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Dyna'r

geiriau a glywyd fwy nag unwaith brynhawn
Sadwrn, Taehwedd 21,pan gynhaliwyd cyfarfod arbennig
yn Ysgol Gwaun Gynfi, Deiniolen, i goiIau'r dramodydd
Gwenlyn Parry. Cafodd Gwenlyn, a fu farw y Ilynedd,
ei fagu yn Neiniolen wrth gwrs. Trefnwyd GW'ylGwenlyn
gan yr Academi Gymreig i goffiiu Gwenlyn ac i gydnabod
ei gyfraniad arbennig i fyd y ddranta yng Nghymru.
Comisiynwyd y cerflunydd Jonah
Jones gan Yr Academi i lunio plac
coffa i Gwenlyn. Y mae'r plac
hwnnw i'w weld erbyn hyn ar fur
Ysgol Gwaun Gynfi. Yn anffodus,
oherwydd y glaw trwm ni allwyd
dadorchuddio'r plac yn ffurfiol yn
ystod y gweithgaredd
bnawn
Sadwrn. Ond fe gafwyd cyfarfod
llwyddiannus iawn yn neuadd yr
Ysgol. Roedd y neuadd yn llawn, a
Ilawer 0 gyfeillion bore oes Gwenlyn
yn rhan o'r gynulleidfa, ynghyd a
chydweithwyr iddo a chyfeillion y
ddrama yng Nghymru. Dr Ham
Pritchard Jones (a'i dad, meddai, 0
Benisarwaun) oedd eadeirydd y
cyfarfod. Yn ei ddarlith ef yr oedd yr
Athro Dewi Z. Phillips yn trafod y
lleoliadau yng ngwaith Gwenlyn, gan
ddangos fel y mae Gwenlyn yn ei
ddramsu yn gofyn y cwestiynau
mawr, megis 0 ble ydw i'n dod? Be
rydw i'n ei wneud yma? ae Ible rydw
i'n mynd? Yn ei darlith hi aeth Elan
Closs Stephens ati i bwysleisio
eyfraniad
theatrig
Gwenlyn.
Pwysleisiai bod pethau'n digwydd yn
ei ddramau efyn hytrach na bod yna
ddadansoddi
manwl 0 wahanol
brofiadau. Roedd Gwenlyn fel petae
wedi newid ger ym myd y ddrama
Gyrnraeg, gan gyflwyno i ni 'theatr
y gwneud' yn hytrach na 'theatr y
dweud'. Yna cafwyd ffanffer gan rai
o aelodau Band Deiniolen cyn i John
Hefin, a fu'n cydweithio gyda
Gwenlyn i'r BBC am flynyddoedd,
dalu
teyrnged
iddo
am ei
gyfeillgarwch ffyddlon a'i waith

__

Mewn cyfarfod
bwyllgor Antur
Padam a gynhaliwyd yn y Sefydliad
Coffa, Llanrug, ar nos Iau, 12
Tachwedd,
cyhoeddwyd
a
chroesawyd Mr Robin Jones Fethel
i'w gyfarfod cyntaf yn dilyn ei
benodiad fel Swyddog Datblygu
(rhan amser) i'r Antur. Wrth ei
gyflwyno dywedodd Glyn Tomos,
Cadeirydd yr Antur, ei fod ef a'r
pwyllgor yn edryeh ymlaen at weithio
mewn parmeriaeth a'r Swyddog
Datblygu er lles pobl Dyffryn
Padam.
Noddir
y swydd gan
Awdurdod Datblygu Cymru.
Yn yr un cyfarfod cytunwyd i'r
Swyddog Datblygu a'r Cynghorydd
Emyr Tomos 0 Lanrug gynryehioli'r
Antur mewn cyfarfod wedi ei drefnu
gan Gyngor Sir Gwynedd i drafod

°

mentrau gwledig. Cytunwyd hefyd i
gydweithio Ii Chymdeithas Tai Eryri
yn y gwaith 0 asesu anghenion tai
pobl Dyffryn Padam. Diolchwyd i
gynghorau cymuned Uanddeiniolen
a Uanrug am eu cymonh ariannol
i'r Anrur ae adroddwyd bod y
pedwar cyngor cymuned yn y dyffryn
yn cydweithio yn agos j}'r Anrur yn
y gwaith 0 lunio strategaeth
economaidd a chymdeithasol rymor
byr a hir i'r dyffryn. Cytunwyd i
gysylltu a TARGED er mwyn ceisio
darparu hyfforddiant i bobl yn lleol.
Cynhelir cyfarfod nesaf yr Antur
yn yr Angorfa, Stryd y Ffynnon,
Llanberis, ar nos Fercher, 9
Rbagfyr, am 7 o'r gloch, Bydd
croeso i aelodau newydd i ddod i'r
cyfarfod.

PRENTIS GORAU

teledu nodedig. Cyfeiriodd hefyd at
hoffter Gwenlyn 0 Ddeiniolen.
Canwyd yr emyn don 'Hyfrydol'
gan y band i glor'r gweitbgaredd.
Roedd lluniaeth wedi ei ddarparu yo
neuadd
yr Ysgo] ar gyfer y
gynulleidfa.
Gyda'r nos cafwyd perfformiad 'I
Gofio Gwenlyn' yn Theatr Seilo,
Caemarfon. Myfyrwyr Coleg Cerdd
a Drama Cymru oedd yo cyflwyno
pytiau 0 ddramau Gwenlyn Parry.
Roedd rhan gynta'r perfforrniad yn
hynod effeithiol. Cafwyd darnau
dair drama wedi eu gweu i'w gilydd
yn gelfydd iawn gan gyfleu un
cyfanwaith. Cafwyd tameidiau mwy
o rai o'r drarnau yn yr ail ran. Annes
Gruffydd
oedd cynhyrchydd
y
perfformiad.

°

°

Uongyfarchiadau mawr iAled Jones,
Fachell, ar enni11 y teitl 'Prentis
Amaethyddol y Flwyddyn' am 1992.
Enwebwyd Aled gan Goleg Glynllifon ae wedi dod i'r brig ac ennill
gwobr 0 £100 yng nghystadleuaeth
Gwynedd aeth ymlaen i'r gystadleuaeth genedlaethoille daeth i'r brig
unwaith
eto ae ennill gwobr
ychwanegol 0 £700. Gwobrwywyd
Aled gan John Atkinson 0 Fane
NatWest,
a oedd yn noddi'r
gysradleuaeth,
yng
Ngholeg
Amaethyddol
Cymru yn Aberystwyth.
Yn ei amser hamdden mae Aled
yn weithgar yn y gangen leol o'r
Ffermwyr Ieuainc
lle mae yn
ymgeisydd cyson mewn gwahanol
gystadlaethau ae hefyd yn feimiad.

Yn dilyn derbyn y wobr gweJwyd
Aled ar S4C ar y rhaglen 'Ar y Tir'
a bu'n siarad at 'Byd Amaeth' hefyd.

1

,

Cyfarch a chael ei gyfarch fu runes Sion Wyn Hughes 0 Ddeinio/en yn
Rhsn o'r gynu"eidfa yn neusdd Ysgol Gwun Gynfi yn ystod GWyl Gwenlyn.
Gwellr y siaradwyr yn eistedd yn y tu blaen.

ddiweddsr. Bu'n cyfarch enillydd y Fedsl Lsnyddiaeth a'r Gede« yn
Eisteddfod Gwaun Gynfi cyn ceet ei gyfarch am ennUI y Gadair yn
Eisteddfod YsgolBrynrefsil. Fe'i gwelir yn y lIun gyds merched y ddawns
flodau 0 Ysgol Gynrsdd Llsnrug.

DYDDIAU A LLEOLIAD PLYGU'R ECO
1h!tfnydd Plygu: MI•• Sioned Roberta, Pantafon, Waunfawr, FrOn: 650570.
DYODIAD
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TACHWEDD 1992
ArgreHwyd ,en w••, Gwynedd
Clbyn, CHmerton.
Cyho~cJwyd l1yd. chymorrh

Cymd.lth•• G.Hyddyd.u
Gog/add Cymru

GOLYGYDDOL
IWAN ROBERTS
LLEIFIOR, LLANRUG

(FfOn: 675649)
JOHN PRITCHARD

RHIF FFON

CHWEFROR

IONAWR 28

WAUNFAWR

Mrs Nan Roberts

650670

MAWRTH

MAWRTH 4

LLANRUG

Mr 1010 Llywelyn

650200

EBRILL

EBRILL 1

CAEATHRO

Mr. Bery' Roberts

673636

MAl

EBRILL 29

DEINIOLEN

Mr W. O. Williams

871259

MEHEFIN

MAl 27

BRYNREFAIL

Mias Low' I P. Roberts

870580

GORFFENNAF

GORFFENNAF 1

Mr Geralnt Elis

(0248) 670726

-
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SWYDDOGION A GOHEBWYR

CYSYLLTU A

BLE?
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MEDI

MEDI9

DINORWIG

Mr Melrlon Tomos

870066

HYDREF

MEOl30

PENISARWAUN

Mrs Ann Evans

872407

TACHWEDD

HYDREF 28

CWM-Y-GLO

Mrs Iris Rowlands

872275

RHAGFYR

RHAGFYR 2

LLANBERIS

Mr Gwllym Evans

872034

Dymunaf ddiolch i'r cysylltwyr am eu cydweithredlad a'u parodrwydd i tv nghynorthwyo i drefnu'r
rota am y flwyddyn.

CILFYNYDD, LLANBERIS

(Ff6n: 872390)
GOLYGYOO CHWARAEON

Richard LI. Jones, 5 Y OdOI, Bethel.
(670115)
OYOOIAOUR Y MIS
Mrs Margaret Cynfi Griffith, Cynfi,
Oeiniolen (870394)
FFOTOGRAFFWYR
Gwyndaf Jones, 60 Glanffynnon,
Llanrug (674669)
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)
TREFNYOD HYSBYSEBION
John Roberts, Bedw Gwynion,
Llanrug (675605)
lola Llewelyn Gruffudd, 17 Stad 1Y
Hen, Waunfawr (650599)
TREFNYDD GWERTHIANT
Arwyn Roberts, Hatle, Ftordd yr
Orsaf, Llanrug (675510)
TREFNYDD ARIANNOL
Goronwy Hughes, Eithlnog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYOO GWERTHIANT POST
Mrs Olwen Llywelyn, Pant Aton
Bach, Llanrug (650200)
TREFNYOD PLYGU
Sioned Roberts (650570)
GOHEBWYR PENTREFI
Dyme'r bob I I gyaylltu A nhw
yn elch erdeloedd.
BETHEL: Geraint Elis, Cilgeran
(0248 670726)
BRYNREFAIL: Miss lowri Prys
Roberts, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Mrs Beryl Roberts,
Gerallt, Erw Wen (673536)
CEUNANT: Trystan a Sioned Larsen,
Bodafon, Ceunant (650799)
CWM-Y·GLO: Mrs Iris Rowlands,
Glanrafon (872275)
DEINIOLEN: W. O. Williams,
6 Rhydfadog, Deiniolen (871259)
DINORWIG: Glyn Tomos, Pen y
Bwlch, Dinorwig (870576)
LLANBERIS: Gwynedd ac Eifion
Roberts, Becws Eryri (870491)
LLANRUG: Mrs Oyfi Jones, Tyddyn
Rhuddallt (676733)
NANT PERIS: Mrs Ann Pleming.
Oolwen, 8 Nant Ffynnon (871457)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans,
Sycharth (872407)
TAN-Y-COED: Miss Anwen Parry,
Ael-y-Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts,
Pantafon, Waunfawr (650570)

Y RHIFYN NESAF

Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
NOS IAU, RHAGFYR 17

Deunydd i law'r
golygyddion perthnasol
NOS LUN
RHAGFYR 7

os gwelwch yn dda
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'Cam Ymlaen'
Annwyl O/ygydd,
Dyma ni er drothwy blwyddyn
newydd eto. Amser i edrych ymlaen,
ec i rei, gwneud addunedau. Mae
hefyd yn gyf/e i gymryd 'Cam
Ymlaen'. Cynllun wedi ei dretnu er y
cyd rhwng Cyfle A raIl air Uned
Astudio (Coleg Technegol Gwynedd)
yw 'Cam Ymlaen' (Step Forward).
Bydd yn cynnig cyfle newydd i
oedo/ion sydd ~ diddordeb mewn:
* gwella sgiliau lalth Gymraag nau
Saesneg;
magu hunan hyder;
paratol ar gyfer hyfforddiant nau
awydd newydd;
* anelu at ennlll cymwystarau;
* mwynhau
dysgu
sgillau
cyfathrebu.
Bydd y cwrs yn cychwyn ym mis
lonawr. Yn /Ie? Bangor? Na dyma
sy'n dda, gellwch ddilyn y cwrs yn
eich bro eich hun. Yn ffodus, drwy
garedigrwydd Antur Nantlle, rydym
wedi cael ystafell yn eu swyddfeydd
ar stad ddiwydiannol Pen-y-groes.
Dewch, manteisiwch 8r y cyfle,
rhowch gam ymlaen ; gael sgwrs efo
ni yn Antur Nantlle ar 10 Rhagfyr,
rhwng 10 a 12 o'r gloch, neu
ffoniwch Eleri Jones, Cyfle Arall Caernarfon 78551 - neu Lesley
Conran, Uned Astudio - Bangor
370125, estyniad 252 - am fwy 0
fany/ion.
Cofiwch
ddweud
wrth eich
ffrindiau hefyd.

*
*

f

qwanwyn yn y man.
Rhyw ddwy flynedd yn 61bum yn
gwrando
pregeth
ar y testun
'Cadw'n Gynnes yn y Gaeaf' yn y
capel rwy'n aelod ohono. Cafodd y
bregeth gymaint 0 atael ynof fel fe'm
symby/wyd i gyfansoddi'r
emyn
can/ynol - mae wedi ymddangos yn
'Y Tyst' beth amser yn 61.
Y

a•• af Yabrydol

Arglwydd I.au tyn fl'n .go.
At dy fynwe. gynnea, glyd.
Oer I .tormua ydyw'r gwynto.dd
Sydd yn chwythu troa eln byd.
C.d fi'n gynn ••
Ttwy y ga•• f gerwin. malth.
Pan yn rhodio wrth f'hunan
Prudd a IIwm yw'm .iwmai I.
Cymorth fl i gelllo', gwoddlll
Sydd yn hoff o'th gwmnl 01.
Cad ni'n gynnel
Trwy y ga.af ge,win. malth.
Prin yw'r mal ay'n treedlo', IIwybrau
lUll Seion erbyn hyn.
Ond 'rwyt TI yn dal I gerdded
Gyda'r rh.1 I S.lon Fryn.
Cad hwy' n gynne.
Tra bo', gaeaf yn y tl,.
TI Iy'n trefnu y tymhor.u
TI Iy'n deHro'r egln grawn;
Teena d'adaln dr08 dy Eglwya
I'w dadebru'n fuan lawn.
Cad hl'n gynnes
Nea daw'r gwanwyn I'w bywhau.

ENID JONES
Tal-y-sarn, Gwynedd

TREN I LUNDAIN
Y mae yr RNLI (Cangen Y Rhyl) yn
ail gychwyn eu tren siarter arbennig
i Lundain.

Fe fydd yn rhedeg er lonawr 9fed,
1993 gan gychwyn 0 Gaergybi ac yn
ga/w ym mhrif
orsafoedd
y
rheilffordd ar hyd yr arfordir ae yn
mynd ym/aen i Geet a Crewe cyn
mynd er ai siwme i Euston.
Y mae', tr~n yma yn cynnig i'r
trafeiliwr ddiwrnod Ilawn yn L/undain
i wneud te! y mynno ec hefyd yn
cysyl/tu Air 'Boat Show' yn Earls
Court ac arddangosfa y 'Model
Engineer' yn Olympia. Bydd yn boslb
pwrcssu tocynnau i'r ddau achlysur
yma ar y tr"n am bris Ilawer rhatach
ne'r erter, os oes gennych
ddiddordab.
Fe fydd amser cychwyn y tren yn
cael el gadarnhau gyda'r tocynnau
ond fel amcan, fe fydd yn gadael fel
b ganlyn: Caergybi 5.40; Bangor
6.10; Cyffordd Llandudno 6.30; gan
gyrraedd Euston am 10.15. Bydd y
tr~n yn gadael Llundain i ddod adref
am 19.30.
Fe fedrwch
ymlacio
mewn
awyrgy/ch
gyteillgar
gyda
gwirfoddolwyr
y BAd Achub yn
edrych ar eich h61.
Pr;s y tocynnsu i bob oedrsn sc 0
bob gorsef yw £20 (plant 0 dan 5
oed yn rhad ac am ddim). Fe fydd
hefyd gyfle i brynu Iluniaeth ysgafn
ar y triJn.
Am fwy 0 fany/ion ac i archebu
tocynnau, cysy/ltwch A Peter a Beryl
Dean (Ffon: 0745 342661) - 'Y
cyntaf i'r felin . . .'
Y mae'r elw yn mynd tuag at waith
y BAd Achub yng Nghymru.

Yn gywir,
ELERI JONES
LESLEY CONRAN

Trefniant Blodau Sych, Siwtni, Jams, Briwglg

Tymhorau Ysbrydol
At y Golygydd,
Cefais flas ar ddarllen y golofn 'Un
funud fach ... f yn Eco mis Tachwedd
a mawr obeithiaf i'r neges sydd ynddi
ein symbylu ni'r darllenwyr i ho/i ein
hunain - beth a allwn ni ei wneud
i ddod 8'r tymhorou yn 01i'n fJglwysi.
Ydi, mae'r gaelJf ysbrydol 'ma w~di
bod yn un hir, ac y maa gofyn ; n;
baratoi at y gwanwyn pan yr agina'r
had ac y ceir gweld ysguboriau Ilawn
yn ein capeli unwaith eto. Dnd, na
ddigaloner, os daw'r gaeaf fe ddaw'r

Siop Bryn Pistyll
ANRHEGION NADLOG
ADDURNIADAU NADOLIG
Siampw, Clustogau, Ewyn Baddon
Olewon Aromatherapi,
Tegannau Meddal, Mobiles Pren
Agored trwy'r wythnos 9 - 4 p.m.

'Ar Wib i Gynnal Broydd'
gan Deio
Na, dim erthygl i'r golofn chwaraeon yw hon ond
caniatewch imi grybwyll y Cymro hwnnw 0 gyfIiniau
Fflint sydd bellaeh wedi sgorio 200 0 gollau pel-droed
yng nghyngrair Uoegr. Tipyn 0 gamp onlde! Ie, dyna fi
wedi llwyddo i blesio'r Prifardd Selwyn a'm mab i fy hun
yo ogystal trwy ganmol un 0 ser tim Lerpwl, sef Ian
Rush. Diolch am ei ddycnwch tros y blynyddoedd a'r
pleser a roddodd i nifer helaeth 0 Gymry sydd ae sydd
ddim yn cefnogi Lerpwl hyd yn oed.

COLOFN NAWDD CYMDEITHASOL
Bonws Nadolig
Oherwydd fod y Nadolig yn nesau, efallai fod yr adeg yn briodol
i'ch atgoffa am y Bonws Nadolig, a'r amodau i'w bodloni er mwyn
ei dderbyn.
Taliad di-dreth 0 £10 yw'r bonws, sy'n daladwy ym mis Rhagfyr
i rai sy'n derbyn budd-daliadau neu bensiynau arbennig. Fel rheol
bydd y Bonws Nadolig yn cael ei gynnwys ar y lIyfr pensiwn neu
fudd-dal, neu ar y siec 'giro' i'r rhai sy'n cae I eu talu'n wythnosol.
Y budd-daliadau neu bensiynau mwyaf cyffredin sy'n gymwys
yw: Lwfan Anabledd Difrifol (Severe Disablement Allowance);
Pensiwn Gweddw (Widow's Pension); Pensiwn Ymddeol
(Retirement Pension); Lwfans Analluedd (Invalidity Pension);
Lwfans Gwelnl (Attendance Allowance); Lwfans Byw i'r Anabl
(Disability Living Allowance); CymhorthdAllncwm i'r rhai dros oed

Bu'r ffaith fod y llencyn hirfain yn sgorio mor aml tros y blynyddoedd
diwethaf yn ffactor bwysig tros lwyddiant ei dim tros yr un cyfnod. Ond
cofier mai un 0 dim ywl
Meddyliwch am y papur bro ardderchog yma yr ydych yn ei ddarllen yn pensiwn {Income Support for people over pension age; Lwfans
Gofal Analluedd (Invalid Care Allowance).
awr. Nid un neu ddau sy'n gyfrifol am ei lwyddiant ond degau ar ddegau
o bobl yn rhoi'u gwasanaeth yn rhad ac am ddim yn fisol. Dyna'r
Ond, efallai eich bod yn deilwng drwy dderbyn rhyw fudd-dal
gwahaniaeth hwyrach! Mae Rush a'i debyg yn ennill miloedd 0 bunnau'r
arbennig arall. Os ydych dros oed ymddeol, a'ch partner yn derbyn
wythnos 0 gyflog ond wedyn cofier mai cyfnod cymharol fyr (tua deng
budd-del arbennig, fe all eich bod chwi hefyd a hawl i'r bonws,
mlynedd) yw hyd gyrfa pel-droediwr da. 0 gymryd fod y gweithiwr cyffredin
er nad ydych chwi yn derbyn un o'r budd-daliadau priodol eich hun.
yn gweithio am tua 40 mlynedd, yna mae'n deg onid yw i s~r y clybiau pelOs nad ydych wedi derbyn eich bonws erbyn diwedd Rhagfyr,
droed ennill cyflog bedair gwaith cymaint i'r gweithiwr cyffi:edin. Y drafferth
ac yn credu eich bod yn deilwng, fe ddylech gysylltu a'ch swyddfa
yw fod nifer ohonynt yn ennill cyfanaledd llawer uwch na phedair gwaith
Nawdd Cymdeithasol leol.
cytlog chwi a fi.
Os ydych chwi, neu unrhyw berson arall, angen ychwaneg 0
Hen, hen gin yw talu'n anferthol am sgiliau 0 safon mewn gweithgareddau
wybodaeth yn gyfrinachol, ar hyn neu unrhyw fater arall yn
hamdden megis pel-droed, gollI, snwcer ag ati. Ond wedyn, maent yn rhoi
ymwneud
Nawdd Cymdeithasol,
heb gost 0 gwbl i ehwi,
cymaint 0 bleser inni wrth wylio eu galluoedd rhyfeddoI. Bellach, 'rydym
yn byw mewn oes a rydd werth mawr ar bleser - rhywbeth i fynd a'n
ffoniwch Linell Ddi-dal Nawdd Cymdeithasol ar 0800 289011.
med~liauoddiary~ylauariannolduonsy'n~oio'ne~p~yn
~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~
feunyddiol. Y son yw fod y byd i gyd mewn math 0 dIodi gyda mwy a mwy
effeithiol ar lwyfan yr \\TyI Gerdd
o wledydd yn mynnu lledu gormod ar eu hadenydd ariannol ae yn mynd
Dent yo y Rhyl y noson o'r blaen.
i fwy a mwy 0 ddormach fel y byddai fy nhad yn ei rybuddio'n gyson
Piti garw na fedrai lywio'i gar
erstalwm.
mor effeithiol ar y ffordd adref.
Ond, i ddychwelyd at bel-droed. TIm cyntaf Caernarfon erbyn hyn yn
81.. ar 'I bore
chwarae'u gemau cartref yng nghyffiniau Manceinion ond mae cefnogwyr
Wrtb wrando'r core'.
Bangor yn parhau i fynd i Ffordd Farrar i wylio'u hoff dim ond mewn
UypJd ar y tir
cynghrair wahanol i'r un a chwaraewyd ynddi y llynedd. Cynghrair Koniea
A'r ffordd adrc'n bir.
Cymru yw'r un newydd ond nid yw'r safon mor uehel meddech, Ni wn ai
gwir hynny ai peidio ond rwy'n sicr fod yr awydd i ennill a bod yn
Uongyfar<:biadau i Wr o'r fro am Ar; zoedd dafad fach
Yn yr awyr tach.
llwyddiannus gymaint yn y gynghrair newydd hon ae yn unrhyw un aralI. lywio'r gweithgareddau
mor
Os na'm coeliwch, yna holwch gyn-reolwr Bangor a roddodd gymaint 0
wasanaeth i'r gem tros gymaint 0 flynyddoedd. Ie, mae'r ail safle gystal a
bod yn y safle olaf gan rnai'r brig a'r brig yn unig sy'n bwysig mewn byd
cystadleuol.
A dyna sydd yn fy mhoeni am y gymdeithas yr ydym yn byw ynddi ar
hyn 0 bryd - cymdeithas sydd wedi'i meithrin tros y dwsin 0 flynyddoedd
diwethafi fod yn gymdeithas 0 unigolion yn cystadlu'n erbyn ei gilydd gyda'r
trechaf yn unig yn ennill a nifer helaeth yn colli. 0 wrando ar y cyfryngau
clywir yn ddyddiol am fusnesau bach a mawr yn mynd i'r wal. Canlyniad
agwedd a digwyddiadau fel hyn yw creu un enillydd cryf gyda monopoli
llwyr 0 unrhyw ran neillruol 0 wasanaeth. Ofnaf ei bod yn rhaid inni rywsut
neu'i gilydd glosio ar ein gilydd fel cymunedau er mwyn cynnal ein gilydd.
Yswiriant Car neu
Brysied y dydd yr anghofir am 'trechaf treisied' a syniadau tebyg.
Yswriant
Dyna pam fod meddwl am y degau sy'n uno i gynhyrchu papur fel Eco'r
Gadewch i ni
Wyddfa pob mis yn cynhesu rbywun ac yn fodd i godi calon. Dyma ysbryd
cymunedol ar ei orau gan g:redu fod bywyd y gymuned leol yn rhywbeth
Roi pris i chi.
gwerth ei gadw. Diolch ichwi am eich cyfraniad i'r gwaith hynod werthfawr
hwn.

a

DRAENOG

TARIAN

CARTREF
HEN OED

Ty

Terry Gerard (Ralph Lewis), Santa Barbara, Califfornia

COMPTON

'~---I --!

TARIAN

6 Stryd Bangor,
Caernarfon
Ff6n: (0286) 6 77787

(0286) 674652

CARPEDI

Am bob math 0

GLAN!
Mynnwch driniaeth

STIMVAK
-

Baehgen lIeol 86 oed, a aned yn rhif 2 Stryd Baptist (Batri). Gadawodd
Deiniolen yn 4 oed a symudodd y teulu i fyw i l.erpwl. Pan yn 8 oed
deehreuodd ehwarae'r organ yng nghapel y Bedyddwyr yn l.erpwl. Cafodd
waith yn 14 oed i chwarae yn y pictiwrs i 'silent movies' pryd hynny. Yn
gynnar yn y 60 degau ymfudodd i'r America i weithio i 9wmni o'r enw
'Baldwins Organ Co,' i hybu'r gwerthiant trwy rhoi recitals 0 gwmpas yr
UDA a Chanada. Fe ddaw yn rheolaidd I Ddeiniolen, wei bron pob
blwyddyn, a galw i weld teulu a ffrindiau. Galwodd rms Hydref eleni ae
fe gafodd rhaglen 'Hen Straeon' ei hanes i gyd, ae ar y 29ain 0 Daehwedd
dangosir y rhaglen, ae yn wir y mae mor falch o'i Ddeiniolen a'i Gymraeg.

Caernarfon

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

TEGID
PRITCHARD
CANOLFAN CARPED.
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Hefyd all-osod carpedi

WYDR wedi'j
DORRI, DDANFON

NEU EI 0500.
cysylltwch

a

l~rnrn~1
Camelot,
PENI5ARWAUN
Ff6n: Llanberis 871144
3

r

•
Ymwellad yr Adran Gymraeg A
Theatr Gwynedd: Ar fore'r pumed 0
Oachwedd ymwelodd yn agos i gant
o blant 0 flynyddoedd 4, 5 a 6 yr
ysgol Theatr Gwynedd. Pwrpas yr
ymweliad oedd i wylio perfformiad
o'r ddrama glasurol 'Y Gosb Ddiddial' gan Lpe de Vega a gyfieithwyd
i'r Gymraeg gan Gareth Miles.
Roedd cynhyrchiad Cwmni Theatr

a

.....

Gwynedd
yn ardderchog.
Y
cyfarwyddwr oedd Ceri Sherlock a
chynlluniwyd y set gan Geraint
Powell.
Cafwyd
perfformiad
caboledig
gan
yr
actorion.
Gobeithio/n wir y cawn gyfle i
fynychu'r theatr fel ysgol unwaith
eto yn y dyfodol agos.
BARRY JOHN THOMAS, Dosbarth 6
•

.,.

