
gwbwlhau gyda'r mwyafrif o'r
gweithwyr wedi dod drosodd 0
Iwerddon. Dechreuwyd ar y
gwaith ar Ragfyr 15fed 1894 a
chyrhaeddodd y tren cyntaf y
copa yn Ionawr 1896.
Yn ei anerchiad esrynnodd y

Rheolwr, Derek Rogerson,
groeso i bawb i'r cinio gan
ddiolch i'r rhai a fu'n gyfrifol am
drefnu'r noson. I derfynu
cynigiodd lwnc-desrun i'r rhai a
fu'n gyfrifo1 am adeiladu'r
rheilffordd; y rhai fu'n gweithio
yno yn ystod y eanmlynedd; y
rhai a oedd yn rhedeg y busnes
yo awr; a'r rhai a fyddai yn
rhedeg y busnes yn y dyfodol.

Gweler hefyd erthygl Rol
Williarrls ar dudalen 23.

Mwynhau'r dathlu wrth y byrddau.

Ffurfiwyd Cwmni Rhcilffordd yr
Wyddfa (a elwid ar y pryd yn
Snouidonia Tramroads and Hotels
Company Limited) ar Dachwedd
16eg, 1894.
Can mlynedd yn

ddiweddarach daeth 130 0
weithwyr a chyn-weithwyr
ynghyd i Westy Fictoria ,
Llanberis, i ddathlu can
mlwyddiant cofrestru'r cwmni.

Cymerodd y gwaith 0
adeiladu'r rheilffordd tua
phedwar mis ar ddeg i'w

Ncu!o(i:g Llawen
a B(vryMyn N M Dda

i'n (w[[ r[[en

DOWCH I BLYGU I
Bydd Y rhifyn nesaf o'r Eco yn dod 0" Wasg

nos lau. Rhagfyr 22. Dylai POB PENTREF wneud yn
siwr bod 0 leiaf DDAU yn dod i blygu'r papur yn

FESTRI CAPEL PONTRHYTHALL T.
Dowch erbyn 6 o'r gloch, os gwelwch yn dda.

Carnifal Llanberis yw un 0 brif ddigwyddiadau'r ardal hon ers blynyddoedd
bellach. Mae miloedd yn ryrru yno bob blwyddyn, a chafwyd Camifal
lwyddiannus arall fis Gorffennaf eleni. Bob blwyddyn mae dau fudiad Ileal
yn cael cyfran 0 elw'r Carnifal. Eleni, Ysgol Dolbadam ac Apel TWr'Eglys
Sant Padam oedd yn elwa. Fore Llun, Taehwedd 14, cyflwynwyd sieciau
gan Lywydd pwyllgor y Camifal, Mr Ieuan Ellis Jones, i gynryehiolwyr yr
Ysgol a'r Eglwys. Roedd y ddau fudiad yn gyfoethocach 0 £1,250.
Derbyniwyd y siec ar ran yr Ysgol gan mrs Elisabeth Roberts, y brifathrawes,
a thri o'r plant. Derbyniwyd y siec ar ran yr Eglwys gan Mrs Audrey Evans
a Mr Ralph Jones. Llongyferchir pwyllgor egniol y Camifal ar eu gwaith
ealed; mae'r rhan fwyaf o'r criw byehan wedi bod ynglyn a'r gwaith ers
blynyddoedd. Trwy eu hymroddiad hwy y llwyddwyd 1 sicrhau bod elw 0
£2,500 ar gael i'w rannu eleni.
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ARIAN MAWR
Anfonwyd eannoedd 0 anrhegion 0
fro'r Eco i blant a phobl ifanc yn
Bosnia a Croatia erbyn y Nadolig.
Trefnwyd y gweithgaredd dan
nawdd Ymgyrcb Plentyn y Nadohg
(Operation Christmas Child), elusen
a ffurfiwyd yn ardal Wrecsam ryw
bum mlynedd yn 61. Mae'r elusen
wedi anfon miloedd 0 focsus
esgidiau yn llawn 0 anrhegion
N adolig i blant bach yn Romania a
Rwsia y ddau Nadolig diwethaf,
Eleni gobeithir anfon chwarter
mlliwn 0 focsus i Bosnia a Croatia.

Bu rhai 0 ysgolion cynradd ac
eglwysi'r ardal yn cydweithio a'i
gilydd yn yr ymgyrch. Cafwyd
cefnogaeth Ysgol Gynradd Uanrug,
Ysgol Gwaun Gynfi ae Ysgol
Dolbadarn, ac eglwysi Cefnywaun ac
Ebeneser, Deiniolen; Capel Coch,
Llanberis; a Rehoboth, Nant Peris,
ynghyd ~ nifer mawr 0 unigolion
eraill a ddaeth i glywed am yr
ymdreeh. Uwyddwyd i gael yn agos
i 500 0 focsus yn llawn 0 anrhegion
gwerthfawr. Aethpwyd a'r bocsus i
warws fawr yn Wreesam, lIe byddant
yn cael eu pacio ar gyfer eu eludo i
ben eu taith mewn awyren enfawr 0
faes awyr Lerpwl ar ddydd Sadwrn,
Rhagfyr 17.

Diolch yn fawr iawn i bawb a fu
mor barod i gefnogi'r ymgyrch.

ANRHEGION NADOLIG I BLANT BOSNIA

•--,-
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o dri, fe ewch yn ffyddiog
I Eglwys fawr eich Crist;
Gan lawenhau y croeso
Yn enw Iesu Grist.

w. H. WILUAMS, Arfryn

Ni chenir cloch y Sabath
Na llais o'r pulpud mawr;
Na thonau na'r offeryn
Fyth eto, ar y llawr.

Y blodau hardd a'r ffrwythau
A welir hyd ei llawr;
A fflarn canhwyllau gwynion
Ddiffoddwyd yn yr awr.

Caed gWyl 0 ddiolch yno
Er trisrwch mawr y fro;
o weled porth yr Eglwys
Yn awr, am byth, dan glo.

SANTES FAIR
Brynhawn 0 SuI 0 Hydref
Daeth terfyn Santes Fair;
A chwithau holl ffyddloniaid
Fu'n moli Duw, mewn gair.

CYNGOR EGLWYSI RHYDDION CYMRU
Medalau Thomas Gee a

Medalau Madam Doris Bevan Evans
Gwahoddir ceisiadau am yMedalau
uchod oddi wrth aelodau hyn yr
Ysgo! SuI - hynny yw ae!odau sydd
dros 80 oed.

Y mae un amod bend ant yn 61 y
ffurtlen: 'A yw'r yrngeisydd yn
PARHAU i fynychu'r Ysgol SuI?'
Rhaid fydd cadw'n dynn at yr amod
hon.
Y mae oedran y rhai sy'n derbyn

y Medalau oddeuru 85 oed, a'r
Tystysgrifau Anrhydedd i'r rhai sydd
ychydig yn iau.

Wrth lenwi'r ffurflen fe
werthfawrogir sylwau perthnasol am

•yr yrngeiswyr.
Rhaid i'r rhai a dderbyniodd y

Tystysgrif Anrhydedd eleni anfon
cais newydd am y Fedal.
Anfoner am y ffurflen gais - sydd

i'w dychwelyd erbyn 30 Rhagfyr
1994 yn ddiffael - i'r Parcbg J.
Haines Davies, GoleugeU, 24
Ffordd Cadwgan, Colwyn LL29
9PY.

Cyfarchion ar y Radio
Annwy/Olygydd,
Os oes gan eich darllenwyr
berthnasau sy'n byw dramor neu
yn bell i ffwrdd a ddim yn eu gweld
dros gyfnod y Nadolig, cysylltwch
efo ni yma yn y BBC yn Aber
ystwyth a gallwn anfon cyfarchion
ar eich rhan. Neu os hoffech roi
cais 0 unrhyw ietb, er enghraifft,
i briodas, pen-blwydd, rhywun
sydd yn yr ysbyty neu gartref
hanoed, neu os gwyddoch am
rywun sy'n gwneud rhywbeth
arbennig dros yr Wyl, yna rhowch
wybod i ni.
Bob prynhawn dydd Gwener, 0

Rhagfyr 9fed tan lonawr 7fed, am
2 o'r gloch, cewch g/ywed eich

AnnwylOlygydd,
Yn ystod oriau cynnar dydd SuI,
4ydd 0 Ragfyr, 1994, bydd Clwb
Moduron Man ac Arfon yn cynnal
rali geir - Rali Goffa J. J. Brown
- yn yr ardal yma.

Yng Nhaernarfon am hanner
nos, pryd y bydd oddeutu 600 geir
gyda munud 0 amser rhyngddynt,
yn cychwyn ar eu taith gan orffen
oddeutu 5 o'r gloch y bore.
Defnyddir ffyrdd cyhoeddus yr
ardal yn y Rali hon.

Mae cryn ymdrech ac amser
wedi mynd i drefnu'r Rali gan
wirfoddolwyr Ileol ec rydym yn
qobeitbio'n fawr na fydd y Rali yn
amharu arnoch.

Dylai'r holl geir fod wedi mynd
heibio 0 fewn tua dwyawr a
hyderwn y gwnewch gyd
weithredu § ni am y noson.
Os oes arnoch angen mwy 0

wybodaeth am y Rali yna fe fydd
y trefnydd yn falch o'ch helpu.
Cysy/lter a:
Lee Matthews (Clerc y Cwrs)

17 Ty'n Rhos
Ga8fwen, Ynys M6n LL60 6HL

Ffdn: (0248) 421337
(gyda'r nos yn un;g)

CEDWCH YN EFFRO!

Diolch i'r cysylltwyr am' au cafnogaeth.

RHIFYN DYDDIAO Pl YGU BlE? CYSYLLTU A RHIF FFON

CHWEFROR IONAWR 26 WAUNFAWR Mrs Nan Roberts 650570
MAWRTH MAWRTH 2 LLANRUG Mr 1010 Llywelyn 650200
EBRllL MAWRTH 30 CWM-Y-GlO Mrs Iris Rowlands 872275
MAl EBRllL 27 DEINIOLEN Mr W. O. Roberts 871259
MEHEFIN MEHEFIN 1 BRYNREFAIL Mrs L. P. Roberts-Williams 870580
GORFFENNAF MEHEFIN 29 BETHEL Mr Geraint Ellis (01248) 670726
AWST - - - -
MEDI MEDI7 DINORWIG Mr Meirion Tomos 870056
HYDREF MEDt 28 PENISARWAUN Mrs Ann Evans 872407
TACHWEDD HYDREF 26 LLANBERIS Mr Gwilym Evans 872034
RHAGFYR TACHWEDD 30 CAEATHRO Mr Clive James 677438

1l"efnyddPlygu: MI•• Sioned Roberta, Pantafon, Waunfawr, FrOn: 850570.
DYDDIAU A LLEOLIAD PLYGU'R ECO

MAE CAMERAu YR ECO AR GAEL GAN Y CANL YNOL:
BETHEL: Richard LI. Jones, !5Y Dd61 (0248) 87011!5
WAUNFAWR: Heulwen Huws, Argoed (850558)

DEINIOLEN:
LLANBERIS: John Pritchard, Cltfynydd (872390)

HofIai pawb a fynychodd yr aduniad
diweddar ar gyfer y rhai a
gychwynnodd yn Ysgol Brynrefail
rhwng 1968 ac 1970 ddiolch 0 galon
i'r rhai fu'n gyfrifol am drefnu'r
noson. Yn 61 pob son daeth yna 150
at eu gilydd yn Y Fictoria, Llanberis,
ar 21 Hydref ac fe gafwyd noson
gofiadwy iawn. DioJch arbennig i
Avril, Sioned a Mair a fu'n bennaf
gyfrifol am drefnu noson arbennig.

DIOLCH AM DREFNU

Medal
Syr T. H. Parry-Williams
Annwyl Olygydd,
Yn ystod Eisteddfod Genedlaethol
Bro Colwyn 1995, byddwn yn
cyflwyno Medal Syr Thomas
Parry-Williams i anrhydeddu
person sydd wedi gweithio'n
wirloddol ymhlith pobl ifanc mewn
ardal neu gymdogaeth yn arbennig
trwy weithgareddau sy'n
hyrwyddo dibenion yr Eisteddfod
Genedlaethol.

Os wyddoch chi am unrhyw un
yn eich ardal chi a fyddai'n deilwng
o'r anrhydedd hon, yna cysylltwch
a ni yn Swyddfa'r Eisteddfod
GenedlaethoJ, 40 Pare T9 Glas,
Llanisien, Caerdydd CF4 5WU.
Ff6n: (0222) 763777.

Rhaid i unrhyw enwebiadau
gyrraedd y swyddfa cyn diwedd
lonawr 1995, felly ewch ati i
feddwl am enwau, a chysylltwch
§ ni mewn da bryd.

Yn gywir,
ELERI TWYNOG DA VIES,
Swyddog Marchnata a

Chyhoeddusrwydd

cyfarchion ar Radio Cymru. Bydd
yna gan neu ddwy, jdc neu deir, a
nifer 0 gystadlaethau a gwobrau
da. Digon 0 hwyl fell e'r cwbwl
sy' n rhaid ei wneud ydi ffonio
(0970) 623158 neu anfon at
Radio Cymru, BBC, Ffordd y
Frenhines, Aberystwyth, Dyfed
SY232HP.

Yr eiddoch yn gywir,
MENNA MEDI
Cynhyrchydd

-

2

Y RHIFYN NESAF
Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
NOS IAU, RHAGFYR 22

Oeunydd i law'r
golygyddion perthnasol

NOS LUN, RHAGFYR 12
os gwelwch yn dda

GOlYGYDD CHWARAEON
Richard LI. Jones, 5 Y Ddo!. Bethel.
(0248) 670115
DYDDIADUR Y MIS
Mrs Margaret Cynfi Griffith, Cvnfi,
Deiniolen (870394)
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
llanrug (677263)
DATBlYGU llUNIAU
Bryn Jones, Elidir. Alit Dewi,
Bangor (0248) 353337 neu 871925
TREFNYDD HYSBYSEBION
John Roberts. Bedw Gwvruon.
llanrug (675605)
TREFNYOO BWNDELU
Sian Gwenfron Hughes. Derlwyn.
Ffordd yr Orsaf, Llanrug: (676846)
Ann Gibbins. Lodj Plas Tirion,
Pontrug (673696)
TREFNYDD ARIANNOL
Goronwy Hughes. Eithinog. 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYDD GWERTHIANT POST
Mrs Olwen Llywelyn. Pant Alon
Bach, Llanrug (650200)
TREFNYDD PlYGU
Sroned Roberts (650570)

GOHEBWYR PENTREFI
Oyma'r bobl i gysylltu 8 nhw

yn eich ardaloedd.
BETHEL: Geraint Elis. Cilgeran
(0248 670726)
BRYNREFAll: Mrs Lowri Prys
Roberts-Williams. Godre'r Coed
(870580)
CAEATHRO: Clive James. Hafan,
Bryn Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan a Sioned Larsen.
Bodafon, Ceunant (650799)
CWM-Y·GlO: Mrs Iris Rowlands.
Glanrafon (872275)
OEINIOlEN: W O. Williams,
6 Rhydfadog. Deinlolen (871259)
DINORWIG: Glyn Tomos. Pen y
Bwlch, Dmor wiq (870576)
LlANBERIS: Gwyneth ac Eifion
Roberts, Becws Eryri (870491)
LLANRUG: Eryl Roberts, 3 Bryn
Moelyn (675384)
NANT PERIS: Elwyn Searell Jones,
Dwyfor (870440)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans.
Sycharth (872407)
TAN·Y·COEO: MIss Anwen Parry.
Ael-v-Brvn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts.
Pantafon. Waunfawr (650570)

GOLYGYDDOL
IWAN ROBERTS

LLEIFIOR, LLANRUG
(FfOn: 675649)

JOHN PRITCHARD
CILFYNYDD. lLANBERIS

(FfOn: 872390)

SWYDDOGION A GOHEBWYR

Cyho.ddwyd lIyd. chymorth
Cymd.nh •• G.lfyddydau

GogJeddCymru

Argr.ffwyd lI.n W..II Gwynedd
Clbyn, C.. m.rfon.
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LLYSIAU AR
GYFER PleLO

3

avell
Roberts
CIGYDD

LONDON HOUSE
LLANRUG

Ffon:
Caernarfon 673574
PEN CIGYDD Y FRO
MYNNWCH Y GORAU
A DEWCH ATOM NI

oddi wrth

BRYSIWCH!
Archebwch eich

TWRCI NADOLIG
"a'ch CYW IAR

a CHIGOEDD
ERAILL

"RWAN

Mor braf ydi codi yn y bore a
gwybod bod y dyn llefrith wedi
gadael peint neu ddau wrth y
drws. Fe glywsom ni ddyn
llefrith lleol yn son am fanteision
y gwasanaeth hwn ar y radio fwy
nag unwaith yo ddiweddar.
Rhyfedd felly ei weld wedi
cynhyrfu drwyddo un bore Sui
yn crwydro 0 gwmpas siopau'r
pentrefyn chwilio am LEFRI")"H
SBAR.

Durfun o'r Ncuf.oci9
Seren yn ~fririDJ
Doethion yn el ~vyCioi
Htrytftau Y 6119eluaid
Gyda.'u _praU{t{ 0 diUifaUf.
can yr engy[ Sl-ryno(,
Antfum y au ruifOCi
Sirlo( \ven y Bahan
Gar rnzwn preseb 6ycfutrt.

Co/cMU tros yr (ll-ve!j

Su y noson d'awef.
YS9ajtt fref yr 001'9 -
HeMwch 6m£{'9ed"~.

Mam (l t1iru! yn ~[ioj
ByeC yn eC~ry( wrtFwi
Mintai a'i anrfiegion,
Llawen rq 9'farchiort.

Galw mae y c£vcFuru,
Deuwch, fe awn ninnau,
G~ruwmy calm p-ow,
cariac{ Duw syM 9andcfo.

Jolin H. HU911ts

PENISARWAUN
*Blodau ar gyfer pob

achlysur
hefyd
*Dewis da 0 Lysiau
Fferm. 870605

*Wyau 'Free Range'
Ar agar saith diwrnod

•
Alwyn a Sarah Jones

BANGOR
354646

MAE'R

SAMARIAID
YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD

Creese adref o'r ysbyty i Robert
Jones, Penhafodlas. Dymunwn
wellhad IIwyr a buan ichi.

Trystan a Slenad Larsen,
Bedaten (Waunfawr 799)

GARNET, LLANRUG
Ffon:673981/87 807

TRIN GWALL T VN EICH CARTREF
MERCHED * DVNION * PLANT

A Herod"Maw yn fyw tin cof
A'r c!irfa.~vr60m a foes;
Fe. we[~ yn y stahC Uawa
Gys9odlon au y Gr0e5.

~Trufo~adarth - FtytUlfoC~,
0, cofi'VTt ni 0 hya
Am werth )1 Wyrth nr \vely 9wair -
y Duwdod d"cfaeth i'n 6yd".

