
Llongyfarchiadau i Eurgain Haf,
Sycharth, Penisarwaun, ar enmll
gwobr 0 £300 mewn cystadleuaeth
ysgrifennu Stori Fer gan Gymdeithas
Gelfyddydau Gogledd Cymru.
Roedd ei stori, 'Y Coflaid' yn stori
ddwys am angyles 0 wraig yn gofalu
am ei gwr ac yntau bellach wedi
suddo 1 fyd 0 anghofrwydd. Dim ond
un goflaid fechan ganddo bob hyn a
hyn a'i cadwai hithau i frwydro
ymlaen.
Nodir ym meimiadaeth Dr Ham

Pritchard Jones: 'Y rhesuim pam mae
el stori hi try Coflaid' yn eel y uiobr
gyntaj ydy jod ganddt'r ddaum 1fynd
a dan groen pobl 0 tuahanol oedran a
safle, a darn 0 brofiad unigryui yn
hanes rhyuiun yn gofalu am ansoylyn
sydd wedi colli'i buiyll',

Cyflwynwyd y wobr iddi gan
Gwyn Erfyl gerbron cynulleidfa
deilwng yng Nghyfarfod Cyffredinol
Blynyddol y Gyrndeithas, ddydd
Gwener, MedJ 24ain, yn Siambr y
Cyngor Sir yng Nghaernarfon.
Wedi cinio bwffe yn y Ffreurur,

traddodwyd darlith ar 'Darlledu a'r
Celfyddydau yng Nghymru' gan
Geraint Talfan Davies, rheolwr BBC
Cymru. Dymunir pob llwyddiant
iddi eto i'r dyfodol.

Y Cynghorydd R. H. Owen,
Llanberis.

Mac'n anodd credu bod bron i
ugain mlynedd ers rnarwolaeth
sydyn y Cynghorydd R. H. Owen
ar Ragfyr 15, 1973. Yr oedd wedi
rhoi blynyddoedd 0 wasanaeth i
Lanberis a'r cylch. Penderfynwyd
defnyddio'r arian a roddwyd er cof
amdano i sefydlu cronfa arbennig
a fyddai'n cynnig cymorth i bobl
ifanc o'r ardal i ddilyn cwrs addysg
bellach.

Buddsoddwyd yr arian, ac ers
hynny defnyddiwyd y llog yn
flynyddol i roi grantiau i fyfyrwyr
ifanc. Erbyn hyn cafodd degau 0
bob I ifanc gyrnorth trwy'r Gronfa.
Rhannwyd dros £600 ym mis
Medi eleni, sy'n golygu bod y
Gronfa hon erbyn byn wedi
rhannu dros £10,000 ers ei
cbychwyn. Y mae yrnddiriedolwyr
y Gronfa yn falch iawn bod y
garreg filltir hon wedi ei chyrracdd.
Gall unrhyw un a fu'n ddisgybl yn
Ysgol Brynrefail wneud cais am
gymorth yn ogystal a rhai dan 25
oed a anwyd yn Uanberis neu sydd
a'u rhieni wedi byw yn Llanberis
am 0 leiaf bum mlynedd.

Eurgain Haf, enillydd cystadleuaeth Stori Fer
Cymdeithas Celfyddydau Cymru.

CYRRAEDD Y BRIG

Mae nifer 0 drigolion hynaf bro'r Llethrau'r Cefn Du a mastiau radio Marconi, tue 1918.
Eco yn cofio'r mastiau a gwifrau a a Wahroonga am 8.16 a.m. em amgylchiadau yn ddigon da 1 siarad
arferai sefyll ar hyd llethrau'r Cefn harnser ni. Eglurodd Dewi Roberts, yn uniongyrchol ag Awstralia felly fe
Du uwchben Ceunant. 'Roeddynt Cadeirydd y Clwb, nad oedd yr anfonwyd y neges yng nghod Morse.
yn adnabyddus i bawb fel gorsaf _-----------------------------'-------------
Marconi, ac oddi yno, ym Medi
1918, yr anfonwyd neges radio
hanner ffordd 0 gwmpas y byd i
Wahroonga, Awstralia. Yr wythnos
ddiwethaf, union dri chwarter canrif
yn ddiweddarach, cafodd rhai 0
drigolion yr ardal hon y cyfle i
ailadrodd y gamp.

Sefydlodd Marconi yr orsaf radio
yn wreiddiol yn 1915, gyda'r bwriad
o anfon negeseuon i'r America. Yn
fuan wedyn clywodd un 0 beirianwyr
Marconi, oedd ynm gweithio yn
Awstralia, negeseuon gwan yn
cyrraedd y wlad honno. Yn 1918
aeth Marconi, gyda chymorth offer
mwy pwerus, ati 0 ddifrif i geisio
anfon negeseuon i Awstralia. Prif
Weinidog Awstralia ar y pryd oedd
Billy Hughes, un oedd wedi ei eni
yng Nghymru ac a oedd yn 61 pob
son yn siarad Cymraeg. Oherwydd
y cysylltiadau Cymreig yma
dangosodd gryn ddiddordeb ym
menter Marconi, ac roedd yn
bresennol yn y Ceunant pan
anfonwyd y negbes tyngedfenol am
3.15 y bore ar 22 Medi 1918.

I gofio'r achJysur aeth Clwb Radio
Amarur y Ddraig ati i ailadrodd y
gamp 75 mlynedd i'r diwrnod yn
ddiweddarach. Uwyddwyd i gysyllru

•
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Emyr Jones
PLYMAR A PHEIRIANNYDD

GWRESOGI
Cynnal boileri nwy,
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau
44 Glanffynnon
LLANRUG

Caernarfon 673513

AnnwyIO/ygydd,
Hoffwn dynnu sylw eieh darllenwyr
at gymdeithas sy'n cyfarfod
deirgwaith y flwyddyn yn ysgoldy
Capel Penuel, Bangor. Bum mlynedd
a hanner yn 61 sefydlwyd Cangen
Man ae Arfon 0 Gymdeithas Cymry
Ariannin BC ers hynny aeth 0 nerth
I nerth gan fwy na dyblu ei
hseJodaeth cyntsf 0 bedwar ar ddeg.

Cymdeithas ydyw ar gyfer y rhai
sydd yn ymddiddori yn y Wladfa
Gymreig ym Mhatagonia ae er i
amryw o'r ae/odau ymweld a'r wlad
honno nid yw hyn yn wir am bob un
ohonynt. Cawn gyfle yn ein
cyfarfodydd i wrando ar sgyrsiau'n
ymwneud ag Ariannin ae i roi croeso
i ymwelwyr oddi yno.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf
hyn bu /lawer 0 Gymry yn ymweJd
a'r Wladfa ac efalla; y earai rhai

Cymdeithas Cymry Ariannin
Glandwr

Ffordd Cynan
Porthaethwy

Ynys M6n
Gwynedd
LL595EY

Annwyl Olygydd,
Mae Cymdeithas Ddiwylliadol
Dyffryn Ogwen newydd gyhoeddi
lIyfryn Hen Luniau Dyffryn Ogwen
sy'n cynnwys bron i 1200 hen luniau
am £2.

Ynei ragalr i'r Ilyfr mae'r Dr Dafydd
Roberts, Curadur Amgueddfa'r
Gogledd yn 'atgoffa pawb sydd yn
Iloffa yn y Ilyfr mai benes
cvmdeitbes, benes cvdweithio,
cydadeiladu, eydaddoli, cydorfoleddu
a chyd-ddioddef yw hanes y fro, ae
tnsi'r hyn sydd i'w weld yn y
ffotograffau yw 811iadau I/onydd a
fu'n rhan 0 fywyd cymdeithas a
gyfunal'r ewbl o'r nodweddion hyn'.

Argraffwyd 1,000 0 gopiau o'r Ilyfr
a chafwyd archebion am 750 cyn ei
gyhoeddi. Mas'n amlwg y bydd y
cyfan wedi mynd 0 fewn ychyd;g
wythnosau. Os hoffai rhywun 0 blant
y dyffryn sydd ar wasgar (neu
rhywun ~ aidaordeb yn y Dyffryn)
brynu copi, gellir ei ercnebu drwy
anfon siec am £2.35 (yn cynnwys
cost y eludiad) yn daledig i
'Cymdeithas Ddlwylliadol Dyffryn
Ogwen' i mi yn y cyfeiriad uchod.

Yn gyw;r iewn,
DAFYDD ORWIG

Hen Luniau Dyffryn Ogwen
'Cieafan'

Braichmelyn
Bethesda

Bangor
(0248) 600423

Annwyl Olygydd,
Fe qarwn ofyn cwestiwn sydd a
bosib yn cael ei ofyn gan eraill wedi
gweld y cyfeiriad at dwr eglwys Sant
Padarn, Llanberis, ar dudalennau'r
Eco y mis d'wytha. Pryd cafodd y
twr archwiliad proffesiynol
ddiwethaf? Gallaf gofio'r bri oedd i'r
eglwys flynyddoedd yn 01. Hanner
can mlynedd yn 01 roedd lIu 0
ddringwyr, cerddwyr, ac eraill yn
cael lloches yn yr eglwys. Mae'n
siwr bod y rhain yn rhoi rhoddion i' r
eglwys. Roedd gan yr eglwys
aelodaeth gref bryd hynny hefyd.
Ond gwaetha'r modd ni roddwyd
ystyriaeth i gyflwr y twr. Erbyn
heddiw sylweddolwyd bod y twr
angen meddyginiaeth, a gwnaed
apel am £60,000 oddi wrth y
plwyfolion ae ardalwyr Llanberis.
Felly disgwylir i bobol Uanberis a'r
cylch dalu am ddifaterwch y
go rffenno I.

Cefais i fy magu yng Nghwm-y
glo, ae yr wyf wedi edmygu
pentrefwyr a masnachwyr Llanberis
am eu eefnogaeth ddiderfyn i bob
achos da. Ond digywilydd-dra noeth
yw gofyn iddynt godi arian o'r math
yma!

Mae Llanberis, fel lIawer i ardal
arall, wedt gweld addoldai yn cae1eu
dymchwel, neu eu troi yn
fasnachdai. Pam dylid cyfrannu at y
£60,000? Gellir seboni'r bobol trwy
ddweud bod yr eglwys yn adeilad
hanesyddol. Ond 101botes yw hynny.
Mae'n bosib y caiff y £60,000 ei
wario, a'r eglwys yn cael ei chau 0
fewn rhyw flwyddyn wedyn. Nid
rhywbeth a ddigwyddodd dros nos
yw'r dirywiad yng nghyflwr y twr.
Mae clwy henaint yr adeilad y tu
hwnt j'w adfer.

Yn gywir iawn,
S. GRIFFITHS

Digywilydd-dra'r Twr
71 Bramham Drive

Harrogate

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

Blwyddiadur
Eisteddfodau Cymru

AnnwyJ ddarllenwyr,
Yn dilyn eyfarfod cyhoeddus ar faes
prffwyl Ceredigion, Aberystwyth i
gynrychiolwyr Eisteddfodau Cymru,
gofynnwyd i'r Eisteddfod
GenedJaethol baratoi Blwyddlyfr
Eisteddfodau Cymru, I bontio rhwng
Awst '93 ac Awst '94. Mae'n
eynnwys manylion am yr holl
Eisteddfodau ar hyd a lied y wlad, o'r
Bontnewydd i Bonterwyd, ae 0
Borthcawl i Batagonia!

Mae'r blwyddiaduron ar gael yn
awr yn rhad Be am ddim 0 Swyddfa'r
Eisteddfod yng Nghaerdydd, felly,
peidiwch oedi rhag ein ffonio ar
0222 763777 j archebu COpl.

Yn gywir,
ELERI TWYNOG DA VIES
Swyddog Marchnata a

Chyhoeddusrwydd
Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Yn gywir,
LOWRI EVANS

Cynhyrchydd 'Mae Gen i Hawl'

Mae gen i hawl
Annwyl Olygydd,

Bydd cyfres newydd 0 'Mae Gen i
Hawl' yn cyehwyn ar Radio Cymru
ar ddydd Mercher, 6ed Hydref.

Rhaglen yn cynnig eymorth i
wrandawyr Radio Cymru ydi 'Mae
Gen i Hawl', felly os oes arnoeh chi
angen help i gael iawndal, i roi hwn
J gwmni sdeiiedu i orffen eu gwaith,
i gwyno am safon gwasanaeth
mewn t~ bwyta neu mewn garej,
dyma'ch cyfle.

Gall tim 'Mae Gen i Hawl' roi
eyngor cyfreithiol ichi yn rhad ae am
ddim yn ogystal a ehynnig
gwybodaeth i chi fel defnyddwyr.

Y eyfeiriad ydi: 'Mas Gsn ; Haw",
SSC Radio Cymru, Sryn Msirion,
Sangor, Gwynedd LL57 2BY. Rhiff
ff~n: (0248) 370880. Fellyeofiwch
gysylJtul

ohonynt ymuno ~ ni yn ein
cyfarfodydd. Os felly beth am ddod
i Festri Capel Penuel, L6n y Csriedon,
Bangor, nos leu, 28Hydref am 7.30.
Yno cewch wrando ar sgwrs gan y
Bonwr Gwyn L. Williams am
gerddoriaeth Ariannln a cheet cyfle
iddod i adnabod yr aelodau. Ac wrth
ymaelodi byddwch yn hybu'r cyd
berthynas sy'n bodoli rhwng y ddwy
wlad.

Os ydych am ragor 0 wybodaeth
eyn y eyfarfod ffoniwch fi ar
Borthaethwy 712576.

Yn gywir,
CATHRIN WILLIAMS

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

I DYOOIAO
RHIFYN PlYGU BlE? CYSYlLTU A RHIF FFON

TACHWEOO I HYOREF28 CWM-Y-GlO Mrs Iris Rowlands 872275
RHAGFYR RHAGFYR 2 llANBERIS Mr Gwllym Evans 872034

u

1tefnydd Plygu: Miss Sioned Roberta, Pantafon, Waunfawr, Ffi)n: 850570.
DYDDIAU A LLEOLIAD PLYGU'R ECO

2

Y RHIFYN NESAF
Daw'r rhlfyn nesaf 0'r wasg

NOS IAU, HYDREF 28
Deunydd i law'r

golygyddion perthnasol
NOS LUN, HYDREF 18
as gwelwch yn dda

GOLYGYOOCHWARAEON
Richard LI. Jones, 5 Y Od61.Bethel.
(670115)
OYOOIAOURY MIS
Mrs Margaret Cynfi Griffith. Cvnti,
Oeiniolen (870394)
FFOTOGRAFFWYR
Gwyndaf Jones. 60 Glanffynnon,
Llanrug (674669)
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)
Gareth Wilhams, Angorfa,
Rhes Rhythallt, Llanrug (673683)
Tony Storey. Awel y Mynydd,
Ceunant. Llanrug (650600)
TREFNYOO HYSBYSEBION
John Roberts, Bedw Gwvnion.
Llanrug (675605)
lola Uewelyn Gruffudd, 17 Stad TV
Hen, Waunfawr (650599)
TREFNYDOGWERTHIANT
Sian Gwenfron Hughes, Oerlwyn.
Ffordd yr Orsaf. Llanrug
TREFNYOOARIANNOL
Goronwy Hughes, Eithmoq, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYOOGWERTHIANT POST
Mrs Olwen Llywelyn, Pant Afon
Bach, Llanrug (650200)
TREFNYOOPlYGU
Sroned Roberts (650570)

GOHEBWYR PENTREFI
Dyma'r bobl I gysylltu A nhw

yn eich ardeloedd.
BETHEL: Geraint Elis, Cilgeran
(0248 670726)
BRYNREFAIL:Miss Lowrl Prys
Roberts, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James. Hafan,
Bryn Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan a Sioned Larsen,
Bodafon, Ceunant (650799)
CWM-Y-GlO: Mrs Iris Rowlands,
Glanrafon (872275)
DEINIOlEN: W. O. Wilhams,
6 Rhydfadog, Oeiniolen (871259)
OINORWIG: Glyn Tomos, Pen y
Bwlch, Oinorwig (870576)
llANBERIS: Gwynedd ac Eifion
Roberts. Becws Eryn (870491)
llANRUG: Mrs Oyfl Jones, Tyddyn
Rhuddallt (676733)
NANT PERIS: Elwyn Searell Jones,
Owyfor (870440)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans.
Sycharth (872407)
TAN-Y·COED:MiSS Anwen Parry,
Ael-y-Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts,
Pantafon, Waunfawr (6505701

•

GOLYGYDDOL
IWAN ROBERTS

LLEIFIOR, LLANRUG
(FfOn: 675649)

JOHN PRITCHARD
CILFYNYDD, LLANBERIS

(FfOn: 872390)

SWYDDOGION A GOHEBWYR

Cyhoeddwyd gyde chymorth
CymdeithlJs G.'fyddydlJu

Gogl"dd Cymru

Argrtlffwyd g.n W.sg Gwynedd
Clbyn. C.ernerlon.
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J.M.
JONES

A'I FEIBION

Mae'r gwesty yn darparu ar gyfer Priodasau,
Partron, Dathliadau ac Achlysuron Arbennig

Cyfleusterau Cynhadleddau a Phwyllgorau

Bwydlen Bar a Chinio Oydd Sui

Cwrw Felin Foel

Ffcn: Llanberis 870253

LLANBERIS

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol

Cerrig a bob
math ar gael

Ffon:
C'fon 672898 (dydd)
C'fon 676285 (nos)

"VSGWAR
LLANRUG

GWAITH
CERRIG
BEDDAU

GWERTHU
-TRWSIO
*Teledu* Fideo* Offer Trydan

Gwasanaeth
Ff6n 24 awr

LLANBERIS 870545

Peiriannydd
Gwres Canolog

a Plymio
4 Bryn Eglwys
PENISARWAUN
Ffon Llanberis

871047

OSMOND SHAW
DEINIOLENones

lleol. Gobeithir cael cefnogaeth
Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Cyngor
Sir Gwynedd, Cynghorau Cymuned
lleol a haneswyr lleol tuag at
gyhoeddi llyfryn a fyddai yn cynnwys
gwybodaeth lawn a diddorol am y
gwahanol lwybrau cyhoeddus niferus
sydd yn Nyffryn Padam. Hefyd
parhau i weithio ar y gwahanol
syniadac sydd wedi eu cynnwys fel
rhan 0 Strategacth Tyrnor Byr/Hir yr
Antur. Felly, rhaglen waith
gynhwysfawr a hynod ddiddorol.

Cynhelir cyfarfod nesaf yr Antur
ar nos Iau, 7 Hydref am 7 yn yr
lnstitiwt, Uanrug. Gobeithir cael
Mr John Humphreys 0 Awdurdod
Datblygu Cyrnru yn bresennol yn y
cyfarfod hwn. Mae croeso, feJ bob
arnser, i unrhyw un sydd a diddordeb
yng ngwaith yr Antur i ddod i'r
eyfarfod.

led

ANTUR PADARN
RHAGLEN WAlTH
GYNHWYSFAWR

Mewn cyfarfod 0 Anrur Padam a
gynhaliwyd ar nos Fercher, 15Medi,
yn yr In sti tiwt, Llanrug,
penderfynwyd yn unfrydol 0 blaid
gweithredu rhaglen waith
gynhwysfa vvr am y misoedd nesaf.
Penderrfynwyd 0 blaid eymryd

rhan mewn trafo daerh gyda
Awdurdod Datblygu Cymru i edrych
ar y posibilrwydd 0 gael un Swyddog
Datblygu i wasanaethu ardaloedd
Dyffryn Nantlle, Padam ac Ogwen.
Yn ogystal gobeithir cael cefnogaeth
yr Awdurdod Datblygu ar gyfer
comisiynu arolwg 0 sut i wella canol
pentrefi Deiniolen a Llanberis ae ar
gyfer arolwg 0 anghenion busnesau

Pontrug, Caernarfon
Gwasanaeth Fframio Lluniau
o bob math ar gael ar y safle

Prisiau Rhesymol
Arddangosfa 0 luniau

gwreiddiol gan Artistiaid Ueol
Ar ffordd A4086

Caernarfon - Uanberis
Ffon/ffacs: 0286 672619
Richard S. Humphreys

[Fl?\E\RJI ORIEL
r

PLAS
ITR-\Dl.GLILU! GW

Deiniolen i ben Bwleh Llanberis -
ond bod angen ail-diwnio 0
Uanddona i'r Bigil.

I'r rhai hynny sydd yn teithio 0
gwmpas Cyrnru mae Radio Cymru
yn y canolbarth (Rhayadr,
Llarielwedd, Llandrindod a
Llanwrtyd) ar 93.5 MHz. Rhwng
Aberhonddu a Chaerdydd
defnyddiwch 96.8 ae ar hyd y
gorllewin 0 Geredigion i Fryncir yr
amledd yw 93.1 MHz.

Mae 94.2 (Llanddona) yn iawn
yng ngogledd Gwynedd, ae y mae
104.3 yn rhagorol ar hyd y gogledd
ae allan i fyny'r M56, M62 a'r M6
yn Lloegr a hefyd mewn rhannau 0
Bowys.

Dyma rai amleddi dros rai
ardaloedd llai: Dolgellau 94.5;
Berws-y-coed 92.6; Llandeilo 92.8;
Llanidloes 912.5 (fel y Bigil);
Aberhonddu 93.3 a Machynlleth
93.8.

