
A'r Eco ar fin mynd i'r wasg
clywsom y newyddion da am
Gwynfryn Williams 0 Benisarwaun
a ddaeth yn gyntaf mewn
cystadleuaeth codi pwysau ifechgyn
Ysgol Cymru (dan 16 oed) yng
Nghacrdydd. Dim ond l4 oed yw
Gwynfryn.

CYNTAF DRWV GYMRU

Dyma bigion 0 gofnodion mwyaf
diddorol yr Ysgol Feithrin dros y
deng mlynedd diwethaf:
Medl 1974: trefruadeu i godi arian noson
yng ngotal Mr Meirion Jones a noson
goffi Bu'r ddwy noson mor IIwyddiannus
fel yr agorwyd yr Ysgol Fsrthrin ar Hydref
29
Mai 1975: Problem laith, penderfynwyd
mal plant Cymry Cymraeg fydds.'n y
mwyafrif yn yr Vsgol Feithrin.
Hydraf 1915: Son am symud yr ysgol i
adeilad yr hen Vsgol Fabanod. Cyflwyno
anrheg iMrs Ros Hughes am ei gwailh yn
cychwyn yr Vsgol Feithrin.
Tachwedd 1975: yr ysgol yn cael el
chynnal yn y Clinic dros dro.
Hydraf 1916: athrawes newydd IMrs Jeni
Morgan) yn dechrau ar ei gwaith, vn cael ei
chvnorthwvo gan Mrs Elfrys jones.
Sefydlu'r ysgol yn yr adeilad presennol -
yr hen 'nyrseri'. Penderfynu i agor am dri
bore', wythnos
lonawr 1977: dim pwyllgor oherwydd
tywydd mawr
Mai 1917:rhoi anrheg Jiwbili (crib gwallt
mewn cas lIedr) i bob un o'r plant.

Parhad ar dud 22

Llongyfarchiadau; gangen Bethel o'r
Urdd ar gyrraedd eu degfed
pen-blwvdd. Yn y llun mae Richard
LI. Jones yn eyflwyno terien ;
ddathlu'r achlysur i Meinir
Williams a Gwenan Elis, sef yr hynaf
a'r ieuengaf yn y gangen.

Mae'r hanes ar dud 16 ae 17.

.J

•

CANGEN
BETHEL VN
10 OED

DENG MLYNEDD 0 ADDYSG
FEITHRIN YN NEINIOLEN

Yng nghanol yr hwyl e'r miri dyma'r plant i'n hatgoffa'n dawel fod lesu Grist
hefyd yn dathlu ei ben-blwydd.

MAE Ysgol Feithrin Deiniolen wedi datbJu ei phen-blwydd yn ddeg
oed eleni. ,Ar Orffenoaf 17, 1974 y eynhaliwyd y eyfarfod eyotaf i

---------~-____ldrafod sefydJu Ysgol Feithrio yo y pentref. Roedd 13 0 famau'o
bresennol, ac etholwyd y pwyUgor canlynol:,
Cadeirydd: Mrs Ros Hughes, Llywydd: Nyrs Hughes, Trefor
(Ymwelydd lechyd); Trysorydd: Mrs Osborne, Gallt y Foel;
Ysgritenyddes: Mrs Valmai Williams; Athrawes: Mrs Eluned Jones.

Erbyn diwedd y mis roedd 10 0 blant ar y rhestr, yo y eyfarfod ar
ddau fore'r wythoos yo y Fieerdy - am dM 0 30 ceiniog yr wythnos.

ENIv

Tro'r Eco ei hun fydd dathlu ym
mis Chwefror - sef dathlu'r
Ca nfe d Rhifyn. Cofiwch
amdano!

V CANFED RHIFYN
• •

Dyma lun Emma Victoria, merch
fach Gareth a Deirdre Parry. 8ydd
Emma yn dathlu ei phen-blwydd
cyn tafar Ragfyr 23. Fely gwelwch yn
y Ilun mae'n faban rhadlon, Ilond ei
chroen ond nid dyna oedd ei hanes.
Fe'i ganwyd 14 wythnos 0 flaen ei
hamseryn Ysbyty Dewi Sent, Bangor
yn pwyso 1 pwys 15 owns (Ilai na
phaced 0 sigwr) ac yno fe'i
bedyddiwyd. 8regys iawn oedd et
chyflwr ac aeth i lawr ; 1 pwys 9
owns. Aethwyd 8 hi i Uned Ofal
Arbennig Babanod yn Ysbyty
Mamolaeth Lerpwl lie y bu am 8
wythnos, ac yna yn 61 i Uned
Arbenniq Ysbvtv Oew: Sant, Bangor
am 7 wvtbnos srett. Tri mis 0 ofid
arteithiol j'w rhieni e'! theulu. ond
yna, arFawrth 23, ereu Ilawenydd, te
ddaeth adref i 10 Stryd y Dwr,
Llanberis yn pwyso 5 pwys 1owns.
Erbyn hyn mae'r teulu bach yn byw
yn 43 8ro Enddwyn, Dyffryn
Ardudwy ac Emma fach yn pwyso 16
pwys ac yn cropian i bob man. Diolch
am ofal gofalus yr ysbytai, cariad ei
rhieni ac yn fwy na dim am wroldeb
Emma fach ei hun. Nadolig
gorfoleddus fydd hwn i Gareth a
Deirdre, ac hefyd i'r ddwy nain a'r
ddau daid, Hugh a Rita Morris, 26
Maes Padarn, Llsnberts ac Alf a Mai.,
Parry, 2 Bryn Heli, Llanrug.· Ein
ttonqvtsrctuede« a'n dymuniadau
gorau i Emma fach a'i rhieni.

EMMA YN
FlWYDD

Pris: 20cRHAGFYR 1984 IONAWR 1985RHIF 99
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Mae GcWp Dysgwyr Cymdeithas
yr laith Gymracg weru'i sefydJu ers
blynyddoedd bellaeh ar gyfer helpu
dysgwyr 0 bob safon, gan drefnu
eyrsiau yog Nghymru. Yn ddiwed
dar cynhaliwyd ewrs peowythnos
yng Ngwersyll yr Urdd, Llangran
nog; ar y ewrs roedd chwech grWP 0
safonau gwahanol, eafwyd sgwrs
gan WI gwadd, chwaraeon iaith, a
noson gymdeithasol. Fe fydd y cwrs
nesaf ym mis Ionawr 0 11-13, gan
ddathlu'r Calan gyda'r Fari Lwyd, a
gwestai arbennig 0 Gaerdydd, a
chwrs arall yn Llangrannog ym mis
Mawrth 22-24. Unwaith eto, fe fydd
gwersi i dd}'sgwyr 0 bob safon. bwyd
da y cyfan am £21 yn unig. Os ydyeh
am wybodaeth bellach am gyrsiau
eysylltwch a ni - GcWp Dysgwyr,
Swyddfa'r Gymdeithas, 5 Maes
Albert. Aberystwyth, Dyfed. Ffon
(0970) 4501.

CYRSIAU I
DDVSGWVR

VOLVO ESTATE 1974. oa iawn
yn fecanyddol ond y eorff
eisiau sylw. Ffoniwch Y
Felinheli (Portdinorwig
670556).

61 ei allu ieydweithredu yn
hwylio'r 1I0ng.

Mae'r Urdd yn bwriadu trefnu dwy fordaith hwylio yn ystod
haf 1985, gan roi eyfle i unigolion abl ae anabl yn gorfforol, i
hwylio eweh 0 Abertawe trwy fae Ceredigion ar y fordaith
gyntaf, ae 0 Lerpwl i Abertawe ar yr ail.

Gall unrhyw aelod o'r Urdd
dros 16 oed ymuno a'r teithiau
hyn, a chael cyfle bythgofiadwy i
ennill profiad ar hwyJio "square
rigger" hen ffasiwn.
Oyddiadau

Mordaith 1:Abertawe i Lerpwl,
17-26 Mehefin, 1985 (Pris (200)
Mordaith 2: Lerpwl I Abertawe,
29 Gorffennaf - 7 Awst (Pris 235)
Y Llong

"Square Rigger" a adeiladwyd
yn 1949 yw'r "Soren Larsen".
Mae ganddi 5800 troedfedd
sgwAr 0 hwyliau ac InJan240 h.p.
Mae'n 105 troedfedd 0 hyd gyda
chyfleusterau arbennig ar gyfer
yr anabl. oyma'r 1I0ng sydd i'w
gweld yn yyr "0nedin Line" ar y
teledu.
Y Criw

Mae criw parhaol profiadol 0 7
sy'n cynnwys swyddog
meddygol. Mae lie wedyn i 22
arall ar bob taith. Bydd 11 o'r
rhain yn Gyymry anabl gan adael
lie i 11 0 aelodau'r Urdd. Mae
eisiau 4 arweinyydd 0 4 aelod i
weithredu fel "lIongwyr". Nid
oes raid i neb arall fod ag unrhyw
brofiad gan y bydd pawb yn

MORDAITH I'R ANABL

awdurdodau lleol trwy ganiatau i'r
farchnad-rhydd cael rhwydd hynt i
reoli, ni fydd adroddiadau ar yr iaith
Gyrnraeg, yoddynt eu hunain yn sic
rhau dyfodol i'r iaith. Ond 0 leiaf
bydd byo yn dangos teymgarweh y
cynghorwyr at y Gymraeg ae yn
go sod sylfaen i'w ddefnyddio yn
erbyn unrhyw fygythiad i newid
cymeriad ardal gyda datblygiadau
anghydnaws ac anoerbyniol i'r
gymuoed leol.
Yo y eyswllt yma y mae gan em

eynghorau cymuned swyddogaeth
allweddol. Ar byn 0 bryd y tueddiad
ganddyot yw ymateb i gynlluniau
sy'n effeithio'r ardaloedd gan
woeud awgrymiadau 0 blaid neu yn
erbyo uruhyw gynllun. Awgrymaf
bod modd iddyot i wneud Uawer
iawn mwy na bynny. Gan mai
dyma'r cynghorau sydd agosaf at y
bob I a'r cymunedau, mewn sawl
ystyr, gallant baratoi awgrymiadau
ar sut i ddiogelu ae i hyrwyddo'r
iaith Gymraeg ar y lefel mwyaf syl
faenoI, e.e., trwy nodi sut y gellid
cryfhau statws y Gymraeg yn y
gymuned leol a thrwy geisio pon
tio'r agendor rhwng y Cymry Cym
raeg a'r Cymry di-Gymraeg lie mae
hyn yn berthnasol. Mae yna
fygythiad difrifol i'r tiriogaethau
naturiol C) mraeg eu hiaith a rbaid
wrth ymateb ar fyrder. Gellid datb
Iygu hyn fwy fyth trwy ddefoyddio'r
papurau bro nid yn unig iwyntyUu
nghenion )r iaith Gymraeg yn eu
hardaloedd, ond fel y gwneir mewn
rhai papurau, canmol a chefnogi'r
gweithredoedd sydd 0 fudd i'r
Gymraeg.

Mae'r Swyddfa Gymreig wedi
rhoi'r bel yn owylo'r Cynghorwyr -
boed iddynt ymateb yn ddoetb ae yn
gadarn. Rhaid wrth fwy nag ewyUys
da i'r iaith Gymraeg, ac efallai bod
tynged yr iaith yn dibynnu yn Uawer
iawn fwy nag a ymddangosodd byd
yo hyn ar em cynryehiolwyr ar y
eynghorau. Cawn weld ymheo
blwyddyn faint sydd 0 ddifri
ynghylch y Gymraeg.

Mewn ymateb i'r ddirprwyaeth 0
Gymdeithas yr Iaith Gymraeg ~'r
Swyddfa Gymreig yn gynharaeh
eleni datgeowyd yn ddigon clir bod
gan y Cynghorau Dosbarth a'r Cyn
ghorau Sir yr hawl ibaratoi adrod
diad au "ar unrhyw destun a ddy
munant, gao gynnwys yT iaith Gym
raeg." Dyma arwydd glir 0 sut i
gymryd cam cadamhaol i sicrhau
parbad yr iaith Gymraeg - rhoi
statws cynllunio i'r iaith Gyrnraeg,
gan wneud hyn yn ffurfiol, ac yna
rnynd ali i) mchwilio ig} flw r) r 131th
G) rnraeg ) m mhob C) muned
Bu Cymdeitha \ r Iaith )'D P"

ar gynghorau Bear n hON)T SIr a
Do barth. ) n arbcnnig ) ng
ghlw d. I ddangos eu hewylly da

i'r iaith Gyrnraeg IN'} weithredu yn
) modd yma. Mae paratoi adrod
diad pwnc ar yr iaith Gymraeg yn
golygu nid yo unig gwneud adrod
diad ar gyflwr yr iaith ond hefyd
paratoi argymhellion ar sut igeisio'i
diogeJ u - ond dylid hefyd myod gam
ymbelJach trwy gynnwys argymhel
lion ar sut 1 gryfhau'r iaith. Yo
wyneb y duedd eynyddol i ganoli
grym ae i daoseilio awdurdod

LLVTHYR AGORED
AT GYNGHORWVR

CYMUNED
DOSBARTH A SIR

Yn ddiolchgar,
AJec Taylor (Ysg.

Glowyr sicrhau y bydd twrci ar bob
bwrdd ac anrheg i bob plentyn
felly apeliwn arnoch i anfon
cyfraniadau mawr a mitn i: Apel y
Glowyr, y.o. N.G.A., Llawr 2,
Centenary Buildings, Stryd y
Brenin, Wrecsam.

AR WERTH

An,zwyl Oyfeil/ion;
Fel y gwyddoch 'l'lQe nifer fa}...,r0

lowyr PwLI Olanrafon (Bershar'l)
wed; dychwel}'d i'Hi gwailh, olld ar
waethaf pob ymdrech gan y Bwrdd
Glo i'.", prynu mae nifer sydd yn
benderfynol 0 ddaI ad a bu nifer
sylweddol ar slreic y/l y PurLwr Du
o'r cychwyn. Erbyn hyf' buont allart
ers naw mis a gyda'r Nadolig yll
nesau mae nlwy fyth 0 allgen ein
c_vmorthni oil arnynl. Penderfy'lodd
PK'yilgor Wrecsarn Dros Gefnogi'r

AP~L NADOLIG Y
GLOWVR

AnnwylOlygydd,
SEFYDl U CYMDEITHAS HANES

BRO'R ECO
Ys gwn i a oes diddordeb gan

rai 0 ddarllenwyr 'Eco'r Wyddfa'
me wn sefydlu Cymdeithas
Hanes er gyfer y fro?
Fe sefydlwyd eymdeithas

Iwyddiannus iawn yn ddiweddar
ar gyfer Dyffryn Nantlle ae rwy'n
sicr fod diddordeb amlwg yn
hanes y fro hon hefyd. Er
enghraifft, yn ystod yr hydref
eynhaliwyd dosbarth WEA ar
hanes y cylch yn Ysgol Gynradd,
Llanrug a denodd ddilynwyr
brwd 0 bob cwr o'r fro. Hwn yn
wir oedd yy mwyaf 0 holl
ddosbarthiadau WEA gyda

aelod.
Mater i'r aelodau'n am/wg

fyddai rhag/en y Gymdeithas
Hanes ond mae'n debyg mai'r
patrwm fyddai cyfarfod unwaith
y mis hwntac yma ardraws y fro
- ceid sgyrsiau gan arbenigwyr
ar wahano/ bynciau yn ystod y
gaeaf ae ymweliadau a mannau
diddorol ym misoedd yr haf.
Gellid hefyd sbarduno ymchwil i
teysydd na wyddys digon
amdanynt ac 0 bosibl gyhoeddi
ffrwyth yr ymch wit mewn
cylchgrawn hanes neu yn 'Eco'r
Wyddfa'.
Mae Ila we, eiso es wedi

dangos diddordeb. 'Does dim
raid ichi fod yn a,benigwr a dim
ots beth yw'eh oedran byddem
011 yn dysgu gyda'n gilydd a
ehael hwyr tawr yr un pryd!

Os ydyych a diddordeb neu
eisiau gwybod rhagor
eysylltwch yn y lIe eyntat ami,
John Roberts, yn y cyfeiriad
uehod. Y ffon yw Caernarfon
5605. Os yw'r syniad yn ape/io fe
elwir eyfarfod yn gynnar yn y
flwyddyn newydd.

y, eiddoch yn gywir,
R. John Roberts
Bedw Gwynion

Ffordd Glanffynnon
Llanrug

2~--------------------~.

Y RHIFYN NESAF
Daw'r rhifyn nesaf

o'r wasg
IONAWR 31

Deunydd i law'r
golygyddion perthnasol

NOS FAWRTH
IONAWR 22

os gwelwch yn dda

SWVDDOGION A GOHEBWVR
GOlYGYOO NEWYOOION
CYFFREOINOL: Twrog Jones. 23
Glanffynnon. Llanrug (C'Ion 4051)
GOl YGYOO ERTHYGLAU: Oafydd
Whiteside Tomas. Bron y Nant,
Pontrhythallt, Llanrug (C'fon 3515)
GOl YGYOO NEWYODION: Tony
Elliot. Crud y Wawr, Bryneglwys,
Perusarwaun (Llanberis 872438)
TREFNYOD NEWYODION
YSGOUON: Iwan Lloyd Williams,
Bryn ldns, Llanberis (870515)
DYDOIADUR Y MIS: Miss Jane
Morris. Rallt Isaf, 3 Pen y Bont,
Ffordd Capel Coch, Ll anbe n s
(871561)
FFOTOGRAFFYDD: Gwyndaf Jones,
60 Glanffynnon, Llanrug (C'fon 4669).
Gwyndat Hughes, 20 Glanffynnon,
llanrug (C'ton 77163).
tslwvn L Jones, Y Garn. Bryn
Moelyn Llanrug (C'Ion 5874)
TREFNYOD HYSBYSEBION. John
Roberts. Bedw Gwvruon, llanrug
(C'fon 5605)
TREFNYDD GWERTHIANT: Arwyn
Roberts. Hafle. Ffordd yr Orsat
I.lanrug (C'fon 5510)
TREFNYDO ARIANNOl: Goronwy
Hughes, Euhlnog. 14 Afon Rhos.
t.lanruq IC Ion 4839)
TREFNYOO GWERTHIANT POST;
Mrs E. Whiteside Thomas, Oolwar,
Llanrug (C'fon. 4778)
GOHEBWYR PENTREFI: Oyma'r bobl
I gysylltu a nhw yn elch ardaloedd:
BETHEL. Geralnt Ells, Calgeran
(Portdinorwlc 670726).
BRYNREFAll 0 GEllis. Gweledfa
(Llanberis 8712231
CEUNANT: Ifan Parry, Morwel,
(Waunfawr 321)
CWM-Y-GLO: Mrs Iris Rowlands,
Glarafon (Llanberis 872275)
. DEINIOLEN: W.O.Wllliams 6 Rhyd
fadog, Oeinlolen (Llanbens 871259)

. OINORWIG: 0 R Williams, 2 Bra
Elldlr (llanberis 870671)
LLANBERIS: Miss Jane Morns, 'Rallt
Isat. 3 Pen y Bont, Ffordd Capel Coch.
Llanberis (871561)
LLANRUG: Mrs Elrlys Pierce.
Swyn-yr Awel (C'fon 3776)
NANT PERIS: Mrs j E. Elis, 8
Glanrafon, Nant Peris (llanberis
870 733).
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans,
Sycharth, Bryneglwys (Llanberis
872407)
TAN-Y-COED MIss Megan
Humphreys 4 Tal Tan-y-coed
(llanberls 870030)
WAUNFAWR' Mrs G Jones, Rhandlr
Mwyn (Waunfawr 626)
TREFNYDD PlYGU: Edward Elias, 21
Glantfynnon, Llanrug (C'fon 3719)

RHIF 99
RHAGFYR 1984
IONAWR 1985

Argraffwyd gan WasgGwynedd
Cibyn, Csernsrton

Cyhoeddwyd gyda chymorth
Cymdeithas Gelfyddydsu

Gogledd Cymru
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Daliwch i gefnogi fel o'r blaen!

Nadolig
Llawen

8Blwyddyn
NewyddOda
i bawb

TEGID
PRITCHARD

CANOLFAN CARPEDI
WAUNFAWR 291
Hefyd ail-osod carpedi

gyda'r offer diweddaraf,
sydd ar gael. Am fanylion

cysylltwch a

STIMVAK

YNETH
ROBERTS

Siop

CARPEDI GLAN!
Mynnwch driniaeth

COFION: Ein cofion at y ddarllenwyr
yr 'Eeo' sy'n cwyno yn eu cartrefi. a'r
dymunladau gorau am Nadolig
Llawen a Blwyddyn Newydd Hapus i
bawb 0" ardalwyr.
OIOLCH: Oymuna Trebor Thomas,
Bwlch Gwynt, ddiolch 0 galon i'w
deulu, cvmdoqion. a Hrindiau am y
Ilu 0 gardiau. rhoddion mewn arian,
ac anrhegion, a'r dymuniadau da a
dderbyniodd ar ei ben-blwydd yn
21ain oed yn ddiweddar. Oiolch yn
fawr i bawb. Hoffa: hefyd ddymuno
Nadolig Llawen i bawb yn yr arda!.

GOHEBYDD - Mr 0 R. wiuiems, 2
8ro £l d, (Llanberls 870671)
CV DEITHAS UNOEBOL
lE YODOL Yn y Ganolfan nos lau,
Tachwedd 22 csfwyd sgwrs
ddlddorot lawn gan Mr Arthur
Rowlands, Caernarlon ar y cWn sydd
wedi bod yn el feddiant, a'i brofiadau
wedi ei ddallineb. Cyflwynwyd y
siaradwr i'r aelodau gan Mrs Irene
Morris, 4 Maes Eilian a thalwyd y
diolchiadau i'r siaradwr gan Mrs
Alice Griffith, Tan y Bwlch.
YN 21ain OED: Pen-blwydd hapus
lawn a phob Iwc i'r dyfodol i Mr
Trebor Thomas, Bwlch y Gwynt, ar ei
ben-blwydd yn 21ain oed yn
ddiweddar.
OYMUNIAOAU PEN-BLWYOO:
Oymuniadau gorau ar ei
phen-blwydd yn 87 ar Ragfyr 11 i Mrs
Kate Jones, Foel-y-gron.

Penllyn: Un o'r mannau cyfarfod harddaf yng Nghymru, ae tel y dengys y
tlunisu, eyrchfan I genedlaethau 0 bobl itenc Bryn'refail. Diolch i Mrs G. Jones,
2 Ftordd Madoc, Bryn'retail am gael benthyg y tlunieu 0 ddau oriw o'r
gorfiennol agos.

MAN CYFARFOD

Mae Cyngor Cymunad Llanrug am
ysgrifannu at Norman Fowler, A.S. a
Oafydd Wigley, A.S. i brotestio - ae
maant yn artyn ar I bawb o'r cyhoedd
wneud yr un modd.

yo golygu cost ychwanegol i'r claf -
pris car, bws neu dacsi. Faint a olyga
hyn mewn arian ac amser tybed?

Dyma enghraifft i ddangos beth a
olygir gan y newidiadau:
A - Y Sustem Bresennol

Mae claf 0 Ddinorwig angen
teithio i Ddeiniolen i'r syrjeri
agosaf. Yno, caiff ei weld gan y
meddyg, caiff brescripsiwn, a chaiff
ei ffisig neu ei dabledi yo y syrjeri
cyn teithio'n 01 i Ddinorwig.
B - Sustem 'Rbatacb' Norman
Fowler

Mae claf 0 Ddinorwig angen
teithio 1 Ddeiniolen l'r syrien
agosaf. Yno, caiff ei weld gan y
mcddyg. Gall y meddyg gynnig rhai
matbau 0 feddyginiaethau yn unig
iddo. Os oes angen ffisig neu
dabledi eraill ar y claf (fel yn y rhestr
uchod), ni chaiff y meddyg eu
gwerthu idd o , ond gall rOI
preseripsiwn iddo i fynd at
fferyllydd - yng Nghaernarfon, sef
taith 0 tua 40 munud rnewn bws ar
gost tocyn dwyffordd 0 tua £1.85.
Yng Nghacrnarfon, rhaid ralu i
ffery 11)dd am ei foddion a theithio
am 40 munud arall .)n 61 I
Ddinorwiu.

Rhatach? {YO cvtleu?. ~

A .)d) ch chi'n cytuno a'r u tern
newydd? ') dych chi'n Coolon ar
ffisig Fow ler? A f) dd } new idiadau
hyn > 0 effeithi.: amoch chw I?
Neu'ch plant? Neu'ch C) mdogion?
Ne u'r methedig, yr hen a'r
anghennus?

Os ydych yn aoghytuno a'r drefn
newydd, mae gennych gyfle i
wrthwynebu - ond dim ond byd
ddiwedd y flwyddyo! Cysylltwch ar
frys a 'ch Aelod Seneddol neu
ysgrifennwch yn syth at Norman
Fowler, Ty'r Cyffredin, Llundain
SW 1A OAA. 8ydd yo rhy bwyr
cwyoo'r flwyddyn nesaf.

BANGOR
354646

MAE'R
SAMARIAID
YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD

Ni fydd gan eich meddyg hawl i
roi'r moddion uchod i chwi. dim ond
rhoi prescrispi wn I chwi i fy nd ar y
fferyUydd - a thalu arndanynt ar )
prisiau uchod.