Jolin H. HU9ftts

CojW'r Ncu{n(i9
Nrufo~ cUfaeth - hynafo[ ~ry(,
Fe 90fiwn ni 0 hyc!
y Gem G~ryrtfuo(MyMiau fu
A'r 6aban Marth i'n 6yc!.
Fe 90fhvn am Y stab[ ([wm,
A hithau.'r Forwyn Fair
Yn fS90r ar Warec!wr &yo
AT weLy gwae.f 0 wair.

Am ~C 90." yr f"9)'( 9)'ttt
Tros awe[ fwytt y nos;
Fe. 90ftwn am !u9eiIiai.t{ mwl,
A'u preidi(iau ar y rFws.

,

CEUNANT

Y mae Pwyllgor Sir Gaenarfon 0
Gronfa Goffa Saunders Lewis yn cau
ei lyfrau ddiwedd 1994 wedi cyfnod
o ddwy flynedd lwyddiannus iawn
pryd y llwyddwyd i drosglwyddo
dros £10,000 i'r Gronfa Ganolog.
Y mae gennym, fodd bynnag, rai

copiau yn weddill o'r argraffiadau
lledr arbennig 0 hardd gyhoeddwyd
yn gynharach eleni 0 ddrarnau
Saunders Lewis Gwaed yr Uchelwyr
a The Eve of Saint John. Pris y
cyfrolau yw £25 yr un (neu y ddwy
am £45) alSO copi yr un a
gyhoeddwyd.

Gan fod cyfnod y Nadolig ar ein
gwarthaf, tybiwn y gwnai'r cyfrolau
anrhegion delfrydol j garwyr lien a
darllenwyr Cymraeg, a byddai hefyd
yn hwb bellach i goffau y
dramodydd, y beimiad a'r cened
laetholwr mwyaf a welodd Cymru'r
ungeinfed ganrif.

I sicrhau copiau, gellir cysylltu a'r
trysorydd drwy anion i'r cyfeiriad
GwynUys, Y Groeslon, Caer
narfon, Gwynedd LL54 7ST.
Taler sieciau i "Cronfa GotIa
Saunders Lewis, Sir
Gaernarfon'. Anfonir y cyfrolau
gyda throad y post.

EIRUG WYN (Trysorydd)

Anrheg Nadolig
Oelfrydol

~ Brito .I BUild' nnlQ
If"IgSOciery

Hogia'r Wyddfa a Billy Two Rivers wedi iddynt gymeryd rhan y rhaglen
'Pen-blwydd Hapus Orig Williams'. Tynnwyd y Ilun gBn Orig ei hun.

UN MYNYDD A DWY AFON

Swyddogion parti merched Lleisiau'r Gweunydd yn trosglwyddo siec
am £720 i Enfys Parry, cynrychiolydd ar ran pwyllgor Cymdeithas
Motor Nurone Gwynedd. Casglwyd yr arian gan y cor drwy gynnal
rafil fawr a noson 0 gawl a chan yn neuadd pentref Rhiwlas. Yn y
llun (o'r chwith i'r dde): Einir Wyn Owen (arweinydd); Mary Elliott
(ysgrifenyddes), Enfys Parry ac Agnes Spanton (trysorydd).

'tf\f-.t"''''''''''4f'tftt!

LLEISIAU'R GWEUNVDD
~



Wedi i mi ddatgelu hanes y
lladd a gwenwyn ym mharthau
uchaf Deiniolen yng nghanol y
ganrif ddiwethaf, derbyniais nifer
o sylwadau pellach
gwahoddiad i ymweld a'r
murddyn, awgrymiadau am y
teulu a fu'n byw yno, a hanes un
a fu'n byw yno'n blentyn, ond na
chlywodd erioed am hanes y
mwrdrad! Bydd angen ymcbwil
pellach i'r hanes rhyfedd hwn!

Cais byr cyn diweddu'r mis
hwn: oes unrbyw unwedi clywed
am yr arferiad 0 gyflwyno tair
carreg wen yn anrheg priodas? A
beth tybed oedd arwyddocad y
fath anrheg?

Anfonwch unrhyw sylwadau i
Dafydd Whiteside Thomas,
Bron y N ant, Pontrhythallt,
Llanrug (Ffon: 0286 673515).

***

plwyf wedi ymweld a Bailey
Williams i ddatgan eu pryder pe
cai Jeremiah Williams yr bawl i
gadw tafarn, ac y mae'r Rheithor
yn mynd rhagddo iapelio'n daer
ar i'r Usrusiaid wrthod trwydded
i'r cymeriad amheus hwn.

Fel ol-nodiad i'r llythyr ceir
cyfeiriad at dafarn arall yo y fro
- 'Refail bach, Glangwna -
tafam yn cael ei chadw gao y gof
'It rs quite a trap to catch
Drunkards . . . to spend their
money and then go home to beat
their Wlves. ' Mae hyd yn oed yn
enwi John Morgan, Gam, fel
'constant customer'.
Ond tybed ai'r un Jeremiah

Williams oedd hwn a'r gWr oedd
yn medru Groeg a Lladin? A pha
Jeremiah Williams sydd wedi ei
gladdu ym mynwent Llanrug yn
1848?

Tiin: 'Robin yn Swil'
Chwi hoff feibion Gomer gwrandewch bob yr un,
Agorwch eich llygaid, a gwe1wch eich llun,
Mae'n hiaith yn ymgymysg, - 0 dyma i chwi gam,
Nes ydym bron colli yn llwyr iaith ein mam.

Truenus yw'r gwaith, truenus yw'r gwaith,
Fod achos i Gyrnro iwadu ei iaitb.

Mae ffyliaid 0 Gymru i'w gweled bob dydd
Yn treulio iaith Gomer a'i gosod dan gudd,
Pan fyddont i'w gweled mewn marchnad neu ffair
Ni allont hwy siarad ond Saesneg bob gair.

Truenus yw'r gwaith . . .

Fel roeddwn yn myned i siop Evan Puw
Gan feddwl mai Cymro oedd yno yn byw,
Gofynnais fel arfer am ddwy owns 0 de,
Ond methodd a deall - Ow gibddall oedd e'!

Truenus yw'r gwaith . . .

Gan nad oeddwn innau ond bychan 0 Sais,
Gofynnais i wedyn i berchen y bais
Am de a thybaco, a snisin iAnn,
A'r wraig a'rn hatebodd, 'Speak English, my man!'

Truenus yw'r gwaith ...

A minnau'r rhyw hurrun heb fod yn 'sgolhaig,
Ni wyddwn i fyrruyn beth ddwedodd y wraig,
Yn union mi waeddais, 'Beth sy ar yr hen fuwcb?
Os nad y'ch yn clywed mi waeddaf yn uwch.'

Truenus yw'r gwaith . . .

Roedd yno ryw hogyn yn siarad yn stowt,
Gao fwngial yn Saesneg, 'You better go out,
My Musus can't syffro hen flaggard like you
To keep such a mwsrwr in shop Mr Puw.'

Truenus yw'r gwaith . . .

Oddi yno mi euthum i dafam am chwart,
A hogen 0 farmaid atebai yn sman -
'Speak English, old Welslunan, don't siarad yn wag,
There's nobody here yn deall Cymra'g.'

Truenus yw'r gwaith . . .

Roedd yno yn eistedd ddau Sais 0 Sir Gaer,
Un oedd yn deiliwr, a'r 11al1oedd yn saer;
Bu'r teiliwr yn Uundain am ddau fis neu dri,
Angofiodd Gymraeg pan aeth ar ei spri.

Truenus yw'r gwaith . . .

A'r teiliwr eisteddai gan yfed ei gin
A broliai ei Saesneg yn debyg i hyn, -
'I been out a trampio, how far I can't tell,
I been out in Liverpool, and London as well.'

Truenus yw'r gwaith ...

'I see great rhyfeddod in London one day,
A something like a lion was running away,
The people was frightened, and I was 'run fath,
The same as llygoden afraid of a cath.'

Truenus yw'r gwaith ...

'Rown innau'r hen Gymro yn sefyll yn fIal,
Heb gadair i eistedd, na phlocyn, na st61;
Dywedais yn wirion a gwanaidd fy llais
Nad oeddwn i'n deall mo stori y Sais.

Truenus yw'r gwaith . . .

Ac yna gofynnais, 'A wnewch chwi'n ddi-nag
1 adrodd y stori i mi yn Gymra'g?'
'Yes, yes,' ebai'r teiliwr gan chwyddo ei frest,
'If you will be quiet, I will do my best.'

Truenus yw'r gwaith . . .

'I been out in trampio, I's bod ymhob lle,
How far, I can't tell you - fi'n gwybod dim ble,
And London is Llundain - you know very well,
And Bristol is Brasder - so far I can tell.'

Truenus yw'r gwaith . . ,

Fe haedda y teiliwr a'i Saesneg gael clod,
A glywsoch chwi siarad fath Saesneg erio'd?
Ei hanner yn Saesneg, a mwy yn Gymra'g,
WeI dyma i chwi deiliwr a'i benglog yn wag.
Truenus yw'r gwaith , ..

ABEL JONES (Bardd C'fT.IJSl)

*'*

(Am Gymro a gonodd ei Gyrnraeg mewn tri tnis yn
Llundaiu, a dull plant Die Sian Dafydd, neu'r

Cymry Seisnig The Welsh Englishmen.)
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Yrnateb i hanes creadur go od
a wna Edgar Parry, Caernarfon
(Ceunant gynt) hefyd, ac mae'n
cynnwys copi 0 lythyr a
ysgrifennwyd yn 1824 i adrodd
petb o'r stori. Cyfeiriais yn rhifyn
Hydrcf o'r Eco am Wr o'r enw
Jeremiah Williams yn byw yo
ardal y Bryn gwyn , Llanrug.
Dacth Edgar Parry ar draws
llythyr wedi ei ysgrifennu gan y
Parchg Peter Bailey Williams yo
cyfeirio ar wr o'r un enw a oed
yn bwriadu agor tafarn ym
Mryngwyn, ac a hoeliodd
rybudd ar ddrws yr eglwys 0'1
fwriad .i wneud cais am
drwydded. Gwrthwynebai Bailey
Williams hyn ar ddau gyfrif;
roedd Jeremiah yn feddwyn ac yn
odinebwr. Dyma ddywewd yn ei
lythyr: '. . . that Jererniah
Williarns., agent to the copper mine
at Llanberis, has taken it to keep
an Inn here which I shall certainly
oppose as mucb as possible . . .
because the said Jeremialz Wl11iams
is not a "Ian of Sober Life and
conuersation; but 012 the contrary he
is a notorious Drunkard and
adulterer. He was brought up before
me by a warrant for both offences)
and for an assault on a uioman of
this Parish. '

Roedd amryw 0 ferched y

*

Gair 0 ddiolch i bawb a gysylltodd a mi yn ystod yr
wythnosau diwethaf yngl9n a gwahanol ymholiadau yn
y golofn. Ymddiheuriadau inifer ohonoch am na chefais
gyfle hyd yma iymweld a chwi nac i gynnwys yn y golofn
nifer belaeth o'r pytiau diddorol a dderbyniais mewn
llythyr a thros y 1IOn. Gan fod dau rifyn o'r Eco i
ymddangos cyn y Nadolig, gobeithiaflenwi bosan 0 bob
math 0 ddanteithion rhwng y rhifyn hwn a'r nesaf i'ch
cadw'n ddiddig dros y Gwyliau. Dechreuwn y mis hwn
gydag ymateb gan ddau 0 gyfeillion y golofn.

Yn dilyn y cais gan Glyn Owen, Glan Gors, am eiriau'r hen gan
"Truenus yw'r Gwaith', dyma lythyr gyda throad y post oddi wrth
Emyr Jones, Caernarfon (Waunfawr gynt) a aeth i'r drafferth 0
gopio'r holl gan 0 gopi prin sy'n ei feddiant 0 Cerddi Cymru. Dywed
fod y gan yn bynod boblogaidd yn ystod 20au a 30au y ganrif hon
ar y don 'Robin yn Swil', a'i bod yn 'tynnu'r lie i lawr' bob tro! Abel
Jones (Bardd Crwst) yw'r awdur. Mae mwy 0 hanes y cymeriad od
hwn 0 Ddyffryn Conwy i'w gael yo un o'r gyfres 'Llyfrau LIafar
Gwlad'.

Rwy'n falch 0 ddweud fod Glyn Owen hefyd wedi cael copi llawn
o'r geiriau hyn, ac i mi gael y fraint 0 wrando arno'n canu'r gan,
Trueni nad yw datblygiadau modern hyd yn hyn yo medru ei gwneud
yn bosibl i gynnwys tapiau lleisiol fel rhan 0 bapur bro! Ond fe ddaw
y diwrnod hwnnw hefyd mae'n siwr.



GWAITH
CERRIG
BEDDAU

J.M.
JONES

A'I FEIBION

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol

Cerrig 0 bob
math ar gael

Ffon:
C'fon 672898 (dydd)
C.'fon 676285 (nos)
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CAEATHRO
Ff6n: C'fon 672072
Gwerthu, Trwsio

Trin Cyrff
H.P. ar gael

MODURDY

Mrs Ann Evans, Sycharth. FfOn: 872407

Mae 'na bobol feddylgar yo byw
tua'r Nant. Roedd gwr
bonheddig wedi mynd at
gymdoges i ofyn iddi gwtogi ei
drowsus newydd. Dyma hithau'n
dweud wrtho am wisgo'r trowsus
er mwyn iddi ei fesur, a gosod
pinnau ynddo iddangos Deroedd
yr hem i fod. Aeth yntau i'r 110m.
i newid, a dod a'r trowsus yn 61
iddi, gan egluro, 'mi rydw iwedi
tynnu'r pinnau i gyd 0 goes y
trowsus - rhag ofn i ti frifo' .

DRAENOG

PENISARWAUN
am y lIu cardiau a rhoddion tuag at
Ysbyty Minffordd wedi marwolaeth
gwr, tad a thaid addtwyn ae annwyl.
Dlolchir ! Anwer 0 Benisarwaun a
Wendy 0 Lanrug, staff Ysbyty
Minffordd am eu presenoldeb yn yr
angladd. Diolchir yn arbennig i holl
staff yr Ysbyty am eu gofal tyner am
'Wil' .
Dymuna Alwyn Jones, Racca,

ddiolch i bawb a fu mor garedig a
chludo Sarah, neu gynnig ei chludo,
i Ysbyty'r Royal yn lerpwl tra roedd
yn derbyn trawblaniad aren yno.
Diolch hefyd am y Ilu 0 ddymunladau
da a dderbyniwyd dras yr wythnosau
diwethaf.
Eglwys y Santes Helen: Cynhaliwyd
Ffair Cynhaeaf Iwyddiannus iawn yn
Neuadd yr Eglwys ar Hydref 24ain.
Diolch i bawb am eu cefnogaeth.

Enillwyr y raffl oedd: 1, Mrs Agnes
Williams, Deiniolen: 2, Mrs Megan
Williams, Tal-y-sarn; 3, Darren, 13
Bryn Tirion, Penisarwaun; 4, Mr
Alwyn, Aljen, Penisarwaun; 5, Mr
Salisbury, Llys y Gwynt,
Penisarwaun; 6, Mrs Gwenda Jones,
1 1 Bryn Tirion, Penisarwaun; 7, Mrs
Salisbury, Llys y Gwynt,
Penisarwaun.
Cyfarchion Nadolig: DymLlna Mrs
Blodwen Pritchard, 10 Llys y Gwynt,
Nadollg lIawen a blwyddyn newydd
dda i'w theulu, ffrindiau a
chymdogion.

Camera yng ngofal Gwyndaf Hughes, Glasgoed, llanrug. Ffon: 677263

Yr Urdd - Adran Bentref: yn y rownd derfvnol a gynhelir ym
Dechreuodd y tymor ar nos Fawrth, Mangor. Os daw IIwyddiant yno yna
1 Tachwedd, gyda noson i ymaelodi fe gynhelir 'All Wales Final' yng
a chyfle i chwarae gemau bwrdd. Nghaerdydd y flwyddyn nesaf. Felly,

8 Tachwedd cafwyd cwis diddorol hwyl ar yr ymarfer Morrigan a phob
ar wybodaeth gyffredinol yng ngotal dymuniad da.
Mr Leslie larsen. Diolchwyd iddo am Llongyferchir ei mham, Mrs Elis,
ei barodrwydd I ddod i ddiddori'r hefyd ar ei IIwyddiant mewn erhollad
plant yn flynyddol gan Ynyr. Cymraeg TGAU yr haf hwn a diolchir

15 Tachwedd teithiodd Lowri yr iddi fel dysgwr am fod yn ddigon
holl ffordd 0 Chwilog gyda 'Peoyn hyderus i ysgrifennu hanes ei merch
Gemau yr Urdd'. Wena gynigiodd y mewn Cymraeg gloyw iawn. Dalier
diolchiadau. ati.

Y mae 35 0 aelodau yn perthyn i'r 80 oed: Liongyferchir Mr Jim Munro,
Adran ac os oes unrhyw un yn a Mrs Jennie Williams, Cae Corniog,
awyddus j ymaelodi gellir gwneud ar gyrraedd eu pen-blwydd yn 80
hynny hyd at ddlwedd mis oed. Pob bendith l'r ddau ohonoch.
Tachwedd. Gwellhad: Deallir fod Mr Jim Munro
Ysgol Gymuned: Croesewir dwy wedi derbvn triniaeth yn Ysbyty
fyfyrwraig i'r ysgol, sef Hazel Jones Gwynedd yn ddiweddar a dymunir
yn yr Adran Babanod; ac Anwen gwellhad buan iddo.
Thomas yn yr Adran lau. Dymunir Da deal! fod Alwyn Jones, Racca,
pob bendith iddynt ar eu hymarfer ac yn gwella wedi triniaeth eto yn yr
i'r dyfodoi. ysbyty yn Lerpwl. Ein cofio gorau

Bu Blwyddyn 6 yn Ysgol Gynradd atoch chwithau a brysiwch gryfhau.
Llanrug rnewn Gwyl Gsrnau. Diolehir Pwyllgor Neuadd: Nos Lun, 31
i Mr Robin Williams, prifathro Ysgol Hydref, cynhaliwyd 'Hwyl a Miri
Llanrug, am y croeso. Calangaeaf' yn y Neuadd Gymuned.

