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Dyma raj o'r golygfeydd
dyffryo Pens a Seiont
glawogydd trymaf a
draffertbioo
yo y fro.
ddioddefodd effeitbiau'r
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CYNNIG I WRTHOD
DATBl YGIADAU CYFNODRANNU YN METHU
"Stryd"? Fawr Llanberis.

It

Oros ben y bont; Llanrug

CADAIR llANRUG
I'R GOl YGYDD

---.::-:

Oafydd Whiteside Thomas, Golygydd Erthyglau'r Eco enillodd gada;r
Eisteddfod Bentref Llanrug a Lowri Angharad Roberts oedd y prif lenor yn
adran yr ifanc. Trowch I dudalen 4 am y cynnyrch a'r canlyniadau.

•

a welodd ffotograffydd yr Eco yrn mbeotrefi
ddydd Sui, Hydref 18. Yo dilyo rbai o'r
gafwyd en tro byd, cafwyd llawer 0
Ein cydymdeimlad a'r nifer ohonocb a
gorlif.

Pris ZOc

Mewn cyfarfod Dawn 0 Gyngor Bwrdeistrer Arron a gynhaUwyd ar Nos
Fawrth, Hydref 20ed t penderfynodd yr aeJodau i beidio a gwyrdroi eu polisi
ar ddatblygiadau "cyfnod-rannu" (time-share),
Cynigiodd y Cynghorydd Neville Hughes, Llandegai fod y Cyngor i
cymunedau gwJedig fel Uandwrog.
wrthod caniatad cynllunio i bob
Caeathro a Llanrug - neu bedair
d a t b l y g ia d cyfnod-rannu.
gwaith poblogaetb
Caernarfon.
Adroddodd ei fod yn anhapus iawn
Gallai datblygiadau
c 'r fath
ynglyn a datblygiadau o'r fath, ac er
danseilio holl ddiwylliant Cymraeg
bod cynlJuniau fel hyn yn ad do dod
a gwaitb i'r ardal, roedd yn amheus a Chymreig yr ardal.
Roedd y Cynghorydd
Glyn
o'r niter 0 swyddi. Dywedodd fod
arian mawr tu cefn i rai o'r
Owen, Llanwnda yn amddiffyn
cynlluniau hyn, ond credai mai
polisi'r Cyngor gan honni fod angen
"wyneb annerbyniol cyfalafiaetb
annog twristaieth yma - a hynny am
gyfnod mwy na'r tyrnor gwyliau
ydoedd. Roedd posibilrwydd hefyd
presennol. Dywedodd fod y gwaith
i ddatblygiadau O'T fath fod yn fodd i
yn cael ei greu, a bod naw gwaith
agor y drws cefn i adeiladu stadau 0
mwy 0 bobJ yn cael eu cyflogi yn y
dai yng nghefn gwlad - nad oedd
dim o'u haugen.
diwydiant
ymwelwyr nac yn y
diwydiant g10.
Wrth
gefnogi'r
cynnig.
Er i gynnig y Cynghorydd
dywedodd y Cynghorydd Dafydd
Neville
Hughes
fe thu .
Thomas. Llanrug fod datblygiadau
penderfynodd
yr aelodau,
ar
o'r
fath
yn
fygythiad
i
gynigiad y Cynghorydd
Brian
Gymreigrwydd ardal. Roedd son
fod rhai o'r cynlluniau yo anelu at
Jones, Cwm-y-glo fod yr hoU
ddogfen
yn ymdrin a pbolisi
godi 150 0 unedau byw, ac os
"cyfnod -rannu' yn cael ei hanfon yn
byddai teuJu 0 4 yn aros ym mhob
uned, a'r unedau ar agor am 50
61 i'r Pwyllgor Cynllunio er mwyn i
wythnos o'r Owyddyn, yna golygai
bawb gael ei thrafod yo fanwl.
hyn
30,000
0
ymwelwyr
(Roedd y poJisi wedi ei lunio gan
di-Gymraeg y flwyddyn 0 fewn
is-bwyllgor.)
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Cwm dan glo. Rhagor a luniau yng ngholofnau'r pentrefi.

DEMOCRA TlAETH
A'R NEWIDIADAU
YM MYD ADDYSG
llETY YN
'STEDDFOD
CASNEWYDD
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ArgraHwyd

gsn Wasg Gwynedd
Ctbvn, Caernarfon

Cyhoeddwyd gyda chyrnorth
Cymdeithas Gelfyddydau
Gogledd Cvmru

SWYDDOGION A GOHEBWYR
GOlYGYOO
NEWYOOION
CYFFREDINOl:
Twrog
Jones.
Pros
Kairon,
Glanffynnon, llanrug (C'fon 4051)
GOl YGYOO ERTHYGLAU:
Dafydd
Whiteside
Thomas,
Bron-y-Nant. Pontrhythallt, Llanrug.
(C'fon 3515)
GOl YGYOO NEWYODION PENTREFI:
Amranwen
lynch,
Gwyddfor,
Penisarwaun (llanberis 870575).
GOl YGYDO CHWARAEON: Dafydd
Evans, Sycharth,
Penisarwaun
(llanberis 872407)
DYDDIADUR Y MIS: Mrs Olwen
llywelyn. Pant Afon Bach, Llanrug.
(Waunfawr 200)
FFOTOGRAFFYDD: Gwyndaf Jones.
60 Glanffynnon, llanrug (C'fon 4669).
Gwyndaf
Hughes,
Glasgoed.
llanrug. (C'fon 77263)
TREFNYDD HYSBYSEBION: Jonn
Roberts. Scow Gwvn10n llanrug
(e fOil 5605)
TREFNYDD GWERTHIANT: Arwyn
R()l)prts. Hafle. Ffordd yr Orsaf
Llanruu (C'f()1) 55101
TREFNYDD ARIANNOl:
Gororlwv
I h'lJhc::..
L.t!1Irl0g, 14 AtOll Rtlos.
ll<-lnrtl!) (C'fon 48391
TREFNYDD GWERTHIANT POST:
Mrs E. Whiteside Thomas, Dolwar.
Llanrug. (C'fon. 4778)
GOHEBWVR PENTREJ:I: 0vnla'. bobl
• gV~yllll' D .lhw vn eJch :1ldaloedd.
BETHEL
Gt'rCflllt EllS. Cligeran
(PulldlllOIWIl 670116)
BRYNREfAll:
M.ss lowrl
Prys
Roberts, Godre'r Coed 870580.
CAEATHRO: Mrs Beryl Roberts,
Gerallt. E,w Wen_ (Caernarion 3536)
CEUNANT
1I(t1l
Parry
Morwel.
rWCllIllrdwr J/1)
CWM-Y-GlO: Mrs Iris Rowlands,
Giarafon (Llanbens 872275)
DEINIOLEN: W.O.W.lllams 6 ~hyd
fadog. De.nlolen (llanbpfls 871259)
OfNORWIG: Mr D J Thomas. 8 Maes
Eilian. (870773)
LLANBERIS: lola Sellers, 13 Dol
Elidlr. llanberis.
lLANRUG:
Mrs Gilljan Morris.
Annedd
Wen,
Tal y-bont.
(Caernarfon 76075)
NANT PERIS: Mrs Mary Ft. Roberts,
Cerrlg-y-drudion,
Nant. Peris.
(871327)

Annwy/ O/ygydd,
Ar hyn 0 bryd mae dig on 0 ddewis
rh wng gwestal
ucb et-e et ae
ystafelloedd
mewn
neuaddau
preswyl
ar gyfer
Eisteddfod
Casnewydd. 'Rydym wedi mentro
diogelu 800 0 ystafelloedd
yn y
neuaddau,
ae mae rheolwyr
y
neuaddau braidd yn bryderus na
fyddwn yn gwneud defnydd Ilawn o'r
adnoddau.
Rhaid i ni ystvned angen y
eolegau i ddioge/u incwm, felly
bwriadwn dorri i lawr er y nifer 0
ystafelloedd sydd wrth gefn. Os
ydych am Ie mewn eoleg, anfonwch
yn ddioed
am ffurflen
gais, a
chofiwch flaendal 0 ddeg punt y pen
pan ddychwelir y ffurflen.
Mae niter yn golyn am dai hal er
osod yng nghysgod y pafiliwn. Dim
gobaith. Nid yw tai haf yn brobelm
yng Nghasnewydd I
Luned Tudno Jones,
(Ysgrjfennydd Llety)
Swyddfa'r Eisteddfod,
Moderator Wharf,
Rhodfa'r Brenln,
Casnewydd,
Gwent.
NP9 1EX

"HEN
DDARANS"
Annwyl Olygydd,
Cyfeiriaf at rifyn Hydref o'r Eco,
Tudalen 8 yn gofyn os oedd unrhyw
un yn adnabyddus. Mae ewythr i mi,
set Mr W.H. Williams, neu fel y
byddai pawb yn ei adnabod - Wil
Penny, yn dal y ~wpan yn. y lIun.
Roedd ef yn 8. ddydd.8U
yn
bAI-droedfwr campus yn 01 beth a
glyws.s. 8rawd imam
ydoedd, y
ddau wedi ein gadael bellach ond yn
dal yn annwyl iawn yn y eof 0 hyd.
Byddat yn cael yr Eco ar 01 i
ewythr arall imi ei ddarllen, set Aled
Owen ae ar 01 i mi ei ddarllen, mae fy
chwaer Stella yn ei gael. Mae
teithiau'r Eco yn mynd yn bell iawn,
bydd Nansi fy chwaer yn ei dderbyn
yng Nghanada yn gyson gan gyn
athro Ffrangeg Ysgol 8rynrefail, Mr
Davies sy'n briod 0 Nonsi 0 lanberis.
Gwelwch felly mor boblogaidd yw
eich papur bro, ae at gronfa i'w
gynnal 'rwy'n anfon y siec yma am

£5.
Yn gywir iawn,
Mrs Edith Williams,
Bron Rhiw
Chwilog,
Pwllheli.

TAN-Y·COED
MISS Megan
HlIIllphrrvs
4 Tal Tan-v-coed
(LldnberlS 8700301
WAUNFAWR. Mrs G Jones Ahand.r
Mwyn (Wallnfawr 6261

HANES
CERDD DANT
AnnwylOlygydd,
Tybed a fyddwch
cystal
i
chyhoeddi'r
I'ythyr
hwn yng
ngholofnau eieh papur bro, yn y
gobaith y bydd rhei o'ch darllenwyr
yn barod j'm eynorthwyo.
Yr wyf ar hyn 0 bryd yn gwneud
ymchwil i hanes canu gyda'r tannau,
- 98n ganolbwyntio'n
.rbennlg «Ir
hanne, eynta'r ganrif hon. TUB
diwedd y glnrif ddiwethlf, bu bron
i'r hen grefft 0 'glnu penillion' farw
o'r tiro Yn ffodus, gor-oesodd yr hen
gelfyddyd Ir ambell aelwyd ae mewn
embell fro, ae yn ystod ein canrif ni,
gwelwyd
adfywiad
sydd wedi
parhau hyd heddiw.
Byddwn
yn
croesawu
gwybodaeth
am
unrhyw
ddatgeiniaid neu osodwyr oedd yn
ymhel A'r gelfyddyd yn eich erdal chi
yn ystod y cyfnod 1910-1930. Os oes
gennych
unrhyw
wybodaeth
amdanynt ac am y dylanwadau a
roddodd
iddynt
eu diddordeb,
byddwn yn gwerthfawrogi
derbyn
galr gennych.
Yr eiddoch yn ddiolchgar,
Aled L. Davies
'4 FFordd Argoed,
Yr Wyddgrug,
Clwyd. CH7 IIY

Cyfarfod Tachwedd
Nos Fercher, Tachwedd 18ed
Neuadd Waunfawr am 7.30 p.m.

Y RHIFYN NESAF

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR

Darlith gan
TREFOR MOWEN

Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
NOS IAU TACHWEDD 26
Oeunydd i law'r
golY9yddion perthnasol
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Annwyl Olygydd,
Eleni fe gynhelir diwrnod 'Plant
Mewn Angen'
y BBC sr dqydd
Gwener y 27ain 0 Dachwedd. Bu
heelioni'r Cymry ruag at vr achos y
Ilynedd yn ddigon 0 ryfeddod ond y
peth pwysieaf yw i blant anghenus
elwa Ilawer o'r caredigrwydd. Tybed,
drwy golofnau'ch pepur bro, allwn ni
ofyn i'ch darllewnyr
ddechrau
meddwl am ffyrdd 0 godi arian at yr
achlysur eta? Un peth, efallai, y
dylem ni ei danlinellu yw bod croeso i
unrhyw swm, 0 geiniog i bunt, 0
ganpunt i filoedd ac mae pob un
geiniog yn mynd at y plant.
as vr ydych am fwy 0 fany/ion,
cysylltwch a John Trefor, Caerdydd
610061 estyniad, 2040.
Mae er blent mewn angen eich
angen chi.
Yr eiddoch yn gywir,
Helen Evans (Ysg),
pp Gwyn Griffiths,
Uw c b Swyddog
y Wasg
a
Chysylltiadau
Cyhoeddusrwydd,
Cymru.
Canolfan y BBC,
Llanda"
Caerdydd.
CF52YQ

CYMDEITHAS HANES
BRO ECO'R WYDDFA

PENISARWAUN: Mrs Ann Evans,
Sycharth, (llanberis 872407)

NOS FAWRTH
TACHWEDD 17
os gwelwch yn dda

PLANT MEWN
ANGEN

Annwyl Olygydd,
Yng Nghynhadledd y Tortsid yn
Blackpool
dywedodd
vr
Ysgrifennydd
Addysg
na fyddai
gwrthwynebiad
vn ei rwystro na
pheri iddo oedi cyn gweithredu el
botisieu. Nid oedd ganddo fwriad i
newid ymrwymiadau
maniffesto'r
Torieid sc ni fyddai'n vstvried ond
cynigion cydnaws [J'i gynl/unlau ef ei
hun.
Yn yr Etholiad Cyffredinol dim
ond 42 y cant o'r p/eidleiswyr
a
gefnogodd
y Torteid a 'does dim
tystiolaeth fod addysg yn ffactor
allweddol yn eu hethol. Os gWlr mai
amddiffyn
oedd bwgan Llafur, fe
drodd Ilawer at y Tortetd er gwaethaf
eu cynigion addysg. P'run bynnag,
oni dylem
ddisgwyl
i unrhyw
Iwyodraeth ddemocrstsida roi sylw i
farn yr awdurdodau Ileal sy'n gorfod
gweinyddu
addysg,
y cyrff
proffesiynol
yn y maes a barn y
cyhoedd yn gyffredinol? Sa wI gwaith
y clywyd Aelod Seneddol yn dweud
mai ei waith er 01 cael ei ethol yw
gwasanaethu'r gymdogaeth gyfan ac
nid ei blaid ei hun?
Mewn democratiaeth, wrth gwrs,
derbynnir
hawl y 51 y cant i
lywodreethu dros y 49 Y cant yn
ecbos materion dydd i ddydd. Y mae,
fodd bynnag, i gynigion Mr. Baker y
fath oblygiadau cyfansoddiadol
fel
na ddylid eu gweithredu hyd yn oed
mewn gwlad gyda chyfansoddiad
ysgrifenedig,
heb gonsensws pur
eang, heb son am drafodaeth
drylwyr. Yma nid oed cyfansoddiad
o'r fath ac y mae cynnwys
y
cynlluniau
ynghanol
bagad
0
gynigion
maniffesto a gefnogwyd
gan 42 y cant yn unig o'r etholwyr, os
hynny,
yn sylfaen go simsan i
weithredu
newidladau
mor
bellgyrhaeddol.
Yng Nghymru bu gennym ein
system addysg unlgryw efn hunain
ers bron
i ganrif.
Fel aelod
Annibynnolo
Gyngor Sir nas rheolir
gan unrhyw blaid wleidyddol apeliaf
ar
Mr.
Peter
Walker,
ein
Hysgrifennydd
Gwlado/, i efelychu
gwrthwynebiad
ei gyd-Geidwadwr
Dr. David MuHet, Cadeirydd Pwy/Igor
Addysg etholaeth Mr. Walker ei hun.
Yng Nghymru gwrthododd dros 70 y
cant y maniffesto
Ceidwadol ac
'rwy'n credu y byddai'r rhan fwyaf 0
aelodau
Tori'aidd ar Bwyllgorau
Addysg yn cefnogi Dr. Muffet.
Yn y Gymru Wledig a'r eymoedd
nid oes unrhyw system a fyddai'n
debycach 0 roi i rieni well dewis
ysgolion neu well cwricwlwm
na'r
hyn
a ddarperjr
Iddynt
gan
gynghorwyr
sy'n gorfod ateb i'w
hetholwyr bob tro y eerddant I lawr y
stryd. Yn anad dim dylai Mr. Walker
golio fod Cynghorwyr
hefyd yn
gynrychiolwyr
etholedig
a
ddewiswyd
trwy'r
un broses ag
Aelodau Seneddol, er bod Iddynt
swyddogaethau
gwahanol. A phsn
etholir
Cynghorwyr
Sir, mae'r
pleidleiswyryn
Ilawertebycach 0 fod
yn meddwl
am addysg
nag
amddiffyn,
treth
incwm
neu
ddiweithdra.
Yn gywlr,
A. Robertson,
Cadeirydd Cyngor Sir Gwynedd.

Cyn guradur Amgueddfa Sain Ffagsn
II

Agweddau ar Fywyd Gwerin"
Croeso i aelodau hen a newydd.

AR GOll
Ers tri mis, mae cath Iwyd,

ttaed gwyn o'r enw Twts.
Cysylltwch os gwelwch yn dda
Llanberis 871541. Diolch yn tawr.
heto

a

Y CYLCH TAN CELTAIDD

SUT I VSGRIFENNU LLVTHVR
Ni fydd gan neb esgus bellach i beidio ac ysgrifennu pwt 0 lythyr, gan fod
llyfr bach newydd ei gyhoeddi gan Fudiad Cefn yn cynnwys esiamplau
hwylus 0 bob math 0 lythyron, ar gyler bob achlysur. Mae'r Ilyfr 'Sut i
Ysgrifennu Llythyr' gan D. Arion Rhys sy'n ddartithydd yng Ngholeg
Pen c raig, Llangefni, Ynys Mon, wed; ei gynllunio i roddi hyder i bobl
gyffredin ifentro ysgrifennu Ilythyron Cymraeg at gyfeillion ac at eraill. Ceir
cyfurwyddiadau dwy-ieithog yn y Ilyfr i helpu dysgwyr i ddechrau
ysgrifennu, ac yn y cefn mae tudalen ar sui i ysgrifennu sieciau gyda'r geiriau
cywir ar gyfer pob ffigwr. Dangosir hefyd sut i gyfarch. pawb, 0' r Archesgob
i'ch cynghorydd Ileol, mewn llythyr, ac mae'r ychydig dermau busnes
Cymraeg yn werthfawr i bawb sydd am wybod y gwahaniaeth. rhwng 'nodyn
cludiant' a 'nodyn cludo',
Mae'r awgrymiadau ar sut i baratoi llythyr cais am swydd a sut i ysgrifennu
llythyr busnes 0 ddiddordeb arbennig i fyfyrwyr mewn ysgolion a cholegau,
tra fod yr enghreifftiau 0 lythyron diolch, derbyn gwahoddiad, llongy larch a
chydydeimlo 0 werth i bawb. Bydd y Jam sy'n ysgrifennu llythyr i'r ysgol
wedi salwch plentyn yn falch iawn hefyd o'r rhestr enwau salwch a'r esiampl
o lythyr a geir yma yn y llyfr. Mae un dudalen yn y llyfr yn egluro sui i baratoi
agenda pwyllgor, a sui i fynd au i alw cyfarfodydd a bydd hyn 0 gymorth i
bob ysgrifennydd cymdeithas leo I. Pris y lyfr yw un bunt yn unig, ac mae ar
werth yn eich siop lyfrau Ileol.

T~ ARALL I
NANT GWRTHEYRN
Annwy/ Syr,
Mae Cy/ch Cinio Aberystwyth
wedi tensia ape/ tuag at adenwyddu
ty yng
Nghanolfan
laith
Nantgwrtheyrn.
Agorwyd
y gronta
gyda
chyfraniad 0 £500 yn y gobaith bydd
Cylchoedd Cinio erai/I ledled Cymru
yn ymuno yn yr ymgyreh ec yn helpu
i gyrraedd y nod 0 £10,000.
Gan nad
oes yna gorff
cenedlaethol yn gweithredu ar ran y
Cylchoedd
Cin;o b yddwn
yn
gwerthfawrogi eieh eydweithrediad i
dynnu sylw at yr ymgyrch hon. Prin
bod angen pwysleis;o pwysigrwydd
menter
fawr Nantgwrtheyrn
i
aelodau'r Cylchoedd Cinio. Byddai
adnewyddu
ty arall yn hwb
sy/weddol i'r gwaith yno.
8yddwn
yn gwerthfawrogi
celnogaeth 0 bob rhan 0 Gymru j'r

Eisteddfod Genedlaethol
Casnewydd 1988
Testunau Ychwanegol yn
yr Adran Lenyddiaeth
1. Casgliad

BANGOR
354646
,
•

..

_

da.

Mrs Violet Jones, Stevenage (er cof

YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD

-L-

Dyma lyfryn i bob un sydd a
diddordeb
mewn trenau ac yn
arbennig i'r saw1 sy'n ymddiddori yn
hanes l'heilffyrdd Gwynedd.
Nid gwaith swmpus academaidd
mohono, ond yn hytrach Uyfryn 48
tudalen
yn cynnwys rhagair,
nodiadau cyffredinol, 5 map clif, 4
pennod fer, ddifyr a 70 (ie
saithdeg!) 0 ffotograffau du a gwyn.
Ryset ragorol i sicrhau gwerthiant

i'r canlynol am eu rhoddion
tuag at gronfa'f Eco;
£5 Mrs A.W. Hughes, Llanberis;
Mr a Mrs Rodney Jones, Stevenage;

SAMARIAID

Ernad yw'r Clwb yn cyfarfod yn ystod misoed yr haf, bu nifer o'r aelodau yn
brysur. Bu Aled Jones, Andrew Kettle. Elwyn Parry, Haf Owen a Myfanwy
Jones yn rhedeg ar ran y Clwb 0 Gaernarfon i'r Felinheli yn y Cylch Tan
Celtaidd sef Ymgyrch Clvbiau Ffermwyr leuainc Cvmru i gasglu arian ar
Ymchwil Leukemia Cymru. Mwynhawyd y rhedeg yn fawr a chasglwyd £160 0
arian mewn nawdd gan y Clwb.
Bu Eurwyn Jones yn Pant y Deri, Boncath fel aelod 0 dim Eryri ar gyfer y
rhaglen Pentymora a welwyd ar y Fawrth Hydref 7ed pryd y cymerodd
teledu nos Sadwrn, Hydref 17eg. Er yr aelodau ran mewn gem 0
na enillodd ytim mwynhaodd pawb y
'Stumiau', cafwyd noson hwyliog
profiad a'r hwyl a gafwyd.
dros ben.
Mae'r Clwb wedi ail-ddechrau ers
Bob nos Fawrth mae'r Clwb yn
mis bellach. Agorwyd drwy gael
cyfarfod am 8 o'r gloch yn Neuadd
noson Helfa Drysor drwy bapur
Goffa Bethel. Ar hyn 0 bryd mae
newydd a drefnwyd gan Ellen
ganddom ugain aelod sy'n hynod 0
Hughes, yr ysgrifennydd. Enillwyd yr
ffyddlon ond os oes gan unrhyw un
Helfa gan Haf a Myfanwy. Nos ddiddordeb mewn ymuno a'r Clwb
Fawrth, Medi 29ain Meinir Williams,
mae drws y Neuadd yn agored bob
Cadeirydd y Sir, fu'n dangos sleidiau
Nos Fawrth, felly galwch j mewn.
ar Rali Ewropiaidd Clybiau Ffermwyr
Dim ond un rheol sydd yna mae'n
leuainc yn y Ffindir. Gethin Clwyd,
rhaid j chi fod yn dosbarth 3 yn yr
Trefnydd y Sir, fu'n ein diddori nos ysgol Uwchradd l1eu'nhyn na hynny.

GORSAFOEDD VNG NGWVNEDD - DDOE A HEDDIW

t Diolch

MAE'R

0

,--

RHODDION

am ei phriod Alun Tudur Jones);
Mrs Edith Williams, PwUheli; Mr a
Mrs Inigo Jones, Eilionwy, Llanrug.
£3 Mrs Annie Jones, Paradwys,
Gaerwen; Miss Mary Owen, Hafan
Elan.
£2.20 Oi-enw.
£2 Dylan Price Williams, Cae'r
Bythod,
Penisarwaun;
Di-enw,
Deiniolen.
£1 Mr a Mrs D Morris., 7 Rhes
Deiniol, Deiniolen.

CLWB FFERMWYR IEUANC CAERNARFON

gerddi a phenillion 0
bapur Ileol unrhyw fro neu ardal.
2. Ysgrif olygyddol, heb fod dros 300
o eirieu, sr gyter rhityn Ebrill 19880
unrhyw bepur bro.
3. Dyddiadur,
dros gyfnod byr,
person diweitb.
4. Beirniadaeth ar raglenni plant S4C.
5. Hanes un teulu, neu unigolyn, a
ymfudodd 0 Gymru i Awstralia.
6. Cyfrol - Detholiad 0 nodiadau
golygyddol
y ddiweddar Jennie
Eirian Davies.
7.
Mynegai
i gyfrolau
Cyfansoddiadau a Beirniadaethau
Eisteddfodau Cenedlaethol Cymru
yn ystod y ganrif hon.

Apel hon.
Yn gywir,
Wynne Melville Jones, Cadeirydd
Graham flees, Ysgr;fennydd
6 Cae Wern,
Glanwern,
Borth,
Aberystwyth.

.

Aled yn derbyn y Fflam Dan oddi wrtb Maer Caernarfon, Mr Huw Edwards ar
ddeehrau'r daith 0 Gaernarfon. Gyda hwy mae Haf, Elwyn ae Andrew.

•

Kenneth
Wyn Robinson,
dirprwy bennaeth ysgol y Groeslon
yw'r awdur ac Ifor Pritchard sy'n
gyfrifol am y lluniau pen ac inc sy'n
cyfrannu at ddiwyg y Uyfr.
Ymsyg y lluniau diddorol mae
un 0 orsaf Pontrhythallt yn 1964 yD
dangos fod popeth yn ei le er tod y
'gangen 0 GaemarfoD i Lanberis
eisoes wedi cau.'
Cyhoeddiadau Mei, Penygroes
yw'r cyhoeddwyr ac mae'r llyfr yn
fargen am £1.75.

Gorsaf Pontrhythallt yn 1964, a'r
gang en 0 Gaernarfon i Lanberis
eisoes wedi cau, er bod popeth yn e;
Ie.

Mae'r bont ym Mhontrhythallt 0 hyd,
ac mae'r orsaf e; huh yn dy preswyf.