Nid yw Norman Fowler \\ edi
penderfynu eto ar y dull 0 'werthu'
rhai moddion eraill, ond pan
ofynnwyd iddo a fyddai ar unrhyw
amser yn y dyfodol yn ycbwanegu at
y rhestr wreiddiol, ei ateb oedd, "Ni
fydd gwleidydd byth yn dweud
'byth'."

Ar byn 0 bryd mae rneddygon y
cylch yn cynnal cymorthfeydd ym
mhentrefi Deiniolen, Bethel,
Llanberis, Llanrug a'r Waunfawr -
lie mae'n bosibl cael moddion
ganddynt. Dan y drefn ncwydd.
bydd yn parhau'n bosibl iddynt roi
rhai mathau 0 gyffuriau, ffisig a
thabledi i'r cleifion -ond cyfyngir ar
y chestr. Bydd gwcddill y
meddyginiaethau ar gael gan
fferylJydd. Ni cbaift' meddygoo yr
bawl i werthu meddyginiaethau i
chwi. Mae hyn yn golygu y bydd yn
rhaid i bawb sydd aogen
meddyginiaethau (fel yn y rhestr
uchod) gael prescripsiwn gan eu
meddyg, ac yna deithio i Lanberis.
Caernarfon neu Fangor i'w prynu
gan ft'eryllydd. Mewn ardaloedd
gwledig (fel bro'r 'Eco'). mae hyn

Drutach
(h.y. drutach na phris prescripsiwn

- £l.BO)
Altacite - tua £7.50
Dorbanex - tua £3.50
Actifed - tua £2.20
Codis - tua £2.00
Distalgesic - tua £3.10 am 100
Panadeine - tua £3.70 am 100
Ponstan - tua £7.00 am 100
Orovite 7 - tua £4.20 am 30 sachet
Frisium - tua £10.00 am 100
Librium - tua £2.20 am 100
Tranxene - tua £7.50 am 100
Valium 5 - tua £2.40 am 100
Mogadon - tua £4.50 am 100

(Il.y. rhatach na phris prescripsiwn
- £l.BO)
Mucaine - tua £1.20
Asilone - tua £1.20
Senokot - tua £1.00
Benylin Expect - tua £1.50
Calpol - tua £ 1.20
Multivite - tua £1.50

MAE Mr Norman Fowler, yr Ysgrifennydd Gwladol dros y
Gwasanaethau Cymdeithasol yn bwriadu arbed arian i'r
Gwasanaetb lecbyd. Er fwriad yw gwneud icm,y cleifion, dalu am
eicb ftisig a'cb tabledi. Mae Mr Fowler yn dadlau y bydd Y dull
newydd yo rhatacb na chost prescripsiwn - sy'n codi i £1.80 0 fis
Ebrill nesaf ymJaen.
AI byn 0 bryd, mae'r hcnoed, y di-waith a phlant yn cael eu moddion am

ddim - a nhw sydd yny mwyafrif. Dan y drefn newydd bydd yn rhaid iddvnt
dalu. Bydd Ilawer 0 feddyginiaethau i'w cael ar brescripsiwn preifat oddi
wrth fferyllydd, ond bydd yn rhaid talu amdanynt. Dyma rai o'r moddion:

Rhatach

A

DOS 0 FFISIG FOWLER?



y mae'r arian a gasglwyd rei i
ganJyn: £
Capel Mawr 438.56
Cymd. y Chwiorydd 50.00
Tan-y-coed 100.00
Ceunant 57.00
Brynrefail 301 .15
Pontrhythallt 78.30
Cymd. y Chwiorydd 75.00
Taith Gerdded
Noddedig yr Ieuenetid 170.18
Cyfanswm £1,270.19

Dymuna'r Parch JohnMorris, ddiolch
o gal~n j bawb a gyfrannodd mor hael j'r
achos teilwng hwn.

GOFALAETB CAPEL MAWR LLANRUG A'R CYLCH

Awr ddistBWnoddedig er budd Cronfa Ethiopia gan ferched 8rynrefail. YIlun
gan y Parch John Morris.

Yo ystod y mJs diwetbaf gwnaeth
goralaetb Cape) Mawr a'r Cylch
ymdrech arbennig igodi Briao tuag
at yr aogen mawr sydd yo Ethiopia.
Gwnaetbpwyd casgliad ymhlitb yr
aelodau, cyohallwyd taitb gerdded
noddedig gao yr leuenctld ynghyd ag
awr ddistaw ooddedig gan ferched
Brynrefail. Yo ogystal calwyd
rboddion gan Gymdeitbas
Cbwiorydd Capel Mawr a
Chymdeftbas Cbwiorydd
Pootrhytballt.

Gwasanaeth Nadolig plant Bphobl itsnc 8rynrefail - Ilun gBn y Parch John
Morris.

ddvrchanad yn ei alwedigaeth. Fel
Uwch-swyddog Prawf, bydd Mr Ellis
yn gweinyddu o'r swyddfa ym
Mangor. (Hoffwn bwysleisio mai gan
bentrefwyr y daeth y newyddion
uchod, ac nid gan Dafydd ei hun I)
Llongyfarchiadau iddo ar ran yr Eco
hefyd - Golygydd)
DATHLU PEN-BLWYDD: Estynnwn
ein 1I0ngyfarchiadau i Heather Wyn
Jones, Gors, ar ddathlu ohoni ei
phen-blwydd yn ddeunaw oed ar
Ragfyr 12. Ein dymuniadau gorau
iddi a phob IIwyddiant yn ei chwrs fel
gweinyddes yn Ysbyty Gwynedd,
Bangor.
FFAIR NADOLIG CLWB IEUENCTID:
Ar nos lau, Rhagfyr 6 cynhaliwyd
Ffair ftynyddol y Clwb leuenctid.
Cafwyd ein ffair mwyaf IIwyddiannus
eto. Gwnaethpwyd elw 0 £78.86 i
Gronfa'r Clwb. Hoffwn ddiolch 0
galon i'r ieuenctid a'r oedolion hynny
a weithiodd mor galed ac a roddodd
mor hael i sicrhau IIwyddiant y
noson.
Rhestr o'r enillwyr:
Raffl: 1. Basged ffrwythau: Llwyn

Helyg, Brynrefail, 2. Potel sieri:
Gareth Davies, Brynrefail; 3. Bocs
Quality Street: Hughes, 12
Tremeilian Brynrefail; 4. Dau fwg:
Carol, Isfryn, Brynrefail. Pys mewn
pot: Enillydd: Andrew Roberts (Bocs
o 'Roses'). Enwi'r Tedi Mawr:
Enillydd oedd Dafydd Jones. Bidio
am ygacen Nadolig. Mrs McCafferty.
Drolch yn fawr, Harri Jones

(Arweinydd)

Gohebydd: Oafydd Ellis, Gweledfa
(871223)

GWASANAETH NADOLIG:
Brynhawn Sui, Rhagfyr 9 daeth
cynulliad teilwng ynghyd 0 aelodau
Eglwys MC Brynrefail ynghyd i
wasanaeth Nadolig plant ac
ieuenctid yr Eglwys. Roedd y
trefniadau dan ofal athrawon yr
Ysgol Sui, Mrs Mair Davies, Mrs
Carol Houston, Miss Lowri P.Roberts
a Miss Annie M. Williams ac
arweiniwyd yn y gwasanaeth gan y
gweinjdog, y Parch John Morris.
Cafwyd darlleniadau arthema GWyIy
Geni gan Meinir Wyn Jones, Einir a
Catrin Gwyn, Eira Wyn a Meira
Evans, Nerys Williams, Dewi Evans,
Glenda Walters ae Eluned Roberts.
Cyflwynwyd adroddiadau gan Einir
Gwyn a John Evans ac Owain Gwyn
ae offrymwyd y gwedd'iau gan
Joanne Evans, Caron Jones acAlwen
Jones. Ymhlith y cyfraniadau ar gan
canwyd carolau gan barti'r plant
ieuengaf a pharti'r ieuenctid,
deuawdau gan Alwen a Caron Jones,
Marian Jones a Nicola Houston ac
unawd gan Catrin Gwyn. Ar derfyn y
gwasanaeth anerchwyd y plant gan y
gwelnidog, a chafwyd gair 0
werthfawroglad gan y lIywydd, Mr
Elfed Roberts. Cyfeiliwyd gan Miss
Lowri P. Roberts.
LLONGYFARCH: Eln dymuniad fel
pentrefwyr yw llongvfarch Mr
Dafydd G. Ellis, Gweledfa (gohebydd
newyddion Br vnr ef a rl l ar ei

Dlolch i'r canlynol am eu rhoddioo
hael:
£5: Mr E.J. Owen, Falmouth,
Cernyw, Evan J. Jones,
Llanberis
£3: Teulu Bwlch Gwynt, Dinorwig
£2: Mrs M. Jones, 5 Uys y Gwynt,
Penisarwaun; Mrs J. Roberts,
Pentre Helen, Deiniolen; Mrs R.
Lewis, 1 Tai Marian, Deiniolen;
Mrs E. Morris, 7 Ffordd Deiniol,
Deiniolen.

RHODDION

Uongyfarchwn Miss Heather Jones,
Gors, Brynrefail ar gyrraedd ei 18 oed
y mis hwn.
Apil Wardejniaid: Mae wardeiniaid
Eglwys Santes Helen yn gofyn os
gwelwch yn dda awnaiff y rhai hynny
sydd yn dymuno gorlfen eu cyfraniad
i'r gronfa arlannol wneud hynny cyn
y Nadolig er mwyn hwyluso gwaith y
wardeiniaid.
ClWB CANT: Erbyn hyn y mae
ychydig dros gant ae ugain 0 bobl
Penisarwaun a'r tu allan wedi ymuno
a Chlwb Cant Penisarwaun. Y mae'r
trysoryddion, Mr Hugh Williams, a
Mr L. Larsen yn diolch i bawb sydd
wedi ymuno a hefyd i'r casglwyr, set
Mrs A. Paterson, Mr T. Elliott, Mrs A
Evans, Mr Douglas Jones, Mrs
Elizabeth Jones, Mrs Helen Owen,
Mrs Elen LeWIS,am eu brwd ryd~
Ym mis tonawr ac yn fisol wedyn

byddwn yn tynnu tn rhlf Ibenderfynu
yr enillV'/Yr.
FFARWELA CHROESO: A ninnau ar
ddiwedd blwvddvn arall dyma'r adeg
i ffarwelio yn swyddogol a'n
Gohebydd pent ref Mrs Mary Davies,
llys y Gwynt. Mae'r Eco'n ddyledus
iawn iddi am ei lIafur dros gyfnod hir,
a'm dymuniad tnnau, fel Golygydd
Newyddion, yw diolch yn fawr iawn
iddi.
Yr un pryd mae'n bleser gennyf

gyhoeddi mai Mrs Ann Evans,
Sycharth, Bryn Eglwys fydd
gohebydd nesaf yr Eeo yn dechrau
gyda'r rhifyn nesaf. Diolch yn fawr i
Ann am gytuno i ysgwyddo baich y
swydd 0 Ohebydd.
YN EISIAU: Prif-ddosbarthwyr
newydd i fod yn gyfrifol am drefnu
gwerthiant yr Eco ym Mhenisarwaun
yn lie Helen a Dafydd Owen 0
ddechrau'r flwyddyn newydd.
Cysylltwch ag Arwyn Roberts, Hafle,
Ffordd yr Orsaf, Llanrug ~ffOn
Caernarfon 5510) neu a Tony Elliott.
LLONGYFARCHIADAU i Ian Jones,
Penisarwaen ar ennill 'Award of
Merit' mewn cwrs Achub Bywyd ym
Mhwll Nofio Bangor. Mae eisoes yn
no/iwr da iawn, ac wedi nofio dros
Gymru.

ymunwyd mewn glAn briodas yn
Eglwys St Maelog, Llanfaelog, Sir
FOn, Miss Karen Mitchelmore,
Arfryn, Ty Croes A Kenneth Wyn
Williams, Llwyn Derw. Roedd y
wledd briodas yng Ngwesty
Glantraeth. Dymunwn bob
hapusrwydd i'r ddau.

Gohebydd: Mrs Ann Evans,
Syeharth, Bryn Eglwys (Ffon
872400)

TEYRNGED: Ym marwolaeth Mr
Orwig Charles Roberts, Elidir View,
llanrug, coli odd Eglwys y Santes
Helen un o'i haelodau ffyddlonaf. Er
iddo gael ei eni yn y Wladfa fe'i
maged yn y Ship ger Pontrhythallt.
Treuliodd ei holl fywyd yn yr ardal a
mynychodd gynteddoedd yr eglwys
ar hyd ei oes.

Gweithiodd y rhan fwyaf o'i oes yn
Chwarel Dinorwig ac yna yn Ferodo
nes iddo golli ei iechyd. Bu'n aelod 0
gar Caernarfon a Cher Ferodo.

Bonheddig a hynaws ei
ymarweddiad, roedd Mr Roberts yn
malio am bopeth, a'i dri ehOr pennaf
oedd ei deulu, ei Eglwys a'i ardal.
Fel "Uncle Orwig" mae

eenedlaethau 0 blant Penisarwaun
yn ei adnabod, hynny yn bennat am
ei waith diffuant yn yr Ysgol SuI.
Roedd bob amser yn gosod yr
esiampl orau bosibl er mwyn rhoi i'r
plant y sylteini eadarnat.

Bu'n organydd yr Eglwys am
flynyddoedd ac yn arweinydd y GAn.
Rhyfedd meddwl am wasanaethau
yn yr Eglwys heb glywed swn ei lais
na'i dine ar yr organ. Bu hefyd yn
Warden, yn drysorydd ac yn aelod
gweithgar o'r Cyngor Plwyfol
Eglwysig a gweithiodd yn ddistaw a
diflino yn casglu'r 'pres tramping' 0
Sui i SuI.
Dangosodd ddiddordeb hefyd yn

ei ardal 8 bu'n ysgrifennydd hen
Eisteddfod y Glasgoed am ddeunaw
mlynedd.
Dair blynedd yn 61 cafodd y fraint 0

ddyehwelyd i Batagonia i gyfarfod A'i
deulu.
Claddwyd ei weddillion ym

mynwent St Helen's ddydd Sadwrn
Rhagfyr 1af, a cb v nh a uwv d
gwasanaeth er cof amdano y SuI
canlynol. Mawr yw y golled ar ei 61, a
gwag fydd ei Ie yn St Helen's aehefyd
yn ei gartref. Cydymdeimlwn yn
ddwyn A Mrs Jennie Roberts ei
weddw, a fu mor ofalus ohono ar hyd
y blynyddoedd. Huned mewn hedd.
ClWB YR HEULWEN: Fe ymunodd
Clwb y Merched gyda Chlwb yr
Heulwen yng Ngwesty Gwynedd
llanberis am eu cinio Nadolig nos
Fawrth, Rhagfyr 4. Diolch i'r
gwragedd ifainc a aeth 0 amgylch i
werthu raffl ac i'r pentref am eu
eefnogaeth.

Dyma enwau'r enillwyr:
1. Mr G.R.Williams, Llys Myfyr, 2. Mr John
Ragdale, Bryn Eglwys, 3. AJedHumphries,
Tryfan, 8ontnewydd, 4. Miss Mair
Ffoulkes, 3 Bryn Hyfryd.

Dymunwn wellhad buan i Mr David
M. Hughes, Bod Awen, sydd yn
Ysbyty Gwynedd.
CYDYMDEIMlWN: A theulu
Commercial House yn eu
profedigaeth 0 golli nith yn
frawychus 0 sydyn. Roedd y
ddiweddar Mrs V. Roberts yn dod o'r
Felinheli. Hefyd mae Mrs E.J.
Williams, 2 Bryntirion wedi colli
perthynas agos. Cydymdeimlwn A
hithau hefyd.
Croesawn Mrs B. Evans j'n mysg.

Mae hi wedi dod i fyw i rit 11 Llys y
Gwynt.

Mae Mrs M. Jones, rhif 5 Llys y
Gwynt, yn dymuno Nadolig llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i'w holl
chyfeillion. Diolch hefyd am y
caredigrwydd a dderbyniodd gydol y
flwyddyn a aeth heibio.
EGLWYS SANTES HELEN:
Gwasana_au Nadolig: Dydd Sui,
Rhagfyr 23, pedwerydd Sui Adfent:
10:45 a.m. Cymun Bendigaid
3:30 p.m. Ow.sana8th y Cristingl.

Croaso cynnes j bawb.
NOlWyl y Nadollg, Rhagfyr 24.
Cymun Bendigaid: 11.30 p.m.
Dydd Sadwrn, Tachwedd 24
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Ffon: Caernarfon 3372
NADOLIG
LLAWEN

A
BLWYDDYN
NEWYDD

DDA
I BAWB

~j
GAREJ HAFOD

Y car mawr tu mewn,
Bach tu allan

oddi wrth

5

beth am

• -___ ~ ... _ : _...;t.....~:.,.~.' .~.t,_~
;-.~.'!....•

CEFN LLWYD
LLANRUG

(Ffon: 870022)
NADOLIG LLAWEN

A
Bl-WYDDYN NEWYDD DDA

ICHWIOLL

GWERTHWYR LLEFRITH

WIL a MYRA
PRITCHARD

DYMUNA

SGLODION MWYAF BLASUS Y FRO'

Pontrhythallt
Llanr

CYFARCHION Y TYMOR
A

DYMUNIADAU GORAU
odd; wrth

NEIL, IRIS, MARGARET AC OLWEN

Ff6n: Caernarfon 3188 a 5190
Arbenigwyr ar gig i'r rhewgell

a'r
SlOP GIG

BRYN AFON

LLANRU

Nadolig Llaweo a Blwyddyo Newydd Dda i'n cwsmeriaid a'n
cyfeillion 011 oddi wrth

Ffon: Caernarfon 4472

SNOWDON STORES
PONTRHYTHALl T

LLANRUG

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd
Dda i chwi 011 oddi

wrth

PAPURAU NEWYDD
A BWYDYDD

CYFARCHION
NADOLIG
o LANRUG



~G
J ROAN

CEFN ELAN
LLANRUG

Ffon
Caernarfon 3581

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd

Dda
oddi wrth

Ffon: Caernarfon 2023

Ffordd yr Orsaf
LLANRUG

•I

SlOP
ORIN GWALLT

•aiDe

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda

oddi wrth bawb yn

Fe rown ichi ein croeso
arferol trwy gydol 1985

•
~

LLANRUG

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda
oddi wrth

TONY, BERYL a STAFF

Tafarn
•

Gwerthu eeir newydd ae ail-law
Trin cyrff - Sythu Chasis - Spreio - Unrhyw
Waith Mecanyddol - Atgyweirio - MOT -

Gwasanaeth Torri Lawr 24 awr

•yn y gareJ.
" Gobeithio y cawn eich

cefnogaeth eto
ym 1985

Nadolig Ilawen a
blwyddyn newydd dda

oddi wrth bawb

Ffon: CAERNARFON 3056

J.H. a H. JORDAN & SON

•
1

FE'CH SICRHAWN CHI

Y CEWCH EIN GWASANAETH

SIRIOl A'R SARGEINION

ARFEROL TRWY GYDOl
1985

Ffon: CAERNARFON 2937

6

COFIWCH FOD YMA SRESANT NADOllG I SAWS -
Dillad Dynion, Merched a Phlant, Teganau, Slipars,
Blancedi, Llyfrau, Carpedi, Bwydydd a Diodydd
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yn diolch yn fawr i bawb a'u
cefnogodd trwy gydol y
flwyddyn ac yn dymuno

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i bawb

LLANRU

Mae
David, Gill a Staff

TAFARN

(Richard a Meirwen
Thomas)

"..-Llanrug
r Ffon: CAERNARFON 4652

adolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Ar gyfer pob parti. . .
I ddathlu pob achlysur. . .

west 'r
oe as

CONTRACTOR

PENNANT
LLANRUG
Ffon: CAERNARFON 2156

N HU HES

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd
Lwyddiannus

i bawb oddi wrth

Nadolig llawen a
Blwyddyn Newydd Oda i

bawb

•

NORMAN
JONES

4 Tai Disgwylfa
LLANRUG

Ffon:
CAERNARFON 3476
GLANHAWR
FFENESTRI
*Siopau * Tai **Swyddfeydd *

Gwestai * Ffatrioedd
Yswiriant Llawn

Hefyd peintio - tu fewn a
thu allan

Nadolig llawen a
Blwyddyn Newydd Oda

oddi wrth
EMYR
JONES
PLYMAR

PEIRIANNYDD
GWRESOGI
GWAITH

INSIWLEIDDIO
44 Glanffynnon
LLANRUG
Caernarfon.

3513.._,......_

Defnyddir
peiriant sugno i lanhau Ff6n: Caernarfon 4781

Cyfarchion y tymor i chwi 011

4 PLAS TIRION TERRACE
LLANRUG

•

Simneau gl8n am bris rhesymol gan

LLANRUG
Ffon: Caernarfon 2898

(Sefydlwyd ers dros 35 mlynedd)

MONUMENTAL MASONS
ANDS.RO

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda

oddi wrth bawb yn

Ffon: CAERNARFON 2445

LLAN (fihangel-yn-y-g) RUG
MARC

SlOP a

NADOLIG LLAWEN
A

BLWYDDYN NEWYDD DDA
i'n cwsmeriaid a'n cyfeillion 011

oddi wrth
deulu



NAOOLIG LLAWEN A
BLWYDOYN NEWYDD

DDA I SAWS

Cvrneradwvrr gan yr Adran
Drafnidiaeth

D L
PRITCHARD
43 glanffynnon
LLANRUG

CAERNARFON 5112

* Gwasanaeth 7 diwnod
* 0 ddrws iddrws
* Control Deuol

Oysgwch yrru'r car gydag

V.V.O.
YSGOL YRRU

OFALUS

Nadollg Llawen a Blwyddyn
Newydd Ods i Bawb

WELDIO OFFER FFERM
A PHEIRIANNAU
DIWYDIANNOL

GWNEUD GIATIAU,
FFENSYS AC ATI

AR GYFER Y CARTREF
ATGYWEIRIO TAl

GWAIR

Aelod o'r
Association of
Plumbing and
Mechanical
Services
Contractors

Dim un dasg rhy fychan
DIm un dasg rhy fawr

GOSODWR SWYDDOGOL
SYSTEMAU

GWRESOGI OLEW
GWRES BP

Ff6n: Caernarfon 3248

VIlJ.GRIFFITH
PlYMAR

A GOSODWR
GWRES CANOLOG

PANT nRION, LLANRUG

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda
oddi wrth

BWSIAU ARFON
LLANRUG

JOHN a ROBERTA
GRIFFITH
LLANRUG

Ffon: Caernarfon 2790
Dewis hael 0 fwydydd, Ilysiau a diodydd
Archebion at eich drws. Ffilmiau fideo £1

y noson
Diolch i bawb am ein cefnogi yn ystod ein

blwyddyn Qyntaf yn Y Sgwar

E. PU H
WELDING &
FABRICATING

32 GLANFFYNNON
LLANRUG

Ff6n: Caernarfon 5394

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda
oddi wrth

Ffon: Caernarfon 2422

RUG

Nadolig Llawen
a

Blwyddyn Newydd Oda
oddi wrth

BERYL a GWEN

Ffan: Caernarfon 5175
neu Bangor 51981

•

8

~

I fed ar eich dela dros yr Wyl

CAERNARFON 3674

Lliwedd
Ffordd
Glanmoelyn
Llanrug

Ffoniwch

a
MOBILE HAIRDRESSER

oddi wrth

NADOLIG LLAWEN
A

BLWYDDYN NEWYDD
DDA

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth

RHIANNON MORRIS
a holl staff

•

UCHOo: Taith Gerdded Noddediq y
Bobllfanc tuag at Apel Ethiopia.
ISOo: Gwasanaeth leuenctid ar y
theme 'Anabledd'. Lluniau: Y Parch
John Morris.

fel rhan 0 weithgareddau ieuenctid
gofalaeth Capel Mawr a'r cylch. Ar
nos Sadwrn. Rhagfyr 1 aeth ugain o'r
bobl ifainc gyda'r gweinidog, y Parch
John Morris, i weld y ffilm 'Joni' -
ffilm am ferch anabl a oadd yn cael ai
dangos yng Nghaernarfon.

Roedd y gwasanaeth bore Sui yn y
Capel Mawr ar Ragfyr 2 yng ngofal yr
ieuenctid. Thema'r cyfarfod hwn
oedd vt 'Anabl'. Cyrnerwyd rhan gan:
Linda Morris, Wendy Jones, Einir
Parri, Carys Lewis, Jean Roberts,
Berwyn Owen, John Eilian, KeVin
Lewis a Nigel Thomas. Fel clo i'r
gweithgaredd pregethodd y
gweinidog yn oedfa'r nos ar 'Iachau'r
cloff y tu allan i'r deml'.