Michael Moran, Jill Bernand, Dyfan Si6n, Helen Hughes a Jerome Morgan.
Mae'r pum disgybl yma o'r chweched dosbarth yn rhag 0 broject gyda'r
Grid Cened/aethol sy'n eu noddi i fod yn ymwneud § gwaith peirianneg
drwy'r 'Engineering Council'. Maent hefyd yn cael profiad gwaith ar broject
ymarferol yn y pwerdy yn Llanberis.
Alwmlnlwm MOn: Ar y 29aln a'r
30ain 0 Oachwedd ymwelodd
disgyblion dosbarthiadau 11 a 12 A
gwaith Alwminiwm Man. Diben yr
ymweliad oedd gweld y broses 0
gynhyrchu alwmniniwm fel rhan o'r
cwrs Cemeg TGAU a l..efel-A.
Yr Wylfa: Ymwelodd set 1 a 2
blwyddyn 10 A phwerdy Wylfa ar
ddydd Mawrth y 3ydd 0 Oachwedd.
Pwrpas yr ymweliad oedd i weld sut
mae'r pwerdv'n gweithio fel rhan 0
uned 0 waith ar egi. Bydd set 3, 4 a
5 blwddyn 10 hefyd yn cael cyfle i
ymweld air gwaith ar Dachwedd
1ge9.
Cwrs Cerdd: Ar ddydd Mercher,
Tachwedd 4ydd teithiodd disgyblion

L.efel-ACerddordiaeth i/r Brifysgol ym
Mangor. Yno cynhaliwyd cwrs yn yr
Adran Gerdd oedd yn ymwneud a'u
cwrs Lefel-A.
Cynhadledd Peirianneg I', 6ed
Dosbarth ym Mangor: Yng nghanol
Hydref aeth disgyblion i gynhadledd
a drefnwyd drwy nawdd Our Prydain
0 Shotton.
Cychwynwyd gyda darlith fywiog
a diddorol gan Dr Mike Glugas 0
Brifysgol Salford ar yr amrywiol
synau ym mywyd bob dydd.
Ar wahAn i'r ddarlith cawsant gyfle
ymarferol i gynllunio dyfais i gludo
dwr dan ei bwer ei hun. Ymysg y
buddugwyr roedd lIawer 0 Ysgol
Brynrefail.

Menna Dauncy Williams, enillydd
Tlws Emma Bernard am adrodd.

Dyfed Jones, capten
Ffrangeg buddugol.

y parti

Proflad Gwalth
Y mis diwethaf bu holl ddisgyblion blwyddyn l' allan am wythnos 0
brofiad gwaith. Hoffai'r ysgol ddiolch i'r holl gyflogwyr a sefydliadau Ileal
am eu cefnogaeth a'u parodrwydd i gynorthwyo yn y cynllun gwerthfawr
hwn.

\

Un o'r psrtion bechgyn. Tydyn nhw'n heneiddio'n fuan ar 61mynd i Ysgol
Brynrefaill

•••

Louisa gyda trigolion Llys Eiddon.

....

••

.-

.- •

..

,

•

Helena yn ffarwelio § disgyblion Gwaun Gynfi.

4

Un ara/l o'r pettion bechgyn. Doedd dim athrawon fel hyn yn yr ysgol
erstalwml

Adroddodd y beirniaid Miss Haf Morris a Mr Aled Roberts iddynt gael eu
boddhau yn arw gan safod y cystadlu a lefel uchel yr ymgeiswyr.
SiOn Wyn Hughes 0 Ddeiniolen enillodd gadair yr eisteddfod gan hawlio
clod uchel am safon ei waith. Ceir cyfle i ddarllen ei waith mewn rhifyn
arall o'r Eco.
Menna Dauncy Williams enillodd Dlws Emma Bernard am adrodd gyda
Lyndsey Vaughan Parry a LI9r Si6n Roberts yn ennill y marciau uchaf am
gyfraniadau unigol i'r eisteddfod.
1Y Eilian Iwyddodd i ennlll y gwpan am gystadlaethau a gynhaliwyd
ymlaen lIaw. Llwyddodd Elidir i ennill y gwpan i'r Parti Bechgyn a'r gwaith
offerynnol, gydag Eryri yn fuddugol ar y Parti Ffrangeg.
1Y Gwyrfai fu'n fuddugol ar y sgets a'r cOr deulais ac ar ddiwedd y
dydd enillodd y gwpan am y ty gyda'r marciau uchaf.
Llongyfarchiadau i bawb fu'n cystadlu ac a gyfrannodd i Iwyddiant yr
eisteddfod.

Yn rhifyn Tachwedd o'r Eco adroddwyd am y cyngerdd a gynhaliwyd yn
Rhiw/as yn ddiweddar gan barti L/eisiau'r Gweunydd i godi arian i Gronfa
Uinos Haf. Cyf/wynwyd siec 0 £660 gan Einir Wyn Owen, arweinydd y
oent i Nia Wyn Roberts, trefnydd y gran fa. Yn y lIun hefyd mae Agnes
Spawton, Menna Jones, Mary Elliott ec Eiriona Williams, aelodau o'r parti.

Cymdeithas Addysg
y Gweithwyr

LLEISIAU
MIGNEDD

GOSOD
CERDD DANT

Mae Lleisiau Mignedd
angen Aweinydd
newydd. Os oes
diddordeb cysy lIter a
Mrs Nesta Jones, Gam
Dolbenmaen 614 neu
Mrs Katherine Davies,
Porthmadog 512332

Cwrs Undydd 0 hyfforddiant yn y grefft dan ofal
Mrs Glesni Jones yn
Ysgol Dyffryn Nantlle,
Penygroes, ddydd
Sadwrn, Rhagfyr Sed.
Manylion pellach ar gael
gan -Ifor Baines FfOn:
Penygroes 881328

YSGOL BRYNREFAIL. LLANRUG.
Nos lau, Rhagfyr 10 am 7.30.
CYNGERDD MAWREDDOG
dan Arweiniad LLION WILLIAMS
(George, C'mon Midffild)
I'if

~

q" I~~.,.
,~

.

HOGIA LLANDEGAI
Lowrt Angharad a Stephen Edwards, capteiniaid y ty buddugo/, sef
Gwyrfai.