• Jig i Atgyweirio Cyrff
• Tiwnio Cryptoh
.MOT
• Ail-Sbreo
.Tracio
• Balansio Olwynion
• Gwasanaeth u

• Cymysgu Paent
• Gwerthu Ceir Newydd
ac Ail-law
• Partiau Renault
• Petrol ESSO a DERV

• Sigarennau a Melysion

.Calor Gas

PerGhennog: EIPI Hughes

ODURDV DOLVDD
GROESLON Ffon: Llanwnda 830562
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LLWYDDIANT MEWN PROFION BEICIO
Gohebydd:
Mrs Gillian
Morris,
Annedd Wen, Talybont. Caemarfon

76075.
CYDYMDEIMLO: Cydymdeimlir a Mr
Ken Smith,
13 Rhos Rug ar
tarwolaeth ei dad yng Nghaernarfon.
HWIORYDD
CAPEL
MAWRr:
Cynhaliwyd cyfarfod 0 Gymdeithas y
Chwiorydd yn festri Capel Mawr yn
ddiweddar. Llywyddwyd y cyfarfod
gan Mrs Jean Davies. Penderfynwyd
i gynnal y Ffair Nadolig ar Ragfyr
3ydd. Rhoddwyd y te gan Mrs N J
Jones, Madryn a Mrs M. Roberts,
Rhes Plastirion.
DYMUNIADAU GORAU am wellhad
buen i Mrs Dilys Jones, Warden
Hafan Elan.
CYDYMDEIMLO: Cydymdeimlir yn
ddwys iawn Mr a Mrs John Griffith
Jones, Ger y Ffynnon, Talybont ar
farwolaeth sydyn eu hunig ferch
Eirwen yn Llandudno.
PENBLWYDD: Llongyfarchiadau i Mr
Tom Jones, 6 Rhos Rug ar ddathlu ei
benblwydd yn 80 oed.
LLONGYFARCHIADAU
i Llinos
Davies, 'Bod Awel' ae Alwen Jones, 2
Nantglyn ar ddathlu eu penblwydd
yn ddeunaw oed yn ddiweddar.
CYDYMDEIMLO: Cydymdeimlir
A
theulu y diweddar Miss Nellie Owen,
Ty'n Rardd a Mrs Ellen Howell, Bryn
Elert yn eu profedigaethau
yn
ddiweddar.

a

DIOLCH GARWCH:
Cynha I iwyd
Diolchgarwch y plant yng Nghapel
Mawr fore Sui Hydret 4ydd. Cafwyd
anerchiad gan y gweinidog y Parch
John Morris. Yr organyddes oedd
Mrs Carys Jones. Cynhaliwyd
cyfarfod gweddi gan y sywddogion
gyda'r nos.
PRIODAS: Priodwyd Carol Anne
Roberts, Gwylfa ae Alan Jones, 26
Stryd Dinorwig, Caernarfon yng
Nghapel Mawr ar Hydref 3ydd.
Gweinyddwyd gan y Gweinidog y
Parch John Morris. Yr organydd
oedd Mr Huw Alan Roberts.
Dymuniadau gorau i'r ddau.
YSGOL GYNRADD: Nos lau, Hydref
1Sed cynhaliwyd
Noson Goffi
Iwyddiannus iawn tuag at gronta'r
ysgol. Cafwyd stondinau, gemau a
nifer 0 rattlau yno. Dyma'r enillwyr:
Pwysau'r gaeen - Mr Gwyndaf
Jones; Enw'r Dref- Michael Hornby;
Anagramau - Mrs Owen, Blaenau
Ffestiniog; Ridl-mi-ri -1. Luned Mair;
2. Helen Jennings; 3. Luned Mair.
Boos ffrwythau - Owain Davies;
Basged Becws Bryngwyn - 1. Iwan a
Nia Griffith; 2. Mr Twrog Jones. Raffl
y Gegin - 1. Caroline Jones; 2. Mrs
Eira Wyn Jones; 3. Deian Roberts.

gwerthfawr
ohoni. Soniodd yn
bennat am y Cynllun Modryb ac
Ewythr yn Arfon. Nid oes neb, ar hyn
o bryd, 0 Lanrug ar y cynllun hwn.
Mae gwir angen lIawer mwy 0
wi rfoddolwyr.
Os am fwy 0
wybodaeth
mae croeso i chwi
gysylltu A:
TIm Cymunedol Anfantais Meddwl
Arlon,
Castle House,
Stryd y Castell,
Caernarfon,
Gwynedd.
FFon C'fon 4121 Est. 2302 neu 2304.
Diolchwyd i Miss Blackwell gan Mrs
Megan Roberts. Mrs Megan Williams
enillodd y rattl. Cafwyd paned a
bisged gan 'Genod' Penisarwaun sef Phylis, Jean, Heulwen, Eileen,
Myfanwy ae Ann. a diolehodd Mrs
Lovatt iddynt. Yn y cyfarfod nesaf
Tachwedd 10ed, bydd Dr. Dafydd
Roberts yn son am y Diwydiant lleehi
a'r Broydd Chwarelyddol". Wnaiff
pawb sylwi fod y cyfarfodydd yn
dechrau am 7 o'r gloch 0 hyn ymlaen.
A wnaiff pawb sy'n dymuno mynd i'r
einio Nadolig yng Ngwesty Gwl!1 y
Llyn ar Ragfyr 8ed, ddod a'r arian i'r
cyfarlod nesaf os gwelwch yn dda 7
CYMDEITHAS
LENYDDOL:
Cynhaliwyd cyfarlod cyntaf ytymor 0
Gymdeithas lenyddol Capel Mawr
nos lau Hydref 15ed gyda noson 0
adloniant gan Gantorion Moriah.
Llywydd y noson oedd Mr J.W.
Owen. Darparwyd lIuniaeth i'r parti
gan ferched y Gymdeithas, gyda
lIuniaeth ysgafn i bawb oedd yn
bresennol. Diolchwyd i'r parti gan
Mrs W.O. Roberts a Mrs N. Lovatt, a
diolchwyd i'r merched am baratoi 'r
bwyd gan Mr O. Davies.
DYMUNI'R adferiad iechyd buan i
Mrs Sally Jones, 29 Bro Rhyddallt
svdd yn Ysbyty Gwynedd yn cael
lIaw-driniaeth ae i Mr Bobbie Jones,
Parc Isaf sydd yn glaf yn yr Ysbyty.
Y GYMOEITHAS UNOEBOL:Nos
Fawrth yr 20ed, gyda Mr Ifor
Williams, Hafan Elan yn lIywyddu,
cafwyd darlith gan Mr William Owen,
Borth y Gest, yn dwyn y teitl "Cyn
Torri'r
Llinyn
Arian."
Cafwyd
mwynhad o'i wrando yn sOn am rai
0'1 atgofion cynnar ar Ynys M6n.
Talwyd diolch iddo gan y Parch Erfyl
Blainey . Yn y cyfarfod nesaf,
Tachwedd 3ydd, disgwylir rhai 0
ddisgyblion Ysgol Brynrefsil, gyda'u

YMDDEOLIAD
ANTI BERYL

Carem ddilch i bawb a gyfrannodd
nwyddau, rhoddlon neu wobrau raffl.
Diolch 0 galon hefyd i chwithau
drigolion y pentref am droi allan i
gefnogi'r noson a sicrhau IIwyddiant.
YMDDEOlIAD: Pob dymuniad da i
Mrs Beryl Thomas ar ei hymddeoliad.
Bu'n gweithio
am dros ugain
mlynedd yng Nghegin yr Ysgol a
dydd Gwener Hydref 16 derbyniodd
hip-pip hwre fawr gan dros 200 0
blant. Gyda hyn cafodd rodd 0 siec ac
anferth 0 gerdyn mawr wedi'i
arwyddo gan bawb. Pob hwyl a
dioleh i Anti Beryll
MERCHED Y WAWR; Nos Fawrth,
Hydref 13eg daeth Miss Dawn
Blackwell atom i sOn am ei gwaith
gyda Thim Cymunedol Anfantais
Meddwl Arfon. Mae hi'n gweithio
yng Nghaernarfon ers lair blynedd
bellach. Hi sy'n gyfrifol am drefnu y
gwasnaethau gwirfoddol.
Eglurodd i ni'r cynlluni~u af gyfe ..
integreiddio
pobl dan anfantais
meddyliol I mewn i'l' gymdeithas a'u
hyfforddl i fod yn aelodau cyfrifol a

4

Plant Safon 4 Y5go1 Gynradd Llanrug a fu yn llwyddtennus mewn pro/ion
medrusrwydd beicio. Gyda nhw mse'r hyfforddwriag Miriam Hughes a'r
Cwnstabl Ceris WIlliams.
hathrawes
Roberts.

cerdd

Mrs

Megan

Y CHWIORYDD: Cynhaliwyd eyfarfod
y chwiorydd pnawn lau Hydref 15ed
yn festri Pontrhythallt, a lIywyddwyd
gan Mrs M Lloyd Williams, hi hefyd
yn dechrau'r gwasanaeth. Cafwyd
sgwrs ddiddorol gan Mrs C.Williams,
Hafan Elan, ar Atgofion Plentyndod.
Oiolehwyd iddi gan Mrs Willaims,
Bod Fair. Rhoddwyd y te gan Mrs C
Williams, Hafan Elan, Mrs A Parry,
Bryn Coch Terr, a Mrs J Roberts,
Elidir View.
PLAID CYMRU: Yn ystod y mis aeth
aelodau o'r gangen i weld y ddrama
"Lie Mynno'r
Gwynt"
i Theatr

Gwynedd, Bangor. Nos Fercher,
Tachwedd 4 fe ddaw Eluned Nickson
i roi sgwrs am dlodi yn y trydydd byd.
Tstun y sgwrs fydd 'Dyheu am
newid". Croesawn aelodau 0 gangen
Waunfawr i'r cyfarfod yma. Atgoffwn
yr aelodau bod tal aelodaeth yn
ddyledus yn awr. Cynheliir cinio
Nadolig y gangen ar nos Fercher,
Rhagfyr 2. Os ydych am ddod i'r einio
a rowch
eich
enwau
i'r
ysgrifenyddion yn ystod y mis nesaf
os gwelwch yn dda.
LlONGYFARCHIADAU
i Mrs
Kathleen Hughes Y.H., Pant Afon ar ei
hethol yn Gadeirydd yr Ynadon ar
Fainc Caernarfon a Gwyrfai.

EISTEDDFOD BENTREF LLANRUG
CANL YNIADAU
EISTEDDFOD Y PRYNHAWN
Gwnio: Safon 1 a 2' 1 Clunk all - luned
Mair Jones; 2. Sunlight a Pigyn Jaqueline Gibbins 8 Iwan Griffiths; 3.
Nicola, Awdlan a Pegl Pin - Nicola
Proudley Williams. Dawn Pritchard a
Sioned Malr Jones. Safon 3 a 4: Posey Nicola Gibbins. Coginio: Babanod canol ac
uehaf: 1. CyfartaI - Catrin Grinvalds ae
Emma Lloyd Davies; 2. Y Llipryn Llwyd Rhys Morris; 3. Siwsn - SteHan Ahys
Evans a Twm Tomato-Gwion twan. Safon
1 a 2: 1. Rwdlan 1- Dawn Pritchard; Bimbo
a Clunk Oil - Iwan Griffiths a luned Mair
Jones; 3. Rwdlan II a Mihangel - Rhian
Green a leuan Green Safon 3 a 4.1. Judith
Glaister; 2. Flash - Morgan ap Gruffydd; 3.
lona Wyn Williams. Tri Dimensiwn.
Babanod canol ac uchaf: 1 Martin Neil
Morris. Safon 1 a 2 1 lleuadwen - Sian
Alaw Jones; 2 Sunlight - Jaqueline
Gibbins; 3. Deilwen - Sioned Malr Jones.
Safon 3 a 4: 1. Posey - Nicola Gibbins.
Ffotograffiaeth: Oed Ysgol Gynradd 1.
Sunlight - Jaqueline Gibbins; 2. Bobi JoDelyth Humphreys; 3. Sali Mall - Delyth
Humphreys. Arlunio: Ysgol Feithrln. ,.
Mark Templeman; 2. Iwan Parry a Tanya

Louise: 3. Sian Angharad a Huw Evans
Dosbarth derbyn: 1. Elin Dafydd; 2. Melerl
Mair; 3. Sian. Heledd a Dewin Dwl- llvr
Morris. 8abanod canol ac uchaf. 1. lona
Wyn; 2. Eifion Pritchard a Nic Nicol- Meilir
Rhys; 3. Gerallt Hughes a Martin Morris.
Saton 1 a 2: t. Dylan Yandell. 2 Amanda
Afal a Clunk Oil - Sioned Malr Jones a
luned Malr Jones; 3. Sunlight - Jaqueline
Gibbins a Nicola Proudley Williams. Saton
3 a 4: 1. Iwan Rhys Owen a lili Lon - Siwan
Eurgain Humphreys, 2. Nicola Gibins a
Spotty a Square Eyes a Popeye - Mathew
Wyn Williams; 3. Iwan Parry - Dwi R61
Idiot, Iwan Grinvalds Rhyddialth' Safon 1
a 2: 1. Twm Twm - Ahlan Medi Green;
2.Loli Rhes - Sioned Mal( Jones; 3 Bryan
Robson - Carwyn Machno Lloyd; a
Plwmsan - leuan Aled Green. Safon 3 a 4:
Carnac - Siwan Eurgain Humphreys; 2.
Bryni - Nicola
louise
Gibbins
Barddoniaeth: Safon 1 a 2: 1. Siwgalw Luned Mair Jones, Safon 3 a 4. 1. Mr
Spock - Dylan Lloyd Jon s. Unawd Ysgol
Feithrin a Dosb. Derbyn: 1. Heledd
Roberts; 2. Sian Green; 3.Elin Dafydd; 4.
Guto. Melerl, Deion. Adrodd Ysgol Feithrin
(parhlld tud 5 cofofn 3)

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

Odydd
Gwener,
Hydref
16
ffarweliodd plant. ei chyd-weithwyr
ae athrawon ysgol Gynradd Llanrug
Mrs Beryl Rhomas a oedd yn
ymddeol ar 61 dros 20 mlynedd 0
wasanaeth
fel eynorthwywraig
amser
cinio.
Derbyniodd
ddymuniadau
da a rhoddion a
cherdyn arbennig wedi ei arwyddo
gan bob plentyn yn yr '(sgol.

a

BWSIAU ARFON
LLANRUG
(ERIC MORRIS)

Ffon: Caernarfon 5115

r

DIWRNOD YSGOL YN Y FLWYDDYN 2050
(Ston fuddugol Lowri Angharad Roberts, y prif lenor ifanc)
Deffrais wrtb i fysedd hir yr haul dreiglo'n dyner ar fy ngwyneb gan fy
nghosl'n gynnes a cbaredlg. Gwenais yn ddioglyd wrth dyrcbJo'n 01 i
waelodlon y pely. Cemais syrthio'n oj i gysgu ond i ddlm pwrpas, roedd
rbaid i mi godi a bJtbau'n chwecb yn barod, byddai ngwersi ysgol yn dechrau
mewn banner awr. Agorais y Uenoi'n led pen agored, tipyn 0 chwitb ydi
gweld y ddaear 0 gwmpas fy ngbartref mor noetb a cbrin wedi iymbelydredd
ddianc o'r atomfa gel'Uaw. Llosgwyd bob tytlant oddi ar y tlr, Uaddwyd rhan
fwyaf o'r anifeiJiaid 0 fewn cylch 0 ugain milltir, gadawydllawer mewn poen
enbyd a ninnau boo wybod yo sicr beth yw pir efYeithiau'r ddamwain
arnom, amser a ddengys hynny.
Cerddais i ffwrdd o'r ffenestr, ac i lawr y grisiau i chwilio am frecwast.
Wrth gwrs tabledi a gawn, gan ein
bodwediarferahwymwyach.Prin
11.30 agorodd
drysau
yw'r cof o'r grawnfwydydd, yr
'autornatig' y ty ag i mewn i'r gegin a
aderwn eu cael j frecwast, atgof yn
rni i gael fy nghinio. Chwiliais
u n i g Y w ' r r h a in g a n f 0 d
drwy'r bwyd powdr yn y cwpwrdd,
ymbelydredd wedi difa rhannau
digon ohono, ond yr un yw'r bias,
helaeth o'r tir, a'r cynnyrch yr neu di-flas a dweud y gwir. Llysiau
arferwn gael ohono.
sych yw prif sylwedd y bwyd, a
6.30 a.m. roedd rhaid i mi fynd buaswn wedi gwneud rhywbeth am
at y cyfrifiadur. Tiwniais i'rn gwersi
gael tafell o'r bara yr arferwn gael
boreol a cheisio canolbwyntio ar lais
pan yn eneth tach. Ond dyna ni,
melfedaidd, di-ffrwt a dill as yr
tywalltais y dwr berwedig ar y bwyd
athrawes. Dynes dal, fain yw'r
a bwyta llond fy mol. Yna cerddais
athrawes, a'i gwallt glas parcbus
i'm gwely'n ddioglyd, byddai gwres
wedi lapio'n gywrain ar ei choryn.
canol dydd yn rhy boeth i mi, roedd
Tydw i erioed wedi cyfarfod y
mor anghyffredin.
Teimlwn fy
ddynes, na dim un o'm ffrindiau sy'n
IJygaid yn trymhau a syrthiais i
yr ardal ac yn cael yr un gwersi. Dim
gysgu.
ond Uun oer ar y sgrin yeti hi i mi.
3.30, gorffennodd
siestar'
Rydw i'n casau ei gweld yn syllu'n
pnawn, ac es yn 01 at y cyfrifiadur er
hy arnaf.
Ei llygaid
tywyll,
gwaetha'r gwres llethol. Bum yn
cyfrinachol a cbyfrwys yn rhythu'n
gweithio'n ddiwyd a phrysur, gan
geg agored a'i spectol yn balansio
geisio tacIo gwaith cartref
y
hanner ffordd i Jawr ei thrwyn, a
djwrnod. Cefais wers arlunio a
oedd yn bigog fel her gwrach. Ei
mwynheais
yn fawr
gyda'r
siwt dynn ddu yn dangos ei ffigwr
dechnoleg ddiweddaraf 0 beintio ar
tenau, esgyrniog
a'i hewinedd
sgrin y cyfrifaidur ac yna'i gael wedi
wedi'u peintio'n rhad a di-chwaeth.
ei ddatblygu mewn unrhyw faint.
Parablai'n ddi-stop gan fy moddi
Y na canodd gloch y drws,
rhifau a symaiu cyrnhleth, ffeithiau
agorais ef yn 'automatig'
gyda
di-ddiwedd a phentyrrau 0 waith
botwm o'r cyfrifiadur j weld mam a
cartref anioddefol. Teimlwn fel troi
dad yn wen 0 glust i glust 0 gael
sianel yn amI, ond dioddef sesiwn
gorffen gwaith yn yr atomfa.
dwy aWI sydd rhaid.
Cawsom bryd sbesiaj 0 ffa soia
8.30, Sesiwn yrnarfer corff
tomato beno ac yna disgyn i
nesaf, byddai'r cerbyd awyr yngalw
feddaldod cadair a diogi 0 f)aen y
heibio
mewn
purn munud.
teiedu. Bu m§n siaradrhyngddom a
Rhuthrais i nol fy ngwisg nofio a'm
chaoodd y Hon un neu ddwy 0
ffyn hoci yn barod a sefyll ar y to i weithiau ond heblaw hynny diog
ddisgwyl fy ffrindiau. Byddem yn
iawn futI noson.
cael ymarfer corff bob bore'n
Uusgais i'm gwely gan feddwl
feuDyddiol, i gadw'r ymennydd yn
mor ddifals y bu'r diwrnod i mi, dim
fywiog ag effro, un peth da am y
byd gwahanol i ddoe a'r diwmod
system addysg, er ein bod yn
eynt. Ond pwy a wyr am fory, pwy
gwybod y galtem gael ein trengi
wyr.
unrhyw ddiwrnod gao ynni niwcliar.
Cyrhaeddodd y cerbyd ar union
amser a l1amais iddo'n falch 0 weJd
RHAGOR 0
fy ffrindiau eto. Teimlwn yn falch 0
GVNNVRCH
gael cwmni diddan, diddorol a
Daturiol y plant yn lIe stiIfni ffug y Buddugol
ar y Gan Rydd yn
cyfrifiadur. Newidiodd pawb i'w Eisteddfod Bentref Uanrug oedd
gwisogedd
nofio a phlymio i Hugh Thomas, 'Gwenallt'. llanrug.
ddyfnder y dwr crisial. Pwll nofio
tanddaearol
ydyw wrth gwrs
Y Steddfod Bentref
oberwydd
effaith gwres diffyg
Fe godwyd Pwyllgor newydd
'ozone' ac ymbelydredd parhaol. -I Drefnu'n Sted~od ni
Oherwydd byn mae distawrwydd
Yr hen un wedi sorri
rhyfedd yn y pwll a chawn deimlad 0 Gan adael dau neu dri.
ymJaciollwyr. Cawsom ambeU ras a
nofiasom gant hyd er mwyn ymarfer
Dewiswyd Beirniad Canu
Miss Puw 0 Flaen-y-Cwm
eio sgiliau. Yna sgrechiodd flip fod
yn rhaid i ni fynd allan. Sychais yn yr Ei heiddo hi yw'r piano
Er bod ei chlyw yn drwm.
ystafell awyr a gwisgo cit yr hoci
dwy ffon. Hoci dwy ffon yw'r gem
Cawn degwch ar yr adrodd
fwyaf poblogaidd yn y byd ar hyn 0 MDo'r FiGeryn ddyn Gall
bryd ac rydym yn gwirioni arni.
Pob Sui yn dweud 0" pulpud
Soniai dad mai yn ei blentyndod ef Does neb yn well na'r lIali.
rygbi
a pheldroed
oedd
y
ffefrynnau; anghyffredin iawn yw'r Wil baeh yn syth fel brwynen
yn canu. Cloch-y-Uan
rheini erbyn rwan.
ProHeswr wadi ddysgu
Wedi cae) gem 0 hoci dwy ffon,
ble mae gennydch ddwy ffon, un i 'Wei', dyna ddywedai flllm.
amddiffyn ac un i ymosod, aethom
Anghofiodd Gwen ei geiriau
ad ref wedi ymladd. Tila iawn oedd y Wrth adrodd y Rhodd-mam
sgwrs af y ffordd adlef a theimlai
Ac yn ei Hwdan gwaeddodd
pawb fei cysgu.
Beth nasaf, "0 go dam".

a

Enillodd Net am gwcio
Chwe sgon 0 aeth yn chwith
Rhai blasus meddai'r Beirniad.
Dan destun Bara Brith.
Ar ganu gyda', tanau
Cynigiodd Ned y Dd61
Yr Alaw wedi gorHen
Ac yntau mhe" ar al.
Oaeth ehwech i'r brig am Awdl
Am ganu can i Ffrainc
Ac yn lie cadair rhoddwyd
Pob un yn fhe, ar fainc.
Cor Meibion yn terfynu
Ac ynddo ferch mewn het
Un cymysg meddai', beirniad
Mae'n 'Equal Rights", medd Bet.

Telyneg: Rhos
Pan bigodd
y nos ei by,
Ar nodwyddau'r barrug,
Ei thrwmgwsg ymlwybrodd
Trwy geginau agored
A lIofftydd diamddiffyn
Glanffynnon ac Afon Rhos.
Yn stond,
Dan ddewiniaeth y s6r,
Fe rewOOd teledai,
Cair, cwn , cathod,
Oynion
Rhag tarfu
Ar y tragwyddoldeb mawr.
Nes i gusan

A dyna'n fyr oedd hanes
Ein Steddfod Bentref ni
Gwneud elw eto eteni
Mewn ffrindiau, hwyl a spri.

Haul y bore
Hysio'r hud,
Gan stwyrio canfasau,
Barwi tegellau,
Ac ail gaethiwo eleeieu
Glanffynnon ae Afon Rhos.

Y limrig buddugol

John Roberts, Bedw Gwynion

Ar lethrau Cefn Ou rhyw ben bore
A phawb yn au gwlau yn y pentre
Roedd Twm ar ffordd 'nol
Wadi andros 0 'Bub C,awl'
A'i drowsus i lawr am ei ffere.

Buddugol ar yr Englyn Ysgafn

Dafydd Owen

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

Siom
Ynhwyr danfonais stori, un farwaidd
At Feuryn, lIith giami,
Wan, herciog - efo twrci;
Hen fol sAl. an ge'ais i.
John Roberts. Bedw Gwynion.

CANL YNIADAU - PARHAD
a dosb. derbyn. 1. MeJeri a Heldd; 2. Elin 8
1010 a Sian; 3. Guto a llvr. Unawd cyn
oedrsn ysgol: 1. Gemma. Unawd Babanod
canol ac uchaf: 1. Lisa; 2. Melfir Jones ae
Einir Roberts; 3. Awen Humphreys; 4.
Michelle. Adrodd Bsbanod oanolac uchaf:
1. lona Williams; 2. Meilir Jones; 3. Gwion
Iwan. Unawd Safon 1 a 2: 1. Rhian; L.
Sioned; 3. lunad;
4. Lunwen. Ellen.
Adrodd Safon 1 a 2: 1. oelyth; 2. Gwenan;
3. Jaqueline. Unawd Cerdd, Dant (Plant
Ysgol Gyn.): 1. Zera Thomas; 2. Llyr Sion
Roberts; 3 Rhian Green; 4. Luned.
Beverley, Siwan. Adrodd Safon J a 4: 1.
lona; 2. Siwan Humphreys;
3. Zera
Thomas. Unawd Piano (safon 3 a 4); 1.
Zara Thomas; 2. Catrin Hughes; 3.
Catherine Griffith. Unawd unrhyw oHeryn
heblaw pres. piano a recorder (Ysgol
Gynradd): 1. llyr Sion Roberts a Rhian
Green cyfartal. Unawd Safon 3 a 4: 1. lera
Thomas; 2. ll9r Sion Roberts; 3. Delyth
Morris.
Unawd OHeryn Pres (Vsgol
Gynradd). 1. Luned Jones. Partl Dawns
Werin (Ysgol Gynradd): 1. Rabscallwns y
Rhug. Parti Moelywn; 2. Partl Disgwylfa.
Troedyn y Llsn; 3. Jac y do. Part,i
cyd-adrodd (Ysgol Gynradd)
1. Y Dinosoriaid. Parti Unsain (Ysgol
Gynradd)
1. Bedw Gwynion; 2 Parti
Annene; 3 Tenoriaid Talybont. Llongwyr
Llong Llanrug.
CYFAAFOD YR HWYR
Rhyddiaith' Blwyddyn 1 a 2 : 1. Lows Lowri Roberts
Barddonjaeth: Blwyddyn 1 a 2: 1. LowsLowrl Roberts; 2. Gwenynen - Nia
Gnffiths; 3. Hyrbi - Nia Grffiths; 4. Snoopy
- Catrin Thomas. Rhyddiaith : Blwyddyn 3
a 4:1. Sybil - Fflon John. Barddoniaeth
blwyddyn 3 a 4: 1. Fi - Bryn C. Jones.
Arlunio: Blwyddyn 1 8 2: 1. 1010 Eilian a
David Gareth Morris; 2. Snoopy - Gatrin
Thomas. Antur - Owain ap GruHudd; 4.
Ceryl Malr. Blwyddyn 3 a 4: 1. Disco DuckAdria" Evans; 2. Fi - Bryn Jones. Agored:
Cywllydd - Oafydd Who Thomas; 2. CeltRonnie Evans. Trj Oimensiwn: Blwyddyn 1
a 2: 1. Blurr - Owain ap Gruffydd;
Blwyddyn 3 a 4: 1. Fi - Bryn C. Jones.
UnaQwd dan 16 oed: 1. Fflon John; 2. ffion
Orwig. Adrodd dan 16 oed: 1 FfiOI1Orwig;
2. Nia Grffith. oeuawd dan 16 oed: 1
Tammy a Lowri. GrWP Offerynol. 1.
pedwarawd
Pres; 2. GrWp Llinynol.
Coginio: Blwyddyn 1 a 2: 1. Moelyn -1010
Ellian; 2. Ouavers- Gwenan Mai r Roberts.
Snoopy-Catrin Thomas; 3. Jabas-Owain
ap Gruffydd.
Rwbsth
- Dyfed
Thomas.Blwyddyn 3 8 4: 1. Disco Duck Adrian Wynne Evans. Agored Merched: 1.
~eulwen - Doris Evans; 2. Martha Anwen Evans, Lili - Olwen Hughes; 3. Ceri
- Menna Williams. Oynlon: 1. Egon a Celt-

fwan Roberts a Ronnie Evans; 2. ClegirDafydd
Who Thomas.
3. Blodyn a
Cadwaladr - John Evans a Idwal Williams.
Gwnlo: Blwyddy'1 1 a 2: 1. Clown - Nia
Griffiths. Agored: Y Gochen - Bethanne
Williams. Gosod Blodau: Agored:
1.
Moelyn - Eryl Roberts; 2. Margiad - Enid
Thomas,
Unawd Piano dan 16: 1. Gwenan Mair
Roberts; 2. Lowri Roberts; 3. Ffion Orwig.
Gwin Cartref: Agored 1. Huwbert Margaret V. Parry; 2_ Lola - Bethanne
Williams; 3. Bethan Mai - Margaret V.
Parry. FFotograffiaeth:
Oed Ysgol
Brynrefail: 1.
Eilian a Disco Duck.
Agored: 1.lslwyn Roberts; 2. Frank Green;
Islwyn Roberts. Gweu a chrosio: Oes
Ysgol Brynrefail: 1. Minim - Gwenan Malr
Roberts; 2. Elan - Ceryl Miar Roberts a
Donna Roberts; 3. Siw. Mabli - Ceryl Mair
Roberts. Agored:
1. Minnie - Ann
Gibbins;2.
Miandan
ae Edafedd Eirianwen Thomas a Helena Parry; 3.
Shiani - Helena Parry. Unawd unrhyw
oHeryn heblaw piano a phres dan 16: 1.
Gwenan Mair; 2. Ffion Orwwig;3. Lown
Williams; 4. Lowri Angharad. Unawd ar
unrhyw offeryn prAs dan 16: 1. Bryn; 2.
Suzanne; 3. Gwion a Sian. Cyflwyno Sgets
dan 16: 1. Y Joban newydd; 2. Yr Ysbryd;
3. Camgymeriad. Unawd Cerdd oant dan
16: 1. Ffion Orwig; 2. Ffion John. CAn
Werin Agored: 1. Ffion Orwig. Dawnsio
Disgo i 9rWP neu unigolyn:
1. Yr
Ysbrydion;
Cystadleuaeth CAn Fodern
Gymraeg: 1. Ffion John.
Beirniadaeth
Testunau
lien
agored:
Englyn: 1. Ap Oafydd - John Roberts.
Englyn Ysgafn: Ap Dafydd - John Roberts.
Telyneg: Ap Oafydd - John Roberts. Can
Rydd: 1. Cae', Bleddyn - Hugh Thomas; 2Glaslyn
- Mrs Butler.
limerjg:
1.
Sanatogen - Oafydd Owen; 2. Bardd
Cocos yr ail - Emrys Owen; 3. Glaslyn Mrs lola Butler. Parodi:1. CCC- Mair lloyd
Hughes; 2. Sanatogen - Oafydd Owen; 3.
Glaslyn - Mrs lola Butler.
Rhyddiaith: Ysgrif: 1. oyfal oonciwr - Mrs
Mair Humphreys. Stori Odigrif: 1. Clegiroafydd Whiteside Thomas; 2. Aelod 0"
Clwb - Mrs Mair Humphreys.
Creu
Brawddeg: 1. £1 oir wobr I Glaslyn - Mrs
lola Butler. Cystadleuaeth Arbennlg i rai
dros 60 oed: 1. Ddoe'n 01 - Mr Robert
Williams; 2. Vr Hen Chwarelwr- Mr Emrvs
Owen.
Cystadleuaeth y Gadair: 1. oafydd Who
Thomas.
Tlws yr Ifane: lowri Roberts
Unawd unrhvw offeryn, dros 16 oed. 1.
David Jacobs. Parti Canu Lleol: 1. Parti Ni;
2. Afon Rhosj 3. Parti llan. Emyn droa 50
oed': 1. Mair Jon&s; 2. Cerldwen Williams.
Deuwad dros 21 oed: 1. Mel1na a Mair.
UnawCS dros 21 oed: 1. Menna

