn gwasanaeth
traddodiadol wedi ei seillo ar arfenon
gwyliau paganaidd a gynhelld yng
nghyfnod y gaeaf ynghyd A
thraddodiadau 0 wledydd cyfandirol
sydd erbyn hyn ag arwvdcocad
Cristnogol yn perthyn i Wyl y
Nadolig Drwy gyfrwng gwaith "afar,
meim a charol cawsom weiadiqaeth
eglur i rai arferion Nadolig sy'n eiddo
i ni bellach, fal addurno a choed
bytholwyrdd anfon cardiac, rhoi a
derbyn anrhegion a goleuo
canhwyllau, yn ogystal a chael ein
tywys I awyrgylch y Geni ym
Methlehem, Roedd y plant dan
gyfarwyddyd y prlfathro Mr Idriswyn
Roberts a'u hathrawon, Mrs EHowell
a Mrs E Morris. Diweddwyd y
gwasanaeth drwy weddi gan
weinidog yr Eglwys, y Parch John
Morris
RALI GAROLAU: Fe brofodd y
noswaith Rhagfyr 16eg yn fendith o'r
mwyaf pan gynhallodd Sefydliad y
Merched Gwyrfai eu Rali Garolau yng
Nghapel Brynrefail Cafwyd
gwasanaeth teilwng 0 fawl Nadolig
mewn awyrgylch gynnes a chartrefol
dan arweiniad Mrs Beti Williams
Jones, Caernarfon a Miss Lowri P
Roberts wrth yr organ Croesawyd y
gwahanol ganghennau I'r cyfarfod
gan Mrs Pat Jones,llywydd y gangen
leol. Roedd v rhannau arwalnlol den
ofal Mrs Jennie Roberts. Glandwr, a
chanwyd deuawd gan Mrs Betty
Owen, Tros yr Afon a Mrs Euronwy
Roberts, 8 Trem Eilian.
Cyfoethogwyd y gwasanaeth
ymhe"ach gyda chyfraniadau o'r
gwahanol ganghennau oedd yn
bresennol set Llanberis,
Portdinorwlc, Arton a Phontrug.
Cafwyd gair 0 ddiolch gan Mrs Katie
Wyn Jones 0 gangen Waunfawr a
chyhoeddwyd y Fendith gan y Parch
John Morris. Wedi'r gwasanaeth,
trodd pawb o'r Capel i'r Festri I
fwynhau "uniaeth ysgafn a bias

FFAIR NADOLIG: Cynhaliwyd Ffsir
Nadolig Capel MC Brynrefail nos lau,
Rhagfyr 11egoAgorwyd y noson gan
y Gweinidog, y Parch John Morris,
cyn i bawb twrw iddi Iwario eu harlan
mewn amryfal ddulliau. Roedd y
Festri'n Ilawn 0 atyniadau i bob oed,
yn fyrddau gwerthu a phob math 0
chwaraeon Wedi noson
gymdeithasol Iwyddiannus a
hwyliog, pryd y daeth mwyafrif yr
aelodau ynghyd, gwnaed elw 0 £226.
Enillwyr y gwahanol weithgareddau
oedd: Helfa Drysor- Kathy Williams,
Marino; Dartiau - Rodney Roberts, 1
Minffordd; Llinell goll - Mr Ken
Jones, Cae Coch; Dydd pen-blwydd y
ddol- Nicola Houston, 2 Tram Eilian;
Dyfalu nifer pys mewn potel- Mr Ken
Jones; Raffl: Hamper (rhodd Mrs
Jennie Roberts) - Mrs Jennie
Hughes, Bryn Parc; Cacen Nadolig 0
waith Eluned Roberts - Mrs Jennie
Hughes; Gateaux 0 waith Mrs Pat
Jones - Miss Lowri P Roberts,
Godre'r Coed; Bocs slocled (rhodd
Mrs Hannah J Jones) - Mr Ken
Jones; Tun Bisgedi (rhodd Mrs
Gwyneth Williams, Bethel) - Mr
Islwyn Jones, 3 Trem Ellian. Dymuna
swyddogion y pwyllgor trefnu, Mrs
Pat Jones (ysgrifennydd), Mrs Betty
Owen (trysorydd) a MIss L P Roberts
(lIywydd) ddiolch am gefnogaeth y
pwyllgor lIuosog 0 ferched a
chynrychiolaeth 0 ieuenctid a ddaeth
ynghyd i drefnu'r noson ac am
ymateb mor rhagorol, mewn
cyfraniadau a rhoddlon ac i'r 011 a
ddaeth ynghyd heb anghofio'r
meibion, ar noson a brofodd yn wir
fwynhad i bawb.
OEDFA NADOLIG: Nos Sul,Rhagfyr
14eg, cynhallwyd Gwasanaeth
Carolau Eglwys MC Brynrefail, dan
ofal plant ac ieuenctid yr eglwys a
gyfrannodd mewn darlleniadau,
gweddiau, unawdau deuawdau ae
adroddiadau ynghyd a'r gynulleidfa
a gymerodd ran mewn canu carolau.
Trefnwyd y gwasanaeth gan y Parch
John Morris yn caeI ei gynonhwyo
gan Mrs Mair Davies, Mrs Carol
Houston, Mrs Ifanwy Jones a Miss
Lown PRoberts. Cymerwyd rhan gan
Eluned Roberts, Meinir a Marian
Jones, Alwen a Caron Jones, Elnir,
Catrin ac Owain Gwyn, Nicola
Houston, Glenda a Paula Walters,
Joanne, Maria ae Eira Wyn Evans a
Rhian Davies.
LLONGYFARCH' Rydym eisoes yn
ymwybodol 0 ddawn artistlg Mrs
Moira Ellis, Gweledfa, ac felly. nid
syndod oedd deall i Siop Dr Barnado
yng Nghaernarfon, "e mae',..
gweithio, ennUI yr ail wobr am
addurno el ffenestri ar gyfer y
Nadolig yn nosbarth y siopau

Gohebydd: Miss Lowr' Pry. Roberts, Godre'r Coed. 870580
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WYN, Hefin
Sian a SiAn
Cyhoeddiadau Mei r1.00
Hanes y gyfres o'r cychwyn
gyntaf - y cyflwynwyr, y
tywysferched, y cyfrlnaehau -
ynghyd a niter 0 gwestiynau i'r
gwr ac i'r wralg.

WILLIAMS-DAVIES, John
Seidr: Diod Gadarn yr Atallen
Gwasg Carreg Gwalch
1.20
Golwg ar y dull 0 gynhyrehu
seidr 'slawer dydd. (Cyfres
Llyfrau Llafar Gwlad)

WOODMAN, June
PHILLIPS, Julie (Addas)
Arthen Arth yn y Syrcas
Cardi'r Ci yn Gweld Ysbryd
Pen-blwydd Carlam Cwningen
Wini'r Hwyaden Wirion
Gwasg Gomer £1.50 yr un.
Llyfrau print bras, Iliwgar, ar
gyfer plant sy'n dechrau darllen
ar eu pennau eu hunain.
(Cyfres Gallaf Ddarllen wrthyf fy
Hun)

WILLIAMS, Anwen P
Antur Elin 8 Gwenno ar Lyn
Tegid
Gwasg Carreg Gwalch £1.80
Nofel antur I blant.

Sion Blewyn Coch
Hughes £2.95
Stori Nadolig am deulu Sion
Blewyn Coch a SJan Slei Bach.

MILLER, Carey
Popeth am Anghenfilod
Gwasg Gomer £2.25
Llyfr cyntaf mewn cytres newydd
sy'n son am ddirgelion yngllyn
ag anghenfilod chwedlonol a
rhai oedd yn bod.
Cyfres byd yr Anhysbys)

ROBERTS, Gwilym
Ribidires 0 Atebion Gwil
Hughes £1.95
Llyfr i blant. Seiliwyd ar y
cwestiynau am fyd natur a
ofynnwyd i Gwilym Roberts gan
warandawr Ribidires.

JON ES, SW Gerallt
Owyto ar y Piano
Y Lolta £2.95

JONES, Alun L.
JONES, John Pinion (Gain)
Gardd 0 Gerddi
Gwasg Gomer £6.75
Detholiad 0gerddi cynganeddol i
blant.

STANLEY, JOHN, E. (Gal)
Y Gair a'r Genedl
Ty John Penry £9.95
Cyfrol deyrnged JR Tudur Jones.

Gwasg Gomer £2.00
Y diweddaraf yn y gyfres Bioleg,
Project Defnyddiau ac Adnoddau
y Swyddfa Gymreig.

Oechreuad Newydd
Antur Teifi £1.25
Llawlyfr i fenywod mewn
ardaloedd 9wle dig, sydd wedi
penderfynu dychwelyd i'r
gwaith.

WILLIAMS, Meltyn R
Cyflyrau Mater

WILLIAMS, Dewi
Chwareli a Chloddfeydd yn y
Pennant
Cyngor Sir Gwynedd -
Gwasanaeth Llyfrgell 75c
Hanes chwareli a chloddfeydd
ardal y Pennant ger Porth ma dog.

STRANGE, Morfudd
KINNEY, Phyllis
Chwarae Dan Ganu
Gwasg Gomer £4.95
Cyfrol 0 ganeuon i'r plant Ileiaf

PARRY, Geraint W
Trysor o'r Oyfnder
Gwasg Gomer £2.75
Notel am yr Ail Ryfel Byd ar gyter
pobl ifaine yn eu harddegau.