CCR MEIBION DINAS BANGOR
(Arweinydd : James Griffiths)
GARETH ROWLANDS - BARITON
(Enillydd Cenedlaethol)
SEtNDORF ARIAN LLANRUG
(Arweinydd : Frank Boylin)
Uywydd : Mr 1010 Llywelyn Llanrug.
j

~~~~~~~~~.
~~~~~~

~~~~,

Elw tuag at Gronfa A~I Seindorf Arian Llanrug.
A/ed Griffiths, Catrin Thomas a Bryn Jones, capteiniaid Eilian, y ty a
eniffodd y gwpan am gystadfaethau a gynhaliwyd ymlaen ffaw.

5

o SIAMBAR SELWYN
Ychydig wythnosau yn 61mi ges i'r fraint a'r anrhydedd
o gael rhoi anerchiad yn y Senedd. Oedd, 'roedd o'n
brofiad diddorol ac mi ges i wrandawiad boneddigaidd
gan yr aelodau
tua 80 ohonyn nhw. 0 ia, mwy 0 gryn
dipyn na fydd yn gwrando ac yn trafod problemau
Cymru ar y Welsh Day. Hyfryd yw cael datgan hefyd na
fu raid i Gadeiryddes erfyn am 'Order, Order' drwy
gydol fy nhipyn anerchiad.
Na, peidiwch a nghamddeall i, nid
yn ffau gwerylgar San Steffan y bum
i - ond yn Senedd-dy Owain
Glyndwr ym Machynlleth, yn y clwb
UenyddoIlIwyddiannus sy'n cyfarfod
yno unwaith y mis.
Rydwi wedi sylweddoli yn ystod y
ddwy flynedd ddiwetha ma bod na
fwy 0 bobol yn mynychu cyfarfodydd
llenyddol ac eisteddfodau nag a
fyddai.
Beth ydy'r rheswm SgWIl i? Ydy
pobol wedi hen ddiflasu o'r diwedd
ar y rhaglenni gwael a chwydir i'n
cartrefi 0 grombil y set deledu?
Mi ges i'r cyfle yn ystod y rnis
hefyd 0 feirniadu
mewn dwy
eisteddfod
ym mro'r
Eco eisteddfod
bentre
Llanrug
ae
eisteddfod Gwaun Gynfi, Deiniolen,
a llawenydd oedd cael gwrando ar }
talentau Ileal disgalir yn y ddwy
steddfod.
I ddychwe1yd i'r Senedd am eiliad.
Senedd-dy Cyngor Cymdeithas
Llanddeiniolen ydy'r Cwt Band yng
Nghlwt-y-bont. Ambell dro mi fydda
i'n cyrraedd yno yn gynnar ar noson
y cyngor, a hyfrydwch pur fydd cael
gwrando ar ieueoctid Deiniolen a'r
cyieh yn ymarfer gyda'r ofIerynnau.
Rwan does gen i ddim clust
gerddorol
0 gwbl,
ond un 0

uchafbwyruiau Eisteddfod Gadeiriol
Gwaun Gynfi oedd y cystadlaethau
unawd offerynnol. Roedd pawb yn
edmygu doni au y bobl ifainc hyn.
Clod iddynnhw ae i'w hyfforddwyr.
Does ryfedd yn y byd bod Band
Deiniolen wedi bod yn fagwrfa i
'hogiau cyrn gwlad' Gorsedd y
Beirdd ers blynyddoedd.
Nid yn unig yn ein eisteddfodau
Ileal ym mrc'r Eco y mae'r talentau
ifainc hyn yn disgleirio. Hyfryd yv.
cael cyfle i wrando arnyn nhw yo
achlysurol mewn sawl eisteddfod
ledled gogledd Cymru. Talentau
lleol ym myd yr adrodd, canu, cerdd
dant ac wnh gwrs gyda'r offerynnau,
oedd yn ennill y gwobrwyon yn
Eisteddfod Gwaun Oynfi ae yn llawn
haeddu'r anrhydedd hefyd. Mae rhai
ohonynt
eisoes wedi cyrraedd
IIwyfannau ein gwyliau eenedlaethol.
o oes, mae yna ddigonedd 0 dalent
ymhlith pobol ifainc bro'r Eco, a
diolch iddyn nhw am feithrin eu
talentau a myoychu eisteddfodau
cefn gwlad Cymru mor ffyddlon.
Mae seremoniau anrhydeddu'r
beirdd a'r llenorion bob amser yn
lliwgar
ac yn urddasol
yn
eisteddfodau
Llanrug a Gwaun
Gynfi hefyd. Dylanwad y diweddar
gyn-archdderwydd,
y prifardd

Am waith
PEINTIO, ADDUR NO
a man atgyweirio oddi mewn
neu tu allan am bris rhesymol
cysyllter ag

17 BRYN TIRION

PENISARWAUN
Ffon: LLANBERIS 872421

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
Ar Agor
CANOLFAN CARPEDI

A NFA

R

9-7pm
9-7pm Sadwrn
Argau
Sui a Mercher

Oewis eang 0
Welyau Sengi a OWbl.
Oewis eang 0 '3 Piece Suites'.
Lleni 'Venetian' aLieni' Roler'.
Gwaith Contract.
5,000 Ilathen sgwar 0 garpedi

mewn stoe - allwch chi
fforddlo prynu 0 batrymau?

WAUNFAWR 291
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Gwyndaf yw hyn heb os, gan fod
seremoni cadeirio Ysgol Brynrefail yn
batrwm 0 seremoni i'w efelychu.
Calondid yw gweld y bobol ifainc yo
ymgymryd
a'r aweoau ae yn
gweinyddu seremoniau cofiadwy i'r
sawl a anrhydeddir.
Yn 01 i'r Senedd i gloi. Rydwi
newydd fod yn gwylio 'Prime
Minister Question Time' ar y teledu.
Am 'shambyls', Gweiddi, bytheirio,
chwifio papurau,
anghwrteisi,
anfoesgarwch, gwawdio - yo wir
welais i rioed griw 0 bobol
ddiwylliedig, addysgiadol a chall i
fod, yo byhafio mor anfoesgar.
A 'Madam Speaker' druan fel
rhyw hen geiliog ar ben doman yo
ceisio'i gorau glas i glochdar am
drefn.
Diolch i'r drefn ddweda i am
Senedd drefnus a diwylJiedig fel
Senedd-dy Owain Glyndwr. Pryd
cawn ni ein Senedd ein hunain yng
Nghymru d'udwch?

*

*

*

*

Cyfeiriais uchod at ddoniau disglair
Band Ieuenetid
Deiniolen.
Ma
nhw'n griw hynod 0 garedig hefyd.
Dyma lythyr a dderbyniais gan ddwy
ohonynt yo dilyn yr erthygl a
ymddangosodd yn Eco'r Wyddfa ym
mis Hydref:
Pan welsom yr errhygl yn yr &0 roedtkm yn
bmderfynol 0 gall rhyw falh 0 judlad I godi
prts I gall ptnsiluw, fnros ruu badiau
ysgrifrnnu.
Felly ar 61 meddu.-lam beth amser dyma
ni'n dod ibenderf:yniad y buastm yn gofyn i
Fand leumcnd Dtinioltn am IOcyr un. Y
cyfanfwm Q gawJOtn oeM £6. Rotddtm yn
jaJch Ulwn o'r cyfranio.d a gawsom. GobeathW
bydd yr Qlhrawan yn ysgo/i,on y Gamfna yn
falch o'r ptc/Ulu. Pob lwe i em a s;wme dda.
Alaw Mat a Jrnnu Lyn,
ar ran Seindorf Ieuenasd DmrWlln.

Diolch i bawb o'r Band a
gyfranodd ac i ysgolion Bethel,
Penisa'rwaun a Deiniolen am eu
caredigrwydd.
Diolch
hefyd i
unigolion a fynnodd gyfrannu. Mi
fydd hi'n bleser cae I mynd a'r holl
bethau ar Santaclosaidd daith i'r
Gambia. Dioleh i bawb.

DRAENOG
Glywsoch chi am y ddwy wraig
o'r fro a fu yn yr Almaen ar dalth
car Melbion
Bangor?
Tra'n
dychwelyd ar y Dong buont yn
cwyno'n arw nad oedd 'goriad eu
cabin yn ffitio. Tipyn 0 embaras
oedd darganfod wed! 'r hoD st\9ir
mai wedi bod yn ceisio agor
cwpwrdd
dillad
ar un o'r
coridorau yr oeddent!

CHWARAE'R DIAWL
Bydd Cwmni Bara Caws yn ymweld
a bro'r Eco unwaith eto pan fyddant
yn perfformio yn Ysgol Brynrefai I ar
nos Fercher, 16 Rhagfyr.
Drama wedi ei gosod yng nghanol
y bedwaredd ganrif ar bymtheg yw
'Chwarae'r Diawl', cyfnod lie roedd
ofergoeliaeth a swynion yn dal i
chwarae rhan amlwg ym mywydau
y babel.
Ar 01 ei 'hanffawd', bywyd IIwm a
chaled y wyrcws oedd yn wynebu
Ann Huws, nes iddi fynd i 'droi 0
gwmpas'
y fynwent ar Noson
Galangaea' i wybod ei thynged.
Yn 01 defod y 'Rhamanta' roedd hi
ar fin cyfarfod ei gwr bonheddig ...
Yr actorion yw: Catherine Aran,
Maldwyn John, Merlyn Jones a
Manon Prysor (sydd yn ymuno a'r
cwmni am y tro cyntaf).
Awdur 'Chwarae'r Diawl' yw Mair
Gruffydd, svdd yn aelod 0 gnewyllyn
parhaol
Bara
Caws.
Y
cyfarwyddwraig yw Sian Summers.
Dyma fydd y tro cyntaf i Sian weithio
gyda'r cwmni hefyd.
Caiff taith y Cwmni ei noddi gan
Fwrdd Datblygu Cymru 0 dan ei
gynllun Ffyniant Cetn Gwlad.
Felly,peidiwch ac oedi, archebwch
eich tocynnau
yn awr i weld
'Chwarae'r Diawl' yn eich ardal chi,
drama
addas
iawn ar gyfer
nosweithiau tywyll oer y gaeaf ...
ond cofiwch ddod a chwmpeini hefo
chi ... 1
(Nid yw'r ddrama yma yn addas i
rai 0 dan 12 oed.)

~.
Y STORFA
LLANRUG
(Richard a Meirwen
Williams)
Ffon: Caernarfon 6
Ar agor bob dydd
0' r wythnos at eich
gwasanaeth
Nid oes unrhyw dol am
ddanton order i'ch camet
yn ordal Uanrug.

Trefniadau Blodau Sych
a Ffres yn 01 eich gofyn

Alwyn a Sarah Jones

PENISARWAUN

* Danton blodau i ysbytai
a ehartrefi henoed

* Addurno capeli
ac eglwysi G Iw
ff·
h
'
a ch neu onlwc
ar gyfer prlodasau
* Blodau ar gyfer angladdau 870605

* Stoe 0 flodau ffres

am fanylion

'Un funud fach .. ?
Fi ydi'r gora am ddod 0 hyd i betha
yn ~ ni, hyd yn oed os mai fi fy hun
sy'n deud! Bag ysgol, llyfr, esgid,
oriawr, cot - mae'n nhw i gyd yn
mynd ar goll yn eu tro, a rhaid i mi
gyfaddef, rydw 1 yn un da am ddod
o hyd iddynt nhw. Pwylio sydd
angen, a meddwl a gofyn lIe gwelwyd
nhw ddwytha. Yna chwilio'n ofalus
a rywsut mae popeth yn dod i law yn
h~
neu h~ch.
Ond mae gen i ofn mod i wedi
colli'r dydd wrth chwilio am damaid
o bapur pwysig yn y tY aew yn
ddiweddar. Mi brynais i beiriant
chwarae gemau fis Chwefror dwytha,
a chadw'r cerdyn gwarant a'r
'receipt' yn ofalus mewn dror, Mi
dorrodd y peiriant yn ddiweddar,
ond diolch am hynny roedd dan
warant. Mi gawn ei drwsio am ddim.
Mi ddois 0 hyd i'r cerdyn gwarant,
a swp 0 daflenni oedd efo fo, ond
dwn i ddim eto i ble'r aeth y 'receipt'.
A heb hwnnw, medda dyn y siop
wrthyf yn ddigon clen, dydi'r
gwarant yn da i ddim. Erbyn hyn ar
01 pwyllo, a rneddwl, a gofyn Ile
gwelwyd 0 ddwytha, rydw i'n
anobeithio am weld y papur bach
sy'n profi i mi brynu'r peiriant mewn
siop arbennig ar ddyddiad arbennig.
Mor
wahanol
ydi hi efo'r
Arglwydd Iesu Grist. Mae Ef wedi
ein hannog i chwilio am ryw bethau
pwysig dros ben. Chwilio
am
berthynas a Duw. Chwilio am
faddeuant.
Cbwilio
am fywyd
newydd ynddo, a chyfeiriad newydd.
Chwilio am help i fyw. Chwilio am
obaith yn wyneb marwolaeth. Mae
dau beth yn wahanol ynglyn a'r
chwilio yma. I ddechrau mae Iesu
wedi dweud wrthym lle dylem
chwilio. Fe'i gwnaetb yn glir iawn i
ni bod yr holl bethau hyn i'w cael
ynddo Ef ei hun. Does dim rhaid
chwilio ym mhob cyfeiriad, (troi pob
dror ben i waered fel petae), gao ei
fod yn dweud wnhym am ddod ato
Ef i gael y cyfan hyn a mwy. Yr ail
beth sy'n gwneud y chwilio bwn yn
wahanol yw bod yna addewid
pendant y cawn yr hyn yr ydym yn
chwilio hwn yn wahanol yw bod yna
addewid pendant y cawn yr hyn yr
ydym
yn
chwilio
amdano.
'Gofynnwch,
a rhoddir i chwi,
ceisiwch ac fe gewch, Curweh ae fe
agorir i chwi; meddai'r Iesu wrtbym.
Mae'r Iesu yr ydym ni i chwilio
amdano yn addo ein cyfarfod, a'i roi
ei hun i ni os ceisiwn Ef a'n holl
galon.
JOHN PRITCHARD

I drin a thrwsio
pob math 0
beiriannau gwn'io

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE
40 Stryd Fawr
PORTHAETHWY
Ffon: (93) 714043
neu
Caernarfon 4520

edau,nodwyddau
ac ati mewn stoc

WAUNFAWR
Mrs Nan Roberts, Pantafon, Waunfawr
Enillwyr Clwb 300 am fls Hydref:
£40: S. a C. Jones, Bryn Awel; £25:
Mrs Pearl Williams; £10: J. A. Parry,
Llys Arfon.
Croeso adref o'r ysbyty: Bu Mrs D.
Williams, Seibiant; Mrs Lywela
Davies, Stad Tref Ellian; Mrs Irene
Roberts, Pant Teg; Mrs Marion Iwan,
Afallon; a Caryl Jones, 2 Ael-v-brvn,
yn yr ysbyty am gyfnod yn ystod y
."is diwethaf, ond mae'n braf cael eu
croesawu adref a dymuno gwellhad
buan iddynt.
Dathlu pen-blwydd: Llongyfarchiadau i LeanneMallison, Dolwar Fach,
ar gyrraedd ei phen-blwydd yn
ddeunaw oed.
Yn yr ysbyty: Anfonwn ein cofion at
Mrs J. Parry sydd yn yr ysbyty ym
Mangor ac at Mrs J. M. Spark sydd
yn gwella yn Ysbyty Eryri. Anfonwn
ein cofion a'n dymuniadau gorau am
wellhad i'r ddwy.
G1Inedigaeth: Llongyfarchiadau i

Catrin,

Stad

Croesywaun,

ar

enedigaeth merch fach, Meleri, ac i
Mr a Mrs Keller ar ddod yn daid a
•
nam.

Yr Urdd: Wrth i'r nosweithlau hir
gyrraedd mae'r Urdd yn cynnig
amrywiaeth
0 welthgareddau
i
fyrhau'r gaeaf i'r plant. Sioned Glyn
ddaeth atynt ar Hydref 28 i helpu'r
plant wneud Guto Ffowc. Bu
hwnnw'n 1I0sgi'n braf ar Dachwedd
5ed. Buom yn ffodus 0 gael noson
sych er bod 'na dipyn 0 fwd ar sgidie'
ambell i fachgen. Diolch i bawb a
helpodd ar y noson.
Gan fod y plant wedi gweithio mor
galed tuag at steddfod y pentref fe
benderfynwyd cael newid ac anelu
am y Ganolfan Hamdden i nofio r nos
Fercher, Tachwedd 11. Nofio ym
Mangor fu tri aelod 0' r Adran ar y nos
Lun cynt hefyd. Roedd Dewi Owen,
Ifan Glyn a Kim Taylor yn
cynrychloli'r Adran yn Gala Sir Eryri.
Gwnaeth y tri yn dda ac fe Iwyddodd
Kim i ennill yn y ras dull broga i
ferched dan ddeg oed. Mi fydd hi
nawr yn cynrychioli'r Adran yn y Gala
Genedlaethol yn Llanelli ym mis
Rhagfyr. Da iawn Kim. Mae yna rai
yn cynrychloli'r Adran I blant dan 12
oed nos lau, Tachwedd 19. Pob Iwc
iddynt. Mi fydd rhal o'r plant hynny
ymysg y criw fydd yn bwrw'r Sui
wedyn yng Nglan Llyn, ac maent yn
edrych ymlaen i roi cynnig ar y
bowlio deg sy' newydd agor yno.
Y Gymdeithas Lenyddol: Cafwyd
cyfarfod ar nos Lun, 16 Tachwedd,
pan gafwyd sgwrs gan Mrs Mary
Vaughan Jones ar 'Rai 0 fannau
terfysglyd y byd' y bu 0 dro i dro yn
ymweld a nhw, a dangosodd sleidiau
o fannau fel Sgwar Tiananmen a
Sarajevo. Llywyddwyd gan Mrs G.
Roberts, 1Y Hen. Bydd y cyfarfod
nesaf nos Lun, 14 Rhagfyr, pan y
disgwylir Mr Emyr Jones, Caernarlon
(Ty'n Ceunant gynt) i roi sgwrs ar
'Rhai 0 hen gymeriadau y Waun a
Betws Garmon'. Llywydd y noson
fydd Mrs Elena Wyn Jones, Hafod y
Rhug. Mae nifer dda wedi ymaelodi
y tymor hwn eto a da gweld amryw
wedi ymuno o'r newydd.
Hospig vn V Cartref: Trosglwyddodd
y Dr Sylvia Jones, Penygraig, y swm
o £373 tuag at Apal yr Hospis. Mae'r
swm yma yn cynrychioli'r elw wnaed
ar y lIyfr ' Sgyrsiau Rhodrl Prys Jones'
a dymunwn ddiolch 0 galon i Dr

Jones am ei rhodd haelionus.
Dyweddlad:
Llongyfarchiadau
a
dymuniadau gorau ar eu dyweddiad
i Dylan Rhys, mab Elen Jones a'r
diweddar Ifor Jones, Eryri Wen, a
Nia, merch Mr a Mrs leuan Hughes,
Wernas, Rhos Isaf.
Teyrnged Goffa
Carwn roi teyrnged fechan i'r
diweddar Mr R. Glyn Williams, Plas
Glyn Afon, a fu farw yn ddiweddar .
Bu yn feistr caredig lawn ac hefyd
yn fwy 0 gyfaill i mi a Dylan am dros
hanner can mlynedd. Roedd yn briod
a thad da yn ei gartref, lie y dylai
cariad gael ei amlygu gyntaf, a
chafodd yntau bob gotal gan ei dair
merch tra bu yn wael ei iechyd.
Fel y gwyr pawb fe tu'n rhedeg y
bysys gwyn ion 0 Feddgelert i Gaernarfon bob dydd am flynyddoedd
rnalth, ac yn ystod yr hat fe drefnai
dripiau. Bu'n cynnal y gwasanaeth
yma hyd at dair blynedd yn 01 ac fe
fu coiled fawr l'r Waun ar eu hOI.
Dyn busnes oedd Mr Williams.
Roedd bob amser yn siriol iawn
gyda'i gwsmeriaid
a hefyd yn
gymwynaswr.
Rhoddodd
flynyddoedd 0 waith i ddynion a
merched yr ardal ac fe allaf gofio 65
a fu yn gweithio yn Whiteways,
(llawer mwy yn 01 Humphrey
Roberts) ac mae 30 ohonynt yn fyw
heddiw. Ni fu i Mr Williams erioed
rhoi'r sac (rhoi'r cardia) i'r un
ohonynt, mynd o'u gwirfoddd ddaru
pob un - a rhai yn dod yn 01 yr
eilwaith. Rhyfedd iddo ddioddef rhai
ohonom cyhyd ag y gwnaeth yntal
Mae'r ychydig deyrnged yma gan
Dylan, Mrs Grace Dawson, a minnau
- daeth Mrs Dawson i'r swyddfa y
Whitew8Y i weithio yn svth 0' r ysgol
a bu yn conductor ar y bysys ac yn
gweithio
yn y swyddfa
yng
Nghaernarlon - rhywbeth oedd
angen ei wneud, dim ond gofyn i
Grace gan nad oedd ofn gwaith 0
gWbl arni. Dyna deyrnged fach i
Grace hefyd tra mae hi'n fyw - peth
go anghyffredin.
Mae'r tri ohonom wedi teimlo ei
golli yn fawr ac yntau mor agos i
gyrraedd ei 90 oed.
Cydymdeimlwn yn fawr a'i dair
merch a'r plant yn eu coiled 0 golli
tad a thaid caredig.
K.R.
Eisteddfod Waunfawr
Fe gafwyd Eisteddfod Iwyddiannus eto eleni gyda chystadlu
brwd, yn enwedig ymysg y plant
yng nghyfarfod y prynhawn.
Hoffal'r pwyllgor ddiolch yn fawr
i bawb am helpu yn ystod y dydd
ac am bob cefnogaeth
i'r
Eisteddfod. Bydd y canlyniadau a
pheth o'r cynnyrch lIenyddol i'w
gweld mewn Atodiad Eisteddfod
yn yr Eco nesat.
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Mrs Beryl Roberts, Erw Wen.
FfOn: e'ton. 3536
Cyngor Cymuned: Yn ystod y
cyfarfod
ym
mis
Hydref
penderfynodd
Cyngor Cymuned
Waunfawr gyfrannu £100 tuag at
weithgareddau
amrywiol
Cymdeithas Cae Chwarae'r pentref
yn ogystal A nifer 0 fudiadau yn y
Waunfawr a rhai sy'n gwasanaethu
cylch ehangach. Ar hyn 0 bryd mae'r
Cyngor Sir yn ymchwilio
am
dystiolaeth ynglyn a lein cywir IIwybr
cyhoeddus rhif 32 rhwng Bryn
Eglwys a Phlas Treflan. Dylai unrhyw
berson sy' n awyddus i roi tystiolaeth
gysylltu a'r Cytarwyddwr Priffyrdd
yng Nghaernarfon. Lleisiwyd pryder
yngl9n
chyflwr y rhan hynaf 0' r
fynwent yn arbennig wedi i'r Cyngor
gyfrannu £100 tuag at dacluso'r
adran. Bydd Cyngor Arlon yn derbyn
cwyn am ddiffyg glanhau strydoedd
y pentref a'r biniau sbwriel, ac yn sgil
hynny yr olwg fler a budr drwy'r
pent ref. Oherwydd cyflwr y palmant
cui rhwng Tryfan a Bryn Eden mae
cerddwyr yn dewis cerdded ar y
ffordd yn hytrach na wynebu'r perygl
o gerdded trwy'r tyfiant sy'n rhwystr
iddynt.
Gwasanaethau'r Capel: Disgwylir y
canlynol i wasanaethu, hyd at
ddiwedd y flwyddyn - Tachwedd
29: Parch H. Jones Parry am 2;
Rhagfyr 6: Parch W. R. Williams
(Gweinidog) am 2; 13: Parch S. O.
Hughes am 2; 20: Parch W. R.
Williams (Gweinidog) - Gwasanaeth
Nadolig ar gyfer holl deuluoedd y
pentref am 5.30.
Tynfa misol: Enillwyr tynfa misol
Cymdeithas Cae Chwarae'r pentref
oedd - £40: Glyn Evans, Modurdy
Gwalia; £20: Tom Pritchard, 10 Tai
Glangwna; £10: Ifor Hughes, Lleitior.
Cysylltwch
Clive James, Hafan,
Rhesdai Bryngwyn er mwyn ymuno
a'r dynfa.
Uongyfarchiadau i Ceri Ann Roberts,
10 Erw Wen a Manon Fflur, Lleifior,
ar au IIwyddiant yn yr Wyl Gerdd
Dant.

a

a

~~------------------~

~ CEUNANT

I....L-

__'......
1

Trysta" a Sioned Larsen,
Bodafon (Waunfawr 799)
Dlolch: Dymuna Olwen Jones, Y
Garth, ddiolch 0 galon i'w theulu am
eu gofal a'u caredigrwydd tuag atl,
ar 01 ei lIawdriniaeth, hefyd i'w
ffrindiau am y galwadau ffOn,
anrhegion a'r blodau hardd ae am y
lIu 0 gardiau; i'r Parchedig John
Morris am ei ffyddlondeb tra yn yr
ysbyty ac ar 01 dod adref ac i'r
meddyg O. P. Jones, Meddygfa
Llanberis am ei ofal. Diolch yn fawr:
Croeso adref 0 Batagonia i Ifan a
Helen Parri, Morwel - buont yno ar
eu gwylrau
yn ddiweddar
a
mwynhau eu hunain 'mas draw 'II

PLAID CYMRU

FFAIR NADOLIG
gyda Sicn Corn
yn y Ganolfan
Nos Wener, Rhagfyr 4ydd
am 6.30 p.m.

COFIVtICH
Dylai'r deunydd ar gyfer rhityn
Nadolig/lonawr
fod yn lIaw'r
Golygyddlon erbyn n08 Lun,
Rh.tilfyr 7. Dlolch amelch
cydwoilhrodiod.

~e dderbynlr unrhyw Qyfranlad a
rhoddlon I', .tondlnau
a', raffl yn
ddlolchgar. Am fwy 0 fanyllon ffonlwch
Waunfawr 444.

7

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYOD DDA
0001 WRTH

JAVED A SHAHEEN HAQ
Dymuna DAFYDD
GWENLLI A STAFF
CYFAACHION Y TYMOA
A'R DYMUNIADAU
GOAAU AM Y FLWYODYN
NEWYDD
oddi wrth
GWYN OLIVER JONES

SWYDDFA'R POST

--

YTAR
BULL INN

~:

DEINIOLEN

DEINIOLEN
Ffon: Llanberis870048

A'R STAFF

~="

Cynrychiolwyr: AMAZON GAS, RADIO RENTALS
Oiolch am eich cefnogaeth drwy'r Flwyddyn

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd
Dda i gwsmeriaid a
chyfeillion 011

N adolig Llawen
a Blwyddyn Newydd
Dda oddi umb
KEN, DAWN

Ffon: 870325 :~

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

Nadolig
Llawen a
Blwyddyn
Newydd dda
oddi wrth bawb yn

HEN

LINGTON
INN

YSGOL

iolen

LLANDDEINIOLEN

Ffon: Llanberis 870227

Cwrw bal ... - chwerw 8r

IEUAN
WILLIAMS
Glanffrwd

DEINIOLEN
Llanberis 870484
", Bysus 0 12 i 53 sedd
* Teithiau Lleol a
Thramor
* Gwaith Contract
* Telerau arbennig i
bensiynwyr, myfyrwyr
a phlant ysgol

., orau

ARAGOR
Llun - Gwener Bam - 10pm
Sadwrn 9am-10pm
Sui 10am-9pm

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA
I HOLL DDARLLENWYR ECO'R WYDDFA
oddi wrth
bawb yn

BILL, LIZ, FIONA
a RHIANNON

LATE

~STOP

SWYDDFA'R
POST

Stryd Newydd 1.-

DEINIOLEN
FfOn: 870171

FfOn: Llanberis 870283

(Ffon: Llanberis 870287)
Diolch am eich cefnogaeth yn vstod y flwyddyn

Nadolig llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

NADOLIG LLAWEN A BLWYOOYN
NEWYOO OOA I BAWS 0001 WRTH

GOL YGFEYDD t
DELEDU A FFILM

T.
's

G .
U

Tabernacl
Ffordd Deiniol

DEINIOLEN

DEINIOLEN

DEINIOLEN

•

Diolch am bob cefnogaeth trwy
gydol y flwyddyn . Nadolig
Llawen a Blwyddyn Newydd
Dda oddi wrth Pam ar holl staff

B

S

PENLAN, GALLTYFOEL,

N

DEINIOLEN

I
M

w,;)·
.. '.
A
A ':::"';i:~'.'~~:"':.:'.
I
•
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Ffon: Llanberis 872044
8

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Oda i
bawb oddi wrth

Ffon: Llanberis 872288

DIOLCH AM EICH CEFNOGAETH
YN YSTOD Y FLWYDDYN

Pigion

DEINIOLEN
W _ O. Williams, 6 Rhydfadog.
Cyfarfod Cyffredlnol y Ganolfan:
Cynhelir am 7 o'r gloch, nos Wener,
'1 Rhagfyr yn y Ganolfan. Erfynnlr
ar i gymaint a phosibl fod yn
bresennol.
Eisoes
mae'r
cymdeithasau Ileal wedi enwebu un
cynrychiolydd
0 bob mudiad
i
weithredu ar Bwyllgor Gwaith y
Ganolfan ac yn ystod y cyfarfod
etholir chwech enw o'r enwau
uchod. Atgoffir
hoi I drigolion
Deiniolen a'r cylch fod yn rhaid, yn
61y cyfansoddiad, gael swyddogion
i'r Pwyllgor Gwaith o'r mudiadau
Ileoi. Felly, dewch yn lIu i'r cyfarlod
er mwyn dangos ein bod angen
defnydd cyson o'r Ganolfan.
Merehed y Wawr: Daeth Mrs
Rhianwen Roberts, Bangor, ein IsIywydd Cenedlethol atom a chafwyd
nOSOhddifyr ganddi yn 56n am ' lie
y Ferch mewn llenyddiaeth'.
Diolwych iddi gan Mrs Buddug Jones
a lona Richards.
Clwb Endlr: Cafwyd cyfarfod ar 20
Hydref, pryd y cynhaliwyd oedfa 0
Ddiolchgarwch dan ofal Mrs Buddug
Jones. Cymerwydrhan gan Mrs
Buddug Jones, Mrs Beti W. Davies,
Mrs Jane Jones, Mrs Megan P.
Morris, Miss Jean Moeller a Mrs
Eirlys ll. Jones. Gwesteion y te oedd
Mrs Ellen Williams, Mrs Jane C.
Hughes a Mrs Glenys Williams.
Rhoddwyd y raffl gan Mrs Jane C.
Hughes a'r enillydd oedd Mrs Dolly
Brown.
Cyngor
Eglwysi
Deinlolen
Gwasanaethau
mis
Rhagfyr:
Prynhawn Sui, Rhagfyr 13, yn
Ebeneser am 2 bydd gwasanaeth
gan blant Ysgol Gwaun Gynfi. Bore'r
Nadolig, yn Eglwys llandinorwig am
10 bydd Gwasanaeth Cymundeb 0
dan ofal y Parchg Tegid Roberts.
Undeb y Mamau: Cynhallwyd
cyfarfod
ar 4 Tachwedd dan
Iywyddiaeth y Parchg Tegid Roberts.
Cafwyd noson ddifyr yng nghwmni
y Parchg G. Trefor Jones 0 Fangor yn
siarad am ei waith fel Caplan Ysbyty
Gwynedd. Diolchwyd iddo gan Mrs
Jennie Williams. Gwesteion y te oedd
Miss Jean Moeller a Mrs Pat Hayers.
Yn ein cyfarfod nesaf, 2 Rhagfyr,
byddwn yn cynnal noson Moes a
Phryn ac fe fydd yr elw tueg at
Ysbyty St luc.
Ysgol
Felthrin:
Cynhaliwyd
Eisteddfod Gwayn Gynfi ar 30 a 31
Hydref. Roedd plant bach yr Ysgol
Feithrin wedi bod yn brysur ers rhai
wythnosau yn dysgu eu gwaith, yn

FfOn: 871259

arlunio a gwneud gwaith Ilaw.
Dyma'r canlyniadau - Gwaith lIaw:
1, Gwenllian; 2, Sioned Mair; 3,
Sarah. Arlunio: 1, Nidian Caffo; 2,
SiOn; 3, Bedwyr. Unawd: 1, Manon;
2, David 8 Bedwyr; 3, lola a Nidian
Caffo. Adrodd: 1, David; 2, Bedwyr;
3, Nidian Caffo. llongyfarchiadau i'r
plant i gyd am wneud eu gwaith mor
arbennig 0 dda. Diolch i Anti Val, Anti
SiAn, Anti Nicola ac Anti Elan am eu
dysgu, ac hefyd i Annette Brvn Parri
am ei chyfraniad.
Cynhaliwyd Noson llin Gwyllt yn
yr Ysgol Feithrin a chafwyd noson
Iwyddiannus
iawn.
Dymuna'r
pwyllgor ddiolch am bob cefnogaeth.
Dioleh: Dymuna Mrs Nellie Hughes
ddiolch 0 galon i'r holl berthnasau,
cyfeillion a chymdogion am yr holl
garedigrwydd a dderbyniodd tra vn
yr ysbyty ac wedi dod adref. Diolch
yn fawr iawn.
Teyrnged Goffa i Gareth Wyn Jones,
Fferm y Gamedd, O&lnlolena hunodd
ar 24 Medi, yn ddwy a deuqam oed
Roedd Gareth yn berchen ar bsdatr
rhinwedd
a'i gwnai yn aelod
gwerthfawr o'r gymdeithas. Roedd
yn wr, yn dad, yn lafurwr gonest
iawn, ac yn gymydog rhwydd ei
gymwynas pan fyddai rhywun mewn
angen. Gweithiodd Gareth a'i wraig
annwyl, Marella, yn eiddgar i fagu tri
o blant, sef Cemlyn, Kelvin a Karren,
ac i Iwyddo yn eu busnes tfermio.
Roedd gan Gareth ofn i funud fynd
haibio heb iddo aHu wneud ei
ddyletswydd:
011el fryd oedd bod yn ddlwyd,
Ni wyddal hyd addewld,
Am gwblhau ei walth 1 gyd,
Ahag ofn el ddwyn i weryd.
Er y lIafur, er y IIwyddo,
Fe ddaeth storom ae ysbeiho,
Er mewn galar wedi'r olwyfo,
Heulwen ddaw dros orwel eto.

Cynhaliwyd cyfarfod angladdol
Gareth yng Nghapel Cefn-y-waun ar
30 Medi. Roedd maint y gynulleidfa,
a chyfeiliant Mrs Margaret Cynfi
Gruffydd i'r emynau, yn tystio pa
mor boblogaidd
oedd Gareth.
Cafwyd teyrngedau haeddiannol gan
y Parchedigion John Pritchard a
Gwynfor Williams cyn iddo gael ei
gyflwyno i'r Greawdwr.
Rhoddwyd ei weddillion I orffwys
ym Mynwent Macpelah.
Wedi'r cwrdd a'r cyflwyno - a'j roddi
Mewn bedd i orffwyso,
Taenwyd yn dyner trosto
Brldd glan ei anwylef fro.
D. W MORRIS.Cefn Coch.

0 Atgofion
gan D. Morris Jones, Deiniolen
Dathlodd Dei Morris Jones ei ben-blwydd yn naw deg
oed yn ystod mis Tachwedd, ac anfonodd bigion o'i
atgofion am fywyd yn Neiniolen a'r cyleh dros y cyfnod
hwnnw. Cafodd ei eni yn Stryd Tabernael, gan fynychu'r
ysgolleol
'ddaru ml rioed gom dlwrnod o'r ysgol.
Cefaillyfr am £y mbresenoldeb yn y tIwyddyn gyntaf,
medal am yr ail, ae erbyn y bymed, watch!'
Gadawodd yr ysgol yn 13 oed i
ddechrau gweithio yn y chwarel, a'r
orchwyl fwyaf oedd 'gwisgo troWsus
llaes am y tro cyntaf" Yn 01 ei
gyfaddefiad ei hun, 'do' ni ddim yn
licio 'n y chsoaral, ac mi es at y
ffarmum'. Ond yn 01 i'r chwarel
fuodd hi. Cofia ambell i gyfarfod
'ymadae1' yn y caban. Bachgen ifanc
o Frynrefail yn penderfynu mudo i'r
Merida. Cynnal cyfarfod 'madal iddo
fo. Tom Lewisyn cbuara'r jfidiJ afinna
hefo organ geg. John P. yn adrodd.
Yna) llywydd y caban yn rhoi

,/

...

anerchiad, ac yn siarsio'r hogyn ifanc
1 fynd i dorri ei wallt cyn mudo. 'Grot
ydi'r gosrynfan'ma)
ond mae'n bunt
yn Mericia~
Mae'n cofio ocsiwn llestri yn y
Bani, a'r ocsiwniar yn cnocio Ilestri
yn erbyn ei gilydd i brofi fod swn da
iddyn nhw. Cofio un ocsiumidr yn dal

chamber pot mawr i fyny, a bummu'r
floda' i gyd. 'Dyma i ti forgan, Man)'
Mr Dewi Jones, 8 Bro Deiniol ar
medda fo, 'a hynny a", swat a chwech ~ achlysur ei benblwydd yn 90 oed.
'Wna', ddim byd a fo,' atebodd
Man', 'mae o'n rhy sumllyd;
Morris - a'r manijar fyddai'n cael
'Ddim panfydd o'n llaum!' oedd ateb hawlio'r tail i'w ardd. Mae'n cofio
unwaith i Syr Michael Duff ddod i'r
parod yr ocsiumuir.
Fe fyddai 'n gem gan blant yn y chwarel, a mynnu cael mynd i fyny
cyfnod cynnar i roi pinnau ar ffurf i dop y gwaith mewn wagan. 'Tair
Ilond wagan 0 dail ceffyl oedd y ballast
croes ar lein y chwarel er mwyn i'r
er mwyn codi Syr Michael a Joni Lloyd
tren eu g\\'asgu'n un. Os byddai'r
drerl'ar)on eu gweld, byddai'n pledu'r y "zani,iar i'r cop. Tomos Owen 0
plant hefo darnau man 0 10. Roedd Ddetniolen oedd y breciwr ar y run.
ambell un yn casglu'r glo a'i gario Roedd Joni Lloyd yn gwybod enwau
adref. Cofia Dei Morris am y ffrae pawb yn y cmoorel) ac ar y ffordd ijyny,
gafodd gan ei fam oherwydd iddi
dyma ofyn 'Tomos Owen) does gen ti
dyblO ei fod wedi bod yn dwyn glo! ddim i'w ddweud heddiw?'
tOes) sY7j' medda Tomos Owen:
Mae'n cofio hefyd am un hen wag
yn mynd at fanijar y chwarel i gynrug 'wnes l rioed feddwl y basa eachu ceffyl
am waith rhyw hen facbgen oedd yn codi dau Wr bonheddig mor uchel.'
wed! ymddeol. Doedd y creadur
hwnnw ddim wedi gwneud fawr 0
waith yn y blynyddoedd diwethaf,
ond fe'j cadwyd }rmJaeni oedran teg.
Gwaith yr henwr hwnnw oedd y wag
eisiau. 'Oes 'na obalch i mi gael hen
Job .... syr?' Y man'lar yn ateb: 'W'e/

a deud y gwir, doedd 0 ddim yn gwneud
dim gwaith! Ar unwaith, meddai'r hen
wag: 'Rh)'fJJ J'oban fel 'na oedd gen I
mewn golwg, syr~
Roedd ceffylau 'n cael eu cadw yn
y chwarel yng nghyfnod cynnar Dei

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i chi 011
oddi wrth Tim, Jackie a phawb yng

EISTEDDFOD GWAUN GYNFI
Cynhaliwyd degfad Eisteddfod
flynyddol Gwaun Gynfi ar Hydraf
30 a 31, ae unwaith eto bu ynddi
wledd
0 gystadlu.
Bydd y
canlynladau a pheth o'r cynnyrch
lIanyddol j'w gweld mawn Atodiad
Eisteddfod arbennlg yn yr feo
nesaf a fydd yn dod o'r Wasg cyn
y Nadollg. 8ydd ynddo ddigon I
gnol eil drosto cyn daw', lIyfrau
newydd o'r hOlan 'dolig.

•

NGORSAF BETROL

DEINIOLEN

