
Y PARCHEDIG E.\1RVS EDWARDS, CAER.'1ARFO),;

Heno, na ddigalonnwn, - hen dro ffol
Ildio'r Ffydd, a daliwn

Afael ar fri a gofiwn:
Onid her yw'r munud hwn?'

Be sy waeth na hiraethu - yn ofer
Am nefoedd a ddarfu?

Down ymlaen fel dinam Iu
Ada} yn ffyddiog deulu.

Er y siorn, ymresymwn - heddiw'n ddoeth,
Byddwn ddewrl Amheuwn

Ai diwedd hurt yw'r dydd hwn:
Na! Byth nid anobeithiwn.

Dinorwig, cei gladdedigaeth - y dom
Wedi hir wasanaeth;

Mawr yw'n siom, a'r hyn sy waeth -
las hiraros yr hiraeth.

. . . Yma, bu sel Huw Tomos a mynych
Gymwynas yn dangos

Yn glir mewn cymdeithas glos
Dynerwch brawd yn aros.

. . Harri Wiliam, rhaid ffarwelio - a'i lwch,
Y clochydd diflino;

Di-baid ei ffyddlondeb 0,

Rhinwedd gwerin ddiguro .

Torcalon i'r ffyddloniaid - yn y plwy,
Trallod plant arnddifaid;

'Rol hyder hir ildio raid
Hen nefoedd ein hynafiaid . . .

Galar yn wir oedd gweled - y 'dry rot'
Yn dra rhwydd ar gerdded

Yn ei glog lidiog ar led,
Gellir dychmygu'r golled.

Y Demel ar fynd yn domen, - bydd maith
Anobaith anniben

Crefu am W1edd Sagrafen,
Gwaeth ergyd na'r byd ar ben!

Bu eisoes cefn-gwlad dan bwysau - yr yd:
Hyfrydwch yn ddiau

Oedd llawenydd y llannau
Yn un cor ... A ninnau'n caul

Cain a hoyw fu'r cynhaeaf - yn hyfryd
Yn ei lifrai harddaf;

Caed Anian ar ei glanaf,
Hael yw rhwysg ffarwel yr haf .

A hyn, pan fa llawenydd y ddaear
Ddiwyd dros y dolydd;

Allor deg yw l1iwiau'r dydd
AI y bryniau a'r bronnydd.

GWyl Ddiolch? N a! Gwyl 0 dduwch - y bedd
Heb wefr Diolchgarwch;

Ond i Grist, mwy yw tristwch
Hwyl Satan uwch llan yn llwch.

lu a pheri teimladau cymysg cafwyd
gwasanaeth teilwng iawn 0 foliant a
dioleh. Diolchwyd i Dduw am y llu
bendithion a ddaeth iran yr aelodau
trwy gyfrwng eu haddoliad yn Eglwys
y Santes Fair, ae am wasanaeth ac
ymroddiad y ffyddloniaid i'r Aches
dros yr hoi I flynyddoedd.

Pwysleisiwyd mai cau adeilad oedd
yr achlysur ae nid dod a'r Achos 1 ben.
o hyn ymlaen bydd eroeso mawr yn
disgwyl aelodau EgIV'.J's y Santes Fair
yn Eglwys Crist, LJandinorwig, ae mae
cynJluniau ar y gweill i addasu ystafell
yn Eglwys y Plwyf a'i gaIw yn Gapel
Mair. Yno y bydd holl drysorau'r
'Eglwys Fach' yn cael eu cadw.

Ar ddydd Sui, Hydref 30, am 5 o'r
gloch, bydd y Parchg Tegid Roberts a'r
cyfeillion yn Llandinorwig yn croesawu
aelodau Eglwys y Santes Fair yno yn
swyddogol. Edrychir ymlaen at weld
nifer dda o'r aelodau yn bresennol er
mwyn eyehwyn ar ben nod newydd yn
eu hanes,

Cafwyd gwasanaeth Diolchgarwch
arbennig iawn yn Ninorwig
brynhawn Sui, Hydref 16. Hwn
oedd y gwasanaeth olafi'w gynnal
yn Eglwys y Santes Fair.

Daeth cynulleidfa luosog iawn, dros
70 0 bobol 0 bell ac agos, ynghyd i
ddiolch am yr addoldy a fu yn fagwrfa
ysbrydol dros ganrif a mwy.

Arweiniwyd y gwasanaeth gan y
Parchg Tegid Roberts, Clerig mewn
gofal, gyda'r Parchg Ganon Glyndwr
Williams, cyn-Ficer y plwyf, yn arwain
y gweddiau, a'r Hybarch Elwyn
Roberts, Archddiacon Bangor, yn
pregethu.

Darllenwyd y ga dwyn hon 0

englynion i gofio cau Eglwys y Sames
Fair gan y Parchg Ernrys Edwards,
Caemarfon, a darllenwyd penillion gan
Mr Hugh Jones, Deiniolen. Yr
organyddes oedd Mrs Gwen Griffiths,
Deiniolen. Roedd y trefniadau yng
ngofal Glyn Tomas.

Er i'r holl achlysur dd~'YJ1 atgofion

Yr Hybarch Elwyn Roberts, Archddiacon Bangor; Parchedig Tegid Roberts;
Parchedig Ganon Glyndwr Wifl;ams e'r Parchedig Emrys Edwards.
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Prydau Arbennig
ar gyfer part'ion

Byddai perchnogion
a staff y gwesty yn
falch o'ch croesawu
ar gyfer dathliadau

o bob math.

Lake View
Hotel

LLANBERIS
870422

"GWELY
LLYN

CHIROPODIST
Gwasanaeth yn
eich Cartref

E. LI. Parry
M.S.S.Ch., M.B.Ch.A.
57 Glanffynnon
LLANRUG

Ffon:
Caernarfon

675754

Dioloh yn fawr,
ELlS JONES

Ysgol Twm 0 'r Nant
Dinbyeh, Clwyd

Annwy/ Olygydd,
Dim ond nodyn iddioleh i aelodau
Cor Meibion Dyffryn Peris am ddod
i'n diddori yn ddiweddar.

Cawsom noson i'w ehofio yn eu
ewmni.

Dioleh iddynt hefyd am ddod e'u
gwragedd hefo nhw - roeddent
yn 'donie' i hen foi fel fi ar ddiwedd
y noson - roeddent ar eu gorau ae
yn dawnsio ar ben y byrddau.

Da iawn chi hogia - a gwell fyth
genod!

...
MERCHED Y COR
AR Y BWRDD!

677438

[h."~. [h.~"fh.'-, fh..,~ fh..'. ~ •. ~fh.." fh.~, fh
~ ,, * Prisiau ~
f:> rhesymol ,, *Spreio tu r:'

f> " *Estimates I

: PEINTIO. PAPURO • MAN ATGYWEIRIO ~
'[h.~ [h'~'fh.'[h'fh.fh. fh.'fh

Diolch j'r cysylltwyr am' eu cefnogaeth.

Cefnogwch eln Hysbysebwyr

Angwr.
Roedd ei dad, WIlliam Thomas

Land a'i frawd, James Land, yn yr
Home Guard hefyd. Roeddent yn
byw yn Bryn Beuno, Llanrug. Mae
arnaf ofn fod y Ilun braidd yn
fyehan j mi adnabod y gweddill,

Yn gywir,
GWYNETH LAND

Cae Rhos, We rn fields, Bangor.

AnnwylOlygydd,
Roeddwn yn faleh 0 weld y Ilun o'r
Home Guard a Band Llanrug yn
rhitvn mis Medi 0" Eeo (tudalen
22).

Yr oeddech yn holi am y dvruon
yn y lIun. Gwn fod fy ruwedder wr,
Arthur William Land, a'i dad a'i
frawd ynddo. Y pumed o'r chwith
yn yr ail res o'r top yn y Ilun yw fy

HOME GUARD
LLANRUG

Annwyl Ddar/Jenwyr,
Hoffwn wneud apel am wirfoddol
wyr ifod 0 gymorth ,.unigolion a nam
golwg yn eich bro.

Mae tasgau qwshsnol ! wutoadot
wyr eu gwneud, sy'n eynnwys:* dar/len gohebiaeth;* ysgrifennu lIyrhyrau, cerdteu pen

blwydd, a.y.b.;* mynd a pherson da/l, neu rannol
ddal', i weld perthnasau yn yr
ysbyty;

* easglu preseripsiwn.
Mae hyfforddiant yn cael ei

gynnig, ac yn ogystaf 8 hyn bydd
eostau yn cael eu teelu, e.e. eostau
tettbio fydd ynghlwm a'r
gwirfoddofi.

Os oes unrhvw un awydd eael
sgwrs bellach, buaswn yn faleh pe
baech yn eysylltu a mi yn:

Canolfan Adnoddau
Gofal Golwg Gwynedd

325 Stryd Fawr
Bangor

(0248) 353241
Yn qvwu,

SHAN LLOYD WILLIAMS
Cyd-gysylltydd y gwasanaeth.

GOFAL GOlWG
Gwynedd

Mr Clive James

Annwyl Olygydd,
Bydd 1996 yn flwyddyn fawr yn
hanes Mudiad Ysgolion Meithrin
gan y bydd yn dathlu 25mlynedd
ers ei sefydlu ym 1971. Mae
trefniadau uchelgeisiol ar y gweill
eisoes i ddathlu gorchest a
Ilwyddiant y Mudiad yn qened
laethol. Ymhlith y gweithgareddau
bwriedir cyhoeddi flyfr yn olrhain
yr hanes rtivtedaot ar lefel Cvlcti,
Rhanbarth, Sir, a Chenedlaethol,
ledled Cymru. Llyfr 0 luniau a
dvivniedeu perthnasol yw'r nod ac
mee'r ymchwil e'r paratoi yn mynd
yn ei flaen yn reit hwylus. Fodd
bynnag, mae rhai bylchau pwysig
yn dod t'r amlwg bellach, yn
erbenruq felly ar y lefel Strol a
Rhanbarthol.

Mae'n siwr i nifer dda o'ch
darllen wyr wasanaethu fel
Cedeuvddion, Ysgrifenyddion neu
Drvsorvddion ar b wyllgorau 0'r
fath ac idtivnt drefnu gweith
gareddau hwyliog boed rali,
gorymdaith, protest, ffair,
cyngerdd neu ddigwyddiad arall y
dylid ef goffau mewn cyfrol o'r
fath. Mae'n siwr hefyd fad lIuniau
o bwyllgorau a digwyddiadau o'r
fath yn /lechu mewn cypyrddau ae
atigau ledled Cymru.
Apel yw non ar iddynt fynd i

chwilio amdanynt ar fyrder e'u
benthyg ar gyfer paratai'r gyfrol.
Byddai' n arbennig 0 fuddiol petai
modd enwi'r wynebau yn y Ilun a
ehynnwys pwt a eglurhad neu
ston bersonol i gydfynd ~'r Ilun.

Gobeltbio y bydd caredigJon y
Mudiad yn ymateb yn frwdfrydig
a phrydlon yn 61 eu harfer
oherwydd mae Mudiad Ysgolion
Meithrin yn haeddu cyfrol deilwng
o'i gyfraniad yn hanes Cymru'r
ugeinfed ganrif.

Yn gywir,
CA TRIN STEVENS
70 Ffordd Bwrw
CASLLWCHWR

Gorllewin Morgannwg

Chwarter Canrif
o Wasanaeth

RHAGFYR

RHIF FFONCYSYLlTU ABlE?DYOOIAO PLYGU

CAEATHRORHAGFYR 1

RHIFYN

1tefnydd Plygu: Mias Sioned Roberta, Pantafon, Waunfawr, Ff6n: 850570.
DYDDIAU A LLEOLIAD PLYGU'R ECO

2

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

NOS IAU, RHAGFYR 1
Deunydd i law'r

golygyddion perthnasol
:"NOS LUN, TACHWEDD 21

os gwelwch yn dda

GOLYGYOO CHWARAEON
Richard L1. Jones. 5 Y Ddol, Bethel.
(0248) 670115
OYOOIAOUR Y MIS
Mrs Margaret Cynfi Gnffrth. Cvnfr,
Deiniolen (870394)
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)
OATBLYGU llUNIAU
Bryn Jones, Elidrr, Alit Dewi,
Bangor (0248) 353337 neu 871925
TREFNYOO HYSBYSEBION
John Roberts, Bedw Gwvruon,
Llanrug (675605)
TREFNYDO BWNOElU
S.an Gwenfron Hughes, Derlwyn,
Ffordd yr Orsat, Llanruq: (676846)
Ann Gibbins, tod] Plas Tirion.
Pontrug (673696)
TREFNYOO ARIANNOl
Goronwy Hughes, Eithlnog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYOO GWERTHIANT POST
Mrs Olwen Llywelyn, Pant Afon
Bach, Llanrug (650200)
TREFNVOO PLYGU
Sioned Roberts (650570)

GOHEBWYR PENTREFI
Oyme', bobl I gysylltu A nhw

yn eich ardaloedd.
BETHEL: Gerarnt Ells, Cilqeran
(0248 670726)
BRYNREFAll: Mrs Lown Prys
Roberts-W.IIIams, 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)
OEINIOlEN: W. O. Williams,
6 Rhydfadog, Deiniolen (871259)
OINORWIG: Glyn Tomos, Pen y
Bwlch, Dinorwlg (870576)
lLANBERIS: Gwyneth ac Eifion
Roberts, Becws Eryn (870491)
llANRUG: Eryl Roberts, 3 Bryn
Moelyn (675384)
NANT PERIS: Elwyn Searell Jones,
Dwyfor (870440)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans,
Sycharth (872407)
TAN-Y-COEO: Miss Anwen Parry,
Ael-y-Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts,
Pantafon, Waunfawr (650570)

GOLYGYDDOL
IWAN ROBERTS

LLEIFIOR, LLANRUG
(Ff6n: 675649)

JOHN PRITCHARD
CILFYNYDD, LLANBERJS

(FfOn: 872390)

SWYDDOGION A GOHEBWYR

Cyho~dwyd lIyda chymorth
Cymd./rh., Gellyddyd.u

GOII'.dd Cymru

Argr.1twyd lI.n W•• II Gwynedd
Cfbyn, C•• marton.
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TARIAN
6 Stryd Bangor,
Caernarfon
FfOn: (0286) 677787

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

TARIAN

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

COR MEIBION DYFFRYN PERIS
~os Iau, 22 Medi, bu'r Cor yn

diddanu'r yrnwelwyr a ddaw yo
gyson i Westy'r Fictoria, Llanberis.

Braint fawr i'r Cor, ar nos Sadwm,
8 Hydref, oedd cael rhannu llwyfan
gyda Hogia'r Wyd'dfa yng ngwesty
Oriel House yn Llanelwy. Roedd y
neuadd yn orlawn a chafwyd noson
o ganu da.

a cbydymdcimJwyd a Clcdwyn
\Xlilliams, Llanrug, a gollodd ei
chwacr yn ddiweddar.

Llongyfarchwyd prydydd y Clwb,
Gwynn Davies, Waunfawr, ar ennil
traean 0 Garon yr Eisteddfod
Genedlaethol Nedd a'r Cyffiniau, a
hynny ar y cyfrif cyntaf.
Dyrchafwyd un aelod er

anrhydedd eleni, sef Cledwyn
Williams a roddodd deyrngarwch a
chyfraniad dihafal i'r Clwb am
flynyddoedd rneithion.

Bydd ail gyfarfod y Clwb ar nos
Wener, 4 Tacbwedd, am 7.30 o'r
gloch yn yr un gwesry, pryd y ceir
anerchiad gan Eurwyn Lloyd Evans,
Llanrug, gyda J. Norman Davies,
Bonrnewydd, yn cadeirio.

AT nos Sadv.'TI1, 17 Medi, cafwyd
noson ddifyr iawn yng nghwmru
Doreen Lewis, y gantores canu
gwlad. Trefnwyd ram, gan Roy
Griffith, a'r enillwyr oedd Ted
Morris, Beverley, Jimmy James,
Beryl Jones, Ked Sir Fon, John
\,(lilliams, Tudur, Mrs Jones
Dolbadarn, Gwilyrn Owen, a
Maldwvn .•

Cynhaliwyd cyfarfod cyntafy tyrnor
newydd ar nos Iau, 6 Hydref, yng
Ngwesryr Fictoria, Llanberis.
Estynnwyd croeso i dau aelod
newydd, sef Dafydd Ellis, Brynrefail,
a Geraint Lloyd Owen Q Ffrwd Cae
Du, Bontnewydd.

Cafwyd anerchiad diddan a doniol
gan y llywydd newydd, Evan Parry,
Ceunant, ar gymeriada u a
nodweddion unigryw pentref nid
anenwog y Gam.

Cadeiriwyd y cyfarfod gan Wyrc
Thomas, Waunfawr, Is-lywydd y
Clwb; a diolchwyd i'r siaradwr gan
Rol Williams, eto o'r Waun.
Yn ystod y cyfarfod mynegodd y

llywydd ei lawenydd 0 weld leuan
Ellis Jones ac 1010 Hu w-s-Roberrs
wedi cael gwellhad o'u anhwylderau

CLWB ERYRI

'Dim parcio'n y Pass, dim ffiars 0 berygl'
Medd Tomos yn bendant a bron mewn perlewyg,
,Ac os aiff olwynion y JCB
Ryw ddydd dros fy stumog a'rn coesau i,
A'r dreifar efallai a'i ddirmygus wen
Yn dreifio ei beiriant dros fy marfog en,
Fe wn, bryd hynny, y bvdd teilwn goff had
I mi'n Y Goleuad am achub cefn gwlad.

SEFYLL (neu orwedd) I ACHUB CEFNGWLAD
Cerdd i gofio am fwriad y bonwr Dei Tomos i orwedd 0 flaen
'bulldozer' y Bwrdd Owr os y byddant yn cael canlatad iadeiladu
maes parcio ym Mwlch Llanberis:

Am orwedd i lawr yn arwr mae'r gwr
o flaen 'bulldozer' 0 eiddo'r Bwrdd Owr,
Cans mae 0 am fynnu gwneud ei farc
I rwystro maes parcio yn y Parc;
Aelod o'r 'Quango' - sydd i rai yn sarhad
Yw Dei wrth reswm, achubwr cefn gwlad;
Ond wele mae'n herio'n y Daily Post
Fwriadau'r Bwrdd Owr - ac arbed cost
Fydd wrth greu maes parcio, er diogelwch pob gwr
Sy'n aelod mor werthfawr 0 staff y Bwrdd Owr.

Ap Prentis

Cynhelir FFAIR HYDREF
Cangen Caernarfon a'r Cylch 0
Apel Ymchwil y Galon ar nos
Iau, 3Tachwedd, yng Ngwesry'r'
Royal, Caernarfon am 7 or
gloch.
Mae cardiau Nadolig Ymchwil

y Galon yn awr ar gael gan Mrs
Mai Parry, 2 Bryn Hell, Ffordd
Glanfynnon, Uanrug (0286)
674385.

YMCHWIL Y GALON

yng Ngwlad yr Haf. Mae'n debyg y
bydd raid iddo fynychu'r uned hon
sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd
nesaf. Dvrnunwn yn dda i Steffan,
a diolch unwaith eto iGantorion Elidir
a'u cyfeillion am eu haelioni parod.

Am Wasanaeth
Fframio Llunlau
Tystysgrifau
Tapestri

am brisiau rhesymol

ELWYN
PRITCHARD
Pare Padarn, Llanberis
Ar agor Llun - Sadwrn

10.00 - 4.30
Ffon: Llanberis
870922

BYDD Y DDAU RIFYN
NESAF O'R ECO YN

CYNNWYS HYSBYSEBION
Y NADOLIG,

Os ydych am hysbysebu
cysylltwch ar unwaith a'n
Trefnydd Hysbysebion

(0286) 675605

Cyflwynwyd hefyd siee 0 £200
tuag at Gronfa Steffan Price Jones
o Lanrug. Oherwydd salwch mae
gan Steffan anawsterau dysgu
dwys. Ymmis lonawr bydd yn mynd
i gael triniaeth mewn uned arbenniq

Robin Jones, arweinydd Cantorion Elidir, yn cyflwyno siec 0 £200 I
Gronfa Steffan Price Jones.

Mary Wyn Jones yn cyflwyno siec 0 £ 100 ar ran Cantorion Efidir
iMr John Grisdale.

Aeth Cantorion Elidir §'r sioe gerdd Ysgol Brynrefai1. Cyflwynodd Mary
'0 Gaethiwed i Ryddid' i Theatr Wyn Jones y siee ar ran yeantorion
Gwynedd yn ddiweddar, a ehafwyd iMr John Grisdale, prifathro'r Ysgol.
eynulleidfa dda ar y ddwy noson. Ffordd 0 qvdnabod eyfraniad
Yn dilyn IIwyddiant y dawnswyr o'r Ysgol at Iwyddiant y

perfformiadau cyflwynwyd £ 100 i sioe oedd hvn.

ETO!RHANNU
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aveil
Ro erts

CIGYDD
London House
LLANRUG

Ff6n: e'fon 673574
PEN CIGYDD Y FRO
Yr wyn lIeol mwyaf blasus

Selsig cartref, cigoedd parod
i'w bwyta

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

eyfle iennill £10 bob wythnos ibawb sy'n prynu petrol

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

Petrol Disel Nwy Calor Glo
Cylchgronnau Papurau Newydd

Cardiau Penblwydd Wyau
Nwyddau Groser Melysion

Richard Williams wedi marw. Erbyn
hyn, roedd Edward hefyd wedi
mynd i rnofyn help John Ellis i Glan
y-gors, ond erbyn iddo ynrau
gyrraedd, roedd yn rhy hwyr.

Roedd Edward Lloyd a John Ellis
)'J1y Bryngwyn 0 fewn ychydig amser
i farw Richard Williams. Pa un
ohonynt rybed a benderfynodd fod
amheuaeth ynglyn 1I'i farwolaeth?

Agorwyd y cwest i farwolaeth
Richard Williams ar y dydd Llun
canlynol, a galwyd am wasanaeth
dau lawfeddyg 0 Gaernarfon i gynnal
y post mortem: Watkin William
Roberts ac R. Lloyd Williams, Mae
traddodiad yn ardal Deiniolen yn
adrodd mai ar lechfaen wastad ar
glawdd tu allan i dy'r Bryngwyn y
cynhaliwyd y post mortem. Anfonwyd
atumog a choludclion Richard
Williams i Lerpwl t 'w harchwilio gan
gemegydd enwog o'r enw James
Sheridan Muspran.

Yn y cwest, a gynhaliwyd gan E,
G. Powell, y crwner, cafwyd
gwybodaetb gan Dorothy, David ac
Edward ynglyn a phatrwrn bwyta'r
teulu yn ysrod y dydd Gwener cyn
marwolaeth eu tad, ae am y
digwyddiadau fore Sadwrn pan
geisiwyd cymorth gan wahanol
gymdogion. Yna, cyflwynodd
Dorothy dystiolaeth ychwanegol
gerbron y crwner. Yng ngeiriau
newyddiadurwr oedd yn bresennol
ar y pryd: '... an oblong piece oj
parchmen covered on one side by
umung. Some oj the characters were of
hieroglyphic descripuon, others were
ordinary letters, jumbled together,' in
faa a conglomeration of consonants and
a connection of vowels, forming no
words whatsoever, whilst here and there
could be detected the words 'marta',

oed) ac Edward (15 oed). Roedd y
ddau fachgen eisoes yn gweithio yn
y chwarel, ac yn ennill rhyngddynt
ddeuddeg swllt yr wythnos. Roedd
eu hamgylchiadau byw yn anodd
iawn, a bu'n rhaid gwenhu un o'r
ddwy fuwch 1 dalu costau claddu
Elinor pan fu farw ym mis Ionawr
1855.
Mae'n ymddangos, yn 61

adroddiadau diweddarach, nad oedd
y teulu 'n byw yn gynin iawn, ae nad
oedd fawr 0 gyd-dynnu rhyngddynt
a'u eymdogion chwaith. Roedd ryw
amhcuaeth ynglyn a marwolaeth
Elinor, ond na chafwyd digon 0
dystiolacth i wneud ymchwiliad
Hawn. Yn y gymdogaeth edrychid
ami fel gwrach. Yo 61un sylwebydd,
'0 person skilled in charms and
enchantments'. Fe'i claddwyd ym
mynwent y plwyf, Uanddeiniolen.

Dorothy oedd bellach yn gofalu
am y tY ac yn paratoi bwyd i'w thad
a'i brodyr.

Yn ystod yr wythnos cyn ei
farwolaeth bu Richard Williams yn
cwyno'n arw 0 boenau yn ei gylla. Er
hynny, gallodd lusgo i'r chwarel bob
dydd nes i'w salwch fynd yn drech
nag ef, a'i orfodi i aros gartref ar }T
dydd Gwener. Cwynai 0 boenau yn
ei stumog, ac yr oedd yn rhynllyd
drwy'r dydd. Bu'n bwyta ychydig 0

bosel triog wedi ei baratoi gan ei
ferch. Tua chwech yr hwyr daeth y
ddau fachgen gartref 0 'r chwarel, ac
eisteddodd y teulu wrth y bwrdd i
fwyta'r 'swper chwarel' - ychydig
dafelli 0 fara wed! eu berwi mewn
llaeth enwyn. Rhoddodd Richard
Williams lwyaid 0 driog yn ei fwyd,
ond chwydodd yn fuan wedyn, ae
aeth i'w wei)'. Yn ddiweddarach y
noson honno, gofynnodd am fwy o'r
bara llaeth a thriog, gyda blodau
camomile i rnewn ynddo. Er iddo
fedru bwyta peth 0 'r bwyd,
chwvdodd etc. Parhaodd i chwvdu, -gydol ). noson, a'i feddwl erbyn hyn
yn bur gythryblus Am dri o'r gloch
fore Sadwrn, dechreuodd chwydu
gwaed.