'0'0

5

-

Gohebydd: Mrs G. Jones, Rhandir
Mwyn, Waunfawr 626.
YR EGlWYS: Nos Sui, Rhagfyr Sed,
am 7.30 o'r gloch cynhelir Cyngerdd
yn Eglwys Sant loan. Y tAl mynediad
fydd £1. Bydd elw'r noson yn mynd
tuag at y costau a dreuliwyd yn
ddiweddar
i atgyweirio'r
Eglwys.
Estynnlr croeso cynnes i bawb, a
bydd cyfle ar y noson i weld yr
Eglwys ar ei newydd-wedd.
Ceir
rhagor 0 fanylion yn nes at y dyddiad.
SEFYDllAD
Y
MERCHED:
Cynhaliwyd cyfarfod mis Hydref o'r
Sefyldiad yn Festri Croesywaun 0
dan arweiniad
Mrs Pat Parry y
llywydd. Darllenwyd cofnodion o'r
cyfarfod diwethaf a thrafodwyd
y
materion
perthnasol.
Cynhelir
Cyngor yr Hydref yn Ysgol John
Bright, llandudno Nos Wener Hydref
30.
Cafwyd noson ddifvr iawn gyda'r
wraig wadd, Mrs Mary Vaughan
Jones
yn dangos
sleidiau
o'i
hymweliad a Phatagonia. Diolchwyd
iddi gan Mrs Katie Wyn Jones.
Enillodd Mrs Ellen Jones y raffl a
roddwyd gan Mrs Morfa Evans. Y
Cyfarfod Blynyddol fydd y eyfarfod
nesaf Nos lau Sed 0 Dachwedd.
CRONFA CANOlFAN WAUNFAWR:
Dyma restr 0 enillwyr y Clwb 300 am
fis Medi;- 1. £40 Robert Williams,
Bryn Meurig; 2. £25 Mrs Barbara
Griffiths, 10 Bro Waun; 3. £10Joanne
Gressley, Minafon.
YR URDD: Unwaith eto elen; mae
bron i 500 blant wedi ymuno a'r Urdd
yma. Hyd yma maent wedi mwynhau
noson 0 gemau, cwmni difyr Miss
Angharad Tomos a hwyl a sbri yn
notio yn y Ganolfan Hamdden yng
Nghaernarfon - a dioleh i'r rhieni a'u
cludodd yno. Bydd eystadleuaeth
'Gwrachod' ar Hydref 28ain ac ar Nos
lau, Taehwedd Sed, yn 61 ein harfer,
bydd Coelcerth a Than Gwyllt ary cae
tu 61 i'r Ganolfan am 6.30 o'r gloch a
chwn paeth, creision, a.y.b.i'w cael
yn y Ganolfan wedyn. Croeso cynnes
i bawb.
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL YR
URDD - DYFFRYN NANTllE
AC
ARFON 1990;
Bydd Pwyllgor Waunfawr yn lansio
eu hapel gyda Noson Goffi yn y
Ganoflan, Nos Wener, Tachwedd
13eg am S.30 o'r gloch. Y gwr gwadd
fydd Mr Dei Tomos, Nant Peris, Tal
mynediad 30e a 10e i blant. Bydd
amryw 0 stondinau a byddwn yn
ddiolchagr am unrhyw rodd, e.e.
CDcennau, tEtgsnnau, tombola
a
chynnyrch
cartref.
Mae taregd
Waunfawr yn f2.250 ac os hoffech
gyfrannu trwv gyfamodi, cyaylltweh
a Haydn Jones, Rhandir Mwyn, am
ragor 0 fsnylion.
CLWB 100 PLAID CYMAU: Dyma
restr 0 enillwyr y Clwb 100 am tis
Medi: 1. Edgar Owen, Lloches; J.
Huws Roberts, Pant Teg; 3. Gwilym
Hughes, Tref Eilian.
CYDYMDEIMLWN: yn arw a Mrs
Mary Williams, Tref Eilian, yn ei
phrofedigaeth 0 golli gwr sef Mr
Goronwy Williams.
YN YR YSBYTY: Anfonwn ein cotion
at Mr Joseff Jones. Gadda, sydd
unwalth eto yn yr ysbyty.
ADREF O'A YSBYTY: Da ywdeall bod
y canlynol adref o'r ysbyty ae yn
gwella, sef Mrs Morris lewis, Ty
Newydd, Mrs Barbara Griffith, Bro
Waun, a Mrs Pat Parry, Ffridd Felen.
Dymuniadau gorau iddynt.
llONGYFARCHIADAU:
Mae Mrs
Katie May Jones, Gorwel, erbyn hyn
wedi ymddeol o'i swydd yn Adran
Priffyrdd a Thrafnidiaeth y Cyngor Sir
ar 01 blynyddoedd
maith
0
wasanaeth.
Dymunwn
pob
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hapusrwydd
a iechyd iddi yn y
dyfodol. Daeth y penillion vma i law
gan hen ffrind:
Yn unot a'r rheol
Daeth yn amler i Kate vmeldeol
BrenNnse Swyddfa'r Cyngor Sir
Cyfranodd Iddo wasnleth hir.
Medrus a chydwybodol yn eI gW1ri1h
Hi fu I'w bOl, am ftynyddoedd maith

Er idel gyfarfod .awer crintKh
Dlogel fyddli pob cyfrinach.
Cyflvm eI m~wI a'1tlaw
A'I phlrablu stone di-dlw
Ymwelydd cyson a phlwb mewn tranod
Am gofio pobl, yn w;, ml.'n hynod.
Chwith fVeldhebddi yn 'f Iwyddfl
I', lfanc bydd 'f bwtch vn pari
a chymorth parod, 01 phroflld mllth
Vlgafnoeld lawer diwrnod diIla. 0 walth.
Dew IIi yn _'cr ar yr Ic::hlysur
Atgofion hapul fydd i ti'n gYlllr
8ydded i ti iechyd, a nawen gwmni
Ddymunaf Kate I ti a Dewi.
MERCHED Y WAWR: Cynhaliwyd
eyfarfod eyntaf 0 dymor Merched y
Wawr yn y Ganolfsn nos lau, Medi
24ain. Y lIywydd oedd Mrs Alma
Jones a chroesawodd
bawb i'r
eyfarfod gyda un aelod newydd sef
Mrs Gwyneth Griffiths, Llys Helen.
Roedd yn falch hefyd 0 groesawu
Mrs Katie Wyn Jones ar 61 ei
gwaeledd. Dymunwyd adferiad buan
i Mrs Betty Hughes sydd yn awr yn
Ysbyty Eryri.
Csfwyd orig ddifyr yng nghwmni Mr
Rol Williams. Rhoddodd hanesion 0
bapurau lIeol ddiwedd
y ganrif
ddiwethaf a dechrau y ganrif hon.
Diolehwyd iddo gan Miss Bessie
Jones. Rhoddwyd y raffl gan Mrs
Cadi Jones ae enlllwyd hI gan Mrs
Katie Wyn Jones Cynhelir y cinio
Nadolig yng Ngwesty Victoria •
Llanberis ar Dachwedd 26ain. Pris
£7.50 - gofynnlr i bawb sydd yn
bwriadu mynd ddod a'r arian i'r
eyfarfod nesaf ar Hydref 29ain, pryd y
ceir sgwrs am Antur Waunfawr gan
Mr Hywel Vaughan Evans.

mlynedd ar ddeg daath amser i Mrs
Betty Griffiths
ymddeol.
Mewn
eyfarfod arbennig yn yr Ysgol pnawn
Gwener lSed 0 Hydraf, talwyd
teyrnged iddi am ei gwasanaeth a
dymunwyd ymddeoliad hapus iddj
gan y Prifathro Mr Leslie Jones a Mr
Edgar Owen, Cadeirydd y Rheolwyr.
Trosglwyddwyd slec iddi gan louise
Giles ar ran y plant, yr athrawon a'r
rhieni.
Cyflwynodd
Mrs Alun
Edwards, cogyddes yr Ysgol anrheg
iddi hefyd ar ran Staf y Gegin y
glanhawyr a ffrindiau.
EISTEDDFOD ARDAL WAUNFAWR:
Cynhaliwyd
Eisteddfod
Ardal
Waunfawr, ddydd Sadwrn Hydref
10ed yn y Ganolfan. Croesawyd Mrs
Myra Griffiths, Penisarwaun a Mr Ifan
Lewis, lerpwl fel cadeiryddion. Miss
Deilwen Crump, Caernarfon oedd y
beirniad cerdd a Mrs Madge Hughes,
Llandwrog
oedd yn beirniadau'r
adrodd a'r lien; gyda Miss Anita
Jones, Brynrefail, Mr Islwyn Jones,
llanrug a MrT.A. Thomas, Waunfawr
yn beirniadu'r eoginio, gwaith lIaw,
arlunio,
ffotograffiaeth
a gwaith
coed. Mr Brian Williams, Pontllyfni
oedd y eyfeilydd. Arweiniwyd
y
cyfarfod gan Mrs Irene Reoberts, Mrs
Cadi Jones, Mr John Huws, Mr
Gareth Jones a Mrs Alma Jones,
gyda llinos Cadwaladr a Carys Jones
yn cynorthwyo gyda'r plant lIeiaf.
Bu cystadlu brwd yn ystod y dydd a
dymuna'r pwyllgor ddioleh i bawb a
gyfrannodd
at Iwyddiant
yr
Eisteddfod mewn unrhyw ffordd.
Dyma'r canlyniadau:Cyfarfod y Prynhawn
Adrodd:
Dan 4 oed: 1. Itan Glyn; Ifan Morgan. 4-6
oed: 1 Elin; 2. Lown a Sioned 3 1010 ac
Aled. 5-8 oed. 1. Gareth; 2. Edryd. 8-10
oed: 1. Heddus, 2. Huw; 3. Bethan. 10-12
oed: 1 Elln; 2. Oelyth; 3. Kaitey. Part;
Adrodd dan 12 oed. 1 Parti Ffion; 2. Part;
Annwen.
Cerdd
Dan 4 oed. 1. Robert; 2. Ifan Glyn; 3. Han
Morgan; 4-6 oed: 1. Sioned; 2. Lowr;; 3.

Aled. 5-8 oed: 1. Heledd; 2. Gareth s
Lowri, 3. Rhian , Manon ac Edryd. 8-10
oed: 1. Heddus; 2. Huw; 3. Knsty. 10-12
oed: 1 Oelyth; 2. Annwen; 3. Meilir.
Deuawd dan 12 oed: 1. Annwen a Kailey;
2. Krity a Heledd; 3. Oelytha Heddus.Part;
canu dan 12 oed: 1. Parti Gotaint; 2. Part;
Alison. CAn actol neu sgets dan 8 oed:
Cowbois ae lndlatd: 2. Amser Gwely.8-12
oed; 1. Plant yr Ysgol. Unawd reeordydd
dan 10 oed: 1. Huw; 2. Heddus; 3. carolyn.
10-12 oed: 1. Elin; 2. Meilir: 3. Oelyth.
Unawdofferyn eerdddan 12oed: 1.Elin; 2.
Delyth; 3.Meilir.
lien
Safon 1: 1. Lowri; 2. Kevin; 3. Manon,
Valerie, Alison. Safon 2: 1. Arwel; 2.
Marcus; 3. Huw. Safon 3: 1. Andrew; 2.
Ceiron; 3. Carolyn a Heddus. Safon 4: 1.
Geraint; 2. Annwen; 3. lona.
Arlunio
Ysgol Feithrin: 1. Dewi: 2. David; 3.
Sioned Babanod 1: 1. Arran; 2. Elin; 3.
lowri a Helen. Babanod 2: 1. Heledd ae
Elin; 2. Aisha a Derfel; 3. Emma a Gareth.
Safon 1: 1. Simon; 2. Lowri a Valerie; 3.
Mathew. Safon 2: 1. Gwyn; 2. Ffion; 3.
Trudi a Huw. Safon3. 1. DeianaAndrew; 2.
Carolyn ae Elain; 3. Ceryl. Safon 4: 1.
Phillip; 2. KaiJey;3. EiJir.
Gwaith llaw
8abanod 1: 1. Uion; 2. Eleri; 3. Elin.
Babanod2: 1. Rebeccaa Aisha; 2.•Heledd
aeEmma; 3. Gwenllian aeElaine.Safon 1:
1. Manon; 2. Simon a Guy; 3. Amber a
lowri. Safon 2: 1. Marea Ffion; 2. Trudi; 3.
Llion.Safon3: 1. Sharon:2. Ceiro.,;3.CerL
Safon 4: 1. Geraint; 2. Kailey; 3. Anwen.
Cyfarfod yr Hwyr
Adrodd
12-15 oed: 1. RhysSion. 15-18oed: acyn
derbyn Cwpan pwyllgor yr Eisteddfod: 1.
Nan Wyn: 2. Euros.Darlle" darn ar y pryd
"Tydi Bywyd yn Boan" 12-18 oed: 1. Nan
Wyn; 2 Rhys;3. Euros.Darllendarn hebei
atalnodi: 1. Norman Williams. Adrodd
darn digrif dros 1e oed: 1. GraceDawson.
Adrodd dros 18 oed' 1. EJenaJones. Parti
Adrodd dros 18 oed: 1. Genod Ni.
Cerdd
12-15 oed: 1. Rhysa Rhodri; 2. Nia. 15-18
oed: aeyn derbyn ewpan Mr H.O.Jones. 1.
Elliw; 2. Sian; 3. Karen.Unawd CAnwerin
12-18 oed ae yn derbyn ewpan Mr Alun
Williams: 1. Rhys.Gr-wppop dan l80ed: 1.
Chwilod 1; 2. Chwilod 2. Deuwad 12-18
oed: 1. Karen a Sian. can Actol neu sgets
dan 18 oed: 1. Yr Ysgol; dros 18 oed: 1.

ENILLWYR IFANe EISTEDDFOD WAUNFAWR

CYNGOR CYMUNED WAUNFAWR.:
Mae aelodau'r cyngor unwaith eto
wedi
mynegi
pryder
ynghylch
dyfodol swyddfa heddlu'r gymuned.
Meent
yn
poeni
y gallai
goruchwyliaeth 24 awr gael ei symud
o'r pentre am byth. Mae'r cyngor
nawr yn disgwyl ateb oddi wrth Brit
Gwnstabl, Heddlu Gogledd Cymru.
Trefnwyd cyfarfod rhwng aelodau'r
cyngor
dirprwyaeth yn cynrychioli
pwyllgor estyniad i'r Ganolfan. Cyn y
bydd y Swyddfa Gymreig yn cytuno i
drosgwlyddo arian ar gyfer y cynllun
I'haid j'f cyngor cvmuned hefyd
gytrannu eu harian hwy.

a

Mae'r cyngor yn dal i ddisgwyl ateb
oddi wrth yr Awdurdod OWr yn dilyn
y lIifogydd
sydd ar gynnydd
0
ffosydd y cylch.
Dymuna'r cyngor hefyd hysbysu
pawb fod cau IIwybrau cyhoeddus yn
anghyfreithlon
ac na ellir gwenud
hynny heb orehymyn lIys. Mae hyn
yn dilyn cwyn a wnaed i'r cyngor gan
un o'r aelodau.
Etholwyd
Humphrey
Roberts
i
gynrychioli
eyngor ar bwyllgor
estyniad y Ganolfan a bydd Eurig
Wyn yn cynrychioli'r
eyngor yng
Nghynhadledd
Cymreig
y
Cynghorau Bro a Thraf.
Caeathro: Mewn eyfarfod 0 Gyngof
Cymuned Waunfawr
cytunwyd y
dyljd rhoi blaenoriaeth sr trys j'r
gwaith sydd ei angen ar y ffordd yn
Tyddyn Bach. Mae'r eyngor am
bwyso hefyd am wella'r palmant ger
Modurdy Gwalia. Caeathro.
YR YSGOl; Ar 61 gwasanaethu yng
nghegin yr ysgol am dros dair

LLEUFER O. ae N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

A

FA

R

ARAGOR

9-7pm
9-5pm Sadwrn

ARGAU

SUl,
MERCHER.

DEWIS EANG 0
WELVAU SENGL A DWBL
DEWIS EANG 0 '3 PBCE SUITES'
UENNI 'VENETlAN' A LlENNI 'ROLER'
GWAITH CONTRACT
5000 LI ATHEN SGWAR 0 GARPEDI
MEWN STOC - ALLWCH CHI

FfORDDlO PRVNU 0 BATRVMAU7

Rhit Fton y Siop yn ystod oriau agor:
WAUNFAWR 291

RHAGOR 0 ENILLWVR
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Iwan Ellis

Elliw Iwan

Rhys Sian

Nan Wyn

Karate Kids, 2. Y Plismvn; 3. Cowbois ag
Indiaid.
Emyn dros 40 oed- 1. Wmffra; 2 John.
Unawd CAnWerin dros 18oed: 1. Wmffra.
Unawd Gymraeg dros 18 oed: 1. Wmffra.
Unawd offeryn cerdd 12-15oed: 1 Kevin;
2. Ella Wyn; 3. Gwennan. 15-18 oed: 1.
Iwan; 2. Euros.Gwobr Mr LeslieJones am
yr offerynwr mwyaf addawol dan 18 oed:
Iwan Ellis. Unwed piano 12-15 oed: 1.
Osian: 2. Gareth; 3. Dylan. 16-18 oed: 1.
Iwan; 2. Karen; 3. Euros s Sian. Gwobr
goffs Mrs Rearam y cvstadleuvdd mwyaf
addawol ar y paino dan 18 oed: Iwan Ellis.
Lien
11-16oed: Storl nau Ysgrif: 1. RhysSion;
2. EIin Gwilym. 15-18 oed: Stori neu
Ysgrif: 1. Euros Wyn; 2. Elliw Hat. Stori
Fer; Marian Iwan; 2 Marian Iwan; 3. Joy
Glyn. Stori neu Yagrif i'r dysgwyr: 1.
Margaret Eagle$tone. Hunangofiant
cadair: 1. Irene Roberts; 2. Bethan
Williams. LLinell gall 1. Dewi Jones.
Parodi: 1. Mrs Gweneirys Jones a Mrs
Sylvia Jones.
Arlunio
11-15 oed: 1,2,a 3ydd Ahodri Sion. 15-18
oed' 1. Euros Wyn I=fotograffiaeth· 1
Alfred Jones; 2 John Cadwaladr.
Gwoith Llow
11-16 oed, gwaith coed: 1 a chyfartal ail:
Nia Llwyd. Trefniant 0 f10dauffres: 1 acail,
Mrs K.W. Jones. Trefniant 0 flodau sych
neu sidan: 1 ag ail, Mrs Glenys Williams.

Siwmper hefo patrwm: '1. Mrs K.W.Jones;
2. ElenaJones 8 BarbaraGnffith; 3. Elena
Jones a Grace Dawson, Balaclava: 1,
Llinos Cadwaladr.Gwnio dilledyn: 1. Mrs.
K.W. Jones.
Coginio
12-15 oed 6 busen jam: 1. Rhys a Rhodri;
2. N18.Spwng wedi 81haddurno: 1.Glenys
Williams a Llinos Cadwaladr; 2. Irene
Roberts; 3. Jill Brown. Cream Slices: 1.
Irene Roberts; 2. Joy Glyn.Trifle. t. lLinos
Cadwaladr a Jill Brown; 2. Heulwan Jones.
Turkish Delight: 1. Beryl Jones; 2 Beryl
Jones; 3. Beryl Jones a Jill Brown.

NANT PERIS
Gohebydd; Mrs Mary Ff. Roberts,
Cerrigydrudion, 871327.

Gohebydd: Mis. Lowri Pry. Roberts, Godre'r Coed. 870580
CYMDEITHAS Y BEIBLAU: Ddyd Sui,
Wendover Swydd Buckingham
Hydref
4ydd,
cynhaliwyd
SEFYDLIAD Y MERCHED: Nos Lun,
cyfarfodydd blynyddol y Gymdeithas
Hydref 19e9 cyfarfu'r gangen dan
yn Neiniolen. Yng nghyfarfod
y
Iywyddiaeth
Mrs Pat Jones.
prynhawn yng nghapel Cefnywaun
Treuliwyd rhan gyntaf y cyfarfod yng
cafwyd
cytarfod
graenus
yng
nghwmni un o'r aelodau Mrs Jennie
nghwmni aelodau Ysgolion Sui y
Roberts, Glandwr. yn adrodd ei
dosbarth. Cynrychiolwyd Ysgol Sui
hymweliad A gwlad Israel y gwanwyn
Brynrefail gan Einir, Catrin ac Owain
diwethaf. Cafwyd adroddiad cryno
Gwyn, Nicola Houston , Glenda a
o'r daith a chawsom ein harwain i
Paula Walters, Rhian Davies, lola
fannau diddorol y Belbl a chael
Davies, Marian Jones, Mrs Ifanwy
gwedd newydd
ar y cefndir 0
Jones. Mrs Mair Davies, Mrs Carol
ganlyniad i argraffiadau personol
Houston a Miss Lowri P. Roberts.
Mrs Roberts. Diolchwyd iddi gan
Cynhaliwyd y Gymanta Ganu yn yr
Miss L.P. Roberts. Yn dilyn cafwyd
hwyr
yng
Nghapel
Libanus,
orig bleserus gyda Mrs Pat Jones yn
Clwtybont dan arweiniad Miss L.P.
paratoi
a choginio
danteithion
Roberts. LLywyddwyd gan y Parch
arbennig ar gyfer popty microwave.
Tretor Lewis a chymerwyd rhan gan
Roedd y cyfan yn tynnu dwr 0
aelodau 0 gangen Merched y Wawr,
ddannedd ac yn wledd i'r lIygad. a
Deiniolen.
thalwyd diolch gan Mrs Rhian Jones.
SEIAT DOSBARTH: Nos Fercher,
Rhoddwyd y te gan Mrs Blodwen
Hydref 7ed daeth nifer dda ynghyd i
Hughes a Mrs Mai Parry. Enillwyd
gyfarfyddiad
0 Seiat
Dosbarth
anrheg y mis, rhoddedig gan Mrs
Padarn
yn Festri
Brynretail.
Ifanwy Jones, gan Mrs Audrey
Llywyddwyd y cyfarfod gan y Parch
Roberts.
LLongyfarchwyd
Mrs
W.R. Williams
a chymerwyd
Y
Gwyneth Williams a'i phriod leuan ar
rhannau arweiniol gan Mr D. Glynne
ddathlu ohonynt eu priodas arian ar
Owen, Pontrhythallt. Cafwyd agoriad
Hydref 20ed. Dymunwyd gwellhad i
cynhwysfawr a diddorol i Faes Llafur
Rhys, Wyr Mrs Jennie Hughes ar 61
yr Ysgol Sui am eleni sef Llyfr Daniel
triniaeth yn ddiweddar ac rydym yn
a'r Efengyl yn 61 Marc gan y Parch
falch 0 ddeall
fod Mrs Linda
Tretor Lewis. Cafwyd sylwadau
Humphreys,
27 Bro Rhythallt yn
pellach gan Mr Glynne Owen, Parch
gwella'n foddhaol iawn ar 61 bod yn
W O. Roberts, Mr J. Orwig Jones a'r
wael am beth amser. Trefnwyd tim
Parch John Morris
ynghyd
A'r
dartiau ar gyfer gem gyfeillgar adran
lIywydd.
Estynnwyd
Arfon a gornest y Sir yn y dyfodol
1I0ngyfarchiadau
i'r Parch W.O.
agos. Bydd y trip siopa yn mynd i
Roberts ar gael ei ethol i draddodi'r
Gaer ddydd Sadwrn,
Tachwedd
Cyngor
yng Nghymceithasfa'r
21ain. Mae gwahoddiad hefyd i rai
Gogledd
y flwyddyn
nesaf.
nadydyntynaelodau
i vmuno a'r rhai
Diweddwyd y cyfarfod gan y Parch
sydd wedi cofrestru yn barod i
W.R . Williams.
ymuno a'r dosbarth arlunio fydd yn
LLONGYFARCHIADAU:
Estynnwn
dechrau nos Fercher, Hydref 28ain ein tlongvfarchiadau i Mrs H.J.
cwrs 0 chwe gwers dwyawr yr un.
Jones, 7 Trem Eiliam ar ddod yn hen
nain unwaith eto am y chweched tro.
Ganwyd mab, Tomos Arthur, i'w
hwyres Eryl a'i phriod Neal yn

BETWS GARMON
Dymuna Mrs Pearl Williams, Pare,
ddiolch i bawb am y cydymdeimlad
a'r geiriau caredig a'r galwadau ffOn
a'r holl gardiau a dderbyniodd yn ei
phrofedigaeth 0 golli ei thad.

LONDON HOUSE

LLANRUG

DYMUNIADAU DA i Eilian a Gwen yn
eu bywyd priodasol. Maent wedi
ymgartretu yng Nghlwyd.

ym Mangor, hetyd i Alan Pritchard,
Llys Awel sydd mewn ysbyty yn
Lerpwl.

LLONGYFARCHIADAU i Sian ac Alan
Williams,
Gwastadnant
ar
enedigaeth eu mab bach Robart, witr
eyntat i Mr a Mrs Stanley Morgan,
Llwyn Bedw, Bethel.

APEL Y SGANIWR: Trosglwyddwyd
y swm 0 £1,400 at Apel y Sganiwr i Dr.
Jim Davies. Cafodd Nant Peris
darged 0 000 i'w gssglu ae fel y
gwelwch
rnae'r pentref wedi ei
ddwblu, a hoffai y Casglwyr ddiolch i
bawb a gyfrannodd yn hael tuag at yr
achos.