DEINIOLEN. Ffon: Llanberis 871521
Ar agor 7 a.m. - 9 p.m. bob diwrnod
Petrol. Disel. NwyCalor. Glo • Cylchgronnau

•

Papurau Newydd • Cardiau Penblwydd
Wyau • Nwyddau Groser • Melysion

Diolch am eich cefnogaeth drwy'r flwyddyn
Cyfle i ennill £10 bob wythnos i bawb sy'n prynu petrol

•

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Oda i chwi 011

GWASANAETHAU
TElEDU
Fton: llanberis 870545
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PANTVCEUBREN

MAE
Mae amryw 0 ffynhonnau adnabyddus 0 fewn y fro, a
bron pob un ohonynt wedi ennill enwogrwydd oherwydd
eu rhinweddau meddyginiaethol.
Mae'n debyg mai'r
enwoeaf a'r fwyaf adnabyddus yw Ffynnon Cegin Arthur,
ger Penisarwaun. Yn 01hen goel, credir fod y dWr yn hon
yn llifo 0 gegin y Brenin Arthur, ac mai'r braster o'r
cigoedd sy'n nofio ar wyneb y d~. Sefydlwyd diwydiant
potelu'r
d'\\rr yn ystod y ganrif
ddiwethaf,
ac
ysgrifennwyd llyfryn am y meddyginiaetbau
i'w cael 0
ddWr y ffynnon gan feddyg 0 Gaernarfon.
Yn yr un modd, roedd Ffynnon
Gannon ar lethrau Moel Smytho
uwehben dyffryn afon Gwyrfai yn
ffynnon iachaol, gyda chred fod y
dWr ohoni yo gallu gwella'r erydcymalau Beunrhyw afiechyd arall yo
effeithio ar y croen. Roedd Ffynnon
Ddeiniolen
ger hen gapel y
Rhydfawr, rhyw filltir 0 eglwys plwyf
Llanddeiniolen yo enwog am y ffaith
fod y dWr yn rhoi gwellbad i'r erydcymalau hefyd.
Yo Nant Peris roedd Ffynnon
Pens, neu Ffynnon y Sant fel y gelwir
hi weithiau. Yn 01hen chwedl, roedd
pysgodyo yn byw yo y ffynnon hon,
ae yr oedd gwyddanes yo gallu
ciarogan y dyfodol drwy astudio
symudiad y pysgodyn yn y dwr, Coel
arall yngl9n 4'r pysgodyn oedd fod
y sawl a'i gwelai yn eaellwe dda, ond
os nad oedd y pysgodyn yn dangos
ei hun, yna anlwe fyddai'n debygol
o ddod iran y person hwnnw. Mae'n
amlwg fod i'r fIynnoo hon hefyd
rinweddau
meddygioiaethol,
oherwydd, yn y ddeuoawfed ganrif
eofnodir fod dicithriaid a ymwe1ai a'r
ffynnon yn offrymu arian, a gyda'r
arian hwnnw y telid cyflog Clerc y
Plwyf yn flynyddol ar ddydd Uun y
Pasg.
Y mae Myrddin Fardd yn Uen
Gwerin Sir Gaemarfon yn son am
Ffynnoo Chwerthin 'gerIlaw pentref
Uanberis'. Anodd gwybod ai cyfeirio
at bentref presennol Uanberis a wna
ynteu at Nant Peris (yr 'hen'
I .anberis). Cred rhai mai ym mhlwyf
lianddeiniolen y mae'r ffynnon hon.
Mae'n amlwg nad ffynnon iachaol
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mohoni. Roedd yn llawn 0 binnau yn
01 pob son, a'r rheini wedi eu taflu
imewn iddi gan dair gwrach oedd yn
eu defnyddio ifelltithio. Roedd plant
yr ardal yn eael eu siarsio i gadw
draw o'r ffynnon, ae ni fyddai'r
dynion mwyaf eofn yn meiddio
gosod pen en bys yn oWr y ffynnon
rhag ofn i rhyw anfIawd ddigwydd
iddynt.
Dywedir mai'r rheswm am roi'r
enw hwn i'r fiynnon oedd ei bod yo
sefyll yng oghanol cors neu siglen, a
phob tro y byddai rhywun yo cyrchu
tuat ati, byddai'r dWr yn y gors ae yn
y ffynnon yo byrlymu i'r wyneb gan
wneud swn tebyg i chwerthin distaw,
I'r rhai fyddai'n mentto ati, byddai'r
sWn ehwerthin yn peri iddynt welwi
ae i'w coesau grynu gan ofn.
Ond ble roedd (ble mae) y
fIynnon? Oes rhywun yn gwybod?
Anfonwch wybodaetb neu cysylltwch
ami: Dafydd Whiteside Thomas,
Bron y Nant, Uanrug (Caemarfon
3515).

Y cyfeiriad cyntaf a welais iato yw
mewn dogfen yn dyddio 0 1696.
Mae'r ddogfen honno yn rhestru
eiddo Stad y Faenol, ac mae'n nodi
mai dyn o'r enw Morris Owen oedd
y tenant yr adeg hynny. Mae dogfen
debyg yn nod mai Rowland Morris
oedd y tenant erbyn 1708. Yn 01 y
drefn arferol 0 enwi plant adeg hynny
gellir dyfalu bod y Rowland Morris
yma yn fab i'r Morris Owen oedd
yno yn 1696 ond ni ellir profi hynny
ar hyn 0 bryd. Mae eofrestrau eglwys
Uanberis yn cyfnodi bod Rowland
Morris wedi priodi merch o'r enw
Lowri Ellis yo 1710, a cheir eofnod
yno hefyd 0 fedyddio nifer o'u plant.
Roedd tir Pantyceubren
yo
yrnestyn i lawr at Ian Llyn Peris, ae
fel mae Dafydd yo awgrymu, roedd
hawliau pori yn ymesryn i rannau
uehaf Elidir. Ar un ochr iddo roedd
y fling rhwng plwyfi Uanberis a
Llanddeiniolen, a thir Glan y Bala.
Ar yr oehr arall roedd tir Garreg
Wen.
Bu Lowri a Rowland yn byw yno
hyd eu marw, Rowland yn 1749 a
Lowri yn 1764. Priododd mereh
iddynt, Anne, a gWr o'r enw William
Jones, a bu'r ddau ohonynt yn byw
ym Mhenrallt, Faehwen. Yr Anne
yma oedd fy hen, hen, hen, hen, hen,
hen nain i, ae fe welweh 0 ble y daw
fy niddordeb yn y teulu.
Ond, yn 01 i Banryceubren.
Dilynwyd Rowland fel tenant gan ei
fab Morris Rowland, Bu efyn briod
ddwywaith, ae mae dogfen ddiddorol
yn ymwneud a'j ail briodas wedi ei
diogelu ymhlith papurau Rumsey
Williams, cyfreithiwr 0 Gaemarfon
yn ystod y cyfnod hwnnw. Mae ar
£furf cytundeb ae fe'j harwyddwyd
ddau ddiwmod cyn y briodas. Mae'n
amlwg fod mab i Morris Rowland
(yntau hefyd yo Rowland Morris fel ei daid) yo fud a byddar, ae mae'r
ddogfeo yo diogelu ei hawl ef i ran
o eiddo ei dad pe bai Morris yn
marw cyn ei wraig! Pan fu farw
Morris yn 1806, nid oes son yn ei
ewyllys am Rowla.nd, a rhaid dyfalu
iddo faIW cyn ei dad. Mae lle igredu

fod Morris oddeutu 90 pan fu farw.
Bu ef a'i dad yn denantiaid
Pantyceubren
am bron i gan
mlynedd rhyngddynt.
Etifeddwyd tenantiaeth
Pantyceubren gan ei ferch Anne, ond ei
gWr Morgan Jones sy'n ymddangos
fel y tenant yn llyfrau'r Faenol.
Mae'o debyg bod eiddo merched yn
mynd yo gyfreithiol i'w gWr yn y
cyfnod
hwnnw.
Ymhen
rhai
blynyddoedd
dilyowyd Morgan
Jones fel tenant gan ei fab, John
Morgan,
ond
roedd
oes
Panryceubren yn dirwyn i ben.
Roedd hanner cyntaf y ganrif
ddiwethaf yn gyfnod 0 ehangu yn
hanes chwarel Dioorwig
fel y
cynyddai'r galw am leehi drwy'r
wlad. Yn llyfrau rhen 1833 mae yna
nodyn gyferbyn a Pant-y-ceubren yo
cofnodi fod y rhent yn lleihau am fod
rhan 0 dir y ryddyn wedi ei feddiannu gao. y chwarel. Erbyn 1840 roedd
John Morgan wedi cael tyddyn arall,
Cellihirbant, gao y Faenol, ae mae'n
debyg fod y rhan fwyaf 0 dir Pant-yeeubren wedi diflannu erbyn hynny.
Daw'r cyfeiriad olaf at y tyddyn yo
1842 ple y nodir ei fod wedi ei roi Cat
ddefnydd y Chwarel'. Nid oes
cyfeiriad ate ar 01 hynny.
Mae Emyr Jones yo Canrif y
ChwareZwr yo rhestru enwau ponciau
Chwarel Dinorwig, ae yo eu plith y
mae Pone Pant-y-ceubren a Sine
Pant-y-ceubren. A ellir Ileoli rhain
heddiw? Mae'o debyg eu bod yn
nodi'n bur gywir ble y safai'r hen
dyddyn ganrif a hanner yn 01.A beth
am hanes diweddar y teuIu? Oes
rhywun a all roi mwy 0 wybodaeth
amdaoynt.

Emyr Jones
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DRAENOG
Sut aeth jympyr athro ysgol
uwchradd i bin sbwriel?
EfaUal mal'r gofalwr roddodd
hi ynddo gaD. ei ch
am
racsyn 0 ddllledyn a adawyd ar
lawr y Neuadd!

Swper rhamantus i
ddau
Cinio hamddenol
Sgwrs hefo ffrindia u
dros baned goffi
Brecwast, cinio neu
swper busnes
Parti dathlu
Cinio Dydd SuI i'r
teulu
Gwledd brodas
fythgofiadwy
Sauna, nofio, ystafell
ffitrwydd
Ymlacio ym mar y
llyfrgell

°

Y salon uchaf am brisiau rhesymol iawn.
I glywed mwy Ffoniwch 673366 a gofynnwch am Maggie
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Yn ei golofh 'Chwilota' Mis diwethaf roedd Dafydd yn eyfeirio
at Ty'n-y-eoed. Roedd yo amau ei Cod yo sefyll rhywle rhWDg
Glan y Bala, Hafodty a Pant y Ceubren. G\\ryr y rban fwyaf
ohonom am Glan y Bala a'r Hafodty gan eu bod yn dal i sefyll
hyd heddiw. Ond 'sgwn i faint ohonoch sy'n gwybod unrhyw
beth am banes Pantyeeubren. Priny gall neb ohonoch honnl
i ehwi el weld gan iddo ddltlannu ganrif a hanner union yo
01. Ae os dywedaf wrtbyeh el fod yo arfer sefyll gyferbyo A
Chwmn Eilir, yr oehr bellaf i Lyn Peris, fe sylweddolwch yo
syth beth fu ei dynged. Fe ddJf1anodd wrth i ehwarel Dinorwig
dyfu ac ehangu yng nghanol y ganrif ddiwethaf.

IWA..'1 ROBERTS

---.
.

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

44 Glanffynnon
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Gwerthu, Trwsio
Trin Cyrff
H.P. ar gael

BETHEL
Geraint Elis, Cilgeran. FfOn: Fellnheli 670726

Urdd: Cafwyd Noson Guto Ffowc
lwvddiannus eto eleni gyda nifer dda
o bobl yn mwynhau y tan gwyllt,
cwpan 0 gawl a chwn poeth. Diolch
i bawb a gefnogodd y noson.
Yn ystod gwyliau hanner tvrnor bu
rhal 0 blant y gangen leol yn casglu
o d9 i d9 at gronfa Adran Eryri 0' r
Urdd ac fe gaslwyd cyfanswm 0
£57.05, sef Kelly, Cheryl a Julie:
£5.50; Ellen, Eleri a Gwenan: £4.00;
Dewi, Dylan a Meilyr: £21.25;
Jennifer a Manon: £4.04; Meleri a
Nia: £8.54; Anest a Ffion: £12.65. Bu
rhai o'r swyddogion a rhieni yn
casglu ar strydoedd Caernarlon
hefyd gan wneud holl gyfanswm
Bethel i Bwyllgor Eryri yn £123.71.
Llwyddiant ddaeth i dim p!l-rwyd
dan 12 oed wrth iddynt gyrraedd y
rownd derfynol mewn cystadleuaeth
ym Mangor yn ddiweddar. Bu nifer
o'r plant yn cystadlu yn y Gala Nofio
eto ym Mangor, ac fe ddaeth Owain
SiOn Williams yn ail yn y ras cefn.
Cymdelthas
Lenyddol Undebol:
Agorwyd rhaglen y gaeaf yng
nghwmni Dyfan Roberts, Uanrug.
Cafwyd noson ddifyr lawn ganddo
yn sOn am ei waith fel diddanwr
IIwyfan, radio a theledu. Myrddin ap
Dafydd, Llanrwst - bardd cadeiriol
Eisteddfod Genedlaethol 1990 oedd yn siarad yn yr ail gyfarlod a
threfnwyd
y noson yma gyda
chefnogaeth
Cymdeithas
Celfyddydau Gogledd Cymru.
Naws Nadoligaidd fydd i'r cyfarfod
nesaf ar 15 Rhagfyr yn Festri Bethel,
yng nghwmni aelodau'r Gymdeithas.
Bydd paned a mins pei i bawb sy'n
troi i mewn.
Sui y Cofio: Fore Sui y Cofio ger y
Gofeb, tu allan i'r Ysgol, daeth
cynulliad da ynghyd i'r gwasanaeth
cofio. Arweinlwyd y gwasanaeth yn
urddasol gan Mr Cledwyn Williams,
Llanrug. Yn cynorthwyo yr oedd 14
o blant hyn o'r Ysgol Gynradd, rhai
ohonynt yn darllen, ac eraill yn gosod
eroes syml er cof am bob un sydd a'i
enw ar y Gofeb.
Sylwyd bod lIawer iawn 0 waith
tacluso wedi ei wneud 0 amgylch y
Gofeb cyn y diwrnod. Lie bu coed a
IIwyni yn awr mae slabiau eoncrid
lIyfn, ac ar un ochr mae rhimyn 0 dir
pie y geilid plannu ychydig 0
blanhigion dethol. Gall yr ardal
ddiolch i'r gwirfoddolwyr canlynol
am hyn oil, sef Mri D. Harrison,
Maldwyn Hughes, Robert Hughes,
Hugh Roberts a Deiniol Williams.
Clwb y Rhos: Nos Lun, 9 Tachwedd,
aeth aelodau'r Clwb I Fangor I weld
canolfan y BBC ym Mryn Meirion.
Cafwyd noson ddifyr jawn yn gweld
y stiwdio deledu, nifer 0 stiwdios
radio a'r swyddfeydd. Diolchwyd i Mr
Alun Evans am ei groeso gan y
cadeirydd Mr Robin Jones.
Marched y Wawr: Cynhaliwyd
cyfarfod mis Tachwedd 0'r gangen yn
neuadd yr Ysgol Gynradd dan
Iywyddiaeth Mrs Rhian Hughes, y
lIywydd. Llongyfarchwyd Meilir, mab
Mrs Malr Read, ac Aled, mab Mrs
Gwyneth Jones, 8r eu IIwyddiant ar
y teledu yn ddiweddar. Dymunwyd
yn dda i Mrs Mary Griffiths yn ai
chartref newydd gan obelthio y bydd
yn hapus iawn yno.
Daeth cynifer dda o'r aelodau
ynghyd i wrando ar Mrs Margaret
Griffiths, Caerhun, yn sOnam goginio

a bwydydd Fictorianaidd. Roedd
digon 0 hwyl wrth flasu'r bwydydd
amrywiol ar y diwedd. Dlolehwyd i
Mrs Griffiths ar ran y gangen gan Mrs
Eirlys Williams. Y gwestwragedd
oedd Mrs Nan Rowlands, Mrs Enid
Williams, Mrs Linda Hughes a Mrs
Joyce Gaffey. Enillwyd y raffl gan
Mrs Lynwen Morris a chystadleuaeth
y mis gan Mrs Eirlys Williams.
Cynhelir cinio Nadolig y gangen
yng Ngwesty Gwynedd, Llanberis, ar
9 Rhagfyr. Enwau ac arian i Rhian
Hughes, Ann Lewis neu Wnedy Grail
cyn y 1 Rhagfyr, os gwelwch yn dda.
Enillwyr Clwb 200 am fls Hydref £20: Manon Gwynedd, Cadnant
(214); £10: Idris Jones, Tyddyn Oer
(115); £5: Collwyn Williams, Elan
(101); Aled Morris, 2 Cefn Cynrig
(137); Oscar Evans, Swyn Eryri (39);
Jean Williams, Pen LOn (2); Nora
Parry, 11 Tan-v-buarth (4); Richard
Parry, 4 Rhos Lan (34); Ann Mercer,
Roslyn (165); Gwynfor Morris, Treflys
(196).
Raffl Nadollg: Mae pwyllgor y
Neuadd wedi trefnu raffl Nadolig
gyda nifer 0 wobrau. Bydd y raffl yn
cael ei thynnu mewn noson swydd
wedi ei threfnu i agor y neuadd
newydd hir ddisgwyledig ar 16
Rhagfyr.
Newyddion
yr Ysgol Gynradd:
Cafwyd mis prysur arall yn yr ysgol.
Bu Nyrs Beti Parry yn sgwrsio a
phi ant y dosbarth dechrau ar 'Myfi
ty hun', sef thema'r dosbarth am y
tymor.
Fel rhan o'u gweithgaredd yn y
dyniaethau bu plant blwyddyn 4 a 5
gyda Miss Lowri P. Roberts yng
ngharchar a chastell Biwmares.
Cymrodd nifer 0 blant blwyddyn 6
ran yng ngwasanaeth Sui y Cofio ger
y Goteb. Fel arfer rhoddwyd croes i
gofio am bob un sydd a'u henwau
•
arnl.
Ers rhai wythnosau bellach mae
tair 0 tyfyrwyr o'r Coleg Normal ar
ymarfer dysgu yn yr ysgol. Mae'n
braf iawn cael cwmni Mrs Seiriol Roe,
Miss Helen Jones a Mrs Helen
Edwards, a dymunir y gorau iddynt
i/r dyfodol.
Dyddiadau i'w cofio 0 hyn i'r
Nadolig - Rhagfyr 3: Ffair Lyfrau yn
yr ysgol 0 2-4 p.m. a 6-8 p.m.;8:
Gwasanaeth Carolau yng Nghapel
Cysegr; 15: y babanod yn ymweld a'r
Pantomeim yn Theatr Gwynedd yn
ystOQ y bore; 16: yr Adran lau yn
ymweld a'r Pantomeim yn y bore; 18:
yr ysgol yn cau am wyliau'r Nadolig;
20: rhal 0 blant yr AcIran lau yn
cymryd rhan yng ngwasanaeth
Carolau Merched y Wawr yng
Nghapel y Cysegr.
Enillwyr Clwb 100 yr Ysgol am fis
Tachwedd - £20: Margaret Garnett,
1 Rhos Alun; £15: Eifion Watkins,
Henllan, Y Waunfawr; £10: Sulwen
Thomas, 1 Stad Eryri; £5: Pat Jones,
Cae Coch, Brynrefail; £3: Aled V.
Roberts, Gwynfryn.
Cymdeithas Rhieni ac Athrawon:
mewn cyfarfod
yn ddlweddar
dewiswyd swyddogion y gymdeithas
am y flwyddyn. Dewiswyd SiAn
Robinson yn y gadair: SiAn Jonas yn
is-gadeirydd;
Enid Williams yn
ysgrifenyddes a Gwilym Williams yn
drysorydd.
Trefnwyd Raffl Nadolig i gasglu
arian i Gronfa'r Ysgol. Bydd y

tocynnau ar gael yn vstoo y dyddiau
nesaf.
Clwb Ffermwyr leuainc Caernarfon:
Rhyl oedd man cyfarfod y Clwb ar
nos Fawrth, 20 Hydref. Aeth yr
aelodau yno i chwarae Ten Pin
Bowling ac yna i'r 'Ouazar', sef gAm
A gwn laser. Cafwyd noson ddiddorol
dros ben a mwynhaodd pawb eu
hunain er mai isel lawn oedd sgOr
rhai ohonom yn y ddwy gAmll
Mr Williams 0 Garmel ddaeth i'r
Clwb ar nos Fawrth, 27 Hydref,
gyda'i fodelau 0 hen beiriannau fferm
fel trol, belar a pheiriant dyrnu.
Roeddynt i gyd wedi eu gwneud i
raddfa ac 0 han ddarnau. Cafodd yr
aelodau gyfle i weld y dyrnwr yn
gweithio
gan wneud
byrnau.
Treuliwyd noson gofiadwy yng
nghwmni Mr Williams.
Sieidiau 0' r 1I0ng hwyliau Sir
Winston Churchill oedd gennym ar 3
Tachwedd. Bethan Jones, Fachell,
oedd yr eneth ddewr a dreuliodd
bythefnos ar y 1I0nghwyliau yma yn
ystod mis Ebrill a Mai eleni. Roadd yn
amlwg o'r sleidiau bod Bethan wedi
cael amser bythgofiadwy. Hwyliwyd
i Ffraine ae Iwerddon yn ystod yr
amsar a bu'n rhaid dringo i ben y
mast - roedd yn edrych yn uchel 0' r
lIun - heb sOnam ei ddrinqol Trwy'r
mudiad roedd Bethan wedi cael y
cyfle hwn i fynd i hwylio ac
annogodd eraill i ymgeisio am wyliau
drwy'r Ffermwyr leuaine.
Dydd Sui, 8 Tachwedd, aeth Elwyn
a Tudur i osod torch wrth y Gofeb ym
Methel ar ran y Cwb. Diolch iddynt
am fod mor barod i ymgymryd a
gwahanol ofynion.
Noson 0 dan ofal Myfanwy, yr
arweinydd,
a gawsom
ar 10
Tachwedd. Cafodd yr aelodau eu
rhannu yn dimau a eymryd eu twrn
i dynnu lIuniau a gweddill y tim yn
dyfalu beth oedd y lIun. Roedd rhai
lIuniau yn werth eu gweld.
Cystadleuaeth Sir: cynhaliwyd
nifer 0 gystadlaethau yn ystod y mis
diwethaf. Chwilog a Llangybi oedd
cyrchfan
beirniadu
gwartheg
Limosein a gwartheg godro ar 24
Hydraf. Eurwyn, Aled, Tudur a Rhys
fu'n beirniadu'r
Limousein ae
Eurwyn, Aled, Arwel a Meilyr ar y
gwartheg godro. Daeth Tudur yn ail
dan 18 oed.
Dydd Sadwrn,
31 Hydref,
cynhaliwyd cystadleuaath Sgiliau
Fferm yng Nglynllifon. Aeth Eurwyn
yno i weldio ac Arwel i drin y tractor.
Ni ddaethant i'r brig ond mwynhaodd
y ddau y profiad gan mai dyma'r tro
cyntaf i'r gystadleuaeth yma gael ei
chynnal yn y ffurl yma.
Glynlljfon oedd eyrchfan y tim
gwybodaeth
gyffredinol
hefyd.
Elwyn, Arwel, Sara a Menna oedd yn
cynrychioli'r Clwb. Ni ddaethant i'r
brig ond diolch iddynt am fod mor
barod i wirfoddoli i'n eynrychioli.

Cyngerdd Mawreddog: Fe'l eynhellr
yn Ysgol Brynrefail ar nos lau, 10
Rhagfyr, am 7.30 o'r gloch. Llion
Williams (George 0 C'mon Midffild)
fydd yn arwain y noson, gyda
Seindorf Llanrug, COrMeibion Dinas
Bangor, Gareth Rowlands (Bariton) a
Hogia' Llandegai yn cymryd rhan.
Bydd yr elw tuag at Gronta ApAI y
Seindorf. Dewch yn lIu i gefnogi'r
apal yma.
Fethel I 'Wynfyd': Bydd Sioned
Meleri 0 Fethel yn enoi ei ewinedd yr
wythnos hon. Yn ystod yr haf bu yn
cymryd rhan yn y ffilm 'Gwynfyd'.
Dewiswyd y ffilm I gloi G~yl Ffilmiau
Aberystwyth ac mae cryn ddyfalu a
fydd y ffilm yn cipio un 0 brif dlysau'r
wyl.
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Dyma oedd gan Sioned i'w
ddweud am y profiad:
'Daeth yr amser i Meri (Luned
Gwilym) brofi tipyn 0 'Wynfyd'. Yn
ystod ei phrofiadau melys a ehwerw
adeiladodd
ddelweddau
gyda
chymorth el chyfeillion Brend (Sioned
Meleri) a Leus (Tammi Jones),
delweddau oedd yn ami iawn yn rhai
amherffaith a rhamantus.
'Wedi'r cyfnod ffilmio 0 amgylch
Ynys MOn ac yn Nhregarth yn ystod
yr haf diwethaf, mae'n bryd i NI, yr
actorion dl-brofiad flasu tipyn 0
'wynfyd', yn y modd y byddem yn
mynychu'r 'ivyl Ffilmiau Ryngwladol
Gymreig
yn Aberystwyth
ar
Dachwedd 21ain yng nghwmni rhai
o actorion mwyaf profiadol Cymru,
ble bydd 'Gwyntyd'
yn cael el
darlledu yn gyhoeddus am y tro
cyntaf.
'Rwy'n siwr fy mod yn slarad dros
bawb o'r actorion ifanc trwy ddweud
ei bod yn anrhydedd a phleser
gennym 0 fod wedi bod yn rhan 0' r
cynhyrchiad Cymreig hwn:
Prlod8s: Ddydd Sadwrn, 24 Hydref,
yng Nghapel Tegid, Y Bala, a'r
Parchedigion Brian Griffiths ae W. R.
Williams yn gwasanaethu, priodwyd
Manon Gwynedd, merch Dilwyn a
Catherine Jones, 14 Ffordd-y-gerddi,
Y Bala, Maldwyn John, mab Jack
a Magwen Williams, 19 Capel Gad,
Bodffordd.
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MAE'R

SAMARIAID
YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD

BANGOR
354646

-- TAN Y COED
Annwen Parry, Ael y Bryn
FfOn: 870276

Partl Nadollg y Pensiynwyr (0 dan
nawdd y Pwyllgor Carnifal) sydd i'w
gynnal yn yr Ysgol Gynradd, Llanrug,
nos lau, 3 Rhagfyr am 7 o'r gloch.
Croaso i bensiynwyr Llanrug a Thany-coed.
Os am dderbyn
y
gwahoddiad rhowch eich enwau yn
y "yfr sydd yn Swyddfa'r Post
Llanrug, os gwelwch yn dda. Fe
drefnir cludiant os bydd angan.

11

•

--------------------------~~~~~~~~~
$ CYFARCHION NADOLIG
$
"
BRYN A KATHLEEN '-f 0 GWM-Y-GLO
$ A BRYREFAIL
$
ILLIAM
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.- HEN YSGOL GLANMOELYN

LLANRUG
Gwneuthurwyr

Ffon: 677482

-

ffenestri, dysau,
unrhyw fath 0 gynnyrch coed
Y coed meddal wedi derbyn triniaeth
arbennig i wneud iddynt bara

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd dda i bawb

Mae Joan a Charles Ware

SWYDDFA'R POST
a Stordy Cwm-y Glo
~ .

Ffon: 870242

/

Dymuna Maldwyn a Margaret

es
'r
•
rrcaan ----

TRIN GWALLT YN EtCH CARTREF
Ffoniwch

yn dymuno Nadolig
Llawe naB Iwyddyn
Newydd dda i'w
holl gwsmeriaid

(Snowdon Hotel)
-Y-GLO

678376 i drefnu amser

0

Llanberls 870289
Hoffern ddiolch am eich cefnogaeth yn ystod y
flwyddyn a dymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i chwi 011
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Mrs Iris Williams,
Glanrafon, Ffc)n: 872275
Adref o'r ysbyty: Dymunwn wellhad
buan i Mr Hugh Jones a Mrs Joyce
Jones, Bod Elan, a Luke Roberts, Tanv-rnarian, ar 01 derbyn triniaeth yn
Ysbyty Gwynedd.
Cydymdelmlad: Yn dawel yn ei
chartref, 22 001 Afon, bu farw Mrs
Mary Elizabeth Williams. Estynnwn
ein cydymdeimlad dwysaf Ar plant,
Betty, Gwtly, Owie a Helen a'u
teuluoedd yn eu profedigaeth s'u
hiraeth.
Estynnwn ein cydymdeimlad Mrs
Gwyneth Roberts, Bod Gwynedd, yn
ei phrofedigaeth 0 golli ei chwaeryng-nghyfraith, Mrs Marian jones,
Mariannedd, Llanrug, yn frawychus
o sydyn.
Prlodes: Oymuniadau goraU i Marc
Williams, Tan 'Rallt, a Clarissa
Ballard, Catton, Thirsk, ar achlysur eu
priodas yn Eglwys Sant loan,
Skipton-on-Swale.
Clwb Pobl y Cwm: Hydref 22 darllenodd Mr Llew Hughes, y
lIywydd, erthygl ar y testun 'Arian',
a threuliwyd amser dityr a hwyliog
yn trafod y pwnc. Gofalwyr y baned
a'r raftl oedd Mrs M. Rowlands a
Miss M. Davies a'r enillydd oedd Mrs
E. Hughes. Tachwedd 5 Mr
Cledwyn Williams, Llanrug, ein cvnbrifathro, oedd ein gwr gwsdd y tro
hwn, ac fel arfer csfwyn pnawn difyr
yn ei gwmno. I Lerpwl yn bennaf yr
aeth ni y tro hwn, i'r cyfnod y bu
ef yn selod o'r heddlu a bu'n sOnam
rai digwyddiadau a chymeriadau
diddan a gwahanol a gyfarfu yno.
Diolchwyd i Mr Williams am ei
barodrwydd i gadw cwmni i ni bob
amser. Rhoddwyd y baned a'r raffl
gan Mrs Glenys Pritchard a Mrs M.
Jones. Enillydd y raftl oedd Mrs G.
Chick.
Ysgol Felthrln: Cynhaliwyd Disgo
Gwlsg Ffansi I'r plant ar nos Wener,
30 Hydref, yn yr Ysgol Gymuned,
gyda'r elw 0 £104.46 yn mynd at
gronta'r Ysgol Feithrin. Dymuna'r
pwyllgor ddiolch yn fawr i bawb a
gyfranodd mewn unrhyw fodd at
Iwyddiant y noson. Diolch arbennig
i Mr Brian Jones a gafodd y gwaith
anodd iawn 0 feirniadu'r gwisgoedd
ffansi; ac hefyd I aelodau Clwb-ygrsig em y rhodd ariannol i'r Ysgol
Feithrin. Enillwyr y Gwisg Ffansi Ysgol Feithrin: 1, Roxanne Roberts; 2,
Cheryl Williams; 3, Andrew Jones.
Dosbarth Mrs Williams: 1, John
Callaghan; 2, Jonathan Davies; 3,
Kevin Foulkes. Safon 1 i fyny: 1,
Carys Jones; 2, Branwen Angharad
Roberts; 3, Twm SiOn Roberts.
Undeb y Mamau: Cynhaliwyd y
Cyfarfod Blynyddol yn yr Ysgol
Gymuned, nos Fawrth, 10 Tachwedd.
Dechreuwyd
y cyfarfod
gyda
gwasanaeth
byr. Derbynlwyd
ymddiheuriadau oddi wrth aelodau
oedd yn methu a bod yn bresennol.
Y mae Mrs C. Jones yn Ysbyty
Gwynedd a Mrs Watkins yn Ysbyty
Eryri ac anfonwyd dymuniadau y
gangen am wellhad buen iddynt.
Darllenwyd cofnodion o'r pwyllgor a
gafwyd y lIynedd a phasiwyd eu bod
yn gywir. Cafwyd adroddlad ariannol
gan y trysorydd, Mrs Gwyneth
Roberts, a derbynlwyd y rhain h@fyd.
Ailetholwyd
y swyddogion
am
flwyddyn arall. Cafwyd adroddiad
gan Mrs E. Taylor am yr holl
gyfarfodydd ar hyd y flwyddyn.
Cafwyd adroddiad hefyd am y

a

a

pwyllgor a gynhaliwyd ym Mangor ar
15 Hydref. Bydd pwyllgor
y
Ddeoniaeth yn cyfarfod ar ddydd
Mercher, 9 Rhagfyr, ym Mangor am
11 a.m. Cynhelir Gwasanaeth
Carolau yn Hafan Elanar nos Fercher,
16 Rhagfyr ac estynnir croeso
cynnes i bawb ymuno. Aelodau Cwm
oedd yn gyfrifol am y baned a
diolchwyd iddynt gan Mrs Taylor.
Enillwyd y raffl gan Mrs Marjorie
Roberts. Terfynwyd y cyfarfod gyda
gweddi.
Ysgol Gymuned Cwm-y-glo: Ar hyn
o bryd mae Miss SiAn Evanso'r Coleg
Normal ar ymarfer dysgu gyda'r
babanod yn nosbarth Mrs Rita
Williams. Croeso mawr iddi atom a
gobeithio' y bydd yn hapus iawn yn
ein plith.
Bob dydd Gwener bydd Llinos Haf
Jones 0 Ddosbarth 6 Ysgol Brynrefail
yn ymuno A dosbarth Mrs Mair
Hughes. Gan mai dyhead Llinos yw
bod yn athrawes, gobeithio bydd y
profiad hwn yn hapus a gwerthfawr
iddi.
'Ireuliwvd bore hynod 0 ddiddorol
a buddiol iawn yng nghwmni Mrs Val
Davies (mam Ceri). Yn rhinwedd ei
swydd gyda chwmni Manweb daeth
atom i sOn am 'Chwarae'n Saff'.
Eglurodd pa mor werthfawr yw
trydan i ni ond hefyd pa mer baryglus
y gall fod. Gobeithio'n wir y byddwn
yn gwrando ar ei chynghorion.
Ar nos Fawrth, 10 Tachwedd,
trefnwyd noson agored i riani y
plantos ieuengaf a gychwynnodd yn
yr ysgol fis Medi. Diolch I bawb
ddaeth i gael sgwrs gyda Mrs
Williams.
Cynhaliwyd gwasanaeth arbennig
Sui yr Urdd yng Nghapel Ebeneser,
Deiniolen, bnawn Sui, 15 Tachwedd.
Tlodi a thrueni plant Brasil oedd
theme'r gwasanaeth. Cyfraniad plant
Cwm-y-glo oedd 'Goleuni y Byd'.
Diolch i Lehanne, Sarah, Robert,
Andrew, Chris, Keith a Carys am
gymryd rhan eleni ae i Mrs Williams
am eu paratoi. Carem ddiolch i'r plant
a'r bobl hynny a fu gyda blychau 0
gwmpas y pentref yn ddiweddar yn
casglu tuag at yr Urdd.
Eisoes mae pedwar 0 blant wedi
cychwyn ar wersi offerynnau pres
gyda Mr Wyn Williams. Mae Carys
Jones, Matthew Barnicott, Angharad
Swift a Karrah Williams, yn mynd ate
bob nos Sui i Ystafell y Band yn
Llanrug. Diolch yn fawr i Seindorf
Arian Llanrug am roi benthyg yr
ofterynnau i ni.
Enillwyr Clwb Cyfeillion yr ysgol
am fis Hydref oedd Mrs Gillian
Barnicott, Brynrefail, a Mr Phil Ford,
Pontrhythallt, Llanrug.
Trefnwyd gan y Gymdeithas Rhieni
I Athrawon ein bod yn mynd 0
gwmpas y pentref i ganu carolau ar
nos lau, 10 Rhagfyr. Mae Mrs Jones,
Gwesty'r Snowdon, yn garedig iawn
wedi trefnu y bydd cawl poeth i
gynhesu'r carolwyr ar ddiwedd y
noson.
Cynhelir Cyngerdd Nadolig yr
Ysgol ar nos Lun, 14 Rhagfyr, am 7
0'r gloch. Croaso cynnes i unrhyw un
ymuno gyda ni yn y neuadd.
Cyngerdd Mawreddog: Fe'i cynhelir
yn Ysgol Brynrefail ar nos lau, 10
Rhagfyr, am 7.30 o'r gloch. Llion
Williams (George 0 C'mon Midffild)
fydd yn arwain y noson, Byda
Seindorf Llanrug, car Meibion Oinas
Bangor, Gareth Rowlands (Bariton) a
Hogia' Llandegai yn cymryd rhan.
Bydd yr elw tuag at Gronfa ApGI y
Seindorf. Dewch yn lIu i gefnogi'r
apal yma.

Carys Jones, Matthew Barnicott, Angharad Swift a Karrah Williams yn
cael gwers offerynnau pr~s gan Mr Wyn Wiliams.
.--

dwy brofedigaeth a gafodd 0 fewn
wythnos i'w gilydd yn ddiweddar, 0
golli ei chwaer Mrs Annie Lewis,
Miss Lowri Prys Roberts,
Tyddyn Perthi, a'i nai Mr Kenneth
Godre'r Coed. FfOn: 870580
Williams, y ddau o'r Felinheli.
Noson lin Gwyllt: Elenl eto, yn 01yr
Genedigaeth: Llongyfarchisdau i Eira arfer, bu paratoi brwdfrydig ar gyfer
Wyn a Geraint ar enedigaeth merch, noson 5 Tachwedd. Mae ein diolch
ran i greu
Gwenno Medi, wyres i Mr a Mrs Glyn i bawb gymerodd
arddangosfa mor ardderchog.
Evans, Minafon.
Sefydliad y Marched: Nos Lun, 19 Yr Eco: Diolch i bawb a ddaeth
Hydref, cyfariu'r gangen leol yn y ynghyd nos lau, 29 Hydref, i blygu'r
Festri. Gwraig wadd y noson oedd Eco. Cafwyd cyfle yn ystod y noson
Miss Alice Williams, Caernarfon, a hefyd i ad-drefnu dosbarthu'r Eco yn
y pentref. 0 hyn ymlaen bydd yn caeI
chafwyd ganddi adroddiad o'i thaith
o gwmpas y byd yn ystod y ei ddosbarthu fel a ganlyn - ardal
gwanwyn diwethaf. Diolchwyd iddi Penllyn: Mrs Betty Owen, Tros yr
am ei sgwrs gan Mrs Eirlys Williams, Aton; ardal y Bryn hyd at Dai Orwig:
Marino. Rhoddwyd y te gan Mrs Mair Mrs Megan Jones, Grauor Villa; canol
Williams a Mrs Dwynwen Williams ac y pentref: Mr D. G. Ellis, Gwledfa;
enillwyd gwobr y mis, rhoddedig gan Minffordd a Hordd Cae Coch: Mrs
Mrs Jennie Hughes, gan Mrs Mair Eirlys Williams, Marino; Trem Eilian a
Ffrwd Madog: Mrs Carol Houston, 2
Jones.
Trem Eilian; Erw Nant a'r cyftiniau:
Nos
Lun,
16
Tachwedd,
Miss L. P. Roberts, Godre'r Coed.
cynhaliwyd y Cyfariod Blynyddol.
Croesawodd y lIywydd, Mrs Pat Diolch i Mrs Megan Jones, Mrs Carol
Houston a Nicola a Mr D. G. Ellis am
Jones, ddwy ddarpar VCO i'r
eu gwaith yn y gorffennol ac am eu
cyfarfod,
sef MISS Betty Wyn
parodrwydd i gario ymlaen a'r
Roberts a Mrs Louise Pritchard
dosbarthu. Gyda'r trefniant newydd,
ynghyd a'r gohebwyr Mrs Catherine
Jones a Mrs Peggy Jones. ' Roedd hyderir y bydd yr Eco yn cvrraedd
canlyniadau'r etholiadau dan eu gofal pob cartret yn y pentref sy'n dymuno