Am bed war o'r gloch fore Sadwrn
cychwynnodd Edward, y mab
ieuengaf, am ei waith yn y chwarel.
Ni ddaeth yn 61 i'r Bryngwyn hyd
ddeg 0 'r gloch y bore, ae erbyn
hynny roedd cyflwr ei dad wedi
gwaethygu'n arw. Yn wir, roedd
David, y brawd arall wedi cychwyn
o'r cy i chwilio am gymonh ers
ehwech y bore. Cafodd ei wrthod
gan ddwy gymdoges; doess neb
gartref mewn tY arall, ae erbyn iddo
gael Edward Lloyd (perthynas
teuluol, a myst ar briodas ei rieni) i
ddod yn 61 i'r Bryngwyn, roedd

43 - 45
Stryd Fawr
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Fel i'r rnwyafrif 0 dyddynwyr
chwarelwyr y fro roedd bywyd yn
galed. Gweithiai'r tad a'r meibron yn
y chwarel gydol yr wythnos (gan
gynnwys bore Sadwrn), gan adael y
fam a'r merched i ofalu am waith y
tY a'r tyddyn. Fel arfer oredd tyddyn
bychan yn cynnal un neu ddwy 0
fuchod, mochyn ac ychydig ieir. Tua
1843 cafodd Richard Williams
ddamwain yn Chwarel Dinorwig
pan synhiodd wagen arno. Bu'n
gaeth i'w wely am saith mis 0
ganlyniad i'r ddamwain ac ysbeidiol
yn unig oedd ei gyfnodau 0 weithio
wedi hynny. Pan oedd yn abl i
weithio, cai g}rfiog0 tua deg swllt yr
wythnos. Yn 1855 roedd tri 0 blant
yn byw gamef: Dorothy (20 oed) y
ferch hynaf; a'i brodyr David (17

Y mis hum dyma hanes llofruddiaeth 0 ardal Deiniolen a
ddiguiyddodd bron iganrif a hanner yn 01.Mae aelodau dosbann
WEA Dinorung eisoesyn gwybod yr hanes, ond credaf ei bod yn
stori hollol ddieithr i'r mwyafriJ helaeth 0 drigolion y fro. Aehosodd
gryn gynnwrf ym mhentref Ebenezer (Jelyr oedd y pryd hynny),
ond ni chredaf i'r hanes aros ar goJ gwerin i'r un graddau a stori
llofruddiaeth Fron Chwith neu lofruddiaeth y Gwyddel 0 Faries
Chuiarel Glynrhonwy. Tybed a glywodd unrhyui un 0 'r darllenwyr
y stori 0 'r blaen? Tybed oes unrhyui un all daflu rhyufaint 0 oleuni
ar yr hyn ddigwyddod i'r ehwaer a'r ddau frawd ar 01yr aehos
trist? Ond ymlaen a'r hanes . . .
Am bum munud wedi un ar ddeg ar fore Sadwrn,
Mehefin 12fed, 1855, bu farw Richard Williams,
chwarelwr, yn ei gar tre f, Bryngwyn, Llanddeiniolen.
Roedd y farwolaeth yn gyehwyn cadwyn 0 ddigwydd
iadau a aehosodd ferw gwyUt yn yr ardal am ymis nesaf,
ae a adawodd rhai ewestiynau heb eu hateb hyd y dydd
heddiw.
Tyddyn bychan yw'r Bryngwyn wedi ei naddu 0

weundir garregog a gwlyb rhwng llethrau Moel Rhiwen
a'r Drosgol i'r gogledd-orllewin, a'r Elidir Faeh i'r de
ddwyrain. Heb fod ymhell o'r tY mae afon Marehlyn
Bach yn Ilifo'n chwyrn ar ei thaith i lawr yDethrau iMon
GaledfIrwd a phentref Ebenezer (Deiniolen erbyn
heddiw). Roedd nifer 0 Ian dyddynnod eraill yn y
eyffiniau Tan-y-marehlyn, Cerrig-y-nyth, Tal-y
waen, Blaen Afon, Gorlan Uehaf y cyfan wedi eu
hadeiladu yn ystod hanner cyntaf y ganrif ddiwethaf pan
oedd pobl yn heidio i ucheldiroedd Arfon i chwilio am
waith yn y ehwareli Ilechi,

Priodwyd Richard Williams 0
Landdeiniolen ag Elinor Jones
o'r un plwyf yn eglwys Llan
ddeiniolen ar y deuddegfed 0
Fawrth, 1834. Ni allai'r un o'r
ddau arwyddo eu henwau. Felly
hefyd y tystion i'r briodas, sef
Edward Lloyd ae Elisabeth
Prichard. Nid oes sicrwydd
pendant ble roeddent yn byw ar
61 priodi, ond mae'n ddiddoIol
nodi fod cyfeiriad at adcilad
Bryngwyn tua 1837 (Hanes
Gwau1'z Gynfi). Mae Cyfrifiad
1851 yn dangos fod y teulu igyd
wedi eu geni 0 fewn ffmiau plwyf
Llanddeinolen. Nid 'pobol
ddwad' oeddent felly.

....
SWYN Y DYN HYSBYS

A'R LLADD A'R
GWENWYN
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Mae lIawer ohonoch wedi cysylltu a
mi yn y'Stod y mis gyda nodladau a
thameidiau 0 hanesion. Bydd yn
rhaid eu gadael igyd bron tan y mis
nesaf, ond dyma un cais i gnoi cll
arn~. Daeth ymholiad gan Mr Glyn
Owen, Glan Gors, Ceunant, yng}jn
a hen ganeuon neu faledi. Byddai'n
hoffi cael co pi cyflawn o'r caneuon
hyn: (Truenus yw'r gwaith I Fod
achos i Gymro iwadu ci iaith'; a 'Jen
ni sy'n iawn ... ' Dywed Mr Owen
y byddai'r diweddar Charles
Williams yn adrodd yr olaf
flynyddoedd yn 61 mewn
nosweithiau Ilawen. Os oes unthyw
un a chopiau o'r caneuonlbaledi hyn,
yna, bydd",rn yn falch o'u cyhoeddi
}71 yr Eco.

Anfonwch unrhyw wybodaeth neu
ymholJad i Dafydd Whiteside
Thomas, BroD y Nant, Uanrug
(Fron: 0286 673515).

***

plwyf i gladdu Richard Williams,
ero'i gyd methais a darganfod cofnod
o'i gladdu yng nghofrestrau plwyf
Llanddeiniolen. Ble claddwyd ef?

Beth ddigwyddodd i'r sWyn a
gyflwynwyd fel tystiolaeth, a phwy
oedd y dyn bysbys 0 Fangor? A fu
ymgais iddarganfod os bu bygwth ar
Richard Williams, ac os bu, gan
bwy?
Beth fu hanes Dorothy a 'j brodyr?

A oedd croeso iddi'n 61yn Ebenezer
a'r ardalwyr wed}, ei chyhuddo 0

lofruddiaeth? Gadawn i olygydd y
North Wales Chronicle (28 Gorffennaf
1855) grynhoi ei sefyllfa: '"'-'hat is to
become of the young tuoman - possibly
entirely innocent - whilst this suspicion
is legally suffered to rest upon her? Who
will employ her or have anything to do
unth her, until she shall have been
publicly cleared from all participation
of the fatal deed? If she be guilty, she
will deserve all the mental suffering
whic}zwit! undoubtedly auiait her; bur
if she be i1'1120ce1'1t,the public sympathy
for her misfortunes can never atone for
the horrors of her unhappy position. •

Erbyn Cyfrifiad 1861 roedd reulu
arall yn byw yn y Bryngwyn. I ble
tybed yr aeth Dorothy? Des rhywrai
o'r teulu yn gwybod hanes y chwaer
a'i brodyr? Prin iawn yw'r trigolion
yn Neiniolen heddiw sy'n cofio
clywed am yr aches, ac yr oedd yr
banes yn hollol ddieithr j lawer.
Doedd rhai a glywodd am y
dadberfeddu ar lechfaen gerllaw'r cy
ddim yn hollol siwr pam y
gwnaethpwyd hynny chwaith. 0
boslb na chawn byth wybod beth
ddigwyddodd i'r ferch ifanc a
(efallai) lofruddiodd ei thad.

dubious character to all he said'.
Bu'r rheithgor yn ystyried eu

dyfarniad am hanner awr. Eu
dyfarniad oedd fod Dorothy
Williams yn fwriadol wedi llofruddio
ei thad a gwenwyn. Cymerwyd
Dorothy i'r ddalfa, a'i chcrtio i
garchar Caernarfon 'earnestly
protesting her innocence '. Oherwydd yr
arngylchiadau, cynigiwyd llery yn
Ebenezer i'r ddau frawd gan rai 0
aelodau'r rheithgor. Roedd Edward
yn ddigon bodlon i dderbyn, ond
roedd David yn mynnu nad oedd
ganddo unrbyw fath 0 ofn dychwclyd
i'r cartrer.

Rocdd golygyddol y Norlh Wales
Chronicle (2 Gorffennaf 1855) yn
feirniadol iawn 0 ddyfarniad
rhejthgor y cwest yn Bbenezer: eWe
have received several contmunicatiom
animadverting very strongly 011 the
conduct of the jury in C0171il1gto so
strartge a conclUSIon as their verdict
indicates; and we ,nUSl say we lhitlk,
jro,ll perusal of the evidence) that the
u17fortunate creature has been very
badly used. And that unless some
critninative eviderlce should not tuN'
up, no grand jury i11 the county, and
120 judge, o-n looking over t}zedeposici()1LS
would send her to lhe tender l11eTciesof
a petty jurry, which might be conzposed
of wiseacres of such calibre of intelleCl
as those who sal in judgernenl upon her
al Uanbabo. 'Ma~'n ddiddorol sylwi
ar )T enw 'Uanbabo' yn cael ei
ddefnyddio yma; enw a oedd yo yr
amser hwnn",' yo derm eithaf
dmnygus am bentrefEbenezer, ac yn
env.' sy'n parhau 1 gael ei ddefuyddio
ar lafar hyd heddiw am bentref
presennol Deiniolen.

G\~ir a ddywedodd yr erthygl
olygyddol. Yn ddl\Veddarach y mis
Gorffennaf hwnnw, yn y llys yng
Nghaernarfon, penderfynwyd fod
dyfamiad rheithgor cwest Ebenezer
yn rhannol gyv.rir: fod Richard
Williams wedi marw 0 'r gwenwyn
arsenic. Ond nid oedd hawl gan y
ewest i wneud cyhuddiadau yn erbyn
person am y llofruddiaeth honedig,
ac fell)', tafiwyd yr achos allan.
Ddaeth 'iT awdurdodau ddim ag
ach.os yn erbyn Dorothy oherwydd
diffyg rystiolaeth bendant. Mewn
gwirionedd) gadawyd Dorothy druan
mewn sefyllfa annioddefol: ni
chafwyd hi 'n euog nac yn ddieuog 0
lofruddio ei thad, ond eto ar y llaw
arall, roedd hi'n parhau'n
gyhuddiedig 0 lofruddiaeth gan
reithgor Ebenezer. Diweddglo heb
ddiwedd yw hanes y gwenWYIlOyn
Ebenezer.

Er fod reulu'r Bryngwyn mor
dlawd fel y bu,n rhaid cae I arian o'r

triog ;1'rhyn oedd yn weddill o'r bara
Ilaeth yn hwyrach yn y nos on, ei ail
dWYII10, ac ychwanegu blodau
camomile ato 'ar gais ei thad'. Roedd
y blodau camomile yo cael eu
cadw'n sych mewn dror yn y
cwpwrdd. Roeddynt yn gytUn am yr
hyn ddigwyddodd am weddill nos
Wener a bore Sadwrn.

Cafwyd ar ddeall yn y cwest nad
oedd gan Richard Williams unrhyw
arian, ac mai ei unig eiddo oedd yr
ychydig ddodrefn yn y £Y. Doedd 0
chwaith ddim yn aelod 0 unrhyw
Glwb na Chyrndeithas Gyfeillgar, a
bu'n rhaid taIu'r costau claddu yn
rhannol gan y plwyf a gan offrwm y
cy.

Galwyd nifer 0 dystion eraill. Ni
ddaeth neb ymlaen i ddweud fod
unrhyw aelod o'r teulu wedi eu
gweld yn prynu arsenic. Ni ddaeth
neb ymlaen i ddweud fod Richard
Williams mewn dyled iddynt.
Ychydig iawn 0 wybodaeth
ychwanegol a gafwyd gan y tystion.
Galwyd ar Gwen Prichard,
Blaenafon~ i gadamhau iddi weld
Richard Williams yn fYw ar y dydd
Gwener. Dywedodd Margaret Ellis,
Glan-y-gors iddi weld Richard
Williams ar y dydd Mercher, a'i fod
yn cwyrlO 0 boenau yn ei srumog.
Anfonodd hithau lefrith i'r Bryn
gwyn ar y dydd Gwener. Dydd Iau
oedd y tro olaf i John ElliS ei weld
yn fyw. Y dystlolaeth fwyaf dlddorol
oedd eiddo Robert Jones,
Penparciau. Dywedodd lddo
ymweld a'r Bryngwyn ar y nos Iau
i geisio gwerthu dafad I Richard
Williams. Roedd Richard a DaVld,
y mab hynaf, wrthi'n adeiladu wal.
Dywedodd Richard na aliai fforddio
prynu'r ddafad, ond yo ystod y
sgwrsio, digwyddodd Robert Jones
ofyn i David pam na fu yn y chwarel
y diwrnod hwnnw. Roedd yn amlwg
nad oedd y tad yn ymwybodol 0 hyn,
a gwylltiodd yn arw.

Edward Uoyd oedd y tyst olaf.
Cadarnhaodd iddo gael ei alw i'r
Bryngwyn ar y bore Sadwm, ond fod
Richard Williams eisoes wedi marw
erbyn iddo gyrraedd. Ychwanegodd
hefyd nad oedd y teulu yn b}'\lI/ar
delerau da iawn a'i gilydd.

Mae'n ddiddorol nodi fod y ddau
frawd wedi creu argraffbur wahanol
i'w gilydd ar y rhai oedd yn
bresennol yn y cwest. Disgrifit
Edward Williams reI fa timid and
delicale boyl- yn cyruno a phopeth
a ddywedal ei chwaer. Ond roedd
David Williams yn bur wahanol: <this
witness gave his evidence in a very
unsatisfactory manner. He oontradicced
himself repeatedly and imparted a

Oafydd Whiteside Thomas yn eae/ ei gadeirio yn eisteddfod bentret
Llanrug. Enillodd y gadair am yr erthygl sy'n ymddangos yn y qoiotn

'Chwltote' yn y rhifyn hwn o'r Eeo.
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'Holy Ghost', 'angel' and afeu: more. )
Honnai Dorothy mai sWyn oedd y
dam rnernrwn a brynwyd gan ei thad
oddi ar ddyn hysbys (rSO»leprofessor
of witchraft) 0 Fanger. Adroddodd
fod ei thad wedi benthyca arian oddi
ar rai pobl neilltuol yn yr ardal
ynglyn a diogelu hawliau ar diroedd.
Roedd y bobl hyn yn pwyso am ad
dalu'r ddyled, ac yn bygwth Richard
Williams. Prynodd yntau y swyn gan
y dyn hysbys 0 Fanger i'w chadw
rhag hawlio'r tiroedd na'r arian.

Gohiriwyd y cwest tan y dydd Iau
olaf 0'r mis.
Aeth pythefnos 0 amser heibio nes

cwblhau'r cwest gohiriedig. Gellir
dychmygu'r straeon a'r sibrydion yn
ardal Ebenezer ac yn Chwarel
Dinorwig yn y cyfnod hwn. Roedd
chwarelwr tlawd wedi marw 0
boenau difrifol yn ei stumog. Roedd
ei wraig, a gyfrifid yn wrach, wedi
marw rai .misoedd ynghynt dan
amgylchiadau amheus. Doedd y
teulu ddim ar delerau da a 'u
cymdogion, ac yr oedd dwy o'r rheini
wedi gwrthod cymonh i'r .mab hynaf
ar y bore y bu farw'r tad. Roedd
posibilrwydd fod y tad mewn dyled
a'i fod wedi ei fygwth, ac yr oedd yr
ferch hynaf wedi mynd ar ei llw yo
honni fod ei thad wedi pryn sWyn
gan ddyn hysbys i gadw'r bleiddiaid
o'r drws. Byddai (tabloids' ein
dyddiau ni wedi gwirioni ;1'r fath
stori!

Ar ddydd Iau, 30ain 0 Fehefin, yn
Nhafarn y Wellington, Ebenezer, ail
agorwyd y cwest i farwolaeth Richard
Williams. Pobl leol oedd y rheithgor,
a Thomas Morris, dilledydd 0
Ebenezer, oedd y iforman.

Roedd James Sheridan Muspratt,
F.R.S., Athro Cemeg 0 Lerpwl, yn
bresennol i roi ei dystiolaeth. Nid
oedd unrhyw amheuaeth ynglyn a'r
modd y bu farw Richard Williams -
fe'i lladdwyd gan y gwenwyn
'arsenic'. Yn wir, roedd dwywaith
cymaint 0 arsenic yn ei stumog a'i
goluddion ag oedd angen i ladd dyn.
Ond 0 ble roedd yr arsenic wedi el
brynu? A phwy a roddodd yr arsenic
iddo?
Roedd tystiolaeth Dorothy ac

Edward yn debyg iawn. Roedd y
ddau yn honni fod y bara llaeth wedi
ei osod ar y bwrdd mewn un ddysgl,
a bod pawb wedi helpu ei hun oltom.
Roedd Richard Williams ei hun wedi
ych\vanegu triog i'w ddysgl ef.
Roedd tystiolaeth David yn wahanol.
Mynnai ef fod ei cbwaer wedi rhoi
y bara llaeth mewn pedair dysgl
unigol cyn eu carlo at y bwrdd bwyd.
Cytunodd Dorothy iddi gymysgu
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Ond rnae'n gywilydd imi gyfaddef
- fum I need ar Ynys Enlli.
Chly.....ais I need Jos Sg\.\'1yn son am
Ynys Enlli chwaith, nac am yr un o'r
ugain mIlo saint sy'n gorffwys yno.

Ond efallal mai celwydd yw'r ston
am y saint, a dyna pam na sooiodd
y 5gWI am Ynys Enlli wrthon ni.

Fyddal Jos SgWl ddim yn deud
eelv.'Ydd. Dim ond amba!l dro.

Mordaith fechan fydd gen i 0

Oban I Ynys Mull ac Iona. Mae na
59 0 frcnhlnocdd yn gOnNedd yn
naear Ynys lana yn OU pob hanes, ae
yno hefyd yn gynharach eleni y
rhoddwyd gwcddillion John Smith,
cyn-arweinydd y Blaid Lafur, i
orffwys.

,\1i fydda i yn rnwynhau treulio
yebydig amser yn nhawelwch ynys
unig ar brydiau .•Mac'n hyfryd cael
gwrando ar dawelwch.

salwch - yn enwedig y cawl rnelyn,
lew hwnnw. R\.VY'n ei weld o'r
munud ma. Ych a fi!

Ond dyna pryd y sylwcddolais mai
llongwr go simsan fyddwn i wedi
bod, a diolch na fu i rni Centro
hwylior cefnforoedd.

to the Captain'. Dyna'r neges a
glywsom ar yr uchelseinydd wrth i ni
csgyn i'r !long. Gwnaethom hynny
a chawsom em harwain i grombil
cyfyng y sremar, He roedd na gimo
anferth wedi ei baratoi ar ein cyfer.
Roedd Afon Menai yn dawnsio y
diwrnod hwnnw, a'r mor yn dangos
ei ddannedd. Roedd y 'Blae an' Tan'
a'r 'rum' )Tf1 corddi yn ein stumogau
ni, a chinio'r Capten yn rnynnu
cweryla a'r eyfan. Roeddan ni'n dau
yn wirion bost 0 sal. Roedd rhediad
y sgript yn raes. Roedd y sternar wedi
hen basic Biwmares, Ynys Seiriol a
Moelfre a ninnau'n dal i farw'n
gyfoglyd yng nghrornbil y llong. Yn
wir, y lle cynta 0 ddiddordeb i ni ei
weld oedd Atornfa'r Wylfa, ae roedd
honno'n siglo 0 flaen ein llygaid fel
petai yna ddaeargryn ar Ynys Mon.

Ond fe lwyddon ni, drwy ryw
ryfedd wyrrh, i gael lluniau i
gydredeg a'r sgript. Mae'n wir mai
yn ddiweddarach yn yr wythnos y
gwnaed peth o'r gwaith ffilmio, a
hynny hefo daear gadarn .~on ac
Arfon yn sylfaen ddiogel 0 daen ein
traed.

Mae Gareth a tinna yo dal i gofio'r
fordaith honno rownd Sir Fon ac
rydan ni'n dau yn bend ant mai
elnio'r Capten fu'n gyfrifol am y
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Ond mi rum i'n sal mor unwaith.
0, do, yn sal fel ei - a hynny \vrth
fvnd rownd Sir Fon yn y sternar bach•
o'r Borth. Rhyv.., deirgwalth mewn
blwyddyn fyddai'r stemar )In mynd
o Borthaethwy reit rownd yr yoys,

Dyddiau cynnar HTV oedd hi a
minnau'o gofalu am stracon ar gyfer
'Ffilmiau'r Dydd' o'r swyddfa-un
bwrdd-a-ffon ym Mangor. Fe
drefnais igael mynd ar y trip gyda'm
eyfaill Gareth Owcn Y &WT camera.
'Roedd y sgriP[ wedi ei pharatoi yn
dnvyadl - Pont l\icnai, Castell
Biwmares, Ynys Seiriol, Moelfre
pob man 0 ddiddordeb a oeddem i'\\.'
weld aT y fordaith - yd at dre
Caernarfon a'r castell ac angorfa
Twm Huws 0 Ben-y-eeunant yn y
Fehnhc!h. 0, heb os, elasur 0 sgript.

Roedd en\\.' H'rv, sef y ddau
ohonom. \\·edt C)'lTaedd Ponbaethv.')·
yn brydlon. Cyn mentro ar t\\'rdd ~.
Ilong fe aethom fel llongv.·yr
profiadol i flasu pelnt neu ddau 0
'Blae an' Tan' I'r {j\'erpool Anns. ac
yn unol a thraddodiad mon\'}'r,
'rum' neu ddau yn ogystal.

•WOltld the HTI' creu' please report

*..*

Wnh son am Francis Drake yn
chwarae bowls yn Plymouth a'r
Spanish Armada ar y gorwel, fe
ddywedodd yr hen sgWl mal Bac
Biscay oedd y rnor mwya stormus yn
y byd i gyd. Rwan, rocdd pob athro
a phob prifathro, yn sicr, yn bobol
glyfar a gwybodus drigain mlynedd
yn 01 ac roedd popeth a ddywedai'r
hen sgwl cyn wired Iiphader, A dyna
pam yr oeddwo i yn bur bryderus
ychydig wythnosau yn 61 pan gefais
y cyfle am y LrO cynta yn 1), mywyd
i groesi Bae Biscay. Mordaith bedair
awr ar hugain oedd hi 0 Plymouth
I Santander. Fum i'n sal mer?
Choeliais i fawr. Roedd Bae Biscay
mor 110nydd a Uyn Glanrafon ar
hW}'rnos 0 haf \vrth I ni groesi j Wlad
y Basg, ac hefyd wrth i ni groesi'n 01
I wlad y Sais. Am drigain mlynedd
bu gen I ddarlun 0 Fae Biscay
Slormus a chynbyrfus yn nghefn fy
meddwl darlun a bJanwyd )'0 fy
nghof yn Ysgol Bethel, ae fe
chv.'al"v')·d) darlun yn 11~'Yrmewn
pedalr awr ar hugain. Rhag cywilydd
i Jos 5gV.'1am iddo ddeud eelwydd
v.rnha i ynte?

*..

A pha well ffordd I weld y byd na
mynd yn llongwr ar 61 I mi dyfu.
Roedd na hen rigwrn a ganem:

JOin the Nauy and see the world
W'llal did [ see? f saw the sea.

Ond dov.'ch yo 01at y eelv.'Ydd 'oa
ddwedodd Jos SgWI v.·ma i yn Ysgol
Bethel. Llongwr oeddv.'n i am fod
pan yn blencyn, cyn i mi benderfynu
bod yo bcl-droediwr, yn gowbol, ae
yn 'ffilm-star' yn eu tro. Oedd, rocdd
gen I a....rydd, yn fy nyddlau eynnar
}'fl Ysgol Bethel hyd yn oed, I
&rn1,dro i bellafoedd yr hen f)d rna
Onid oeddwn wedj eael llyfrau am
gasglu at y genhadaeth, ac yn canu
yn fcunyddiol bron: 'Drav.' drav.' yn
China a thiroedd Japan, Plant bach
melyntion sy'n byw.' Oedd\vn,
roeddwn I'n ysu am gael m)'Od J ben
draw'r byd - ble bynnar yf ocdd O.

**

'Roedd hi'n arferiad yn nyddiau
rnhlentyndod i ni orfod mynd i'r
capel deirgwaith y SuI. Roedd hyn
yn dipyn 0 boendod a diflastcd ac
roedd Mam yn ddoctor digon craff
iddeall surnptomau y poen-bol neu'r
cur pen sydyn a gawn ambell I nos
Sadwm.
Hyd yn oed yn y dyddiau cynnar

rheini roedd gen I fy ffefrynau 0
bregethwyr, ac rwy'o dal i g060
ambell j wers a ddysgais. Mi fyddai
Meuryn yn dod i bregethu i Fethel
yn wed dol ami, ac yo ystod ei
bregeth fe gaern wers ganddo. Rv..y'n
cofio hyd heddiw fel y bu'n tanio
ynglyn a'r dywediad, 'dychwelyd yn
01'. 'Ystyr "dychwelyd",' meddai,
'yv..'"dod yn 01". Felly 101botas y\.v
dwcud "dychwelyd yn 0[". Ystyr
hynny)ow: "dod yn 01 yn 61".' Ydy
rwy'n dal i gofio'r wers.

Roedd\.vn j'n dipyn yn hyn pan
ddwedodd Euron yr adrnod
anfarwol honno \.....nh J\1.r l'Aathews,
y gweinidog:

'Gogo111ancJIll y gortlffar IDduu: ac
ar _v ddaear ... ' meddal fy annwyl
fab.

'Da, \-vas,' meddal Mr Mathews a
ehyrlan 0 \\len ar ci wefus, 'Yn uwch
I bav.'b dy glywed di.'

Fe ufuddhaodd Euroo gan
ailadrodd ei glasur ar dop ei lals.

'Da \.vas,' meddai'r gweinidog
eilwaith, gan ychv.'anegu, 'Pwy
ddysgod honna i ti dy dad?'