Yn di/yn cyhoeddi /!WYbodaetham wella
derbyniad Radio Cymru yn Eco mis
Mehefi'l fe derbyrllw:ydy sylwadau isod
ga,l GO'l"lerDavies, rre-garth. Yn sicr
byddanl ° ddiddordeb l'n darllenwyr:
Wrth dynnu sylw at dderbyniad

gwelJ 0 Radio Cymru nid oedd
rhifyn Mehefin o'r Eeo yn egluro bod
angen symud 094.2 MHz i lawr at
92.5 MHz. Efallai fod nifer o'r fro
heb syklweddoli eystal yw'r
derbyniad newydd, 0 ardal Bethel,

Mae gorsaf deledu Uanddona a'i
his-orsafoedd, sy'n gwasanaethu
ardal arfordir gogledd Cymru,
bellach yn gallu darlledu rhagJenni
teledu ar BBC Cymru ar 1 a BBC
Cyrnru ar 2 gyda sain stereo.
Datblygwyd y system, sef system
ddigidol NICAM 728) sy'n danfon
signal ychwanegol ar waban i'r signal
sain teledu mono arferol, gan yBBe.

Cychwynnodd Teledu'r BBC ei
wasanaeth stereo NICAM gyda
lansio trefnlenru rhaglenni'r hydref
ddwy flynedd yn 01.Mae gan 20 o'r
prif orsafoedd teledu yr offer i
drosglwyddo'r signal stereo ~lCAM.
Ynghyd a rhyw 500 0 is-orsafoedd
mae'r rhain yn cyrraedd rua 84% 0
boblogaeth y wlad. Mae is-orsafoedd
Llanddona wedi eu Ileoli yn
Amlwch, Betws-y-coed, Caergybi,
Cernaes, Coed Derw, Conwy,
Deiniolen, Dolwyddelan, Ffestiniog,
Gronant, Llandecwyn, Llanengan,
Maentwrog, Moehdre, Penmaen
Rhos, Trefo'r a'r Waunfawr, hefyd yn
darlledu rhaglenni stereo NICAM ar
BBC Cymru ar 1 a BBC Cymru ar 2.

Mae gorsaf Llanddona a'r is
orsafoedd hyn yn cyrraedd rhyw
240,000 0 bobl mewn ardal sy'n
ewmpasu Ynys Mon, rhan ogled dol
Gwynedd a'r ardal arfordirol cyn
belled a Prestaryn.

Derbyniad Teledu a Radio ym Mro'r Eco

uebel 0 alcohol, larger cry(, a
seidr cryf sydd yn boblogaidd.
Dyna hefyd yw patrwrn yr hys'bys a
geir ar hyn 0 bryd yn ein papurau
newydd ae ar y teledu - asesu
cryfder, sef lefelau uchel 0 alcohol
mewn diodydd gan defnyddio hynny
fel pwynt rnarchnata.

Oes yma broblem?
Os fydd y patrwm yma yn parhau

beth fydd yr oblygiadau pan fydd yr
ieuenctid hyn tipyn bach yn hYn?

Callio meddech chi? WeI ia, mae'n
debyg mewn rhai achosion ... ond
wn i ddim am hynny tra bent yn
niwedio eu cyrff a lefelau llawer rhy
uehel 0 alcohol.
A yw pregethu cymedroldeb wedi,

methu? Os fell}' a'i bai ar y rhieni yw
hyn?

Bu cryn gynwrf yn Llangefni yn
weddol ddiweddar ynglyn a
phroblem cyffuriau, ond bellach,
drwy gydweithio dygn pobol yr ardal
honno, mae'r sefyllfa, yn 61 a deellir,
o dan reolaeth ac mae pethau wedi
gwella yno (ym mhob agwedd 0
fywyd - llai 0 dor-cyfraith, ae ati).
Onid yw problem alcohol neu yn
hytrach ':l cam-ddefnydd ohono gan
ein hieuenctid - a'r bobl hyn hefyd
wrth gwrs - yn broblem yr un mor
astrus ag un cyffuriau 0 ysryried
canlyniadau earn- a gor-ddefnydd?
Onid yw'n bryd asesu'r sefyllfa yn

em pentrefi (gan mai nid yn
Uanberis yn urng y gwelir sefyllfa fel
y'i disgrifir uchod) ac os oes rhaid,
yna - fel yn Llangefni - cydweithio
i wella'r sefyllfa?

Derbynncyd y syluxuiau isod gan un °
dngolion yr ardal sydd yn amluig yn
bryderus yngl)1n ar sefyllfa )' mae'n ei
disgrifio. Oesyma broblem? Oes angen
cymeryd camau i'ui dacrys? Beth ,}'W

etch barn chwi? Buasem )'n ddiolchgar
iaum ° dderbyn ymateb i'r syhaadau
y11'Ia.

Fe'rn synwyd yn ddiweddar 0 weld
eymaint 0 bobol ifane yn cerdded 0
gwmpas Stryd Fawr, Llanberis -
ugeiniau os nad cannoedd ohonynt
- rnae'n bur debyg eu bod 0
wahanol bentrefi'r ardal. Yn
ddiweddaraeh yr un noson roedd yna
ugeiniau yn eistedd ar y waliau a'r
palrnenrydd, rhwng Siop Sbar a Siop
Joe Brown a hynny y ddwy oehr i'r
ffordd. Dim byd o'i le yn hynny
meddech chi, ond 0 sylwi yn
fanylaeh sylweddolais fod y rhan
fwyaf ohonynt yn yfed alcohol 0 rhyw
fath, a chryn nifer 0 dan ddylanwad
y ddiod.

WeI, ia, iawn meddeeh chi eto,
mae hynny wedi bod yn digwydd ers
cyn cof yn yr ardaloedd hyn pryd y
byddai pobol ifane yn eael rhyw swig
bach 0 larger, chwerw neu fwyn
mewn rhai 0 dafarnau'r pentrefi neu
yn yfed o'r caniau bach handi yna sy'
i'weael o'r archfarehnadoedd neu 0
rewgelloedd eu eartrefi. Ond bu
newid mawr. Wrth sylwi yn fanylach
ar yr hyn sy'n cael ei yfed gan rai o'r
bobol ifanc hyn fe welweh mai
gwirodydd, gwinoedd a lefel

Oes yma broblem?



Cefnogwch ei n
Hysbysebwyr

Cerddorion
ac Awduron

Llanrug. Cafwyd noson ddiddorol yn
ei gwmni yn olrhain hanes y par
enwocaf efallai a fu'n byw yn y
pentref erioed - Marged Uch Ifan a'i
phriod Rhisiart Morys y cerddor,
Penllyn. Diolchwyd iddo gan Mrs
Ifanwy Jones. Trefnwyd y baned gan
Mrs Betty Owen a Mrs Jennie
Hughes. Ar derfyn y cyfarfod
trefnwyd i gasglyddion fynd 0
amgylch y pentref i gasglu tuag at
Gymdeithas y Beiblau yn ogystal a
threfnu lIuniaeth ar gyfer Hydref
12fed pan fydd Henaduriaeth Arfon
yn ymweld a'r Eglwys. Cynhelir
cyfarfod olaf tymor 1993 ar nos lau,
Hydref 7fed, prvd y disgwyllr Mrs
Maureen Lennon, Llanberis, i roi
sgwrs.
Eglwys M.e. Brynrefail:
Gwasanethwyd yn yr oedfa fore SuI,
Medi 12fed, gan y Gweirudoq, y
Parchg John Morris, pryd y
gweinyddwyd y Sacrament 0 Swper
y Arglwydd. Anfonwyd cofion at
bedwar 0 aelodau'r eglwys na fu'n
dda eu hiechyd yn ddiweddar, sef
Mrs Gwyneth Evans, Miss A. M.
Williams, Mrs J. A. Roberts a Mr O.
J. Williams.

Nos Fawrth, Medi 14eg, cafodd yr
eglwys y fraint 0 groesawu'r
Henaduriaeth mewn dau gyfarfod
arbennig 0 dderbyn ac ordeinio
blaenoriaid newydd Henaduriaeth
Arfon. Am 6 o'r gloch
ymddiddanwyd a'r brodyr a'r
chwiorydd oedd i'w hordelnio - tri
ar ddeg ohonynt - gan Mr Geraint
Jones, Bontnewydd. Yn dilyn am 7
o' r gloch roedd y cyfarfod cyhoeddus
i'w hordeinio dan Iywyddiaeth
Llywydd yr Henaduriaath, Mr Alun
Ogwen Jonas, Bethesda.
Arweiniwyd mewn defosion gan
Miss Gwyneth Owen, Seilo,
Caernarfon, ae ordemiwvd y
blaenoriaid gan Lywydd y
Gymdaithasfa yn y Gogledd, y
Parchg O. R. Parry. Cafwyd gair 0
weddi ar yr ordainiad gan y Parchg
James Clarke, a thraddodwyd y
Cyngor gan Lywydd y Gymdeithasfa.
Bydd ymweliad ffurflol yr
Henaduriaeth a'r Eglwys yn cael ei
gynnal ar Hydref 12fed, ac eleni fa_
gynhelir yr Wyl Ddiolchgarwch,
ddydd Sui, Hydref 31ain.
Sefydliad y Merched: Nos Lun, Medi
20fed, eyfarlu'r gangen yn y Festri
dan Iywyddiaeth Mrs Pat Jones.
Croesawyd ganddi y wraig wadd, sef
Mrs Sue Cook 0 Llthfaen a chafwyd
arddangosfa o'i qwarth yn arluruo ar
goad. Diolchwyd iddi gan Mrs Carol
Houston. Paratowyd y baned gan
Mrs Ifanwy Jones a Mrs Gwawr
Morns a diolchwyd iddynt gan Mrs
Jennie Hughes. Enillwyd gwobr y
mis, rhoddedig gan Miss Lowri P.
Roberts, gan Mrs Eleanor Williams.
Dathlu Pen-blwydd:
Llongyfarchiadau i Catrin Gwyn,
march Mr a Mrs Gwyn Hefin Jones,
Rhandir, ar ei phen-blwydd yn 21 oed
ar Fedi 26ain. Estynnwn ein
dymuniadau gorau iddi hefyd yn ei
phedwaredd flwyddyn fel
myfyrwralg yng Ngholeg y Brifysgol
Caerdydd wrth baratoi am ei gradd
mewn Ffrangeg a Sbaeneg.

Mrs Judith Pritchard a Mrs Catherine Jones yn derbyn blodsu sr eu
hymddeoliad 0 'Cylch Ti a Fi~

Ymwefiad 'Cvict: Ti a Fi' § Byd Adar, Brynsiencyn.
Cylch Ti a Fi: Mae Clwb Ti a Fi clwb gan fod Mrs Catherine Jones a
Brynrefail eisoes wedi ail-ddechrau Mrs judith Pritchard wedi ymddol o'u
ac rydym yn eyfarfod rhwng 10 ae 11 swyddi. Cyflwynwyd tusw 0 flodau
o'r gloch bob bore dydd Llun. Mae l'r ddwy gan y plant a diolchwyd
croeso cynnes i rieru a'u plant ddod iddynt am eu gwaith caled. Mae
am fore 0 chwarae. plant Mrs Judith Pritchard yn

Ym mis Gorffennaf bu'r plant a'u dechrau yn yr ysgol gynradd ac fe
rhieni yn mwynhau ymweliad a Byd ddymunir yn dda i Mrs Catherine
Adar ym Mrynsiencyn. Yn anffodus, Jones yn ei swydd fel gweinyddes
mae'r plant ers hynny wedi colh feithrin.
gwasanaeth dwy 0 sylfaenwyr y

C6r Meibion Dyffryn Nantlle: Ar yr
28ain 0 Awst - noson braf 0 haf yng
nghanol tywydd drwg - cafwyd
noson gerddorol a barbeciw yn lard
yr Hen Ysgol Fach, Brvnrefail.

Daeth dros 200 0 bobl ynghyd i
wledda ac i wrando ar Selndort Arian
Llanrug yn gosod y noson yn y
cywair iawn gan orffen gyda
datganiad gan Gar Merbion Dyffryn
Nantlle. Gwnaed elw 0 £530 tuag at
gronfa'r car tuag at eu hantur i
Atlanta y flwyddyn nesaf i ymuno A
Char y Byd.

Fe garwn ddatgan em
diolchgarwch i swyddogion Eglwys
M .C. Brynrefail am ganiatad i
ddefnvddro byrddau, ac ati; ae am
gael cynnal y noson ar yr iard, ond
mae ein diolch mwyaf i'r holl bobl a
ddaeth ymlaen i ymuno mewn noson
mor Iwyddiannus.
Cymdeithas y Chwiorydd:
Croesawyd yr aelodau wedi mis 0
seibiant yn y cyfarfod a gynhaliwyd,
dan Iywyddiaeth Mrs J. A. Roberts,
ar Fedi 1af. 'Roedd y defosiwn yng
ngofal Mrs Euronwy Roberts, 8 Trem
Eilian. Y gwr gwadd am y noson
oedd Mr David Whiteside Thomas,

Miss lowr! Prys Roberts. Godre'r Coed. Ff6n: 870580

BRYNREFAIL

unrhyw wybodaeth am yr awdur yn
y gyfrol.

Wrth chwilota hefyd deuthum ar
draws enw cantor a alwai ei hun yn
'Eos Marehlyn'. Bu mewn peth
trafferth yng Nghaernarfon am
ymJadd yn ei ddiod. Ymddangosai'n
eithaf rheolaidd mewn budd
gyngherddau yn yr ardal yn ystod
chwarter olaf y ganrif ddiwethaf.

Os oes gennych unrhyw
wybodaeth am yr uchod, neu
unrhyw sylwadau am hanes y fro,
anfonwch at Dafydd Whiteside
Thomas, Bron y Nant, Llanrug.
(0286) 673515.

4

Am Wasanaeth
Fframio lluniau
Tystysgrifau

Tapestri
am brisiau rhesymol

ELWYN
PRITCHARD
Pare Padarn, Llanberis
Ar agor Llun - Gwener

10.00 - 3.30
I gysylltu tu allan j'r oriau

hyn ffoniwch
Llanberis 870922

neu Bangor 351427

Enw'r gyfrol gyntaf yw Odlau'r
Afon, sef tonau ae emynau ar gyfer
angladdau yn ardaloedd Dinowrig a
Dciniolen. Fe'i hargraffwyd gan
Gwenlyn Evans yng Nghaernarfon
yn 1898. Ar y flaen-ddalen rhoir y
rhesymau dros gyhoeddi'r gyfrol gan
J. Salt, Fieer Uandinorwig ar y pryd:
y cyflwr truenus y mae canu yn yr
angladdau wedi syrthio iddo, a'r
dymuniad cyffredinol sydd trwy'r
gymdagaeth an, gaeillyfr o'r [ath: Un
rheswm dros y dirywiad mewn eanu
angladdol oedd 10d tonau y naill
gynulleidfa yn ddieithr i'r llall ~
Dymuniad y pwyllgor fu'n gyfrifol
am gyhoeddi'r llyfr oedd: 'Yn holl
angladdau yr ardal yn y dyfodol,
maburysiedir y llyfr hum. Gobeithio y
gwelzr cop! ohono yn llaw pob un a fydd
Y1' bresennol; Y1,a gaOwn ddzsgwyl CQnu
a Jydd yn deilumg 0 ardal 1110rgerddorol
a hon.'

Mae dwy don yn y gyfrol yn
amJwg a ehysylltiadau lleol, sef
'Disgwylfa' a 'Mara'. Cyfansoddwr
'Disgwylfa' yw H. D. Thomas. Ar y
copi a welais i roedd rhywun wedi
ysgrifennu mewn pensil wnh ochr ei
enw': 'raid Henry Peter, Pencraig'.
Ond pwy oedd H. D. Thomas? A
phwy tybed oedd Henry Peter,
Pencraig?

Cyfansoddwr 'Mara' yw Evan E.
Jones, Ebenezer. Ni eheir unrhyw
wybodaeth arall arndano.

Os oes unrhyw ddarllenwr all
daflu goleuni ar y ddau gyfansoddwr
hwn byddaf yn faleh iawn 0 glywed
gennych.

Yr ail gyfrol yw Nest Cunn Eilir a
Chaniadau Era ill, gan John M.
Pritchard, a argraffwyd yn Swyddfa'r
Herald, Caernarfon, yn 1910. Mae'r
awdur yn ysgrifennu 0 Glwt y Bont
ar Fawrth 19 o'r un flwyddyn, ae yn
eyflwyno'r llyfr i: 'Chtoareltuyr
darllengar bro fy maboed, y rhai sydd
yn caru y pur, y tlws a'r cairl~Ni cheir

Ynddiweddar deuthum ar draws dwy gyfrol fechan sy'n
taflu peth goleuni ar gerddorion ac awduron o'r fro hon
yn niwedd y ganrif ddiwethaf a dechrau'r ganrif
bresennol. Mae'n debyg fod copiau o'r cyfrolau ym
meddiant nifer 0 ddarllenwyr yrEco, ond faint tybed all
roi gwybodaeth am y cerddorion a'r awduron sydd a'u
gwaith wedi ei gyhoeddi ynddynt?

, _-
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870453

GERDDI
GLASCOED

Y STORFA
LLANRUG
(Richard a Meirwen

Williams)
Ffon: C'fon 672790
Ar agor bob dydd
0' rwythnos at eich

gwasanaeth
Nidoes unrhyw dol am
ddanfon archeb i'ch

cartref yn ardal Llanrug

(Ger Capel Glascoed)

PENISARWAUN
I'ch gardd

fad ar ei gorau
galwch heibia
neu ffoniwch

••
• •- •

•
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Y safon uchaf am brisiau rhesymol iawn.

Gwledd brodas
LLANRUG. Ffon: 673366 fythgofiadwy

Sauna, nofio, ystafell
ffitrwydd
Ymlacio ym mar y
llyfrgell

,., ... ,

Ysgol Cwm-y-glo: Dyma ru ar
ddechrau blwyddyn newydd yn yr
ysgol. Croeso arbennig i bump 0
blant bach newydd i'r Dosbarth
Derbyn - Kate Jones, Jessica
Jones, Katie Pritchard, Alwyn Day ac
Andrew Jones. Maent wedi hen setlo
i lawr erbyn hyn ac yn hapus iawn yn
nosbarth Mrs Williams.

Anfonwn ein cofion gorau at Kim,
Garry, David ac Ann, gynt 0 Awelon,
Cwm-y-glo. Maent bellach wedi
symud i fyw i Lanrug ac yn mynd i'r
ysgol yno. Gobeithio y byddant yn

Ar Agor
9-7pm

9-5pm Sadwrn
Ar Gau

Dewis eang 0 Sui a Mercher

Welyau Sengi a Dwbl.
Dewis eang 0 '3 Piece Suites'.
Lleni 'Venetian' a Llenni 'Roler'
Gwaith Contract.
5,000 Ilathen sgwar 0 garpedi
mewn stoe - allweh ehi
fforddio prynu 0 batrymau?

WAUNFAWR 650291

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

A NFA R

Kate, Jess~ca, Katie, Alwyn ae Andrew ar eu diwrnod cyntaf yn yr ysgol.
Cydymdelmlad: Estynnwn ein Bingo: Cynhelir noson Bingo yn y
cydymdeimlad dwysaf i Mr Hugh Ganolfan Gymdeithasol ar nos
Hugh~s, , D61.af~n. yn ei Fawrth, 12 Hydref, am 7 o'r gloch
brofe.dlgaeth 0 gol" et briod, Mrs a'r elw tuag at gronfa Eglwys Sant
Jennie Mary Hughes. Gabriel.
------==========~~

Swper rhamantus i
ddau
Cinio hamddenol
Sgwrs hefo ffrindiau
dros baned °goffi
Brecwast, cinio neu
swper busnes
Parti da thlu
Cinio Dydd Sul i'r
teulu

Clwb Pobl y Cwm: Ail agorwyd y
Clwb wedi gwyliau'r haf gyda'r
aelodau yn mwynhau sgwrs a
chyfnewid atgofion am y gwyliau.

Dymunir anfon ein cofion at y
cyfeillion a fu'n ffyddlon dros gyfnod
hir ond sydd bellach yn analluog i ddo
atom oherwydd gwaeledd.

Rhoddwyd y baned a'r raffl gan
Mrs M. Rowlands a Miss M. Davles
ac enillydd y raftl oedd Mrs M.
Roberts.