GOBEITHIWN am well had buan i Mrs
Rhian Pritchard,
Ty Isat ar 61
uaw-drtrnaeth feddygol yn yr Ysbysy

CIGYDD
Ffon: Caernarfon 3574

PEN CIGYDD Y FRO
Yr Wyn lleol mwyaf blasus
Selsig cartref, cigoedd parod
j'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist
MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM Nil

Dysgwch vrru'r car gydag

y.y.o.
YSGOL YRRU
OFALUS

Gosodwr
carpedi a phob
math 0 loriau

Cil-y-Mynydd

* Gw.. anaeth 7 diwrnod

*
*

0 ddrws i ddrws
Control Deuol

D

L

PRITCHARD

WAUNFAWR

43 Glanffynnon

Ffon:
Waunfawr 552

CAERNARFON 5112

LLANRUG

Adeiladwr a Threfnydd
Angladdau

LLA
Ffon: Caernarfon 2841

Cymeradwyir gan yr Adran
Drafnidiaeth
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Gohebydd: lola Sellers, 13 001 Elidir
GAIR GAN Y GOHEBYDD: Credaf fy
mod wedi pechu rhai yn ddiweddar
trwy adael eu henwau allan o'r Eco.
Ni wnes i hyn yn fwriadol. Os ydych
eisiau rhoi eich enw neu enw un o'ch
teulu, ffrind neu gymydog sydd yn
wael, wedi cael protedigaeth, dathlu
penblwydd, neu unrhyw achlysur
arall a fyddwch cystal a dod mewn
cysylltiad
mi set lOLA SELLARS.
Mae rhai a ffwrdd yn cymeryd y
drafferth 0 ysgrifennu ataf.
Rwyn
sicr
fad
pawb
yn
gwerthfawrogi y lIafur ealed sy'n
mynd i mewn i gasglu a threfnu
newyddion yr Eeo a ehymorth nid
beirniadaeth sydd yn mynd i sicrhau
IIwyddiant yr Eco.
DYDD Y CADOEDIAD:
Bydd
gorymdaith yn cychwyn o'r lIythyrdy
(os yw'r tywydd yn ffafriol) am 9.45
bore Sui Tachwedd 8ed ac wedyn
eynhelir gwasanaeth yn yr Eglwys
am 10.15 ac nid tu allan i'r ganolfan
fel arter. Oherwydd anhawsterau ni
chaniatelr neb at y Gofgolofn y
flwyddyn yma.
DYMUNO'N DOA: Oymunwn yn dda i
Mrs Grace Jones, 39 Maes Padarn
svdd wedi symud i fyw i Sir FOn,
Gobeithio y byddwch yn hapus yn
eich cartref newvdd.
GWELLHAO: Oymunwn adferiad
buan i'r canlynol:Mrs Betty Roberts, Rock Terrace; Gail
Tanfield,
Dol Elidir;
Mrs Mary
Pritchard, Turner Street; Owain
Griffiths, Llwyn Piod; Mr Twm Parry,
Stryd Yankee; Mr R. Williams, Rhas
Fictoria; Mrs Jean Roberts, Maes
Padarn, hefyd ei mab Dylan Stephen
Owen, Dol Elidir; Mr Bob Jones,
Stryd Newton; Eirian Hughes, Maes
Padarn; Mrs Betty Owen, Maes
Padarn; Mrs Rhiannon Roberts, Dol
Elidir sydd wedi cael damwain; Mr
Brian Roberts gynt 0 Stryd Turner;
Mr William John Roberts, Coed; Mr
William Roberts, Ffordd Capel Coch.
PRIODI:Dymunwn yn dda ilona
Roberts, Maes Padarn a Gwynant 0
Gaernarton ar achlysur eu priodas
yng Nghapel Coch ar Medi 26.

a

dymuniadau da hefyd i Christine
Jones ac Alan Roberts ar achlysur eu
priodas ar Hydrof 3.
hefyd i Mari Wyn Owen, Coed Mawr a
Gwynfor ar achlysur eu priodas ar
Hydref 17 yng Nghapel Coch.

a

CYOYMOEIMLO: Cydymdeimlwn
Mrs Eluned Jones a'r teulu i gyd yn
eu profedigaeth 0 golli mam sef Mrs
S Jones, 2 Rhes y Cae.
Hetyd a Mrs Carrie Hughes, 5 Ffordd
Padarn yn ei phrofedigaeth 0 golli ei
gwr sef Mr Roberts Hughes.
Hetyd

LLONGYFARCHIADAU i Vember a
Ken Cheeseman ar achlysur eu
Priodas Arian.
Llongyfarchiadau
i Dwynwen
Roberts
coed ar ddathlu
ei
phenblwydd yn 70 oed oddi wrth y
teulu i gyd.
YSGOL
FEITHRIN
AC AP~L
AMBIWLANS LLEOL: Nos lau Hydref
8ed, yn y Vaynol Arms, Nant Peris
eafwyd Noson i drosglwyddo siee 0
£380 i Mrs Catherine Williams ar ran
yr Ysgol Feithrin ac i lana Jones ar
ran yr Apel Ambiwlans lIeol. Codwyd
yr arian mewn Noson 0 adloniant
mewn ysgubor ar Fferm Ty Isaf, Nant
Peris 0 dan ofal Plaid Cymru,
Llanberis.
Dymunai Mrs Catherine Williams ar
ran Ysgol Feithrin y pentref a Betty
Hughes, Mair Roberts ac lona Jones
sr ran Aplll Ambiwlans Ileal ddiolch 0
galon i'r trefnwyr 0 chongen Plaid
Cymru Llanberis am y rhodd, hefyd i
pawb a gyfranodd mewn unrhyw
ffordd
i wneud y noson mor
IIwyddainnus. Dloleh yn fawr.
OIOLCH: Oymuna Alan a Christine,
Llain Wen ddiolch i'w teulu, ffrindiau
a phawb am yr anrhegion a'r cardiau
a dderbyniwyd
ar achlysur
eu
priodas. Gwnaed y deisen gan man
Alan set Doris Roberts, Fron Oleu.

a Mrs Doris Roberts, Fron Oleu

W.H. JONES

•

a'r teulu 011 yn eu profedigaeth 0 golli
ei chwaer yng Nghaernarton.
DYMUNIADAU DA: Dymunwn yn
dda i Mrs Nellie Roberts, Noddfa a
Mrs Kate Williams, Stryd Turner sydd
wedi mynd am seibiant i Ysbyty Bryn
Seiont, Caernarton.
LLONGYFARCHIADAU:
Llongyfarchiadau
i Mrs Mernie
Evans, 66 Maes Padarn ar ddathlu ei
phenblwydd yn 90 oed ar Daehwedd
1af.
DYWEDDIO: Dymuna Margaret a
Gwynfor
Jones, 51 Dol ElidlT,
gyhoeddi
dywedd'iad eu merch
Andrea
A Kevin
Williams
0
Gaernarton. Llongyfarchladau oddi
wrth y ddau deulu.
GENEDIGAETH: Dymunwn yn dda i
Gerlad a Pam Morris, hetyd ei frawd
Tony ac Elaine ar enedigaeth eu
meibion cyntaf, ac i Ted a Muriel
Morris, Maes Padarn am fod yn nain
a taid.
Hefyd i Eryl (nee Owen) a Neal ar
enedigaeth eu mab cyntaf. Hefyd i
Falmai a Gordon Branagan, Maes
Padarn ar fod yn nain 8 taid.
PRIODAS ARIAN: Llongyfarehiadau i
mam a dad sef Mr a Mrs Selwyn
Pritchard, Madryn, Stryd Newton ar
ddathlu eu Priodas Arian ar Hydref
27ain. Pob dymuniad da oddi wrth
Rhiannon.

TRYDANWR

Green Bank
Stryd Fawr

LLANBERIS

ac ati
8

Oymuna'r pwyllgor ddiolch 0 galon i
chwiorydd Nant Padarn a'r bobl ifanc
am eu parodrwydd i gynorthwyo i
wneud y noson mor IIwyddiannus.
Diolch i aelodau y Capel, pentrefwyr
Llanberis ac eraill am eu presenoldeb
ac am y rhoddion hael a dderbyniwyd
tuag at yr achos. Dlolch yn fawr i
bawb.
RAS HWYL, RHEOEGA CHERDDEO:
Cynhelir y ras uchod dydd Sadwrn
2aain 0 Dachwedd 1987 am 12.30 o'r
gloch, Bydd y Ras yn cychwyn 0
Westy'r Victoria Llanberis trwy Barc
Gwledig Padarn hyd at Fach Wen ae
yna i Ddinorwig ilawr hyd Iwybr y Zig
Zags yn ()I i Westy'r Victoria. Bwriad y
ras yma yw ceisio codi arian i gael
peiriant
Cordiac
Monitor
ar
Ambiwlans Gwynedd Caernarlon.
Mae'r peiriant uchod yn costio £4,000
a bydd ei wasanaeth i bawb yn
ardaloedd Llanberis a'r Cylch. Croeso
i bob aelod o'r teulu gymeryd rhan yn
y Fenter yma. Y TAl fydd £1 i oedolion
a 50c i blent. Bydd gwobrau i'r
enillywr a thystysgrif i bawb am
gwblhau'r cwrs gyda chawl a bynsan
yn y Vic ar 01 darfod.

=GWVNETH
ROBERTS
-

_84
Stryd
Fawr,
Llanberis
~
Ffon:
870491
~ PAENT, PAPUR WAL
~ TEGANAU, CARDIAU

= MELYSION
ANRHEGION

Contractau
Cawodydd Trydan

Oymuna Mary a Dennis Carr, 86 Maes
Padarn, ddiolch
i bawb am y
caredigrwydd
8 ddangoswyd
at
Gavin tra bu yn glaf yn Ysbyty
Gwynedd yn ddiweddar.
Dymuna Ian a Mary Jones, 4 Ffordd
Padarn ddiolch 0 galon i'w teulu a'u
ffrindiau yn Llanberis a'r cylch am yr
anrhegion gwerthfawr a'r lIu cardiau
a dderbyniwyd
ar aehlysur eu
priodas yn Iwerddon.
Dymuna
Nia Pritchard
Jones,
Minffordd ddioleh yn fawr iawn i'w
theulu a'i ffrindiau yn Llanberis a'r
cylch am vt anrhegion a'r lIu cardiau
a dderbyniodd ar achlysur ei phen
blwydd yn un ar hugain oed.
Oymuna William Roberts, Hyfrydle,
Ffordd Capel Coch, ddioleh 0 galon
i'w deulu, perthnasau a ffrindiau pell
ae agos am eu caredigrwydd di-ffino
yn ysotd ei waeledd dros y misoedd
diwethaf. Dioleh hefyd i staff ysbyty
Gwynedd a'r Heath Caerdydd, y
meddyg a gweinyddesau lIeol am eu
gofal cyson.
APEL Y SGANIWR: Ym mis Medi
cynhaliwyd noson goffi yn Festri
Nant Padarn pryd y casglwyd £325
tuag at Gronta'r Sganwir yn Ysbyty
Gwynedd.

Dewch yn lIu i gefnogi'r achos.

FFON:
LLANBERIS 871470

Weirio Tai

Dymuna Iwan Harding, Min y Coed,
Llanberis
ddioleh
i'w deulu,
eymdogion a'i ffrindiau am bob
earedigrwydd yn ystod ae ar ()I ei
arhosiad yn yr ysbyty. Diolch yn fawr
pawb.
Dymuna Mrs Violet Jones (nee
Fosse) a'i theulu yn Stevenage
ddiolch i'w ffrindaiu yn Llanberis am
eu cardiau a'r lIythyrau caredig a
dderbyniodd yn ei phrofedigaeth 0
golli Alun.

--

-

Sara Ffres
Teisennau

Priodas, Bedydd
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Pen-blwydd ac ati, ~
Peis, Rholiau Sosej, ~
Pasteiod, Teisennau Hufen,
Teisennau Plat, Torth Gyrains etc.

BECWS ERVRI
Stryd Fawr, Llanberis 870491

Paul Jones a Gwyneth Roberts yn
arddangos 'Ysqub Ddiolchgarwch" a
bobwyd
ym Mecws Erv n a',
chyttwvno'n rhodd i Eglwys Sant
Padarn
gogyfer
A'r
Wyl
Ddiolchgarwch.
EMYN DON: Tybed sawl un yn
Llanberis sydd wedi sylwi fod un 0
feibion Llanberis wedi cyfansoddi
tOn yn ein 'Atodiad' Newydd i'r Llyfr
Emynau. Enw'r dOn yw 'Meinir' (704).
Robert
Owen gyfansoddodd
y
..
gel'lau.
Ganwyd John Owen Jones yn
East Lynne, Stryd Fawr, Llanberis yn
1911. Bufarwyn Corbyyn 67 mlwydd
oed yn 1978. Cerddoriaeth oedd ei
brif ddiddordeb ac yn sicr roedd yn
Grisiton i'r carn, wedi gwneud lIawer
o ffrindiau yn Ltanber a Chorby.
Cymraes 0 Sir Fon yw ei weddw
Lottie sydd yn byw yn Corby 0 hyd ag sydd yn mwynhau gwyliau yn
Llanberis 0 hyd. Bob bendith ar y
teulu i gyd.
CYMDEITHAS
LENYDDOL:
Cynhaliwyd Cymdetihas Lenyddol
Undebol Llanberis Nos lau Hydref
8ed yng Nghapel
Coch dan
Iywyddiaethh Mr Hugh R Jones.
Cyflwynwyd sgwrs fendigedig gan y
cyn-ysgolfeistr
Mr John Hugh
Hughes
ar William
Morgan
(1541-1604) a gyfieithodd ein Beibl i'r
Gymraeg. Diolchwyd iddo gan y
Parch Trefor Lewis.
Paratowyd lIuniaeth ysgafn gan
Mrs Jennie Jones, Mrs Mair Eluned
Owen, Mrs Dilys Baylis. Roedd yr
aelodau 011 wedi mwynhau'r noson a
charem weld mwy 0 frodyr yn dod j
gynorthwyo y Parch Trefor Lewis yn
y cyfartod nesa ar Nos lau Tachwedd
12ed. Dewch yn lIu, mae digon 0 Ie a'r
festri yn gynnes i'ch croeso.
SEFYDLAID
Y
MERCHED:
Cynhaliwyd cyfarfod o'r Sefydliad yn
y Ganolfan ar Fedi 24. Llwyyddwyd Y
cyfartod gan Mrs Hannah Jones a
chroesawyd yr aelodau yn 01 ar 01
gwyliau'r
haf. Croesawyd
Mrs
Dorothy Thomas yn nOI i'n plith.
Cydymdeimlwyd Atheulu y diweddar
Mrs Katie Morris a oedd yn aelod
ffyddlon lawn o'r Sefydliad ae yn
barod i helpu bob amser. Croesawyd
dwy aelod newydd sef Mrs Jeannie
Lloyd Jones a Mrs Rhys Owen. Ein
gwr gwadd oedd Mr John Hugh
Hughes
cyn brifathro
Ysgol
Dolbadarn. Cafwyd sgwrs am ei
blentyndod 0" amser yn yr ysgol hyd
at ei amser fel prifathro. Oiolchwyd
iddo ac i'r gwestwragedd gan Mrs
A.B. Jones a Mrs Oilys Jones. Y
gwestwragedd oedd Mrs Dorothy
Thomas, Mrs Nan Owen a Mrs Helen
Morris. Enillwyd y raffl gan Mrs Dilys
Jones.
ST.
JOHN'S
AMBULANCE:
CASGLIAD 0 DY lOY: Helen Parry ac
Alwena Thomas, Turner Street
£42.79; Eirwen Nisbet a Oilys Kisalu,
Dol Elidir £28.98; lon8 Jones,
Goodman St. £6.41; Ann Jones a
Madelina Rogers, Newton St. £19.00;
Nant Peri:» £10.20; Glenys Owen a
Mair Davies, Snowdon St. £21.09;
Gillian V. Jones, Well St, Water St.
£17.82; Meira Willis a Llinos Foulkes,
Maes Padarn £17.74; Glenys Parry,
Ceunant,
Frongoch
£30.97, Y
cyfanswm oedd £195.00.

MIS Y COFIO

Y SAMARITAN TRUGAROG

A blthau'o lis y Cadoediad, MJs y Cofio, neu Fis y Pabi Cocb daeth y
wybodaeth i pnlyn isylw'r Eco trwy law Mr Eurwyn Roberts, Y Clegir. Un
o hogia Cae'r Frin yw Eurwyn 8 daetb 0 byd i ragJeo dadorchuddio cofeb
rbyfel Llanberis tra'n cllrio'r cartref.
Eiddo y diweddar Mrs. L. Roberts oedd y rhaglen ac ynddi yr oedd eow
ei brawd yog oghyfraitb Tom Jones Roberts, Cae'r Frio, Llanberls yr hwn 8
syrtbiodd yo y Rbyfel Mawr 1914-18.
Cyfranodd y teulu yn hael tuag at y gronfa a chafodd enw Tom ei gerfio
arni yn wynebu
tua'r cartref.
gan aelodau 0 Seindorf Llanberis.
Gosodwyd y gofeb ar y ffordd fawr
Darllenodd
Mr. R. W Roberts,
ger yr Eglwys a dadorchuddiwyd hi Ysgrifennydd y Pwyllgor enw chwe
ddydd Sadwrn Hydref 1af, 1921 am
deg a dau 0 hogia ifanc Llanbeirs a'r
hanner awr wedi dau y prynhawn.
eylch ae un ferch sef Jennie
C y mer w y d r han
yn y
Williams, Plas Coch Llanberis. Y
gwasanaeth
gan y Parch. D.P.
gred at y pryd oedd "Canys gwell i
Thomas, Y Parch. Thomas Lloyd, Y mi farw yn y rhyfel, Na gweled
Parch. Lewis Jenkins, Y Parcb.
drygfyd ein cenedl a'n cysegr."
John Pritchard
a'r Parch. A.J.
Tri bywyd a thrigain - tipyn 0
George. Arweinwyd y gan gan y
bris i'w dalu am ryddid! Os oes gan
"Cyn Filwyr". Cafwyd anerehiadau
rhywun fwy 0 wybodaeth am yr
gan y Llywydd Mr. H. Ariander
achlysur gyrrwch air at y goJygydd.
Hughes, Llwyncelyn, Y Parch. John
Ers y flwyddyn 1976 sa If y
Pritchard
a'r
Lt. Col.
R.H. gof-golofn ger y fynedfai'r ganolfan
Mills-Roberts
y meddyg enwog.
a thrist yw cofnodi fod mwy 0 enwau
Dadorchuddiwyd
y gofeb gan Mrs
arni erbyn byn. Yn anffodus hefyd
Geoff Owen, Bryn Du. Canwyd tri nid yw enw Tom Jones Roberts
emyn a chyflwynwyd y "Last Post"
bellach yn wynebu tua'i gartref

Bu'n gymanCa lwyddiannus. Doedd yno ond pum tenor, ond mae'n
rhyfedd fel mae brwdfrydedd eynuUeidfa ae arweinydd doeth yn gallu cloi'r
holl rihersals mewn bendith gerddorol. Canwn un neu ddwy o'r tonnau'n
ddistaw i mi fy hun wrth gerdded adref trwy'r gwyll oedd yn araf ddisgyn
dros y dref, gan ddal i fwynhau'r miwsig - rhyw fath 0 gnoi eil diwylliedig fel
petai.
Torrwyd ar fy myfyrdodau gan sgwrs unoehrog o'r pafin arall,
Roedd rhywun isio gwybod y ffordd
i Stormi. Edryehais drosodd a gweld
allai ef gerdded i unrbyw Ie. Ond
bachgen ifane yn araf lithro heibio
gwyddwn i yn well wrth afael ynddo
dyn tipyn yn h9n, gan ail-adrodd yn
eto, a'i ddal ar ei draed drwch
arnyneddgar,
blewyn 0 olwynion car diystyriol
"Ffordd yna. Mi ydych ar y
arall.
ffordd iawn. Daliwch yn eieh blaen.
"Beth am fws? Ellwch chi ddal
Eweh ffordd yna", a throdd ar ei
bws?" Na, doedd dim bysiau yn
sawdJ gan frysio tua goleuadau'r
rbedeg i Stormi.
dref. Safodd yr bolwr yn sigledig
"Beth am dacsi?"
gan edrych ar ei 0', cyn carnu'n
"lawn fe wnai tacsi yn gret."
ansier yn ei flaen, gyferbyn
mi, ar
Erbyn hyn, roedden wrth Yr
yr ochr araU i'r ffordd. Mwmbliodd
Alarch, a rhoddais ef i eistedd wrth
iddo fo'i hun. yn amlwg wedi cael
y drws tra chwiliais am y teliffcn a
tropyn yn ormod. Dyna ffordd
rhif tacsi. Ni fu'r eerbyd 'In hir yn
anwar i ddathlu Gwener y Groglitb.
dod. Yn gyntaf, gofynnodd gwr y
Cadwais ar fy oehr fy hun, gan
tacsi a oedd ganddo arian i dalu, a
gyflymu fy ngherddediad. Beth ydy
thynnodd y meddwyn waled lawn
pwrpas
cymysgu
hefo'r
fath
o'i boced a'i rhoi i mi. Tra y telais i'r
wehilion. Trwbwl ydy meddwon
gyrrwr. roedd fy nghyfaill wedi
bob amser.
disgyn yn erbyn y drws. Gyda
Ond nid oedd heddwch i'w gael.
trafferth mawr, llwyddais i'w ddal,
Gwelodd fi.
agor y drws, a'i fwndlo fo i mewn i'r
"Hel.. Hel. c hi . Aros. Hea.
."
set gefn. Roeddwn yn falch o'i weld
Ni chymerais sylw.
yn mynd, ac yn dechrau lIongyfarch
"Hei was. Aros, aros."
fy hun am wneud cymwynas, pan
Deehreuodd
groesi'r Ion, yn
sylweddolais fod waled y creadur yn
hanner cerdded, hanner rhedeg, a
fy Haw 0 hyd. Doedd gen i ddim
bu bron iddo syrthio. Arhosais ae
syniad pwy oedd 0, na ble roedd 0'0
ochneidiais i mi f)' hun.
byw, ond addewais j mi fy hun yr
"Yr hen pharisead.
Dwyt ti
awn i weld yr heddlu y peth eyntaf
ddim gwell dy hun. Gwener y
yfory.
Groglith yw hi. Chlywaist ti ddim
Drannoeth y bore, ar y radio,
am y Samaritan Trugarog? Gwna dy
daeth newyc ' n erchyll- dyn tacsi
ddyletswydd. "
wedi'i lofruddio ar y Stormy Down.
Sefais tra deuai ataf, a bu bron
Aeth ehwys oer i lawr fy nghefn.
iddo faglu ar ymyl y pafin. Gafaelais
Beth gebyst oeddwn wedi'i wneud?
ynddo, a'i gynorthwyo.
Llond fy
Llyncais baned 0 goffi a brysiais i
hafflau 0 drwbwl yn disgyn i'm
orsaf yr heddlu, lIe deehreuais
breichiau.
adrodd fy stan wrth y sarjant, ond
"Ia beth allai wneud i dy
tawodd fi gan ehwerthin, a dweud
helpu?"
bod y llofruddiaeth
wedi'j sortio
Penderfynias
fod
yn
allan. Rbyw ddihiryn 0 Gaerdydd
amyneddgar, a gwrandawais ar ei
oedd eisoes yn y ddalfa, ac wedi
stori, stori birfratiog annealladwy,
cyfaddef.
Rhoddais
ochenaid
0
tra cydgerddem,
yn araf yn ein
ryddhad. Dyma fi wedi poeni yn
blaenau. Prin yr oedd yn gallu cadw
hollol ddiangenrheidiol.
Gwelwn
ar ei draed
Bob hyn a hyn,
fod y sarjaot yo gwenu arnaf, a
disgynnai yn fy erbyn, ag fwy nag
gwenais inn au gan godi i ymadael.
unwaith, bu rhaid i mi afael ynddo
"Peidiwch a myod am funud",
a'i dynnu yn 01 o'r ffordd, Ue bu
meddai'r plisrnon, "efallai y gellwch
bron iddo gael ei anafu gan foduron.
ein helpu hefo rhyw fater bach
Cersiais fy ngorau glas wneud
arall, "
synnwyr o'i lith, a'r byrdwn oedd
Eisteddais
i Iawr, ac aetb
fod ganddo ffrind yn Stormi, a'i fod
ymlaen.
am gerdded yno i'w weld.
"Mae 'na ddyn wedi bod yma
"Elli di ddim cerdded i Stormi
bore 'rna yn gwneud cybuddiad iddo
fel hyn, gyda'r holl draffig yma."
ar 61 bod yn Yr Alarch neithiwr gael
Mwy 0 fwmblian. GaUai ef. Fe
ei adael ar ochr y ffordd yn Storrni
neithiwr, a bod rhywun wedi dwyn
ei waled. Ellwch chi roi rhyw
eglurhad?"
Diar, diar. Pwy hoffa fod yn
Samariad?
Goronwy Owen

GORLIF GOODMAN!

a

CEFNOGWCH
EIN
HYSBYSEBWYR

Glandwr
43-45 Stryd Fawr

LLANBERI
Ffon: LLANBERIS 871278
(Danny a Nerys Roberts)

CURIAD CALON CYMRU

CURIAC CAtON CYMRU

SIMNEIAU GWAEL1 CRACIAU1
MWG A HOGLA' TARO PERYGlUS1
Cysylltwch

a

Dave Wood

FLUE'
Yr Arbenigwr ar leinio simneiau

FRON HEULOG, DINORWIG
Ffon: Llanberis 871376
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Aled
Jones
Peiriannydd
Gwres Canolog
a Phlymio
4 Bryn Eglwys
Penisarwaun
Ffon: Llanberis
871047
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Rhywbeth Uyth.rennol wir fyddai dweud fod gao Glyo Owen ddigoo 0 8Jl1Ser
ar ei ddwylo oberwydd mae Glangors, Ceunant, ei gartrer yn orlawn 0
gIociau 0 bob math.
Ond nid eu casglu, er mor bleserus
yw hynny I yw pennaf ddileit Glyn
Owen,
ond yn hytrach
eu
hadnewyddu. Gofala'n dyoer am
bob cloc yn y t9, (ac mae degau
ohonynt), bob un yo gweithio'n
iawn - diolch i Glyn.
Ar Y dechrau, hobi ydoedd,
rhywbeth i ddifyrru'r amser, fel
petae. Hoffai drwsio ambell gloc a
'potsio', chwedl Glyn. Fel ag a welir
yn digwydd yo amI, tyfodd yr hobi
yn obsesiwn, ac yn awr, ac yntau ar
drothwy ei 70 blwydd mae mor
frwdfrydig ag y bu erioed. Erbyn
hyn, mae ei wybodaeth am gJociau
a'u mecanyddwaith yn eang iawn.
Er ei fod wedi bod yn casglu
clociau ers tua chwarter canrif
bellach, dechreuodd ymddiddori 0
ddifrif ynddynt
yn nechrau'r
saithdegau
a hynny'n
dilyn
Ond nid bob cloc o'i eiddo sy'n
anogaeth gref yr argraffydd William
orffenedig. Mae un stafell yn llofft
Evans, Caemarfon. a oedd ei hun
Glangors yn llawn 0 focsys yo
yn brofiadol a gwybodus ym myd
cynnwys olwynion bach, sgriwiau,
clociau.
perfeddi clociau, wynebau pres,
Mae casgliad Glyn Owen 0
damau 0 bendiliau, 'spandrels'
glociau yn hynod ddiddorol - bob
(addurniadau cerfiedig i'w rhoi ar
un ohonynt a'i banes arbennig ei
wynebau clociau) a bob mathau 0
hun. Yn eu plith mae clociau o'r
offer. Uffern i leygwr fel y
cyfandir, 0 Ganada ac o'r Unol
gohebydd hwn ond nefoedd i ddyn
Daleithiau - Thai ohonynt yn ben
fel Glynl
iawn a rhai yn dangos bynodrwydd
Ac mae 0 yn ddyn prysur a
dyfeisgarwch. Mae ganddo hefyd
dyfeisgar iawn fel y tystia yr odyn
saith doc mawr, yn cynnwys un gan
cart ref sydd ganddo i doddi plwm
y gwneuthurwr clociau eowog John
yng ngbornel y cae ger y cy. Ond
Williams, Y Ffor, ac un arall 0 waith
cyfaddefodd fod yo rhaid iddo gael
Morris Thomas, Caemarfon. Mae
help i adnewyddu cloc mawr. Mae
nifer ohonynt yn werthfawr iawn,
saer lleol yo ei gynorthwyo gyda'r
ond er iddo gael sawl cynnig, nid yw
gwaith coed a gwneir y mowld ar
Glyn a diddordeb yn eu gwertbu.
gyfer y 'spandrels' yn Llanberis.

(B & K Williams)
Hen Ysgol
Glanmoelyn

LLANRUG

Ffon 77482 (dydd)
870793 (nos)
Gwneuthurwyr Ffenestri,
Orysau, Grisiau neu
unrhyw fath 0 gynnyrch
coed. Y coed meddal wedi
derbyn triniaeth arbennig i
wneud iddynt bara.

YN EISIAU ...

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

...

BETH AM 0000 I
GYSTADLU I

EISTEDDFOD
DYFFRYN OGWEN
Testunau yn y siopau
Ilyfrau Cymraeg
Manylion pellach:
Oafydd Orwig,
Bethesda 600423
Neu beth am ddod i
fwynhau'r wledd yn Ysgol
Oyffryn Ogwen
Nos Wener, Tach. 13
am 6.30
a Oydd Sadwrn, Tach. 14
am 12.30 a 6.00

TACSIS

BETHEL
UNRHYW AMSER • UNRHYW BELLTER
A

on:

Sylwch ar y gwaith addurno cywrain ar wyneb y cloc ae hefyd ar y pwysau
plwm sydd wed; e; dodd; yn odyn csrtret Glyn.
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FFORDD YR ORSAf
DEFNYDDIAU ADEILADU A
PHL YMIO, NWYDDAU
CEGIN TV A GARDD

AC YN AWR ... BARGEINION
TEGANAU AR GYFER Y NADOLIG
YMUNWCH A'N CLWB NADOLIG

LLANRUG
Ar agor

-

7 diwrnod
yr wythnos

LlunGwener
8.30 - 6
Sodwrn
8.30 - 5
SullO-4

flon: C'fon 2212

OSMOND SHAW

Emyr Jones

DEINIOLEN

PLYMAR A
PHEIRIANNYDD
GWRESOGI

Cynnal Boileri nwy,
olew, ta nwydd solat
a thredio peipiau

Gwerthu
a Thrwsio
Ti edu Lliw Newydd
..__.