JONES, Sian
Symud 2. £1.25
Symud 3. £1.25
Symud: Nodiadau'r Athro £1.50
Y Ganolfan Adnoddau, Coleg
Prifysgol Cymru, Aberystwyth.
Cyfres ddaearyddiaeth newydd i
ysgolion uwchradd (Cyfres
Symud)

LJyfr Nadolig Mabon a Mabli
Mudiad Ysgolion Meithrin 75c
Llyfr 0 bosau a Iluniau i'w II;wio
af gyter y plant Ileiaf.

o Ooed a'ch Offer Sain 75c
Seren Nadolig 45c
Y Mae Aton 60c
Cwmni Cyhoeddi Gwynn
Corws, carol ac anthem wedi'u
hargraffu o'r newydd.

EVANS, Hazel Charles
Newid Byd
Cyhoeddiadau Mei £1.20
Y nofel ddiweddaraf yng
Nghyfres y Fodrwy.

Gweddio 1987
Y Swyddfa Genhadol,
Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.
£1.30
Llawlyfr defosiwn wvthnosoter
gyter 1987.

HUGHES, Malr V'lynn
Hydref Gobeithion
Ty ar y Gralg. £1.75
Nofel 8r gyter pobl ifainc yn eu
harddegau.

ELLIOT, Gordon
WILLIAMS, Howard Alun
(Addas)
Dyn a'i Gynefin
D Brown a'i Feibion
Cyf £4.95
Y trydydd Ilyfr mewn cwrs
cyflawn 0 bedwar i blant yr adran
•teu.

EBENEZER, Lyn
Clecs Cwmderi
Hughes £2.50
Pigion difyr am y gytres deledu
'Pobol y Cwm'

Dylai'r lIyfrau isod fod ar gael
naill ai yn eich lIyfrgeli neu yn
eich siop Iyfrau Ileal.

LLYFRAU
NEWYDD
CYMRAEG

JOLI BOI
CWMNI CYFRI TRI

C, n bo hir, bydd CO ) n perfforrnio eu
cvnh ..rchiad diweddaraf sef JOLI BOI_ 4

me" n theatrau, neu ddau C) muned ac
}sgolion lcd-led C, mru

iae'r project h\\ n yo am ne\\1dd)m
m\d , thealr G)mracg - ped\\ar 0
bcrfform\\1r 0 \\llhanol fc}S)dd)n dod
al CI gal}dd I rofuno'u s)nladau aOu
doniau gan greu pcrfformiad g\\ reiddiol
ac anturus. Ond er bod JOLl Bor yn
tenter newydd, y mac, hefyd, yn dilyn
traddodiad gwalLh blaenorol y Cwmni,
gan dynnu ar ein diwylliant lraddodladol
a chyfoes i gTeu gwaith mentrus a
ncwydd. sydd ag apeJ eang I

gynulleidfaoedd 0 bob oed.
Golwg drwy Jygaid gonesl plencyn a

gcir yn lOU BOI - golwg ar yr hyo a
\\-el. yr hyn a gJyw ac ar yr hyn a wna oddi
mewn j'r gyrndeithas glos y caiff ei fagu
ynddi. Drwy Iygaid diniwed y plentyn,
gwelwn fywyd byrlymus y pentre'. y
taows. y gwallgofrwydd. y digwyddiadau
a'r cymeriadau - golwg hapull a diniwed
ar yr hagrwch a'r caledi sy'n ei aros. Fel y
ty f., plentyn, daW'D rhan o'r gymdeithas
honno, ac amlygir ci wallgofr\\)'dd
yntau. a gaiff yn y pendraw, ci ddeTbyn
fel y norm.

Sloe i'T teulu )'\\ hon; sioe welad\\')' yn
ogystal a geinol; yn Hawn symud, 1Ii\\,
can. cerdd a geiriau. Yn cymTyd rhan yo
JOLI BOI mae Jeremy Turner (0
Aberdar - actor a chyfa"",ddwr y
Pro~iecl). EryJ Ellis (0 Bcnmachno -
arlun)'dd a pherfformiv.:r), Dylan Davies
(0 RosDancrchrugog - dawnsiwr a
eherddor) a Mari Rhian O\\'en (0
I~anfyllin - aetores a chanlores).

Cynhclir perfformiadau eyntaf 0
JOLI BOI yn y Peacock Theatre yo

•Nulyn, fel rhan 0 WyJ Thealr yr Abacy.
sef theatr genedlaethol yr fwcrddon.
Bydd y sioe ar daith led-led Cyrnru ym
mis Chwefror a Mawrth.

CClr manylion o'r dauh yn y wasg
gencdlaethol yn )' dyfodol agos.

Peidiwch a cholli'r cyOe i weld
perfformlad o'r cynhyrchiad anturus

JOLl BOT
pan fydd yn ymweld a'eh ardal chi!

Am ragor 0 fanyJion, cysyllter A:
Linda Wyn Jones

CWMNI CYFRI TRI
Blwch SP 37

Aberyst .....ylh Ffon. 0970 611223

Bwth annwyl i b.... wyllo - a bwth del
Bwth da iawn am groeso,

Malr eirian sy dan eI d6,
A Sionyn yw', boss yno.

Glan Caledffrwd

Oau arwr mewn cadeiriau - a fyddant
Cant fudd mewn cyfrolau;

Salb felys ga'r ddawnu. ddau,
A'u gwalth fydd gwneud pregethau.

Tegerin yw'r tV gorau - yn y II.
Ma. yn lIawn trysorau;

Bwth dan gamp 0 .wn stamplau
Bwth a ddeil am byth I ddau

Ymddeol 0 waith y Post
Wedi 24 mlynedd 0 wasanaethu yn y
Post yn Llandwrog, 1931-1955.
catodd john Williams, fy mhriod a
rmnnau gadair esmwyth bob un yn
anrheg gan bobl yr ardal. Anfonodd
Glan Caledffrwd, Llanrug yr
englynion canlynol i ni a darllenwyd
hwy mewn cyfarfod ffarwelio
Yn y post heb ymtfrostio - yn ddlwyd
Bu'r ddeu yn eyd-welthlo;

A heno'n frwd myn y'ro
Awr 0 hwyl wrth ffarwello.

GRh

R J Pen Ion gafodd
YWatch yn Anmeg

Yr athro tag anrhegwn, - dawn Robert
Ein Rabbi fawrygwn;

Yn wfr, haeddol y rhoddwn
Orl.wr aur I', arwr hwn.

EMYR
JONES
PLYMAR

PEIRIANNYDD
GWRESOGI
GWAITH

INSIWLEIDDIO
44 Glanffynnon
LLANRUG
Caernarfon.

3513

G Rh
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Anrheg 0 Chwarel Oinorwig
Pan oedd Griffith Enoc Williams,
Cwm-y-glo yn ymneilltuo 0 Sine Bach
Braich, Chwarel Dinorwig, Mai 1926,
cafodd ffon yn anrheg gan Hoglau'r
Bonc. Fel hyn y canodd fy nhad 1'(

amgylchiad:
Gruffydd William., bob .mser,
Oni fu ar onnen fer?
Yn awr gwen j'r henwr gwyl
Ffon union a ph.n annwyl.
Hogla'r Bone a'j gwna'n sloncach.
Slone a byw yw lIu'r Sine Bach.
Ei charlo wna.d j'r ehwarel
Prlslant 011 y presant del.
Ar Gruffydd bydd hir graffu,
A phen y gamp yw'r fton gu.
EI gam gllr iGwm y glo,
Rhyfeddod hir a fyddo.
Dy hen ffon gam f.1 dameg
Vn awr tafl yr henwr teg.
A chymer hon. ffon a phwyll
I ddedwydd rodlo'n ddidwylt
Ei bagal a yrr y bwgan
A'i lid hytl j waelod tAn.
Na Ad hon byth yn y ty
o olwg i'w chornelu.
Ar fer hynt 0 arfer hi
A phen taith faith ni fethi.

Y Twrch Daear
Pan yn teuhro ar y bws i'r Pafiliwn yng
Ngorsedd y Beirdd yn Abergwaun
1986, addawodd Mr Francis Thomas.
Carne, Powys anfon ambell englyn
o'l waith i mi. Dyma un a diolch yn
fawr iawn iddo. Gobeithio y daw'r
awen heibio fel y cawn ragor. Ni
welais englyn i Dwrch Oaear ers
blynyddau Marciau lIawn Mr
Thomas!
'JJr y gwys yn 'fur' I gyd - o'i dwnel
Mae'n denant pryfoclyd:

Rhwydd yr , dan wraidd yr yd.
Arglwydd faer y weirgloddfyd.

Francis Thomas, Carno

G Rh

Y Dwyreinwynt
Y mae'r tywydd wedi oeri ae felly
eredaf fod yr englyn eanlynol yn bur
amserol:
Y Dwyrelnwynt dlrlnwedd - ni char neb
Ei ehwyrn ubain rhyfedd:

Hwn yrr fli i gynner fedd,
Yn ddelwau 0'1 ddialedd.

Glan Rhyddaltt

Oed yr Addewid
Gan fod ein cyn-weinidog hoff a
ffyddlon, y Parch W 0 Roberts yn
cyrraedd 'Oed yr addewid' sef 70
mlwydd oed ar y 15fed 0 lonawr
1987, braint ydyw cael ei longyfarch
yn galonnog a dymuno'n dda iddo i'r
dyfodol ae hefyd j'w briod, Mrs
Roberts, sy'n 'angyles 0 ddynes dda'.
Dirwestwr hawdd ei drystio - ydyw e1,
A nod ei Dduw .rno:

A gwidd ddwys mawrygodd 0
Y swydd roes lesu iddo.