Gohebydd: Mrs Eirlys Pierce,
Swyn-yr-Awel (C'fon 3776)

APEL ETHIOPIA: Yn ystod wythnos
gyntaf mis Rhagfyr fe aeth Tammi
Jones, Gareth Jones, lola Non
Thomas, Lois Pritchard, Alan Pugh,
1010Eilian, Alan Jordan, Delyth Jones
a Rhys Llwyd, 0 gwmpas y pentref yn
canu carolau Nadolig. Casglwyd
£22.00 tuag at Apel Ethippia'r 'Daily
Mirror'.
APEL ETHIOPIA: Dymuna Oxfam
ddiolch i'r pentrefwyr am eu haelioni.
Casglwyd £44.06 mewn tuniau fel a
ganlyn: Co-op: £13.61; Post: £7.22;
Glyntwrog: £7.51; Snowdon Stores:
£11.87; Penbont: £3.85.
Y SEINDORF: Ar ddydd Sadwrn,
Hydref 27 yr oedd y Saindorf ym
Mhrestatyn yn rownd derfynol
Pencampwriaeth Pontins. Daethant
yn bedwerydd allan 0 16 gyda 1810
bwyntiau.
Ymhen mis yr oeddynt yn cystadlu

eto yng Nghei Connah ym
Mhencampwriaeth Gogledd Cymru.
Buont yn cystadlu mewn dwy adran
set A a B gan ddod yn ail yn adran A
gyda 179 pwynt ac adran B gyda 176
pwynt.
CYFARCHION NADOLIG: Dymuna
Mrs Williams a Miss Parry, 14 Hafan
Elan, Nadolig Llawen i bawb.
GWELLHAD BUAN: Dymuniadau
gorau am adferiad buan i Mrs L.
Jones, 15 Hafan Elan sydd yn Ysbyty
Gwynedd.
IEUENCTID: Cynhaliwyd
cyfarfodydd ar y thema 'Anabledd'

-
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Cysyllter a
John Roberts,

Trefnydd
Hysbysebion
Eco'r Wyddfa,
Bedw Gwynion,

Llanrug.
Ffon: Caernarfon

5605

Mae Trefnydd
Hysbysebion Eco'r
Wyddfa yn chwilia
am rhywun i'w
helpu gyda'r

gwaith 0 gasglu
hysbysebion.

Cyfle rhagarol
helpu'r papur bra,
dad i adnabad
gwyr busnes y
cylch a dysgu'r
grefft a werthu.

GWASANAETH
NADOLIG

Oalier sytw - cynhellr gwa.anaeth
carolau undebot yng Nghapel Mawr
Uanrug am 5.30 (nid 7.30) nos Sui
Rhagfyr 23. Croeso ibawb.

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Ode i chwi 011

Y GYMDEITHAS LENYDDOL:
Cynhaliwyd Cymdeithas Lenyddol
Capel Mawr yn y Festri nos lau
Tachwedd 29, dan Iywyddiaeth y
Parch W.O. Roberts, Manod. Cafwyd
nason ddiddorol yng nghwmni'r
Parch H.J. Hughes, Porthaethwy
gyda sgwrs a sleidiau ar y testun
'Cynefin'.
Y gwestwragedd oedd Mrs J.M.

Jones, Ger y Ffynnon, StAd
Tal-y-bont, Mrs L.A. Horman, Venice,
Mrs O. Jones, Tegerin, StAd
Tal-v-bont a Mrs B. Hughes, 1
Gorffwysfa. Diolchwyd gan Mrs I.
Butler, Haddef, Tan-v-coed ac eiliwyd
gan Mrs M. Roberts, 2 Tai Plastirion.

CLWB P~L-oROED: Cynhaliwyd
noson goffi Iwyddiannus dros ben yn
yr Ysgol Gynradd nos Fercher,
Tachwedd 28. Oymuna'r pwyllgor
ddiolch i bawb am eu cefnogaeth ym
mhob ffordd.
Enillwyr y raftl oedd: 1. Cig Eidion:

Wil Pritchard; 2. Craeer Nadollg: Mrs
Gwyneth Williams; 3. Potel Sieri:
Keith Williams; 4. Dresel: Mrs Ceri
Jones. Nifer 0 ddimeuau mewn
potel: Mrs Morfudd Roberts (potel 0
win).
DIOLCH- i Mr Stanley Roberts (Eryri
gynt) am ei rodd arlerol tuag at de
parti Nadolig plant y Capel Mawr.

GwLAu SENGL 0 £39 I FYNY
GwLAu DWBL 0 £75 I FYNV
DEWIS EANG 0 '3 PIECESUITES'
o £200 i £800

LLENNI 'VENETIAN' A LLENNI 'ROLER'
5000 LLATHEN SGwAR 0 GARPEDI MEWN STOC
- ALLWCH CHI FFORDDIO PRVNU 0 BATRVMAU7

Ffon 291
(yn ystod oriau agar)

AR AGOR
9-7pm

9-5pm Sadwrn

ARGAU
SUl,
MERCHER.

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

AUNFA R

cyhoedd i ddwyn 0 flaen eu gweU y
rhai oedd yn gyfrifol am y difrol
diweddaraf, TeimJwyd yn gryf fod
rhywun yn rhywle wedi gweld
rhywbeth, ae erfynwyd arnynt i
hvsbysu'r Clare neu'r phsmon Ileal
o unrhyw wybodaeth. Pwysleisiwyd
gan ) Clare mai arian y trethdalwyr
Ileol ~) '0 cael ei ....astraffu j
adnewyddu llana tr ) fandaliaid ac
na f) ddai'r C) ngor ) n ) rngyrnry d a
darparu C) godfaonau bw , buniau
na eddau C\ hoeddus os bvddai'r, .
maluno di-angen yrna yn parhau.

Apeliwyd yn daer am gymorth gan y cyhoedd yng nghyfarfod diweddar
Cyngor Cyrnuned LJanrug i geisio datrys y broblem 0 fandaliaeth a
ysgubodd y pentref yn ddiweddar.

Adroddwyd gan y Clerc fod y
man fwvaf o'r b. ruau sbwriel wedi•
eu malurio yn Llanrug a bod y
IDsgodfan 0\\ newydd a godwyd yn
un 0 ddau g) godfan oedd wcdi'i
fandaleiddio. Arncangyfrifwyd
byddai'r gost 0 adnewy ddu 't buniau
ymhell dro £100 a dro £200 i
drwsio'r C)' godfannau.
Penderfynodd y Cy ngor beidio
ail-osod buniau newy dd oherwy dd y
gost ond }' byddent yn trw io'r
cysgodfaonau am y tro olaf.
Gwnaed apel am gymorth }

FANDALIAETH LLANRUG

Seindorf /euenctid Llanrug dan eu harwernydd, Mr Boy/in yn cynnet cyngerdd
yng Nghinio Pensiynwyr Llanrug.

I

•0,

Ygynullerdfa yn setto'n barod am gyngerdd, yn dilyn y w/edd.

o GINIO NADOLIG LLANRUG
~_Jllla:~.a..a,...o.a,....a,.._.aJlllil.a".Q\HQlIO.a.a.a ........ a.a~

Mynnwch y gorau
a dewch atom ni!

PEN CIGYDD Y FRO!

Wavell
Roberts
CIGYDD

LONDON HOUSE
LLANRUG

Ffon:
Caernarfon 3574

gan .
YNAWR

"CYW IAR
a PHOB MATH
o GIGOEDD

ERAILL

TWRCI
NADOLIG

a'ch

Brysiwch!
Archebwch eich

CINIO NADOLIG: Daeth tua 140 0
bensiynwyr i'r Ysgol Gynradd nos
Fawrth, Rhagfyr 4 i fwynhau cinio
Nadolig yn rhoddedig gan yy
Pwyllgor Carnifal. Cafwyd cinio
gwerth chweil wedi ei goginio gan
Mrs L. Horman a staff gegin yr Ysgol
Gynradd.
YSGOL GYNRAOD: Yn dilyn y wledd
fe gafwyd adloniant gan Gwmni
Dinorwig yn perfformio 'Perthyn
Pell', Band leuenctid Llanrug gyda Mr
Frank Boylin, Miss Ffion Williams a
Mrs Beti Rowlands yn canu, gyda Mrs
Mair Huws wrth y piano. Yn cadw
trefn roedd y Parch Aled Jones
Williams. Enillwyd y raffl gan Mrs J.
Owen, Llys Eiddon a Mrs Nell
Hughes, 24 Hafan Elan. Rhoddwyd yr
arian tuag at barti Nadolig plant yr
ysgol. Diolchwyd i'r artistiaid gan
Gareth Williams, cadeirydd Pwyllgor
Carnifal ac hefyd i'r canlynol am eu
cyfraniad tuag at wneud y noson mor
IIwyddiannus: Mrs L. Horman a staff
y gegin, gofalwr a staff yr Ysgol
Gynradd, staff y gegin Ysgol
Brynrefail, Ysgol Bryn Eryr, Mr J.T.
Jones, Greuor Farm, Mr a Mrs
Stokes, Arvonia Coaches, Tomi
Roberts, Pen Bont, Y Co-op Llanrug,
Mrs Beryl Thomas a'r Parch John
Morris. Feanfonwyd dymuniadau da
i Mr oerlel Gruffydd y prifathro, sydd
yn wael ei lechvd, Nadolig Llawen a
BlwyddYn Newydd Dda i chwi 011 -
Pwyllgor Carnifal Llanrug.
Y GYMDEITHAS UNDEBOL: Nos
Lun, Rhagfyr 3gyda Mr W.A. Jones, Y
Dalar Deg yn lIywyddu, mwynhawyd
cwmni Mr Gareth Lloyd Williams, Y
Groeslon yn son am ei waith ym myd
Radio a Theledu. Diolchwyd i Mr
Williams gan y Parch W.O. Roberts.
GWELLHAD BUAN: Cafodd Mrs Ena
Jones, Bod Ivor driniaeth
lawfeddygol yn Ysbyty Walton,
Lerpwl. Dymunwn wellhad buan iddi.

'IQC .JliJtIIilJl6~.oJlO.
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Ffon: LLANBERIS 872518 (Oydd)

Y FELINHELI 670124 (Nos)

IOL

Dyna falch fyddern 0 gyfarfod
Mrs Williams a Miss Parry, Tyddyn
Du. Safent i siarad a ni yo ddifyr
iawn, a phob amser eawsem ddirnai
yr un ganddynt. Daeth brawd Miss
Parry 1 fyw atynt wedi bod am
gyfnod ar y mer. Difyr oedd ei
hancsion yntau, ae ymunai a ni i
chwarae cicio pel neu luchio cerrig
at ryw dun a roddid yn darget.

Die Dafis oedd gymeriad syml,
hoffus iawn. Fe] y crybwyllais o'r
blaen, gweithio i Mr Tom Jones
(Tom Siop) oedd. Siaradai ag ef ei
hun, ae a'i gefty) yn ddi-stop. Yr
oeddynt yn deall ei gilydd j'r dim.
Cariai siwgr Iwmp yn ei boeed i'w
roi i'r ceffyl pan oedd yn sefyll i
ddadlwytho, ond os oeddwn i yn
gorfod daJ pen y ceffy}, a'i gadw'n
ddiddig gyda'r siwgr lwmp, gol}wng
y ~i\\gr a ",nawn bob tro, er imi ei
ddal ar gledr fy llaw yn 01 y
cyfarwyddyd, wrth weld dannedd
ma\\'r yr hen geffyl. Da fyddai
gcnnyf pan fyddai gan Dic fag ffid i
rOI dro~ ei ben iddo gael bwyta.
Serch hynny mwynhaem bas yn y
drat at Tyddyn du gystal ag unrhyw
ffair.

Wrth fynd heibio'r stabal fin nos.
elywech yr un sg\vrs. Dic a'i geffyl
mewn uniad perffaith.

Mae'n si-.\r fad amryw erail) 0
gwmpas y pryd hynny, ac y dont yn
0) i'r cof rywbryd neu'i giJydd.

A THREFNWYR ANGlADDAU

GWAITH CERRIG BEDDAU

J.M. JONES A'I FAB

Mae plant pob ocs yn cyfarfod rhywun maent yn ei hoffi, neu ei ofni, yn
) stod ei f~nd a dwad - yr ofn yn fwy pan ei hunan ar ffordd unig. Gwnai
plant eraill srraeon fod Jack Lantar, neu ddyn wed! drysu yn y gymdogaeth,
igodi dychryn. Felly gwell oedd cuddio os oedd siawns pan weleeh rhywun
dieithr ~n dod i'ch cyfarfod, ond gwyddem pwy oedd rhai ohonyot.

\\ mffra Giatws oedd un. Ni wn
P") cdd y n iawn, ond yr ocdd yn
b~" tua Pen S" lch Unwaith y
deuthurn wyneb ) n wy neb ag ef ger
carnfa Macs Toso - dvrna'r maes v• •
deuai Ilanciau CI" t v Born i•
chw arae 10\(.) - rhvw farh o-Ouoitio, ar ~ Sui C) n y Diwygiad.
Gwisgai Wmffra got gynffon fain a
het galed oedd wedi mynd yn wyrdd
gan henaint. 0 bob un o'i bocedi
sticiai alJan betel gwrw, a'i gwnal i
edrych fellJong ryfel a gynnau mawr
a r n i, ond nid oedd mewn
gwirionedd yn ddyn i'w ofni. Oes
rhy\vun yn ei gofio?

Codai Mari Brynrodyn ofn
arnom befyd, gan y byddai'o fler, ae
yn siarad a hi ei hun ae yn Ilusgo
sachaid 0 briciau tan ar ei hoi. Yn y
teras yr oedd yn byw, a'r slon ar
droed oedd fod ganddi lond hosan 0
sofrenni, a synnwn i ddim nad oedd
y stori yn "vir. Cymeriad hoffus iawn
ocdd Owen Roberts, Siambar Gllis
Gallem ofyn cymwynas ganddo
unrh\ \\ amser. ond cefaL fra"-
ofnad\\ \' un nOSt)nv. rth r"nd adre.. .
\\'edi paslo Sglefr Bach cl)\\ai .. lais
\ n Ilefaru n uehel. C,mcrodd. -
\ ch\ dig funudau i mi ci adnabod.. - -O"'cn Robert ocdd}n areithio ar
uchafci lef. ae)n d~rnu'r 3\\)r.)n
f\\) hua", dl na Llo) d George ei hun.
~i \\n a oedd)n \\r c)hoeddus )'n y
Capel \\ e la. ond meddai y ddawn,
gallaf d) ..tio h) nn).

HEN GYMERIADAU

TIM NOFIO YSGOL BRYNREFAIL

Gwir ddrwg gennym na
chydnabuwyd y rhodelion hyn i'r
Eco yn gynt:
£4: Irfon ac Ann Thomas,
Buarthau, Llanrug
£1.50: Di-enw, Ffordd yr Orsaf.

Diolch yn fawr i chwi am eich
haelioni.

YMDDIHEURIAD

Bu cwmni cynhyrchu Minafon ar
gyfer S4C 0 amgy/ch ysgo/ion y fro
yn ddiweddar iddewis plant at o/ygfa
mewn rhag/en i'w darlledu
ddechrau'r flwyddyn newydd. Dyma
lun dau 0 blant yr arda/ - Tudur
Lloyd Roberts, Llwyncoed Bach,
Brynref8il a Dafydd Roberts 0 Lanrug
gyda'r actor enwog, Oafydd Hywe/.

AR Y TELEOU

Mathew Shaw (nofio dull broga) 1af
dan 18.
P~L-OROEO:
Cwpan Ivor Tuck (Bechgyn hyn)
Vagol Brynrefall 2, Vsgol O.vid
Hughes 1

Roedd y gwynt cryf yn el gwneud
hi'n anodd i chwarae p~ldroed da Er
hynny cafwyd gem gystadleuol dros
ben a'r ddau dim yn llwvddo j
feistroli'r bel fywiog yn arbennig 0
dda ar y cyfan. Tra'n chwarae hefo'r
gwynt cryf fe aeth Ysgol David
Hughes un gol ar y blaen yn yr hanner
eyntaf. Roedd gol-geidwad yr ysgol,
Michael Roberts (Cwm-y-glol yn
amlwg iawn yn yr hanner yma.
Rhoddodd berfformiad gwyeh rhwng
y pysg i gadw mantars y bechgyn 0
Borthaethwy I un g61.
Gyda'r gwynt wrth eu cefnau yn yr

all hanner fe aeth yr ysgol yn gyfartal
pan drodd un 0 gefnwyr David
Hughes y bel imewn j'w gol el hun 0

gie allan hir gan Michael Roberts. Ni
ddaeth y gol holl bwysig I ennlll y
gem tan YChydig tunudau o'r diwedd
pan daniodd Steven Owen
(Cwm-y-glo) ergyd greg i gornel y
rhwyd 0 du allan y ewrt cosb ar 61
symudiad i lawr y ehwith.
Mae'r bechgyn yn awr wedi

cyrraedd rownd derfynol adran
Gwynedd o'r gwpan. Eu
gwrthwynebwyr rhyw dro cyn
diwedd y tymor fydd Ysgol Eifionydd
Porthmadog.
Dewiswyd Steven Owen a Gwyn

Morris i chwarae i dim ysgolion dan
18 oed Gogledd Cymru yn erbyn
Swydd Amwythig. Curo wnaeth y
bechgyn 3-0 aGwyn Morris yn sgorio
un o'r goliau. Betlaeh mae Steven
Owen wedi ei ddewis ymysg ugain 0
feehgyn 0 Gymru gyfan sy'n cael eu
hystyried ar gyfer tim cenedlaethol i
fynychu elwb hyfforddi yn y Ganolfan
Genedlaethol yng Nghaerdydd am
dri diwrnod.
Roedd Stuart Williams (llanrug) yn

aelod 0 garlan pel-droed Ysgolion
Gogledd Cymru dan 15 oed a
chwaraeodd yn y Rhyl yn erbyn
bechgyn Lerpwl ar Ragfyr 10.Cyfartal
oedd y sg6r ,-,

Plant yr ysgol iof.lu amy Griafolen:
Daeth eynrychlolydd o'r adran

gynllunio Cyngor Sir Gwynedd, Mr
John Wyn Williams, A choeden i'r
ysgol ddydd Gwener.

Roedd Ysgol Brynrefail yn un 0
chwe ysgol yng Ngwynedd i dderbyn
Criafolen, fel rhodd y Comisiwn Cefn
Gwlad

Derbyniwyd y goeden gan gapten
yr ysgol, Peter Sharpe, a disgyblion y
drydedd flwyddyn a fydd yn gyfrlfol
amdani.
Cerod:
Ar Ragfyr y eyntaf yn Neuadd y

Brifysgol, Bangor bu Cor Marched yr
Ysgol yn canu mewn perfformiad 0
Hodie gan Vaughan Williams gyda
Cherddorfa Symffon i Gogledd
Cymru a chantorion Monteverdi.

Nos Wenet, Rhagfyr 7, bu'r
genethod yn cynnal eyngerdd I godi
arlan ar gyfer Uned Ymchwil Arennol
Cymru.
Y Gymdeithas Wyddonol:
Cafwyd dau gyfarfod o'r

gymdeithas newydd hon yn ystod y
tymor Bu Mr Osborne Jones, Cwmrn
ADC Caernarton yn sOn am
ddatblygu offer ar gyfer labordai
meddygol. Cawsom weld un 0'1
beiriannau yn gweithio. Croesawyd
Mr Jones gan Mr Dilwyn Roberts a
diolehwyd iddo gan Peter Sharpe. Yn
yr ail gyfarlod roedd y Dr Llyr
Gruffydd, Oriel Eryri yn trafod
'Cylchoedd Biolegol'. Fe'i croesawyd
gan Mr J.E. Morris a diolehwyd gan
Gwyn Morris. Ysgrifenyddion y
gymdeithas yw Dewi Lewis a Louise
Bernard. Dirgelwch i ni ar hyn 0 bryd
yw prinder eefnogaeth o'r
bedwaredd flwyddyn - gobeithio y
gwelir mwy ohonynt y tymor nesat.
Ymryson Si.rad Cyhoeddus:
Ddechrau Rhagfyr cafwyd

Ymryson Siarad Cyhoeddus
Iwyddiannus yn yr ysgol rhwng
Ysgolion Dyffryn Nantlle, Syr Hugh
Owen, Tryfan, David Hughes a
Brynretail. Y Siop Siarad oedd yn
trefnu'R YMRYSON. Croesawyd
pawb gan Lynne Jones a Chadeirydd
yr Ymryson oedd Manon Williams
Roedd daU destun gerbron.
Siaradodd Ysgol Brynrefail a
gynrychiolwyd gan Dafydd
Meredydd a Bethan Jones ae Ysgol
Tryfan ar y testun 'Cymru ddi-asgwrn
cefn yw Cymru ddi-niwclear'. Testun
Ysgol Dyffryn Nantlle, Syr Hugh
Owen a David Hughes oedd 'Ai ein
cyfrifoldeb ni yw bwydo'r newynog?'

Llongyfarchiadau calonnog i Syr
Hugh Owen ar ennill y gystadleuaeth.
Rhoddwyd tarian hardd i'w ehadw
am flwyddyn gan Mr Meirion Wyn
Jones, Dirprwy-brifathro Ysgol
BrynrefaiJ i'r tim buddugol- Helen 0
Ysgol Syr Huw Owen a enillodd wobr
y siaradwr gorau hefyd. Cyflwynwyd
tarian iddi gan Mr Alwyn Pleming.
Einir Parri a gynigiodd diolchladau ae
fe'i hategwyd gan Delyth Huws. Gan i
ni gael cystadleuaeth Iwyddiannus
eleni, byddwn yn eynnal
cystadleuaeth areithio flynyddol 0
hyn ymlaen.
Dioleh yn tawr iawn i'r genod am

baratoi IIuniaeth. Cafwyd eaeennau
blasus eto gan Bethan Parri. Bydd
rhaid j nj ei phenodj fel Prjf Drefnydd
Te y Siop Slarad!
Nofio:
Yn ystod y mis diwethaf bu tim

notio'r ysgol mewn gWyI notio yn
erbyn ysgolion uwchradd Arlon.
Cafwyd perftormiadau arbennig yn y
pwll yn y Ganolfan Hamdden yng
Nghaernarlon gan Aled Jones (nofio
dull broga) 1at dan 13; Arwel Jones
(notio ar y cetn) 1at dan 13; lestyn
Jones (nofio dull rhydd) , af dan' 8;
10

YSGOL BRYNREFAIL



JOHN V. MORRIS
Rhla"fa.
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Pwrpu Nadollg yw cro .. o a chin,
A II. ar yr a.twyd I'r Y,bryd Glln;
Coflo y Geni m.wn pr .. eb yr ych,
Ma.'r Itori yn hen. ond mae'r neg .. yn
wych.

Dathlu .chlysur pen-btwydd lesu Grist,
Sydd heddlw yn fater e;thriadol 0 drlst,
Dyn ym mhob gwlad yn rhyfela "i frawd,
A phl.nt Ethiopia heb fara na blawd.

Gwladgarwyr yn wylo yn cloffl'n el ffydd,
A'r glowr yn dyheu am w.led y dydd,
Pan fydd Magi a'i chrtw, a'i gsogordd ar
dral,
Nadolig enesmwyth, -ar bwy ma. yy bel?

Amaethwyr yn .rltwya y I1I8th er lawr,
A phlant ethiopia, mewn angen mawr,
Y Trident ar y Comln yo .rchyll I hyll,
A mllwr Am.rica yn barod 6'1 ddryll.

NADOUG 1984

SELWYN GRlFRTH

Y dlniweltlaf 0 blant
A'r belen yn mynd 1'1 fryd
Tra bod doethlon d.ear yn gwneud cythral
o stomp
Wrth chw.rae' 'fo'r byd.

Fe'l gwyliai. yn troi ac yn trln
Y belen heb boen na b...w,
Cyfandlroedd a moroedd yn fen go rownd.
Dan real.8th el law.

"PUs, Syr," meddarr byohan
A'i wyneb yn win i gyd
"Rydwl wedl gorften tv sym. bob un
Ga Ifynd i chwarae fo'r byd?"

Pwy fedral wrthod
"eel, do. am ryw chw.rter .wr,"
"Diolch, Syr," .0 Iffwrdd "r bychan
At y belen fawr.

CHWARAE 'FO'R BYD

SelWYN GRlFRTH

Dollg y gwtedda
a'r .Iotlan drud
a miloedd mewn angen
ar belen 0 fyd.

Dolig y miri
y rtloddi .'r cae!
a 'run doethyn yn mallo
am y pre .. b gwael.

'Dolig 0 ragrith
rhuthr a rtlaib,
a'r byd .Igledlg
yn feddw galb.

Dollg y trimio
a'r gwario ffol
a'r Farchnad Gyffredin
ar ei thTn ar y d61.

CERDDI'R TYMOR
NADOLIG '84

.. Dyna chdi ," medda'r Tori, "un
arall sy'n rhannu dy ysfa di i chwalu
tai. Cofia amdana i yn dy 'wyllys
rhag ofn iddyn nhw ei dynnu 0 am
dy ben di."

A ffwrdd a fo.

•
I.

'na bob awr o'r nos yn trio cael gafal
ar rhyw hen gath frech. Ond rnae'r
siort yna wedi mynd yo dena
drybeilig ar wynab daear. Choelia
chi ddim."

Ar hynny, beth ddaeth heibio ond
andros 0 lori fawr yn trio stwffio
heibio rhyngddan ni a Siop Riwth,
ond mi fethodd. Dyma'r boi yn rhoi
ei ben allan, ac yr oeddan ni'n gwcld
ei geg o'n mynd. Rhyw siortyn oedd
o fasach chi ddim yn ei gynnyg heb
ei neud 0 yn ddau faich, neu ei adae)
o yn un bwndal i EI Bandito ar nos
Ferchar.