44 Glanffynnon

LLANRUG
Caernarfon 3513

ac Fel Newydd

GWASANAETH
FFON24AWR
LLANBERIS 870545
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SlOP
BAENT
STORFA

T\' NEWYDD
BRWSHUS . TYRPS
POLIFFILA
BWCEDI
'HARDWARE'
AC ATI
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Llanrug
Ffon: Caernarfon ~

16772
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GAN JEN

Ffoniwch neu galwch
i drefnu amser
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GWAITH CERRIG BEDDAU

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

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

Am waith
PEINTIO, ADDURNO
a man atgyweirio oddi mewn
neu tu allan a~n bris rhesymol
cysyllter ag
Ffon: 870202 a 870272

17 BRYN TIRION

PENISARWAUN

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI

Ffon: LLANBERIS 872421
11
•

Gohebydd:

Mr D.J. Thomas, 8 Maes Eilian

AP~L YR URDD:
Ap~lleol Eisteddfod Ganedlaethol yr
Urdd, DyHryn
Nantle ae Arton
1990:Ar 61 IIwyddiant
ysgut:.-ol y
Noson Goffi a Chan pur arbennig a
gynhaliwyd
yn y Ganolfan
nos
Fawrth 29ain 0 Fedi, mae'n dda gan y
pwyllgor gyhoeddi bod swm yr ap~1
wedi cyrraedd £200 erbyn hyn. Felly
rydym bron
chyrraedd hanner y
swm sydd ei angen arnom sef £500.
Hoffai'r pwyllgor ddioleh 0 galon i
bawb a gefnogodd y noson. Un o'r
eynlluniau nesaf sydd gennym ar y
gweill ar hyn 0 bryd yw Eisteddfod
bentref - a bydd yr holl elw ariannol a
wneir o'r Eisteddfod yma yn mynd
tuag at yr apel.

a

EISTEDDFOD BENTREF: Eisoes
mae'r holl dretniadau
wedi eu
cwblhau ae mae'r Eisteddfod Bentref
gyntaf ers blynyddoed yn mynd i gael
ei chynnal ar Nos Fawrth , Rhagfyr
1af 1987 (nid nos Fercherfal y bu inni
ei nodi yn yr Eco y mis diwethaf) yn
brydlon am 7.00. Erbyn i ehwi
ddarllen hwn, fe ddylai testunau'r
Eisteddfod fod yn aich meddiant. Os
nad ydynt yna cysylltwch
a'r
trefnydd, sef Glyn Tomos ac fe wnaiff
sicrhau eich bod yn cael copi
ohonynt.
Fe ddylai cynnwys y
testunau fod at ddant pob un
ohonoch a'n gobalth yw y cawn
Eisteddfod gystadleuol iach a lIawn
hwyl. Cofiwch sicrhau eich bod yn
anfon eich cynnyrch i'r trefnydd ar y
dyddiadau a nodir yn y daflen
destunau. Oylid nodi bod yr holl
gystadlaethau yn agored i ddalgylch
Ysgol Gwaun Gynfi a chyn-ardalwyr
yn unig. Fe welwn ni chwi yn y
Steddfod.
P LEI D LEI S I 0 ; Y r 0 h e b i a e t h
ddiweddaraf sydd wedi dod i sylw y
Cyngor Cymuned ynglyn a hawl
pawb o'r pentref i bleidleisio yn lIeol
yw bod Prif Weithredwr Cyngor
Arfon, yn el elriau ei hun #lyn weddol
sicr yn awr y gallwn
wneud
trefniadau
sydd yn galluogi yr
etholwyr yma bleidlieio yn Ninorwig
yn y dyfodol."
LLIFOGYDD: Tybed a gafwyd tywydd
mor arw erioed na'r hyn a brofwyd
gennym Dydd Sui Diolchgarweh _
f
f
Hydre l8ed? Digwyddodd y di rod
mwyaf i gartref Mr a Mrs Hugh
Thomas. 1 Bro Elidir a Mrs Dilys
Williams, 2 Bro Elidir. Bu iddynt

ddioddef Ilanast mawr ar 61 i ddwr
ddvllfo mewn i'w tai a difatha yr holl
garpedi. Hoffai'r ddau deulu ddiolch
i'w eymdogion am bob cymorth a
ddangoswyd
iddynt. Eisoes mae
Adran Priffyrdd y Cyngor Sir wedi
cael gwybod am yr angen brys i glirio
rhai 0 ffosydd y pantref er mwyn
sicrhau na ddigwydd hyn byth eto.
PRIODAS RUDDEM: Ar ddydd lau
Hydref 29ain mae Mr a Mrs Hugh
Thomas, 1 Bro Elidir yn dathlu eu
priodas Ruddem - 40 mlynedd 0
fywyd priodasol.
Llongyfarchion
mawr iddynt oddi wrth aelodau'r
teulu i gyd a'r pentrefwyr 011.

Prin y gall neb wadu ein bod yn byw
mewn eyfnod 0 newid parhaus
Cofier fod Cairiog wedi sylweddoh
hyn flynyddoedd lawer yn 61 pan
luniodd y geiriau:"Arferion Cymru fu _ newid ddaeth 0 r6d I
rod,
Mae cenhedlaeth
wedi mynd a
chenhedlaethwedi dod."
Mae hyn yn gwbl wir yn ein hardal
fechan ni mewn cyfnod cymharol fyr
Fefu rhywrai'n ddiwyd iawn yn ceisio
ennill tir glas yn borfa i'r anifeiliaid ai ennill 0 fynydd-dlr IIwm, ond
mewn amser cymharol fyr dyma'r
caeau gleislon hyn yn ildio'n 01 i
fynydd-dir grug a brwyn, lie gwelwyd
gwartheg a chetfylau'n pori a'r
ffermwyr
diwyd yn cynhyrehu
menyn a lIaeth enwyn, ae ambell un
yn myned 0 gwmpas yr ardal mewn
car a cheffyl i werthu lIefrith, daeth
diwedd ar y cyfan ac arferion bro yn
newid.
Caewyd y siopau bychain lie eeid
cyfJe i sgwrsio'n hamddenol, a rhaid
oedd myned i'r pentrefi a'r trefi
cyfagos i ymorol am angenrheidiau
bwyd. 'Roedd bwyd a dillad j'w cael
yn yr hen amser 0 fewn 'tafliad
carreg' i'n cartrefi. 'Rwy'n sicr y
eytunwch
ein bod wedi colli
rhywbeth 0 ganlyniad i'r newid hwn.
Fewyddem broblemau'r naill a'r lIall,
ae roedd mwy 0 frawdgarweh a
chymwynasgarwch yn ein plith - y
naill yn eynorthwyo'r tlawd i gludo
cynnyreh y tir i ddiddosrwydd. Cofier
nad culni oedd hyn i gyd, ae roeddem
yn fwy ymwybodol o'r dulliau gorau
0 gyd-wetthio,
wedi deall yn fwy
trylwyr
anhawsterau
ein gilydd.
'Roedd hyn yn adlewyrehu ar eln
bywyd bob dydd a'n crefydd.
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Ar sail ewyn yn y Ganolfan fa fu nifer
o weithwyr y cyngor yn ail adeiladu
man gwan yn wal y ffordd sydd
gyfebyn a thai Maes Eilian. Teimlai
un neu ddau fod angen 'cob' i
gryfhau'r wal arbennig hon i arbad
iddi ddisgyn i'r cae. Ni chafwyd 'cob'
fel y cyfryw, ond fe ail adeiladwyd y
wal a rhoddi dogn go dda 0 sment
ynddi. Cyn gellid cyflawni'r bwriad
gwreiddiol fe ddichon y byddai rhaid
cael eytundeb rhwng y Cyngor a
pherehennog y tiro Bellach nid oed
perygl iddi gwympo i lawr. Gresyn er
hynny na archwilwyd y wal mewn
mannau gwan eraill er diogetwch y
eyhoedd. Yr ochr agosafi'r Ganolfan i
Fronheulog fe fu car mewn gwrth
drawiad a'r wal ae felly mae angen
cryfhau yn y fan honno hefyd.
SUL Y BEtBL GYMDEITHAS: Ers nifer
o flynyddoedd bellach fe ystyrir y Sui
cyntaf yn Hydref vn Sui y Feibl
Gymdeithas i gylch sy'n ymestyn 0
Benisarwaun a Brynrefail i fyny trwy
Glwt-y-Bont a Deiniolen i Ddinorwig.
Fe gynhaliwyd sesiwn y pnawn dan
arweiniad syml a dilol Miss lola
Llewelyn
Griffith
'Cynfi' ,yng
Nghapel
Cefn
y
Waun.
Hunanddewisiad oedd eitemau 0
gapeli ac eglwysi'r cytch, ac roedd
pob eitem yn wahanol a'r paratoi
wedi bod yn drylwyr Diolchwn fod
eymaint 0 gyfeilyddion medrus ar y
paino a'r organ electonig yng
NghapeJi'r Fro. Roadd yn agoriad
lIygad ae yn bwnc i ymfalchio ynddo
bod eymaint yn cysegru eu doniau i
roddi eu gorau i achos Crist a
chrefydd. Yng Nghapel Libanus.
Clwt-y-Bont y cynhaliwyd y Gymanfa
Ganu eleni dan arweiniad Miss Lowri
Prys Roberts, Brynrefail - hithau'n
gwneud ei gwaith yn wir feistrolgar,
ae 'roedd
yn gwerthfawrogi
cyfraniad Miss Mair Rees Jones ar yr
offeryn sydd braidd yn anhydrin gan
fod angen gofalu am wynt ym
meginau'r
offeryn - a hynny'n
galedwaith
ynddo'i
hun. Fe
offrymwyd y fendith gan y Parchg.
Trefor Lewis - gweinidog nifer 0
gapeli'r cylch, ac fe gafwyd galr
pwrpasol yng Nghetn y Waun (M.e.)
gan drysorydd
Ileol y Feibl
Gymdeithas
- Mr. Davies
0
Benisarwaun.
COFION: Chwith i ni ym Maes Eilian
oedd clywed y bu rhaid cludo Mrs
Elizabeth Jones, rhif 9 i'r ysbyty
unwaith yn rhagor. A mtnnau wedi
bod yn sgwrsio A hi y bore yr aed a hi
i'rysbyty fe synnwn i drawlad y galon
ddod mor sydyn
Wedi cyfnod
cymharol fyr yn yr Ysbyty, fe aeth i'r

Wyddgrug at y ferch sy'n golalu'n
dyner amdani, mae'r ddau fab
hwythau'n cadw lIygaid ar ei thy yn ei
habsenoldeb.
DIOLCHGARWCH: Pan gymharwn yr
Wyl Ddiolchgarwch f1ynyddoedd yn
01 a'r Wyl honno heddiw fe gawn
arwyddion digamsyniol
0 newid
pellach yn y dyddiau cynnar. 'Roedd
yn ymestyn 0 fore Sui hyd Nos Lun
a'r capali yn feddiannol 0 ddigon 0
ddoniau cyhoeddus. Ar ben hyn fe
gaem gwmni dynion 0 Ynys Mon, ac
fe gaem fantais o'u doniau hwythau
yn annerch gor5edd gr85 a cheid peth
arlliw o'u cefndir amaethyddol.
Roedd bri ar y chwarae yr adeg
honno, a'r gw'Yr hyn yn treulio
wythnos 0 nos Lun hyd nos Wener yn
hen 'fricsiod' y chwarel. Hyfryd oedd
clywed y lIeisiau gwahanol. Fe
offrymid gweddiau taeryn gyforiog 0
ddiolch am roddion Duw i bobl y
ddaear gyda phwyslais arbennig ar
roddion tymhorol a gaem yn rhad.
Roedd St. Mair wrth gwrs yn dilyn y
ffurl wasanaeth a ddarperid yn y Llyfr
Gweddi Gyffredin. Eto roedd y cyfan
011 er clod i Dduw. Pan brinhaodd y
doniau, fe geiswyd cadw'r hen drefn
ymlaen a gwahodd gweinidog neu
fyfyrlwr i'w cynorthwyo mewn oedfa
nos Sui a lIiw diolchgarwch arni.
Erbyn hvn fe fu rhald bodloni ar lai 0
oedfaon. er i ni sylweddoli y dylai pob
oedfa fod yn oedfa ddiolchgarwch, a
bod Duw wedi rhagor! ar ein
disgwyliadau ni. Yn ychwanegol at yr
hyn a nodwyd y mis diwethaf daeth
i'n clust bod plant Ysgol SuI St. Mair
yn gwneud eu rhan dan gyfarwyddyd
Mr Glyn 1homas. Oedfa Weddi am 5
o'r gloch a gafwyd yn Dinorwig M.C.,
a Sardis yn cynnal oedfa am 2 o'r
gloch ddydd Llun.
DYMUNA
Mrs Annie
Jones,
Paradwys, Gaerwen (gynt 0 5 Maes
Eilian), ddiolch 0 galon i bawb o'i
ehyfeilion a'i chydnabod am y lIu
cardiau a'r anrhegion a dderbyniodd
ar aehlysur ei phenblwydd
yn
ddiweddar. Diolch yn fawr iawn i
bawb. 'Rwy'n sicr bod amryw o'i
chyfeillion yn yr ardal hon, fel finnau
yn dymuno'r gorau iddi, a hithau'n
awr yn byw gyda'r farch a'i mab yng
nghyfraith
ym Mharadwys,
Gaerwen. EI theimlad hiraethus yw
"Mae nghyfeillion adre'n myned 0 fy
mlaen 0 un i un.'
Gyda tymor hat mor siomedig a fawr
o argoel bod tymor yr Hydref yn well
chwaith, yr ydym yn bryderus wrth
edrych ymlaen at dymor gaeaf arall.
Daw'r Gymdeithas Odiwylliadol a
rhyw arlliw 0 oleuni i ni ae mae tymor
hon yn dechrau wedi i ni weld cefnu
ar dymor byr yr ysgol nos.

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

E.WELDING
PU & H
FABRICATING

32 GLANFFYNNON

LLANRUG

Ff6n: Caernarfon 5394
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TAN-V-COED
Gohebydd: Geraint Ells, Cilgeran (Portdinorwig

670726)

VR URDD; Mae 82 0 blant wedi
ymaelodi yn y gangen leol eleni.
Cafwyd eyehwyn bywiog iawn i'r
tymor gyda Disgo dan ofal Mrs Nia

eyfarfod 0 bwyllgor apel y sganiwr yn
y neuadd, Nos Wener, Hydref 16.
Adroddwyd
gan y trysorydd
Mr
Goronwy Jones fod y gronfa bellach

Morris,TanyFfordd.DiolchiNiaam

wedi

drefnu'r
noson ac
ymddwyn mor dda.

i'r

plant

am

Bydd y gangen yn dathlu Calangaeaf
ar Hydref
29, pryd y cynhelir
cystaldeuaeth
gwneud
masg.
Gofynnir i bawb ddod a cardboard a
ffelt pens neu bensiliau
lIiw i'r
Neuadd. Wedi gwneud y masgiau fe
drefni r chwaraeon.
Bu Carys Owen, Mandv Williams,
Gail Warrington,
Sian Llywelyn
Jones, Julie Ann Jones, Lliwen
Jones, Llinos Angharad Morris a
Menna Williams yn casglu 0 dy i dy at
yr Urdd. Diolch iddynt ac j'r pentref
am eu cefnogaeth.
Noson Tan Gwyllt: Ar olllwyddiant y
noson tan gwyllt Itynedd mae'r Urdd
wedi
p e n d e rf v n u
cynnal
arddangosfa eto eleni. Bydd y noson
yn cychwyn am 6 gyda chawl a chi
peth
yn
y Neuadd
gyda'r
arddagnosfa tan gwyllt yn dechrau
tua 6.30. Codir tal 0 £1 y pen svdd yn
cynnwys
ci poeth,
cawl
a'r
arddangosfa. Bydd yr elw yn mynd at
Gronfa Leol Eisteddfod Genedlaethol
yr Urdd 1990. Os bydd gan rhywun
unrhyw beth i'w roi ar y goelcerth
dylid dod a'r stwff at y Neuadd ar 61
5.30 ar y noson.
lLONGYFARCHIADAU:
llongyfarchiadau
a dymuniadau
gorau i Eirian Wyn Roberts, Glaslyn,
Saron a Robert Kevin Thomas, Y
Felinheli a briodwyd yn Eglwys y
Felinhali ddydd Sadwrn Medi 26.
BEDYDDIO: Ddydd Sui, Medi 27
cynhaliwyd dau fedydd yn Y Cysegr.
Yng
ngwasanaeth
y bore
bedyddiwyd Arwel Llywelyn. mab Mr
a Mrs Llywelyn Hughes, Afallon, Tan
y Cae ac ar 01 vr Ysgol Sui
bedyddiwyd Dafydd Rowlston, mab
Tony a Helen Davies, Y Gaerwen.
CLWB Y RHOS: Cynhaliwyd cyfarfod
cyntaf y tymor yn yr ysgol Nos Lun,
Hydref 12. Roedd y cyfarfod dan ofal
Mr Bobbie Haines oedd wedi trefnu i
Mr Rol Williams, Waunfawr ddod
draw i roi sgwrs ar bethau difyr a
welodd
wrth
ddarllen
papurau
newydd 0 gyfnod troad y ganrit, pan
yn ymchwilio i'w Iyfr ar Oren Bach yr
Wyddfa sVdd j'w gyhoeddi yn tuan.
Diolchwyd i Mr Rol William:) sr ran y
Clwb gan Mr Coltwyn Williams.
Penderfynwyd rhoi cyfraniad 0 £2 y
pen i gronta
leol
Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd 1990.
Mae croeso i aelodau newydd ymuno
a'r clwb sy'n cyfarfod yn yr ysgol ar yr
ail nos Lun bob mis.
APEL Y SGANIWR:
Cynhaliwyd

cyrraedd

y

targed.

Penderfynwyd trosgwyddo'r
arian i
Miss Mary Richards ar ran yr apel
mewn cyfarfod cyhoeddus
yn y
Neuadd Nos Wenar, Tachwedd 13,
am 7 o'r gloch. Darparir paned a
mince pie gan aelodau'r pwyllgor
Ileal.
LLONGYFARCHIADAU:
i Mr Brian
Sharpe, Ael-y-Bryn ar gael ei ddewis
yn Ystus Heddwch ar Fainc Bangor.
EISTEDDFOD
BETHEL:
Bydd y
gwaith lIaw, coginio a'r celf yn cael ei
feirniadu yn y Neuadd Nos Wener
Hydref 30 am 5 o'r glocn. Dylai'r holl
gynnyrch fod yn y Neuadd erbyn 4.30
ae am 6.30 bydd arddagnosfa o'r
cynnyreh. Cynheliryr Eisteddfod yn y
Neuadd ddydd Sadwrn Tachwedd
7ed
ae edrychir
ymlaen
at
gyfarfodydd lIewyrchus eto eleni.
DIOlCHGARWCH:
Cynhaliwyd
gwasanaethau Diolchgarwch Capel
Bethal ddydd Su I, Hydref 11, a
chvnhaliwvd yr \Ny I ar y dydd Llun
traddodiadol
yn Y Cysegr gyda'r
plant yn cymryd rhan yn y bore, yr
ieuenctid yn y pnawn a'r oedolion
gyda'r nos.
Y GYMDETIHAS
lENYDDOl:
Agorwyd tymor y Gymdeithas gyda
noson yng nghwmni Parti Alawon
Menai yn festri Bethel Nos Fawrth
Hydref 27. Nos Fawrth Taehwedd
10ed, eeir darlith a sgwrs gan y
Parehedig Emlyn Richards. Cemaes
yn festri Cysegr. Mae croeso cynnes i
aelodau newydd.
YN 18 OED Dymuniadau gorau i
Mark Roberts, llys Menal fydd vn
dathlu ai benblwydd yn 18 oed sr
Tachwedd 16.

Gohebydd: Miss N. Humphreys, 4 Tal Tan y Coed (Llanberil 870030)
ystorm,
ewyllys
da a chonsyrn
Oharwydd y tywydd garw ar y Sui
cymdogion. Clywid eto dwn traed
Hydref
18ed bu rhaid
gohirio
cymdogol yn carded at eu drws i ofyn
Gwasanaeth Diolchgarwch Plant yr
a oedd popeth yn iawn. Diolch am
Ysgol Sui Tan y Coed hyd bnawb Sui
gael byw mewn cymdogaeth dda.
Hydref 25ain. Athrawes o'r Ysgol Sui
Miss Bathan Lewis Parry a phlant yr

ysgol Sui fydd yn cymryd rhan yn y
gwasanaeth hwn. Miss Enid Roberts
yn cyfeilio. Rhoddir yr anerchiad gan
y gweinidog. Y parch John Morris a
lIywyddir gan Mr Robert Williams,
Arolygwr yr Ysgol SuI.
Gan i'r storm gilio erbyn Dydd llun
bu'n bosibl cynnal y cyfarfodydd
Oiolchgarwch drefnwyd ar gyfer y
dydd.
Cyfarfod Gweddi yn y bore, Mrs
Beryl
Mai Jones,
Mrs Megan
Williams. Miss Megan Humphreys,
Mri Harry Jeffrey Roberts a DGlynne
Owen yn gwasanaethu.
Yn y gwasanaeth yn yr hwyr
pregethwyd
gan y Parch . W.O.
Roberts. Y cyfeilydd oedd Mrs Violet
M. Blanchard.
Calonogol oedd cae I cvnulliad da
yn y ddauy gyfarfod bendithiol.
Unwaith eto profodd trigolion
hynny o'r ardal gafodd drafferthion
wedi'r lIifogydd ddaeth yn sgil yr

LLYFRAU
CYMRAEG
NEWYDD
Dylai'r lJyfrau isod fod ar gael naill al yn
eich 11\frgell neu yn eich siop Iyfrau lIeol.
J. Philip. Davies
\" Trip
Gwasg Gomer £2.75
lyofel antur or g}/er d_vsgwyr h:vn sydd
"_'edi dil)'n cyrisau sylfaenol yn .y
G.vmrlUg.
Jane Edwards
Y Bwtbyn Cu

NEWYDDION I'R ECO: Mis arall a dim
son am eich cymdeithas chwi yn yr
Eco 7 Os ydych am roi hanes eieh
elwb, pwyllgor neu gymdeithas yn yr
Eeo, eofiwch ddod ag 0 i'r gohebydd
Ileal Geraint Elis mewn pryd.
PLAID CYMRU: Cynhelir Bingo yn y
Neuadd Nos Wener, Taehwedd 27ain
am 7.30 p.m.

Gwasg Gomer. £5.75
Nofel i Oedolioft.
John Elwyn
Yn Fy FFordd Fy Hun: Cyfrol 3
G""8Sg Carreg Gwalch £3.25
Y drydedd gyfrol 0 'Hunangofianl Dyn
Brybwyll.'

Bernard Evans
Ttrfysg
Gwasg Gomer £3.25
Nofel antur ar syfer pobl Ifalne yn eu
harddegau.

DRAENOG
Tydi'r plismyn yma
benderlynol 0 gael eu dyn, neu
pysgodyn.
Glywsoch chwi am
ditectif-sgotwr 0 Fethel yn naidio
dwr ar 61 y 'sgodyn i wneud yn sicr
fyddai yn dengid.

yn
eu
y
i'r

na

E. Gwyndaf Evans
Cerddi Gwyndaf
Gwasg Gee £6.00
Casg/iad cyflawn
0 farddoniaeth
Gwyndaj, ynghyd fl'r leyrngedau a
gyhoeddwyd wed,'j farw ynl J 986.
Uifon Hughes-Jones
C80euOO I.llrOD
Y Lolfa £3.95

BILL ae EILEEN GRIFFITHS

Antiques
Ivy Cottage

BECWS

BETHEL

DEINIOLEN

Ffon:

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

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

j

~

••

•

Y FELINHELI 670556

PRYNWYR A GWERTHWYR HEN BETHAU

Telir prisiau da
Trafodir busnes yn gWbl breifat a chyfrinachol

Estynnwn

ein cydymdeimlad

A

Mrs Dorsi Roberts , Garnedd a
gollodd ei modryb , y diweddar Mrs
Blodwen Hughes, Caernarfon, ae 'ar
teulu 011 yn eu galar.
llONGYFARCHIADAU
i Manon
Llwyd Evans, Carwyn a Dafydd
Meredydd
Jones,
Pant Hywel,
Penisarwaun ar agel au dewis yn Brif
Ddlsgyblion
Ysgol
Uwehradd
Brynrefail.
Boed iddynt flwyddyn
Iwyddiannus
iawn yn eu swydd
bwysig.
CROESO ADREF i Mr Hefin Jones,
Dolwen, wadi derbyn lIaw driniaeth
feddygol yn Ysbyty Gwynedd. Da
dealt fod Mr Jones yn gwella. llwyr
iachad vuan i chwi.
DYMUNIADAU DA'R ardafi Mr a Mrs
Gareth Lloyd Jones, a Mr a Mrs Garry
Wynne. y ddau deulu wedi symud ty
ac vn awr yn byw drws nesaf i'w
gilydd ar Ffordd Pantafon. Pob
hapusrwydd i chwi yn eich eartrefi
nawydd.

Casgliad 0 ddeuddeg 0 ganeuon i blant.
Beryl Jones
Cadwyn Cyfelilion
Alger a Ward £2.00
Hanes rhai o'r merched y cyfarfu'r
awdures a hwy yn ystod ei 7 mlynwedd

oddi cartre].
Gwyn Jones
Emynwyr Dyfrryn Conwy

Gwasanaeth LlyfrgeU Gwynedd, 7Sc.
Darluh Dyffr'ln Conwy, 1986
D Tecwyn Lloyd
Llen, CynJ a Rbyr~l
Gwasg Gomer £5.00
Deg ysgrifau Ilenyddol
T.H. Parry- Williams
Casgliad 0 Gerddi T.O. Parry-Williarru
Gwasg Gomer £9.75
Carys Richards
Yoys y Cylch
Gwasg Gee £3.50
Nofel i Oedoflon.
Margaid Roberts
'Sna'm Llonydd (' Ga'l!

°

Gwasg Gomer dros Lys yr Eisteddfod
Genedlaetbol £ 1.50
Y gyfrol 0 storiau byrion cyfoes a
~lIillodd y Fedal Rydd,ailh yn Eisteddfod
Genedlaelhol Bro A1adog, 1987.
Angharad Tomos
Jam Poeth
Y Lolfa£1.65
Y nawfed yng Nghyfres Rwdlan.
Merlyn Turner
Tl"wytr Drws ac Allan
Christopher Davies Cyf £4.50
Cyfrol sy'n cofnodi rhat o'r projiadau

ysgytwol a ddaeth iran yr awdur yn sgil ei
waith fel s •..,eithiwr cymdtilhasol.

WJ.GRIFFffH
PLYMAR A GOSODWR
GWRES CANOLOG
PANT nRJON, LIANRUG
Ff6n:

c..I,••rfon 3248

c,ORCI

Gosodwyr
Nwy

Cofrestedig
Corgi

~

Q'"

IS" I~ SAFE ",..~

Aelod o'r
AaaociBtion of
Plumbing end
Mechanical
Services
Contrectors

,

Dim un dasg rhy fychan
Dim un dasg thy fawr
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GaD Mary Lloyd Williams, B.E.M.