'Was' fyddal Mr l\1athews yn ei
ddweud gyda phwyslals 'acen
gromaidd' ar yr 'a'. Ydv.: rydv.'I'n ei
gl~....ved o'r munud 'rna. Mae gan
ardal gyfan barch I 1\t1.r l\1athev.'s.

•*

Mj ddwedodd Jones y SgWI gelwydd
wnha i pan oeddwn i'n hogyn bach
yn Ysgol Bethel. Tydio'n rhyfcll fel
rna 'na rwbath a glywsoch chi pan yn
blenryn yn mynnu aros ar eich cof
chi am byth.

o SIAMBAR SELWYN
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Oerbyn y Clwb Pel-droed rodd 0 dracwisgoedd cynnes gan Gwmni Hal/am.

Clwb Elidir:Cafwyd cvtartod ar Medi Merched y Wawr: Nos Lun, Medi 19,
, 1 0 dan Iywyddiaeth Mrs Buddug cafwyd y cyfarfod cyntaf 0 dymor y
Jones. Cyfarfod 0 Ddiolchgarwch gaeaf. Er ei bod yn noson wlyb a
oedd hwn gyda'r merched canlynol niwlog fe ddaeth cynulliad da
yn eymeryd rhan: Mrs Megan P. ynghyd.
Morris, Mrs Glenys Roberts, Mrs Y gwr gwadd oedd y Parchg Harri
BuddL!g Jones, Mrs Jane Jones, Mrs Perri 0 Gaernarfon a chafwyd hanes
J. Eirlys Williams, Mrs Bet! W. ganddo c'i 'filltir sqwar' Ile'i ganwyd
Davies, Mrs Jennie Williams, Mrs a'i magwyd. Fe'i cyflwynwyd gan y
Alwen Jones, Mrs Eve Braithwaite, Llywydd, Mrs lona Richards, ae fe
Mrs SaHy Lewis, Mrs Dolly Brown, ddiolchwyd iddo gan Mrs Megan
Mrs Pat Evans a MIss Eileen Morris.
Williams. Rhoddwyd y te gan Mrs Margaret

Rhoddwyd te arbennig gan Mrs Roberts, Mrs Margaret Jones, Mrs
Glenys Roberts a Mrs Jane Jones.
Enillwyd y raffle, rhoddedig gan Mrs
Jane Jones, gan Mrs Eve
Braithwaite.
Anfonwyd sin cofion at ddwy

chwaer oedd wedi bod yn yr ysbyty
ar 61damweinlau yn eu cartrefi, sef
Mrs Jane C. Hughes a Mrs Annie M.
Morris.
Cydymdeimlwyd a Mrs Janet

Bingham yn ei phrofedigaeth 0 golli
ei modryb.

Dymunwyd pen-blwydd hapus i
Miss Eileen Williams ac hefyd pen
blwydd priodas t Mrs jennie E.
Williams.
Plaid Cymru: Cynhaliwyd Cyfarfod
Blynyddol y gangen ar nos Fawrth.
Hydref 4. Etholwyd y swyddogion
canlynol - Cadeirydd: Mr Len
Jones; Is-gadeirydd: Mr Owie
Gibson; Ysgrifennydd: Mrs H. M,
Roberts; Trysorydd: Miss Mair Rees
Jones; Ysgrifennydd aelodaeth: Miss
Iris Rees Jones.

Cynheljr Ffair Nadolig ar Ragfyr 2il.
Enillwyr Clwb Cant misoedd Medi

a Hydref - Medi: £10: Mrs Janet
Bingham, 28 Rhydfadog; £5: Mrs
Glenys Williams, Ty'n Clwt. Mis
Hydref: £ 10: Mrs Marina Bryn
Jones, Glan Seiont, Caernarfon; £5:
Mrs L. M. Lewis, Llys Annedd.
Symud y Gofeb: Carem roi
gwybodaeth i'r rhai sy' n gysylltiedig
a chapel y Wesleaid, Tabernacl,
Deiniolen, fod y Gofeb a oedd ar fUr
y capel yn awr wedi ei gosod ym
Mynwent Macpela, Delniolen. Trwy
garedlgrwydd cyn-aelodau
Disgwylfa ae aelodau presennol
Cefnywaun.

Manteisiaf ar y cyfle hwn i ddiolch
o galon iddynt am y gymwynas a'r
gwalth destlus iawn. - J. Eirlys
Williams, Cyn-ysgrifennydd Y
Tabernacl.

Mynediad: Oedolioh 30e, Plant 10e

FFAIR NADOLIG
Nos Wener, 2 Rhagfyr

yn Y Ganolfan, Deiniolen
am 7.30 o'r gloch

aVDD SION CORN YN GALW

Mr a Mrs Hugh Vaughan Evans, 3
Dinorwig Terrace, Clwt-y-bont, ar
ddydd pen-b/wydd Mr Evans yn
90 oed. Llongyfarchiadau ca/onnog
iddo.

Cerrig Coffa a dynnwyd 0 gapeJiTabernacl a Oisgwylfa sydd wed; eu gosod
yn daclus wrth fynedfa Mynwent Macpela.

Camera yng ngofal Glyn Gruffydd, Cynfi. Ffon: 870394

PLAID CYMRU ,

Margaret Cynfi Griffith a Mrs Buddug
Jones. Enillydd y raffl oedd Mrs
Glenys Williams.
Llongyfarchiadau i Mr Hugh
Vaughan Evans, 3 Dinorwig Terrace,
Clwt-v-bont, ar ddathlu ei ben
blwydd yn 90 oed ar y 5ed 0 Hydref.
Diolchiadau:
Dymuna Alwen a Robin, 12

Rhydfadog, ddiolch 0 galon i'w
teulu, ffrindiau a chymdogi90n am
bob arwydd 0 gydymdeimlad a
ddangoswyd tuag atynt yn eu
profedigaeth 0 golli mam a nain
annwyl, Gwladys Thomas. Diolch yn
fawr iawn am y lIu cardiau,
galwadau ffon, vrnweliadau, blodau
a'r rhoddion tuag at Gronfa Ymchwil
y Galon.

Dymuna Mr a Mrs H. Vaughan
Evans ddiolch 0 galon !'w teulu,
ffrindiau a chymdogion arn yr hell
gardiau, anrhegion a'r dymuniadau
da a dderbyniodd Mr V. Evans ar
achlysur dathlu ei ben-blwydd yn 90
oed ar y 5 Hydref. Diolch yn arbennig
1 Eglwys Cefnywaun am y Beibl
hardd a gyflwynwyd i Mr Evans.
Diolch yn fawr i bawb. Derbyniwyd
penillion 0 waith Mr H. Jones,
Deiniolen, i Mr V. Evans ar yr
achlysur:
Dy gofio yn y blynyddaedd cvnnsr
Yn gydweithiWr ym Mhonc Penrhydd Rowler
A phan Iu'r awvdd am foro-belc ddod heibio
ItI godl cwt ar ben clip Clogwyn Gutto.

Os cofiaf yn iawn, 8; frid oedd Aerial
Ac arno vn gysgod 1'th gefn roedd Muriel;
Ei phriodi fu d'hanes yn fuan wedyn
A throl yn ftarmwr-chwarelwr Cae Rhedyn

Gofod svdd yn atal I gofnodi dy hott hanes
wedi Ili ymadael i rhif 3 DinorwigTerrace;
ac vnn'r anfonaf gyfarchion pen-blwydd i
MOn - 9yda'm lIongyfarchiadau a'rn cofion
- onid vw'( blynyddoedd wedi ehedeg;
dyma ti heddiw vn dathlu pen-blwvdd yn
90eg,

Cyngor Egtwysi: Cvnhauwvc
Cyfarfod Diolchgarwch dan nawdd
y Cyngor Eglwysi yng nghapel
Libanus nos Lun, Hydref 10.
Y Gymdeithas Lenyddol: Cafwyd
cyfarfod dlfyr iawn yng ngofal Mr
Bleddyn Jones, Groeslon, I agor y
tymor newydd Cyfuniad 0 gwls
Ilenyddol a straeon ygafn a gafwyd.
Mrs Eirlys Williams oedd lIywydd y
n050n.

W.O. Williams, 6 Rhydfadog. Ff6n: 871259

DEINIOLEN
,

Beirniald
Cerdd: Mr Geralnt Roberts, Prestatyn

Adrodd a LI~n: Jams Nico1as,
Tal·y-bont, Bangor

EISTEDDFOD GADEIRIOl
GWAUN GYNFI

DEINIOLEN
yng Nghapel Ebeneser

Dydd Sadwrn, 29 Hydref
12.00 a 6.00 0" gloch

JOH)'.; PRITCHARD

•el sang.

Y diwmod o'r blaen soniodd ffrind
wrthyf amdano fo a'i wraig yn mynd
am dro i ben y Wyddfa, Mae'n
amlwg iddynt fwynhau eu hunain.
Ond ar adegau roedd y daith yn
anodd. Bu ond y dim iddynt droi n61
fwy nag unwaith gan feddwl bod y
l1wybrau serth yn drech na hwy.
Meddylient weithiau na fyddent byth
yn cyrraedd y copa. Ac yna, byddent
yn dringo dros rhyw grib ac yo cael
golwg ar ben y mynydd a hynny yn
rhoi hwb iddynt ymlaen. Ar brydiau
hefyd rneddylient nad oedd yna fawr
o neb ara1l ar y mynydd y diwrnod
hwnnw. Roedd rhannau hir o'r
llwybr yn wag, ond wedi cyrraedd y
copa cawsant eu synu 0 weld
cymaint 0 bobl yno.

Mae'r bywyd Crismogol yn gallu
bod yn anodd ar brydiau. Gallwn ei
chael yn anodd weithiau i dysdio i'r
Efengyl. Gall gorchrnynion yr Iesu
edrych yn anodd i'w cadw. Gallwn
ddigalonni wrth fethu dilyn yr lesu
fel y dymunwn, Ar adegau felly,
gallwn feddwl bod y daith yn rhy
anodd. A dyna prydmae golwg eglur
ar yr Iesu ei hun mor werthfawr, Mae
golwg arno Ef yn rhoi hwb i ni fynd
ymlaen. Mor braf cae] golwg ar ei
groes, i'n hatgoffa iddo farw drosom,
ac ennill maddeuant llawn am ein
holl feiau. Mor werthfawr yw golwg
ar ei addewidion i fod efo ni bob
arnser i'n helpu a'n nerthu. Mor
bwysig yw golwg mynych ar ei gariad
a'i dosturi mawr at rai gwan fel ni.
Ac mae'r bywyd Cristnogol yn

gallu bod yn unig ar brydiau. Mae'n
bosib meddwl nad oes ond criw
bychan yn dod ynghyd 0 SuI i Sui,
a down yn gyfarwydd a'r un
wynebau 0 fis i fis. Ofn~'n bod y
Ffydd yn amherr.bnasol yng ngolwg
llawer o'n cyfeillion. Ofnwn mai
ycbydig o'n cydweitb\.\l'yr a 'n
cymdogion sy'n gweld ~'enh yn
Iesu Grist a'i Efengyl. Ar adegau
felly, mor bwysig Y'W' cofio ein bod
yo rhan 0 gv.rmni mawr sy'n dilyn yr
Iesu. Mae yna bobol wedi cerdded
yr un llwybr a ni ers cenedlaerhau,
ers canrifoedd lawer. Mae yna bobol
o bob rhan o'r byd yn dal i gerdded
yr un ffordd; miloedd ar filoedd
ohonynr, yn credu'r un g'.virionedd
am yr Iesu, yn canu'r un gao 0 Lawl
iddo, yo rhannu'r un ffydd ynddo,
ac yn profitr un cariad drwyddo.
Fedrwn ni ddim gweld pawb sydd ar
y ffordd efo ni, ond ryw ddydd pan
gyrhaeddwn ben draw'r dairh, fe
welwn y l1e'n lla\vn. Bydd y nefoedd
yn llawn 0 bobol 0 bob oes ac iaith
a chened!. Bydd copa'r mynydd dan

• • •'Un funud fach
Y LLWYBR
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hefyd ar rai 0 gaeau pel-droed y
fro. Ydach chi'n cofio tim
Llangollen yn dod iLanberis ers
talwm ac yn cwyno - ar 61colli'r
gem wrth gwrs - bod cae
Ffordd Padam yn rhy fyr? Bu
raid yrnesryn y cae ac ail
chwarae'r gem. Son am helynt.
Ond doedd hwnnw yn ddim o'i
gymharu a'r miri diweddara
ynglyn a maint caeau pel-droed
y fro. Mae rheolau newydd yn
mynnu bod timau dan 11 oed yn
chwarae ar gaeau 0 60 medr 0
hyd, efo gels bach (fedra i yn fy
myw a chofio'r mesuriadau).
Dydi pob tim ddim wedi 11wyddo
i leihau eu caeau eto, ac mae
ffendio £300 i brynu set 0 gols
bach mewn bocs del yn dipyn 0
broblem i ambell glwbl! Ac felly,
yn naturiol ddigon, mae ambel1
gem wedi cael ei chwarae ar
gaeau 70 a 80 medr 0 hyd hefo
goliau sydd droedfcdd neu ddwy,
neu hyd yn oed dair, yn lletach.
Ond beth ydi'r ots meddech chi?
Son am blant dan 11 oed ydan
ni, Mater 0 hwyl a mwynhad
ydi'r cyfan. Ond mae ambell
glwb yn gwneud SWIl, ac yn
rnynnu bod gem au yn cael eu
hail-chwarae am fod eu tim nhw
wedi digwydd colli ar gae oedd
ychydig yn rhy hir hefo gels
ychydig yn rhy uchel.

B EL (0248)67 51
(Hefyd yag Ngb8rrig-,-dnlcUOD a'r Ga8rw8D, MaD)
A ydych yn ystyried newid eich car 0 fewn y flwyddyn
nesaf? Ystyriwch y ffeithiau hyn:
1. Mae tri-chwarter y ceir newydd a galff eu gwerthu ym

Mhrydam yn colli rhwng 25% a 30% o'u gwerth erbyn eu bod
yn naw mis oed.

2. Mae cwmniau mawr a chwmniau Iesio a 11091yn derbyn
oddeutu 25% 0 ddisgownt wrth brynu eu ceir ac felly mae'r
cerbydau hyn yn dod ar y farchnad am bnsiau isel ac fel arfer
mewn cyflwr rhagorol wed! cael eu cynnal a'u cadw heb
ystyried costau.

3. Mae gennym brofiad 0 40 mlynedd yn prynu a gwerthu cell
ail-law ao rydym, ar gyfartaledd, yn trafaeho milo filltiroedd
bob wythnos yn ohwilio am y bargeinion gorau er mwyn eu
cynnig i bob] Gwynedd ar elw sydd fel arfer 0 gwmpas 5%
o'r pris.

'Cafodd dyn ei lofruddio yn
Abertawe heddiw ... DI DI, DI
DI DI DI . . . Mae dyn yn y
ddalfa yng Ngaerdydd wedi ei
gyhuddo 0 anafu tri phensiynwr
yng Nghaerdydd ... DY RYM,
DY RYM, DY RYM ... Mae
adroddiadau yn dod i law bod
awyren wedi ffrwydro yn yr awyr
a bod yr holl deithwyr wedi eu
lladd ... LA LA LA lAH, LA
LA LA 1AH ... Mae'r rhyfel yn
parhau a miloedd wedi eu
gwneud yn ddigaruef ... 000,
IEEEEE!'

Deudwch imi, oes yna rywun
yn gallu cymryd bwletinau
newyddion hwyr y nos Radio
Cymru 0 ddifri? Oes raid cael yr
holl sWn yn gefndir i'r bwletinau
hyn? Fedra i yn fy myw a gweld
pam bod raid cael bar neu ddau
o gerddoriaeth ysgafn rhwng pob
pennawd neu stori. Mac yna
rywbeth chwithig mewn clywed
am lofruddiaeth, trais, daear
gryn, newyn a rhyfel a'r cyfan yn
cael ei adrodd igyfeiliant miwsig
llon, cynhyrfus. Rywsut neu'i
gilydd mae dioddefaint pobol yn
cael ei fychanu a'i ddibrisio. Ydi
o'n ormod i ddisgwyl i wasanaeth
radio cenedlaethol gyflwyno
bwletin newvddion call a•

chyfrifol am ddeg o'r gloch }'
nos? Pam fod rhaid cael y fath
swn yn }' cefndir?

Swn C\\1'nO sydd i'w glywed

Cefnogwch Fusnesau Lleol

SCNAM SWN
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BYSIAU ARFON
LLANRUG

(Eric Morris)
Ffcn: Caernarfon 675175 a 677858

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

Y LLAW SY'N SIGLO'R CRUD Seindorf Arian Llanrug. ArfonaMeirionypethdiwethaf
Llywyddwyd y nos on gan y 0 bopeth y byddai i chwarelwyr

gan Selwyn Pritchard, Llanberis ~~~~,edi:!O~e~7t~:~~~:.~; ~C~~;l]d~:~~no fyddai 'listio at
cyf1wynwyd y siaradwyr gwadd Erbyn mis Chwefror 1915

RECRIWTIO YN LLANBERIS A'R CYLCH i'r gynulleidfa. 'Roedd yrun peth roedddorau brwdfrydedd ruag at

(1914 191 6) yn digwydd ym Methesda a y Rhyfel wedi eu hagor ac roedd
- Nant Ffrancon hefyd. Y neges IIy anw wedi cyrraedd Uanberis

Ar adegau gaDsgwennuerthygl arwain at godi gwrychyn oedd cael ieuenctid y fro i neidio a'r cylch. Roedd hyd yn oed
rhai pobI gan beri iddynt wylltio'n gaclwm wrth i'r adwy drwy ymuno a'r fyddin. plant Ysgol Dolbadarn, sefysgol
anghytuno hefo rhai sylwadau a welir yng nghynnwys Ond ar ddiwedd y cyfarfod y pentref, wedi eu rhoi ar waith
yr erthygl honno. Nid dyna fy mwriad yn sicr ond yn dywedir mai ychydig iawn 0 i ysgwyddo rhyw gymaint ar
h h awydd ymuno oedd gan y bobl bwysau y Rhyfel.
ytrac ceisio crynhoi tipyn 0 hanes a chefndir testun ifanc. Ym mroydd y chwareli yn (I'tu barhau)

se~i~ia~, sefr~ri~o, ach~~o'r~i~aur----------------------~
hanesyddol fel ac yr oeddynt ar y pryd,

Trwy gyfnod y Rhyfel Mawr manteisiai ar bob cyfle i greu
bu drwg deimlad rhwng pobl a'i cyffro drwy ysgrifennu enhyglau
gilydd. Credai llawer bod achos bachog i'r wasg gan ddatgan ei
dros ryfela yn gyfiawn, trai eraill safbwyntiau heddychol.
roedd trin y cledd yn erbyn cyd- 'Roedd ei feirniadaeth 0 bobl
ddyn yn anfoesol a gwrth- dros eu hanner cant oed yn hallt
Gristnogol. Credai eraill wedyn a llym gao iddynt annog bechgyn
rnai pwrpas y Rhyfel oedd i lenwi ifanc i ymuno a'r fyddin. 'Roedd
coffrau y cyfoethog a'r prysur bod yn heddychwr yn destun
bwysig. Ym myd crefydd roedd gwarth a gwawd, fel y profodd
cryn anghyruno befyd. Ers peth cannoedd a safai eu prawf
amser roedd yr Eglwys Babyddol gerbron llysoedd milwrol am
ac Eglwys Lloegr yn cefnogi wnbwynebu ymgyrch y Rhyfel.
ymgyrch y Rhyfel, ond capelwyr Ceisiodd y fyddin saethu nifer
oedd y rhan fwyaf o'r Cymry yn ohonynt gan eu dedfrydu fel
ystod y cyfnod yma. Dryslyd ac 'llwfrgwn' am eu bod yn gwrthod
ansicr oedd teimladau pobl pan ymladd. Yn ystod y cyfnod yma
welsant rhai arweinyddion yr daeth rhai yn enwog iawn wedyn.
Efengyl yn ysgwyddo ymgyrch y Un oedd David James Jones 0
Rhyfel gan bregethu ledled Bontardawe, a adnabyddir
Cymru dros 'gyfiawnder', gyda'r heddiw fel Gwenallt - un 0
byrdwn nad oedd 'colli feirdd amlycaf Cyrnru. Bu efyn
cenhedlaeth gyfan yn ddim 0 bris garcharor rhwng 1917 a 1918
i''w dalu dros gael gwell oherwydd ei ddaliadau
dynoliaeth a r y diwedd'. crefyddol.
Apwyntiwyd rhai gweinidogion Llugoer iawn oedd ymateb
yn gaplaniaid i'r fyddin a mynd chwarelwyr Arfon i'r alwad yn
iFfrainc iofalu am 'les ysbrydol' nechrau'r Rhyfel, ond nid hawdd
y rnilwyr, er mai ychydig iawn 0 oedd Iladd ysbryd y cyffro a
effaith a gafodd hyn i gyd. redrai fel twymyn ledled Ewrop.

Ond 'doedd pawb, wrth gwrs, 'Roedd recriwtio fel cyffur na
ddim yn cefnogi ymdrechion y allai nemor neb ei wrthsefyll.
Rbyfel. Un o'r gwrthwynebwyr Teimlai pawb bod yo rhaid
amlycaf oedd y Parchedig John brysio rhag ofn i'r Rhyfel ddod
Puleston Jones, y pregethwr dall, i ben yn rhy sydyn. A dyna'r
a fu'n weinidog ym Mangor, camgymeriad mawr. Parhaodd
Dinbych, Dinorwig, ac hefyd ym am bedair blynedd hir a blin.
Mhwilheli 0 1907 byd 1918. Ond beth am ardaI Llanberis
Heddychwr oedd Puleston a a'r cyIch? Ar nos Fercher,
safodd yn gadarn dros ei Rhagfyr 22, 1914 cynhaliwyd
ddaliadau, ac oherwydd hyn cyfarfod cyhoeddus yng NghapeJ
cafodd amser pur annodd yn un Coch er cvmell ieuenctid \T ardal• •
o eglwysi cryfaf Cymru, Eglwys i vmuno a'r fvddin. Yr oedd v
Penmount, Pwllheli. Meddai ar capel yn orlawn a chanwyd o'r
feddwl treiddgar a miniog, a pentref i fyny hyd at }' capel gan
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Gwasanaeth
Ff6n 24 awr

LLANBERIS 870545

OSMOND SHAW
DEINIOLEN

Gwella: Da deall fod Mr Emyr
Tomos, Tanycae, a Mrs Nan
Humphreys, Pant Bryngwyn, yn
gwella ar 01 triniaeth yn yr ysbyty.
Brysiwch wella. Bu Mrs Megan

~

~ TAN Y COED..._
Annwen Parry, Ael y Bryn

Ff6n: 872276

Aelodau Ysgol
Ddiolchgarwch.

Sui y Cysegr gyda'u hathrawon adeg yr lNyl

9

Cefnogwch
ein

Hysbysebwyr

Camera yng ngofal John Pritchard
Cilfynydd, Llanberis. Ff6n: 872390
Dioleh: Dymuna Dilys Jones, Cytir,
ddiolch I'W theulu, ffrindiau a
chymdogion am y cardiau, ffrwythau
a blodau a'r galwadau ffon a
dderbyniodd tr a'n wael yn
ddiweddar. Diolch hefyd i staff Ward
Hebog, Ysbyty Gwynedd am eu
caredigrwydd a'u gofal.
Cymdeithas y Chwiorydd: Daeth
aelodau'r Gymdeithas at ei gilydd r'r
Festri, nos lau, Hydref 6ed, i
gyfarfod olaf y tymor am eleru.
Estynnwyd croeso i bawb gan y
Llywydd, Mrs l. P. Roberts-Williams,
a chymerwyd at y rhannau arweiniol
gan Mrs Jennie Hughes. Sylfaenodd
ei myfyrdod ar 'Nyl y Diolchgarwch.
Gwr gwadd y noson oedd Mr Robert
Williams, Deiniolen, a chafwyd
atqofion diddorol ganddo am y
cysylltiad fu ganddo ef a Brynrefail
tra'n ddisgybl yn yr Ysgol Ramadeg
ac am brofiadau cofiadwy yn y
gwahanol alwedigaethau bu'n ei
dilyn cyn cloi ei sgwrs ar y testun
'Breuddwydio'. Diolchwyd iddo gan
Mrs Ifanwy Jones.Paratowyd y
baned gan Mrs Gwyneth Evans a
Mrs Betty Owen.

Edrvchrr ymlaen i ailymgynnull yn
Ebrill 1995 ae etholwyd y
swyddogion canlynol ar gyfer y
tymor newydd - Llywydd: Mrs
Ifanwy Jones; Ysgritennydd: Mrs
Jennie Hughes; Trysorydd: Mrs Elen
George.
Sefydliad y Merched: Nos Lun,
Hydref 17eg, bu cvtartvddrad o'r
gangen leal yn y Festri dan
Iywyddiaeth Mrs Pat Jones.
Tr euliwvd noson ddifyr yng
nghwmni Heather Lowe o'r Fachwen
yn arddangos gwaith paentio ar
sidan Cafodd yr aelodau 9yfle i greu
enqhrarttt ddeniadol ar y cvd. Verna
Jones a Gwawr Morris drefnodd y
baned ac enillwyd 9wobr y mrs.
rhoddedig gan Mrs Dwynwen
Williams, gan Mrs Eleanor Wllhams.

Bydd y cyfarfyddiad nesaf ar
Dachwedd 21ain pryd y cvnhehr y
Cyfarfod Blynyddol .

-
BRYNREFAIL

r-.
Mrs Lowr! Prys Roberts-Williams
Godre'r Coed. FfOn: 870580

ffrwythau a lIysiau i'r gwasanaeth
Diolchgarwch yn Ysgol Sui y Cysegr
eleni fe wnaed casgliad at Gronta
Haematoleg Ysbvtv Gwynedd, ac fe
gasglwyd £119.

Nos SuI, Hydref 16. cynhaliwyd
gwasanaeth gan athrawon yr Ysgol
Sui a chymerwyd rhan gan eraill yng
ngwasanethau prynhawn a nos Lun.