Bydd cyfle yn y cyfarfod nesaf i
drefnu rhaglen y tymor.
Marwolseth: Yn dawel ddydd Sui,
Medi 12, yn 87 mlwydd oed bu farw
Mrs Elisabeth Phillips, priod y
diweddar Mr John Phillips, 3
Groeslon. Bu'r angladd ddydd lau,
Medi 16, gyda gwasanaeth yng
Nghapel y Tabernacl gyda'r Parchg
Gwynfor Williams yn gweinyddu ac
yn dilyn ym mynwent Llanrug.
Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf
i'w mab, Edwin, a'i merch, Nancy,a'u
teuluoedd yn eu profedigaeth a'u
hiraeth.
Adrsn Gymuned: Cynhaliwyd
diwrnod chwaraeon ar iard yr Ysgol
ddydd Sadwrn, Medi 11. Dyma'r
canlyniadau - Ras beic dan 7: 1,
Dewi; 2, Anest; 3, Kevin. Ras beic
dan 10: 1, Keith; 2, Anthony; 3,
Arwyn. Ras dan 5: 1, Llion; 2,
Stephanie; 3, Dewi. Ras dan 7: "
Josh; 2, Claire; 3, Louise.Rasdan 10:
1, Keith; 2, Gwynfor; 3, Anthony. Ras
dan 11: " Keith; 2, Gwynfor; 3,
Dafydd. Ras gyfenwid: 1, lim Keith.
Enillwyr y raffl oedd - 1, Mr G. H.
Jones; 2, Mrs Helen Williams,
Carmel; 3, Mrs Marjorie Roberts; 4,
Mrs Peggy Rowlands; 5, Gwynfor
Swift; 6, Leigh Williams; 7, Keith
Williams; 8, Mrs Avril Jones; 9, Kerry,
13 001 Afon; 10, Mrs Marjorie
Roberts; 1', Llion Jones; 12, Craig
Jones; 13. Mrs Marjorie Roberts. Rhif
Iwcus: Mrs Sioned Jones a Martin
Parry. Dymuna pwyllgor y Ganolfan
ddiolch i bawb am eu cyfraniad i
lwyddiant y diwrnod.
Clwb leuenctid: Mae'r Clwb wedi
dechrau tymor newydd ac yn
cyfarfod yn y Ganolfan Gymdeithasol
bob nos lau 0 7.30 hyd 9.30 o'r
gloch.

Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ff6n: 872275

hapus iawn yn eu cartref a'u hysgol
newydd.

Gwahoddwn unrhyw un i ymuno
a Chlwb yr Ysgol o'r newydd.
Byddwn yn tynnu'r rhifau ar y
diwrnod olaf 0 bob mis a thelir
hanner yr arian mewn gwobrau tra
bo'r gweddill yn mynd i Gronfa'r
Ysgol.

Diolch 0 galon i chwi am gefnogi
ein hymgyrch i gasglu 'vouchers'
Smiths. Mae gennym ddigon erbyn
hyn i archebu gwerth £500 Iyfrau i'r
ysgol. Mae gennym ddwy ymgyrch
arall ar droed rwan, sef casglu
'vouchers' Boots ar gyfer offer
chwaraeon a chasglu labeli 0 unrhyw
foes 'Bud's Eye' ar gyfer lIyfrau.
Byddwn yn hynod falch o'ch
cefnogeth unwaith eto.

CWM-Y-GLO

GWESTY

41 ',,
HAMDDEN

__ THE__
SEIONT
ANOR

HOTEL

'Un Funud Fach'
GOBAITH

'Yt enillydd ydi ... Sydney.' Dyna'r
pedwar gair a ehwaJodd yr holl
obeithion am weld y Gemau
Olympaidd ym Maneeinion yn y
flwyddyn 2000. Gwnaed y
cyhoeddiad yn gynharaeh heno. Yn
naturiol roedd yna ddathlu yn
Sydney, ond siom enfawr ym
Maneeinion a'r tair dinas arall a
fethodd ennill yr hawl i groesawu'r
Gemau. Er yr holl obeithio felly ni
chaiff y Gemau eu cynnal yng
ngwledydd Prydain ar droad y
ganrif. Cael eu siomi wnaeth pawb
hefyd oedd wedi gobeithio y byddai
gan Bwllheli ran yn y fenter trwy fod
yn gartref i'r cystadlaethau hwylio.

Hen brofiad poenus ydi gweld
gobeithion yn diflannu. Gallwn
ddychmygu'r siom a deimlai'r rhai
a fu'n gweithio'n galed ers
blynyddoedd i ddenu'r Gemau i
Faneeinion. Wedi'r holl chwysu, y
dadlau, y pledio, y breuddwydio a'r
gobeithio fe fethwyd a ehyrraedd y
nod. Ond roedd rhywrai'n siwr 0
gael eu siomi. Waeth pa mor gryf
oedd y gobaith, a phan mor dda
oedd y ceisiadau, dim ond un fedrai
ennill y ras hon. Gall gobeith fod yn
beth mer ansier.

Mae gan Gristnogion obaith, ond
bod bwnnw'n obaith sicr na fydd yn
cael ei siomi. Gobaith ydyw am nerth
a ehysur; am faddeuant a belp i garu
Duw; ac yn y diwedd am y nefoedd
a'r bywyd tragwyddol.

Mae'n obaith sicr am ei fod yn
dibynnu'n llwyr ar Dduw da sydd yn
cadw ei air. Mae Duw wedi addo
bod yr holl bethau hyn ar gael i bwy
bynnag sy'n credu yn ei Fab Iesu
Grist. Nid yw Duw yo dweud
celwydd, ac felly ni chaiff neb ei
siomi wrth gredu ei addewid. Mae'n
amhosib gobeithio yn ofer yn Iesu
Grist.
Mae'r Duw Mawr yn ein

gwahodd i bwyso arno. Mae'n gallu
cysuro'r rhai sy'n cad eu sigo gan
drafferthion byw; mae'n gallu
nerthu'r gwan; mae ganddo
faddeuant ar gyfer yr euog; ae mae'n
cynnig y nefoedd ar ben y daith. A
does yna ddirn 011 a fedr ddrysu na
chwalu'r gobaith.

JOHN PRITCHARD



Jenny Hamer, eni/lydd y
gystadJeuaeth eyn/Junio eerdyn
Nado/ig i'r Ysgol Feithrin. Mae'r
eardiau i'w eael am £1.30 am becyn
o 10 cerdyn o'r Ysgol Feithrin.

Nghaernarfon, fore Llun, 27 Medi.
Diolch 0 galon.
Cydymdeimlo: Estynnir ein
cydymdeimlad Ilwyraf i Derek
Roberts, 10 Bryn Eglwys, a'r
cysylltiadau oil yn eu coiled lem. Bu
farw nain Derek yn llandudno yn
ddiweddar.
Diolch: Dymuna julia a Robert
Tumer, Rhiannon, Laurence, Andrew,
Gwenllian a Christopher, a'r teulu 011
ddiolch yn ddiffuant i'r ardalwyr am
y lIu cardiau, ymweliadau, galwadau
ffOn, rhoddion a phob arwydd 0
garedigrwydd a chydymdeimlad a
dderbyniasant yn eu profedigaeth
lem 0 golll un mor annwyl a disglair
ag Owen. Bu'r angladd yn Amlosgfa
Bangor ac fe ddaeth cynulliad enfawr
o bobl a ffrindiau Ifainc yno i dalu'r
deyrnged olaf iddo.

Cyflwynwyd tystysgrif teilyngdod
arholiad soddgrwth, gradd 7, i Eurig
yn ddiweddar yn di/yn ei /wyddiant
yn yr arholiad yn ystod yr haf.

a hynny yn 61 y fantolen l'r geiniog I
Dymunir pob bendith i'r Cadeirydd
newydd Mrs Bronwen Jones a'r
Ysgrifennydd Mrs Beryl Jones.
Diolchir i Eifion am gario ymlaen eto'r
gwaith fel Trysorydd.

Bydd Cardiau Nadolig - wyth ym
mhob pecyn - ar werth 0 rwan i'r
Nadolig. Plant yr Ysgol sy'n gyfrifol
am y lluruau ac maent wedi'u
hargraffu gan Peruprtnt. Bydd rhain
ar gael yn yr Ysgol neu gan aelodau'r
Cyfeillion. Gobeithio y byddwch yn
cefnogi'r weithgaredd hon.
Cadw'n Heinl: Y mae'r
dosbarthiadau eisoes wedi cychwyn
ers 8 Medi. Croeso cynnes i unrhyw
un ymuno yn y dosbarthiadau a
gynhelir yn y Neuadd Gymuned bob
nos Fercher 08.30 ymlaen. Pris pob
sesiwn yw £1.

I
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Dosbarthiadau Cymraeg: Tra to'r
plant bach yn yr Ysgol Feithrin mae'r
mamau di-Gvrnraeq yn awyddus I
ddysgu'r laith. Y maent yn cyfarfod
yn yr Ystafell Gymuned bob bore
Mercher a Gwener 0 9.15 a.m. hyd
12.00. Dymunir pob hwyl a
IIwyddiant i' r dysgwyr a' u
hyfforddwyr.
YrYsgol Felthrin: Y mae 21 0 aelodau
ifanc yn yr Ysgol Feithrin hyd yma.
Cynhelir y Feithrinfa yn Ysgol Tan-y
coed bob bore Mawrth, Mercher a
lau. Dymunir pob hapusrwydd a
bendith iddynt a'e i'w hyfforddwyr
Judith Harding, Carol Porter a Jean
Jones.

Dymunir diolch i bawb a
gefnogodd yr Arwerthiant a
gynhaliwyd ar Y Maes yng

Yr Ysgol Gymunedol: Y mae'r
newydd ddyfodiaid wedi hen gartrefu
yn nosbarth y babanod ac eisoes yn
rhan bwysig o'r thema dan sylw, sef
'Pobl sy'n eln helpu ni' - a phwy
well na phlismon i roi cychwyn da i'r
gwaith onide? Daeth PC Alun Bevan,
Swyddog Cyswllt, i roi sgwrs ddifyr
a diddorol i'r dosbarth.
Cyfeillion yr Ysgol: Cynhaliwyd
Cyfarlod Blynyddol y Gymdeithas ar
nos lau, 16 Medi, yn y Neuadd am
6 p.m. Diolchodd y Cadeirydd, Ann
Ifans, i holl aelodau'r pwyllgor am eu
cefnogaeth gref yn ystod y flwyddyn
a aeth heiblo gan sicrhau dros £',390
i brynu offer er budd addysg y plant.
Cydnabyddwyd efteithiolrwydd yr
Ysgrifennydd, Ann Thomas, a
diolchwyd i'r Trysorydd, Eifion
Harding, am edrych ar 01 y coffrau -

Beth amser yn 61 cynhaliwyd eystadleuaeth yn yr Ysgol i gynllunio cerdyn
Nadolig. Dewiswyd pedwar eynnig buddugol ae fe'u gwnaed yn gardiau
Nadolig ar gyfer yr Wyl eleni. Yr ymgeiswyr buddugol oedd Stephen
Jones, Nicola Lamerick, Jenny Morris ac Owen Howard. Mae'r cardiau
ar werth yn yr Ysgol, neu drwy'r Cyfeillion' am £1.60 am becyn 0 wyth.

YSGOL GYMUNED PENISARWAUN

Mrs Ann Evans, Sycharth. Ff6n: 872407
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BYSIAU ARFON
LLANRUG

(Eric Morris)
Ffon: Caernarfon 675175 a 677858

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

Dawnsied 0 bibau Or organ
Breliwd Sebastian Bach.
Os selnlr honno uwch fy ngluSt
Fe glY\"ch cm glcp fy e5gylll triS{,

Ys gwn i a gafodd ei ddymuniad?
Ei hen gyfaill ffyddlon a'i

gydweithiwr am flynyddoedd biau'r
gair olaf am y tro:

Trymach i ml fydd tramwy
A Gwilym R dan glo mw)'

sam: R. Williams Parry - y brenin
- cadair Bae Colwyn 1910 am awdl
'Yr HaP; awdl a gyfansoddwyd ym
rnro'r Eco ym Mrynrefail. R. Silyn
Roberts wedyn yn ennill coron
Bangor 1902 am ei bryddest 'Trystan
ac Esyllt', gyda'i gyfaill W. J.
Gruffydd 0 Fethel yn dod yn ail iddo.
Yna y ddau gyfaill a gadwodd Y
Faner i ehwifio dan amgylchiadau
pur anodd am flynyddoedd -
Gwilym R a Mathonwy Hughes.

Mathonwy yn ennill y gadair yn
Aberdar yn 1956 am ei awdl
gel lweiru s a doniol ar y tesrun
'Gwraig', Ffaith ddiddorol yw sylwi
i Mathonwy a Silyn gael eu geni yn
yr un cy. Bu bron iMathonwy wneud
y dwbwl hefyd gan mai ef oedd yn
ail am y goron yn Eisteddfod
Genedlaethol Y Bala, 1967) gyda'i
bryddest 'Corlannau'.

Ennill coron Caemarfon 1935 am
ci bryddest 'Ynys Enlli' oedd camp
cisteddfodol gynraf Gwilym R.
Dyna'r flwyddyn pryd y cipiodd
Gwyndaf y gadair gyda'r gerdd
arioesol 'Magdalen' - cerdd ar y
rnesur uers libre cynganeddol. Un ar
hugain oed oedd Gwyndaf a'r bardd
ieuenga 'rioed i ennill cadair y
brifwyl.

Yn y brifddinas, Caerdydd, yr
erullodd Gwilym Rei gadair a hynny
yn 1938 am ei awdJ 'Rwy'n edrych
dros y bryniau pell' - cerdd am Per
Ganiedydd 0 Bantycclyn. Yn un 0
eisteddfodau'r rhyfeJ - Hen Golwyn
1941- y eipiodd o'r fedal ryddiaith
gyda'i nofel Y Purdan. Synnwn i
dctim na fu iddo gystadlu am y goron
yn Eisteddfod Castell Nedd 1934
hefyd, oherwydd yn ei gyfrol Cerddi
Gunlym R fe geir pryddest ar y testun
'Y Gorwel'.

Tae waeth, dyna ddigon 0 ffeithiau
a dyddiadau. 'Roedd 0 wedi hir
garuefu yo Nyffryn Clwyd, a'i
ddymuniad oedd cael preliwd
Sebastian Bach i seinio uwch ei arch:

Pan sf fi at tv nhadau-Na chenwch bruddardd done:
Ond seiruwch uwch fv elor•
Orfolcdd nodau sionc

Yn gynta' ga' 1 ateb ymholiad Mrs D.
M. Jones, Y Foelas, Llanrug, yo y
rhifyn diwetha. Dyrna'r englyn 0
waith Gwilym Cowlyd (William
John Roberts) allan o'j awdl
'Mynyddoedd Eryri':

Y llynnau gwyrddion lIonydd - 8 gysgant
Mewn gwasgod 0 fynydd,

A thynn hculwen ysblcnnydd
AI len y dwr, lun y dydd.

Brodor 0 Drefriw oedd Gwilym
Cowlyd, ac fe enillodd y gadair
gyda'i awdl 'Mynyddoedd Eryri' yo
Eisteddfod Conwy yn 1861.
Cynhwysir yr awdl yn ei gyfrol
Murmuron a gyhoeddwyd yn 1868.
Gyda Haw, roedd 0'0 nai i Ieuan
Glan Geirionydd. Roedd o'n
gymeriad diddorol iawn, ac fe
geisiodd 0 ei orau glas i ddisodli
Gorsedd Beirdd Ynys Prydain drwy
sefydlu gorsedd ei hun, ac fe
gyfarfu'r orsedd bob blwyddyn
rhwng 1865 a 1890 ar Ian Uyn
Geirionydd. Galwai ei hun yn
'Brifardd Pendant', a dywedir iddo
fynd yo fethdalwr cyn diwedd ei oes.
Os am fwy o'i hanes darllenwch
gyfroJ y diweddar Barchg Gerallt
Davies, GW1/yr1l CowO,d" 1824-1904.
Cymeriad diddorol yn sicr.

AI drothwy'r brifwyl eleru fe
gollwyd Gwilym arall, ac 'roedd
ganddo yntau lyn', sef y Prifardd
Gwilym R. Jones. Roedd Gwilym R
yn un o'm harwyr eisteddfodol
cynnar i, am iddo Iwyddo i ennill y
'goren driphlyg eisteddfodol', sef
cipio'r gadair, y goron a'r fedal
ryddialth. Dau yn unig, hyd yn hyn,
sy' wedi llwyddo i wneud y gamp. Y
Prifardd Tom Parri-Jones, Ty Pigyn,
Malltraeth, oedd y 11all ac fe aeth
Tom UD cam ymhellach drwy gipio'r
goron ddwywaith - yn Llandudno
1963 a'r Drenewydd 1965. Y ddau
ohonynt yn wSrr di-goleg.

Un 0 feibion Dyffryn Nantlle oedd
y diweddar Gwilym R - dyfIryn
duw'r goleun, LIeu. Yn 61 ei
ragymadrodd j'w gyfrol, Cerddi
GlJ:i~11R, fe awgryma'r awdur i Lleu
ddyehwelyd iDdyffryn Nantlleu rua
dechrau'r ganrif hon. Meddai:
'Prill y gallech chi chwarae ar Ian ffrwd
Ddl Pebin, ar lethr Clogwyn Gunn, ar
y bala rhumg dau lyn, trochi etch lraed
yn yr un ffruYi Ii Chilrnyn Droed-ddu
a gwylzo'r haul Jln hwylio i f'b)llu ar
draech.), Be/an'; heb I ryw au'tn eich
cyffroi h)!d at fodiau eich traed.'

'Does na'r un pentre yng
Nghymru sy' \"edl eodi cymairlt 0
brifeirdd a hen bentre bach Tal-y-
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PENISARWAUN
* Danton blodau i ysbytai

a chartrefi henoed
*Addurno capeli ac eglwysi G I h 11' h

ar 9yfer priodasau a we neu oruwc
*Blodau ar gyfer angladdau 870605
*Stoc 0 flodau ffres am 1anylion

Trefniadau Blodau Sych
a Ffres yn 61 eich gofyn
Alwyn a Sarah Jones

4

Y PRISIAU GORAU - GARANTID!

CAMELC )1, PENISARVVAUN
871144 (Dydd) 811774 (nos)

-
40'

83"

72"

Gwydr Owb
UPVC

48"

• am Ffenestri a Drysau UPvc • Estimates am ddlm
• Gwydr a gwydro 0 bob maint • Ffenestri Gwydr Dwbl
• Gwasanaeth bordlo a gwydro 24 awr.

£140 wedl ei Hilio £187 wedl ej Hilio £350 wedl el l1i\lo

BARRY'S G

Prisiau cystadleuol
Gwaith contract
pell ac aqosC'fon 675951

•

CABS LLANRUG

cynnwys noson yn y pwll nofio. Mae
rhaglen gwerth chweil wedi ei
pharatoi ar eich eyfer, felly doweh i
ymuno.
Eisteddfod yr Ardal: Mae eisiau i'r
cystadlaethau Lien i fod yn nwylo'r
Is-ysgrifennydd, Carys Owen, Glyn
Awel, erbyn 13 Hydref, os gwelwch
yn dda. Bydd cystadlaethau coginio
gwni'o, gwau, gwaith coed a metel,
arlunio a ffotograffiaeth i'w beimiadu
yn yr Ysgol Gynradd ar nos Fercher,
20 Hydref rhwng 6.00 a 6.45 o'r
gloch. Dylid rhoi ffugenw ar y gwaith
a'r enw iawn mewn amlen gyda'r
gwaith.
Dathlu Pen-blwydd: Llongyfarch
iadau i Nicola Ryan, y Llythyrdy, ar
ddathlu ei phen-blwydd yn 18 oed.
Pob dymuniad da iti i'r dyfodol
Nicola.
Adref o'r Ysbyty: Dymunwn wellhad
buan i Mrs lola Jones, Bron Eiflon,
sydd wedi bod yn yr ysbyty yn
ddiweddar.

Llongyfarchiadau: Dymunwn
longyfareh Neil Johnstone, Tv Gwyn,
ar ei briodas a Ffion Jones 0
Gaernarfon. Byddant yn cartrefu ym
Methel. Hefyd llonqvterchwn Mandy
Griffiths, Bro Waun, ar ei phriodas
hithau a Ceirion Evans 0 Gaernarfon,
ac maent wedi cartrefu yng
Nghonwy.
Genedigaeth: Llongyfarchiadau i Mr
T. J. Griffith, Ty'n Ronnen, ar ddod
yn daid unwaith eto. Ganwyd mab
bychan i'w ferch Helen a'i phriod Len,
brawd bach i Ceri, Angharad a
Gareth.
Adref o'r Ysbyty: Croesawn Mrs
Lloyd Williams, Bryn Meredydd; Mrs
G. Jones, 10 Tref Eilian; Mrs G.
Jones, Bod Arthur, a Mr H.
Westphall, Tref Eilian, adref ar 01
iddvnt dreulio eyfnod yn yr ysbyty.
Yr Urdd: Mae cyfarfodydd yr Urdd
wedi ailgychwyn ac mae croeso i
ddisgyblion Safon 1-4 a Blwyddyn 1
yr ysgol uwchradd i ymuno. ral
aelodaeth yw £3.50 - sydd yn

Mrs Nan Roberts, Pantafon, Waunfawr

WAUNFAWR
Geraint Elis, Cilgeran. FfOn: Felinheli 670726

BETHEL

Ff6n: 870202 a 870272
TREFNWYR ANGLADDAU

CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI

y tymor. Y gwr gwadd oedd y Parchg
Harri Parri a chafwyd noson ddifyr yn
ei gwmnl gyda sgwrs a thrafodaeth
ar bynciau amserol. Diolchwyd iddo
gan Rita Williams.

Trist oedd clywed am farwolaeth
disymwth Miss Maggie Owen, un o'r
aelodau hynaf a mwyaf selog y
gangen.