Cvnhelir Gwasanaeth Nadolig ar Bu'n noson ysgubol gyda chystadlu
ddydd lau, 15 Rhagfyr. Bydd y brwd a'r gwisgoedd, lanteri, .--------------
casgHad a wneir yn mynd tuag at swynion a'r teisennau 0 safon uehel
Gronfa Steffan Jones, Llanrug. dras ben. Diolchir I Sian Hughes a
Bydd Cinio Nadolig yr ysgol ar Bryngwyn Griffith am gymryd amser

ddydd Gwener, 16 Rhagfyr. i'w beirniadu. Diolchir l'r rhal fu wrth
Cyfeillion yr Ysgol: Cynhelir Ffair y byrddau gwerthu, tombola, a'r rhai
Nadolig ar nos Wener, 9 Rhagfyr, am fu'n brysur yn paratoi'r cwn poeth
6 o'r gloeh. Bydd lIuniaeth ysgafn ar a'r baned. Diolehir i'r rhai fu'n
werth. Bydd y pwyllgor yn dra paratoi'r raffl ac yn gwerthu'r
diolchgar am bob cefnogaeth i'r toeynnau.
noson. Tynnwyd Clwb Cant rnis Hydref

Trefnir Parti Nadolig i'r plant a'r enillwyr oedd: " Bronwen Jones;
bnawn Llun, 19 Rhagfyr. Yn ystod 2, Aled Green; 3, Gwyneth Owen.
y parti fe ddaw ymwelydd arbennig Bydd criw 0 garolwyr yn dod 0
ar ei hynt! amgyleh yn eanu carolau ym mis
Cadw'n Heinl: Y mae'r Rhagtyr.
dosbarthiadau Cadw'n Heini wedl Cydymdeimlo: Cydymdeimhr yn
dod i ben ar hyn 0 bryd ae felly fe ddwys iawn a Dafydd ae Ann Ifans
drosglwyddwyd yr elw fel a ganlyn: a'r teulu ym marwolaeth tad Dafydd,
£40 i Gronfa Stephen Williams, a hynny wedi anhwylder hir, bu
Rhiwlas; a £40 i Gronfa Steffan, farw'n dawel yn Ysbyty Gwynedd
llanrug. ddau ddiwrnod wedi'i ben-blwydd
Croeso: Estynnir croeso cynnes iMr yn 84 oed.
a Mrs bewi Jones a'r teulu sydd Diolchiadau:
wadi ymgartrefu ym Mhant Hywel. Dymuna Mrs Jennie Williams, Cae

Hyfryd yw eael croesawu Carolyn, Corniog ddlolch i'w theulu, ffrindiau
Martin a Marc i'r pentref. Y maent a chymdogion am y Ilu cardiau ae
wadi symud i 7 Bryntirion. anrhegion a dderbyniodd ar achlysur
Llongyfarchiadau mawr i Morrigan dathlu ei phen-blwydd yn 80 oed.
Ells ar ei IIwyddiant ysgubol yng Dymuna Lizzie Evans, Meirionfa,
nghystadleuaeth 'Texaco Young Pen-y-groes, ac Ann a Dafydd Ifans
Musicians of Wales'. Pob hwyl iddi a'r teulu ddioich i ffrindiau bro'r Eco

I drin a thrwsio
pob math 0

beiriannau gwn'io
MENAI SEWING

MACHINE CENTRE
40 Stryd Fawr

PORTHAETHWY
Ffon:

(0248) 714043
neu C'fon 674520
Edau, Nodwyddau
ae ati mewn stoe

JOHN PRITCHARD

Clywyd llawer yn ystod yr wythnos
ddiwethafyma am y wybodaeth sy'n
cael ei chadw amdanom ar gyfrif
iadur gan wahanol gwmniau a cbyrff
cyhoeddus. Mae llawer 0 bryder am
na allwn fod yo siWr pwy sy'n eadw
pa wybodaeth amdanorn, ae at ba
ddiben y defnyddir y wybodaetb
honno. Ac mae'n naruriol bod pobol
yn teimlo'n anniddig iawn pan
glywir bod modd cysyllru a gwahanol
gyfrifiaduron a darganfod gwybod
aeth amdanom a ddylai fod yn
gyfrinachol. Ydach chi am i bobol
wybod faint 0 arian sydd gennych yn
y bane, a pha fane ydi hwnnw, a
phryd buoeh chi yno ddiwethaf?
Ydaeh chi am i bobol wybod pwy
wnaethoch chi ei ffonio echnos, neu
pa filiau sydd gennych i'w talu yr
wythnos nesaf, a pba filiau sydd heb
eu talu ers tro? Nid peth braf yw
meddwl bod rhywrai yn cadw
gwybodaeth gyfrinachol amdanom,
yo enwedig os ydym yn amau y
gallai'r wybodaeth honno gael ei
chamddefnyddio.
Wrth gwrs, rod yw'r syniad y gall

rhywun arall wybod popeth
amdanom yn ddieithr 0 gwbl i'r
Cristion. Mae hwnnw wedi hen
sylweddoli bod Duw yo gwybod y
cyfan amdano. Mae'r Brenin Mawr
yn gwybod am ein holl feddyliau a'n
geiriau a'n gweithredoedd. Does dim
posibl cadw dim oddi wttho Ef.
Does dim yn gyfrinach oddi wrtho
Bf.

Mae'n gwybod bod cyfrif bane ein
calon yo wag, a'n bod ni fel meth
dalwyr o'i flaen Ef. Rydym wedi
methu casglu digon.o weithredoedd
da i'w gosod gyferbyn s'n henw yo
y bane hwnnw. Rydym wedi methu
ralu ein dyledion, wedi methu a
gwneud iawn am ein beiau. Byddai
raid i'n cyfriffod yn llawn, a ninnau
wedi gwneud pob dim yo berffaith
erioed ibrofi ein hunain yn ddigon
da o'i flaen Ef. Mae gennym le iofni
pan sylweddolwn bod Duw yn ein
dal yn gyfrifol am ein methdaliad, a'i
fod yn bygwth ein gwrthod am byth.

Ond mae'r Duw hwn sy'n deall y
cyfan amdanom wedi profi yo Iesu
Grist ci fod yo drugarog a llawn
cariad. Mae'n cynrug ei faddeuant
llawn i bawb syln cyfaddef ei
methiant) ac yo ymddiried yo ei Fab.
Gallwn ddiolch ei fod yn gwybod y
cyfan ac yn barod i faddau'r cyfan
trwy Iesu Grist.

'Un funud faeh ... '



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

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

TARIAN
Cwmni

I.H.R.

Gwynn Davies, wedi enroll ar
gystadleuaeth yr englyn yn
Eisteddfod Gadeiriol Gwaun Gynfi.

Siaradwr y noson oedd y Dr
Eurwyn Lloyd Evans a draddododd
yn wybodus a huawdl ar ddatblygiad
y proses cemegol 0 ddistyllu, a'r
modd yr addaswyd y cyfryw er
cynhyrchu'r gwahanol fathau 0
chwisgi sydd ar y farchnad. Wedi
trafodaeth wlitbog o'r llawr fe
ddiolchwyd i'r siaradwr gan lywydd
y noson, J. Norman Davies, ac yna'n
fwy ffurfiol gan Alwyn Evans.
Bydd y Clwb yn cyfarfod nesaf ar

nos Wener, 2 Rhagfyr yn yr un Be,
ac ar yr un arnser, pryd y ceir
anerchiad gan 1010 Llywelyn,
Uanrug, gyda Bobby Williams,
Deiniolen, yo y gadair.

BYSIAU ARFON
LLANRUG

(Eric Morris)
Ffon: Caernarfon 675175 a 677858

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

Yn y cyfarfod ar nos Wener, 4
Tachwedd, yng Ngwesty Fictoria,
Uanberis, cyfeiriodd y llywydd,
Evan Parry, ar y ffaith fod un o'r
alodau er anrhydedd (oedd hefyd yn
un 0 sefydJwr y Clwb) - Richard
Jones, Abergele, wedi cyrraedd yr
oedran reg 0 80 mlwydd oed.
Penderfynwyd yn unfrydol i anfon
cerdyn pen-blwydd iddo wedi ei
arwyddo gan yr aelodau a bod Rol
Williams yn ymgymeryd a'r
gorcbwyl - a mawr ddiolch iddo am
hynny.

Pleser hefyd oedd cael nodi fod
Griff Robens (GutO Rhos-Ian) wedi
cyruno i fod yn We gwadd yn y cinio
GW'y1Ddewi ar nos Wener, Mawrth
10, 1995.
Braint arbennig oedd cael

cyhoeddi fod Bardd y Clwb, R.

CLWB ERYRI

Yn ogystal ag arwain yr hen
blwyf rna o'r tywyllwch i'r
goleuni yn ystod y deugain
mlynedd diwetha rydym drwy
ein haelioni yn awyddus i gefnogi
bywyd cymdeithasol a
diwyllioannol y plwyf hefyd; a
hynny heb roi baich gormodol ar
ein trethdalwyr.

Boed felly am ganrif aralJ - a
mwy. Pwy bynnag fydd wrth y
llyw - fe gaiff bleser a boddhad
yn sicr, Cofied hyn fe gaiff ei siar
o broblemau hefyd - ond tydi
bywyd ddim yn ddiddorol heb
ambell i sialens, ac ambell i
broblem.

o SIAMBAR SELWYN
Ar Ragfyr 4ydd 1894fe sefydlwyd y Cyngor Plwyf, ac ar
y 3ydd 0 Ionawr 1895fe gynhaliwyd y cyfarfod cyntafo
Gyngor Plwyf Llanddeiniolen, a hynny yn Ysgol
Penisarwaun.
Mi fydd y cyfarfod nesa 0

Gyngor Uanddeiniolen yn cael ei
gynnal ar y 3ydd 0 Ionawr 1995
- can mlynedd union i'r
dyddiad y cynhaliwyd y cyfarfod
cyntaf I ddathlu'r amgylchiad fe
gytunwyd i'w gynnal ym Mhen
isa'rwaun - yn yr ysgol newydd
yn hytrach na'r hen ysgol.

Roedd treuliau etholiad cyntaf
Cyngor Plwyf Uanddeiniolen yn
£ 16. 9.3. Wn iddim faint a fu'n
ymladd etholiad yn y gwahanol
wardiau 0 gofio fod plwyf Llan
ddeiniolen yn un o'r rhai mwyaf
yng Nghymru. Yn sicr ni
chafwyd cymaint 0 yrngeiswyr ag
a gafwyd ym Mhenarlag, sir
Fflint, lIe roedd 90 0 ymgeiswyr
yn awyddus i gipio pymtheng
sedd.

Roedd y cynghorau sir wedi
cael eu sefydlu yn 1888 ac roedd
Tom Ellis yr AS dros Feirion yn
ffyddiog y byddai yr ail o'r
deddfau mawr) sef sefydlu'r
cynghorau plwyf, yn arwain at y
drydedd ddeddf, a fyddai yn
rhoddi i Gymru gynulliad
cenedlaethol. Ydan rydan ni'n
dal i ddisgwyl yn obeithiol 0 hyd.

Gyda llaw, y gwas sifil a oedd
yn gyfrifol am lywio'r mesur
llywodraeth leol yn 1894 (sef
ysgrifennydd y Comisiwn
Llywodraeth) oedd Syr Hugh
Owen. Ia, mab y Syr Hugh
hwnnw y codwyd cerflun iddo ar
faes Caernarfon, ac yr enwyd yr
ysgol lle ces i'r fwynhad 0
chwarae pel-droed ynddi, cyn
meddwl am fod yn glerc i
Gyngor Plwy Uanddeiniolen
sawl blwyddyn yn 61 bellach.

Un 0 benderfyniadau cyntaf
Cyngor Plwyf Uanddeiniolen ar
3 Ionawr 1985 oedd: 'Bod
cofnodion a holl weithgarwch y
cyngor i gael eu hysgrifennu a'u
trafod yn yr iaitb Gymraeg'.
Diolch i'r drefn fe gariwyd hyn
allan hyd y dydd heddiw; ac ar
Fai 6ed 1992 fe gyflwynwyd
polisi iaith isylw'r cyngor, ac fe'i
derbyniwyd. Y penderfyniad

***

1956 yn £6.4.10 am y flwyddyn.
Y llynedd roedd y costau postio
yn £170.34. Roedd na 24 0
lampau olew yn y plwy rna yn
1895. Mae na dros fil olampau
yn goleuo plwy Llanddeiniolen
heddiw. Yn ein cyfarfod diwethaf
fe gytunwyd i roi £ 150 i bob
neuadd neu ganolfan yn y plwy,
a £ 150 i bob Ysgol Feithrin.
£200 I'r tair eisteddfod a
gynhelir 0 fewn y plwyf, yn
ogystal a £200 iEco'r Wyddfa;
a chymorth inner 0 fudiadau
teilwng aral1. Mae poblogaeth
plwyf Llanddeiniolen dros 4,500
- mwy na threfi fel Pwllheli,
Porthmadog, Doigellau a
Llangefni.

'Planmoyd gorsaf drydan yng
nghrombil yr Elidir, a bu rwmblian
terfysgym mherjeddion y mynydd,
a stlm ymysgwyd yn ei selerydd.
Ruiy'n cofto gweld drwy amda'r
niwl, oleuadau yl1 treiddio i'r
fagddu, fel cleddyfau tan. )Roedd
hyn i gyd yn digwydd 0 fewn i
ffiniau plwy Llanddeiniolen, ac
yn sgil y gwaith hwn cafwyd
goleuadau modern, a gwell
ffyrdd mewn rhannau o'r plwyf.
mae Gorsaf Drydan Dinorwig a
Llyn Marchlyn 0 fewn i ffiniau
plwy Llanddeiniolen.

Rydan ni ar drothwy ad
drefnu arall. Beth fydd dyfodol
y cyngor cymdeithas ys gwn i?
Dal i gwyno a swnian ar y cyngor
aml-bwrpas i ddod a gwell
cyfleusterau ini 0 bosib. Mi fydd
na rai yn dal i hefru ac i
feirniadu'r cynghorwyr. Fedar yr
un cyngor byth blesio pawb. Ond
cofiwch hyn, cyn agor eich cegau
- mae pob un o'r cynghorwyr
cymdeithas yn rhoi eu
gwasanaetb yn gwbwl wirfoddol.

Pan ddechreuais i ar y gwaith
roedd costau postio y cyngor yn

***

am ei wasanaeth - dim hyd yn
oed ei gostau. Roedd Hugh Parry
a Sion Jones yn cerdded dros
Gaermynydd 0 Rhiwlas j
gyfarfodydd y cyngor, a hynny ar
01 diwrnod blinedig 0 waith yn
Chwarel y Peruhyn.

pwysicaf i Gyngor Cyrnuned
Llanddeiniolen ei basin erioed.

Sylwch mai Cyngor
Cymdeithas a nodais. Ia, ifod yn
llythrennol gywir fe ddiddymwyd
yr hen Gyngor Plwyf yn sgil ad
drefnu 1974. Yn unol a'r ddeddf
bu'n rhaid i mi yrnddiswyddo yn
y cyfarfod ar 25 Mawrth 1974)
ac hefyd cael fy ailbenodi fel clerc
i'r Cyngor Cymdeithas yn yr un
cyfarfod.

Hyd y gwelaf pedwar neu
bump clerc sydd wedi bod yng
ngwasanaeth y cyngor dros y can
mlynedd. Bu W. J. Hughes,
Bethel (Wil Huws Trethwr) yn y
swydd am 27 0 flynyddoedd. mi
ges i'r fraint 0 wneud fy
mhrentisiaeth hefo fo, gan ein
bod ni'n gydweithwyr gyda'r hen
Cyngor Gwyrfai, yn Cwellyn, ers
talwrn.

Fe'm penodwyd i i'r swydd ar
21 Gorffennaf 1955. Yn ystod y
deugain mlynedd bu llawer 0
newidiadau yn y plwyf. Fe
ddwedwn i m ai dau brif
ddigwyddiad a newidiodd
batrwm bywyd y plwyfyn ystod
y deugain mlynedd oedd: (i)
chwalu stad y Faenol; (ii) diwedd
oes Chwarel Dinorwig. Yn 1955
roedd na amryw 0 ardaloedd yn
y plwyf heb drydan 0 gwbwl, a
buom fel cyngor yn dygn bwyso
ar yr Awdurdod Trydan am
oleuni. Yn wir, roedd y cyngor
yn cyfarfod yn yr hen Gynghorfa
o dan olau lampau olew. Roedd
aelodau'r cyngor (ac mae gen i
barch mawr i aberth yr hen
gynghorwyr hyn - halen y
ddaear) yn cerdded i'r
Gynghorfa yn dilyn diwrnod
caled 0 waith yn y chwareli.
Roeddwn i yn mynd i
gyfarfodydd y cyngor hefo beic 0
Fethel. 0 do, fe roddodd yr 'hen
hogia' wasanaeth onest a
chlodwiw i bentrefi'r pJwy rna, a
hynny heb ddimau 0
gydnabyddiaeth. Hyd yn oed
heddiw does na'r un cynghorydd
cymdeithas yn cael yr un geiniog

6

Emyr Jones
PLYMAR A PHEIRIANNYDD

GWRESOGI
Cynnal boileri nwy,
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau

44 Glanffynnon
LLANRUG

Caernarfon 673513
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Tynfa Misol: Enillwyr mis Tachwedd
yn nhynfa fisol Cymdeithas Cae
Chwarae oedd - £40: Wyn Jones,
Drws y Coed, Erw Wen; £25: O. T.
Williams, Tyddyn Uchaf; £15: E.
Griffiths, 14 Erw Wen.
Gwasanaethau'r Capel: Disgwylir y
canlynol i wasanaethu hyd ddiwedd
y flwyddyn:
Rhagfyr
4: Parchg W. R. Williams (2)

11: Parchg H. John Hughes (2)
18: Gwasanaeth Nadolig (5.30)
25: Gwasanaeth Carolau

Teuluol (10.30)
Part'ion Nadolig: 0 dan reolaeth
pwyllgor y Cae Chwarae fe drefwyd

tri pharti Nadolig fel a ganlyn -
Nos Sadwrn, 18 Rhagfyr: Oedolion
yng Nglangwna. Tocynnau £10 yr
un gan aelodau'r pwyllgor.
Dydd lau, 22 Rhagfyr: Plant iau yng
Nglangwna amser teo Bydd Si6n
Corn yn galw heibio.
Plant dosbarthiadau 1-5 ysgol
uwchradd - i'w benderfynu.
Yn ogystal bydd cyfraniad at

Nadolig y pensiynwyr a choeden
Nadolig. Diolch yn fawr i'r cyfranwyr
miso!.
Y Festri: Dechreuwyd ar y gwaith 0
drin y pydredd yng nghoed y Festri.
Salwch: Bu Edgar Owen (10 Bryn y
Gof gynt) yn Ysbyty Gwynedd yn
ddiweddar. Gobeithio y bydd yn
gwella yn fuan.
Ffair Nadolig: Cynhelir y Ffair yng
NGLANGWNA (sylwerl) ar nos
Fercher, 7 Rhagfyr am 7 o'r gloch.
Croeso cynnes i bawb.