fel a ganlyn. Llywydd: Mrs Pat Jones; ei dderbyn. Bydd eich dosbarthwr yn
falch 0 dderbyn etch newyddion
Is-Iywydd:
Mrs Carol Houston;
chwi'r pentrefwyr sydd yn eu hardal
Ysgrifennydd: Mrs Betty Owen;
fel y gallant eu trosglwyddo i' r
Trysorydd: Mrs Gwawr Morris.
Penodwyd Miss A. M. Williams, Llys gohebydd lIeol.
Arfon fel archwiliwr. Yn ystod y Cyngerdd Mawreddog: Fe'i cynhelir
cyfarfod cafwyd adroddied blynyddol yn Ysgol Brynrefail ar nos lau, 10
Rhagfyr, am 7.30 o'r gloch. Llion
gan yr ysgrifenyddes,
ac yn
absenoldeb y trysorydd, Mrs Eirlys Williams (George 0 C'mon Midffild)
fydd yn arwain y noson, gyda
Williams, darllenwyd yr adroddiad
ariannol gan y lIywydd. Cafwyd galr Seindorf Llanrug, COrMeibion Dinas
o ddiolch gan y Ilywydd
am Bangor, Gareth Rowlands (Bariton) a
gefnogaeth yr 011 o'r aelodau I Hogia' Llandegai yn cymryd rhan.
Bydd yr elw tuag at Gronfa ApGI y
flwyddyn
amrywiol
0
weithgareddau. Rhoddwyd sgwrs ar Seindorf. Dewch yn lIu i gefnogi'r
y terfyn gan y VCO gweithredol Mrs ap~1yma.
Louise Pritchard a gair 0 ddiolch am
y noson gan Mrs Jennie Hughes.
l1ct)~u.
0.1'
Paratowyd y baned gan Mrs Gwawr
Morris, Mrs Ifanwy Jones a Miss
S
q til'>~qr-9w ? •
Lowri P. Roberts. Enillwyd gwobr y
8ttb o.m (J,~ 0 .o.mpC'I'L
mis, rhoddedig gan Mrs Gwawr
Morris, gan Mrs Peggy Jones.
Cynhelir y cinio Nadolig blynyddol
ym Metws Garmon ar nos Fawrth, 15
Rhagfyr. Ar hyn 0 bryd mae nifer o'r
S l1'1.lTullirpo6 5~"
aelodau yn brysur yn paratoi'r
deunydd ar gyfer sioe gynnyrch a
'''' 0( ~
-=
II~
gwaith lIaw a gynhelir yn Festri
Jerusalem,
Bethesda,
ddydd
•
8
Htf~a,.,~ 0 6t6 "'~
..
Sadwrn, 21 Tachwedd.
glJOfVa
~
.a.
MI.lii.
.l.~~j.
Dathlu'r Nadolig: Bydd y Cyfarfod
Blynyddol dan nawdd aolodau a
8
phlant Eglwys M.C. Brynrefail yn cael
MM::t ELLIOTT
ei gynnal eleni ar bnawn Sui, 20
..
L(fII6eri.. 872438
Rhagfyr. Croaso cynnes i bawb.
.,
Profediga8th:
Cydymdeimlir
yn
[1ft,,} N....
Oar'i11 Q fa,,~
ddwys a Mrs M. L. Ellis, Gors, mewn
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C8fwyd ymateb arbennig 0 dda i'n cais yn y rhifyn olaf am
atgofion a Iluniau a Vagal Tan-y-Coad, Penisarwaun. Rydym
yn cyhoeddi nifer 0' r cyfranladau a ddaeth i law ar y dudslsn
hon a'r dudalen gyferbyn ae ar dudalen 16. Dlolch I bawb
a gyfranodd.
Rwy'n cone mynd i notio o'r hen ysgol a'r bws yn tom i lawr, Bu rhaid 1
ru fynd yn 01 i'r ysgoL Roedd yno ddwy ffram ddnngo a disgynnodd un 0
fy ffrindiau oddiar y ffram a agor ei phen. Ambell eliwrnod doedd neb yn
chwarae gyda mi ac roeddwn yn drist iawn. Un amser cmio ctisgynnodd
fy mrechdan i fewn i'r diod. Diwrnod arall collais fy modrwy ae roeddwn
yn cno. Diwrnod arall collais fy nghadwyn ac roeddwn yn cno eto. Unwaitb
ctisgynals ac roedd fy mhen yn gwaedu. Cefais aros i mewn yn yr ysgol
Roeddwn yn hapus yn Ysg01 Tan-y-coed
MELISSA WILLIAMS, Blwyddyn ~

Rwyf yn oofio yn dda y eliwrnod eyntaf i mi fynd 1 Ysgo} Tan-y-coed. Roedd
yn fore heulog a'r adar bach yn canu yn y coed wrth yrnyl yr ysgo1. Roedd
y dail yn dechrau disgyn oddiar y coed. Th mewn i'r ysgol roedd hi'n gynnes
bra! ac roadd y plant a'r athrawon yn gyfelligar iawn. Mi gofiaf am byth
y ddrama Noah Roedd y plant yn eael pleser mawr wrth gymryd rhan. Roedd
yr athrawon wedi ein dysgu yn dda. Roedd Taid wedi gwirioni ac fe ddaeth
yr holl ffordd 0 Fangor ar y ddwy noson i wrando arnom ni. Roeddem yn
ddigon da i fod ar S4C meddai Nain a Taid.
Dyddiau hapus iawn oedd y dyddiau yn hen Ysgol Tan-y-coed.
JAMES NESFrELD. Blwyddyn 4

Roedd yna lawer 0 bethau da am Ysgol Tan-y-coed. Roedd yn ysgol fychan
a chartrefol a dim Hawer 0 reolau cas a phawb yn hapus. Roedd yn well
gen 1y Gwasanaeth yn yr hen ysgo1. R08dd pawb yn agosach at ei gilydd.
Roeddwn yn teimlo yn ddioge!.
Cefais ddwy fiynedd yn yr ysgol gyda Mr Jones yn brtiathro ac yna
daeth Mr Selwyn Jones yno am dyrnor. Wedyn daeth Mr Humphreys. Roedd
yn chwarae g~m faint o'r gloch Mr Blaidd ac yn dweud stori am y llyffant
bach gwyrdd.
Rwyf yn coho yr adeg pan adawodd Mrs Ann Efans yr ysgol a phwb
yn erio. Roedd yn ddiwmod trist iawn i blant Ysgol Tan-y-coed, Daeth Mrs
Roberts I'n hysgol ni wedyn a hi yw athrawes ein dosbarth ni. Rwyf yn coila
Daniel Ben a Mathew yn gadael Ysgol Tan-v-coed i fynd 1 fyw i Awstralia
ac roeddem i gyd yn drist. Rwyf yn cotio mynd ar drip i'r felm wynt yn Sir
FOn. Roedd sgwar mawr ac roeddem yn gallu gweld i lawr i'r gwaelod He
roeddynt yn gwneud y blawd.
Dyddiau braf oedd y rhain.
Er bod yr adeilad newydd yn twy 0 lawer ac yn gynhesach rwy'n dal
i feddwl am y dyddlau hapus yn Ysgol Tan-y-coed.
ALAW JONES. Blwyddyn 3

Pedair oed oeddwn pan es i'r ysgol ag roedd bob man i'w weld yn fawr
iawn yno. Roedd y plant yn gvveiddi yn yr iard. Roedd fy rullad gorau amdanaf
a S91diau newydd am ty nhraed. Roedd y diwrnod yn hir iawn ac roeddwn
eisiau cael mynd adref. Roedd yn braf cael clywed y gloch yn canu a chael
mynd adre. Roeddwn wrth fy modd yn yr ysgo1.
Cefais lawer 0 bartion da yno. Pam ffarwell Anti Meri, 'Out to the Cowt'
oedd un ohonynt. Dysgcus notio yno. Roeddwn yn hapus iawn yn yr hen
ysgol ond er hyn mae yn braf lawn arnom nawr oherwydd mae gennym
ysgol newydd sbon.
RACHEL MORRlS, Blwyddyn 4.

Rwy'n cotio mynd I'r ysgol am y tIO cyntaf gyda Nain.
Rwy'n cotio mam a nain yn dod am baned. Rwy'n cotio Mrs Efans ac
Mathew yn gadael yr ysgo1. Un flwyddyn daeth Miei Plwm i Bartl Calan
Ysgol Tan-y-coed a chawsom lawer iawn 0 hwyl. Ar 01 i nl ddarllen y llyfr
'Wmffra' daeth Emily Huws ag Wmffra i'n gweld. Rwy'n cotio'r aruieiliwd
anwes fel Thlbot a '!Win. Bu farw y dau. Rwy'n cotio'r ysgol i gyd yn mynd
am drip i'r Safan Park.
RoeddW!l yn hoffi mynd i Ysgol Thn-y-coed er ei bod yn hen laW!l
NICOLA LAMERICK. Blwyddyn 3

Rydw i'n cotio dod i'r ysgol yn y bore a mynd drwy'r drws cacho Yn yr ystafell
tach roedd yr athrawon yn cael paned arnser chwarae. Erstalwm roedd yr
ystafell tach yn ddosbarth. Dywedodd fy mrawd Huw mai dyne Ue roedd
Safon pedwar gyda Mr Len Jones pan ddechreuodd 0 yn yr ysgol
Ilawr y cowt roeddem nl'n mynd iohwarae yn Ysgol Thn-y-coed. Rwy'n
dal i glywed Ann Meri yn galw, 'Down to the Cowt'
Roeddem ni' n cael hwyl yn chwarae p~l-dr08d ond yr unig ddrwg oedd
fod y MI yn mynd dros y ffens yn aml. Bob tro roedd yna rhywun yn cicio'r
b~l drosodd byddw pawb yn clapio ao yn gweiddi, 'I~!'
Byddai'r peISOn oodd
wedi ei CruCIO yn gortod mynd i'w nhOI hi o'r cae. Rwy'n cotio D8Wl Wyn
yn y g61 ac yn deifio at y conerit i arbed y b~l.
Un aaeaf roedd yr eira yn uehel iawn tua m chwarter metr a phob man
yn wyn Dim ond sooth plentyn oedd yn yr ysg01 Y diwmod hwnnw. Cawsom
fynd adre tua hanner awr wedi naw.
Er bod yr ysgol yn hen lawn cawsom laweI 0 hwyl yno ac nid anghotiaf
hi yn fuan iawn.
EURIG ROBERlS. Blwyddyn 4
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Y babanod a Standard 1 yng ngofal
sydd sr ben yr ail res o'r top er y
Goch, yw'r bedwaredd o'r chwith
eistedd er ben chwith y rhes isaf
o'r dde yn yr un res. Mae enwau'r
ar gofeb ryfel yr ysgol.

Miss Ffoulkes, 1930. Glenys, moswsin,
dde, 0 dan y GwaJch. Rini, Weirglodd
yr ail rhes i fyny. Charles Jones sy'n
a'i draed allan. Elfed e; frawd yw'r ail
ddau gydag enw Emrys, eu brawd leu,

Hen Ysgol Tan-y-coed gan Y Gwalch
Roedd y 'protection
racket' yo
fIynnu yn ysgol Tan y Coed mor
gynnar
ci'r
dauddegau.
Fy
ngwarchodwr i oedd Ned Green 0
Frynrefail, ac yr oedd o'n cael hannar
fy ngheiniog
dda-da
i am y
cyfrifoldab. Ond buan y sylweddolais
fod Ned angan 'protection' ei hun.
Buan y chwalwyd y trefniant i bawb
trosto ei hun, a finnau ddima yo fy

mantais.
Tri athro oedd yno yr adag honno:
dwy ferch a Mr Jones y prifathro.
Roedd Miss Ffoulkes a gerddai yn
ddyddiol tros y gelltrydd 0 Frynrefail,
yn gofalu am y babanod, a Mrs Mary
Ifans, nain Morgan
Ifans yr
arwerthwr, yn dysgu un a dau, tra yr
oedd Mr Jones hefo pedwar a
phump. Yn ddiweddarach
daeth
merch 0 Eifionnydd, Miss Ceinwen
Williams, yr hen Gem chwadal
ninna, i ddysgu Standard thri, ac
hefo hi y daru ni ddysgu'r tables mewn un pnawn. Priododd hi hero
Emyr Williams 0 Benisarwaen, a bu
farw 10 gymharol ieuanc.
Roeddwn i'n gwybod mwy am
Mrs Hans gan ei bod yn byw yn em
hymyl yn Y Waen Wmau. Roedd hi
yn yr ysg01 yng nghyfnod fy nhad yn
nawdegau'r hen ganrif, ae 0 gyfri,
mae~n siwr ei bod hi wedi bod yno
am tua hannar canrif. Os oes 'Da
rhywun yn haeddu llechan goffa, yr
hen Fari ydy honno. Dydw i ddim yn
credu iddi fod ar gyfyl eoleg. Y gred
gyffredinol oedd: ei bod hi wedi
mynd i'r llawr i wynebu'r dosbarth
rhyw ddJwlnod pan na wnaeth yr
athrawes arferol ymddangos, ac 100
y buo hi yn brwydro drwy bob
anhawster, a thywydd mawr.
AI lechan a ffram bren ami
roeddan ni'n sgwennu, hefo carrag
ncidd. Roedd hi'n ddigon bawdd
dileu camgymeriada
hefo poer a
chadach - heb drydan a serin. Mrs
!fans ddysgodd i ni sgwennu hefo pin
dur ar bapur. Ac yr oedd yna fwy 0
inc ar em bysadd na'r ddalen. Roedd
yn rhaid i'r bys blaen fodd bynnag
fod yn filat ar y penholdar, neu mi
fasa'r migwrn yn cael slap hefo ymyl
'ruler'. A mynych hefyd y byddai
sychwr y bOrd yn hedag heibio ein
penna nj - y dam pren hwnnw feI cloman wyIIt, ae weithia byddai
yn canfod ei nod. Roedd hi ar gael
yn ystod ac ar 6J oriau i leoli prif
ddinasoedd
y byd a thrafod
proble.mau cymdeithasol ac ariannol,
ac i ymgeleddu'r rhai nad oeddynt

lawn wedi rheoli'r gweithgareddau
corfforol, i dynnu dannad sugno, a
phryfaid 0 lygada ac olrhain achau
yr anystywallt. Ac wei i bethau fynd
i'r pen, fydda hi'n ddim yo fyr 0
ddidol
ambell i glewtan.
Ond
plentyn ffol fasa yn mynd adra i
achwyn. 'Mae'n rhaid dy fod ti wedi
ei haeddu hi; fasa nhw'n ddweud, a
rhan amla, rm fa sa yn cael un arall
i'w chofio hi.
Hi hefyd oedd yo dysgu'r genod
i wnio, a byddai yn gwerthu eu
cynnyrch ar ddiwadd y tymor yo
farciwyr llyfra, a bratia, ae ambelli
scert, Un tymor doedd 'na neb yo
cynnjg dim am nwyddau'r
hen
genod; rheiny wedi sobri, rhai mewn
dagrau. Beth bynnag, beth wnes i
wrth eu gweld nhw yn y fath gyflwr
oedd trugarhau; beth rydw i wedi
wneud ormod ohonno fo ar hyd yr
DeS hefo'r rhyw honno - a phrynu'r
doman i gyd - a.r lab. Roedd y
genod ar uchelfannau'r maes, ond
pan es i adra i'r hen ffarm a'i dangos
nhw i mam - y fath gowdal 0
rhywbath neu ddim, dyma hi'n
gweld y Werddon, a'i byndlio nhw i
gyd i rhyw sach, a mynd ci nhw yn
eu hola iMari Ifans y munud hwnnw
a gofyn beth oedd ar ei phen hi.
Roedd Mr Jones yn cerdded o'r
Gwyddfor bob dydd mewn dillad
duon, het ddu a giard ar draws ei
wasgod, a ffon neu ambarel yn un
llaw a bag yn y 11all. Roedd o'n
chwanog i chwifio'r gansan, ac yr
oedd honno bob amsar yn y golwg,
yo gria i gyd, 'run fath a !fon Jac
Uangefni fydda yo gyrru gwartheg
yo y Borth. Y pechod mwya oedd
cael eicb dal yo stelcian ar groeslon
y King, cyn neu a.r 51 oria. Mi fydda
ni'n sgrialu o'r golwg pan fydda fo'n
ymddangos
ar ben allt Griffiths.
Roedd y cosbedigaethau yn cae] eu
gweinyddu yn y cloakroom ar 61
defosiwn naw, a'r troseddwyr yo
d\\rad yn eu holau i'w seddi i wasgu
eu dwylo rhwng eu cluniau.
Roedd y defosiwn yma af £furf
Methodistaidd,
gan fod Jones yo
tIaenor yn y Glasgoed. Roedd o'n
chwithig i blant Reglws, oeddent yn
cael eu cyfri ar ochr y Sgweiar; yo
lleiafrif ae yn dueddol 0 gael ryff-reid
yo gyffredinol, ac yr oedd rhai a
ddylai wybod yn well yn cario'r peth
i eithafon.
Rwy'n cofio cerddad adra yo y
gJaw hefo fy mets o'r Waen Winau;
yo eu plith, hogia John Coed Pare

chwadal ninna; y tri brawd sydd a'u
coffa ar y gofeb. Pwy ddaeth yn el fan
diars caled ond Williams) Siop
Wacn, blaenor arall, a thad y
diweddar Archesgob
Cyrnru, a
drodd gyda'i frawd at yr Eglwys ar
01 cyrraedd oedran. Dyma Williams
yn stopio gyferbyn a rhoi sgwd i
bawb i mewn i'r fan ond y fi - am
fy mod i'n Reglws. mi fasa rhywun
yn meddwl fod brwydr y Boyne wedi
ei hymladd ar Ian yr afon Rhythallt.
Roedd gan Mr Jones ddefod dda,
bob bora ar 61 y defosiynau.
Roedden ni'n cael ein leinio yn y
llawr, tra yr oedd 0 fel RSM yn ein
harchwilio iedrych a oedd ein dwylo,
a'n pnaglinia (trowsus bach) yn lan,
dannadd yn lan, sglein ar y sgidia a
chiw-pi
dwr.
Doedd
dim
gwahaniaetb os oedd 'na glwt ar y
dillad am eu bod nhw'n symol gyfan.
Ae wrth gwrs doedd rhai teuluoedd
lluosog ddim ond yn gallu anfon
plant i'r ysgol bob yn eilddydd, am
fod rheiny yn gorfod benthyea dilled
ei gilydd.
Ar waethaf pob dim fodd bynnag
yr oeddwn yn cadw'r traddodiadau.
Roedd llun Syr O. M. Edwards yn
amlwg ar y parad, ae yr oeddem ni'n
gwybod eymaint am ei fywyd
ymarferol a'r un cynhyrchydd ffilrn,
a beth wnaeth 0 dros blant Cymru.
Roeddan ni hefyd yn elywad mwy
am Lewelyn (y ddau) a Glyndwr a'r
Esgob Morgan nad oeddan ni am
Harri Wytbfed a'i wragedd, ae yr
oedden ni'n derbyn 'Cymru'r Plant'
bob rnis, a oedd yn cael ei fwynhau
yr adag honno, cystal gao rieni hefyd.
Roedd yna genedlaetholdeb
1'w
ddarllan rhwng y llinella hyd yn oed
yr adag honno. Roedd Jones yn
gerddor da hefyd. 'Canaf yn y bore
am ofalon cu' oedd ffefryn defosiwn
naw, a Miss Williams glen ae annwyl
wrth y piano.
Ar ddydd GWyl Ddewi mi fyddan
ni'n cael mynd adra ganol dydd, ac
yo cael aur afal bob Doli&, a the pam
ac amball isosial: pawb yn trio &leifio
dam 0 fara brith adra yn ei haneas.
Ar ddiwrnod
y Cadoediad
yn
Nhachwedd am unarddeg y bora,
pan gaeodd y magnelau eu cega yn
derfynol yn Ffrainc, mi fydda pawb
yn sefyll yn dawal ac yn swat yn ei
ddesg am ddau funud i gofio am y
rhai a laddwyd yn y Rhyfel Fawr i'n
barbed ni rhag bod yn blant y Kaiser,
a Jones yn dweud pwt 0 weddi. Ae
yr oed dan ro'n gwybod enwau'r
rheiny i gyd ae yn adnabod eu
teuluoedd) ac yn eofio'r brwydrau
hefyd: Passchendaele, y Somme,
Gallipoli, ac yn enwedig Goed
Mammetz. Roeddwn inna am yr awr
yo rhyw fath 0 arwr bach dirprwyol
am fod fewythr wedi ei ladd yn
Hangard
Woods.
Chydig
ddirnadodd ein meddyliau diniwed
yr adag honno fod yna rai yn ein plith
yn eael eu magu i'r un dynged.
Ond roedd pob tristwch yn cael ei

anghofio yn y chwarae. Roedd yna
fur uehal yn rhannu'r cowt rhwng yr
hogia a'r genod, a doedd yna ddirn
ond llwch a cherrig man ar y llawr,
Mi fydda ni'n hel rheiny yn rhencia
j wneud garej eogio i'r bysus rheiny
fydda yn rhuo a bytheirio cymaint
dan fynd. Chwarae lws a marblis a
chytia moeh hefo capia a ph!l bach,
a'r un bel yn gorfod gwasaoaethu ar
gyfer pel-droed, a cherrig a ch.rymoga
yn cael eu cicio mor aml a honno. Mi
fydda yna gwffas reit amal am fod
rhywun wedi eael ei ddal yn chwara
rogs, a rhwynnau eochion ac ambell
i ddaint ar goll ond dim
rnileindra. Weithiau byddai rhyw
enaid ansuturs yn torri trosodd at y
genod, a byddai sgreehian mawr i'w
glywed 0 gyffiniau'r petis, a hynny yn
dwad a Jones i'r ffenast i guro ar y
tresmaswr fynd i mewn. Byddai yna
ball ar y chwarae wedyn nes i hwnnw
ail ymddangos yn nyrsio ei ddwylo.
Roedd cysgod y groebren yn
ymesryn hyd yn oed i Dan y Coed.
Pan fyddai llofrudd yn cael ei grogi
yn Llundain, gwyddai pawb y dydd
a'r awr. Wnh i naw o'r gloch ddynesu
- amser y Leins - byddai 'r chwarae
yo arafu; pawb yn syfulo. Wrth agor
y drws ini fyddai dim angan i Jones
ddweud dim ar fora felly i gadw
trefn.
Ein cymydog agos oedd Miss
Parry, 'TY'r Ysgol, lle roedd Miss
Williams yn aros. Pan fyddai rhywun
wedi eael panean ae agor ei benlin,
Miss Parry fyddai'n ymgeleddu hefo
dwr cynnas a bandej elwt. Elin
Tomos a TWIn a Magi ei chwaer
oedd yn byw yn ffarm Tan y Coed.
Roeddan ni'n rhyfela yn gyson hefo
Twm am fod y bel yn mynd i'r cae
neu'r eimin yn cael eu tanio. Byddai
yn ei gaddo hi i ni, ond welai j
mohono fo yn cyffwrdd yn neb.
Roedd y ffaith ei fod yn fud yn
llesteirio llawer arno. Dro arall, aem
cyn belled a Bryn Madog i wneud
coleienh, lle'r oedd Dei Lewis yn
byw, a'r wawdgan a oedd yn mynd
ar 'G~
Harleeh' yr adeg honno
oedd: TIacw'r goleerth wen yn
ftlamio / Twm Tan Coed a Dei yn
damio'.
Yn yr haf byddai yna sports yng
nghae Tan Coed: pawb yn llawia
hefo Twm y diwmod hwnnw. Byddai
Sobin Sneits yn dwad i fyny o'r dre
hefo'i feie tair olwyn i werthu eis crim
o dan y dderwen, yn ehwys ae yn
llafur. Huws riponar 'Yr Herald'
fyddai yno yn ei het gatad a'i golar
uebal yn codi enwau buddugwyr y
rasus, a chwartia 0 lemoned wedi ei
wneud hefo pwodwr dima 0 Siop
Griffiths yn eael ei lymentian.
Roedd y disgyblion pell yn gorfod
dwad a bwyd i'r ysgol. Yn y gaeaf
byddai Mrs lfans yn berwi teciall
mawr ar dan Standard Th.ri i wneud
diod poeth, a fyddai o'n ddim i weld
llygoden fawr yn sgrialu ar hyd y
sgyrtin amsar bwyd. Ciwb Oxo fydda

Yr wyf yn cofio pan
oeddwn yn bedair oed
amser maith yn 61 ni'n
mynd am drip i'r sW m6r
a mynd i' r syffari pare am

Rydw i'n cofio mynd i'r
saffart pare ac aethom 1'r
sw m6r ac i caffi'r Gegin
Fach. Aethom am drip ar
gweh ar y m6r yn
Caemarfon. Cawsom
hv.,ryl, Rwyf yn cofio Anti
Meri yn gadael yr hen
Ysgol, cawsom de parti a
teisan i Anti Meri.

drip. Hefyd s6n am paned
o de yn y catti. Enw'r
caffi oedd y Gegin Fach.

Lliwiau'r lliain bwrdd
oedd coch a gwyn.
!WAN. 6 oed

RHYS, 6 oed

gen i, ond yn yr haf byddem yn
mynd a phowdwr lemoned i Lwyn
Derw i gael dWr ffynnon oer am ei
ben gan Mrs Griffith. Byddai hithau
wedyn yn eistedd hefo ni ar y graig,
ae yr oedd ganddi gyneddf brin i
ddwad i mewn i'n byd. Wedyn aem
hefo plant Stabla i chwilio am y twIl
hwnnw yn y Graig Fawr, lle'r oedd
Mrs Ifans wedi dweud fod pobl bach
yr ogofau yn byw.
Ymhen rhyw ddeunaw mis ar 01 i
mi adael Tan y Coed, tristawyd yr
holl ardal gyda marwolaeth Glenys
Jones, Rhoswian, a oedd yn fy
nosbarth yno, o'r ddarfodedigaeth,
pan oedd hi'n dair ar ddeg oed.
Roedd yr haint hwnnw gymaint 0
fygythiad i fywyd yr oes honno, fel
yr oedd yna rhyw fenyw yn dwad i
ddarlithio i ni ar y modd i'w osgoi.
Roedd ganddi rhyw botel las a
chorcyn i'w chanlyn, a chofiaf hi'n
dweud, rnai'r gymwynas orau a
wnaem, pe baem yn cael y clefyd,
oedd poeri i honno rhag ei ledaenu
i eraill.
Roedd Glenys yn cael ei chIaddu
yn y gwanwyn WIth dalcan yr eglwys,
a phawb yno mewn tristwch a
sobrwydd. Roedd Williams person
yn ceisio ei orau i'n darbwyllo y
buasem yn ei gweld wedyn tu draw
i rhyw gyhydedd, ond doeddan ni
ddim yn rhai hawdd ein perswadio.
Ond yr oedd yna 'highlights'
chwadal y bobol. Dyfodiad yr injan
bach goltar oedd un, a'r stim rolar.
Roedd yr injan bach yn cael ei
thynnu gan geffyl, ae yr oedd yna
dan cyson 0 dan el bollar hi idoddi'r
tar, a hwnnw yn eael ei dywallt ar y
IOn 0 bweedi, a'r dymon at eu fferau
ynddo fo yn cywallt y chippings 0
ferfei. Braint fawr oedd eael
dadfachu'r eeffyl a'i d}'WYsat y erwe
dWr hwnnw ar oehr )' l6n hannar y
ffordd i fyny alit UW}'T1derw.
Roedd y easgenni tar yn eael eu

gadael yn llawn ar ochr y Jon.
Unwaith tynnodd Robin ~l a fi
gorcyn Wl a methu ei roi yn ei 01, nes
yr oedd y 16n yn foddfa 0 dar yr un
fath a'r Trinidad Lake. Mi fuo
hwnnw yno am flynyddoedd, Bu
Jones yn ceisio cael un neu ddau i
gyfaddef I'r drosedd drwy eu
perswadio hefo'r gansan. Cafodd
rhai eu colbio ar gam yr adag honno
- creaduriad bach - ond fuo yna
rioed degwch.
Yn yr hydref byddai dyrnwr Huw
Owen Tyddyn Oer yn dwad i Dan
y Coed, ac er arswyd y gansan a
bygythion Twm, yno yr oeddan ni yn
mynnu bod 0 dan draed.
Ond mae'r drwg a'r da yn dwad
i ben: daeth yn dymor gadael.
Byddai Mr Jones yn dethol chwech
neu saith 0 Standard ffeif i fynd i
ysgol (go-lawn) Brynrefail. Byddai
yn aros ar 01 oriau hefo ni ddwywaitb
a thair yr wythnos i wneud yn siwr
ein bod ni yn gallu trin y ffractions
a'r long difisions dan gau ein llygada.
Dim rhyfadd fod pawb 0 Dan y
Coed fel arfar yn pasio'r scolarship.
Yr adag honno hefyd rwy'n cofio
mynd at Mrs Ifans i Gorphwysfa
gyda'r nos hefo eopi ceiniog 0 Siop
Waen i drafod y desimals
a
• •
cornposmon.
Doeddan nbw ddim yn eael dima
am y gwaith ychwanegol yma. Fe)
mater 0 ffaith doeddan ni ddim yn
sylweddoli eu bod nhw'n eael cyflog
o gwbl. Mewn dylad y byddan ni
iddyn nhw am byth; ae mae eu cof
yn barchedig ae annwyl.
Yn y cyfarfod agoriadol i'r ysgol
newydd, welais i ddim ond dwy 0 fy
nghyfnod i: Nani Cynir a Rini
Weirglodd Goeh gynt.
'Fasat ti'n licio dwad yn dy 01 i
Standard Wan?' medda fi wrtb Nani.
'Baswn,' medda hi, 'os basat ti
yno'
Mawr yw fy mraint.

Pan ro~ddwn yn nos barth Mrs Thmos disgynodd Nia fy ffrmd o'r gadair a
bnto ei phen ar y llawr ae roedd hi yn goeh 1 gyd wedyn dyma hi yn enD.
Pan aethom 1 Bare Saian Knowsley roedd Mr Humphreys allan o'r bws
ond doedd 0 ddim 1 fod 1 wneud hynny Cyehwynodd y bws heb Mr
Humphreys a dyma fan wen yn dod ar e1 01 0
Dyma Mrs Evans yn gadael yr ysgol ae roedd pawb yn eno a rhold blodau
a ehawsom wyliau. Ar 01 y gwyUau daeth Mrs Roberts 1 ddosbarth 1 a 2
LYNNE KIMBERLY JONES, Blwyddyn 6

Erstalwm daeth Micl Plwm l'r ysgol ae roedd o'n rhoi sws ar law y merched
a KatIe yn arbenrug. roedd yn eanu Idch ac roedd pawb yn chwerthln yn
hapus iawn.
Ym mis Gorffennaf 1990 roedd Mrs Evans yn gadael yr ysgol ae roedd
Ilawer o'r plant a'r rhienl wern mynd i lawr 1'1 Swyddfa 1 Gaernarfon 1 dno'l
chael ru'n 01 atom, and methu a wnaethom, felly daeth Mrs Roberts l'n hysgol
ni yn ei lie.
Ar Ebrill y cyntaf dywedodd Vanessa fod Mr Humphreys yn gorfod
symud ei gar oherwydd bod Ion fawr yn dod 1 lawr yr alIt. Pan ddaeth Mr
Humphreys yn 01 dywedodd nad oedd lori yno, wedyn dywedodd Vanessa
mal ehwarae trie ffWl Ebnll arno roedd hI weru'l wneud.
VlENA. Blwyddyn 6

Cafwyd y lIun yma gan Mrs C. E. Roberts, Hedsor Villa, Llanrug. Fe';
tynwydd 0 gwmpss 1906. Mae Mrs Roberts bellach yn 96 - yr hynaf
mBe'n bosibl 0 gynddisgyblion yr ysgol sy'n dBI yn fyw.
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agorw,d yr Ylgolnewydd. I gymdalthu glol '8a
CbJ'D teeN mal agor rbywbeth fel y tyDai yog
Nghonwy yr oeddem - ODd heb y c:wiDI
ninnau yn ei foddi mewn chwerthm.
Lwcus iawn yw pob plencyn a gaiff
Ond mae yna un atgof na elm byth
eu haddysg yno Mae popeth bron yn
e1 anghofio am yr hen ysgol, sef
newydd - 0 gyfrifiaduron i sen' r
gweISl dawnsio gwerinl Unwaith bob
toiledau. Gwahanol iawn i'n dydchau
ni yn Ysgol Tan-y-coed lle roedd y wythnos byddai'r cyn-bnfathro, Mr
waliau yn pydru a thwll mawr yn
Len Jones, yn ein llusgo 1 gantin yr
ysgol i gael dawnsio gwerin. Ar
nhoiled y merched a ninnau oIn
bnawniau fel hynny roedd pawb yn
rhyw law mawr ddlsgyn arnom tra
teimlo'n sAl ac yn siwr fod yna ffliw
roeddem yn pi-pi.
yn rnynd 0 gwmpas y pentref.
Wrth gwrs mae'r ysgol newydd yn
Byddai'r
prifathro
yn dewis
dipyn mwy ei maint na em hysgol ni
panneriaid - yn anffodus bachgen
gyda dosbartruadau cyfforddus a
a march ae yn em gorfodll wneud
braf. Cyfyng lawn oedd maint em
rhyw g1arnoes 0 gwmpas y canttn
dosbarttuadau m tel y byddai saton
bychan. Dwi'n siWr y byddai'r cynpedwar wedi eu lleoh yn yr ystafell
tach. Tipyn 0 wrthgyferbyniad wrth
bnfathro yn gwIIIOnl wrth weld
rnaint y neuadd newyddl Nid oedd
feddwl mal nhw oedd y dosbarth
mwyaf. yn credu eu bod yn hyn na
rum brwdfrydedd yn y dawnsio WIth
1 ru gerdded
neu gamu, yng
phawb arall.
nghyfer.byn y gerddorlaeth. Llawer
Nld oedd llawer 0 Ie ar yr lard
gwalth bu i Len Jones golli'i dymer
chwaitn, neu r cowt gan Anti Meri,
ein dynes da-da pob amser ClDI0. wrth 1 ni afael yn llewys crys em
partner yn lle'r Ilaw. Rwy n gaUu
Ond roedd yna ddlgon 0 Ie iffrarruau
cabo cyfarwyddiadau r pniathro ac
dringo yno. Treuliwyd llawer 0 arnser
yn WlC rnae'n destun siarad a
yn gwneud campau amynt a chael
plastar ar sin penqhn ar 01 disqyn
chwerthm i lawer sy'n cotio. 'Un,
dau, tn a newid phartnen, pump a
gan Anti Meri a da-da arall i glirio'r
dagrau. Dim ond digon 0 Ie 1 chwarae
chwech a'r ferch am dro,' - a runnau
yn cael ein harwain gan y bachgen
rowndert oedd yno a byddcu rhywun
ar hyd llawr y cantln heb daro 1
o hyd yn taro'r MI drosodd i'r cae.
mewn i rywun arall neu fynd 1 r
Gwastraffwyd
Hawer amser yn
chwilio am y b~l yng nghanol y cyfemad anghywu Dwi'n siwr fod y
brwyn a'r mwd. DWl n siwr fod prifathro bron a rhoi'r ffidil yn y to
lawer gwalth gyda ni. Dyna pam na
perchennog
y cae wedl gallu
welwyd Ysgol Tan-y-coed yn cystadlu
gwneud ei ffortlwn mewn gwerthu'r
mewn
dawnSlo
gwerin
yn
holl bell a gollwyd yn y Gae.
elsteddfodau yr Urdd.
Dwi'n cofio pob Nadolig byddai'r
Mae plant heddiw yn lwcus lawn
holl blant yn cael ClDlONadolig yn
o'r ysgol hlr ddlsgwyledlg
ym
yr ysgol. Roedd hynny yo achlysur
arbenrug 1mi gan mai aruef roeddwn
Mherusarwaun. ae er fod plant ddoa
yn rhy hen l'W mynychu mae
yn cael ty nghImo Byddal merched
y gegm yn rhol dwy gelDlog ym atgofl0n em hysgol ru yn rhywbeth
y gallwn ymfaleruo ynddl.
mhwdin 'Do11gpawb ae roedd hynny
yn ffortiwn a fyddal'n cae I e1 warlO
SIONED WILLIAMS. B Bryn Eglwys
yn syth yn SlOP Gron. Byddai'r
pnfathro a hyd yn honni ei fod wedi
darganfod punt yn e1 bwctin ef a
Rwyf yn cotio yn iawn deehrau yn Ysgol Thn-y-Coed. Roedd pawb yn gl(!n
iawn tuag ataf. Deehreuais ar unwruth wneud ffnndlau da lawn Roeddwn
yn mwynhau y gwerSl ond nld oeddwn yn hoff lawn 0 Fathemateg Un
diwrnod cofiais am fy ffnnchau o'r hen ysgo! yn y Borth ae rud oeddwn elSlau
mynd i'r ysgo1. Pen ~s i i'r ysg01 dechreuais grlo.
Yna gadawodd Mrs Efans yr ysgol. Yna daeth Mrs Roberts yn e1 Ue ae
mae lu wedi bod mor gl~n tuag atom hefyd Un dlwrnod symudais 1Safon
un ae roeddwn yn ofnus. Yna dechreuais arfer a'r path ae fe gef8lS ffnndlau
newydd Em thema eyntaf oedd 'Cadwraeth' ae roeddwn yn hofh y them a
yma yn faW! iawn. Ein rul thema oedd y 'Celtlald' ond Old oeddwn yn holli
hwn cystal a'r thema gyntaf. Er hyn cawsom drip 1 Dre'r Cern a'l fwynhau
yn fawr iawn Roeddwn WIth fy modd yn yr hen ysgol Byddaf yn dweud
wrthyf fy hun bob dydd. Nld oedd yna ysgol gwell na Ysgol Tan-y-coed trwy
Gymru 1 gyd.

Un diwrnod ar Ebrill y eynta! fe wnes i f!WIEbrill ar Mr Humphreys, ein
prifathro. Dywedais wrtho, 'Ewch chi i symud eich car.' 'lawn,' meddai Mr
Humphreys, a dywedais fad lori etsiau pasio hefyd, ac, fe aeth Mr Humphreys
allan, ond welodd 0 ddim lori. a wedyn ehwarddodd Mr Humphreys.
Ym 1990 daeth gwraig o'r anw Angharad 'Ibmos yma i weld plant
dosbarth Mrs Thmos ae mae Angharad Thmos yn awdures arbenrug 0 dda.
Cyn gwyliau'r haf daeth awdures arall yma o'r enw Emily Huws sy'n
awdures adnabyddus Daeth Emily Huws i'r ysgol gyda'l ohi o'r enw Wmffra.
Daeth dyn o'r enw Miei Plwm i'n ysgol ni. un Nadobg, a chafodd pawb
lamp law gan Mici Plwm ac io-io Roedd MIC}Plwm yn hoff lawn o'r plant
ac yn ein bryfocio a thynnu em coes.
Mae ill yn chwitn ar 01 Ysgol Tan-y-coed.
VANESSA LLOYD, Blwyddyn 6

Rydw i' n cofio y diwrnod
caws a cregyn. Pan
roeddym yn torri y caws.
Roedd Musus Thmos yn
torri y caws bob siap. 0,
roedd yn hwyl. Rydw i'n
cofio hefyd mynd i'r
Gegin Fach i gael paned

a bisgedan gan Gwyn. 0,
roedd yn garedig iawn.
Roeddem ni wedi gweld
bag yr un lliw a'r lliain
bwrdd, a hwnnw yn goch
a gwyn. Diwrnod i'w
gofio oedd y diwrnod
hwnnw.
HELEDD, 6 oed