Cynhaliwyd gwasanaeth
Diolchgarweh ym Methel ar fore Sui,
Hydref 16, ac yn Saron am 2 o'r
gloch yr un diwrnod,
Y Neuadd Goffa: Siomedig iawn
oedd y nifer ddaeth i gyfarfod
blynyddol y Neuadd ond yn y
cyfarfod fe etholwyd Mr Goronwy
Jones, Glan Gors. yn gadeirydd ac
yn dilvn ymddiswyddiad Mrs Olwen
Williams etholwyd Mrs Nan Owen yn
ysgrifennyddes. Penderfynwyd
anfon lIythyr i Mrs Williams i ddiolch
iddi am ei gwasanaeth dros y
blynyddoedd. Cafwyd adroddiad
ariannol gan y trysorydd, Mr
lorwerth Williams.

Yn y cyfarfod trafodwyd cwyn a
dderbyniwyd ynglyn a pareto ceir yn
fler 0 gwmpas y fynedfa i'r Neuadd
gan rwystro mynediad i eraill.

Cynhelir Disgo Calan Gaeaf yn y
Neuadd ar nos Wener, Hydref 28, a
threfnwyd i gynnal gweithgareddau
cymdeithasol rheolaidd yn y dyfodol
o dan nawdd Pwyllgor y Neuadd neu
gymdeithasau eraill.

Williams, Dwyfor, hefyd yn yr
ysbyty'n ddiweddar a dymunwn
wellhad buan iddi hithau; ac i unrhyw
un arall sy'n wael yn yr ardal.
Bedydd: Ar Hydref 2il bedyddiwyd
Rebecca Ellen, ail ferch Gary a Carol
Wynne, Gilfach, yng Nghapel
Tanycoed. Y Parchg Merfyn Jones
oedd yn gwasanaethu a Mr Gareth
Wyn Jones wrth yr organ.

arddangosfa Celf a Chrefft ar nos
Fercher, Tachwedd 2il. Dawnsio
disgo a dawnsio gwerin ar nos lau
gyda'r Eisteddfod ei hun ar nos
Wener, Tachwedd 4,
Yr Ysgol: Fore Gwener, Hydref 21,
cynhaliwyd gwasanaeth Diolch
garwch yn yr Ysgol. Dosbarth Mrs
L, P. Roberts-Williams oedd yn
cymeryd rhan. Fel rhan 0' r
gwasanaeth bu casgliad tuag at
brynu offer addysgol i Ward y Plant
yn Ysbyty Gwynedd.
Yn ystod y mis bu plant blwyddyn

6 yn ymweld a Stiwdio Barcud yng
Nghaernarfon. Ysgrifennodd Sonia
Collins lvthvr at Alwyn Sian,
Cyflwynydd 'Bacha'i O'ma' yn
dweud gymaint y mae'n mwynhau
y rhaglen. Yn dilyn hyn
ymddangosodd Sonia ar raglen Uned
5 yng nghwmni Alwyn Sion mewn
eltem 'Bachu'n Ddall' gyda Owain
Sian hefyd yn un c'r 'cystadleuwyr'.

Croeso yn 01 i Mr Ian Pierce, y
prifathro, wedi iddo dderbyn
triniaeth yn yr ysbyty yn ystod y mls.
Diolchgarwch: Yn hytrach na dod a

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

bensiynwyr, myfyrwyr a
phlant ysgol

N
A

Mrs Eirianwen Pritchard a Gerwyn.
Llongyfarchiadau i Mrs Eirianwen
Pritchard, 1 Bro Rhos, ar gyrraedd ei
phen-blwydd yn 80 oed ar yr 1 1eg
o Dachwedd. Ym mis Awst daeth
dathliad arall i'w rhan pan enillodd ei
wyr, Dr Gerwyn Williams, goron
Eisteddfod Genedlaethol Nedd a'r
Cyffiniau.
Clwb 200 y Neuadd: Enillwyr
gwobrau mis Medi - £20: Gwyndaf
Jones, Ty Gwyn (203); £10: Mair
Price, 5 Tan-y-ffordd (49); £5 yr un
i: Ellech Morris, Fachell (26); Huw
Williams, Cefn Gwyn (69); Keith
Price, Y Dderwen (88); Iris Roberts,
Cefn Cynrig (36); Ivy Wright, 2 Tan
y-buarth (173); Phyllis Owen, 18
Cremlyn (119); Aneurin Jones, Glan
Gars (27); June Jones, 5 Bro Rhos
(186).
Llongyfarchiadau i Meilyr Emrys,
Cefn Cynrig, ar dderbyn tystysgrif
am y perfformiad gorau gyda Ysgol
Ddrama Glanaethwy. mewn
cystadleuaeth yn Neuadd y
Frenhines Elisabeth, tlundam,

Llongyfarchwn hefyd Ysgol
Glanaethwy, ac yn arbennig yr
aelodau 0 Fethel, ar ennill y wobr am
y perfformiad gorau yn y
gystadleuaeth.
Yr Eisteddfod: Erbyn hyn mae
dyddiad cau y cystadlaethau Lien a
Dawnsio wedi mynd heibio ond
atqoffir pawb 0 weithgareddau'r
Eisteddfod yr wythnos nesaf gyda

Camera yng ngofal Richard LI. Jones, 5 Y DdOI. FfOn: (0248) 670115

Geralnt Elis, Cilgeran. FfOn: Felinheli 670726

BETHEL



portffolio casgliad 0

emosiynau haf.
Ar 61 y tyInor dwi'n bwriadu

mynd i grwydro Sisili am
bythefnos neu dair wythnos. Owi
wir angen amser i ymlacio. Dim
ffordd well na chrwydro
harddweh yr ynys gyda'r camera
a'r treipod. Yn foddus mae
Salvo, yr athro notio, wedi addo
dangos tipyn o'r ynys i mi.
Ar 61 gwario pob ceiniog fe

fydd hi'n adeg pacio'r kammor a
throi am Eryri!

Ciao e Arrivederci!

Yn nechrau Medi bu farw hen gyfaill
a'i wreiddiau yn nwfn yn ardal
chwarel Dinorwig ond a'i gartref yng
Nghanada ers 1954.
Ganed John Williams a'i frawd,

Frazer) yn Lushai (Mizo bellaeh) lle
roedd eu rhieni yn genhadon. Ganed
y Parch John Williams, eu tad, yng
Nghwm-y-glo, cyn symud yn ifanc
i Ddinorwig; a Mrs Williams eu
mam, ym Mhenisarwaun.
Wedi gadael India yrnsefydlodd ~.

rhieni yn Uundain ae anfonwyd
John J ysgol breifat yn Nolgellau am
tua phedair blynedd. Aeth ir
Brifysgol yn Rhydychen gan raddio
mewn Athroniaeth, Ffiseg ae
Eeonomeg, a rnwynhau ei hun yng
nghwrnni Cymry ifane, megis loan
Bowen Rees, yng Nghyrndeithas
Dafydd ap Gwilym.
Yn nechrau'r 50au byddai'n dod

ar ei wyliau at berthnasau yn
Neiniolen a Dinorwig, sefMr a Mrs
John Griffith (lac Penlan) a Jennie
a John Griffiths, Ty'n y Bigil,
Dinorwig (roedd Jennie Griffiths yn
ehwaer i'w dad). Dyna'r trO cyntaf
inni gyfarfod ae rwy'n eofio inti
Iwyddo idanio'i ddiddordeb rnewn
darllen llyfrau Cymraeg rnegis rhai
T. Rowland Hughes ac yn achos
rhyddid Cymru drwy Blaid Cymru.
Wedi graddio, penderfynodd John

ymfudo i Ganada a mynd i fyd
busnes gan arbenigo fel
dadansoddwr systemau mewn
ewmni eemegol a chwmni
telathrebu. Maes 0 law trodd at
lyfrgellyddiaeth gan ennill gradd
Meisu mewn Gwyddor
Uyfrgellyddiaeth ym Mhrifysgol

Metrill, ond gan ddefnyddio'r un
sgiliau ag a ddefnyddiai mewn
diwydiant. Roeddem yn ysgrifennu'n
gyson at ein gilkydd a byddai John
yn archebu Ilyfrau a chylchgronau
Cymraeg yn rheolaidd. Gwn iddo
adael ar ei 01lyfrgell fawr 0 lyfrau a
chasetiau Cymracg a llyfrau ar
ddwyieithrwydd.
Byddai John yn cyfrannu'n gyson

ae yn hael at Blaid Cymru a
Chymdeithas yr Iaith ac yn dilyn
datblygiadau yng Nghymru yn
fanwl. Pan garcharwyd Dafydd lwan
yn neehrau'r 70au arweiniodd John
orymdaith brotest drwy brif stryd
Montreal at Lysgenhadaeth Prydain
gyda'r Ddraig Goch ar y blaen, wrth
g\\'1'S. Bu dau barti 0 athrawon a
swyddogion addysg 0 Wynedd a
Chlwyd yng Nghanada ym 1982 ae
1983 a ehawsom groeso twymgalon
ganddo fo a'i deulu ac nid oedd dim
yn ormod ganddo 'j wneud i
hwyluso'r trefniadau.
Byddai'n dod eirosodd ar wyliau

o eiro i dro ac ni roddai ddim mwy
o bleser iddo na mynd 0 dy i dy yn
ardal Cwm-y-glo gan recordio
atgofion hen bobl; a gv..niddo wneud
hynny yn Poultney, Vermont, hefyd.
Bu John druan imewn ae allan o'r

ysbytyyn ystod y flwyddyn neu ddwy
ddiwethaf a thrist oedd clywed am
ei farw, yn 64 oed, ar Few 6ed -
'M wyaf garw marw ymhell'.
Gedy briod, Simone, a phedwar 0

blant a phump 0 wyrion yng
Nghanada; dau frawd, Dr Frazer
Williams, Sale) ac Eilian Williams,
Pontypridd, a chwaer, Mrs HeuJwen
Jones, Yr Wyddgrug.

Ar ddiwedd ertbygl goffa yn ei
golofn wythnosol 'Tremion' yn Y
Cytnro fis yn 01 fe ysgrifcnnodd Dr
Tudur Jones fel hyn:

'Byddwn yn son am "wneud
ffrindiau". Nid gwneud ffnndiau y
byddwn ond eu eael.

'Rhoddion yd}'Ilt.
'Mae'r e\vbl, fel y bydd y

diwinyddion yn dweud, 0 ras.
cA'r trysorau gwerthfawroeaf a

feddwn In.V nid y pethau yr ydym yn
eu prynu, ond y pethau a roddir inni,
heb eu haeddu a heb eu disgwyl. Nl
el11rrhoi pns ar ffrindiau, dim ond
diolch 0 gal~n amdanynt.'
Dyna paham y mae hi mor anodd

ysgrifennu 'y diweddar' 0 flaen enw
f)' nghyfaill JohnWilliams, Montreal.

DAFYDD ORWIG

MWYAF GARW MARW YMHELL

)

'flash' yn goleuo bron pob wyneb
hapus a bywiog.

Unwaith yr wytbnos mae sioe
y cwsmeriaid - y nhw ydi'r ser
am y noson. Fel rheol mae nhw'n
acio/rneimio 'Grease' gyda'r
cymeriadau mwya digrif a siapus
yn actio John Travolta ac Olivia
Newton-John. Rhaid cael llun 0

bawb 0 grWp John Travolta I'r
genod porn porn sy'n bowndian
ar draws y llwyfan.

Nos Iau ydi'r noson brysuraf
i mi - hon ydi'r Serata
Eglegante ' - pawb wedi gwisgo
yn grand o'u co yn yr ristorante
yn ei Arrnanis, Versacci a'i
Gucci. Fy joban i,yn fy Oxfarns,
a Pietro ydi erwydro'r byrddau
yn tynnu lluniau y cwplau yn cael
amser da. Awran aral1 0 waith
ealed yn clician tua 6500 bobol.
Wedyn yn syth i'r gegin 0 ofyn
am blatiad 0 pasta - sglaffio
hwnnw ilawr. Pietro yn mynd yn
syth i'r gwerthiant a finna
drosodd i'r theatr idynnu lluniau
sioe y plant - 'Aladdin a'i
garped hud' gan ddangos
diwylliannau 0 bedwar ban byd
- tua 50-60 0 blant yn eu
costiwrn lliwgar ydi'r ser.

Rhaid manteisio ar yr
achlysuron yma a thynnu cyn
gymaint 0 luniau a sy'n bosib.
Pob 4-5 eiliad, yr amser i
adnewyddu'r flach, mae'r
'shutter' yn agor a chau. Mewn
harmer awr 0 sioe rwvn rvnnu• •
tua 200 0 luniau ae yn 11wyddo
i werthu canran dda ohonvnt.~

Tra dwi'n gneud pres peint mae
Signor Oall Aequa yn estyn y
sach, ei lygaid yn goleuo wrth
afael yn y miliynau 0 lira.

Rwy'n cael amser difyr yma
gyda chriw ifanc a bywiog ac yn
dod i adnabod a gwneud
ffrindiau gyda phobol newydd
bob wythnos. Nid yr arian sy'n
bwysig i mi yrna, ond y profiad
ffotograffiaeth. Bod mewn
gwahanol sefyllfaoedd gyda
phobol a dysgu a deall sut i
ddelio gyda'r gwrthrych sydd
o'm blaen. Megis dwi ar Ian y
rnor, yn y theatr, yn y Mini Club,
mynd 0 amgylch y ristorante,
mae fy hyder a'rn dealltwriaeth
o sut i ddelio gyda phobol mewn
ffordd naturiol a phroffesiynol ~------------------------~wedi datblygu yn enfawr. Yn y
dechrau roeddwn braidd yn swil
wrth dynnu Iluniau pobol -
rWan mae'r hyder i'w weld.

Caf fantais fawr arall hefyd.
Tra bod Sig Dall Aequa 0

Torino yn manteisio ar ein
gwaith caled wrth dalu cnau,
rwyf fi yn cael tynnu lluniau mwy
creadigol ar fy liwt fy hun -
profi technegau gwahanol gyda'r
camera - creu prosiectau imi fy
hun. Dydy'r 'negs' gorau ddim
yn diweddu yn ei archifdy, ond
byddant yn rhan bwysig o'm

Tua deg o'r gloch bob nos
mae'r sio yn dechrau yn y theatr
awyr agored. Mae staff yr
'Equipe' yn actio cabaret, dweud
jces, ae ati. Adcg i dynnu
lluniau'r plant a'r rhieni yn
chwerthin a chlapio yn y
gynulleidfa. Ar ddiwedd pob sioe
mae pawb yn codi i ganu a
dawnsio can Valtur ae mae'r
10
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FORMAGGIO Per Favore
(All ran hanes Gai Williams 0
Ddeiniolen yn gweithio fel
tfotograffydd yo yr Eidal.)

Pythefnos yn 61 roedd
Riccardo Ferri yma. Pwy?
rnedda' chi. Riccardo Ferri)
chwaraewr enwog Inter Milan.
Fe gyrunodd i chwarae yn nhim
y cwsrneriaid chware teg iddo.
Unwaith roedd rhywun yo agos
ato ar y cae ... clic, clic, clic ...
y Canon ar 'overtime' -lluniau
sydd yn gwerthu yn dda. Erbyn
y noson honno roedd Ric wedi
cael llond bol ar 61 i'r mamau a'r
tadau ei hasio i dynnu Ilun
gyda'u plantos ... roedd yntau
ar ei wyliau hefyd! Un fIafr
ddiwetha - llun efo'r co 0

Odeiniolen - Si, Va Bene!

Ambell wythnos bydd yr
Equipe - y staff adloniant - yn
trefnu gemau Olympaidd gan
rannu y cwsmeriaid ibedwar tim
neu 'wledydd'. Mae'r gemau yn
para trwy'r dydd hyd at y
diweddglo gyda phel-droed y
merched. Mae'n hawdd tynnu
Iluniau yma achos mae'r ddau
dim mewn bwndel anrhefnus
rownd y bel gan symud 0 un ochr
o'r cae i'r llall fel casgliad 0

forgrug yo cario brigyn. Mae'n
sioe 11awn digrifwch ae emosiwn.

Gyda'r nos cyn, neu ar 61,
swper mae'r cwsmeriaid yn nol
eu lluniau a archebwyd yn y
bore. Bob diwmod pedwar awr
o werthiant, arehebu a
dosbarthu, gyda digon 0 gwyno
- lluniau rhy glir neu rhy
dywyll, Mwy 0 waith i'r hen
Pietro.

Fe werthir rhwng 400 a 500 0
luniau bob wythnos. Gan gysidro
bod cwmni Oall Acqua wedi
ennill cytundeb i fod yn
ffotograffwyr ym mhob pentref
Valtur maent yn gwneud paced
a hanner bob wythnos. Rydym ni
hyd yn oed yn gorfod wanglo y
llyfrau cyfrifon er mwyn peidio
talu gormod 0 dreth. Bob mis
maent yn gyrru rhestr gwenhiant
i ni. Fel pob Eidalwr rnae'n trio
pob tric i osgoi anrhegu ei arian
i'r lladron sy'n l1ywodraethu. Go
wir, yma mae'r Uywodraeth yn
lladrata. Y fantais i ni, heb son
am y protiad, ydi'r Ilety a'r bwyd
am ddim. Rwy'n gwario y nesa
i ddim 0 'mhres fy hun - ond
ambel i bapur newydd) coffi a
chwrw ciami.
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Emyr Jones
PLYMAR A PHEIRIANNYDD

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

Caernarfon 673513

Tom Roberts a fu farw yn
ddiweddar yn Sydney, A wstralta.
Iwan yn nhafarn Penbont ar nos
Fercher, 9 Taehwedd, a'r elw at yr
un gronfa. Cofiwch gefnogi.
Newyddion 0" Ysgol Gynradd: Aeth
Blwyddyn 5 ar danh dilyn afon o'r
mynydd i lawr r'r Cei yng
Nghaernarfon fel rhan O'U them a
'Dwr'. Cawsant fore wrth eu bodd
yn arsylwi ae yn dysgu am eu bro.

Mynychodd BI. 5 a 6 gyrsiau
arbrof gwyddoniaeth a thechnoleg
ar drydan yn y Coleg Normal
Noddwyd y gwrs gan Telecom a
MANWEB.

Nos lau, Hydref 20, cynhaliwyd
Noson Goffi er budd Steffan.
Cawsom noson ardderchog gyda
chyfanswm 0 £1,640. Oiolch i bawb
am eu cefnogaeth. Diolch i blant yr
ysgol hefyd gyfrannodd £35 o'u
harlan a enrllwyd yn yr eisteddfod
bentref • Steffan; a bore Gwener fe
gasglwyd £84 yng ngwasanaeth
Diolehgarweh yr Ysgol.

Mae tymor yr Urdd wedi
ailddeehrau unwarth eto. Cafwyd
dau gyfarfod eisoes - Gernau Potes
a Bingo. Bydd noson 0 dan gwyllt ar
Daehwedd 7, yn rhad ae am ddim i'r
aelodau a 25c i blant eraill. Ni
ehaniateir i blant ddod s'u tan gwyllt
eu hunain.

Ar Dachwedd 3, am 7 o'r gloeh,
bydd Sioe Ffasiwn yn neuadd Ysgol
Brynrefail wedi el threfnu gan
Ffriodrau'r Vsgol. Pris rnvnedrad yn
£1.
Entllwyr Clwb Cyfeillion am fis

Hydref 1, Eman Howells, 15 Stad
Garnedd, Star, M6n; 2, Bethan Rhian
Williams, 20 Nant y Glyn; 3,
Llywelyn Williams, Swn y Gwynt; 4,
Mai Davies, Bodawel; 5, Sharon
Blanchard, Dolwen.
Mae canlyniadau "awn Eisteddfod

Bentref Llanrug j'w gweld ar dudalen
18.

Marw yn Awstralia: Ar Hydref 6 bu
farw yn ei gartref yn Sydney, yn 90
oed, Tom Roberts (twm Ty 'Rardd,
Llanrug). Aeth i Awstralia yn un ar
hugain oed, yn 1925, gyda WII
Williams, Chwarel Goeh, Dinorwig,
a Howell Jones, Llanrug (brawd Mrs
Hanna Dora Jones, gynt 0 Fryn
Coch, ae yn awr 0 Llys Eiddon). Aeth
y tri i weithio i Chwarel y
Goulbourne, gyda lIawer eraill 0 ardal
Nantlle a Thal-y-sarn. Byddai Tom yn
ymweld a Chymru, ac a Llanrug, yn
amI, a thra parhaodd ei ieehyd. Yn
Awstralia priododd a Marie Jones 0
Abereynon. Cyfarlu'r ddau yn y
Capel Cymraeg yn Sydney.
Gadawodd ar et 61 un mab a thair
merch, Trefor, Gwyneth, Shirley a
Glenys. Cynhaliwyd y gwasanaeth
angladdol yn Amlosgfa Sutherland.
Marwolaeth: Ar Fedi 29 bu farw Mrs
C E. Roberts, Hedsor Villa, Llanrug,
yn 98 oed. Fe'l ganwyd yn Efail
Newydd, Pontrhythallt a threullodd
rhai 0 flynyddoedd ei phlentyndod
yng Nghwm-y·glo cyn setlo gyda'i
thelu yn Hedsor Villa.

Hi oedd aelod hynaf Capel y Rhos
abu' n aelod ffyddlon 0 eglwysi'r
Glasgoed ae yna Pontrhvthatlt ar hyd
ei hoes. Adroddai'n ami lawn ei
hatqofion plentyn 0 gyfarfodydd
adeg Diwyglad 1904-05

Bu'n hvttorddi fel nyrs yn vsbvtv'r
'Royal Eye' ym Mancen on yn ystod
blynyddoedd y Rhytel Byd Cvntaf a
chotiai'r lIu 0 filwvr ifane a gludwyd
yno wedi eu dallu yn ffosydd Ffrainc.
Dychwelodd yn tuan wedi hynny i
Hedsor Villa, gadw ty i'w thad, y
diweodar John Morris Jones, pan
adawyd ef yn v..r gweddw, ac i fagu
el chwiorvdd .fanc. Priododd a
Griffith Roberts a bu fyw yn Hedsor
Villa hyd at fisoedd olaf el hoes.

Cydymdeimlwn a theulu Hedsor
Villa 011 yn eu profedigaeth 0 golll
marn. nain a hen nain annwy!.
Diolch: Dymuna teulu y ddiweddar
Mrs C. E. Roberts, Hedsor Villa,
ddatgan eu diolch drffuant i'r teulu,
ffrindiau a chymdogion am eu
eydymdeimlad a hwy yn eu
profedigaeth. Dioleh hefyd i' r
Parchediqtcn John Pritchard a James
Clarke am eu gwasanaeth ddydd yr
angladd.
Brysiwch wella Mr John Owen,
Penrhyn Bach, sydd wedi bod yn
Ysbyty Gwynedd am gyfnod, a
dymunwn adferiad buan iddo. Hefyd
dymunwn wellhad buan i'w chwaer,
Mrs Gwyneth Boyer sydd yn aros
gyda'i mherch, Nan Humphreys, yn
Nhanyeoed.
Noson Goffi: Cynhaliwyd Nosn
Goffi, nos Fawrth, 18 Hydref, yn yr
Ysgol Gvnradd I godi arian i anfon
Steffan Price Jones, Llys Eryri,
Ffordd yr Orsaf, i ganolfan arbenruq
yng Ngwlad yr Haf. Mae gan Steffan
anhawsterau ac anghenron arbennig
ac i gefnogi ei rieni I aros yn y
ganolfan yn achlysurol dros gyfnod
o flwyddyn fe drefnir
gweithgareddau ychwanegol yn
ystod y flwyddyn. Bu'r Noson Goffi
yn hynod 0 Iwyddiannus a gwnaed
elw 0 £1,640. Dymuna Aled, Bethan
a Steffan ddiolch 0 galon am
gefnogaeth i'r noson. Diolch yn
arbennig i brifathro a staff yr Ysgol
Gynradd; staff y gegin; ae i bawb am
eu gwasanaeth ar y noson; ae am y
rhoddion hael i'r raffl.

Dlolch yn fawr hefyd i Gwilym
Williams 0 Fethel a redodd yn ras
nodded'g Antur Waunfawr ae i'r
noddwyr am eu haelloni.

Bydd noson yng nghwmni Dafydd

Prisiau Cystadleuol - Gwaith Contract - Pell ac Agos

GWASANAETH TACSI
HURIO BWS MINI
B
Ffon: Caernarfon

Ceri Jones, enillydd Tfws yr ffane
yn EIsteddfod Bentref Llanrug.
8ydd qvvent: buddugol Ceri yn
ymddangos yn rhifyn nesaf yr Eco.

Eisteddfod Llanrug: Cynhellir y
Cyfarfod Blynyddol yn Festri
Pontrhythallt, nos Lun, Tachwedd
14, am 6.30 o'r gloch. Croeso
cynnes i bawb.
Llongyfarchiadau i Mr Thomas
Williams, Llys Erddon, a fydd yn
dathlu ei ben-b wydd yn 90 oed ar
y 5ed 0 Dachwedd. Mae John,
Menna a'r teulu j gyd yn dymuno
pen-blwydd hapus lawn iddo.
Profedigaethau: Trtst iawn oedd
clywed am farwolaeth Nigel
Kirkpatrick, 1 Rhos Rug, yn 26 oed,
wedt iddo frwydro mor galed yn
erbyn ei salwch. Derbyniodd
driniaethau am amser maith yn
Ysbyty Gwynedd a'r 'Royal' yn
Lerpwl ac fe fu ei deulu a'i ffrindiau
yn gymorth mawr iddo.

Roedd Nigel yn ofalwr am y
Sefydliad Coffa a'r Clwb Snwcer a
chymerai ei waith 0 ddifri. Bydd
coiled fawr ar ei 61 a thalwyd
teyrnged iddo yn 61y nifer 0 alarwyr
a oedd yn bresennol yn ei angladd.

Anfonwn ein cvdvrndetmlad
dwysaf i'w fam, Mrs Gertie
Kirkpatrick, ei fodryb a'l ewythr,
Cledwyn ac Elen Jones, Hafan Elan,
a'r teulu 011 yn eu profedigaeth.

Cymdymdeimlwn hefyd a Mrs
Gaynor Owen, Lllwedd, Ffordd Glan
moelyn a Mr Elfed Parry, Cwm-y-glo,
ar golli eu mam, Mrs Beryl Parry,
Hafan Elan. Broder 0 Gwm-y-glo
oedd Mrs Parry ond wedi eartrefu yn
Hafan Elan ers blynyddoedd bellach.
Bydd coiled fawr I'r teulu a'r
cymdogion a ffrindlau lIeol.