.--
'- CAEATHRO-Clive James, Hafan, Bryn Gwna
679501 (gwalth); 677438 (cartef)

rhag)en y nos on os dwi yn cofio'n

GERAINT
o EN
Gosodwr

carpedi a phob
math 0 loriau
Cil-y-Mynydd
WAUNFAWR
Ffon: Waunfawr

650552

chwarel wedi cau, achos roedd
dynion rhwng 55 a 60 wedi mynd i
Lerpwl a Grassington i weithio.
Distaw iawn oedd y pentra achos
doedd yr un bora yn gwawrio nad
oedd newydd am rywun wedi ei
Iadd, Ac wedyn roedd yma dlodi
mawr - doedd dim gobaith cael
tatws yn unman, ac roedd yn rhaid
ciwio am dipyn 0 driog a syrup.
Roeddan ni yn bwyta bara bron-ddu
- doedd dim bara gwyn i'w gael, ac
aeth llawer i fam ifanc i'w bedd
ymhell CYIl ei hamser rhwng colli un
annwyl a gorfod mynd heb fwyd yn
amI iawn.

Ond er y tristwch igyd, rhaid oedd
ceisio ysgafnhau rhywfaint ar bethau.
Roeddan ni yn cael mynd i
gyngherddau weithiau yn lle mae
safle Marconi rWan. Gan nad oedd
bysus yr amser hynny, arferai'r
bechgyn ein cerdded ni adra. Doedd
neb o'r milwyr yn aros yn Uanberis,
ond yn Uandudno lle roedd y 14th
Battalion. Aethont wedyn i Kinmel
Park, ac o'r fan honno aeth y rhan
fwyaf drosodd i Ffraine.
Yn gynnar ym rnis Chwefror 1915

aeth criw ohonom ni ferched ifanc i
gyngerdd mawr yn y pentre. Nos Iau
oedd hi a chyrhaeddodd y milwyr
yma tua 6 o'r gloch, ae yr oedd
disgwyl mawr amdanynt. Yr oedd
cannoedd 0 bobl wedi casglu i'w
gweld yn 'rnarchio' drwy'r Stryd

Peiriannydd
Gwres Canolog

a Plymio
4 Bryn Eglwys
PENISARWAUN
Ffon Llanberis

871047

ones

Y cof eynta' sydd gen i yw bod yn
Ffordd Capel Coch, Uanberis. Yn y
stryd honno roedd J. R. Owen yn
byw, rheolwr lein yr Wyddfa.
Deunaw oed oeddwn i ar y pryd ac
roeddem ni fel rnerched yn sefyll yn
y drws yn edrych ar fachgen ifanc o'r
stryd honno yn cerdded i lawr y
fIordd yn ei ddillad sowldiwrs, heb
fawr 0 feddwl fod yn rhaid i hogia
Uanberis i gyd fynd, a ddaeth eu
hanner nhw ddim yn 61.

Roedd yma bentref difrifol iawn
- tri ar hugain 0 hogia yn cael eu
Iladd. Daeth pedwar swyddog
pwysig iawn yma 0 dde Cymru i
ricriwtio ac roeddynt yn aros yn
Avon House, lle mae Gwesty
Gwynedd rWan. Dwi'n cofio eu
henwau yn iawn - Percy Lewis,
Arthur Grossman, Dai Edwards a
Dai Edmunds.

Yn yr hen wyrcws yng
Nghaernarfon y sefydlwyd y Royal
Engineers, ac roeddynt yn arfer
'marchio' i Lanberis. Roeddwn i a
ffrindia i mi, a oedd yn byw yn y
Stryd Fawr, yn arfer gneud te i'r
hogia pan ddaethant yma. WeI,
doeddem ni yn mynd yn ffrindia
hefo nhw, ond doedda' ni? Os oedd
y tywydd yn ffafriol roeddynt wrth
eu bodd yn cael mynd hefo ni i weld
Castell Dolbadam a'r 'waterfall'.
Wedi deud hynna, roedd yma le
sobor 0 ddigalon. Roedd harmer y

"v LLAW SV'N SIGLO'R CRUD ... " Fawr, ac yna aethanr ar }' lawnt 0
flaen y Castle Hotel. Cawsant groeso iawn ...

gan SELWYN PRITCHARDI Llanberis mawr a rhoddodd Mr Ariander Can: 'Baner ein Gwlad' gan Owen
Hughes, R. E. Jones a rhai 0 Jonah Owen.

S. RECRIWTIO YN LLANBERIS A'R CYLCH drigolion yr ardal anerchiad iddyn Canu Penillion: Pte David Richard
nhw. Yroeddrhai 0 fechgynyrysgol jones (14th Battalion)

(1914-1 6) wedi eu trefnu i gymeryd gofal o'r Datganiad gan y Cor Meibion 0 dan
(2) rnilwyr, a'u harwain i'r tai lle'r arweiniad Owen Jonah Owen.

oeddynt iaros. Yna fe aethan iFestri Ar 61ymuno i ganu 'Hen Wlad fy
Wrth geisio crynhoi hanes unrhyw ddigwyddiad Capel Coch lIe roedd swper o'r fath Nhadau' a 'Duw Gadwo'r Brenin'
manteitiol iawn yw cael y wybodaetb 0 lygad y ffynnon orau wedi ei baratoi ar eu cyfer gan aeth pawb adra ar oj noson lawen a

bobl y pentra a chanrnolwyd y wledd hwyliog iawn. Bora dydd Gwener yr
fel petai, h.y, gwrando ar rywun a fu'n dyst i'r yn fawr iawn. Ar 61 hynny aethom oedd cannoedd wedi codi yn fora i
amgylchiadau igyd. Dyna pam y bum mor ffodus igael i gyngerdd yn Ysgol Dolbadarn a weld y sowldiwrs yn cychwyn oddi
sgwrs gyda un cymeriad annwyl iawn 0 Lanberis a llywyddwyd gan Mr Lloyd Williams, yma. Daeth pawb at ei gilydd ar

Glan y Bala, a Uew Tegid yn lawnt y Castle Hotel am hanner awr
gafodd brofiad personol o'r cyfnod helbulus yma. Un arwain. Dywedodd y cadeirydd fod wedi saith yn y bore a
diwrnod brafym mis Ebri1l1993 fe dreullais bnawn difyr 341 wedi ymuno 0 Chwarel chychwynnodd yr hogia i ffwrdd
a gwerthfawr iawn yng nghwmni Mrs Elen Griffith, Dinorwig ae anogodd y bechgyn gyda'r tren a'r lleill yn cerdded.'

ifanc i wneud mwy 0 ymdrech eto ar
Glanffrwd, Stryd Newton, I.laoberis; boneddiges a allai frys gan eu sicrhau (trwy awdurdod Rwy'n ddiolchgar iawn iMrs
rannu profiadau o'r amser yma. Mae ei golwgwedi pallu ei uwch-swyddog fod eu gwaith Griffiths am rannu ei hatgofion.
ers blynyddoedd maith ond mae mjn ar ei meddwl a'i iddyn nhw wedi dod adra'n (1). (!'w barhau)
chof a thrwy gyfrwng ei geiriau hiniallwn laioa chlywed ,....-_Rh_YW_b_eth__ te_b_y_g_i_h_y_n_O_ed_d _

sWn traed y milwyr yn mynd . . •
o gam i gam,
Y gwych a'r gwachul 0 bob lliw a phryd
A phob serchog bwn yn clymu ar bob cefn.

Gadawaf iMrs Griffith ddwud ei stori . . .



Pontrug, Caernarfon
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Richard S. Humphreys
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*Anrhegion Nadolig lu
* 8asgedi Blodau Sych
*Olew Aromatherapi

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

Geraint Ells, Cilgeran. FfOn: Felinheli 670726

BETHEL

Emlyn Hughes; Trysorydd: Idris
Morris; Ysgrifennydd: Delyth
Williams.
Cynhaliwyd gwasanaeth coffa yn

neuadd yr Ysgol. Roedd y
gwasanaeth 0 dan ofal y
Parchedigion Gwynfor Williams ac
W. R. Williams, a chymerwyd rhan
gan blant yr ysgol, sef 1010 Elis,
Owain Sidn Williams, Aled Roberts,
Nora Ostler a Gwenan Jones.
Gosodwyd y dorch ar ran yr ardal

gan Deiniol Williams, a gosodwyd y
croesau gan Nora Ostler, Enlli
Hughes, Bethan Mair Jones, Dylan
Hughes, Bethan Wyn Williams,
Steven Morris, Gwenan Heledd
Jones, Caryl Owen ae 1010 Elis.
Y Cylch Meithrin: Nos Fawrth, 22
Tachwedd, cynhaliwyd Sioe Ffasiwn
Dillad Plant gan gwmni Shwl di Mol
yn y Neuadd. Diolch i bawb am eu
cefnogaeth.
Oisgo Calan GaBaf: Cafwyd disgo
IIwyddiannus iawn yn y Neuadd ar
nos Wener, 28 Hydret, wedi ei
drefnu gan bwyllgor y Neuadd. Y
beirniad oedd Mrs Ann Ifans,
Penisarwaun, BC yr oedd wedi dotio
at safon y cystadlaethau. Mr
lorwerth Williams, y trysorydd, oedd
yng ngofal y disgo. Catwyd
cyfraniad haet iawn gan Mrs Ifans.

Yr enillwyr oedd - dan 4: 1, Zoey;
2, Nicky a Kirsty; 3, Marged. Dan 6:
1, Tarun; 2, Sasha; 3, Dewi. Dan 8:
1, Nia Glyn; 2, Martin; 3, Mark. Dan
11: " Stacey a Sera Louise; 2, Sera
a David; 3, Bethan. Dan 15: 1, Mark;
2, Paul a Kayley; 3, Llion a Tracy.
Nid oedd cystadleuwyr dros 15

oed, ond diolch i Mrs Sioned Ellen
Williams am wisgo' i fyny.

Canlyniad y rwdan/pumkin orau
oedd - 1, Cheryl; 2, Oliver; 3,
Catrin.

Aelodau ttm dertieu y Bedol sydd wedi cyfrannu £50 i Glwb Bro Bethel
tuag at eu cinio Nadolig.

Dymuna'r pwyllgor ddiolch ibawb
am eu eefnogaeth.
Disgo Nadotig: Nos Fercher, 14
Rhagfyr, yn y Neuadd fe gynhelir
Disgo Nadolig a drefnir gan bwyllbor
y Neuadd. Bydd Sion Corn yn ei
grotto yn barod i gyfarfod a phawb
i gael gwybod beth yw eu dymuniad
erbyn y Nadolig eleni.

Cynhelir hefyd gystadleuaeth
tynnu lIun mewn unrhyw gyfrwng ar
y testunau canlynol - dan 4 oed:
'SiOn Corn' neu 'Dyn Eira'. Dan 6
oed: 'Coeden Nadolig'. Dan 8 oed:
'Stori'r Geni'. Dan 10 oed a than 12
oed: 'Gwneud addurn ar gyfer y
Nadolig'. Dowch a'ch gwaith i'r
Neuadd ar ddydd Llun, 12 Rhagfyr,
rhwng 4 a 5 o'r gloch. 8ydd gwobrau
hael i'r enillwyr.
Cynhelir y Disgo i'r plant lIeiat 0 6

tan 8 o'r gloch; ac i blant blwyddyn
6 a hvn 0 8 tan 10 o'r gloch.
Merched y Wawr: Cafwyd noson
ddifyr iawn yng nghwmni Cerid
Mackinnon, Llanrug, yn dangos sut
i wneud addurniadau Nadolig.
Diolchwyd I Mrs Mackinnon gan
Joyce Gaffey.

Cydymdeimlwyd ag Alys Jones yn
ei phrofedigaeth. Dymunwyd
gwellhad buan i John, gwr Elizabeth
Evans, ar 01iddo dreulio cyfnod yn
yr ysbyty. Dymunwyd yn dda i
Myfanwy, merch Mair Jones, ar ei
phriodas.

Enillydd y raffl oedd Meinir Jones
a rhoddwyd y baned gan Ann Elis,
Sheila Roberts a Nora Parry.
Bydd y Cinio Nadolig eleni yn Y

Bistro, Llanberis ar 7 Rhagfyr.
Newyddlon o'r Ysgol

Ddydd lau, 24 Tachwedd,
eynhaliwyd Ffair Lyfrau Iwyddiannus
yn yr Ysgol. Bu prynu brwd drwy'r
dydd ar Iyfrau Cymraeg a Saesneg.

iadau t nifer o'r pentrefwyr oedd yn
aelodau 0 gorau a phartion tu'n
IIwyddiannus yn yr Wy) eleni. Roedd
Stoned Owen, Wenna Williams a
Menna D. Williams yn aelodau 0 G5r
Gwerin John Morris Jones a ddaeth
yn ail yn eu cystadleuaeth. Roedd
Sian Harris a Manon Gwynedd yn
aelodau o'r cor buddugol, COrSeiriol.
Yr Urdd: Erbyn hyn mae 96 0
ieuenctid y pentref wedi ymaelodi a'r
gangen Urdd leol ac mae rhaglen am
y tymor wedi ei threfnu t bob oedran.

Mae'r aelodau ieuengaf wedi caeI
noson 0 g~mau parashiwt, a noson
o g~mau, ac fe fydd y tymor yn
gorffen gyda disgo ar 1 Rhagfyr.
Cafodd yr aelodau hVn, sef dros

12 oed, eu cyfarfod cyntaf ar nos
Wener, 21 Hydref, gyda Helfa
Drysor 0 gwmpas Gelli Gyffwrdd, a
lIuniaeth ysgafn i ddiJyn. Nos Wener,
18 Tachwedd, bu'r aelodau yn
sglefrio yng Nglannau Dyfrdwy.
Dyma'r flwyddyn gyntaf i Aelwyd
gael ei ffurfio ym Methel i rai dros 12
oed, a diolch i Wendy a Jim Ostler
a Gwen a Gareth Jams am fod yn
arweinyddion.

Bu nifer 0 aelodau'r gangen 0
gwmpas y pentref yn ystod gwyliau
hanner tymor yn casglu 0 dV i dV er
budd yr Urdd. Ynghyd a'r casgliad a
wnaed ar y stryd yng Nghaernarfon
fe drosglwyddwyd £ 128.33 i
Gronfa'r Sir gan gangen Bethel.
Dymuna'r pwyllgor ddiolch i bawb,
yn blant a rhieru, am roi o'u hamser.

Bu nifer hefyd o'r Adran yn
cymryd rhan mewn dwy gala nofio
ym Mangor yn ddiweddar. Ceir
hanes y cystadlu yn y rhifyn nesaf
o'r Eco.
Enlllwyr gwobrau Clwb 200 y
Neuadd am fis Hydref - £20: Jean
Hughes, Nefyn (83); £10: Mary
Evans, Swyn Eryri (79); £5 yr un:
Ruth Jones, 9 Y Dd51 (158); Mona
Williams, 9 Bro Rhos (175); Brian
Williams, Cefn-y-gwynt (114J; Wyn
Evans, Parciau Rhos (194); Eirlys
Sharpe, Ael-y-bryn (77); Maldwyn
Hughes, 27 Bro Rhos (177); Dafydd
Williams, Hatod (30); Eunice Roberts
4 Y Rhos (218). Diolch i bawb am eu
cefnogaeth.
Pwyllgor y Gofeb: Cynhaliwyd
pwyllgor y Gofeb yn yr Ysgol ar nos
Fercher, 2 Tachwedd. Penodwyd y
canlynol yn swyddogion - Llywydd:
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Dim un dasg ,hy fychan
Dim un dasg 'hy taw,

Diolchiadau:
Dymuna Mrs Eirianwen Pritchard,

1 Bro Rhos, Bethel, ddioleh i'w
ffrindiau, eymdogion a'r teulu am y
nifer fawr 0 gardiau ac anrhegion a
dderbyniodd ar achlysur dathlu ei
phen-blwydd yn 80 oed.

Dymuna Myfanwy a Geraint
Harper, Fferm TV Newydd,
Llandegai, ddioleh i'w teulu a
ffrindiau am yr holl anrhegion,
cardiau a'r dymuniadau da a
dderbyniwyd ar aehlysur eu priodas.

Dymuna Llinos Angharad Morris
ddiolch 0 galon i'w ffrindiau a
phernasau 011 am y eardiau a'r
anrhegion a dderbyniodd ar ddathlu
ei phen-blwydd yn 18 oed.
Oymuniadau Oa:

Llongyfarehiadau a dymuniadau
gorau i Miss Lea Thomas, Rhos-Ian,
ar ddathlu ei phen-blwydd yn 80 oed
ar Dachwedd 9fed.

Llongyfarchiadau i Myfanwy a
Geraint Harper, Fferm TV Newydd,
Llandegai, ar achlysur eu priodas.
Dymuniadau gorau i'r ddau yn eu
bywyd priodasol.
Uongyfarchiadau:

Llongyfarchiadau i Gwen Jones,
Faehel1, ar ennill ei gradd mewn
nyrsio. Dymuniadau gorau iddi hefyd
yn ei swydd newydd yn Ysbyty Bron
y Garth, Penrhyndeudraeth.

Llongyfarchiadau i Meic
Roberts, 26 Y Dd61,ar ei Iwyddiant
yn diweddar pan ddaeth yn uehaf
drwy Gymru mewn arholiad ym
maes cyfrifiadureg.
Cydymdeimlo:

Ar 2 Tachwedd yn sydyn yn ei
chartref bu farw Mrs Maggie Owen,
12 Tan-y-cae. Symudodd Mrs Owen
a'i diweddar wr i Fethel yn 1973
wedi iddynt dreulio cyfnod hir yn
cadw siop yn Llanberis. Estynnir ein
cydymdeimlad i'r teulu yn eu
profedigaeth.

Ddydd lau, 3 Tachwedd, yn
Ysbyty Gwynedd bu farw Mr Hywel
Roberts, Penrhos. Bu Mr Roberts yn
gaeth i gadair olwyn ers '969 pan
anafodd ei gefn mewn damwain
wrth ei waith yn y goedwig ym
Meddgelert. Er ei holl anhawsterau
roedd yn rhadlon a phob amser yn
barod ei sgwrs. Estynnir pob cyd
ymdeimlad i Mrs Roberts a'r teulu yn
eu profedigaeth.
Yr tJiyl Gerdd Oant: Llongyfarch-

Camera yng ngofal Richard u. Jones, 5 Y Odcl. Fton: (0248) 670115



•

9

Camelot,
PENISARWAUN

Ff6n: Llanberis 871144

.1I JrnDJl 1I

Am bob math 0
WYDR wedi'i

DORRI, DDANFON
NEU EI 050D.
cysylltwch a
arr 3
GI:~SS

Ar Agor
9-7pm

9-5pm Sadwrn
Ar Gau

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

GLANHAU CARPEDI GYDA STIMVAK

Ffon/ffacs: 650291

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

NFA R

Rhai o'r cystadleuwyr ieuengaf yn barod am lawl

cant well hwyl y tro nesafl
Cafwyd noson ddifyr hefyd yng

nghwmni y Parchg W. R. Williams,
Y FelinheJi, a soniai am hen bethau
awnaeth ef eu darganfod, megis hen
ehwiban cwn defaid.

