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Nia Glyn Parry, merch hyna/ Myfanwy a Die Parry. Tswetts,
Pen isarwa un, a William Oliver 0 Uvingston ger Caeredin. Mae Nia yn
blismones ym Mlaenau Ffestiniog at hyn 0 bryd ond treuliodd beth
amser yn gweithio yng Ngorsaf Drydan Dinorwig eyn ymuno a', heddlu
bum mlynedd yn 61.
Tra'n gwylio'r teledu un pnawn dydd Sui digwyddodd Gwenllian
Glyn Parry glywed am gystadleuaeth 'Priodasferch y Flwyddyn' ar

rngknt~~I~S~w'i~h~a~~bri~ymmisEbrill~----------------------1989. Gao fod ei chwaer, Nia 0 Benisarwaun, ond sydd bellach yn blismoncs ym Mlaenau Ffcstiniog, yn priodi ar y cyntaf 0 EbrilJ, fe'i perswadiodd i ysgriCennu Ilythyr i'r rhaglen yn sOn amdani hi ei hun a
William, ei dyweddi.
Ymhen rhyw wy thnos derbyniodd Nia, a oedd ar ei gwyliau drculio'r haf cyfan ar ei gefn yn
yng
nghartref
William
yng yr ysbyty.
Erbyn y prynhawn roedd y
Nghaeredin ar y pryd, alwad (fon
gan y BBC. Roeddynt am wybod dewis wcdi ei wneud a Jeff Banks
mwy am y cwpwl a gyfarfu am y yn barod i gyhoeddi enw'r enillydd. Ta waeth pwy fyddai 'n enniU
tro eyntaf ym mis Chwefror.
Deuddydd yn ddiweddarach, gal- y teitl a'r wisg briodas unigryw,
wad ffon arall. Roedd Y ddau rocdd Nia yn falch iawn 0 gael
ynghyd ~ naw cwpwl arall i fynd i diwrnod allan yn Llundain a ehyLundain am y diwmod, er mwyn i farfod rhai 0 ser y telcdu. Ond
aeth Nia yn 01 i Gaeredin gyda
gyflwynwyr 'The Clothes Show'
gael dewis y ferch a fyddai'n deil- rhywbelb nad oedd y naw gcneth
arall wedi llwyddo i'w gael. Nia
wng o'r wobr.
Bore Sadwrn, Hydref 15fed Glyn Parry yw Priodasferch y
eyrhacddodd Nia a William faes Flwyddyn 1989, a bydd ei hanawyr Caeredin ble rocddynt i turiaethau yn llunio ei gwisg i' w
dderbyn eu tocynnau dosbarth gwcld ar 'The Cothes Show' .
eyntaf i hedfan i Lundain. Ar 61 ------------....
trip bendigedig aethant i westy
moethus ble roedd y deg cwpwl i
gyfarfod ~ Selina Scott a Jeff
Banks, dau brif gyflwynydd 'The
Clothes
Show'
ynghyd
a
Llongyfarchiadau
i Dafydd
Catherine Walker, y ferch sydd i
lunio
ffrog
Priodasfereh
y Huws, mab hynaf Alun a Megan
Flwyddyn. Yng ngolwg y earner- Hughes, 9 Rhes y Faenol,
LJanberis ar ennill ysgoloriaeth
au sgwrsiodd
y cyflwynwyr
gyda'r deg par, yn holi Nia a Cyngor Celfyddydau Cymru i
ysgrifennu nofel. Bydd yn derbyn
William am eu cyfarfyddiad
cyntaf a'r ddamwain erchyll a £3,000 i'w alluogi i adael ei waith
gafodd William yn ei waith ym am dri mis i ganolbwyntio ar
mis Mehefm pan dorrodd ei gefn, ysgrifennu yn llawn amser.
ei glun a'i fflffiyr ac a barodd iddo
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Yn dilyn penderfyniad yr Awdurdod Icchyd i benodi Ymwelydd
Iechyd ynghyd ~ Meddyg plant ysgol di-Gyrnraeg i ardal Dciniolen,
penderfynodd nifer 0 rieni'r eylch ddatgan eu pryder.
Penderfynwyd trcfnu pwyllgor i
Teimlir, yn groes i ddaliadau yr
apelio ar yr Awdurdod i ail
Awdurdod, nad yw'n bosib i
ystyried ac aethpwyd ati i sicrhau
cyhoeddusrwydd i'r eamwedd yn Ymwelydd Iechyd wneud cyfiy papurau 11001 a ddeilliodd 0 awnder a'r plant tra yn eu hascsu,
unrhyw sylw ychwanegol a rod- na chwaith roi tegwch i unigolion
dwyd ar raglen radio Stondin tra yn ymdrin ~ materion personSulwyn. Derbyniwyd IlyLhyr gan 01. Rhaid ystyried hefyd y rhai
Mrs DOwen, y Swyddog Nyrsio, oedranus yn ein cymdeithas.
ar ran yr Awdurdod Iechyd, ond Ystyrir felly fod y Gymraeg yn
yn anffodus ni lwyddodd ei hanfodol i gwbJhau swydd o'r
hymatcb ond i achosi mwy 0 bry- fath.
der. 0 ganlyniad apcliwyd ar i
Credir y gall yr Awdurdod
gymaint ag oedd modd, yn Iechyd roi llawer mwy 0 sylw ac
gymdeithasau,
mudiadau
ac annogaeth i unigolion fynychu
unigolion
dynnu
sylw'r
cyrsiau iaith yn ystod eu hyffordAwdurdod ymhcIlach ond mae diant fel na bo'r prinder honcdig
rhciny eto yn parhau i aros am yn bodoli pan gyfyd angcn mewn
dalgylchoedd cyffclyb i fro'r Eeo.
ymatcb.
Nododd yr Awdurdod Iechyd fod
Ar hyn 0 bryd mae'r pwyllgor
apel wrthi'n eaasglu enwau i y swydd wedi ei hysbysebu am 21
ni wmod, ond ym mhob rnaes
gyflwyno dciseb i'r Awdurdod
Icchyd ac maent hefyd yn cylch- arall, y drefn yw ail hysbysebu os
nad oes ymgeisydd cymwys. Yr
lythyru'r cynghorwyr a'r meddygon teulu Ileal i ofyn am eu hyn sydd dristaf yw Cod yr
ecfnogaeth. Bwriedir gofyn hefyd Awdurdod Iechyd yn honni fod yr
am gymorth yr Aelod Seneddol.
atcb i'r broblem yn nwylo'r
Yn ogystal mae nifer 0 ricni yn gymuned leol ond ymddengys
gwncud gwaith ymchwil er mwyn hyd yma nad oes ganddynt
ci gyflwyno ior Awdurdod a gwelunrhyw fwriad i wcithredu yn
wyd eisoes fod 85% 0 blant Ysgol unola dymuniadau y gymuned
Gwaun Gynfi yn rhugl yn y honno.
Erfynnir
ar i'r Awdurdod
Gymraeg Ira bo'r ddarpariacth y
mae'r Awdurdod yn ei gynnig ond Iechyd, er tegweh i bawb, sicrhau
yn berthnasol i'r 40/0 nad ydynt yn gwasanacth cyflawn i'r eylch hwn
tra mawr obeithir y bydd unigorncdru'r iaith. Diau fod fffigyrau
lion yn barod i roi eymorth a hwb
o'r fath yn cael eu hail adrodd
i'r apel.
mcwn ysgolion eraill yn y eylch.

LLYWODRAETHWYR NEWYDD
YSGOL BRYNREFAIL

Mae Corff Llywodraethu Ysgol Brynrefail wcdi newid cryn dipyn yn

sgil Deddf Addysg y Llywodraeth. Cynhaliwyd etholiad ymhlith
rhieni'r ysgol i ddcwis pum eynryehiolydd rhieni ae enwebwyd pump
aelod arall ychwanegol gyda phrofiad 0 fusnes neu ddiwydiant neu
gyfraniad arbennig arall i waith y Llywodraethwyr.
Cyn
bo
hit
bydd
gan
Lywodraethwyr Ysgol lawer mwy Cynghorwyr Pat Larsen, Francis
o gyfrifoldebau. Erbyn 1991 hwy, Jones a Harri Owen; Mrs Helen
yn hytrach na'r Brif Swyddfa yng Sutherland a Mr Selyf Hughes.
Nghaernarfon,
fydd yn pen- Prilathro'r Ysgol: Mr Elfyn
dcrfynu sut y gwerir y Than fwyaf Thomas;
Cynrychiolwyr yr Atbrawon:
o arian yr ysgol.
Llywodraethwyr
Ysgol Mr Alwyn Pleming a Mrs Mair
Brynrefail am y pedair blynedd Griffiths;
Cynrychiolwyr y Rhieni: Mr
nesaf fydd:
Cynrychiolwyr y Cyngor Sir: Y
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Nia Gwyn Roberts
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SWVDDOGION AGOHEBWYR
GOLYGYDD
NEWYDDION
CVFFREDINOL:
Twrog
Jones,
Pros
Kairon,
Glanffvnnon, Llanrug IC'fon 4051)
GOL VGVDD ERTHVGLAU:
Dafydd
Whiteside
Thomas,
Bron-y-Nant, Pontrhythallt, Llanrug.
(C'fon 3515)
GOL VGVpD NEWYDDION PENTREFI:
Nant Roberts, Arwel', Pontrhvthallt
(870760)
I

GOL YGYDD CHWARAEON: Oafydd
Evans,
Sycharth,
Penisarwaun
(Llanberis 872407)
DVDOIAOUR Y MIS: Mrs Olwen
Llywelyn, Pant Afon Bach, Llanrug.
(Waunfawr 200)
FFOTOGRAFFVDD: Gwyndaf Jones,
60 Glanffynnon, Llanrug (C'fon 4669).
Gwyndaf
Hughes,
Glasgoed,
Llanrug. (C'fon 77263)
TREFNVDO HVSBVSEBION:
Jonn
Roberts. Bec1w Gwynlon.
Llanrug
(e'fon 5605)
TREFNVDO GWERTHIANT: ArwYfl
Roberts,
Harle. Ffordd yr Orsaf,
l.lanrug (e'fon 5510)
TREFNVOD ARtANNOL:
Goronwy
Hughes, Eithlnog,
14 Afon Rhos,
Llanrug (C'fon 4839)
TREFNVOD GWERTHIANT POST:
Mrs E. Whiteside Thomas, Dolwar.
Llanrug. (C'fon. 4778)
GOHEBWYR PENTREFI. Oynla'r bobl
i gysylltu a nhw yn elch ardaloedd
BETHEL:
Geraln{
Ells. Cdgeran
(Portc1111()rWIC
670726).
BRVNREFAIL:
Miss Lowri
Prys
Roberts, Godre'r Coed. 870580.
CAEATHRO:
Mrs Beryl Roberts,
Gerallt, Erw Wen. (Caernarion 3536)
CEUNANT:
Ifan Parry, Morwel,
(Waunfawr 321)
CWM-V-GLO: Mrs Iris Rowlands.
Glarafon (Llanberis 872275)
DEINIOLEN: W.O. Williams 6 Rhyd
fadog, Deiniolen (Llanberls 871259)
DINORWlG: Mr D.J. Thomas, 8 Maes
EiJian. (870773)
LLANBERIS: lola Sellers, 13 061
Elidir, Llanberis.
LLANRUG:
Mrs Gillian
Morris,
Annedd
Wen,
Tal-y-bont.
(Caernarion 76075)
NANT PERIS:

PENISARWAUN: Mrs Ann Evans,
Sycharth, (Llanberis 872407)
TAN-V-COED: Miss Bethan Parry,
"Ael y Bryn."
WAUNFAWR: Mrs G. Jones, Rhandir
Mwyn (Waunfawr 626)

Y RHIFYN NESAF
Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
NOS IAU, TACH 24
Deunydd j law'r
Qolygyddion perthnasol
NOS FAWATH
TACH 15
os Qwelwch yn dda
2

Annwyl Olygydd,
Mewn ateb i'r cwestiwn 'Pwy
yw Rhain' ar dudalen pump 0
rifyn mis Hydref o' r Eco, credaf
mai dyma r ateb.
Y gwr yn y cap yw y diweddar
Tom Peris Jones, Llyfrgellydd
Deiniolen 0 tua 1926 hyd ei farw.
Yr eneth yw ei ferch, Helen
Peris, a'r bachgen bach yw
Gwenlyn Parry, y dramodydd a
oedd rhyw berthynas i'r teulu.
Enw'r ci oedd 'Gel',
Cefais fy ngeni a fy magu ym

Mhorth-y-Gogledd,
yn yr un
stryd a 'Tom Per' fel yr adwaenwyd ef ac roeddwn yn ffrindiau
mawr
Stanley, y mab fengaf.
Trist iawn oedd clywed am ei farwolaeth mar ifanc. Roedd yn

a

gymeriad neilltuol. Daeth y llun

ac atgofion melys yn 01.
Manteisiaf ar y cyfle i ddatgan
fy niolchgarwch i'r bobl rheiny
sydd yn rhoi eu hamser a' u
doniau, yn hael ac am ddim, i
gynhyrchu a dosbarthu yr 'Eco'
a thrwy hynny, rhoi cymainl 0
bleser i ni. Y darllenwyr.
Yr eiddoch yn gywir,
Owen Jones (Now Chris)
3 Siloam Terrace
Talwrn
Llangefni.
Gwybodaeth am Nansi
Richards
Annwyl Olygydd,
Fe'm penodwyd yn ddiweddar
yn Gynorthwywraig Ymchwil yng
Ngholeg
Prifysgol
Gogledd
Cymru, Bangor a'r bwriad yw i
mi ymchwilio i fywyd a gwaith y
Dr Nansi Richards Jones (18881979). Gwn nad gwaith Mwdd
sydd 0' m blaen, felly apel sydd
gen i i chwi', darllenwyr. Tybed
fyddech chi cystal a nodi unrh yw
atgorlOn sydd gennych 0 Nansi
Richards ar bapur fel y daw
petMu i' ch co! (unrhyw beth - yn
fach neu' n fawr. Bydd uwhyw
fath 0 wybodaeth yn dderbyniol boed hynny' n wybodaeth fywgraffiadol, cerddorol, neu ddiwylliannol - a hynny aT !furf
llythyrau personol, recordiau,
tapiau, nodiadau. sgyrsiau, atog{IOn a.y.y.b., yn son efallai am
hyfforddiantlrepertoire clasurol a
thraddodiadoI Nansi, ei harddull
a'i thechneg a.y.y.b.
Pe baech yn fodlon Ilythyru,
ffonio, neu gwrdd ami rhyw dro,
byddwn yn ddiolchgar dros ben.
Gyda'ch caniatad. byddwn wrth
fy modd yn cael benthyca unrhyw
ddeunydd fydd gennych, eu fIolocopio, neu hyd yn oed dod a nhw
yn 01 ;'r Brifysgol i'w cadw, rhag
ofn iddynt gael eu colli neu eu
taflu o'r MilZtu rhyw ddydd (rhywbelh sydd, yn anffodus, wedi
digwydd i lawer o'r deunydd
erbyn heddiw).
Felly, gan edrych ymlaen yn
eiddgar am glywed gennych,
Yn gywir iawn

Annwyl Olygydd.
BLODEUGERDD ANARFEROL
Bwriada'r
Lolfa
gyhoeddi
blodeugerdd anarferol 0' r pethau
rhyfeddaf a welwyd mewn print

COrlOncynnes
Jack Roberts
19 Hampton Court
Winklebury
Basingstoke
Hants RG23 8AZ
12 Hydref 1988
Annwyl Olygydd
CYNRYCHlOLl
A gaf i fanteisio ar golofnau
Eco'r Wyddfa i ddiolch i rieni
Ysgol Brynrefail am fy newis yn
un 0' u cynrychiolwyr ar Gorff
Llywodraethol yr ysgol.
Yn gywir,
R John Roberts
Bedw Gwynion
Ffordd Glanffynon
Llanrug

Gymraeg - liythyrau od,
adolygiadau cas, jocs anobeithi01, proffwydoliaethau anghywir,
cerddi hollol ddiawen, geiriau
gwenieithus ac yn y blaen. Y
Annwyl Olygydd,
Bonwr
Huw
Ceiriog fydd
RHYBUDD
Golygydd y gyfrol hynod hon.
Gair
bach
at
drigolion
Os gwyddoch chi am unrbyw
bethau a fyddai' n addas i'w cyn- Llanrug, Llanberis a phob ardal
nwys yn y fath lyfr, a fuasecb mor arall yn y cylch. Da chwi gwrt hwycb ti' u han/on ataf i yn Y wynebwch y cynlluniau yn
Llanrug a Llanberis. Cofiwcb
Lolfa, yn ddelfrydol
erbyn
cyn bo hir fe fydd lecsiwn
diwedd y flwyddyn.
Cyngor Arfon. CIClWCH NHW I
Yn gywir iawn
GYDAlLAN.
Meinir Vittle
Na, ddOn nhw ddim a gwaith i
(GweinydtJwraig)
chi. Dod a'i pobl ell hunain i
YLolfa
redeg y circus. Rwyfwedi ei weld
Talybont
lawer ITo0 gwmpas y de yma.
Aberystwyth
Felly cofiwch gwffio yn galed
pan ddaw yr amser.
Wilfred A Jones
(gynt 0 Fachwen)
23 Woking Road,
Parkstone, Poole
Dorset
P.S.
Yr
wyf yn sgwennu at y Prif
The Post Office
Swyddo g ac at Leading Leisure.
ts l 8- 88
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Annwyl Olygydd,
Ar 01 gweld Ilun y llyn yn yr
Eco:
SNAP!
Dyma pam. Rhyw /is yn 01 wrt h
ysgwyd llaw a'r frenhines
(OAY.) yn y Ilythyrdy gwelais
lun y llyn 0 ochr dde y bonl ar y
pamffled (llun uchod).
Gyrrais air i Iygad y ffynnon, a
chaeI aleb gan Syr Bryan, i ddiolch a gaddo dweud y drefn wrt h
y cyhoeddwyr am beidio dweud
lie yr oedd.
Pelh nesaf fYdd cael gwybod
pwy oedd y 'scotwr a lie cafodd 0
enwair mor hir!
Ella foil yna rhywun yn y
garage (Post Office) yn y tiref yn
cojio pwy aeth a', VAN ar y
bont?

PARC GWLEDIG PADARN
Mae Mr J 0 Lazarus, Swyddog
Cynllunio'r Sir, wedi rbyddbau
y llythyr canlynol i'w Wasg.
Mae wedi ei gyreirio i Mr
Gwilym Roberts, Stryd Turner,
Llanberis, sef trefnydd deiseb a
baratowyd yn ystod yr baf a
bonnai rod cyf1eusterau yn cael
eu gwrtbod i bobl leo) ym
Mharc Gwledig Padarn. Mae'r
ddeiseb wedi ei derbyn gan y
Cyngor Sir a dyma'r atebiad.
Diolch am eich llytbyr a'r ddeiseb
amgaeedig. Dywedwch yn eich
llythyr fod plant lleol wedi eu
rhwyslro rhag nofio yn y pyllau a
grewyd yn gynharach eleni ym
Mharc Gwledig Padarn. Nid wyf
fi wedi clywed am y fath ddigwyddiad ac felly efallai y gallwch
adael i mi wybod pwy oedd yr
unigolion dan sylw a pha bryd Y
digwyddodd hyn.
A gaf fi fanteisio ar y cyfle hwn
i egluro sut a pham yr adeiladwyd
y pyl1au y cyfeiriwch atynt.
Crewyd yr ardal sy' n ffinio ar y
Gilfach
Ddu
gan
wai th
cysylltiedig a Chwareli Dinorwig
a Vivian. Roedd rwbelllechi wedi
ei arllwys i Lyn Padam dros gyfnod hir 0 amser gao greu tomennni
a llynnoedd. Roedd Y llynnoedd
yn ddyfn iawn mewn rnannau ac
yn llawn 0 lechi miniog. Nid oed·
dynt ar llorhyw adeg yn addas nae
yn ddiogel a byd y gwn i ni
ddefnyddiwyd hwy ar gyfer
ymdrocbi 0 unrhyw falb.

Gyda'r cefndir hwn, penderfynwyd rhyw ddwy i dair blynedd yn
01 weithredu i dwtio'r ardal a'i
gwneud yn fwy diogel. Ar yr un
pryd, roedd y Cyngor wed.i prynu
mwy na hanner Llyn Padarn ac
wedi pendcrfynu annog mwy 0
ddcfnydd ohono ar gyfer adloniant dwr. Ystyriwyd y byddai canwio, hwylfyrddio ac, i raddau Ilai,
hwylio dingis yn ddefnyddiau
addas. Cefnogwyd hefyd y syniad
o ffurfio elwb rhwyfo lleol.
Y n naturiol fe arweiniodd datblygu'r ddau syniad yma - adennill y tomenni rwOOI Ilechi ac
annog mwy 0 ddefnydd o'r llyn at wneud gwaith adennill yn y
fath fodd a fyddai'n gwella mynediad at y llyn. Paratowyd bras
gynlluniau, gwnaed ymgynghoriadau ac, 0 ganlyniad, fe gynigiwyd cynllun. Roedd y cynllun yn
cynnwys ffurfio dwy ardal lagwn
ar waban i 'r llyn ei hun, a fyddai'n rhoi cyfle i bobl fynd i
mewn ac allan o'u cychod yn fwy
diogel, ac er mwyn darparu mannau cysgodol lle geUid rhoi hyfforddiant arbenigoJ ar sut i
ddefnyddio cychod ac ali. Bum yo
edrycb ar gyfleusterau yn y Bala a
lleoedd eraill er mwyn pwyso a
mesur y gofynion arbennig hyn.
Cafwyd caniatad cynllunio ar 01
ymgyngbori a'r Cynghorau Bro a
Dosbarth.
Deebyniwyd
sel
bendith
Awdurdod Datblygu Cymru, i
weithredu Rhan 1 o'r cynllun, ym
mis Ebrill eleni ac, fel y gwyddoch, fe ddcchreuodd y gwaith
adeiladu yn gynnar wedi hynny.
Crewyd dwy lagwn Cas wrth addasu'r rwOOI llechi a rhoddwyd
graean crwn ar eu gwaelod i'w
gwneud yn ddiogel dan draed i'r
defnyddwyr. Yn y lleiaf o'r ddau
bwll mae Than ddyfn ar gyfer hyfforddi eanw-wyr - un 0 'r sgiliau
cyntaf sy'n angenrheidiol i ganwwyr eu dysgu yw sut j folio canw.
Mae nifer 0 greigiau mawr yn
dynodi'r rhan ddofn yma.
Unwaith yr oedd y gwaith
adeiladu wedi dechrau, gwahoddodd y Cyngor Sir dendrau am
weilhreddwr preifat i redeg canolfan chwaraeon dwr ac ysgol hyfforddi. Mae'r sawl oedd yn llwyddiannus wedi sefydlu Canolfan
Chwaraeon Dwr Padarn. Mae
trwydded gweithredu'r Ganolfan

yn rhoi'r bawl i ddefnyddio'r lagwnau a'r tit cyfagos. Nid defnydd
cyfyngedig i'r Ganolfan yn unig
mo hwn ac mae'r gweilhredwr yn
ymwybodolo hyn. Fodd bynnaag
dim ond y gweithredwr gaiff logi
cyehod, ac eithrio cyehod rhwyfo,
ac rnae'r cyfleustra hwn wedi bod
yn boblogaidd gyda'r boblleol a'r
ymwelwyr Iel ei gilydd. Yn wir,
un o'r eanlyniadau
mwyaf
dymunol fu gweld mwy 0 bobl
leol yn defnyddio'r Pare, yo
enwedig oedolion jfainc a'u plant
Mae'r ddwy adran iau hyn
hcfyd wedi sylweddoli fod yr hyn
a grewyd ar gyfer y canw-wyr yn
addas iawn i nofio a deifio. Roedd
hyn yn boblogaidd iawn pan oedd
y tywydd yn braf sef yr union
amser pan oedd y ganolfan
chwaraeon
dwr
brysuraf.
Golygodd hyn fod defnydd mawr
yn cael ei wneud 0' r ardal ond,
gydag un eithriad, ni chafwyd
unrhyw brobLem sylweddol na
gwrthdaro rhwng y ddau ddefnydd.
Hyd y gwn i, digwyddodd yr un
eithriad pan ddechrcuodd grwp 0
lanciau o'r pentref achosi niwsans
a defnyddio
iaith anweddus.
Gofynnwyd iddynt adael ond ni
wnaethant hynny nes i'r heddlu
gael eu galw. Ccryddwyd yr un
pcrsonau yr wythnos flaenorol am Ar nos Sadwrn, 12fed 0 Dachwedd am 8.30 bydd yr olaf yn y
daflu damau 0 lechi i lawr y gell- gyfres bresennol 0 'Nosoo Lawen' yo ymddangos ar S4C. Arwel
tydd pan ocdd personau eraill yo Jones fydd yo cyflwyno'r rhaglen, a bydd "Hogia'r Wyddfa"
eerddcd oddi tanynt, Bu achosion
befyd yn ymddangos.
eraillog~ymddwynogwmpas
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
y Gilfach Ddu yn ystod yr haf ond
blaen i fedru mynd ar yr holl
FFERMWYR
IFANe
nid oedd y rhieny'n effeithio'n
bethau. Erbyn diwedd y diwrnod
CAERNARFON
uniongyrchol ar y llyn. Tra bydroedd pawb yn falch iawn 0 wybod
dwn ni sydd a chyfrifoJdeb am
eu bod yn mynd adref er i bawb
reoli'r Pare yn mynd allan o'n
fwynhau eu hunain.
ffordd iannog cymaint 0 boblleol
Ar y 4ydd 0 Hydref cawsom
noson yng nghwmni Trefor Jonas,
ag sy'n bosibl i'w ddefnyddio, ni
y milfaddyg. Roedd wedi trafnu
fyddwn yn caniatau'r math 0
cwis ar ein cyfer, rhat cwestiynau
ymddygiad a ddisgriflr uchod.
yn ymwneud a'j waith bob dydd a'r
Gobeithio Cod hyn yo rhoi
lIeill yn gwestiynau
cyffredinoJ.
cefndir llawn i chwi o'r sefyllfa.
Erbyn diwadd y noson roadd
Ac nawr am y dyfodol. Mae 'n
pawb yn gwybod tipyn mwy am ei
amlwg 0 boblogrwydd y Ganolfan
Ar Fedi 27aln, cyfarfu y clwb. Yn
Chwaraeon Dwr yn ystod yr haf ystod y noson cawsom weld Fideo walth fel milfeddyg.
Erbyn 11eg a Hydref roedd Ellen
Cod angen amdani a chroeso iddi.
Rali 1988 i ddangos i'r aalodau Hughes, ein ysgrifanyddes wadi
Hefyd mae'n amlwg bod angen newydd beth yw rhai 0 amcanion trefnu cwis cyffredinol ymysg aeloardal ymdrochi. Gyda hyn mewn
y clwb a pha gystadleuthau sydd dau'r clwb ac ar ddiwadd y noson
golwg mae'r Pwyllgor Rheoli gennym
i'w
gynnig
tddynt. cawsom sgwrs dros baned 0 de.
wedi gofyn i rni wneud darpari- Casglwyd arian ar ddiwsdd y
Gan ai bod yn Wyl Diolchgarwch
aeth ar wahan ar gyfer y ddau nason gan bawb oedd eisiau nos Lun, Hydref 11eg cymarodd
ddefndydd pan ymgymerir a Rhan mynd ar y trip strol i Alton Towers. aelodau'r clwb ran yng Nghapel y
II o'r gwaith.
O'r diwedd roedd Hydref 2il wedi Cysegr, Bethel ac fa wnaeth pawb
Parhad ., Dudalen 20 cyrraedd, diwrnod y trip i Alton ai ran yn dda iawn.
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FFENESTRI UPVC DRYSAU
MEWN GWYN NEU MAHOGANI
72"

£240

£330

Esiampl
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bris a gosod

Crefftwyr profiadol yn eu gosod
Ffoniwch am bris i

J R PRITCHARD, 14 Glanrafon,
Bontnewydd
Ffon: Caernarfon 3507 (dydd neu gyda'r nos)
Croesawn ymholiadau gan fasnachwyr

Towars. Yn ogystal
Chlwb
Ffermwyr
leuainc
Caernarion,
roedd aelodau 0 glybiau araill yr
ardal yn ein plith. Wedi cyrraedd
roeddem i gyd yn gweld fad
gennym ddiwrnod prysur iawn o'n

Ar Hydref 18fed roadd y nason
yn nghwmni Mike Lamb. Gan ei
fad wedi bod yn byw yn Awstralia
am bum mlynedd roedd y Clwb
wedi ei wahadd i ddangos sleidiau
o'r wlad.