"Mae isio rhoi clec i'r hen dy
yrna," medda fo, a spio ar fy nhalcan

T·

Ar agor 9.30 am • 9.30 pm

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

Arddangosfa 0 hen luniau chwarel.

STRYD FAWR, DEINIOLEN rt:~beriS 871210

Mi rydw i'n siwr y cafodd yna gryn
ddeg 0 gathod eu lladd hefomotos
byd yr allt 'rna, a phob tro yr
oeddwn i'n clywad un yn sgrechian
mi fyddwn i'n rhedag allan yn llawn
gobaith. ond nid y hi fyddai hi."

"Beth wnest ti?to
"Mi es i iseldra, gweld fy oes i'n

mynd a finna wedi gneud gymaint 0
blania yng nghylch y pres."

"Beth oeddat ti'n fwriadu neud
hefo nhw?"
"Cael un ffling iawn cyn mynd."
"Rhoi i fyny wnest ti wedyn?"
"Naci. Roedd hi'n sgut am hela, y

gath, ac byd y caea 'rna bydda hi, ac
mi es ar ei hoI hi un noson leuad
hefo gwn, ac mi saethis hi'n geJan."
"Ac mi gest dy bres?'
"Naddo. Roedd fy ngolwg i'n

dechra mynd yr adag honno. Erbyn
gweld eath y gweinidog oedd hi.
Ond dyma fi'n penderfynu wedyn
nad oedd 'na ddim ODd un peth
amdani hi. Mi rhois hi mewn bag
peilliad rhyw noson dywyll, a
charrag hefo hi, a ffling iddi i'r
Marddwr Mawr. Diwmod wcdyn r-------------
dyma fi i lawr at y twrna, i ddeud ei
bod hi wedi mynd, ond doedd 0
ddim yn fodlon i gymryd fy ngair i,
heb gael prawf - ac mi es cyn bellad
a mynd at y doctor i ofyn iddo fo
fasa fo'n gneud papur i mi - ond
wnae 0 ddim. Mi fasa 'n ddigon am
ei leisans 0 medda fo. Ond y noson
wedyn, pan ddois i adra, dyna lie
roedd y gath yn ista 0 flaen y tan yn
molchi'r pwt elust honno oedd
zanddi hi.~

"Sut felly yn eno'r nef?"
"Wn i ddim yn na WO. Mae'n

rhaid fod 'na ormod 0wynt yn y bag
oeu rhwbatb, a'j fod 0 wedi dal ar yr
"ynab nes y cafodd ci gario gan y Iii
o dan y bont i'r basddwr. Mi ddaeth
ohono fo rhywsut beth bynnag."

"Fcdri di neud dim yn iawn
d\\'a ?"

"Gwrandwch," medda fi, "cyn i
chI ddechra mynd yn sbeitlyd. Mi
aeth af go 11 0 ddifri ymben rhyw
dridia, a welson ni byth mohoni hi.to

"Mae'n siwr dy fod li wrth ben dy
ddigon wedyn?"

"M. fasach yn meddwl. Ond
d) ma'r hen dwrna hwnnw yn deud
f)' mod i wedi gwciddi 'blaidd'
un\\'aith yn ormod. a'i fod o'n ama
f) mod i'n trio twyllo'r gyfraith.
Beth b~nnag. chaf i ddirn ceiniog
ne \i medra i brofi ei bod hi wedi,
m.)nd 0 ddifri."

"Sut medri di neud hynny?"
medda fo.

"Run fath a dal Uwynog. Myod a'i
ch) offon hi iddo fo, dyna pam,
rh) ngoch chi a fi yr ydw hyd y fan

gasag yn mynd ei hun, a phan
fydda'r drol yn dechra sgytian,
roeddwn i'n gwbod mod i wrth Ty
Gwyn, achos doeddan nhw ddim
wedi tario dim pellach na'r fan
honno."

"Rwyt ti'n drysu yn y fan yna,"
medda fo. "Mi roeddan nhw wedi
tario i lawr y Waen cyn dy eni di."

Doeddwn i ddim isio ei darfu 0
wedyn mewn lie mor gyfyng.

"Gwrandwch," medda fi, "mi
ddeuda i wrthach chi sut yr ydw i
mor siwr. Roedd 'na dornan 0
gasgenni col tar wrth Drain Duon a
rheiny yn Ilawn. A dyma fi a Robin
EI, wrth ddwad adra o'r ysgol )'n
tynnu eu cyrc nhw, nes yr oedd y Ion
yn un fodda 0 dar 'run fath a'r
Trinidad Lake, ac yr oedd yn rhaid i
drigolion y Waen fynd trosodd igae
Tai Croesion i fynd heibio Mi fuo
yno am flynyddoedd, y pwll tar. a
phan oedd hi'n boeth, roedd 'na
gannoedd 0 swigod ar er wynab 0, ac
mi fyddan ni yD eu clecian nhw hefo
pigau drain."

"Ffendiodd rhywun PW)
wnaeth?"
"Naddo, ond mi driodd r hen

sg\\. I bersw adio un neu ddau I
gyfadda hefo'i gansan, Mi gafodd
rhai eu colbio ar gam am ) tar"
"Pw oeddan nh" fell)?"
., 1a-e hl'n g)frinach eilb hero fi

i'r f}n,,'ant. Am ddim \\ n I ella bod
gynn) n nh\\ ddi g) D)ddlOn • 0 f •
a rhein' 0 natur ddlal ar"•

"Ond mi cun t nh" I d)o)
diwadd."

"Sut fell\?"•
"Mi ge~l bre I nl'r Ef d,"

medda fo gan dd\\ad)o 61 t}r un
ben bwnc.
"Mi fuo nes imi beidlO.·· medda

fi. "Beth mae'r rhan f\\'}8 0 bo I
ddim yo wybod yd). fod 'na
amoda."

"Beth oedd rhein ...?"•
"Mi rydach chi'n cofio ) r hen

gath fawf frech honno oedd ganddl
hi, a llygod mawr wed. byta un glu t
iddi hi. I honno roedd pob dima )':0
dwad tfa bydda hi, wedyn mi roedd
beth bynnag fyddai ar 61, yn d"ad i
bwy bynnag oedd wedi edrach ar ei
hoI hi - a fi oedd hwnnw. Ond mi
fuo acw am flyoyddoedd, y sg) than
wydyn, doedd 'na ddirn siap mal"
ami hi 'run fath a chathod cyffredin.

Mae yo8 amryfal bobl yo mynd i fyny ac i lawr yr allt yma yn eu
cerbyda' yo codi eu dwyloarna i.Wo iar wynab y ddaear pwy ydyo
nhw ran fwya; wyrioo ella erbyn byu i rai yr oeddwn i'n gybyddus i
nbw amsar maitb yo 01.

Mae 'na un yn arbennig yn mynnu
cael fy sylw, yn canu ei gorn a
chwifio ei freichia fel octopys yn
arwain cor cymysg. Ond mi wn beth
ydy ei ddolur 0; awydd cael ei enw
yn fy 'wyllys j mae 0 - ei gweld hi'n
hwyrhau. Ac mi wn ibefyd ei fod 0
yn un o'r rheiny sy'n dal igredu mai
fi gafodd bres Siani'r Efail. Wrth
gwrs roedd 'na ral yr adag honno, yn
mynnu mynd ymhellach, ac
awgrymu fy mod i wedi ei fflatio
nhw i gyd mcwn bythefnos ar
ferched a cheffyla'.

Tori mawr ydy 0, a finna erbyn
hyn wedi troi at yr Islamiaid, a'r
diwrnod o'r blaen pan ddois i'w
wynab 0, roedd fy matin gweddi gen
i yn rowlyn 0 dan fy nghesail, a
dyma fo'n dechra' fy nghymryd yn
ysgafn ar ei union, a gofyn pa bryd
oedd Mohamed wedi bod aew
ddwaetha ide.

Wedyn dyma fo'n dechra
rhestru'r bendithion oedd ei blaid 0
wedi ddwad imi yn bersonol. "Does
dim ond isio i ti edrach ar GroesJon
y King," medda fo wrtha i, "beth
maen nhw yn neud yn y fan honno
er dy fwyn di."

"Gwrandwch," medda fi wrtho
fo. "Mi rydw i'n cofio adag pan
fasach chi'n medru gorfadd ar ych
hyd gyd ar hen Ion King am rh)'\\
hannar awr heb i ddim fynd
trostoach chi. A pheth aralJ - i be
mae isio darmo'r holl dir yna yr ochr
bella? Fydd pobol y Waen Wnion
ddim uwch bawd sawdl. Wela nhw
ddim mwy na maen nhw'n weld
..wan. Vr hen dy mawr 'na ydy'r
mwgwd. Isio rhoi clee i hwnna sy'.
Hynna fasa'r feddyginiaeth."

Wn i ddirn os oes syno fo siars yn
y busnas ai peidio, neu ei fod 0 yn
rhyw fath 0 Fesyn. Mi aeth yn wyllt
walia, a phoer mawr 0 gwmpas ei
geg o.

"A pheth arall," rnedda fi, ar 01
iddo fo gael cyfla i ddwad i lawr 0
ben ei gatch, L'Ile mae'r lechan las
neis honno oedd yn y wal yn deud
fod yna tros ddau gant a hannar 0
filJtiroedd i Lundan?"

Wydda fo ddim a doedd dim
gwaharuaeth gynno fo chwaith. I
beth oedd isio peth felly?

"Mae gan bobol Bessawaen,"
medda fi, "gystal hawl a neb i
wybod faint 0 ffordd sy' YDa i
Lundan."

Doedd gynno fo ddim atebiad i
bynny, ond mi lloriodd fi befo peth
araU. "Pwy fasa yn medru darilaD ei
negas hi beddiw," medda fo. "Mae
pawb yn gwibio heibio fel mellt."

A bynny sy' wir. A gwibio yn
waeth wnawn nhw fel maen nhw'n
gneud ar 0) Uedu pob croeslon.

Wedyn, roedd 0 wedi dwad ato ei
hun yn ddigon da i fy ngwahodd i'r
car. Un felly ydy 0, dipyn bach yn
oriog, a dim yn sylweddoli fod fy
amsar i yn dynn, ac nad ydy pedair
awr ar hugain y dydd ddim hannar
digon i mi beJlach.

"Mi rydw i'n cofio amsar,"
medda fi pan ges igyfla i dorri ar ei
draws 0, "pan oeddwn i'n mynd hyd
y ffyrdd 'rna hefo ceffyl a throl, ac
wrth ddwad adra yn gorfadd ar
wastad fy nghefn yng ngwaelod y
trwmbal yn spio ar y cymyla, a'r

Y Gwalch
MYNDADWAD



Adeilad ar un 0 strydoedd Kandy. Tybed a oes cysylltiad' lIe o'r enw yn
Llanber? Ela/la; lod rbvwteim 0 weed Cymreig gan y perchennog. Os sy/wch
yn fanwl mae ganddo 'ap' yng nghano/ ei enwl

CYSYLLTIAD ARALL A LLANBERIS?

gydnabyddiaeth honno ac yn
p wysleisio y ffaith ei fod wed;
cael breint 0 adnabod "The
Welsh, always a happy bunch. "
Tybed a oes rhai yn cotio'r
seremoni 0 drosg/wyddo 9wn ;
bobl Kandy?
Fe/ y gwe/wch mee'r fynwent

lIe gorwedd y rbsi a gol/odd eu
bywydau yn y rhyfel, fel y gwn,
yn cael gofal dyfal. Yn siwr i chi,
tvdi pobl Kandy ddim wed;
anghofio ymweliad yr "hogia".

Haydn Jones
(39 Maes Padarn

Llanberis)
P.O. Box 771

Mbabane
Swaziland

hogia' yn ystod ei hymweliad a
Ceylon.

Y Ilun o'r 'Queens', tybed faint
o'r hogia' a ai yno am beintyn a
chan? Mae yna hanes diddorol i'r
gwn yn y darlun. Ceteis sgwrs
faith a'r hen wr a oedd yn gyfrifol
amdano, a'i eglurhad oedd fel a
ganlyn:

Gwn wedi ei gymryd oddi ar y
Japanese gan y 14th Army
ydoedd, ac yna wedi ei
drosglwyddo i bobl Kandy i
gydnabod eu cerediqrwvdd tuag
at y milwyr tre roeddyn t yn
gorffwys ar yr ynys cyn
dychwelyd i Burma. Mae'r hen
wr yn ymfalchio hyd heddiw yn y

12

Welsh
Development Agency

A ydych chi mewn busnes?
A ydych chi'n meddwl
cychwyn ar eich pen eich hun?
Mae Uned Diwydiannau Bychan yr Awdurdod
yma i'ch helpu i fod yo llwyddiannus.
Fe gewch gyngor gan arbenigwyr profiadol
ym mhob agwedd 0 redeg busnes. Yr ydym
wedi dysgu sut i ddewis y ffordd orau i
lwyddo ac yn gwybod am yr anawsterau.
Gallwch fanteisio ar ein cysylltiadau niferus

gyda mudiadau eraill sydd yo awyddus i'ch
cynghori, ac mae benthyciadau ar log isel ar
gael i rai matbau 0 weithgareddau.
Mae eich swyddfa leol ym Mangor.

Cysylltwch a ni i drefnu cyfarfod gydag un
o'n cynghorwyr; cewch drafod eich
syniadau a'ch gofynion yn rhad ac am ddim.
Uned Diwydiannau Bychan,
Awdurdod Datblygu Cymru,
Llys Garth, Ffordd Garth,
Bangor. Ffon: Bangor 352606

Fel y daeth i'r amlwg yn ystod
un sgwrs, roedd un 0Lanberis yn
gyf'ifol am y cychod a, Iyn
Kandy. Un e r el t yno yn
gwasanaethu y diweddar
Arglwydd Mountbatten yn ei
bencadlys yn Kandy. Roedd niter
tewer 0 fro'r Eco hefyd yn
Trincomalic: lIe dedwydd lawn
heddiw ond yn sicr yn lIe cyffrous
ia wn y dyddiau hynny.
Dyma rai Iluniau 0 Kandy, gan

obeithio y byddant 0 fudd yn ty
m wriad 0 ddwyn i gof yr
amserau hap us a gafodd yr

Hoffwn drwy gyfrwng 'Yr Eco'
ddod ag atgofion melys, rwv'n
gobeithio, i rei 0 hen hogia Bro'r
Eco.

Ychydig amser yn 01, treuliais
rhvw dri mis yn Sri Lanka ac yn
ystod yr amser cefais amser
diddorol yn mynd 0 gwmpas yr
ynys i dynnu Iluniau, sgwrsio a
holi'r trigolion. Daeth yn amlwg i
mi fod cysylltiad yno a rhai 0
hogia'Llanber. Wrth gwrs rwyf
yn son am y rbei hynny a fu'n
ymweld a Ceylon yn ystod vr ail
ryfel byd.

gan Haydn Jones

Y CYSYLLTIAD RHWNG
SRI LAN A L NBER



Odydd Mercher, Rhagfyr 26

Cychwyn am 1.30 ger y Warws, Llanberis.
Oigwyddiad blynyddol dan nawdd Clwb

Pel-droed Llanberis.
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Diolch yn fawr am eich cefnogaeth yn
ystod y flwyddyn

CAER ARF N
Fton: 76506

Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd Dda

oddi wrth bawb yn

MAIR HUWS
Llanrug

...- _-_ _ _.••••••••••••
"Halo I Dolig Llawen ddymunaf i chwi
A blwyddyn lewyrchus i bawb yn y tV."

A hwyrach tro nasaf wrth roi aich dymuniad
Am Ddolig plesarus I un o'ch anwyliald
Y caisiwch, wrth ddathlu ganedigaeth eich Crist,
Gofio am un sydd yn unig a thrist.
Ac y gwneweh, am ailiad, ddod yn 61 i'ch co'
'Rhan 'fairy' fach brydf'rth sydd yn stye wrth y to.

A Santa C16s? Own j'm pwy 'sa'n ei leicio.
Pan ddaw yn y tywyllweh, ae wrth fynad heibio
'N rhol plnshiad bach sydyn a sial I'm pen 61,
A 'nghosi'n gellwalrus a brwnt dan tv nghal.
A choaliwch chi fi, tydi 0 ddim hanner mar nels
Pan, yn nuwch y nos, y maa'n sglaffio mlns pais.
Ac ni wyddoch chwalth, wrth adaal y wisgi
l'r canna, mae wedyn rhy ffilgi -
o lawer -, fairy ddiniwed.
Owi ofn am fy mywyd rhag Iml g8el nlwed!
Paidiwch meddwl am fomant fod fy mywyd yn bleser
MI ffelriwn fy ngorsedd front, unrhyw amser,
Iymuno'n y gwladda, y dawnsio a'r miri
Canys dyna i mi yw gwir fvwyd 'fairy'.

A dyna'r eyfarehion I glYWlf o'm cwmpls
GIn bobl I phllntOI - I minnau mor ddiflas,
Yn eistedd, mor boenus, yn uchel i fyny
Ar ben rhyw hen frigyn. 0wir 'rwy'n gresynu
I mi landio fy hunan yn y 'ath sefyltfa.
Rhown y glltyr a'r cyfan am gael dianc oddi yma.

Ydach ehi wadi meddwl mewn dlfrif rhyw dro
Peth mor sobor undonnog ydyw edrych ar do -
Ddydd ar al dydd, awr ar 61 awr.
Wei! coeliwch chi fl, gallaf ddwadyd yn awr
'Rwy'n teimlo'n gyfoglyd wrth edrych i lawr
Ar drimings I th'ns,' a swigod mawr
Yn hong ian yn lliwgar, 0 un wII i'r lIall,
A rhyw glown powld mewn cornal ddim hanner call
Yn plygu a nodio a wincio, gan wenu,
Pan wil 0 fy nicyrs wrth adryeh I fyny!

YMSON 'FAIRY' AR BEN COEOEN NAOOLIG

"'-
,

RAS BRAMIAU

l)AOoliq
llAlUE1)
i BAlUB'~~

lOLA BUTLER

Annwy/ Santa Clos,
Plis gai feic bach ac olwynlon

coch arno i weld yn nos fa th a
beic Will.

Gai set ledar neis arno apwmp
i b wmpio olwynion a basgiad tu
nol i ddal sgodyns. Mae Wil; ni yn
medru sgota, a fi. Mae Wili Isio
bach un sgota yfyd.
Ga; ffwtbol go ia wn plls, San ta
Clos, clen nelS, mae gan Will ni
un a ma fo medru cicio hi.
Baswn yn /ecio y rhina

wnewch chi roddi y petha yn
gegln ni am fod 0 yn Job cario
belc i Ilofft gefn.

Gal betha bach fatha da da og
ati yn hosan ar gwelu.

OWln hogun da
Crls croes
Tan poeth

Sws Santa XXX
Toml Jos

Ty Ni
Llanoer

Cyn Dolig

BETHANNE,
LJanrug

Do.barthwyd anrhegion yn.ent ae yn .0Cl
Nwn - 0 diolchlfl - caf fynd I tv mocal

O'r hyn. chi 'diglywed - I dwedlf yn frwd
M.'r "felry" fach yma yyn dipvn 0
"prud ....

Ma.'n rheld imlddw.ud dwt'n edrych mor
b.rt
Ond ma.'n ga gen Ibewb yn byaeddl fy
ag.rt.

Ifyny beth - ni ddweda I
Mi adewa i hwnna I'ch dychvmyg chi,

Me'r goeden raft hardd - wir dwl wedi
.ynnu
A'r gole ml'n fflachlo IIawr ae I fynV.

Mee'n wep I lawr - onl fuech chl'n flln
A thin •• ' aur yn lond yn y'ch tin.

Am uffIon 0 Ie - ar goeden w.tdd
Yn trio blrddoni - OKgwnaud cwdd.

PENNILLYMSON

NANCYLOYATT

Yr ',.u'n ,Igrud ym mhr... b yr ych
A ddeeth yyn Waredwr I'r pa .. ac i'r
gwych
Ac nld 0.. gwahanla .. h rhwng dyn a dyn
Yn nheulu V' le.u, 'rym 011 yn un.

TJw. Feben Mair, yr ' .. u dinlm,
I'w foil, bugeillaJd a ddaetttant bob cam
I Fethtehem dre, g.n blygu yn fud
Ac addoll y &.ban lelu'n .i grud.

Ond ar wely 0wair, cadd yr I.. u mad
Gro•• o gin ddysgedJglon y wild
Teithla.ant yng ngolau y ..,en gl.,r
I ddwyn eu anrhegion I Faban Malr.

Fe1 gweili. yn crwydro ar nOlon 0.,
Trwy atrydoedd Bethl.'m din oleu'r 110.'
Nld oedd cro"o yno I Joseph I Mllr
A glnwyd .u blbln ar wely 0Wilt.

ENIDW. THOMAS

CAROLNADOUG

Am hynny. dlolchwn Iddo
Am fywyd glib, a phur,
A fu'n e.'ampl Innl
I Iynnu at y gwlr.

Gogonilnt fo I'w enw,
Ein brewd, a'n ceidwad cu,
B fywyd roddodd trGlom
01 fodd, ar Gaffan.

Ydoethlon I'r bug.llflld
A ddlethlnt at Ycrud,
Er gweld y baban tirion,
Set gobllth yr holl fyd.

Canl, wele Faban dlnam,
Set mab y la.r, a Malr,
Mewn U.. y gwlel yn gorw.dd
H.b foethlu, yn V gwalr.

Mewn carpllu roadd y bychln,
Yng ngofll tid I mlm,
a gwlg oedd f,ly. "mwyth,
NI fynnent Iddo glm.

Y •• en • ddilglein.1
Fry'n y nen, uwchben
LI, cafwyd min I orffwys
Yn nina. B_hlehem.

Ynos a ymdaw.lodd
T,a', .ngyl yyn gytGn
A glnl", gin bereiddlaf,
I gvflrch Mlb y Dyn.

CAROL

(ENID W. THOMAS)

Ann wi Shon Corn
Plis gai gorn ynoch chi, nos

Oolig, dim corn ben to chi, ns
corn sgin nain, ond un mawr i
chwthu gwunt allan 0 mol i, nes
fudd o'n clecian trwy twll i tvnu
i'r awur, cos ma lot 0 blant efo
corn, rhei aur a silfyr yn sheino
run fath a polls ludd mam yn roi
ar lawr. Yfud dwi isio gler
bysgota, cos ma mam yn deud
fod pysgod yn dda I fyta am fod
oil I mewn ynun nw, neith
hwnnw helpu fl I chwthu corn.
Newch chi roi 0 yn bocs, rhag ofn
iddl fwrw glaw ar i ben, cos neith
oil a dwr gla w dim ond cwtio yn y
corn a nadu twrw ddwad allan.
Fasa fl yn ticio lot 0 betha arall
yfyd. Si wt tree,pel drod asgldiad
Iglcio, a gem medda mam Icadw
fi'n distaw. Mae mam yn deud
bod Ii rhu bach i gael Comp i tar.
OIls, pidiwch anghoflo'r corn.

Oddiwrth
Charli

Nos Fawrth, Rbagfyr 11 cynhaliwyd gomest 0 'Dalwm y Beirdd' yng
nghangen Merched y Wawr Llanrug. Gwrthwynebwyr y tim Ileoloedd
cangen MYW Bontnewydd. Y Meuryn oedd Selwyn Griffith, Bethel a
rhoddodd ganmoliaeth ucbel i'r cynnyrch. Dyma rai 0 ymdrechion
Nadoligaidd tim Llanrug.
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YR ANRHEG
Daeth i'n ty ni yn dusw blewog gan
Goronwy, Moss Bank, yn anrheg i'r
bachgen bach, ae un annwyl iawn
oedd yr wningen hefyd, a bod yn
deg. Ond druan ami, dechrau
gofidiau oedd y rhodd garedig i'r
'hogyn bach'. Dyma fel y bu. Heb
fod ymhell o'r Ty Capel. lie yr
oeddem yn byw, yr oedd Mr Woods,
yr heddgeidwad yn byw hefyd.
Daeth atom i ofyn a oeddem "edi•
colli rhvv. beth. DV\\'edodd \ v.raig a• .. *'-
minnau fod y cyfan ar gael yn cin 15
ni. Ond nid fell\ \ r oedd - \\cdi" .
deall mai rh)'\\ beth b) \\ oedd ar
goll. daeth ) g\\ ningen I'n cof.
Dcall\\) d gan) pli mon mai ) n ) r
'Air ~1ini~U)' }r oedd, a g~ell
fyddai i ni ei ch) rchu oddi ) no f)
nghyfle C) nlaf! Rhodd\\. d ) traed
yn y tiro a m}nd ) no i'\\· n61. Ad} na
ddcchrau'r holi gan sv.}'ddog p\\ Y ig
yr olwg. Sut un ocdd yr wningen - ei
lliw a'j Ilun? Beth oedd \. rhifa oedd_

ar y fodrwy am ei choes? Dim
syniad! 0 dipyn i beth. cerai yr
hawl i groesi'r ffordd fa\\'r. ) ng
nghwmni un arall o'r staff, i'w
chyrchu. Ond rhaid ocdd
dyehwelyd itr swyddfa i nol f}
matches gan na allwn fyod i'r fath Ie
perygJus gyda'r deunydd tan yn fy
meddiant. O'r diwedd, ei chario dan
fy nghcsail yo 01 i'w chart ref.
Rai wythnosau yn ddiweddarach,

roedd" ..n yn dyehwelyd 0 Jerusalem
ar bnawn SuJ, ae yn aros anldanaf 0•
flacn gorsaf yr Heddlu yT oedd y
Rhingyll Emyr Jones. Oywcdodd
wrthyf fod un o'm haelodau yn y
gell, ac a fyddwn cysta) a dod yno i'w
weld. Wrlh gwrs, nid oeddwn ond
yn rhy barod. Wcdj'n tywys yno ni
allwn weld neb, ond wedi craffu
gwelwn yr wningen yn hapus braf!
Meddwn wrtb y Rhingyll - "Os
gwyddoch am rywun eisiau
ewningen - y mae j'w chael am
ddim'" Dywedodd fod ei fab yn
ymddiddori ynddynt, ae iddo ef yr
aeth y bwndel direidus.
Y Parc}l L. G. Roberts, Caernarfo/l.
(Llanberis gynt)

LLONGYFARCHIADAU: i Mrs Nancy
Closs Williams, gyynt 0 1Tan-y-bryn
ar fod yn nain eto. Ganwyd mab i
Wendy a George yn Aberystwyth.
Dymunir pob bendith ar y teulu bach
newydd.
LLONGYFAACHIADAU hefyd i Iwan,
Llys Awel, am fod yn IIwyddiannus
yn ei brawf gyrru car.