Cynhaliwyd noson 0 ehwarae pwl
a dartian yn Y Bedol a mwynhaodd
pawb eu hunain. Buom hefyd yn
ehwarae Gyrfa Chwist 0 dan
arweiniad Mrs Menna Wyn Thomas.
Dioleh iddi hithau am baratoi noson
Iwyddiannus ae am ddysgu rhai
ohonom sut i ehwarae ehwist!
Alwyn ddaeth yn gyntaf ymysg yr
hogia a Carolyn ymysg y genethod.
Diolch i'r rheini a roddodd wobrau.
Cafwyd ewis hefyd 0 dan ofal
Gareth Huws, trefnydd sirol y
elybiau; a noson pan fu Mrs Sian
Hughes, atom i siarad am ei gwaith
fel nyrs ae am ieehyd.
Hyd yn hyn bu'r hogiau yn

IIwyddiannus iawn yng nghystad
laethau Clybiau Ffermwyr leuaine
Eryri ae wedi dod a bri i'r Clwb.
Enillodd yr hogiau y gystadleuaeth
codi ffens, a gynhaliwyd hyd oehr

PSfhad er duds/en 11

Cfwb Ffermwyr leuainc: Hoffem ni a
chyn-aelodau'r Clwb ddiolch 0 galon
i Myfanwy Harper - Mytanwy
Jones, Glan Gors gynt - am fod yn
arweinydd weithgar a ffyddlon am
rai blynyddoedd. Trueni oedd derbyn
el hymddiswyddiad. Bydd coiled
fawr ar ei hOI.
Bellach rydym wedi ethol dau

arweinydd arall, sef Glyn Thomas,
Tan-y-dderwen, Llanddeiniolen, a
Gwyneth Jones, Y Faehell, Seion.
Dymunwn bob Iwe iddyntl
Ers i'r Clwb ail-ddeehrau mae dau

aelod wedi priod (nid a'i gil'y'ddl), sef
Tudur gyda Ffion Wynne Owen 0
Garndolbenmaen; a Myfanwy gyda
Geraint Harper 0 Fethesda.
Dymunwn bob hapusrwydd iddynt a
ehroeso i Ffion i'r Clwb Ffermwyr
leuaine.
Mae'r Clwb wedi bod yn eyfarfod

ers deehrau mis Hydref ae rydym
wedi mwynhau noswerthiau difyr. I
ddechrau fe drefnwyd Helfa Drysor
gan Myfanwy a Bethan a diolchwn
iddynt am Helfa Drysor Iwyddiannus.
Arwel a'i griw a ddaeth yn gytaf; ac
Ellen a Sicn yn olaf - gobeithio y

Y gynu"eidfa'n mwynhau gweithgareddau'r eisteddfod.

(Richard a Meirwen
Williams)

Ffon: C'fon 672790
Ar agor bob dydd
0'r wythnos at eich

gwasanaeth
Nidoes unrhyw dol am
ddanfon archeb rch

cartref yn ardal Llanrug

V STORFA
LLANRUG

Y dawnswyr disgo buddugol.

•

,
I

,

(

En/Ii Haf Huws a Llinos Mair Williams, prif lenorion oed ysgol gynradd
ae uwehradd.

•

mynd a' r plant i weld pantomeim a
berfformir gan Goleg Menai, Bangor,
yn Theatr Seilo, Caernarfon.
Eisteddfod Bentref Bethel a'r Cylch:
Cafwyd Eisteddfod Iwyddiannus
iawn eto eleni gyda chystadlu brwd
o safon uehel ar y nos lau ae ar y nos
Wener.

Ar y nos lau cafwyd eystadlaethau
dawnsio gyda Mr Goronwy Jones yn
arwain y gweithgareddau a Mr
Gareth Jams, Y Felinheli, vn
beirniadu.

Nos Wener y beirniaid oedd -
Cerdd: Elen ap Robert, Y Felinheli;
llefaru a ll~n: Esyllt Maelor, Morfa
Nefyn; Celf: Mrs Pat Jones,
Brynrefail a Mr Alan Ginsberg,
Bethel; gyda Manon Gwynedd a Mrs
Glenys Griffith yn eyfeilio. Yr
arweinyddion oedd Geraint Elisa Mrs
Mair Read.
Ceir rhestr y canlyniadau yn yr

atodiad arbennig am eisteddfodau
bro'r Eeo yn y rhifyn nesaf.

Ddydd Mawrth, 22 Taehwedd,
cynhaliwyd 'Dydd Plant Mewn
Angen'. Daeth y plant i'r Ysgol
mewn gwisg ffansi a gwerthwyd
cacennau, fideos, dewis enw i'r tedi,
a phrynhawn 0 gwis yn yr Adran lau,
ynghyd ag amryw 0 bethau eraill.
Roedd casgliad y diwrnod dros
£200. Cyhoeddir y ffigwr a
drosglwyddwyd i 'Blant Mewn
Angen yn y rhityn nesaf.
Ffair Nadolig: Bwriedir eynnal Ffair
Nadolig ar nosWener, 9 Rhagtyr, am
6.30 o'r gloch. Mae'r toeynnau raffl
eisoes wedl eu dosbarthu. Ar y
noson bydd stondinau amrywiol i'w
cael, as oes gennych unrhyw beth
(dim dillad) i'w werthu yna
cysylltwch ag unrhyw aelod o'r
pwyllgor neu staff yr Ygol. Yn ystod
y noson gobeithir trefnu ocsiwn 0
bethau a addewidwyd gan rieni.
Cofiweh gefnogi'r fenter newydd
hon.
Pantomeim NadoliQ: Eleni bwriedir

f:.



gweld Glyn Morris - gynt 0
lynwood, Alit Goch, Cwm-y-glo -
yn siarad ar y rhaglen 'Heno' ar S4C
yn ddiweddar .

Mae Glyn yn byw yn Florida ers
rhai blynyddoedd beUachac roedd yn
siarad am y lIong-ofod ddiwethaf yn
gadael Canolfan Of ad Kennedy a
soniodd hefyd am ei dermladau pan
welodd y drychineb pan ffrwydrodd
llonq-o tod gan wasgaru yn
dameidiau bychain rai blynyddoedd
yn 61.

Mae Glyn yn frawd i Betty, Plas
Coch, Llanberis; Enid o'r Groeslon;
a Cecil 0 Dal-y-sarn.
Adran yr Urdd Cwm-y-glo: Ers y
rhifyn diwethaf o'r Eco fe fu pum
cyfarfod o'r gangen.

24 Hydref, cawsom noson 0
straeon yng nghwmni Mr leuan Wyn,
Bethesda. Adroddodd dair stori
ddiddorol iawn wrth y plant ac
roeddynt wedi eu swyno yn
gwrando arno. Oiolchodd Keith iddo
ar ran yr aelodau.

31 Hydref, cynhaliwyd disgo a
chystadleuaeth gwisg ffans: a
gwneud lantern. Diolch i Mr Lockett
am fod yng ngofal y gerddoriaeth ac
i Mrs Bethanne Williams am
feirniadu. Yr enillwyr oedd - Ysgol
Feithrin: 1. Leon; 2, Jack; 3,
Rebecca. BI 0: 1, Stephanie; 2,
Michaela; 3, Victoria a Nathan.
BI. 1 a 2; 1, June; 2, Drew; 3, Leigh.
BI. 3 a 4: 1, Susie; 2, Karl; 3, John.
BI. 5 a 6: 1, Karrah; 2, Darren; 3,
Michael. Gwneud lantern: 1,
Rebecca (Babanod) a Keith (lau).
7 Tachwedd, ar wahoddiad

cangen yr Urdd Ysgol Llanrug, aeth
yr aelodau I noson 0 dan gwyllt yn
eu cwmni. Diolch am y croeso, y
cwn poeth a'r wledd i'r lIygaid.

14 Tachwedd, daeth WPC Eirlys
Jones 0 dim Heddlu Seiont i sgwrsio
am ei gwalth. Mwynhawyd y noson
yn fawr, ac fe gafwyd cryn hwyl
wrth weld ambell un wedi ei ddal
mewn gefynnau lIaw. Diolch byth
bod ganddi oriadl Dylan Griffith
ddiolchodd i MIss Jones ar ran y
gangen.

21 Tachwedd, roedd Mrs Jennifer
Roberts, Bethel, wedi trefnu noson
a g~mau amrywiol. Bu pawb yn
brysur yn chwarae a phawb yn
chwys domen. Diolchodd Arwyn
Jones i Mrs Roberts am noson
hwyliog.

Diolch 0 galon i bawb fu'n casglu
at yr Urdd 0 amgylch Cwm-y-glo ac
yng Nghaernarfon ar ddydd baneri.
Casglwyd bron i £39.

Gwellhad Buan: Dymunwn wellhad
IIwyr a buan i Christian, mab bach
Einona a Dino Bellini, 1 Rhes Bryn,
a fu'n Ysbyty Gwynedd yn
ddiweddar.
Undeb y Mamau: Cynhaliwyd y
cyfarfod blynyddol yn Hafan Elan,
Llanrug, nos Lun, 7 Tachwedd.
Dechreuwyd y cyfarfod gyda
gwasanaeth byr.

Darllenwyd cofnodion o'r pwyUgor
a gynhaliwyd ar 1 Tachwedd 1993
a phasiwyd eu bod yn gywir.
Cafwyd adroddiad gan y trysorydd,
Mrs Gwyneth Roberts. Etholwyd y
swyddogion canlynol am 1994-95
- Aelod Cofrestru: Mrs M. Latham;
Is-Iywydd: Mrs E.Taylor; Trysorydd:
Mrs J. Ransom; Ysgrifennydd: Mrs
H. Orritt; Is-ysgrifennydd: Mrs V.
Jones; Ymwelydd a'r Cleifion: Mrs
E Taylor a Mrs D. Jones. Yr oedd
dwy aelod yn ymddeol, sef Mrs E.
Taylor a'r Trysorydd Mrs G. Roberts.
Cyflwynwyd bocs 0 siocled i Mrs
Taylor a phlantuqvn cactws i Mrs
Roberts. Cafwyd adroddiad gan Mrs
Taylor am y cyfarfodydd a
gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn.

Bydd Gwasanaeth Carolau yn cael
el gynnal yn Hafan Elan ar nos Lun,
12 Rhagfyr. Bydd croeso cynnes j
bawb. Yn gofalu am y lIuniaeth
roedd aelodau Cwm-y-glo, a
diolchwvd iddynt gan Mrs E. Taylor.
Rhoddwyd y raffl gan Mrs M.
Roberts ac te'i henillwyd gan mrs S.
Birbeck. Terfynwyd y cyfarfod gyda
gweddi.
Gwesty'r Friesan: Nos Wener, 18
Tachwedd, fe drosglwyddwyd, gan
Mrs Margaret Parry, £950 i Apel
Stephen Price Jones 0 Lanrug. Fe
gasglwyd yr anan drwy gynnal y
cwis, a chymeriadau Ileal yn noddi
eu hunain i wneud pethau byth
gofiadwy, ac hefyd drwy haeltoru
ambell i wr busnes neu ddau yn yr
ardal. Ar ran y pwyllgor ap~1 fe
ddatganwyd diolch gan MIss
Christine Pitts a Mrs Eirwen Ayling.
Cwis: Bydd dau gwis yn cael eu
cynnal cyn y Nadolig, sef ar
nosweithau Gwener 2 a 16 Rhagfyr,
pryd y bydd cyfle i'r cystadleuwyr
enrnll ychydig 0 anan cyn y Nadoligl
N.S.P .C.C.: Ddydd Gwener, 18
Tachwedd fe gyflwynodd plant
Ysgol Gymuned y pentref y swm 0
£50 i'r adran newydd sbon, sef
Cwm-Demiol. sydd yn cynnwys
pentrefi Cwm-y-glo a Deinloten fydd
yn cydweithio er mwyn plant mewn
angen. Diolch 0 galon i blant Ysgol
Cwm-y-glo am eu hymdrechion.
Ymddangos ar y Teledu: Pleser oedd

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

Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. FfOn: 872275

CWM-Y-GLO

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i bawb.
A

Croesewir cyfeillion hen a newydd dros yr Wyl.

•
rrcesan ---(Snowdon Hotel)41111111

-Y-GLO
Llanberis 870289

Dymuna Maldwyn a Margaret

es 'r

GORSAF BETROL
LONDON GARAGE

C -Y- LO
l~ Ffon: Llanberis 872046

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd

Oda i bawb

AM BETROL, DIESEL,
Burmah OLEW AC AMRYFAL Burmah

ANGHENION MODURO

•
'{ G\..O

I\.C~I .s s1
c.~r ue~\

O~~ \'3{\G \0(\', \,.: HEFYD YMc\l'lS ~ MECWS PEN Y BRYN~€ LLANBERIS Ff6n: Llanberis 870268
70 STRYD LLYN CAERNARFON Ff6n: 5526

TRIN GWALLT YN EICH CARTREF
Ffoniwch 831344 i drefnu amser

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a
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CWMYGLO
Fton: Llanberis 870234

Arbenigwyr mewn tiwnio moduron
M.O.T.

Hoffem ddiolch am eich cefnogaeth yn ystod y
flwyddyn a dymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn

Newydd Dda i chwi 011

MODURDV
oon ara e

GWERTHWR MODURON A PHARTIAU

•

Mae Joan a Charles Ware
SWVDDFA'R POST
a Stordy Cwm-y-Glo

Ffon: 870242
yn dymuno Nadolig
Llawen a Blwyddyn

· ,.~ Newydd Oda j'w
, / holl gwsmeriaid

Parhad 0 duda/en 9
Lon Eifion ar bnawn Sadwrn glawog Cynhaliwyd cystadlaethau barnu
iawn, sef 22 Hydref. wyn ar fferm Pant Elthinog, Pen-v-
Cynhaliwyd cystadlaethau barnu gr08s, ar bnawn Sadwrn, 29 Hydref.

biff yng Nglynllifon ar fore Sadwrn, Daeth Huw yn ail am farnu 0 dan 18
29 Hydref. Fe daeth Huw yn a Tudur yn ail am farnu 0 dan 21. Fe
drydydd am famu 0 dan 18 oed; a ddaeth Aled yn fuddugol am farnu 0
hefyd Tudur am farnu 0 dan 21 oed. dan 26. Ar y cyfan bu'r Clwb yn
Enillodd Aled y gystadleueth am gydradd ail yn Adran lau'r gystad-
farnu 0 dan 26, a daeth Eurwyn yn leuaeth ac yn gyntaf yn yr Adran
drydydd. Ar y cyfan cawsom y HYn. Oerbyniasom Gwpan Teulu
drydedd safle yn Adran lau'r cvstad- Lloyd Jones, Pengwern, am farnu'r
laethau a'r satle cyntaf yn yr Adran wyn. Llongyfarchiadau i'r aelodau a
HYn. Llongyfarchiadau i'r cystad- gymerodd ran.
leuwyr a diolch i Ffion Jones am Bydd mwy 0 hanes anturiaethau'r
baratoi paned i'r beirniadl Clwb yn y rhifyn nesaf o'r Ecol

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

Diolch: Dymuna Mr a Mrs Gwyndaf
Pritchard, Glyn Afon, ddiolch yn
gynnes iawn i bawb am y cardiau a'r
anrhegion a phob galwad ff6n a
dderbyniasant i ddymuno adferiad
buan i Clair eu merch fach a gyfarlu
a damwain ar y ffordd adref o'r ysgol
yn ddiweddar. Dymunant ddiolch
hefyd i staff Ysbyty Gwynedd am
bob gofal. Da yw deall fod Clarr
erbyn hyn gartref ac yn gwella'n
foddhaol.
Croeso: Estynnir croeso i deulu arall
sydd wedi symud i fyw yn
ddiweddar i stad Erw Nant.
Gobeithio y bydd Tony a Janet
Pepper a'u dwy ferch, Catrin a
Sarah, yn cartrefu yn ein plith yn eu
cartref newydd 'Cynefin'.
Cofion: Anfonir cofion cynnes at rai
o drigolion y pentref fu'n derbyn
triniaethau mewn ysbytai yn
ddiweddar. Bu Mrs Jennie Angharad
Roberts, 2 Ffrwd Madog, am gyfnod
byr yn Ysbyty Gwynedd yn ogystal
a Mrs Hannah Jane Jones, 7 Trem
Eilian, a derbyniodd hithau yn
ddiweddarach driniaeth yn Ysbyty
Gobowen. Da yw deall fod Mrs Anita
Long, Tan yr Onnen yn gwella'n
foddhaol erbyn hyn yn dilyn
damwain gan achosi anat dost i'w
choes.
Gwasanaeth Diolchgarwch:
Cynhaliwyd oedfa 0 ddiolch yng
Nghapel M.C. Brynrefail fore Sui,
Hydref 23ain. Llywyddwyd gan Mr
Gwyn Hefin Jones a chymerwyd
rhan gan Mr R. W. Evans, Mrs J. A.
Roberts, MISS Einir Gwyn, Mrs
Jennie Hughes, Mrs Itanwy Jones,
Mrs L. P. Roberts-Williams a Mrs
Betty Owen.

r--
,__ BRYNREFAIL..._
Mrs Lowri Prys Roberts-Williams
Godre'r Coed. FfOn: 870580

mewn prynhawn 0 chwaraeon.
Cawsant gyfle I chwarae rygbi, pel
droed a hoci. Roedd pawb wedi
mwynhau eu hunain ae mae'r plant
yn edrych ymlaen at brynhawn
cyffelyb tua mis Mawrth. Diolch y
tro hwn i Mr Rhys ap Elwyn, Ysgol
Oolbadarn, am wneud y trefnladau.

Edrychwn ymlaen yn awr am
weithgareddau y Nadolig. Cynhelir
Bingo Nadolig 0 dan nawdd
Cymdeithas Rhieni/Athrawoh yr
Ysgol ar nos Wener, Rhagfyr 2il

Bydd Cyngerdd yr Ysgol ar 13
Rhagfyr, a bydd croeso i chwi
bentrefwyr i ymuno gyda ni.
Yna, goeithir mynd 0 gwmpas y

pentref i ganu carolau ar nos lau, 15
Rhagfyr. Byddwn yn gorffen yn
nhafarn y Fricsan gyda noson 0
gawl. Unwaith eto, hoffem eich
cefnogaeth a'ch cymorth gyda'r
plant a'r canu.
Diolchiadau:

Dymuna Mrs Megan Pritchard,
Bryn Difyr, ddiolch 0 galon i'r teulu,
ffrindiau a chymdogion, am Y 10...- _

cardrau, anrhegion, blodau a
galwadau ff6n tra bu yn yr ysbyty yn
ddiweddar. Diolch yn fawr iawn.

Dymuna teulu y ddiweddar Beryl
Parry, 1 Hafan Elan, Llanrug (gynt 0
061 Afon, Cwm-y-glo), ddatgan eu
diolch am bob arwydd 0 gyd
ymdeimlad a ddangoswyd iddynt yn
eu protedtqaeth. Diolchir hefyd am
y rhoddion a dderbyniwyd er cot
tuag at Ward Glyder yn Ysbyty
Gwynedd.