SIMNEIAU GWAEL7 CRACIAU7
MWG A HOGLA' TARO PERYGLUS1
Cysylltwch

a

Dave Wood

'INSULAFLUE'
Vr Arbenigwr ar leinio simneiau

FRON HEULOG, DINORWIG
Ffon: Llanberis 871376
3

IEUAN OWEN YN YMWELD A'R YSGOL
Gohebydd:
Mrs Gillian Morris,
Annedd Wen, Talybont. Caernarfon

76075.

a

CYDYMDEIMLIR
Mr Gwynfor
Humphreys, Rhoslan, Minffordd
yn ei brofedigaeth 0 gOlli ei dad yn
ddiweddar.
Hefyd cydymdeimlir
Miss Cassie
Davies, Bwthyn Gwyn, ar golli ei
chwaer, Miss Greta Davies yn ddiweddar.
Estynnir cydymdeimlad a Mrs
Janice Jones, 19 Bro Rhythallt, a
Mrs Pat Hughes, BronwyHa, ar
farwolaeth
eu
mam
yng
Nghaernarfon.
DYMUNA Janice a Pat ddiolch 0
galon
am
bob
arwydd
0
gydymdeimlad a charedigrwydd a
ddangoswyd tuag atynt yn eu
profedigaeth 0 golli eu mam
annwyl,
sef
Mrs
Elisabeth
Wilkinson, Caernarfon.
EISTEDDFOD
Y
PENTREF:
Hoffai pwyllgor Eisteddfod y pentref ddiolch i bawb a gyfrannodd at
Iwyddiant yr Eisteddfod elenL
Diolch am roddion ariannol a
nwyddau a phob help ymarferol
gan unigolion a mudiadau, ac am
bob cyfraniad at y Noson Goffi ym
mis Medi. Elw'r noson honno oedd
£140.
YSGOL SUL CAPEL MAWR:
Cynhaliwyd
gwasanaeth
Diolchgarwch y Plant fore Sui,
Hydref 16. Cymerwyd rhan gan
holl blant yr ysgol Sui, gyda Mrs
Meryl Green, yr Arolygwr yn lIywyddu. Thema gwsanaeth eleni
oedd 'Diolch am y Beibl Cymraeg',
a chafwyd anerchiad grymus a
derbyniol iawn gan Mr Arwel
Jones. Y gyfellyddes oedd Mrs
Carys Jones.
PLAID CYMRU: Yng nghyfarfod y
gangen am fis Hydref, cafwyd
anerchiad diddorol gan Dafydd
Whiteside
Thomas.
Diolchwyd
iddo gan Phyllis Ellis.
Cynrychiolwyr y gangen i gynhadledd
Plaid Cymru yn y
Drenewydd fydd Mary Roberts,
John Roberts, Helen Parry ac
Olwen Llywelyn. Cynhelir coalcerth a than Gwyllt ar Noson Guto
Ffowc ar gae chwarae Ffordd yr
Orsaf
am
6.0
o'r
gloch.
Gobeithiwn weld y plant yno yng

a

ngofal au rhieni. Bydd croeso i chi
ddod a'ch tan gwyllt aich hunain
i'w tanio yno 0 dan oruchwyliaeth.
Paratoir cwn poeth a chaw!.
Cynhelir Cinio Nadolig nos
Sadwrn, Rhagfyr 10 yng Ngwesty
Seiont Manor, Llwyn Brain, gyda
Dafydd Wigley A.S. yn wr gwadd.
Os ydych am ddod a rowch eich
enwau i'r ysgritenyddion os gwelwch yn dda?
Enillwyr y Clwb Cant am tis
Hydref oedd 1. Mrs Vera Williams
Awelon; 2. Mrs Eryl Roberts, 3
Bryn Moelyn.
CAPEL
PONTRHYTHALL~
Cynhaliwyd
gwasanaethau
Diolchgarwch
yng
Nghapel
feuan Owen yn siarad ph/ant Seton 4. !sod y mae benee ei ymwe/iad
Pontrhy1hallt ddydd SuI. Yn y bore
gan un ohonynt.
y plant a wnaeth au rhan dan ofal
Rydym yn gwneud project ar y gyda fe i Gaerdydd. Enillodd
athrawon yr Ysgol Sui, gyda Mrs
Gemau Olympaidd a ddoe daeth Ieuan Owen y wobr gyntaf a
Mair Huws yn cyfeilio.
Ieuan Owen i'n hysgol i sOn am ei daeth yn bencampwr Cymru. Bu
Chwiorydd ieuainc yr Eglwys a
yn Bencampwr Prydain 5 gwaith.
fywyd yn codi pwysau.
wasanaethodd yng nghyfarfod yr
Doedd gan Ieuan drum llawer 0 Cafodd Ieuan lythyr yn dweud ei
hwyr, gyda Mrs Megan Williams
fod wcdi cael gwahoddiad i fynd i
ddiddordcb
mewn
chwaraeon.
yn cyfeilio.
Pan oedd yn ifanc roedd yn godi pwysau dros Brydain i'r
Y
GYMDEITHAS
UNDEBOL:
chwarae pel-droed ac roedd yn Gemau Olympaidd 1972 ym
Daeth cynulliad da ynghyd i gyfarfachgcn gwan ac yn pwyso saith Munchen, cafodd got gyda bathofod cyntaf y tymor. Llywydd y
ston ac roedd yn cael ei daflu 0 dyn ami a chafodd drowsus
noson oadd Mr Emrys Owen a'r
hefyd. Yn Munchen cafodd 11 0
gwmpas.
siaradwr oedd Mr Owain Owain,
AI 61 hyn teimlodd Ieuan y bua- Isreiliaid eu lladd gan yr Arabiaid.
Caernarfon. Cafwyd noson blesai'n well iddo wncud ei gorff yn Daeth Ieuan Owen i nabod codwr
serus ac addysgiadol iawn yn ei
•
gadam ac yn gryfach gan godi pwysau enwog o'r enw Precious
gwmnl.
Talwyd diolch iddo gan Mrs J LI
pwysau. Roedd yn lwcus fod McKenze a chafodd fedal, dim
Williams, Bod Fair.
ganddo ffrind i'w dad gyda offer aur, arian nac efydd, ond cafodd
DIOLCH: Dymuna Mary a Meurig
cadi pwysau. Cafodd Ieuan Owen swfenir bach, pluen colomen oedd
Parry ddiolch i bawb am y cardiau
ddefnyddio rhain a daeth yn fwy hi. Y bluen a ddisgynodd ar ei ben
a'r anrhegion a gawsant ar achlyhoff 0 godi pwysau nac yr ocdd 0 yn ystod y Seremoni Agoriadol.
sur eu Priodas Arian yn ddiwedchwarae pel-droed. Clywodd fod
Atebodd Ieuan Owen lawer o'n
dar Diolch yn fawr.
Gernau'r
Gymanwlad
yng cwestiynau ni, Doeddwn erioed
DIOLCH:
Dymuna
Mrs
Myfi Nghaerdydd ym 1958 ond doedd
wedi siarad gyda rhywun sydd
Roberts, 2 Tai Plastirion ddiolch i'r ganddo ddim digon 0 arian i fynd, wedi bod yo y Gemau Olympaidd
teulu, cymdogion a ffrindiau am felly aeth ar ci fcic i Lanbcris i o'r blaen, ond cefais siarad gyda
bob caredigrwydd tra'n Ysbyty wylio y cystadlaethau rhwyfo ar dyn caredig iawn dydd Llun,
Gwynedd yn ddiweddar. Diolch Lyn Padam. Roedd yna blismon
Hydref 17, ac mae hynny yn
hefyd i staff Ward Conwy ac j'r wcdi dod i glwb Cadi Pwysau
brofiad gwych i mi.
meddygon teulu.
Llanrug a gofynnodd y dyn os
Ryan Marcus Kift (11 oed)
TOMBOLA: Mae Pwyllgor y Band buasai Icuan Owen yn hoffi dod
yn cynnal n~on yn Ystafell y ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Seindorf nos Lun, Hydref 31ain MERCHED Y WAWR: Bu i'r gan- cyfarfod nesaf ar Dachwedd 8fed
am 7.00 o'r gloch. Mae aelodau'r
yn yr ysgol Gynradd am 7.30 pryd
gen uchod gyfarfod wythnos
Pwyllgor yn apelio ar i garedigion
ynghynt nag arler y mis hwn, ar Y disgwylir Eirian Pritchard i roi
y Band gyfrannu rhoddion tuag at nos Fawrth, Hydref 4ydd, er mwyn sgwrs ar 'Addurniadau Nadolig'.
y gwobrau ar y noson. Gellir
manteisio ar gyfle i ymweld a
cysylltu a Mrs Joyce Jones, 2 Theatr Gwynedd. Aeth bron i lond
Bryn Fedwen. Mae croeso cynnes
bws
j
weld
Cwmni
Theatr Chwerthin •.1 Feddyllals I na
i bawb.
Gwynedd yn perfformio cyfieithiad fyddal'n nhrowsus bach I byth
Sheetagh Williams o'r ddrama yn sychu!
Dyna allasal un wralg o'r fro
Almaeneg Iy Cylch Sialc' gan
fod wedl 81 ddweud yn ddlwedBertolt Brecht. Mwynhaodd pawb
dar pan aeth ar dalth
I'r
y noson a diolchodd y lIywydd, Amwythlg gyda chrlw hwyllog.
Mrs Ann Ifans, i Mrs Nan
Do, f8 chwerthodd
gymalnt
Humphreys, yr ysgrifenyddes am nes Iddl orfod prynu, ar 01
drefnu'r noson ac i Mrs Margaret cyrraedd, ddl1l8dyn bychan holl
Parry am ei chynorthwyo. Bydd y bwysig, a sych, wrth gwrs!
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Fore Mercher, Hydre! 19 cynhaliwyd Flair Deganau fel rhan 0 weith-.
gar9dd Gwyl Ddiolchgarwch yr Ysgol Gynradd. Cariodd y plant Iwythl
O'U hen dBganau, I/yfrau a gemau i'r ysgol ac le'u prisiwyd gan blant
Safon 4. Y plant hyn hefyd a drefnodd y stondinau a bu mynd mawr ar
y prynu. Casglwyd £ 126 0 gronta e/usen.
4

C'FON 5951

Prisiau cystadleuol.
Gwaith contract
pell ac agos

CYFARFOD
Y CHWIORYDD: I ble'r aethost Gilbert greulon?
Cynhaliwyd cyfarfod y chwiorydd Pwy wyrl Pwy wyr dy hynil
Digwyddodd, diflannodd, dist.ewodd.
yn Festri Pontrhythallt pnawn lau,
Meilltft
Hydref 20. llywyddwyd gan Mrs
Williams, Bod Fair a dechreuwyd
ruSTEDDFODLLANRUG
y gwasanaeth gan Mrs E W
CystadJeuaeth y Llmrig
'BaJwn'
Thomas, Dolwar. Cafwyd anerchiad gan Mrs M lloyd Williams, llys
Tenau yw'r wisg sydd amdani,
Awen
ar
y
Diolchgarwch.
Mae '0 lliwgar, yo ddel, ae yo denu;
Rhoddwyd y te gan Mrs C
Ond peidi wch, dl chi
Williams, Hafan Elan, Mrs A Parry,
Rhoi' ch serch ami hi,
Bryncoch Terrace, a Mrs J Cans pledren 0 wynl yw 'my ladyl'
'Bang, Bang'
Roberts, Elidir View. Talwyd y
diolchiadau gan Mrs COwen.
I'r ACfrig am wyliau aeth Jarnnue McLoon
Hafan Elan.
Am weld yr anifeiliaid 0 Hot Air Balloon.
Y GYMDEITHAS
lENYDDOl:
Ond druan 0 Jock
Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf tymor
Fe gafodd Cath sioc
Cymdeithas Lenyddol Capel Mawr Pan welodd y 'Pilot' - sef clamp 0 faboon.
nos
Fercher,
Hydref
12.
Cyflwynodd lIywydd y noson, Mr J Aeth dau lane 0 Bentre Uangeitho
Mewn balwn am drip dros eu henfro.
W Owen, barti Lleisiau'r Mignedd
Ymhen ychydig dros tis
a'i harweinydd Mr Maldwyn Parry,
Wed! treblu Y pris
a chafwyd noson 0 adloniant da. Fe landiodd y ddau yo Bilbao.
Y, Ail Fardd Cwsg
Diolchwyd i'r parti gan Mrs N
Lovatt,
Cychwynwyd y danh tu aUan iTroon
llONGYFARCHIADAU
i Mewn cawell yo crogi dan hoc air balloon.
Catherine, Tan y Fron ac Eurwen,
Ond tra ar yr hynt
Llys Hor ar gyrraedd eu pen-blwyFe drOdd y gwynt
dd yn hanner cant oed yn ystod A glanio, uwy'r lO yn Y Ship Inn Saloon.
Bardd Cocos yr Ail
mis Hydref.
Parodi

TLWS YR IFANC
Orwig
o'r
Buarthau,

Ffion
Llanrug oedd enillydd Tlws yr
Ifane yn Eisteddfod Llanrug. Mae
Ffion yn ddisgybl ar ei thrydedd
blwyddyn yn Ysgol Syr Huw
Owen, Caemarfon. Cerdd yn
dwyn y teitl c, Storm' enillodd
iddi'r wobr, Roedd y beirniad,

John Hywyn yn canmol yr "urddas dweud, y eynildeb myncgiant
a'r paragraiIu pwrpasol a rythm
sy' n gyson ofalus. ,.
Y Storm
Arosl Disgwyll
llirpob ymaroal
Disgwyl am Gilbert greulon.
Cyrhaeddodd ei gorwyntoedd eryfion,
Gan rwygo a malurio,
Nes anharddu 'r ddinesig dlos.
Cwyd y mor ei gnCangau afiafar
Gan hyrddio planhigion byw,
Llifogydd yn donnau uwch adeiladau,
Y glaw yn chwipio Cel gwalltgofddyn.
Rhua'r taranlu
A'[ mellt • ddisgJeiria,
Gwlad 0 ddjnislr,
Ofn I dychryn.
Dist.ewodd y UIl1W,
Y rhwygo a'r maJu.

(y dalblyglad arfaethedig
ar Ian Aron Saint)
Pan fwyf yn llyn a ehefnog
Ag Irian yn y bane
A pbob eiddigedd drosof
A phawb am weld Cynhrane;
Mi brynaf shall diddos,
Heb fod yn Cawr ei faint,
A'j osod i 'wenoliaid'
Ar lannau Mon Saint.

Pwn Cwyfyn byn a chefnog
Yn wr 0 flaen fy oes,
a'm calon heb galedu
At werin ddall, ddifoes;
Bydd gobaith im adenniU
Fy ngenedigaeth Craint,
Ar erwau leg Bryn AIoo
A dolydd Afon SainL

Oysgwch yrru'r car gydag

y.y.o.
YSGOL YRRU
OFALUS
* Gwasanaeth 7 diwrnod

* 0 ddrws i ddrws
* Control Deuol
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PRITCHARD
43 Gla,nffynnon

LLANRUG
CAERNARFON 5112
CymeradWYlr gan yr Adran
Orafnidiaeth

•

I
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Mae'r Gymdeithas Ddawns Wenn yn
hynod 0 tlin,
A'r PwyUgor Gweithredol am gynnig
chwip din
I Idwal - am fethu hyfforddi yn iawn
Ei griw Bownsio Gwirion. amddifad 0
ddawn

"Cei gynta" meddai !fan,
"Buost fcl'na l1WY dy oes!"
Roedd Indiaid Cochion yno,
Ac heCyd rhai bach du,
A ceiliog coch yT Hendre
B ron rhynnu heb ddim plu.

Roedd yno Sioe Fabanod,
A Deio gafodd gam
Fe dorrodd wynt lIe gwenu
WeI dyna ddwed ei ram.

Aeth OIwen osgaiddig yn gryndod i
gyd
A Pat oedd fal jali - yn chwarthin,
A druan 0 Meryl, ar led ac ar hyd
Yn chwilio yn ofer am Hefin

Gwnhododd dau a talu
Wrth lidiart cae y Ddol,
Ken Dodd a Lester Piggott
A'i trot wnaeth \\rll yn 01.

Aeth Hafin i'r chwith - a phawb arall i'r

dde:
Rhoes naid yn ei 61 - doedd neb yno!
Fe"y, safodd yn stond; rhoes daer
waedd j'r ne'
A chaal peltan gao Idwal wrth basio.

"Fel Gilandi" meddai Bel,
A'i guddio wnaeth y beimiad
Wrth linio y roselle.

Yr henoed Cydd yn gwledda
o elw'rdiwmod hwn;
Bydd ciPio mawr NadoJig,
Ice Cream a pbwdm plwm.

Pan Cwyf yn byn a ehefnog
1'u hwnl isen a gwg,
A phob beirruadaeth drosodd
Heb neb yn ciddun drwg;
Bydd gobaith im waredu
Y ddelwedd Cawr ei maiot,
Ar erwau leg Bryn Moo
A dolydd Mon Sainl.

Cae'r Bleddyn
EngJ}'n Ysgafn

Ttywsus
Aeth Rosi yn ei lhrywsus my wiolaf
I'r Aelwyd. Ni wyddys
Mistar Urdd 'ta Master R.hys
"Apres" fu'n ei hymglprys.

Oblcgid caf dorheulo
Yng ngwenau'r brcision wyr
Wrth garo Ues y werin
a gofal am el chur,
Bydd elw im bryd hynny
A gwaith l'r lsel Cfatnl,
Yng ngerddi t.eg Bryn Moo
A Lido Clan y Saint.
Carniral
Y Camifal ddaeth eto
I'n pcotreC bydlan ni
A phawb oedd yn darpanJ
ET mwyn yr hwyl a'r sbri.

ChwilOla am hen ddillad,
Rhai gynt a wisgodd Nain,
nen siwt i Taid o'r BrithdJ.r,
Hen gOt .'idlynfCon fain.
uMi af" medd Twm "Cel Reagan.
Mae ploron ar fy nhrwyn,
A chaf gwmpeini'r cowbois,
Die baeb I Ned, Ty'n Uwyn"

"M innau ,.. meddai Marl
"Fe.t Cinderella dlol,
Ac Celly
Cod allan
Heb ffrae l.aIl hannet nos. "

car

Fe beintiodd Nel ei gwyneb
A'i bol a'i brest yn ddu,
Fel WiMie, gwraig Mandela,
A cloi ei gwr yn ty.
Aeth Sian CelSleeping Beauty
A gorwedd wnaeth Cel toes;

j

Mrs Gwenda Roberts a Ffion Orwig enillydd y gadair a thlws yr ifanc
gyda'r genethod a berfformiodd y ddawns f/odau yn y seremoni
cyflwyno.

Un tenau ydoedd Guto

Buddroddwr

Ciliodd y gJaw
A gostegodd y gwynt.

D

Trefenwog

BUDDUG

501
Englyn
Celt
(Can:haror Orwelaldd yn star&d)
Er yn edwi,l'm hoemadau'n hygJyw
Dan y RbagJen weithiau.
Ni wna y cur fyth nacau
Meddalwedd fy meddyliau

1984
Telyneg

Roedd corff Oafydd Arlon j gyd fel
tae'n rhydd
A'j 'sgwyddau fel deuawd gymnasateg,
Ei Iygaid yn gwibio yn lIawn nwydau
cudd
(Fal hen gettyl gwedd 'di gweld
caseg).
Aeth 'selio' a 'steplO' yn dlpyn 0 loes,
A'r 'patrwm' yw baglu a lIithro;
'Croes-gamu' sydd bellach yn gamu
croes
Oedd wir, roedd h'n werth gweld etch
'dawnslo(??)' .

Un o'r Tim Arall
O.N. Waeth heb i chi feddwl am
achos enllibio
Mae'r dystiolaeth i gyd ar y fideo.
(Gweler y atorl
dudafen 8).

garu

fuddugol

8r

llANRUG

Cusan
Ni wn pa.h.a.m y'j cusanais,
Ar ei gwely angau,
Yo gryman 0 boen.

NOSON TAN GWYLL T
a CHOELCERTH
ar gae chwarae
Ffordd yr Orsaf
Nos Sadwrn, Tachwedd 5
am 6.00 o'r gloch
Dewch yn Ilu
Croeso I bawb
Paratolr cwn poeth a chawl

Ai heriotr gwyl17
Ai hWJjo'r gwanwyn
l'r pren gwywedig
O'm praffder Cy hWl?
Edrychodd yn syo.
Yo araf,
Blagurodd gwen.
Dychwela.is adref.
o fewn ymis
Clywais
Maihon oedd
Ein cuun ffarwel
Islwyn

Y Partl Dawnslo Gwerln
(Mae" farddoniaeth aruchel wedi
ei hysgrifennu yn yr un rhuthmau
Ilyfn (t) a enillodd yr ail wobr a',
drydedd wobr i'r un parti)

YN EISIAU
Teganau mawr (tractor, belc ac
yn y blaen) ar gyfer Ysgol
Feithrln Llanrug. Cysyllter A
Gwenda Roberts
4 Tal y Bont, LLANRUG
FfOn: Caernarfon 5649

Gohebydd: Mrs G. Jones, Rhandir
Mwyn, Waunfawr 626.

MERCHED Y WAWR: Cynhaliwyd
cyfarfod cyntaf y tymor yn y
Ganolfan, nos lau, Medi 22. Y Ilywydd am y tymor yma yw Mrs
Margaeret Owen, Bryn Gwylan,
a'r ysgrifennydd yw Mrs Katie M
Jones, Gorwel.
Y siaradwr oedd Mr leuan Wyn,
Gerlan, Bethesda, bardd y gadair
yn
Eisteddfod
Bro
Madog.
Diolchwyd i Mr Jones gan Mrs
Mary Vaughan Jones.
Croesawyd aelod newydd, set
Mrs Nan Roberts, Pant Afon.
Cydymdeimlwyd
Mrs Hughes,
Llys Meredydd; Mrs Dr Miles,
TrefOOdyg; Mrs Nellie Williams a
Mrs Glenys Williams 0 Betws
Garmon yn eu profedigaeth yn
ddiweddar.
Rhoddwyd y raffl gan Mrs K M
Jones a'r eniJlydd oedd Mrs Mair
Williams. Mae'r aelodau yn ddiolchgar i bawb a gyfrannodd
nwyddau at y stondin yn y
Ganolfan, ddydd Sadwrn, Medi
10, diwrnod Ras Antur Waunfawr.
Gwnaed elw 0 £22.10.
Cynhelir y cyfarfod nesaf Nos
tau, Hydref 27, pryd Y disgwylir
Mrs Rose Ann Hughes, Waunfawr
i ddangos sut i addurno cacen
Nadolig.
CLWB GWYRFAI:
CynhaJiwyd
cyfarfod cyntaf y tymor yn y
Ganolfan ar Hydref 6ed, gydag
ymddiheuriad oddi wrth y lIywydd,
Y Parchedig Barry Thomas, ac
amryw aelodau eraill oedd yn
anabl i fod yn bresennol.
Anfonwyd
cofion
at
Mrs
Southworth yn yr ysbyty a chroesawyd yr holl aelodau, yn arbennig Mrs M lloyd Jones a Mrs G
Jones, Tref Eilian ar 61 gwaeledd
yn ddiweddar. Trefnwyd i gael
cinio Nadolig yn Ty Golchi ar
Ragfyr Sfed.
Y gwr gwadd oedd y Parchedig
Emrys Thomas. Caernarfon, oedd
a chysylltiadau agos a'r Waun ac
yn ymwelydd ami pan yn fachgen
a'i daid a'l nain ym Mryn Melyn.
Yn ei sgwrs 'Cnoi Cil' cawsom
hanes difyr o'i yrfa yn y weinidogaeth. O'r coleg i'r gwahanol gylchoedd a'r cymeriadau diddorol y
daeth i'w hadnabod yn ystod y
blynyddoedd
y
bu
yn
gwasanaethu'r Henaduriaeth.
Diolchodd
Mr Griffiths, llys

a

Helen i Mr Thomas am awr ddifyr
iawn. Hetyd i Mrs Gill Brown,
Catherine a Gwen am au help
eto'r teo Roadd rhai 0 gynnyrch yr
Antur ar werth ganddynt. Dr R S
Williams fydd yn dod i roi sgwrs i
ni yn y cyfarfod ar Hydref 20too.
YA URDD: Ar nos Farcher, Hydref
12fed cafwyd rownderi yn y
Neuadd Fawr, ac ar Hydret 1ge9,
Bingo Geiriol.
Cofiwch am Noson Guto Ffowc
dan nawdd yr Urdd ar gae'r
Ganolfan, nos Sadwrn, Tachwedd
5ed am 6.30. Darperir cawl a
chwn poeth am bris rhesymol, a
gwneir casgliad tuag at gostau'r
tan gwyllt. Croeso cynnes i bawb.
llONGYFARCHIADAU:
i Denise
Parry, Bryn Golau, ar ei phriodas a
Terence 0 lanberis.
I Peter a Janet Greasley, 10 Stad
Ty Hen ar enedigaeth merch fach,
Beth, ac i Mr a Mrs Greasley, Min
Afon a Mrs a Mrs J Dawson, Bro
Waun ar fod yn deidiau a neiniau
unwaith eto.
I Mr a Mrs H Griffiths, Llys Helen
ar fod yn daid a nain eto, ganwyd
merch fach i'w merch Margaret a'i
gwr.
I Miss Bessie Jones, Bron Eryri, ar
gyrraedd ei phen-blwydd yn 80
oed.
l'r grwp pop 'Bron a Methu' a fu'n
IIwyddiannus
yn
Eisteddfod
Caernarfon yn ddiweddar, hetyd
Kevin Tame a ddaeth yn gyntaf
hefo'r Cornet, ac Osian Gwynedd
a ddaeth yn 3ydd ar ganu'r piano.
DYMUNIADAU GORAU i Adrian
Owen, Dol Erddi ar ymuno a'r
'Military
Police',
Llu
Awyr
Brenhinol, yn lincoln.
Hafyd i Hugh Ynyr Jones, Tan y
Fron, ar ennill ysgoloriaeth i Goleg
Polytechnic lerpwl.
YA YSBYTY: Croesawn gartre o'r
ysbyty Miss Rhian Rowlands, Bro
Waun; Llion Iwan, Pen y Berth;
Mrs Nancy Thomas, Tan y Foel;
Mrs Southworth, Gwynant; Mr
Morris lewis, Ty Pella a Gerallt
Jones, Cyrnant Lodge. Gobeithio
eu bod yn gwella.
CLWB 100 PLAID CYMRU: Dyma
restr 0 enillwyr y Clwb 100 am fis
Madi:
1. Haydn Jones, Rhandir Mwyn; 2.
Gwynn Davies, Bryn Eithin; 3.
Marion Iwan, Pen y Berth.
CYDYMDEIMLO: Cydymdeimlwn
a Mrs Hughes, Llys Meredydd ar

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

AU

FA

R

ARAGOR
9-7pm
9-Spm Sadwrn
AAGAU
SUL,

MERCHER.
OEWlS EANG 0
WEL YAU SENGL A DWBL
OEWlS EANG 0 '3 PBCE SUITES'
llENNI 'VENETIAN' A LLENNI 'ROlER'
GWAITH CONTRACT
5000 Ll ATHEN SGWAR 0 GARPEDI
MEWN STOC - ALLWCH CHI
FFORDDlO PRYNU 0 BATRYMAU1

Rhif Ffon y Siop yn ystod oriau agor:
WAUNFAWR 291

golli brawd;
a Dr a Miles, Tre Feddyg ar golli
chwaer;
it Mr Gwynfor Jones, Pant Waun
ar golli tad;
a chwaer a theulu y diweddar Mr
Robert Jones (Tyddyn Bach gynt)
hefyd a'i ffrind Miss Owen, Stad
Ty Hen.
CANOLFAN WAUNFAWR: Dyma
restr 0 enillwyr y Clwb 300 am fis
Madi:
1. £40 Mrs Gladys Jones, Tref
Eilian; 2. £25 Mr a Mrs Greasley,
Minafon; 3. £10 Norman Williams,
Llidiart Wen.
DIOlCH: Dyma'r tro olaf i mi fod
yn ohebydd pentref Waunfawr,
rwy'n trosglwyddo'r awennau i
ddwylo Mrs Nan Roberts, Pant
Afan (570). Rwy'n ddiolchgar iawn
iddi am gytuna i ymgymeryd a'r
swydd 0 gobeithiaf yn arw y
gwnewch chi, ffyddloniaid yr Eco,
ddal ati i roi eich newyddion mewn
pryd i Nan. Carwn gymaryd y cyfle
yma i ddiolch 0 waalod calon i Mrs

R E Jones, Bryn Derwn am fy
halpu ar hyd yr 8 mlynedd
diwethaf hefo newyddion y 'pen
yna' i'r pentref. Bydd yn gymorth i
Nan hefyd rwy'n siwr. DioJch yn
fawr. Glenys Jones.
SEFYDLIAD
Y
MERCHED:
Cynhaliwyd
cyfarfod
cangen
Waunfawr 0 Sefydliad y Marched,
nos lau, 16eg 0 Hydref.
Croasawyd Mrs Katie Wynn
Jones adref o'r ysbyty ar 61 cryn
amser, gan y Llywydd Mrs Pat
Parry. Hafyd dymunodd wellhad
buan i Mrs Southworth yn yr ysby-

t9.

Y gwr gwadd oedd Mr Bobby
Haines, a draddododd sgwrs ddiddorol ynghyd sleidiau yn disgrifio
ei wyliau yn yr Amerig. Diolchwyd
iddo gan Mrs Ann Turner.
Enillwyd y raffl gan Mrs Betty
Griffith, rhodd oedd gan Mrs
Smith.
Cynhelir y cyfarfod nesaf nos
lau, 3ydd 0 Dachwedd, pryd cawn
ein Cyfarfod Blynyddol.
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EISTEDDFOD AROAl
WAUNFAWR
Cynhaliwyd
Eisteddfod
Ardal
Waunfawr ddydd Sadwrn Hydret
8fed yn y Ganolfan. Croesawyd
Mrs Sioned Harris. llangernyw fel
lIywydd y prynhawn. ond oherwydd gwaeledd methodd Mr R D
Roberts. Greslon Iywyddu cyfarfod
yr hwyr.
Mr Dennis Wiliams, llanfairpwll
oedd y beirniad cerdd a Mr Ken
Huws, llanllyfni oedd yn beirniadu'r adrodd a'r lien; gyda Mrs
Megan Williams. Groeslon, Mr
Islwyn Jones, llanrug a Mr T
Thomas, Waunfawr yn beirniadu'r
coginio, gwaith lJaw, arlunio, ffotograffiaeth a gwaith coed,
Mrs Ann Marston, Waunfawr a Mr
Brian Williams, Pontllyfni oedd y
cyfeilyddion. Arweiniwyd cyfarfod
y prynhawn gan Mrs Irene
Roberts a Mrs Nan Roberts gyda
Mrs Myra Turner a Mr Eurig Wyn
yng nghyfarfod yr hwyr; cynorthwywodd Mrs Carys Jones hefo'r
plant lIeiaf.
Er gwaetha'r
tywydd
garw
cafwyd cynulleidfa dda a chystadlu gwerth chweil. Dymuna'r pwyllgor ddiolch i bawb a gyfrannodd at
Iwyddiant yr Eisteddfod mewn
unrhyw ffordd.
Dyma'r canlyniadau

Cyfarfod y Prynhawn
Adrodd
Dan 4 oed: 1. Gareth; 4-6 oed: 1.
Sioned; 2. Ifan Morgan a Han
Glyn. 6-8 oed: 1. Gareth; 2. Lowri;
3. Aled. 8-10 oed: 1. Llio; 2.
Bethan; 3. Lowri a Garallt. 10-12
ood: 1. Huw; 2. Heddus; 3. Gavin.
Parti Adrodd dan 12 oed: 1. Parti
Heddus; 2. Parti Anwen.