Gao Mary Lloyd Williams, B.E.M.

orffennol
Agor
Ffiniau'r
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Gohebydd: MilSMeg." Humphrey.,
Ar y 21aln 0 Ragfyr 1986 ganwyd
merch tach - Anest Parker i Mr a Mrs
H Jeffrey Robe.1s, Bryn Hydd, Bethel.
Llongyfarchiadau i'w rhieni ar
enedigaeth eu cyntaf-anedig, a phob
dymuniad da i'r dyfodol i Anest a'i
rh ieni.
Y mae Anest yn ail wyres i Mr a Mrs

H Jeffrey Roberts, Tainewyddion.
Llongyfarchiadau i nain a taid hefyd
ac i'r teulu ar yr amgylchlad hapus
hwn.
MARW' Dydd Sui, lonawr4ydd 1987,
bu farw, yn Ysbyty Eryrl, Mr Willie
Jones, Plas Pen Gwaith, gynt 0
Nantlle, priod snnwyl Mrs Lily Jones,
a thad annwyl Mr Alwyn Jones, 3 Tai
Tan-y-Coed, Llanrug a Mrs lola
Owen, Snowdon Street, Llanberis.

Estynnwn ein cydymdeimlad a'i
brlod, ei fab a'i ferch a'r teulu 011yn eu
profedigaeth.
LLONGYFARCHIADAU I Mrs EJ ElliS,
gynt 0 3 Tai 8ryngwyn, yn awr 0 Lys
Eiddon, Llanrug ar ddathlu ei
phen-blwydd yn 88 oed ddydd
Gwener, lonawr 16.
Llongyfarchiadau, cofion a

dymuniadau da I chwi Mrs Ellis 0
Gapel Tan-y-Coed MC a'r Ysgol SuI.
Pob bendith i'r dyfodol.
DIOLCH: Dymuna bensiynwyr ardal
Tan y-Coed, trwy gyfrwng Eco'r
Wyddfs, ddatgan eu
gwerthfawrogiad a'u diolchgarwch
I'r cymdogion hynny a gadwodd
mewn cysylltiad a hwy ac estyn
cymorth parod iddynt yn ystod y
tywydo garw a'r trafferthion ddaeth
yn eu 5gil Diolch yn fawr.

•

Pnawn Gwener cafwyd cyfarlod
byr i ffarwelio A Mrs Rhian Hughes
oedd yn ymddeol ddiwedd y tymor.
Su yn athrawes weithgar a
chydwybodol lawn yn yr 'Hafod' am
gyfnod 0 dros 7 mlynedd. Talwyd
teyrnged iddi am ei chyfraniad
gwerthfawr yn yr ysgol a dymunwyd
y gorau iddi yn y dyfodol gan y
prifathro Mr Leslie Jones. Ategwyd
hyn gan Dr A L Miles, Cadeirydd y
Rheolwyr. Trosglwyddwyd siec iddi
mewn gwerthfawrogiad o'i gwalth
gan Sara Williams ar ran y plant, yr
athrawon a'r rhieni. Derbyniodd
anrheg gwerthfawr hefyd gan Staff y
Geg;n.
DYDDIADUR Y MIS: nos Wener, 30
lonawr, 1987 am 6.30 yn Y Ganolfan,
Waunfawr - "Ocsiwn Ty", tuag at
ApAI Sganydd Ysbyty Gwynedd,
Bangor.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL: Nos
tun. Rhagfyr 15 cynhaliwyd cyfarlod
o'r Gymdeithas Lenyddol yn y
Ganoltan pan y caed darllth ddifyr ar
y testun "Hen arferion tymor y
Nadolig" gan Mr John 0 Huws.
Llywydd y noson oedd Mrs Catherine
Jones, Sryn Gwenallt a thalwyd y
diolchiadau gan Mr T E Jones,
Cartrefle. Cyfeilydd y noson oedd
Mrs Mary B Davies, Bryn Eithin. Nos
Lun, lonawr 12, er gwaethaf y tywydd
gaeafol, deeth nifer dds i'r Ganolfsn i
wrando or sgwrs y Parch Gareth
Maelor 8r "Bara Brith o'r Siaenau".
Llywyddwyd gan Dr Miles a thalwyd
y diolchiadau gan Mrs Pat Parry.
Sydd y cyfarfod nesaf nos Lun,
Chwefror 9, pan y bydd Mr Rhodri
Prys Jones yn son am ei waith fel
Cynhyrchydd Rhaglenni Crefyddol ar
y radio a'r teledu ac yna ceir sgwrs
gan Mr Elwyn Griffith, Cae Ysgubor,
Setws Garmon am ddysgll ci defaid
ar gyfer ymrysonfeydd. Sydd cyfle i'r
aelodau holi y ddau siaradwr ar
derfyn eu sgyrsiau. Llywydd y noson
fydd Miss Marian Wyn Jones
Gofynnir i'r aelodau sydd yn bwriadu
dod i'r swper i gloi y tymor ddod a'r
arian (£~.50) gyda hwy i gyfarlod mis
Chwefror.

BRWSHUS . TYRPS
POLIFFILA . BWCEDI
'HARDWARE' AC ATI

STORFA
TV NEWVDD

NEWVDD
AGOR!

SlOP
BAENT

Williams, Ardwyn, 5Pant y Waun, lun
o fedd un "Richard H Jones, gynt o'r
Wauntawr, swydd Arlon, Cymru" a
fu farw yn Vermont UDA, ar yr 8fed 0
Fai, 1863 yn 47 oed. Ar yr un garreg
fadd fe nodir i'w wraig Mary farw ary
12fed 0 Fedi 1873yn 56 mlwydd oed.
Oes rhywun all egluro pwy oedd y
Richard H Jones hwn? Credir ei fod
yn gweithio yn y chwarel yn
Vermont, ac 0 bosib' yn gweithio yn
un 0 chwareli'r ardal hon cyn
ymfudo.
YR YSGOL FEITHRIN: Cynhaliwyd
bore 'Paned a Mlns Peis' yn y
Ganolfan, fore lau, Rhagfyr 11ego
Daeth tyrfa dda ynghyd i fwyta'r mins
peis blasus a dewis nwyddau o'r
stondtnau amrywiol Enillwyd
gwobrau'r raffl gan Bethan Williams,
Marged Dafydd a Llinos Cadwaladr.
Diolch i Catherine, un 0 enethod
Antur Waunfawr am ddod i helpu.
Diolch yn fawr i bawb a fu'n helpu
neu'n cefnogl. Cafwyd bore pleserus
lawn.
PARTI 'DOLIG Y PLANT: Cynhaliwyd
parti i blant bach yr Ysgol Feithrin ar
Ragfyr 18fed. Diolch i Sion Corn am
gofio am yr Ysgol Feithnn ynghanol
ai brysurdebl Fe alwodd heibio i
ddweud gair wrth y plant a rhannu
anrhegion iddynt. Roedd y plant wrth
eu bodd hefyd efo'r bwyd blasus a
baratowyd gan ferched y pwyllgor.
Diolch I bawb am eu help.
SlOE CWMNI'R LLECHENLAS: Sydd
amryw'n cofio'r hwyl a gafwyd yn y
Ganolfan fis Chwefror y lIynedd pan
ddaeth Cwmni'r Llechen Las i
berfformio'u pantomeim. 'Cocos
Cocos'. Y newydd da yw eu bod nhw
wedi cytuno i ddychwelyd eleni i
berfformio'u sioe newydd 'Po hal'
Dewch hen BC ifanc yn lIu i/r Ganolfan
nos Lun, Chwefror 16am 7.30 i weld y
sloe gan y cwmnl talentog hwn.
YR YSGOL: Amser prysur iawn oedd
wythnos olaf lymor y Nadolig yn yr
ysgol Nos Lun bu COrPlant yr Ysgol
dan arweiniad Mrs Eames yn diddori
Clwb y 'Gateway' yn Ysgol Pendalar
Caernarfon. Dydd Mawrth oedd
diwrnod Te Parti Nadolig,
acymwelodd Sion Corn j roi anrheg i
bob plentyn. Nos Fercher, a'r
Ganoltan dan e. sang, cafwyd
'Gwasanaeth Nadollg' pryd y
perfformiwyd Drama'r Geni gan y
ddau ddosbarth Babanod wedi eu
hyfforddi gan Mrs Ellis a Mrs Hughes.
Darllenwyrl darnau o'r Ysgrythur gan
blant yr Adran lau a chafwyd eitemau
gan Gor yr Ysgol a'r Offerynwyr dan
arweinjad Mrs Eames. Dydd lau,
cafwyd y Cinio Nadolig wedi ei
baratoi'n 01alus gan Mrs Ann
Edwards, y Gogyddes aStaffy Gegin.
Pnawn lau ymunodd Cor yr Ysgol
gydag aelodau Clwb Gwyrfai mewn
Gwasanaeth Nadollg Fore Gwener
cafwyd gwasanaeth bore arbennig
gyda'r Parch Barry Thomas, y
rheithor yn bresennol i roddi
anerchiad amserol i'r plant.

ARGAU
SUL,
MERCHER.DEWIS EANG 0

WELYAU SENGL A DWBL
DEWIS EANG 0 '3 PEICESUITES'
LLENNI'VENEnAN'1. LLENNI'ROLER'
GWAITH CONTRACT
5000 LLATHEN SGWAR 0 GARPEDI
MEWN STOC - ALLWCH CHI
FFORDDIO PRYNU 0 BATRYMAU1

Rhif Ffon y Siop yn ystod oriau agor:
WAUNFAWR 291

ARAGOR
9-7pm

9-5pm Sadwrn

at lonawr 7fed pan ddaeth Jane
Williams, y Swyddog Datblygu i
gynnal ehwaraeon vn neuadd fawr y
Ganolfan. Chafwyd ddim cyfarlod
nos Fereher, lonawr 14 oherwydd y
tywydd mawr.