Agor
Ffiniau'r

Hanes Dau Fyfyriwr - Un 0 Fon a'r
IIaII 0 Anon
gan Yr Atbro Hor Williams
Hydref 7ed, 1944

"Nid rhai pwl yw'r mwyafrif mawr
o'm disgyblion, 0 drugaredd.
A
dyma ichi enghraifft 0 ddau o'r rhai
awcbus. Un 0 Fon a'r llall 0 Arfon,
dau ymgeisydd am y weinidogaeth.
Oaethant at ei gilydd yn yr un llety
yng Nghlynnog, a chael fod yr un
awch am fynd I'r Coleg ynddynt ill
dau, a'r un tlodi yn eu blino. Prin
oedd yr arian, prin iawn. Oeuddeg
swllt a chwe cheiniog gan un a saith
swllt gan y llall. Nid oedd
cyhoeddiad i'r ddau bob Sui. Felly
trefnasant i rannu eu henillion: ni
waeth prun a bregethai, yr oedd y
til i'w haneru, harmer i bob un.
Daeth y gaeaf, ac angen cot fawr
newydd. Prynwyd un ar y cyd i
ffitio'r ddau, a gwisgid hi gan yr un
a'i i'r pulpud mwyaf urddasol. Cai'r
Iiall fenthyg topcoat gwr y llety. I
hwyluso teithio, prynwyd beic, ar y
cyd. Os byddai taith y ddau i'r un
cyfeiriad, ai un ar gefn y beic am
filltir, yna ei adael ym mon y
gwrycb, a cherdded yn ei fIaen.
Cychwynai'r 11a11ar droed, a pban
ddelai at y beic neidio i'r cyfrwy. dal
y cyn-farchog a'i basio, filltir arall.
Wedyn disgyn, gadael y beic, a'i
throedio ymlaen. Felly i ben y
siwrnai ar droed ac ar teic, ar feic ac
ar droed. Ym mhen dwy flynedd
pasiodd y ddau j Goleg y Brifysgol,
Bangor, a daliodd y cyfamod yno
hefyd. A'u harlan prin, prynent un
copi 0 bob gwerslyfr a defnyddient
ef ar y cyd. A dyma arweiniodd bron
i ymrafael rhyngddynt ar derfyn
gyrfa'r Coleg. Pwy oedd piau'r
llyfrau yn awr! Tynnwyd "Byrra
doeyn", rhyw fwrw coelbren amyn
nhw, ae meddai'r un a ddywedodd
yr hanes wrthyf, a thine ehwerw yn
ei lais ., Y fo gafodd y Ilyfr a'r 11yfra
finnau ei eisio fo!"
Gwych 0 ddau! A gawson nhw
eu gradd? Do, debyg iawn, fydd
bechgyn fel yna byth yn methu.
Ddylen nhw ddim methu. Yr oedd
awch angerddoJ yn eu heneidiau, a
min ar eu meddwl.
Ac yr oedd rywbeth arall yn y
ddau, fil godidocach
nag aweh
hunanol."

ennol

o

Syrthied eu creulondeb mawr
A'u didduwiaetb 011i'r llawr,
A phrysured bore dydd
I droi miloedd i'r wir ffydd
Ffydd yn haeddiant Mab y Dyn
Lanwo Ewrop 011 yn un.
Awn bellach yn gytun
At orsedd gras heb gryn,
Gan godi ein Uef at Frenin Nef,
Fe'i gwrendy Ef ni'n un.
Na foed rhaniadau mwy,
Na phlaid mewn gwlad na phlwy,
Ond undeb bryd, er bod rhyw hyd,
Heb weled hawddfyd hwy
Ein pechod mawr sy'n tynnu i lawr
Ein barau'n awr o'r nen,
Tir Prydain fydd, tan gwmwl sydd,
Tra paro'n dydd, caethiwed prudd,
Duw amom bydd yn Ben.
Hugh Jones, Maesglasau.

Gogoniant tragwyddol i'th enw fy
Nuw
Mae'r byd yn dy gysgod yn bod ac
yn byw
Ni flinaist fynd heibio i feiau di-ri
I gofio pechadur na ehofia dydi,
Tydi sydd yn deilwng o'r bri a'r
mawrhad
Tydi roddodd fywyd a chynnydd i'r
had' ,
Tydi yo dy nefoedd aeddfedodd y
grawn,
Tydi roddodd ddyddiau'r cynbaeaf
yn Uawn.
Er maint y daioni a roddi mor hael,
Tu cefn i'tb drugaredd mae digon
i'w gael,
Llawenydd i'w eofio er cymaint a
roed
Fod golud y nefoedd mor fawr ag
enoed.
Dyfed (Evan
1850-1923.

Rees.

Caerdydd)

GALW DDOE I GOF
Parhau 0 phytiau
Mem Pritchard.

0

atgofion Edith Michael, fel

y'u

llefarodd i'w merch Mrs

Ers taIwm laWD ar ddecbrau y ganrif yma, pan oeddwn iyn hogan bach, mt
oedd na rhywbeth oedda nhw yn alw yo 'Y Diwygaid' yn dipydd yng
Nghymru. Roedd pawb ym mbob man yn edifarhau am eu pechodau, a'r
CapeH a'r Eglwysi yn onawn bob BOSOn o'r wythnos, a Pbregeahwyr mawr
yo mynd led led Cymru i bregethu.
Yn Bethel oedda ni yn byw ar y pryd, ac mi oedd na sant 0 hen wr, Mr.
Ap Ellis yn byw yn Tanyburath.
Mi weithiodd fy nhad yn galed
'Lay Reader' yn Eglwys Saron
iawn, iawn i gael y cerrig yn lan,
Bethel oedd o. Dyn tal tennau a
hefo pwysi 0 soda a sebon meddaJ.
gwallt gwyn yn cyrraedd lawr dros ei
Mi fydda nhad yn gwneud job iawn
goler.
ne'ddim.
Mi ydw i'n cofio yn dda iawn
Ar 01 go rffe n , a'r cerrig fel
cerdded i lawr i'r Felinheli ddwy
newydd mi oedd yn rhaid mynd i
waith hefo Ap Ellis amser y
rhyw offis yn Stryd Fawr Bangor i
Diwygaid i glywed y Pregethwr
nol y pres, a dyma fy mrawd Johni a
mawr Evan Roberts yn Eglwys St.
fi yn gorfod mynd. Mi ydw i yn
Mary. Mi oedd yna eira ar y llawr ac
dweud perffaith wir, doedd na ddim
mi oeddwn wrth fy modd cael mynd
tarnaid 0 frecwast cyn cychwyn,
yng ngolau lleuad. Cot goch dywyU
wedi eu gwau i gyd amdanaf a het
amser caled ia~ oedd hi. Dros
bedair miUtir eisiau ei gerdded i
ffwr am fy rnhen, a blodyn pine un
Bangor a hithau yn boeth ac yn sych
oehor iddi. Het galed a top cOt ddu
•
lawn.
hir am Ap Ellis.
Dyma gyrraedd yr hen offis yn y
Mi fydda Ap Ellis yn aros
Stryd Fawr. Troi fyny o'r Stryd ac ar
weithia yn sydyn ae yn codi rhyw
hyd hen Ion gefn bach. Pedair 0
bwnc i iarad hefo fi, a mi fyddai yn
steps at y drws, a cnocio hefo fy
edrych ar )' Ion a'i ddwylo tu 01 i'w
nwm. Y drws yn agor a hen ddyn cas
gefn, a finnau }'n siarad pymtheg y
hefo coes bren yn sefyU yna. Dyma
dw in yn 01 hefo fo. Mae'n siwr mai
cael hwyl am fy mhen yr oedd yr hen
fi yn dweud y neges, a dyma fo yn
greadur.
ond beth bynnag
, dechrau tafodi a'n hel ill oddi yno
hefo ei ffon. Mi oedda ni wedi
doeddwn i ddim yn meddwl hynny
dychryn, a mi roddodd glep af y
ar y pryd ac yn teimlo yn glyfar
•
drws ac yr oedd yn rhaid i ni fynd
lawn.
Oyna braf oedd hi yo yr Eglwys
oddi yno.
Wedi dychryn gormod i sbio yn
orlawn, a'r cor yn canu werth eu
un ffenast siop ar hyd y Stryd Fawr,
elywed. Mi oedd Evan Roberts yn
ac allan a ni trwy rhyw giat tach yn
ddyn hardd iawn. Mi oeddwn j yn
top Bangor igycbwyn cerddad adra.
mynd i eistedd hefo Ewytbr Bob.
Oringo rhyw railings i weld y trenau
brawd mam, mewn set ar yr ochr
yn y Stesion. a dyma ni yn cael yr
dde yng nghroes yr eglwys.
ogla mwyaf bendigedig. Mi roedd
yna ffatri yn ymyl y station yn
Pan oeddwn i yn hogan bach mi
gwneud peis a phob mathau 0 gigau,
ddaru ni symod i fyw i Pentir. Un
ae o'r fan honno oedd yr ogla yn
haf poeth mi gafodd fy nhad waith i
dwad. Oywais i erioed ogla mor
llnau rhyw gerrig bedd yno. Hen
dda, a'e ddau ohona ni ar ben y
gerrig gwyn mawr a trimins ar y top,
railings a'n bolla ni yo wag iawn, ac
pedair ohonynt yo pertbyn i rhyw
yn mwynhau yr ogla da nes oedd ein
deulu 0 Fangor.
cegau ni yn dyfrio.
Roeddan ni yn reit hapus ar y
ffordd adra, ond mi gofia i am byth
mor ddigalon oedd mam druan pan
glywodd hi am yr hen ddyn cas 'na.
Ni chafodd fy nhad ddim dimau o'r
pres. Doedd na ddim gobaith trio.

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR

.
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Adlais GWyI y Oiolchgarwch
Cyhoedwyd yr emynau ~nlynol
yn 1797 Hugh Jones a FaesgJasau
yw eu hawdur. Gan ei bod yn fis
Diolebgarwch
am y Cynhaeaf
eredaf ei bod yn bwrpasol i'w
cyhoeddi heddiw.
Arglwydd edrych yma i lawr
Amgylchyna Brydain FaWT.
Cofia d'etifeddiaeth ddrud
a Ddewisaist cyn bod byd.
Anfon ini ymwared rhad
Ninnau'tb folwn Di ein Tad.

-

_-

Yn eisiau erbyn
lonawr 1988

...

-

-..,..

Athrawes i
Gylch Meithrin
Cwm-y-glo
,

I

.7

Ti addewaist deuai i ben

Amser hyfryd is y nen
Pan na chlywer dim yn bwy
SOn am ryfel gwaedlyd mwy,
Ond pob cenedl yn gytun
Yn Oyrchafu Tri yn Un.
(Sonia Hugh Jones am elynion)
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Cysylltwch A
Sioned Jones
Llanberis 872085

•

PRIODAS DDWBL
Gohebyd: Mrs Iris Rowtands, 'Glanrefon'

(872275)

CLWB IEUENCTID: Ers dechrau mis
Medi mae'r Clwb wedi bod yn cynnal
eu gweithgareddau ar nosweithiau
lau 0 bob wythnos yn yr ysgolleol a
hynny 0 dan arweiniad Mr Glyn
Tomos. Ymddengys bod oddeutu
deg ar hugain 0 aelodau
yn
mynychu'r Clwb yn rheoliadd a'r
gobaith yw am dymor newydd
IIwyddiannus. Elsoes mae bechgyn y
ClwbwediymweldaChlwbleuenctid
Llanrug am gem bel droed pump bob
ochr
a'r gobaith
yw trafnu
ymweliadau A chlybiau eraill sydd yn
cyfarfod yn yr ardal.
Tan Gwyllt: Y digwyddiad mawr
nesaf ar y gwelll yw Noson Tan
Gwyllt a gynhelir
ar Nos lau,
Tachwedd 5edynycaechwarae IIeoI.
Mae'r noson yma yn cael ei threfnu ar
y cyd rhwng yr aelodau a'u rhieni a
bydd unrhyw elw ariannol a wneir yn
mynd tuag at goftrau'r Clwb. Erbyn i
ehwi ddarllen y nodiadau hyn fe fydd
aelodau'r clwb wedi bod 0 gwmpas y
pentref yn easglu arian at y noson er
mwyn sicrhau y bydd digon 0
'fireworks' ar gael i'w tanio. Hefyd
gobeithir gwerthu cwn poeh ac ati ac
os digwydd i'r tywydd fod yn
anftafriol yna bydd y bwyd yn cael ei
ddarparu yn yr ysgol. Ar 01 y tan
gwyllt yna bydd croeso i bawb droi
mewn l'r ysgol er mwyn cymysgu a'r
aelodau, ac os yw y rhieni yn barod i'r
sialens yna nid oes rheswm yn y byd
paham na welwn famau a thadau yn
caeI cystadlaethau pwl, tennis bwrdd
ae ati gyda'r aelodau. Felly noson yn
lIawn hwyl yw y nod a bydd croeso
cynnes i bawb. Gwelwn chwi yno.
Angen Gwirfoddolwyr: Ar adegau
bydd angen mynd a 1I0nd dau gar 0
aelodau'r Clwb I gystadlaethaU
chwaraeon ac ati. Mewn sefyllfa o'r
fath nid yw yn gwneud synnwyr 0
gwbl i logi bws mini i griw mor
fychan. Felly os oes rhywun yn lIeoi
yn berchen ar gar ac yn awyddus i
gynorthwyo'r arweinydd i fynd A
phobl ifanc I'r cystadlaethau hyn yna
buasi yn falch 0 gael clywed
gennych. Y ftordd orau 0 gysylltu A'r
arweinydd fyddai gadael nodyn iddo
yn yr ysgol ac yna fe ddaw yntau i
gysylltiad
chwi.

Dydd lau Hydref 8 cafwyd hanesion
hwyliog trwy gyfrwng tap 0 eiddo Mr
John Williams, llanrug 0 hynt a
helynt aelodau y gwarchodlu cartref
ym Mhenisarwaun yn ystod y Rhyfel
diwethaf. Diolchodd y Llywydd i Mrs
K Watkins am fod yn gyfrifol o'r
offeryn recordio. Anfonwyd cerdyn
dymuniadau da a gwellhad buan i
ysgrifennydd
y clwb Mrs H.M.
Roberts
sydd dan driniaeth
lawfeddygol yn Ysbyty Gwynedd
Banogr. Rhoddwyd y te gan Mrs
Russel Rowlands a Miss Megan
Davies a'r raffl gan Mrs R. Rowlands.
GWELlHAD: Anfonwn ein cofion a'n
dymuniadau gorau am well had buan
i Mrs H.M. Roberts, 1 Bryn Gro ar 01
triniaeth
lawfeddygol
yn Ysbvtv
Gwynedd, hefyd i Mrs E Morris,
Hafan (nain becws) ar al triruaeth yn
Ysbyty Dewi Santo
lLONGYFARCHIADAU: i Dino, mab
Mr a Mrs A Bellini, Eithin Duon ae
Eiriona, Merch Mrs G. Owen a'r
diweddar Mr A Owen, 29 Stryd
Newydd, Deiniolen ar eu dywedcfiad,
hefyd i Dino ar ei ben blwydd yn un ar
hugain.
PRIODAS DDWBl: Ar y 3ydd 0
Hydref, priodwyd Steven a Doreen,
mab a merch Mr a Mrs Robin Price, 1
New Street, mewn prtodas ddwbwl
yng Nghaernarfon. Priodwyd Steven
gyda Ceridwen, merch Mrs Margaret
Morgan a'r diweddar Mr William
Morgan, Caernarfon, a phriodwyd
Doreen gyda Mark, mab Mr a Mrs J.
Fleetwood, East Lodge, Groeslon.
Morwyn Ceridwen a Steven oedd Jill
(ftrind y briodferch) a'r gwas oedd
Richie Hughes (brawd yng nghyfraith
Steven). Morwyn Doreen a Mark
oedd Ceridwen a'rgwas oedd Steven
(brawdy briodferch). Cafwyd ywledd
yn East Lodge, Groeslon Mae Steven
a Ceridwen yn ymgartrefu
yng
Nghaernarfon a Doreen a Mark yn
ymgartrefu yng Nghesarea.
APEl Y SGANIWR: Cynhelir Bingo yn
y Ganoltan Nos Weher y Sed 0
Dachwedd, gyda'r elw yn mynd at
Apel Sganlwr y pentref. Dyma'r
gweithgaredd
olaf at yr achos
teilwng vma. Hyderwn y cawn eich
cefnogaeth.

CLWB POBOL Y CWM: Daeth amryw
o'r
a e I0 d au
y n9hy d
a
gwahoddedigion ar wibdaith dydd
lau Medi 24. Wedi cyrraedd
Porthmadog a chael pryd 0 fwyd
ysgafn, yna ymuno a thren bach
Ffestiniog am daith i'r Blaenau. Yn
ftodus. roedd y tywydd yn ftafriol a
phawb yn mwynhau golygfeydd
godidog bwlch Maentwrog. Yna'n
gadael y Blaenau am Betws y Coed a
thros waun Dinbych i gyfeiriad yr
arfordir a chartref wedi mwynhau
diwrnod pleserus.

UNDEB Y MAMAU:
Cynhaliwyd
cyfarfod cyntaf tymor y Gaeaf yn yr
Ysgol Gymuned, Nos Fawrth Hydref
Sedamsaith.Dechreuwydycyfarfod
trwy
weddi
gan Mrs Pierce.
Cydymdeimlodd ! Mrs Betty Jones
yn ei phrofediageth 0 golli el brawd a
dymunodd wellhad buan i Mrs Dilys
Jones yn Ysbyty Gwynedd. Ar 01
trafod rhai materion, cyflwynodd Mrs
Pierce y wralg wadd, sef Mrs Mary
Lloyd Williams, Llanrug. Cafwyd
sgwrs gan Mrs Williams am y

a

dyddiau a dreuliodd yn Ysbyty Bryn
Seiont yn ystod y deuddeg mlynedd
diwethaf. Diolchwyd i Mrs Williams
gan amryw o'r aelodau am sgwrs
mor ddiddorol. Aelodau Cwm-y-Glo
oedd yn gyfrifol am y lIuniaeth a
diolchwyd iddynt gan Mrs Betty
Jones. Mrs Jones hefyd enillodd y
raffl Terfynwyd y cyfarfod gyda'r
gras.
DIOLCHGARWCH EGLWYS SANT
GABRIEL:
Cynhaliwyd
gwasanaethau drolchqarwch ar y
l8ed a'r 1ge9. Gweinyddwyd
y
Cymun Bendigaid Fore Sui gan y
Parch Barry Thomas, Caernarfon.
Oherwydd y tywydd garw, gohiriwyd
gwasanaeth y plant am ddau a'r
gosber
am chwech.
Nos Lun
cynhlaiwyd Gosber a'r pregethwr
gwadd oedd y Parch R.E. Williams,
Llanwnda
Cynhaliwyd Ffair Gynhaeaf yn yr
Ysgol Gymuned Nos Fawrth Hydref
20ed a'r elw yn mynd tuag at yr
Eglwys.
Dymuna'r
Wardeiniaid
ddioleh i bawb am addurno'r eglwys
ac am y rhoddion 0 lvsiau. ffrwythau
a blodau
a dderbyniwyd.
Yr
organyddes yn y gwasanaethau
oedd Miss Ceridwen Hughes.
Cynhaliwyd Gwasanaeth y Plant
pnawn Sui, 250 Hydref. Arweinwyd y
gwasanaeth gan Nia a chymerodd y
plant i gyd ran yn y gwasnaaeth.
Rhoddwyd anrheg i Terry Williams
am gadw'r Ysgol Sui a cholli dim ond
tair gwalth yn ystod y f1wyddyn.
Derbyniwyd rhoddion y plant gan Mr
Evan Owen. Yr organyddes oedd
Miss Judith Ornitt.
DIOlCH:
Dymuna
Steven
a
Ceridwen, Doreen a Mark ddiolch yn
fawr iawn am yr anrhegion a'r IIu
caridau ar achlysur eu priodasau.
YN YR YSBYTY: Anfonwn ein coflon
gan ddymuno gwellhad buan i Mr
John C.Jones, 21 Dol Afon yn Ysbyty
Gwynedd.
PRIODAS: Ar Hydref3ydd, yn Eglwys
Gatholig, Sant Joseph, Penteth,
Warrington
priodwyd
Allan W.
Jones, mab Mr a Mrs H.G. Jones, Bod
Elan Ii A. Marie Reyers. merch Mr a

Mrs C.Reyers. Gwasanaethpwyd gan
y Tad Mcshnae. Y gwas oedd Eifion
Jones a'r morynion oedd Vivienne,
Laura a Carys a Neil oedd y gwas
bach.
Cafwyd y wledd briodas yng
Ngwesty Y Crest, Runcorn. Bydd
Allan a Marie yn ymgartrefu ym
Mona, Cwm-y-glo. Pob dymuniad da
8 hapusrwydd i'r ddau.
DIOLCH: Dymuna Allan a Marie,
Mona ddiolch 0 galon i'w teulu,
ffrindiau a chymdogion am y lIu
anrhegion
a dderbyniasant
ar
achlysur eu prlodas.
EGLWYS SANT GABRIEL: Nos
Fawrth Hydref 20ed cynhalwiyd Ffatr
Cynhaeaf yn y Ganolfsn.
Er ei bod yn noson mor aeafol
daeth nifer dda iawn yno i gefnogi'r
gweithgaredd. Enillwyr y raftl fawr:
1. Boes groseri - Mrs Stella Owen,
Coed Mawr, Bangor; 2 Bocs groseri
- Mrs K. Owen. Penrhyn Bach.
Llanrug. 3 Potel Sieri - Mr. J.O.
Roberts, Ty'n FFridd, Cwm-y-glo; 4.
lliain Bwrdd - Mr lloyd Owen, 3
Maes Gerddi, Cwm-y-glo. 5. Bag gloMrs Rhian Jones, 3 Trem Eilian,
Brynrefail. 6. 'Wine Cooler' - Mrs
Vera Price, Tan-y-Graig, Cwm-y-glo.
7. Potel 0 win - Miss Sian Jones.
Mairanedd, Llanrug. 8. Bwrdd Bara a
chyllell - Mrs Dilys Jones, 4 Bryn
Hyfryd,
Bwlch, Cwm-y-glo.
9.
Gorchudd Gobennydd - Mrs Parry,
Hebron, Cwm-y-glo. 10. Talc - Mr
Evan Davies, Tan-y-gralg, Ceunant.
11. Cyw iflr- Dafydd Wilhams, Bwlch,
Cwm-y-glo.
Enillwyr
raffl
y
stondinau: - 1. Bocs groseri - Mrs K
Watkins,
Dolwen.
Cwm-y-glo;
Gateaux - Mrs Sylvia Williams,
Bwlch, Cwm-y-glo; Ffrwythau - Mr
lloyd
Owen, 3 Maes Gerddi,
Cwm-y-glo, Tyweli - Mrs Helen
Roberts,
llwyn
Coed
Bach,
Cwm-y-glo. Gorchudd gobennydd Keith Williams, Bryn, Cwm-y-glo.
Enwi'r clown - Mr Lloyd Owen, 3
Maes Gerddi. Dymuna wardeiniaid yr
Eglwys ddiolch 0 galon i bawb am
roddion y raftl, i'r rhai fu 0 amgylch
yn gwerthu raftl a thocynnau, ae am
bob cefnogaeth i wneud y noson mor
Iwyddiannus.

HOGIA'R CHWAREL

CARTREF YR HENOED
CARTREFNEWYDD COFRESTREDIG
AG IDDO A WYRGYLCH GYMREIG
CYSYLLTWCH A" MRS MEIRWEN
THOMAS NEU MRS ELI WILLIAMS
Ffordd yr Orsaf, Llanrug, Caernarfon
(0286) 4652

Hen fun a'r chwarel (diafeh i Mrs EnId Price am ei fenthygj.
Rhes 61: Cecil Williams, Cwm-y-Gla; un a Fethel1; Gordon Williams,
Cwm-y-Glo; Evan Evans, Caeathro, Hywel Morris, Cwm-y-Gla; A. Parry (Hen
Bar), Deiniolen.
Rhes Ilaen: Richard Jones (Die bach), Stabla a Chwm-y-Glo; Eric 1, Llanrug.
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Gohebydd: Itan Parry, Morwel (Waunfawr 321)