ENNILL TLWS
VR IFANC

Merched y Wawr: Cynhaliwyd
eyfarlod o'r gangen ar nos Fawrth,
Hydref 11eg, gyda Mrs Menna
Williams yn y gadair.

Treuliwyd noson hwyliog a difyr
iawn yn cael golwg ar 'hen bethau'
yng nghwmni D. Rogers Jones, er na
Iwyddwyd i ddatrys dirgelion pob un
o'r 'pethau' dan sylw. Bydd yr
aelodau yn flawer mwy gwybodus ac
yn fwy tebygol 0 werthfawrogi eu
easgliadau 0 hyn ymlaen gan fod
nifer ohonynt wedi cael syndod 0
ddeall gwerth rhai c 'r celfi a
ymddangowsai yn ddibwys. Un
wers werthfawr a ddysgwyd oedd
peldio a rhannu parau neu setiau 0
lestri, dodrefn a chelfi eraill, gan fod
hynny yn golygu gostyngiad
sylweddol yn eu gwerth. Diolchwyd
i Mr Rogers Jones gan Mrs Margaret
Parry yr Is-drysorydd.

Croesawyd Mrs Jennie Williams a
Mrs Gwladys M. Jones yn 01 i'r
gangen a dymunwyd iddynt Iwyr
adferiad iechyd.

Cydymdeimlwyd § Mrs Enid
Whiteside Thomas a Mrs Gwenda
Roberts yn eu profedigaethau 0 golll
chwaer a nain.

Gwnaed apel am rai i sgwrsio a'r
dysgwyr mewn Vsgol Sadwrn sydd
j'w chynnal ym Maesinela,
Caernarfon, ddydd Sadwrn,
Tachwedd 5ed.

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar
Dachwedd 8fed gyda Angela, 0 siop
Peris Jones, yn dangos sut i goluro.
Plaid Cymru: Daeth tyrla dda i weld
perfformiad Cwmni Bara Caws 0
ddrama John Glyn, 'Diana', nos
Fetcher. 12 Hydref. Trefnwyd y
noson gan gangen Llanrug 0 Blaid
Cymru. Enillydd y raffl oedd Mrs
Doris Mulheim, Caeathro.

Bydd y cyfarfod nesaf yng
Nghanolfan Gymuned Penisarwaun,
nos Fercher, Tachwedd 9, am 7.730
o'r gloch. Edrychwn ymlaen i glywed
y Barnwr Dew! Watkin Powell yn
annerch ar 'V Gyfraith - Cymru a
Chymraeg'. Mae croeso cynnes
iawn i bawb i'r cyfarfod.

Enillwyr y Clwb Cant am y trr mis
diwethaf - Awst: 1, Twrog Jones,
Caernarfon; 2, Mary Lloyd,
Caernarfon. Medi: 1, Betty Peris
Jones, Egryn Villa; 2, Mrs Jean
Walsh. Hydref: 1, Mrs J. E. Parry,
Morannedd; 2, Haf Morris.
Capel y Rhos: Cynhaliwyd cyfarfod
Diolchgarwch Cymdeithas y
Chwiorydd ar brynhawn lau, 27
Hydref. Bydd cyfarfod nesaf y
Gymdeithas ar nos lau, 24
Tachwedd, am 7 o'r gloch.

Camera yng ngofal Gwyndaf Hughes, Glasgoed. Ffon: 677263

Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn, Ff~n; 675384.

LLANRUG
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Roedd y gwaith adeiladu yn mynd

rbagddo yo hen chwarel Dinorwig,
a phciriannau trymion wrthi '0
cloddio'r twneli ar gyfer yr orsaf
drydan. O'r 1,2000 weithwyr ar y
safle honnai'r Bwrdd Canolog
Cynhyrcbu Trydan bod 89%
ohonynt yn weithwyr Heol.

Y,n In;s Tachwedd 1976 cyhoeddodd yr
Eco bod Cyngor CYlnuned Ua'lben's
wedz dod yn yrnddinedolwyr .}I les ar
Angaifa, Str)ld." Ffynnon. hen gartreJ
y lienor T. Rowland Hughes. Er
Inwytl tafu am adnewyddu'r ty, a
sefydlu ynddo amgueddfa 1 goffdu'r
lienor a'r waith, bwriedid lallsio apel
ge"edlae (hoi.

Mae'n amlwg bod clwyf yr acronym
wedi dechrau cydio nol yn y
saithdegau. Erbyn beddiw wnh
gwrs, mae'r byd addysg a'r byd
gwleidyddol yn llawn obonynt.
Ydach chj'o cofio MAGA? MAGA
oedd Mudiad Addysg Gyflawn
Arfon, a ffurfiwyd gan rieni a
charedigton Ysgolion Uwchradd
Brynrefaii, Dyffryn Nantlle a
Chaemarfon. Sefydlwyd y mudiad
er mwyn ymgyrcbu dros yr addysg
orau i blant yr ardaloedd hyn. Y
gobaith oedd sicrhau adnoddau ac
adeiladau o'r radd flaenaf i'r
ysgoJion, yn ogystal a sicrhau
addysg berthnasol i anghen.ion y
gymdeithas. Roedd cael yr addysg
honno drwy gyfrwn y Gymraeg yn
flaenoriaeth i'TMudJad, a bwriedid
ymgyrchu dros gael rhagor 0

bynciau wedi eu dysgu trwy
gyfrwng yr iaith.

Agorwyd y LOnnewydd heibio i bencref
Brynrefail, a hY'lny'n golygu bod pont
newydd dros yr afan ym Mhen Llyn.
Roedd yr hen bone wed, cael ei
defnyddw ers 150 0 fljITlyddoedd.
Rnedd yr olygfa 0 'r hen bonewrth gwrs
yn lin 0 'r rhai godidocaf yn yr ardal.
Er ",ar gwiblO heibio dros y Ion
newydd a w"awn heddiw, gellir
loeeran 0 hyd ar yr hen bone os

Ddeunaw mlynedd yn 01•••

Cefnogwch eln Hysbysebwyr

Dyma'r weddi a offrymwyd ar
ben yr Wyddfa a gyfansoddwyd
yn arbennig i'r achlysur gan
Ddeon Gwlad Arfon:
Diolch i Ti, 0 Dduw am y fraint a'r
wefr heddiw 0 'th addoli di ar ben
yr Wyddfa, y mynydd uchaf yng
Nghymru. I ben y mynydd hW11 y
daw miloedd 0 bobl bob bluiyddyn,
yn enwedig yl1 yr hal, a chaum ni
heddiui, ar y Sadwrn cyntaf hwn
o fis Medi, brofi rhamant a rhin y
lie arbennig hum. Fel y clywsom yn
}' darlleniad, y mae mynydd a
mynyddoedd wedi chuiarae rhan
bwysig yn yr Ysgrythurau, yn
hanes cenedl Israelgynt acyn hanes
yr Arglwydd Iesu a'i ddisgyblion.
o ben yr Wyddfa fel hyn fe welwn
o 'n cwmpas dy greadigaetn di. Fe
uielum dy hardduxh, a hynny am
filltiroedd i lawr at y glannau ac i
gyfeiriad Iwerddon ac ynysoedd
eraill.

Heddiw gallwn oll dduieud
gyda'r Salmydd ein bod ninnau
wedi 'dyrchafu ein llygaid i'r
mynyddoedd' ond yn fwy na
dyrchaju dod yma ar y copa i
ymfalchio yn dy greadigaeth. Boed
i bob cerddsor, pob teithiuir tren, a
phob dringwr, barchu'r Wyddfa a'i
chriui er mwyn i genedlaethau a
ddaw brofi y wefr a brofum ni.
Diolchum i ti am yr orig hon ar
gopa'r Wyddfa. Yn dy enw. Amen.

Mae cannoedd 0 blant Cymru wedi adrodd y pennill
uchod 0waith Selwyn Griffith mewn llu 0 eisteddfodau,
ac ar fore Sadwrn, 4Medi, daeth y penniU yn fyw i dros
gant ohonom wrth inni fynd i ben yr Wyddfa. Yr
achlysur oedd un 0 weithgareddau egnrol codi arian
aelodau Eglwys Sant Padarn Llanberis, er budd Apel y
tWr. Cynhelir digwyddiadau yn fisol gan y pwyllgor apel
a syniad ardderchog oedd trefnu i ddau dren gario criw
o bobl i gopa'r Wyddfa, gyda'r ape) yn elwa'n ariannol
trwy drefniant gyda chwmni lein bach yr Wyddfa.

Er fy mod wedi bod i ben yr
Wyddfa ar lawer achlysur ar
droed, dyma'r tro cyntaf imi fynd
yno ar y tren bach. BUm yn
gyfarwydd a'r Wyddfa erg fy
ngeni oherwydd gallwn ei gweld
yn glir o'm cartref yn Ninorwig.
Roeddwn hefyd yn gyfarwydd a
swn pwffian y tren bach, 0 fis
Ebrill hyd ganol mis Hydref,
wrth iddo bwffian ei ffordd ei
fyny'r mynydd mawr. Rhyfeddol
yn arnl y canfod fod pobl sydd
wedi byw yng nghysgod ambell
i fynydd heb erioed eu troedio,
heb son am gyrraedd y copa.
Faint 0 drigolion Llanberis a fu
ar ben yr Wyddfa; faint 0
drigolion Trefor a Uanaelhaearn
a fu ar ben Tre'r Ceiri; a faint 0
drigolion Dolgellau a fu ar Gader
Idris? Wrth drefnu taith fel hon
fe fanteisiodd llawer 0 bobl ar y
cyfle i fynd i gopa'r Wyddfa.

Wrth drefnu taith o'r fath ar
ddiwrnod penodol mae ffactor y
tywydd yn chwarae rhan bwysig.
Wedi ibawb ymgasglu yn stesion
y tren bach ar y bore Sad\\TYl
hwnnw roedd y glaw wedi peidio
ac roedd hyd at hanner }' fIordd
i ben yr Wyddfa yn glir. Ond
gwyddem oIl mai mwy 0 la\v
oedd i ddod, a hwnnw mae'n
debyg yn ein cyfarfod ar y copa.
Cafodd yr Esgob, ynghyd a
theulu 0 Galifomia a minnau,
adael ein ceir yng nghartref Mrs
Audrey Evans a'i phriod yn rhif
2 Bryniau Gerddi, Llanberis, sef
tafliad carreg o'r stesion.
Ar 61 cyfarfod hwn a'r Ilall,

gyda'r Esgob yn cyfarfod a Mr
Derek Rogerson, rheolwr
Rheilffordd yr Wyddfa, dyma
eistedd i lawr yng ngherbyd y
tren a oedd i gychwyn rai
munudau wedi deg. Er mai 0
blwyf Llanberis yr oedd y
mwyafrif o'r teithwyr roedd yn
rai wedi ymuno 0 blwyfi eraill yn
yr esgobaeth. Ymysg y eeithwyr
hefyd roedd gohebydd y Daily
Telegraph ac Emlyn Lewis, un 0
ohebwyr Radio Cymru.
o ran tywydd roedd rhan

gyntaf y daith yn iawn. Roedd
modd gweld ardaloedd y dyffryn
yn glir ac roedd y rhaeadr nid
nepeU o'r stesion yn olygfa werth
12

Tren bach yr Wyddfa'n pwffian
I fyny'r mynydd mawr,

Gao ddringo'n araf, araf,
l'r cope ytnben awr.

'A MYND A HWY I FYNYDD UCHEL'

YParchetfig Jdris Thomas, Tretor, yn son am fore Sadwrn
nodedig iawn ar ben yr Wyddfa yng nghwmni aelodau Plwyf
Llanberis ae eraill ;

Gwlad na allai'r Esgob (ar droed
beth bynnag) fynd yn uwch na
hyn yn ei esgobaeth.

Canwyd dau emyn: 'Cofiwn
am gomisiwn Iesu' a 'Diolch i
Ti, yr Hollalluog Dduw' i
gyfeiliant dau drympedwyr 0
Fand Trefor, sef Elfyn Williams
a Rhodri Tornos; a chafwyd
datganiad offerynnol gan y ddau
yn ystod y gwasanaaeth.

Roedd y darlleniad a'r weddi
ar y therna 'mynydd a
mynyddoedd' wedi eu paratoi
gan y Deon Gwlad; y darIlenydd
oedd Mr Derek Jones gyda Mrs
Audrey Evans yn offrymu'r
weddi - y ddau yn aelodau 0
Eglwys Sant Padam. Cafwyd
gair pwrpaso1 yn 01 yr arfer gan
yr esgob Barry Morgan, a'r
fendith ar y diwedd.

Er nad 'yw cerbyd tren yn fan
delfrydol i gynnal gwasanaeth

ei gweld. Cefais y fraint 0 eistedd roedd y cyfan a graen
ym mhen blaen y cerbyd gyda'r ddefosiynol iddo gyda'r holl
giard yn gwmni difyr. Rhoddodd addo1wyr }n ymuno yn Y
wybodaeth lawn inni am hyn a'r moliant.
llall- hen Gape} Hebron, Cwm Ar 6) }' gwasanaeth dyma
Hetiau, defaid yr Wyddfa, a hyd bawb yn mynd yn 61i'w seddau,
yn oed am y glo a yrrai'r tren. er rnwyn i'r ddau dren ein
Roedd rhai cerddwyr i'w gweld hebrwng i lawr iI anberis, Roedd
yn y glaw yn ym1wybro tua'r honno hefvd \TI daith bleserus ac

# •

copa - ond y bore hwn imewn yn llawn hwyl ac asbri. Ni
yng ngherbyd y tren bach oedd tharfodd y glaw ar }T hwyl 0 gwbl
y lIe gorau. Ymhen Ilai nag awr - yn wir roedd ein cymdeithas
cyraeddasom y copa ac yno i'n a'n gilydd yn heinrus. Ysgwn i
croesawu yr oedd niw) m\'chus, faine 0 banlon ar daith i ben yr
g)aw, cerddwyr eraill, a W)'ddfa sy'n barod i gynnal
chynhesrwydd y gv..testy. g\\'asanaeth Crefyddol yno.
Ar 61 cyrraedd y copa d)'ma Cawn gyfle eto ar ddiwrnod braf

fynd imewn i'r g\vesty. Ch\\'arae i wneud yr union beth a
teg i'r rheo)\,-'! roedd \\'edi \\naethom ar 4 Medi.
neilltuo un rhan o'r g'\\'est)' ar em Diolchwn i Mrs Audrey
cyfer, ac )'OO}' C3\\'Sombaned i'n Evans, warden Eglwys Sant
cynhesu a ch)lle 1 sgwrsio. Yn Padam, ac i Mr a Mrs Brian
naturiol, ar fore gwIyb, roedd Wakenham, o'r plwyf am wneud
llond y lIe 0 gerddwyr - pawb y tocynnau a'r posteri, ac am
gyda'i a"orak a'l offer priodol. werthu tocynnau a threfnu'r
I ddiben y gwasanaeth dyma daith er budd Apel y TWr ac i

benderfynu mynd i un 0 ninnau al1u mwynhau bore 0
gerbydau'r tren a oedd gerlla\v'r gwmni'aeth hyfryd.
gwesty. Yno, yn lIe ar y copa, y Daw pobl 0 bedwar ban y byd
cawsom ein hoedfa - ar ben y ideithio ar dren bach yr Wyddfa.
mynydd uchaf yng Nghymru a Hyfryd 0 beth oedd mai pob] yr
Uoegr - un 0 fynyddoedd ardal, gan mwyaf, oedd yn
Esgobaeth Bangor a Deoniaetb defnyddio'r holl gyfleusterau, a
Arfon! Wrth roi cyflwyniad j'r bonws ychwanegol pwysig iawn
gwasanaeth soniodd y Deon oedd moli Duw ar y cop a am ei

greadigaeth, a holl hyfrydwch y
greadigaeth honno i'w gweld yn
yr Wyddfa a'i chriw.



13

BANGOR
354646

MAE'R
SAMARIAID
YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD

ragor 0 fanylion cysylltwch a'r
Parchg John Pritchard, Cilfynydd
(Ffon: 872390).
Cronfa Goffa R. H. Owen: Cyfarfu
ymddiriedolwyr y Gronfa yn Nant
Padarn, nos Fercher, Medi 14, dan
lywyddiaeth Mr leuan Ellis Jones.
Talodd ef deyrnged i sylfaenydd y
Gronfa, y diweddar Mr Aled Owen.
Trafodwyd y ceisiadau am gymorth
o'r Gronta a Ilwyddwyd i godi letel
y cvmorthdal i'r ymgeiswyr
IIwyddiannus.
Dymuniadau da: Pob IIwyddiant i ti,
Stephen, ar ddechrau dy yrfa yng
Ngholeg Caerdydd, oddi wrth Mam,
Dad, ae Alison, 93 Maes Padarn.
Priodas: Ar y 15fed 0 Orffennaf
priodwyd Nerys Wyn Jones, merch
ieuengaf Richard Kenneth Jones
(Seattle) a'r ddiweddar Mrs Mairwen
Jones, a Rick Sellars, California. Pob
Iwe a bendith i'r ddau.
Diolchiadao:

Dymuna Mr Richard Kenneth
Jones (Seattle) ddiolch yn fawr iawn
i'w deulu, cymdogion a ffrindiau, Cor
Dyffryn Peris, a Hogia'r Wyddfa, am
y cardiau a dderbyniodd tra bu'n
wael yn ddiweddar.
Dymuna Elisabeth (Bessie)

Roberts, 10 Stryd Turner, ddiolch 0
galon i'w theulu, cyfeilllon,
cvrndoqlon, aelodau'r eglwysi St.
Peris a St. Padarn, ae i lawer o'i
chvn-ddisqvbtion. am yr holl
ddymuniadau da. cardiau ac
anrhegion a dderbyniodd ar achlysur
ei phen-blwydd yn 90 oed yn
ddiweddar. Gwnaethant yr achlysur
yn un arbennig iawn.

Dymuna Alwyn Owen, 3 Stryd yr
Wyddfa, ddiolch 0 galon i'w deulu,
ffrindiau a chymdogion am yeardiau,
anrhegion a galwadau ffon a
dderbyniodd tra bu yn Wardiau
Glvder ae Enll! yn Ysbyty Gwynedd.
Dlolch hefyd i'r meddygon a staff
Meddygfa Llanberis am eu gofal
arbennig.

Dymuna Mrs Myfanwy Jones,
Llys Eryrl, ddiolch 0 galon i'w
ffrindiau ac i'r teulu am y
caredigrwydd mawr a dderbyniodd
tra yn yr ysbyty. Diolch yn arbennig
i'r meddygon yn Waunfawr, ac i
bawb yn Wardiau Gogarth a Glyder
yn Ysbyty Gwynedd.

Dymuna Mrs Nellie Morris, 76
Maes Padarn, ddlolch i'w theulu a'i
ffrindiau am y cardiau a'r blodau a
dderbyniodd tra'n derbyn
lIawdriniaeth yn yr ysbyty yn
ddiweddar.

Dymuna leuan a Morfudd Ellis
Jones, Erw'r Coed, ddiolch yn
gynnes iawn i'w cymdogion a'u holl
ffrindiau ameu caredigrwydd tra bu'r
ddau yn yr ysbyty yn ddiweddar.
Oiolch 0 galon am yr y,mweliadau,
anrhegion, cardiau a'r galwadau fton
dirifedi. Diolch arbennig i Dr Raymon
Williams, Waunfawr, ameddygon a
staff Wardiau Hebog a Tryfan yn
Ysbyty Gwynedd.

wedi gwella. Bu'n rhald cynnal
etholiad I ddewis cynrychiolydd
newydd i'r rhieni ar y Corff
Llywodraethol, gan fod Mr Barry
Thomas wedi ymddiswyddo.
Diolchwn iddo am ei gyfraniad i
waith y Corff ers rhai blynyddoedd
bellach. Roedd yn dda gweld bod
yna ddiddordeb yng ngwaith y Corff
gan fod pedwar wedi sefyll yn yr
etholiad. Diolch I'r pedwar a oedd yn
fodlon i ymgeisio, a llonqvferchir Dr
Robin Parry ar gael ei ethel. Cynhelir
Cyfarfod Blvnvddol y Rhieni a'r
Llywodraethwyr yn yr Ysgol ar nos
Fercher, Taehwedd 2, am 6.30 o'r
gloch. Estynhir croeso i holl rieni'r
Ysgol i'r eyfarfod hwn pan fydd y
Corff Llywodraethol yn cyflwyno ei
adroddiad am waith y flwyddyn
ddiwethaf. Bydd cyfarfod blvnvddol
Cymdeithas Ffrindlau'r Ysgol yn cael
ei gynnal am 7 o'r gloch, yn svth ar
61cyfarfod y Rhienia'r tlvwodtaeth
wyr. Mae amser yn gwibio heibio;
mae hanner tymor wedi cyrraedd vn
barod. Cafwyd Gwasanaeth Diolch
garwch fore Gwener, Hydref 21.
Roedd holl blant yr Ysgol yn cymryd
rhan a gwahoddwyd y rhieni iymuno
yn y gwasanaeth. Gwnaed casgliad
o £82 at Apel Rwanda.
Pel-droed dan 11 oed: Mae golwg
wahanol ar un 0' r ddau gae pel-droed
sydd ar Gae'r Odol erbyn hyn.
Oherwydd rheolau'r Gynghrair i
dimau dan 11 oed bu'n rhaid Ilelhau'r
cae a'r goliau. Diolch I gwmni G. LI.
Jones am dorri'r goliau i'r malnt
cywir; dim ond gobeithio na fydd y
Gynghrair yn penderfynu y flwyddyn
nesaf bod rhaid gwneud y goliau yn
fwy etoll A diolch i'r rhai fu'n mesur
ac yn ailfarchio'r cae.
Capel Coch: Cynhaliwyd yr Wyl
Ddiolchgarwch dros ddau Sui elenl.
Ar Hydref 16 cynhaliwyd cyfarfod
gweddi yn ystod oedfa'r bore a
phregethwyd gan y Parchg Gareth
Maelor yn ystod oedfa'r hwyr.
Cynhaliwyd gwasanaeth Diolch
garwch plant yr Ysgol Sui ar fore Sui,
Hydref 23.
Ymgyrch Plentyn y Nadolig: Y
lIynedd anfonodd yr elusen hon
125,000 boes sgidia wedi eu lIenwi
ag anrhegion Nadolio i blant bach
mewn gwledydd fel Bosnia. Eleni.
gobeithir anton 250,000 bocs 0
anrhegion at blant yn Bosnia a
Croatia. Mae Ysgol Sui Capel Coch
ac Ysgol Dolbadarn yn bwriadu
cefnogi'r ymgyrch eleni. Gwahoddir
eraill i ymuno a ni yn yr ymdrech.
Gellir anfon tegannau. pensiliau,
sebon, brwsh dannedd, siocled ac
anrhegion erail! yn y bocsus. Am

Hotel
2LRestauRant
Llanberis 870203
Ar agor trwy'r flwyddyn ar
gyfer priodasau, dathliadau
bedydd. pen-btwydd a phob
achlysur arbennig arall.
Gallwn drefnu adloniant -

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

Cinio Oydd Sui

I
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Y tan-ddiffoddwr Cai Williams yn trosglwyddo siec 0 £187 i'r Meddyg
O. P. Jones at y gost 0 brynu offer i Feddygfa Llanberis.

Undeb y Mamau: Yn festri Eglwys aeth Cyril a ni am dro i fynny'r ehwe
St. Padarn ar brynhawn dydd IIwybr sydd i gopa'r Wyddfa, gan
Mawrth, 4 Hydref, cynhaliwyd ddangos y gwaith caled sydd yn cael
cyfarfod mlsol Undeb y Mamau. ei wneud gan Wardeinlaid yr Wyddfa

Cymerwyd y gwedd'iau gan Mrs yn adnewyddu y IIwybrau a'u
Dilvs Phillips. Y wraig wadd oedd diogelu ar gyfer y miloedd sy'n eu
Mrs Liz Perkins 0 Fangor a chafwyd cerdded yn flynyddol. Misses Joyce
gwledd 0 wybodaeth ganddi ynglyn a Sheila Foulkes oedd yn darparu y
a phwysigrwydd Cymorth Cristnogol te a'r raffl y mis yma, a Mrs Olwena
a'r Trydydd Byd. Morris yn Iwcus. Mrs Margaret

Mrs Clara Roberts a Mrs Vember Griffith fydd yn gyfrifol am y
Cheeseman oedd yn gofalu am y tocynnau raffl eto eleni. Diolch yn
baned, a diolchwyd iddyht ae i Mrs fawr Margaret. Diolchwvd iddynt i
Liz Perkins gan Mrs Betty Williams gyd ac i Cyril gan y Parchg Gwynfor
a Mrs Hilda Wyn Williams yn eilio. Williams.
Enillydd y raffl oedd Mrs Muriel Enillwyr Clwb Ffrindiau Ysgol
Morris. Dolbadarn am fis Hydref - £35: Mrs
Cymdeithas Eglwys St. Peris a St. S. Evans, Stryd lanei (174); £25:
Padarn: Agorwyd y tymor newydd ar Mrs E. Roberts, 15 Maes Padarn
nos lau, 8 Medi, dan Iywyddlaeth (151); £15: Mr S. AlIsuPI 15 Stryd
Mrs Ann Parry-Jones. Arweinwyd yr Ceunant (184'); £10: Mrs E. Evans,
aelodau mewn gweddi gan Mrs Craigwel (53); £5: Mrs Williams,
Nancy Jones, Stryd Newton. Gwr Halford Hill (107).
gwadd y cyfarfod oedd Mr Hugh R. Yr Urdd: Cafwyd tri ehyfarfod yn
Jones, Bod Fair, a siaradodd yn ystod mis Hydref. Ar Hydref 5,
huawdl ar destun 'Y Chwarel'. cafwyd noson gofrestru i agor y
Cawsom hanesion lu ganddo, yn tymor newydd. Ar Hydref 12 cafodd
ddifri a doniol am yr amser yr oedd y plant hyn helfa drvsor a drefnwyd
ef yn gweithio yn y sefydlian gan Mr Rhys ab Elwyn. Ar Hydref
hwnnw. Cafwyd y baned arferol a'r 19, cafodd y plant iau noson 0
raffl gan Mrs Moreen Lennon a Mrs gemau wedi eu trefnu gan Mr Bryn
Beryl Owen. Diolchwyd iddynt hwy Williams. Cofiwch os oes rhywun yn
ac i Mr Jones gan Mrs Betty awyddus i helpu hefo gwalth yr
Humphreys, ae enillwyd y wobr gan Adran gadeweh I ru wybod.
y Llywydd. Ysgol Dolbadarn: Croeso n61i Mrs

Gwr gwadd mis Hydref oedd un 0 Elisabeth Roberts ae i Mrs Nan
feehgyn yr Eglwys, Mr Cyril Jones, Humphreys. Mae'n dda elch gweld
Stryd Newton, a'i destun oedd 'Yr
Wyddfa'. Trwy ei sleidiau lIiwgar

Camera yng ngofal John Pritchard, Cilfynydd. Ffon: 872390

Gwyneth ac Eifion Roberts, Becws Eryri. Ff6n: 870491

LLANBERIS

J .. ~ones, Lfanberis yn cyf/wyno siec, ar ran Cymdeithas DJogelu Hen
Belrlannau Amaethyddo/ Gog/edd Cymru, ; Helen Wyn Jones, Swyddog
Rhanbarth Llanberis a Glenys Parry, Comlsiynydd Cynorthwyol Gwynedd
o Urdd St. loan.
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*Anrhegion Nadolig lu
* Basgedi Blodau Sych
*Olew Aromatherapi

Ar agor LLUN - GWENER 9 a.m. - 4 p.m.