Llongyfarchwyd plant y pentref ar
eu IIwyddiant yn yr arholiadau yn
ddiweddar, hefyd Non, merch AJys
Jones, ac Angharad, merch Mair
Price, ac aelodau 0 Lleisiau Llifon, ar
ennill yn yr Eisteddfod Genedlaethol
yn Llanelwedd. Dymunwyd yn dda i
Philip a Robert, merbion Margaret
Williams, ar 01derbyn lIawdriniaeth
yn yr ysbyty yn Lerpwl.
Llongyfarchwyd Elwyn, mab Nora
Parry, a'i wraig Llinos ar enedigaeth
mab, Elwyn Rhys; a Meinir Williams
ar enedigaeth merch, Sian Catrin.

Enillwyr y raffl oedd Sheila
Williams a Deilwen Hughes. Cafwyd
bwffe i ddiweddu'r noson wedi ei
baratoi gan aelodau'r pwyllgor.

Bydd y cyfarfod nesaf ar nos
Fercher, 13 Hydref, yng nqhwrnrn
Alwyn a Sarah Jones yn arddangos
blodau sych a ftres. Cystadleuaeth y
mis fydd 'Trefniant Hydrefol'.
Neuadd Goffa: Enillwyr Clwb 200
am fis Awst oedd - £20: J. Elwyn
Hughes, Bryn Ogwen; £10: Mrs
Mona Williams, 9 Bro Rhos; a £5 yr
un i: Gwenan Roberts, 14 Stad Eryri;
Gareth Hughes, Erddig; Alwyn
Jones, Bro Dawel; Heather Hughes,
Coed Bolyn; Oscar Evans, Swyn
Eryri; Freda Jones, 3 Rhos-Ian; Llinos
Williams, Hatod; Edward Jones, 1
Celtic House.
Clwb 100 yr Ysgol Gynradd: Dyma
enillwyr diweddar y Clwb 100 -
Gorffennaf: £20, Idris Rees, 6 Y
Rhos; £15, Mrs J. E. Davies, 2 Glan
llyn; £10, Mrs Alys Peters, 13
Cremlyn; £5, Anwen Hall, 22 Bro
Rhos; £3, Mrs S. Foulkes, Tyddyn
Gwndwn. Awst: £20, Miss L. P.
Roberts, Godre'r Coed, Brynrefail;
£15, Mrs Newton, Llwydiarth; £10,
Mr I. Pierce, Swyn-yr-awel, Llanrug;
£5, Mrs J. Pugh, 9 Tan-y-buarth; £3,
Mrs P.Jones, 15Tan-y-buarth. Diolch
i bawb am eu cefnogaeth.
llongyfarchiadau i Rita a Collwyn
Williams, Elan, Tan-y-cae, ar fod yn
nain a thaid ar enedigaeth mab,
Gethin Wyn, i Manon a Gareth
Griffith.

llongyfarchiadau:
Llongytarchwn An Catrin Foulkes,

Gwynant, ar ennill gradd gydag
anrhydedd ym Mhritysgol Aberdeen.
Dymuniadau gorau iddi i'r dytolol.

Llongyfarchwn hefyd Sioned
Catrin Davies, Garth, am Iwyddo i
basio arholiad gradd 4, chwarae
piano. Mae'n cael ei hyfforddi gan
Mrs Heulwen Williams, Bethel.
Priodasau: Llongyfarchiadau i Mr a
Mrs John Morgan, Llwynbedw ar
achlysur eu priodas. Dymuniadau
gorau I'r ddau yn eu bywyd
priodasol.

Dymunwn y gorau i Mark Jones,
Cefn, a Fiona ar achiysur eu priodas
ddydd Sadwrn, Medi 25.
Colli 'gorlad: Wythnos neu ddwy yn
61 collodd rhywun allwedd car Fiat,
ond sydd ar 'key ring' Ford Escort, y
tu allan i'r Ysgol Gvnradd. Mae'r
allwedd i'w gael yn yr Ysgol l'r sawl
a'i collodd.
Cydymdeimlo: Ddydd Mercher, 8
Medi, yn dawel yng nghartref ei
brawd yn Nhrefriw, bu farw Miss
Margaret Owen, 16 Bro Rhos, yn 83
mlwydd oed. Estynnir pob
cydymdeimlad a'r teulu yn eu
profedigaeth.
Yr Urdd: Yng nghyfartod blynyddol y
gang en etholwyd y canlynol yn
swyddogion am y flwyddyn -
Cadeirydd: Geraint Elis;
Ysgrifennydd: Eirlys Williams;
Ysgrifennydd Aelodaeth: Jan
Roberts; yng ngofal chwaraeon: Mair
a SiOn Williams; Arweinydd y
gangen: Glenys Griffiths.

Penderfynwyd cynnal
gweithgareddau'r gangen leol, tel
arfer. Bydd y sesiwn cyntaf 0 5.15
hyd 6.00 p.m. i blant Blynyddoedd 2,
3 a 4; a'r ail sesiwn i blant
Blynyddoedd 5 a 60 6.00 tan 7.00
p.m. Gwahoddir pawb sydd yn
dymuno ymaelodi a'r gangen ddod
i'r Neuadd Goffa, ddydd lau, 21
Hydref, rhwng 5.30 a 6.30 p.m. TAl
aelodaeth am y flwyddyn yw £4.

Yn ystod gwyliau hanner tymor
bydd plant y gangen yn mynd 0
amgylch y pentref i gasglu arian l'r
Urdd yn genedlaethol.
Yng Nghapel y Cysegr y cynhelir

gwasanaeth Sui yr Urdd eleni a
hynny ar 21 Tachwedd. Bydd mwy 0
fanylion yn y rhityn nesaf o'r Eco.
Merched y Wawr: Nos Fercher, 8
Medi, yn neuadd yr Ysgol
croesawodd y Llywydd, Eirlys
Williams, yr aelodau i gyfartod eyntaf
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Galwch iweld ein cynnyrch arbennig

Ar agor bob dydd Sadwrn 0 10 a.m. - 3 p.m.
o Fai 1af

~ * Larwms
*Goleuadau
* Cloeau
* Pob math

o waith
diogelwch

SECURITY
SERVICE
Y Dderwen
Pare y Wern
BETHEL
Ffon:(0286)
670608

Rhag i hwn
~ alw, galwch
chi ni rwan

SlOP GREFFTAU
CAFFI

t\I1TlmWHU11fftWlt CANOLFAN GARDD

G~yl 0 Hwyl: Yn anffodus, ni
thalwyd diolch i Mr Patrick Atkinson,
Cefn Gof, yn y rhifyn diwethaf am
iddo dorn'r gwair yn y cae chwarae
ar fore'r Wyl. Diolch iddo am ei waith.
Priodas: Llongyfarchiadau i Yvonne
Griffiths, Delfryn, ae ErylWyn Jones,
Blaenau Ffestiniog, a briodwyd yng
Nghapel y pentref yn ddiweddar.
Byddant yn cartrefu yn Cynefin, 5 Tai
Glangwna.
Marwolaeth: Wedi cyfnod byr yn ein
mysg fe gollasom Mr Thomas Owen
Jones (Tomi Cefn) a fu farw yn
Ysbyty Gwynedd yn 82 oed.
Cydymdeimllr a Gwyneth a'r teulu.
Priodas: Llongyfarchiadau i Delyth
Jones, Llety'r Wennol, ar ei phriodas
ag Iwan Thomas, Rhostryfan.
Byddant yn cartrefu yn Fron Emrys,
Llandwrog.
Gwasanethau'r Capel: Disgwylir y
eanlynol iwasanaethu yn ystod mis

Hydref am 2 0' r gloch -
3: (Diolchgarwch) Parchg W. R.
Williams (Bugail);
10: Parehg H. Jones Parry;
17: Parchg Gareth Maelor;
24: Parchg W. R. Williams;
31: Parchg James Clarke.
Cymdeithas y CaeChwarae: Cynhelir
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y
pwyllgor yn lolfa tafarn Bryngwna
am 8 o'r gloch, nos Lun, 18 Hydref.
Bydd cyfle i bawb leisio eu barn a
chlywed am y dyfodol.
Swyddoglon Eco'r Wyddfa: Clive
James, Hafan, Tai Bryngwna
(677438) yw'r gohebydd, a'r
dosbarthwr yw Rhiannon Roberts,
Cefn Rhos Isaf. Nid oes neb yn gofalu
am y plygu ar hvn 0 bryd - gwaith
unwaith y flwyddyn - ae fe fyddai
Clive James yn falch 0 dderbyn enw
un i ofalu am y gwaith hwn.
Tynfa Fisol: Enillwyr mis Medi oedd
- £40: Tony a Tracy Jones, Islwyn,
Stad Glandwr (11), £25: Dafydd
(Lodj) Roberts, 5 Brynteg (51); £15:
Dafydd Roberts, Cefn Rhos Isaf,
Penrhos. Dioleh i bawb am eu
haelioni.

..--

CAEATHRO
~

Clive James, Hafan, Bryn Gwna
67950' (gwalth); 677438 (cartef)

dysgwyr, pobol ifanc a rhieni di
Gymraeg sydd rnor frwd dros anfon
eu plant i ysgolion Cymraeg, i
ddangos nad Deddfau Lloegr ond
ewyllys pobol Cymru sy'n mynd i
benderfynu tynged yr iaith.
Yn drydydd, sylweddoli fel y mae

democratiaeth Cymru'n cael ei
chwalu gao Lywodraeth sy'n canoli
pob grym yn Llundain ae yn rhedeg
Cymru drwy cwangos enwebedig.
Dyna pam mae'n rhaid sefydlu
Llywodraeth Gymreig
ddemocrataidd. Yn y cyfamser, beth
wnawn ni, optio allan a gadael i S4C,
Tai Cymru, Cyogor y Celfyddydau,
Awdurdodau Ieehyd, Awdurdod
Datblygu, y Bwrdd Iaith a phawb
arall i wneud fel y mynnao nhw, yn
gwbl ddilyfethair? Sgersli bilifl Yn

achos y Bwrdd Iaith, rhaid ei
ddefnyddio hyd eithaf ein gallu i
weithredu cyfartaledd swyddogol
cyflawn i'r Gymraeg a'r Saesneg yng
Nghymru, ac i gryfhau ym mhob
modd hawliau 'r Cymry i fyw ein
bywyd yn Gymraeg, ac i ddwyn y
Gymraeg i fywydau cynifer o'n cyd
Gymry ag sydd bosib. Dyw pacio'r
Bwrdd a phobol gwrth-Gymreig
drum yn mynd ifod 0 les ineb, mwy
nag yw rhwystro'r Bwrdd rhag
gweithredu yn ymarferol.
Y peth pwysig yw cadw ern traed

ar y ddaear a'n llygaid yo glir ar y
nod, sefRhyddid i Gymru. Hyd nes
y cawn nihunan-lywodraeth ni allwn
ond ceisio gwneud )' gorau o'r
gwaetha - a chadw'r ffydd!

Yn nechrau'r 60au Mesur Tryweryn a ddangosodd mor
ddiymadferth oedd Cymru 'n wleidyddol. Os oedd
Senedd Lloegr wedi rhoi ei bryd ar rywbeth doedd dim
y gallai Cymru ei wneud i'w rhwystro. Roedd y farn
gyhoeddus yng Nghymru yn erbyn boddi Cwm Tryweryn
a Chapel Celyn yn unfryd, a phob Aelod Seneddol (ag
eithrio un Tori, heddwch i'w lwch) hefyd yo erbyn. Ond
doedd hynny'n golygu dim. Roedd Lerpwl angen y dWr,
ac mi basiodd y Senedd y Mesur yn ddi-drafferth.
Ewyllys Lloegr a orfu, a gorfodwyd y Cymry o'u cartrefi,
a boddwyd Cwm Tryweryn.

Ond ni fu'r frwydr i achub yr union beth y mae'r gelyn am ei
Cwm Tryweryn yn gwbl ofer er weld, sefymladd ymhlith ein gilydd.
hynny. Cynhyrfwyd cenhedla~th .Gadewch inni wynebu fIeithiau:
o Gymry ifanc gan yr anfadwaith NI~ yw Sened~ Lloegr yn mynd 1

basic Deddf Iaith gynhwysfawr, pa
a sgubodd ton 0 genedlaetholdeb liw bynnag yw'r Llywodraeth. Nid
newydd trwy Gymru gyfan. yw Senedd Lloegr yo mynd i basic
Arweiniodd Cymdeithas yr ~a~th unrhyw Ddeddfa fydd yn cydnabod
yr ymgyrch rymusaf dros yr iaith cenedligrwydd y Cymry. Nid dyoa
a welwyd erioed yn hanes y yw pwrpas Senedd Lloegr. Pwrpas
genedl, ac yn 1966 enillodd Senedd Uoegr yw cadw eenedl y
Gwynfor Evans sedd gyntaf Cymry dan draed, a'n noddi fel
Plaid Cymru. Cafwyd nifer 0 plenryn claf, a'n rheol~drwy ~g
ddiwygiadau arwyddocaol i cwangos enwebedig. Yr urng
gydnabod starws y Gymraeg a flaenoriaeth sy'n gwneud unrhyw

. synnwyr bellach yw ennill hunan-
statws y genedl Gymrelg~ a bu lywodraeth I Gymru, er mwyn i
cynn~dd sylweddol yo nifer yr bobol Cymru benderfynu dyfodol
ysgolion Cymraeg. Yn fwy na ein gwlad. Nid delfryd ramantaidd
dim, dechreuodd y Cymry fagu mo hyn, ond angenrhaid. Mae
hunan-hyder a hunan-barch. dyfodol ern hiaith a'n diwylliant, a
Yn nechrau'r 90au gwelwyd yr dyfodol ein cymunedau - gwledig

ymgyrch rymus dros Ddeddf Iaith a threfol - yn dibynnu ar ennill
newydd yn cyrraedd ei huchafbwynt. Senedd I Gymru, ac ail-sefydlu
Ond, unwaith eto, d~gosodd 11~0~aethleol~efynein~lad. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scnedd Uoegr nad oes dim wedi Peidiwch a fy ngham-ddeall!
newid yo sylfaenol ers y 60au. Rwy'n gwbl gefnogol 1 bopeth a
Doedd y consensws cryf 0 blaid y ddigwyddodd i ddangos gwrth
Ddeddf yn golygu dim yn y pen wynebiad i'r Ddeddf Iaith dila a
draw. Sefydlwyd BV.Tdd Iaith di- basiwyd. Ar 61i'r Uywodrath wrthod
ddannedd i geisio arafu'r broses, ac pob ymdrech i'w chryfhau a pheri i
i dynnu gwynt 0 hwyliau'r ymgyrch, wyneb y fam gref yng Nghyrnru, mi
ond gorfodwyd y Bwrdd gan y fam fyddem yn Ilai na dynion pe baem
gyhoeddus i alw am Ddeddf. yn gorwedd i lawr a chymryd ein
Gwelodd y Uywodraeth ei chyfle, a sarhau fel hyn heb daro'n 61.Ond yr
chyflwyno Deddf oedd yn gwneud hyn yr wyfyn gwbl sicr ohono yw na
fawr ddim ond pasio'r broblem yn 61 ddylem bellach wastraff'u ein hegni
i ddwylo Bwrdd Iaith starudol ar ymgyrchu i geisio perswadio
newydd. Yr ateb delfrydol i Scnedd Llywodraeth Llundain i basio
Lloegr, sef gadael i'r Cymry ddadlau deddfau sy'n cydnabod ein hawliau
s'u gilydd, ymrwygo ae ymrannu heb llawn ni fel Cymry. Yn hytrach,
Ddeddf gadam ddi-amwys yo sail i'r awgrymaf dri pbeth y dylem eu
cyfan. gwneud:

Gwaetba'r modd yr ydym Yn gyntaf, gosod hunan-
ninnau'n rhy barod isyrthio i'r trap. lywodraeth ar flaen ein rbaglen
Yn hytrach na charnu'n 61i gymryd wleidyddol.
golwg newydd ar y sefyllfa, ac Yn ail, hameisio'r egni positif sydd
ysryried 0 ddifri em blaenoriaethau, dros y Gymraeg yng Nghymru
mae peryg mawr ein bod yn gwneud heddiw, yn enwedig ymhlith y

YN FY MARN I: Oafydd Iwan
SIOM Y DDEDDF IAITH BE' NESA'?
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Cyfle iennill £10 bob wythnos i bawb sy'n prynu petrol

DEINIOLEN.
Ffcn: Llanberis 871521
Ar agor 7 a.m. - 9 p.m. bob diwrnod

Petrol. Disel • Nwy Calor Glo
Cylchgronnau Papurau Newydd

Cardiau Penblwydd Wyau
Nwyddau Graser. Melysion

--
GORSAF BETROL

Am groeso cartrefol Cymreig bob amscr
Aneuryn a Jeanette Jones a'r staff

LLANBERIS Fron: 870277
arn

Janice Wyn Jones, 7 Cambrian Terrace, L!anberis, a Michael Francis Heslop
o Abertawe a briodwvd yng Nghapel Jerusalem, Llanberis, ar 28 Awst.

GWASANAETH TRIN GWALLT
YN EICH CARTREF I FERCHED,

DVNIONA PHLANT
LINDA MORRIS

1 BRYN FEDWEN, FFORDD VR ORSAF
LLANRUG. Ffcn: 678857

Mae pawb yn dysgu gwersi
Drwy anlwc weithiau'n wir,

Mae'n wen i tithau Lowri
I'w gweld yn ddlgon clir.

Pan fyddl'n dod or cerbyd
Tyrd a'r allweddi mas

Rhag gorfod ffonio Bethel
A derbyn bdl reit gas!

Wrth geisio mynd i agor
Y llidiart ger y drws

Fe gaeodd ddrws y cerbyd
Wei dyma yrrwr tlws!

Ond dyna beth ddlgwyddodd
I berchen 'Godre'r Coed'

Pan oedd y glaw yn llifo
Ni fu'r fath strach erioed.

Mae'n siwr eich bod yn
gwybod
Am gadgets y ceir hyn,

Rhaid bod yn wir ofalus
Rhag mynd i gornel dynn.

Baled yr Allwedd Cloedig
Trigolion bro Brynrefall
Gwrandewch y stori hon,

Am ferch o'ch bro sy'n
berchen
Ar gerbyn newydd bron.

DRAENOGCawsom ymateb I stori'r rhifyn
diwethaf am y diweddar Alun
Thomas oddi wrth ddau 0
Ddeiniolen. Anfonodd perthynas
iddo, Mrs Sally Lewis, atom lun 0
Alun Thomas a'i ddau frawd a'u
mam, ac anfonodd Mr Huw Jones ei
atgofion af am gyfaill dyddiau
mebyd. Dywed Mr Jones mai yn
London House yr oedd Hugh a Sarah
Jones a'u tri mab, Alun, John Emyr
a Griff yn byw. Siop groser oedd
London House ar y pryd. Gwerthid
glo a blawd anifeiliaid yno hefvd, a'r
nwyddau'n cael eu cario iDdeiniolen
o stesion Cwm-y-glo efo trol a
cheffyl, cyn dvddiau'r lori. Bu farw
Hugh Thomas yn gymharol ifanc a
gadawyd ei weddw i gynnal y teulu
a'r busnes. Dyna pryd y daeth Alun,
y mab hynaf, i helpu ei fam 1ofalu
am y busnes.
Ymhen amser fe symudodd y teulu

i fyw j Fangor, a IIwyddodd y tn
brawd yn eu gwahanol yrfaoedd. Yn
1966 yr ymunodd Alun A'r Delta
Group a dod yn amlwg iawn yn ei
faes, fel y soniwyd yn y rhifyn
diwethaf o'r Eco. Yr oedd yn brlod,
a chanddo un mab a thair merch.
Yr oedd Mr Hugh Jones yn falch

lawn 0 ddarllen yr hanes am ei hen
gyfaill yn yr Eco ac yn y Daily
Telegraph. Meddai amdano: 'Melys
y cof am ddyddiau mebyd hapus yng
nghwmni hogla London House.

Dau neu dri a'u cofiant
Lie gynt bu cant.'

A!un Thomas (ar y dde) gyda'; frodyr, John Emyr a Griffith Owen a'u mam,
Mrs Sara Thomas. Cafwyd y !fun gan Mrs Sally Thomas, 5 Bro Deiniol,
Deiniolen.

ALUN THOMAS
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Cyfranwyr I'r rhifyn hwn: Beth Jones, Geraint Vaughan,
Gwen Aaron, John S.Davies, Simon Moffett, Susan Wyn
Jones, Eleri Pryse, Phil Williams, Rhodri Evans, Sian
Owen.
Mae croeso i unrhyw gyfraniadau, Ilythyrau etc.

•Oes rhyw werth i'r darganfyddiad hwn? Wei, ymddengys fod
r'r sylwedd newydd-ddargafyddedig hwn nodewddion try
danol diddorol ac y gallant fod yn ddefnyddiol iawn i'r byd
electroneg. Felly, pwy wyr na fydd dyfeisiadau yn ein cyfrifia
duron cyn hir sy'n dod 0 huddug. Cawn weld!

" Rydw i'n poeni am ein plant - dydyn nhw
ddim yn bwyta digon 0 rwtshl"

---_

and yng nghanol yr wythdegau daeth trefniant newydd i'r
amlwg, yn deilHo 0 ymchwil yr Athro Kroto ym Mhrifysgol Sus
sex a Robert Curl a Richard Smalley ym Mhrifysgol Rice yn yr
Unol Daleitluau. Pan ffurfir huddug 0 dan rhai amodau gall
atomau 0 garbon ymgasglu'n beli bychain gyda chwedeg 0

atomau unlgol carbon ynddynt, gyda patrwm eu gysylltladau
yn gwneud ugain hecsagon a deuddeg pentagon, yn union tel
y bel socer. Ceirffurfiau hirgrwn hefyd, ond nid ywy rhai hynny
mor gyffredin a'r rhai crwn. Cafodd y molecylau hyn Bl galw'n
'Buckrrunsterfutlerine' neu 'Buckyballs' er cof am y peirianydd.