Hwn hefyd yw tymor yr
eisteddfodau. Mae gan Mrs Marston
barti recordyddion ac maent wedi
dechrau ymarler. Os oes ar unrhyw
selod eislau cystadlu yn unigol, yn y
eystadleuthau IIwyfan neu waith
cartret, mae'r manylion i'w cael gan
Seryl Jones, Dol-y-Coed.
Cynhelir Eisteddfod Cylch dan 12

oed dydd Sadwrn, Chwefror 28.
Nid yw'r Urdd wedi cael lie addas i
gadw'r papur newydd eto, felly
peidiwch a chasglu'r papur ar hyn 0
bryd. Diolch.
LLONGYFARCHIADAU: i Kevin
Roberts, Swh y Gwynt, ar gyrraedd ei
ben-blwydd yn 18 oed.
DIOLCH' Dymuna Kevin Roberts a'r
teulu, ddiolch yn fawr lawn am y lIu
cardiau a'r anrhegion a dderbyniodd
Kevin ar achlysur ei ben-blwydd yn
18 oed.
DIOLCH: Dymuna Rhian Hughes
ddiolch I'r athrawon, staff atodol, y
plant a'u rhieni, am eu rhodd garedig
ar achlysur ei hymadawiad o'r ysgo1.
CRONFA CANOLFAN WAUNFAWR
Dyma restr 0 enillwyr y Clwb 300 am
fis Rhagfyr:
1 £40: Haydn Jones, Rhandir Mwyn
2. £25' Mrs Rose Anns Hughes, 15
Tref Eillan
3. £10' 1010Huws Roberts, Sodrida.
Hefyd talwyd 4 gwobr ychwanegol 0
£10 i:-
Mrs Evelyn Anderson, 11 Ty Hen;
Mrs MaVIS Allen, Penybont; Treflyn
Thomas, Treforfan ae Alwyn
Williams, Garreg Fawr.
CYDYMDEIMLWN Yn fawr iawn AMr
Eric Jones, Tref Eilian, yn ei
brofedigaeth sydyn 0 golli tad.
LlONGYFARCHIADAU I Meira
Turner, Collfryn, sr ennill y wobr
gyntaf aChwpan am y Srif Adroddlad
yn Eisteddfod Betws yn Rhos ger
Abergele ar lonawr 1,a hefyd ar ddod
yn gydradd gyntaf ar Adrodd o'r
Ysgrythur, ac ennill y wobr gyntat
gyda Margaret ar y ddeialog. I Alun
acWmffra am ennUI y wobr gyntaf ar
y ddeuawd, y ddau am ddod yn
gydradd ail ar yr Unawd Gymraeg, i
Alun am ddod yn gyntaf ar y Gan
Werin ac Wmffra yn ail, iWmffra am
ddod yn ail ar yr Emyn ac Alun yn
4ydd.

Llongyfarchiadau i Meira eto ar
ennill y wobr gyntaf a Chwpan am y
Brit Adroddiad yn Eisteddfod
Bwlchtocyn ar lonawr 10, ac i Wmffra
ac Alun ar ddod yn ail ar y ddeuawd
ae Alun yn bedwerydd ar yr Emyn.
PWY OEDD RICHARD H JONES?:
Yn ddlweddar daeth i feddiant Rol

Gohebydd: Mrs G Jones, Rhandlr
Mwyn (Waunfawr)
ADREF O'R YSSYTY: Su nifer o'r
pentrefwyr yn cwyno yn yr ysbyty yn
ddiweddar a chroesawn gartref Mrs
Olwen Williams, Llidiart Wen; Mr
ldrrs Owen, Llys Awel; Neil Owen,
Dol Erddi; Mrs M A Owen, Tref Eilian
a Rhion Glyn, Stad Ty Hen Gobeithio
eu bod yn gwella.
YN YR YSSYTY: Dymunwn Iwyr
adferiad buan iawn i'r trigolion
rheiny sydd yn parhau yn yr ysbyty,
ac anfonwn ein cofion atynt, set Mrs
Jones, Fron Hyfryd; Mr R 0 Jones,
Tan y Waun a Mrs Clayton, Sro
Waun.
DIOLCH: Dymuna John a Sioned,
Stad Ty Hen, ddiolch yn gynnes iawn
am y lIu cardiau ac anrheglon a
dderbyniasant ar achlysur
genedigaeth eu mab bychan, Rhion.
LLONGYFARCHIADAU. I Ann
Dawson, Bro Waun, ar ei dyweddiada Dean Clark 0 Landwrog;
I Terry Parry, Bro Waun, ar ei
ddyweddiad a Lorna Jones 0
Gaernarlon;
I John a Heulwen Huws, Argoed, ar
enedigseth merch fach, Elin, chwaer i
Lowri a Rhys;
I Mr Gwllym Hughes, Tref Eillan, 8r
fod yn daid unwaith eto;
I Mr a Mrs Harry Griffiths, Llys Helen
(sydd wedi dod i fyw i'r Waun 0
Gaernarlon) arfodyn dsid a nain eto;
I Mr a Mrs John Dawson, Sro Waun,
ar fod yn daid a nain eto Ganwyd
mab i'w merch Susan, ac i Mrs
Gladys Jones. Tref Eilian - mam Mrs
Dawson ar fod yn hen nsin;
I Mr a Mrs Elfed Roberts, Dwyros, ar
ddathlu eu Priodas Ruddem
I Roger a Marged Dafydd, Glanfa, ar
enedigaeth merch tach, Esyllt
Susanna, chwaer iGwenlli a Llion.
ARHOLIADAU CERDDOROL:
Llongyfarchiadau i'r rhai canlynol sr
eu IIwyddiant:
Theon:
Gradd 1: Meilir Gwynedd, Nant
Gradd 4: Karen Roberts, Swn y
Gwynt
Gradd 5: Helen Hughes, 15Tref Eilian
a Sian Llwyd, Dol-y-Coed.
Piano:
Gradd 3: Rhys Slon, Pant Teg
Gradd 5. Helen Hughes, 15Tref Eilien
(Tellyngdod)
Gradd 5: loan Gwyn Thomas,
Treforfan
Clarinet:
Gradd 7: loan Gwyn Thomas,
Treforfan (Teilyngdod)
PLAIDCYMRU: Dyma restr 0 enillwyr
y Clwb 100 am fis Rhagfyr:
1. Dic Jones, Llwyn Onn
2. Ifanwy Rhisiart, Sod Afon
3. Marion Iwan, Penyberth.
YR URDD: Deehreuodd tymor y Pasg

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

A NF



A ydych yfl siarad Cymraeg ac yn
awyddus i ddod yn gyfanvydd ac un
neu fwy o'r leithoedd Celtaidd? Os
ydycll, Yf,a rrefnv.'vd Cyrsiau
preswyJ Pan-Geltaidd at eich donI
yng Nghallolfan laith Ge/ledlaetlzol
Nant G~vrclleyrn yn ,vsfod J.1awrfh
13-15, 1987,

Bwriad y C}'rSialJ pen-w)lthnos
I,yn, sydd a chefnogaerl, yr Undeb
Gellaidd yng Nglzvfnrll. yw cyntlig
rhagjlas o'r Iellhoed,/ G~vyddeleg,
LJydav.·eg, Caeleg. Certly~veg a
Mana.\'e~. ,\fae f,ifer y Cyrsiau a
gj:nlzeltr )'1' cfdibyllO/ ar yr ymateb
a'r ga/lv alndan;vnt,

}'n 61 Ti.\,tor Presw}" y Ganol/an
lair/1 Genedlaethol - y Br Caileall
Spencer - ..B.vdd y Cyrslau arloesol
h> n }tl estyfl cyjTe i wella'r cyswllt
r},v.·ng y Celtiaid. £r i bet'-~vylhnos
)'nlddangos yn /yr, dy/td YSf)'ried yr
achlyslJr yn g}'ch.vyniad ac Ilefyd .vn
K)·j7egl-,'iriOlleddol i ystyried ffurfio
grwpialJ. a cll)Jrsiau parhaol led-led
CvmrlJ.."-
C}'(lJnod d D af ~d d Fe a r ,

Ysgrifenl1y(/(j yr Ulldeb Gelraidd,
"fod y s,v"iad 0 gryfllau'r ddolen
Ball- Geltaidd. tr.v.)' /edaellU
gk.'ybodaeth am Tei(I'Oedd eifl
gilvdd, VII galtl p»"}'sig a gv.'enh/av. r
la»"Tz.E{JrycllOf yrfllaell at dderbyn
....'nateb br».,dfrydig 0 blitl, y CY1"ry
ac 0 he fvd eil,-cydfrodyr a
chwiorydd Celtaldd. Diolcl" a
Ilollgyfarc/l;adau i', Ganolfan faith
Gened/aet/lol aln eSlyn )! cyjTe
ulligl)'.v hWII."