Gohebydd: Mrs J.E. Ellis, 8 Glanrafon
MARW: Yn dawel yng nghartref ei
fab a'i ferch yng nghyfraith ym
Methel bu farw Mr John Morgan. 1
Gwastadnant yn 82 oed.
Cydymdeimlir A'i ddau fab, Glyn a
Stanley, air teulu i gyd yn eu
profedigaeth.

Nadolig Llawen
a Blwyddyn
Newydd
Dda

chartref.
CLOD: Mae Steven Owen, mab Mr a
Mrs Ifan J. Owen, 14 Dolafon wedi
bod am dri diwrnod 0 dreials gyda'r
"Welsh Under 18 schoolboys" yn y
Stadiwm Chwaraeon Cenedlaethol
yng Nghaerdydd. Clod fawr i ti
Steven a phob dymuniad da l'r
dvfodol,
TLWS PADARN: Bydd tim Pel-droed
Cwm-y-glo unwaith eto eleni yn
chwarae am dlws Padarn yn erbyn
tim pel-droed Llanberis ar lonawr 1.
K.O. 2 o'r gloch ond fydd y bws yn
cychwyn o'r pentref am hanner awr
wedi un am ddim i'r cefnogwyr.
Cefnogweh yr hogia, diolch.

-
Pan agorodd y Faenol y chwarel, eredai 11awer llane fod yr oes aur wedi
cychwyn. Felly bachgen ifanc cyhyrog 0 Sir Fon, mab fferm ar lannau'r
Fenai. Mor falch ydoedd 0 gael gwaith Iel y llamodd dros bob gwryeh a
chJawdd i'r Felinheli ar ei ffordd yn 01, Huw Wiliam oedd ei enw. Buasai'n
well iddo fod wedi aros ym Mon.

Gweithiai oriau hir yn y chwarel
fel pawb arall. Ar bnawniau
Sadwrn, ac yng ngolau lIusern fin
nos, adeiladodd Bryndu isaf, i
ddcchrau, a'r uchaf wedyn. Cariai
bridd mewn pwcedi, 0 wahanol
leoedd i wneud rhai o'r caeau. Yr
oedd sgweiar y Faenol yn ei deall
hi'n iawn. Caniatai i'w weithwyr
adciladu tai a chau hyd at ddeg aeer
o dir i'w eadw yn yr ardal ae yn y
chwarcl. Er mai'r trigolion a
adeiladai'r rhan fv.~at 0'[ tai, talent
rent i'r Facnol - isel mae'n wir, -
ond isel ddychrynllyd oedd ei gyflog
iddynt. Bodlon oedd y Sgweiar i
gapeli gael eu codi hefyd, ohcrwydd
derbyniodd y ffaith fod y rhaniad o'r
Eglwys gyda'r Diwygiad wedi
digwydd, a bod crefydd ) n rhan
hanfodol 0 fywyd ei weithwyr. Yr
oedd cadw buweh neu ddwy, rnoch a
ieir, yn gaffaeliad garw i helpu
cyflog y ehwarel.

Yo y modd yma y bu i WaUD
Gynfi gael ei phoblogi, ac yn 61
'Hanes Waun Gynfi' gao 1. Roberts,
"Ccnhedlaeth werthfawr 0 ddynion
llafurus a chrefyddol oeddynt."

Un 0'[ rhain oedd Huw Wiliam
Bryndu. Darllenai ei Feibl yn
wastad, ae ni ehollai foddion gras
mewn blwyddyn. Areithiai ar
Ddirwest yn gyson ar hyd yr
ardaloedd. Yr oedd ganddo ei
ffordd ei hun 0 feddwl a lIefaru.
Are it h i a jar y ~1a e s y n g
Nghaernarfon a threiddiai ei lais
lr\\ ),tr heol) dd pellaf ne lIanv. ai'r
~1acs 0 \\ randa\\\ r can, ~ treiddiai.. .
~n rhv. ydd a hU3\\'dl.

Er ei fod ) n dd~ n 'cyhyrog a
ge\\) nog' ni\\eidiodd ei godf a'i
lech}d "rlh \\eithio mor galed yn y
ch\\arel aOr l)ddyn a chyda
chrcfydd. Cafodd gystudd caled a
bu farn' yn hanner cant a phedair
mt\\ ydd oed. Claddwyd ef yn y
f) nwent tu 01 i gapel Ebenezer.
l\1ae'r garreg fedd j'w gweJd yno 0
hyd a'r ysgrif arrn:
£r cof am Hugh Willianls, Bryndu
Yr hwn a fu farw C/lwefror 4ydd
1855
Yn 54 oed
Hefyd Jal1e WilLiams ei wraig, yr lIon
a fufanv Ma~'rt/l IOled 1881 yn 80
rnlwydd oed.•
Ha,l y ddau yn y ddaear, oer isod

Wylio'r lest( hawdclga,
Hyd dd)'ddiad eu hLJniad a',
Ddil.\'cllWill gof sJdd lac/,ar.

Eu Hl~lyr
•

Mae disgynyddion iddo yno hefyd,
er bod rhai o'r cerrig beddi wedi eu
torri neu eu rhol i wneud IIwybrau,
sy'n gywilydd 0 beth.

Taid Deiniolfryn oedd Huw

Wiliam a hen daid iminnau.
Sian Lewis, 0 Fon hefyd, oedd

gwraig Huw Wiliam, ae fcl yntau yn
grefyddol iawn. Dywedai ei
phrofiad yn y Seiat mewn ffordd
gartrefol. Dyma enghraifft:

"Lie yw'r Seiat i dynnu brwsh
drosom, i wasgaru'r llwch oddiar ein
heneidiau." Gallai brydyddu hefyd,
a ehyfansoddodd Evan Jones,
Caradog Place, y Codwr Canu,
gerddoriaeth i'r geiriau a ganJyn o'i
heiddo.
II Mae rhedfa 'mywyd feL y ILL,
Nid erys funud wrthy] fi,
Pob gweithred ofer .vnes yn /fol,
Nt ddychwel I,O/l/tO fyI/r yn ol."

Bu ei chrefydd yn nerth iddi
mewn tymhestloedd bywyd, ac ni
chollodd ci natur bodJon a charedig.
Cafodd fyw i fod yn bedwar ugain
mlwydd oed,

Yn amser fy mhlentyndod
cymerai'r tyddynwyr falchder mawr
yn eu ffermio a'u SlOC. Mynych y
clywech "Tyd draw i ddweud be ti'n
feddwl o'r ddynewad a brynis i gin
John Robaitch, neu Huw Garth" fel
y byddai. Wedyn cJywech "Mi ges i
bns da am swynog yn ffair Borth -
faint wyt ti'n feddwl?"
Y ffasiwn oedd cadw buweh odro,

neu ddw y, a rhyw ddwy 0 heffrod, a
rhoi'r heffrod allan i bori ym
Mherusarwaun neu Lanidan dros yr
haf. tra tyfai'r gwair, a'r adlodd
wedyn. Os nad oedd un o'r heffrod
am gael ei chadw i ddod a 110yn y
Gwanwyn, gwerthid hwynt
Glangaeaf, i borthmon gan amlaf. a
hir fyddai'r bargeinio, a thrin beiau
a rhinweddau'r heffrod druan, cyn
taro Ilaw. Weithiau gadawai'r
porthmon heb brynu, ond os
dychwelai drannoeth neu dradwy,
gwyddech yn siwr ei fod amdanynt.
Ychydig lawn a gadwai fustych yr
amser hynn}'. Cofiaf yn dda y
diwrnod y cafwyd ugain punt am
fuwch am y Lro cyntaf. Pawb
ohonom yn teimlo fel 'milionecs', ae
cr hynny i fyny mae prisiau wedi
mynd.

Gofala. pawb fod y gwartheg ::a'r
beudy yn Ian. Gwneid ysgub gyda
grug i ysgubo'r beudy ac o'i
gwmpas, a Iluchio 110nd bwcedi 0
ddwr drosto. Doedd \\ i\\ocael caglau
ar y gwartheg.

Mantais byw mewn fferm fechan
oedd fod gennych, bob amser, fenyn
Ilefrith a llaeth enwyn ac wyau, a
rugon 0 Ie i blant chwarae.

Erbyn heddiw mae natur wedi
eymryd ei heiddo ei hun yn 61, ae
aeth chan helacth 0 Waun Gynfi yn
'Wyllt Walia.'

gao
Mrs Buddug Griffith, Llanfaircaereinion

Y DDAU FRYN DU-

CLWB POBOL Y CWM: Yng
nghyfarfod Rhagfyr mwynhawyd
prynhawn difyr yng nghwmni Mr
Hugh Pritchard, Bryn Gwynedd drwy
iddo adrodd hanes e. fywyd cynnar
yn e. ardal enedlgol, Clynnog, a
chylch cyfagos, Eifionydd; ardaloedd
oedd yn gyfoethog 0 feirdd a
lIenorion. Penderlynwyd rhoi rhodd
o £10 tuag at ymgyrch anftadusion
Ethiopia.

Rhoddwyd y te gan Mrs E. Jones,
Seiont House a Miss E. Davies,
Noddfa, a'r raftl gan Mrs Hugh
Pritchard. Enillwyd y raftl gan Mrs E.
Jones. Mar cyfarfod i ddathlu gWyI y
Nadolig wedi ei drefnu dydd lau,
Rhagfyr 20.
DIOLCH: Dymuna Mrs Iris Rowlands,
Glan'rafon ddiolch 0 galon i'w
theulu, ftrindiau a chymdogion am y
eardiau, anrhegion a'r galwadau fton
a dderbyniodd tra'n Ysbyty Dewi
Sant, Bangor ac ar 01 dychwelyd
adref. Diolch yn arbennig i bawb yn
ffatri Glyn Protective Clothing,
Llanberis.
WEDI GWELLA: Da iawn yw dealt fod
Mrs E. Davies, Noddfa yn gwella'n
foddhaol ar 01 damwain yn ei
14

Gohebydd: Mrs Iris Rowlands,
Glanrafon, 872275.

CROESO ADREF: i Mrs Iris Rowlands.
Glanrafon ar 01 triniaeth vn yr ysbyty.
Dymunir wellhad buan iddi.
YR YSGOL: Yn ystod yr wythnos yn
dechrau Rhagfyr 10 bu plant Safon 3
a 4 yn treulio cyfnod yng Nghlynllifon
yn mwynhau'r amrywiol
weith gareddau.
CYMDEITHAS RHIENI AC
ATHRAWON: Cynhaliwyd cyfarfod
blynyddol o'r Gymdeithas yn yr ysgol
nos Fawrth, Tachwedd 6. 1984.
Croesawyd y Prifathro newydd, Mr
Dafydd Idriswyn Roberts i'w swydd
ynghyd A'r athrawes newvdd, Mrs
Eirian Howells, sy'n dysgu'r dosbarth
canol yn yr ysgol. Penderfynwyd ar
gyfansoddiad newydd i'r
Gymdeithas a thrafodwyd nifer 0
faterion eraill 0 bwvs, meg is
cyfarfodydd rhieni i drafod gwaith eu
plant a'r priodoldeb 0 gael gwisg
ysgol.

Pwvsleisiodd y pnfathro yr angen
i'r gymdeithas, yn ychwanegol at fod
yn gyfrwng codi arian at gronta'r
ysgol, geisio hybu gweithgaredd
cymdeithasol, ae amlinellwyd dulliau
o wneud hyn. Yn ystod y flwyddyn
ysgol bwriedir cynnal Danws Werin,
taith gerdded ar hyd Iwybrau'r ardal a
noson goffi.
Swyddogion y gymdeithas am

eleni fydd: Cadeirydd: Mrs Sylfia
Williams, Is-gadeirydd: Mr Dafydd
Idriswyn Roberts, Trysorydd: Mr
Jerry Wardle, Ysgrifennydd: Mr
Gwyn Hefin Jones, Is-ysgrifennydd:
Mrs Margaret Williams.

Nos Fawrth, Rhagfyr 4 cynhaliwyd
Bingo yn yr ysgol 0 dan nawdd y
gymdeithas. Cafwyd noson
Iwyddiannus iawn, gyda lIu 0wobrau
gwerthfawr i'w hennill. Dyma restr
o'r en iIIwyr raffl:
Uestrl Superted: Dafydd Hugh Rowlands,
Hambwrdd: Nia Hughes. Tebot: Sylvia
Williams, Cyllell Tef•• n: Tom Owen;
Aftershave: Mark Roberts. Uyfr' David
Hugh Rowlands, Rlffl Fewr: Ffrwythau:
William Wardle. SI.rl: Med. Jones.
Bt.gedi: Sara Roberts. Sioded; Val, Sieri:
Wyn Morris. Gwydrau: Mark Roberts.
Cradlers: Mrs Macaffety. Siocled: Dora
Roberts, Shortbr.ad: lola. After Eight:
Margaret Humphreys, Siotled Orennau;
Avril Jones

Y galwr oedd Mrs Enid Price. a Mrs
Margaret Williams oedd y prif
drefnydd. Diolch i'r lIu rieni erail a
fu'n eynorthwyo ac i bawb a
gyfrannodd tuag at y gwobrau
gwerthfawr ac mewn unrhyw ftordd
arall. Gwnaed elyw 0 £156 ar y noson.
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VN V Gymraeg
Cysylltwch ag

Edgar Humphreys
Gerallt, Heol y Dwr,
PENYGROES, Arion

Ffon: 881548 (fin nos)

Snwcerwyr!
am gopi o'r
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BECWS ERYRI
Stryd Fawr, llanberis 870491

PAENT, PAPUR WAL
TEGANAU, CARDIAU
MELYSION
ANRHEGION

Teisennau
Priodas, Bedydd

Pen-blwydd ac ati,
Peis, Rholiau Sosej,

Pasteiod, Teisennau Hufen,
Teisennau Plat, Torth Gyrains etc.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda j bawb

GWYNETH ROBERTS
(Siop E. Wilson Hughes gynt)
84 Stryd Fawr, Llanberis
Ffon: 870491

Nadolig Llawen
a Blwyddyn
Newydd Dda

Contractau
Weirio Tai

Cawodydd Trydan
ac ati

W.H. JONES
Trydanwr
Green Bank
Stryd Fawr
LLANBERIS

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda

BRYN
LLANBERIS 870793

B & K WILLIAMS
TANRALLT
CWM-V-GLO

Janninne Williams 0 Bontrug yn
bymthegfed.

Yn y ras i fechgyn o'r un oedran,
daeth hogia'r Waunfawr i'r arnlwg;
sef Wayne Owen yn chweched,
Garym Jackson yn seithfed, Euros
Wyn yo 15fed, a Dylan Jones yn
ugeinfed - mewn ras 0 dros 40 0
fechgyn.
Yn y ras i fechgyn 0 13 i 15 oed,

daeth Adrian Owen o'r Waunfawr
yn drydydd.

Llongyfarchiadau iddynt i gyd.

AM FFENE.STRI
DRYSAU
GRISIAU

neu unrhyw fath
o gynnyrch coed

ffoniwch

AT gaeau'r Brifysgol yn Nhreborth,
Bangor ar fore Sui, Rhagfyr 16,
cynhaliwyd y gyntaf 0 gyfarfodydd
blynyddol gobeithio, i benderfynu
pencampwyr traws gwJad Gwynedd
mewn gwahanol grwpiau oedran.
Roedd niter 0 redwyr ifanc 0 fro'r
Eco yn cystadlu, a daeth pawb 0
Fangor yn fwdlyd ond yn fodlon.

Yn y ras i enethod 0 11 i 13 oed,
daeth Linda Prydderch 0 Lanberis
yn ail a Julia Bayliss. hefyd 0
Lanberis yn bedwaredd. Roedd

Rasus Traws Gwlad -
Pencampwriaethau Gwynedd

SOc- yn y siopau

U SNWCER

£1 - drwy'r post

Gwyddom mai dosbarth 0 b!ant cynradd 0 Lanrug a'u hathrawon sydd yn y
!!un - ond dyna i gyd. Pwy ydyn nhw tybed a phryd y tynnwyd y!!un?
Gwybodaeth os gwelwch yn dda. Diolch i Mr E.J.Owen, Falmouth, Corwall am
gael benthyg y !Iun.

DOSBARTH 0 LANRUG
aelodau'r Urdd. Cafwyd orig fywiog
iawn yn neuadd yr Ysgol ae ar
ddiwedd y noson aeth y plant gartref
yn domen 0 chwys ac yn flinedig.
Dioleh eto i'r athrawon a fu'n trefnu'r
disco.
Pel-rwyd:

Enillwyd dwy gl!m olaf y tymor
hwn, yn erbyn Ysgol y Galli 0 14
pwynt i 1, ae Ysgol Santes Helen 0 17
pwynt i 5. llongyfarchiadau i'r
genethod.
Pil-droed:

Bu TIm Pel-droed yr Ysgol yn
IIwyddiannus yn erbyn Ysgol Gwaun
Gynfi yn rownd gyntaf Cwpan yr
Urdd. Mewn gem gyffrous iawn dim
ond dwy gol gan Cai WIlliams a
wahanodd y ddau dim ar y diwedd.
Mini-rygbi:

Bu nifer 0 fechgyn yr Ysgol yn
cyfrannu'n frwdfrydig I Iwyddlant
timau mini rygbl Caernarfon y
penwythnos diwethat Yn y tim
buddugol 9 oed yr oedd Elwyn
Foulkes, Ian lloyd Hughes, Stephen
Edwards, Jason Jones, Anthony
Rogers, Crispin Hawkins. Yr oedd
Alun Baylis, Edward Rogers a Lltfon
Foulkes yn cvnrvchioli'r tim 10 oed.
Sgoriodd Cai Williams gals I un tim.

llongyfarchiadau i Ian lloyd
Hughes a fu'n IIwyddiannus yn yr
Arholiad Arian yn y Coca Cola Super
Skills Football scheme.
Ennill Medalau a Bathodyn:

Llongyfarchladau i Catherine Gray
Williams am ennill pedair medal am
notio yng Nghanolfan Hamdden
Arfon. ac hefyd i Anna lloyd Roberts
am ennill un fedal. llongyfarchiadau
i Sam Williams a Colin Ellis hefyd am
ennill bathodyn am nofio 10 metro
GW8S8naeth :

Nos Sui, Rhagfyr 16 cynhaliwyd
Gwasanaeth 0 Naw Llith a Charolau
yn Eglwys St Padarn gan blant o'r
Adran Gynradd. Caed gwasanaeth
bendithiol tros ben, a'r plant ar eu
gorau fel arfer. Dlolch am y
gefnogaeth a gaed. Daeth cynulleidfa
dda itr Eglwys iwrando ar y plant.
Casglu i', Delillon:

Rhwng y casgliad a wnaed yn yr
Ysgol a'r un y Gwasanaeth 0 Naw
Llith a Charolau fe gasglwyd y swm 0

£93 i Gymdeithas Deillion Gogledd
Cymru
Ymweliad , Phlas Pengwaith:
Aeth part! o'r plant gyda Mrs E.Pierce
a'r prlfalhro I Bias Pengwaith
brynhawn ercher, Rhagfyr 19 i
ddiddori'r henoed yno Treuliwyd
orig ddifyr yn canu carolau i'r henoed
ac fe roddwyd b rch 0 fferins yn
anrheg i drigohon V Piss odd wrth yr
Ysgol.
(Rhagor 0 newvddion Ltenberis er
dud. 19)
Oymuna f Nado.lg Lllwen I
Blwyddyn Newydd Ddl i
dd.rtlenwyr yr Eco.

•

RHEO

Gohebydd: Jane Morris, Raitt Isa1,
Ffordd Capel Coeh (LlanberiI871561)
llONGYFAACHIADAU: Ein
lIongyfarchiadau i Charles a Pat
Savnor, 42 Maes Padarn ar ddod yn
nain a thaid eto. Ganwyd merch,
Rebecca louise i Heather, eu merch
a'i gwr lindsey. Chwaer fach i Simon.
Mae'r teulu bach yn byw yng
Nghaerdydd.
COFION: Ein cofion at y rhai sy'n
wael eu hiechyd yn eu cartrefi ac i'r
rhai sydd mewn ysbytai ga n
ddymuno gwellhad buan iddynt. Yn
Ysbyty Gwynedd mae Mr Willie Glyn
Aoberts, Rock Terrace a Mr Glyn
Williams, 18 Maes Padarn. Ein cofion
a'n dymuniadau gorau i Mrs Alice
Jones, 70 Maes Padarn sydd hefyd
wedi mynd i'r ysbyty
RHOI CIC YMlAEN:
llongyfarchiadau i Marc lloyd
Williams am ennill wobr Arian yn y
Coca Cola Super Skills Football
Scheme.
AAS BAAMIAU. Cofiwch am y ras
flynyddol hon dan nawdd y Clwb
Pel-droed sydd i'w chynnal ddydd
GWyI Sant Steffan, Rhagfyr 26. Y man
cychwyn (1.30) a gorffen fydd y
Warws. Dowch vn lIu I wylio a
chefnogi. Os ydych am gymryd rhan
cysylltwch a Mr lal Jones neu Mr
Arfon Phillips.

YSGOlDOlBADAAN:
Cyngerdd:

Caed cyngerdd diddorol yn yr
ysgol ddydd Mercher, Ahagfyr 12 gan
Mr Adam. athro teithiol dysgu
chwythbrennau, a'i gyfaill Nick ar y
piano. Yn ystod y cyngerdd
chwaraewyd cerddoriaeth glasurol
yn ogystal A cherddoriaeth ysgafn.
Mwynhawyd y cyngerdd yn fawr gan
holl blant yr Adrsn Gynradd.
Partion Nadolig:

Brynhawn lau, Ahagfyr 13 cafodd
plant Adran y Babanod eu parti hwy.
Yn ystod y prynhawn ymwelodd
Santa CIOs A'r Ysgol gan gyflwyno
oren i bob plentyn. Yr oedd y plant
wedi eu cyfareddu gan bresenoldeb
Santa. Diolch yn fawr iddo am gofio
amdanom. Odydd Gwener, Ahagfyr
14 cafodd plant yr Adran lau eu parti.
Cafwyd gwledd foethus iawn ac yr
oedd yr holl blant wedi mwynhau eu
hunain. Dymuna'r prifathro ddatgan
ei werthfawrogiad i'r holl ferched a
fu'n gweithio mor ddyfal i sicrhau fod
y part"ion yn rhai mor dda
Disco'r Urdd:

Yn dilyn Parti Nadollg, nos Wener
Rhagfyr 14 cynhaliwyd disco i holl
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1985
Blwyddyn Newydd - Car Newydd!
METRO, TRIUMPH ACCLAIM,
ROVER a'r MAESTRO di-guro
Dowch draw i'n gweld

•• (T.R. EVANS) 670451
Ffon: Y Felinheli

II

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD
DDA I CHWI OLL

0001 WRTH BAWB YN

BWYDYOD, MELYSION, PAPURAU NEWYDO

Ffon: Y Felinheli 670 261

HEL

GWILYM A MEIRWEN JONES

i'n cyfeillion a'n cwsmeriaid 011
oddi wrth

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYOD DOA

j'w holl gyfeillion
a chwsmeriaid hen a newydd

NADOLIG LLAWEN A
BLWYDDYN NEWYDD RAGOROL

Dymuna
Bob, Mair, Steve, Sharon ac Emma fach

LLANDDEINIOLEN
Wyddfa am bob gair 0
gydymdeimlad a dderbyniodd hi a'r
teulu yn eu profedigaeth. Diolch yn
arbennig i'w chydweithwyr am bob
cymorth a chefnogaeth.
LLONGYFARCHIADAU: a
dymuniadau gorau i Peter Sharpe,
Ael y Bryn fydd yn dath lu ei
ben-blwydd yn 18 oed ar Ragfyr 23.
Mae Peter yn gapten Ysgol Brynrefail
eleni.

llongyfarchiadau i Helen Jones,
Glan Gors ar ei IIwyddiant yn yr
arholied SEN yn ddiweddar a
dymuniadau gorau i Helen yn ei
swydd newydd fel nyrs yn Ysbyty
Gwynedd.
VR URDD: Nos Wener, Rhagfyr 7
dathlwyd pen-blwydd cangen yr
Urdd yn 10 oed gyda pharti i aelodau
a chyn-aelodau yn y Neuadd.
Rhoddwyd gwahoddiad i'r holl
gyn-aelodau ac hefyd i bawb a fu'n
gweithredu ar y pwyllgor neu a fu'n
helpu gyda'r Urdd yn ystod y cyfnod.
Derbyniwyd ymddiheuriadau a
dymuniadau gorau oddi wrth Alwyn
a Nia Jones, StAd Eryri gynt ac oddi
wrth Mrs Jean Evans, Tan y Cae gynt.
Estynnwyd croeso cynnes i Mrs Enid
Hughes. llys Gwynedd gynt a Mrs
Dorothy Roberts, Julie a Bethan, StAd
Eryri gynt a hefyd i nifer 0 bentrefwyr
a fu'n dathlu gyda'r aelodau.
Cyflwynwyd larian hardd I ddathlu'r
achlysur gan Mr Richard ll. Jones a
chyflwynodd y pwyllgor anrheg i Anti
Fanny fel arwydd 0 werthfawrogiad
o'j chyfraniad j'r adran

Diolchwyd i Mrs Mair Jones, Glan
Gors am y gacen hardd ar ffurf
bathodyn yr Urdd a hefyd i'r merched
fu'n addurno'r neuadd ac a fu'n
paratoi bwyd mor flasus.