Newyddion 0 Ysgol Cwm-y-glo:
Anfonwn ein cvfarchion at Clair
Pritchard, BI. 3, a gafodd ddamwain
yn ddiweddar. Torrodd Clair ei choes
a threuliodd rai dyddiau yn Ysbyty
Gwynedd. Rydym yn falch iawn ei
bod vn gwella yn dda ond ni fydd yn
01 yn yr ysgol am beth amser eto.
Dalia i wenu Clair I
Rydym fel ysgol yn gofidio'n arw

fod Clwb Pobl y Cwm wedi dod i
ben. Mae chwith mawr ar 01 y criw
o gyfeillion oedd yn arler cyfarfod
yma bob yn ail bnawn dydd lau. Eto,
roeddem yn falch iawn 0 weld
cymaint ohonynt yn y Gwasanaeth
Diolchgarwch. Bydd croeso iddynt
alw i'n gweld unrhyw amser er
mwyn cadw'r cysylltiad pwysig a
gwerthfawr fu rhyngddynt a phlant
yr ysgol ar hyd y blynyddoedd.
Dymunwn y gorau i bob un ohonoch.
Carem ddiolch yn ddiffuant i chwi

am eich dymuniad i gyflwyno'r arian
oedd yng nghyfrifon y gymde,thas i
gronfa Ysgol Cwm-y-glo. Diolch
hefyd i Mrs Glenys Pritchard am
gyflwyno coed en Nadolig ae
addurniadau i'r plant.

Mae Miss Llinos Fretwell yn
cynorthwyo yn nosbarth y Babanod
yn ail wythnos y tymor hwn. Mae
hyn yn rhan o'i ehwrs NNEB yng
Ngholeg Gwynedd. Gobeithio ei bod
yn mwynhau ei chyfnod gyda ni.
Gobeithiwn hefyd fod Mrs Hilda

Orritt, em cogyddes, yn lIawer gwell
erbyn hyn. Carem ddiolch i Miss
Meirwen Jones am lenwi'r bwlch yn
ystod ei habsenoldeb.

Diolch i bawb gyfrannodd at yr
NSPCC yn y Gwasanaeth Diolch
garwch elenl. Cyflwynwyd siec 0
£50 i'r trysorydd, Mrs Vera Price,
Cwm-y-glo. Hwn oedd y cyfraniad
cyntaf i gangen Cwm-Deiniol, sef
cangen newydd sbon or
gymdeithas.

Bu Mr Robin Jones yn yr ysgol
gyda phlant yr Adran lau yn trafod
ei walth gyda Chymdeithas y Deillion
yng Ngogledd Cymru. Dangosodd
nifer 0 adnoddau gwerthfawr sydd
ar gael i hwyluso bywyd y dall.
Diolchwyd iddo am y sgwrs
ddiddorol gan Clair Pritchard.

Eto, fel rhan 0 waith tymor y plant
hyn ar Gyfathrebu, cafwyd
ymweliad gan y Parchg John
Pritchard, Llanberis. Bu'n trafod
symbolau erefyddol, gan ganol
bwyntio ar ddwy ddefod bwysig
bywyd y Cristion, sef Gwasanaeth
y Bedydd 8 Sacrament y Swper Olaf.
Treuliwyd awr dawel a hynod
werthfawr a diddorol yn ei gwmni a
diolchwyd iddo gan Carys Jones.

Estynnwn ein cydymdeimlad I Mrs
Rhian Jones, yr ofalwraig, a'i theulu.
Collodd ei modryb oedd yn byw yn
Ro-wen, sef chwaer Mrs Owen,
Glvndwr.
Aeth gwobr gyntaf Clwb yr Ysgol

am fis Hydref i Mrs Ceri Hughes,
Uanrug, gyda'r ail wobr yn mynd i Mr
John Pritchard 0 Lanrug.

Yn ystod y mis diwethaf aeth plant
yr Adran lau draw i Lanrug 1 ymweld
a'r Uned Hybu lechyd yng Nghymru.
Roedd yn brofiad gwefreiddiol cael
bod yng nghwmni Miss Teresa
Owen am y prynhawn. Uwyddodd i
gyflwyno swmp 0 wybodaeth, gyda
chymorth technoleg anturus a
Harold y jiraff, yn hynod Iwyddian
nus ae mae i'w lIongyfarch am ei
dawn a'i brwdfrydedd. Oiolch yn
fawr i Mr RobinWilliams, y prifathro,
am roi gwahoddiad i ni yno.
Cafodd BI. 5 a 6 gyfle i ymuno a

phlant eraill yn Nhalgylch Brynrefail

RHAGOR 0 NEWYDDION BETHEL
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Diolch am eich cefnogaeth yn vstod y flwyddyn