Pel 'Bucky' neu Bel-droed?
and 'roedd y ffurf hwn ar gael yn naturiol mewn adeiledd
molecylau arbennig sy'n ymgasgliad o'r elfen carbon. Mae
carbon yn elfen amryddawn iawn, yn rhoi i ni'r holl wahanol
folecylau hanfodol i fywyd yn ogystal a'i ffurfiau pur. Ymddengys
fod iddo dair ffurf naturiol, sy'n deillio o'r ffordd y cafodd ei
tfurfio. Y math enwocaf efallai yw'r diemwnt, sydd yn grisial
caled a disglair. Wedyn ceir graffid, rhyw fath 0 bowdwr du
Ilithrig a ddefnyddir fel dargludydd trydan a gwres ac fel
llithnqydd. Mae'r ddau yna'n wybyddus ers amser maith.

Cytrrtodd Euler fod angen 0 leiaf deuddeg pentagon ac uqain
hexagon cyn y gellir cau adeiladwaith i wneud sfferoid perffaith,
fel pel droed. Mae angen dau ddeg a phump hecsagon I

wneud slap pel rygbl Yr un egwyddorlon a barodd i'r Amerl
canwr 0 beinanydd R.8uckminster Fuller gynllunio adeilad
mewn siap cromen 'qeodestc' ar gyfer arddangosfa'r Unol
Daleithiau yn Expo '67 ym Montreal. Ail aroddwyd y cynllun
hwn laweroedd 0 weithiau wedyn wrth adeiladu tai gwydr ac
hyd yn oed bebyll ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol wrth i'r
ffurf hwn ddod yn ffasiynol.

Mae ffurf satonol bellach i'r b~1a ddefnyddir gan dimau
peldroed megis Bryncoch, Lerpwl a Chymru. Paratoir
cragen y bel drwy wnio ugain darn Iledr siap hecsagon a
deuddeg siap pentagon at eu gilydd. Ymgorfforiad yw'r
bel socer fodern 0ddamcaniaeth fathemategol 0'r ddeun
awfed ganrif gan Leonhard Euler o'r Swistir.

1993Rhifyn 6

**NEWYDDION PWYSIG~*
CYLCHGRAWN NEWYDD
IDRAFOD
GWYDDONIAETH A
THECHNOLEG
I YMDDANGOS CYN HIR
gweler tudalen ...3
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FFURFLEN ARCHEBU
STEIL: CRYS CHWYS! CRYS POLO! CRYS 'T' *
MAINT:8ACH/CANOLIG/MAWR/MAWR IAWN/ANFERTH*

LLIW:
BATHODYN: YN UNIG I GYDA'R GEIRIAU •
• OILEIR LLE 80 ANGEN

r--------------------,

CRYS POLO
LLIWIAU: melyn, glas tywyll iawn, coch, du, aqua, IIwyd,
eog, coch tywyll. aur.
MEINTIAU: bach, canolig, mawr, mawr iawn, anferth.

£19 yn cynnwys postio

CRYSCHWYS
LLIWIAU: coch Ilachar, glas tywyll iawn, Ilwyd, glas golau,
du, gwin, gwyn, glas lIachar, melyn.
MEINTIAU: bach, canolig, mawr, mawr iawn ac anferth.

£19.00 yn cynnwys postio
CRYS'T'
LLIW GWYN YN UNIG GYDA LOGO MAWR
MEINTIAU: bach, canolig, mawr, mawr iawn ac anferth
(meintiau plant ar gael hefyd: holwch O.G.y Dd)

£9.50 yn cynnwys postio
(plant yn rhataeh)

BRODWAITH Y BATHODYN
1. AR EI BEN EI HUN neu
2. GVDA 'V GYMDEITHAS WYDDONOL'
Mae pob math 0 grysau a siwmperi eraill, wedi eu gwneud
o gotwm, gwh~n a defnydd synthetig, ar gael. Os am ddille
dyn arall gyda'r brodwaith arno yna holweh os gwelwch yn
dda.
Sieciau yn daladwy i: 'Y Gymdeithas Wyddonol'
Danfoner y ffurflen archebu a'ch siec i'r Trysorydd, Hywel
Madog Jones, Talafon, Golan. Garndolbenmaen,
Gwynedd.

R

CRVSAU CHWVS, POLO A 'T'
I GYD GYDA'R BATHODYN UCHOD MEWN BRODWAITH

ar fathodyn
Y Gywmdeithas Wyddonol

gwobr
CRYS'T'

hardd gyda'r ddraig
arno

Ceisiadau i'r
Golygydd cyn

diwedd Medi 1993

ENWI'R DDRAIG

Oyma ffaith arall od am y Twr Eiffel. Pan ystynwch holl aur y
byd, mae yna lawer iawn ohonno ond oes? Meddyllwch am
yr holl bobl farus yn ymuno a'r Rhuthr Aur California neu
Seland Newydd dro ar 61 tro. Mae'n siwr iddynt gael ga1ael ar
dipyn ohonno neu byddai neb wedi trafferthu. Yna beth am yr
emynydd yn dyfalu: "Pe meddwn aur Psnw"? Eto, mae'n
gwneud i ru ddyehmygu erwau 0 gyfoeth, digon I ddenu y
Conquistadores dewr ar draws Mor yr Iwerydd i orchfygu
Ymerodraeth yr Inca a gyrru aur dibendraw yn 61 gartref I
Sbaen. A beth am gyfraniad aur Cymru? Erbyn hyn mae pob
ffynhonnell bron wedi cael ei gloddio'n IIwyr ac ychydig sydd
ar 61 yn y satleoedd sy'n hysbys i ni, ond rydym i gyd yn
Igwybod am fodrwyau priodas aur Cymru onid ydym? Adiwch
yr holl hyn, ac mae'r Ddaear wedi cynhyrchu aur ddiddiwedd
medde ctu. I'r gwrthwyneb! Petaech yn casglu'r hoi Iaur sydd
erioed wedi cael ei fwyngloddio 0 bob rhan o'r byd ac ymhob
oes, ei doddi i lawr a'i ffurfio'n giwb perffaith, mi fyddai'r ciwb
yn medru eistedd yn dwt 0 dan pedair troed y Twr Eiffel!

i ddrrqrynu yn 61ac ymlaen 0 gwmpas si safle cydbwysedd ro'
Mewn solid mae'n rhaid i bob molecwl gadw at ei safle a hyn
sy'n rho: siap pendant Isolidau. Nid yw hyn yn wir mewn hylif.
felly nid oes gan hylif slap ei hunan, dim ond slap ei gynhwysydd
Rhaid i'r molecwl dd!irgrynu oddi fewn i'r pydew egnl ac fel
mae'n cael rhagor 0 egni mae'n codi j fyny ynddo. Oherwydd
siap y graff mae molecwl yn symud ym mhellach i'r dde nag
i'r chwith bob tro, felly mae r ar gyfartaledd yn fwy na roo Mae'r
pellter rhwng y molecylau yn cynyddu ae felly rnae'r solid yn
ehangu.

Parhad 0 La Tour Eiffel (Tud 5)



Yr Hen Ysgol
Glanmoelyn
LLANRUG
Ffon: 677482(8 & KWilliams)
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Am eich
ANGHENION
ADEILADU
mawr a bach

MASNACHWYR
A "0.1.Y."

am
BRISIAU

CYSTADLEUOL
dewch at

C6r y Penrhyn 1993

Uywelyn Morris Humphreys a'i
wreiddiau ym Maldwyn) ymgasglu.

Bydd yo ddiddorol gweld ffilm
newydd yr Untouchables oedd yo
cael ei gwneud yo y gwesty tra'r
oeddem m yno!
AI daith fws 0 gwmpas ardal

Wales gwelsom ffermydd
Glanyrafon, Bronyberllan, Tan-y
bryn, Tanrallt a Bryn Mawr a llawer
ohonynt yn dal yn nwylo Cymry.
Roedd mynwentydd Tabemacl a
Salem yo cael eu eadw'n hynod
daclus a bron pob carreg fedd a
chyfenw Cymreig. Ar arwydd-fwrdd
mawr ru allan iganolfao fach pentref
Wales yr oedd dau luosog godidog,
sef 'Cyfafod Lenyddols' a 'Gymanfa
Ganus' yo dweud y cyfan am
sefyllfa'r Gymraeg yno!

Cefais orchymyn gao Hywel Teifi
pan oedd ym Methesda yn darlithio
ar Eisteddfod Ffair y Byd i chwilio
am luniau or Eisteddfod a
chysylltais a Chymdeithas Hanes
Chicago a Llyfrgell Harol
Washington yo y ddinas. Bu Dan
McCurry, gweinidog Bedyddwyr 0
dras Gyrnreig ond ar secondiad
newyddiadurol am flwyddyn, yo
dilyo Y cor am dridiau. Mae'n
bwriadu llunio tair erthygl ar y daith
a bu eisoes yn darllen popeth oedd
ar gael, am }'T Eisteddfod ym
mhapurau Chicago.

Nid oedd ffotograffau yn y wasg
bryd hynny ond addawodd ymholi
yn Uyfrgell y Gyngres a Uyfrgell
Gugenbeim. Felly, Hywel, os oes
lluniau ar gael 0 gwbl, fe ddylent dy
gyrraedd rywbryd!

'Dychwelyd' yw enw caset a
chryno ddisg newydd Cor Meibion
y Penrhyo y gwertbwyd cannoedd
ohonynt yn ystod y daith.

Granville a ebysylltiadau ag
ardaloedd bro'r Eco. Roedd un 0 brif
swyddogion Cymdeithas Dewi Sant,
Poultney, a'i gwreiddiau yng
Nghwm-y-glo. Bu Emyr Jones,
plymar 0 Lanrug, yn siarad ag un
hen wreigan a fu drosodd ym
Mrynrefail ac yn anfon ei chofion at
bawb yn y pentref.
Yn Granville bu Derek a Sylvia

Griffith 0 Fethesda yn aros efo Mr
a Mrs Bob Jones - 'Bob Uanbabo'
y gelwid y &Wrac er mai yn America
y ganed ei briod, Elsie, roedd yo
siarad Cymraeg yn rhugl gan rnai
dyna oedd iaith ei mham a ddaeth
yno 0 Dal-y-sam ac sydd bellach yo
90 oed. Bu gwraig arall 0 Poulmey
yo holi Ann a Dafydd Ifans am Myra
Bryn 0 Lanberis gan holi yn arw am
yrfa Trystan ae Euron.

Ond yr un a roes y weft fwyaf imi
oedd merch ifane o'r enw Mererid
Roberts a adenillodd iaith ei theulu
o Ddyffryn Ogwen drwy ddod ar
gwrs Wlpan i Fangor.

Yn ystod y daith cawsom gyfle i
weld mannau 0 ddiddordeb
cyffredinol yo arnrywio 0 chwareli
ardaloedd Poultney a Granville lie
mae rua mil 0 chwarelwyr (mae llai
na 400 yng Nghymru) i Amgueddfa
Porthladd Mystic, math ar San
Ffagan morwrol. Yn Efrog Newydd
cawsom deirawr 0 fordaith 0
amgylch Ynys Manhattan a chyfle i
weld y prif adeiladau a chyfle wedyn
ar dir sych i fynd i ben adeilad yr
Empire State.
Yn Chicago eawsom gyfle i fynd

i ben TWr Sears, sef adeilad ucha'r
byd bellach ac aros am bedair noson
yng ngwesty rnoethus y Blackstone
lle'r arferai Al Capone a'i giang (gan
gynnwys Murry the Hump, sef

C6r y Penrhyn 1893
Chwareiwyr oedd bob aelod ylll oedd y trydan yo y gynulleidfa ar ei

1893 ond bellach dim ond tri sy'n gryfaf gan fod tua 400 0 dras
gweithio yn y chwarel. Gyrnreig. Cyflwynwyd cloc 0 lechen,

Diddorol oedd deall bod taid gwaith Gwilym Jones, Deiniolen -
Elfyn Roberts a Derek Griffiths - sydd a'i weithdy ger yr Amgueddfa
y ddau 0 Fethesda - a oedd ar y Lechi yn Uanberis - iLywydd y
daith eleni yo y cor a deithiodd i Gymdeithas Gymraeg yno gan
Chicago ganrif yn 01. Gadeirydd y cor, Dafydd Ifans,

Rhyw saith awr yng nghyfforddus- Penisarwaun.
rwydd un 0 awyrennau American Bu cyogherddau ym Mhrifysgol
Airlines a gymrodd y daith 0 Connecticut yo Storrs ac yo yr
Fanceinion i Chicago eleni o'i Eglwys Bresbyteraidd yo Rye ar
chymharu a thair wythns 'wedi eu gyrrion Efrog Newydd. Gwnaed
pacio fel penwaig mewn baril' mewn taith 0 ddeunaw awr ar y rren 0 Efrog
liong 0 Lerpwl i Efrog Newydd Newydd i Chicago a chanu yoo
ganrif yo 01. deirgwaith - yn y Ganolfan

Roedd un o'r teithwyr eleni yo bur Ddiwylliannol yng nghyfres
bryderus gan nad oedd erioed wedi Cyngherddau Coffa Myra Hess a'r
hedfan o'r blaen. Ganrif yo 61 roedd cyngerdd yo cael ei ddarlledu, yn yr
rhai o'r hogia'n gorfod cysuro'u Amgueddfa Gwyddoniaeth a
gwragedd drwy eu sierhau y byddent Diwydiant ac yo Eglwys Gadeiriol y
yn dod i'r Ian i gysgu bob nos! ddinas i gloi'r daith.

Wn i ddim am drefniadau taith Yn Chicago arhoswyd noson ym
cor 1893 i Chicago ond fe wnaed Mhentr ef Wales a chanu i
trefniadau taith 1993 dros y ddwy gynulleidfaoedd yng Ngholeg
flynedd ddiwethaf gan Idwal Jones, Carroll yo Waukesha, ger dinas fawr
gV.-'T busnes sy'n aelod o'r cor. Bu'n Milwaukee.
hynod 0 ffodus yo ei gysylltiadau Rhwng y saith cyngerdd
gyda'r Cymdeithasau Cymreig yn gwefreiddiwyd cynulleidfaoedd 0
Poultney, Waukesha a Chicago a bron i 5,000 gan ganu eorawl
phwyllgorau'r Gymanfa Ganu yo yr Cymraeg a chanu gwerin ar eu
Unol Daleithiau. gorau. Mae'n siwr bod presenoldeb
Ymysg erail yn y wlad fawr a nifer dda 0 hogia ifanc yo y cor yo

roddodd gymorth sylweddol iddo yr gyfrifol am ansawdd arbennig y sain
oedd yr Athro Kinsman yrn a gynhyrchir gan Gor Meibion y
Mhnfysgol Connecticut yn Storrs; Penrhyn. Roedd eu canu tawel yo
Jim Dineen a Richard Smith a'r swynol a'u eanu mawreddog yn
pwyUgor yo Rye, ger Efrog Newydd, wefreiddiol - fel organ fawr a'r
a Chonswl Prydain yn Boston a stops yo cael eu hagor.
Chicago. O'r pwn mil 0 bob! a fu'n

Cynhaliodd y cor saith 0 gwrando amom yr oedd rua milo
gyngherddau ar y darth dan dras Gymreig. Roedd llawerohonynt
arweiniad Alun Llwyd gyda Menna 0 ardaloedd y chwareli yng
Leyshon yo gyfeilydd a Leah Owen Ngwynedd.
yn unawdydd gwadd a Menai Roedd yo braf cyfarfod ag Idwen
Williams yn gyfeilydd iddi. a Helen o'r Gerlan a Cynthia 0
Cyflwynwyd yr eiternau gan John Rydaman a'u Cymraeg yn loyw a
Ogwen. Cafwyd eitemau gan Ifan Wi1l1amGriffiths 0 Landeilo ym 93
Bryn 0 Ddinorwig - ef oedd yr oed ond yn rhugl ei Gymraeg. Roedd
unawdydd mewn un neu ddau 0 llawer 0 drigolion Poultney a
]0

eiternau'r cor - ac fe dynnodd y to
.I ,I awr ..
Cychwynwyd ar y gyfres 0

gyngherddau yn ardal y chwareli yn
Poultney gyda 1,200 yn y neuadd a
200 yn gwrando oddi allan. Yno yr

Fel un o'r 28 a deithiodd gyda'r
70 aelod 0 Gor Meibion y Penrhyn
i Chicago ddeehrau Awst eleni gallaf
dystio iddynt gael yr un effaith ar eu
cynulleidfaoedd nifers a'u cymrodyr
gannf yo 01.

Pan ganodd Cor Meibion y Penrhyn yn Eisteddfod Ffair
y Byd yo. Chicago ym Medi 1893 'yr oedd yr effaith fel
trydan yo rhedeg trwy yr holl gynulleidfa', yn 01W. D.
Davies, Scranton.

Cyffwrdd Dwy Ganrif
Oafydd Orwig efo Cor y Penrhyn

yn yr America
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GARTH MAELOG
PET CENTRE AND GROOMING SALON

Molchi, cribo a chlipio
cwn a chat hod
o bob ma1h

gan arbenigwr

Bwyd ac anghenion
Anifei lia,idanwes bychan

Pysgod dwr oer
Offer pysgota

john Pritchard am eu cvfraniadau
arbennig yn y gwasanaeth angladdol
ac hefyd i Mr Myrddin Pritchard am
y trefniadau trylwyr.

Dymuna teulu y ddiweddar Esther
Ann Williams ddiolch 0 galon i'r
teulu, cyfeillion a ehymdogion am y
nifer fawr 0 gardiau, blodau a
rhoddion a dderbyiwyd. Diolch hefyd
i'r Canon Glyndwr Williams am ei
gyfraniad arbennig yn Eglwys
Llandinorwig ac i holl staff Ward
Alaw yn Ysbyty Gwynedd.

Dymuna Sara, brenhines carnifal
Deiniolen, ddiolch yn fawr iawn am
y r hoi I anrhegion ac ari an a
dderbyniodd.

Apet Ymchwil i'r Caner
Oewch i wetd darlunlau Hughie Jas
Yn y pnawn neu 9yda'r nos -
Gwerthfawr pob cyfraniad. boed tach neu

fawr
At leddfu posnau cancr - y creulon gawr.

Ysgol GWaun Gynfi: Rydym wedi
dechrau tymor a blwyddyn ysgol
newydd. Mae 18 0 blant hynaf yr
ysgol wedi ein gadael i fynd i'r Ysgol
Uwchradd. Ond mae yma wynebau
newydd, plant 0 ysgolion eralll a 29
plentyn bach yn nosbarth 1 heto Mrs
Griffith a Mrs Roberts. Mae Miss
Williams wedl mynd ar gwrs am
flwyddyn a Mrs Hughes wedi dod
yma yn ei lie i ddosbarth 2. Bydd yna
dri myfyriwr yn dod i'r ysgol yr
wythnos nesaf ac yn aros hefo ni tan
y Nadolig. Mae pawb yn brysur ar
hyn 0 brvd yn darparu ar gyfer
Eisteddfod Gwaun Gynfi yn Hydref.

CERI A ZOE (Dosbarth 5)
Cyfarfod v Plant: Y mae'r cyfariod
plant, sy'n cael ei gynnal yn festri
Ebeneser, wedi ailddechrau wedi'r
torlad dros yr haf. Mae'n cael ei
gynnal ar brynhawn lau, yn union
wedi i'r plant ddod 0'r ysgol. Cofiwch
bod croeso i bob plentyn oed ysgol
gynradd ddod i'r eyfarfod hwn.
Byddwn yn cyfarfod bob dydd lau yn
ystod tymor yr ysgol.

Undeb y Mamau: Cvnhaliwvd
eyfarfod cyntaf y flwyddyn ar nos
Lun, 6 Medl, dan Iywyddiaeth y
Parchg Tegid Roberts. Y wraig wadd
am y nason oedd Mrs Ann Floredine
o YnysMon. Cafwyd noson ddifyr yn
ei chwmni yn olrhaln ej hanes fel
aelodau 0 Undeb Mamau. Diolchwyd
l'r wraig wadd gan y Parchg Tegid
Roberts. Rhoddwyd y te gan Mrs
Gwen Griffith a Mrs Rosina Worth.
Cynhelir y cyfarlod nesaf ar nos Lun,
4 Hvdret a'r gwr gwadd fydd Mr
Collwyn Williams, Bethel.
Eisteddfod: Cvnhellr Eisteddfod
Gadeiriol Gwaun Gynfi, Deinlolen a'r
Cylch, yng Nghapel Ebeneser,
Deiniolen, ar nos Wener, 29 Hydref
am 6 o'r glocn a dydd Sadwrn, 30
Hydref am 12 a 6 0' r gloch. Y
beirniad cerdd fydd Mrs Valerie Ellis,
Mynytho a'r beirniad adrodd a lien
fydd Mr Aled Lloyd Davies, Yr
Wyddgrug.
Marwolaeth: Ar 1 Medi bu farw Mrs
Bessie Irene Roberts, pried Mr Henry
Roberts, 33 Pentre Helen, yn dawel
yn ei chartref wedi gwaeledd hlr, Bu'r
angladd ym mynwent Macpela wedi
gwasanaeth yng Nghefn-y-waun.