Am ragor 0 fallylion am )'
Pen-v.')'thflO'l Pan-Geltaidd, Yfla
cysyllt"'cJ, ar un~vaitll a'r Gallo/fal'
la;llz Ge/zedlaethol. Llitll/aen,
Pwllheli. G.1'ynedd.
Ceir g.1',vbodaetll )'chwanegol

oddi ~"relz:
Cailean Spencer, Canolfan laitll
Genedlaethol NaIll Gwrcheyrll,
Lilthlaetl. Pwllheli, Gv.'.VIledd,
LL53 nNN. lleu Dafydd Fear,
Der)ldd, Scr.vd Faw"
PenrllYfldeudraetl" GWYTled(l,
LL48 6BN (Ffon: (0766) 770](7)

Osian W)'/l Jones
C}'fan"'yddwr

D L
PRITCHARD
43 Glanffynnon
LLANRUG

CAERNARFON 5112
Cymeradwyir gan yr Adran

Drafnidiaeth

PEN-WVTHNOS
PAN-GEL TAIDD

NANT GWRTHEYRN

* GW8sanaeth 7 diwnod
* 0 ddrws i ddrws
* Control Deuol

Dysgwch yrru'r car gydag

y.y.o.
VSGOL YRRU

OFALUS

GENI: I Glenda a Warren Turner,
ganed Rebecca Grace ar Fai 18fed,
1986. Un 0 Lanrug yw Glenda, wedt
dod iAwstralia ddeunaw mlynedd yn
61 gyda'i mam a'i thad a'i dau frawd.
YMWELIAD: Unwaith eto croeso i
Mrs Maggie Lewis, Madryn Llanrug
i'n plith yma yn Sydney. Mae yma
unwaith eto ar ei gwyliau, a bellach
wedi gwneud lIawer 0 ffrlndiau.
PRIODI: Tachwedd 23ain, 1986 yn
Eglwys Gatholig Sant Michael,
Hurstville, Sydney, priodwyd Alwyn
Gwyndaf Roberts a Diana Rosaline
Sentor, Mab ieuengaf Eurwyn a
Grace Roberts, Panania, Sydney
(gynt 0 Fryn Tirion, Llanrug) yw
Alwyn. Roedd dwy 0 neiniau'r par yn
bresennol. Daeth nain Diana drosodd
o Seland Newydd, ac yr oedd na""
Alwyn 0 du ei dad, Ann Wagner 0
Lanrug gynt, hefyd yno. Yn anffodus,
methodd nain erall i Alwyn a bod
yno, sef Mrs Rachel l"'~llltams 44
Maes Barcer, Caernarfon
CYMDEITHAS GY REIG SYO EY:
Oathl vyd 9Wyl y ladol 9 ar Ragfyr
Ged gyda gv.o dd vn yr a\A,~rago red.
Ar ddlwedd noson ymwelodd Sion
Corn rannu anr eglon I'r plant.

Os oes unrh un 0 ddarllenwyr yr
Eca yn ymwe d ag Awstralia, mae
croeso ddynt gysylltu ag aelodau'r
G mde thas Byddwn yn cyfarfod ar
Sad ....7n eyntaf 0 bob mis am 7.30 yn

y u t culture Centre, 188 Clyde St.,
Granv: lie. (Ff6n: 771.2666)

NEWYDDION 0
AWSTRALIA

14

Telir prisiau da
Trafodir busnes yn gWbl breifat a chyfrinachol

PRYNWYR A GWERTHWYR HEN BETHAU

Ffon:
Y FELl NHELI 670556

Antiques
Ivy Cottage
BETHEL

BILL ac EILEEN GRIFFITHS

cyfraniad tuag at ddealltwriaeth na
threfn, ac yr oedd y cyfarfod yn
brysur fynd yn Ffair Gaer. Roedd y
cyfaillllengar yn daJ un law i fyny yn
ymbilgar am osteg, a'r lIall yn dal
cadaeh poced wrth ei dalcen, ae yr
oedd o'n dweud wrtha i wedyn na
welodd 0 neb yn caeJ y fath
ddyJanwad ar gynulleidfa ond Lloyd
George.

Erbyn hynny roeddwn i wedi
llowcio'r dwr i gyd.
"Oes 'na chwanag 0 ddiod?"

medda fi wrtho to.
"Mae 'na dap yn y cefn 'na.'

medda fo, a ffwrdd a fi yno, a sodro
fy ngheg 0 dano fo, ond pan drOIS i
fy llygad, pwy oedd yn sefyll yno yn
dal ambarel wrth fy mben i. a
hwnnw heb et agor ond yr hen wraig
honno.

Dyma fi yn rhoi sponc dros
glawdd yr iard gefn honno.
(Roeddwn i'n reit springar yr adag
honno) a chythru i fy mere a'i goleuo
hi.

Oes 'na syndod fy mod i'n cadw'n
glir 0 glybia hen bobol?

at y doctor, a thynnu amdano. dyma
hwnnw yn deud wrtho fo 'Ydach
chi'n hoff 0 wningod?' 'Ydw tad, yn
sgyt arndanyn nhw' medda fo. 'Mi
faswn yn byra un i bob pryd.' 'Mi
fydd yn rhaid i chi roi gora iddyn
nhw' medda'r doctor felna, 'neu
fendiwch chi byth'."

"Beth oedd y malar arno fo?"
medda'r wraig wedyn yn daer.

..Micsoma tosis pobol,' medda
firma.
"Cerwch 0 'rna chi. Does 'na

ddim o'r fath beth."
Ond mae'n rhaid nad oedd pawb

yn cydfynd a hi. Roedd yna amryw
yn bodio eu clusna, ac yr oedd )'
genod yn y cefn wedi tynnu gwydra
bach o'u bagia ac yn sturnio cu
gwyneba ynddyn nhw, ac mi sylwais
ar un neu ddau wedi mynd igrafu.

Ond fel y gwelwch chi bob amsar
hefo criw ansicr, dyma nhw yn hollti
yn ddwy garfan, ac mae'n rhaid fod
y genod 0 fy mhlaid i, achos roedd
yna ddwy ohonyn nhw wedi mynd i
ben y seti ae yn gweiddi ar yr hen
wraig. "Cauwch ych hen geg."

Wrth gwrs, wnaeth hynny ddirn

,
spone) n g,"'alr.

'·Clu\tia." rnedda fi ferna r Cl
ben.
"au lia?" mt=dda hi. ' Beth ~."

g) nnl)ch chi I ddeud am rhelnl?"
hRocdd 'na rh\ hen fach an \n,

Sir Fan," medda ri, "8'1 g)u tla fo :n
chv. yddo ar 61 ") tao phan seth 0

Roeddwn i'n mcddwl fod ganddi
dipyn 0 nyrf i fod allan felly ar ben ei
bun yr adag honno o'r nos, a fuo fi
ddim yn fyr 0 ddweud wrthi. A
dyma fi'n deud wrthi yr union beth
ddeudais i wrth yr hogan yn y
fynwant. Ac yr oeddwn i'n iawn yn
meddwl fod ganddi nyrf go gry.
"Wn i ddim be' wnawn i rwan."

medda hi fel 'na. "Mi rydan ni wedi
gofyn i bawb arall."

Ond es i ddim i'r draffarth i
egluro sur y ccs i fy nhroi oddiar y
busnas darlithio yn }' lie cynta.

MI berswadiodd rhyw gyfaill
lIengar fi fyod i anerch cnw mewn
rhyw bentre diarffordd unwaith.
"Rhyw hannar dwsm fydd yno
wyddost ti," medda Io, "Chvrnith 0
ddim ond rhyw ugain munud. Mi
wnaiff les i dy fynegiant di."

Roedd yna hen ddesg faw r yn y
neuadd 'run farh a honno fydda
Lenin yn ei ddefnyddio i siglo'r
tyrfaoedd. Ond roedd yna lond
tymblar 0 ddwr ar ben hon i'r
siaradwr, a chyn i'r bobol ddechra
dwad i mewn. roeddwn i wedi yfad
ei hannar o. A dyna'r carngy meriad
mwya wnes i. oedd C) rraedd yn rhy
gynnar. Roedd ) bobol rhciny yn
cael cyfle i fy rnesur i. ae ar 61 i mi
gyfri hannar cant. mi rois y gora
iddi. ac erbyn hynny, roeddwn I yn
t u e d d u ir farn fod un ai
mathematics Iy nghyfaill llengar yn
wantan, neu fod t) mhoblogrwydd
wedi chv.'yddo tros nos, A dyma fi'n
ei gl} v.'ad 0 ~n dweud fel 0 bell.

", .. wedi dod mor bell ar noson
mor anhydrln j'n hanerch ni."

A dyma dawelwch mawr
disgwylgar yn syrthio tros y llc, a
wyddwn j ddim ar v.. ynab daear beth
i ddeud wrthyn nh\\', ac yr oedd yna
un neu ddwy 0 genod yn y setl cefn
wcdi mynd i ddcchra piffian. Ond
roeddwn i wedi cae) un cysur wrth
sylwi nad oedd y drws cefn ddim
ond dau gam oddi wrtb y ddesg, ac
mi fuo hynny am wn i yn foddion i
mi gael gweledigaeth.

"Gwrandwch," mcdda fi yn y
diwadd, "I arbad amsar, mi gewch
ofyn cwestiyna rwan yo He ar y
diwadd. Mi gewch y ddarlith
wcdyn,"

"Am be' mae'r ddarlilh?" medda
rhyw hen wraig oedd ) n ista ) n }
pen blaen a'i choesa ar led fel

Roeddwn imewn cynhebrwng ers
dim lIawar 'rna yr ochr draw i'r dwr,
mewn rhyw fynwant a dim cysgod
cawnan yno, yn gwrando ar rhyw
weinidog yn rhoi'r ymadawedig yn y
nefocdd, er ei bod hi'n amlwg ers
meityn nad oedd o'n gwybod
hannar cymaint am ei ffeil 0 a'r rhai
oedd yn gwrando.

Dyma fi wedyn yn ei chlywed hi
yn eynhcsu yn sydyn, a beth oedd
wedi dwad yn glos at fy ochr i isefyll
ond rhyw hogan, ac yr oeddwn i'n
meddwl i ddechra ei bod hi 0 dan yr
argraff mai perthynas oeddwn i,
achos erbyn hynny, roedd y gwynt
oer hwnnw wedi gwneud i ddwr
bowilio 0 fy Ilygada fi, a dyma hi'n
deud heb ragymadrodd.
"Mi fasan ni yn licio j chi ddwad

aew i anerch y gymdeithas lcnyddol
rhyw noson."

Fydda i byth yn yrnddiddori
mewn rhyw weithgareddau fel yna
fy hun, ond wnes iddim deud wrthi
ar ei ben. Doeddwn i ddim yn
dymuno iddi fynd oddi yno ar ei
hunion achos roedd hi'n cadw dipyn
o'r gwynl oddiarna i.