(Ffon: Llanberis 870287)
DEINIOLEN

T• .T
.~ . ~ PENLAN, GALLTYFOEL,
~~~~ DEINIOLEN
~ ::::"'~/~:..:~:~·~.:·~ Ffon: Llanberis 872288
DIOLCH AM EICH CEFNOGAETH

YN YSTOD Y FLWYDDYN

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN
NEWYDD DDA J SAWS 0001 WRTH

NADOllG llAWEN A BlWYDDYN NEWYDD DDA
I HOll DDARlLENWYR ECQ'R WYDDFA

oddi wrth
bawb yn

Cwrw Blasus -
chwerw ar ei orau

Stryd Newydd
DEINIOLEN
Ffon: 870171
Oiolch am bob cefnogaeth
drwy gydol y flwyddyn

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Oda oddi wrth

Edgar air holl staff

Ffon: Llanberis 870048 LATE
SHOP

DEI N

Go
Dymuna DAFYDD
GWENLLI A STAFF

YTAR
BULL INN
DEINIOLEN
Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd
Dda i gwsmeriaid a

chyfeillion all

AR AGOR
Llun-Gwener 8.30am-1 Opm

Sdawrn sam-topm
Sui 10am-9pm

Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd

odd; wrth
JOHN ROBERTS

A'R STAFF
WELLINGTON

INN
Deiniolen

Ffon: llanberis 870227

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

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

Petrol. Disel. Nwy Calor. Glo • Cylchgronnau
Papurau Newydd • Cardiau Penblwydd
Wyau • Nwyddau Groser • Melysion

Diolch am eich cefnogaeth drwy'r flwyddyn

CYFARCHION Y TYMOR
A'R DYMUNIADAU

GORAU AM Y FLWYDDYN
NEWYDD
oddi wrth

GWYN OLIVER JONES

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Oda

i bawb oddi wrth
BILL, LIZ a FIONA

SWVDDFA'R
POST

DEINIOLEN
Ffon: Llanberis 870283

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

NGORSAF BETROL

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Oda i chwi all

GWASANAETHAU
TELEDU
Ffon: Llanberis 870545

•

DEINIOLENSHA
•NOCyfarchion

Nadolig
D
E
I
N
I
o
L~~~E

N

YJI. YJ. d·g. g. :g.p. -,;.
h. Nadolig Llawen a lIE
!'l Blwyddyn Newydd Oda ~
~ oddi wrth ~

~ IEUAN ~
~ WILLIAMS ~

.. Llanberis 870484 .~ * Bysus 0 12 i 53 sedd ~~* Teithiau Lleol a ~
. Thramor .~ * Gwaith Contract ~~ * Teler.au arbennig i ~
ti bensiynwyr, myfyrwyr ~
~ a phlant ysgol ~
'Q.'P..P..Q..d.'P.'P..d. ~ ~~~~~~~~~~~~==



13

Mynedlad:
Odolion 30e Plant 10c

BYDD SION CORN YN GAlW I

NOS WENER, 2 RHAGFYR
YN Y GANOLFAN, DEINIOLEN

am 7 o'r gloch

FFAIR NADOLIG
PLAID CYMRU

Lyndsey Vaughan.

Mro'r Frogwy yn Llangefni.
Uongyfarchiadau I Ffion Medi Jones
am ennill y wobr gyntaf ar yr unawd
dan bedair oed, ac i Elfed Morgan
Morris am ennill dwy wobr gyntaf,
ar yr unawd alaw wenn a'r cerdd
dant 12 oed, ac am ennill cwpan yr
ymgais orau yn Eisteddfod Gwaun
Gynfi.
Ar y Radio: Roedd yn dda clywed
pedwar 0 bobl Dsmlolen yn siarad ar
y rhaglen "Coes 61 mam-gu" yn
ddiweddar. Bu'r cyflwynydd, Arwyn
Davies, yn siarad a Miss Margaret E.
Jones, Mrs Dilys Pritchard, Mr leuan
Morris, a Mr Ellis Wyn Williams.
Diolchiadau:

Dymuna plant y ddiweddar
Ceinwen Evans, Plas Pengwaith,
gynt 0 12 Hafod Olau, ddrolch i'r
teulu, cymdogion a ffrindiau am y lIu
o gardiau, rhoddion, blodau, a'r
galwadau ffOn a dderbyniwyd ar yr
achlysur trist 0 golli mam annwy!.
Diolch hefyd i staff Plas Pengwaith
a staff Meddygfa Llanberis.

Dymuna Elena, 14 Hafod Olau,
ddiolch yn fawr iawn i berthnasau,
ffrindiau a chymdogion am yr
anrhegion a'r cardiau a dderbyniodd
ar ddathlu ei phen-blwydd yn 18
oed.

Dymuna Mrs Eurgain Eames, Bryn
Menai, Llanwnda, a'r teulu 011,
ddiolch 0 galon am bob arwydd 0
gydymdeimlad a ddangoswyd tuag
atynt yn eu profedigaeth lem.

Dymuna Mrs Peris IEvans, 5 Hafod
Oleu, ddiolch i'w theulu a'i ffrindiau
am y cardrau a'r anrhegion a
dderbyniodd ar achlysur dathlu el
phen-blwydd yn ystod mis Hydref.

Er yr helbul i gyd a chymaint 0 strach
Roedd Alun yn falch ei fod yn fyw ae yn iach.
Felly, rhag creu ffwdan a gwneud i bawb boeni -
Aros yn ty fyddai orau ar 01 iddi nosi.

A dyna lIe'r oedd Hughie Jos ar ei ora'
Yn Eglwys Crist yn mwynhau yr oedfa
Ac yn gwbod dim 0 helynt y ffonio
Na bod Alun a'r teulu yn poeni amdano.

Ar ddrws y ty bu yn curo a churo
Ac edryeh drwy'r ffenast, mewn gobaith o'i weld o.
Lie gallai fod oedd y ewestiwn gan bawb -
Ond dim ond un lie oedd ar y Sui i'r brawd.

Ei deulu 0 bell oedd wedi ei ffonio
Ond methu cael ateb er trio a thrio.
Cysylltu ag Alun oedd eu hymdrech nesa'
Ac aeth yntau ar frys i fyny i'r pentra'.

'Ydi Hughie JOs yma?' meddai'n "awn ffwdan,
'Wei! ydi, mae 0' atebodd y Wardan,
'Damia fo wir,' meddai'r cyfaill mewn syndod,
'Ond peth rhyfedd na fuasai 'di gadael im wybod.'

METHU MADDAU I GLOCH Y LLAN
Nos Sui, Tachwedd 20, 1994

Roedd y gynulleidfa'n cyd-ddarllen o'r Salma'
Pan gurwyd ar ddrws yr Eglwys nos Sui dwytha'
Alun Wyn oedd yno mewn dipyn 0 'fix'
Ar oj cael galwad sydyn i 'number six'.

Mr Dei Morris Jones.
Llongyfarchiadau i Mr Dei Morris

Jones, 8 Bro Deiniol, a ddathlodd ei
ben-blwydd yn 92 oed ym mis
Tachwedd. Mae'n dda ei weld yn
edrych mor dda.
Mynwent Eglwys Crist, Llan
dlnorwig: Ers rhai blynyddoedd
bellach mae'n wybyddus i ardalwyr
fod gwlybaniaeth yn y fynwent wedi
achosi cryn boendod i ni fel Cyngor
Eglwysig, ac wedi bod yn loes I lawer
teulu o'r fro sydd ag anwyliaid wedi
eu rhot i ortfwys yno. Pendertynodd
y Cyngor Eglwysig symud ymlaen i
wella'r sefyllfa ac fe wanwvd holl
arian Cronfa'r Fynwent i'r diben
hwn. Agorwyd traeniau newydd i

droi'r dwr ymaith a sychu'r arwyneb.
Serch hynny mae cyfran helaeth

0' r gost, ynghyd § chostau
cyffredinol cynnal a chadw am y
blynyddoedd sydd i ddod, yn dal i'n
hwynebu. Felly, ertyniwn yn daer
arnoch fel ardalwyr am gymorth yn
yr achos teilwng hwn.

Gellwch roi eich cyfraniadau i'r
Wardeiniaid, sef Mrs J. Williams a
Mrs E. Roberts, Rhydfadog, neu i'r
Trysorydd, Mr Brian Price.

Dymunwn fanteisio ar y cyfle i
ddiolch am y cymorth parod a'r
cyfraniadau a dderbyniwyd yn y
gorffennol gan ardalwyr Gwaen
Gynfi.
Undeb y Mamau: Cynhaliwyd
cyfartod yn Neuadd yr Eglwys ar nos
Lun, 7 Tachwedd, gyda'r Parchg
Tegid Roberts yn lIywyddu.

Mrs Maureen Lennon 0 Lanberis
oedd y wraig wadd a chafwyd noson
hynod 0 ddifyr yn ei chwmni yn son
am addurniadau'r Nadolig.
Diolchwyd iddi gan Mrs Eurwen
Roberts.
Gwesteion y te oedd Mrs Gwen

Griffith a Mrs Rosina Worth. Bydd y
cyfarfod nesaf ar nos Lun, 5
Rhagfyr, a'r wraig wadd fydd Dr Enid
Pierce Roberts 0 Fangor. Croeso
cynnes i aelodau hen a newydd.
Uwyddiant: Llongyfarchiadau i Euryn
Williams, 3 Pentre Helen, ar ennill
Tystysgrif Addysg Uwch dan nawdd
Prifysgol Cymru, Caerdydd, mewn
Astudiaethau Cymdeithasol. Dymun
iadau gorau oddi wrth yr holl deulu.
Cyngor Eglwysi Deiniolen:
Cynhaliwyd Seiat dan arweiniad y
Parchg John Pritchard yn festri
Cefnywaun, nos Lun, 14 Tachwedd.
Bydd y cyfarfodydd nesaf dan
nawdd y Cyngor Eglwysi yn cael eu
cynnal i ddathlu'r Nadolig.

Nos Sui, 18 Rhagfyr, bydd
gwasnaeth Llith a Charol yn Eglwys
Llandinorwig am 5.30 o'r gloch.
Fore'r Nadolig, cynhelir

gwasanaeth Cymundeb yn EgJwys
Llandinorwig am 9.30 o'r gloch.
Yr 'Nyl Gerdd Dant: Llongyfarch
iadau i Lyndsey Vaughan, 11 Porth
y Gogledd, a enillodd Gwpan Goffa
H. Brindle Jones am yr Unawd Cerdd
Dant 12-16 oed am yr elldro yn yr
'ivy I Gerdd Dant a gynhaliwyd ym

.... fo"

j'w Llywyddaieth o'r Clwb oherwydd
gwaeledd ei mham, Mrs Ellen
Williams. Diolch yn fawr am yr hyn
a gafwyd ganddi. Penodwyd Mrs
Jane Jones i gymryd y Llywyddiaeth
yn ei lie.

Uongyfarchwyd Euryn Williams,
mab Mrs J. Eirlys Williams, ar gael
anrhydedd yng Ngholeg Caerdydd.

Da oedd gennym glywed fod Mrs
J. Catherine Hughes wedi cael dod
adref ar 01 el damwain a gobeithiwn
y cawn ei chwmni yn y Clwb yn reit
fuan.

Eisteddfod Gadeiriol Gwaun Gynfi:
Dyrnaid bychan 0 selogion oedd yn
bresennol yng Nghapel Ebeneser fel
roedd y Steddfod am eleni yn dirwyn
I ben - a hithau'n tynnu am hanner
awr wedi un - ar fore Sui, 30
Hydref.
Mae'n bur debyg y rhoddir

ystyriaeth i'r sefyllfa honno yng
nghyfarfod blynyddol y Steddfod
gyda golwg ar ennyn rhagorach
cefnogaeth i gystadlaethau yr Her
Unawd a'r Brif Adroddiad, sydd yn
y gorffennol wedi cloi'r cystadlu yn
sesiwn nos Sadwrn y Steddfod.

Canmolwyd yn uchel y cystadlu ar
y IIwyfan, gyda chantorion ac
adroddwyr 0 cyn belled a Thraws
fynydd; Llannefydd, Clwyd; a
pherfeddion Mon, yn ymgiprys am y
gwobrau. Clywyd y Prifardd Jams
Nicholas yn honni fwy nag unwaith
fod safon cystadlu lIenyddol y
Steddfod yn rhagori ar safon ami i
Steddfod Daleithiol y bu yn beirniadu
ynddynt yn y gorffennol.
Gwerthawrogir cyfranlad gloyw
ieuenctid ein pentref yn seremoni'r
Fedal Lenyddol a'r Gadair. Hyderir y
gwelant yn dda i barhau eu
cefnogaeth, ac yn awyddus i
ddatblygu eu diddordeb trwy
ysgwyddo rhagor 0 gyfrifoldebau er
gwarchod ein diwylliant fel cened!.

Clywyd bod Menter Eisteddfodau
BT,am noddi'r Eisteddfod yn 1995,
ond ni dderbyniwyd manylion ac
amodau lIawn am hynny cyn i'r
rhifyn hwn o'r Eco fynd i'w wely.
Gwelir canlyniadau'r cystadlu

mewn atodiad arbennig am
eisteddfodau fro yn y rhifyn nesaf o'r
Eco.
Gohiriwyd Cyfarfod Cvffredtnol

Eisteddfod Gwaun Gynfi tan nos
Fawrth, lonawr 10fed, 1995.
Cynhelir y cyfarfod am 7 o'r gloch
yn Y Caban. Apelir am gefnogaeth
dda gan bobl y cylch.
Clwb Elidir: Cafwyd cyfarfod o'r
uchod ar 25 Hydref. Llywyddwyd
gan Mrs Megan P. Morris, yn
absenoldeb Mrs Buddug Jones gan
fod ei mham Mrs EllenWilliams wedi
cael damwain.

Pasiwyd j fynd i Westy Sandring
ham yn Llandudno am ein cinio
Nadolig. Rhoddwyd y te gan Mrs
Glenys Williams, Mrs Buddug Jones
a Mrs Ellen Williams. Rhoddwyd y
raffl gan Mrs Glenys Williams ac fe'i
henillwyd gan Mrs Sally Lewis.
Rhoddwyd raffl aralt gan rywun
anhysbys ac fe'i henillwyd gan Mrs
Jane Jones.

Bu cyfarfod arall ar 8 Tachwedd 0
dan Iywyddiaeth Mrs Buddug Jones.
Cafwyd 'Moes a Phryn' lewyrchus
iawn er chwyddo'r gronfa.
Rhoddwyd y te gan Mrs EdnaColes,
Mrs Dolly Brown a Mrs Pat Evans.
Enillwyd y raffl, rhoddedig gan Mrs
EdnaColes, ga(1Mrs Glenys Roberts.
Derbyniwyd siec am £30.89 gan
'Age Concern' a chawsom rodd gan
Mrs Ellen Williams hefyd.
Cydymdeimlwyd § theulu y

ddiweddar Mrs Ceinwen Evans a fu
ar un adeg yn ffyddlon iawn yn y
Clwb.

Llongyfarchwyd Miss Jean
Moeller am ennill cwpan eleni eto yn
Eisteddfod Gwaun Gynfi.

Drwg gennym glywed fod Mrs
Buddug Jones yn gortod rhoi gorau

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

DEINIOLEN



Mae trefnwyr yr ymgyrch yn
awyddus Iddioleh i holl blant yr
ardal am fod mor barod i
baratoi'r bocsus .

Gobeithio yn fawr y bydd yr
anrhegion yn gwneud y
Nadolig yehydig yn fwy
pleserus i'r plant bach fydd yn
eu derbyn.

Dioleh yn fawr iawn i'r
ysgolion hefyd am eu eymorth
parod.

NADOLIG LLAWEN
ichi i gyd.

Gobeithio y bydd
Sian Corn yn galw

heibio.

Mae yna warws anferth yn
Wreesam yn !lawn 0 anrhegion
Nadolig i blant Bosnia.

Miloedd ar filoedd 0 focsus
esgidiau, a phob math 0

anrhegion ynddynt.
Roedd y warws yn brysur

iawn gyda thri Ilwyth Ilawn i'r
tryc-eodi (fork-lift) pan
gyrhaeddodd Elwyn Searell
Jones gyda bron i 500 boes o'r
ardal hon.

YMGYRCH PLENTYN Y NADOLIG

Yn ddiweddar bu penwythnos gofladwy iawn i dri 0 fechgyn ifanc
Llanberis gan iddynt gael eu dewis i garfannau rygbl 0 dan 12
oed Ysgolion Gwynedd. Roeddynt yn chwarae yn erbvn tim
Gorllewin Morgannwg yng Ngorseinon, ger Abertawe. Yn rhes
al y sgrym yr oedd Owain Morris a Willie Mullane tra roedd
Marcus Orlik yn chwarae ymysg y cefnwyr. Roedd y tri hefyd
yn caeI ymweld a'r Stadiwm Cenedlaethol i weld y g~m ryng
wladol rhwng Cymru a De Affrica. Mae Owain a Marcus yn denu
cryn sylw ar y eae pel-droed hefyd. Cefais innau fy mhlesio
gyda'u doniau yn ystod gem gyfartal yn erbyn Bethel. (R.LI.J.1

•

•

YN LLAN BERIS ! !RYGBI

•

penderfynu rhoi'r tal a gawsant
am ganu mewn dau gyngerdd
yn yr Amugeddfa yn
ddiweddar at y gronta.

Wedyn cafwyd diwrnod 0

hwyl efo tren bach, ceffyl a
chert, tombola, raffl, rasio ceir,
cwis ac ocsiwn. Llwyddwyd i
gasglu £500 trwy'r ocsiwn
oedd yng ngofallestyn Garlick.

Roedd Dr Dafydd Roberts
wrth ei fodd efo'r ymateb i'r
Ffair. 'Dyma'r tro cyntaf i nl
drefnu Ffair fel hon,' meddai.
'Diolch i bawb a helpodd, ac a
gefnogodd y fer.ter mewn
unrhyw ffordd.'
14

• ••

Trefnwyd diwrnod arbennig i
gasglu arian at gronfa Plant
Mewn Angen gan staff
Amgueddfa'r Gogledd a'r Grid
Cenedlaethol ddydd Sui,
Tachwedd 20.

Daeth lIawer iawn 0 bobol a
phlant i fwynhau'r Ftair Nadolig
yng nghwmni Pudsey'r Arth a
gwneud elw 0 £2,539.27.

Er ei bod yn bwrw glaw yn y
bore, roedd digon 0 hwyl, a'r
staff mewn gwisg ffansi.
Cychwynnwyd y gweith
gareddau gyda sieciau yn cael
eu cyflwyno i Plant Mewn
Angen gan Lleisiau Lliwedd,
Car Meibion Dyffryn peris a
Hogia'r Wyddfa, oedd wedi

•
GWASAt A! n ~I G NYNf DO

PLANT MEWN ANGEN

,

•
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Torrwch y dudalen a'i gludio ar ddarn 0 gardfwrdd yna Iliwiwch
un darn o'r Ilun bob dydd 0 Ragfyr 1at hyd Noswyl Nadolig
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Dymuna Glen a Wil ddiolch i'w hall
gwsmeriaid am bob cefnogaeth yn

ystod y flwyddyn

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i bawb

Stryd Fawr
"""LLANBERIS 871470

Rhwng Ynys Man a Pharis
Does unlle gwell i'w dewis
Am bryd 0 fwyd, waeth ble y bo,
Na'r Bistro yn Llanberis

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth Danny a Nerys Roberts a'r staff

43 - 45
Stryd Fawr

LLANBERIS. Ffcn 871278

,

Am Wasanaeth
Fframio Lluniau
Tystysgrifau

Tapestri
am brisiau rhesymol

ELWYN
PRITCHARD
Pare Padarn, Llanberis
Ar agor Llun - Sadwrn

10.00 - 4.30
Ffon: Llanberis 870922
Nadolig Llawen a Blwyddyn

Newydd Oda i bawb

CYFARCHION
NADOLIG

LLANBERIS

PET CENTRE
& GROOMING SALON
51 STRYD FAWR
LLANBERIS 870840

/

GARTH MAELOG

Y LLE DELFRYDOL
IBRYNU ANRHEG ~ •
NADOLIG I'CH. •
ANIFEILIAID ANWES"'SSOcI~"""u
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd
Oda oddi wrth Jill, Peter a James

16

FfOn: 870202 a 870272 ~
TREFNWYR ANGLADDAU :-
CEIA AA GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI

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

Nadolig Uawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth Aneuryn Jones a'r staff

LLANBERIS Fron: 870277

Gvvest:y

Diolch ' t\W'Vam eich cefnogaeth drWVr

STRYD FAWR

0001 WRTH

~AOOLIG LLAWE/V
A

CACENNAU NADOLIG
A SARA BRITH
TRADDODIADOL

BRYSIWCH I GAEL EICH
TEGANAU, SIOCLED,

CARDIAU NADOLIG AC
ANRHEGION CAIN

YN SlOP
GWYNETH AC EIFION
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•plano.
Mae aelodau'r c6r yn edrych

ymlaen at gyfnod y Nadolig pan
fyddant yn brysur yn diddori yng
Nghartefi Henoed yr ardal.

Rory yn gwisgo dillad tim Tranmere.
Undeb y Mamau: Cynhaliwyd y
cyfarfod misol yn festri Eglwys St.
Padarn bnawn Mawrth, 1
Tachwedd. Dangosodd Mrs Julie
Jones 0 Lanrug waith cywrain iawn
yr oedd wedi wneud allan 0 bapur.
Rhoddodd dlws o'i gwaith i'w rafflo
a'r enillydd oedd Mrs Betty Williams.
Cymerwyd y rhan ddefosiynol gan
Mrs Dilys Phillips ac adroddodd Mrs
Audrey Evans y Colect. Diolchwyd
i Mrs Jones, ac i'r ddwy chwaer am
y baned. gan Mrs Jean Roberts ac
erhodd Mrs Betty Hughes.'
Cymdaithas Eglwys St. Paris a St.
Padarn: Cynhaliwyd cyfarfod misol
Cymdeithas yr Eglwysi yn St. Padarn
nos lau, 3 Taehwedd, dan
Iywyddlaeth Mrs Ann Parry-Jones.
Oechreuwyd trwy weddi dan
arweiniad y Parchg Gwynfor
Wilhams. Oherwydd gwaeledd Mr
Alwyn Jones adroddodd y IIywydd
beth 0 hanes ei hymweliad ag Efrog
Newydd yn dd.weddar. Roedd wedi
mynd ar y daith i gyfarfod a chlywed
Bryn Terlel, y canwr byd enwog sy'n
canu rhan Figaro yn yr opera 'Priodas
Figaro' yn Nhy Opera y Metropolitan
yn Efrog Newydd. Y Parchg a Mrs
Gwynfor Williams oedd yn gyfrifol
am y lIuniaeth a'r raffl a Mrs Enfys
Parry yn enillydd Iwcus.
Llaisiau LJiwedd: Bu'r cor yn brysur
eto dros yr wythnosau diwethaf.
Mae diddanu'r ymwelwyr yng
Ngwesty Fictoria yn rhoi boddhad
mawr i'r cor, ond ei hoff bleser wrth
gwrs yw cyfrannu at weithgareddau
lIeol.

Yn dilyn trip i Landudno a
drefnwyd gan y cOr fe gyflwynwyd
siec 0 £ 100 i Ganolfan Dydd
Maesincla, Caernarfon. Cynhaliwyd
dau fore coffi a chyflwynwyd siec 0
£75 i'r deillion, a £50 i Glwb yr
Henoed.

Prynhawn Sui, 6 Tachwedd, bu'r
cer yn canu yn yr Oriel yng nghwmni
Hogia'r Wyddfa.

Nos lau, 10 Tachwedd, cymerwyd
rhan yn y cynerdd a gynhaliwyd yng
Nghapel Coch gyda'r elw tuag at
Yrrwyr Anabl MOn ac Arlon. Daeth
lIu 0 artistiaid Ileal ymlaen a chafwyd
noson arbennig iawn. Mae diolch y
c6r yn fawr iddynt am eu cyfraniad
i'r noson. Dioleh hefyd i swvddoqion
Capel Coch, Ysgol Dolbadarn, heb
anghofio gweithwyr selog y tu 61i'r
lIenni, sef gofalwyr y drysau a'r
mannau parcio, merched y lIuniaeth
a phawb a fu 0 gymorth gyda'r

oed Llanberis ae i dim Ysgolion
Arfon. Llongyfarchiadau iddo ef ar ei
Iwyddiant ac i'r oedolion hynny sy'n
rhoi o'u hamser i feithrin y talentau
ifanc yn ein cynghrair leal.

LLANBERIS
Ffon 870203

Ar agor trwy'r flwyddyn ar gyfer
priodasau, dathliadau bedydd, pen

blwydd a phob achlysur arbennig arall
Bwydlen Bar a Restaurant

Cinio Dydd Sui
Gallwn drefnu adloniant - disgo a.y.y.b.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth Lin, John a phawb o'r staff

Camera yng ngofal John Pritchard, Cilfynydd. FfOn: 872390

Ysgol Dolbadarn: Croeso i ddau £25: E. M. Jones, 3 Field Terrace
fyfyriwr o'r Coleg Normal atom am (190); £15: W. G. Allsup, 7 Stryd
yr ychydig wythnosau nesaf, ac i Nia Ceunant (16); £10: E. A. Thomas,
Pritchard 0 Ysgol Brynrefail sydd 13 Ffordd Ty Du (97); £5: Mrs
yma ar brofiad gwaith yn y gegin. Pritchard, 56 001 Elidir (77).
Mae'r arlunydd Dylan Owen wedi Yr Urdd: Ar 2 Tachwedd cafodd y
bod yn gwneud gwaith celf efo'r plant hyn noson 0 gemau pel-droed
plant eto; y tro hwn creu 'Chwarel a phsl-rwvd. wedi eu trefnu gan Mr