~~~~~~~~~~~
I Bydd Hysbysebion Nadolig Llanrug,
I
~

Waunfawr, Bethel, Caeathro a

~

~

Phenisarwaun yn ymdangos yn
rhifyn nesaf yr Eco. Os hoffech

.~

~
~

I

gynnwys hysbyseb dylech gysylltu A

John Roberts ar Caernarfon 675605
~
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ERYRI
ORGANIG

LLANFAGLAN
Ff6n: C'fon 676905
Rhwng 5 a 7 yr hwyr

CYFLENWYR CYNNYRCH GARDDIO ORGANIG
Gwrtaith
Bwydydd Hy';f
Offer atal Pia a Chwyn *Compost a mwy
Archebion Post fGarddYo Ilaw yn Ilaw a Natur'

*

*

*

CABS LLANRUG

C'fon 675951

Prisiau cystadleuol
Gwaith contract
pell ac agos

ERIN EIFION Blwyddyn 4

AM FFENESTRI, DRYSAU A STAFELLOEDD
HAUL UPVC, PREN CAL ED AC ALWMINIWM

FFENESTRI CELTAIDD

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

(CELTIC WINDOWS)

2 TAN Y BRYN, BETHEL

* Gwydro

*
*
*

Dwbl a Sengi
Gwaith Domestig a Chontract
Gwarant 10 mlynedd
Amcangyfrif prisiau yn
rhad ac am ddim
CYMHARWCH EIN PRISIAU
CVSTADlEUOL NI CVN PRVNU!

FFONIWCH (0286) 671181 NEU (0831) 326160
16
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BYSIAU ARFON
LLANRUG
(Eric Morris)

Fton: Caernarfon 675175 a 677858

----------------------------------------------~

PENISARWAUN
Mrs Ann Evans, Syeharth. Ff6n: 872407
Noson
Agorladol
y Neuadd
Gymuned: nos Lun, Hydref 268in,
daeth lIu 0 bobl, 0 FOn ac o'r de i'r
noson hanesyddol hon ym mywyd y
pentref. Balch oeddem 0 weld John
Arwyn a'i ferch fach, Arddun, yn
bresennol gan fod John wedi bod yn
ffyddlon lawn i bob pwyllgor a
gweithgaredd cyn gorfod symud i'r
de. Fe fwynhaodd pawb eu hunain yn
hamddena yn braf a amgylch yr
ysgol a nifer fawr yn rhannu atgofion
am Ysgol Tan-y-coed ac yn dymuno
pob IIwyddiant i'r Ysgol Gymuned
newydd.
Darparwyd
paned a
lIuniaeth ysgafh gan aelodau'r
pwyllgor. Canwyd can 'Yr Ysgol
Newydd', 0 waith Tony Elliott, gan
holl blant yr ysgol. Talwyd teyrnged
i'r diweddar Hughie Williams, un a
ymddlriedolwyr cyntaf y pwyllgor
neuadd, gan y cadeirydd Miss Phyllis
Ellis. Diolchodd i'r swyddogion ac
aelodau'r pwyllgor am eu gwaith
diflino yn codi'r swm enfawr 0 dros
£22,000. Mawr yw'n diolch iddi
hlthau fel capten cadarn fu'n lIywlo'r
cyfan.
Calanga8af: Dyma'r gweithgaredd
cyntaf yn y Neuadd Gymunedol.
Daeth nifer fawr 0 blant 0 bob oadran
i fwynhau hwyl a miri Calangaeaf ar
nos Wener, 30 Hydref. Yr oedd y
beirniad, Mrs Rita Williams, wedi
rhyfeddu at wreiddioldeb rhai o'r
gwisgoedd ac anodd lawn meddai
oedd beirniadu'r lIuniau, swynion a'r
teisennau. Y wisg orau o'r holl
gystadleuwyr oedd Mari Deiniol fel
Rwdlan. Diolchir j Rita Williams am
el geiriau cerediq ec am gymryd
digon 0 amser I werthfawrogi
ymdrech
pob
unigolyn.
Fe
fwynhaodd pawb y baned a'r cWo
poeth a'r nionod ac wrth gwrs y 50s
coch.
Clwb leuenctid: Mae'r Clwb yn
cyfarfod yn y Neuadd Gymunedol
bob nos Lun am 7 o'r gloch. Croeso
cynnes i unrhyw un dros 13 oed.
Mae amrywiol weithgareddau
wedi cymryd lie yn barod - snwcer
i'r bechgyn a phWI i'r genethod, gyda
Arwel Jones a Catherine Griffiths yn
ennill; taith gerdded noddedlg; noson
Karaok.e a Ten-pin Bowling yn
Llandudno. Mae rhaglen wedi'i
threfnu 0 hyn at y Nadolig - tenis
bwrdd, dartiau, cwis, paentio ar
ddefnydd, a crochenwaith. Bydd
Disgo Nadolig yn yr Octagoh ar S
Rhagfyr.

Cyfeillion yr Vagol: Cynhelir Ffair
Nadollg yng ngofal y Cyfeillion ar nos
Wener, Tachwedd 27ain, am 6.30
p.m. yn Neuadd yr Ysgol Gymuned.
Bydd stondinau, raffl, gemau a
phaned. Dowch yn lIul
Vsgol GYOluned Penlsarwaun:
Ddydd Llun, Hydref 26ain, oedd ein
diwrnod cyntaf yn yr ysgol newydd.
Er fod y tywydd yn ddiflas iawn y
bore hwnnw, roedd gw~n ar wyneb
pawb a oedd wedi ymgynnull 0 flaen
yr ysgol
newydd
i weld y
Cynghorydd Mrs Pat Larsen yn agor
yr ysgol yn swyddogol.
Yn
cynorthwyo Mrs Larsen roedd Nikki
Hell a Catrin Roberts, ac yn fuan
wedyn ymddangosodd eu lIuniau ar
dude len flaen y Caernarfon &
Denbigh. Yn ogystal a nifer fawr 0
rieni, roedd Mr Dilwyn Gray-Williams
yn bresennol hefyd - y pensaer a
gynlluniodd yr ysgol.
Eisoes mae nifer 0 bobl wedi
ymweld ani, yn swyddogol ac yn
anffurflol er mwyn cael golwg ar ein
cartref newydd. Er mai dim ond
ychydig wythnosau svdd wedi mynd
heibio ers i nl symud i mewn mae
pawb wedi ymgartrefu yn hynod 0
dda mewn byr amser.
Dydd Llun, Hydref 29ain, oedd
diwrnod cyntaf trio blant newydd yn
yr ysgol, sef Alexander a Sean
Barron, a Mitchell Bentley. Y diwrnod
hwnnw oedd pen-blwydd Carwyn
Roberts yn wyth oed, achlysur mae
Carwyn yn siwr o'i gofio.
Yr un diwrnod dechreuodd Miss
Nerys Janes o'r Caleg Normal ei
chvfnod ymarfer dysgu yn yr ysgol.
Fe fydd Miss Jones yn treullo'r
cyfnod hyd at y Nadolig gyda
Blwyddyn 5 a 6. Croaso i'n plith Miss
Jones, a gobeithio y cewch ymarfer
dysgu hapus a IIwyddiannus gyda ni.
Cyngerdd Mawreddog: Fe'l cynheJir
yn Ysgol Brynrefail ar nos lau, 10
Rhagfyr, am 7.30 o'r gloch. Llion
Williams (George 0 C'mon Mldffild)
fydd yn erwein y noson, gyda
Seindorf Llanrug, COrMeibion Dinas
Bangor, Gareth Rowlands (Bariton) a
Hogia' Llandegai yn cymryd rhan.
Bydd yr elw tU8g at Gronfa ApAI y
Seindorf. Dewch yn lIu I gefnogi'r
apAI yma.
Cydymdalmlo:
Cydymdeimlir
yn
ddwys iawn A Mrs Eileen Thomas,
Huw a Robin ar farwolaeth sydyn Mr
lorwerth Thomas, Bron y Gaer.
Y mae lIu 0 gyn-ddisgyblion Ysgol

Tan-y-caed yn drist 0 glywed am
farwolaeth
Mrs Cassie Owen,
Llanberis.
Cydymdeimlir
a'r
cysylltiadau 011.
Genedlgaeth:
Llongyfarchiadau
mawr i Dilys a John Jones,
We.irglodd Goch, ar enedigaeth
merch fach, Lois. Pob hapusrwydd i
chwi fel teulu.
Dlolch: Dymuna teulu'r diweddar
John Daniel Jones, Perthi Isaf,
ddiolch am bob arwydd 0 gydymdeimlad a ddangoswyd iddynt yn
eu profedigaeth 0 golli brawd annwy!.
Dlolchir am y llu cardiau, galwadau
ffOn a rhoddion 0 £250 tuag at
Ymchwll y Cancr.
Vsgol Sui Bosra: Gwnaed casgliad 0
£30 yng ngwasanaeth Diolchgarwch
aelodau'r Ysgol Sui, Hydref 1Sfed.
Anfonir yr arian i drueiniaid Somalia.
Diolchir i bawb am eu haelioni.
Urdd Bentref: Dechreuodd tvmor yr
Urdd yn Neuadd Ysgol Gymuned,
nos Fawrth, Hydref 27ain, gyda tua
30 0 blant yn ymaelodi ac ymuno
mewn g~m 0 Chwilen.
Tachwedd 3ydd daeth Mr Leslie
Larsen i roi cwis l'r plant. Diolchwyd

Ad-uniad Vsgol Brynrefail
Fe gofiwch i rifyn olaf yr Eco dynnu sylw at y trefniadau sydd ar y gweill
ar gyfer cynnal ad-uniad 0 gyn-ddisgyblion Ysgol Brynrefail, a gyehwynodd
yn yr ysgol yn 1965, 1966 a 1967. Mae dros drigain wedi ymateb yn ffafriol
yn barod, ond mae oddeutu 250 0 lythyrau wrthi'n cael eu dosbanhu.
Cynhelir y noson gymdeithasol yng Ngwesty Victoria, Uanberis ar 6
Chwefror 19983. Pe bai llyhtyr, am unrhyw rheswm, ddim yn cyrraedd un
ohonoch sy'n gyn-ddisgybl ('65, '66, '67) neu pebai unrhyw un wedi dod
i'r ysgo1yn ddiweddarach ac ymuno § dosbarthiadau criw '65, '66 neu '67
yna cofiwch roi gwybod i ni.
Estynnir gwaboddiad cynnes hefyd i aelodau staff presenno) yr ysgol, ae
i gyn-aelodau staff i'r noson cyn belled a'n bod yn cael gwybod 0 flaen llaw.

Gwyn Parri, Cynefin, Deiniolen. Ffon: (0286) 871330

BRYSIWCHI
Gosodwr
carpedi a phob
math 0 loriau

4 Bryn Eglwys

PENISARWAUN
Fton Llanberis
871047

Archebwch eich
TWRCI NADOLIG
a'ch CYW IAR
a CHIGOEDD
ERAILL
A

A

Cil-y-Mynydd

RWAN

WAUNFAWR
Fton:
Waunfawr 552
oddi wrth

avell
Roberts

ones
Peiriannydd
Gwres Canolog
a Plymio

iddo gan Huw Tegid.
Tachwedd 10fed - G~m Uni-hog
dan ofal Amranwen Lynch, roedd
pawb wedi mwynhau eu hunaln a
braf yn wir oedd cael digonedd 0 Ie
yn y Neuadd i gynnal gweithgaredd
o'r math yma. SiAn Lewis dalodd y
diolchiadau.
Tachwedd 17 mwynhawyd g~m
Bingo gydag amryw un yn ennill
gwobr.
Pnawn Sui, Tachwedd 15fed, aeth
nifer 0 blant o'r Adran t gymryd rhan
yng Ngwasanaeth Sui yr Urdd yn
Neiniolen. Diolchir i Nant Roberts am
wneud y trefniadau ac i bawb a
ddaeth i gludo'r plant. Dyma restr
gweddill 0 weithgareddau'r tymor.
Nos Fawrth, Tachwedd 24ain noson yng ngofal Mrs Meryl Green,
Llanrug.
Rhagfyr 1af - nason yng ng01al
Ann Ifans.
Rhagfyr Sfed - Mrs Branwen
Jones gyda gweithgareddau'r
Nadolig
I 9'oi'r tymor cynhelir Parti Nadolig
a Disgo ar Nos Fetcher, Rhagfyr
16eg.

CIGYDD
BRYN Y CHWILOG, BETHEL
Ffcn: Portdinorwig (93) 670325

* Sgaffaldiau ar gyfer jobsus
* Prisiau cystadleuol
* Ffoniwch i gael estimate yn
rhad ac am ddim

LONDON HOUSE

LLANRUG
Ffon:

Caernarfon 673574
PEN CIGYDD Y FRO
MYNNWCH Y GORAU
A DEWCH ATOM NI
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Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd Dda
i chwi 011
oddi wrth y
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Ffon: Llanberis 870258
Nadolig Llawen iawn a Blwyddyn
Newydd Lewyrchus i'n hall
gwsmeriaid oddi wrth

Glyn, Ann, Neil a Karen Ann Price _.-'

RIA

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda ichwi 011
oddi wrth bawb yn siop

STRYD FAWR

Diolch am eich cefnogaeth
drwy'r flwyddyn.
CYFARCHION Y TYMOR A DYMU NIADAU GORAU

oddi wrth

LLANBERIS

870328
CYNLLUNWYR GWALLT
YN ARBENIGO MEWN TORRI

Am anrhegion y Nadolig dowch i

Siop Nwyddau

Ty a Gardd

W.J. DAVIES
Stryd Fawr

Llanberis 872501
LLANBERIS Ffon: 870225
,.~

0

- 0
M.O.T.
Gwasanaeth Torri Lawr Ddydd a Nos
Hefyd

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i
chwi 011 oddi wrth
Ifor a Margaret
Diolch am eich cefnogaeth l'_"_"""--/,
trwy gydol y flwyddyn

~~

JOHN WHITE

THE BODY SH P
LLANBERIS
*Trwsio wedi damweiniau

*Ailsbreio
*Curo paneli
18

CYFARCHION
Y TYMOR

i bawb
yn yr ardal
oddi wrth

TREN BACH
LLYN
LLANBERIS

NAOOLIG LLAWEN A BLWYOOYN NEWYDD ODA
0001 WRTH SAWS YN

" ,', ,,': Nadolig Llawen
a Blwyddyn
"
.'~
Newydd Dda
: '" .,'
oddi wrth
I

~

Michal a Brigid
Moran a'r plant

Sea Fresh
Chip Shop
Stryd Fawr
LLANBERIS
870425
Diolch am eich cefnogaeth
trwy gydol y flwyddyn

NAOOLIG LLAWEN
ABLWYDDYN
NEWYOOOOA
oddi wrth

Vera, Haydn a
John

SlOP
CHIPS
SNOWDON VALLEY

LLANBERIS
Ffon: Llanberis 870659

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Oda
oddi wrthSue Lowe

SEREN
47 STRYD FAWR
LLANBERIS 871060
Bwydydd lachusol
Ffrwythau a Llysiau yn
ffres o'r farch nad

Ilanberis

Diolch yn fawr am eich
cefnogaeth trwy gydol y
flwyddyn. Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda

GUEDDFA'R
GOGLEDD
AC
GUEDDFA
LECHI C
U
LLANBERIS 870636 A 870630
DIOLCH AM EICH CEFNOGAETH.
DEWCH I WELD
CYFLWYNfAD YNNI CYMRU
Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

Nadolig Llawen a .
Blwyddyn Newydd Oda
oddi wrth

GRAHAM A JEAN
A PHAWB YN Y

RAYMOND
A'R STAFF

PRINCE
OF WALES

SWYDDFA'R
POST

LLANBERIS

LLANBERIS

87070\J

Ffon: 870 201

Cwrw Blasus
Croso Cartrefol

Cardiau Nadolig a
Phenblwydd
Teganau
Gwasanaeth Ffotagapio

Adloniant:-

Nos Wener
Adloniant 8yw

Nos Sadwrn
Canu Cymraeg
eto'r Organ

Diolch am
eich
cefnogaeth
drwy'r
flwyddyn

Oddi wrth gwmni Tren Bach yr Wyddfa

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda I chwi 011
19

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda
i bawb yn Llanberis a'r cylch oddi wrth

Am Wasanaeth Fframlo Llunlau, Tystysgrlfau, Tapestrl
-0. -0. -0. -0. am brlslau rhesymol '0.'0. -0. -0.