Cerdd
Dan 4 oad: 1. Erica; 4-6 osd: 1.
Aled a Sioned; 2. Ifan Glyn. 6-8
oed: 1. Heledd; 2. Edryd; 3. Aled.
8-10 oed: 1. Kirsty; 2. Bathan; 3.
Gerallt. 10-12 oed: 1. Heddus; 2.
Huw; 3. Delyth. Parti Unsain dan
12 oed: 1. Parti Ceirion; 2. Parti
Sion a Pharti Croesywaun.
Can Actol neu Sgets dan 8 oed: 1.
Mynd ar eu gwyliau; 2. Ysgol
Feithrin a Dynion Bach; 8-12 oed:
Yr Olympics.
Unawd piano dan 10 oed: 1. llio;
2. Marcus; 3. Bethan a Kirsty. 1012 oed: 1. Heddus; 2. Huw a
Delyth;
3.
Carolyn.
Unawd
rerordydd 10-12 oed: 1. Huw a
Heddus;
Unawd offaryn chwyth dan 12
oed: 1. Anwen; 2. Delyth; 3.
Kailey. Parti recorders dan 12 oed:
Parti Blaen y Nant.
LIAn
Safon I: 1. Derfel; 2. Lowri; 3.
Gwenllian. Safon II: 1. Kevin; 2.
Amber; 3. Manon. Safon III: 1.
Ffion; 2. lllon; 3. Llio. Safon IV: 1.
Ceri, Carolyn a Heddus.

Arlunlo
Ysgol Feithrin: 1. Sarah ac Erica;
2. Ffiona, Simon a Thomas; 3.
Max a Timothy; 4. Gareth a leuan.
Babanod I: 1. Llion; 2. Emma
Owen a Lisa; 3. James ac Alistair.
Babanod 2: 1. Ceri; 2. Eleri a
Sioned; 3. Lowri ac Aled.
Safon I: 1. Lowri; 2. Elaine; 3.
Edryd. Safon II: 1. Kevin; 2.
Matthew; 3. Simon. Safon III: 1.
Huw; 2. Gwyn; 3. llinos. Safon IV:
1. Zain; 2. Oisin; 3. Deian.
Gwalth Llaw
Babanod 1: 1. Carmel ac Emma

Davies; 2. Wayne ac Aimee; 3.
Llion ac Alistair. Babanod 2: 1.
David Vaughan a Maria; 2. Elin a
Rhys; 3. David Murray ac Aled.
Safon I: 1. Elin; 2. Elaine a
Gwenllian; 3. Thorben ac Aisha.
Safon II: 1. Alison; 2. Valerie a
Lowri a Kevin; 3. Manon a
Matthew. Safon III: 1. F1ion; 2.
Gwenno a llio; 3. Marc a Mandy.
Safon IV: 1. Zain; 2. Carolyn; 3.
Ceirion.

Cyfarfod yr Hwyr
Adrodd
12-15 oed: 1. Elin. Dros 18 oed: 1.
Myra; 2. Eurig. Parti Adrodd dros
18 oed: 1. Parti Alma.
Darllen darn ar y pryd 0 'Tydi
Petha'n Gwella Dim' 11-18 oed: 1.
Rhodri; 2. Rhys ac Elin. Darllen
darn heb ei atalnodi dros 18 oed:
1. Irene; 2. Cadi a Margaret.
Darllen darn ar y pryd 0 'William
Jones' i'r dysgwyr dros 18 oed: 1.
Ann a Janette.

Cerdd
15-18 oed ac yn derbyn cwpan Mr
H 0 Jones: 1. Sian; 2. Nia.
Deuawd 12-18 oed: 1. Karen a
Sian. Dros 18 oed: 1. Ann a
Janette; 2. Wmffra ac Alun. Grwp
Pop dan 18 oed: 1. Bron a Methu.
Can Actol neu Sgets dan 18 oad:
1. Yr Angladd. Oros 18 oed: 1.
Genod Tew; 2. Clwb Rygbi.
Emyn dros 40 oed: 1. Alun; 2.
John ac Wmffra. Can Werin dros
18 oed: 1. Wmffra; 2. Alun; 3.
Eurig. Unawd Gymraeg dros 18
oed: 1. Wmffra ac Alun. Unawd
piano 12-15 oed: 1. Osian; 2. Ella;
3. Meilir.
15-18 oed ac yn derbyn cwpan Mr
Alun Williams: 1. Dylan.
Unawd offeryn chwyth 12-15 oed:
1. Osian ac Elin; 2. Meilir; 3. Alaw.
Gwobr Mr Leslie Jones am yr
offerynwr mwyaf add awol dan 18
oed: 1. Osian; 2. ac yn derbyn
cwpan gan y pwyllgor: Anwen.
Gwobr goffa Mrs Rear am y cystadleuydd mwyaf addawol ar y
piano
dan
18 oed:
Osian
Gwynedd.

Agored
Telsen Ferwi: 1. Jean Jones; 2.
Heulwen Jones; 3. Elena Jones.
'Cheesecake':
1.
Llinos
Cadwaladr; 2. Joy Glyn; 3. Jean
Jones. Swiss roll jam: 1. Elena
Jones; 2. Llinos Cadwaladr; 3.
Beryl Jones.
Cutney
Betys:
1.
Llinos
Cadwaladr; 2. Glenys Williams; 3.
Jill
Brown.
Chutney
tomato
gwyrdd: 1. Rhlan Evans. 'lemon
cheese': 1. Glenys Williams; 2.
Llinos
Cadwaladr;
3. Antur
Waunfawr. Cyffug ffrwyth: 1. Joy
Glyn; 2. Llinos Cadwaladr; 3.
Antur Waunfawr Oyma'r lIythyr
caru ysgrifennodd
Willi Pws,
Caban Serch, Cwlwm y Clo:
Annwy/ Gariad,
Dim ond gair bach i ddiolch i ti
am y noson byth gofiadwy a
dreutieis gyda thi neithiwr.
Pieser i mi o8dd dy weld ar iard
y tterm yn dy 'sea boots' a'r 'see
through blouse'; roeddet yn dde!

tenom.
Wedi mynd edret, dywedais
wrth fy nhad fy mod wedi bod yn
y ty gyda thi, gofynnod ynta' os
msi cedeirieu gwellt oedd yn eich
ty chwi.
Yn serchog iawn
Willi Pws

CYSTADLEUWYR BRWD WAUNFAWR

Dyma lun 0 dim Olympaidd Waunfawr! A ddaeth i ddweud eu hanes
yng nghystadleuaeth y Gtzn Actol 0 8-12 yn Eisteddfod y pentref yn
ddiweddar. Hwy yn unig oedd yn cystadlu, felly cipiasant yr Aur, yr
Arian ar Efydd!

•..

LIAn
11-15 oed: Dyddiadur wythnos ym
mywyd person enwog: 1. Defyth;
2. Meihr. 15-18 oed: Cais am
swydd: 1. Nia Llwyd.
Agored
Cyfres 0 Iythyrau caru: 1. Sion
Jones; 2. Bethan Williams; 3.
Margaret Owen. Brawddeg 0
Iythrennau WAUNFAWR: 1 a 2.
Robert Williams. Llinell Go II: 1.
Dewi Jones.

iawn. Dy ddeneda te! perlau yng
ngolau ltoer. a'th wallt cyr/iog yn
fodrwyau aur dros dy dalcen, dyu
/ygaid
g/asach
na
'Magi
Thatcher', gruddiau coch leI y Ian
bost.
Yr oedd fy nghalon yn curo'n
danbaid pan alaelaist yn fy Ilaw,
a'n tynnu i'r cwt mochyn. Pan
dynais (y nghot a ga(ael yn dyn
amdanat a tbeimto dy gorff noetb
a cnynnes yn fy mrelcbieu, wnes ;
dim sylwi tan iti ddechrau rbochian mai am yr hwch yr oedd (y
mreichiau.
Ond lie cysurus iawn oedd y
cwt a'r gwellt yn gynnes oddi-

I

..

•

l

Y Parti recorder a emllodd yn Eisteddfod Waunfawr yn ymarfer un

bore cyn mynd i'r ysgol. Diolch ynfawr i Ann Marston am eu hyfforddi.

Arlunio
11-15 oed: 1 a 3 Osian Gwynedd;
2. Rhodri Sion.

Ffotografflaeth
1. John Roberts; 2. Alfie Jones a
Duncan
Brown;
3.
Robert
Williams. Sleid: Duncan Brown.
Gwalth Llaw
Gwaith Coed 11-15 oed: 1. Elin
Gwilym a Meilir Gwynedd; 2. Meilir
Gwynedd; 3. Osian Gwynedd.

Gwau agored
Siwmper e10 'Motif' i blentyn: 1 a
3. Llinos Cadwaladr; 2. Heulwen
Jones. Siwmper gwddf 'V' i
blentyn: 1. Llinos Cadwaladr.
Siwmper eto patrwm i ffitio'r
ymgeisydd: 1. Bethan Williams; 2.
Elena Jones; 3. Barbara Griffith.

Coglnlo
15-18 oed: 'Pizza': 1. Sian llwyd;
2. Nia llwyd.

Dyma enillwyr y cwpannau a'r tariannau cerddorol yn Eisteddfod
Waun. (o'r chiwth i'r <ide) Dylan Jones, Anwen Jones ac Osian
Gwynedd.
7

CADAIR EISTEDDFOD

cawn ni haf gwlyb, doon nhw
ddim wedyn. Does fawr neb eisiau mynd i fyny'r Wyddfa yn y
glaw ond mi gAt i fy nhalu yr un
fath!
Rwyf am fynd i'r Clwb Gwerin
hefo'r genod nos yfory. Rhyw
grwp newydd 0 Fangor sydd yno,
ond y perygl yw na chant
hwythau, mwy na'r un grwp arall,
fawr 0 wrandawiad. Trueni am
hynny.
WeI, pob hwyl i ti ar dy daith
yfory,
byddaf
yn
meddwl
amdanat
Cofion cariadus iawn,
Bethan
y

LLANRUG
Gwenda Roberts, yn enedigol 0
Lanberis, ond bellach yn wraig
briod a mam i ddau 0 fechgyn, yn
byw yn Nhal y Bont, Llanrug
oedd enillydd Cadair Eisteddfod
Llanrug, nos Sadwrn, Hydref
Sfed.
Meddai'r beirniad, John Hywyn
- "Stori ar ffurf cyfres 0 lythyrau.
Bethan yng ngholeg Aber yn
ysgrifennu at John. Bethan yn disgwyl plentyn. Yr hen stori meddech chi - ond na Mae'r stori
wedi ei gweu yo gelfydd. Yn
ogystal a bod yn stori garn angerddol, mae hefyd yn stori fer.
Mae'r paragraff olaf yn arswydo
rhywun ... cefais ias annifyr o'j
darllen. "

CARIAD
CREULON
Mehefin 30ain

Gorffennaf 20fed

Annwyl John,
Fe wnes i fwynhau fy arhosiad
gyda chi yn fawr. Diolcn am y
croeso arbennig. Roedd 'mother'
wedi gwneud ymdrecb arbennig
eta on'd oedd. Roeddwn yn [alch

o weld Jean a Clive eto a minnau
heb eu gweld as misoedd.
Diolch i ti am dy eiriau
cysurlon, gwn y byddi' n gefn i mi
beth
bynnag
a ddigwydd.

rwan. Dydw i ddim yn dymuno
gadael y coleg Cel y gwnaeth
Anna ag Anwen, ond ar y llaw
arall dydw i ddim am i neb arall ei
fagu chwaith. Oherwydd fy mod i
wedi fy mabwysiadu mae magu'r
plentyn fy hunan a chael perthynas agos ag ef o'r cychwyn cyntaf
yn holl bwysig i mi. Gwnaf fy
ngorau trosto. Gwn y gwnei
dilhau befyd.
Rwy'n disgwyl yn eiddgar am dy
weld ddydd Gwener.
Cofion cariadus,
Bethan
Awst 3ydd
Annwyl John,
Dyna hyfryd oedd dy gael yma
tros y pen-wythnos; fe aetb yr
amser yn llawer rhy gyflym.
Trueni na allet Ii fod wedi aro s
am yr wythnos. Roedd deall mor
hapus wyt ti yn fy llonni' n fawr
ac ar 61 cael cyfle i siarad a thi
rwy' n teimlo' n llawer mwy gobeithiot.
Rwyf wedi meddwl llawer am
yr hyn ddywedaist. Do. fe
syrthion ni mewn cariad y dydd
cyntafy cwrddon ni a' n gilydd yn
dy gartref yn Lerpwl ac fe ben-

Annwyl John,
Dyoa hyfryd oedd clywed dy
lais neithiwr. Diolch i ti am ffonio. Fel y dywedais fe aeth y
Roeddwn yn teimlo fel trafod y
siwmai ar y teen yn ddi-dramgpeth gyda 'mother' dros y pen- derfynaist ti'r diwrnod hwnnw
wydd a chefais gwmni merch 0
wythnos, byddai hi' n deall fy mai i Goleg Aber y byddet ti' n
Borth madog yr holl ffordd. mhroblem gan iddi fod mewn
(Saesnes otT aciran Ddrama). sefyllfa ckbyg ei hunan. and elo, mynd. Ydyn, mae pawb yn dweud
Byddaf wrth fy mood yn teithio ar roeddwn yn ymwybodol y byd- ein bod yn siwtio' n gilydd i'r
dim. and priodi? Nid wyf mar
lein y Cambrian fel y gwyddost
•
dwn yn agor hen friwiau wrt h szwr.
Wn i ddim am un siwmai deen wneud hynny. MfU! hi i weld mnr
"yt ti' n co[w'r noson yr
aralJ debyg iddi ac y mae'r arhosi- hapus ar hyn 0 bryd a fynnwn i
fU!thon ni gyOO'n gilydd gyntaf?
ad yn Dovey Junction yn brofiad ddim newid hynny.
Pen-WYlhnos y glas, a phawb yn
ynddo'i hun. Bydd yn rhaid i ti
Fel y dywedaist bydd yn rhaid feddw gaib a minnau (Miss IT)
ddod gyda mi rhyw ddiwrnod - fe imifynd i weld y meddyg. Fe ffowedi meddwi ar dy gwmni di.
fyddai'r
siwmai'n
berffaith niaf di pan gCify canlyniad.
Teimlwn lei pe bawn wedi dy
wedyn!
Cofton cariadus,
adnabod erioed ac nad oeddwn
Mae' n braf cael dod adref ar
Belhan
eisiau adnabod yr un dyn arall
ddiwedd tymor fel hyn a throi
fyth.
cefn ar waith coleg am ychydig
Mae atgo{wn fel yna'n codi
Gorffennaf 27ain
etc. Trueni na allet ti fod yma
hiraelh mawr arnaf Pryd cawn
gyda mi. Camgymeriad mawr ar Annwyl John,
Dioleh i ti am fy nghysuro nei- ni fod ym mreichiau' n gilydd eto
dy ran oedd dewis astudio
Daeareg oherwydd mae'r gwaith thiwr. Mae'r dyddiau diwethaf John?
Fy holl ganad,
maes yma yo hawlio llawer gor- yma wedi bod yn rhai anodd
Bethan
mod 0 dy amscc. Meddylia, fe iawn. Feddyliais i ddim y bydallet ti Cod wedi dod adref gyda daj'n rbald i mi aros am ddyddiau
Awst 15fed
mi ac fe allen ni fod wedi mwyn- am y canlyniad. R wyf mor faleh
hau wythnos yng nghwmni ein dy fod yn gallu dod draw nos AnnwylJo~
gilydd pe na baen maid i Ii fynd i Wener.
Rwyf wedi gorfod dweud wrth
Rwy'n credu mai ceisio cadw'r mam. Roedd hi wedi dechrau
Ardal y Llynnoedd. Ond dyna fo,
fe fyddaf innau 'n brysur mewn peth yn dawel cyhyd ag y gallwn amau WIth fy gnweld i'n sal 0
wythnos yn gwneud paneidiau i fydd orau i ni. Does dim pwynt hyd, a'r bore yma, wnh dacluso
poeni'r teulu ar hyn 0 bryd. fy ystafell wely, daeth 0 hyd i
Saeson (Dim byd personol,
'rwy'n hoffi dysgwyr!) Gobeithio Trafod Y dyfodol fydd rhaid i ni lyfrynau a gefais yn y climg.

GwyUtiais a dweud nad oedd
ganddi hawl i fusnesu yn fy
ystafell. Yn wit, dywedais lawer 0
bethau nad oeddwn wedi meddwl
eu dweud 0 gwbl. Dywedodd
hithau dipyn 0 wirioneddau.
Mae'n gas gen i ei brifo fel hyn a
hithau wedi bod yn fam mor dda i
mi ac wedi rhoddi popeth i mi.
Fydd pelhau ddim yr WI fath
rhyngom ni ar 61 heddiw, mi wn i
hynny. Ond efallai y bydd yn fodIon maddau'r cwbl i mi ar 61 iddi
weld y baban. Mae pob nain yr WI
fath - gobeithio. Diolch nad yw
hi 'n gwybod yr holl wit.
Gan nad wyf wedi bod yn teimlo'n dda yn ddiweddar penderfynais roi'r gorau i'm gwaith
heddiw. Ni allaf feddwl am aros
yma trwy'r dydd, pob dydd.
Tybed a fyddai'n bo8101 i mi ddod
yna i aros am ychydig? Efallai y
dylem ddweud y gwir wrth
'mother' hefyd rwan.
Cysyllta a fi cyn gynted ag y bo
modd os gwell di 'n dda.
Cofion cariadus
Bethan
Awst 26ain
Annwyl John,
Theimlais i erioed mar unig ag
a wnes i ar y tren aT y fford d
adre/
0
Lerpwl
neithiwr.
Gobeithio nad wyf wedi dy frifo
wrlh fynnu dod fy hunan ond
dyna sydd orau. Caif! y ddau
olwnom gyfle i feddwl tros y
sefyllJa. Beth bynnag roedd yn
well gen i wynebu mam ar fy
mhenfy hun.
Pam, 0 pam y dywedodd Jean
wrthi? "yl ti' n credu 0 ddifrif
nad oedd hi wedi sylweddoli beth
oedd yn mynd ym/fU!n rhyngom
ni hyd nes i ni ddweud fy mod yn
disgwyl dy blentyn. Roedd hi mnr
ffiaidd gyda ni - yn dweud fod
ein perthynas yn an/oesol a' n
bod yn gwbl anghyfrifol yn dwyn
plentyn i'r byd 0 dan y fath
amgylchiadau.
and fe gawsom ni' n magu
mewn cartreJi gwahanol. gan
fam a thad gwahanol. Roeddwn
yn ddeunaw oed pan welais di
am y tro cyntaf Dydyn ni ddim
fel brawd a chwfU!r yng ngwir
yStyT y gair.
Beth ddaw ohonom ni John? Ni
allof fyw heb tty gwmni ..

I weled ein crag fasgedi - a'r grug
Sydd mor grand, a pherthi
o goed fyrdd, i wyrdd erddi
Dowch 011i'r Antur, da chwi

CANOLFAN ARDD
ANTUR WAUNFAWR
Ffon: Waunfawr 721
Am flodau gardd i harddu-a lIysiau
Sy'n lIe501i'r teulu
Ewch heibio i archebu
Yno Iwyth planhigion lu
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• ALPAU

* PERTH.

* LLVSIAU

STRYD FAWR, DEINIOLEN

r::~beri.871210

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

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

Gao Mary Lloyd Williams, B.E.M.

gor
Ffiniau'r

0

ennol

VR APOCRVFFA A'R MEDDYG
(Allan 0 goloro 'Y Ty a'r Teulu' gao Mari Lewis yn yr Herald
Cymraeg 25.3.80)
Yn Llyfr yr ApocryfIa y gwelir pennod sydd yn annog parchu'r meddyg, a dywedir yno hefyd y rheswm paham y dylid ei barchu.
Y mae Llyfr yr Apocryffa yn cynnwys llawer 0 lyfrau, neu rannau 0
Iyfrau. Yn y Llyfr a elwir Ecclesiasticus, gwelir anrhydeddu'r meddyg
fel hyn:

TAN-Y-COED
Gohebydd: Miss Bethan Parry, WAel-y-Brynn
GAIR GAN Y CYN OHEBYOO:
Dymunaf fi, Megan Humphreys,
ddlolch
i swyddogion
Eco'r
Wyddfa am y cyfle i gyfrannu fel
gohebydd Tan y Coed dros y
blynyddoedd ac am y geiriau
caredig yn y rhifyn olaf o'r Eeo, ac
hefyd i bawb o'r ardal fu'n barod i
roi newyddion i'r Eeo.
Pob dymuniad da i Bethan Parry
yn ei swydd newydd a gobeithio y
caiff yr un gefnogaeth ac a gefais
•

Anrhydedda'r
meddyg
a'c
anrhydedd dyledus iddo am Cod
yn rhaid wrtho ef: obJegid yr
Arglwydd a'i creodd ef.
Canys oddi wrth y Goruchaf y
daeth meddyginiaeth; ac efe a
gaiff ogoniant gan y brenin.
Gwybodaeth y Meddyg a ddyrchafa ei ben ef; ac yng ngwydd
gwyr mawr y perchir ef.
Yr Arglwydd a greodd feddyginiaethau 0'r ddaear, ac ni bydd
ffiaidd gan wr call mohonynt
Oni wnaed y dwfr yn beraidd a
phren, fel y gwyddai dynion ei
rinwedd ef? (melysu'r dwfr y
byddai'r
hen feddygon gyda
phren melys, ond ffisig chwerw a
wna meddygon heddiw).
Y mae amser pan fyddo ffyniant
ar eu llaw hwynt
Canys hwy a weddiant hefyd ar
yr Arglwydd ar iddo ef lwyddo yr
hyn y maent yn ei roddi er
esmwythdra ac iechyd i estyn ein-

dodd Y Sais, "Goodbye doctor,
we shall meet above." Atebodd y
doctor, "We don't know, it may
be down below!"
Cwyno
Y stumog yn bob stumia - • rhyw ach
Ar 01 inffiiwensa:
Y galon braidd yn gwia
A'r ddau benlin mewn blin bla.
Y Gwelthfwr Llesg
Ei yrfa bran a darfod - • beUach
Heb 'wyDys i drafod;
A'i esgym drwy ei wasgod
A di-fudd, dim and ei fod.
Glan Rhyddalll
WII .'1 wei,
Mae sgil i gael WlI i'w wely - a'i
Ar ei hyd j gysgu;
Ond helynt fwya'r teulu
Ydyw deffro'r Cymru cu.

J"Ol

Hel Wll 0 ganol ei wely - i'r Uawr
O'r llofft sy'n ein trechu;
O'i achos y mae pechu,
Un o'i falb erioed ni fu.

I.

GWASANAETH
DJOLCHGARWCH: Pnawn Sui, Hydref 10,
cafwyd gwasanaeth Diolchgarwch
plant Ysgol Sui Tan-y-Coed.
Cymerwyd rhan yn y gwasanaeth
gan Robin Thomas, Iwan a Sian
Pritchard, Anna Watson, Kelly a
Beverley Roberts, Sarah Roberts,
Steven a Jonathan Williams,
John, Mark a Tudor Jones,
Annwen, Aled, Rheon a Bethan
Parry. Hefyd cymerwyd rhan gan
Mrs Megan Williams. Rhoddwyd
yr anerchiad gan y gweinidog, y
Parch John Morris, y cyfeilydd
oedd Miss Enid Roberts a'r
arweinydd
oedd
Mr
Robert
Williams.
Nos Lun, Hydref 17 pregethwyd
gan y Parch Gareth Maelor
Roberts. Y cyfeilydd oedd Mrs
Violete Blanchard.

GWElLHAO
BUAN:
Dymuna
John a Beti, 11 Bro Cadfan,
Rhostryfan well had buan i'w
hewythr, Mr Robert Griffiths, Uys
Meredydd, Tan y Coed.
Bu Mr Robert Griffiths yn
Ysbyty'r Bwth, Caernarlon ac yn
awr y mae yn Ward Hebog,
Ysbyty Gwynedd. Anfonwn ninnau
fel ardal ein eofion caredig ato a'n
dymuniadau gorau am adferiad
iechyd buan.
lLONGYFARCHIAOAU i Beverley
a Kelly Roberts, Awelfryn; Siwan,
Gwennan a Guto a'u mam Mrs
Nan
Humphreys,
Pant
y
Bryngwyn; Mr Robert Williams,
Llain Gwta, a Mr L J Roberts,
Minafon am fod yn IIwyddiannus
yn Eisteddfod Bentref Llanrug.
MARWOLAETH: Yn ddiweddar bu
farw un oedd a chysylltiad agos
a'r ardal hon ond oedd yn awr yn
byw yng Nghaernarlon, sef Mrs
Gwyneth Jones, priod y diweddar
Mr Bertie Jones, gynt 0 6 Tai
Bryngwyn.
Estynnwn ein cydymdeimlad a
Mr Arlon Jones ac hefyd Mrs
Beryl Jones, 3 Tai Tan y Coed a'r
teulu 011 yn eu profedigaeth.
CROESO i Jeff, Janice a Nicky,
sydd erbyn hyn wedi ymgartrefu
yn Nhy'n Llwyn. Croeso i Dan y
Coed.

JW UUNJain

holcg a chylchrcd bywyd pysgod
mor, pysgod gem a physgod garw
Rhaladroedd
a bIas ar wyddor neu grefft prygo•
UcheJ-gadr
Raiadr, dwr ewyn, - hydrwyllt,
roes.
Edrych amo'n disgyn;
ta drwy luniau ac iaith glir a bardY doctor gynt yn gweddio wrth
Crochwaedd y rhedlif crychwyn
donol ar dro.
roddi'r
botel
ffisig.
"0,
Synu, pensyfrdanu dyn.
Cip ar y dyfodol
Dewi
WYn
Arglwydd, Ilwydda'r botel hon i
Tachwedd 1. Simon Moffat 0
fendio'r claf hwn, Amen."
Gwmni Texaco yn trafod tanciau
Y Dlweddar Goronwy Roberts AS.
CYMDEITHAS
"Ni bu 'rioed ei barotach
olew.
Hobi'r Meddyg
Dros deulu'n v bwtbyn bach."
WYDDONOL
Rhagfyr 6: Dr Hefin Jones 0
Y mae'n naturiol i'r meddyg
Pwy?
Goleg Y mherodrol Llundain yo
.
ael
hobi
yn
ei
oriau
hamdden.
to»
Herald
(C&.D)
222.74,
wythnos
cyn
GWYNED
D
g
y Lecsiwn 28.2.74)
trafod
y dulliau naturi 01 i'n
•
Torrodd meddyg ei ysgwydd wrth r-------------i
Cynhaliwyd
cyfarfod
cyntaf hachub rhag pia
chwarae golff yn y cae. Syrthiodd
Cymdeithas Wyddonol Gwynedd Ionawr 3: Daw'r Dr Ken Jones o'r
i mewn j ffynnon. Gwnacth rhyDRAENOG am y tymor newydd ar Hydref 4 Bwrdd Dwr i sOn am ein hafonywon bennill iddo fel hyn. Pwy
yn
Narlithfa'r
Adran dd.
sy'n barod i'w gyfieithu?
Glywsoch
chi am y dyn Amaethyddiaeth,
Coleg
y Ym mis Chwefror bydd y ddarlilh
"A doctor fell into a well
Inslwrans
"friendly"
na 0 Brifysgol Bangor.
gan Llew Williams 0 Gyngor Sir
And broke his collar bone.
Lanrug am gael ogla da arno'l
Y teslun - I Gynnwrf Pry a Gwynedd yn ymdrin a Ffyrdd. Ac
A doctor ought to tend the sick
hun wrth fynd ar al rownd. Bitl Genwair gan Mr Nonnan Closs- yna ym mis Mawrth, cawn noson
And leave the well alone."
na fuasal rhywun wedl dweud Parry, Treffynnon. Taith ddid- gymdeithasol ac yn Ebrill bydd
Rwy'n cotio meddyg unwaiLh wrtho mal dan ai gaselUau maer dorol, wybodus a lliwgar ydocdd trip i bwerdy Dinorwig.
yn hebrwng hen wr 0 Sais i'r "SURE" I fod ac nld yn el Ily- drwy lynnoedd ac afnoydd Eryri a Croeso cynnes i bawb i'r cyfardrws, a chyn troi ymaith dywe- gald
Chlwyd. Cafwyd braslun 0 icht- fodydd.