SlOP GREFFTAU
A CHAFFI ANTU R
WAUNFAWR

AILA R

Yn 01a hi ar unwaith i ddeud ei chwyn,
A'r dannedd a roddwyd yn Ilaw'r deintydd mwyn,
Aeth hwnnw ati i ymddiheuro'n fawr
Am roi iddi ddannedd rhyw ddyn a Waunfawr.

Damwain anffodus gadd gwraig 0 Ddeiniolen
Sy'n byw ers blynyddoedd ym Mhentre Helen;
Cafodd anffawd annifyr i'w dannedd top,
Ac ar fwyta rhai petha' bu'n rhaid rhoi stop,

I'r deintydd a nhw ddydd Mawrth, eyn dechra Iinau,
A'r forwyn yn deud iddi nOInhw ddydd lau.
Fora dydd lau, A'r dannedd n'61 yn ei cheg,
Fedra'r wraig ddim hyd yn oed gyfri i ddeg.

Wrth ymyl Bane Lloyds, eu tynnu a wnaeth hi,
A'u dal yn ei Ilaw, rhag iddi gyfogi,
Daeth dwy ffrind heibio, a ehlywed ei stori,
A deud, 'Wyt ti'n siwr mai'r dannedd iawn gest til'

HELYNT EFO'R DANNEDD GOSOD

yrnlaen. Daeth ei lvthvr 'I'D fuan ae. . -
atebais innau Parhaodd \T ohebiaeth•
hyd y flwyddyn newydd yna, yn
sydyn, daeth i ben heb unrhyw
eglurhad o'i gyfeiriad cf.

Yn y gwanwyn bu 'n rhaid i mi
fynd i Baris. Ar 6! gorffen fy musnes
penderfynais fvnd iweld Gaston yn
ei gamer ger y Tuilleries. Canfum y
tS· yn digon hawdd, ac arebwyd y
drws gan hen fonheddwr a barf
bigfain ganddo. \l'edi deall pwy
oeddwn gwahoddodd fi I mewn, ac
yna cyfarfum a'i wraig. Deellais mai
rhieni Gaston oeddynt, a theimlais
ar unwaith fad y ddau yn anesmwyth
yn fy nghwmni. Yr oeddv ..n ar fin
gofyn hynr Gaston pan esrynnodd yr
hen wr win i rni, ae wrth iddo dywallt
sylwais fod ei law yn crynu.

'CIY\""aisGaston yn son amdanoch
drocon,' meddai o'r diwedd. 'Credaf
fod ganddo feddwl mawr ohonoch.·

Estynnodd y &\"'in i mi ac )'Y1a
cerddodd ar draws yr ystafell a chan
roi ei ben i la\\-T ychwanegadd:

'Ydi, mae Gaston wedi marn'
W)ddoch chi. Damwain oedd hi. Fe'i
cafwyd un bare wedi boddi rhvrog
un o'r ysgraff'au a 'r Ian mev.'Y1camlas
ym Montmartre.'

Teimlais rhy ...v oerni yn fy
ngherdded. Ni wydd\vn a oeddy'nt
hwy yn gv.rybod ci hanes ai peiruo,
a gadewais hwy yn y diwedd a gyda
chymysgedd 0 deimladau euthum i'r
orsaf. Yno, wrth ddisgwyl am y tren
I Lydaw, dychmygais weld fy
ngh)faill ar y noson farn'ol honno, yo
canfod ei afon \verdd, ac )'n eeislo
rhoi o'r Ian i'r ewch a'i dygai at ei deg
Nicole yn ei gardd yn Montmartre.

croes yrnhluh y lleill ae yrngroesr
Yna trodd a cherddodd yn osgeiddig
i lawr yr heal.
o chwilfrydedd aethom ninnau at

y croesu ac edrychais ar ei chroes hi.
AI ddam 0 fetel wedi ei sicrhau wnh
y coedyn roedd y geiriau: 'I'm
brawd , Jean Leraux. Semper
Eadem'.

Heb ddweud gair wrth fy nghyfaill
rhuthrais drwy 'r llidiart, ond roedd
y ferch wedi diflannu. Rhedais i lawr
yr heolydd gan obeithio cael cip ami
yn rhywle, ac yn y diwedd canfyddais
fy hun gyferbyn a'r fynedfa i'r Metro,
a'r funud honno fe'i gwelais hi yn
mynd i lawr y gris.iau 0 dan y ddaear
Rhwystrwyd fi rhag croesi am
funudau gan y drafnidiaeth, ond
erbyn i rru gyrraedd yr ochr arall
doedd yna ddlm arwydd ohoni.
Rhedals I lawr y grisiau, a phan
gyrhaeddals yr ursa[ yr oedd yno
dren ar gych~'Yn. Wnh i mi syllu i
me\vn i'r tren symudodd ymaith ac
ymhen elhad roedd y tv.'Tlnel\vedi ei
llyncu. Gofynnais i C)'\\'UO i ble roedd
y tren h\vnnw yn mynd. I ogledd y
ddinas I gyffiniau lv1ontmartre.
Dringais y grislau iolau dydd yn hurt
a chynhyrfus.

Ni ddywedodd Fremant ragor am
funud. Yna tac, eNid ydyeh yn fy
nghaelio mi \",·n.'

'Ydv.'Yf.' Welais i erioed fav.'r
dd~'g yn y ce!\v'Yddau bychaln.

Ni cha\vsom fawr amser \\edyn i
ddatblygu ein eyfeillganvch. Pan
ddaeth awr yr )-'madael addawodd
Gastan ysgrifcnnu ataf i Lydav.', a
soniais innau I)' mod yn debygol 0
ymweld a'r brifddinas yn nes

v geiriau Lladin: SEMPER EADEM.
Ychydig a gysgais y noson honno

gan gymaint a feddyliwn am
ddigwyddiadau'r dydd, ac am Nicole
a'r ardd ym Montmarte. Disgwyliais
y wawr, a phan ddacth y dydd o'r
diwedd, cychwynnais ar fy nhaith i
dreulio diwrnod arall vn ei chwmrn.•
Efallai y tro yma " gallwn ci
pherswadio i ddod gyda rm allan i'r
ddinas.

Neidiais ar gerbyd a'rn cludodd i
ben yr heol goediog lIe'r oedd y
llidiardau. Prysurais ar ei hyd gan
ddisgwyl dod wyncb yn wyneb a'r
pyrth hynny y tu draw I bob trofa,
ond md oedd unrhyw byrth o'r fath
i'w canfod ar hyd na lied yr heal
honno. Cerddais i fyny ac i lawr
amryw 0 weithrau, ac vn v diwedd. .
holais ral o'r bobl oedd yn m)'nd
helblo. Roedd eu hatebion yn•
unfryd: docdd yna ddlm pyrth na
chastell ch\vaith 0 fe\\,'n milltiroedd
I'r lie. Yn fy syndod a'm slomiant
cisteddais ar fainc, ae yno cofiais yn
sydyn am yr afan; dyna'r fTordd .i'r
ardd yn si""'f. Ond serch i mi eh~ilio
i fy'ny ac i lawr holl fynedfeydd
Montmartre, ni allwn ganfod y
IIwybr a aeth a mi at Ian yr afon
werdd, ac erbyn hyn roedd\vn yn
teimlo yn sigledig ac ansier.

Dych~'elais, fadd bynnag, yn
feunyddiol i'r heal ym Montmartre,
gan holi a chv.;illo am yr afon a'r
castell, ond doedd neb a allai fy
nghynorth\\'}'o. Dechrcuodd pob!
amau fy mhwylJ, a bu'n rhatd i ml
gad~' dra\\, o'r ardaJ.

Erbyn hyn roedd Fremant wedi
dadebru yn Uwyr. Eisteddadd a fiaen
Ylan a thaniodd sigarer a tha\vclodd.

'Profiad amheuthun 1a\Vn,'
medd\vo i ()'r div.'cdd. 'Chefais t1
ddim eglurhad bellach gan rhy\\'Un?'

'Dim, dim 0 g\>v'bl,'meddat 'Fel
mater 0 ffaith, roedd\\'n \'n dechrau•
anghofio'r peth, hynn)' )"\\', nes y
dlgv.,}'ddodd rh)'Wbcth a agorodd y
dlrgelweh yn fy medd\\'l cllv.raith.

Y gaeaf di~'ethaf rOt!ddv.n mewn
gwasanaetb coffa i'r nu!"\y'f yn Notre
Damt!. Raedd fy nghyfaill Georges
yno hefyd yn cynryehioll un a'r
papurau ne\vydd. Ax 61y gwasanaerb
aeth y bobl allan) ac yn yr heulwen
'" annaidd gosodadd rhai ohonynt
groesau byehain yo y lawnt gerllaw,
cr eof am eu eolledigion. Yna, 0 un
i un aethant vrnaith. Roeddwn innau•
ar fedr g\vneud yr un peth pan
c;ylwais ar ferch )'Il dod yn araf at
lannereh v croesau. Gafaelodd•
Georges yn fy mralch a'm rynnu o'r
neilltu at y drv.·s. O'r fan honno
gwelsom eneth dyv.ryll ei phryd) a
wisgai ddillad duon a fel, yn gasod
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Pontrug, Caerllarfon
Gwasanaeth Fframio Uuniau
o bob math ar gael ar y safle

Prisiau Rhesymol
Arddangosfa 0 luniau

gwreiddiol gan Artistiaid Ueol
Ar ffordd A4086

Caemarfon - Uanberls
FfonitIacs: 0286 672619
Richard S. Humphreys

ORIEL
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VR AFON WERDD
(2)

gan Y Gwalch
Sylwais eu bod tua'r un oed, ae yr
oedd eu tebygrwydd yn syfrdanol.
Galwasant amaf i ddod i'r Ian ae
ymuno a hwy ar y lawru. Ufuddhcais
innau'n fud; yn wir, crcdais na
ddywedais air am rai munudau. Nid
oedd arwydd 0 chwilfrydedd yn agos
atynt; derbyniasant fi fel rhyw westai
yr hir ddisgwylid amdano.

Canfurn, 0 wrando ar eu sgwrs,
mai efeilliaid oeddynt, a'u bod yn
byw mewn chateau yng nghanol y
gcrddi hynny. Eu henwau oedd Jean
a Nocole. Daeth yr eneth a diod imi
rnewn gwydr, a chefais wahoddiad t

chwarae pel a hwy ar Y lawnt.
iVlwynheais fy hun yn eu cv.mni gan
anghotio pob dim arall.

Yn y diwcdd, a minnau wedi blino
ar y chv.'arae, acthom i eisredd ar
ymyl y ffynnon. Syllais ar y ferch.
Roedd hi mor swynol, a rhyw
awgrym o'r Dwyrain yn ei gwedd a'i
hosgo. Dymunwn ei hanwesu a
cherdded g)·da hi law yn llav.' hyd Ian
yr afon a chanfod Thagor amdant a'i
hamgylchedd rhyfedd. Sylweddolals,
fodd bynnag 0 dan yr amgylchladau,
y buasai hynny yn beth anodd.
Roedd yn hav.'dd canfod fod y brawd
a'r chwaer yn anwahanad\vy. Yna 0'r
tu eira\-\' i'r coed daeth sWn dieithr.

'Dyna cln cad yn galw arnom a'r
com hela, , meddent, 'bydd yn rhaid
i nl 1)'Y1<LGv.·cll f),dd 1chwithau f)'Y1d
hefyd, ond nld ar yr afon y trO yma. '

Roedd",'n ar fin gofyn a gawn aros
ar y lawnt hyd eu dych"veliad ond,
fel pc buasai \vedi dimad fy rnwnad,
gafaelodd yr eneth yn fy mralch ae
arweiniodd fi ar rodfa raiannog.

'Cerdd\veh ar h)'d y rhodfa yma,'
medda, 'ac fe ddo\\'ch at lldtardau
haeam. Byddan( ~'Y1agored. Gallv.eh
fynd dnvyddvn( I'r heol.'

Cyn i rni gel cyf]c i alcb roedd hi
wedi gollwng fy' mraieh a rhedeg I
ffv.'t'dd gan alw 'au revoir' tros ei
hysgwydd. Yna, diflannodd i'r coed.
Arhosais innau yn y fan am ysbald
",'cdi 1)' 11\\)'r syfrdanu, ond eta yn
hapus. DJiynals el chyfanvyddladau
o'r di\vedd, a deuthum at y llidiardau
haeam. yr oeddynt yn anfenh, a thu
dra",,' iddynt roedd yr heel. Gwnes
adduned i ddychwelyd trannoeth, a
phob dydd os oedd angen i weld
Nicole, ac er mwyn hwyluso fy
nychv...eliad, gwnes sylw arbennig 0'r
lildtardau. Raeddent yn dduon, ae ar
bob hanner roedd darn 0 arfbais.
Pan aedd y llidiardau ynghau roedd
y ddau hanner yn uno ig:fannu lJe\v
ac ibecs ar faes glas, ae addi tanynt
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Gwneir casgliad tuat at y gost

AR GAEL AM BRtS RHESYMOl
BYOO CAWl A CHWN POETH

NOSON I'R TeUlU CYFAN

am 6 o'r gloch
AR GAE GANOLFAN WAUNFAWR

Noson Tan Gwyllt
a Choelcerth Fawr

Am groeso cartrefo! Cymreig bob arnser Aneuryn Jones a'r staff.

LLANBERIS FfOn: 870277

Gvvesty

Mrs Nan Roberts, Pantafon. Waunfawr

CANGEN YR URDD
WAUNFAWR

byddant vn gwneud yn dda eto eleni
- a dod 'In gyntaf os yn bosib! Alfie
Jones oedd y chwaraewr gorau yn
y tim a fo hefyd tu'n fuddugol am y
darian a roddwyd er cot am Mr T. A.
Thomas a oedd un 0 sefydlwyr y
Clwb ac yn aelod ftyddlon iawn.

Cawsom gytle i chwarae gyda
thimau eraill o'r ardaloedd eyfagos
mewn gem au cyfelligar, ac
edrychwn ymlaen am gaeillawer o'r
rhain eto y tymor yma Mae'r Clwb
yn cyfarfod bob pnawn dydd
Mawrth a dydd lau am 2 o'r gloch ae
ar nos lau am 7 o'r gloch Croeso
cynnes i hen aelodau ac aelodau
newydd i ymuno a ru.
Plaid Cymru: Mae cangen Plaid
Cymru Waunfawr wedi trefnu
rhaglen lawn 0 weithgareddau ar
gyfer 94-95. Eisoes fe drefnwyd Sel
Cist Car ac fe gynhehr Ffalr Nadohg
(Rhagfyr 9fed); Noson Lydewig, yn
eynnwys gornest bon brarch. yn
lonawr; a Helfa Drysor yn y
gwanwyn. Mae gwahoddiad i bawb
i'r cyfarfodydd a chroeso hefyd i'r
rha: sydd am ymuno a Phlaid Cymru
Igysylltu a Duncan Brown, Gwelfor
(Waunfawr 650547).
Diolch: Dymuna Valrnat a Paul, 21 Tv
Hen, ddiolch i'w teulu a'u cyfeillfon
am y lIu cardiau ae anrhegion a
dderbyniasant ar achlysur eu priodas.

Rhiannon Tomas, Ann Cartwright a Sue Tregedo enillwyr rasus y
merched.
Lun, Tachwedd 21ain, am 7.30 o'r
gloch.

Y gwr gwadd fydd y Barnwr Dewi
Watkin Powell a'i destun fydd '0 dan
ty Mhenwig' ac edrychir ymlaen am
noson ddiddorol lawn. Llywydd y
noson fydd Mr Gwilym Williams.
Diolch: Dymuna Mrs M. A. Owen,
Bodarfon, Stad Ty Hen, ddioleh am
bob caredigrwydd a dderoyniwyd tra
bu yn yr ysbyty ac ar 61dod adref.
Rydym yn falch o'ch gweld adref
Mrs Owen ac yn mynd 0 amgylch yn
y car.
Yr Urdd: Ailddechreuwyd y tymor ar
nos Fercher, Medi 14, gyda noson I
ymaelodi a chwaraeon yng nghwmnl
Gina ae Iris.

Medi 21 ca fwyd tywydd
ardderchog ar gyfer yr Helfa Drysor
ar hyd IIwybrau'r ardal, Diolch i
Sylvia am wneud y trefniadau ac i'r
mamau Igyd am ddod Igadw lIygad
ar y plant. Llongyfarchiadau I iwan,
loan, Dulwyn, Tim, leuan a Shirley
am enrull.

Medi 28: Cymorth Cyntaf a
gafwyd yng nghwmni Nyrs Glenys
Parry 0 Lanberis. Rwy'n siwr i bawb
elwa 0 gynghorion Nyrs Parry. Diolch
iddi gan Ifan Glyn.

Hydref 5: Aethom allan ar
ymweliad a Stiwdio Sain a chawsom
ein tywys gan Eryl ac fe eglurodd mrn
bob dim sydd I'W wybod am
recordio. Buom yn Iwcus 0 gael
cyfarfod a Bryn F6n sydd ar hyn 0
bryd yn recordio yn Sain. Diolchwyd
i Eryl gan Steffan Elidir. Diolch hefyd
i'r mamau a'r tadau am y cludo

Hydref 12: Dawnsio disgo,
creadigol a gwenn fuom ni yn drio ei
wneud gyda Gina, Sian a Rhian.

Nos Sadwrn, Taehwedd 5, am 6
o'r gloch bydd yr Urdd yn cynnal
Noson Tan Gwyllt ger y Ganolfan
Bydd casgliad yn cael el wneud ar y
cae. Byddwn hefyd yn gwerthu cawl
a chwn poeth. Croeso cynnes I

bawb.
Clwb Bowlio: Mae'r Clwb wedi
ailddechrau wedi gwyliau'r hat.
Daeth y tim yn all yn y gynghralr y
tymor diwethaf a mawr hyderwn y

Gwynfor Owen, Tegid Robers a Francis Uhlman enillwyr rasus y dynion.

It
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arn

bu tri 0 angladdau rhai a
chysylltiadau a'r Waun.

Anfonwn ein cydymdeimlad
dwysaf I Mrs Eurgain Eames,
Dolydd, yn el phrotedrqaeth 0 golli ei
phriod, Mr W. J. Eames. Bu Mrs
Eames yn athrawes yma yn y Waun
am flynyddoedd cyn vmddeoh ofalu
am Mr Eames.

Anfonwn ein cydymdeimlad hefyd
i deulu Mrs Medwen Lloyd Jones a
fu farw vn frawychus a sydyn.
Magwyd Medwen yma yn y Waun
gyda ni.

Fore Sui, Medi 25, brawychwyd
trigolion y pent ref gan y newydd trist
am farwolaeth Mr David Owen, 1
Croes-y-waun. Er nad oedd wedi
byw vn y pentref am gyfnod hir
lawn, roedd yn amlwg wedi gwneud
lIawer 0 ffrindiau yma, ac yn barod
lawn ei gymwynas iddynt. Estynnwn
ein cydymdeimlad dwysaf i'w wraig,
Betty Wyn, a'i fab bychan saith
mlwydd oed, leuan, a'r teulu 011yn
eu profedigaeth lem.

Cydymdeimlwn hefyd a Mrs
Veronica Owen, Cilfynydd, yn ei
phrofedigaeth 0 golli ei thad yn
ddiweddar.

Bu farw Mr Evie Evans 0 Gaeathro,
sef brawd Mrs Ray Hughes,
Manchester House. Cydymdeimlwn
a hi yn ei phrotedrqaeth. Dymuna
Mrs Ray Hughes ddiolch yn gynnes
iawn am bob arwydd 0
gydymdeimlad a ddangoswyd iddi ar
61 collei ei briod.
Cvdvrndeirnlir hefyd a Miss

Catherine Hughes, 061 Afon, yn ei
phrofediqaeth 0 golll el chwaer.
Croeso adref or Ysbyty: Croesawn
Mr Thurley, Stad Tref Eilian a Mr
Malinson, Cae Adda, adref ar 61
treulio cyfnod yn yr ysbyty.
Diolch: Dymuna John Elwyn a Jane
Roberts, 24 Bro Waun, ddio ch 'w
ffrindiau a chymdogion am y cardiau,
anrhegion, arian, a'r galwadau ffon
a dderbyniodd tra yn Ysbyty
Gwynedd. Diolch i'r meddygon teulu
a gweinyddesau'r ardal am eu gofal,
ac i staff Ward Moelwyn am eu
caredigrwydd. Drotch yn fawr.
Gwasanaethau Dlolchgarwch:
Cynhaliwyd y cyfarfodydd
Diolchgarwch blynyddol yn y capeli.
Llongyfarchiadau a diolch i'r plant a
fu'n gwneud eu rhan mor dda.
Y Gymdeithas Lenyddol: Cynhelir y
cyfarfod nesaf yn y Ganolfan ar nos

Clwb 300 Y Ganalfan: Dyma
enillwyr mis Medi - £40: Mrs H.
Williams, 8 Croes-y-waun; £25:
Betty Haeley, Llys Alaw; £10: A. M.
Denton, d/o Ffridd Felan.

Llongyfarchiadau
Dathlu Pen-blwydd: Llongyfarch
iadau i Nia llwyd, Ool-v-coed, ac i
Gwenan Jones, Glyn Ceris, ar
gyrraedd eu un ar hugain mlwydd
oed. Dymunwn pob hapusrwydd i'r
ddwy yn y dyfodol.

Llongyfarchladau mawr i Mrs
Lewis, Ty Ysgoldy, ar gyrraedd ei
phen-blwydd yn 90 mlwydd oed.

Dymuna Mrs Ellen Lewis, Ty
Ysgoldy, ddiolch yn fawr iawn i'w
theulu, cyfeillion a chymdogion am
y Ilu 0 ddymuniadau da, cardiau ac
anrhegion a dderbynlodd ar achlysur
dathlu ei phen-blwydd yn 90 oed.
Diolch arbennig i'w theulu am y parti
pen-blwydd a fwynhaodd yn eu
cwmni ym Mron Eifion, Cricieth.
Dathlu Pen-blwydd Priodas: llon
gyfarchiadau i Dewi a Beryl Lloyd
Jones, Dol-y-coed, ar ddathlu eu
Priodas Arian.
Genedigaethau: Yn ystod y mis
ganwyd pedwar 0 blant bach yn y
pentref.

Llongyfarchiadau i Lesley ae Ian
Williams, Stad Ty Hen, ar enedigaeth
merch fach, Gwenan Mair, chwaer
fach i Ffion Haf, ac wyres fach i Mr
a mrs T. H. Williams, Llwvdiarth.

Ganwyd mab bychan, Daniel, i
Yvonne a Roger Gossett, Stad Pant
Waun, brawd bach i Mathew a
Timothy ac 'ivyr bach i Mr a Mrs Huw
Parry, Bro Waun.

Daeth mab bychan Daniel Lewis a
hapusrwydd i aelwyd Mia a Gwyn,
Bodwyn, wyr bach i Mr a mrs
Wielding, Ger-y-ffynnon.

Ganwyd mab bychan, Jamie, I

Wendy a Jason Anderson, 'ivyr bach
cyntaf i Evelyn, Bod Afon, a gor-wyr
i Mrs M. A. Owen.

Llongyfarchiadau a phob bendith
i'r pedwar teulu a chroeso i'r rhai
bach.
Priodas: Llongyfarchiadau i Tudur a
Lyndsey Williams, Eirianallt, ar eu
priodas yn Eglwys Betws Garmon yn
ddiweddar.
Bedydd: Yng Nghapel Bethel, gyda'r
Parchg S. O. Hughes yn gweinyddu,
bedyddiwyd Owain Taliesin, mab
bach Mandy a Ceirion Evans.
Prafedigaethau: Dydd lau, Medi 29,

Camera yng ngafal Heulwen Huws, Argaed. FfOn: 650556
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•
Alwyn a Sarah Jones

mwynhau y profiad 0 ymweld a'r
Ysgol.

Mae'r Cvterlllon yn parhau yn
brysur iawn. Trefnwyd i ni gael
gosod byrddau gwaith yng
nghyntedd y Babanod, ae fe wnaed
y gwaith yn gyflwym iawn gan Mr
Colin Jones. Mae'r byrddau gwaith
yn estyniad gwerthfawr i ddosbarth
Mrs Thomas a diolchir i'r Cyfeillion
am eu cymorth unwarth eto - ac
wrth gwrs diolchwn i Mr Jones.
Cyfeillion yr Ysgol Gymuned:
Dymuna'r Cvfeillion ddioleh i bawb
a gefnogodd gweithgareddau codi
arian yn ystod y flwyddyn Medi
93-94. Erbyn hyn cyflwynwyd piano
drydan, taflunydd, drwy droli
eyfrifiadur, stet 'Baby Belling', tapiau
gwaith, ac anrhegion Nadolig i'r
plant.

Eleni cyfrennir tuag at driprau
ysgol ac yehwanegiad at adnoddau
cyfrifiadurol.

Mae rhai cardiau Nadolig ar 611'w
gwerthu am bris gostyngol 0 £1 y
pecyn.