ELWYN PRITCHARD
PARe PADARN, LLANBERIS
Ar agor Llun - Gwener,1 0.00 - 3.30. I gysylltu tu allan j'r oriau
hyn ffoniwch Llanberls 870922 neu Bangor 351427
Nadollg Llawen a Blwyddyn Newydd dda I bawb

,
a 870272

Fton: 870202

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI

43-45

Stryd Fawr

LLANBERIS
Ffon 871278

Stryd Fawr
LLANBERIS 871470
Dymuna Glen a Wil ddiolch i'w holl
gwsmeriaid am bob cefnogaeth yn
ystod y flwyddyn
Nadolig Uawen a Blwyddyn
Newydd Dda i bawb

BRYSIWCH I GAEL EICH
TEGANAU, SIOClED,
CARDIAU NADOllG AC
ANRHEGION CAIN
YN SlOP

Discownt 0 10% i bartion ym mis lonawr.
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth Danny a Nerys Roberts atr staff
~t&l

Y lLE DELFRYDOl;
I BRYNU ANRHEG 0..
I
NADOLIG I'CH
~
~
ANIFEILIAID ANWES ~J'OCI~~\O
Nadollg Llawen a Blwyddyn Newydd
Oda oddl wnh Kerry a
Jill Stott

GARTH MAELOG
PET CENTRE
& GROOMING SALON
51 STRVe FAWR
LLANBERIS 870840

GWYNETH AC EIFION

CACENNAU NADOLIG
A BARA BRITH
TRADDODIADOL
-

~~OOLIG llAWE/V

Hotel
8t RestauRant
LLANBERIS

A

Ffon 870203
Ar agor trwy'r flwyddyn ar gyfer
priodasau, dathliadau bedydd, penblwydd a phob achlysur arbennig arall
Bwydlen Bar a Restaurant
Cinio Dydd Sui

ODD I WRTH

STRYD FAWR
Diolch

20

I

am eich cefnogaeth drWV r

Gallwn drefnu adloniant - disgo a.y.y.o.
~'''''

Nadolig Llawen a Blwyddyn newydd Dda
oddi wrth LIN a JOHN

LLANBERIS
Gwyneth

ae Eifion Roberts, Beews Eryri. Ff6n: 870491

Newid Dosbarthwyr yr Eco: Mae dau
o ddosbarthwyr gwreiddiol yr Eco yn
rhol gorau i'r gwarth ac fe ddiolchwn
i Mrs Gwyneth ae Idwal Lloyd
Roberts, Merddyn Coch, am eu
gwaith ar hyd y blynyddoedd. Y
dosbarthwyr newydd dros ardal
Stryd Ceunant a 'Rallt Goch,
Ceunant, fydd Mrs Sioned Roberts,
Stryd Ceunant.
Enlllwyr
Clwb Ffrlndiau
Vsgol
Oolbadarn 1/11/92 - £35: Mary
Davies, DOl Elidir, Llanberis (64);
£25: Shirley Owen, 46 Maes Padarn,
Llanberis (154); £15: Nancy Jones,
Flat 79, Maes Padam, Llanberis (116);
£10: Dorothy Hughes, 27 Maes
Padarn, Llanberis (197); £5: Yvonne
Jones, Maenol, Caernarfon (12).
Cyngherddau: Cafwyd cyngerdd
IIwyddiannus iawn yng Ngwesty
Dolbadarn ar nos Sadwrn, 31 Hydref,
pan ddaeth nifer fawr ynghyd i
wrando ar lais swynol Doreen Lewis
sydd yn enwog ledled Cymru am ei
chanu gwlad. Trefnwyd y nason gan
Elwyn Wilson Jones ac Aneurin
Jones. Arweinydd y nason oedd
Arwel Jones. Cynhaliwyd raffl gan
Roy Griffith a Robin Jones a dyma
enwau'r enillwyr - 1, Tecwyn Cae
Rhos; 2, Helen Dolbadarn;
3,
870409; 4, Doreen Lewis; 5, marian
Davies; 6, 872312;
7. Helen
Dolbadarn; 8, Hefina Jones; 9,
Tecwyn Cae Rhos; 10, Cathrine
Williams; 11, Margaret Cae Rhos; 12,
Olwen Llangefni; 13, Lona Owen; 14,
Sera Dolbadarn. Roedd elw'r noson
tuag at GOr Meibion Dyffryn Peris.
Nos Sadwrn, 5 Rhagfyr, am 8 o'r
gloch yng Ngwesty Dolbadarn, bydd
C6r Meibion Oyffryn Paris yn cynnal
Noson Lawen. Dewch yn lIu am
noson 0 hwyl a chAn.
Cymdeithas Eglwys St Peris a St
Padsrn: Cynhaliwyd cyfarlod yn
festri
St Padarn, nos lau, 5
Tachwedd. Oechreuwyd trwy weddi
dan arweiniad y Rheithor, y Parch. P.
Pritchard. Cafwyd noson ddiddorol
iawn yng nghwmni un 0 aelodau y
Gymdeithas, y Parch. Gwynfor
Williams, yn rhannu peth o'i atgofion
ei waith a'i ddiddordebau amrywiol
- rhai profiadau difri iawn ac eraill
yn ddigri. Rhoddwyd y te a'r anrheg
misol gan Mrs Pugh a Miss Nancy
Williams. Diolchwyd iddynt ac i'r
siaradwr gan y cadeirydd, Mrs Anne
Parry-Jones.
Gwenweh: Bu cwpwl 0' r ardal mewn
gwledd briodas yn ddiweddar. Aeth
y gwr ati i dynnu lIuniau ac fe gafodd
amryw 0 luniau da o'r teulu a'r
gwesteion. Ymhen amser aeth i
ystafell dywyll i newid y ffilm - ond
dyna'r sioc air siom - nid oedd ffilm
yn y camera. Felly, os ydych eisiau
ffotograffydd cofiwch ei atgoffa fod
yn rhaid iddo gael ffilm yn ei gamera
cyn dechrau tynnu lIuniaul
Cyngerdd Mawreddog: Fe'i cynhelir
yn Ysgol Brynrefail ar nos lau, 10
Rhagfyr, am 7.30 o'r gloch. Llion
Williams (George 0 C'mon Midffild)
fydd yn arwain y nason, gyda
Seindorl Llanrug, COrMeibion Dinas
Bangor, Gareth Rowlands (Bariton) a
Hogia' Llandegai yn cymryd rhan.
Bydd yr elw tuag at Gronfa Apel y
Seindorl. Dewch yn lIu i gefnogi'r
ap~1yma.
Eeo'r Wyddfa . . . Eco'r Byd:
Derbynlwyd lIythyr oddi wrth Egryn

Llangefni (gynt 0 5 Vaynol Cottages),
ddiolch i'w thelu a'i ffrindiau am yr
holl flodau a'r cardiau a dderbyniodd
yn ystod ei gwaeledd.
Dymuna Betty a Glyn, 18 Maes
Padarn, ddiolch yn fwr yn arbennig
i Nerys, Gwyn, Dyfan ac Anona am
bopeth. Diolch hefyd i'w cymdogion
a'u ffrindiau am y lIu cardiau ac
anrhegion ar achlysur dathlu eu
Priodas Rhuddem.

a Rhiannon Evans, 8 Cleary Street,
Waterloo,
Lower Hull, Seland
Newydd (gynt 0 Arfryn, Olgra
Terrace) ec fe ddyfynnir rhan ohono
yma - 'Mae Mrs Gracie Roberts,
Waterfall View, yn garedig iawn yn
,"",.,
anIon Eco'r Wyddla ; ni. Yr ydym yn
.... " ..~~
. ..,"."
,,'i""f:
cael pleser mawr yn darllen papur
Methu deall yr ydw i sut mae
Cymraeg a chael newyeJdion am yr
cyfenydd ac organydd 0 I..nbms
hen ardal. Deall fod Ilawer 0 bethau
wedi newid yn Llanberis ers i ni adael yn llwyddo i gadw amaeriad
280 flynyddoedd yn 61: Derbyniwyd cywlr wrth gyfeWo. Uwyddodd i
ddrysu dau gyfarfod
0 fewn
rhodd ganddynt i'r Eco.
wythnos trwy gymysgu'r amser
Capel Coch: Croesawodd chwiorydd
decbrau.
Capel Coch y Parchg Gwynfor
Gyda llaw, glywsoch chi bod y
Williams I'w cyfarfod ym mls
cyfaill hwn wedi gorfod blOi'n al
Tachwedd. Cafwyd sgwrs a sleidiau
pan oedd hanner
tTordd i'r
ganddo yn olrhain taith Mari Jones
i'r 8ala i brynu Beibl. Mrs Eluned Mai Almaen efo Car Bangor am ei
Cod wedi anghofio ei aiwt yn
Jones a gymerodd y rhannau
llanberis.
defosiynol.
V Gymdelthas Undebol: Dechreuwyd
tymor
newydd y Gymdeithas
Undebol yn festri Capel Coch yn
ddiweddar, Y Prifardd Selwyn Griffith
"Ann Pleming, Dolwen,
oedd yn traddodi e! sgwrs 'Ambell
Bill' yn y cyfarlod cyntaf, a chafodd
8 Nant Ffynnon.
y trefnwyr gymorth ariannol gan
Gymdeithas Gelfyddydau Gogledd
Cyngerdd: Cynhaliwyd cyngerdd gan
Cymru tuag at y noson dan gynllun
barti Lleisiau Lliwedd dan arweiniad
'Awdur ar Daith' y Gymdeithas
Mrs Mattie Hughes a'u cyfeilydd Mr
honno. Cafwyd cwis hwyliog yng
Gareth Jones, yn festri Capel
ngofal Mr John Huw Hughes yn yr
Rehoboth, nos lau, Tachwedd 19. Mr
ail gyfarfod. 8ydd y Gymdeithas yn
John Huw Hughes oedd yn arwain
cyfarlod yn festr! Capel Coch am 7 y noson a'r lIywydd oedd Mr Gwilym
o'r gloch ar yr ail nos Fawrth o'r mis
Searell Jones. Paratowyd lIuniaeth
dros y misoedd nesaf. Mae yna
gan aelodau capel Rehoboth.
groeso cynnes i eraill i ymuno a'r
Trefnwyd y noson er budd Apel Brasil
Gymdeithas.
1992 yr Eglwys Bresbyteraidd, sef
Vagol Dolbadarn:
Cynhaliwyd
ymdrech vt enwad i godi arian i
cyfarfod blynyddol y rhieni a'r
gefnogi gwaith Cymorth Cnstnogol
lIywodraethwyr
nos
Fawrth,
ymhlith y tlodion yn Brasil. Gwnaed
Tachwedd 3. Erbyn hyn mae corff
elw 0 £82 er budd yr Apel.
lIywodraethol newydd yr Ysgol wedi f---------------i
ei ffurfio a bydd yn gwasanaethu'r
ANTUR PADARN
Ysgol am y pedair mlynedd nesaf.
Ffurfiwyd
pwyllgor
newydd
Cyfeillion yr Ysgol hefyd, ac y mae
Ilawn 0 syniaclau am gyehwYD
eisoes wedi cychwyn ar et waith.
busnes eich hun?
Somalia:
Dydd
Sadwrn,
21
Tachwedd 1992, cynhaliwyd Bore
yn ddi-waitb, ae yn chwilio am
Coffi ac arwerthiant yn festri Capel
gynlluniau hyfl'orddi?
Coch gyda'r elw yn mynd i helpu pobl YDI bydd cyfJe I chi ddod igyfufod Robin
Somalia sydd yng ngofal newyn
enbyd ar hyn 0 bryd. Trefnwyd yr Jonts, Swyddog Dltblygu Antal Padarn,

.....

-

-

*
*

arwerthiant
gan Mari Rowland
Hughes a Judith Humphreys. Bu
Judith yn gweithio'n
wirfoddol
ymhlith
tlodion
yr India yn
ddiweddar. Gwnaethpwyd elw 0 tua
£400 ac mae'r gronfa yn dal ar agor.
Dlolchladau:
Dymuna Jason Jones, 34 Stryd
Newton, ddiolch yn fawr iawn i bawb
am yr holl gardiau, anrhegion a'r
arian, ac i Diana am y deisen, ar
ddathlu ei ben-blwydd yn ddeunaw
oed ar 26 Hydref.
Dymuna Nicola Baylis ddiolch j'w
theulu a'i ffrindiau am y cardiau,
anrhegion ac arian a dderbyniodd ar
ddathlu ei phen-blwydd yn ddeunaw
oed. Dlolch hefyd i bawb am fod mor
garedig tra bu yn yr ysbyty yn
ddiweddar.
Dymuna Mr a Mrs Eurwyn T.
Jones, Tawel Lan, ddiolch 0 galon i' w
perthnasau, cyfeillion a chymdogion
am yr anrhegion, cardiau a lIythyrau
a dderbyniasant yn ddlweddar ar
achlysur dathlu eu Priodas Rhuddem.
Gwerthfawrogant
yn fawr
y
dymuniadau da a ddangoswyd tuag
atynt.
Dymuna
Pauline
Griffiths,

NANT PERIS

YDYCH CW'N

am sgwn cwbwl uffwfiol Y1lY lleotdd
:anJynol rhWDg 4.30 I 630 p.m.
Dydd Mtrcber, Rbaafyr 9fed:
Angorfa, Stryd y Ffynnon., UuMris.
Dydd IIU, Rhagfyr tOfed:
Y Caban, Deiniolea.
Dydd Gwener, Rhagfyr tteg:
Y Sefydliad Coif., Llurug.

~-------------t
Llyfr Newydd

MARl JONES A'l BEIBL
Cyhoeddwyd
lIyfr newydd yn
adrodd stori Mari Jones, y ferch
ifanc a gerddodd i/r Bala i brynu
Beibl gan Thomas Charles. Gwasg
newydd Cyhoeddiadau'r Gair, a
ffurliwyd gan Y Cyngor Ysgolion
Sui sydd wedicyhoeddi'r gyfrol Mari
Jones. Un 0 fro'r Eco yw awdur y
lIyfr, Mrs Margaret Cynfi Griffith,
sydd erbyn hyn yn gyfrifol am
Galendr yr Eco bob mis, a
ysgrifennodd y gyfrol. Hi hefyd fu'n
gyfrifol am gyfieithu cyfrol arall a
fydd yn cael ei chyhoeddi'r fuan
gan yr un Wasg. Beibl bach lIiwgar,
yn arbennig ar gyfer plant sy'n
dechrau darllen fydd y gyfrol honna.

•

Daethpwyd ~'r Ilun yms i mi gsn
ddarllenydd ar 61darllen y darn 'Joss
Bach' yn rhifyn Tachwedd. Roedd
yn dymuno ei ga81 yn yr Eco gan
fod ganddo gysylltiad b'r teulu.
Llun ydyw o'r rh8i sydd wedi
goroes; 0'r teulu mawr hwnnw a
vmtuaoda i Ganada o'r Gors, Llanddeiniolen. I'r rhai sydd yn dal i
gofio, dyma'r enwau, o'r cbwith:
Alice, Joss Bach, Anne Jane, ec
Humphrey. Nel yn eistedd.

SWYDD NEWYDD.
MEWN COLEG NEWYDD
Gwyn
Parri,
Cynefin, Deiniolen, ar ei apwyntio
yn Bennaeth Cynonhwyol Coleg
Meiron-Dwyfor. AI hyn 0 bryd mae
yn Uwch Athro yo Ysgol David
Hughes, Porthaethwy. Yn ystod y
blyoyddoedd diwethafbu Mr Parri'n
gyfrifol am arwain datblygiadau ym
maes
addysg
gymunedol,
datblygiadau a enillodd i'r ysgol
Wobr Cwricwlwm eleni. Ef hefyd
fu'n gyfrifol am gysylltiadau addysgdiwydiant yr y5g01.
Bydd y gyfadran y bydd Mr
Parri'n ei harwain yn gyfrifol am
gyrsiau lefel-A mewn Ieithoedd a'r
Dyniaethau,
eyrsiau hyfforddi
oedolion
a chwrs Tystysgrif
Athrawon Addysg Bellaeh. Yn 61 Mr
Parri, 'Bydd cael bod yo rhan 0
ddatblygiad y coleg o'i gyehwyn yn
SiM 0 fod yn brofiad cynhyrfus iawn.
Mae'n bwysig cadw mewn cof nad
Llongyfarchwn

ar gyfer pobl ifane 16-19oed yn unig
y bydd y coleg yn darparu, ond i
oedolion 0 bob oed. Mae'n bwysig
hefyd fod y eoleg yn ymateb i
anghenion y gymuned y bydd yo ei
gwasanaethu.'
.
Bydd yn cychwyn yo ei swydd
newydd fis Ebrill nesaf, a bydd y
eoleg newydd yn agor ym ntis Medi.

Clwb Eryri
Cynhaliwyd cyfarfod Tachwedd o'r
Clwb yng Ngwesty'r Gwynedd,
Uanberis, ar nos Wener, 6ed o'r mis,
o dan lywyddiaetb Mr Brython Jones
am y noson. Anerchwyd yr aelodau
yn hyood ddeheuig gan Mr Bobi
Williams, Deiniolen, ar y testun
'Newidiadau, yn enwedig ym maes
Cyfraith a Threfn'. Diolchwyd i bawb
am eu cyfraniad i'r noson gan mr
John Emlyn Hughes, Racca.
Atgoffir yr aelodau mai ar y nos
lau gyntaf 0 Ragfyr y cynhelir y
cyfarfod nesaf o'r Clwb pzyd y
disgwylir anerchiad gan Mr John
Nonnan Davies, Bonmewydd, 0 dan
lywyddiaeth Mr Gwyn Hefin Jones,
Brynrefail, am y noson.
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CYFARCHION LLANBERIS
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth ~

PEl NTWY R PA DAR N

Vtf::::::d}

(Trefor Jones ac Alan Bee)

Dymuna pawb yn siop

CELFY
••
COPAON

VALERIE J. JONES
FFRWYTHAU
ALLYSIAU

MOUNTAIN ART
Stryd Fawr
LLANBERIS 870925

GLANYDON
STRYDFAWR
LLANBERIS 870301

LLANBERIS
am waith da ...
tu fewn a thu allan
crefftwyr gofalus
prisiau rhesymol
amcanbrisiau am ddim
Ffoniwch 870397

Am luniau mynyddoedd
*Peintiadau *Printiadau
*Posteri *Ffotograffau

NADOLIG LLAWEN A
BLWYDDYN NEWYDD DDA

*
*
*
*

--..."

Nadolig Llawen a
r.~,"~~
Blwyddyn Newydd
._,
Oda i bawb

CYFARCHION Y TYMOR
oddi wrth

a'r MEIBION
•
•

870
902

•

•

•

•

-

•

ac 872200

Cerbydau preifat rw Ilogi
Gwaith Contract·
Pell ac Agos
Maes Awyr a Phorthladd

870
444

MASNACHWYR G LO
1 BYTHYNNOD GAOL YS LLANBERIS

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i bawb

arn
AM ANRHEGION NADOLIG
A WERTHFAWROGIR
TRWV'R FLWVDDYN

* Sanau a Siwmperi trwchus
* Dillad Thermal
* Capiau a menyg qwlan
* Cotiau a sgidiau dal dwr
* Siwmperi traddodiadol
* Dewis rhagorol 0 Iyfrau ar deithio
a mynydda

NADOllG
llAWENA
BlWYDDYN
NEWYOO DDA
I CHI ou, OODI

WRTH TERRY,
VAL, LUCY A'R STAFF

LLANBERIS

Ffon 870260

Prydau arbennig ar gyfer y Nadolig
DYMUNA

MERVYN,
JENNIFER, HELEN,
GLENYS AC APPY --

LL NB RI
Ffon: 870327
Hefyd yng Nghapel Curig
(tu cefn y post) 069 04 205
Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i bawb

LLANBERIS Ffon: 870379
Nadollg llawen a Blwyddyn Newydd Ode i'w holl 9wsmeriaid.
Diolch ichi am eich cefnogaeth
I

1
22

-

Galwch eto am: 8apurau Newydd, Anrhegion, Sigarets,
Melysion, Llyfrau a lIawer mwy

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth

L
STRVD FAWR
LLANBERIS

Peter ac Irene Hagerty

FfOn: 871534

Y Glyn,
Llanberis
Ffon 871224

NADOLIG LLAWEN
oddi wrth bawb yn Siop Tu Allan
Llogi bwyeill rhew "
crampons a sgis XC "

ANRHEGION NADOLIG ANGHYFFREDIN,
DIDDOROL, DELFRYDOL!

Galwch yn ein siop i weld drosoch eich hun.

ROBERT GARTSIDE B.Sc.,M.P'S.
FFERYLLYDD

Garvin, Wil a Jim
•

COMPTON HOUSE

LLANBERIS
Ffon: 870264

•

AM EICH ANRHEG NADOLIG!

Storfa Gig Glan Padarn

Persawriau hyfryd 0 Ffrainc
Ffilmiau a Chamerau KODAK a FUJI
Gwasanaeth datblygu a phrintio
ffotograffau am brisiau cystadleuol

LLANBERIS 870319

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda i bawb

,

alr
LLANBERIS

1

Gwesty

o

a arn

LLANBERIS Ffon: 870277

Ffcn 872400

* part'ion
Dyddiau'n dal ar gael ar gyfer
Nadolig, yn cynnwys
**
*

Dydd Nadolig
Part'ian mawr a phart'ion bach
Cinia Nadolig 3 - 12 cwrs yn dechrau 0 £6.50
Lie addas ar gyfer pob achlysur
Dewch i fwynhau ein bwyd blasus mewn awyrgylch
brat

--

.*

Nadollg Llawen a Blwyddyn Newydd Oda oddl wrth Bob ac Annie Kane

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrtb Aneuryn a
Jeanette Jones a'r staff.

NAOOLIG LLAWEN A BLWYOOYN NEWYOO DDA 1BAWB
0001 WRTH

OIOLCH I BA WB A'N CEFNOGODD YN YSTOD Y FLWYDDVN
Dim bysus GwenerlSadwrn 25, 26, Rhagfyr na dydd Gwener 1 lonawr
Gwasanaeth Sui ar 27 a 28 Rhagfyr
•

23

,
Torrwch y dudalen a'i gludio ar ddarn 0 gardfwrdd yna Iliwiwch
un darn o'r Ilun bob dydd 0 Ragfyr 1af hyd Noswyl Nadolig.
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PLANT MEWN ANGEN
Oa lawn chi, holl blant y fro a fu yn
brysur yn casglu arlan ar ddlwrnod

ptant Mawn Angen. Bydd ambeUIlun
yn y rhlfyn nesaf.

drwch chi helpu Sian Corn i
gael y II
br c
ir at dy' r plant

DAULYFR
I'R WERIN
Mae dwy gyfrol werthfawr ar len
gwerin Cyrnru yn cael eu cyhoeddi at
y Nadolig hwn - anrhegioo da a
darllen difyr dros .yr Wryl.

YN EI ELFEN
Bedwyr Lewis Jones
•

Celled drom oedd colli'r Athro
ddiwedd yr haf hwo ac erys y bylchau
ar ei 61 mewn sawl maes. Yr oedd
fwyaf amlwg yn Uygad y cyhoedd
wrth drafod ystyron a tharddiad
enwau lleoedd ac ymadroddion Uafar
yr iaith.
'Yn ei Elfen' - prin fod unrhyw
raglen radio erioed wedi cael enw mot
addas, oherwydd yr oedd ymdrin Ii
geiriau, eu gwreiddiau, eu hysryron,
a'u perthynas a'i gilydd yn ail narur
i'w seren, yr Athro Bedwyr Lewis
Jones. Cyfeiriai yn aml at 'athrylith yr
iaith Gymraeg' wrth ddotio at ryw
ddweud lliwgar neu enw tlws neu
gyrhaeddgar.
A
mwynhii
ei
gyouUeidfa ei athrylith yntau, yr
Athro, wrth iddo ei thywys hyd
lwybrau
anhyffordd
tarddiadau
enwau ac ymadroddion mewn dull
mor gartrefol ae ages-at rywun.
Yn y llyfr hwn cawn olwg ar
rywfaint 0 'athrylith
yr iaith
Gymraeg'
trwy
ei henwau a'i
hymadroddion. Ac yo yr esboniadau
cawn olwg ar athrylith yr Athro
Bedwyr Lewis Jones i ddehongli ae
egluro. Y rnae'r cyfan yn rhan o'n cof
niam ysgolbaig annwy! y mae'r bwlch
ar ei 01 yo ein synnu.
(Gwasg CarTtg Gwalch; 128 tudalen;
pns: 0.50)

1

STRAEON
eEL WYDD GOLAU
Casglwyd gan Arthur Tomos
Rydym i gyd yn adoabod rhywun
sy'o galw ei chwid (hwyaid) yo
wyddau. Nid dweud celwyddau y
maen nhw debyg iawn, ond byw
mewn gwlad ramantus, uwchlaw em
cymylau 01, lIe mae popeth yn fwy
na'r cyffredin, yo drymach, yn well,
yn hyfrytach.
Y mae ei 'dweud hi' yo hen grefft
yn y Gymraeg. Roedd gan stonwyr yr
hen chwedlau ddawn i ddal eu
cynulleidfa a'u tywys dros fryn a
phant eu dychymyg. Byth ers hynny,
bu gennym Iu 0 storiwyr gwerin fu'n
enwog am eu dawn i adrodd straeon,
gan roi tipyn 0 liw a rhamant iddynt.
Daeth 'mystyn' yn gelfyddyd a
chrewyd traddodiad
y 'straeon
celwydd golau'.
Yn y gyfrol hon, cawn gasgliad o'r
straeon
gorau
o'r
traddodiad
arbennig hwo. Mae'o gyfrol unigryw,
yn ffynnoo 0 ddiddanwch pur ibawb
sy'o hoffi clywed am anturiaethau
ffantastig a fflachiadau 0 ddychymyg
ffraeth. Mae rhai 0 gymeriadau
enwog Charles Williams, y Parch.
John Alun Roberts, Eirwyn Pontshan
ac E. Llwyd Williams yma ynghyd Ii
Uu 0 gymeriadau eraill 0 bed war cwr
ein gwlad. Mae'r gyfrol hefyd yo
dystiolaeth werthfawr fod y math
hwn 0 stonwr dal yn fyw ac yn iach,
ae yo daJ i fystyn ei chwedlau.

Mae rhai lluniau trawiadol o'r
storiwyr yn y gyfrol a nifer dda 0
gartwnau
rhyfeddodau
amdanynt.

yo
portreadu'r
arallfydol y sonnir

(Gwasg Carreg Gwo/chj 208 tud;

r= £3.95)

2

5

3

4

CORNEL JOCS
SiaN CORN

•

Be mae Sion Corn yn el
gael i frecwast 7

-

6

CORN FFLECS.
•

Be mae Sian Corn yn el
gael i ginio?

-

CORN BfFF.

Be mae Sian Corn yn ei 1.
gael i bwdin 7
2.
- CORNETO
3.
Pa offeryn cerdd mae Sian
Corn yn ei chwarae 7
4.
- CORNED
5.
I ble mae Sian Corn yn 6.
mynd er ei wyliau?

CROESAIR
Ble ganed lesu?
Mam lesu.
Un 0 anrhegion y
doethion.
Gorweddai lesu yn y _.
Un ar811o'r rhoddion.
A'r rhodd arall.
\....
.: r ..

- CORNARFON
Pa bapur mae Si6n corn yn
ei ddarllen?
- ECOR'N WYDDFA

25
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LLANRUG

DINORWIG

Mrs Oyfl Jones, Tyddyn Rhyddaflt. FfOn: C'fon. 76733

Glyn Tomos, Pan y 8wleh, FfOn: 870576
Eisteddfod Bentref: Cofiwch ddod i'r
Eistedfod ar nos Fawrth nesaf, 1
Rhagfyr, 0 6.30 o'r gloch ymlaen, yn
y Ganolfan leol. Mae'r rhagolygon yn
edrych yn dda iawn ac mae'r
trefnwyr yn hyderus y bydd yn noson
gofiadwy eto eleni, felly dewch i
wrando ac yn bwysicach fyth i
gystadlu a chael tlond bolo hwyl a
mwynhad. Mae'r beirniaid yn edrych
ymlaen yn fawr at y noson, sef John
Ogwen (yr actiwr adnabyddus) yn
beirniadu lIenyddiaeth; Geraint Jones
o Drefor yn feirniad cerdd; a dau
berson lIeol, sef Alison Williams yn
beirniadu adran y plant/celf a chrefft
a T. A. Parry 0 Ddeiniolen yn
beirniadu coginio. Felly fe fydd
gwledd yn eich aros a hynny am dAI
mynediad 0 50c. i oedolion a 20c i
blant. Cofiwch y bydd Y Ganolfan ar
agor i dderbyn gwaith celf a chrefft
a choginio rhwng 6.30 a 7.30 ar nos
Lun, 30 Tachwedd.
GW8sanaeth
Diolchgsrwch:
Gwsetha'r modd nid yn ami iawn y
gwelwn ein haddoldai yn lIawn y
dyddiau hyn ond felly y bu pan
gynhaliwyd gwasanaeth undebol i
ddathlu gwyl ddiolchgarwch
ar
brynhawn Sui, 25 Hydref, yn festri
Capel Dinorwig. Roedd yn wledd i'r
lIygaid wrth weld cymaint 0 bobl, a
nifer 0 blant a phobl ifanc yn eu
mysg, yn cydaddoli yn hapus a'i
gilydd. Nid gormodedd yw dweud i'r
cyfan fod yn wasanaeth bendithiol
dros ben gyda phawb oedd yn
cymryd rhan yn dangos fod gennym
gymaint 0 dalent yn ein mysg. Dioleh
i bawb am eu cyfraniad ac am eu
cefnogaeth. Sicrhawyd casgliad 0
£69 tuag at Gronfa ApAI Somalia ac
fe benderfynodd pwyllgor adloniant
Dinorwig gyfrannu £31 tuag ~t yr un
apAI, ac felly fe anfonwyd y swm 0
£100 ymlaen i Gymorth Cristnogol.
Edrychir
ymlaen
yn awr at
wasanaeth undebol pellach, y tro
hwn i ddathlu'r Nadolig, sydd i'w
gynnal 0 fewn yr wythnosau nesaf.
Cyngor Eglwysl Dinorwig: Mewn
cyfarfod cyhoeddus a gynhaliwyd yn
y Ganolfan ar nos Fercher, 4
Tachwedd,
penderfynwyd
yn
unfrydol i sefydlu Cyngor Eglwysi
Dinorwig. Pwrpas y cyngor yma fydd
dwyn cynrychiolwyr 0'r tri enwad yn
y pentref at ei gilydd i drin a thrafod
gwasanaethau undebol. Disgwylir i
aelodau
Capel Sardis, Capel
Dinorwig ac Eglwys St Mair ethol
dau gynrychiolydd yr un i weithredu
ar y cyngor. Mae'r Psrchg Olaf Davies
a'r ParchgGanon Richard Owen wedi
cytuno i weithredu ar y cyngor tra bo
aelodau Capel Dinorwig yn gobeithio
sicrhau gweinidog j'w cynrychioli
hWy. Cadeirydd y cyfarfod oedd Glyn
Tomos.
Gwellhad busn: Anfonwn ein cofion
a'n dymuniadau da i Stephen Jones,
8 Bro Elidir; Ifor Phillips, 12 Maes
Eilia, a Mrs M. Pleming, 1 Maes
Eilian. Dymunwn wellhad buan i bob
un ohonoch ac i bawb aralt nad sydd
wedi bod yn dda eu hiechyd yn
ddiweddar.
Uongyfarchladau i Olwen Roberts,
iy'r Ysgol am sicrhau tystysgrif 01
gymhwysol Bwrdd Arholiad Meithrin
Gymhwysol.
Fe dderbyniodd
y
tystysgrif wedi iddi gwblhau cwrs
dwy flynedd yn IIwyddiannus.
Dlolchladau:
Dymuna pwyllgor
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Eisteddfod Bentref Dinorwig a Chlwb
Ti a Fi Dinorwig, ddioleh 0 galon i
Gyngor Cymuned Llanddeiniolen am
eu cymorth ariannol hael iddynt yn
ddiweddar.
Clwb TI a Fi: Pleser 0' r mwyaf bob
amser yw croesawu datblygiad
newydd sydd 0 fudd i'r pentref ac
felly braf oedd clywed am sefydlu'r
clwb
sydd
yn
cynnal
eu
gweithgareddau yn y Ganolfan.
Sofydlwyd y clwb ym mis Mai eleni
ond bu'n rhaid disgwyl tan fis Medi
cyn gweld drws y clwb ar agor am
y tro cyntaf. Mae'r clwb wedi bod ar
agor ddwy waith yr wythnos ar
brynhawn llun rhwng 1.30 a 3.30 a
bore Mercher 0 10 tan 12. Yn 01 y
trefnwyr mae croeso i famau a' u
plant alw i mewn atynt i'r Ganofan.
Pob hwyl i'r fenter.
Diolch: Dymuna Margaret Jane
Jones, Foel, ddiolch i'w theulu,
ffrindiau a chymdogion am y cardiau,
galwadau ff6n a rhoddion tra yn yr
ysbyty ac ar 61 dod adref. Diolch
hefyd i staff Ward Conwy, Ysbyty
Gwynedd am eu gofal.
Cymdeithas Lenyddol Undebol: Mae
rhaglen y Gymdeithas am y gaeaf yn
mynd 0 nerth i nerth. Eisoes fe
gynhaliwyd noson agoriadol yng
nghwmni
Parti Cei 0 Noddfa,
Caernarfon, ac hefyd fe gafwyd
noson yng nghwmni Dewi llwyd 0
Fangor a noson gydag Alun Bevan
o adran yr heddlu, Caernarfon.
Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 10
Rhagfyr am 7 pryd y disgwylir i Mr
R. Maldwyn Thomas Bangor, fydd yn
bresennol. Y lIywydd am y noson
honno fydd Mrs Alice Griffiths:
Ymwelwyr
Annisgwyl:
Cafwyd
ymwelwyr annisgwyl yn Sardis yn
ystod mis Hydref. Y Parchg a Mrs
Irfonwy Bowen, llanfairfechah,
ddaeth a hwy yno, er mwyn rhoi
Iddynt y profiad 0 fod mewn capel
bach yng nghefn
gwlad,
ac
oherwydd mai Sardis yw y capel
uchaf yng Nghymru. Cynrychioliai'r
dieithriaid saith 0 wledydd, sef
Bangladesh, Thailand, Angola, Zaire,
Nicaragua, Brazil a'r Alban, ac yr
oedd y mwyafrif
ohonynt
yn
weinidogion yn y glwedydd rheini.
Dros baned 0 de cawsant glywed
am sefyltfa eglwysi'r Bedyddwyr yng
Nghymru heddiw gan un arall o'r
cwmni, sef ysgrifennydd newydd
Undeb y Bedyddwyr, y Parchg Peter
D. Richards.
Bu'r tywydd yn hynod 0 garedig
iddynt, ac fel yr ymadawent fe
ddaeth yr haul allan i ddangos
golygteydd godidog yr ardal ar ei
gorau. Treuliwyd gweddilt eu taith y
diwrnod hwnnw yn ymweld a'r Orsaf
Drydan
yn
Llanberis
ac
Chaernarfon.
Ddechrau Hydref hefyd treuliodd
rhai 0 aelodau Ysgol Sui Sardis, yn
oedolion a phlant, ddiwrnod ymysg
cannoedd eraill 0 Fedyddwyr, yn
Llanelwedd, yng Ngwyl y Teulu.
Gwyl oedd hon i ddathlu dauganmlwyddiant y Genhadaeth.