W.B. JONES
TRYDANWR

Green Bank
Stryd Fawr

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

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

LONDON HOUSE

LLANRUG
Ffon: Caernarfon 3574
PEN CIGYDD Y FRO
Yr Vivn lleol mwvaf blasus
Selsig cartref, cigoedd parod
j'w bwyta
Archebion ar gyfer V rhewgist
MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM Nil
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Gohebvdd: Miss lown Prys Roberts, Godre', Coed. 870580

Aelodau Ysgol SuI 8rynrefail yn cyflwyno hanes Mari Jones, Ddydd
SuI y Belblau.
SUL Y BEIBLAU: Tro Eglwys Mrs Einir Wyn Williams, Rhiwlas.
Brynrefail oedd cael estyn croeso Cymerwyd rhan gan rai 0 aelodau
eleni i Gyfarfodydd Blynyddol Sefydliad y Merched, Brynrefail yn
Cymdeithas y Beiblau Cangen ystod y Gymanfa. Rhoddasant
Deiniolen a'r Cylch a braint oedd ddatganiad 0 gerdd Gwenallt 'Yr
cael gweneud hynny ym mlwyd- Esgob William Morgan' i gyfeiliant
dyn dathlu pedwar canmlwyddlant organ. Yr organydd yn y ddau
Beibl yr Esgob William Morgan. gyfarfod oedd Miss Lowri Prys
Cynhaliwyd y cyfarfodydd ar y Sui, Roberts.
Hydref yr 2il a chafwyd cetno- SUL
DIOLCHGARWCH:
gaeth deilwng gan holl eglwysi y Neilltuwyd y Sui, Hydref 16eg yn
gwahanol enwadau i'r cyfarfody- Wyl 0 ddiolch yn Eglwys MC
dd. Ltywyddwyd cyfarfod y pryn- Brynrefail. Trefnwyd oedfa'r prynhawn gan Mr Gwyn Hefin Jones 0 hawn gan aelodau'r Ysgol Sui a
Eglwys Brynrefail ac roedd ei syl- chymerwyd rhan gan Rhian Wyn
wadau pwrpasol ar thema'r Beibl Davies, Einir, Catrin ac Owain
yn gyfraniad sylweddol i'r oedfa. Gwyn, Mrs Mair Wyn Davies, Mrs
Tywyswyd ni ar ffurf drama. gan Carol Houston, Mrs Hanwy Jones,
aelodau Ysgol Sui Brynretail, i Miss Lowri Prys Roberts, Mrs
hanes enwog Mari Jones 0 Jennie Hughes, Mrs Pat Jones a
Lanfihangel
y
Pennant
a'i Mrs Betty Owen. Arweiniwyd yn y
hymweliad a Thomas Charles yn y rhannau agoriadol a'r Fendith gan
Bala Diolch i Einir, Catrin ac Mrs Jennie Angharad Roberts. Yn
Owain Gwyn, Nicola Houston, oedfa'r hwyr, pregethwyd gan y
Marian Lloyd Jones a Rhian Gweinidog, y Parch John Morris a
Davies am eu gwaith clodwiw ac balch oedd i gael croesawu i'r
i'r rhai fu'n eu hyfforddi. Cafwyd oedfa
Mrs
Helen
Roberts,
cyfraniadau graenus ymhellach Llwyncoed Bach ar 61 ei gwaeledd
gan
Ysgolion
Sui
Sardis, diweddar.
Disgwylfa a Thabernacl, Eglwysi
DIOLCH: Oymuna Mrs J A
Cydenwadol
Penisarwaun,
Roberts, Glandwr ddiolch i'r teulu,
Ebeneser,
Eglwys
Crist
cymdogion a ffrindiau all am bob
Llandinorwig a Chefnywaun. Ar
cymorth a gafodd tra yn arcs yn
dertyn y cyfarfod cafwyd adroddiYsbyty Gwynedd. Hefyd carai ddiad ariannol gan Mrs Mary Davies,
olch j', meddygon a'r gweinyddetrysorydd y Gymdeithas.
sau ar Ward Tudno am eu gofal yn
Llywyddwyd cyfarlod yr hwyr
ogystal a'r meddygon teulu.
gan y Parch Tegid Roberts,
Penisarwaun, a chafwyd Cymanfa
Ganu lewyrchus dan arweiniad

Ty Birmingham,

PRIODAS: Dydd Sadwrn, Medi',
1Of ed, yn Eglwys y Santes Fair,

Caernarfon,
priodwyd
Geralh
Jones, Greuor Villa i Melody
Rockey,
13
Glan
Peris,
Caernarlon. Gwasanaethwyd gan
y Parch B W Thomas. Roedd y
brecwast priodas yng Ngwesty
Victoria, Llanberis gyda 90 0 westeion. Dilynwyd gyda'r nos hefyd
yng Ngwesty Victoria gyda disco.
8ydd y par priod yn ymgartrefu yn
Llanrug. Dymuna Geralh a Melody
ddiolch am yr anrhegion a'r carldau dderbyniwyd ar achlysur eu
priodas.

SlOE GYNNYRCH: Cynhaliwyd
Sioe Gynnyrch Iwyddiannus dan
nawdd Sefydliad y Merched Grwp
Gwyrlai yn y Ganolfan, y
Waunfawr, nos Wener, Medi
23ain.
Uongyferchir
cangen
Sefydliad y Merched Brynrefail am
ennill ohonynt y gwpan am y marciau uchaf yn y Sioe. Arweiniwyd
y noson gan Mrs Maud Willias a
chyflwynwyd y gwobrau gan Mrs
Hilda Edwards. Wele'r enillwyr:
Adran Coglnlo:
cacennau
meringue;
1. Pat
Jones; 2. Hanwy Jones. Cacen
Fletorla: 2. Lowri Prys Roberts.
Torth Frag: 3. Euronwy Roberts.
Pizza: 2. Ifanwy Jones. Blagedl
lachus: 3. Pat Jones. Fflan
Ffrwythau: 1. Pat Jones; 2. Carol
Houston; 3. Biodwen Hughes.
Bar.
Gwenlth
drwyddo:
2.
Euronwy Roberts. Cyffug resin a
ehnau tfrenglg: 2. Carol Houston;
3. Betty Owen. Jell mint: 1. Eirlys
Williams; 2. Pat Jones. Jam
mefus: 1. Euronwy Roberts; 2.
Gwyneth Williams. Plcl tomato: 2.
Pat Jones; 3. Helen Jones. Caws
lemwn: 2. Jenny Hughes.
Adran Crattt:
Poster: 1. Anita Jones; 2. Carol
Houston. Braslun
Penal!: 3.
Carol Houston. Tlrlun (Dyfrllw):
1. Carol Houston; 2. Pat Jones; 3.

Anita Jones. Gwalth ruban: 2.
Pat
Jones.
Gobennydd
Ilysleuog: 2. Gwyneth Williams;
3. Pat Jones. Tegan Meddal:
(cymerlad teledu): 1. Eleanor
Williams; 2. Pat Jones.
Ffotograffl:
Anlfall anwes: 3. Lowri Prys
Roberts. Adalladau: 3. Pat Jones.
Dyfrlun: 3. Ifanwy Jones.
Adran Blodau:
Trefnu
blodau:
Mynyddoadd
Cymru:
3.
Eirlys
Williams.
Basgedald 0 rosynnau: 2. Eirlys
Williams; 3. Gwyneth Williams.
casgllad 0 flodau - Della cacti:
1. Euronwy Roberts. Ffarwel Hal:
2. Helen Jones. Gladioli: 1. Mai
Parry; 2. Euronwy Roberts. Trl
rhosyn: 2. Jennie Hughes.
Daeth y gangen hefyd yn ail yn y
gystadleuaeth cywaith ar y thema
Calan Gaeaf.

Cwpan Marciau
Gynnyrch

Uchaf y Sioe

SEFYDLIAD Y MERCHED: Nos
Lun, Hydref 17eg yn y Festri,
cafwyd cyfarfyddiad o'r aelodau.
Wedi trafod lIythyr y mis, croesawodd y lIywydd, Mrs Pat Jones
wraig wadd y noson, sef Mrs Betty
Marshall, Is-Iywydd Sirol Sefydliad
y marched. Cafwyd sgwrs ganddi
ar goleg y Sefydliad, sef Coleg
Denman, a dangoswyd nifer 0 dryloywderau o'r safle ac o'r gweithgareddau sy'n mynd ymlaen yn y
Coleg. Diolchwyd i Mrs Marshall
gan Mrs Gwyneth Williams.
Paratowyd lIuniaeth gan Mrs
Itanwy Jones a Miss Lowri Prys
Roberts a diolchwyd iddynt gan
Mrs Rhian Jones. Enillwyd gwobr
y mis, rhoddedig gan Mrs Rhian
Jones gan Mrs Pat Jones, 8ydd y
cyfarlod nesaf at Dachwedd
21ain.

AM DEITHIAU CYFFORDDUS, DIOGEl A
RHAD YM MHRYDAIN A THRAMOR ...

6 Stryd Goodman

LLANBERIS
Arbedwch bunnoedd ar eich bil siopa
wythnosol. Dewch i weld ein
amrywiaeth eang 0 fwydydd
Siwgr, Cawl, Blawd, Cnau, Pasta,
Fferins, Diodydd, Ffrwythau Sych,
Grawnfwydydd etc.
CEWCH BWYSO EICH BWYD EICH HUN YN
EtCH ANGEN
AR AGOR BOB DYDD 9-8pm
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BYSIAU ARFON
LLANRUG
(Eric Morris)

Ffon: Caernarfon 5175 77858

Gohebydd: Mrs Iris Rowlands, 'Glanrafon' (812215)
LLONGYFARCHIADAU i Kareb, 2
Tan y Bryn ar gyrraedd ei phenblwydd yn ddeunaw oed.
CYDYMDEIMLAD:
Trist
oedd
clywed am farwolaeth Sandra
Griffiths, Lon Glai, Pontrug yn 19
~I~dd
oed. ~oedd Sandra yn
nith I Mrs Cathrlna ~oulkes, 2 ~an
y Bryn. Esty~wn em cydyrndeimlad dwysaf a'r teulu 011 yn eu.
profedigaeth
ClWB POBOL Y CWM: Yng
nghyfarfod y clwb dydd lau, Medi
22, croesawodd y lIywydd, Mr
Llew Hughes ein gwr gwadd Mr
Hugh
R
Jones,
Llanberis.
Cawsom bnawn diddorol yn ei
gwmni. Mae ei ddiddordeb yn y
pethau yn amlwg gan iddo adrodd
lIawer 0 englynion cofiadwy gan
feirdd nodedig, ynghyd ag amryw
o ddywediadau crafog a sllc oedd
wedi eu cofnodi. Trodd y cyfarlod
holi ac ateb ar gynnwys ei adroddiadau. Diolchodd y lIywydd iddo
am ei gyfraniad difyr. Rhoddwyd y
te gan Mr a Mrs Richard Roberts
a'r raffl gan Mr Hugh Pritchard a
enillwyd gan Mrs K Watkins.
Mrs G Chick oedd yn gyfrHol am
drefnu cwis ar gyfer cyfarfod dydd
lau, Hydref 6. Roedd wedi
gwneud ymehwil manwl I gasgliad
o gwestiynau amserol a hanesyddol. Penodwyd dau dim i gymeryd
rhan ae ar ddiwedd yr ornest tim A
a orfu. Mrs K Watkins oedd yn
gyfrifol am y marciau. Rhoddwyd y
te gan Mrs Mair Williams a'r raffl
gan Mrs K Watkins, a enillwyd gan
Mrs Mair Williams.
CAPEL
Y
TABERNACL:
CynhaJiwyd
gwasanaeth
Diolchgarwch dydd Sui Hydref 16
yn y Tabernacl dan ofal y
gweinidog,
y Parch Gwynfor
Williams.
Derbyniwyd
casgliad
anrhydeddus tuag at yr achos a
hoffai y gweinidog a'r swyddogion
ddiolch i bawb am eu cyfraniadau
haelionus.
ADFERIAD IECHYD: Dymunwn
adferiad iechyd i Mr Arlon Jones,
mab Mrs E Jones. Seiont House
sydd wedi derbyn triniaeth yn
ysbytai Gwynedd a Chaerdydd.
CYDYMDEIMLAD:
Hoffem
gydymdeimlo
theulu y diweddar
Miss Nellie Williams. Minafon gynt
a fu farw yng nghartref Pengwaith,
Llanberis. Roedd Miss Williams yn

a

un o'r ardalwyr hynaf, yn fawr ei
pharch ac yn aelod ffyddlon o'r
Tabernacl.
lLONGYFARCHIADAU i Mr a Mrs
Idwal Williams Elidir View am fod
yn daid a nai~ unwaith eto, ganwyd merch fach, Elin Medi, i Eirian
a Dyfrig, Llanfaipwll, Ynys Mon.
DIOLCH: Dymuna Eirian a Dyfr·
,
'9
ddlolch 0 galon I bawb am y cardiau a'r. anrheg~n a d~erbyniwyd
ar enedlgaeth Elln Medl.
YR YSGOl FEITHRIN: Dymuna
swyddogion yr Ysgol Feithrin ddiolch 0 galon i Margaret a
Maldwyn, Gwesty'r Snowdon am y
rhodd 0 £40 a dderbyniwyd drwy
drefnu raffl tuag at gron1a'r Ysgol
Feithrin.
DIOLCHGARWCH EGLWYS SANT
GABRIEL: Cynhaliwyd gwasanaethau diolchgarwch ar y 16eg a
17eg. Gweinyddwyd y Cymun
Bendigaid Fore Sui gan y Parch
~gid Roberts, Penisarwaun a'r
Gosber am chweeh gan Mr J.R.
Jones, Tregarth. Nos Lun cynhaliwyd Gosbar a'r pragethwr gwadd
oedd y Parch Barry Thomas,
Caernarfon. Yr organydd yn y
gwasanaethau
oedd Mr John
Morris, Llanrug a diolch yn fawr
iddo. Dymuna'r wardeniaid ac
aelodau'r Eglwys wellhad buan i
Miss Ceridwen Hughes a Mr
Russell Rowlands. Dymuna'r wardeniaid ddiolch i bawb am addurno'r Eglwys ac am y rhoddion 0
Iysiau, ffrwythau a blodau a dderbyniwyd.
CynhaJiwyd Ffair Cynhaeaf yr
Eglwys yn yr Ysgol Gymuned, nos
Fawrth, Hydref 18fed a'r elw yn
mynd tuag at yr Eglwys. Er ei bod
yn noson wlyb daeth niter dda
iawn yno i gefnogj'r gweithgareddau.
Enillwyr y Rafft Fawr:- Soc.lau
Groserl: Mrs Gwyneth Chick. Cwm-yglo; Mrs Mary Crowther, Cwm-y-glo;
Mrs Sioned Owen, Y Felinheli. Pote! 0
Win: Miss Donna M. Williams, Bethel.
Boes Blagedl: Mrs Vera Price, Cwmy-glo. Potel Sierl: Mrs Gwyneth Chick.
Cwm-y-glo. Blwch Coluro: Ellis, 25
Uys
Gwyn,
C·ton. Gorchudd
Gobennydd: Mr Wyn Morris, Cwm-yglo. Powlen Salad: Miss Annale
Jordan, Uanrug. Blagedl Caw.: Miss
E. Hughes, Tan-y-Graig.Myglau: Miss

Medi Jones, Cwm-y-glo. Trefnlsn.
Blodsu: Gwynedd dlo. MANWEB,
C'ton.
Enillwyr Raffl y Stondinau:- Bocs
Nwyddau: Mrs Gwyneth Roberts,
Cwm-y-glo. Boes Bisgedl: Mrs
Catherine Foulkes, Cwm-y-glo Bocs
Ffrwythsu: Keith Williams. Bryn,
Cwm-y-glo. Boca Sioeled: Mrs
Doreen Fleetwood. Y Fron. Clown:
Mrs Iris Rowlands, Cwm-y-glo.
Dymuna wardeniaid yr Eglwys
ddiolch 0 galon i bawb am roddion
y raffl, l'r rhai fu 0 amgyleh yn
gwerthu'r raffl a thocynnau, ae am
bob eefnogaeth i wneud y noson
yn un mor Iwyddiannus.
CLWB IEUENCTID: Mae'r Clwb
wedi cychwyn tymor newydd ers
canol mis Medi a'r gobaith yw cael
tymor IIwyddiannus eto eleni. Yr
arweinyddion fel y lIynedd yw Mr
Glyn Tomos a Mrs Morfudd
Thomas. Yn ystod yr wythnosau
diwethaf mae Miss Amanda Ward
o lanberis wadi bod yn arwain yr
aelodau mewn ymarferion cadw'n
heini. Fel y lIynedd mae'r Clwb,
gyda chefnogaeth rhieni yr aelodau, yn gobeithio trefnu Noson
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Triwch un o'r modelau diweddaraf tra
byddwn yn rhoi serfis i'ch model presennol (rydym yn trin a thwtio pob math).
Cesglir a danfonir ym mhob ardal.

CAFWYD HYD ; ast Iwyd a gwyn,
hir flewog, ganol oed, yn ymdebygu'n arw i gi-defaid Seisnig,
mewn cyflwr pur druenus, wedi
yrnladd, yn gloff a phawenau
gwaedlyd ar y ffordd rhwng
Llanrug a Cheunant. Gallasai fod
wedi diane yn ystod y storm 0
fellt a thranau dydd Mawrth
diwethaf (Hydref 18fed). Mae'r
heddlu yn gwybod am y darganfyddiad. Os rna; chi biau'r ast hen
cysylltwch a Miss E. Pratt, Tan-yGaer,
Pont-rhythallt.
Ffon:
Llanberis 870737.

Gofalaeth Unedig Deiniolen, Llanberis a Nant Peris
Cynhaliwyd cyfarfod Sefydlu'r
Parch D John Pritchard yn
Weinidog yr Ofalaeth uchod, yng
NghapeI
Coch LJanbcris
ar
Hydref
6cd,1988.
Brodor
0
Lanberis yw'r Parch D J Pritchard
a bu yn weinidog yng nghylch
Abersoch am ddeng mJynedd.
Dymunid yn dda iddo ef, ei briod
a'r tri mab yn ein plith,
Llywyddwyd y cyfarfod gan y
Parch T Lewis, Hen Golwyn,
Cyn-weinidog
yr Ofalaeth a
chymerwd
y
gwasanaeth
dechreuol gan y Parch J Morris,
Llanrug a'r Parch E W Williams,
Llanfairfechan. Rhoddwyd hanes
yr alwad gan Mr Ifor G Efans,
Llywydd y Pwyllgor Bugeiliol ac
yna sefydlwyd y Parch D J
Pritchard
yn
Weinidog
yr
Ofalaetb gan y Llywydd ac
offrymwyd gweddi drosto gan y
Parch G Rhydderch, Tudweiliog.
Rhoddwyd siars i'f Ofalaeth gan
y Parch R Roberts, Morfa Nefyn
ae offrymwyd gweddi dros yr
Ofalaeth gan y Parch Wayne
Hughes, Blaenau Ffestiniog.
Cyflwynwyd y Parch D J
Pritchard
ar
ran
GofaJaclh
Abcrsoch a'r Cylch gan Mr Huw

Williams ac ar ran Cyfundeb Llyn
ac Eifionydd gan y Parch Hedley
Gibbard. Estynnwyd croeso ar ran
Cyngor Eglwysi Llanbcris a
Deiniolen gan y Parch Alun
Hawkins; ar ran HenaduriaeLh
Arfon gan y Parch Trcfor Jones,
ac
ar
ran
Cyfundeb
yr
Annibynwyr gan y Parch Ddr
Stanley John. Rhoddwyd emynau
i'r gynulleidfa ganu gan bob!
ifanc yr ofalaeth, sef Gareth
Morris. Glyn Llewelyn GruCfudd,
Barry John Thomas ac Iestyn
Roberts. Yr organyddion oedd Mr
Huw Pritchard a Mr Gareth Jones.
Y noson ddilynol cafwyd Oedfa
Bregethu yng Nghefn-y- Waun,
Deiniolcn. Cymerwyd chan yn y
Gwasanacth Dechreuol gan Me T
G Pritchard, Nant Peris a'r Parch
J Vevar, Botwnnog. Pregcthwyd
gan y Parcb Ddr R Tudur Jones,
Bangor. Yn y gwasanaeth yma eto
rhoddwyd emynau i'r gynulleidfa
ganu gan bobl ifanc yr OfalaeLh,
sef Miss Gwenlli P Roberts, Miss
Elena Williams, Miss Sharon
Thomas a Gareth Morris. Yc
organyddes oddd Mrs M C
Griffith. Llywyddwyd y cyfarfod
gan ein Gweinidog.

OSMOND SHAW

Emyr Jones

DEINIOLEN
Pob model mewn stoc
TRX 125 4 olwyn
ATV 250 3 olwyn
TRX 300 K Model Newydd
TRX 300 FW 4/4
TRX 3504/4

Tan Gwyllt a hynny ar nos Sadwrn
- Tachwedd Sad. Bydd mwy 0
fanylion am hyn ar gael yn nes
ymlaen at y noson. Hefyd cyn
diwadd mis Tachwedd gobeithir
trefnu trip i Lerpwl fel y gall yr
hogiau a'u tadau fynd i weld gem
pel-droed tra bod y marched yn
gwneud eu siopa Nadolig. Unwaith eto bydd mwy 0 fanylion am
hyn i'w gael yn nes ymlaen at y
dyddiad. Felly digon i edrych
ymlaen amdano.

Gwerthu

-----_
DEMO _

a Thrwsio
edu Lliw Newydd

Urhyw Bryd!

ac Fel Newydd

Unrhyw Le!

GWASANAETH
FFON24AWR

PLYMAR A
PHEIRIANNYDD
GWRESOGI
Cynnal Boileri nwy,
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau

44 Glanffynnon

LLANRUG
Caernarfon 3513

LLANBERIS 870545
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Clown TyNI

o dewch yn llu

Bu eisteddfodau 11001yn ddiweddar, felly dyma roi ychydig
cystadlu llenyddol ichi:

0

flas y

YR YSBRYD WYLOFUS
Clywodd
yr ysbryd
nhw,
Roedd Huw a Geraint yn byw
mewn hen dy capel efo eu rhieni edrychodd arnynt, edrychodd y
yng Nghaergybi. Roedd y capel bechgyn yn 01 ami Roedd hi'n
wedi ei dynnu i lawer ers blynyd- wyllt iawn, ei phenglog yn y
doedd, ond roedd yr eirch a'r golwg a hongiai carpiau oddi
cyrff yn dal yno. Ar 01 yr ysgol ac wrthi.
yn ystod y gwyliau, roedd Huw a
Daeth at y bechgyn.
Geraint yn mwynhau chwarae
Closiai'r ddau yn nes at ei gilypel-droed a gemau eraill yn y dd ac yn nes at y wal. Symudodd
gwair oedd wedi tyfu dros olion y yn nes atyn nhw, yn araf a heb
capel a'r beddau.
SWD.
Un noson, roedd Huw a Geraint
Yna mewn
llais wylofus,
yn eu gwelyau, roedd eu rhieni oeraidd, meddai'r ysbryd:
hefyd yn eu gwely nhw. Rocdd
"Fechgyn, peidiwch a mynd at
hi'n dywyll fel y fagddu y tu yr hen feddau eto, rydych yn treeallan. Yn sydyn, daeth cnoc ar dio amom, neu fe fydd rhywbeth
ffenestr
Ilofft
y
bechgyn. yn digwydd.'
DcffrOdd y ddau ond doedd dim
Ciliodd yr ysbryd yn 61 i fewn
byd y tu allan. Digwyddodd
i'r bedd hefo'r gair 'digwydd' yn
hynny y noson wedyn befyd. Y atsain drwy'r nos.
noson canlynol cadwodd y ddau
Ar 01 i'r ysbryd ddiflannu yn 01
yn effro drwy gydol y nos i wylio, i'r bedd meddai Huw wrth
ond ddaeth dim cnoc fel y Geraint,
noswcithiau cynt.
"Geraint, well i ni beidio mynd
Y noson wedyn penderfynodd y yn agos at yr hen feddau eto, wyt
ddau fynd allan i'r ardd i weld ti'n deall?'
beth
fyddai' n digwydd
...
"Ydw, mi glywais beth ddyweGwelsant law yn dod allan 0 un dodd yr ysbryd. O! rni oedd gen i
o'r beddau yna daeLh llaw arall, ofn. "
yna pen a chorff a choes, wedyo
Rhcdodd Y ddau yn 01 i'r ty, A
coos arall.
byth ers hynny mae Huw a
Safodd y corff yn y bedd a Geraint wcdi cadw oddi wrth yr
dechrau cerdded at y ty. Cododd
hen feddau. Rhag ofn.
at y Ifenest a churo ami.
gan Sgerbwd
Cuddiodd y bechgyn y tu 01 i wal.
Cyntaf : Rhian Green (10 oed)

NOSON GUTO FFOWC
Rhcdodd Y plant adref o'r ysgol,
rocdd yo Noson Guto Ffowc.
Syrthiodd 1010 yn ei frys, ond
doedd dim arnser i grio. Cododd
ar ei draed a daI i redeg. Ar 01
cynaedd adref aeth pawb, ar 01
newid, i'r cae chwarae. Doedd hi
ddim wedi bwrw glaw ac rocdd y
goelcerth yn sych.
Roedd y plant wedi hclllawer 0
hen daclau gan bobl y pen Lref.
Hen got, het a throwsus a llawer 0
bethau eraill. Erbyn iddi nosi
roedd pawb wedi dod i'r cae
chwarae i weld Guto'n cael ei
Josgi. Roedd Guto'o grand yn ei
het a'i got a'i drowsus melfared.
Roedd yn gwisgo hen sgidiau
gwaith taid Gareth am ei draed ac
roedd hynny'n gwneud Guto'n
drwm i'w gario. Cafodd ei wthio
mewn berfa i 'r cae. Roedd yr
hogiau yn methu ei gario.
Ar y ffordd i'r cae aeth y ferfa
dros garreg a thaflwyd Guro i
ganol y Ion. WIth i Gareth a
Carwyn ei roi yn 01 yn y Cerfa
fTeindiodd Carwyn bapurau pum
punt a pbapurau deg punt ym
mhoced ei got Roedd yno ffortiwn. Roedd pawb wedi dychryn.
Aeth Gareth a'r pres i'w fam ac
wedi iddi holi 0 ble daeth y go~
dywedodd y buasai 'n dychwelyd
12

Hen gath fach ddigri
Y w ein cath fach ni,
Dringo fyny waliau

I weld clown ry ni,
Gwallt rei proci wpein
Sydd gan fy mrawd:

DYMA GYNNYRCH RHAI 0 BLANT BRO'R ECO

yr arian i Mr Llywelyn y diwmod
wedyn. Cot Mr Llywelyn gafodd
Guto j wisgo.
Daeth yo aroser tanio. Tad
Carwyo ac Owain oedd yn gofalu
am y tanio. Safodd pawb ddigon
peU tra roedd y tan gwyllt yn Cfrwydro a'r goelcerth yn llosgi yn y
tywyUwch. Roedd pawb yn
mwynhau eu huanin a neb wedi
sylwi ar Mr Llywelyn yn rbedeg
yn wyllt ar draws y cae chwarae
yn gweiddi arnynl i beidio tanio ond yn rhy hwyr roodd Guto'n
llosgi yn golsyn.
"Mae pres ym mhoced y got
yna." meddai Me Llywelyn yn

nin.

"Doedd Mrs Llywelyn ddim
wedi sylweddoli fy mod wedi ei
gwisgo yr wythnos diwethaf.
Wnaeth hi ddim sbio yn y pocedi
cyn ei rhoi i chwi."
"Na, mae'r pres yn saff gan
mam,"
meddai
Gareth.
Dywedodd Me Llywelyn diolch
yn fawr ac aeth adref yn hapus.
Roedd pawb yo hapus. Roedd y
roceru yn dal i saethu i'r awyr yn
lliwgar. Aeth pawb adref wedi
blino ond wedi mwynhau eu
hunain.
Cynla/: Garelh W RoberlS (8 oed)

Guto'r Gath Fach

A rhedeg ar 61 pry.

Digon 0 sioe, digon 0 hwyl
Mae'n clown bach ni yn ddigri,
O! dewch yn llu
I'n sioe bach ni.
Bag ar ei gefn
Tei dad a sgidia'i chwaer,
Malu'n lego i,

Rhedeg i ffwrdd
080 chwe:rthin yn llon
Hi Hi, Ho, Ho. Hi Hi.

Syllu drwy y ffenest,
Ceir yn mynd ar wib,
Guto 'n methu deall
Y pethau sy'n y byd,

Mynd 0 dan y gwely,
Dyna short a sbri,
Ynamynd i gysgu
Yn fy mreichiau i.