"Faint haws fasa nhw yn gwrando
arna i." medda fi wrthi hi yn y
diwadd. "Rhywun o'r colega 'na
ydach chi isio. a dwy neu dalf 0
Iythrenna ar 6J ei env.' fo. A pheth
arall," medda fi, "Taswn i'n
cyrraedd ar yr hen sgrag}n hen feie
hwnnw sy' gen i. newydd fod )'n
ffuTela a dwy neu dair 0 wningc)d yn
honglan allan 0 fy mbocedi fi. n11
fasa yna ~6n amdanoeh chj_"

"Mi faswn i yn dwad i'ch nol chi
hefo'r car," medda hi. "Fasach chi
ddim yn golledwr." A dyma hi'n
spio ym rnyw fy Ilygad i hefo'r
llygada gJas Mehefin maWT rheiny
oedd ganddi hi. Ac mi afaelodd yn
fy rnraich i bob cam at giat y
fynwant. Mae rhai o'r merchad 'ma
yn cymeryd lot amyn nhw eu hunain
hefo hen bobol. Ac yr oedd hl'n dal
yo daer.
"Mi fcddylia i am y pcth yn

sobor." medda fi yn diwadd i gael
madael a hi.

Ond fcl tasa rhywbath yn mynnu
bod. y noson honno. pan oeddwn i'n
barod i fynd j fy ngwely. dyma gnl)C
ar y drws. Wrth gwrc; f\dd 'na nch}n
d\\'ad I'r fan )ma o~ na f)dd 0 i,io
rhyv.bath Roeddw'n i'n gw}bod
hynny eyn agor, ac mi roedd\\n i'n
lawn. Rhyw hen wraig ()cdJ} n{) isio
i mi fynd i ddarlithio i glv.'b yr hen
bobol.

DARLITHIO
Y Gwalch
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LVDD
Perchennog: E.P. Hughes

DURDV D
GROESLON Ffon: Llanwnda 830562

W.H. JONES
TRYDANWR

Green Bank
Stryd Fawr
LLANBERIS

FFON:
LLANBERIS 871470

Contractau
Weirio Tai

Cawodydd Trydan
ac ati

VSGOL DOLBAOARN
Ar ddydd Marcher, Rhagfyr 10, 1986
cafodd y Dosbarth Meithrln, Adrsn y
Babanod afr Adran lau ginlo Nadohg
bendigedlg. Dlolchodd y Penneeth
mewn Gofal i holl Staff y Gegin am
beratoi'r wledd ae yn arbennlg i Mrs
o Pritchard am Iywio'r cyfan.
Dymuna'r Staff adferiad buan i Mrs Y
Lovell a oedd yn absennol oherwydd
gwaeledd. Ar 01 egwyl aeth pawb i'r
neuadd i gyfarlod dau Sion Corn yn
rhannu anrhegioh gwerthfawr jawn i
bob disgybl. Rhoddwyd yr anrhegton
gan Adran Llanberis o'r Lleng
Brydeinig. Diolch i Mr Branagan am
drefnu'r cyfan. Y ddau Sion Corn
oedd Mr Ted Morris a Mr lorwerth
Williams yn cael eu cynorthwyo gan
Mr Ted Toleman.
Am 8.45am bore lau, Rhagfyr 11,

cyfarfu yr holl ysgol yn y neuadd i
gael gW8sanaeth boreol arbennig.
CoHawyd un 0 gyn-drigolion y
pentref a chyn-ddisgybl o'r ysgol, set
y diweddar John Raymond Roberts,
a gollodd el fywyd yn Rhyfel y
Falklands. Dymunodd ei dad Mr T J
Roberts i'r ysgol roddi plAt ar y
ddarllent8 I goflo am ei fab. Yn ystod
y gwasanaeth bendithiwyd yr
achlysur gan y Rheithor, v Parchedig
Alun Hawkins. Roedd yr Athrawon,
Mr T J Roberts a'r Gofalwr. Mr W 0
Davies yn bresennol.
Bore dydd Mawrth, Rhagfyr 16

daeth Mr D Edwards, Swyddog
gydag Adran Dlogelwch y Ffyrdd i'r
ysgol i ddiddanu'r plant drwy
ddangos ffilmiau. Roedd y ffilm
gyntaf yn ymdrin a diogelwch plant
ar y ffordd a'r gweddlll yn gartwnau.
Yn 61 ymateb y plant mwynhaodd
pawb ei hun yn fawr iawn.
Am 9.30 fore Mercher, Rhagfyr 17,

cafwyd Gwasanaeth Nadolig yr
ysgol Roedd pawb yn cymryd rhan,

SIBRYDION O'R YSGOLION
o'r Dosberth Meithrin hyd at y
Dosbarth Uehaf.
YSGOL BRVNREFAIL
LLONGYFARCHIADAU i Sharon
Vaughan Williams 6(il) ac Alison
Edwards 6(1)ar gael eu dewis I ganu
yng NghOr lauenctid Cymru. Yn
ystod mis Awst byddant yn canu yng
Nghaerdydd, Aberystwyth, yr
Eisteddfod Genedlaethol ym
Mhorthmadog, ac hefyd ar gyfer y
BBC. Pob hwyl i'r ddwy.
BLWYDDYN YR HENOED: Eleni yw
Blwyddyn yr Henoed, ac ar ddydd
Gwener y degfed ar hugaln 0 lonawr,
bydd cynrychiolydd Helpu'r Henoed
yn dod j'r ysgol i roi sgwrs i
ddisgyblion blynyddoedd un, dau a
thri 8e yna yn rhoi'r cyfle iddynt
gymryd rhan mewn gweithgaredd
noddedig.

Ystafell y Seindorl am 8.00
CHWEFROR18.17: Hannertymoryr
ysgolion.
LLUN, 18: WAUNFAWR: Cwmnl'r
Llechen Las yn perfformlo
pantomeim "Po 'ha I" yn y Ganolfan
am 7.30
GWENER, 20: DEINIOLEN: Bingo yn
Ystafell y Seindorl am 8.00.
LLANBERIS: Ta yr Henoed.
"Bingo a Bwyd" yng Ngwesty'r
Gwynedd am 7.30. Yr elw er budd y
TIm P61-droeddan 15 oed.
SAOWRN, 2': YRARDAL: Eisteddfod
Gylch (dan 15 oed) yr Urdd yn Ysgol
Brynrefail.
MAWRTH, 24: PENISARWAUN: Yr
Urdd - "Bvd Natur" gyda Mr Duncan
Brown.
GWENER, 27: DEINIOLEN: Bingo yn
Ystafell y Seindorf am 8.00.
SAOWRN, 28: YRARDAL: Eisteddfod
Gylch yr Urdd (dan 12 oed) yn Ysgol
Brynrefall;
Ffred Ffransls yn annerch mewn
cvfartod yng Nghanolfan Waunfewr
em 2.00.
Oyddladau I'w coflo
MAWRTH 8: Rhanbarth Arlon 0
Ferched y Wawr yn cynnal Ffug
Eisteddfod yn Neuadd Yagol
Brynrefall.

LLUN, 2: DEINIOLEN: Sefydliad y
Merched.
MAWRTH, 3: BETHEL: Clwb Bro
Bethel.
PENISARWAUN: Yr Urdd.
MERCHER, 4: LLANRUG: Cangen
Plaid Cymru Llanrug a'r Cylch yn
ymweld A Changen Waunfawr.
.AU, 5: WAUNFAWR: Clwb Gwyrfai.
GWENER, 8: LLANBERIS: Te yr
Henoed.
DEINIOLEN: Bingo yn Ystafell y
Seindorf am 8.00
LLUN, 9; BETHEL: Clwb y Rhos.
WAUNFAWR: Y Gymdeithas
Lenyddol - noson yng nghwmnt Mr
Rhodri Prys Jones a Mr ElWYn
Griffith.
MAWRTH, 10: PENISARWAUN: Yr
Urdd-sgwrs gan Mr Selwyn Griffith.
LLANRUG: Merched y Wawr.
MERCHER, 11: BETHEL' Merched y
Wawr - Mr Dewi Tomos yn dangos
ffilm ar y tymhorau
GWENER, 13: DEINIOLEN: Bingo yn

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

• Partiau Renault
• Petrol ESSO a DERV
• Sigarennau a Melysion
.Calor Gas

MAE'R
SAMARIAID
YN GWRANDO,

YN ABBEY ROAD
BANGOR 354646

Gohebydd: Mrs Mary Ff. Roberu,
Cerrlgydrudlon
CYDYMDEIMLWN A Mrs J M
Williams, Penant, Nant Ffynon, ar
golll ei chwaer Mrs Ena Jonas,
Llanrug, hefyd a theulu y diweddar
Mrs Martha Jones (Mattie Gardda
gynt) yn eu profedigaeth
LLONGYFAACHIADAU i Mr Dei
Tomos, Ty'n Pwll a Janice Parry,
Penygroes sr au dyweddiad.
Dymunwn ddyfodol hapus i'r ddau.
LLONGYFARCHIADAU i Mrs Elanor
Old am ennill gwerth £100 0
nwyddau yn Siop Leo, Porthaethwy
ai thasg oedd dyfalu beth oedd
gwerth !lond basged 0 nwyddau.

NANT PERIS

DIOLCH: Dymuna Mrs Dianne
Roberts, 21 Bro Rhos a Mr Bruce
Edwards, Elldir ddiolch 0 galon I'w
ffrlndiau a chymdogion am eu
eydymdeimlad yn eu profedigaeth 0
golli mam yn ddiweddar, sef Mrs F
Edwards, Caernarlon (gynt 0 4
Tan-y-Caa). Dioleh arbennig i'r Parch
W RWilliams am ei gymorth.