a

Y Selndorf
nos lau, 3 Rhagfyr am 7 o'r gloch.
Cynhelir Torr-bola gan y pwyllgor
Croeso i bensiynwyr llanrug a Thanmerched ar nos lun, 30 Tachwedd, y-coed.
Os am dderbyn
y
am 7 0' r gloch.
gwahoddiad rhowch eich enwau yn
Cyngerdd Mawreddog: Fe'l cynhelir y lIyfr sydd yn Swyddfa'r Post
yn Ysgol Brynrefail ar nos leu, 10 Llanrug, os gwelweh yn dda. Fe
Rhagfyr, am 7.30 o'r gloch. llion
dretn!r cludiant os bydd angen.
Williams (George 0 C'mon Midffildl
Ysgol GYnradd Llanrug
fydd yn arwain y noson, gyda Nos lau, 29 Tachwedd, roedd y
Seindorf llanrug, COrMeibion Dinas neuadd yn lIawn 0 wrachod a
Bangor, Gareth Rowlands (Bariton) a bwganod bach del iawn yn ein Ffair
Hogia' Llandegai yn cymryd rhan. Calan Gaeaf a mawr fu y prynu
Bydd yr elw tuag at Gronfa Ap~1 y wedyn ar y stondinau. Diolch i bawb
Seindorf. Dewch yn lIu i gefnogi'r
gefnogodd y noson. Gwnaed elw 0
apAI yma.
£300.
Bore Sadwm, 19 Rhagfyr: ar Y Maes,
Braf yw cae I croesawu atom eto
Caernarfon, bydd y Seindorf yn canu elni dau fyfyriwr o'r Coleg Normal,
carolau - dewch i wrando. Bydd Mr Dylan Parry at ddosbarth Mrs
stondin gacennau ar gael yno.
Howells a Miss Nan Rhys Jones yn
Nos Lun, 21 Rhagfyr: Bydd noson 0 nosbarth Mrs Evans.
garolau a mins peis yn cael ei gynnal
Roeddem i gyd yn falch 0 weld
yn Neuadd y Seindorf am 7 0' r gloch. Anti Mai yn dod am dro i'n gweld a'i
Croeso i bawb.
bod yn gwella. Brysiwch yn 01 Anti
Sui y Coflo: Yn 01 yr arfer bu'r Mai.
Seindorf yn cymryd rhan yn y
Aeth Blwyddyn 1 a 2 ar ymweliad
gwasanaethau a drefnwyd yn y i Orsaf Drydan Dinorwig fel rhan o'u
Sefvdliad Coffa, Llanrug, ac wrth y them a y tymor hwn ac aeth Robat y
Gofeb yng Nghaernarfon.
Robot eu ffrind bach newydd hefo
ptaid Cymru: Cafwyd noson arbennig nhw ar y daith.
o ddiddorol a IIwyddiannus ar 4 Yr Urdd: Mae adran Urdd yr ysgol
Tachwedd pan ddaeth Sam Roberts, wedi ailddechrau ac mae rhaglen
Caernarfon, i'r gangen i sgwrslo a ddiddorol ar gyfer y plant eto eleni.
dangos lIuniau am rai o'i brofiadau Cafwyd noson gynhyrfus a Itiwgar
wrth ddringo. Gwelsom a chlywsom
gyda arddangosfa 0 Dan Gwyllt ar 2
am begwn y gogledd i ddechrau ac Tachwedd, a bu Mr Wyn a Mr
yna tro sydyn i Vancouver a San Williams yn brysur yn tanio drwy'r
Francisco eyn canolbwyntio
ar cyfarfod. Diolch yn fawr lawn iddynt
ddringo yr Half Dome, ym mharc am eu gofal. Nos lun, 16 Tachwedd,
cenedlethol
yr Yosemite yng daeth Nan Wyn 0' r Waunfawr atom
Nghaliffornia.
Croesawyd
a gyda gemau hwyliog a phawb wedi
diolchwyd i'r siaradwr gan Phyllis mwynhau eu hunain.
Ellis. Rhoddwyd y te gan Llinos
Aeth tnn p~l-rwyd yr ysgol i
Davies, y raffl gan Meinwen Lloyd a'r gystadleuaeth
Sir yr Urdd ym
enillydd oedd Gwyndaf Jones.
Mangor. Bu cystadlu brwd a daeth y
Enlllwyr
y clwb cant am fis tim yn drydydd. Dalier ati genod.
Tachwedd oedd 1, Deiniol
Llongyfarchiadau i'r pum bachgen
Evans, Penisarwaun; 2, Meryl Green, wnaeth gynrychioli'r ysgol yng Ngala
Pontrug.
Nofio'r Urdd dan 10 oed ym Mangor
Mae'r trefniadau ar gyfer y Ffair yn ddiweddar, a phob Iwc i'r tim ras
Nadolig ar nos Fercher, 2 Rhagfyr, yn gyfnewid fydd yn cynrychioli'r sir yn
mynd ymlaen. Fe ffoniodd SiOnCorn llanelli.
i ddweud ei fod yn edrych ymlaen at
weld plant bach llanrug am 6.30 o'r
PLAID CYMRU LLANRUG
gloeh. Y wraig wadd eleni fydd Miss
FFAIR NADOLIG
Megan Humphreys, Tanycoed, ac
yn yr YSGOL GYNRADD
edrychwn ymlaen at ei chroesawu
nos Fercher, Rhagfyr 2
yno. Bydd aelodau'r pwyllgor yn
Gwralg wadd:
Miss Megan Humphrey., Tanycoed
barod i dderbyn unrhyw gyfraniad at
SION CORN am 6.30 0" gloch
y stondinau. Mae croeso cynnes yn
Stondlnau 0 bob math
eich aros i gyd. Cofiwch ddod.
8wydydd cartref, Raffl a gemau
Parti Nadolig y Penslynwyr (0 dan
Mynedlad: 30c (plant 10c)
nawdd y Pwyllgor Carnifall sydd i'w
CROESO I SAWB
gynnal yn yr Ysgol Gynradd, Llanrug,

W.J.GRIFFITH
Pl YMAR A GOSODWR
GWRES CANOlOG
PANT nRION, LI ANRUG

GERDDI
GLASCOED

Ftcn: Caernarfon 672898

(Ger Capel Glascoed)
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ATEBION
CROESAIR TACHWEDD
cllw go anodd oedd gofyn i ehwi
enwi'r wraig onida? Hynny a
arweiniodd y rhan fwyaf ohonoeh ar
gyfeillorn. 'Ydlane' a gelr yn y
eanolbarth ae nid 'adlane'. Felly'Y Nast'
yw'r wraig ae nld Anest fel y
gyfreithwraig enwog honno. Do, bu imi
gonero'r rhan fwyaf ond nid pawb.
Anwen Owen, oyffryn, 11 Bryn
Moelyn, llanrug, sy'n ennill y £5 y mrs
hwn. Llongyfarchiadau i'r pump arall a
oedd
yn
hollol
gywir,
ec
ymddiheuriadau I'r gweddill ohonoeh.
Hwyraeh y eeweh well hwyl arnj y tro
yma. Ond cofiwch fod lIai 0 amser i
bendroni y tro vma. Bydd angen yr holl
ymgeision i fewn i Ifor G. Efans, Afon
Goch, Oelnlolen,erbyn 6ed Rhagfyrfan
bellaf.
le,

AR DRAWS
1. 'Tyd atat' lIenyddol (5,31
5. Gwralg I dduw 65)
9. Dim 0" 01 (3.2,21

, o.

'Ffraeo __

12,4)

11. Bychenu ieuenctid eredal gyfan (6,5.31
14. 0 gau plwg y beth (5)
16 Chwa 0 awe I iach y meddyg (3,1.5)
17 Teithiwr y garaf'n heb ddillad (5,5)
19 Cant _ un (51
21. Ger hen grossfsn y Fene! ('41
24 Dau dreean o'r flwyddyn 13.31
25. Gwr neu wraig y bnodas aur 15.3)
26 Mangre thsoremau (6)
27. Y partneriaid eyntaf 13,2,3)

I LAWR
1. Rownd a rownd (41
2 Malu awyr (7)
3. Cartref IIwynog (61
4. Bachgen vma oedd Syr Ifan ab 13.4.1.3)
6. Caniad sengi ar y teleftOn (2,4,3)
7 Os collet y tacsi rhe d fydd imi
fynd __
__}
8. Marchnad offeryn cerdd 14,51
12 Lllw crys Iwsrddon I't ruban estynedig
16,5)

13. Peidio a dod i fewn tan amssr y

15
18
20
22.
23

newyddion bron 14.3,3)
Mab y Dyn 14,4)
Yn amharu arno (7)
Oylid gwneud hyn Igael paned dda (5,2)
Brcn vn si'l.lr ei fod yn dweud
c'lwydda (2,3)
Siop yn Llandudno {4}

1 Mawrth. Dinorwig: Eisteddfod
Bentref, yn dechrau am 6.30 o'r
gJoch yn Y Ganolfan.
2 Mercher. I Janrug: Ffair Nadolig
Plaid Cymru am 6.30 yn yr Ysgol
Gynradd. Delniolen:
Undeb y
Mamau yn Eglwys Uandinorwig N oson Moes a Phryn.
3 Iau. Uanrug: Parti Nadolig y
Pensiynwyr am 7 yn yr Ysgol
Gyruadd. Bethel: Ffair Lyfrau yn yr
Ysgol 2-4 p.m. a 6-8 p.m.
Waunfawr: Cinio Nadolig MW yn
Y Bistro; Deiniolen:
Cyfarfod y
Chwiorydd yn Ebeneser am 7 dathlu'r Nadoligl.
4 Gwener.
Waunfawr:
Plaid
Cymru Ffair Nadolig yn y
Ganolfan am 6.30.
5 Sadwrn.
Uanberis:
Noson
Lawen yng Ngwesty Dolbadarn am
8 o'r gloch. Cor Meibion Dyffryn
Peris.
8 Mawrth. Penisarwaun:
Clwb
Ieuenctid - Disgo Nadolig yn Yr
Octagor, Yr Urdd - Mrs Bronwen
Jones. Bethel: Gwasanaeth Carolau
yng Nghapel Cysegr. Uanrug:
Merched
y Wawr dathlu'r
Nadolig
rhannu
a blasu.
I Janberis: Y Gymdeithas Lenyddol
- noson Garolau yn y Capel Coch
am 7.
10 Iau , Llanrug:
Cyngerdd
Mawreddog yn Ysgol Brynrefail am
7.30
Seindorf
Llanrug.
Dinorwig: Y Gymdeithas Lenyddol
gyda Maldwyn Thomas, Bangor.
Cwm-y-glo:
Canu Carolau Cymdeithas Rhieni ac Athrawon.
11 Gwener. Deiniolen:
Cyfarfod

Cyffredinol y Ganolfan am 7 yn y
Ganolfan.
13 SuI. Deiniolen:
Gwasanaeth
Nadolig gan blant Ysgol Gwaun
Gynfi, Ebeneser am 2.
14 Llun. Cwm-y-glo. Cyngerdd
Nadolig yr Ysgol am 7. WaunfAwr:
y_ Gymdeithas Lenyddol - Emyr
Jones,
Caernarfon,
'Hen
Gymeriadau'r Waun'.
15 Mawrth. Bryn.refaU: Sefydliad
y Merched - Cinio Nadolig ym
Metws
Garmon.
Bethel:
Y
Gymdeithas Lenyddol - Cyfarfod
Nadolig - paned a mins peis.
16 Mercher.
Uanrug:
Undeb y
Marnau - Gwasanaeth Carolau yn
Hafan Elan. Penlsarwaun:
Patti
Nadolig a Disgo'r Urdd. Bethel:
Agor y neuadd newydd.
19 Sadwrn. Caernarfon:
Seindorf
Uanrug yn canu carolau ar y Maes
yn y bore.
20 Sui. Brynrefail: Capel M.e. Cyfarfod Nado/ig am 2. Caeathro:
Gwasanaeth Nadolig yn y Capel am
5.30 gyda'r Parchg W. R. Williams.
Deiniolen:
Gwasanaeth N adolig
Undebol Ebeneser am 2 - plant yn
cym.ryd rhan. Cefnywaun am 5.30
Gwasanaeth Nadolig. IJanberis:
Plaid Cymru - Noson 0 Garolau
yng Nghapel Coch am 7.30.
21 Uun: Uanrug: Noson Garolau
yn Neuadd
y Seindorf am 7.
Deinlolen: Merched y Wawr am 7
- Cyfarfod N adolig.
25 Gwener, DYDD NADOUG.
Deiniolen: Gwasanaeth Cymundeb
yn Eglwys Uandinorwig am 10 o'r
gloch.

£20: Teulu Rudldn,

jones, Tawel Lan, IJanberis.
£2: Mrs Nellie Hughes,
Tal
Gwyrfai,
Deiniolen;
Teulu'r
dlweddar John Daniel Jones,
Perthi lsaf, Penisarwaun.

DO: Egryn a Rhiannon Evans, 8
Oeary Sa eet, Waterloo, Lower
Hurt, Sealand Newyd; Di-enw,
Penisarwaun.
£5: Mr a Mrs Glyn Williams, 18
Maes
Padarn,
Llanberis;
Margaret
J. jones,
Foel ,
Dinorwig; K. Griffiths, 2 Hafan
Elan; Olwen jones,
Y Garth,
Ceunant;
Mrs Katie Griffiths,
Hafan Elan.
£3: Jason jones, 34 Stryd Newton,
IJanberis;
Mr a Mrs Eurwyn
~~,

• •
B NTNE
Ffon:
Caernarfon 3507
Gwneuthurwyr
Ffenestri a Drysau
Ffoniwch am fanylion
a phrisiau cystadleuol

Uanberis.

..

~

(

-

V SGWAR,
LLANRUG

YDD

J.M.
JONES

72"

£330

A'I FEIBION
••

£240

I'll

"'It

GWAITH
CERRIG
BEDDAU

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

Ffon:
Caernarfon 672898
(dydd)
Caernarfon 676285
(nos)
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AR RUTHR I'R BRIG

ANGHYSONDEB YN AMHARU
AR Y GEM
Gyda thristwch y darllenais yn y Daily Post yn ddiweddar
am y eosbiadau yn dilyn camymddwyn ar feysydd pil-droed.
Nid gAm i angylion yw pAI-droed. V mae'n gAm gorfforol.
Serch hynny, anhygoel oedd gweld rhai o'r troseddau.
Chwaraewr wedi poeri yn wyneb dyfarnwr. Ni allaf feddwl
am weith red mwy israddol. Yn bersonol eredaf y dylai'r
ehwaraewr hwnnw fod wedi ei wahardd am 085.
Fe gosbwyd
tim
Ileal
am
gamymddwyn
swyddog tuag at
ddyfarnwr. Roedd hyn yn siom i rnl,
oherwydd fel cyn-ehwaraewr i'r elwb
ac fel un a ddyfarnodd yno droeon,
gallaf dystio i'r croeso cynnes a'r
trefniadsu sy'n rhan anstod o'r clwb.
Gobeithio nad yW'r safonau yn
gostwng.
Siom fawsr oedd nodi cynifer 0
chwaraewyr ifainc sydd yn derbyn
gwaharddiadau. Roedd eu troseddau
yn amrywio 0 ymladd i regi. Beth am
yr ymadd a fu ar Ynys MOn mewn
g~m yn ymwneud A dau dim dan 12
oed?
Gwn y caf fy meirniadu am fod yn
hen ffasiwn ond teimlaf fod rhai
pwyntiau y dyJid eu hystyried. Mae
timau plant heddiw yn chwarae
mewn gwisg (kit) pwrpasol - wedi
eu noddi rhan fwyaf - ac y mae
cvnqhrelriau wedi eu tretnu, a hynny
yn hynod 0 effeithiol, ar eu cyfer.
Mae gwell caeau a chanolfanau
hamdden i ymarler; mae ysgolion
lIeol yn rhoi eu meysydd a'u
campfeydd at ddefnydd y clybiau; ac
mae nifer 0 rieni yn rhoi eu hamser
i gludo plant ar foreau Sadwrn. ONDI
Mae safon y chwarae ac ymddygiad
ar y maes yn gwaethygu. Y prif gwyn
yw'r rhegi - 8' r mwyafrif ohonno yn
deillio nid 0 rwystredigaeth ond 0
ddiffyg hunan-ddlsgyblaeth.
Ydi'r
plant yma yn defnyddio yr un iaith yn
eu cartrefi?
Os felly,
mae'n
ymddangos
fod cymdeithas
yn
derbyn rhegi fel rhan naturiol 0 siarad
ac 0' r herwydd a ddylai rheolau p~ldroed
anwybyddu
y
term
'ungentlemanly conduct'?
Byddaf yn gwylio pal-droed Ileol

AR
Mae yna ymddiheuriad i' w wneud
am y dyddiadau anghywir a roddwyd
yn rhifyn Tachwedd o'r Eco. Cynhelir
Noson Gwobrwyo
a'r pwyllgor
blynyddol ar Nos Sadwm, 5 Rhagfyr,
yng nghwmni Geraint Lovgreen a'r

CREU SPLASH
Mewn erthygl
arall, sonir am
gampwelthiau brawd a chwaer ar y
lIethrau. Mae brawd a chwaer 0
Lanrug hefyd yn disgleirio - Yn y
pwll nofio. Bu EIFION a CARTAIN
JONES - ynghyd a GWENAN
HUMPHREYS
(Tan-y-coed)
yn
cynrychioU Ysgolion Arlon yn y
gystadleuaeth sirol. Rhoddwyd cryn
bwysigrwydd
i'r gystadleuaeth
oherwydd oddi yno y dewiswyd y
nofwyr
fyddai'n
cY3tudiu yn Y
bencampwriaeth genedlaethol. Y tro
yma Catrin yn unig a gyrhaeddodd
y genedlaethol. Pob Iwe iddl. Mae
hi'n amlwg yn gyflymach trwy'r dwr
ag oedd ei thad trostol

bron iawn bob Sadwrn a'r hvn sy'n
fy
nharo
yw
anghysondeb
dyfamwyr. Mae rhal yn caniatau gAm
lIawn rhegfeydd ac eraill yn llvm. Nid
yw hyn yn helpu'r achos.
Mae rhai clybiau wedi ceisio
ymateb drwy wheud i'r chwaraewr
sy'n troseddu dalu ei ddirwy ei hun
(£5 fel arterl. Gwelaf hyn yn gam
gadarnhaol gan fod y clwb yn ceisio
diffinio eu syniad hwy 0 ymddygiad.
Ble mae'r ddadl yn chwalu yw y 'lifer
fach 0 chwaraewyr sy' n troseddu yn
yr un modd yn amI. Yn bersonol,
teimlaf y dylai'r ctwb ei wahardd
hefyd.
Gofvnnais i John Lloyd, dyfarnwr
yn y Premier League, yn ddiweddar
beth oedd y sefyllfa yn y g~m
broffeslynol. Ei ateb oedd - lIawer
lIaina' r cyngh reiriau Ileal.
Yr ateb yn amlwg yw cysondeb
gan
glybiau,
cynghreiriau
a
dyfarnwyr. G6m i'w mwynhau yw
pel-droed, nid gem sy'n cael ei
rhwystro yn ami gan gicisu cosb am
droseddau diangen.
Beth amdanoch chi sy'n gwylio?
Ydi'r ffordd yr ydych chi yn gwaeddi
yn denu ymateb ar y cae?
Cyn i mi gael fy nghyhuddo 0 fod
yn unllygeidiog mae'n rhaid i mi roi
cynghrair Sain yn y doc. Ni allwn
gredu dedfryd eu pwyllgor pan yn
ymdrin chlwb Athletic Caernarlon.
Roeddynt - fel Stuttgart - yn euog
o chwarae chwaraewyr annilys. Y
gosg naturlol oedd dirwy a cholli
pwyntiau - a dyna gafwyd. ON 0
yna, yn anhygoel cafodd y Cofis ail
gyfle i chwarae'r gemau. Bydd yr ail
chwarae yma yn golygu nifer 0

a

Y mae teulu'r Wroe o'r Waunfawr
wedi gwneud enw iddynt eu hunain
yn y byd sgio ers ychydlg 0
flynyddoedd bellach. Wedi IIwyddiant
Michael mae Caitlin yn awer yn denu
sylw.
Eleni,
cynhaliwyd
pencampwriaeth
sgio ysgolion
Cymru yn Penbre, ger Llanelli.
Croesawyd y cvstadleuwvr
gan
dywydd
anffarfriol
iawn - yn
enwedig y gwynt cryf - ac fe
ohirlwyd dechrau'r gystadleuaeth
hyd nes i'r tywydd wella. Ar lefel dan
15 bu Caitlin yn cystadlu. Cipiodd y
bencampwriaeth yn yr oedran vrna,
ac
hefyd
ychwanegu
y
bencampwriaeth agored i bob oed yr 'overall champion'. Dyfarnwyd hi
vn orau hefyd ymysg y sgiwyr nad
ydynt
yn aelodau
0' r sgwad
cenedlaethol.
Yn cydredeg a'r gystadleuaeth
roedd y ras am y Cwpan Celtaidd. Bu
Caitlin yn fuddugol yma eto i'r
sgiwyr 0 dan 15 oed, ae yn y gyfres
ago red cipiodd y trydydd safle. Mae'r
canlyniadau i gyd yn glod mawr i'w
hymroddiad
ae yn bendant
ei
ffitrwydd.
Gyda plant eraill 0 Ysgol Brynrefail
yn ymwneud a'r gamp mae'n fwriad
i gael tim o'r ysgol i gystadlu ym
gemau diwedd tymor. Os oes gan
dim chwaraewyr allweddol ar goll
rhyw Sadwrn, onid y peth i'w wneud
rwan yw chwarae rhywun annilys ae
yna ail chwarae'r gem gyda thim
lIawn. as byddai'r
Cofis wedi
gwneud hyn mewn gem gwpan fa
fuasant wedi au diarddel. Beth yw'r
gwahaniaeth
felly
gyda
gem
gynghrair? Mae cynghralr Sain a
chynghrair MANWEB yn rhan 0
strwythr
Cymdeithas
P~I-droed
Cymru. Sut felly y collodd Y Trallwng
66 pwynt y lIynedd am yr un drosedd
a'r Cofis? Beth pe buasai hwy wedi
cael ail chwarae'r gemau? Cysondeb,
neu ei ddiffyg,
hwnna
ydiol'
Y mae traddodiad 0 bel~droed
cystadleuol ym mro'r Eco a gobelthir
y pery hyn am hlr, Cofiaf hen
chwaraewr yn dweud un tro ei fod yn
gobeithio y cai ei gofio nid am yr hyn
a enillodd ond am y ffordd y
chwaraeodd y gem. Hen tfasiwn tybed?
Beth am ymateb i'r lIith I

.,

mhencampwriaethau
ysgolion
Cymru y flwyddyn nesaf. Cynhelir
hwy ar gwrs sgio Trawsfynydd.
Oherwydd
ei
champ
a'i
hymroddiad mae Caitlin Wroe yn
enillydd teilwng 0 Dlws y Mis am fis
Tachwedd. Bydd hi a'i brawd, y
brawd a'r chwaer gyntaf i gipio'r
tlws. Llongyfarchiadaul

Yr unig gynrychiolydd
Dim ond un 0 chwaraewyr Llanrug
oedd yn hhfm cynghrair Gwynedd yn
erbyn cynghrair Clwyd yn ddiweddar.
Y cefnwr GARETH JONES oedd
hwnnw.
Wed i chwarae
i dim
ieuenctid Porthaethwy ac yna Y
Felinheli, daeth i Lanrug. Daeth yn
agos iawn at ennill cap ysgolion
Cymru gan gyrraedd
y prawf
terfynol. Dechreuodd fel cefnwr da
ond y teimlad yw mai fel ysgubwr y
bydd ar ei orau. Mae yn dda vn yr
awyr ac yn gallu pasio y b~1.Mae gan
Gareth gysylltiadau lIeol gan mai 0
Gwm-y-glo y daw Arlon ei dad. Yn
wir mae Arlon erby hyn yn ddilynwr
selog 0 dim Llanrug. Yn ddiau Gareth
yw dilynwr naturiol David Phillips
yng nghanol amddiffyn
Llanrug.
Tybed a welir Gareth yn dilyn troed
Wayne Phillips? Amser a ddengys.

N YR AFON
Enw Da yng Nghanolfan Glan Gwna,
Caeathro, a nos lau, '0 Rhagfyr yng
Ngwesty'r Royal, Caernarfon.
Y newyddion sydd yn codi pryder
i bysgotwyr y fro yw'r ffaith fod y
glaw asid yn cae I effaith niweidiol ar
rannau 0 Eryrl, ac yn enwedig ar
Iynnoedd Cwellyn a'r Dwythwch.
Mae'r effaith yma i'w weld ar y
Dwythwch pie, ychydig amser yn 01,
roedd y pysgod yn heidio am y bluen,
ond rwan mae rhywun yn ffodus 0
weld un ar 01 ' sgota yn galed am
•
orlau.
Yr arwyddion ar Cwellyn yw fod
maint y pysgod yn drymach na'r
arlerol - arwyddion pryderus lawn.
Mae'r Awdurdod Afonydd yn dawel
iawn ynglyn A'r sefyllf~ ae fe
ddisgwyliaf esboniad ganddynt am
y sefyllfa.
Er bod tair wythnos olaf y tymor
wedi bod yn foddhaol yn y nifer 0
eogiaid a laniwyd ond gan ystyried
mai pysgod oddeutu 6- 7 pwys oedd
y mwyafrif, gall hyn fod yn bwynt fod

y tymhorau pysgota yn newid. Hyd
yn oed yn nechrau Tachwedd roedd
pysgod gloyw o'r un maint yn neidio
yn y Ilanw yn aber y Seiont, ger y
castell.
Ahai blynyddoedd yn 01 fe fyddai
y pysgod hyn wedi rhedeg eih
hafonydd drwy fisoedd Gorffennaf
ac Awst, a physgod misoedd Madi a
Hydraf fyddai'r pysgod trwm a elwid
yn 'coch y daH'.
Mae peth sail i'r ddadl y byddai yn
well i'r Awdurdod Afonydd drin pob
afon, neu grwpiau 0 afonydd, ar un
sail unigol gan ddod a rheolau
pysgodfeydd a fyddal'n addas I'r
afonydd perthnasol, yn hytrach na
thrin Cymru fel un ardal gyda'r un
deddfau i bob afon. Does yna ddim
synwyr i'r deddfau yma 0 adael
pysgota am eog a sewin ar ein
hafonydd ni yn niwedd mis Mawrth,
pan fo'r lie yn lIawn 0 bysgod wedi
claddu a heb ddychwelyd i'r mOr.
Pwyntiau dadleuol iawn a fydd yn
cael eu codi gyda'r awdurdodau yn
ystod y misoedd nesaf.

ATEBION pOS Y PLANT
(mis Tachwedd)
PGI-droodwYf Cymrui
1. Ian Rush; 2. Barry Horne; 3. Ryan
Giggs; 4. eric Young
Parsell SIOn Corn:
1. Dinorwig; 2. Crawla; 3. Caeathro; 4.
Clwt y Bont; 5. Nant Peris