Cadi
CynJa/:CaJrin Anna Grinvaldst? 'oed]

Ond dyma'r sioe yn gorffen,
Dyna siom i nit
Mae'r clown bach yn cysgu
Ax 61 ei driciau di-ri,
Ond dewch yn 61 yfory
Bydd sioe eto yn ty nil

Sboncyn
CynJa/: Iwan Grinvalds (10 oed)

Anlrall Anwes
Ci bach anwes sy gen i
Gwyn a brown a smotyn du,
WIth ei fodd yn mynd am dro
Ilawr y stryd a rownd y tro,
Chwarae gyda'r ci mawr gwyn.
Ond adref claw i Iwyta'i dun.
Ail: Eifion Pritchard Jones (7 oed}

YSBRYD?
Eistedd i fyny yn fy gnwely a
chwys oer yn powlio Jawr fy
ngwyneb a fy ngwallt yn teimlo
fcl petai yn sefyll iCyny.Oedd, mi
roedd yna sgrech - Did dychymyg
mohono.
Roedd Catrin, fy chwaer, yn
sgrechian, ond pam? Roeddwn
am Centro i agor y drws gwichlyd
a mynd drws nesaf i weld beth
oedd yn bod. Agorais y drws a
gweld Catlin yn eistedd i fyny a' i
bJanced at ei cheg, a' j Ilygaid fel
marblis.
"Catrin, beth sydd yn bod?"
NI chefais ateb, clywais yr atic
yn ysgwyd a daeth llwythi 0
ystlumod, gormod i'w rhifo, roeddent yn anrifcdi. Rhedais at y
drws a' i gau yn sydyn. Rhuthrais
at gomel y coredyr ac agor y drws
oedd yn arwain at risiau senh.
'id ocdd golau yno, roedd fel y
bcdd nes i mi glywed Catrin eto
yn gwciddi,
"Help! "
Es yn 01 au y tro hyn a dywedodd hi rhywbeth
"Ysbryd,

Help!"
Es ati a'i chysuro. Nid oeddwn
yn gweld dim, dim ond y cwpwrdd mawr yo syth 0 'mlaen.
Tybed ai'r cwpwrdd ydoedd. Y
cwpwrdd oedd wedi bod yma ers i
hen Nain fyw yma Nid oeddwn
am agor y cwpwrdd. Ond doedd
dim rhaid ei agor, agorodd ei hun,
a gwelais yr hyn oedd wedi
dychryn
Catrin
gymaint
YSBRYD! - dyna beth ydoedd.
Roedd swn fel llygod 0 dan fy
nhraed. Caeais fy llygaid a phan
agorais hwy roeddwn yn fy ngwely fy hun a mam gyda hances wen
ar fy nhalcen. Ond roeddwn yno
gyda Catrin ac ysbryd o'rn blaen.
Dywedais wrth Catlin,
"Catrin, gysgis di yn iawn neithiwr?"
"Do tad, perffaith.'
Rhoddodd Catrin winc sydyn!
Dydwi byth yn hollol siwr beth
oedd ystyr y winc fach a roddodd
Catrin i mil
Beti Bwl

Ail: Siwan Eurgain (10 oed)

HENYSBRYD
Un diwmod roeddwn i a fy
fTrindiau yn cerdded i lawr at yr
aCon. Roeddemnu yn mynd i gael
picnic ar Ian yr afon, mynd i
badlo ac yna cereded i fyny yn 01.
Yn sydyn, beth welsom ond hen
dy. Roedd y to yn dal yn gyfan.
"Ylwch," medde fi, "hen dy. "
"Wel ia"t meddai Sara.
"Beth am fynd i mewn,'· meddwn i.
"Ia," atebodd pawb.
Aethom i mewn. Roedd y lle yn
dywyll gydag ond ychydig 0 olau
yn dod i mewn trwy'r ffenest.
Mae' n maid bod y bobol oedd yn
byw yma yn gyfoethog. Rocdd
llawer 0 bethau drud yma, popeth
yn gerfiedig, y grat, Y bwrdd,
cadeiriau, popeth.
Wedyn aethom i Cyny'r grisiau.
Aethom
i mewn i'r Ilofft.
Agorodd y gist a daeth cysgod yr

ysbryd allan. Cycbwynom cedeg
at y grisiau ond roedd y drws
wedi cau amom.
"Pam wnaeLhoch hynna?" meddai Sara.
"Y fi yw ysbryd y ty yma.
Rydwi'n flin hefo pobol. Nhw
lad dodd fi bedwar can mlynedd
yn 01. Gwas oeddwn i ac un
diwrnod dyma fi yo twyLlo Syr
Rowland a'i wraig. Dyma nh\\. yo
frendio allan a dyma fi yn cae! fy
Uadd a fy nghladdu yn y gist yma.
A dyna pam rwyf yn flin gyda
phob dyne Ond peidiwch a dweud
wrth neb os byddaf yn gadael i
chi fynd."
Ni ddywedodd y criw wnh neb.
Gadawsom y picnic yn yr hen dy
yo ein braw. Dim ots! Roeddem
wedi cael mwy 0 antur.
Sgerbwd lena
Trydydd: Sioned Jones (9 oed)

CWBLHEWCH Y LLUNIAU
1. Mae'r cowboi angen het,
2. Mae'r teigr angen streipiau.
3. Mae'r hippo angen dannedd.
4. Mae'r hwyadcn angen pig.
5. Mae angen cyntTon ar y parot a'r mwnei.
6. Mae'r Indiad angen plu yn ei benwisg.
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Lliwich Y 11un yn ofalus gan ddefnyddio'r lliwiau priodol. WeI, wel,
edrychwch mae gan Pedr y postmon lythyr yn ei law. Beth sy' ar yr
amlen dwedwch? Wei ia, 'Y GORNEL', Eco'r Ifane. Diolch yn fawr
Pedr!
1. Glas; 2. Brown; 3. Coch; 4. Llwyd; 5. Pine; 6. Gwyrdd.

NOSON TAN GWYLLT
Gwyliodd Gareth ac Alun wrth i'r
tan gyrraedd Guto a dechrau 110sgi ei draed. Aeth y tAn mor boeth
nes fod paent ar y lai cyfagos yn
dechrau popian.
Daeth hen ddyn cas allan o'I dy
banner awr. Daeth eu ffrindiau a gweld fod y tan mor Iawr,
allan i chwilio amdanynt Buont Roedd yn casau gweld plant yn
yn ehwilio ae yn ehwilio nes cael eael hwyl. Acth ar ei union at y
hyd iddynt. Yna adeiladOOd y fIon a ffoniodd y frigM dan.
Daeth y frigad dan yno a chlyplant eraill Guto Ffowe ar gyfer y
tan hefo papur, hen deits eu wood pawb y seiren yn dod yn
mamau, a hen ddillad a'u elymu nes ar hyd y ffordd. Roedd dwy
injan dan yno a rhedodd y dynion
hero llinyn.
Cynodd Gareth y tan a mewn ac estyn y pibellau dwr. Yn sydyn
mach roedd y tan yn anferth. saethodd dwr allan dros y tan j
Daeth mwy a mwy 0 bobl a gyd. Cyn bo hir diffoddwyd y tan
Gwaeddodd
pawb
phlant yno hefo'u tan gwyllt eu i gyd.
hunain. Roedd y bangars yo ban- "Bwwww." Aeth y dynion tan yn
gio, a'r rocedi yn saethu, a'r swn 61 i'r injan a mynd yn 61 ar hyd y
fIordd. Pan oedd y tan wedi difyo disabedain dros y wlad i gyd.
Y n ara deg tyfodd y tan yn fwy fodd distawodd y swn i gyd ac
ac yn fwy wrth i bob dim losgi, ac aeth pawb adref yn drist iawn.
Gwlan Cotwm
wnh i'r ftlamau fynd yn uwch
Ail: Ieuan Green (8 oed)
roedd y gwres yn mynd yn fwy.
Un noson roedd Gareth ac Alun
yn he) gwel1t a bocsus pren a hard
fwrdd. Gosododd y ddau y pcthau
mewn pentwr. Roedd Gareth ac
AIun yn flinedig ae aethon nhw i
gysgu wrth ochr Y bocsus am tua

y Clown
Ei weld yn y syrcas
WeI dyna chi sbri,
Yr dyn bach direidus
A'i driciau yn llu.

Y Clown
clown yn edrych

Mae'r
yn hapus
•
lawn
A'i wen 0 glust iglust:
Fe hoffwn i fod mor hapus a hynny.

Meddyliwch sut y mae 0 'n teimlo,
Efallai ei fod yn teimlo fel crio,
Ond mae'n rhaid iddo wenu yr un
peth.
Twts
Ail: Nicola Gibbins (IO~)

Y dyn bach amryliw
A'i drwyn mawr coch
Yn troi fel olwyn y felin wynt
Yn baglu a baglu
Dros goesau pawb
Yn gwneud ei driciau
I gyd ar y Ilawr.

ClyncoiJ
Trydydd: Luned Jones (10 oed)
A

CORNEL JOcS
. Ga'i fowdel

0

we\lt, os

..

Mrs lfans· ., dda'>
gwelWeh chi ~ 10 ~ellt? pam?
Siopwr: Bwn e . i'r gwr - mae
Mrs lfans: l'w rot ~
0'0 bWyta Iel ce[fyl.

CYSTADLEUAETH MIS RHAGFYR
Fe fydd y rhifyn nesa' o'r Eco yo rifyn y Nadolig. Beth am
wneud ymdrech arbennig y mis yma i anfon pwt i'r Gornel?
Stori yn ymwneud a'r Nadolig, Ilythyr at Sion Corn, neu hyd
yo oed lun!
Fe fydd 'na wobr 'NADOLIGAIDD' arbennig iawn i'r tri
gorau! Felly anfonwch eich gwaith i 'ECO'R IFANC', Pant
Bryn Gwyn, Tan-y-Coed,Llanrug, cyn Rhagfyr. HWYL TAN
HYNNY!

Beth yw hoff gem y erocodeil?
SNAP!
13
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tywyllwch yn y gorffenol. Fe fu threfnu
gan
Gyngor
Gwlad
adeg pan y gorfodid i'r bobl gyf- Gwynedd a'i noddi gan Gwmni
fredin ddibynu ar yr hyn a gaent ar Shell UK Cyfyngedig. Bwriad y
datod leferydd gan offeiriaid yr gystadleuaeth arbennig hon yw
Goh.bydd: Mr D.J. Thom ••• 8 M••• EiUan
Eglwys Wladol, osdd yn ami yn ceiso annog grwplau gwirfoddol
Er mai Saesneeg yw eu hiaith, cuddio mwy nag a ddatgelid gandyn Arfon, Dwyfor a Meirionnydd i
CYMDEITHAS Y BEIBLAU: Ers
hybu cynlluniau fydd er lies y
credaf bod y ferch a'r dynion ifanc dynt.
nifer 0 flynyddoedd bellach fe
yn dysgu ychydlg Gymraeg. Yr COFION: Trist yw clywed am rai gymuned Ieo I. Felly gyda hyn
neilltuir y Sui cyntaf 0 fis Hydref ar
mewn gofwg bu i Glyn Tomos
gyfer cyrddau blynyddol y Feibl
ydym yn byw mewn cyfnod pan sy'n dioddef 'dan feichau trwm
lunio a chyflwyno cais ar ran penmae hi'n anodd i'r ieuanc gael afiechyd' - rhai ohonynt sy'n berthGymdeithas. Y man cyfarfod y tro
hwn i gapeli ac eglwysi'r cylch
gwaith, ac mae hyn ynddoi'i hun nasau agos i rai sy'n byw yn ein tref Dinorwig gyda'r canlyniad i ni
hardal. Yn ystod tymor gwyl ddeall bod y cais wedi ei roi ar y
oedd Capel MC Brynrefail. Roedd
yn creu diflastod ac anfodlonryr addoldy hwn yn dwyn atgofion I wydd. Fe ddaw hyn a ni'n 61 at yr Diolchgarwch am y Cynhaeaf,
rhestr fer. Felly ar nos tau, Hydref
minnau 0 gyrddau cyhoeddus hen
hyn y cyfeiriwyd ate y mis rhaid cyfeirio at y rhai sy'n lIai ffo- 20ted bydd Mrs Rita Wood, Mrs
Ysgol Ganol Brynrefail, a diddorol
diwethaf, sef bod angen diwydian- dus na ni, ac yn teimlo poen a Margare't Jones a Mrs Hannah
oedd cofio am Eisteddfodau'r
nau ysgafn i gymeryd lIe'r diwydi- blinder. Gwell peidio dechrau enwi Roberts wedi bod yn cynrychioli'r
Ysgol a'r cyrddau rhannu tystysant mawr sydd wedi darfod. Yr oherwydd y perygl 0 adael enwau
pentref mewn noson wobrwyo ym
allan y dylem gyfeirio atynt. Fe Mhlas Tan y Bwlch, Maentwrog.
grifau a gwobrau yr arboliadau
ydym yn ofni bod y ddarpariaeth
glywsom am rai sy'n dioddef poen
Yn y cais, soniodd Mr Tomos am
blynyddol. Gresyn gweld cyflwr yr
yn annigonol.
Iwyddiant yr Eisteddfod Bentref a
adeilad yn awr ar 61 i fandaliaid
LlONGYFARCH: Yr oeddem fel meddwl yn osgytaJ ag afiechyd
Hwyl Haf. Mae'n braf gweld bod
fod yn torri ffenestri yno.
cymdogion yn falch 0 weld darlun co rfforoI.
ENWOG:
ein hymdrech yn lleol yn cael sylw
rhagorolo Mrs Beti Lloyd Roberts, MARW GOHEBYDD
Eitemau gan blant o'r gwahanol
gapeli ac eglwysi a geir yng nghy11 Maes Eilian yn y Daily Post. Fe Chwith hetyd oedd clywed am far- eraill tu allan i'r pentref.
sydyn
Mr
Angus
CYNGOR CYMUNED: Erbyn hyn
farfod y pnawn, oedd dan Iywyddienillodd fudd ariannol yr oedd yn wolaeth
aeth Mr Gwyn Hefin Jones, Cwm
ei drosglwyddo i achosion da, ac McDermid, a wnaeth ei gartref yn deallwn fod Clerc y Cyngor wedi
y Gio. Fe gyfeiriwyd, wrth gwrs, at roedd y papur dyddiol yn cydna- 'Garth Cottage', Fachwen. Fe fu'n derbyn IIythyr oddi wrth Adran
Briffyrdd y Cyngor Sir yn dweud
ymchwil Mary Jones o'r Bala am
bod y gwaith cymdeithasol yr ohebydd niter 0 bapurau yng
eu bod yn gobeithio gallu dechrau
gopi o'r Beibl, a hyn yn rhoi symoedd yn ei wneud. Mae Mrs Beti Ngogledd Cymru, ac mewn cysyllatgyweirio'r wal gynnal ar ochr
byliad i Thomas Charles o'r Bala
lloyd Roberts yn ogystal a Mrs tiad a'r BBC yn trafod materion
ogleddol ffordd pen Gallt y Foel yn
sylweddoli'r angen am feiblau, a
Bet Roberts, 7 Maes Ellian yn tramor. Enillodd barch Gorsedd
yr
Eisteddfod
fuan. Hefyd cafwyd addewid y
hyn yn ei ysgogi ynau i weithio 0 ymweld a'r ysbyty yn achlysurol i Beirdd
Genedlaethol.
bydd Y gwaith sy'n angenrheidiol
blaid sefydlu'r Feibl Gymdeithas.
dderbyn triniaeth.
Fe roddwyd sylw yn eitemau'r
Fe ddichon ein bod yn cael haf ar ochr ddeheuol y ffordd yn cael
CYFEILllON YN YMWElD a'R
plant hefyd i'r cyfieithiad Cymraeg
HEN FRO: Hyfryd oedd gweld Mr bach Mihangel eleni ar 61 haf ei gario allan cyn gynted ag sy'n
newydd o'r Beibl yn cynnwys yr
a Mrs Brian Bruce, sydd yma am digon siomedig - hollol i'r gwrth- bosibl. Mawr obeithiwn y bydd Y
Apocryffa, ac wrth gwrs dathlu
ychdyig ddyddiau 0 Awstralia, yn wyneb i stormydd yr adeg hon Cyngor Sir yn cadw at eu hadpedwar canmlwyddiant fersiwn yr
ymweld a 7 Maes Eilian. Fe arfer- flwyddyn yn 61. Hyderwn y bydd dewid ac y gwelwn weithredu
Esgob William Morgan. Fy marn
em adnabod Mrs Bruce dan yr hyn yn lIiniaru peth ar erwinder y buan. Nid gormodedd yw dweud
bersonol i, am ei gwerth, oedd
enw Gwyneth Ann lewis, merch gaeaf p'run a gawn aeaf caled a'i fod y pentrefwyr wedi blino clywed
bod y gwaith i'w wneud a dim byd
bod cyfarfod y plant eleni yn fwy Mr a Mrs Harry Trefor lewis a fu'n peido.
diddorol nag amryw a gawswom y
byw, cyn ymfudo i AWstralia, yn EISTEDDFOD BENTREF: Mae yn digwydd. Hefyd mae yr un
blynyddoedd diwethaf.
Bryn Sardis. Chwith i ni oedd eu trefniadau'r Eisteddfod bron a adran o'r Cyngor Sir wedi addo y
bydd
tyfiant
ar
ffyrdd
Cymanfa Ganu yw'r dretn ar colli 0 gapel Sardis, lIe'r oeddent chael eu cwblhau. Fe'i cynhelir
Dinorwig/Fachwen yn caeI sylw
gyfer yr oedfa hwyrol a'r arweinyyn aelodau gwerthfawr yn ymuno eleni ar nos Fawrth, Rhagfyr
dd y tro hwn oedd Mrs Einir Wyn
yn holl weithgareddau'r capel. Fe 6ed, yn y Ganolfan leal. Mae'r tes- -buan yn ogystal a'r ffos ger stad
Bro Elidir.
Williams, Rhiwlas - athrawes
deim lir coiled bob amser ar 61 tunau allan yn barod ac fe ddylai
cerdd Ysgol Gwaun Gynfi, yn cael
aelodau a fu'n ymdaflu i waith i pawb fod wedi eu derbyn erbyn EGlWYS ST MAIR: Coronwyd
ei chynorthwyo ar yr organ gan
ledaenu neges yr Efengyl.
hyn. Os nad ydych wedi cael eich Gwyl y Diolchgarwch eleni gyda
Miss
lowri
Prys
Roberts,
ASTUDIO HANES Y BEIBl CYM- copi yna maent ar gael yn thywydd brat a dau wasanaeth
Brynrefail. Roedd eithaf cytbRAEG:Mae'r Parch John Gwilym Swyddfa Bost Deiniolen neu drwy teilwng
lawn.
Arweiniwyd
y
wysedd rhwng y pedwar lIais. Fe Jones, Bangor, yn ein cynorthwyo gysylltu a Glyn Tomos. Felly pawb gwasanaeth yn y bore gan y
Iywyddwyd yr oedfa hwyrol gan y mewn tymor byr 0 bum noson i i fwrw ati yn awr - dylai bod digon
Parch Barry Thomas, Rheithor
werthfawrogi cetndir a hanes y o gystadlaethau i blesk> pawb ac y Plwyf llanbeblig, Caernarfon. Yn
Parch Tegid Roberts,
Arwel,
cyfieithiad newydd a gawsom yn byddwn
eleni
eto yn
cael yr un gwasanaeth bu i'r plant
Penisarwaun.
Pan fum yn 56n mewn rhifyn ddiweddar o'r Beibl i Gymraeg
Eisteddfod i'w cOOfio. Gyda lIaw gyflwyno eu diolchgarwch i Dduw
cyfoes. Fe'n tywyswyd i ddilyn bydd yr Eisteddfod yn dechrau am trwy gyfrwng can a gweddi. Roedd
diweddar am y diweddar Ddoethor
Kate Roberts, rwy'n ofni i mi, yn fy rhawd y cyfieithwyr cynharach, ac 6.30 (nid 7.00 fel y IIynedd) gan yn braf gweld y plant yn bresennol
anwybodaeth, rOOdi'r cam argraff fel roedd un fersiwn yn arwain yn fod cystadleuaeth IIwyfan i rai dan gyda'u rhieni. Yna yn ddiwednaturiol i fersiwn ara". Fe ddan- 5 oed. Gwelwn chwi yn y darach
na fu'r awdures ddawnus 0 fewn
yn y dydd
catwyd
goswyd fal y rhoddai'r cyfieithi- Steddfod.
cyffiniau Dinorwig 0 gWbl. Serch
Gwasanaeth y Gosber a Phregeth
hynny dywaid un o'm cyfeillion fod adau Saesneg symbyliad i'r rhai a CYSTADLEUAETH ANTUR BRO gan y Parch Arlon Williams, FlCer
1988: Erbyn i'r rhityn yma o'r Eco newydd
modryb i Kate Roberts yn byw ar y ddymunai gael y Beibl a'r llyfr
Plwyf
Glanogwen,
IIain 0 dir rhwng Dinorwig a Gweddi Cyffredin yn Gymraeg. Fe weld golau dydd fe fyddwn wedi
Bethesda.
Diolch I bawb a
Fachwen mewn ty yn cario'r enw ymdrechwyd i gynhyrchu arddull clywed sut hwyl gafodd ymgais y gyfrannodd at Iwyddiant yr Wyl. Fe
lithrig a hawdd ei deall er budd y pentref yn y Gystadleuaeth Antur gyflwynwyd y ffrwythau fel rhod'Ty'n Gadlas'. Fe ellir casglu felly
iddi ddod i Ddinorwig i ymweld a'i werin bobl, a adawyd mewn Bro '88 - cystadleuaeth wedi ei dion i Ysgol Treborth, ger Bangor.
modryb, ac mae posibilrwydd ei
bod wedi cyfeirk> at hyn yn un o'i
lIyfrau. Tra'n 'cyfrannu i'r Wasg'
rhaid bod yn fwy sicr o'r ffeithiaul
CROESAWU
CYMDOGION
NEWYDD: Fe ddaeth cyfaill 0
Gaernarfon i fyw i Rif 5, Maes
Eilian a thra mae ef yn y fan
honno ar ei ben ei hun, mae'r
teulu sy'n Rhif 6 yn caeI anhawster i sicrhau lie cysgu cysurus i
nlfer 0 ddynlon ifanc sydd yno. Yn
ddiweddar bu Mrs Hordton, rhif 6,
0
yn anffodus pan anafodd ei garddwrn, ac er nad ydyw'n gWbl holliach eto, mae'r anaf a gafodd yn
esmwythau. Feallai y dylwn fod
wedi croesawu'r teulu hwn i'r ardal
rai misoedd yn 61, gan eu bod yn
byw yma ers peth amser beUach.

Gosodwr
carpedi a phob
math
loriau
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Ffon:
Waunfawr 552

I

Gwasanaeth 24 awr
Ffon: Llanberis 871049

Gohebydd: M... Ann Evan., Sych.rth (872407)

YSGOL TAN-Y-COED: Aeth plant
Safon 3 a 4 i Ddeiniolen i ymuno a
phlant Ysgol Gwaun Gynfi - lie
mwynhawyd
perffromiad
gan
Gwmni Theatr Mewn Addysg y
Fran Wen. Cyflwyniad diddorol am
Iygredd a glaw asid a gafwyd thema sy'n amserol i blant.
Bnawn Mawrth, Hydref 18 daeth
Mr Collwyn Williams.
Bethel,
Swyddog gyda Gwasanaeth Tan
Gwynedd i roi sgwrs j Safon 1 a 2
am beryglon - a diogelwch - Tan.
Diolchir i Mr Williams am roi ei
amser i'r plant ac am wneud y
pnawn yn un pleserus ac addysgiado!. Edrychir ymlaen rwan am
ymweld a'r Orsaf Dan, Mercher,
Tachwedd 16eg.
YSGOLION SUL BOSRA AC
EGLWYS
SANTES
HELEN:
Pnawn Sui, Hydref 2il am 2.0 o'r
gloch yng Nghapel Brynrefall, cynhaliwyd
gwasanaeth
y
Gymde~has Feiblaidd gan blant
ysgolion Sui y cylch. Braf oedd
gweld plant Ysgol Sui Bosra a'r
Eglwys yn ymuno gyda'i gil~d i
son am William Morgan a'r Belbl
Cymraeg. Diolchir i'r plant am
wneud eu gwaith mor dda.
Bu 8 0 blant o'r Ysgolion Sui yn
cymryd rhan yn y pasiant 'Mwy
Nag Aur' ar Hydref 13. 14 ac 17.
Bu'n brofiad amhrisiadwy i'r plant
a dymuna'r athrawon, y rhieni a'r
plant ddiolch i Mr Robin Jones, a
phawb oedd yn gyfrifol am y 1ath
Iwyddiant, am roi cyfle iddynt gael
bod yn rhan o'r Pasiant.
YSGOL SUL BOSRA: Fore Sui,
Hydref 16, cafwyd gwasanaeth
Diolchgarwch gan blant yr Ysgol
SuI. Diolchwyd am y Cynhaeaf ac
am William Morgan a'r Beibl
Cymraeg.
EGLWYS SANTES HELEN
GWYL
DDIOlCHGARWCH:
Catyd
Gwyl
Ddiolchgarwch
lewyrchus lawn eto eleni. Yng
ngwasanaeth y Cymun Bendigaid
yn y bore, derbyniodd y Parchedig
Tegid Roberts roddion gan y plant
o Iysiau a ffrwythau yn dilyn cyfraniad ar gan ganddynt. Am 4.30 yn
y prynhawn cafwyd pregeth gan y
Parchedig Barry W Thomas, BO,
Rheithor Caernarfon. Dymuna'r
wardeniaid ddiolch i'r plwyfolion
hynny a gyfrannodd mewn unrhyw
todd tuag at Iwyddiant yr Wyl.
FFAIR GYNHAEAF: Nos Lun.

sgwrs gan Mrs Nansi Jones. Bu'n
olrhain ei hanes yn yr ysgol.
Dymunwyd gwellhad buan i Mrs
M.J. Roberts. Rhoddwyd y te gan
Mrs A. williams a Mrs M. Thomas.
Diolchwyd iddynt gan Mrs G.
Jones. Enillwyd y Raftl gan Mrs K.
Williams. Bydd y cyfarlod nesaf ar
Dachwedd
1Sfed. Bydd bwrdd
moes a phryn a disgwylir Mrs
Meira Griffiths i roi sgwrs.
DIOLCH: Dymuna Ken a Glenys
WHliams.Trem Cynfi, diolch i bawb
am y dymuniadau ar aclysur eu
Priodas Arlan yn ddiweddar.
TRIP I GAER: Bydd trip i Gaer,
Sadwrn, Tachwedd
26aln yn
cychwyn am 8.00 a.m. Oedollon
£3, Plant £2. Enwau i Margaret
Williams, Carrog. Ff6n 870716.
ADRAN BENTREF YR URDD:
Cynhelir cyfarfodydd yr Urdd ar
nos Fawrth, Tachwedd 1af yn
Ysgol Tan-y-Coed (os na nodir yn
wahanoJ) 0 6 o'r gloch tan 7. Mae
aelodaeth yn agored i blant 0 6 i
15 oed, a rhaid fod yn 6 oed cyn
Medl 1af 1988. Tal aelodaeth yw
£1.40. Bydd diod oren a chreision
ar werth ymhob cyfarfod. Gotynnir
i rieni ofalu fod tretniadau digonol
wedi'u gwneud ar gyfer danton y

plant yn 61 ac ym laen 0' r cytarfodydd.
PWYLLGOR APtL:
Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd Dyftryn
Nantlle. Er gwaetha'r tywydd
gwlyb ar Hydref 24ain cafwyd
Diwmod Dymu gweddol ddifr ar
gaeau Glynllifon. Diwrnod wedi ei
drefnu ar y cyd oedd hwn rhwng
Cymdeithas
Hen
Beiriannau
Gogledd Cymru a Phwyllgor Cyllid
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
Dyffryn Nantlle ac Arlon 1990.
Bu aelodau'r pwyllgor Ileal 0
Benisarwaun yng Nglynllifon yn
gwerthu teisennau a nwyddau
eraill i godi arian at ein cronfa leoI
yn y pent ref. Gwnaethpwyd elw 0
dros £87. Roedd £40 0 hwnnw
trwy weithgaredd IIu a Mr a Mrs
Alwyn Jones, Racca a'r raftl a derbynwyd ganddynt. Diolch iddynt
hwy ac i bawb wnaeth deisennau
a'r rhai fu'n eu gwerthu.
Mae platiau arbennig Dyftryn
Nantlle yn dal ar gael os oes rhywun yn dymuno eu harchebu.
Cysylltwch ag Amranwen Lynch,
Gwyddfor. Bydd cyfle i weld y
ddau blat sydd ar werth yn ystod
gwahanol weithgareddau pentref.

Hydref
17. cynhaliwyd
Ffair
Gynhaeaf Iwyddiannus iawn yn
Neuadd yr Eglwys. Enillwyr y raftl
oedd Mrs Delyth Williams, Mrs
Helen Owen (dwy wobr), Mrs
Mary Davies, Mrs Gwyneth Jones
a Mrs Kath Lloyd. Enillwyd y
Panda gan Kelvin, Llangefni.
Dymuna'r wardeniaid ddiolch yn
ddiftuant i bawb o'r aelodau am eu
lIafur. ac i drigoHon y pentref am
eu cefnogaeth.
PWYLLGOR NEUADD: Medl 30:
cynhaliwyd Cwis yng ngofal John
Arwyn, yn Neuadd yr Eglwys am
7.00 o'r gloch. Diolchir iddo ac i
bawb a ddaeth yno. Rhoddwyd y
raftl gan Elizabeth Jones ac Ann
Paterson ac fe'i henillwyd gan Ann
Ifans. Enillwyr y Clwb Cant oedd
1. Dafydd Owen, Brynhyfryd; 2.
leuan Williams, Llain yr Ardd,
Bethel;
3.
Elizabeth
Daniel,
Waunfawr.
Buwch Michael Jones, Perthi,
fydd yn 'gweithredu' fis Tachwedd.
Fe fydd aelodau'r Pwyllgor ar eich
61 yn y~od y dyddiau nes~ yn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
gwerthu 'plots'. Bydd 'Budd Baw
Buwch' Perthi yn ennill gwobr i'r
oddi wrth Nancy Learmonth (Aelod 0 Bwyllgor y Dysgwyr)
sawl fydd wedi prynu'r lIecyn lie
gweithreda!
Eisteddfod Genedlaethol Dyffryn Conwy a'r Cyffiniau 1989
Coflwch ei bod hi'n Noson Mac'r nifcr 0 ddysgwyr yn cynyddu bob blwyddyn dros y wlad. Mae'n
Calangaeaf ar Hydref 31ain. Bydd
nhw'n cael eu hyfforddiant gan griw 0 athrawon arbennig 0 dda, athranoson 0 gystadlu i'r plant yn
won brwdfrydig sy'n dysgu efo medr, amynedd ac efo hwyl hefyd.
Neuadd yr Eglwys am 6.30 pm.
Hoffwn i dynnu sylw, felly, at gystadleuacth i ddysgwyr yn y
Oedolion SOca phlant 2Oc.
Y beirniaid fydd Morfudd Huws a Brifwyl y flwyddyn nesaf. Mac'r Rhcstr Testunau wedi cacl ei chyhocddi erbyn hyn am ddwy bunt yn unig. Fel allwch chi weld, mae 'na
Tom Richmond, Golygfa'r Wyddfa
gystadlaethau ar gyfer dysgwr
bob sa
Felly, peidiwch theirndau sy'n adnabyddus i bawb sy'n
lo'n Thy swil i geisio. Ffordd dda ydy hon i roi cefnogaeth i ddysgwyr
gwylio'r teledu.
GWELLHAD: Rydym yn anton ein eraill, ac at yr un pryd i roi calondid i'r athrawon ... peth pwysig iawn.
dymuniadau gorau am wellhad
Mae'r rhestr yn cynnwys amrybuan i bawb sy'n sal yn y pentref
wiacLh 0 orchwylion, 0 fewn •Cyfan soddi a Pharatoi Deunydd
ac yn hynod 0 falch 0 ddeall fod cyrraedd y rhan fwyaf 0 ddysgar gyrer Dysgwyr': aciran agored
Nathan Jones yn well wedi trinlwyr. Mae'n bosib i chi gystadlu wrth gwrs, i bawb. Eto, mae 'na
aeth yn yr ysbyty. Gobeithio fod fel unigolion neu mcwn grwpiau,
sialcns fawr yn y pynciau, nifer
Owen Thomas, Tai Newyddion yn
ohonyn nhw wedi cael eu awgryat y Ilwyfan, ncu cfo gwaith
gwella hefyd wedi triniaeth yn
ysgrifcnedig.
Mac
'na Ie am waith mu gan ddysgwyr eu hunain, i roi
Ysbyty Gwynedd.
Ilaw, arlunio, chwarae offcryn a canllawiau iddyn nhw cfo anhawDYMUNIADAU DA i Gwenllian
Parry, TaweIfa. sy'n mynd i Ffrainc chanu, a hyd yn oed i bcrfformio stcrau yn yr iaith, sef, trcigliadau,
yn ystod gwyliau'r Diolchgarwch i cfo rneirn, fcl rhan 0 sgcts cr enwau Iluosog, ac ati.
Yn olaf. ga' i addasu geiriau 0
enghraiffL Dydwi ddim isio rhoi
weithio fel 'au pair' am flwyddyn
rhestr gyflawn, ond siaIcns arhen- M Roberts (Cadeirydd Pwyllgor
cyn mynd yn fyfyriwr i Goleg
nig 0 ddiddorol yelitr Llyfr Gwaith 1989) yn ei Gyflwynair
Prifysgol Bangor.
i'r Testunau ... "FeUy, pawb ym
DIOLCHIADAU:
Dymuna Mark Llofion ('scrapbook')
0 ddidPorter ddiolch i bawb am y lIu car- dordebau, ncu hobi, yn cynnwys
myd y dysgwyr. hei alit hogwch
diau a dderbyniodd ar achlysur ei samplau, Uuniau ac yn y blaen.
eich arfau, lorchwch eich Uewys
Iwyddiant yn yr arholiadau TGAU.
Does dim angen i chi fod yn rhugl ac mi gawn ni Eisteddfod werth
ClWB
Y HEULWEN: Dydd i wneud hyn.
chweil, chwedl pobl Dyffryn
Mawrth, Hydref 1Bfed cafwyd
Adran bwysig iawn hefyd ydi Conwy."