Hoffal Dianne hefyd ddiolch i bawb
am eu caredigrwydd tra bu yn yr
ysbyty.
MERCHED Y WAWR: Oherwydd y
tywydd garw ni chynhaliwyd
cyfarlod mis lonewr. Mae lIawer o'r
aelodau wedi derbyn tocynnau raffl
l'w gwerthu erbyn hyn. A wnaiff
pawb werthu eu tocvnnau a dod a'r
arian e'r bonion yn 01 i'r cyfarlod
neaat 08 gwelwch yn dda.

Nos Wener, Mawrth Ged, yn Ysgol
Brynrefall, eynhelir Ffug-Elsteddfod
Merched y Wswr. Dyma restr o'r
eystadlaethau cartref
a) Llythyr Caru
b) Parodi - Dacw Mam yn Owed
c) 10dihareb gyfoes- Gwobr: Cadair
yr Eisteddfod.
Ewch ati I gyd I gyfansoddl.

Mae Merched y Wawr Rhanbarth
Arfon wedl fturflo pwyllgor
Chweraeon Os oes gan unrhyw un
ddiddordeb yn un o'r chwaraeon
yma, badminton dwbl, dominos,
dartiau, tenis bwrdd, nofio dros 50
oed a den 60 oed, pAl rwyd,
gobeithiwn gael '1 fer 0 enwau yn y
cyferlod nes8f.

Cynhelir y cyfarfod nesaf yn yr
Ysgol am 7.30 ar Chwefror 11. Y gwr
gwadd fydd Dewi Tomos yn dangos
ffllm ar y tymhorau.
CLWB BRO BETHEL: Trefnodd Clwb
y Mamau swper Nadolig i holl
bensiynwyr y pent ref yn Festri
Cysegr Cafwyd gwledd ardderchog
ac enillodd lIawer un raffi, ae ni
ddaeth neb oddlyno yn wag law gan i
weddill y mins pels a'r Bara Brith gael
eu rhannu.

Deeth Rovl 0 Gaernarfon i ddiddori
A'i driciau, hefyd cafwyd eitemau gan
Mrs Glenys Griffith a Mrs Rita
Williams, gyda Miss Manon Williams
yn cyfeilio Iddynt.

Diolchwyd gan y Parch W R
Williams. Dymuna'r pensiynwyr
ddiolch yn gynnes iawn i Glwb y
Mamau am y wledd a'r diddanwch.
Pnawn Llun Rhsgfyr 21ain yn y

neuadd, cafodd y pensiynwyr wledd
arall wedi ei threfnu gan Mri John
Pritchard, Steven Williams ac
aelodau gweithgar y Clwb leuenctid.
Cafwyd gwledd yma eto elenl fel y
lIynedd.
Trefnwyd gAm 0 'Bingo' ae

enlllwyd amryw 0 wobrau gan y
penslynwyr.
Dlolchwyd gan Mrs Christison 8

Mrs Bessie Ellis. Dymuna'r
pensiynwyr ddiolch 0 galon i'r
ieuenetid am eu meddylgarwch yn
trefnu'r wledd a'r gwobrau .
CLWB Y MAMAU: Nos Fereher,
Rhsgfyr 17eg, darparwyd Swper I
Henoed y pentref yn Festri Cysegr
gan aelodau o'r Clwb I'w diddanu, fe
ddaeth Rovi, y consurlwr enwog 0
Gaernarfon, ynghyd A Mrs Glenys
Griffiths, Mrs Rita Williams a Miss
Manon Dauncey Williams.
Derbyniodd bob un o/r Henoed oedd
yn bresennol anrheg.

Yn ystod y noson Swper yr Henoed
tynnwyd Raffl Nadolig Clwb y
Mamau a'r enillwyr oedd:-
Twrci - Mrs M E Jones, 13 Penrhyn
Avenue, Bangor; Chwisgi - Robin
Warrington, Wern, Bethel, Sieri -
Claire Hughes, Afallon, Bethel;
Sioeled - H S Jones, Carreg Goch,
Bethel; Btagedi - Mrs M E Jones, 13
Penrhyn Avenue, Bangor; Tatws - M
W Jones, 67 Bro Emrys, Bangor.

Gohebvdd: Geralnt EU., ClIgerran (Portdlnorwlg 870728)
Hoffal'r pwyllgor ddlolch Ibawb a

werth odd ac a brynodd raffl er mwyn
slcrhau IIwyddiant Swper yr Henoed.
YRURDD: Bu plantyr Urdd yn brysur
yn codI enan I Ap61 y Sganiwr dros
gyfnod y Nadolig Bu aelodau 0 GOr
Bethel yn eu cynorthwyo a
chasglwyd £81. Dlolch yn fawr iawn i
bawb am eu eefnogaeth Mae tymor
eisteddfodau'r Urdd wedl eyrraedd
eto. Cynhelir yr Eisteddfod Gylch yn
Ysgol Brynrefail ar Chwefror 21 i
blant dan 15 oed, a Chwefror 28 i
blant dan 12 oed Oherwydd y
tywydd ni chafwyd cyfariod nos lau
1Sfed 0 lonawr.
Nos Wener, Chwefror 27 cynhelir

Noson Goffi yn y Neuadd. Bydd yn
gyfle fel arier i rleni a ffrindiau gael
cyfle i glywed y plant yn canu ae
adrodd cyn mynd I'r Eisteddfod.
CYDYMDEIMLAD: Dydd Gwener,
lonawr 211 bu farw Mr Owen Thomas,
Tyddyn Dlfyr. Estynnwn eln
cydymdeimlad a Mrs Myra Thomas
a'r teulu yn eu profedlgasth.
Dydd tau. lonawr 1Sfed bu farw Mr
Frank Rhys Jones, Tregarth. Brodor 0
Fethel oedd Mr Jones ae yn cvmrvd
diddordeb mawr ym mywyd yr erdal
ae yng nghapel Bethel. Bydd chwith
ar ei al. Estynnwn ein cydymdeimlad
A'r teulu yn eu profedigaeth.
LLONGYFARCHIADAU i Gerwyn
Jones, Eithinog ar ddethlu ei
ben blwydd yn 18oed ar lonawr9ted.
Hefyd Shan W Humphreys, Llwyn
Hudol ar ai phan-blwydd yn 18oed ar
lonawr 30.
LLONGYFARCHIADAU: j lona
Williams, " Tan y Cae ar enedigaeth
merch fach dechrau'r mis.
Longyfarchiadau i nain a tald,
Gwyndaf a Caris.



sicr 0 fod yn bencampwyr eu grn'p
h" ..y; ac Ol:. na fydd j'r Normal guro
Llanerch} medd 0 6 gol i 0 neu welJ
yn y grWp srall, Llanrug fydd ar y
brig. Byddai hyn yn golygu na
f)'ddent yn cyfarfod yn y 'semi', gan
mai'r eynta! 0 bob grWp sy'n
chwarae'r ail yn y Uall.

Mae'r ddau dim yn parhau ar
gop a tabl Cynghrair Gwynedd
hefyd, a siawns ardderchog gan
Llanber i'w chipio. Curo fu eu hanes
y Sadwm diwethaI. 0 3 gol i 1 yn
erbyn LlanerchYl11edd. Trcchwyd
CPGC 0 4 go) i 1 gan Llanrug. ond
colli'n drwm cto, 0 7 gal i 1 wnaeth
Bethel yn erbyn Dyffryn NantUe.

Prin iawn fU'r gcmau pel-drocd
yn ystod y lair wythnos ddiwethaf.
gan i'r rhew ben i'r meys}'dd fod yn
rhy bcryglus I chy,arac aTnynt, hyd
at v Sadwrn diwethaf.~

Bu cryn gynn¥rTf. er bynny, 0
gwmpa~ )' Nadolig, atr prif bwynt
trafad ymysg ccfnogwyr yr ardal
fu'r ddwy gem rhwng Llanberis a
Llanrug yng Nghynghrair
Gwynedd. Llanbcr fu'n fuddugol yn
y ddwy, a does dadl 0 gwbl mai yno y
mae'r urn cryfaf ar hyn 0 bryd.

Erys y posibilrwydd y byddant yn
cyfarfod elO yn y rownd
gyn-derfynol neu ffernal Tarian
Eryri. Y mae LJanberis yn weddol

II-

Caplen lim dart/au 'Bull' Delnlo/en, 0 W Jones, yh cyflwyno siec i Clarice
Roberts, Cynrychlolydd Pwyllgor Apel y Sganlwr, Pentref Deiniolen. Ysiec am
£325 wedi ei gasglu gan y tfm wrth chwarae dartiau am ddeuddeg awr yn
dd,-baid.
Mae'r hogiau wed, gwneud yn dda ers iddynt fynd yn 61i',gynghrair da;r

blynedd yn 61,wed; eael dyrehafiad pob blwyddyn ae y flwyddyn yma yn yr
adran gyntaf, yn a;1o'r brig.