a

CYDYMDEIMLWN
theulu'r
dlweddar Evan Roberts, Pant Hyfryd
gynt a fu farw yn ddiweddar. Bu Mr
Roberts yn flaenor yng Nghapel y
Ceunant am saith mlynedd ar hugain.
Cynha({wyd gwasanaeth coffa iddo
brynhawn SuI, Medi 27ain. Yr oedd y
gwasanaeth yng ngofal y Parch John
Morris a thalwyd teyrnged iddo gan
Mr Owen Jones, Y Garth.
DIOLCHGARWCH:
Cynhaliwyd
gwasanaeth
diolchgarwch
dan
arweiniad y Parch John Morris yn y
Capel prynhawn Sui, Hydref 11ego
Cymerwyd rhan yn y gwasanaeth
gan Tony Storey, Dylan Thomas, Nia,
Catrin a Dylan Parry a Gwenno Parri.
HENADURIAETH ARFON: EGLWYS
CEUNANT, LLANRUG:
Nos Wener, Medi'r
25ain yng
Nghapel
Ceunant,
Llanrug,
cynhaliwyd
cyfarfod
i ddathlu
canmlwyddiant
agor y capel
presennol.
Y lIywydd
oedd Y
Gwainidog,
Y Parchedig
John
Morris, B.D., a'r organyddes oadd
Miss Eirlys Jones.
Anerchwyd y cyfartod gan 'yO
Parchedig
Meirion
Roberts,
Llandudno,
Y Parchedig
Ifor
Rowlands, Caernarlon a'r Parch W.O.
Roberts llanrug. Cafwyd eitem hefyd
gan y plant a'r bobl ifanc. Talwyd y
diolchiadau gan Mr Edgar Wyn Parry,
Caernarlon.
Y mae'r flwyddyn 1987 yn un
hynod 0 bwysig yn hanes Eglwys
Ceunant, oherwydd ym 1887 yr
adeiladwyd y capel presennol. Ond,
fel y gwyddys, y mae gwreiddiau'r
achos yn mynd yn 61 i 1820.
Yn y flwyddyn
honno
y
dechreuwyd cynnal Ysgol Sui mewn
tV annedd o'r enw Tan y Ffordd.
Ymhen dwy f1ynedd symudodd yr
Ysgol Sui i ysgubor 'Tan y Graig'. Y
dystiolaeth yw fod yr Ysgol Sui wadi
cynyddu yn ystod y blynyddoedd hyn
fel y bu iddynt wneud cais I gyfarlod
ysgolion Llanrug I adeiladu ysgoldy.
Ysywaeth, gwrthodwyd y cais hwn.
Ymhen ysbaid wedyn gwnaethpwyd
cais arall a'r tro hwn cyfeillion Ysgol
Sui y Caunant a orlu a dechreuwyd
adeiladu ysgoldy yn gynnarym 1825.
Yn y flwyddyn 1830, fe dorrodd
diwygiad allan yn ardal y Ceunant ae
ymhan dwy flynedd yr oadd Seiat yn
caal ai chynnal yn yr hen ysgoldy. Yn
ystod y Seiat hwn mynegodd un o'r
dyehweledigion sef Thomas Griffith,
ei awydd i gael ei dderbyn yn aelod
yn Caunant yn hytrach na Llanrug. Y
eanlyniad oedd deehrau'r Achos yn y
Ceunant.
Erbyn y flwyddyn 1839, yr oedd
capel newydd wedi ei godi gyda rhif
aelodaeth 0 30. Felly, gyda pheth
gwrthwynebiad 0 gyfeiriad Llanrug
fe safydlwyd yr Eglwys ffurfiol 8
swyddogol ym mis Awst 1839, saf yr
un flwyddyn ag yr agorwyd' y capel
eyntaf. Ar 61 dylwanwad diwygiad
1859·60 ar yr ardal, fe aethpwyd ati i
helaethu'rcapel hwn. Dechreuwyd ar
y gwalth ym 1862. 'Roedd rhif yr
Eglwys erbyn hyn yn 110. Yna yn y
flwyddyn 1887, fe adeiladwyd capal
presennol am oddeutu £900.
'Roedd Caunant wedi ei chysylltu
yr sdeg yms a Chapel llanrug ac fe
arferid darbyn Pregathwr 0 Lanrug i
wasanaethu'r Eglwys ar y SuI. Ond,
ymhen amser. fe dorrwyd y cysylltiad
hwn ac fa gysylltwyd Ceunant A'r
Waunfawr.
Y dystiolaeth yw mai Edward
Roberts oedd gweinidog cyntaf yr
Eglwys. Ys dywed un amdano:
"Chwefror 5ed 1885, bu farw y
gweinidog, sef Y Parch. Edward
Roberts, yn 57 mlwydd oed. Bu'n
pregethu am 32 mlynedd .... fel yr
Apostol Paul mewn rhai eglwysi, felly
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Edward Robarts yn y Caunant a
wnaeth waith bugail heb unrhvw dal
mewn arian."
Rhif yr aelodau ym 1880 oedd 132,
ac ym 1885 110. Cadarnhaodd y
Cyfarfod Misol ym 1930gsis Ceunsnt
a Than y Coed i estvn galwad i Mr J
Easter Ellis, Pwllheli a myfyriwr yn y
coleg i ofalu amdanynt.
Yn 61 un yr adeg honno, "Yr oedd
Mr Easter Ellis yn wr ifanc, lIawn
bywyd a gwaith, ac yr oeddem fel
Eglwysi yn disgwyl lIawer oddi
wrtho."
Cyflog y gweinidog yr adeg yma
oedd £100 y flwyddyn. Ysywaeth,
ymhen tair blynedd fe dderbyniodd y
gweinidog y Parchedig Easter Ellis,
alwad oddi wrth Eglwys Walton Park,
Lerpwl,
i'w
bugeilio
ac fe
dderbyniodd yntau'r alwad
Ym 1939, a'r Eglwys wedi bod heb
weinidog
am chwe mlynedd fe
benderfynodd Eglwysi Ceunant a
Than y Coed estvn galwad i Mr M.
Meirion Roberts, Corwen, a myfyrlwr
yn y Coleg i'w bugailio. Dywedodd
ysgrifennydd yr Eglwys amdano yr
adeg hynny:
"Y mae Mr Meirion Roberts yn
ddyn ifan dymunol yn lIawn bywyd a
s7el ae yr ydym yn gobeithio y bydd
ef yn foddion yn lIaw Duw i wenud
gwaith mawr yn y ddwy eglwys."
Y Parch Meirion Roberts oedd y
gweinidog olaf ar y ddwy Eglwys fel
gofalaeth, oherwydd ym 1946 fe
gysylltwyd y Ceunant ag Eglwys
Croesywaun 0 dan fugailiaeth y
Parch T.J. Hughes, B.A. Fodd
bynnag, yr oedd cysylltiad Sabothol
A Than y Coed yn parhau 0 hyd. Erbyn
hyn y gweinidog yn Nhan y Coed
oedd y Parch. E. Goronwy Williams,
B.A. Llanrug.
Deg mis yn unig y bu y Parch T.J.
Hughes yn weinidog yn Ceunant. gan
iddo ym mis Awst 1947 ymadael i'r
Rhyl fel gweinidog.
Ym mis Hydref 1948, fe roddodd
Eglwys Ceunant a Chroesywaun
alwad i'r Parch Ifor Rowlands i'w
bugeilio.
Bu Mr Rowlands
yn
weinidog yn y Ceunant am wyth
mlynedd.
Ym Ms Medi 1956, fe fu newid
bugeiliol eto, oherwydd fe gysylltodd
y Cyfarlod misol Eglwys y Ceunant
a'r Waunfawr ac 0 ganlyniad i hyn fe
ymadawodd y gweinidog y Parch Ifor
Rowlands
i ofalu am Eglwysi
Caeatrho, Nasareth a Chroesywaun.
Felly ym mis Chwefror 1958
gwahoddwyd y Parch E. Goronwy
Williams, B.A. LLanrug i fugeilio'r
Eglwys. Cadarnhawyd hyn gan y
Cyfarfod
M isol. Cysylltwyd
y
Ceunant unwaith eto A Than y Coed a
oedd erbyn hyn yn rhan 0 ofalaeth
Capel Mawr, Llanrug.
Fel y gwyddys, fe fu'r Parch E.
Goronwy Williams yn wainidog yng
Nghapel Mawr Llanrug ars 1934,
ysywaeth deunaw mis yn unig y bu'n
gofalu am y Ceunant, oherwydd ym
mis Medi 1959,fe dderbyniodd alwad
i Henaduriaeth Dyffryn Clwyd.
Ym 1961, fe dderbyniodd
y
Parchedig W.O. Robarts alwad gan
Eglwys y Capel Mawr, Llanrug, Tan y
Coed a'r Ceunant i'w bugeilio ac fe
ddechreuodd ar ei waith y Sui cyntaf
o Dachwedd y flwyddyn honno.
Fel y gwyddys, fe fu Mr Roberts yn
gofalu yn gydwybodol
iawn am
Eglwys y Ceunant am un mlynedd ar
hugain, eyn iddo yntau ymddeol yn
swyddogol ym mis Mawrth 1982.
Penderfynodd y Parch a Mrs W.O.
Roberts ymddeol a chartrefu yn ardal
Llanrug. Y mae ef erbyn hyn yn
flaenor yn Eglwys Tan y Coed a Mrs
Nansi Roberts hithau yn flaenores
yng Nghapel Mawr, fel y gWyr pawb
ohonom yn y cylch, y mae'r ddau
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Swyddogion Eglwys y Ceunant:
O'r cbwitb i'r dde: Mrs Helen Parry, Mrs Olwen Jones, Y Parch John Morris,
Miss Eirlys Jones, Mr Owen Jones.
ohonynt yn parhau yn hynod 0
ddiwyd yng ngwaith yr ofafaeth.
Ym mis lonawr
1984, fe
symudodd y gweinidog presennol, y
Parch John Morris, B.D., a'i briod Mrs
Gillian Morris. B.A a'u dau fab Rhys a
LLVr i fyw i Fans yr ofalaeth yn
Llanrug.
Bu'r Parch John Morris felly yn
weinidog
yn Llanrheadr
ym
Mochnant,
yn Henaduriaeth
Trefaldwyn Isaf am dros dair blynedd
cyn derbyn galwad unfrydol
i
ofalaeth
Capel Mawr, Llanrug,
Ceunant, Pontrhythallt, Tan y Coed a
Brynrefail. Ysgrifenyddes ddiwyd
Eglwys Ceunant ers 1969 yw Miss
Eirlys Jones, Y Garth. Yn wi r, y mae hi
yn
hynod
0
ffyddlon
i'r
gwasanaethau a hithau yw un 0
organyddesau yr Eglwys. Mae dau
flaenor yn Eglwys Ceunant erbyn
heddiw, Mrs Helen Parry, 'Morwel' a
ddewiswyd yn flaenores yn 1982.
Hithau hefyd yw trysoryddes yr
Eglwys. Mae Mr Owie Jones, Y Garth,
hefyd yn flaenor ers 1982. Bu'n
arwain y gAn yn yr Eglwys ers 1937,
sef hanner can mlynedd, y mae al
briod hefyd Mrs Olwen Jones yn
arwain y gAn ers 1965.
Mae Mrs Nell Jones, Hafodol,
hefyd yn organyddes yn y capel. Yn
wir y mae'r cyfei IIion hyn yn hynod 0
ffyddlon yng ngwaith yr Eglwys. Yn
1964, fe benodwyd Mr a Mrs Caradog
Jones, Chwilog, i ofalu am y capel ac
y mae'r teulu annwyl a gweithgar
yma yn byw yn y TV Capel ers hynny.
Fel y gwyddys. y maent yn gofalu yn
ardderchog am yr adeiladau ac y
mae'r capel bob amser A golwg
graenus arno.
Yn ystod 1983. fe aethpwyd ati i
addurno tu mewn a thu allan i Gapel
Ceunant. Hefyd fe osodwyd trydan a
gwresogyddion
yn y capel, ac 0
ganlyniad i hyn fe ddefnyddir y Capel
ers lonawr, 1984 I addoli ynddo yn
hytrach na', festri.
Y mae'r Capel yn hynod 0 hardd
ae yn un hawdd i bregethu ynddo. Y
mae rhif yr aelodau erbyn hyn yn 22
gyda 120 blant. Un oedfa a gynhelir
bellach ar y Sui ac de ddaw cynulliad
da iawn ynghyd i'r oedfa honno,
gyda nifar 0 bobl ifanc yn bresennol
hefyd. Ysywaeth nid oes Ysgol Sui
erbyn hyn, ond fe gynhelir Seiat a
chyfarfod gweddi'r ofalaeth yng
Nghapel Ceunant yn ei dro.
Fel y gwyddys. nid hawdd ydyw
dilyn gweinidog a fu'n gofalu am
Eglwys am un mlynedd ar hugain ac
yn enwedig 0 gotio fod y gweinidog
hwnnw sef y Parch W.O. Roberts
wedi ymddeol ae yn dal i fyw yn yr
ardal hon. Fodd bynnag, fe all8f
dys1io imi fel gweinidog presennol yr
Eglwys
dderbyn
croeso
a
chefnogaeth yn y Ceunant. Y mae'r
swyddogion a'r aelodau wedi bod yn
hynod 0 ffyddlon a hynaws gyda tv
mhriod a minnau. Y mae yng

Nghapel y Ceunant gydweithio
hapus iawn a phawb annwyl a
charedig yng ngwaith yr eglwys.
Ym mis Mai 1987, fa gafwyd
gwasanaeth
arbennig i ddathlu
canmlwyddiant y capel presennol.
Gwahoddwyd y Parchedig Meirion
Roberts i bregethu. Bu Mr Roberts yn
weinidog yn Ceunant 0 1939-44.
Hefyd fe wahoddwyd yr aelodau a
chyn aelodau'r eglwys ynghyd a'r
cyn-weinidogion, sef y Parch a Mrs
Meirion Roebrts, Y Parch a Mrs Ifor
Rowlands, Y Parch a Mrs W.O.
Roberts a'r gweinidog presennol set
y Parch a Mrs John Morris, ynghyd
j'u plant Rhys a Llvr i gael tynnu eu
lIuniau.
Cafwyd oedfa ardderchog
a
bendithiol iawn yn gwrando ar Y
Parch Meirion Roberts yn pregethu.
Yn wir, yr oedd tua 80 yn bresennol
yn yr oedfa honno.
Hyderaf yn fawr y bydd y cyfarlod
hwnnw a'r cyfarfod arbennig a
gynhaliwyd
ym mis Medi, yn
gyfrwng i adfywio gwaith ysbrydol yr
Eglwys yn y Ceunant a'r ardal am
flynyddoedd etc i ddod.
John Morris
Gweinidog.
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EGLWYS CEUNANT

Uawlyfr

Dathlu Canmlwyddiant
agor y CapeJ presennol
1887·1987

Mae',llyfryn uchod ar Hanes £glwys
y Ceunant wedi ei olygu gan y
Gweinidog presennol, y Parch John
Morr;s. Ynddo mae'n olrha;n peth 0
hanes yr achos dros y can mlynedd
diwethaf. Ce;r hefyd atgof;on rhal 0
gyn-wein;dog;on yr Eglwys, Be y
mae'r Ilyfr yn cynnwys Iluniau
diddorol. Gel/ir ei archebu gan
unrhyw un o'r swyddogion am y prlS
rhesymolo £1.50.

Cefnogwch
•
eln
Hysbysebwyr

GOHEBYDD:
W 0 Williams,
Rhydfadog (Uanberis 811259)
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APEL
LLEOL
EISTEDDFOD
GENEDLAETHOL
YR URDD,
DYFFRYN NANTLLE AC ARFON
1990: Mewn cyfarfod i sefydlu
pwyllgor
apAI Ileal etholwyd
sywddogion fel a ganlyn: Llywydd Mr Bobby Williams; Is-Iywydd - Mrs
Mary W Jones; Ysgrifenyddes - Mrs
Pat Thomas; Trysorydd - Mr Dafydd
W Williams.
Yr ydym yn obeithiol fel pwyllgor y
cawn eich cefnogaeth i gyrraedd y
nod 0 £3,500 a osodwyd i bentref
Deiniolen.
Mae
Ilawer
0
weithgareddau yn cael eu trefnu a
bydd mwy 0 fanylion yn y rhifyn
nesa'.
SEFYDLIAD
Y
MERCHED:
Cynhaliwyd cyfarfod o'r Sefydliad yn
y Ganolfan ar Hydref Sed 0 dan
arweiniad Mrs Rita Parry Jones y
lIywydd. Darllenodd Mrs Jones y
lIythyr
misol
a darllenwyd
y
cofnodion
gan yr ysgirfennydd.
Croesawodd y lIywydd y wraig wadd
sef Mrs Janet Hughes 0 Debenhams,
yn arddangos sut i goluro ein hunain.
Cawson nason ddifyr iawn gyda Mrs
Hughes a wnaeth dair o'r merched
edrych yn hardd iawn. Diolchwyd i
Mrs Hughes gan Mrs Beti Wyn
Davies. Rhoddwyd yte gan Mrs Eirlys
Lloyd Jones a Miss Kathleen Jane
Jones. Enillwyd y raftl gan Mrs Beryl
Hughes. Llongyfarchwyd Miss Lena
Rowlands
merch
Mrs Nancy
Rowlands
ar ei dyweddiad,
a
1I0ngyfarchodd y lIywydd hefyd Mrs
J Eirlys Williams ar ddathlu ei
phriodas ruddem ar Hydref 11ego
Dymunodd y lIywydd well had buan i
Mrs Mary Thomas a Miss Kathleen
Jane Jones sydd newydd ddod o'r
ysbyty ac i Mrs Janice Land.
llongyfarchwyd
Mrs Marian
Williams ar ei gwaith newydd yn
Safeways. Bydd y cyfarfod nesaf ar
Dachwedd 211 pan y bydd Mrs Pat
Jones,
Brynrefail
yn rhoi
arddangosfa gwaith lIaw.
DIOLCH: Dymuna David A. Jones, 94
Pentre Helen ddiolch i'w deulu a
chyfeillion am bob dymuniad 0
well had buan a dderbyniodd tra yn
Ysbyty Gwynedd. Diolch i Mrs K.
Owen, Mrs G Morgan a phawb yn
nosbarth 3C Ysgol Brynrefail
.
llanrug.
Dymuna
Mrs Nan Owen,
27
Rhydfadog
ddiolch
i'w theulu,
cymdogion a ehyfeillion am y lIu
cardiau a'r anrhegion a dderbyniodd
tra bu yn Ysbyty Gwynedd ae ar 01
dod adref. Diolch hefyd i'r meddygon
a'r gweinyddesau ar Ward Dulas.
Dioleh yn fawr i chwi gyd.
DART'S
DEINIOLEN:
Llongyfarchiadau i Keith Bingham,
Stryd Newydd, Deiniolen ar Iwyddo i
gyrraedd
Rowndiau
Terfynol
y
'Winmau World Masters' yn Llundain
ar y 4ydd a'r 5ed 0 Ragfyr. Fe aeth
drwodd
yn Rowndiau
Terfynol
Cymru yn Aberdar fel un o'r chwech
sydd yn cynrychioli
Cymru yn
Llundain. Mae'n aelod 0 dim daniau
y Wellington. Os am gefnogi Keith
bydd bws yn mynd i Lundain. Am
ragor 0 fanylion: Ffon LLanberis
872066.
DIOLCH. Dymuna Ralph a Laura,
'Arias', Penrhosgarnedd ddatgan eu
diolchgarwch i'w teulu, cymdogion a
ffrindiau 011 am y cydymdeimlad a
ddangoswyd
tuag atynt yn eu
profedigaeth chwerw a sydyn, 0 golli
eu mab annwyl Geraint yn 25ain oed.
Ganwyd Geraint ym Mro'r Eco, yn
Tan-y-Rhiw,
Gallt y Foel, ond
ymadawodd
y
teulu
i
Benrhosgarnedd
ym 1970. 'Er i
flwyddi fyned heibio' tystiodd holl
drigollon Bro'r Eco yn eu ffordd

Ragfyr - Disco Gwisg Ffansi yn y
Ganolfan (Neuadd a Caban). Plant
bach tan 8 o'r gloch, rhai hynaf
wedyn tan 10 o'r gloch. Bydd Santa
Clos yno tan 8 o'r gloeh yn ei Grotto.
Mynediad SOc. Gwerthir cawl, 'Hot
dogs'a'MincePies'.Gwobrwyonam
y wisg ffansi orau a nifer 0 wobrau
eraill.
Rhagfyr 29, "Bullseye" yn y Ganolfan
(neuadd).
Cystadleuaeth
0
wybodaeth gyffredinol ascii 0 daflu

arbennig hwy a ddangos au tristwch
tuag atynt fel teulu, a bu gwald yr hen
wynebau
annwyl
yn nerth
a
chalondid iddynt wynebu'r dyfodol.
Diolch hefyd am yr holl gardiau,
lIythyrau a'r galwadau fton ac hefyd
yr arian a dderbyniwyd. chwe chan
puntsyddyncaeleuhanfonercofam
Geraint i'r Uned Ddamweiniau yn
Ysbyty Gwynedd, Bangor ac hefyd i
Ambiwlans Gwynedd.
LLONGYFARCHIADAU i Henry a
Bessie, 33 Pentre Helen, ar achlysur
dathlu eu Priodas Ruddem ar Hydref
3ydd.

dartiau. Dau berson ymhob tim £2
pob tim. Gwobrwyon. £6 a chwpan
i'w dal am flwyddyn i'r eyntaf. £5 i'r
ail £4 i'rtrydydd. Rhaid i'rymgeiswyr
fod dros 15 oed. Mynediad SOci rai
sydd ddim yn cystadlu. Enwau gyda'r
arian i Mari Griffiths, 15 Caradog
Place, Deiniolen cyn gynted ag sv'n
bosibl os gwelwch yn dda. Gwerthir
diod ac yn y blaen. Yr elw o'r ddau
achlysur yma at Gronfa Carnifal
Deiniolen.

p-
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DEWCH AM ORO 0 GYLCH Y FRO
Awn heibio Craig Ddeiniol, Awe I y
Mynydd a Ceris, troi i'r dde wrth
Pen-y-Golwg a daw Coed Mawr i'r
golwg, ceir wedyn Y Borthen Gran,
c'r golwg yn y drain mae Cae Main,
oddi tano Erw Fair yn y lIain goed
Cae'r TV, yn uwch na wal y foel. Y
Fron, Moel Blochdy, y ddau Moel
Rhiwen, tros y wal hen dv'r Cipar, y
ddau Bwleh-cae-mawr, Bwlch-bach a
Trosgol. Yn ardal y defaid rhaid cael
cynefin, corlannau y clytiau teg a'r
ffriddoedd, y Caeau Uchaf, Cryngae a
Tan-y-Weirglodd,
yr Erw-Wen,
Cefn-Bach, Pen-Cefn, y Cefnau Coch.
Ty'n Gerddi, a Ty'n Ffridd, y ddau
Pen-Bont yr Afon-Goch.
I'r dde a Groeslon y Saint, dau DV
Canol, Tal Eithin, Pen-pare, ar ben y
ffordd mae Bryn-gwynt,
gerllaw
mae'r Rhosydd-dir. I fyd Y fuwch
dew'r
Buarth,
Tan-y-Buarth,
Tan-y-Buarth Uchaf a Pen Buarth, os
am fagu 110 pa Ie gwell na Bryn-Gro.
Oyma'r
Gwaunydd,
Y Wain,

Tal-y-Waun,
Blaen y Waun a
Cefn-y-Waun,
Tyddyn
Uchaf,
Tan-y-Marchlyn,
Penbryn gwyn,
Glan Gors, Tan Elidir, Bryn Brith,
Gorlan Uehaf, Clwt y Bel, Tri Tyddyn
Difir, Bron Gynfi y ddau Barc, TV
Mawr, Hafod y Braich, Buarth y
Braich, Tal Braich, Bwlch-y-gwynt, y
tir yn denau ceir lIawer clogwyn,
craig a cherrig. Cerrig y Nyth, Cerrig
Llwydion, Garreg Wen, Pencraig, Tan
Graig, Graig Lwyd, Pen Graig,
Tan-y-clogwyn, Clogwyn Guto, Bryn
Tirion, Foel Gron, dau Fwlch uchaf,
Tan Rhiw, Rhwng-y-Ddwyryd,
Ty
Capel, dau Dy Ucha'r Ffordd, Cyfni,
Ty'r Ysgol, Glanffrwd, Minffordd,
Llandinorwig, Ty'n Clwt, Rhydfadog,
Tros yr Afon, Glanrhydfadog, Gorlan
Bont, Gorlan Isaf. Hen Ion, Pen
Inclein, Tyddyn Du, Wylfa, Ty'n Bigil,
dau Bigil, Bwlch Merddyn, Bron Foel,
Y Foel, Tan y Foel, Llety Llwvd, Pen
Ian, Tan y ffordd, Garnedd a Tan y
Bryn.

GWOBRWYON YSGOL BRYNREFAIL
Henry a Bessie yn torri'r deisen yn
ystod swper dathlu eu priodss
ruddem.
DIOLCH: Dymuna Henry a Bessie
ddioleh
i'r teulu,
ffrindiau
a
chymdogion am yr holl gardiau ac
anrhegion ddarbyniwyd ar achlysur
eu Priodas Ruddem ar Hydref 3ydd.
Diolch yn fawr i bawb.
Dymuna rhai 0 drigolion Rhes y
Faenol a gafodd draftenhlon adeg y
Ilifogydd
mawr
dydd
Sui
Diolchgarwch, ddiolch yn wresog
iawn am gymonh
parod mewn
cyfyngder i gymdogion caredig agos
a phell . Diolch yn fawr iawn.
I dJilwrn Stondin Sulwyn fore Gwener
Mentrodd Alun Wyn yn nawn hyder,
Gwilym Ifan. e'r de oedd yn ... erbyn
Ond i ni ym •• Alun oedd y ffefryn.
Rhoddwyd tri ew .. tiwn iddynt .teb
Ond beth oedd hynny ISwyddog Undeb,
At.bodd y ddau gyntaf gyda rhwyddineb
Ond ar y trydydd d.eth tryehlneb.
Gofyn enw', forwyn yn Hllfod Henri
Gwyddodl amdanl, ma.'n bialn handl,
Methodd rhen Alun g .... yr Hat trie
Ond gwyddal mal hi yw Siw Roderie.

PaJd poenl Alun Wyn
Fe ddigwydd i lawer eto .r 61hyn.
Haws dweud na gwneud .r fyr fyfy,

Br.,

Yn dilyn Cyfadod Llywodraethwyr
nos Lun, Hydref 5, penderfynwyd
gwobrwyo'r canlyool:
Safon A:
Louise Bernard; Jaoet Elizabeth
Hughes;
Sandra
Ann
Morris;
Sharon Wyn Owen; Kirsry Mc
Cann; Enid Price; Sharon Vaughan
Williams; Rheon Larsen; Gareth
Ellis Wiliams; Vaughan Llywelyn
Hughes.
Calonogol
yw gweld
fod
cymaint yo haeddu gwobr. Dymunir
pob Uwyddiant iddynt yn y dyfodol.
I'T Thai o'r Awyddyn Oyntaf yn
y 6ed dosbarth a eisteddodd
arholiad A,O mewn Mathemateg
Ychwanegol ac 0 YstadegauManon LLwyd Evans - A yn y ddau
bwnc; Oafydd Meredydd Jones - B
mewn Ystadegau.
Safon 0:
Rhoddir nifer graddau A a B a
enillwyd ar 01 pob enw:
Cheryl Edwards - 3A IB; Olwen
Meredydd Jones - 3A 4B; Meirtir
Dauncey Williams - 3A 2B; Emma
Bernard - 3A 5B; Sarah Gray - 5A
1B; Nia Wyn Griffiths - 6A 4 B;
Lisa Rudkin
- 5A 5B; Alan

Williams - 3A 6B; Cynrig Baxter4A 38; Dominic Crowe - 4A 3B;
Philip Ingle - 3A 4B.
Rhoddwyd gwobr i bawb a thair
gradd A neu fwy. Wrth edrych drwy
ganlyniadau Safon 0 gwelid fod 39
o ddisgyblion allan 0 150 yn y 5ed
flwyddyn i gyd. neu 26 y cant wedi
ennill gradd B (C yw'r marc pasio)
mewn dau neu fwy 0 bynciau. Hefyd
gwelid fod 42 0 ddisgyblion y 5ed i
gyd, sef 28 y cant, wedi cael gradd
A,B,C neu Gradd 1 TAU mewn
pump neu fwy 0 bynciau. Y mae
rhain yn ganlyniadau arbennig 0
foddbaol ac yn cymharu'n ffafriol
gyda chyfartaledd Gwynedd igyd ac
yn fwy felly 0 gofio mai canlyniadau
Gwynedd
oedd y gorau trwy
Gymru. Y mae'r plant a'r athrawon
yn haeddu canmoliaeth yn enwedig
o gofio fod y flwyddyn hon wedi
colli llawer 0 wersi yo ystod y
gweithredu diwydjannol. Y mae'n
amlwg fod athrawon wedi gwneud
ymdrech arbennig i sicrhau na
fyddai eu disgyblion yn dioddef yn
academaidd o'r herwydd.
W.E. Thomas,
Prifathro.

oedd dy glywed .r yr Iwyr.

·MARWOLAETH: Wedi gwaeledd byr
iawn, bu farw Mrs Pam Greenway yn
ei chartref yn Repton , ger Derby yn
ystod mis Medi.
Bu Pam a Bill Canaway a', teulu yn
byw am rai blynyddoedd
yng
Nghraig Deiniol yn Neiliolen. Yr oedd
atgotion y teulu am yr ardal a'i phobl
yn rhai hapus iawn. Bu farw un o'r
meibion, Paul, yn frawychus 0 sydyn
flwyddyn yn 01. Gedy Pam, ei gwr a
phedwar 0 blant. Michael, Hugh,
William a Stephanie. Hefyd gedy
ddwy chwaer sef Mrs Pat Larsen a
Mrs Pen Archer.
Y CARNIFAL: Nos Fercher 16 0

CEFNOGWCH EIN
HYSBVSEBWYR

STRYD FAWR, DEINIOLEN

871210

~:~beriS

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 5iop

FFYN A CHERRIG, STRYD FAWR, lLANBERIS
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Mae 'na ra1 yo daI ar gael sy'o mynnu fod manteO Griftith Jones y 'Deryo
Mawr' neu'r Barwo MUDchausen wedi syrthio arnaf 1. Gobeithio mai
camsyniad mae Dbw; mae 0'0 gyfrtfoldeb rby arswydus i'w goleddu. Dyna
pam y bydda 1'0 falcb 0 daro ar rat eraill welthla sydd , mwy 0 gymbwysder I
ysgwyddo'r traddodiad. Mi ddois ar draws un lelly mewn siop treryDydd yo
y dre ers dim Hawar.
Roedd ganddo fo rhyw fagia negas yn hognian arno to ymhob man nes
yr oedd o'n edrach 'r un fath a rhyw
ben fuwch isio o'i godro. Dyma fo'n
Jones," medda fo fel 'na."
gollwng ei hun yn glee i ista wrth fy
"WeI mi ges stagar i'w chael hi
ochr i.
cyn bellad a'r fan honno. Roedd hi
"Ddaru ti ddim digwydd gweld
fwy 0 natur dwad ar ei gwynab os
yr hen wraig acw hyd y fan 'rna yn
rhywbeth, a dyma fi'n ei gadael hi y
rhwla?"
medda
fo yn ei
tu allan i bwyso ar bolyo teligram.
ragymadrodd.
Ond erbyn gweld, doedd gynyn nhw
"Naddo," rnedda finna, er na
ddim byd yn y fan honno ond weirao
faswn i yn ei nabod hi taswn i'n taro
i gau rhag defaid, ac mi fuo rhaid i
fy nhalcan ynddi hi.
mi setlo am rowlyn 0 honno, ac
"Mi rydw i'n dechra cael byda
erbyn i mi fynd allan wedyn, dyna
hefo' hi ysti,"medda to.
lie roedd hi'n fflat ar lawr, ac mi ges
"O? Be' sy' wedi dwad iddi hi?"
hambyg i'w chael hi ar ei thraed.
rnedda finna.
Wedyn roedd yn rhaid i mi fynd a hi
'''Roeddwn i yn y dre' rna hefo
i rhywla 0 fysg pbol i roi'r weiran
hi y dwrnod o'r blaen, 0 flaen siop
amdani hi. Mi ces hi i lawr ar y cei yn
William John Wan yn fanna. Ac rni
y diwadd, ond mi ges styrffig. Wn i
roeddwn i'n meddwl fy mod j wedi
ddim beth fasa wedi dwad ohooo i
clywad rhyw glee ysti, ac mi roedd hi chwaith heblaw i rhyw ddau hogyn
yo rhyw natur dwad ar ei gwynab, a
oddar y cwch sgota ddigwydd dwad
dyma fi'n mynd a hi i'r t9 byta am
heibio a fy ngweld i yn y fan honno
banad i edrach fasa hynny yn
yn ymlafnio hefo hi, a dwad yno a'i
ff1onsio rhywfaint arni hi. Ond
dal hi i lawr ar rhyw fainc."
erbyn gweld, be' oedd y matar;
Ar hyony dyma rhyw ddyn
roedd cortyn ei staes hi wedi tom."
mewn cot wen yo rhoi ei ben rownd
"Be' neusoch chi?" medda fi, 0
y palis hwnnw. "disgwl am buls
ddiffyg dim callach i'w ddweud, er
ydach chi?" medda fo.
ei bod hi'n amlwg erbyn hynny nad
"Na dim ond cael sbel," medda
oedd 0 isio ei borthi.
fi.
"Mi es a hi i'r siop staesus ar ei
"Sgynoch chi ddim hawl i fod yn
bunion, ac mi roedd 'na ddwy neu
y fan 'na os nad ydyach chi isio
dair 0 rhyw genod yo y fan honno o'i
puls", medda fo.
chwmpas hi. Fedrwch chi neud
Dyma'r traethodydd yo troi ata
rhwbath iddi hi? medda fi wrtbyn
i. "Wyr 0 ddim mwy am buls na wYr
nhw, iddi ddal i fynd adra. A dyma
calh mor am foto beie," medda fo
nhw yn mynd a hi i rhyw dent i ben
fel 'na. "Ar Y lein roedd 0 ysti nes y
draw'r siop i gael ali hi gaswn i, ac
cafodd 0 dynnu ei got."
ynoybuonhwamsbel.
Ynyruwadd
."Tewch sut felly?"
dyma un o'r genod allan ata i. 'Does
'''Roedd o'n gweithio yo y boes
'na fawr fedran ineud iddi mae am3
signals ar y lein fawr yn swabia
i ofn medda hi fel 'na. Mae nhw
Rhyl, mewn rhyw stesion bach.
wedi rhoi gora i neud staesus fel 'na
Mae'n siWr gen i ei bod hi wedi cau
en cyn rhyfal gynta:
erbyn hyn, doedd y treos mawr 'na
"Wyddwn i ddim beth i neud
ddim yn stopio yno yr adag honno.
wedyn, a dyma fito gofyn am weld y
A rhyw noson mi dynnodd y lilar
manijar. Dyn bach neis, a dyma fo'n
rong beth bynnag; mi yrrodd ddwy
sbio ar yr hen fusus oedd erbyn hyn
'Irish Mail' i wyneba °i gilydd oes yr
wedi dwad allan o'r dent, fel tasa hi
oeddan nhw yn fflat fel dau bisio
yn rhywbath ar werth mewn ocsiwn,
hannar coron ac yn huddug i gyd.
a dyma fo yn mynd a fi o'r neilltu.
Frifodd 'na neb chwaith wrth Iwc.
"Y peth gora fedrwch chi neud
Peth rbyfedd na fasat ti wedi clywad
llefo hirwan, tan nes daw ei mesura
amdano fo; roedd 0 yn y papura' na
hi drwadd,"
medda (0, "ydy
i gyd yr adag honno".
chwipio weiriao blaen amdani i'w
"Sut y buo hi arno fo?" medda
dal hi i mewo." LIe caf fi beth felly?
fi.
medda finna. "Triwch siop Ifan
"Mi ddarun chwilio i mewn i'w
achos 0 ysti fel y byddao nhw ar 01