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

Neges i Odysgvvyr

0
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WINDOWS. DOORS (GWYNEDD) LTD

AM FFENESTRI A DRYSAU U. P.V.C.

17 BRYN TIRION

PENISARWAUN
Ffon: LLANBERIS 872421

Dim Paentio
Dim Pydru
Dim Rhydu

Dim stumio
Dim trafferth
Dim ond ffonio ...

CAERNARFON 2935 (Swyddfa)

neu LLANBERIS 870795 William Roberts
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NANT PERIS
Mae
PwyUgor
Ymehwil
Therapyddion
Lleferydd
i
Ddwyieithrwydd
yo faleb 0
gyhoeddi
fod
Y Swyddfa
Gymreig wedi clustnodi £12,000
o bunnoedd (Grantiau ar gyrer
Addysg Gymraeg 88/89 S.2I) ar
gyfer cynhyrcbu'r Graddfeydd
Datblygiad laith cyntal erioed
yn y Gymraeg.
Hwn tydd y prawf iaith diagnostic cyntaf o'i fath yn yr iaitb.
Mae'r Cynllun yo cael ei weithredu gan Bwyllgor YmebwiJ
Tberapyddion
Lleferydd
j
Ddwyieithrwydd ar y cyd A Dr.
Michael
Huntley,
Adran
Baediatreg
Ddatblygiadol
Prifysgol Llundain
(Caoolrao
Wolfson) a Mrs. Betty Thomas,
Tberapydd
Lleferydd,
Llundain.
Mae Dr. Eurwen Price, Adran
Gymraeg y Gyfadran Addysg,
Coleg Prifysgol Abertawe, a Dr.
Urien
Wiliam,
gynt
0

Bolitecboig Cymru, yo cynortbwyo A cbyogor ieithyddol a cbyfieitbiad o'r prawf a'r llawlyfr.
Mae'r Awdurdodau
lecbyd,
Adrannau
Addysg
a
Gwasanaethau
Cymdeithasol
wedi addo'u cefoogaeth i dod 0
byd i blant Cymraeg, drwy
ddulliau dethol ar antur, ac mae
pedwar Tberapydd
Lleferydd
yo cael eu oeilltuo ar gyfer y
Cynllun
gao
Awdurdodau
Iecbyd yog Ngbymru.
Fe fydd angeo cefnogaetb
rhieni 0 bob cwr 0 fywyd ym
mbob rban 0 Gymru a'o gobaith yw y bydd Ilawer yo barod i
gyonig eu plant i gymryd rban
yn y Cyollun cyfTrous bwn.
Fe fydd yo weithgaredd 0
bleser i'r plant ae mae'n bwysig
esbonio mai'r prawf fydd yo
cael ei brofi ac nid y plant - fe
fyddwn yo gofalu fod eu benwau'n cael eu cadw'n gwbl
gyfrinacbol ac 8nhysbys.
8ydd y Cynllun yo cymryd
dwy flynedd j'w gwblbau ac fe

rydd angen rbagor 0 arian ar ei
gyfer. Mae aelodau'r Pwyllgor
wrtb eu bodd ac wedi'u calonogi'n fawr ei bod bellaeb yo bosibl rboi'r CyoUun ar waitb.
Mae cefnogaetb
ehwanegol
wedi dod i'r Pwyllgor oddi wrtb
Gyngor Sir Dyfed sydd wedi
rboi £500 tuag at gost 0 weitbredu'r ail GyoUun, iaddasu Prawr
diagnostig yo Gymraeg ar gyfer
oedolion sy'n dioddef 0 anawsterau
Defaru
oherwydd
Trawiad.
Mae aelodau
o'r
Pwyllgor ar hyn 0 bryd yo gweitbio ar y prawf bwn.
Fe ryddem
yn eroesawu
unrbyw syJwadau - yo Gymraeg
at ein Swyddog y Wasg, Mari
Williams, Tberapydd Lleferydd,
Ysbyty Bwthyn, LOn Ddewi,
Caernarfon,
Gwynedd (Ffon:
0286 2286), neu yn Saesneg at
Ann Owen, Chairman, Speech
Tberapy
Department,
Witbybosb
General Hospital,
Haverfordwest,
Pembrokesbire
(Fron: 04374545).

PRIODAS: Dydd Sadwrn, Medi
17eg yng Nghapel Pen-y-Graig,
llanfaglan,
priodwyd
Elfyn
Wiliams, Pennant a Bethan Jones,
Mountain
View,
Rhosbodrual.
Gwasanaethwyd gan y gweinidog,
y Parch Trefor Jones gyda'r Parch
Owen
Gwilym
Williams
yn
cynorthwyo. Yr Qrganyddes oadd
Mrs Enid Williams. Y gwas oedd
Eilian Williams a'r morynlon oedd
Anwen lloyd Davies, Kate Jones
a Menai Griffiths. Y forwyn tach
oedd Eluned lloyd Davies a'r
gwas bach oedd Huw lloyd
Davies. Cafwyd y brecwast priodas yng Ngwesty Dolbadarn.
Mae'r par ~anc wedi cartrefu yn y
Groeslon.

hyn fodd bynnag, rydym wedi
bod yn wasgaredig, hyd yn oed yn

o

nghwmni eraill sy'n wcithgar yn
y
maes.
Yn CADWYN
•
umg.
GWYNEDD bydd gennych y
AmamCADWYNG~DD
cytle i arddangos gwybodaelh am ------------yw ein cael at ein gilydd i ddod i eich grwp, cael gwybodaeth ar
Am
wybodaeth
pellach
adnabod em gilydd, i gael teirnlad faterion ariannol a chyfreithiol, cysylltwch a'r canlynol:
ehangach
o'n
cymunedau
trafod unrhyw broblem neu garnp, John Jones. Cyngor Gwledig
Cymreig, ac i wneud cysylltiad i'r dysgu sut i d.refnu eich grwp yn Gwynedd: Caernarfon 2626;
dyfodol. Rydym yn gobeithio y well ac efallai ddod i wybod mwy Hywel Evans, Antur Waunfawr:
daw rwydwaith 0 grwpiau ar am godi arian a'i wario!
Waunfawr 721;
draws Gwynedd allan 0 CADPenderfynwyd cael ein arddan- Paul~etcher, Ty Gwydr/Greenbouse:
WYN
GWYNEDD.
Gallwn gosfa ein hunain 0 fewn Bangor 355821;
ddechrau rhannu sgiliau a phrofi- Gwynedd. Rydym eisiau i CAD- Mike Chown, Lonydd Glas:
adau,
trafod
syniadau,
rhoi WYN fod yn anffurfiol, gyda Penygroes 881009.
cymorth ac ennill nerth oddi wrth chyn lleied 0 gost ac sydd bosibl i
ein gilydd.
bob grwp sy'n cymryd rhan, ac
Felly
bydd
CADWYN
wedi ei drefnu mewn modd cyfMAE'R
GWYNEDD yn gyfle i ddod a fredin trwy gydweilhrediad pawb.
phawb sydd yn gweithio i ddat- Eisoes mae llawer 0 grwpiau gwablygu eu cyrnuned at ei gilydd. hanoI yn trefnu CADWYN
YN GWRANDO,
Mae'n digwydd ar y Dachwedd GWYNEDD ac rydym am groe9fed, trwy'r dydd, yng Ngwesty'r
sawu eraill atom hcfyd.
YN ABBEY ROAD
Gwydyr, Betws y Coed, gyda
Mae'n bwysig eich bod yn
stondinau, gweithdai, pobl brofi- mynd ar em rhestr llythyru
adol, fidios a lluniaeth. Bydd yn RWAN, yna fe fydd eich grwp yn
BANGOR
gyfle i ni rannu beth sydd gan ymddangos yn y llyfryn cyfeiribawb i gynnig, ac mae gennym i adau yn y Pecyn Gwybodaeth y
354646
gyd rhywbeth gwabanol itw gyn- byddwn yn ei baratoi ar gyrer y
nig, ac i fwynhau y diwmod yng diwmod.

SAMARIAID

BETH YW CADWYN
GWYNEDD
Mae y rhai ohonom sydd yn trefnu CADWYN GWYNEDD yn
sylweddoli
yn
gyflym
fod
Gwynedd yn ferw 0 weilhgareddau cymunedol: llawer 0 bobl yn
ymwneud a gwaith cymunedol
ym mhob rhan o'r sir. Hyd yn

•

Gwasanaeth NEWYDD yn
yr ardall

EMVR LL.
PARRY

Aled
Jones

CHIROPODIST

Peiriannydd
Gwres Canolog
a Phlymio

M.S.S.CH.
M.B.CH.A.

GWASANAETH

CARTREF
57 Glanffynnon

LLANRUG
FFON (0286) 5754
(Gyda'r nos)

1n

UNRHYW AMSER • UNRHYW BELLTER
A

on:

4 Bryn Eglwys
Penisarwaun
Ffon: Llanberis
871047

•

Gohebydd: lola Sellers, 13 061 Elldlr

ClWB GARDDIO: Bydd y Clwb
Garddio yn ail ddechrau nos lau,
Hydref
13eg am 7.30 yng
Ngwesty
Gwynedd,
llanberis,
pryd y bydd Mr A Rault, Wern
Farm Garden Centre yn rhoi
sgwrs am 'Blanhigion Anarlerol i'r
Gardd'.
Bydd y Clwb yn cyfarlod ar yr ail
nos lau 0 bob mis a threfnwyd
rhaglen 0 sgyrsiau amrywiol ar
gyfer y tymor. Croesewir aelodau
newydd.
TRIP I FANCEJNION
Mae Mudlad Ysgollon Melthrln
Arfon yn trafnu trip IFancelnlon
ar ddydd
Sadwrn,
26aln 0
Oachwadd. Cychwyn 0 Lanberls
am 8.0 y bore ac throl am adraf
am 5.30pm, y cyfan am £4.
Enwau I Crys Williams (Ff6n:
881413); Malr Morris (881705)
neu Elerl Jones (881308) cyn
gynted ag sydd boslbl os gwelwch yn dda.
SEFYDllAD
Y MERCHED: Ar
Fedi 23 asth yr aslodau i'r Sioe
Gynnyrch
a
Chrefft
yn
y
Waunfawr,
ac
enillodd
Mrs
Hannah Jones ail wobr am grosio
siwmper.
Cynhaliwyd
cyfarfod
o'r
Sefydliad yn y Ganolfan ar Fedi
29, dan arweiniad Mrs Hannah
Jones. Roedd yr aelodau yn falch
o glywed fod Mrs Lizzie Jones
wedi dod adref o'r ysbyty a'j bod
yn gwella. Penodwyd Mrs Jan
Davies a Mrs Glenys Jones i roi'r
dorch ar y gofgolofn ar Sui y
Cofio. Penderlynwyd ein bod yn
mynd i Gyngor yr Hydref ym
Mangor
mis
nesaf.
llongyfarchwyd
Mrs
Hannah
Jones ar ei IIwyddiant yn y Sioe yn
y Waunfawr.
Ein gwraig wadd am y noson
oedd Mrs McSHane 0 Flaenau
Ffestiniog. Siaradodd am ei chasgliad 0 wahanol jwgiau gan
adrodd hanes eu tarddiad. Cafwyd
noson ddifyr iawn.
Dlolchwyd i Mrs McShane ac i'r
gwestwragedd,
Mrs
Hannah
Jones a Mrs Helen Morris, gan
Mrs Jean Elis a Mr Betty
Humphreys. Enillwyd y raftI gan
Mrs Dwynwen Roberts.
DIOLCH: Dymuna David ac Elaine
ddiolch i'w teulu, ffrindiau a chym·
dogion am yr anrhegion, cardiau a

dymuniadau da a dderbyniasant
ar achlysur genedigaeth eu mab
bach, Dafydd John.
DIOCH: Dymuna Mrs Betty Jones,
Plas Coch ddiolch i'w theulu,
ffrindiau a chymdogion am eu
caredigrwydd tuag at ei brawd,
Glyn Morris, pan gymerywd ef yn
wael tra reoddynt ar eu gwyliau.
Mae nawr wedi dychwelyd gartref
yn 61 i Florida. Diolch yn tawr.
DJOLCH: Dymuna Derek a Freda
Jones, 62 Maes Padarn ddiolch
i'w 1eulu a ftrindiau am y lIu cardiau ac anrhegion a gawsant ar
achlysur dathlu eu Priodas Arian
ar Hydref 12fed. Diolch yn fawr.
DIOlCH: Mae Derek Jones, 62
Maes Padarn yn dymuno diolch 0
galon i'w deulu, cymdogion a
chyfeillion am y Ilu cardiau ac
anrhegion ac am bob caredigrwydd a dderbyniodd, tra y bu yn
Ysbyty Gwynedd. ae ar 01 dod
gartref.
ADFERIAD
BUAN:
Dymunwn
adferiad buan i'r rhai canlynol: Mrs
Nellie Williams, Stryd Newton;
Derlel Owen, Stryd yr Wyddfa
wedi torri ei goes; Eirian Roberts,
Dol Elidir; Iorwerth Williams, lon
Ty Du; Cai Williams, 39 Stryd
Newton; Derek Jones,
Maes
Padarn; Owain H Lewis, York
Terrace; Mr Ted Pritchard, Padarn
Road a Mrs Mary Thomas, Lon Ty
Du sydd wedi cael damwain yn el
chartef.
DIOlCHIADAU: Dymuna Cai, 39
Stryd Newton ddiolch i bawb am
eu caredigrwydd tra bu yn yr ysbytV. Diolch 0 galon i bawb.
Dymuna Owain H lewis, York
Terrace ddiolch i'w deulu a'i ffrindiau am eu caredigrwydd tra y bu
yn yr ysbyty.
Dymuna iorwerth Jones, 2 Dol
Ellian ddiolch i'w deulu, ffrindiau a
ehymdogion am y cardiau a'r
anrhegion a dderbyniodd ar aehlysur ei ben-hlwydd yn 80 oed.
Dymuna Catherine. ar ran Ysgol
Feithrin llanberis, ddlolch i Mrs M
Owen a John am au cyfraniad ari·
annol tuag at y mudiad, hefyd i
hogiau y Frigad Dan Llanberis am
eu rhodd hwythau. Diolch yn fawr
•
lawn.
LLONGYFARCHIADAU
i'r mai
canlynol ar achlysur eu penblwydd: Mr lorwerth Jones, 2 Dol
Eilian yn 80 oed; Mr Ted Tolman.

CYSTADLEUAETH GERDDI TAl CVNGOR - HAF 1988
Yn y liun (ar y chwith) mae Oliver Edwards, enillydd y gystadleuaeth
am elenl, gyda'r cwpan a gyf'wynwyd iddo gan teuen Ellis Jones,
Cadeirydd Cyngor Cymdeithas Llanberis. Hefyd yn y Ilun (ar y dde)
mae Brymer Jones a ddeeth yn drydydd yn y Gystadleuaeth.
Dyma 'r canlyniadau'n llewn» 1at, Oliver Edwards, 93 Maes Padarn;
2il, Gwilym Jones, 88 Maes Padarn; 3ydd Brymer Jones, 36, 061 Elidir;
4ydd, H. Hughes, 87 Maes Padarn; Sed, G.Jones, 45 Maes Padarn.
Maes Padarn yn 60 oed; Mrs
Gloria Pitts, Maes Padarn yn 60
oed; Mr Dylan Jones. Dol Elidir yn
18 oed.
LLONGYFARCH IADAU i Sandra
ae Elwyn ar achlysur eu priodas
yn Eglwys Sant Padarn ar Hydref

Sed.
Yr un modd i Derek a Freda
Jones, Maes Padarn ar achlysur

eu Priodas Arian ar Hydref 12100.
Hefyd i Ceri Pierce (Ymwelydd
lechyd) ar aehlysur ei phriodas.
CYDYMDEIMLWN yn ddwys a
Mrs Betty Parry, lola a lorwen a'r
teulu 011 yn eu profedigaeth 0 golli
priod, tad a thaid, sef Mr Morris
Parry, Bontnewydd (gynt 0 Stryd
Newton, Llanberis).

Gwesty

o

a arn

LLANBERIS FroB: 870277

Am groeso cartrefol Cymreig bob amser po
Aneuryn a Jeanette Jones a'r stair.

HOME I
EMENT
CENTRE
Glandwr
43-45 Stryd Fawr

L

NBERI

Ffon: LLANBERIS 871278
(Danny a Nerys Roberts)

CURIAD CALON CYMRU

CURIAD CALON CYMRU

ffORDD YR ORSAf, llANRUG
Flon: C'lon 2122
ar gyfer
Paent, Papur wal, Offer plymio. Anhenion Ty,
Anghenion Arddurno, Coed, Garddio, Hadau Unwin,
Tywod, Gro, Bries, Bloeiau, Nwyddau Ironmonger,

a Sment,

Teganau

BARGEINION TEGANAU
AR GYFER Y NADOLIG
8rysiwch i'w gweld!
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GOHEBYDD:

W 0

Willi.ma,

.a

Rhydf.dog (l"nberia 871259)

,
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- ...
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~
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RECORD to: Bu'r BBC yn recordio
rhaglen 'Talwrn y Beirdd' yn y
GanoHan nos Fawrth, Hydref
11ego Y Meuryn oedd y Prifardd
Gerallt Uoyd Owen gyda'r Prifardd
Dic Jones yn cyflwyno'r cystadleuwyr. Roedd trl thim yn cystadlu:
Bm
Cemyw,
Penrhosgamedd
a Deudraeth.
Roedd y rhaglen ar y radio nos
Sui, Hydref 23ain. Enillwyr y ratflau oedd Dyfan Sion, Mrs Eirlys
Gibson a Mr Han Bryn Roberts.
Talwyd y diolchiadau gan Mr
Dafydd Wyn Williams, 1 Pentre
Helen.
Roedd y noson wedi ei threfnu
gan
Gangen
Plaid
Cymru
Deiniolen.
CLWB ELIDIR: Bu cyfarfod o'r
clwb uchod ar yr 20fed 0 Fedi,
pryd y treuliwyd prynhawn dityr
yng nghwmni Mrs Helen Wyn
Lewis, a chafwyd unawd gan Miss
Jean Moeller. Diolchwyd iddynt
gan
Mrs Megan
P Morris.
Rhoddwyd y te gan Mrs Mary
Hughes, Mrs Grace Williams, Mrs
Betty W Davies a Miss Lizzie
Thomas. Enillwyd y raftl, rhoddedig gan Miss Lizzie Thomas,
gan Miss Eileen Williams.
Ar y 26ain 0 Fedi talodd y Clwb
ymweliad
ag
Amgueddfa
Genedlaethol Gogledd Cymru yn
Llanberis a threuliwyd prynhawn
difyr iawn yno. Mawr yw ein diolch
i Mrs J Eir1ys Williams am y trefnjadau.
EtSTEDDFOD: Mae argoelion y
bydd seithfed Eisteddfod Gadeiriol

IEUAN
WILLIAMS
Glanffrwd

DEINIOLEN
Llanberis 870484

*

8ysus 0 12 i 53 sedd
,..Teithiau Lleal a
Thramar
* Gwaith Contract
,..Telerau arbennig i
bensiynwyr, myfyrwyr
a phlant ysgol
18

Gwaun Gynfi, sydd i'w chynnal ar
28 a 29 Hydref, yn mynd 0 nerth i
nerth, gyda chystadlu brwd yn yr
holl adrannau. Cadwyd y tal
mynediad am eleni yr un 1ath a
lIynedd, felly os am oriau 0 ddifyrrwch yn gwrando eitemau
safonol am bris rhad, gwnewch
ymdrech arbennig j ddod i Gape I
Ebeneser ar nos Wener air
Sadwrn olaf yn Hydret. Bydd cyfle
hetyd ichwi edmygu gwaith celf a
chrefft cywrain rhai o'r ardalwyr yn
yr Arddangosfa a gynhelir tros
ddeuddydd y Steddfod. Mae'r
Steddfod yn dibynnu lIawer ar
gefnogaeth y pentrefwyr i greu
awyrgylch a naws, felly dewch
yno'n ddi-ffael i fwynhau eich
hunain, bydd paned a lIuniaeth
ysgafn wedi'j ddarparu ar eich
cyfer yn ogystall
CYNGOR EGLWYSI: Y chwaer
Eirlys Williams (Is-Iywydd) Eglwys
Tabernacl, oedd yn lIywyddu'r
Gwasanaeth Diolchgarwch a gynhaliwyd yn Eglwys Llandinorwig
nos Lun, 10 Hydref. Cyfrannwyd
i'r Gwasanaeth gan gynrychiolwyr
y gwahanol Eglwysi, a theimlwyd
mai da oedd cael bod yno.
Derbyniwyd ymddiheuriad oddi
wrth y Llywydd, y Parch Itor
Williams am 8i anallu i fod yn bresennol. Croesawyd y Parch 0 J
Pritchard oedd yn bresennol
mewn cyfarfod o'r Cyngor am y tro
cyntaf Qt'S ei sefydlu'n Weinidog ar
rai 0 Eglwysi'r pentref.
Cynhelir y cyfarfod nesaf dan
nawdd y Cyngor yn Festri

Cefnywaun, ar nos Lun, 14
Tachwedd pryd yr anerchir gan y
Parch Erfyl Blainey ar y diweddar
John Wesley. Estynnir croeso
cynnes i bawb i'r cyfarfod hwnnw.
MERCHED Y WAWR: Cynhaljwyd
cyfarlod 0 Ferched y Wawr yn y
caban, Hydref 17 dan arweiniad y
Llywydd, Mrs Buddug Jones. Y
gwr gwadd oedd Mr Kenneth
Jones, Llanfairpwll, un 0 fechgyn
Deiniolen, a roddodd sgwrs am ei
wyliau yn Nepal ac ar tynydd
Everest ynghyd a lIuniau arbennig
lawn. Cawsom noson ddifyr yn ei
gwmni. Diolchwyd iddo gan Mr~
Eirlys Williams, a hi hetyd roddodd
y te ynghyd a Mrs Betty Wyn
Davies. Enillwyd y raffl gan Miss
Maller, Croesawyd
un aelod
newydd i'r gang en. Bydd y cyfarfod nesaf ar Dachwedd 21ain pryd
y bydd Mrs M G Williams, Bethe!
yn ein diddori.
DIOLCH:
Dymuna
Eirwen
Williams, Pen-y-Golwg, ynghyd a'r
teulu oil, ddatgan eu gwerthfawrogiad am y cardiau, rhoddion a'r
geiriau 0 gysur a dderbyniwyd
ganddynt yn eu profedigaeth 0
golli tad a thaid annwyl yn ddiweddar. Trosglwyddwyd yr arian tuag
at Ymchwil y Galon.
DYMUNA Mari 6 Ffordd Deiniol,
Deiniolen ddiolch 0 galen i'w
pherthnasau, cymdogion a'i holl
ffr;indiau am yr anrhegion, arian a'r
holl gardiau a dderbyniodd ar
gyrraedd ei phen-blwydd yn 18
oed ar Hydref 1Ofed.
DYMUNA Della, 10 North Road
ddiolch yn fawr i bawb am y lIu
cardiau, anrhegion ac arian a
dderbyniodd ar achlysur ei phanblwydd yn 18 oed ym mis Medi.
SEINDORF: Enillwyr Clwb 200 y
Seindorf am fis Hydref:
1. £20 (98) Mr W 0 Hughes,
Rhydfadog;
2. £15 (148) Barry Price, Vulcan;
3. £19 (116) Mr R 0 Wllliams,
Arlon House, Deiniolen
YR YSGOL FEITHRIN: Ar nos
Lun, Medj 26ain, cynhaliwyd
Distawrwydd Noddedig i godi
arian at gronfa'r ysgol. Cafwyd
noson Iwyddiannus dras ben
gyda'r criw 0 ddwsin wrthi'n ddiwyd yn gloddesta a phaneidio er
mwyn cael nerth i ganolbwyntio ar
gadw'n ddistaw! Diolch 0 galon i
bawb a gefnogodd y noson - yn
drefnwyr, noddwyr, gwarchodwyr
a'r rhai gymerodd 'an. Casglwyd
£200 at gronta'r Ysgol Feithrin.
Bwriedir cynnal amryw 0 weithgareddau codi arian yn ystod y

CARPEDI

offer mwyaf
modern, diweddaraf, sydd
ar gael. Am fanylion

a
TEGID
PRITCHARD
cysylltwch

CANOLFAN CARPEDI
WAUNFAWR 291
Hefyd ail-osod carpedi

WEL PWY CEOO Y RHAIN?
Cafwyd

ymateb da i'r gystadleuaeto a osodwyd y mis diwethaf
i adnabod y tri oedd yn Y II un ft'r
ei. Gwelweh lythyr Owen Jones
(Now Chris), Talwrn, Llangefni,
ar dudalen 2. Roedd ein gohebydd
o Ddeiniolen, W.O. Williams,
Rhyd-fadog wedi adnabod y pedwar hefyd.
Llongyfarchiadau i chi' eh dau.
Cafodd pob un a ymgeisiodd
ddau o'r pedwar yn gywir sef Mr
John Peris Jones a Miss Helen P.
Williams (porth y Gogledd gynt),
ond y trydydd person oedd y
dramodydd
enwog
Gwenlyn
Parry ac enw'r ci oedd Gel.
Rhyfedd i rai fel Jane Jones 3,
Stryd Newton, Deiniolen, gofio
enw'r ei ond heb adnabod y
dramodydd!
Roedd Mrs Helen P. Williams 0
Ddeganwy yn faleh iawn fod
eymaint 0 ddiddordeb wedi'i
greu. Cafwyd ymateb 0 ardal yr
Bee ac o'r tu allan gaJwad ffon 0
Gaemarfon
a llythyr 0 Foo.
Dioleh i bawb am gystadlu
a
dioleh i Mrs Williams, Deganwy,
am ei rhodd 0 £5 at i dymuoiadau
da itr Eco at y dyfodol.

LLANRUG

Mynnwch driniaeth
gyda'r

PLAID CYMRU: Y Clwb Cant
Enillwyr Mis Medi:- £10 Mrs Helen
Sutherfield, Penybont. £8.50 Miss
lola Gruffydd, 2 Rhes Fidoria.
Mis Hydraf:- £10 Miss Olwen Bryn
Roberts, Ty'r Ysgol, Dinorwig.
£8.50 Mr Glyn Richards, 5 Tai
Caradog.

Y SGWAR,

GLAN!

STIMVAK

misoedd nesaf er mwyn atgyweirio'r adeilad lie y cynhelir yr
ysgol ar hyn 0 bryd. Apelir yn daer
am eich cefnogaeth i'r gweithgareddau hynny. Er mwyn y plant,
ymunwch l ni - yn famau, tadau,
neiniau, teidiau a ffrindiau. Bydd
croeso i bawb.
Dyddladau I·w coflo:
Noson TAn Gwyllt - Tachwedd
Sed. Bydd sioe tan gwylh i'r plant
am 6 o'r gloch yn yr Ysgol
Feithrin. 25c tydd y pris mynediad
i blant a SOc i oedolion. Dewc~ yn
IIuoadd i fwynhau noson tan gwyllt
ddiogel a rhesymol. Darperir cwn
poeth a diodydd ysgafn.
Tachwedd l8fed. Cynhelir Noson
Goffi a stondinau yn Ysgol Gwaun
Gynfi i ddechrau am 6.30pm.
Bydd tocynnau ar werth yn ystod
yr wythnosau
nesaf. Croeso
cynnes i bawb.