Dymuna teulu y ddiweddar Mrs
Bessie Irene Roberts ddiolch 0 galon
i'r teulu, ffrindiau a chymdogion am
eu caredigrwydd tuag atvnt yn eu
galar 0 golli gwraig, mam a nain mor
annwyl. Diolch j bawb am eu gofal
o Bessie tra bu'n wael. Diolch yn
fawr.
Genedigaeth: Ar Awst 28ain ganed
Gethin Wyn, mab i Dylan a Wendy,
3 Jubilee Terrace,Y Felinheli, ac wyr
i Emyr ac Anita, ae i Arthur a Meira.
Diolchiadau:

Dymuna Nansi Ellis a Mair ddioleh
o galon j'w teulu, cymdogion a
ffrindiau am bob arwydd 0
gydymdeimlad a ddangoswyd yn eu
profedigaeth 0 golli chwaer annwyl,
Elsa. Dlolch yn arbennig i'r
Parchedigion Elfion W. Williams a

W. O. Williams, 6 Rhydfadog. Ffon: 871259

DEINIOLEN

Cefnogwch
•

81n
Hysbysebwyr

CHWlllO AM OEULU
Glasfryn

LlanuwchJlyn
Bala

Gwynedd LL23 7TY
AnnwyIO/ygydd,
Daeth Catherine, merch Robert ag
Ann Roberts, Do/hendre, Llanuwch
llyn, a aned 22 Mehefin 1848, i fyw
i Lanberis wedi iddi briodi gan gadw
siop ddillad (Jlewyrchus yn 61 pob
s6n). Yn 61y Ilun ohoni sydd yn fy
meddiant ganwyd iddi ddwy ferch.
Nis gwn ei henw priodaso/ nag
unrhyw gyfeiriad.

Tybed a fedr eich darllenwyr fy
.heJpu? Mae many/ion gweddi/f y
teulu gennyf a buaswn yn ddio/chgar
iawn am wybodaeth i lenwi'r bwlch
sydd ar 61.

A fuasech mor garedig a chysylftu
~ mi yn y cyfeiriad uchod neu trwy
f(onio 0678 4376.
Lfawer 0 ddiolch am eich cymorth.

Yn gywir iawn,
ARTHUR JONES

dderbyniasant ar achlysur eu oriodas.
Camgymeriad: Ymddiheurwn am y
camgymeriad a wnaed wrth
longyfarch Mr a Mrs 'Iorn Tolemanyn
rhifyn diwethaf yr Eco. Dathlu eu
PriodasAur a fuont yn ddiweddar nld
eu Priodas Arian fel a nodwyd
gennym. Mae'n ddrwg gennym am y
gwall, a 1I0ngyfarchiadau dwbl i
chi'ch dau. fellyl
Capel Coch: Y mae'r cyfarfod plant
wedi aitddechrau wedi'r toriad dros
yr haf. Mae'n cael ei gynnal ar
brynhawn Mawrth, yn union wedi i'r
plant ddod o'r ysgol. Cofiwch bod
croeso j bob plentyn oed ysgol
gynradd ddod i'r cyfarfod hwn.
Bvddwn yn cyfarfod bob dydd
Mawrth yn ystod tymor yr ysgol.

Mae'r cvtartod chwiorydd wedi
ailddechrau hefyd. Bydd y cyfarfod
nesaf yn cael ei gynnal bnawn lau,
Hydref 7, am 2 o'r gloch. Mr Robert
Williams, Deiniolen, fydd y siaradwr
gwadd. Mae'n siwr y bydd ei sgwrs
ar y testun 'Pe meddwn y ddawn' yn
werth ei chlywed, heb son am y te
blasus y mae rhai o'r chwiorydd
wrthl yn ei baratoi. Cofiwch am y
cyfarfod, ferched Llanberis a'r Nant.
Ysgot Oolbadarn: Mae'r plant
newydd yn setlo yn yr ysgol erbyn
hyn. Cafodd plant dosbarth Mr
Williams fynd i Bias Tan y Bwlch yr
wythnos ddiwethaf i wneud gwaith
cwrs. Roeddent wrth eu bodd yn
chwilota am bryfed ac yn eu
harchwllio'n ddeheuig. Cynhelir
eyfarfod blynyddol y Llywodraethwyr
air Rhieni am 6.30 p.m. nos Fawrth,
Hydref 12. Bydd cyfarfod blynyddol
Ffrindiau'r Ysgol yn cael ei gynnal ar
ddiwedd y cyfarfod hwnnw.
Gobeithio bydd nifer dda 0 rieni yn
dod i'r eyfarfodydd hyn. Bydd Mr
Rhys ap Elwyn yn rhedeg ym
Marathon Eryri'r Ymddiriedolaeth
Genedlaethol ar Hydref 31, ac mae
cyfle i bobl eu noddi er budd yr ysgol.

BANGOR
354646

MAE'R
SAMARIAID
YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD

Enillwyr Ctwb Ffrindiau Ysgol
Dolbadarn am fisoedd Awst 8 Medi
- AW5t: £35, C. Williams, 1 DOl
Eilian, Llanberis (153); £25, K. Lewls,
22 DOlEilian, Llanberis (127); £15, E.
Jones, Delfryn, Ffordd Capel Coch,
Llanberis (120); £10, K. Evans, 2
Yankee, Llanberis (99); £5, C.
Roberts, 12 Llainwen Isaf, Llanberis
(18); Pelen eira (£50), M. Hellfeld, 6
Rhes Fictoria, Llanberis a P.Saynor,
42 Maes Padarn, Llanberis. Medi:
£35, K. Roberts, Rallt Isaf, Llanberis
(82); £25, A. Jones, Pant Hywel,
Penisarwaun (113);£15, G. Jones, 27
061 Elidir, Llanberis (173); £10, M.
Price, 39 Stryd Fawr, Llanberis (41);
£5, W. Foulkes, 40 Stryd Newton,
Llanberis (27).
Cymdeithas Eglwys St. Peris a St.
Padsrn, llanberis: A~orwyd tymor
newydd y Gymdeithas ar nos lau, 2
Medi, yn festri Eglwys St. Padarn,
dan Iywyddiaeth y Cadeirydd, Mrs
Ann Parry-Jones. Dechreuwyd fel
arfer trwy weddi gyda Mrs Nany
Jones, Stryd Newton, yn arwaih.
Croesawyd y siaradwr gwadd, Mr
Vince Hughes, Deganwy, i'n plith a
chafwyd sgwrs ddiddorol ac
addysgiadol iawn ganddo ar 'Hen
Bethau'. 'Roedd y stori am y creiriau
ganddo yn ddifyr tros ben.
Diolchwyd iddo ac i westwragedd y
mis, Mrs Moreen Lennon a Mrs Beryl
Owen, gan Mr Ralph Jones. Enillwyd
yr anrheg misol gan Miss Nancy
Williams.
Diolch: Dymuna Colin ac Ann Saynor
ddiolch 0 galon i'w teulu, ffrlndiau a
chymdogion am yr anrhegion,
cardiau a'r dymuniadau da a
dderbyniasant ar achlvsur eu priodas
yn Barbados yn ddiweddar.
Priodas: Ddydd Sadwrn, 28 Awst,
yng Nghapel Jerusalem priodwyd
Janice Wyn, merch hynaf Mr a Mrs
Gilbert Jones, 7 Rhes Cambrian,
Uanberis, a Michael Francis Heslop,
mab Mr a Mrs K. Heslop, 119Rhodfa
Powys, Abertawe.
Gweinyddwyd gan y Parchg

Gwynfor Williams a'r organyddes
oedd Mrs lola Evans. Y morynion
oedd Glenda Jones a Dawn Heslop
(chwiorydd y briodferch a'r priodfab)
a Cynthia Johnston (ffrind y
briodferch). Y gwas priodas oedd
Stuart Moore a'r tywyswyr oedd
Keith Jones (brawd y briodferch) a
Steven Caldwil (ffrind y priodfab).
Cynhallwyd y brecwast priodas

yn~ Ngwesty Dolbadarn.
Byddant yn cartrefu yn 5 Forbes

Street, Plas Marl, Abertawe:
Dymuna Janice a Michael ddiolch

i'w teulu, ffrindiau a chymdogion am
yr holl anrhegion, arian a chardiau a

LLANBERIS



'Oeddwn mae'n debyg,' meddai,
'Ond efallai fod ibob dyn ei adegau
a'i gyfle, ond fy mod i wedi
camddefnyddio fy rhai i. Yn Siena,
Tuscany, yr oeddem ar y pryd yn
dilyn ar 61 ein byddin fuddugol.
Clywem newyddion ei bod yo
ysgubo ymlaen i'r gogledd. Clywsom
hefyd fod y eolera wedi torri allan yn
Fflorens, a bod rhai o'r meddygon
Eidalaidd yn diane oddi yno gan ei
ofn, gan adael y rhai a oedd eisoes
yn ei grafangau i gymryd eu siawns.
Mae'n debyg nad oedd y fyddin yn
hapus am fod posibilrwydd i'r haint
wasgaru ymysg y milwyr. Daeth
gorchymyn felly i feddygon o'r
fyddin fynd i Fflorens a rhoi eu
hunain at wasanaeth y dinasyddion.
Roeddwn iyn un o'r rheiny. Rhoed
i mi ardal neillruol i wasanaethu
ynddi, yn gynwysiedig ym mba un
yr oedd lleiandy, ac ynddo griw 0
blant yn trigo. AI fy ymweliad cyntaf
yno canfyddais fod amryw o'r rhain
a thair lleian 0 dan yr haint yn barod.
Trefnais i'r rhain gael eu symud i
ysbyty arbennig. Wedi hynny roedd
fy ymweliadau a'r lleiandy yn rhai
mynych. Byddwn yn treulio bore
cyfan yno, ae wedi gorffen fy ngwaith
tumewn fe fyddwn, trwy ganiatad y
Fam Leian, yn mynd allan i'r ardd
i eistedd cyn mynd ymlaen ar fy
nbaith. Tra yr oeddwn felly yn
gorffwyso arferai un o'r Ileianod
ddod a coffi i mi. Yr un eneth 8
ddeuai a'r diod bob tro, 8e 0
ganlyniad, dechreuais ddod i
adnabod ei gwedd a'i llais a'i mawr
hoffi. Yn amlwg Did oedd rheol rhag
iddi siarad a rni gan i mi ddeall mai
geneth 0 wlad Tuscany oedd hi 0 'r
enw Elena Cassori. Sylweddolais fy
mod yn deehrau edrych ymlaen i'm
hymweliadau a'r lleiandy a'r coffi yn
yr ardd. Sylweddolais hefyd fy mod
mewn cariad ag Elena Cassori a
hithau, yn 01 pob golwg, a minnau.
Sut y medrwn gredu yn amgenach.
Onid oedd wedi dweud wnhyf
unwaith y buasai yn rhoi ei Ilw o'r
neilltu pe bawn yn gallu mynd a ill
oddi yno.

'Roeddwn erbyn hyn wedi mynd
mor hyf a eyrehu i ardd yr adeilad
wedi nos isiarad ag Elena drwy farau
ei chell dywyll. Yn ysrod yr adegau
hynny y cynlluniasom ei dihangfa.

'Ar ddiwrnod tanbaid, tua dau o'r
gloch y pnawn, cerddwn yn
hamddenol ar hyd i Via della Scala
a pharsel 0 dan fy mraich. Ynddo yr
oedd dilladau fel a wisgid gan
ferched ffasiynol y cyfnod. Yn lle fy
nillad swyddogol gwisgwn mufti.
Tua phum munud wedi dau sylwais
ar ddwy leian yn dod i lawr yr heel
a thua hanner dwsin 0 blant yn eu
gofal. Dilynais hwy 0 hirbell hyd nes
y daethant at ysbyty lIe roedd clinig
y diwlnod hwnnw. Euthum i mewn
ar eu holau. Yr oedd y lIe yn bur
lawn a llaweroedd yn gwibio yn 01 a
blaen. Sylwais fod y ddwy leian yn
eistedd ar faine yn un o'r
mynedfeydd. Euthum heibio iddynt
c:ir\\.'Y'rdyrfa a throi i'r dde. Yno
gadewais y parsel ar lintel fIenest.
Prysurais ymlaen nes cyrraedd drws
a ddaeth a mi allan yn nghefn yr
adeilad. Yno yr oedd cerbyd a logais
yng nghynt. Eistaiddais yn y sedd 01
gan adael y drws ar agor. Ymhen
oriau megis daeth merch brydfenh
mewn dillad ffasiynol allan o'r
adeilad ac i mewn i'r cerbyd.

'I'r orsaf,' meddwn wrth y gyrrwr.
'Ac i ble o'r fan honno?'

gofynnodd Elena.
(I Bari,' meddwn innau.

CARPEDI
GLAN

Mynnwch driniaeth

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

fanylion cysylltwch a
TEGID

PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI
WAUNFAWR 650291
hefyd ail-osod carpedi

(Does ama i ddim awydd creu
cynwrf yn y tY 'rna. Mae Janet yn dda
wrtbyf ar y cyfan,' gan daflu ei olwg
rua'r drws. Gosryngodd ei lygaid ac
ychwanegodd, 'Mae'n ddrwg gen i
na fuaswn yn gallu rhoi gwell croeso
i ti, Ond fel yna y mae hi; rhai yn
llwyddo ac eraill yn mynd 0 dan
draed. '

'Eithaf gwir,' meddwn. 'Ond mae
y rhai sy'n llwyddo yn gwneud hynny
trwy ymdrech wyddost.'

Tybiais weld ychydig 0 wrid yn
codi i'w wyneb.

'Y mae rhai wedi mynd ru hwnt
i ymdrechu,' meddai.

'Roeddwn yn meddwl fod dy
ymdrech di trosodd ar 01 iti raddio
yn feddyg?'

'Dyna gredais innau nes imi gael
fy nhaflu alln o'r fyddin mewn
sarhad.'

"Sarhad,.' meddwn. "Ni
ddigwyddodd hynny i ti does bosib?'

'Dyna yn hollol 1 ddigwyddodd i
mi.'

Bu disrawrwydd am blwc. Er fy
mod eisiau cael ei hanes Did oeddwn
am grefu arno amdani. Agorwyd y
drws yn sydyn, heb gnoc, a daeth y
wraig a agorodd y drws i mi i mewn.
Roedd ganddi ddwy gwpanaid 0 de
ar hambwrdd.

'Mentrais ddod a Ilymaid i chwi
fechgyn,' meddai yn hawddgar gan
esryn y cwpannau i ni.
'Nid yn ami y bydd Harri yn cael

ymwelwyr, yn na fyddi Harri?' ac
meddai wrth droi ato, 'Os na fydd
y lleian fach o'r Eidal yn dod i'w
weld yn y nos.'

Chwarddodd yn uchel a throi
allan gan glepian y drws.

Edrychais ar Harri. Roedd s'i ben
i lawr yn troi ei de a'i law yn
grynedig, O'r diwedd dywedodd yn
\"''Yllt:

'Dyna sydd i'w gael am rannu
cyfrinachau a rhai,' a hyrddiodd y
11wyoddi wrtho. Sylwais fod gronyn
o falchder yn perthyn iddo 0 hyd.

'Beth sy'n dy boeni?' meddwn
innau o'r diwedd.

(WeI, waeth i tithau gael gwybod
ddim bellach.' Sipiodd ei de yn araf
fel pe bai'n anodd ganddo ddechrau.

Er mwyn ei gynonhwyo go[ynnais:
'I ble'r aethost ti 0 Aldershot?'
'I Ogledd Affrig,' meddai, 'Ond

yo fuan ar 01 i'n lluoedd lanio yn yr
Eidal cefais fy symud yno hefyd. Yno
y cefais fy nghanfod yn euog 0 fIoi
o'r fyddin a'm hanfon i'r wlad yma.
Rwyf wedi bod yn dilyn y math yma
o fywyd e~ hynny. Doedd genny[
mo'r wyneb i ddychwelyd i Efrog.'

'Beth wnaeth i ti ffoi? Deallais dy
fod yn swyddog llwyddiannus iawn.'

TARIAN
6 Stryd Bangor,
Caernarfon
Ff6n: (0286) 677787

Yswiriant Car neu
Yswriant Ty
Gadewch i ni
Roi pris i chi.

TARIAN
Cwmni

blwc, ac yna wedi gadael ei
gydymaith trodd i'r chwith a dilynais
innau 0 hirbell, nes ei weld yn
diflannu i un o'r tai mewn heal gul.
Arhosais yno am funud cyn mentro
at y drws a churo. Ymhen tipyn
agorwyd hwnnw gan wraig a golwg
ami fel pe bai newydd godi o'i gwely.
Roedd sigaret yng nghongl ei eheg
ac edrychdd arnaf yn filain.

'Wei?' meddai yn ddisgwylgar.
'Rwyf yn chwilio am ddyn o'r enw

Harri,' meddwn. 'Ham Noakes.
Mae gennyf le i gredu ei fod yma.'

'Felly yn wir,' meddai hithau.
'Diddorol iawn, ond mae amaf ofn
eich bod yn eamsyniad. Does 'na
neb yma ond y fi,' a gwthiodd y drws
i'w gau. Ond cyn iddi gael y cyfle
sodrais fy sawdl ar y rhiruog, ac
meddwn, gan fentro ergyd 0 bell:

'D'wedweh wrtho fod gen i
newydd a fydd 0 fantais iddo.'

Petrusodd hithau gan edryeh yo
hir arnaf.

'Os mai arian sy'n dod iddo,'
meddai, 'Cewch arbed trafferth drwy
roi eu harmer i mi 1 glmo dyled ei
rent. Dewch 1 rnewn.'

Ar 01 i mi gamu i'r cyntedd rywyll
yehwanegodd:

'Mae 0 yn y cyntaf ar y dde ym
mhen y gnsiau. Tendiwch faglu ar
draws y poteli.'

Chwarddodd a diflanodd y ru 01
1 lenni budron fel actores mewn
drama.

Ar 01dnngo'r grisiau ansad curais
ar ddrws yr ystafell ond nid atebodd
neb. Curais wedyn yn galetach, ae
yna troais y dwrn ac i mewn a mi.
Yr oeddwn mewn ystafell gwely-a
byw fudr a thlodaidd ae arogl cwrw
ail-law yn crogi drwyddi. At wely
anrhefnus gorweddai dyn ar wastad
ei gefn yn cysgu. Roeddwn wedi dod
o hyd iHarri'r 'Minstrel'.

Sefals uwch el ben a'i ysgytian nes
iddo ddeffro mewn braw ac edryeh
amaf yn wyllt. Ni ddywedodd air,
ond cod odd a cherdded at y ffenestr
feehan. Syllodd trwyddi a'i gefn ataf.

'Roeddwn yn ofni,' meddai o'r
di~'edd, 'Na fuaset yo bodloru; un
fely nvy'n dy gofio di.'

Yna gan eiroi'n sydyn i fy wyneb,
gofynnodd, 'Beth wyt ti eisiau gen i
Taff?'

'Dim,' meddwn innau. 'Dim ond
beth ~yt}'I1 fodlon roi 0 dy wirfodd.'
A cherddais rua'r drws.

'Tyrd yn dy 01,1 meddai wedyn.
'Eistedd. '

Pan oeddem yn wynebu ein
gilydd, ef ar erchwyn y gwely a
minnau ar ben gadair fregus,
dywedodd:
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Heliwch eich traed
am fargen i
SlOP

ESGIDIAU
LEN

Stryd Fawr
LLANBERIS
Ffcn: 871470

TU HWNT I FFYDD (1)
gan Y Gwalch

Y mae gennyf gof da am wynebau.
Hyn a wnaeth i mi edrych
ddwywaith ar y dyn oedd yo cerdded
i fyny ac i Iawr ciw y cbwaraedy yn
Llundain dan chwarae ei accordion.
Roedd gryn ddeuddeng mlynedd ers
pan welais Harri'r 'Minstrel' yn
Aldershot. Yr oeddem bryd hynny
yn disgwyl am gael ein hanfon i
weithredu yn ein amryw
alwedigaethau yn y fyddin. Yn ystod
yr wythnosau rheiny diolchodd ami
un am Ham. Meddyg ydoedd 0
Efrog. Heblaw hynny roedd yn
ieithwr dan gamp ac yn feistr ar
amryw 0 offerynnau cerdd. Dan ei
ddylanwad ef daeth arnl i don
hiraethus allan 0 hen biano'r
NAAFI. Ond ei brif offercyn oedd
yr accordion. Dyna sur y daeth i
feddiant o'r lJysenw 'Minstrel'. Pan
ddaeth dydd y chwalfa deallais fod
Harri wedi ei anfon i wasanaeth
meddygol y lluoedd tros y mer.

'Harri?' meddwn wrthyf fy hun.
'Arnhosibl.' Ond penderfynais gael
gwybod. Cerddais ato a gafael yn ei
fraich.
'Sui mae pethau'n mynd yr hen

gyfaill?'
'Pwy ... ' a rhoddodd ysgyrwad

i'm llaw O'I neilltu. 'Oes 'na gyfraith
yn crbyn dyn i ennill ei damaid,'
meddai a cherddodd yn frysiog i
ffwrdd.