TARO'R IBULL'
I GAEL SGANIWR

Adroddiad H P Hughes
Yng nghyfarfod bJynyddol Cymdeithas Bysgota Seiont, Gwyrfai a Llyfni, a

gynhaliwyd yn yr Institiwt, Caemarfon, ar yr 11fed 0 Ragfyr, 1986, fe benderfynwyd
ar y pnsiau canlynoJ am y tymor 1987:
Oedolion am dymor lIawn: £50
Aelod Ileal os pryrur cyn 1.3.87: £30
(hyn yn cynnwys y tal stOCIO 0 £2)
Plant, rymor lIawn (yr holl ddyfroedd): £10
(Fe'i seilir ar draean 0 ffl yr aelod lleol 0 hyn allan)
Oedolion - yr holJ ddyfroedd am bythefnos: £30
Oedolion - yr holl ddyfroedd am wythnos: £20
Oedolion - yr holl ddyfroedd yn ddyddiol: £6
Oedolion - dyddiol (Llyn Padarn a Cwellyn yo unig): £3
Plant - dyddiol (llyn Padarn a Cwellyn yn unig): £1.50
Etholwyd y canlynol yn Swyddogion y Gymderthas am 1987:
Llywydd: \1.r Aled Evans. gynt 0 Gwm y Glo;
Is-lywyddion Anrhydeddus: Mri A Huxley Jones; 0 Evans; A D Griffiths;
Cadelrydd: Mr M M Jones, Penllyn;
Is-gadelrydd: Mr John Allam, Llanrug;
\:'sgrifennydd Anrhydeddus: Mr H P Hughes, Bethel;
\'sgrifennydd Cofnodlon: I\1r K Hughes. Caernarfon;
Tr)SOf)dd Anrbydeddus: Mr M Harris, Fehnheli:
Aelodau'r Pwyllgor fydd:
A Roberts, Llanddeiniolen, Ll A MJones, Caernarfon: H Jones. Groeslon, C Hope,
Caemarfon; 0 Evans, Bontnewydd; C Hasson. Caernarfon. yn ogystal a dau aelod
newydd, ef Kevin Lewis, Penygroes a Norman Dooley. Caernarfon.
Yr Ymddiriedolwyr fydd: Mr W Lloyd Hughes. Waunfawr; Dr Noel Roberts,
Cacrnarfon a Dr R GOwen, Penygroes.

Yng nghystadlaerhau 1986 daeth W H Owen yo gyotaf ac yn ail ar Padarn, a F B
Jones ar C\\eJ!\·Il .•

Penderfynwyd at ~r atodiadau a ganlyn i reolau a cbyfansoddiadau y Gymdeithas.
(a) PIc C) Ieiria'r rhcoluu at) niter mwyaf 0 bysgod y caniateir eu daJ mewn diwrnod,
golyga'r diwrnod hwnnw unrhyw gyfnod 0 24 awr
(b) NI chaniateir dal m\\} nag 8 pysgodyn mewn cyfnod 0 24 awr (ag eithrio'r
(orgoch)
(c) I Dim ledgeirio () gwbl ar 61 cytnos.

2 Ar adegau craill, bydd yn rhaid I bob 'sgotwr, os bydd cars iddo wneud hynny
gan 'sgot« r arall, ) madael ati afle ymhen chwarter awr 0 dderbyn y cais.

roedd cyn-ddisgybl o'r ysgol yo
aelod o'r tim, sef Brian Glass 0
Lanberis. Cawsant eu nodm gao
'Ski Blue Sky'. Yo ystod y Pasg bydd
eyne iddynt fynd iCowmayeur yn yr
Eidal igystadlu unwaith em, ond yn
gyntaf mae'n rbaid iddynt gael eu
noddi.

Ar 01 gwyliau'r Nadolig aeth tri 0
ddisgyblioo yr ysgol sy'o aelodau 0
dim sgio Cymru i gystadlu yng
Nghampwriaeth Alpaidd Prydeinig
yn Fulpnles yn Awstria. Y
disgyblioo oedd Mathew Ingle a'i
frawd Philip 0 Ddinorwig, a Michael
Wroe 0 Wauofawr. Yo ogystal,

SGIWYR YSGOL BRYNREFAIL

CYSTADLEUAETH P~L-DROEDLLANRUG
OND PRYD?

Daeth clip 0 dudalenau chwaraeon }' Caernarfon and Denbigh j'm S)lw yn
ystod y mis, drwy law Mr CesiJ Williams, Llanrug, ae )nddo «if adflas o'r
nosweithiau a'r Sadyrnau hynny)n)r Harpsn fyddai bl")d)r holl ardaJ yo
ymdroi 0 gwmpas cystadJeuaetb pel-droed Llanrug.

Ni wn os mw hon oedd yr unig gystadleuaeth o'i bath yn yr ardal, ac ni wo
yehwaith yr union Owyddyo y eyfeiria'r adroddiad ati. 'Sgwn i os bydd
eraiJJ, yn ogystaJ a CesiJ Williams, yn darUeo y p,,·t yma, ae yn rodJon adrodd
rhai o'u hatgofioo wrtb y Golygydd Chwaraeon. 8yddai hen ddarluniau o'r
timau a enwir 0 ddiddordeb hefyd. mawr i 'Rhen Bar' fel y'i gelwid, ae

Mae'n amlwg o'r adroddiad mai {e'i disgrifir fel un 0 ehwaraewyr
cysladleuaeth 'knock-ouL' ydoedd, gorau'r aIda! yn ei ddydd. Yn wir,
ac i'r holl chwarae ddigwydd dros adroddir i wylwyr ofyn iddo yn
gyfnod 0 ddau ncu dri olis. Timau 0 ystc)d un otr gemau os mai gwir
wahanol bonciau yo y chwarcl oedd ydoedd ei fou yn daid. atcbodd
y mwyafrif o'r cystadleuWYT. ond fe ynlau, gan b\\'yntio at aelod pen
enwir hefyd dimau 0 Ddelniolen. moel o'i dim, "Ydw, a dacw un o'm
Clwt-y-bont, Glasgocd. Cwnl-y-glo. metbion". Mae'n ymddangos fod
Llanberis. Bethel. Seion. cyfartaledd oed y tim hwn dros
Rhostryfan. Crosville a thim 0 M ddeugain!
Molor"i, lJanrug Yn anffodus, ni dda\\"r adroddiad

Mac'r cl1wau a fabwysiadYt-yd gan a chanlyniadau'r g~slauleuaelh
y rhain yn hynod 0 ddiddorol. py,)' \' m hell a c h n a . r row n d ia u
ar w)'neb )' ddacar oedd Bognar C) n-derf) DOl. ~1ae'n ) mddango
Hoohgans. Myslery Squadron. Nt!w fod \ r Old omrad "edt enniD eu

*Y()rk BI()()dhounds, Bulldogs. lIe}n} ffeinal. ac mal rhwng ..
Happy Losers a Mills Tigerettes Bulldog a [) 1 "I Y ch\\arae\\')d}
(cyCeiriad at Dr Mills. efeDai. ~ bu '--emi' arall.
nuer 0 erthyglau arno ar dudalen 61 O~ rh) \\'Un }'n co lo'r rfelnal,
yr Eco yo y gorffennoJ?) Enwyd Pw,' aeth n'r tl\\ ? ""di'r tlw neu
craill ar 61 timau blaenllay.· g\\panargacloh)d)n)rarJal?''t'm
cynghrair Lloegr: Arsenal. mhle chwaracid )' g~mau?
Sheffield Wendesday a Bolton Dcy.·ch. ~ rhat ) '0 cofio,
Wanderers. Mae'n amlwg fod cysylltwch n'r Eco cr m",)n ini gael
Caerdydd a tu dilynwyr yn y diwedd y stori. Dc" gw ir ) n ) stori
Gogledd. gan i Cardiff. Cardiff XI a mai'r fft am gael C)stadlu l>cJd un
Cardiff CilY gyslacllu. dywarehen j'y,. go od ar ) lIain 0

Gwn mai tim 0 Gwm-y-glo oedd fiaen y g61 pIe roedd C)mainl 0
yr Old Comrades, gan fod Cesil a'i dreulio wedi bod? Paham, os gwir y
dad. H Parry Williams )'n aelodau chwcdl, y bu'r Gymdeithas
ohonno. y mab vn gal geidwad a'r Bel-droed yn ceisio rhoi terfyn ar y
lad ar yr a 'gell dde. Mae canmol gystadJeuaeth?

yw mune yn Iii Allan?
Oafydd Ellis

Wedi gwyliau'r Nadolig, mae Uawer obonom yn teimlo'n euog ar 01bwy1a
gormod 0 bwdin 'Dolig a stwffto gormod 0 bethau da.

Mae modfeddi wedi eu hychwanegu ar y canol, ae mae'r unigolyn yn
teimJo'n euog wrth edrych yo y drych a gweld ei gorfl'gwerthfawr yo bollol
ddisiap; wedyn mae'o addo y caiO' ei gorfT yn 01 i drefn yn y Owyddyn
newydd.

Gall Menter Chwaraeon eich cynorthwyo chi i gyrraedd eich nod. Beth
bynnag fo'ch oed, mae gem sydd yn eich Canolfan Gymuned yn medru
addas j chi. cacl ci haddasu j ateb eich gofynion

Mae Menter Chwaraeon Ardal ac mae deugain 0 bobl drwy
Gwynedd yn cyflogi pobl gyda Wynedd ar hyn 0 bryd yn gweithio j
chyrnwysterau mewn hyfforddi - Fenter Chwaraeon yn trefnu
rhai ohonynt wedi cynrychioli eu chwaraeon i rhwng 1,500 - 2,000 0
gwlad mewn cbwaraeon. Byddai bobl yn wythnosol,
rhain yn medru dechreu clwb neu Does dim rhaid i chi ddod at
gynneu diddordeb mewn gemau yn Fenter Chwaraeon - mi ddaw ein
eich pentref yo rhad ae am ddim. cynrychiolydd atoch chi. Os ydych
Gellir hefyd fenthyca adnoddau yn byw yn ardal Arfon, cysylltwch a
sydd eu hangen i gynnal gemau. Felinheli 670964 (estyniad 245) i
hefyd am ddim. drefnu i'n cynrychiolydd gyfarfod a

Bwriad Menter Chwaraeon (a chi gartref, yn eich rnudiad, neu yn y
genfogir gan Gyngor Chwaraeon gwaith
Cymru) yw cael cymaint 0 bobl i Peidiwch a phetruso. Gall 1987
gymryd rhan mewn chwaraeon fel fod y flwyddyn a allai eich
bo pawb yn cael hwyl a chyfle i ail-gyflwyno i chwaraeon - beth
wneud ffrindiau. bynnag fo'ch oed - gyda'r pwyslais

Byddai Neuadd Beruref leol neu ar wella safon cich bywyd a 'ch corff.