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

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

Ff6n:
Caernarfon 2898
(dydd)

Y Felinheli 670124
(nos)

CYFARFOD CYHOEDDUS YN AWGRYMU 'CAFFI'
Dacth tua 500 bobl - yn cynnwys
rhyw 20 0 ieuenctid - i gyfarfod
cyhoeddus a alwyd ym Methel
mewn
yrnateb
i Iythyr i'r
Cynghorwyr Cym uned llcol gan
yr Aelod Seneddol yn ymdrin a
honiadau 0 gamymddygiad gan
garfan 0 ieuenctid. Cafwyd cwyn
fod rban 0 Jythyr yr Aelod
Seneddol • ynglyn a difrod i feinciau - yn ymdrin a digwyddiad o'r
gorffenol.
Cafwyd adroddiad ar yrnweliad
cynghorwyr
llcol a SwyddIa'r
Heddlu yng Nghaemarfon.
Yr
ocdd yr heddlu wcdi addo y buasai hcddwcision o'r Felinhcli,
Llanrug a Deiniolen yn ymweld a
Bethel yn eu tro. Pwysleisiodd
mwy nag un siaradwr y dylsai
unrhyw ymddygiad annerbyniol
gael ei ddwyn i sylw'r heddlu ar
unwaith, gan nodi enwau'r Thai
sy'n
gyCrifol.
Rhoddwyd
cnghraifft gan un o'r hcnoed o'r
math 0 brofiad a gafodd hi. Rocdd
y cyfarfod yn unfrydol yn condemnio y math yma 0 ymddygiad
tuag at yr henocd.
Y r oedd nifer yn brescnnol yn
llym eu beimiadaeth fod y digwyddiadau honedig wedi cael y
fath sylw yn y wasg lcol, ac ar
raglcn Radio Cymru. Yr oedd y
mwyafrif
0' r icuenctid
- a

chafwyd .enghreifftiau o'r pcthau
da a gyfiawnwyd - yn cael eu
pardduo oherwydd
ymddygiad
carfan feehan. Ym mam y cyfarfod, nid oedd y brobJem ym
Mcthel eyn waethed ac y nodwyd
yn y wasg leol.
Darllenwyd llythyr oddi wrth
Brif Swyddog Tai Arfon, yn nodi
fod y cyngor am wario swm sy 1weddol 0 arian i ncwid edryehiad
y 'Sgwar' yng nghyffiniau Bro
Rhos. Mynegwyd y gal lai h yo
ddatrus y broblem ym Mro Rhos,
ond efallai ei syrnud ymlacn i fan
arall yn y pentrcf.
Dcrbyniwyd llyihyr gan swyddogion yr Ysgol Fcithrin yn tynnu
sylw at y gost ariannol iddynt
hwy ohcrwydd diCrod. Yn y
llythyr nodwyd nad ocdd man
cysurus i bobl ifanc gyfarfod.
Arweiniodd
hyn i awgrym
cadarnhaol. Bod pwyllgor y Clwb
Ieuenctid yn gwneud cais i bwyllgor y Ncuadd Goffa am gael
dcfnydd o'r gegin ac un ystafcll

Go~ebydd: Geraint Elis, Cilgeran (Portdinorwig 670726)
DIOLCHIADAU:
Dymuna Meinir
Coginio gyda Mr Ginsburg yn balrWilliams, Elan, Bethel, ddiolch yn
niadu CeH ac Arlunio a Mr Alwyn
fawr lawn am y dymuniadau da a Williams,
Seion
yn beirniadu
dderbyniodd ar achlysur ei phsnFfatograffiaeth.
blwydd yn 18 oed.
DIOLCHGARWCH:
Cynhaliwyd
CYDYMOEIMLO: Ddydd Gwener,
cyfarfoydyd
Diolchgarwch yn y
14 Hydref, ar 61 gwaeledd hir bu pentref ddydd Sui, Hydref 23ain a
farw Mr W H Jones, Bron Eilian,
dydd Llun, Hydref 24ain. Dydd
Estynnwn ein cydymdeimlad a'r
Sui. plant yr ysgolion Sui oedd yn
teulu yn eu profedigaeth.
cymeryd rhan gyda Mrs Eluned
LlONGYFARCHIADAU:
Nos lau,
Ellis Jones yn annerch y plant ym
nos Wener a nos Sui, Hydref 13, Mathel a Manon D Williams yn
14 a 16 cynhaliwyd tri perfformiad
annerch y plant yn Y Cysegr.
o'r ddrama gerdd, 'Mwy Nag Aur',
Pnawn dydd Llun cafwyd cyfarhanes Mari Jones a'i Beibl, yn fod gweddi yn Y Cysegr a gyda'r
Neuadd JP Bangor. Yr Arwelnydd
nos roedd y cyfarfod dan otal y
a'r Cynhyrchydd
oedd
Robin
Clwb Ffermwyr lauainc. Diolch 0
Jones, Llys Alaw ac roedd nifer a galon i'r clwb am gynnig eu
blant ysgolion Sui Y Cysegr a gwasanaeth
ac am eu gwaith
Saron yn y cdr. Roadd yn bleser
graenus.
cael bod yn brasennol I glywed ffr- PLAID
CYMRU:
Nos Wener,
wyth yr ymarfer. Llongyfarchiadau
Hydref 28ain cynhelir Dlsgo Gwisg
mawr i Robin a'r plant ar eu Ffansi Calan Gaeaf yn y Neuadd
gwaith graenus a dymuniadau
gyda gwobrau hasl am y gwisgorau iddynt yn au perfformiadau
goedd gorau. Croeso i bawb!
arall fcl 'caffi' ar noswcithiau
pellach.
MERCHED Y WAWR: Cynhaliwyd
pryd nad oedd gweithgaredd yn y
LLONGYFARCHIADAU
i Meinir y cyfarfod yn Neuadd yr Ysgol nos
ncuadd, Cafwyd ccfnogacrh frwd
Williams, Elan, ac Alan Wiliams,
Fercher,
Hydref
12fed.
i'r cynnig, a ehafwyd addcwid
Bro Ros ar gael eu dewis yn brif Croesawodd y Ilywydd, Mrs Meinir
gan rai o'r rhicni ocdd yn brcscneneth a phrif fachgan
Ysgol
Roberts,
y rhingyll
Derlwyn
nol y buascnt yn trefnu rota i
Brynrefail. Mae'r ffaith fod y ddau
Roberts, Swyddog Atal Troseddau
oruchwylio y cafTi.
yn dod 0 Fethel yn glod mawr i'r yng Nghaernarfon,
a chafwyd
noson ddifyr iawn wrth i'r rhingyll ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
pentref.
8ydd
y cyfarfad
nesaf yn
CYDYMDEIMLO: Ddydd Gwener,
roi sgwrs a dangos fideo ar sut i Rhedyn yn cynrychioli'r gangen ar
Madi 30 yn Ysbyty Clatterbridge,
bwyllgar y Neuadd. I rai sydd am
Neuadd yr Ysgol am 7.30 o'r
ddiagelu ein ty a'n heiddo.
gloch nos Fercher, Tachwedd
bu farw Sandra Griffith, Lon Glai.
Diolchwyd
iddo
gan
Mrs fynd i'r cinio Nadolig ym Mhlas
gfed. Y gwr gwadd fydd Mr Wilbert
Brawychwyd yr ardal i gyd gan Elizabeth
Evans,
Blaen Parc. Menai, wnewch chi roi eich enwau
Lloyd Roberts, Llangoed.
farwolaeth un mor ieuanc. Mae Enillwyd y raft I gan Mrs A E i Mrs Mary Evans, y pris yw £8.
ein cydymdeimlad IIwyraf a'r teulu Williams, Ty Newydd a'r gwestCASGLIAD DIOLCHGARWCH
wragedd oedd Mrs S Hughes, Mrs
yn eu profedigaeth.
YR EISTEDDFOD: Pnawn a nos Gwyneth
Hughes
a Mrs
S
Roberts. Llongyfarchodd y lIywydd
Sadwrn, Tachwedd 12 cynhalir
Eisteddfod
y
Pentref.
Bydd Mrs M G Williams, Gwylfa ar ei
eisteddfod y plant yn cychwyn am IIwyddiant yn Eisteddfod llanbedr
Steffan
ae
Eisteddfod
un o'r gloch gyda ejsteddfod yr Pont
hwyr yn cychwyn am 6. Mr Caernarfon, gan obeithio y cawn
Maldwyn Parrym, Penygroes fydd weld ei gwaith cyn bo hir.
Oymunwyd gwellhad buan i Mrs
yn belrniadu'r cystadlaethau cerdd
Mary Williams, Awelon ar 61 ei
a
Miss
Eirian
Pritchard,
damwain, hefyd i Manon, merch
Caernarvon
yn
beairniadu'r
adrodd a'r lIenyddaieth dan 18 a'r Mrs Anne Elis, a Mrs W Ellis, gwr
Mrs Bessie Ellis ar 61 bod yn yr
Prifardd leuan Wyn yn beirniadu
ysbyty.
Diolchwyd
i bawb a
lIenyddiaeth dros 18 oed.
tuag at y standin
Nos Wener, Taehwedd 4, bydd gyfrannodd
Arddangosfa
o'r Gwaith Llaw, gacenau ar y maes yn ddiweddar,
Coglnio a'r Celf yn y Neuadd. Mrs gwnaed elw 0 £36.65.
8ydd
Mrs
Sheila
Roberts,
David Strudwick a Sioned Hughes yn cyt/wyno casgliad Diolchgarwch
Ellen Hughes, Caernarfon fydd yn
Ysgol Bethel, set £35, i Mrs Helen Owen 0 Gymdeithas y Sbast;cs.
beirniadu'r
Gwalth
Llaw
a'r Darwin, a Mrs Eryl Roberts, Bryn

GWILYM H.
WILLIAMS

BILL ae EILEEN GRIFFITHS

Am wledd flasus
dewch at
Gwyndaf a Ceris
Williams

BRYN DAIRY
2 BRYNHYFRYD

Antiques
Ivy Cottage

BETHEL

BETHEL

SlOP
SGLODION

Ffon:

BETHEL

Ffon
Port Dinorwig 670786
Llefrith
Llaeth
Porla
III
Llaeth heb Hufen
Wyau, Tatws
Diodydd
Ffrwythau

'..I •

.......
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Y FELINHELI 670556

PRYNWYR A GWERTHWYR HEN BETHAU

Telir prisiau da
Trafodir busnes yn gWbl breifat a chyfrinachol

CHIP SHOP
Archebwch
dros y ffonl
Portdinorwig 670963
Cartref 670170
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DYLAN PARRY - Y DROED WADIN
YN RHYDD (AM WN I!)
Gohebydd: Mrs Beryt Roberts, Ger.ltt, &w Wen, Caern.rfon.

PLAID CYMRU: Gellir talu aelodaeth ar gyfer eleni i Clive James,
Hafan.
HYSBYSFWRDD: Codwyd hysbysfwrdd yn y pentref gan y
Cyngor Cymuned. Gellir dangos
unrhyw fater 0 ddiddordeb i'r pentre1. Cedwir y goriadau gan Clive
James, Hafan ac Ifor Hughes,
lie ifior.
CYNGOR
CYMUNED:
Cynhaliwyd cyfarlod o'r Cyngor yn
ddiweddar
yn
Waunfawr.
Oherwydd na dderbyniwyd pris
am waith atgyweirio IIwybr 44 ni
fydd yn bosib gwneud y gwaith
cyn yr Haf 0 leiaf. Ni dderbyniwyd
ymateb oddi wrth y Cyngor Sir
ynglyn a'r cais am linellau melyn
dwbl ar y groesffordd ger yr hen
bost. Oherwydd pryder ynglyn a
safon y fynedfa newydd i Stfld
Glandwr, disgwylir 0 hyd ymateb
oddi
wrth
Syrfewr
y
Sir.
Disgwyliwn 0 hyd am archwiliad
coed y pentref, rhag ofn bod clefyd 'Dutch Elm' arnynt. Mae
Cyngor Bwrdeisdref Arlon yn

gofyn am syniadau am goed neu
goedlannau sy'n werth eu gwarchod yn yr ardal. Penderfynwyd
rhoi swm 0 £50 at dorri gwair y
fynwent, tuag at Gae Chwarae
Caeathro a thuag at rodd Nadolig
pensiynwyr y pentref.
GWASANAETHAU'R
CAPEL:
Pregethir gan y canlynol yng
Nghapel y pentref am 2 o'r gloch y
prynhawn yn ystod mis Tachwedd:
6: Geraint II Owen; 13: Parch
Emrys
Thomas;
20:
Ifor
Rowlands; 27: S 0 Hughes.
Estynnir croeso mawr iawn i
bawb i bob cyfarlod.
CYDYMDEIMLAD: Fel pentrefwyr,
cydymdeimlwn a theulu Mrs Elsie
Jones, 2 Bryn Gof, a fu farw tra ar
ei gwyliau yn yr Alban.
LLONGYFARCHIADAU i rai 0 wyr
ifanc y pentref sydd wedi pasio eu
profion gyrru yn ddiweddar.
GER Y TAN: Bydd y cyfarlod
nesaf ar Dachwedd 9, pryd y ceir
noson allan yng Ngwesty Bryn
Eisteddfod, Clynnog. Enwau i
Julia os gwelwch yn dda.

VR URDD
ADRAN
BENTREF WAUNFAWR
Noson
yng
Nglan
Gwna
(manylion yn nes ymlaen);
Tachwedd 1: Yrnaclodi, a chanu Rhagfyr 19 (nos Lun): Patti
Nadolig a Disgo 0 6 i 7 o'r gloch
gyda Mr Arwel Jones;
yn Neuadd yr Eglwys;
Tacbwedd 8: Miss Angharad
Tomos yn sen am Rwdlan a' i Bydd y Pwyllgor yn ddiolchgar 0
unrhyw gymorth gan y rhieni a
ffrindiau;
charcdigion yr URDD.
Tachwedd
14 (nos Lun):
Dawnsio Gwerin gyda Mrs Judith ,.....------------1
Harding a Mrs Hculwen Evans yn
Neuadd yr Eglwys;
Tachwedd 22: Noson dan ofal Mr
£5:
Mrs
Helen
P
Williams.
Lesl ie Larsen;
.
Tachwedd 29: Noson dan ofal Dcganwy (Rhodd addawyd fel
Miss Phyllis Ellis;
canlyniad i gystadleuaeth mis
Rhagfyr 6: Sgwrs a sleidiau Hydref)
'Natur yn y Gaeaf" gan Mr £5: Mr a Mrs Irfon Thomas,
Geraint George 0 Blas Tan y Buarthau, Llanrug:
Bwlch;
£5: Mrs Beryl H Shields, 35
Rbagfyr
14 (nos Fercher):
Conway Road, Llandudno;
__________
~ £5: Mrs Enfys Parry. Llanberis;
£5; Mrs V Jones, Stevenagc.
Parhad 0 dudalen 3
£3: Mr a Mrs A Williams,
Rwyf wrthi'n ystyried nifer 0 Pennant, Nant Peris;
syniadau ar hyn 0 bryd a byddaf £3: Me a Mrs H Thomas, 1 Bro
yn cyflwyno cynlluniau yn fuan. Elidir, Dinorwig.
Fe ymgymerir a'r gwaith eyn £2: Della Wyn Jones, 10 North
gyntcd ag y bydd arian ae amser Road, Deiniolen;
staff yn caniatau. Gobeithio y £2: Man Wyn Jones, 6 Ffordd
gwneir hyn crbyn yr haf nesaf ond Deiniol, DeinioJen;
ni allaf warantu hynny ar hyn 0 £2: Eirwen Williams, Pen y
bryd. Beth bynnag, hofIwn ei Golwg, Deiniolen;
gwneud yn glir fod croeso i blant £2: Mrs A B Jones, Llanberis;
lleol ddefnyddio'r llynnoedd a'r £2: Judith a Nigel, Llanberis;
Pare yn gyffredinol. Y cwbl 0 £2: Cai, 39 Stryd Newton,
ofynnwn i ddefnyddwyr y pare Llanberis:
yw iddynt beidio a chamddefnyd£2: Mrs Betty Jones, Plas Coch,
dio'r fraint dewy gamymddwyn,
Llanberis;
ae iddynt barehu hawl pawb arall £2: Mr a Mrs Derek Jones, Maes
i fwynhau'r cyfleusterau,
Padam;
Yr eiddoch yn gywir, £2: Miss Eileen Pralt, Tan y Gaer,
John Lazarus Llanrug;
£2: Mr a Mrs H Roberts, 2 Tai
ARWERTH
Plastirion, Llanrug:
Bale Raleigh Apple - Ar gyfer
£1: Rhodd ddi-enw Llanrug;
geneth 4-7 oed. Cyflwr gwed£1: Elaine a David Evans,
dol, Prls £15. Ffon: Caornarfon
Llanberis;
3971 ar 61 6 o'r gloeh.
£1: Mcinir, Bcthel.
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Ar 61 deng mlynedd 0 gylrannu oriau lawer 0 bleser i gynuUeidfaoedd trwy Gymru ero Traed Wadin roedd Dylan Parry mewn
cyfyng gyngor ar 01 i'w bartner Neville Jones roi'r gorau i ganu
eleni oberwydd galwadau gwaith a theledu.
Byddai cael rhywun yn lle Nev
Y rna, ar y casct newydd gwelir
yn amhosib, yr unig ddewis i
Dylan felly oedd mentro i fyd enw Neville ymysg ffrindiau

eanwr unigol, er ei fod yn ansicr
o'I bendcrfyniad
ar 61 deng
mlynedd 0 Iwyddiant efo'r
"Iraed' .
Roeddwn i'n un o'r Thai breintiedig y bu Dylan yn eu holi am
gyngor. Dywedais wrtho os oedd
ei galon yn ei fiwsig 0 hyd, ac os
oedd o'n da1 i fwynhau canu 0
flaen cynul1eidfa, ni allai wneud
dim ond dal ali.
Erbyn hyn mae ganddo swn
newydd, easel newydd, a llyfr yn
llawn 0 waith trwy Gymru yn dyst
i'w ddyCalbarhad.
Ond nid yw'r newid hwn yn
golgyu anghofio'r gwreiddiau a'r
hen ffrindiau.

eraiU sydd a chariad tuag at ganu
gwlad eyfoes, ac rnae'r holl
ganeuon wedi eu eyfansoddi gan
Gymry Cymraeg - y tro eyntaf i
hyn ddigwydd yn hanes canu
gwlad Cymraeg.
Dyma ddymuno pob lwc i
Dylan dros y deng mlynedd
nesaf!
Tony Coates
Gohebydd canu gw lad Y
North Wales Chronicle
Ymysg y cantorion ar y easet
newydd y mae plant Ysgol
Gynraddd y Felinheli, a chlywir
Iwan Roberts,
Llanrug
yn
ehwarae mandolin ar ddwy o'r
eaneuon.

CYMDEITHAS HANES
BRO ECO'R WYDDFA
Cymdeithas Ddifyra'r Fro
Cyfarfod fer arfer ar y drydedd nos
Fercher yn y mis yn Amgueddfa
GogleddCymru (Oriel Eryri), Llanberis
am 7.15 pm. Am raglen lawn dewch
i'n cyfarfodydd neu gysylltwch a'r
Ysgrifennydd Maurice Jones, Meillionen,
CWm-y-Glo, Ffori: Llanberis 870466
Tal Aelodaeth:- Teulu £5,
Unigolion mewn gwaith £3, Eraill £1
Cyfarfod Tachwedd 16eg am 7.15 pm
Amgueddfa Gogledd Cymru (Oriel Eryri)
"Gerallt Gymro" - darlith gan
Mr Bob Morris B.A.,
Coleg Prifysgol Gogledd Cymru

BWRDD YR IAITH GYMRAEG
Aelodau o'r Pum Gweithgor
Yn dilyn ail gyfarfod Bwrdd yr laith Gymraeg ar 11 Hyd.ref cyhoeddwyd enwau aelodau'r pwn gweithgor arbenigol a sefydlir 0 dan
gadeiryddiaeth aelodau o'r Bwrdd.
"Rhoddwyd ystyriaeth fanwl i aelodaeth y pum gweithgor,' meddai
Cadeirydd y Bwrdd, John Elfed Jones. "Roedden am gael unigolion a
fyddai'n cyfrannu o'u profiad at faes llafur arbennig pob gweithgor.
Credaf ini sicrhau hyn, ac roeddwn yn falch dros ben fod pawb wedi
cytuno yn ddi-ocd i ymhel a'r gwaith. Dyma asgwrn cefn y Bwrdd 0
safbwynt ei ymwneud a'r dasg holl bwysig 0 gynllunio'n greadigol, ac
mae gennym sylfaen gref 0 arbenigedd yn aelodaeth y gweithgorau i'n
cynorthwyo yn y dasg." meddai Mr Jones.
Fel aelodau'r Bwrdd, bydd holl aelodau'r gwcithgorau yn gweithredu'n gwbl ddi-dal. Y rhai a dderbyniodd wahoddiad personol y
cadeirydd yw:
Gweithgor Deddfwriaeeth
0
dan
gadeiryddiaeth
y
dan gadeiryddiaeth Mr Winston
Cynghorydd
Peter
Law:
Roddick. Cwnsler y Frenhines:
Cynghorydd
Douglas
Grey,
Mr Gwyn Griffiths. Cyfreithiwr
Cadeirydd
Pwyllgor
Siroedd
yn Nhreffynnon,
Clwyd; Mt Cymru Dyfed; Cynghorydd R 0
Gcraint
Jones,
Dirprwy
Lewis, Cadeirydd
Cymdeithas
Ysgrifennydd y Sit, Cyngor Sir Cynghorau
Dosbarth
Cymru;
Gwynedd; Mr John McGlynne,
Cynghorydd H Lloyd Turnbull,
Adran y Gyfraith,
Prifysgol
Cyngor Sir Gwent; Cynghorydd
Cyrnru, Coleg Caerdydd;
Yr Mostyn
Jones,
Cyngor
Sir
Athro Hywel Moseley, Cwnsler y Morgannwg Ganol; Cyngborydd
Frenhincs.
Hedd
Blcddyn
Williams,
Gweithgor Marchnata
Llanbryn-rnair, Aelod 0 Gyngor
o dan gadeiryddiaeth Mr Euryn Dosbarth Maldwyn; Me D H
Ogwen Williams: Ann Beynon,
Davies, Prif Weithrcdwr Cyngor
Pennaeth Cysylltiadau Cyhocddus
Sir Dyfed; Mr Tim Heald,
S4C; Ellis Evans. Cadeirydd grwp Trysorydd Cyngor Sir Gwynedd;
y Cardiff Independent;
John Mr Julian Parry, Prif Weithredwr,
Geraint,
Uwch-gynhyrchydd,
Cyngor Dosbarth Glyndwr; Mr
BBC Cymru;
Kim Howells,
Emrys Roberts,
Ysgrifennydd
Swyddog Ymchwil gydag Undeb
PwylJgor Iechyd Cymunedol De
Cenedlaethol y Glowyr yn Ne Gwcnt, Bydd Mr Geraint Price
Cymru; Sion Pyrs, Sefydlydd
Thomas,
Ysgrifcnnydd
Cwmni
Cenad,
Cyfarwyddwr
Cymdeithas Cynghorau Dosbarth
Telcdwyr
Annibynol
Cymru;
Cymru a Me Norman Jones, un 0
Mike
Young,
Cyfarwyddwr
swyddogion
parhaol Pwyllgor
Booker McConnell CCC. Crewr
Siroedd Cymru yn eistedd gyda'r
Superted.
pwyllgor Iel sylwebyddion.
Gweithgor y Sector Breifat
Gweithgor Prosiectau Arbennig
o dan gadeiryddiaeth Mr Wynford
dan gadeiryddiaeth Mr Ron Jones:
Evans: Roy Cull, Rheolwr Cymru Wynford James, Antur Teifi;
British Telecom; AJun Daniel, Bethan Jones, Cwmni Theatr
Awdurdod
Datblygu
Cymru;
Dalier Sylw; Elan Closs Stephens,
Gwilym
Owen,
Rheolwr
aelod o'r Bwrdd. Dyma gnewllyn
Rhanbarth
Caerdydd, Bane y y weithgor ond yn dibynnu ar
Midland; Gordon Peterson, Prif faterion fydd yn cael eu irafod,
Bostfeistr Abertawe; John Tree, bydd y Cadeirydd yn gwahodd
Cadeirydd Form and Surface
unigolion eraill i gyfrannu 0 'u
Grinding,
Llanilitud
Faerdref,
prof tad i waith y gweithgor.
Morgannwg Ganol; Bob Vickery,. Am wybodaeth bellach cysyllter a
Rhcolwr/Gyfarwyddwr
Epso John Walter Jones. Cyfarwyddwr
Electronics, Cacrllion.
Bwrdd yr laith Gymraeg (0222)
Gweithgor
Llywodraetb
823322.
LeoJlSector Gyboeddus
-------------1
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ADRE O'R YSBYTY: Da gennym
bod Mr Pritchard, Glasfryn, wedi
dyehwelyd adref ar 01 eyfnodau yn
Ysbyty Gwynedd a Broad Green,
Lerpwl.
Dymunwn iddo adferiad "wyr a
buan.

ARWERTH
Q'"

\S'I-\I SAFE ",..~

Aelod o'r

Association of
Plumbing and
Mechanical
Services
Contractors

Dim un da$g rhy fychan
Dim un da$g rhy fawr

Gohebydd: E Parry, Morwel

Cettyl Sindy, fel newydd yn ei
foes: £10.
Gweithgar9dd Swyddfa, mewn
cas deniadol, fel newydd: £10.
Organ fechan mewn bocs addas ar gyfer dysgwr ifane: £12.
Y eyfan yn addas iawn fel anrhegion Nadolig.
Fton: Caernarfon 3929 (ar 014 o'r
gloeh).

Sicrhau bod y darnau'n disgyn i'w lle
Mae ymgais y Comisiwn Cefn Gwlad yng Nghymru igael mwy 0 bobl
i gymryd diddordcb yn eu cymuned a'u bro, Ymgyrch y ligso Llcol,
wedi cael croeso mawr. Cafodd y Jigso grocso arbennig 0 frwd ymhlith
y Cymry Cymraeg, yn dilyn y rhaglen 'Hel Straeon' a neilltuwyd yn
lIwyr i'r ymgyrch adeg y lansio'n gynharach eleni.
Mae'r rbaglen bellach ar gael i'w benthyg ar ffurf fideo i grwpiau
sydd yn ymddiddori yn y Jigso, ac yn awyddus i gymryd chan. Ers y
cyfarfod lansio, mac staff y Comisiwn Cefn Gwlad yng Nghymru a
hefyd Brian Roberts, Swyddog Cyswllt yr Yrngyrch, wedi annerch
cyfarfodydd led1ed Cymru. Mae'r ymateb wedi bod yn galonogol
•

lawn.

Am can yr ymgyrch, gyda' r
fideo a llyfryn dwyieithog dcniadol, yw canolbwyntio ar ddwy
Ifurf 0 ddiogclu
a gwclla
gwasanaethau
Ileol yn ein
cymuncdau ledled Cymru. Y naill
yw'r arolwg pcntre a'r llall y map
bro.
Gall yr arolwg gymryd sawl
ffurr, ond y man cychwyn yw llunio holiadur i weld beth yw bam
y trigolion ar eu bro, beth sy'n
cyfrif iddynt. Yn dilyn yr arolwg,
cyhoeddir y canlyniadau yn dangos barn y bobllcol. Gcllir defnyddio'r cynnwys i ddwyn sylw'r
awdurdodau at dcirnladau'r trigolion ynglyn a'u bro.
Mae map bro yn fwy goddrychol.
Mae'n dangos beth sy'n cyW i'r
bobl, beth sydd yn werthfawr a
hefyd beth sydd ei angen ar y
gymdcithas leol. Gall fod yn rap
yn yr ystyr gyffredin, yn frodwaith, yn dap fideo hyd yn oed.
Bydd dclwcdd y map yn dibynnu
ar ddoniau'r trigolion llcol eu
hunain.
Mae'r Comisiwn yn fodlon rhoi
help ymarferol i unrhyw grwp neu
gyrnuned, yn y wlad neu yn y
drcf, ymgymryd ag aroJwg neu
fap. Mae Uyfryn 'Y Jigso Lleol'
yn cynnwys awgrymiadau
ar
gyfer cyngor a chymorth ariannol,
ac anfonwyd copi i bob cyngor
cymdeithas yng Nghymru.
Y gobaith yw y bydd nifer fawr

BRVNREFAIL
CERDDOROL: Llongyfarchiadu i
Marian Lloyd Jones, 32 Trem
Eilian a fu'n IIwyddiannus yn ddiweddar mewn arholiad eanu'r
plano Gradd 3 dan nawdd y Coleg
Cerdd Brenhinol.

o gymunedau ledled Cymru'n
ymuno yn Ymgyrch y Jigso Lleol.
Gwnewch yn siwr fod cich ardaJ
chi yn cymryd rhan yn y gwaith
mawr yma. Mae'r ffilm fideo ar
gaeloddi wrth y Comisiwn Cefn
Gwlad. Felly, beth am fynd ati a
chael grwp at ei gilydd i weld y
[film? Mac'n siwr o'ch ysbrydoli
chi i weithredu.
Mae cymorth ariannol ar gael i
bob grwp sy'n bwrw ymlaen a
gwncud arolwg. Mac Datblygu'r
Canol barth yn helpu 0 fewn eu
tiriogacth nhw, ac yng ngweddilJ
Cymru, mae Pwyllgor Tywysog
Cymru yn gal1u helpu. Mynnwch
fwy 0 fanylion oddi wrth y
Comisiwn Cern Gwlad.
Mae angen porthorion hefyd i
weithrcdu fel dolen gyswllt yn eu
hardalocdd eu hunain rhwng y
Comisiwn yn y Drenewydd, y
Swyddog Cyswllt Brian Roberts,
a'r grwpiau lleol. Gyrrwch at y
Comisiwn am fanylion.
Mac darnau'r Jigso Lleol yn disgyn i'w lie drwy Gymru gyfan.
Gydag arweiniad y Comisiwn
CeCn Gwiad a brwdfrydedd pobl
Cyrnru, fe all ddwyn ffrwyth inni,
ac i'r cenhcdloedd sydd i ddod.
Anfonwch at
Y Jigso Llcol,

Y Comisiwn Cefn Gwlad Swyddfa Cymru,
Ty Ladywell,
Y Drenewydd,
Powys.
Rhi f Ffon: 0686 626799

MUDIAD YSGOLION
MEITHRIN
YN GALW RHIENI

Mae Mudiad Ysgolion Meithrin
1----1 wedi trernu
Cynhadledd
yng
Ngholeg
y
Llyfrgellwyr,
DRAENOG Aberystwyth, dydd SadWl"n,
Clywed gao gefnder 0 ddraenog
Rhagryr 3, ar 'Y Cwricwlwm
a fu'n aros mewn gwesty ar CeDedlaethol' .
Nod y Gynhadledd
yw hysbyYnys Manaw.
Dim rhyredd ei rod yn teim- su rhieni ynglyo ag oblygiadau
lo'n
garterol
yo syth,
yn cyfreithiol ac addysgol y Ddeddf
Newydd
a'r
enwedig pan aeth i'w wely. Addysg
Cenedlaethol
a
Sylwodd rod y cynfasau wedi eu Cwricwlwm
marcio'n
glir
a stamp bynny'n benodol mewn perthyAwdurdod
Iechyd
Gwynedd.
nas a'r Gymraeg.
Bydd com ar gael am 10 o'r
Tybed
ai'r
gwynt
"a'u
glocb a bydd y Gynhadledd yn
chwythodd i'r Ell 0 Man "?
cychwyn am 10.30.
Os am fynychu, ac mae croeso
ARWERTH
i bawb, cysylltwch a: Mudiad
Beic Raleigh i ferch 8 -11 oed
Ysgolion Meithrin,
10 Park
cyflwr da £20
Grove, Caerdydd.
Ff6n: Caernarfon 5606
Flun: 0222 236205
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am y bar.