Gan nad oeddwn awydd rynnu
gormod 0 sylw fe'i gadewais a
dychwelyd i'r rheng, ond nis gallwn
rhoi fy meddwl ar y perfforrmad y
noson honno, a chodais ar yr hanner
a mynd allan. Oddigerth un neu
ddau yn llyffanta yn y glaw Did oedd
neb 0 gwmpas. Cyn cychwyn adre
fodd bynnag cef31Ssyniad. Cefais air
a cheldwad y drws oedd yn sefyll
gerllaw. Deallais ganddo ef fod
'brawd yr accordion' yn ymweld a'r
fan yn aml, a'i fod, medd rhai, yn
trigo yng nghyffiniau Bermondsey.
Penderfynais wedyn ddod 0 hyd i'r
'Minstrel' neu ei ail gread.
Trannoeth ymwelais ag amryw 0

dafarnau yo Bermondsey a thrwy
brynu diod i un neu ddau o'r
(hogiau' eefais fynediad i'r eefn yn yr
''Wydd a'r Cigydd'. Yno yr oedd
stafell eang wedi ei gosod ar gyfer
ymarferiadau eorfforol. Ymysg criw
yn gwylio dau yn paffio yn y gornet
bellaf gwelais Harri'r (Minstrel'.
Gofalais beidio a dangos fy hun.
Euthum allan ae yn groes i'r heal a
chuddio mewn mynedfa. Daeth rhai
allan toc ae yn eu mysg roedd Ham.
Cerddodd yng nghwmni un arall am
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EISTEDDFOD LLANRUG
Nos Wener, Hydref 8fed

am 5.30 o'r gloch
Oyddiad derbyn Celf a Chrefft:

Nos Lun, Hydref 4ydd
am 6.30 o'r gloch

ddlweddar wedi gwasanaeth hir a
gwerthfawr fel organyddes.

Yng ngwasanaeth yr eglwys a
gynhaliwyd ar 19 Medi cafwyd y
fraint 0 dderbyn wyth 0 blant yr
eglwys yn gyflawn aelodau. Yny lIun
gwelir y Parchg John Morris gyda
Ceren Roberts, Sera Thomas, Lynne
Shudlack, lona Williams, Gwyn
Jones. Mathew Williams, Iwan Parry
a Dewi Owen. Yn y gwasanaeth
cafwyd cyfle i longyfarch y Parchg
W. O. Roberts, cvn-weinidoq yr
ofalaeth, sydd i'w anrhydeddu elen!
am gyflawni 50 mlynedd yn y
weinidogaeth; hefyd Mrs Mair E.
Jones, Ogwen, a ymddeolodd yn

Y Parchg J. Morris a'r bobl ifanc a dderbyniwyd yn aelodau yn ddiweddar.

•

•,

YParchg J. Morris yn I/ongyfarch Mr John Wyn Owen ar gwblhau 40mlynedd
o wasanaeth fel blaenor.
Yng ngwasanaeth ordeinio
Henaduriaeth Arlon, a gynhaliwyd
ym Mrynrefail ar nos Fawrth, Medi
14, fe longyfarchwyd Mr John Wyn
Owen, Llain y Delyn am iddo
gwblhau 40 mlynedd fel blaenor. Yn

CAPEL Y RHOS

ogystal a gwasanaethu fel blaenor bu
hefyd yn ysgrlfennydd y
eyhoeddiadau am yr un cyfnod ae
mae'n parhau i gyflawni'r ddwy
swydd yng Nghapel y Rhos.

Llandwrog; 2, Gwenda Roberts,
Hafle. Medi: 1, Gareth Roberts,
Gregynog; 2, Mrs J. Davies, Rhyd y
Delyn.
Bydd y casglwyr yn barod i

dderbyn eich tal aelodaeth yn y
dyfodol agos. Edrychwn ymlaen at
eieh gweld yn Ysgol Brynrefail ar 1
Hydref, ae yn y Sefydliad Coffa ar 10
Taehwedd.
Diolchiadau:
Oymuna Mrs Lily Owen, 4 Cefn

Elan, ddiolch 0 galon i'w theulu,
cymdogion a ffrindiau am y eardiau,
galwadau ffOn a'r caredigrwydd a
ddangoswyd tuag atl yn ystod ei
arhosiad yn Ysbyty Gwynedd, ac ar
01 iddi ddod adref. Diolch hefyd i staff
Ward Prysor yn Ysbyty Gwynedd.

Dymuna Dylan Lloyd Jones, Llys
Elen, ddiolch i'w deulu a'i gyfeillion
am eu llonqvfarchron, cardiau ac
anrheqion a dderbyniodd yn dHyn ei
Iwydd!ant yn ei arholiadau TGAU.

Oymuna Mrs Mair E. Jones,
Ogwen, Llanrug, ddiolch yn fawr
iawn I aelodau'r Capel Mawr am yr
anrheg arbennig a dderbvmodd ar ei
hymddeoliad fel organyddes.

..

Plaid Cymru: Daeth cynulleidfa
arbennig 0 dda i gyfarfod cyntaf y
tymor ae i groesawu'r gwr gwadd O.
M. Roberts, Oyffryn Conwy.
Cawsom hanes difyr am gefndir
lIosgi Penyberth, at r fintai fechan a
fu'n gyfrifol.

Croesawyd pawb yno gan Phyllis
Ellis ac anfonwyd ein cofion at ral
oedd yn ewyno ae yn arbennig
Meirwen Lloyd, trysorydd y gangen,
oedd yn yr ysbyty.'

Rhoddwyd y te gan Nan
Humphreys gyda Helen Parry, llinos
Davies, Nia Griffith a Catrin
Whiteside Thomas yn helpu.
Gwerthwyd y toeynnau raffl gan Vera
Williams ae fe'i henillwyd gan Nan
Humphreys.

Fe drefnir ymweliad gan gwmni
Theatr Bara Caws yn neuadd Ysgol
Brynrefail ar nos Wener, 1 Hydref.

Ar nos Fercher, 10 Taehwedd,
edrychwn ymlaen at groesawu
aelodau 0 ganghennau Deiniolen,
Bethel a LLanberis ae fe drefnir cwis
ar ein cyfer gan Arwel Jones.

Enillwyr diweddaraf y Clwb Cant
yw - Awst: " June Jones,

Nansl Lovatt, Joan Griffith a Beryl
Thomas am wneud y baned. Enillydd
y raffl oedd Margaret Jones.

Nos Fawrth, 26 Hydref, y mae
tocynnau ar gael gan Mrs Gwenda
Roberts, Lleifior, ffon: 678629 i
ymweld a Theatr Gwynedd i
fwynhau 'Aw~ Bryneoeh'.

12 Hydref ceir sgwrs gan Gwenan
Roberts am ei thaith i India.
Ysgol Gynradd llanrug: Dyma
ddechrau blwyddyn ysgol newydd a
braf yw eael croesawu atom ddau
aelod 0 staff newydd - Miss Bethan
Morris Jones at Blwyddyn 3 a Mr
Wyn Griffith at Blwyddyn 4.
Gobeithio y byddwch yn hapus yn
ein pllth. Croeso'n 01 hefyd i Miss
Simone Allsop fel gweinyddes i'n
cynorthwyo.

Llongyfarchiadau i Miss Lynch, fe
aned Alis Haf yn ystod gwylrau'r haf.
Ein dymuniadau gorau i Amranwen,
Graham a lois.

Mae Blwyddyn 3 a 4 wedi bod ar
daith addysgol yn barod i
amgueddfa'r chwarel yn Llanberis.
Cafodd y plant weld fideo ae
arddangosfa 0' r hen grefft a oedd yn
rhan allweddol 0 fywyd gorffennol
ein hardal.

Enillwyr Clwb Cant am fis medi -
1, Mrs Sally Lloyd Davies, Cilan, Tal
v-bont: 2, Mrs Susan Taylor, 11Rhos
Rug; 3, Mathew Thomas, Ty'n Rhos;
4, Mrs RhiannonAnn Evans, 24 Nant
y Glyn; 5, Mrs Meirwen Thomas, Y
Foelas.
Marwolaeth: Fore Sui, 12 Medi, bu
farw John Gruffydd Williams (Jack
Twr) wedi gwaeledd byr. Fe'i cofir y
tu 01 i gownter y IIythyrdy pan oedd
yng ngofal y Swyddfa Bost gyda'r
diweddar D. M. Prichard, cvn y
Rhyfe!.
Ar alwad y wlad, fel IIu o'i

gydoeswyr, fe aeth i'r fyddin ac fe
wasanaethodd yn Algiers, gogledd
Affrica, a'r Eidal, cyn ei ryddhau yn
1946.
Wedi iddo gymhwyso ei hun fel

athro yn Cheltenham fe
wasanaethodd yn ysgolion yr L.C.C.
hyd ei ymddeoliad fel pritathro yn
Greenwich.

Gedy fab, dwy ferch a'u teuluoedd
yn Llundain; brawd a chwaer yn
Llanrug, a chwaer arall yn
Nhre-garth.
Priodas: Dydd Sadwrn, Medi 18, yng
Nghapel y Rhos, priodwyd Manon
Prys Owen, mereh Mr a Mrs Ifan
Owen, Ty Fry, a John Geraint
Thomas, mab Mr a Mrs G. Thomas,
21 Walton Crescent. Cyffordd
Llandudno.
Gweinyddwyd gan y Parchg John

Morris a'r organydd oedd Mr David
Jones ae yn ystod y gwasanaeth
cafwyd eitemau gan Miss Rhian
Owen, cyfnither y briodferch.

Mrs Bethan LI. Roberts oedd y
forwyn, a nithoedd Manon -
Manon, lowri a lois - oedd y
morynion bach. Y gwas priodas oedd
David Roberts a'r tywyswyr oedd
Dewi Prys Owen a Stephen Roberts.
Cynhaliwyd y wledd briodas yng
Ngwesty'r Anglesey Arms,
Porthaethwy.

Mae Manon yn gweithio ar Ward
Gwynedd, Ysbyty Dewi Sant,
Bangor, a Geraint gyda Nwy Cymru.
8yddant yn cartrefu ym
Mhorthaethwy.

Hotel
itRestoul'lOnt
llanberis 870203
Ar agor trwy'r flwyddyn ar
gyfer priodasau, dathliadau
bedydd, pen-blwydd a phob

achlysur arbennig arau.
Gallwn drefnu adloniant -

disgo a.y.y.b.
Bwydlen Bar a Restaurant

Cinio Oydd Sui

Merched y Wawr: Nos Fawr, Medi 9,
estynnwyd croeso cynnes i'r aelodau
i dymor newydd 0' r gangen yn
neuadd yr Ysgol Gynradd am 7.30
p.m. Mae croeso cynnes i aelodau
newydd ymuno a ni ar yr ail nos
Fawrth 0 bob mis, a'r tal aelodaeth
yw £5 am y flwyddyn.

Llywyddwyd gan yr ls-lvwvdd.
Meryl Green, yn absenoldeb y
Llywydd, Menna Williams.
Dymunwyd adferiad ieehyd buan i
John, gwr Menna, wedi'i driniaeth yn
Ysbyty Gwynedd.

Cydymdeimlwyd yn ddwys a Mrs
J. C. Williams, Bod Fair, ar golli ei
ehwaer yng nghyfraith.

Llongyfarehwyd aelodau 0 Dawns
wyr Caernarfon a'u hyfforddwr Idwal
Williams ar eu IIwyddiant yn yr
Eisteddfod Genedlaethol yn
Llanelwedd. Gyda balchter y
llonqvfarchwvd Ann Gibbins, sy' n
aelod o'r gangen, am gael y drydedd
wobr am ysgrifennu Stori Fer yng
nghystadleuaeth y dysgwyr yn
Llanelwedd.

Llongyfarchwyd holl blant y
pentref ar au IIwyddiant yn y
gwahanol golegau a'r rhai fu'n sefyll
arholidau TGAU a Lefel-A.
Y mae earidau Nadolig er budd

Cymdeithas yr Anabl ar werth yn awr
gan Mrs Nansi Lovatt - £1.50 am
beeyn 0 wyth.

Croesawyd gwestai'r mis, sef Meri
Williams 0 Rhostrehwfa, Mon,
arbenigwraig ar drin gwydr lIiw. Er
iddi gael damwain go arw cyn dod
atom ni wnaeth y pwythau darfu dim
ar ei sgwrs gartrefol a ffraeth a'i
sleidiau a'i harddangosfa chwaethus.

Wedi'i hyfforddiant yng Ngholeg
Wreesam y mae bellaeh yn hynod
brysur yn cynllunio drychau, lampau
ac anrhegion cain mewn gwydr aey
mae galw mawr arni i adnewyddu
ffenestri lIiw mewn capeli ac eglwysi
ynghyd a chynllunio a gwneud
ffenestri i gartrefi ac amrywiol
adeiladau. Gwelir 01 ei lIafur yng
Nghapel Penuel, Llangefni, yn
eglwysi Aberereh, Caergybi, Tal-y
bent, Blaenau Ffestiniog, Dolydd, Y
Groeslon, Rhosllannerchrugog - a
hyd yn oed ffenestr i'r Tv Bach yn
Abersoeh! Meri a gynlluniodd ac a
wnaeth y lamp fwrdd gywrain a
gyflwynwyd i Mr Idriswyn Roberts,
cyn-brifathro Ysgol Llanrug.

Diolchwyd i'r wraig wadd am
noson ddityr a hwyliog dros ben gan
Phyllis Elis. Diolehodd Ann Lloyd i

Mrs Dyfi Jones, Tyddyn Rhyddallt. FfOn: C'ton. 76733

LLANRUG
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CYMHARWCH EIN PRISIAU
CYSTADLEUOL Nl CYN PRYNU!

2 TAN Y BRYN, BETHEL* Gwydro Dwbl a Sengi* Gwaith Domestig a Chontract* Gwarant 10 mlynedd* Ameangyfrif prisiau yn
rhad ac am ddim

FFENESTRI CELTAIDD
(CELTIC WINDOWS)

AM FFENESTRI, DRYSAU A STAFELLOEDD
HAUL UPVC, PREN CALED AC ALWMINIWM

CURIAD CALON CYMRUCUR'AD CALON CYMRU

Ffon: 871278

,

43 - 45
Stryd Fawr

Glyn Tomos, Pen y Bwlch, FfOn: 870576-
DINORWIG

Aelod o'r
Association of
Mechanical
Services
Contractors

Dim un dasg rny tycnen
Dim un dasg rhy tawr

W.J.GRIFFITH
PLYMAA A GOSODWR
GWRES CANOLOG
Pant Tlrlon, Llanrug

Ffon: Caernarfon 673248
Gosodwyr c,ORG/
Nwy
Cofrestredig
C · 0 ~org. 'V,r +Q

l.\r SAFE y.~CAEATHRO
Ffon: C'fon 672072
Gwerthu, Trwsio

Trin Cyrff
H.P. ar gael
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CIGYDD
London House
LLANRUG

Ffon: C'fon 673574
PEN CIGYDD Y FRO
Yr wyn lIeol mwyaf blasus

Selsig cartref I cigoedd parod
j'w bwyta

Archebion ar gyfer y rhewgist
MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM NI!

Bangor. Pob IIwyddiant iddynt i'r
dyfodol.
Darbyn yn gyflawn aelodau: Ar
bnawn Sui, 12 Medl, derbyniwyd
Alan Pritchard, Llys Awel, ae lestyn
Roberts, Llanrug, yn gyflawn aelodau
o Gapel Rehoboth gan y Parchg John
Pritchard. Dymunodd y Gweinidog
yn dda iddynt a 'run yw'n
dymuniadau runnau hefyd ar yr
achlysur pwYStg hwn yn eu bywyd.
Croaso cynnes j Glyn ae Ann Price,
Glyn Peris, sydd ar wyliau o'u gwaith
yn Nigeria.
Cydymdeimlo: Estynnwn ein
cydymdeimlad i Lenny Hemnell, 4 Bro
Glyder, wedi iddo golli ei dad yn
Lerpwl yn ddiweddar.
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IEUAN
WILLIAMS

Glanffrwd
DEINIOLEN
Llanberis 870484
* Bysiau 0 12 j 53 sedd
* Iehhiau Lleol a Thramor
*Gwaith Contract
* Telerau arbennig i

bensiynwyr, myfyrwyr a
phlant ysgol

Llongyfarchiadau i David John
Pritchard, mab Melvyn a Prydwen
Pritchard, llys Awel, ar ennill cadair
yn Eisteddfod Tregaron yn
ddiweddar.
Dymuniadau gorau i Alan Pritchard,
Llys Awel, sydd yn dechrau yn
fyfyriwr yng Ngholeg y Normal,
Bangor. Yr un yw'r dymuniad hefyd
i Llinos Haf Jones, 10 Glanrafon
Terrace, sydd yn dechrau fel
myfyrwraig yng Ngholeg y Brifysgol,

Elwyn Searell Jones, Dwyfor
FfOn: 870440

NANT PERIS

Sui, 3 Hydref Llawer 0 ddiolch
bawb am eu cefnogaeth.
Gwellhad Buan: Dyna a ddymunir i
Mrs B. Roberts, 7 Maes Eilian, sydd
wedi derbyn Itawdriniaeth yn Ysbyty
Gwynedd yn ddiweddar. Dealtwn ei
bod wedi dod adref erbyn hyn ac yn
gwella. Anfonwn ein cofion hefyd I
bawb aralt 0' r pentref sydd ddim yn
mwynhau iechyd rhy dda ar hyn 0
bryd.
Plygu'r Eco: Diolch i'r cnw bach, ond
hynod weithgar, a ddaeth i'r
Ganolfan ar nos lau, 9 Medi, i blygu'r
Eco. Lie roedd pawb arall? Nid yw'n
ormod i ofyn i ni fel pentrefwyr
wneud y gwaith yma unwaith y
flwyddyn.
Diolch: Dymuna Mrs Lizzie Catherine
Roberts (Betty), 7 Maes Eilian,
ddiolch yn gynnes iawn i'w theulu,
cymdogion a ffrindiau am y rhoddion,
cardiau a galwadau ff6n a
dderbyniodd tra yn Ysbyty Gwynedd
ar ar 61dod adref. Llawer 0 ddiolch
l'r meddygon a nyrsus Ward Enllt, ac
hefyd nyrsus Clinig Deiniolen am eu
gofal caredlg. Diolch yn fawr ibawb.
Cymdelthas Lenyddol Undebol: Bydd
tymor newydd y Gymdeithas yn agor
gyda chyngerdd yng nghwmni
Meibion Dyffryn Peris ar nos lau, 21
Hydref, am 7 o'r gloch yn y Ganolfan.
Yna ar y nos lau ganlynol, 28 Hydref,
am 7 fe gelr sgwrs gan Mrs Jane
Hughes, Groeslon Uchaf. Felly dyna
i chwi ddwy noson i edrych ymlaen
atvnt. Coftwch gefnogi gwaith y
Gvrndeithas dros fisoedd y gaeaf.
Marwolaeth: Wrth i'r Eco fynd i'r
wasg daeth y newydd trist am
farwolaeth Mrs Jennie Jones, Buarth
Newydd. Cydymdeimlwn yn fawr a'r
teulu yn eu profedigaeth.

llongyfarchiadau i Sara Wood, Fron
Heulog, ar ei phenodi yn Ddirprwy
Prif Ddisgybl vn Ysgol Brynrefail,
Llanrug. Dymunwn pob Ilwyddiant
iddi hi a phobl ifainc eraill y pentref
ar gyfer y flwyddyn acaderneidd
newydd.
Eisteddfod Pentref: Inst yw cofnodi
na chynhelir yr Eisteddfod eleni
oherwydd diffyg cefnogaeth i'r
trefnydd. I bob pwrpas mae'r
Eisteddfod wedi bod yn gyfrifoldeb
un person yn ystod y chwe mlynedd
diwethaf ac, yn naturiol, ni allai
sefyllfa o' r fath barhau. Dau berson
yn unig a fynychodd y cyfarfod a
gynhaliwyd ar nos lau, 16 Medi, ar
gyfer gwneud y trefniadau sy'n
sefyllfa siomedig iawn. Bu' r
Eisteddfod yn gryn Iwyddiant dros y
blynyddoed gyda chefnogaeth frwd
iddl ar y noson ei cynhaliwyd. and,
mae angen lIawer mwy 0 bobl 0' r
pentref I gynorthwyo gyda'r gwaith
trefnu. Gobeithir yn fawr mai am
eleni yn unig y pery'r sefyllfa yma ac
y daw rhai ymlaen I wlrfoddoli eu
gwasanaeth ar gyfer y flwyddyn
nesaf. as oes gennych ddiddordeb
yna cysylltwch a Glyn Tomos.
Gwyl Ddiolchgarwch: Eleni fe

•gynhelir yr Wyl ar brynhawn Sui, 17
Hydref am 3.45 yn Eglwys St. Mair.
Pregethir eleni gan y Parchg Idris
Thomas, Deon Gwlad Arfon, ac, fel
arfer, bydd yna groeso cynnes i
aelodau 0 enwadau eraill i ymuno yn
y gwasanaeth hwn. Bydd yr Eglwys
yn agored ar fore Sadwrn, 16 Hydref,
rhwng 10 a 12 i addurno'r Eglwys
gyda ffrwythau, Ilysiau a blodau.
Gofynnir i bawb sydd wedi derbyn
arnlenni casgllad Cymdeithas y
Beiblau i'w dychwelyd erbyn dydd
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CHIROPODIST
Gwasanaeth yn
eich cartref

E. LI. Parry
M.S.S.Ch., M.B.Ch.A.

57 Glanffynnon
LLANRUG

Ffcn:
Caernarfon
675754

OIOLCH
Dymuna Mr Wynne Jones, Bryn
Awel, 37 Y Wern, tlantairpwll (gynt
o 18 Belmont Avenue, Bangor)
ddiolch yn ddiffuant iawn i'w deulu,
cymdogion a ffrtndrau am eu
caredigrwydd yn ystod, ac yn dilyn,
ei lawdriniaeth ym Manceinion yn
ddiweddar. Bu'r holt gardrau,
galwadau ff6n ac ymweliadau yn
gymorth ac yn gysur mawr Iddo.