Diweddwyd y noson yn canu gyda
Jini Owen. Fel hyn y canodd Mr

Gohebydd: Geraint Ells, Cilger.n
(PortdinOTWtg 670726)

MERCHED YWAWR: Aeth y gangen i
Westy'r Victoria, llanberis nos
Fercher, Rhagfyr 12 i gael eu cinio
Nadolig. Ar 61 cinio blasus iawn,
roedd yr adloniant yn nwylo Ann
Hopcyn. Cafwyd nifer 0 eitemau
canu, dyfalu enwau caneuon a cwis
bach 0 'Sion a Sioned' ar ffurf Sion a
Sian i weld os yw ffrindiau yn
adnabod ei gilydd. Cymerwyd rhan
gan Mrs Gwyneth Jones a Mrs Anne
Elis, Mrs Mary Griffiths a Mrs Eirlys
Sharpe a Mrs Ceinwen Williams a
Mrs lynwen Morris. Gwnaed raftl
arbennig a'r enillwyr oedd Mrs
Jones, Mrs Mary Evans, Mrs Nia
Jones, Ann Hopcyn, Mrs Alice Jones,
Mrs Evans. Pareiau Rhos.
Diolchodd y lIywydd. Mrs Glenys

Griffiths, IAnn am y noson a dymuno
Nadolig llawen iawn i'r holl aelodau.
YR YSGOl FEITHRI : Cynhaliwyd
bore coffi Iwydd annus lawn yn y
Neuadd. bore lau Rhagfyr 13. Daeth
niter dda iwr ndo r y plant bach yn
canu ae yna m..... nh u paned 0goffi a
rnins pei 0 olchlAyd I'r athrawes Mrs
Rita ,II ams rs ~arg ret Rees
am u gwa th da gan rs Sian
Rob nson y tf\"SOrydd 0 olchodd
hetyd I ba.....b am eu cefnogaeth
drwy'r wyddyn En II d Y raffiau
gan-PotelS en: rsAnneEhs,Oven
Gloves Sioned Catr,n. Bocs 0
wyddau: Ann Hopcvn, Oyfalu

pwysau coes oen: Mrs Gracie Jones,
Bro Rhos
DYWEDDIAD: Llonqvfarchiadau i
S,An Morgan llwyn Bedw ar ei
dvwedoiad.
DIOLCHIADAU: Dymuna Myra
Griffith, Crud yr Awen ddiolch i
gymdogion a ffrindiau yn ardal Eco'r

TAFARN GORS BACH
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CYFLENWYR PORTHIANT

DALGETY SPILLERS
Y FACHELL

LLANDDEINIOLEN

•

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi
wrth

GWASANAETHAU
TELEDU
Ffon: Llanberis 870545

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i chwi 011

DEINIOLEN
•

Rhai 0 aelodau'r Clwb leuencttd a fu wrthi'n paratoi Iluniaeth i aelodau Clwb
Bro Bethel- yn mwvnheu'r ychydig sborion oedd vn weddill!

•
I ..t{

•

Huw Edward Jones e'i cbweer, Nie, yn diddenu'r gynulleidfa ar 61 y cinio.

...... .. ,.,
.. .. ~ ..... ,...... ~ ~, ..

4

•••

o GINIO CLWB BRO BETHEL

Ymgymerwyr CludiantLlefrith

BETHEL
Ffon:

Y Felinheli 670487

RITA a HARRY
OWEN

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi
wrth

Telir prisieu da
Trafodir busnes yn gwbl breifat a chyfrinachol

Ff6n:
Y FELINHELI 670556

PRVNWVR A GWERTHWYR HEN BETHAU

I

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth
BILL ac EILEEN
GRIFFITHS

Antiques
Ivy Cottage
BETHEL

Anti Fanny a roes wasanaeth
gwerthfawr t'r gang en vn arddangos
y Gacen Pen-blwydd.

\

-"r-on.
Oarllenwyd darn 0 ryddiaith ar

hanes Bethel gan y lIywydd, yr oedd
yr 011 o'r eitemau a naws y Nadolig
arnynt.
Cyflwynwyd rhodd iHuwa Nia gan

y lIywydd, a chyflwynodd judith
Owen, dusw 0 flodau i Ann Hopcyn;
Richard Sharp dusw 0 flodau i Mrs
Jones (mam Huw a Nia ) a thusw 0
flodau aral! i Mrs Nerys Roberts.
Enillwyr y raffl oedd M.G. Williams,
Gwylfa. 2. Mrs S. Hughes, 34 Bro
Rhos, 3. Mr Stanley Griffith, Tre Got,
4. Mrs Williams, Awelon, 5. Miss
Megan Hughes, Saron, 6 Mrs
Hughes, 35 Bro Rhos.
Gwnaed casgliad i Glwb leuenctid.

Oiolchwyd yn gynnes i bawb oedd
wedi gwneud y noson yn IIwyddiant
gan y Parch W.R. Williams. Hefyd
dymunwyd gwellhad i ddau 0
ffyddloniaid y Clwb sef Mr W.H.
Jones, Bron Eilian, a Mrs Hughes
Pentir.

Llongyfarchwyd Mr Richard LI. I
Jones am fod ar un 0 ragleni S4C,
hefyd M.G. Williams, Gwylfa am fod
ar y radio ar y rhaglen 'Ar gof a
chadw', am y drydedd waith.

Dyna i chi sg/affio! Mynd ar 'diet'
fydd adduned btwvddvn newydd y
rhain!

Bu'r noson yn IIwyddiant mawr a
dymuna yr 011 o'r aelodau ddiolch i
bawb.

Oafydd Williams trysorydd y gagnen
i'r achlysur:
A gwledd y dathlwn heddiw - all-uno

'Rol deng mlynedd clodwiw,
Adeg atgofion ydyw
I gur a hwyl I'r hen grlw.
Cyfarfod nesaf yr Urdd fydd yn

Theatr Gwynedd noslau,lonawr 3yn
y pantomeim.
CLWB BRO BETHEL: Yn y neuadd
nos lau, Rhagfyr 6 darparwyd
lIuniaeth ardderchog gan Glwb
leuenctid y pentref dan gyfarwyddyd
Richard lloyd Jones, 5 Y OdOI a
Nerys Roberts, yr Is-arweinydd. Yna,
dan Iywyddiaeth Mr R.ll. Jones
cafwyd cyngerdd 0 safon uchel gan
Mrs Ann Hopcyn Evans ar y delyn a
Huw Edward Jones (enillydd
Cenedlaethol) a'i chwaer Nia 0 Sir



UN lawn am sgwrsio oedd Syr Ifor Williams. Gwn byo trwy brofiad
gao i mi ei gyfarfod lawer gwaitb ar 01iddo ddod ifyw iBontDyfni ger
Clynnog - rhyw ddwy filltir 0 Landwrog De yr oeddwn i yo byw.

Ganed Syr Ifor Williams yn
Nhregarth, Bangor ar Ebrill 16,
1881. Graddiodd yn BA yn 1905,
yn MA yn 1907 a DLitt yn 1933.
Bu'n ddarlithydd yng Ngholeg y
Gogledd, Bangor 0 dan Syr John
Morris-Jones: yna yn gyd-athro ag
ef, ac wedyn yn olynydd iddo fel
pennaeth Adran Gymraeg y Coleg.

Etholwyd ef yn Gymrawd o'r
Academi Prydeinig yn 1938, a
chafodd Fathodyn y Cymrodorion
yn yr un flwyddyn.

Yr oedd yn un 0 ysgolheigion
pennaf Cyrnru, a chyhoeddodd
amryw 0 Iyfrau pwysig, yn eu plith
"Pedair Caine y Mabinogi", "Canu
Llywareh Hen" a "Canu Aneirin".

Gwrandewch arno'n dweud
hanes ei nain:
"Pan oeddwn I yn hogyn bach yr oedd
(y nain yn byw yn yr un tY ani, ac yn
gaffaellad i unrhyw deolo. Hen
wreigan gron, garedig, wyllt, danbaid,
oedd hi. lJn iawn am gymryd plaid y
gwan yn erbyn y cryf, un y buasaj'r
Hen Dest-ment yo ei galw'n Ddinas
Noddla iblant drwg «oi ati, pan ddelai
eu troseddau yo hysbys i'r
Awdurdodau gorucba'. Yn ei tredog hi
yr oedd lie, gwych i ymocbef rbag ~
dymestl. Ac yn ei pboced hi b)ddai'r
matb hwnow 0 dda-da a elwid ) D
botwm gwyn. A pbeth lawn igy uro'r
adfydus yw botwm p),o. Unbai Oflid
ar fy nain imi. Byddai'n andwyo leisen
dda neu fara brlth wrth roi rhyw badeo
dieithr ynddyn-nhw, a elwid yn bada
carwa. Wei 0 bob dim cas gen i,dyoa'r
petb mHddiaf, bias bada carwa. Yr
oedd pob bedyn ohono i rhyw ddawn i
ledatnu eJ feillitb am fodfeddi sgwar o'i CAROL NADOUG
gwmpas, nes lIygru'n lIwyr a'i sawr
anfad bob briwsiooyn ym mhob congl
i'r deisen neu'r dortb. Dioddefais
lawer. O'r diwedd darganfiim fod Nain
yo cadw'r bada carwa mewn gwydryn
a cbaead 0 bren melyo arno. Dyna nyth
y pellch. Cedwtd y Jar hon ar y siIff
uchal Pr dresel dderw, yn y gongl. Ces
)' ty i rni fy bun ryw ddiwrnod, a thrwy
help cadaJr a stol dringais i fwrdd y
dresel, ae ar ftaenau fy nhnted medrais
gyrraedd yr hada carwa. Es i nbw i'r
ardd: cloddio twlJ yn y pridd, a'o
eladdu'n ddw(n, - heb un weddi am
algyfodiad ond i'r gwrtbwyneb, ac yo
01 a'r jar a'r caead melro i'w He ar y
dress'. Pan ddaetb diwrnod pobi,
darganfuwyd bod yr bada wedi

12 TAl FAENOL, DEINIOLEN
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DEIN~OLENCAB
TREFNYDD ANGLADDAU

LLOGI CEIR AR GYFER PRIODASAU AC
ANGLADDAU, LLOGI BYSUS MINI.

•

yn od iawn, rhyw swn anghyffredin
iawn i fochyn bach. Pan welodd y
mochyn bach Sali yn plygu ato
rhoddodd sgrech a rbedeg oddi
wrtbi i gornel y cwt.

Anghofiodd Sali ei bod yn chwilio
am y sbectola dychrynodd glywed y
mochyn bach yn rhochian mor
boenus. Rhedodd ar draws y buarth
at Morys Pari a gweiddi, "Morys
Pari, dowch, dowch ar frys mae un
o'r moch bach yn sal. Rwy'n siwr ei
fod mewn poen."

Anghofiodd Morys Pari am ei
ebctol a rhedeg at y cwt mochyn
hefo Sali. "Mae o'n sal, ydi wir, beth
) dd yn bod arno dwad?' Cododd y
moch)n bach i fyny, a hwnnw'n
) gYt) d ei ben 0 ochr i ochr, a
rhochlan \ n ddi-baid. "Mae o'n
mcthu cael ei ""ynt wyddost ti Sali,
mae rh)'''' beth mawr 0" Ie, biti. y
gorau o"r moch bach i gyd."
Gwrandii Sali. rhed i'r ty a tyrd a'r
pot pupur I mi ar unwaith."

"Pot pupur, ddeudsoch chi?"
gofynnodd Sali mewn braw 0 wybod
nad oedd neb yn hoff 0 bupur. "la,
ia, pupur, pupur, a brysia, mi dria i0
beth bynnag."

Mewn eiliad roedd Sali yn 01
gyda'r pupur, a chipiodd Morys Pari
y pot a gwagio trwch go dda o'r
pupur ar gleder ei law. "Cod y
mochyn bach yna i mi Sali," nleddai
Morys Pari. A dyna fo'n gafael yn y
mochyn bach ac yn ei roi 0 dan ei
gesail a chyda'r llaw arall rhwbiodd
y pupur i drwyn y mochyn a dal ei
law yno cyn hired ag y ga1lai.

Gwylltiodd )'r hen fochyn bach
a'r munud y rhoddwyd ef i lawr
dyna fo yn dechrau tisian a thisian a
thisian. Ac yn wir j chi, beth
neidlodd 0 'i geg, ond yr hen sbeetol
henffasiwn - sbeetol Morys Pari.
Cafodd Morys Pari sioc, ond
ch",'erthin a chwerthin wnaeth Sali a
d""eud, "Wei, wei, ar pwy roedd y
bai y tro yna, y chi ynteu'r mochyn
bach. Ha! Ha!" M.B.H. Llanberis

YN Tyddyn Bacb yr oedd Morys Pari yo byw, ac wedi iddo golli el fam, daetb SaU ato
fel morwyo (ach. Oyn bach go run oedd Morys Pari a byddai'n gweld bal ar bawb a
pbob dim. \. fo oedd yn lawn bob amser, a byddal'n gwyUtJo yn gandryU am ddim byd
bron.

Un pnaw n dywedodd wrth Sali -
"Sali, rvdwi am fvnd i'r sel i'r Borth• •
bore (01"). bydd rhaid i ti gadw dy
lygad ar ) lIe ) rna tra byddai'n y
Borth, Mi ro'i f\\} d i'r anifeiliaid yn
y bora C) n C) chw ...n, eei dithau
edrych ar eu holau ) n ) stod )' dydd
tan ne do i adra ,t

Ac fell) ) bu Cododd Sali i
wneud brecw t, D 1of) Pari yn
bwvdo'r anifeili id C\'Il ei frecw ast,. ...

yna aeth i'r Ilofft I folchi a g\\i go
amdano. ac roedd :on b rod) mhen
chwinciad. \\ nh iddo C) nd drw ...'r
drw (!\\ elodd I CI fad ..n ch\\ ilio
am rv beth dN 'I boccdi "Beth..
S) 'n bod iOI") P ri?" of) nnodd
II .. 1ethu el h d I f\ bec:tol

nd It. te d 10f\ P n "\\\t..
(1 Yt ccli Yt cld hI ) n rh} Ie, II?
Roedd\\ n) n medd\\ I) n I~r f} mod
\\ edi CI rhoi ar ) ddre el C) n
breC\\~ t." •• 'addo wir. weli i
moni. a th~ eli hi ddim ar y dresal
chwaith. .. atebodd Sali.

"Ryda chi yn ei cholli byth a
beunydd Morys Pari." "Taw,"
meddai Morys Pari, yn run iawn.
''Dos i fyny'r 110ft na i chwilio
amdani, a brysia hefyd neu mi
fydda'i wedi colli bargen yn y sel."

Rhedodd Sali i'r 110fft. Chilio'r
gwely, 0 dan y gwely, ymhob man
ol1d dim golwg o'r sbect01. Erbyn
hyn roedd Morts Pari weeli gwyUtio
yn Ian ac yn taranu dros y gegin gan
geio Sali druan.

"Hwyrach eich bod wedi ei cholli
allan ar y buarth," meddai Sali.
'(Twt 101, doedd gennyf ddim
sbectol 0 gwbJ wrth fwydo'e
anifeiliaid. Tyrd allan i chwilio rhag
ofn. Dos i'r cwt mochyn, Sali, i
chwilio. Af innau i'r beudy a'r cwt
ieir, a brysia hefyd," meddai Morys
Pari.

Felly, y bu. Aeth Sall ae ei hunion
at gwt y moch, lle'r oedd wyth
mochyn bach gyda'u mam. SyJwodd
fod un o'r moch bach yn ysgwyd ei
ben yn rhyfedd iawn ac yn rhochlan

STORI I'R PLANT LLEIAF
Y SBECTOL

CYFARCmONY
TYMOR J'N

HOLL
DDARLLENWYROICJONES

Ewch i rowndlo elch r.Hndee,.. - a
lIenwl'ch

Uywanen' chrlce,..;
Ewch Iwisgo elch whlsger. - a rhodlo
Er mwyn Guto mewn ermin 0 gaite,..!

SANTA CLOS
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CYTUNDEB DYDDIOL
NEU WYTHNOSOL

o

Gl YN 0 FALWYN
LLANWOOYN

o plygwn yn gytQn
I Aer eln Ouw,

Mae'n G.Hdwld I bob un
o ddynol ryw:

A rhwng y wyrth o'r nef
Y rhown sonlarU8 'ef:
Wrth blygu iddo Ef
Cew ... fythol fyw.

Bu moli e, Fabln Malr
Ym mhob rhyw leith.

A'I grud oedd gwely gwai,
Ar ddechrlu'r deith.

Daeth gwawr 0" twltwch du
A chlywyd nefof lu
A seren oddl fry
Iol.uo'r plith.

GWyI y plant a'r pre.antau, - gJJyl coflo,
Gwyl cyfarch hen ffrindlau.

Hen wyl Innwyl .1 rhinilu,
GWyIUlwn hud, goh61l1awenhau.

GORONWY EVANS

NADOUG '61

O'i ddodi'n ~ 0 Dduwdod - '(D y gw ••o ddyn gwtl ryfeddod.
Un Iddfwyn. - un 0 wyddfod
E1n Ouw da, gawn w~ dod.

E. HAYON PUGH

Y NADOUG

Nos dew.1 di·lw.1 oedd hi - .anc:Uldd
NOl iengtld goleunl:

Awr gannlld oedd awr geni
Onau'n 61, ein I.. u nl.

R GOODMAN JONES

CARDIAU NADOUG Y BEJRDD

Allan 0 Lyfr 'Medwn I' gan Ifor
Williams,

dinannu. Ac ama I y dlsgynnodd
llygald pawb fel y lJeldr. NI wedals, ond
dweud y gwir golau, (y mod wedi myod
a obw I'w claddu yo yr ardd. Ac wedyn
gwasgu (y naonedd i dderbyn y gosb.
Er fy syodod dyna Nain yn torri allan,
'Y peth bach!' medda hI. 'Meddwl yr
oedd 0 Y basan nhw'n tyfu yo yr aTdd'!

"Rhyngoch chi a finnau, 'doedd y
peth bach yn meddwl dim o'r Cath beth.
Ond sut bynnag, cbwarddodd pawb, a
diengais yn ddi-gosb. A godidog oedd
bias y deiseo nesaf beb yr hada carwa!

"Hen wralg nobl oedd (y nain."
EbriU 24, 1944

SGWRSIO

Gan Mary Lloyd Williams, B.E.M.

---- --



Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda

oddi wrth bawb yn

Siop y CO-Op
LLANBERIS

Ffon: 870263

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Ode
i chwi 011 oddi wrth,

Glandwr
43-45 Stryd Fawr
LLANBERIS
Ffan: LLANBERIS 871278
(Danny a Nerys Roberts)

Pryd gorau'r fro
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Cynhelir
Cyngerdd

Mawreddog
yn Eglwys St. Padarn

Llanberis
am 7.45 p.m.

Artistiaid: Marian Roberts
(Soprano) a

Chor Meibion Caernarfon
Mynediad: £1.00

gyflwynwyyd ganddynt yn eu
Cyfarfod Diolchgarwch. Cawsant
groeso mawr, a diolchwyd iddvnt
gan y Metron a'r Staff. Cyflwynwyd y
ffrwythau a'r cytan a dderbyniwyd
oddi wrth y plant i drigolion y cartref.
SEFYDLIAD Y MERCHED:
Cynhaliwyd y cyfarfod blynyddol yn
y Ganolfan ar Dachwedd 29 dan
Iywyddiaeth Mrs Hannah Jones.
Croesawyd Miss Ellen Owen, VCO a
Mrs Edwards a Miss M. Owen.
Catwyd yr Adroddiad Blynyddol

gan yr ysgrifenyddes, ae Adroddiad
Ariannol gan y drysoryddes.

Etholwyd y pwyllgor am 1985 fel A
ganlyn: Llywydd: Mrs Hannah
Jones, Ysgrifenyddes: Mrs Helen
Morris. Trysoryddes: Mrs Glenys
Jones, Mrs Gwen Edwards, Mrs Jean
Ells, Mrs Katie Griffiths, Mrs Betty
Humphreys, Mrs A.B. Jones, Mrs
Malr Jones, Mrs Dilvs Phillips, Mrs
Dwynwen Roberts a Mrs Rona
Thomas.

Diolchwyd i Miss Owen a'r 'tellers'
gan Mrs A.B. Jones, a diolchodd i Mrs
Betty A. Owen, Mrs Katie Williams,
Mrs M.E. Owen, Mrs Dwynwen
Robens a Mrs Rona Thomas am
baratoi'r teo

Enillwvd y raffl gan Mrs Lewis
Jones.
CROESO GARTRE I Pleserus iawn
bob amser yw croesawu cyfeillion
gartre' ar 01 blynyddoedd 0 tyw fel
alltud yn y dinasoedd mawr. Rai
misoedd yn 01 dychwelodd Miss
Kathleen Pritchard, i'r ardal i
fwynhau b l v n v d d o e d d ei
hvmddeoliad yn un 0 Hlatiau Maes
Eilian. Er gadael ysgol bu Kathleen
Pritchard yn gweithio yn Llundain, a
dychwelyd 0 dro i dro i fwynhau ei
gwyliau gyda'i chwiorydd Mrs Annie
Evans, Mrs Dwynwen Roberts a Mrs
Jean Roberts. Croeso mawr i chi Miss
Pritchard, gobeithio yn wir y cewch
flynyddoedd lawer 0 ddedwyddwch
yn eich hen gynefin. Mae'n siwr ej
bod hi'n gweld newidiadau mawr yn
yr ardal- ond nid yw cyfeillgarwch na
charedigrwydd wedi newid dim 0
gWbl. Fe gewch groeso tywysogaidd
syml gan bawb yn yr ardal - gyda
balchder yn eich dyfodiad yn 61 i fysg
hen gydmogion. (Un 0 ferched y
diweddar W. Pritchard, Stryd Newton
yw Miss Pritcl'lard, a hi a'i thair
chwaer sydd yn aros allan 0 deulu
mawr.

Roedd yn aelod ffyddlon iawn ar hyd
ei hoes yng Nghapel Gorphwysfa, ac
yna yng Nghapel Coch.

Estvnnir y cydymdeimlad IIwyraf
a'r 011 o'r teulu yn eu profedigaeth.
YN YR YSBYTY: Y mae amryw o'r
ardalwyr yn dal yn yr ysbyty, ond yn
gwella yn araf - a da iawn yw deatl
hynny. Dymunir i'r 011 ohonynt
adferiad IIwyr a dychweliad gartref at
eu teuluoedd yn fuan: Yng Nghallt y
Sit y mae Mrs Martin Owen, yn
Ysbyty Gwynedd, Mrs Alice Lloyd
Thomas, Gwesty Gwynedd, Mrs
Roberts, Newton Hall, Mrs Thomas
Evans, Caledfryn, Miss Petula
Williams, Stryd Newton, Mr Llewelyn
Batten, Maes Padarn, Miss Margaret
Jones, East Lynne.
LLWYDDIANT FEL NYRS:
Llongyfarchiadau i Karen, march
hynaf Mr a Mrs Williams, Tan y Bryn,
Stryd Newton ar ei IIwyddiant vn yr
arholiadau i fod yn nvrs yn Ysbyty
Glan Clwyd.
CAPEL COCH: Llongyfarchiadau i
aelodau Capel Coch aryrymdrechion
a wnaed gan amryw o'r aelodau i
atgywairio a glanhau'r capel, ar 61
iddo fod ar gau am dros flwyddyn. Ar
y Sui diwethaf 0 Dachwedd
ailagorwyd yr adeilad - ac roedd yn
wledd i'r lIygaid ac yn ddeniadol i
unrhyw unigolyn gael y fraint 0
addoli yno.