Mae hi'n goodyctres ar yr emNid oedd i' w gael gartref na plens mawr 'na yli, ac mae hi am
bore na hwyr yr adeg honno, ae fynnu mynd A fi hefo hi yn 61 i
amheuais fod amcan arbennig y tu weld y teulu."
YGwalch
01 i'w symudiadau. ac yr oeddwn
Amser te, dywedais yr hanes
yn iawn erbyn deall. Ceisio osgoi wrth Sibyl Jones, a llyncodd
Cyfarfum a Wil Roberts pan oed"Y fi gnatb hi ysti".
yr ymwelydd iechyd yr oedd Wl1. damaid yn groes, a rhedodd i'r
dwn yn lletya yn Nyffryn Conwy.
"Go dda wir. Dydweh i mi - ers Rhyw eneth yn mynd 0 gwmpas drws nesa i gael gwarad arno fo
Roedd yn byw mewn lled cae neu faint ydach chi yma rwan?"
mewn car oedd hi, meddai Wil, eyn iddo droi at ei chalon.
ddau i mi, mewn hen fus a
"Pum mlynedd fachan. Mae'r a'r tro cyntaf y daeth hi roedd
Ni weisom Wil wedyn am dros
ehwythodd ei blwe wrth redeg i'r amser yn mynd."
wedi bygwtb y Cartref arno, ae wythnos. Credais unwaith ei fod
Betws a Chapel Curig.
"Ydych chi'n cael llonydd go wedi codi ehwanag 0 arswyd wedi mynd heb ddewud wrth neb,
Roedd Y rowlar llythrennau ar lew gan yr awdurdoda?"
drwy ddweud ei bod hi angan a dyfalais beth oedd am ddigwydd
flaen y cerbyd wedi glynu ar y
"Ydw eitha, ond am y bobl gweld pob dim a oedd ganddo.
i'r 'diwp'. Ond un nos Sadwrn
gair 'Duplicate', ac yr oedd Wil iechyd 'rna yli. Mae nhw ar fy 61 i
Un amser cinio pan oeddwn gwelais oJau yno, a buaswn wedi
wedi paentio ei gartref yn las, a yn amlach rwan. Trio fy nghael j yn dod o'r gwaith daeth cerbyd at mynd i lawr, onibai fy mod yn
gwerthu'r olwynion i gael arian fynd i Lanrwst i'r Cartra 'na, ond y ty, ac ynddo eneth ieuanc. credu fod y dyn ~gan llonydd i
baco a heJaethu ei beosiwn.
af i ddim i blesio yr un ohonyn
Roedd hi'n chwilio am Wil drefnu ei bethau. Es i'r gwely yn
Dyn lIed fychan ydoedd a'i nhw."
Roberts. Mae amaf ofn i mi fod lied gynnar, ac yr oeddwn wedi
"Roeddwn i'n clywed fod yno yn gwta hefo hi, a gwadu pob banner gafael mewn cwsg pan
ben yn hanner moel a'i ddull bob
amser yn uniongyrchol. "Syt wyt Ie digon diddan," meddwn i yn gwybodaetb, er, roedd hi'n dipyn glywais Sibyl yn gweddi.
ti'n ei weddro hi yr ochr yma fyrbwyll. "Digon 0 fwyd a chwm- o dreth amaf serch hynny, gan ei
"Tyrd mewn munud. Mae bus
lJanc? Cymar ofal na wneith yr peini, a'r telifision a ..."
bod yn lodes mor ddeniadol. Ond Wil Roberts ar dan. "
hen Sibyl ddim rhoi pinsiad 0 rhyTorrodd ar fy nhraws yn sydyn daliais yn wydn ffyddlon i Wil, a
Cipiais drem drwy'r Ifenest
wbeth yn dy fwyd ti fel y gwnaeth
gyda air i ddisgrifio'r dodrefnyn
bu raid iddi droi ar ei sawdl heb wrth dam fy nillad amdanaf, a
hi hefo'i gwr".
hwnnw, a deuthwn oddi yno 0 dan fod ddim doethach.
gwelais fod y 'diwp' yn wenfflam
Pwysodd ar y giat clan sipian yr argraff fod Wil ofn cartref yr
Ond gwyddwn nad oeddwn o ben i ben. Rhedais i lawr y cae
ei bibell gam a phwyntio at lefrod hen bobl fel gwr A cbleddyf.
ddim haws; mater 0 amser oedd 0 ar 61 Sibyl a'r cymdogion gan
cwnhingod ym rnysg yr egin yd.
Gofynais i Sibyl Jones a oedd Des y deuai 0 hyd i Wil. Ac felly y ddisgwyl gweld Wil yo golsyn,
"Mae nhw'n dechra dwad e10 ar ganddo deulu.
bu. Ymhen deuddydd, y peth ond yn lle hynny, dyna lIe roedd 0
01 y clwy penna yna. Mi fydd yn
"Nac oes am wn i," meddai. cyntaf a gefais gan Sibyl Jones wrth y gwrych yn eistedd ar ben
rhaid i mi drio gael bagJa 0 rhy- "Dydy 0 ddim yn haeddu neb oedd.
ei silff lyfrau yn smocio a mwynwle".
chwaith; yr hen gena ofar - wedi
"Mae nhw wedi ei gael 0 y tro hau ' r gwres.
Y na rhedodd ei sgwrs at yr lladd ei wraig hefo poen. Er COria, yma Mi gwelais o'n mynd yn y
"Beth
ddigwyddodd
Wil
hen amsar. Deallais ei fod dipyn 0 mi glywais ddeud fod ganddo fo car hefo'r enath 'na ganol dydd."
Roberts?" gofynai pawb.
gynganeddwr ac wedi cipio cadair
fab yn Awstralia ond fod hwnnw
Rocdd hynny yn wir debygwn,
"0, dim ond damwain bach
leol neu ddwy - a hefyd - bu'n
ddim yn ei arddal 0."
achos, gyda'r nos, roedd hi'n hefo'r paraffin."
grwydrwr ar hyd y byd.
Yr haf hwnnw fe gafodd Wil dywyllwch mawr yn y 'diwp'.
A dyna'r eglurhad a gafodd
"Does dim tebyg i drafeilio
Roberts Ie fel gwyliwr nos yn Roedd o'n fusnas digon trist rhy- pawb ond y fi. Wedi i'r gweddill
wyddost ti. Wnes i erioed gani- gwarchod arfau rhyw griw oedd wsut, ond credais
y dcuai gilio dywedodd wrthyf.
atau i'r ysgol amharu ar fy addysg
yn lledu'r Ion. Treuliai'r noswei- eglurhad rhyw dro, ac fe ddaelh
"Wyddost ti faint oedd hogia'r
i. Pan fyddwn i '0 teimlo fel thiau yn pendympian 0 flacn hen hwnnw ynghynt na'r disgwyliad.
garej 'na yn ofyn am ei symud 01
mynd, mi fyddwn yn ei tharo hi ddrym oel a honno yn llawn 0
Cyn diwedd yr wythnos yr Pymthag punt! Byth yn dragyyn ei thalcen a ffwrdd a Ii, Fe) yna
gols eirias. "Mi ddanghosa ii' r oeddwn yn disgwyl wrth gerbyd wydd medda fl. Mi ro i ffagal 0
mae gwneud neu dei di byth i diawlad y medra i edrach ar 61 fy yng Nghonwy, a phwy ddaclh ciano fo gynta. "
unman. Pam na ddoi i lawr i'r
hun."
heibio ond yr eneth yn ei char a'r
Cnociodd ben ei getyn yn ei
Ond y peth nesaf, yr oedd yr hen Wil i'w chanlyn. Arhosodd y esgid.
'diwp' rhyw noson i weld Cy
llyfra i?"
hen Wil yn orweddog hefo'r crud car a rhoddodd Wil ei ben allan a
"WeI beth bynnag, mi ges un
Roedd Wil wedi gosod ei wely cymalau. Daeth y meddyg i Iyny, gweddi.
twymiad 0 groen yr hen gytbral
a chwarae leg i Sibyl Jones, bu
lIe bu sedd 01 y bus. Roedd gand"Wyt ti'n dwad adra llanc."
yn y diwedd.
do gwpwrdd dilJad lIed fawr a hithau'n seJog yn gwneud trefn ar
Eisteddais yn y sedd 61. a _----------bwrdd leff a sLOf. Ac yn y cab y bus a gofaJu am damaid i Wil dechreuais deimlo fod yna rhyw
DRAENOG
bob yn ail.
roedd yn cadw brws llawr a sgididdirgelwch ar dro. Roedd Wil yn
"Mae arna i ofn y bydd raid baldorddi, ac yn 01 ei swn yr oedd Glywsoch chi am un 0 hogiau
au, a drym bum galwyn 0 barafmynd a Co i ffwrdd y tro yma," mewn hwyliau llawn. Ni ddy- -Baker' yn mynnu mynd I welfln.
thlo am 7.30 p.m. Codl'n sydyn
"Fyddwch chi ddim ofn i'r lle meddai hi." dydi'r hen Ie yna wedai'r eneth air.
0'1 gadalr, edrych ar 81 wats gymyd tan," gofynais.
ddim ffit i un yn ei gyflwr o.
"Weli di fawr arna i eto hyd y rhwng ewsg ae .ffro, rhuthro I'r
"Na fydda'n tad. Mi rydw i'n
Cynhesrwydd sydd ar y dyn isio." fan yma," meddai Wil otr diwedd.
gegln, agor y eyrtans a rhol'r
ddigon gofalus wyddost ti."
Roedd hi yn ei lIe wrth gwrs,
"0, sul felly?" gofynais, er mod t8g811 ymlaen. EI wralg yn
Mae'n rhaid cael tan ddyn.
ond nid oedd Wil am roi i fyny gwybod yn eilha da. "I ble yr
slelflo yno a'i weld yn yfed el
Maetr 'diwp' 'rna yn gythral 0 oer mor hawdd. Mynnodd goclit a ewch chi?"
baned a Ilowcio'i dost a marstwyrian, er synown i ddim nad
yn y gaea, a finna hefo'r hen gric"I Awstralia fachgan. Be' ddyli- malAd. Hfthau'n dW8ud wrtho
mala 'rna yn fy sgwydda. Haul oedd hynny yn fwy 0 les iddo yn at ti?"
mor dda oedd •Coronation
sydd ar greadur isio i ddwad a fo Y diwedd, ac at ganol Awst yr
Roeddwn wedi fy syfrdanu nes Street',
oedd wedi ystwytho digon iCynd i mynd yn fud.
a10 ei hun. Ond 0 ran hynny does
'na fawr 0 hwnnw i'w gael yn y grwydro. Roedd yn hawdd jawn
"Goeli di?" meddai wedyn.
WELDIO
OFFER
FFERM
wlad yma rwan. Be' wyt ti'n fedganddo fynd i Landudno am y "Mi rydw i'n daid i hon. Mae hi'n
A PHEIRIANNAU
dwl 0 fy silff Iyfra i gyda llaw?"
di wmod ac eistedd ar y Gogarth y wJad 'rna am clair wsnos, ac
DIWYDIANNOL
yn gwylio'r IJogau mawr yn mynd weill dwad i ehwilio amdana i.
"Twt gynddeiriog".

GWNEUD GIATIAU,
FFENSYS AC ATI
AR GYFER Y CARTREF

ATGYWEIRIO TAl
GWAIR

E.WELDING
PU & H
FABRICATING

LYDD

32 GLANFFYNNON

LLANRUG
Ffon: Caernarfon 5394

22

•

15. Mawrth:
.
PONTRHYTHALLT: Gymdeithas
Undebol - Mrs M G Williams,
Bethel.

Mercher:
YR ARDAL:
Cymdeithas Hanes Bro Eco'r
Wyddfa, yn Oriel Eryri Llanberis
~Ji~~WAUN:
Ysgol
16.

Tacbwedd
1.
Mawrth:
Cymdeithas
Wyddonol Gwynedd - Simon
Moffat yn trafod "Ianciau Olew';
PONTRHYTHALLT:
Y
Gymdeithas Undebol - Miss Mat
Pritchard, Caemarfon.
2. Mercher:
WAUNFAWR:
Sefydliad y Merched, Cyfarfod
Blynyddol.
4. Gwener: LLANBERIS: Te yr
Henocd;
LLANBERlS: Clwb Eryri yng
Ngwesty Gwynedd - Anerchiad
gan Cynrig Hughes.
S. Sadwrn: WAUNFAWR: Noson
Guto Ffowc ar Gae y Ganolfan;
LLANRUG: Noson Tan Gwyllt ar
Gae Chwarae Ffordd yr Orsaf, 6.0
0'( gloch;
DEINIOLEN: Noson Tan Gwyllt
yo yr Ysgol Feithrin, 6.0 o'r
gloch.
8.
Mawrth:
LLANRUG:
Merched y Wawr - Sgwrs ar
'Addumiadau Nadolig' gan Miss
Eirian Pritchard.
9. Mercber: LLANRUG: Capel
Mawr - Y Gymdeithas Lenyddol,
sgwrs gan Geraint Lloyd Owen.
10. Iau: LLANBERIS: Clwb
Garddio.
14. Llun: DEINIOLEN: Cyngor
Eglwysi - Anerchiad gan y Parch
Erfyl Blainey.

Tanycoed yn ymweld a·r Orsaf

Parhad

0·' Oudalen Flaen

Trefor 0 Edwards, Llanberis; Mrs
Vera Griffiths, Llanberis; Mr John
B Jones, Deiniolcn; Mr R John
Roberts, Llanrug; Mr IdwaJ
Williams, Llanrug.
Aelodau Cyfetholedig: Mr Dei
Tornes,Nant Peris (Darlledwr a
newyddiadurwr);
Mr
Dewi
Rowlands,
Bethel
(Swyddog

Goronwy
Hughes,
Llanrug
(Swyddog Llywodraeth Leol WAUNFAWR: Ape! yr Urdd - Cyllid); Mr Jenkin Morgan
Noson
0
Adloniant
yng Griffiths, Bethel (Llyfrgellydd y
Nglangwna;
DEINIOLEN: Noson Goffi am Sir); Mr Selwyn Jones, Llanrug
6.30 o'r gloch yn Ysgol Gwaun (Trefnydd Cymdeithas Tai Eryri).
Cadeirydd y Llywodraelhwyr
Gynfi, elw at yr Ysgol Feithrin.
am y flwyddyn yw Mr Goronwy
19. Sadwrn: PWLLHELI: Gwyl Hughes, a'r Is-gadeirydd yw Mr
Gerdd Dant Genedlaethol Cymru. J L;_ M
G iffith
21. Lluo: DEINIOLEN: Merched
enxin organ n 1 s.

Lywodraethwyr Ysgol Uwchradd
Brynrefail yn cyfarfod am y Ira
cyntaf nos Lun, Hydref 25. Roedd
Mrs Helen Sutherland. Mrs Mair
Griffiths, Mrs Vera Griffiths, Mr
Harry Owen, Mr Idwal Williams,
Mr Francis Jones, Mr Selyf
Hughes a Mr Trefor Edwards
wedi methu bod yn bresennol ar
y nason.

Henoed;

y%wr_~MGWilliams,~h
Bethel;
WAUNFAWR: Y Gymdeithas
Lenyddol yn y Ganolfan - 'Mae
stori i hwn'.
23. Mercher: LLANRUG: Capel
Mawr - Y Gymdeithas Lenyddol Hawt i Holi.
26. Sadwrn: Mudiad Ysgolion
Meithrin Arfon. Trip i Fanceinion.
Am fanylion pellach ffoniwch
881413.
29.
Mawrth:
PONTRHYTIIALLT: Y Gymdeithas
Undebol - Y Parchedig John
Gwilym Jones, Bangor.

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

Mae'n amlwg rod rhywun o'r
fro hon a aeth ar ei wyliau i
America yn ddiweddar yn meddwl yn siwr ei fod yng ngwlad
popeth-o'r-chwith.
Pa esboniad arall sydd 'na ac
yntau wedi cerdded strydoedd y
wlad honno a'.' drowsus bocsiwr

__ y_'_lu_n_p_e/_~ __ ~_a_i_o~_tu_O_·I_~_1a_e_D_!

_

NOFELYDD - parhad o'r Dudalen Flaen
Athro Cymraeg ail-iaith mewn
YsgoI Babyddol yng Nghaecdydd
ydyw wrth ei alwedigaelh ond
bu'n ygrifennu ers blynyddocdd.
Daeth i'r amlwg yo gyntaf fcl
colofnydd 'Radio a Theledu' yn y
Faner, yn. ystod y saithdegau.
Roedd pawb wrth eu bodd yn darIJen sylwadau 'Charles Huws' pawb ond y darlledwyr druan
oedd yn ci chael hi ganddo pob
gafael.
Ddcng mlynedd yn 61 cyhocddodd gyfrol o'r enw 'Dyddiadur
Dyn Dwad' dan yr enw Goronwy
Jones. Creodd anturiaethau yr

hogyn drwg 0 Gaemarfon dipyn 0
helynt pan welwyd hwy yn gyntaf
ar dudalennau Y Dincsydd, papur
bro Caerdydd.
BeUach
mae Dafydd
yo
ysgrifennu cryn dipyn ar gyfer y
teledu. Bu'n rhoi geiriau yng ngenau Maggie'r Post a Harri Parri ar
'Pobl y Cwm' ers 1980, ac mae'n
brysurach nag erioed ers i drigolion Cwm Dcri ddechrau ymweld
a·o cartrefi yo amlach.
Ond yr hyn y mae'n fwyaf balch
ohono 0 hyd yw'c (faith iddo
ennill y gadair yn Eisteddfod
Brynrefail yn 1966!

II

••

Beth am ddysgu
dreifio gydag

(8 & K Williams)
Hen Ysgol
Glanmoelyn

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

YSGOL YRRU

BETHEL
Cysylltwch

a

Richard M. Hughes
42 Bro Rhos, Bethel
Portdinorwig

671009

GWYNETH ROBERTS
~84 Stryd Fawr, Llanberis
Fton: 870491
PAENT, PAPUR WAL
~ TEGANAU, CARDIAU
~
- MELYSION
~
- ANRHEGION

-==
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§~

'

e~~r
---------

-

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

BECWS ERYRI
Stryd Fawr, Llanberis 870491

Gwasanaeth NEWYDD
ar garreg eich drws

CAR·VANHI
Cerbydau Pickup, Luton, Cargo a Bysus Mini

Ffon: 870202 a 870272

Hefyd Gwasanaeth Glanhau Ceir

TREFNWYR ANGLADDAU

UNED 5, STAD CIBYN
CAERNARFON Ffon: 2013

CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI
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PVSGOTA
Adroddiad

Hydref, daeth tymor sgota arall i ben, ac un llwyddiannus
iawn hefyd gydag oddeutu 350 0 eogiaid yn dod o'r Seiont yn unig.
O'r Wyrfai a'r Llyfni fe godwyd tua 50 yr un ac Did oes nifer fel hyn
wedi dod i'r rhwyd ers 1964. Fe edrychwn ymlaen am y tymor nesafl
Ar yr oehr arall i'r geiniog, siomedig fu nifer y Sewin a ddaliwyd er
Cod nifer heleth yn yr afonydd. Cyndyn iawn oeddynt i fachu. Mae
nifer 0 resymau wedi eu trin a'u trafod am hyn ond y tebycaf i daro'r
hoelen oedd fod y dwr uchel parhaol yo ystod Gorffennaf, Awst a Medi
wedi rhoi ffordd glir iddynt i lyn Padarn.
Yr eithriad i hyn oedd nifer dda 0 Sewin a ddaeth i'r Ian o'r pyllau
newydd rhwng Pont y ffordd, Ponlllyfni a'r mer, er Cod rhai aelodau
wedi bod yn afresymol yn cadw Sewin oddeutu 9 modfedd. Wnaitf
hyn ond niwed i'r rhediadau y tymor nesaf. Tra ar y pwynt yma, mae
nifer 0 gwynion wedi eu derbyn ynglyn atr mater, Cod rhai annysgedig,
yn y tymhorau a fu, wedi cadw pysgod bach ac fe welir y canlyniad yn
y nifer isel 0 Sewin mawr a welir yn rhannau uchaf y Llyfnwy. Bydd
camrau yn cael eu cymryd i sicrhau na fydd hyn yn digwydd y tymor
Ar yr 17eg

PEL-DROED
Mae tim cyntaf Llanberis yn parhau ar gopa tab) Cynghrair Gwynedd,

ac yn ystod y mis hefyd fe lwyddwyd i gamu ymlaen yng ngbystadJeuthau Cwpan Barritt (hwy yw'r deiliaid), a Tharian Eryri.
Tua canol Y tabl yw sefyllfa tim cyntaf Llaarug, a chael eu CUfO yn Y
ddwy gystadleuaeth cwpan fu eu hanes.
Y gwrtbwyneb sydd wir yng Nghynghrair Sain. Y mae ail dim
Llanrug ymhell ar y blaen ar gopa'r tabl, a gwelir ail dim Llanberis yn
olaf ond un.
Bu'n fis da i Ddeiniolen yn yr un gynghrair, mae'r tim wedi dechrau
credu ynddynt eu hunaio o'r diwedd ac yo dringo'n raddol i fyny'r
tabl. Dyma ganlyniadau'r mis:

CYNGHRAIR GWYNEDD
Llanberis
Llanberis 2 Coleg Normal 1
Llanberis 3 Machno 1
CPGC Bangor 2 Llanberis 6
(CwpanBarrit)

Llanrug
Cei Conna 4 Llanrug 0 (Cwpan Barritt)
Nefyn 1 Llanrug 3
Llanrug 1 Caergybi 1
Llanberis 3 Llanrug 0 (Tarian Eryri)

CYNGHRAIR SAIN
Llanberis
Llanrug
Llanbedrog 4 Llanberis 2
Llanrug 5 Dyffryn NantlIe 1
Llanberis 3 Mountain Rangers 2
Llanrug 5 CPGC 1
Harlech 2 Llanrug 3
Deiniolen
Llanbedrog 2 Deiniolen 2
Deiniolen 4 Harlech 2
Porthmadog 2 Deiniolen 5 Dciniolcn 0 Bro Lieu 0

Sadwrn, Hydref 22ain, Tarian Eryri
Llanrug 0 Llanberis 3
Daeth tyrfa ynghyd i gae Eithin
Duon i wylio'r gem ddiweddara
rhwng dau brif dim yr ardal, a
chefnogwyr Llanberis a fodlonwyd, bron na ellir dweud, fel

arfer.
Does fawr i'w ddewis rhwng y
ddau dim 0 ran gallu. Fe lwyddodd Llanberis i wneud y gorau 0
bob cyfle a ddaeth i'w rhan tra
rnethu 0 flaen y gol oedd hanes
Llanrug. Hefyd rnae'r awydd i

Llllnberls:

Nigel Phillips,
Williams, 1010Evans, Dilwyn
Emlyn Roberts, Gwyn Morris,
Jones oedd yr eilwyr. /wan
Uumanwr.

ennill yn gryf ym mhob aelod 0
garfan Llanbcris. Tybed a ellir
dweud yr un peth am Lanrug?
Emlyn Roberts sgoriodd gyntaf
a daeth yr ail fel taran 0 droed
John Williams (Cern), hynny ar
waethaf tacl gref arno gan Hefin
Pritchard.
Yr eilydd, Steven
Williams, sgoriodd y drydedd yn
dilyn cic gornel a ddeilliodd 0
arbediad golwr Llanrug, Gwilym
Williams 0 gic o'r smotyn,

Ray Harding, Gwyndaf Jones, John
Morris, Terence Griffiths, Gareth Jones,
John Williams. Steven Williams a Kelvin
Williams y Rh90lwr ae A1un Roberts y

H P Hughes

0

nessaf,

Daliwyd nifer dda o'r torgoch yo ystod yr wythnosau diwethaf.
Clywais CodTed Toleman, Llanberis wedi cael belfa go dda 0 tua ugain
un prynhawn yn nechrau Hydref.
Ymysg y rhai a brofodd lwyddiant yn ystod y mis y mae Vietor
Jones, Penisarwaun, gyda thri mewn prynhawn, y mwyaf tua 9 pwys;
Maurice Jones, Pen Llyn, hefyd efo tri mewn prynhawn, etc at yr 8
bwys; Alan Jones, Caemarfon, 2 mewn bore am 9 pwys, a Gwynfor
Jones, Bethel, un am 8 bwys a hanner. Mae yna rai yn dweud mai ei
brynu a wnaelh eyn swancio i Cyny Crawia efo'r sgodyn yn hongian o'i
fraieh.
Mae 'n braf gweld AI wyn Williams, (Barbwr) Llanrug yn 01 ar yr
afon. Clywais ei fod wedi bachu a cholli rhyw eog neu ddau.
Erbyn y rhifyn nesaf o'r Eco gobeithio y bydd pob aelod wedi derbyn
rhaglen y pwyIJgor blynyddol yn ogystal ac adroddiad y Cadeirydd.
Mae tipyn 0 newid ar y gweill ar gyfer y tymor nesaf ond mwy
amdanynt yn rhifyn Rhagyfr.

CWPAN A.T.S.
Daeth naw Urn pel droed [4 ohonynt 0 fro'r Eco] at ei gilydd nos
Fereber Medi 28ain ar gae chwarae Ysgol Gynradd Llanrug i gymeryd
rhan yng nghystadleuaetb cwpan A. T.S. a gytlwynwyd i dimau pel
droed dan 11 yn yr ardal.
y timau fu'n eymeryd rhan oedd ysgolion yr Heodre, y Gelli, Santes
Helen, Maesincla, Penisarwaun, Dolbadarn Llanberis a thimau Bryn
Moelyn a Minffordd Llanrug. Aeth Ysgol Dolbadarn drwodd i'r rownd
derfynol ar 01 gorchfygu Ysgol Maesincla a Bryn Moelyn hwythau yn
curo tim Ysgol Penisarwaun.
Bu'r gem derfynol yn un gyffrous ac agos iawn, a Bryn Moelyn aeth
a hi gy<lag Aeron Jones yn sgorio unig gol y gem yn yr ail hanner.
Trefnwyd y cyfan gan Ian Evans. 17 ml oed 0 Stad Bryn Moelyn,
Llanrug. Hoffai gyflcu ei ddiolch i Mr Tecwyn Roberts [rheolwr
A.T.S.] am gyflwyno'r cwpan, ac i Mr Howyn Jones a Mr Selwyn
Lloyd am y medalau. Diolch hefyd i Mr Hefin Jones, Pantmwyn am ei
waith reITari.
Carfan y tim buddugol ocdd Dylan Williams, Carwyn Lloyd, Owain
Lloyd, Gareth Wyn, Mathew Williams, Lona Williams, Catrin Jones,
Ryan Kift, Garon Jones, Alan Parry, Dilwyn Jones, Eifion Jones,
Daniel Parry, Kenny Griffiths a Dylan Wdliams.

VSGOL BRVNREFAIL
Pel Fasged Noddedig
AI ddydd Gwener, Hydref 14 fe ymgymerodd dros 60 0 ddisgyblion
yr ysgol a marathon 0 chwarae pel fasged am ddeuddeg awr, hynny
yw, rhwng wyth y bore ac wyth yr hwyr.
Hel arian tnag at gronfa'r ysgol oedd y bwriad, ac i belpu tuag at
gostau teithio i gcmau yn erbyn ysgolion eraill. Fe amcangyfrifi'r y
cesglir dros £150 o'i hymdrechion.

PEL-DROED YSGOLION ARFON

Llsnrug: Gwilym Williams, H9fin Pritchard, Gar; Evans, Steven Owen,
Paul Owen, Adrian Wak9ham, Selwyn Allsup, Gwynfor Owen, Emlyn
Jon9s, Dafydd Hughes, Dilwyn John Williams. Nigel Jacks a David
Evans o9dd yr 9ilyddion a Dafydd OW9ll y Rh90lwr.

Fe ddewiswyd Alan Williams a Dafydd Llewelyn Jones. y ddau 0
Fethel, i ehwarae dros dim bcchgyn hyn ysgolion Arfon. Hefyd mae
Cai Williams ac Edward Rogers, [y ddau 0 Lanberis] ac Aled Griffiths
o Fethel yng ngharfan y tim dan 15 oed.
Fe eni110dd y Urn hyn eu gem gyntaf yn erbyn ysgolion Arfordir
Clwyd 0 2 gol i O. Dafydd Llewelyn sgoriodd y g61 gyntaf iddynt, ac 0
ganlyniad iddo gael ei dynnu i lawr yn y blweh cosbi, cafwyd cic o'r
smotyn a arweiniodd i'w hail gal.
Colli fu hanes y tim dan 15 yo erbyn yr un gwrthwynebwyr 0 2 gOl i
I, ond yn yr ail gyrnal ym Mhrestatyn, ennill gyda'r un sgOr. Yn erbyn
Ynys Mon fydd eu gem nesaf.
t