Cynhelir Ffair Nadolig y Cyfelllion
ar Rhagfyr 9fed.
Gwellhad buan: Dyna a ddymunwn
i Iwan, Cae'r Bleddyn, sydd newydd
ddod adref wedi cyfnod yn yr
ysbyty. Brvsia wella, Iwan.

diolchwyd i Mr Ron Hughes,
Bronwen, a'r teulu am y daliwr
blodau gwydr hyfryd yn rhodd i'r
capel er cof annwyl am Beti.
At Achos Da: Am 9 a.m. ddydd
Mercher, Hydref 26aln, bydd
Christopher Dewi, Tyddyn Difyr,
Waun, yn gwthio el dad, Robert
Turner, sy'n gaeth i gadair olwyn, yr
holl ffordd 0 Siop Gron iFangor. Fe'u
nodcr gan Comet, Do-it-AII, Halfords
a GarejBeran. Bydd yr arian yn mynd
at Blant Mewn Angen. Y mae blwch
easglu yn Siop Gron i'r rhai sv'n
dymuno cyfrannu ac fe'i cesgllr ar
Dachwedd 24ain. Diolchir i bawb am
eu cefnogaeth a 1I0ngyferchir Robert
a Christopher am y weithgaredd
deilwng yma.
Newyddion o'r Ysgol Gymuned: Ar
ddechrau'r tymor newydd
croesawyd naw 0 blant newydd i'r
Ysgol, a bellach mae 71 0 enwau ar
Iyfrau'r Ysgol.
Eto ar ddechrau'r tymor cawsom

nifer 0 ymwelwyr. Yn gyntaf daeth
myfyrwraig 0 wlad Pwyl i dreulio
diwrnod yn ein plith; ac yna daeth
chwech 0 fyfyrwyr 0 Iwerddon ar
gyfnod 0 arsvllu. gan edrych yn
arbenruq ar ein dulliau 0 ddysgu
trwy'r Gymraeg ac 0 gyflwyno ail
iaith. Gobeithio eu bod wedi

Sioned Mal Griffiths, arlunydd buddugol y Cylch Meithrin.
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(8 & KWilliams)

-•
Yr Hen Ysgol
Glanmoelyn
LLANRUG
Ffcn: 677482

Am eich
ANGHENION
ADEILADU
mawr a bach

MASNACHWYR
A "0.1.Y."

am
BRISIAU

CYSTADLEUOL
dewch at

Camera yng ngofal Gwyndaf Hughes, Glasgoed. Llanrug. Ff6n: 677263

Urdd, Adran Bentref: Bydd y tvrnor bob nos Fawr a'r Clwb leuencnd bob
yn cychwyn ar nos Fawrth, nos Lun.
Tachwedd 1af, am 6 o'r gloch yn y Nos lau, Hydref 20fed, bu
Neuadd Gymuned. Bydd eyfle i cyfarfod 0 Antur Padarn yn v:
ymaelodi a ehwarae gemau bwrdd. ystafell gymuned am 7 o'r gloeh.
Tal aelodaeth yw £3. Gwerthir Tachwedd 9fed bydd sgwrs ar 'Y
creision a diod ym mhob cyfarfod. Y Gyfralth - Cymru a Chymraeg' gan
swyddogion am eleni yw - y Barnwn Dewl Watkin Powell vn y
Arweinydd: Mrs Elen Lewis; Neuadd Gymuned 0 dan otal Plaid
Ysgrifennydd: Mrs Carolyn Roberts; Cymru.
Trysorydd: Mrs Janice Jones. Tachwedd 25 fe gynhelir yr
Cylch Meithrin: Cynhaliwyd Eisteddfod Bentref.
cystadleuaeth cynllunio cerdyn Cynhelir 'Noson Calangaea1' ar
Nadolig ar ddiwedd tymor yr haf, nos Lun, Hydref 31, yn y Neuadd
gyda Mr Humphreys, priathro'r Ysgol Gymuned am 6.30 p.m. Bydd
Gymuned, yn beirniadu. Yr arlunydd cystadlaethau fel y wrach orau, yr
buddugol yw Sioned Mal Griffiths, ysgub orau, jac lantarn, swvruon a
gyda'i lIun 0 goeden Nadolig. Mae'r theisennau. Bydd cwn poeth a diod
cerdyn yn awr wedi ei gynhyrchu ae ar werth ynghyd a raffl a tombola.
mae ar werth, am £1.50 am baced Felly, dowch yn lIu am hwyl a sbri.
o 10, i'w gael o'r Cylch Meithrin. Tynnwyd Clwb Cant mis Medi a'r
Bydd yr elw yn mynd at y Cyleh enillwyr oedd: 1, W. Phillips, Tai
Meithrin. Arthur; 2, D. Phillips, Tai Arthur; 3,
Trip iGaer: Mae'r Cvlch Meithrin yn Eurgain Haf. Tvnnlr Clwb Cant mis
trefnu trip i Gaer ar ddydd Sadwrn, Hvdref yn y 'Noson Calangaeaf'.
Rhagfyr 3. Bydd y bws yn cychwyn Gwellhad: Anfonir ein cofion annwyl
o Frynrefail am 7.25 a.m. ac 0 at bawb sy'n sal yn y pentref.
Benisarwaun am 7.30 a.m. Bwriedir Dymunir adferiad buan i Alwyn
aros am fwyd ar y ffordd adref. Jones, Racca, wedl'i dnniaeth mewn
Enwau a'r arian (£5) i Carys ysbyty yn Lerpwl.
Williams, Meini Gleision, Brynrefail; Cydymdeimlo: Hydref 5ed, bu farw
ff6n: 871754. Aiff yr elw i'r Cylch Mrs Sydney Williams, Cae Howell.
Meithrin. Estynnir y cydymdeimlad IIwyraf i
Clwb leuenctid: Dymunir tymor Gwyneth, Meira, June a Marie a'r
IIwyddiannus i'r aelodau a'u teulu 011yn eu profedigaeth 0 golli
harweinydd newydd, Sheila Hinds. mam, nain a ffrind annwyl.
Bydd y Clwb yn cyfarfod ar Hydref 6ed, yn frawychus 0
nosweithiau Llun. sydyn, bu farw Mrs Rosemary
Eisteddfod Bentref: Cynhelir yr Davies, Tyddyn Hendre. Cyd-
Eisteddfod Bentref ar nos Wener, ymdeimlir yn ddwys iawn a'i gwr
Tachwedd 25, yn y Neuadd Hugh a'r meibion, Julian ac Adrian,
Gymuned am 6 o'r gloch. Gofynnir a'r teulu 011.Fe wellr ei cholli gan
am y Gwaith Llaw a'r Gwaith nifer fawr 0 bobl ifainc a dreuliodd
Ysgrifenedig i fod yn lIaw Mrs oriau lawer yn ei chwmni. Bu'n
Bronwen Jones, Cae Corniog Bach, hynod garedig wrthynt yn eu eludo
erbyn Tachwedd 11. Bydd y coginio a'u hannog mewn nifer 0
yn cael el feirnladu ar ddiwrnod yr gystadlaethau marchogaeth. Bu'n
Eisteddfod 0 4 o'r gloch ymlaen. gefnogol iawn i'r ymgyrch i godi

Dymunir pob hwyl ar y eystadlu arian i Ddosbarthiadau Marchogaeth
gan obeithio am Eisteddfod i'r Anabl.
Iwyddiannus eto eleni. Ysgol Sui Bosra: Pnawn Sui, Hydref
Pwyllgor Neuadd: Mae'n hyfryd 16eg, cynhaliwyd gwasanaeth
gweld defnydd helaeth yn caeI ei Diolchgarwch gan athrawon ac
wneud o'r Neuadd Gymuned a'r aelodau'r Ysgol SuI. Diolchir i'r plant
Ystafell Gymuned. am ddysgu eu gwaith yn drwyadl

Cynhelir dosbarthiadau Cymraeg i gan olrhain hanes y mudiad
ddysgwyr ddau fore ac efallai mwy elusennol OXFAM. Cafwyd
yn y dyfodol. enerchiad hyfryd gan y Parchg D.

Gobeithir croesawu'r Cylch Iwan Davies, Bangor, gyda ston
Meithrln ambell fore yn y Neuadd. amserom am ddau frawd 'Rhoddi' a

Bydd Adran yr Urdd yn y Neuadd 'Derbyn'. Yn ystod y gwasanaeth

Mrs Ann Evans, Sycharth. Ff6n: 872407

PENISARWAUN
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Gwasanaeth Trylwyr
gan y bobl BRO

Gwasanaeth Personol Cyfeillgar i CHWI
Y Gwasanaeth Technegol Gorau
i'ch CAR. Cystal a 1ft J.A I

Gwasanaeth Prif Ddeliwr a
Felly, pa gar bynnag ydych MOT

,.--,CHWI yn ei yrru,
o Audi i Zastava

Robert Henry ParryHydref 1994

FFONIWCH (0286) 671181 NEU (0831) 326160

CYMHARWCH EIN PRISIAU
CYSTADLEUOL NI CYN PRYNU!

Hwyliog a gwresog groeso - yno gaed
A gwir aelwyd gryno,

A hen frid gwerin y Fro
Yn lion ymgynnull yno.

TRANC CLWB 'POSL Y CWM'

2 TAN Y BRYN, BETHEL*Gwydro Dwbl a Sengi*Gwaith Domestig a Chontract
*Gwarant 10 mlynedd
*Amcangyfrif prisiau yn

rhad ac am ddim

FFENESTRI CELTAIDD
(CELTIC WINDOWS)

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

Oydd yr ymgomio diddan - a ballodd.
A beUach mae cwynfan

Na fydd yn cyrchu i'r fan
Yr henoed gwAr eu hanian.

Nadol.ig. Bydd disgo, bingo, noson 0
garolau, a pharti Nadolig arbennig.
Rydym fel Ysgol yn gwerthfawrogi
ymdrechion y rhiem hyn I godi arian
yn gyson fel hyn. a ganlyniad j'w
lIafur caled mae plant yr Ysgol yn
elwa'n aruthrol.

Bydd Gwasanaeth Diolchgarwch
yr Ysgol bnawn Gwener, Hydref 21 ,
am 2.15 o'r gloch. Mae croeso i chwi
rieni, teulu a ffrindiau ymuno gyda nl.
Gwneir casgliad tuag at yr NSPCC
Oiolch: Dymuna Mrs Megan jones,
21 Dol Afon, ddiolch 0 galon i'w
theulu a'i ffrindiau am yr holl gardiau,
blodau, ffrwythau ae anrhegion a
dderbyniodd tra yn caeillawdriniaeth
yn Ysbyty Gwynedd ac hefyd am y
galwadau ffon tra bu yn nhy Llrnos
a'r teulu yng Nghaernarfon wedi iddi
ddod o'r ysbyty.

Newyddion 0 Ysgol Cwm-y-glo:
Enillydd gwobr gyntaf Clwb yr Ysgol
am fis Medi oedd Wendy Smith, Bro
Rhythallt, Llanrug. Aeth yr ail wobr
i Terry Williams, Bryn, Cwm-y-glo.

Croeso mawr IHayley, sef chwaer
fach newydd sbon i Heather Hughes
blwyddyn O. Dymuniadau gorau a
IIongyfarchiadau i chwi fel teulu.

Bydd gennym gardiau Nadolig ar
werth yn yr ysgol ar 01 gwyllau/r
Diolchgarwch. Mae dau fach 0
gerdyn yn y peeyn - un gan John
Callahan 0 Adran y Babanod a'r lIall
gan Rachel Owen o'r Adran lau.
Cymdeithas Rhieni/Athrawon yr
Ysgol sy'n trefnu'r gwerthlant gyda'r
elw'n mynd i Gronta'r Ysgol.

Mewn pwyl1gor o'r Gvrnderthas
hon fe drefn wyd nifer 0
werthqarsddau rhwng rwan a'r

Rachel Owen a John Callahan - cynl/unwyr cardiau Nado/ig yr Ysgol.
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Bendigaid gan Gaplan Undeb y
Mamau. y Parchg Wyn Roberts,
Bangor. Ar 01 y gwasanaeth
trafodwyd rhai materion gan Mrs E.
Taylor. Cafwyd ymddiheurladau oddi
wrth Mrs J. Side. Mrs Craven, Mrs
Thomas a Mrs D. Jones. Yn dilyn
eafwyd sgwrs ddiddorol gan y
Parchg Wyn Roberts am ei ymweliad
a Ty Mary Sumner yn Llundain.
Mwynhawyd ei sgwrs yn fawr iawn.
Yn gofalu am y baned roedd Mrs E.
Taylor a Mrs J. Ransome, a
diolchwvd rddvnt ac i'r Parchg Wyn
Roberts gan Mrs S Birbeek.
Rhoddwyd y raffl gan Mrs Taylor ac
fe'j henillwyd gan Mrs Birbeck. Bydd
y cyfarfod nesaf ar nos Lun,
Tachwedd 7.

Bryn. Enillwyr y raffl fawr oedd -
Derek Roberts, 50 Maes Padarn,
Llanberis; Esme Jones, 24 Dol Afon;
Jean Hughes, 2 Bryn Gro; Meira
Williams, Goleufryn; Julie Jones, 8
Dol Afon; Audrey McLellan, Bryn
Awelon; Mary Roberts, Tyn-y-ffridd;
Eryl Jones, Tal-v-bont. Llanrug;
Bethan Hughes, 17 Dol Afon;
Eurwyn Wilhams, Llwyncoed; Karah,
2 Stryd Llyn, Caernarfon; Mari Boyle,
Gwasanaeth Gyrfaoedd Gwynedd;
Jill Callaghan, Llys-y-gwynt. Enillydd
y raff1 ar wahan oedd Mr Ted
Roberts, Bod Gwilym.
Undeb y Mamau: Cynhaliwyd
cyfarfod cyntaf y tymor yn Hafan
Elan, Llanrug, ar nos Fereher, 5
Hydref. Gweinyddwyd y Cymun

Parry, 1 Hafan Elan, Llanrug, gynt 0
Ddl Afon.
Yr Urdd: Daeth yn amser i
ailddechrau gweithgareddau'r Urdd
am y tlwyddyn yma. Nos Lun,
Hydref 10, cafodd y plant noson
bleserus iawn yn gwneud potiau a
gwahanol bethau allan 0 glai. Anti
Cath ac Anti Sue oedd yn gofalu am
y noson, a diolchwyd iddynt gan
Leigh. Mae croeso i unrhyw blentyn
o oed ran Blwyddyn 1 i 6 ymuno ani.
Tal aelodaeth am y flwyddyn yw £3.
Eglwys Sant Gabriel: Cynhaliwyd yr
•
Wyl Ddiolchgarwch ar y 9ted a'r
10fed 0 Hydref. Fore Sui bu
gwasanaeth o'r Cymun Bendigaid ac
fe weinyddwyd gan y Canon Richard
Llywelyn Owen, Llandudno Nos
Lun, y Gosber a'r pregethwr gwadd
oedd y Parchg William Lloyd Jones,
Abersoch. Diolchir i'r ddwy a
ddarllenodd y IIithoedd, set Mrs
Gwyneth Roberts a Mrs Hilda Orritt.

Yn Eglwys y Plwyt, Llanrug, ar
Fedi 25 a 26. Bore SuI gweinyddwyd
y Cymun Bendigaid gan yr
Archddiacon Elwyn Roberts. Am 2
o'r gloch cafwyd gwasanaeth y plant
ac roeddent yn gwneud eu gwaith yn
ardderchog. Ar nos Lun, 26 Medii
cafwyd Gosber a'r pregethwr gwadd
oedd y Canon Trevor Owen Evans,
Llanfairpwll.

Yr organydd yn y gwasanaethau
oedd Mr John Morris, Llanrug, a
drolchrr iddo am ei wasanaeth.
Dymuna y Wardeiniaid y ddwy
Eglwys ddiolch i bawb am addurno'r
eglwysl, ac am y rhoddion 0 Iysiau,
ffrwythau a'r blodau hardd a
dderbvruwvd.
Bingo: Dyna a gynhaliwyd yn yr
Ysgol Gymuned ar nos Fawrth, 11
Hydref, a'r elw tuag at Eglwys Sant
Gabriel. Diolch yn fawr I Mrs
Margaret Williams, Bryn, am alw'r
rhifau ar tyr rybudd. Cafwyd noson
dda lawn.

Enillwyr y raffl fewn oedd: Sian
Jones, 2 Dol Afon; Karen Ffoulkes,
3 Bryn Terrace; Helen Wllhams, 34
Bro Rhythallt; Veronica Williams,
Glan-bogelyn; Arwyn Jones, Isfryn;
Betty Jones, Bro Rhythallt; Andrew
Jones, 4 Dol Afon; Chatherrne
Ffoulkes, 3 Bryn Terrace; Hilda
Orritt. Morannedd; Margaret
Williams, Nant Forgan; Ted Roberts,
Bod Gwilym; Sian Jones, 1 Dol Aton;
Viv Jones, 9 Dol Afon; Maggie Parry,
38 Bro Rhythallt; Keith Williams,

Priodas: Yn Eglwys Sant Padarn,
Llanbens, ar 1af Hydref, priodwvd
Nigel, mab Hilda aLes Orritt a judith,
merch Eunice a'r diweddar Dewi
Jones, Dakota, Llanberis. Roedd y
gwasanaeth yng ngofal y Parchg
Idris Thomas, Deon Gwlad Arfon. Y
gwas priodas oedd Kevin Owen; y
morynion oedd Glenda, Cynthia,
Mared a Katy; a'r ystlyswyr oedd
Eltyn Griffith a Michael Griffith Yr
organydd oedd Gareth Jones.
Addurnwyd yr Eglwys gan Mrs Myra
Jones, Llanberis. Cafwyd y
Brecwast Priodas yng Ngwesty'r
Fictoria, Llanberis. Treuliwyd y mis
mel yn Gran Canaria. Bydd y cwpwl
ifanc yn cartretu yn Llanberis.
Diolch: Dymuna Nigel a Judith
ddiolch i'w teulu, ffrindiau a
chymdogion am yr anrhegion, arian
a chardrau a dderbyniasant ar
achlysur eu priodas yn ddiweddar.
Llongyfarchiadau i Sandra ac Arwel,
20 Dol Afon, ar enedigaeth merch,
Hayley, chwaer tach i Heather.
Adref o'r Ysbyty: Anfonwn ein
coflon gan ddymuno gwellhad Ilwyr
a buan i Mrs Megan Olwen Jones,
21 Dol Aton, ar 01derbyn triruaeth
lawfeddygol yn Ysbyty Gwynedd.
Cydymdeimlad: Estynnwn ein cyd
ymdeimlad dwysaf I Mr a Mrs Elfed
Parry a Martin, Glandwr, yn eu
profedigaeth. Cydymdeimlir hefyd a
Mr a Mrs Maldwyn Hughes, 2 Bryn
Gro, ar golli chwaer, sef Mrs Beryl

--
Camera yng ngotal Gwyndaf Hughes, Glasgoed, Llanrug. Ffon: 677263

Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ff6n: 872275
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Debbie, eniflydd Cadair Lowrj am yr
Unawd Blwyddyn 5 a 6.

TLWS YR IFANC
Carl A. Jonel

CAOAIR VR EISTEDOFOD
Olllfydd Whltallda Thom••

Jones. 3, Gwenno Williams. Blwyddyn 9 a 10: 1.
Emma Davres; 2, Kelly Rob-erts.
ERTHVGL: 1 Dafydd Whitaside Thomas.
lIMRIG: 1. 2 a 3: Rolant Wynne
CERDO' 1, Carys Wynne
PARODI: 1 a 2. Rolant Wynne; 3, Carys Wynna.
CREU BRAWDDEG: 1, Gwenda Roberts; 2. Iwan
Roberts; 3, Carys Wynne
DROS 80: 1. Mr Robat Williams. LlamGWla: 2. Mrs
Whiteside Thornas, Oolwar; 3. Mrs Gwladys M.
Jones. Dalar De9.
LllNELL GOLl: 1.GWyndllf Jones. 2. Gareth Jones;
3. Defydd Whiteside Thomas.

Hospis McMillan: Wedi swper
Diolchgarwch Eglwys St. Garmon, a
defnydd vstatell gan griw 0 Deras
Gwyrfai, fa gasglwyd swm 0 £16.20
a £20 a rhoddwyd y cyfanswm 0
£t 36.20 i Uned Gofal McMillan
Ysbyty Bryn Seiont, Caernarfoh, gan
Bare Carafannau Bryn Gloch.

r--

~ BETWS GARMON.._

Findley, Bron Graig, ar enedigaeth eu
merch fach.
Dlolchgarwch: Cynhaliwyd Gwyl
Ddiolchgarwch capel Rehoboth ar
brynhawn Sui, Hvdref 23.

CELF A CHREFFT:
GwnlO. Blwyddyn 3 II4: 1. Huw Mackinnon. 2. Huw
Mackinnon; 3. Ellen Williams 11 Gareth Roberts.
Blwyddyn 5 • 6: t. Bethan Mackinnon. Blwyddyn
9 a 10: 1. Emma lloyd Davies. Agorad: 1, Eluned
Mal Jones Gwau. Croalo niJU Wehvddu. Agored:
1. Emanwan Thomas; 2. Yvonne Plus; 3. Elizabeth
Roberts.
COGINIO
Blwyddyn 1 a 2: 1, Mellyr 510nOwenj 2. Angtlarad
Griffith a Fiona PIns; 3. Fflon Hat, Lllnos Catr~n
Roberts ac Ifan Dafydd. Blwyddyn 3 a 4: 1, Guto
Rhun: 2. Ellen Williams; 3. Guto Wynn a Gareth
Roberts. Blwyddyn 5 a 6 1, Gemme Jones a Su~n
Emyr, 2. 'wan Rhys a Bethan Mackinnon. 3. Iwan
P. Jones a Gemma Louise Jones Blwyddyl'l 7 ac
8: 1. Helin Roberts; 2, Melerl Gnfflth 8 Nicole
Edwards; 3. Sian Green Blwyddyn 9.10: 1,Emma
lloyd Davies. Blwyddyn 1I a 12: 1 leuan Green
Agored (Marched): 1 Cerys Wynne. 2 Eitlanwen
Thomas Agored IDynlon): 1. Michael Blanchard; 2.
Daf."dd Whiteside Thomas. 3. Rolant Wynne: 4.
Roljlnt Wynne. Agofed (cawllemwnl: 1.Pat Jones.
Agored lllieU: Caryl Wynne.
GWIN
Agor.d· 1 2 a 3: Brian Cook.
GOSOO BLOOAU
Agored \ Sa y Lloyd Davies 2. Judy Roberts; 3.
Andrea Awen, Usa,
TAl OIMENSIWN
Cyn Oedr." Vagal. Do.berth Darbyn: 1.Aled Rhys
W lems 2 Deelan Joneli 3, Fflon Angharad
W·' .ams Blwyddyn I • 2: 1, Fflon Hat; 2, Meilyr
Owen 3. Ifan Oafydd II Fiona Pitts. Blwyddyn 3 II
4: 1 Caltyn Edwards; 2. Msrk Pitts a Guto Ahun;
3. Huw "Aeckinnon. Blwyddyn 5 a 8: 1, SionedWyr.
Jones ec Iwen Rhys; 2. Bethan Mackinnon a Oion
510n Owen' 3. Iwan Jones. Blwyddyn 7 ac B: 1.
Nicola Edwards; 2. Ceri Jones. B'wyd~YIl 9 a 10:
1. Emma Lloyd Davies.
ARLUNIO
Oedran Vsgol Falthrln: 1. Bel/orley Hughes; 2. 510n
Elfion Jones; 3, Lois Angharad. Nis Fflur Jones a
Ruth Mowll. Blwyddyn 1 e 2: 1, Fflur A. Griffith It
Defydd Meredydd WillIams; 2, Ifan Dafydd; 3, Mellir
SiOnOwen. Blwyddyn 3.4: 1. NataUaBlanchard;
2, Guto Rhun; 3, Celt."n Edwerds. Blwyddvn 6 B 8:
1, Dian SiOn Owen; 2. SiOn Rhys; 3, SiOn Emyr e
Nla Williams. Blwyddyn 7 IC 8: 1. Malerl Griffith;
2. Gwenno Williams; 3. Cer Jones a SiAn Green.
Agorad: 1, Sha,on Blanchard.
FFOTOGRAFFIAETH
Oedr.n Vagol Cynradd: " Ifan Oafydd a Mark Pitts;
2. Natalia Blanchard; 3. Nia Willlems a Meilvr 516"
Owen. o.dran Ysgol Uwchradd: 1 a 2. Elln Dafydd.
Agorad: 1. Anwen Owen a Michaei B~anchard; 2.
Malcolm Pitts.
RHVDOIAITH
Slwyddyn 3 B 4: t. Ger81ntIwan; 2. Elfion Wtlilams;
3. Cerl Meredydd Williams. Blwyddyn 5 B 6: 1. Nla
Williams; 2, Iwen P. Jones; 3. Anthea DaVies.
Blwyddyn 7 Be 8: '. Cali Jones; 2. Awen
Humphreys; 3. Sian Green. Blwyddyn 9 II 10: 1
Delytn Humphreys: 2. Emma Oavles; 3. Dalyth
Humphreys.
BARDDONIAETH
Blwyddyn 3 I 4: 1 Cerl Meredydd Williams; 2. Guto
Rhun. Blwyddyn 5 II 8: 1. Nla Wllllams; 2. 516n
EmyJ Blwyddyn 7 ec B: 1 Steilan Evans. 2. Cafi

Diolch: Dymuna Alan Pritchard, Llys
Awe!. ddiolch i bawb am eu
cvtarchion a'u carediqrwvdd ar
achlysur dathlu el ben-blwydd yn un
ar hugain oed.
Gwellhad buan: Gobeithiwn y bydd
Samantha Griffiths, 2 Bro Glyder, yn
gwella yn fuan wedi ei arhosiad yn
Ysbvtv Gwynedd.
llongyfarchiadau i Clare a David

Dvme'r olygfa sy'n wynebu teithwvr j lawr Bwlch Llanberis y dyddiau yma.
I ble'r eetn y garreg 'croeso'? A yw'r croeso yr un mar dwymgalon i deithwyr

y dyddiau yma?