Yng ngwasanaeth y bore pryd y
daeth y rhieni a'r plant ynghyd,
cafwyd anerchiad gan y gweinidog, y
Parch Trefor Lewis, a chyfraniad gan
aelodau'r Ysgol Sui, sef Catrin Llwyd
Roberts, Nia a Sioned Roberts,
Delyth Williams, Gillian Jones, Einir
Hughes, Gareth Jones, Gareth
Morris.
Yng nghyfarfod y nos pryd y bu

cynrychiolaeth 0 Rehoboth. Nant
Peris - Mr Gwilym Seare" Jones,
cynrychiolydd Eglwysi Presbyteraidd
y cylch, Mr E Jordan, Bethel, ac
roedd y cyfarfod yn gyfa rfod
swyddogol i groesawu'r gweinldog,
a chafwyd areithiau croeso gan Mr
G.S. Jones, Mr E. Jordan. a Mr
Thomas Henry Jones, un 0
flaenoriaid eglwys Capel Coch. Y
cyfeilydd yn y ddau gyfarfod oedd Mr
Hugh Peris Pritchard.
CLWB ERYRI: Yng Ngwesty'r
Gwynedd nos Wener, RhagfyrS gyda
Mr W.A. Jones, Llahrug yn lIywyddu,
mwynhaWyd araith gan Mr 1010 Huws
Roberts, Waunfawr.
LLONGYFARCHIADAU: Bu'r
Seindorf leol yn cystadlu yn
Connah's Quay ar y sadwrn olaf ym
mis Tachwedd, a daethant yn 3ydd a
derbyn canmoliaeth uchel am eu
cyfraniad.
YSGOL SUL NANT PADARN: Aeth
plant Ysgol Sui Nant Padarn gyda'u
hathrawon a'r arolygwr. Francis
Jones, i ymweld A'r trigolion yng
Nghartref Penygwaith. gan eu
diddori gyda'u canu ac eitemau a

aelod ffyddlon iawn yn Eglwys Sant
Padarn. Claddwyd ym mynwent Nant
Peris, gyda'r Parch Alan Hawkins yn
gwasanaethu. Cydymdaimlir A'r
teulu yn eu profedigaeth.
Evie Parry: Yn frawychus 0 sydyn
tra'n gyrru ei fodur yng nghyffiniau
Deiniolen, cafodd Evie Parry, 2 Rhes
York, darawiad ar y galon, a bu farw
yn y fan a'r lie. Ergyd galed lawn oedd
hon j'w briod Eurwen, ac i'w frodyr,
Cecil, 8ert ac Eric, a chofio iddynt
gladdu eu mam rhyw dair wythnos
cynt.

Bachgen dymunol a charedig iawn
ydoedd Evie, yn fawr ei barch gan yr
holt ardal, ac yn barod ei gymwynas
bob amser. Cymerai ddiddordeb
mawr yn y Band, ac wedi ei gefnogi
ers blynyddoedd lawer ae roedd yn
aelod ffyddlon iawn yn Eglwys Sant
Padarn. Claddwyd ef ym mynwent
Nant Paris gyda'r Rheithor Allan
Hawkins yn gwasanaethu yn y
gwasanaeth angladdol yn EgJwys
Sant Padarn. Estynnir y
cydymdeimlad dwysaf ag Eurwen, ei
brlod, hefyd gyda'i frodyr a'u
teuluoedd yn y golled drom.
Willie Foulkes Roberts: Yn ei gartref.
Backford, ger Caer ar Dachwedd 20
yn 80 oed bu farw Willie Foulkes
Roberts, un 0 blant y diweddar Mr a
Mrs David Roberts, New Bodeiliant
gynt (fe goflr David Roberts fel
Oafydd 'Rhelfa'). Wedi gadael y
Coleg aeth Willie Foulks i ddysgu yn
1926 j un 0 ysgolion mwyaf vr adeg
honno, Ysgol Ellesmere Port, a
gwnaeth waith eithriadol yno, pryd y
derbyn iodd anrhydedd gan y
frenhines - yr OBE. Cydymdeimlir a'i
frodyr, Mr john Roberts, Basingstoke
(gynt 0 Halford Hill), Mr Huw Ronald
Roberts. Pwllhelt a Megan ei unig
chwaer sydd yn byw yn Ealing,
Llundain. Gedy weddw. mab a
merch, ae estynnir yr un
cydymdeimlad iddynt hwythau.
Roger Jonel: Yn sydyn ar 61
gwaeledd byr lawn bu farw Mr Roger
Jones, 48 Dol Elidir yn Ysbyty
Gwynedd, Bangor. Nid oes and
ychydig fJynyddoedd er pan y daeth
i'r ardal yma i gartrefu. Estynnir
cydymdeimlad j'w weddw, Mrs
Jones a'r teulu, yn eu profedigaeth.
Bu'r gwasanaeth angladdol yn
Eglwys jeriwsalem a chladdwyd ym
mynwent Nant Peris.
Gwasanaethwyd gan y Parch Hugh
John Hughes, gweinidog Jeriwsalem
(A).
Margaret Jones: Ar 61 ond ychydig
ddyddiau yn Ysbyty Gwynedd,
Bangor bu farw Miss Margaret
Jones, East Lynne, yn 80 oed. Un 0
blant yr ardal ydoedd, wedi ei geni a'i
magu a byw ai hoas yn gyfan yn yr
ardal. Merch i/r diweddar Robert
Thomas Jones, Stryd v Dwr ydoedd.

Ein Iiongyfarehiadau cynhesaf i
Mrs Louie Roberts, T9 Newydd,
Celgir a ddathlodd el phen-blwvdd yn
90 oed ar Oachwedd 17. Ganwyd Mrs
Roberts yn Bron, Dinorwig, ond
mudodd y teulu j Fran y Graig,
Llanberis pan oedd yn 7 mis oed, a
byth ers hynny mae wedi byw yn yr
areal. Mae'n un 0'1' hen gymeriadau
mwyaf diddorol y fro ae yn meddu ar
got eithrladol 0 dda. Mae ganddi stor
helaeth 0 hen hanesion, yn arbennig
o hanes Capel Coch. Hwyrach y cawn
glywed am rai ohonynt cyn bo hir.
Dymunwn y eewch ddathlu sawl
blwyddyn hapus eto.
DIOLCH: Dymuna Elisabeth a Hetin
Jones, Balaelava House ddioleh i
bawb am eu caredigrwydd a
dderbyniasant ar achlysur
genedigaeth eu merch tach, Ruth.
FFAIR NAOOLIG: Ar ddiwedd mis
Tachwedd, trefnWYd Ffair Nadolig
Clwb yr Henoed yn y Ganolfan.
Bwriadwyd iMr Sutherland Gwesty'r
Fictoria agor y ffair yn swyddogol,
ond ar y funud olaf gorfu iddo
ymddlheuro am ei absenoldeb, ae
anfonodd siec sylweddol iawn i
gronfa'r clwb. Dymuna'r clwb
ddiolch iddo am ei haelioni, ac hefyd
am y diddordab a ddangosir ganddo
bob blwyddyn pan drefnir y cinio
dathlu GWyI Ddewi yn y gwesty.

Bu'r Hair yn dra IIwyddiannus eto
eleni, er bod tair ffair Nadolig wedi eu
trefnu yn ystod y mis. Dymuna'r
pwyllgor ddioleh i'r siopwyr lIeol am
eu cyfranladau eto eleni a'r cyfeillion
hynny am eu cyfraniadau hael, ac i'r
cyfeillion canlynol am eu cynorthwy
ar y dydd: Mr Hugh Roberts, Stryd y
Ftynnon, Mr leuan Jones, Erw'r
Coed, Mr Eurwyn Jones, Delfryn, Mr
EUl"wyn Jones, Tawel Lan, Mr Clark,
Maes Eilian.
MARWOLAETHAU:
Hannah Mary Squires: Yn Ysbyty
Gwynedd, Bangor ar Dachwedd 22
bu farw Mrs Hannah Mary Squires,
Glanrafon. Coli odd ei phriod rai
blynyddoedd yn 01,a bu'n mwynhau
iechyd da hyd yn ddiweddar. Bu'n

Gohebydd: Miss Jane Monis, 3 Pen y
Bont (Uanberis 871561)
OATHLU PEN·BLWYDO YN 90 OED:
Mrs Louie Roberts gyda'r gacen
pen·blwydd e'r cerdisu.



Ffon: WAUNFAWR 34]

NADOLIG LLAWEN
A

BLWYDDYN NEWYDD GYNNES
I'N CWSMERIAID I GYD !

LLETV
CAEATHRO

Ffon
Caernarfon 4753
yn diolch i bawb a'u
eefnogodd yn ystod y

flwyddyn ae yn dymuno
Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd
Ddedwydd i chwi 011

Mae
LLEUFER a NELMA

PRITCHARD

CANOLFAN
CARPEDI

WAUNFAWR
yn dymu no diolch am
bob cefnogaeth yn
ystod y flwyddyn.

Nadolig Llawen
a Blwyddyn
ewydd Dda
j ehwi 011.

Mae Mrs Eirlys Birch
a theulu

Ty Bwyta Trwyddedig

Mr George Taylor yng nghinio'r
henoed ec yn dathlu ei ben-blwydd
yn 86 oed.

CLWB GWYRFAI: Tachwedd 27: Ar
waethaf y tywydd garw daeth
mwyafrif or aelodau i Westy
Snowdinia i fwynhau cinio Nadolig
ardderchog.
Y gwr gwadd oedd Oafydd Iwan a

chawsom y peIser 0 fwvnhau ei

Olwen Williams, a raftl gan Mrs Alma
Jones a Mrs Gillian Wyn. Mrs
Catherine Jones, Bryn Derwen, oedd
yn gyfrifol am y rhan fwyaf o'r trefnu
a diolchwyd iddi, a phawb a
gymerodd ran gan y lIywydd, Mrs
Olwen Williams. Croesawyd Mrs J.
Awstin Jones a Mrs Rhian Ellis ar 61
eu gwaeledd a chydymdeimlwyd a
Mrs Stanley Williams a gafodd
brofedigaeth ddiweddar. a chyda
Mrs Brenda Jones, oedd mewn
ysbyty. Atgoffwyd aelodau y bydd
Ysgol Undydd Cenedlaethol ddydd
Sadwrn, Ebrlll 20, yn y Trallwng. Y
testun - 'Cymorth i gystadlu'. Bydd y
cyfarfod nesaf ar lonawr 24 pryd y
ceir sgwrs gan Mr W.R. Lewis, y
dramodydd 0 Langefni.

Gohebydd: Mrs G. Jones, Rhandir
Mwyn, Waunfawr 626
DIOLCH: Dymuna Mr ld r is
Humphreys, Arwel, a'r teulu ddiolch
am bob gair 0 gydymdeimlad a
dderbyniwyd ganddynt yn eu
profedigaeth.
LLONGYFARCHIADAU: I Ella Wyn
Jones a Gwennan Wyn Jones am
ennill y wobr gyntaf, a medal yr un yn
Eisteddfod Gadeiriol Chwilog,
roeddent vn cystadlu ar y ddeuawd
dan 12 oed.
CRONFA CANOLFAN WAUNFAWR:
Dyma restr 0 enillwyr y Clwb 300 am
tis Tachwedd: 1. £40, Celyth
Williams, 9 StAd Ty Hen, 2. £25,
Marilyn Roberts, Bodafon, 3. £10,
Jean Jones, Llwyn ann.
CYDYMDEIMLWN: yn fawr a Mrs
Walker a Robin, Bryn Golau, yn eu
profedigaeth 0 golli gwr a thad hoftus
iawn; a Mr Stanley Williams, Cetn
Coed, ar golli ei tam, a hefyd A Mrs
Rosalind Owen, Brynmor, ar golli ei
thad.
ADREF O'R YSBYTY: daeth Mr
Gwilym Hughes, Tref Ellian, a Marl
tach, Ty'r Heddlu. Gobeithlwn eu
bont yn gwella. Dymuniadau gorau
iddynt ac i bawb sydd yn cwyno yn y
pentref. gan obeithio y cant I gyd
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd
Oda.
MERCHEDY WAWR: Cafodd cangen
leol Merched y Wawr eu cinio
Nadolig blynyddol yng Nghastell
Cidwm, nos lau, Tachwedd 29.
Treuliwyd noson bleserus yn dilyn
pryd 0 fwyd campus Roedd Miss
Bessie M. Jones wedi dod Ahetiau o'r
oes o'r blaen ae arddangoswyd hwy
gan Mrs Catherine Jones, Mrs Alama
Jones a Mrs Olwen Williams.
Tretnwyd ychwaneg 0 ddifyrrweh
dan ofal Mrs Alma Jones a Mrs
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Flon:
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1

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd

Dda

• Offer amaethyddol 0 bob math
.Haearn addurn ar gyfer y cy

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda !

Ffnn: WAUNFAWR 253

PEIRIANWAITH AMAETHYDDOL Y WAUN
(Waun Agricultural Engineering)

Bwydydd, Ffrwythau,
Papurau newydd a

Llysiau Ffres
Ffon: Waunfawr 221

WAUNFAWR,
CAEATHRO,

BETWS
GARMON

Nadolig Llawen
a

BJwyddyn Newydd Dda
j'w cyfeillion a 'u cwsmeriaid

oddi wrth
Huw ac Eirlys Griffith

CYFARCHION
NADOLIG
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Offer Diffodd Tin - Masnachol ae i'r Cartref
Goleuadau argyfwng Larwm Tan
Offer canfod mwg ar gyfer y cartref
Hyn 011, a Ilawer mwy yn ein siop newydd

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth David a Peter Greasley

SNOWDONIA
FIRE

PROTECTION
VR HEN EFAIL

WAUNFAWR Ffon 235

Bara Cartra
Brown, gwyn a brith
Pastai a theisennau

O'r popty ddaw yn syth
Ffon: Waunfawr 239
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Uchod aeIsod: Rhai 0 henoed Waunfawr yn mwynhau ywledd yn y Ganolfan.

EDGAR A CARYS
OWEN
Stordy

Ty Newydd
WAUNFAWR
Ffon: 594

BWYDYDD, MELYSION,
FFRWYTHAU a

PHAPURAU NEWYDD, yn
cynnwys papurau dydd Sui

•-

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Oda i' n

cwsmeriaid 011
oddi wrth

,

o GINIO'R HENOED ...

Cyfarchion yr Wyl
oddi wrth

JONES & OWEN

BYSIAU I'W LLOGI
Ff6n: Waunfawr 226

NADOLIG LLAWEN
a BLWYDDYN NEWYDD

DDA
oddi wrth bawb

ym ~
~Q~v

~O

DYMUNIADAU gorau i Mrs Brenda
Jones, Cynefin a fu'n yr ysbyty
yn ddiweddar.

BETWS GARMON

Waunfawr 6, Deiniolen 1
Mewn gAm wych ar gae'r Ganolfan

cafodd Waunfawr eu buddugoliaeth
gynta'r tymor drwy guro Deiniolen,
yn gWbl haeddiannol, 0 chwe gOIjun.

Er i Ddeiniolen sgorio gol dda ar
ddechrau'r gem, - ergyd fendigedig
o gyrion y blwch cosbi gan Raymond
Griffith - tarodd "beganits" nOI
mewn eiliadau. Yn dilyn symudiad da
ar y chwith croesodd Gwyn Tomos y
bel yn berffaith i Gwyn Roberts a
phenlodd yntau'n gadarn i'r rhwyd
Yn y cefn roedd Tony Dean, capten

Waunfawr. fel craig, a chafodd
gymorth da gan Huw Ynyr, Andrew
Williams, a Wayne Owen. Gwnaeth
Iwan Roberts yn y gol j Waunfawr
sawl arbediad da. Am unwaith
Waunfawr oedd yn rheoli canol y cae
gyda Paul Brooker a Gerwyn Owen
yn ymladd am bob pet.

Mantelsiodd Simon Davies ar
flerwch yn amdditfyn Deiniolen j'w
gwneud hi'n 2-1 i Waunfawr ar yr
eglwyl.
Wedi'r egwyl cafwyd goliau da I

Waunfawr gan Gwyn Roberts. Paul
Evans, Tony Dean a Gwyn Tomos,
ac roedd cefnogwyr Waunfawr yn
gorfoleddu.

I ddeiniolen cafodd Dylan Lewis
gem dda a than yr egwyl roedden
nhw'n edrych yn beryglus iawn.
Roedd Howyn Roberts, eu capten,
Dylan Lewis a Dewi Williams yn
brwydro yn galed am bob ~I.
Dyfarnwyd y gem yn ddeallus gan

un 0 ddyfarnwyr ieuengaf Cynghrair
Gwyrfai, Kefln Robens.

PEL-DROED

CLWB CANT Y BLAID: 1 Dr Miles, 2.
Norman Williams, 3. Mrs Hughes,
Llys Meredydd.

Waunfawr yng Ngwynedd fel
Swyddog Datblygu Cydweithredol
Canolfan Gynghori a Hybu Gwaith
Gogledd Cymru (NWERAC).
Graddiodd Mr Jones gydag

anrhydedd mewn Economeg yng
Ngholeg y Brifysgol, Bangor a
gwnaeth astudiaeth 0 economi
ranbarthol, gyda'r pwyslais ar
Wynedd. Cafodd ei draethawd
ganmoliaeth uchel.

Bydd yn gweithio 0 swyddfa
NWERAC yn adeiladau Cyngor Dinas
Bangor ym Mron Castell Bangor ac
mae'n awyddus j gysylltu gydag
unrhyw un sy eisiau ymuno gydag
e r z i l l i gychwyn gwaith
cydweith redol.

Mae Mr Jones yn olynu Eurig Wyn,
sy wedi ailafael yn ei yrfa fel
newyddiadurwr. Gellir cysylltu gyda
Mr Jones drwyffonio Waunfawr764.

Ffon
t.Waunfawr 233..f

LLYTHYRDY
BETWS

GARMON

Rhys, Marian
a Meirion

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda

oddi wrth

SWYDDOG DATBLYGU: Penodwyd
Llifon Jones. 23 mlwydd oed o'r

ddawn arbennig i ddiddori, a'i
glyywed yn canu yn ei ddull digymar.

Gwaith lIai pleserus oedd ffarwelio
~'r Parch Trefor Jones, lIywydd y
Clwb ers 11 mlynedd. Mae'n gadael
ei ofalaeth fel Ficer y Plwyf ac yn
symud I Lanfairfechan. Cymerwyd y
cyfle yma i gydnabod el wasanaeth
ffyddlon j ni. Ac wrth ddymuno'n dda
yn ei ofalaeth newydd cyflwynwyd
anrheg fechan iddo gan Mrs Morgan
Jones, ar ran y Clwb, ac i Mrs Trefor
Jones, gan Mrs Williams, Dwyfor.
Cafwyd gair gan Mr Overy a Mr O.
Williams, Gwynfa yn ategu ein
teimladau. Diolchwyd i bawb yn
gyffredinol gan y Dr Miles.
Tachwedd 20: Croesawyd Mr aMrs

T. Lyle, Caernarfon i'r cyfarfod hwn
y ddau A chysylltiad agos a'r Waun.
Cafwyd sgwrs ddiddorol gan Mr Lyle
ar y pleser mae'n gael 0 hel stampiau.
Soniodd fel y magwyd ei ddiddordeb
yn y pwnc pan yn ifanc.

Daeth a Ilawer o'i gasgliad
gwerthfawr i ni eu gweld a hanes eu
cysylltiad ~ gwledydd y gymanwlad.
Diolchwyd i Mr Lyle gan Mrs
Nesfield. Hefyd i Mrs Irene Roberts a
Gillian Wyn am baratoi'r teoEnillwyd
y raffl gan Mrs Pritchard, rhodd Mrs
A. Roberts, Bod Idris.
Ar Ragfyr 13 byddwn yn cynnal ein

gwasanaeth garolau, pryd y cawn
gwmni plant yr ysgol gynradd.