Merched ...
Oyn io n .. ',...,.Plant ...
I gael trin eich
gwallt yn eich
cartref cysylltwch

MAIRANNEDD

LLANRUG
Ffon:
Caernarfon 5366
18

IEUAN
WILLIAMS
a

helyntion fel yoa, ac erbyn i betha
ddwad allan, dyma nhw'n ffendio
bod gyno fo hogan yn y boes hefo fo,
ac heblaw i honno ddwad ymlaen i
roi tystiolaeth mi lasa fod wedi bod
yn waeth arno fo."
"Be oedd gyoi hi i ddeud?"
"Deud wnaeth hi fod Y ddwy
dren wedi dwad ar ei bac 0 pan oedd
o lia yn ei disgwyl nhw wyt ti'n
gweld, ac mi fachodd ei ddillad o.
Wedyn dyma fo'o cythru i rhywbath
gosa i law i arbad ei hun."
"Be oedd gynyn nhw i ddeud am
hynny?"
"Mi gyrrwyd 0 i rbyw stesioo
bach i fyny'r wlad 'na wedyn i
bwoshio ticedi. Roedd 0 yng ogolwg
y stesion mastar yn y fan honno wyt
ti'n gweld, rhag ofn iddo fo ddechra
pwnshio merched."
Dyma'r storiwr wedyn yn tynnu
slab hannar pwys 0 siocled 0 bocad
ei drowsus. "Gymi di jou 0 hwn?"
medda fo gao dynnu'r papur arian
yn ofalus.
"Fydd gin i fawr 0 daro amdano
fo" t medda fi.
"Na firma chwaith achan,"
medda to gan sodro talbo yo ei geg
a'i glecian 0 dan ei ddannedd a
phlugu'r papur arian. "Hwn ydw i
isio yli".
"Gneud arian drwg ydyach
chi?" medda li.
"Naci achan, mi rydw i ar
hannar gneud siwt hefo fo. Does gin
i ddim ond darn 0 lawas eto isio'i
gneud.'
"Duwcs, trio cymyd lle Liberace
ydach chi?"
"At y gaea ysti. Mae o'r stwff
gora gei di i gadw yn gynnas. Mi
fydda i ofn gynddeiriog cael y
thermoffobia 'mao Mae bwnna yn
mynd a chanoedd ohona ni 0 'rna
bob blwyddyn. Yr unig ddrwg ydy,
mae siwt papur arian y peth
gwaetha gei di ar derfysg. Mae o'n
beth siort gynta am fynou mellt. Mi
rydw i'n cofio cael fy nal mewn

'Y GWALCH'
MERCHED Y WAWR ARFON: Yn
Theatr Seilo Caernarfon, Tachwedd
13 am 7.30 p.m., tocyn £1. Dowch
a'ch ffri ndie U. Yno, Me rched
Rhanbarth
Dwyfor
yn rhoi
perfformiad 0 "Cymru Heddiw ac
Yfory". Rhaglen yagafn adloniadol
medda nhw, ond gan gofio mai Wi!
Sam piau'r Igript, ae fod syniadau
lIiwgar,
a rhyfeddol
0 ddigri,
merched LI9n ac Eifionydd yn gortifo,
does ryfedd
i ni gael bore
bythgofiadwy yn Theatr Bach y Mees
yn ystod Eisteddfod Bro Madog. Felly
dyma siawna i ehwithau gael hwyl
hefo nhw ar nos Wener, Tachwedd 13
yn Theatr Seilo. Cofiweh.

CARPEDI
GLAN!
Mynnwch driniaeth

Glanffrwd

STIMVAK

DEINIOLEN

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

Llanberis 870484
*.8ysus 0 12 i 53 sedd
* Teithiau Lleol a
Thramor
* Gwaith Contract
* Telerau arbennig i
bensiynwyr, myfyrwyr
a phlant ysgol

storm 0 fellt mewn gwasgod felly
rhyw dro, ac erbyo i mi gyrraedd
adra chan, roeddwn i fel taswn i
wedi dwad a bynny 0 feUt oedd ar
gael hefo ft. Roeddan nhw yn gwau
yda iym mhob man es yr oeddwn i'n
edrach fel coedan Dolig, a fy Ilygada
fi yn gJeuo fel £flash lamps, ac mi
oeddwn i tel taswn i'n anadlu
rnellt.'
"Be' neuthoch chi?"
"Dyma fi'n tyonu'r wasgod a'i
sodro hi ar gefn y drws. Wyddost ti
be roedd hi'n goleuo felleithows am
wytbnosa. Doeddan ni ddim isio
gola i ddarllan na pheth. Mj fuo yn
arbediad mawr yn y bit letric.
"Mi fuoeh yo lwcus na chawsoch
chi ddim o'ch llosgi."
"00 fachgao. Ond miydw i wedi
taro ar feddygyniaeth i bynny."
"Be' sgynnoch chi?"
"Mi rydw i wedi gneod cynffon
bapur arian yo llusgo ar lawr y tuol i
mi wyt ti'nm gweld Mae honno yn
eu daearu nhw ..... "
Ar hynny dyma ni'n clywed
rbyw lais. "Ydach chi'n dwad Hiwi,
rhag ofn i ni golli'r Moto Glas?" A
beth ddaetb rownd y gong) ond yr
hen wraig ei hun yn flinderog ac yo
Ilwythog. Dyma'r ben fachgan yn
hel ei betha at ei gilydd a chodi.
"Mi fydd yn well i mi fynd ysti,'
medda fo gao daro gweddill y
sioeled yn ei geg, "neu fydd 'na
ddim taw ami hi, mae hi'n edrach yn
ddigon sad, fasat ti ddim yn deud, a
chysidro mai weriao sy'n ei dal hi i
mewn."
"Ydy'n tad"; medda finna.
"WeI da boch chi rawn."
"So long," medda fo, ood roedd
yna un ergyd bach arall heb ei
thanio. "Yr unig beth ydy," medda
to gan droi yo ei 01, "mae'n rhaid j
mi gymyd efail bedoli ati hi i'w
daffod hi yn y nos."
Fel y dwedais i; mae'n dda fod
'na rhywun
arall yn cario'r
traddodiad.
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AP~L
YMCHWIL
Y GALON:
Cynhaliwyd noson goffi flynyddol
Cangen Caernarfon a'r Cylch 0 Apel
Ymehwil y Galon yng Ngwesty'r
Royal. Caernarfon Nos lau Hydref
8ed. Croesawodd Miss M Richards
bawb oedd yn bresennol a dioleh am
eu cefnogaeth. Hefyd estynnodd
groe80 i'r Maer, Cyn Huw Edwards,
ae yn ei araith dywedodd y Maer ei
fod yn falch 0 gefnogi'r achos.
Cyflwynodd Miss M Richards siec 0
£4,000 i Mr D. Heeseman, trefnydd
dros Gymru, wrth dderbyn y siec
diolchodd Mr Heeseman i'r pwyllgor
am eu gwaith. ae yn ei araith soniodd
am yr angen am beiriant ealon
(defibrillator) j'w ddefnyddio gan
wasanaeth yr ambwilans lIeol, a
dwedodd byddai cyfran o'r arian yn
mynd tuag at gael peiriant y gal on,
hefyd yn bresennol roedd aelod 0
ambiwlans, yn dangos yr hen offer
oedd yn eael ei ddefnyddio, ac mor
ddefnyddiol fyddai'r peiriant newydd
yn yr ambiwlans. Mae elw Caridau
Nadolig ApAI y Galon. eleni yn mynd
tuag at y peiriant, felly archebwch
eieh cardiau heb oedi i gefnogi'r
achos. Cardiau ar gael gan Mrs Mai
Parry,
2 Bryn
Hell,
Ffordd
Glanffynnon,
llanrug,
FfOn
Caernarfon 4395.
t

Cefnogwch
•
eln
Hysbysebwyr

YSGOL FEITHRIN
Gohebydd:

M,. Ann Evans, Sycharttt (872407)

Annwyl Gyfeillion,
Dioleh 0 galon i bob un ohonoeh a fu
mor garedig a ehydymdeimlo a mi ar
golli fy ehwaer. Yr oedd eich
caredigrwydd yn gysur mawr i mi.
Pob bendith arnoch,
Yn ddiffuant,
Pat Larsen.
CLWB YR HEULWEN:
P'nawn
Mawrth, Hydref 20ed am 1.30 p.m.
treuliwyd orig ddifyr a hwyliog yng
nghwmni Eifion Harding, Winllan.
Bu'n olrhain ei ddyddiau mebyd a'r
dylanwadau fu arno ym myd adrodd.
Rhyfeddwyd at ei ddawn i allu newld
o'r digr; l'r difrif gan newld goslef ei
lais mor efteithiol.
Darllenwyd
cofnodion
gan y
Llywydd
Mrs Eluned
Porter.
Cydymdeimlwyd
Mrs Larsen wedi
colli'j chwaer. Dymunwyd adferiad
iechyd buan i Mrs Alice Thomas, ac i
Mrs Myra Jones chwaer Mrs Nellie
Roberts, ae i bawb sy'n sAl yn y
pentref. Llongyfarchwyd
Alison a
Gwynfor ar eu priodas yn ddiweddar.
Casglwyd £44.17 at Glwb yr Henoed,
Gwynedd, diolchir l'r casglwyr Jean
Roberts, Elisabeth jones ac Ann Ifans
ac i bawb a gyfrannodd mor hael. Yr
un yw'r diolch i staff a phlant ysgol
Tan-y-Coed am eu rhodd arbennig
hwythau,
a gaslgwyd
yn eu
gwasanaeth Diolchgarwch b'nawn
Gwener, Hydref 16.
Rhoddwyd y te gan Mrs Mary
Davies a Mrs Percy Williams.
Rhoddwyd y raftl gan Mrs J.M. Jones
ac fe'i henillwyd gan Mrs. Porter.
Diolehwyd am y te, air raftl ae i Mrs
Harding g·an Mrs B. Evans. I ddathlu
swper y Nadolig yng Ngwesty'r
Anglesey, Nos Fereher, Rhagfyr ged
bydd Clwb y Merched yn ymuno ani.
Cynhelir y cyfarfod nesaf Tach. 17
gyda Mrs BEvans yn diddori.
YSGOL SUL BOSRA: Dymuna'r
athrawon ddiolch i'r plant i gyd am
ddysgu eu gwaith mor drylwyr ar
gyfer gwasanaeth y Gymdeithas
Feiblaidd yng Nghefn y Waun,
Deiniolen ae hefyd eu gwasnaeth
Oiolchgarwch fore Sui, Hydref lB.
Oioleh blant I

a

EGLWYS SANTES HELEN: Mawr y
diolch i'r merched fu'n addurno'r
Eglwys fore Sadwrn ae I bawb am eu
rhoddion Diolchgarwch. Er gwaethaf
y tywy"dd gsrw, cafwyd cyfarfod
Dlolehgarwch
bendlthlol
am
10.30a.m. gyda Canon R.O. Roberts
yn gweinyddu. Rhanwyd rhoddion y
plant
i gleifion
yr Eglwys.
Gweinyddwyd gwasanaeth Gosber
gan Y Parch Erwyd Edwards am 4.30
p.m. Ololchir i bawb a drefnodd ac a
gefnogodd y Ffair Hydref Nos Lun,
Hydref 19. Llongyfarchiadau I blantyr
Ysgol Sui am ddysgu au gwaith mar

.
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drwyadf ar gyter gwasanaeth y
Gymdeithas
Feiblaidd,
ae i'r
athrawon am eu hyfforddi.
YSGOL TAN-Y-COED: Cynhaliwyd
Gwasanaeth arbennig yn yr Ysgol a
phenderfynwyd mai eyflwyno rhodd
ariannol i Glwb yr Heulwen fyddem
eleni. Diolch i bawb a gyfrannodd
tuag at y casgliad 0 £28.10.
Bydd yr ysgol ar gau Odydd
Gwener, Tachwedd 27ain a Dydd
Llun, Tachwedd 30ain, set y gwyliau
a ganiateir gan y eorff lIywodraethol.
APEL Y SGANIWR: Mewn cyfarfod 0
bwyllgor Lleol Apel Sganlwr, Ysbyty
Gwynedd a gyfarfu, Nos lau, Hydref
15ed, dywedodd y trysorydd Mr
Leslie Larsen fod y targed 0 £1.300 a
osodwyd i'r pentref wedi ei basio.
Casglwyd £645 mewn ymateb i apel y
pwyllgor am gyfraniadau gan bob
cartref.
Daeth
£675
mewn
eyfraniadau angladdau er eof am
deuluoedd.
Dbyty Gwynedd
a
gyfarfu, Nos lau, Hydref 15ed,
dywedodd y trysorydd Mr Leslie
Larsen fod y targed 0 £1,300 a
osodwyd i'r pent ref wedi ei basio.
Casglwyd £645 mewn ymateb i apel y
pwyllgor am gyfraniadau gan bob
cartref.
Daeth
£675
mewn
cyfranladau angladdau er cof am
deuluoedd. Daeth £200 mewn elw 0
Gyngerdd Noson Sganwir ar y cyd a
Chlinic
Llanberis.
Gwna hyn
gyfanswm 0 £1,520 sydd £220 dros y
targed. Dymuna'r pwyllgor ddiolch i
bawb a gefnogodd yr Apel teilwng
hwn.
TRIP I GAER: Bydd y trip blynyddol i
Gaer, Ddydd Sadwrn, Tachwedd
28aln, i gyehwyn am 8.30 a.m. Pris
£2.75. Enwau i Margaret Williams,
Carrog, LLanberis 870716, mar fuan
ag sy'n bosibl.
LLONGYFARCHIADAU
a phob
bendith i Doris Adlam wedi ei dewis
yn flaenores yng Nghaerdydd. Pob
dvrnuniad da hefyd i Tecwyn Green
ar ei benodi i chwarae Rygbi dan 18
oed yn nhimau Mon. Gwynedd,
Gogledd Cymru a thim Gogledd
Cymru a'r Gorllewin. Pob IIwyddiant i
Richie Green sy'n astudio Ffiseg a
Chemeg yn y Politeehnie
yn
Nottingham.
Llongyfarchiadau
a
phob dymuniad
da i Dafydd
Meredydd, Pant Hywel ar ddathlu ei
benblwydd yn 180ed, Hydref 17.
CLWB CANT: Nos Wener, Medi am
6.30 p.m. yn Neuadd yr Eglwys
cafwyd noson 0 Gwis a Thatws
trwy'u
crwyn. Daeth cynulliad
teilwng a rhanwyd pawb yn ddau dim
A a B. Tim A orfu ond fe fwynhaodd
pawb y cwis a drefnwyd gan Mr Gtvn
Ifans. Yr holwr Oedd Dafydd Ifans.
Diolchir i Glyn Ifans am drefnu'r eiws

PENISARWAUN

Dyma rai o'r plant sy'n mynychu'r Ysgol feithrin. Rydym yn cyfarfod bob bore
Mawrth a lau yn Neuadd yr Eglwys am 10.30 ac mae croeso i unrhyw (am
{werchodwrl e'i phlentyn ymuno ani.
.
.
Codir tala 20c ar bob oedolyn a TOcar bob plentyn dros flwydd oed. N! chodir
tAl ar blant 0 dan flwydd oed. Ymunwcb a ni am baned ag i'r plant gael
cyd-chwarae.
ae i john Arvvyn am roi'i datws ac i
bawb a gyfrannodd ae a gefnogodd y
nason
mewn
unrhyw
todd.
Gweithgaredd
rnis Hydref fydd
Noson Calangaeaf. Nos Wener.
Hydref 30 yn Neuadd yr Eglwys am
6.00 p.m. . Y beirniad fydd Mrs
Heulwen Evans, '2 Bryn Eglwys.
Gweithgaredd mis Tachwedd fydd
tideo o'r Barbaciw ym Mhant Hywel
ac 0 Garnifal 1987 vn ngofal Mr
Eurwyn Jones, Camelot.
OIOLCH: Dymuna
Dylan Price
Williams ddiolch am y cardiau,
anrhegfion
a galwadau
ffon a

COFIWCH Y

DYDDIADAU
Llanrug - Taehwedd 11. Cymdeithas
Lenyddol Capel Mawr.
Tachwedd 26-Cymdeithas Lenyddol
Capel Mawr.

CARTREF PRESWVL HENOED

o

LLANBERIS, Ffon:
870142 neu 870391
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stafelloedd sengi a dwbl
Gofal 24 awr
Gwres canolog trwy'r adeilad
Yr hall staff yn siarad Cymraeg
Golygfa hardd
Lifft at bob stafell sy' ddim ar y Ilawr
gwaelod
Rhagofalon tan priodol
Lolfa teledu Iliw
Pwyntiau teledu ym mwyafrif y
Ilofftydd
Bath-medic

Ymholiadu

Gwasanaeth 24 awr - pell ac agos
Gwasanaeth Maes Awyr
a Phorthladd
Gwaith Contract

dderbyniodd vn dilyn Ilawdriniaeth
yn ysbyty Gwynedd.
GWELLHAD: Dymunwn
adferiad
ieehyd buan i Jean Roberts a Myra
Griffiths yn dilyn anftawd ar y ffordd
yn ddiweddar.

i Mr a Mrs A~W. Hughes

(perchnogion)
neu Mrs. Eirian Mali S.R.N. (Metron)

AELWYD GARTREFOL
Cofrestrwyd gan Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Gwynedd
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P~LDROED
RHEOLWR NEWYDD I LANRUG

PYSGOTA
Adroddiad H.P. Hughes
Unwaith eto daeth tymor y pysgota i ben ac mae'n brat iawn cael dweod ei
rod wedi bod yn un o'r tymborau gorao ers blynyddoedd lawer. Mae'n
bleser am unwaith cael clywed dim byd ond caDJDoliaeth gan yr aelodalJ am y
nlIer 0 bysgod mudiadol a welwyd ac 0 ran hynny sydd yn dal i redeg i
fynny'r Seiont am y darnau oebar ar gyfer y cJaddu.
Fel yr adroddais y mis diwethaf,
un arall. Clywais bod ami i bysgtwr
bu'r helfa yn arbennig 0 dda, gyda'r
profiadol wedi rhoi cyngor iddo ac
cyfIenwad 0 ddwr yn foddhaol dros
yn ceisio ei helpu i rwydo ei ail
ben, a chaJonogol oedd clywed fod
sgodyn.
nifer 0 ymwetwyr
wedi cael
Yr eog gorau o'r afon yn ystod
Uwyddiant. Siaredais ac un ar Ian yr
yr Hydref oedd un 18 pwys i
afon yng Nghrawia a dywedodd ei
Howard Jones, Caeufan. Yn ogystal
fod wedi bod yn pysgota am eog ers
cafodd 3 sgodyn aral18 pwys yr un.
purn mlynedd o'r Alban i Ode
Mae'r nifer 0 bysgotwyr y gellid
Lloegr ond heb lwe. Ar docyn
eu henwi am eu llwyddiannau yn
wythnos yma cafodd ddau eog yn
niferus iawn, ac mae'n debyg y caf
pwyso 9 ae 8 bwys 0 byUau newydd
wybod am adael rhywun allan, ond
Crawia.
. dyma yn 01 a glywid restr 0 enwau y
Yn ogystal daliodd nifer 0
pysgotwyr lleol a gafodd wlychu eu
aelodau lleol eu heogiaid cyntaf,
rhwydau - Gwynfor Jones, Llanrug
gan ror bias iddynt o'r adloniant
am un 13 pwys ( 4 i gyd) Aled
gorau sydd yn bod.
Evans, Caernarfon (Cwm -y-glo
Un o'r rhai mwyaf llwyddiannus
gynt) dau am 8 a 7 pwys, Huw
(ond nid dyma ei eog cynta1) oedd
Williams, Llanberis un am 7 bwys,
Wit Parry 0 Benrhos, Bethel.
Emyr Owen a'i frawd Dylan,
Cafodd
sgodyn
7 bwys yng
Llanrug ond Emyr yn awr 0
Nghrawia
cyn fy adroddiad
Ddeiniolen gyda 7 yr un, y gorau am
diwethaf, ae mae'n rhaid dweud mai
13 pwys. Mae Goronwy Morris a
fi oedd y eyntaf j'w weld ganddo (ag
James Carr Uanrug hefyd wedi cael
eithrio ei tab). Am beidio son
rhyw bed war yr un, rhai gyda'r
amdano y rnis diwethaf mae wedi
bluen. Clywais rnai )weus iawn oedd
gwneud yn siwr fy mod yn cael peth
Jim Carr oes na wir yn hyn tybed?
gur yn fy mhen.
Un ffaith arall sy'n werth ri nodi
Rhai eraill a gafodd fachiadau
yw fod Maurice Craig 0 Llanllyfni
gwerth eu nodi oedd Maurice Jones,
wedi cael y Sewin gorau o'r Llyfni a
Penllyn, gyda thri eog am 10. 9 ac 8
glywyd amdano erioed sef un 15
bwys ac un Sewin am dri phwys a
pwys hwn yn 0 agos i'r record
hanner i gyd wedi eu dal rhwng
Brydeinig.
Penllyn a Stablau 0 fewn 2 awr
Er cau y tymor, maw gwaith
mewn un bore. Hefyd Pete 0 hen dy
mawr ar y gweill i lanhau a gwella'r
Vaughan
fel y'i gelwir ef 0
afonydd yn barod at dymor arall.
Frynrefail, a gafodd ei eog cyntaf yn
Hyd at heddiw y nifer 0 eogiaid
pwyso 8 pwys ers Uawer bIwyddyn 0
a ddaliwyd yn y Setout yw 214. y
bysgota caled, a'r un bore coUodd
gorau yn 22 a hanner pW}s.

Nt fu eu hail dymor yng Nghyngbrair Gwynedd, byd yma, beth bynnag, yn
un Uwyddiannus iGlwb Peldroed Llanrug, ac nid ar y cae yn uoig y bo eu
problemau. Fe goftweb inirer o'r chwaraewyr a arwyddwyd dros ftsoedd yr
haC eo gadael eyn cieio'r un bel, a thorri cysylltiad fu hanes eo Rbeolwr
Chwaraewr Mike Kennedy befyd.
Yn dilyn hyn. cymerwyd yr awenau
Digon siomedig fu dechrau'r
gan eu cefnwr profiadol David
tymor i Lanberis hefyd, ond bellach
Phillips, ond bellach mae yntau
rnae'r tim wedi 'clicio' a gwelir hwy
wedi codi ei bac gan arwyddo i Clwb
yn ymJadd am eu lIe arferol ar ben
Peldroed Bethesda.
tabl y gynhrair. Buddugoliaeth dda
Yr wythnos
ddiwethaf
fe
02 g61 i 1 yn erbyn Llanerchymedd
benodwyd Dafydd Owen (Dafydd
y Sadwm diwethaf.
Mona) 0 Lanrug i'r swydd, y
Mae ail dim Llanebris yn
trydydd rheolwr y tymor hwn.
drydydd yng Nghynghrair Saint
Athro ymarfer corff ym Mhwllheli
Caemarfon a'r Cylch er nad oedd
yw Dafydd, ac mae pethau wedi
gem ganddynt y Sadwm diwethaf,
dechrau yn weddol iddo, gan i
ac ail dim Llanrug yn nawfed.
Lanrug baeddu gem gyfartal 0 3 gol
Cwpan lau Gogledd Cymru fu'n
yr un yn erbyn Penrhyndeudraeth y
denu ell bryd hwy a chafwyd gem
Sadwm diwethaf. Selwyn Allsup a
gyfartal
0 4 gol
yr un ym
Dilwyn John Williams (2) yn sgorio
Mhenrnaenmawr. Gwyn Morris yn
iddynt.
sgorio'r bedair.

P~LDROED DAN 16EG OED
Y mae eyfoeth 0 dimao peldroed yn yr ardal, yo enwedig felly rhai dan 12,
dan 14 a dan 16 oed. Gwn befyd am 0 leW un tim dan 10 oed ac wrth gwrs
mae yn Llanberis dim dan ddeooaw. Fe hoffwn yo rawr petai gwybodaeth yn
dod i law am raj o'r gemau, fel y gellid trenfu i gael Uoniao y timau ar y
dudalen 01.
Digwyddais ddod ar draws gem rbwng timau dan 16 oed Llanberis a
Llanrug y Sadwrn diwethaf, ac Eifion Griffiths, John Ellis, David
roedd brwdfrydedd y plant yn werth
Ellis, Edward
Rogers,
Darrel
ei weld. Yn anffodus, methodd nifer
Griffiths, Aled ap Deryl, Cai
o chwaraewyr Llanrug a throi i fyny
Williams, Mark Williams, Ieuan
i'r gem, a hynny heb adael i'r
Jones, Ian Jones, Andrew Owen,
rbeolwr G.P. Jones (Max) wybod David Griffiths, Dylan Parry a Paul
tric gwael i ddweud y lleiaf, gan na Prythereh.
T.J. Roberts
yw'r
fyddai timau 0 gwbl ar y lefel yma
rheolwr.
heb y gwaith caJed a dirwgnacb a
Carfan Llanrug yw Wyn Parry,
wneir gan y rheolwyr.
Brian LL. Jones, Philip Owen, Lee
Llanbeis fu'n fuddugol, 0 6 gOl i
Cook, lwan Ljr, John W. Jones,
I,ond }'profiad 0 gael cynrychioli'r
Robert Jones, Kevin Davies, Huw
pentref sy'n bwysig yn hytrach na'r
Williams, Dylan Hughes, Adrian
canlyniad.
LL. Jones, Ian Parry a Iestyn
Yng ngharfan LJanberis mae
Roberts.

CRICED 6 BOB OCHR DAN DO
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VSGOL BRVNREFAIL
f
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Dechreuodd ail dymor Cynghrair Crieed Dan Do, Bangor y penwythnos
diwethaf, ac mae niter 0 fro'r Eco yn cystadtu ynddi gyda gwahanol dimau.
Ysgol Brynrefai1 oedd pencampwyr y Uynedd a hwy hefyd gipiodd dlws
cystadleuaeth y 'knock out'. Colli fu eu hanes yn erbyn tim Owb Criced
Bangor yng ngem gyntaf eleni. er iddynt lwyddo i sgorio dros 100 0
rediadau.
Mae criced dan do yn gem eithriadol 0 gyflym, a cheir rhediad am daro'r
bel yn erbyn y wal, gyda dwy ycbwaoegol am redeg rhwng y wicedi. Y mae
12 pelawd i bob batiad, ac nid yw sgorio dros 120 rhediad yn anarferol.
Arwel Jones, Harri Jones, Gwilym Williams a'i fab Alan, Die Parry a
Oafydd Evans sy'n cynrychioli'r ysgoJ fel y gwelir yn y Llun isod.

P~LDROED YM MHORTHMADOG
5ed flwyddyn colli 3 - 5; 3edd fJwyddyn ennill3 - 2; 2il flwyddyn ennill43; F1wyddyn taf 1tm A eonil1 8 - 4; TIm B eoniU 14 - 3.
Mae Dafydd Meredith Jones (Penisarwaun) wedi cae] ei ddewis yn aelod 0
garfan peldroed Ysgolion Arfon dan 180ed ac mae Marc Williams
(Uanberis) yn y garfao dan 15 oed. Fe chwaraeodd y ddau dim yn erbyn Sir
Feirionnydd ym Mhorthmadog at ddydd Uun Hydref 12ed. Fe enillodd y
bechgyn byn 5 - t, atr bechgyo dan bymtheg yn ennill 7 -0. Fe sgoriodd
Marc Williams bedair gol yn y gem yma.

P~L DROED YN YSGOL DAVID HUGHES PORTHAETHWY
Bechgyn Hyn (Cwpan Ken Phillips) colli 6 - 2; 2il flwyddyn - colli 8 - 2;
Awyddyn 1af -cyfartall-1.