Camera yng ngofal John Pritchard, Cilfynydd, Llanberis. ff6n: 872390

Elwyn Searell Jones, Dwyfor Ff6n: 870440

Cynhaliwyd Eisteddfod Bentref
Llanrug, nos Wener, Hydref 14, yn
Ysgol Uwchradd Brynrefail.
Y Beirniald oedd -

Cerdd a Cherdd Dant: Mrs Deilwen
Hughes.
Adrodd: Mrs Madge Huws.
Barddoniaeth a Rhyddiaith: Y
Prifardd leuan Wyn.
Dawns: Mrs Ann Roberts.
Coginio, Gosod Blodau a Thecstiliau:
Mrs Judith Harding.
Arlunio a Thri Dimanslwn: Mr Dilwyn
Jones.
Ftotoqrattraeth: Mr Bryn Jones.
Y cyfeilydd oedd Mr Tim Ward.
CYSTADlAETHAU LLWYFAN:
Unawd Oosbartt. Darbyn: 1. Gemma. 2. lowrl.
Adrodd Ooaban.h D.rbyn: 1. lowri; 2. Dewi; 3.
Carwyn a Jemma. Unlwd Cyn OedJan Vagol: 1.
Beverley 2 Ruth; 3. Oeclan Adrodd Cyn Oedran
Vagol: 1 Declan 2 gel/erley' 3. Oecla" Unawd
Blwyddyn 1.2 1 Debbie: 2. Ifan 3. Elln. Adrodd
Blwyddyn 1 e 2: 1, Debbie: 2 Magan; 3 Elln
Unawd Blwyddyn 3 a 4: 1. lyndsey: 2. Natalie; 3,
Guto. Adrodd Blwyddyn 3 a 4: 1 Natalie. 2. G.rath;
3. Guto Unawd Piano Blwyddyn 3 a 4: 1 Ger.,nt;
2. Natalie; 3. Rhian Unawd Blwyddyn 5 a 8 1
Sioned. Adrodd Blwddyn 6 • 8: 1 Si6n Emyr 2
Sioned ac Iwan. Unawd ar Unmyw Offeryn Pr•• I
Oedran Vigol Cynradd: 1, Dona: 2. Rob,,, e SIOn
Ernyr; 3, Si6n Rhys ec Iwan Part' Dawne Werln I
Oedr.n V8go1Gynradd: 1. Partl Geralnt a Karen; 2.
Parti Garla Sioned; 3, Pertl Lyndesey IIOanlel. Paro
Donn~ a Slonwyn. Unawd C.rdd Oant lJlwyddyn
7-11: 1. MicheJle. Blwyddyn 12 a throlodd: 1.
Rolant. Unawd Plano Blwyddyn 5 a 6' 1, Sioned;
2. Lllo; 3. SIOn Emyr. Cyflwynl.d L.1.far Ditrlf. 1
Merched Bec08. Partl Unaaln I Oedran Vagal
Cynradd: 1. Parti SI05nEmyr; 2. Parti Dafydd Dew".
Fodem: 1, Parti Sws. Unawd: 1, Michelle; 2, SiAn.
Adrodd U"lgol: 1. Michelle. 2, Elln. Gr'hp
OHarynnol1 I, Gnkp H9n; 2. Tywod ar y IIewr.
SlaTadCyhoaddu.: 1. Michelle; 2. Gwlon. Unawd
Piano IOedran Blwyddvn 7·11: 1. lona; 2 Michelle;
3, Sian e Rhlan. Unawd Clln Wenn: 1, Michelle.
Grwp CAn Warln: 1. Merched y Nos: 2. Melbion y
Machlud. Unawd., Unmyw OHeryn heblsw'r Plano
I Btwyddyn 7·11: 1, Michelle; 2. Gw;on. Emyn I raid
draa 50: Menna Cyflwyniad Llefar Olg"I: Oedrsn
cynradd 1. Perti Mrs Roberts. Blwyddyn 7·11' 1.
Parti 'Y Gwrandawlad'; 2. Partl 'Syr,eri'; 3, ·Glotia·.
Cyflwyniad Carddorol Llaislol: 1, Merched y Nos;
2, 'Melbion y Machlud. C<ldBIrLowrl: Debbie. Cwpen
Emma Barnard: Dlon SiOnOwen. Raffl: Si~n Green.

CANL YNIADAU
EISTEDDFOD BENTREF

lLANRUG

NANT PERIS

byddai Olwen yn gwneud hynny yn
ddiffwdan a di-stwr gyda gwen ar ei
hwvneb bob amser. Yn sicr bydd
pobl Amlwch ar eu hennill 0 gael
Olwen yn byw yn eu mysg.
Dymunwn pob hapusrwydd iddi hi
ac Alun yn eu bywyd priodasol.
Gwellhad Suan: Dyna a ddymunwn
i Alwyn Jones, 5 Bro Elidir a John
Peris Roberts, 11 Maes Ellian, sydd
ddim yn mwynhau iechyd da vn
ddiweddar.

lLongyfarchladau i Tom Evison, Cae
Hopsyn, a Geraint Roberts, Cefn
Rhos Isaf, ar gael eu dewis yn brif
ddisgyblion Ysgol Bontnewydd am
eleni.
Gwasanaethau'r Sui: Disgwylir y
canlynol i wasanaethu yn ystod yr
wythnosau nesaf,
Tachwedd:
6 Gweinidog 2.00
13 Parchg Ernrvs Thomas 2.00
20 Gweinidog 2.00
27 Mr Glyn Owen, Glanrhyd 2.00
Rhagfyr:
4 Gweinidog 2.00

11 Parchg H. John Huws 2.00
Partion Nadolig: Cynhelir parti
Nadollg oedolion y pentref yng
Nglangwna ar nos Sadwrn, 17
Rhagfyr; a pharti'r plant yr ysgol
gynradd, a iau, af' brynhawn dydd
lau, 22 Rhagfyr. Celt mwy 0 fanylion
maes 0 law.
Plygu', Eco: Braint trigolion Caeathro
yw plygu rhifyn Rhagfyr o'r Eco.
Cynhelir y noson fawr ar nos lau, 1af
o Ragfyr am 7 o'r gloch ymlaen, yn
y Festri. Croeso i bawb - 0 bob oed
- darperir danteithion tymhoroll
Marwolaeth: Yn anaml y sonlr am
farwolaeth Sals yn yr Eco, ond roedd
y diweddar Patrick (Paddy) Atkinson,
Cefn Gof, yn gefnogol iawn i
ymdrechion Cymreig a Chymraeg y
penrtref. Pe bal rhaid codi arian at
achos da gel lid dibynnu ar adnoddau
Cefn Got - Paddy a'r teulu a'r
fferm. Mae'r plant yn rhugl eu
Cymraeg - Shaun a Margot.
Cydymdeimlwn a hwy fel teulu.
Bydd y pentref yn lIawer rhy dawel
heb y lIals 0 Swydd Suffo·lk.
18

Clive James, Hafan, Bryn Gwna
679501 (gwaith); 677438 (cartef)

CAEATHRO

Pob dymuniad da I Olwen Roberts,
Ty'r Ysgol, sydd yn priodi ag Alun
Hughes 0 Amlwch, ar ddydd
Sadwrn, Hydref 22ain, yng Nghapel
Dinorwig. Dros y blynyddoedd
rydym fel pentref wedi bod yn ffodus
lawn 0 gael person mor hawddgar ac
Olwen fel un sydd wedi bod mor
barod ei chymwynas a'i chefnogaeth
beth bynnag fyddai'r achlysur i
fywyd diwylliannol, cvrndeithasol a
chrefyddol y fro. Os oedd angen
rhywun wrth y piano neu'r organ

Ffy.ddloniaid Eglwys St. Mair, Dinorwiq, dros y blynyddoedd diwethaf gyda'r
Parohedig Tegid Roberts, Clerig mewn gofal.

Camera yng ngofal Glyn Gruffydd, Cynfi, Deiniolen. Ffon: 870394

Glyn Tomos, Pan y Bwlch, Ff6n: 870576

DINORWIG
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Oewis eang 0
Welyau a '3P/Suites'.
Lleni 'Venetian' a Llenni 'Roler'
5,000 Ilathen sgwar 0 garpedi
mewn stoc - allwch chi
fforddio prynu 0 batrymau?

GLANHAU CARPEDI GYDA STIMVAK

Ff6n/ffacs: 650291

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

A NFA R

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

Ar Agor
9-7pm

9-5pm Sadwrn
Ar Gau

Sui a Mercher

GARNET, LLANRUG
Ffon: 673981/675807

TRIN GWALL T YN EICH CARTREF
MERCHED * DYNION * PLANT

Caernarfan; E. E. Jones, Rhoshir
waun; E. W. Pritchard, Garndol
benmaen; Malr Foulkes,
Penisarwaun; Mrs J. Hughes,
t.lanberis: Catherine Jones, Rhiw;
Malr E. Jones, Pwllheli; Jean
Hughes-Jones, Rhiw; William Elfed
Evans, Bethesda; ac lorwerth a
Joan Williams, Caernarfon.

Rhowch gynnig y mis yma ar
lunio cliw i 17 i lawr, a'r atebion
i Dafydd Evans, Sycharth,
Penisarwaun, erbyn Tachwedd
21, os gwelwch yn dda.

£2
Mr W.O. Williams, 6 Rhydfadog,
Dej n io le n ; Mrs Ray Hughes,
Manchester House, Waunfawr.

Roberts, 10Stryd Turner, I.lanberis;
Eifion a Gwyneth, Becws Eryri,
Uanberis; Alwyn ae lola Owen, 3
Stryd yWyddfa, Llanberis; Mr aMrs
John Elwyn Roberts, 24 Bro Waun,
Waunfawr; Megan Olwen Jones, 21
Dol Afon, Cwm-y-glo ,

£3
Nellie Morris, 16 Maes Padarn,
Uanberis; Mrs L. Evans, Tegfan,
Waunfawr.

£5
j\1.orfudd ae Ieuan Ellis Jones, Erw'r
Coed, Coed y Glyn, IJanberis; Alwen
T. Jones, 12 Rhydfadog, Deiniolen;
Mrs E. Iynes , Snowdon View,
Fachwen; Myfanwy Jones, Uys Eryrl,
Llanberis; Elizabeth (Bessie)

£10
Clwb Ffennwyr Ifaninc, Caerriarfon;
TeuJu Hedsor Villa, Uanrug.

£8
,\ir a Mrs H. Vaughan Evans, 3
Dinorwig Terrace, Clwt-y-bont.

RHODDION

2. Gwener
RHAGHYSBYSIADAU MIS RHAGFYR

DEINI OLEN: Ffair Nadolig Plaid Cymru.

PENISARWAUN: Yr urdd yn ailddecrhau,
BETHEL: Cystadlaethau dawnsio disgo, a dawnsio gwerin
yn y Neuadd Goffa am 6.30 o'r gloch.
CAERNARFON: Ffair Hydref at Apel YmchwiJ y Galen,
yng Ngwesry'r Royal am 7 o'r gloch.
BETHEL: Eisteddfod y Pent ref yn y Neuadd Goffa am
6 o'r gloch,
GLYNLLIFON: Aduniad cyn-fyfyrwyr Madryn a
Glynllifon am 7.30 o'r gloch.
WAUNFAWR: Noson Tan Gwyllt ar Gae'r Ganolfan am
6 o'r gloch.
CWM- Y-GLO: Undeb y Mamau.
LLANRUG: Mcrched y Wawr - 'Coluro' gydag Angela.
PENISARWAUN: Plaid Cymru - sgwrs gan y Barnwr
Dewi Watkin Powell, am 7.30 o'r gloch yn y Ganolfan.
LLANRUG: Cyfarfod Blynyddol yr Eisteddfod yn Festri
Pontrhythallt am 6.30 o'r gloch.
DEINIOLEN: Merched y Wawr - yrnweliad a Siop Cae
eoch, Llanberis,
DEINIOLEN: Cyfarfod y Chwiorydd, Ebeneser.
WAUNFAWR: Y Gymdeithas Lenyddol yn y Ganolfan
am 7.30 o'r gloch - sgwrs gan y Bamwr Dewi Wakin
Powell.
BRYNREFAII.: Sefydliad y Merchcd - Cyfarfod
Blynyddol.
LLANRUG: Cymdeithas y Chwiorydd yn Festri'r Bont
am 7.
PENISARWAUN: Yr Eisteddfod Bentref am 6 o'r gJoch.
DEINIOLEN: Y Gymdeithas Lenyddol sgwrs gan Mrs
Moreen Lennon.

25. Gwener
28. Uun

24. (au

17. lau
21. Uun

16. Mercher

14.Llun

7. Uun
8. Mawrth
9. Mercher

5. Sadwrn

4. Gwener

1. Mawrth
3. Iau

I LAWR
1. Maer ferch a'i ch: vn byw drwy

fwyta anifeiliaid eraill (6)
2. Tro Elan i sefvllran 0 gwmpas

(7)
3. Mynd yn gyflym? Efallai, ond

mae'n dibvnnu ar y cludiant (8)
4. Gwella neu hyrwyddo (4)
5. Waldio rhywun er mwyn el

lanhaul (5)
6. Yma y byddwn yn rhoi ein

prvdau bwyd (6)
7. Hen ddull Prydeinig 0 ladd am

ladd (5~
13 Ar ell pen eu hunaln y bydd

dwy'r Walln yn perttorrnlo (8~
16. Carreg goffa (7)
17. Lie i fyw (gweler y nodiadau)

(6)
19. Gyrru 0 arf - fel a wna'r

chwarelwr (5)
20. Pan mae', utgorn yn malu,

mae'n offeryn arall. tebyg I gltar
(6)

22. Oerllvd. ond gwefreiddiol er
hynny (5)

24. Cenfaint y Sars yn cuddio (4)

EDD

26

4

Derbyniwyd tri ar ddeg 0 atebion
i groesair mis Hydref f a bu cryn
~ddwl, rwy'n siwr, gan bob un
ohonynt am gliw i'r gair PUMP.
Aeth nifer ar 01 y ffaith mai dyma'r
cyfeithiad Saesneg am BWMP;
eraill yn cyfeirio at bentref Llan
purnsaint: y cysylltiadau Beiblaidd
a phum torth; pump doeth; y
ffordd AS oedd y trywydd a
ddilynwyd gan eraill; ac un neu
ddau yn cyfeirio at hanner deg.
Mae 'Cwlwm serch? Choelie'i
tewr!' yn apelio ataf (dwrn, mae'n
debyg), ond y rhai a aeth a'm bryd
oedd au a gyfelria at y ffaith fod
'p ' yn golygu distaw mewn
cerddoriaeth.

'Rhit distaw sv'n troi yn selod
seneddalo Seis' oedd cvnniq Dilys
A. Pritchard-jones, Abererch; ond
gan Mrs Nancy Jones, Tatiesin,
Preswylfa, llanberis. y daeth yr
enillydd, sef: 'Undeb y Mamau yn
ddistaw iawn'. Iddi hi yr aeth y
wobr y tro yma gyda
Uongyfarchiadau i Nansi Davies,
Rhuthun, perchen y 'Cwlwm
serch'. Dyma weddill yr
ymgeiswyr: V. Roberts,

CROESAIR HYDREF

AR DRAWS
1. Bwriadu paratol i'r wasg (61
4. Mae rhywun wrth ei fodd yn y

stad yma (5)
8. Mae'n rhan 0 gartre Len i fyw

ynddo. rw~n (5)
9. Darnall hir, cul. sydd 0

ddefnydd (7)
10. Modur a chi'r Sais sydd a

chysylltiad ganddynt a Dyffryn
Ogwen (7)

11. Glanhau (4)
'2. Daw'r blaned hon yn ddvddiol 0

flaen yr agosaf at y Ddaear (3)
14. Yr egnl a ddw 0 belydryn

niwclear (4)
15. Mvnvdd yng ngwlad lorddonen

ac ar ochr mynydd yng
Nghymru (4)

18. Fel hvn y rho'r Sais yn anrheg
(3)

21. Had yn cynnwys starts (4)
23. Dyma'r moddion i wneud i ddau

wella (7)
25. Ysbail (7)
26. Baeddu (5)
27. Coes un sy'n rhan o'r

gymdeithas? (6)
28. Arthur, v teyrn (6)

21

10

CROESAIR TACH



•

Tim yr Antur yn eu ras eu huna/n.

Brook Joggers enillodd y ras i rai
dros 60 oed. Enillwyr rasus y
merched oedd Rhiannon Tornes.
dros 16 oed; Ann Cartwright
(Wrecsam) dros 35 oed; a Sue
Tregido, dros 45 oed. Mae
aerobics Sue yn amlwg yn profi el
werth! Cyflwynwyd tlysau
arbennig i Paul lewis 0 Antur
Waunfawr, yr unig redwr ag
anabledd a orffennodd y ras 10km,
ac i Paul Jenkinson am fod y
rhedwr Ileal cyntaf. Dyfarnwyd
Cwpan B & K Williams i dim 0 7
rhedwr 0 Antur Waunfawr.
Cafwyd ras hwyl i gloi'r
gweithgareddau. Martin Parry
(Eryri) oedd yr enillydd. Dymuna
pawb sy'n gysylltiedig a'r Antur
ddiolch am yr holl gefnogaeth
barod a gafwyd wrth drefnu'r ras.

Cafwyd cefnogaeth deilwng eto
eleru i Ras Antur Waunfawr.
Dyma'r nawfed ras i'w chynnal.
Roedd rhai 0 brif redwyr yr ardal
ymhlith y 26 oedd yn cystadlu yn
y ras fawr a redir dros bellter 0
1Okm. Rhannwyd ras y dvruon yn
bedair adran: dros 16 oed, dros 40
oed, dros 50 oed a dros 60 oed;
a ras y merched yn dair adran: dros
16 oed, dros 35 oed a dros 45 oed.
Mae'r niferoedd oedd yn cystadlu
yn y gwahanol adrannau yn
adlewyrehu'r diddordeb cynyddol
sydd mewn athletau yn Ileal.

Tegid Roberts (Eryri) oedd
enillydd prif ras y dynion. Gwynfor
Owen (Eryri) enillodd y ras i rai dros
40 oed. llwyddodd Rhedwyr Eryri
i gipio'r goron drifflyg gan i Francis
Uhlman ennill y ras i rai dros 50
oed. Raymond Galley o'r Bear

ANTURIAF YMLAEN

MWY 0 LUNIAU
RAS VR ANTUR

AR DUDALEN 15

Wrecsam wnaeth Wayne, ond mae
wedi chwarae dros 100 0 gemau
cynghrair a chael profiadau fel ennill
yn erbyn Arsenal a sgono yn erbyn
West Ham. Nid 'breuddwyd' mo
hynny, ond ffaith.

Dechrau dringo'r ysgol yn y byd
pet-droed y mae Eifion Jones 0
lanrug, sy'n ddisgybl blwyddyn 9 yn
Ysgol Brynrefail. Mae'n cynrychioli
timau dan 14 oed a than 1S oed
ysgolion Arfon, ac yn chwarae yng
nghanol yr amddiffyn, lie mae ei
daldra yn amlwg 0 fantais iddo.
Cafodd ei ddewrs hefyd i dim
Gwynedd i chwarae yn erbyn Clwyd,
ac I dim Gogledd Cymru a enillodd
4-2 yn erbyn Ysgolion lerpwl.

Gwelais Eifion yn chwarae sawl
tro er pan welais ef gyntaf yng
nghystadleuaeth Tlws yr Eco.
Roeddwn yn dyfarnu'r g~m rhwng
Ysgolion Arfon a Kirkby yn
ddiweddar, ac Eifion oedd seren tim
Arlon ym marn rheolwr Kirkby. Gellir
dweud dau beth am Eifion: mae
ganddo wen ar ei wyneb ac nid yw' n
siarad yn ddtqvwilvdd ar gae pel
droed. Er ei fod flwyddyn yn iau na
gweddill y tim mae'n amlwg fod el
gyd-ehwaraewyr yn ei barchu ac yn
elwa o'i ymroddiad IIwyr i/r gem.
Mae ynddo ddeunydd capten da.

Rwy' n siwr y bydd yn elwa' n fawr
o brofiad ei dad. Mae Howyn yn siwr
o sicrhau bod traed ei fab yn solet ar
y ddaear. Llongyfarchiadau a phob
dymuniad da i Eifion.

•

Oes yna rywbeth 0 fyd y
campau wadi eu trafnu ar

gyfar y 'Dolig?
Gadewch i ni wybod.

Sara Salisbury Roberts gyda'r ttws
a enillodd yn Llundain.

Yn ystod mis Hydref teithiodd Sara
Salisbury Roberts 0 Dan y Coed,
llanrug, i l.undam i gystadlu ym
Mhencampwnaethau Karate Cened
laethol Agored Prydain. Cynhaliwyd
yr ornest yn y Waterfront Centre ar
lannau'r Tafwys, a daeth Sara yn
drydydd yn y gystadleuaeth Kata
agored.

Mae'n cael 91 hyfforddi gan Sensei
John Lynn (Sed Dan) 0 Glwb Kokoro
Karate, y Rhyl. Dros fisoedd y gaeaf
bydd Sara yn paratoi ar gyfer ei
graddio 1 radd Dan ym mis Mawrth
1995.

•

Un o'r pethau anoddaf i gyw 0
golofnydd fel fl el wneud yw
sgwennu am blentyn sy' n dang os
dawn arbennig mewn rhyw gamp
neu'i gilydd. Rhaid gofalu peidio gor
ganmol wrth geisio rhoi pwt 0
anogaeth. Onid oes amryw o'r fro a
fu ar dre.al hefo Wolves neu
Wrecsam neu glwb arall? Rhald cofio
mai canran feehan iawn o'r miloedd
sy'n eael treial bob blwyddyn sy'n
cyrraedd y brig. Rwy'n amheus o'r
drefn sy'n peri bod plentyn a
fynychodd 'glinigau pel·droed' yn
'arwyddo' I ryw glwb neilltuol. Onid
yw' n well 0 lawer i blentyn gael
ymweld ag unrhyw glwb a fynn ei
wahodd am dreial? Rwy'n meddwl
weithiau bod rhai o'n chwaraewyr
ifanc yn tybio bod lerpwl neu Man
U am ddod ar eu hoI. Rhaid i bob
sgowt fod yn ofalus iawn nad yw' n

........--------------i addo'r byd i gyd i fachgen ifanc.
Cyfeiriaf yn ami at achos Wayne
Phillips. Mynd i glwb 'lIai' fel

",

CAEL CIC
o GYSTADLU

Dylan gyda Terry Phelan yn ystafell
newid MaIne Road.

,WEOI' R HOLL OREIALON .
f

Cafodd Dylan Hughes 0 Stad Ervrl,
Bethel, ddiwrnod i'w gofio ar ei ben
blwydd yn un ar ddeg oed. Trefnodd
ei dad drip Iddo I weld ei hoff dim
Manchester City yn chwarae gartref
yn Main Road yn erbyn Nottingham
Forest. Cafwyd clincar 0 gem, efo
sgor terfynol a 3-3. Bydd Dylan yn
gobelthio chwarae cystal a'r ser i dim
dan un ar ddeg Bethel! Cafodd
gyfarfod rhai 0 chwaraewyr City cyn
y gem, yn cynnwys chwaraewyr
rhyngwladollwerddon, Terry Phelan
a Niall QUinn, a'r ddau gOI-geidwad,
Tony Coton a'r Cymro Andrew
Dibble. Cafodd grys p~l-droed
newydd sbon I ddod adref hefo fo.

Bu Elfion Williams 0 Lanrug yn
arbennig 0 Iwyddiannus mewn Gala
Nofio yn Nhreffynnon yn ddiweddar
gan iddo ennill medal arian a dwy
fedal efydd. Wyth oed ydi Eifio, ac
mae'n braf gweld rhai mor ifanc yn
dod a chlod i'r ardal .

GWNEUD
SBLASH

,

Cafodd ardaloedd dlfrelntiedig Arfon,
yn cynnwys hen ardal y chwareli,
gryn sylw yn ystod y blynyddoedd
diwethaf. Cafwyd grantiau 0 Ewrop,
a rhaid canmol Cyngor Arfon am
geisio datganoli adnoddau. Cafodd
Bethesda gae pob tywydd, a
chatodd Pen-y-groes gae tebyg a
Neuadd Chwaraeon. Mae'n
ymddangos bod cynlluniau ar y
gweilll ddatblygu rhan 0 gaeau Ysgol
Brynrefail.

Mae'n ddiddorol felly sylwi ar gae
p~l-droed newydd Deiruolen. Mae'n
gaffaeliad i'r ardal ac r'r Clwb Ileal
sy'n talu £20 y gem am ddefnyddio'r
cae. Ond rhaid cofio mai Cyngor
Arfon sydd piau'r cae; cae pel-droed
Cyngor Arfon ydyw, wedi ei leoli yn
Neiniolen. Yo naturiol mae'n gae
chwarae i blant yr ardal, a bydd
gem au cynghrair arno ar bnawn
Sadwrn. Ond sut bydd modd sicrhau
na fydd gor-ddefnydd ohono? Mae'n
ymddangos ar hyn 0 bryd y gall
unrhyw glwb loqi'r maes. Eisoes
cafwyd cwyno yn Ileal ynglyn a
gemau rhwng tirnau dieithr ar y Sui,
er ei bod yn ymddangos i'r broblem
honno gael ei setlo. Beth tybed fydd
yn digwydd yn ystod yr haf? Mae
mwy a mwy 0 dimau Cynghrair yr
Haf yn Arfon, ac os ceir gormod 0
gemau ar y cae, bydd yn siwr 0
ddirywio'n gyflym.

A beth am Glwb Deiniolen? Os
bydd am symud i Gynghrair
Gwynedd bydd yn cystadlu mewn
rhagor 0 gystadlaethau'r Coast FA.
Mae dyddiau pendant ar gyfer y
rheiny. Beth pe na bai'r cae ar gael?
A phwy sydd i benderfynu os yw'r
cae yn addas i chwarae arno? A yw
Cyngor Arfon am fynnu bod rhaid
chwarae nifer penodol 0 gemau ar y
cae er mwyn adennill cymaint 0 arian
ag sydd bosibl? A beth os byddai'r
Clwb Ileal am wella'r maes trwy, er
enghraifft, gael cysgodfan i'r
cefnogwyr?

A yw Deiniolen wedi gwir elwa?
Oni tyddai'n rhesymol cael pwyllgor
Ileol a fyddai, wrth gwrs, yn
cydweithio'n agos a Chyngor Arton,
i reo Ii' r detnydd a wneir 0' r cae?

APHWY
YW'R MEISTR?

PENBLWYDD
I'W GOFIO
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