AlEB YMHOLIAD
Mrs D. M. JONES

Mae Selwyn Griffith yn ei golofn yn
cynnig ateb i Mrs Jones ynglyn a'r
thnellau barddoniaeth a ddyfynwyd
ganddl yn y rhifyn diwethat. Diolch
i'r nifer o'n darllenwyr erarll a
gysylltodd, ac yn arbennig i T. Arton
Williams, Tony Elliott ac Enid Evans
am y wybodaeth ddiddorol a gafwyd
ganddynt.

£10: Marina Williams .
1.5: Mr a Mrs Michael Heslop,
Abertawe; Nansi, Ells a Mair,
Deiniolen, er cof am Elsa; Mr H.
Henry Roberts, 33 Pentre Helen,
Deiniolen.
£3: Colin ac Ann Saynor; Mrs
Mair Bullock, Cheadle Hulme.
£2: Lily Owen, 4 Cefn Elan,
Llanrug; Dylan a Wendy, 3
Jubilee Terrace, Y FeUnheli; Mrs t------------------------
Lizzie Catherine Roberts
(Betty), 7Maes Eilian, Dinorwig;
Colyn a Ruth Morris, Bwthyn
Foel Gron, Dinorwig.

ATODIAD LLANRUG
Diolch: Dymuna Manon a Geraint
ddiolch yn fawr i'w perthnasau,
cymdogion a ffrindiau am yr
anrhegion gwerthfawr a'r
dymuniadau da a dderbyniasant ar
achlysur eu priodas yn ddiweddar.

Diolch arbennig i Rhlan am ei
datganiad yn ystod y gwasanaeth; i
Mrs Beryl Thomas am y trefniant
blodau yn y capel; ac i'r gofalwr Mr
John Wyn Owen.

Dymuna Miss Mary Owen, 3
Hafan Elan, Llanrug, ddlolch yn
gynnes iawn i'w chymdogion a'i
ffrindiau am y cardiau a'r
dymuniadau da a dderbyniodd ar
ddathlu el phen-blwydd yn
ddlweddar.

MAMAU SY'N BWYDO O'R FRON
Fegynhelir y grwp cynorthwyol uchod
am 2 o'r gloch, ar bnawnlau Mercher
y cyntaf a', pedwerydd 0 bob mls yn
Ystafell Gymdeithasol. Ysgol
Penlsarwaun. Cysylltwch A Tracey ar
(0286) 381104.
Hefyd, yng Nghlinic Bron Hendre,
Caernarfon, ar bnawnlau Mawrth y
cyntaf 0 bob mls am ddau o'r gloch.
Cysylltwch 8g Ellir, (0286) 677870.

RIIODDION

DIOLCH I DDOSBARTHWR
Hoffem ddiolch i Olwen Williams a fu'n un 0 ddosbarthwyr yr Eco yn y
Waunfawr ers rhai blynyddoedd ond sydd bellach yn dymuno cael seibiant
o'r gwaith. Os oes yna rywun yn barod i roi help lIaw I'r Eco drwy
ddosbarthu ychydig yn y Waunfawr a fyddech cystal a chysylltu a'n Trefnyd
Gwerthiant, Sian Gwenfron Hughes, Derlwyn, Ffordd yr Orsaf, Llanrug.

~------------------------------------------------------.

MIS HYDREF
Gwener 1. LLANRUG: Plaid C}IDru - Cwrnni Bara Caws yn cyflwyno
'Diwedd y Byd' gan Meical Pevey, yn Ysgol Brynrefail am 7.30 o'r gloch.
Uun 4. DEINIOLEN: Undeb YMarnau: Mr Collwyn Williams, Bethel.
lau 7. BRYNREFAlL: Cymdeithas y Chwiorydd: anerchiad gan Mrs M.
Lennon, Llanberis.
Gwener 8. LLANRUG: Eisteddfod y Pentref am 5.30 o'r gloch.
Uun U. DEINIOLEN: Cyngor Eglwysi Libanus - Cyfarfod
Diolchgarwch am 7 o'r gloch.
Mawrth U. LLANRUG: Merched y Wawr: Sgwrs gan Gwcnan Roberts
- "Taith i'r India'.
Mercher 13. BETHEL: Merched y Wa\\'T. Trefnu blodau gyda Alwyn a
Sarah Jones.
lau 14. DEINIOI.EN: Cyfarfod y Chwiorydd yn Ebeneser am 7 o'r gloch.
SuI 17. DINORWIG: Gwyl Ddiolchgarwch Undebol yn Eglwys Sr. Mair.
D EINJ OLEN: Gwyl Ddiolchgarwch Cefn-y-waun ac Ebeneser.
Uun 18. CAEATHRO: Cyfarfod Cyffredinol pwyllgor y Cae Chwarae am
8 o'r gloch yn Bryngwna.
Iau 21. DINORWIG: Y Gymdeithas Lenyddol Undebol: Cyfarfod
Agoriadol gyda Chyngerdd gan Gor Meibion Dyffryn Peris yn y Ganolfan
am 7 o'r gloch.
Uun 25. DEINIOI.EN: Y Gymdeithas Lenyddol. GWl' gwadd: John Owen.
Mawrth 26. DEINIOLEN: Merched y Wawr: Ymwcliad a Theatr
Gwynedd.
lau 28. DINORWIG: Y Gymdeithas. Sgwrs gan Mrs Jane Hughes.
Gwener 29. DEINIOLEN: Eisteddfod Gwaun Gynfi am 6 o'r gloch yn
Ebeneser.
Sadwrn 30. DEINIOLEN: Eisteddfod Gwaun Gynfi yn Ebenescr am 12
a 6 o'r gloch.
Sul 31. BRYNREFAlL: G\\'Yl Ddiolchgarwch.
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AlEBION CROESAIR MEDI
Nifer cymharol fechan a fu'n
cystadlu y mis yma. Efallai i'r ffaith
bod un blwch du yn y lie anghywir
wedi creu problemau ychwanegol!
Un 0'r pethau bach annisgwyl
hynny mae arna'i ofn sydd tu hwnt
i'n rheolaeth. Dylwn nodi hefyd bod
'arfell' (15 i lawrJ yn ymddangos
yng Ngeiriadur Prifysgol Cymru er
nad ydyw yn y Geiriadur Mawr.

Enw E. E. Jones, TV Mawr,
Rhoshirwaun, ddaeth allan o'r het
gyntaf a 1I0ngyfarchiadau iddo ef/hi.
Gobeithlo y bydd nifer go sylweddol
ohonoch yn anfon eich croeseiriau
(wedi el cwblhau') IDafydd Evans,

IlAWR
1. Rho,'r 'Post' neu'r 'Mail' ar y wal?

(6)
2 Gosodlad a ddail nad yw'r hyn a

ddywedir yn wir (4)
3. Gwisgo (6)
4. Gwelthred sy'n dwyn eiddo un ac yn

dwyn sarhAd ar y lIall (6)
5 Gallir croesi'r ttordd neu'r swnt I'W

chyrraedd (4)
6. Daw teimladau angerddol 0 chwarae

a'r swyn du (6)
7. Porfa neu gynefin y da gwlanog (9)
8. Fe all hwn yn hawdd fod wedl

clywed y (7 ar draws) 0 flaen y (23
ar draws) (9)

11 Y Titan fu'n cario mapiau ar 81 getn?
.(5)

'2. 'Yna . y cAn dafod '; Eseia
35: 6 (5)

15. Planhlglon y gellir gwneud moddlon
ohonynt (6)

16. Gwastadol, dlatal (6)
17. Rhodd j'r tlawd (61
18 Cryf, grymus, rhyfeddol (6)
21. Yr hyn sy'n elddo i'r hwn sy'n (18 i

lawr) (41
22. Ysbrydoliaeth a ddaw 0 chwara' a9

enwa (4)

AR DRAWS
, Celr miloedd o'r rham 0 gwmpas (5 I

lawr), ond nid os yw'r (5 i lawrl yn
un sych (6)

4. Anelu at hwn wna pawb mewn
rhagbrawf (6)

7. Daw ffrwyth eu gwaith t'r (23 ar
draws) drwy gyfrwng ffrwyth gwaith
Marconi (9)

9. Math 0 hudo yn 01 1 fod yn unigol (4)
10. Ystlysfwrdd (4)
1 1. Un 0 giclau Jonathan Davies: em

dAI? (5)
13. Mae'r ateb I hwn o'ch cwmpas (6)
14. Poen neu ing (6)
, 5. Hen ffurf o'r ateb I (4 I lawr)
17. Dyma a gewch ar eich pen-blwydd

mewn rhai rhannau 0 Gymru 16)
19. 0 gymhlethdod dines y daw'r

defnydd hwn (5)
20. Masnachdy (4)
22. Gwelir golau coch pan fo (7 ar

drawsl ar hwn (4)
23. Hwn sy'n derbyn pan fo (7 ar drawsl

ar yr (22 ar draws) (9)
24. Un o'r un meddwl, yn gytOn (6)
25. Carr hwyl 0 ymdrechion yr ynadon i

clrhain hanes y cyhuddiadig (6)

1815

19

1 4

CROESAIR HYDREF



Gofynwyd i rm droeon yn ddiweddar
- beth ddylai'r dyfarnwr fod wedi
ei wneud wedi i Grobbelar a
McMannaman ymladd ar Barc
Goodison. A ddylal'r rheolau fod yn
ddi-rym am fod y ddau chwaraewr
yn yr un tim? A I r ateb pendant: NA.

........

Roedd stori Derek Lloyd Jones, gynt
o Lanrug, a'i gysylltiad a clwb rygbi'r
gyngrair Wigan, yn ddiddorol iawn.
Mae'n bur debyg fod yna nifer 0
stor'iau tebyg am bobol 0 fro'r Eco
sydd wedi crwydo i bedwar ban byd.
Beth am adael i ni wybod. Mae'n sicr
fod yna rhywun yn Awstralia,
Canada, Yr Unol Daleithiau ...

• ....•

Llongyfarchiadau i Chivers ar ei
bnodas yn ddiweddar - mae'n
gwadu fod Jlws wedi awgrymu iddo
y buasai priodi yn gwella ei
ffitrwydd!

.. ......
fvdda: hynny yn ddwbwl
hanesyddol

• ....

Cyrhaeddodd carfan grlced
Blwyddyn 7 rownd derfynol
twrnament Gwynedd. Mewn g~m
gyffrous fe gollwyd i Ysgol Friar 0
bum rhediad.

........

Yn ddrweddar fe gynhaliwyd treialon
p~I-droed carfan 0 dan 13 ysgolion
Arfon. Dewiswyd carfan 0 16 ar
gyfer y gilm yn erbyn ysgolion Mdn
ac yn eu mysg Eifion jones, Gerallt
Hughes ac Owain Machno 0 Lanrug,
ac Andrew Williams 0 Fethel .

..• ....

Oherwydd diffyg lie yn y rhityn
diwethaf o 'r Eco nl chafwyd
canlvruadau mabolgamapu' r ysgol.
Fe wyddom fod yna nifer 0 gyn
ddisgyblion yr ysgol yn cymryd
diddordeb ym mherfformiadau'r
ysgol gan fod yna sustem wych 0
gadw ystadegau yn bodoli.

Sgdr terfynol y tai yn y
mabolgampau eleni oedd: Eryri 358,
Elidir 31', Eilien 321 Y2, Gwyrf
335%.

Aeth y Victor Ludorum i Eifion
jones (hogyn Hywyn) a'r Victrix
Ludorum i Manon Williams (merch
Iwan).

AMRYWIOl CHWARAEON
YSGOL BRYNREFAll

Wedi'r disgwyl hlr mae Neuadd
Goffa Bethel ar ei newydd wedd yn
barod i ddefnydd y cyhoedd. Yn y
brif neuadd fe farclwyd cwrt
badminton ar gyfer y gystadleuaeth
rhyng-bentrefol ac os oes gennych

Mae un 0 ser p~l-droed o'r ardal wedi
cael cryn sylw yn ddiweddar. Nid
dyma'r tro cyntaf i Malcolm Allen
symud i glwb sydd ar fin mwynhau
IIwyddiant. Fel yn Norwich mae ei
symudiad I Newcastle i'w weld yn
un fendithiol iddo. Mae'n amlwg y
dylai dynnu sylw Terry Yorath
unwaith eto ond ni allaf weld
Malcolm yn drsodli Rush, Giggs neu
Saunders yn lIineil flaen y tim
cenedlaethol ond a yw'r gallu gan
Malcolm i chwarae y tu 61 iddynt gan
eu bwyd a'r bel 9yflym
angenrheidiol? Mae yna SI y bydd
Gavin Allen, brawd Malcolm, yn
ymuno a charlan dan 18 leuenctid
Cymru. Gan fod Malcolm wedi bod
yn aelod o'r tim hwnnw hefyd fe

..

....•

Derbyniwyd apeI oddi wrth Cyngrair
Arfon am stiwardiaid. Yn y dyfodol
agos fe gynhelir ras flynyddol 0
Gaernarfon i Fangor ac mae'n ras
boblogaidd gyda nifer a redwyr lIeol
yn cymryd rhan. Mae rhan fwyaf 0' r
ras yn cael ei rhedeg ar y briffordd
trwy Fethel a Llanddeiniolen ac i
sicrhau droqelwch y rhedwyr rnaen
hanfodol fod y ras yn cae I ei
stiwardio yn drwyadl. Os hoffech chi
gyfrannu I Iwyddiant y ras trwy
wirfoddoli i fod yn stiward mewn lie
penodol, am rhyw hanner awr 0
amser, yna cysylltwch a jennie
Fletcher neu Aled Roberts yng
Nghyngrair Arfon.

......

..it•

Gobeithio y gall tim Deiniolen,
trwy Iwyddiant a threfniadaeth,
ennill eu lie yng Nghyngrair
Gwynedd y tymor nesaf. Ond fe allai
y Bermo gael hyfforddwr 0 Tseina!

TAMAID I AROS PRYD
Peth trist ydi colli'r traint 0 ddal
record. Fel dyfarnwr roeddwn yn del
dwy record - dyfarnu y gE3mgyntaf
yng Nghyngrair Arfon I'W chwarae
o dan lifoleuadau (UCNW v Pen-y
groes) air enwog 17-0 yn Llanrug.
Gyda thristwch y collars yr ail record.
Os oedd y g~m 17-0 yn ddadleuol -
y sgor uchaf yng Nghyngrair
Gwynedd ar y pryd - beth am
Llanrug 23, Y Bermo O! Ar waban i'r
sgdr chwerthinllyd roedd hyn vn
difrio'r gynghrair ac yn dangos yn glir
ddiffyg gallu tim y Bermo.

Os mai bwriad pwyllgor Cynghrair
Gwynedd oedd ymestyn aelodaeth
o'r gyngrair i bob rhan o'r sir mae
hynny i'w ganmol. Ond, rhaid cofio
fod sustem pyramid yn y byd
pel-creed.

Oni ddylid fad wed: gwneud tipyn
mwy 0 ymchwil cyn iddynt dderbyn
tim y Bermo a hynny 0 gofio iddynt
gael eu gwahardd o'u cvnqrarr
blaenorol7

Wrth i ni weld sqortau mawr yn
rheoiaidd yn erbyn y Bermo ni fydd
yn syndod eu gweld yn
ymddiswyddo gan ddod a mwy 0
sarhad ar y gyngrair.

Mae'r"un yn dangos tfm p"-droed dan 13 YsgolBrynrefail 1979-80, pan oedd Malcolm Allen yn gapten
arno. Pwy oedd gweddill eelodeu'r tim? Ydyn nhw'n det ! chwafae7 Byddai'n ddiddorol ceet gwybod.

Yn ystod wythnos gyntaf y tymor
cafodd nifer 0 ddisgybllon Blwyddyn
9 wythnos pur gated - ond pleserus
- mewn gwahanol agweddau 0
weithgareddau awyr agored.
Cynhaliwyd y gweithgareddau
mewn cydweithrediad a Chanolfan
Awyr Agored Sir Henffordd a Swydd
Caerwrangon - sydd wedi'illeoli yn
Llanrug - 0 dan ofal hyfforddwyr
profiadol y Ganolfan. Fe gysylltwyd
ag Ysgol Brynrefail gan staff y
Ganolfan honno er mwyn dangos eu
parodrwydd Iwella'r cysylltiadau ag
ieuenctid yr areal. Gan fod cryn alw
am wasanaeth y Ganolfan, 0 du arall
Clawdd Offa, fe fu'n rhaid trefnu'r
gweithgareddau pan oedd cvtle.

Yn ystod yr wythnos fe gafwyd
hyfforddlant mewn canwio ac yr
oedd dringo/r creigiau uwchlaw y
mOr yng Nghaergybi yn hynod
boblogaidd. Roedd y mwyafrif o'r
disgyblion wadi mwynhau eu hunain

ddiddordeb i drefnu criw a fuasai'n ac yn awyddus iawn i gael profiadau
hoffi chwarae ar ryw noson benodol tebyg yn y dyfodol agos.
yna gadewch i mi wybod fel y gellir '-- _
caeI cyfnod ar amserlen wythnosol
y Neuadd. Rwy'n siwr y byddai
ffurtio clwb badminton yn rhoi
arweiniad i sefydlu grwpiau
chwaraeon erail!. Rydych wedi
cyfrannu at y Neuadd - wei rwan
beth am 'i defnyddio hi?

nawr?ae nh

y timau a'r pentrefi a nodais onid oes
yna bosibilrwydd 0 gael cvnqhrair
Bro'r Eco. Fe fyddai'n slcr yn
gystadleuol ond gan fod y mwyafrif
o'r reuenctid yn mynychu Ysgol
Brynrefail rwy'n slwr y byddai
ysbryd rhagorol yn bodoli ar y cae.

Ond beth am Cyngrair Gwyrfai
meddech chi? Yn sicr mae'n
ddyletswydd arnom i gefnogi'r
gyngrair honno oherwydd eu
cyfraniad i ddatblygiad pel-droed.
Ond onid yr ateb fyddai cael'tim bro'
yng Nghyngralr Gwyrfai? Oni fyddai
hyn yn rho I i ni y gorau 0 ddau fyd
gan y gallai chwaraewr gynrychioli
ei bentref ac yna y goreuon o'r timau
Ileal yn chwarae gyda'u gilydd yn y
tim bro.

Yr elfen 0 ddatblygu sqihau trwy
y pleser wrth chwarae, yn hvtrach
na 'rhaid ennill bob tro' sydd y tu
cefn i'm dad I.

Beth am ymateb gan y rheolwyr
Ileal.

yn digwydd yn yr ardaloedd trefol.
Er enghraifft, dim ond un tim 0 dan
14 sydd gan Caernarfon eleru, 0
ystyried y dewis sydd yno.

Yn ddiweddar fe gollodd tim 0 dan
14 Bethel 0 12- 1 yn erbyn y Cofis -
dim pleser, dim dysgu. Yn y gem
ganlynoL, yn erbyn Tal-y-sarn,
cafwyd dau dim pentrefol a
chanlyniad 0 3-2 i Dal-y-sarn gan roi
mwy 0 bleser i'r hogiau ac edrychant
ymlaen am y 'return'.

Yn fy mro enedigol mae tim
Llanllechid yn cynnwys Bethesda a
Thre-qarth - tipyn a ardal, tipyn 0
boblogaeth. Tybed a oes ateb i'r
broblem yma? Mae'r un broblem yn
bodoli ym MOn.

Oherwydd lIeoliad ae agosatrwydd

Hoffwn ymhelaethu ar bwynt a
wneuthum yn ty lIith y mis diwethaf.
Gofynnais os oedd yna ormod 0
dimau ieuenetid yn yr ardal a dim
digon 0 ehwaraewyr?

Soniais droeon am ty edmygedd 0
deyrngarweh a dyfalbarhad y eriw
ffyddlon ym mro'r Eco sy'n rhoi o'u
hamser i teithrin a chynnal timau
ieuenctid y fro - 0 - 10 i - 16 oed.
Bellach mae yna dimau yn Rhiwlas,
Llanrug, Deiniolen, Llanberis a Bethel
ond yn naturiol nid oes digon 0
ieuenctid I gynnal tim cryf ym mhob
oed ran ac o'r herwydd fe ddaw
llwyddiant i' r timau mewn
cylchoedd. Nid yw'r sefyllfa honno

Y DREF v Y WLAD