Y GYMDEITHAS LENYDDOL: Daeth
nifer dda ynghyd i'r Ganolfan nos
Lun, Rhagfyr 3 i glywed sgwrs ddifyr
gan Mr Emyr Jones, Caernarfon ar
'Hen fandiau pres yr ardal'. Cafwyd
eitemau hefyd gan bedwarawd 0
fand Llanrug 0 dan arweiniad Mr
John Tame. Mr Emlyn Davies oedd y
lIywydd a thalwyd y diolchiadau gan
Mr 1010 Huws-Roberts. Bydd y
cyfarfod nesaf nos Lun, lonawr 14
pryd y ceir sgwrs gan Mr R. Gwynn
Davies ar ei yrfa fel cyfreithiwr - y
troeon difrif a digrif. Mae'n galondid
gweld cynifer wedi ymuno a'r
Gymdeithas eleni -tros 60 0 aelodau.
Diolchir hefyd I bawb a gyfrannodd
mewn unrhyw todd i'r Noson Goffi a
gynhaliwyd er budd y gronfa.

~~~--~===========-------------------------------J



Hefyd gwerthwyr CALOR GAS

Cyfarchion
Nadolig

Dechreuwyd gyda deg 0 blant;
bellach mae 25, ac y mae dros 200 0
blant wedi mynychu'rysgol yn ystod
y deng mlynedd diwethaf. Dyrna'r
swyddogion a fu'n gyfrifoJ am ofalu
am yr Ysgol Feithrin am ddeng
mlynedd cyntaf ei hoes:
Cadeiryddion: Mrs Ros Hughes,
Miss Williams. Mrs Carys Hughes,
Ms Jen Jones TrysoryddJon: Mrs
Osborne, Marl Griffith, Diana
Price, Eira Wyn Hughes, Denise
Longley. Ysgrifenyddesau: Valmai
Williams, Ellen Williams, Mrs N.
Lewis, Eleri, Ruth Jones. Gwen
Griffiths, Rhian Evans, Pal
Thomas. Atbrawesau: Eluned
Jones, Jeni Morgan, Elfrys Jones,
Rosina Worth, Eira Wyn Hughes,
Jina Keller. Cynortbwywragaedd:
Ros Hughes, Elfrys Jones, Rosina
Worth, Glenys Marzellos. Valmai
Williams.

Ac yn a\vr, ymlaen am y ddeng
mlynedd nesaf. Gyda 'r cwtogi
presennol ym myd addysg mae
gwaith gwerthfawr i'w wneud gan
Fudiad yr Ysgolion Meithrin. Bobl
yr ardal, cefnogwch ni.

D)'muna Pv.yllgor presennol yr
)'sgol Feithrin ymestyn eu diolch i
irs Jina Keller a Mrs Valmai
\\'illiams am eu gwaith da gyda'r
plant a'u brwdfrydedd dl-ben-draw.

. , .Mehefin 1978: dewis pump 0 r mamau I
ehwarae p&l·droed.
Chwefror 1979: cyrraedd yr ysgol a
phobman vn notio I Tua henner dwsin
ohonom wrthi drwy'r bore yn sgubo'r d.,a.,r
allan ac yn cersic svchu'r vstatell.
Calan Mal 1979: bore agored. Roedd hi
hefyd vn pluo eire I
Gorffennaf 1979: Mr Osmond Shaw yn
tynnu IIuniau'r plant ar gyfer V steddfod.
Ymweliad a chanref Mrs Wood yn
Ninorwig.
Awst 1980: Arlunwvr yn dod I beintlo
darluniau'n yr ysgol- eu gwaith i'w weld 0
hyd.
Mehefln 1981: cynnal ocsiwn Iwyddiannus
dan ofal Mr Dafydd Evens
Mehefin 1983: V ddwy athrawes a'r plant
yn cerdded am bicnie
Tachwedd 1983: nwy yn rhedeg allan -
wrth lwc, lori nwy yn dlgwydd paslo.

(Parhad o'r dud. flaen)
Medi 1977: dim ond pedwar plentyn yn
dechrau'n yr vsgol.

Trosglwyddwyd yr arian a
dderbyniwyd i Ward Hebog, Ysbyty
Gwynedd.

Roberts, 47 Rhydfadog, ddiolch i'w
teulu, ffrindiau a chymdogion am y
lIu anrhegion, a chardiau a
dderbyniwyd ar achlysur eu priodas
ar Dachwedd 17

Dymuna Mrs Eleanor Morris, 7
Ffordd Deiniol, ddiolch i'w theulu,
ffrindiau a chymdogion - yn enwedig
ei mam - am y cardiau, blodau, a'r
anrhegion a dderbyniodd tra roedd
yn Ysbyty Dewi Sant. Diolch hefyd i'r
meddygon a'r nyrsus.
PLAID CYMRU: Cynhaliwyd cyfarlod
o bwyllgor y gangen yn Nhy'r Ysgol,
Dinorwig, nos Fercher, Tachwedd 28.
Cynhelir cinio Nadolig y gangen yng
Ngwesty Tv'n-v-coed, Capel Curig ar
Ragfyr 15 Gofynnir i aelodau'r
gangen roi eu henwau i aelodau'r
pwyllgor. Bydd yr adloniant yn
Nhy'n-y-coed yng ngofal Triawd y
Cennin, 0 Garndolbenmaen.

Enillwyr Clwb Cant mis Hydref
oedd: £10, rhif47, Mrs Dilys Hughes,
Ty'n y Weirglodd, £8 50, rhif 14, Mrs
Lona t.ewis. 36 Rhydfadog.
Enillwyd mis Tachwedd oedd: £10,

rhif 63, Mrs M. Thomas, 1 Tai'r
Faenol, £8.50, rhif 28, Mr M. Worth,
Niagara.
DIOLCH: Llongyfarchiadau mawr
iawn i Mrs R. Lewis, 1 Tai Marian ar
gyrraedd ei 90 oed yn ddiweddar ac
mewn iechyd gweddol dda. Cafodd
de pen-blwydd ardderchog iawn. gan I
ei mab a'i merch yng nghyfraith 0
Fangor gyda lIawer iawn o'r teulu,
cvmdoqlon a ffrindiau. Dymuna Mrs
Lewis ddatgan ei gwerthfawrogiad
iddynt ac i bawb am y caredigrwydd a
gafodd - derbvruodd lu 0 gardiau ac
anrhegion a lIawer iawn 0 flodau.
Diolch 0 galon i bawb am eich

caredigrwydd tuag ati.
CLWB 200: Enillwyd Clwb 200 y
Seindorl am fis Rhagfyr:
1. £25, Mrs Laura Evans, 45 Pentre
Helen; 2. £15, Mr R.A. Lewis, Waen
Fro, Stryd Fawr, Deiniolen; 3 £5,
Daniel Wood, Fron Heulog,
Dinorwig; dau wobr arbennig ar
ddiwedd y flwyddyn - £15: Mr J.W.
Griffiths, Hendre Park, Caernarfon;
£15, Mr Meirion Jones, Minafon.
Clwt-y-bont.
TE ARBENNIG: Yn ddiweddar yn y
Ganolfan rhoddwyd te i dderbynwyr
'Prydau ar Olwynion' a gwesteion o'r
arda!. Rhoddwyd y te gan yrrwyr a
chyteillion y 'Prydau ar Olwynion' a
chafwyd adloniant yng nghwmni
Arlon Wyn a thalentau'r fro.

Dymuna'r trefnwyr ddiolch 0galon
i bawb a roddodd mor hael iwneud yr
achlysur yn IIwyddlan
DIOLCH' Oymuna Stanley a Mair
Williams, a Valmal. Cefn Coed,
Waunfawr dd otch yn dd ffuant am
bob erwydd 0 gydymdetmlad a
charEtChgrwydda est nnwyd Iddynt
yn eu profedlga th 0 golli mam 8
nain annwyl- rsGraoeWilhams, 44
Rhydfadog. Deinlolen. Hefyd am y lIu
o gardiau a ddorbyniwyd.

SARA FFRESA THEISENNAU BLASUS

BECWS
DEINIOLEN
(D.E. & R.P. JONES)
Ff6n: LLANBERIS 870232

IEUAN
WILLIAMS

Glanffrwd
DEINIOLEN

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

CLWB ELIDIR· Cynhaliwyd cyfarlod
o'r uchod yn y Clinic. ddydd Mawrth,
Tachwedd 27, dan Iywyddiaeth Mrs
C. Marren Prif waith y cyfarlod oedd
gwneud trefniadau terlynol ar gyfer y
swper Nadolig sydd i'w gynnal eleni
yng ngwesty Padarn lake, llanberis.
Ychydig oedd yn bresennol
oherwydd y tywydd mawr.
Rhoddwyd y te gan Mrs Nancy
Rowlands, Mrs Eilrys L!. Jones, Mrs
Jane E. Williams a Mrs Nancy
Thomas. Enillwyd y raffl gan Mrs Evie
Williams. Gobeithir dechrau tymor
newydd y clwb yn gynnar vrn mis
lonawr 1985. Ceir manylion eto
ymhellach ymlaen.
CLWB ELIDIR: Nos lau, Tachwedd 29
cynhaliwyd Swper Nadolig Clwb
Elidir yn llanberis. Treuliwyd noson
dditvr gyda Mrs Nancy Rowlands yn
gofalu am y gemau.
Enillwvd rafflau gan yr aelodau

canlynol: Mrs Jane Jones, Mrs Mary
Morris, Mrs Elsie Davies, Mrs Ethel
May Roberts, Mrs Gwyneth Roberts a
Mrs Mary Hughes.
Rhoddwyd y rafflau gan: Co-op,

Tatarn y Bull, Dick Cigydd, Gwilym
Tate, Llythyrdy Deiniolen, a Kathleen.
Dymunir diolch hefyd i Mrs Clarice
Roberts, Tafarn y Bull, Mrs Margaret
Thomas, Caernarfon, gynt 0 Berthen
Gron, Clwt-y-bont, Mr Thomas D.
Hughes, Prenteg. ac hefyd i
chwiorvdd Clwb Dartiau Oeiniolen
am au rhoddion anrhydeddus at y
Clwb. Diolch yn fawr i bawb.
LLONGYFARCHIADAU cynnes i Anti
Kate, Foel Gron, Dinorwig ar ei
phen-blwydd Rhagfyr 11 yn 87 oed
Cotion gorau oddi wrth Tommie a
Kathleen, Prenteg, Deiniolen.
DOSBARTH WEA: Y nos Fawrth olaf
o fis Hydref daeth y dosbarthiadau i
ben ar 01 chwe wythnos difyr iawn,
gyda Mr Maldwyn Thomas, Bangor
yng ngofal y dosbarth. Y testun oedd
'Nes na'r hanesydd', 'Chwilio am y
gwir'. Gobeithiwn gael cwmni Mr
Thomas eto pan ddechreuir y
dosbarlhiadau yn 1985.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL
UNDEBOL· Mis Hydref cawsom y
fraint 0 groesawu'r Parch Harri Parri,
Caernarfon. Rhoddodd ddarlith
fywiog a diddorol iawn i nl ar 'Ddyn y
Ddafad Wyllt'. Estynnwyd croeso
Iddo gan y Parch Erfyl Blainey.
Mis Tachwedd trefnwyd noson 0

'Penigampio' wedi el drefnu gan y
Parch Erlyl W. Blalney Ef hefvd oedd
yr holwr, gyda'r Parch Trefor LeWIs
Mrs Margaret C. Griffith, Mr Robert
Wilhams a Mrs Eirlys Williams sr y
panel
Cafwyd noson i'w chofio yn flawn

hwyl a diddorol. Ni fydd cyfarfod ym
mis Rhagfyr.
DIOLCH: Dymuna Malcolm a Lynn
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Y SEINDORF: Llongyfarchiadau
u nwaith eto i'r Seindorf. Ar
Dachwedd 24 roeddynt yn cystadlu
ym mhencampwriaeth Gogledd
Cymru yng Nghei Conna.
Cipiwyd y wobr gyntaf yn nosbarth

B a daethant yn drydydd ynnosbarth
A

Y canlyniadau lIawn: Dosbarth B:
1. Deiniolen, 178 pwynt; 2. Llanrug,
176 pwynt; 3. Royal Oakley,
Ffestiniog, 175 pwynt.
Ie, blwyddyn Iwyddiannus iawn

ym myd y cystadlu. Ond edrych
ymlaen am y flwyddyn nesaf mae'r
Selndorf. Bydd yn flwyddyn bwysig
iawn gyda'r Seindorf yn dathlu ei
ben-blwydd yn 150oed. Y mae lIawer
o weithgareddau ar y gweill yn barod
ond rhagor am hyn yn y rhifyn
nesaf
Bydd Crnio Blynyddol y Seindorf

yng Ngwesty Victoria Llanberis ar
Ragfyr 31 Cafwyd te parti i'r Seindorf
yng nghwt y band nos lau, Rhagfyr
18.
SEFYDllAD Y MERCHED:
Cynhaliwyd y cyfarlod blynyddol yn
y Ganolfan ar Ragfyr 3 gyda Mrs Vera
Hughes, Bethesda y VCO am y
flwyddyn hon. Roedd dwy chwaer yn
ai chynorthwyo, sef dwy Mrs Evans.
Croesawyd hwy gan yr is-Iywydd,
Mrs Eirlys Lloyd Jones, yn
absenoldeb y lIywydd, Mrs Rita Parry
Jones oherwydd gwaeledd.
Darllenwyd y lIythyr misol gan yr
is-Iywydd a darllenwyd cofnodion
Ilawn o'r flwyddyn gan yr
ysrifennydd. Cafwyd adroddiad
ariannol gan Mrs Gwen Hughes, y
trysorydd. Derbyniwyd IIythyr oddi
wrth y IIywydd. Mrs Rita Parry Jones
yn ymddiswyddo fel lIywydd
oherwydd ei hiechyd. Dyma'r
pwvllqor- IIywydd, Mrs Eirlys Lloyd
Jones. Is-Iywydd, Mrs J. Eirlys
Williams, ysgnfennydd, Mrs Marian
Williams, trysorydd, Mrs Gwen
Hughes. Pwyllgor, Mrs Rita Parry
Jones, Mrs Beryl Hughes, Mrs
Marian Wyn Williams, Miss Kathleen
J. Jones, Mrs Maureen Evans. Mrs
Beti Wyn Davies.
Diolchwyd i Mrs Hughes a'i

chynorthwywyr gan Mrs Eirlys Lloyd
Jones, yr is-Iywydd. Rhoddwyd y te
gan y pwyllgor. Enillwyd y raffl,
rhoddedig gan Miss Kathleen J.
Jones, gan Mrs Marian Williams

Bydd y cyfarlod nesaf ar lonawr 14
pryd y dlsgwyllr Mr Cledwyn
Williams, Llanrug.
DOLCH: Dymuna Mrs Williams a
Miss parry, 14 Hafan Elan, Llanrug
{gynt 0 Ddei niolen) ddymu no
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd
Dda i bawb yn ardal Gwaun Gynfi.
Mae Mrs Williams dros ei chant

oed.
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LLEFRITH, WYAU, TATWS A

LLAWERMWY-
AT EICH DRWS

GWILYM O. ROBERTS
Weirglodd Goch
PENISARWAUN

Ffon: LLANBERIS 871407

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

r diUydd: Mrs C. Williams,
Gwelfryn, Llanrug.

Atebion Croesair Tachwedd
Ar draws: 1. Enwi neb, 3. Tocyn, 6.
Helgi, 8. Tebot Piws, 10. Nol, ]2.
61,13. Te,16. Yna, 17. Sir y Ftlint,
19. Incwm, 20. Radio, 21. Tir Glas.
I Iawr: 1. Ei her, 2. Neilltuo, 3.
Trais, 4. Cyfansoddi, 5. Nadolig, 7.
Cais, 9. Bwyd a diod, 11. Diystyr,
14. Eifftiwr, 15. Braw, 17. Swnio,
18. Tomos.

AR DRA\\' :
I.Maelleo·runenwyng 'ghymru

(8)
7. Mae'n gofalu am ddefaid (6)
8. Un o'r anrhegion (3)
9.Mae'r anifail yn cuddio yn y Las

Ynys (4)
10. Serchus (2)
11. Yr awyr wedi ei chwtogi (2)
12. Gabriel, er enghraifft (4)
13. Oddi ar (2)
14. "Tri 'ym .,» (2)
15. Tegan i eneth, fel arfer (4)
17. Son (2)
18. Anrheg arall (4)
19. Gair negyddol (2)
21. Gwely baban (4)
23. Distaw (5)
26. Aderyn y Ddrycin (7)
29. Bachgen Nadoligaidd? (4)
30. Gwedd (3)
31. Gyferbyn a'r gorllewin (7)

Davies, Bryn Eithin ar ei yrfa fel
Cyfreithiwr.
15, Mawrth: LLANRUG: Y
Gymdeithas Undebol.
18, Gwener: LLANBERIS: Clwb yr
Henoed
23, Mercher: BETHEL: Clwb y
Mamau.
24, lau: WAUNFAWR: Marched y
Wawr - sgwrs gan Mr W.R. Lewis y
dramodydd 0 Langefni.
29. Mawrth' LLANRUG Y
Gymdeithas Undebol.

I LAWR:
1. "Iesu _-- cwsg yn bert yn dy

grud" (heb y treiglad) (5)
2. Un 0 anrhegion y doethion (3)
3. O'T sel neu gymysgfa y daw'r

rhodd (6)
4. " ---- Fendigaid oedd y fam." (4)
5. Lliw (2)
6. Herod (6)
10. "Ti yw'r-, mab y Duw byw." (5)
11. Cyfnod 0 dywyUwch (3)
13. Ennaint (3)
15. Cestus (4)
16. Basged (5)
20 "Gwyl Y-" (4)
21 Gwneud swn cerddorol (4)
22 .. - a dyn sydd un yn awr."
24. "- I Fethlehern, pawb dan
ganu."
25. Mynwes (3)
27. Drws (3)
28. Dyffryn (3)

•
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CROESAIR Y NADOLIG

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

GWASANAETH TACSI

Ffen: 870202

•ens

i gwsmeriaid hen a newydd.
Diolch am eich cefnogaeth trwy gydol 1984

Beth glywir 0

LWYNCOED
CWM-Y-GLO?
Ffon: Llanberis 870563
Na, nid tylluanod ond...

Oymuniadau gorau am Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth
bawb ym musnes Ilefrith

EIRWYN A SYLVIA WILLIAMS

am 5.30.
LLANBERIS: Eglwys Sant Padarn -
Drama'r Geni gan blant yr Ysgol Su I
am 5.30.
Gwasanaeth Nadolig y Plant yng
Nghapel Coch am 5.30.
'Cyngerdd Mawreddog' gyda Ch6r
Meibion Caernarfon a'r unawdydd
Marian Roberts yn Eglwys Sant
Padarn am 7.45. Mynedlad: £1.
DEINIOLEN: Gwasanaeth Carolau
yng Nghapel Disgwylfa am 5.30.
PENISARWAUN: Eglwys Santes
Helen - Gwasanaeth Cristingl am
3.30.
24, Llun: LLANBERIS: Noson 'Cawl a
Charolau' yn Festri Capel Coch am 10
p.m.
26. Mercher - G\VyI Sant Steffan:
LLANBERIS: Ras Bramiau dan
nawdd y Clwb P~I·droed - man
cychwyn - y Warws am , .30.
28, Gwener: WAUNFAWR: Disgo i'r
plant yn y Ganolfan.
30. Sui: LLANBERIS: Eglwys Sant
Padarn - Gwasanaeth 'Naw Llith a
Charol' am 5.30.
31, Llun: DEINIOLEN: Cinio Nadolig y
Seindorf yng Ngwesty'r Fictoria,
Llanberis.
IONAWA:
3, lau: WAUNFAWR: Cinio Nadolig
Sefydliad y Merched ym Mhlas y
Coed, Betws Garmon.
BETHEL:Aelodau'r Urdd yn ymweld
a'r Pantomeim yn Theatr Gwynedd.
4, Gwener: YR ARDAL: Clwb Eryri -
anerchiad gan Mr Bob Williams.
7. Llun: YR ARDAL: Yr ysgolion yn
ailddechrau.
8, Mawrth: BETHEL: Y Gymdeithas
Undebol - Cyfarfod Gweddi
Dechrau'r Flwyddyn yng Nghapel
Saron
14, Llun: DEINIOLEN: Sefydliad y
Merched - sgwrs gan Mr Cledwyn
Williams, Llanrug.
WAUNFAWR: Y Gymdeithas
Lenyddol - sgwrs gan Mr R. Gwynn

Ffurfiwyd Clwb i'r Campau
(CIC) yn Steddfod Llambed.
Bwriad y CJwb yw hybu
cydweithrediad ymhlith
Cymry Cymraeg sy'n sgrifennu
neu'n darlledu am chwaraeon;
helpu i gyhoeddi llenyddiaeth
am chwaraeon yn yr iaith
Gymraeg ac anrhydeddu
Cymry Cymraeg sydd ar frig eu
camp.

Mae angen logo iClC. Os oes
gennych dda wn cynllunio beth
am roi cynnig arni. Y
gystadleuaeth ar agor hyd
ddiweddlonawrl985.Y wobr
dau docyn eistedd I unrhyw un
gem gyd wladol 0 dde wis yr
enillydd. AoIoner y cynigion at
R. AJun Evans, BBC, Bryn
Meirion, Bangor, Gwynedd
IL572BY.

LOGO I C.I.C.

RHAGFYR:
21, Gwener: YR ARDAL: Ysgolion yn

•cau dros Wyl y Nadolig.
PENISARWAU N: Gyrfa Chwist
Nadolig yn Neuadd yr Eglwys am
7.30.
22, Sadwrn: LLANRUG: Cinio
Nadolig y Seindorf ym Mhlas
Tandinas.
23, SuI: LLANRUG: Gwasanaeth
Carolau Undebol yng Nghapel Mawr



llONGYFARCHION
Mae llinos Davies, llanrug wedi

ennill 'Award of Ment' mewn cwrs
Achub Bywyd ym MhwU Notio,
Bangor. Mae hyn yn dilyn ei
IIwyddiant yn y Safon Efydd y
lIynedd. Gan nad yw ond 15 oed,
rhaid iddi beUach ddisgwyl am
flwyddyn cyn cael ceisitI am y Safon
Arian.

Steven Owen, 1 Craig Dinas, (Stab/a) gyda'; gwch 'Lacer'
Bu Steven Owen, sy'n byw bellach yn 1 Craig Dinas (neu Stabla i

ddarllenwyr yr Eco) yn hwylio cychod ers pan oedd tua 9 oed, ac yo byw'n y
Felinheli. Eleni cafodd ei dyrnor mwyaf llwyddiannus gan ennill Uu 0

wobrau rhwng mis Mawrth a mis Hydref.
Dyma'r holl wobrwy~n: . cystadleuaeth i ddau - Cyfres B
Cyfres Mercher - ennill unwaith: Pob IIwyddiant iddo'n y dyfodol.

Cyfrcs Sadwrn - ennill deirgwaith.
Tlws John G. Jones
Pennant S.M.F.

Pennant P.D.S.C.
Regatta Felinheli.

Oherwydd yr holl lwyddiant, fe'i
gwobrwywyd hefyd a tharian J. E.
Morris - am cnnill y nifer mwyaf 0
gystadlaethau mewn tymor.

Mae hefyd gyda'i bartner Julian
Morewood wedi ennill

_, 'f

•

•

'" .,HWYLIO'N Y FELINHELI

0', c.hwith j', dde, rhes gefn: Kevin Jones, Co/in Worth, Mervyn Morris,
Gereint Jones, Bryn Jones. Ahesflaen: E/fed Williams, Haydn Williams, Jason
Jones. Yn absennol o'r Ilun mae Ricky Deemer a Dewi Wil/iams.

2U Rownd
Colli 4-2 yn crbyn Ceidwadwyr Duon

Felinheh.

2
2

-2
9
5

ColU
1

J
1
I

Colli Ch E
7 2 1
5 1 1
3 2 2
6 2 1
4 1
3 -- -
2 1
7 2 I
3 1

-

E
6
7
8
7
1
1

1
1

Ch
13
12
11
13
5
4

1. Colin Worth
2. Merfyn Morris
3. Haydn Williams
4. Jason Jones
5. Elfed Williams
6. Geraint Jones
7. Ricky Deemer
8. Bryn Jones
9. Dewi Williams

10. Kevin J. Jones

Cwpan Pattisson
Rownd 1af

Curo 4-2 yn crbyn Clwb Duon Nantlle

CYNGHRAlR CWPAN

Pwyntiau Cyfanswm
3:3 Clwb Brown Nantlle 1 5
3:3 Clwb Cymdeithasol

Gleision Bangor 1 6
1:5 Gleision Porthaethwy 0 6
3: 3 Duon G rocslon J 7
3:3 Cochion Bethesda I 8
4:2 Gleision Bethel 2 10

Pwyntiau Cyfanswm
3:3 CeidwadwyrGlcision Felinheli 1 1
2:4 Cochion Marbryn 0 1
2:4 Ceidwadwyr Duon Bangor 0 I
1:5 Llanfair PG Duon 0 1
5: 1 Duon Bethesda 2 3
2:4 Coehion Groeslon 0 3
3:3 Duon Bethel 1 4

Canlyniadau'r Tim Hyd yn llyn
(DEINIOLEN laO

Tim newydd i'r adran yw tim
cochion Deiniolen. Dyma'i dymor
cyntaf yn y Gynghrair. Ceir I(j
aelod yn y tim ac rnae'r tim i gyd 0
dan 21 oed, felly tim ifanc iawn
ydynt.

Doedd dim un aelod o'r tim yn
gwybod beth i'w ddisgwyl pan
gafwyd eu gem gyntaf yn erbyn tim
Ceidwadwyr gleision y Fclinheli.
Rocdd y gem yn un agos ac rocdd yr
un pwynt a enillwyd yn bwynt da i'r
tim. Captcn y tim yw Colin Worth,
a'r is-gapten yw Merfyn Morris.

PROFFEIL 0 DiM COCHION
DEINIOLEN

Yng nghystadleuaeth Gogledd
Cymru. curodd tim Gleision
Llanrug 4-2 yn erbyn Clwb
Grosvenor Shotton. a chollodd tim
Duon Derruolen 4-2 yn erbyn Clwb
Llafur Cyffordd Llandudno. Mae I.
Williams ac E. Grindley yn y
b e d w a r e d d rownd o'r
gystadleuaeth. Colli oedd hanes G.
Grindley y ng nghystadleuaeth
Cwpan Malcolm Morris yo erbyn
cyn-frodor 0 Ddeiniolen, John
Williams.

gan feddwl fod 'j bel newydd ddod
o'r boced. Yn \' diwedd colli fu ei•
banes 0 80 iSt , Yr unig aelod 0 dim
Deiniolen I guro oedd M. Jones, a
gurodd T. Brobyn, '+5-37.

Erbyn hyn roedd Llanrug ar y
blaen 3-1 ae nid oedd angcn curo
ond un gem arall I fynd ymlaen i'r
rownd nesaf. Cafodd G. Grindley
gem dda ) n erbyn K. Williams ond
o h e r w y dd camgymeriad gan
Grindle}' ar y binc, fe gliriodd K.
Williams Y'bwrdd i guro 49 i 29.

Ar " bw rdd ara II roedd T. Owen•
~n erbv 0 1. WIlliams. Araf fu. -
d e chr aur gem gyda'r ddau
chwaraewr )n chwarae'n ddiogel,
Ar 61 i Grindley golli ar y bwrdd
gyferby n fe aeth y pwysau oddi ar y
ddau chw araew r a chafwyd sioe
g"erth ei eweld. Curo wnaeth T.- -0" en 49 141.5 ffrarn i1ar y noson i
Lanruz.-Pob 1\1,c i dim Llanrug nos Iau.
Rhagfyr 20. ) n erbyn Clwb Llafur
Llangefni yn rownd gyn-derfynol
C\I, pan Pauis 00.

.+7
41
35

3
2
6

31 17
37 14
40 10

3
5
5

7
6
2

E Cyf Colli 0 BI Yo Erb Pt

Nos Iau chwaraeodd tim Gleision
Llanrug yn erbyn tim Duon
Dciniolen yng nghwpan Pattisson.

Gyda Llanrug yn gyntaf yn yr
adran a Deiniolen yn y gwaelodion
roedd eisiau gwyrth ar Ddeiniolen j
guro Llanrug. Ond ar y noson. agos
Iu'r ddau dim.

Acth Llanrug ar y blaen yn y
ddwy ffrarn gyntaf gyda G. Griffiths
yn curo. A. Williams 58 i 54 a C.
Griffiths yn cael toriad 0 34 i guro
E. Grindley 0 48 i 24.

Roedd gem K. Griffiths a K.
Lewis yn un ryfedd iawn. Er mai K.
Lewis oedd yn ennill y rhan fwyaf
o'r pwynnau, rhywsut neu'i gilydd
K. Griffiths oedd yn curo. Pan
oeddynt ar y bel las, gwnaeth K.
Lewis gamgymeriad a gostiodd y
ffram iddo. Gafaelodd yo y bel wen

Canlyniadau
Duon Deinlolen:
3 : 3 Cochion Llanrug
~ : 2 Gleision Crosville
5 : I Ceidwadwyr Caemarfon
(Duon)
1 : 5 Clwb Llafur Llangefni
Cleision Deiniolen:
o : 6 Gleision Llanrug
2 : 4 Duon Crosville
2 : 4 Ceidwadwyr Caernarfon
(Gleision)
Gleision Llanrug:
6 : 0 Gleision Deiniolen
5 : 1 Duon Nantlle
I : 5 Clwb Llafur Llangefni
Cochion Llanrug:

. 3: 3 Duon Deiniolen
J : 3 Gleision Nantne
2 : 4 GJeision Marbryn
Gleision Bethel:
2 : 4 Ceidwadwyr Felinheli
(Gleision)
2 : 4 Cochion Deiniolen
4 : 2 Cochion Groeslon
Duon Bethel:
4 : 2 Clwb Cymdeithasol Bangor
(Gleision)
2 : 4 Clwb Brown Nantlle
2 : 4 Duon Groeslon
Cochion Deiniolen:
4 : 2 Gleision Bethel

Ym mis Taehwedd cafwyd
ioriadau gan:
G. Griffiths - 38, 34, 33
C. Griffiths - 40,34

Mae.'r ddau chwaraewr yn
aelodau 0 dim Gleision Llanrug.

CWPAN PATTISSON

Ch

13
13
13

aOe

3 Gleision Bethel
7 Duon Bethel

J 2 Cochion D'iolen

ADRAN 8

sane Ch E Cyf Colli 081 Yn Erb Pt
1 Gleision Ll'rug 15 11 2 2 64 26 24
9 Duon O'iolen 15 6 4 5 50 40 16
14 GJeision D'iolen 15 1 5 9 28 62 7
15 Cochion Ll'rug 15 1 4 10 27 63 6

ADRAN A

CYNGHRAIR BANGOR A'R CYLCH

Y GOLOFN SNWCER
gan Aeron Jones