Dinorwig' ar un 0 goridorau'r Ysgol Rhys ab Elwyn. Ar 9 Tachwedd bu'r
fu'r plant ac yntau. Bu paentwyr 0 plant iau yn caeI hwyl wrth ddyfalu
fath gwahanol yma hefyd yn paentio enwau lIeoedd yng Nghymru wrth
rhan helaeth o'r Ysgol. Ac mae lenwi gwahanol daflenni a
lIyfrgeli newydd Adran y Babanod a baratowyd ar eu cyfer. Cafodd y
grewyd wrth addasu'r hen ystafell plant hyn noson debyg ar 16
gotiau bron yn barod erbyn hyn. Tachwedd. Ac ar 23 Tachwedd
Cawsom brynhawn agored er mwyn mwynhaodd y plant iau eu hunain yn
i'r rhieni gael cyfle i drafod gwaith eu cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn
plant, a chvnhaliwvd Cyfarfod cyfuniad 0 gwis a gemau. Cofiwch
Blynyddol y Rhieni a'r Liywodraeth- y byddai aelodau'r pwyllgor yn falch
wyr. Bu plant blwyddyn 6 yn Llanrug 0 glywed gan rywrai a fyddai'n barod

'"yn cystadlu yn yr VJyl Gemau i roi help lIaw yng nghyfarfodydd yr
Oalgylchol mewn unihoc, rygbi'r Adran sy'n cael eu cynnal ar 01 yr
ddraig a phel-droed. Cafodd holl Ysgol ar brynhawniau Mercher.
blant yr Ysgol ymweld a fan lechyd Cysylltwch ag ysgrifenyddes y
Awdurdod lechyd Gwynedd. Ac fel pwyllgor, Mrs Ann Jones. Bu rhai o'r
mwyafrif plant gwledydd Prydain, yn plant yn cystadlu yn y Gala Nofio a
ystod mis Tachwedd mae plant yr
Ysgol hon wedi cael pigiad i'w
diogelu rhag y frech goch. Aeth
popeth yn iawn ar y diwrnod mawr
hwnnw. Bydd Ffair Lyfrau yr Ysgol
yn caeI ei chynnal ddydd lau, 1
Rhagfyr. Llongyfarchiadau j Marcus
Orlick, Owain Morris a Willie
Mullaine am gael eu dewis i
gynrychioli tim rygbi ysgolion
cynradd Gwynedd yng Nghaerdydd
ar 26 Tachwedd. Oiolch i'r plant a'u
rhieni am gefnogi'r 'ymgyrch bocsus
esgidlau'. A diolch yn arbennig i
Bwyllgor Carnifal Llanberis am y
rhodd ardderchog a dderbyniodd yr
Ysgol fel rhan 0 elw'r Carnifal eleni;
cawsom £1,250 i goffrau'r Ysgol, a
gwerthfawrogwn y cymorth hwn yn
fawr lawn.
Clwb Ffrindiau'r Ysgol: Enillwyr y
Clwb am fis Tachwedd - £35: Bryn
Williams, Ysgol Dolbadarn (117);

Gwyneth BC Eifion Roberts, Becws Eryri. Ff6n: 870491

LLANBERIS

LaJke View
Hotel

LLANBERIS
870422

PRISIAU ARBENNIG
AR GYFER

GRWPIAU NADOllG
1 Cwrs 0 £5.95
2 Gwrs 0 £7.95

Bwydlen lawn 0 £8.95
Rhaid archebu lie ar gyfer
Oydd Nadolig a Nos Calan

NADOLIG LLAWEN
A BLWYDDYN NEWYDD

DDA I BAWB ~.It ~

GWELY
LLYN

Rachet Clifford 8 Dianah yn dal y siec am £1,250 a gyflwynwyd i Ysgo!
Dolbadarn gan Mr leuan Elis Jones sr ran Pwyllgor Carnifal Llanberis
yn y Ilun hefyd mae Mrs Elizabeth Roberts, prifathrawes yr ysgol.

lIongyfarchiadau i bawb ohonynt.
Capel Coch: Ymwelodd Mrs Delyth
Wyn Davies, Swyddog Plant Coleg
y Bala, a'r Cyfarlod Plant ddydd
Mawrth, Tachwedd 15. Diolch iddi
am arwain y cyfarfod, a diolch i'r
mamau a'r neiniau sy'n dod yn eu tro
i gynorthwyo yn y cyfarlod. Cofiwch
bod y cyfarfod yn cael ei gynnal yn
y festri bob prynhawn Mawrth ar 01
yr Ysgol yn ystod y tymor ysgol.
Gwerthwyd cardiau Nadolig y
Cyngor Ysgolion Sui a chafwyd 25%
o'r arian i goffrau Ysgol Sui Capel
Coch; diolch yn arbennig i Mrs Vera
Griffith a werthodd y rhan fwyaf
ohonynt ei hunan.
Tua Tranmara: Tra'n chwarae i dim
Arlon yng Nghystadleuaeth B~I
droed Ian Rush yn Aberystwyth yn
ystod yr haf, daeth Rory, mab Jane
O'Donnell, Grove House, i sylw
swyddogion Clwb Pel-droed
Tranmere Rovers oedd yn bwrw
golwg dros y chwaraewyr ifanc. Yn
dilyn hynny gwahoddwyd Rory I

ymarfer a bechgyn Tranmere ar eu
cae eu hunain bob nos Fawrth. Erbyn
hyn mae Rory, sydd yn 12 oed, wedi
chwarae pedair gem dros dim
bechgyn Tranmere, yn erbyn Lerpwl,
Caer, Burnley a Caerliwelydd. Mae
Rory yn chwarae dros dim dan 13



NAOOLIG LLAWEN A BLWYOOYN NEWYOO DOA
0001 WRTH SAWB YN

GUEDDFA'R
GOGLEDD

AC GUEDDFA
LLECHI C RU
LLANBERIS 870636 A 870630

DIOLCH AM EICH CEFNOGAETH AR
EIN DIWRNOD PLANT MEWN ANGEN

DEWCH I'N GWELD YN 1995

Nadolig
Llawen a
Blwyddyn

~~::;;;.; Newydd Dda
oddi wrth-

RAYMOND
A'R STAFF

SWYDDFA'R
POST

LLANBERIS
Ffon: 870201
Cardiau Nadolig a

Phenblwydd Teganau
Gwasanaeth Ftotoqopio

Tocynnau'r
Loteri Genedlaethol

ar werth yma
Diolch am eich

cefnogaeth drwy'r
flwyddyn

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda

oddi wrth
GRAHAM A JEAN
APHAWB YNY

PRINCE
OF WALES
LLANBERIS

870708
Cwrw Blasus

Croso Cartrefol
")90"'.w.,.,Xl
Adloniant:-
Nos Wener

Adloniant Byw
Nos Sadwrn

Canu Cymraeg
efo'r Organ

i bawb
yn yr ardal

oddi wrth

TREN BACH
LLYN

LLANBERIS

CYFARCHION
V TYMOR

Stryd Fawr
Llanberis 872501

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i
chwi 011 oddi wrth
Ifor a Margaret

Diolch am eich cefnogaeth ~J-?i

trwy gydol y flwyddyn

Am anrhegion y Nadolig dowch i
Siop Nwyddau Ty a Gardd

Nadolig Llawen ...,._.,.._.._~~Diolch am eich
a Blwyddyn Mel cefnogaeth
Newydd Oda. drwy'r flwyddyn

18

....

DFA
STRYD FAWR, LLANBERIS

Ffon: 870218
*Hufen la Mel *Da Da Mel *

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda
oddi wrth bawb yn y gwesty.

Diolch am eich cefnogaeth trwy'r flwyddyn .

* Priodasau *Oathliadau
*Achlysuron Arbennig
*Cynadleddau * Pwyllgorau
*Bwydlen Bar *Cinio Oydd Sui
*Cwrw Felin Foel

........__ 1 ,. -
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.y mrs.
A oes bwriad i drefnu noson

rhwng hyn a'r Nadolig?
Os nad oes, beth sydd j'w gyfrif

am hyn?
A'i difaterwch yw neu a welir nad

oes angen cynnal gweithgarwch o'r
fath?

Beth yw hanes y Gvrndeithas
Lenyddol Undebol?
A yw'n deg disgwyl i un neu ddau

fod yn gyfrifol am drefnu popeth tra
bo y mwyafrif yn gwneud fawr 0
ddim?

Oes digon 0 ddiddordeb yn ein
mysg i ddod at ein gilydd fel criw i
drefnu nosweithiau eto7

Byddai'n dda meddwl fod hynny'n
bosib ae y gellir adrodd yn rhifyn
nesaf o'r Eco bod nosweithrau da eto
i'w cynnal eyn y Nadolig ac i'r
flwyddyn newydd.

Alun ac O/wen.

Diolch: Dymuna Alun ac Olwen
ddiolch i'r teulu, ffrindiau a
chvrndoqion am yr holl anrhegion,
arian a chardiau a dderbyniasant ar
achlysur eu priodas. Diolch 0 galon
i bawb.
Gofyn Cwestiynau: A ninnau ar
drothwy'r Nadolig a yw'n deg gofyn
beth sydd wedi digwydd i'r
nosweithiau cymdeithasol a
diwvllrannol IIwyddiannus a
phoblogaidd a arfend eu cynnal yn
y pentref. Nid oes unrhyw
weithgaredd wedi ei drefnu yn ystod

Nghapel M.C. Dinorwig fe briodwyd
Olwen Bryn, march Evan a Hannah
Roberts, Ty'r Ysgol, ag Alun
Hughes, mab Tommy ac Olwen
Hughes, Rhiwlas, 23 Stryd y Capel,
Porth Amlwch, Mon.

Gweinvddwvd y briodas gan y
Parchg W. R. Williams a'r organydd
oedd Mr Gareth Jones. Yn ystod y
cofrestru cafwyd datganiad gan
John Eifion Jones ac Elfed Morgan
Morris. Yr ystlyswr oedd Alwyn
Hughes a'r ystlyswraig oedd Alwena
Morris.

Annette a Marina, chwrorvdd y
briodferch, oedd y morynion a'r
morynion bach oedd Heledd Bryn a
Lois Eifion. Mr Gwynfor Davies,
ffrind y priodfab, oedd y gwas
priodas.

Rhoddwyd pedolau Iwcus i'r
briodferch gan Heledd Ynyr a
Bedwyr; Lois ae Anest; Martin a
Dewi; leuan, Catrin a Gethin; Gavin
ac Amy; Manon a Ffion; Donna
Sioned; Dafydd, Rhian, Ceri, Elin a
Mared; Gwenno; a phlant Ysgol
Babanod Llanfairfechan.

Cynhaliwyd y wledd bnodas yng
Ngwesty Bryn Tirion, Traeth Coch.
Ftrind Olwen, sef Glenys Manon a
wnaeth y deisen briodas.
Bydd y ewpl ifane yn eartrefu yn

31 Stad y Glorian, Porth Amlwch,

RHAGOR 0
NEWYDDION LLANBERIS
ApAI Y TtlJr: Fore Llun, 14
Tachwedd, derbyniodd ysgrifennydd
a thrysorydd Cronfa Apel Twr
Eglwys St. Padarn siec anrhydeddus
o £1,250 gan drysorydd pwyllgor y
Carnifal. Ar ran pob aelod o'r Eglwys
dyma Pwyllgor yr Apal ddatgan au
diolch diffuant am y rhodd arbennig
hon, gan gydnabod ei bod yn
dderbyniol iawn tuag at ein hatchos.
Dymuwn pob IIwyddiant i'r Carnlfal
nesaf. Diolch yn fawr - a gobeithio
y bydd derbynwyr y flwyddyn nesaf
yr un mor Iwcus ag y buom ni.

Cafwyd noson arbennig 0
Iwyddiannus yng Ngwesty Dol
badarn nos Lun, 17 Hydref, pan
ddaeth nifer fawr o'r ardalwyr at eu
gilydd i fwynhau Swper Cynhaeaf.
Gwnaed elw 0 £555 tuag y Gronfa.
Dymuna trefnwyr y noson, Mrs
Audrey Evans a Mrs Muriel Morris,
ddatgan eu diolch diffuant i bawb a
gynorthwyodd i wneud y noson yn
un mor lewyrchus a boddhaol. Diolch
yn arbennig i Mr Aneurin Jones am
gael defnyddio ei Westy , ac hefyd i
Mr Arwel Jones, arweinydd Cor
Dyffryn Peris, am Iywyddu mor
frwdfrydlg ac heb ahghofio y Cor
wrth gwrs. Diolch yn fawr iawn i
bawb. Mae rhestr enillwyr y raffl
eisoes wedi ei harddangos.
Diolch: Dymuna Alwyn a lola Owen,
3 Stryd y Wyddfa, ddiolch yn fawr
iawn i'w teuluoedd, cymdogion a
ffrindiau am y cardiau a'r presantau
a dderbyniwyd ar achlysur eu
priodas ruddem.
Marwolaeth: Bu farw Mrs Emmit
Morgan Humphreys yn Ysbyty
Medway, Kent, yn 87 mlwydd oed.
Hannai 0 Fon a bu'n cartrefu yn 6
Stryd Thomas, Llanberis, am
flynyddoedd. Wedi marwolaeth ei
gwr, Wil Morgan, symudodd i fyw yn
Kent, yn nes at ei merch Heulwen.
Bu farw un o'i dau fab, Llew, fls Medl
eleni.
Diolch: Dymuna Mrs Heulwen
Pentecost, Rochester, Kent, ddiolch
o galon i'w theulu, ffrindiau a
chymdogion am bob arwydd 0
gydymdeimlad a ddangoswyd yn y
brofedigaeth 0 golli mam a nain
annwyl, Mrs Emmie Morgan
Humphreys. Diolch i'r Parchg John
Pritchard am wasanaethu yn yr
angladd yn Capel Coch, ac i Gareth
Jones, yr organydd; ac i Mr M.
Pritchard a Mr G. Jones, y trefnwyr
angladdau.
Gradd: Llongyfarchiadau i Bryn
Jones, 60 Dol Elidir, ar ennill gradd
M.Addysg yn y Brifysgol ym
Mangor. Mae Bryn yn ddirprwy
brifathro Ysgol y Gelli, Caernarfon.
18 oed: Pen-blwydd hapus i Dawn,
2 Stryd Bethesda, oedd yn 18 oed
ar y 12fed 0 Dachwedd. Pob Iwc yn
y dyfodol, oddi wrth Mam, Sharon,
David a Marina.
Atgofion annwyl am Ann Blodwen.
Priod, mam a nain ar ddydd ei phen
blwydd, Rhagfyr 22.

Diwrnod sy'n dwyn atgofion
Dagrau ddaw yn Iii
Llanw a thrai ein hiraeth
Hiraeth amdanat ti;

W.H.Bangor (cyfailll
Wil, Heddwyn, Lynnwen, Llinos a
Carwyn.

..;-~%
~c--
, \'\i 6.~ •.

I~ ,

Mewn cyfarfod yn Llandudno yn ddiweddar, lansiwyd y cyfieithiad
Cymraeg cyntaf 0 un 0 ly.rau'r Gymdeithas. Roedd nifer 0 staff y
pencadlys yn bresennol, ynghyd a swyddogion o'r canghennau lleol
yn Llandudno a Bangor a chynrychiolwyr o'r byd meddygol.
Argraffwyd pedair milo gopiau o'r llyfr Dod i Delereu a Parkinson's
i ddechrau, a gellir eu harchebu 0 bencadlys y Gymdeithas, 22 Upper
Woburn Place, Llundain WCIR ORA.

CYMDEITHAS CLEFYD PARKINSON
Lansio'r Llyfryn Cymraeg Cyntaf

Oliver Edwards - yr enillydd.

Y Cynhorydd Noel Davies a rhei 0 fuddugwyr y gystadleuaeth.
Mae Cyngor Cymdeithas Llanberis
yn trefnu Cystadleuaeth Gerddi Tai
Cyngor y Plwyf yn flynyddol ar ran
Cyngor Arfon. Mae'r gystadleuaeth
wedi dod yn boblogaidd iawn dros
y blynyddoedd.

Mr R. T. Jones, Pen-y-groes, oedd
y beimiad eleni ae fe ddyfamwyd y
wobr gyntaf i Oliver Edwards, 93
Maes Padam. Dyma'r enillwyr eraill
- 2il, June Ward, 4 Maes Padam;
3ydd, Noel Owen, 22 Maes Padarn;
4ydd, P. B. Jones, 36 Dol Elidir;
5ed, Emyr Hughes, 92 Maes
Padam; 6ed, Dennis Jones, 43 Maes
Padam a Mrs B. Owen, 52 Maes
Padarn.

Cyflwynwyd y gwobrau i'r
enillwyr gan y Cynghorydd Noel
Davies.

CYSTADLEUAETH GERDDI1994

gwasanaethau arbennig wedi eu
trefnu hyd at y Nadolig. Bydd croeso
mawr yn eieh aros chwi yno.
Cydymdeimlwn a Mr Robin Evans 0
Hafod Olau, Deiniolen, 0 golli ei fam
annwyl, Mrs Ceinwen Evans, yn
ddiweddar. Roedd Mrs Evans yn
enedigol 0 Ddinorwig ond wedi byw
yn Neiniolen am y rhan helaethaf o'i
hoes. Cydymdeimlwn yn fawr a'r
teulu yn eu profedigaeth.
Diolchiadau:

Dymuna Mrs Laura Williams, Tan
y Fron, ddioleh i'w theulu a
chymdogion am eu gofal drosti tra yn
yr ysbyty ac ar 01 dod adref. Diolch
hefyd am yr holl alwadau ffon.

Dymuna Mr John Peris Roberts,
11 Maes Eillan, ddiolch 0 galon i'w
deulu, ffrindiau a chymdogion, am y
cardiau, anrhegion a galwadau ffon
a dderbyniodd tra yn Ward Aran,
Ysbyty Gwynedd, ae ar 61 iddo ddod
adref. Diolch i'r meddygon ym
Meddygfa Llanberis am eu gofal
arbennig.
Priodas: Ar Hydref 22ain yng

llongyfarchiadau i Daniel Wood,
Fron Heulog, ar basio ei brawf gyrru
yn ddiweddar.
Dymuniadau da ibawb sydd ddim yn
mwynhau iechyd da y dyddiau hyn.
Rydym yn falch 0 ddeall fod Mrs
Laura Williams, Tan y Fron; Mrs Dilys
Williams, 2 Bro Elidir, gartref erbryn
hyn ar 61 derbyn lIawdriniaethau. Yr
un yw ein dvmuruadau i Miss M. J.
Jones, Foel Farm, a Mrs Margaret
Jones, 5 Bro Elidir, y ddwy yn yr
ysbyty ar amser ysgrifennu'r
nodiadau hyn. Dymunwn adferiad
buan iddynt ac edryehwn ymlaen i'w
gweld gartref yn fuan.
Diolch: Mae aelodau Eglwys St. Mair
yn dymuno dioleh i'r Parchedrq Tegid
Roberts, swyddogion ae aelodau
Eglwys Crist, Llandinorwig, am y
croeso maent wedi ei dderbyn ers
symud yno i addoli ym mis Hydref.
Braf fyddai gweld mwy 0 gyn
aelodau Eglwys St. Mair yn dechrau
dod i'r arfer 0 addoli yn Eglwys y
Plwyf. Beth am ddechrau dod yn awr
yn ystod tymor yr Adfent. Mae

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

Glyn Tomoa, Pen y Bwlch, Ff6n: 870576

DINORWIG



Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chwi 011

Oddi wrth gwmni Tren Bach yr Wyddfa

Am anrhegion
Nadolig a

werthfawrog ir
trwy'r flwyddyn

* Dewis rhagorol 0 Iyfrau ar deithio a mynydda
*Sanau a Siwmperi trwchus*Cotiau a Sgidiau Dal Dwr
* Dillad Thermal *Capiau a Menig Gwlan

Llanberis, Ffcn 870327
Hefyd yng Nghapel Curig
(tu eefn y post) FfOn: 069 04 205

,I

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda ibawb 1

ANRHEGION NADOLIG ANGHYFFREDIN,
DIDDOROL, DELFRYDOL!

Galwch yn ein siop i weld drosoch eich hun.

V Glyn,
Llanberis

Ffon 871224

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth
Peter ac Irene Hagerty

Ffon: 871366

Argraffu a Ftotoqoplo Lliw
Lluniau ar gyfer pasport

Crysau-T
Gwasanaeth Dylunio Pen
Llythyrau, Cardiau Busnes
ac ati, Ffotograffiaeth ...

a lIawer mwy

48 Stryd Fawr
LLANBERIS
FfOn/Ffaes: 870200

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Oda i bawb

20

CL

Diolch am eich cefnogaeth
trwy gydol y flwyddyn

,,'.. Nadolig Llawen
a Blwyddyn

, . ' ... Newydd Dda. .\
'. .' oddi wrth

Michal a Brigid
Moran a'r plant
Sea Fresh
Chip Shop
Stryd Fawr
LLANBERIS

870425

" Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth Sue Lowe

CYFARCHION
LLANBERIS

•



M.O.T.
Gwasanaeth Torri Lawr Ddydd a Nos

Hefyd

JOHN WHITE
THE B DY H P

LLANBERIS
*Trwsio wedi damweiniau

*Ailsbreio
*Curo paneli

LLANBERIS Ffon: 870225

W.J. DAVIES

CYFAACHION Y TYMOR A DYMUNIADAU GORAU

oddi wrth

Nadolig Llawen a
I~ Blwyddyn Newydd

Dda i bawb

CELFY
••

COPAON
MOUNTAIN ART

Stryd Fawr
LLANBERIS 870925
Am luniau mynyddoedd
*Peintiadau *Printiadau
*Posteri *Ffotograffau

Siop Carol
37 Stryd Fawr
LLANBERIS

Mae SiOn Corn
yn dod yma

10 ac 17 Rhagfyr
Cewch el

gyfarfod am
£1.50

Anrheg I bawb
Nadolig Llawen

a Blwyddyn Newydd Dda
i'n holl gwsmeriaid

Diolch am eich cefnogaeth
Croeso i bawb

22

(Hen Gape. Y Bedyddwyr)
Stryd Fawr, Llanberis

Ffon: 871534

LLANBERIS Ffon: 870379

DYMUNA
MERVYN A DILYS,
JENNIFER, HELEN,
GLENYS AC APPY

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i'w holl gwsmeriaid.
Diolch ichi am eich cefnogaeth

Galwch eto am: Bapurau Newydd, Anrhegion, Sigarets,
Melysion, llyfrau a lIawer mwy

a
a

NADOLIG
LLAWEN A
BLWYDDYN
NEWYDD DDA

i chi all
oddi wrth TERRY

VAL, LUCY A'R STAFF

LLANBERIS, Ffcn: 870260
Prydiau arbennig ar gyfer y Nadolig

LLANBERIS 870319

• •
Storfa Gig Glan Padarn

Garvin, Wit a Jim

-

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd dda oddi wrth bawb~~,

yn y siop i ddarllenwyr
Eco'r Wyddfa

$ Dewch atom y Nadolig hwn am
tt.f ddewis rhagorol 0 Ddillad Awyr
~ Agored, Esgidiau, Mapiau a
'" Llyfrau Tywys - pob dim i'ch
~ helpu i fwynhau bod Tu Allan.
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mlynedd, a cbadeiryddes ddwy
waith, a roddodd y diolchiadau.
Manteisiodd ar y cyfle i apelio am
ragor 0 ferched i ymwneud a'r
cyngor.
Y Cynghorydd GJyn Tomos a

ddaeth a'r nos i ben gan gyfeirio at
y cysyllnad teuluol mae'n ymfalchic
ynddo 0 ddiJyn 61 treed ei dad. Yr
oedd cau Eglwys St. Mair,
Dinorwig, yn ddigwyddiad trist ond
cyfeiriodd Glyn at englynion y
Parcbg Elwyn Edwards ar yr
achlysur a'r llinell olaf yw 'Omd her
yw'r funud hon?' Dyna'n sicr linnell
briodol i'r cyngor cymuned ar
ddechrau eu hail gant.

RICHARD LLOYD JO~ESJ Bethel

Ouw Ion ru rydd ond un oes - pe mcdrwn
1\Iij addawn ddwyoes,

Anrunwn roddi teiroes
Heb oedi rho....n bed air oes.

Cafwyd eitem gerddorol gan Einir
\Vyn, Rhiwlas, gwraigy Cynghorydd
Refin Williams, a merch y cyn
gynghorydd Griff Owen. Cafwyd
datganiad digyfeiliant graenus 0 un
o gerddi'r plygain - tAr fore dydd
Nadolig'. Y cynghorydd Robert
Williams, Deiniolen, a gyflwynodd
y clerc. Sonlodd am ei gyfraniad 0
40 mlynedd 0 glercio. Nododd bod
gwaith mawr gan y clerc gan fod
plwyf Uanddeiniolen yn cynn'h'}'s
saith penuer. Tipyn 0 gamp yw
cadw'r ddisgl yn wastad!
Wrth yrnaceb cafwyd darJith fer

gan Selwyn Griffith y clerc. Y mae
rhan o'r cynnwys 1'w gweld yn ei
golofn yn y rhifyn yma. Phylhs Ellis,
Penisarwaun, cynghorydd ers 20

Gorffennodd ei araith trwy
gyfeirio at ei brofiad fel cyn-glerc
cyngor plwyf, ac yna at englyn un o'i
gyn-dadau, Rolant 0 Fon:

amseroJ soniodd am yr her sy'n
wynebu awdurdodau lleolgyda'r ad
drefnu ar y gorwel. Rhaid gofalu nad
yw'r elfen 0 wasanaeth na'r
gwasanaethau yn dioddef. Rhaid
rhoi pwysau ar John Redwood. Ers
1979, fe basiwyd 195 0 ddeddfau yn
ymwneud Ii llywodraeth leol. Er y
smen, te1m1aifud brwdfryded ifynd
a'r 'maen j'r wal', eNid mwy 0
ddeddfau sy eu hangen ond gwell
deddfwriaeth.' Yn y newid, bydd gan
y cynghorau cymdeithas ro1bwysig
fel y cyswlltlleol,closgyda'r trigolion
Ileal. Bydd angen yr un bIWdfrydedd
a ddangosodd y sefydlwyr cynnar.

Ar 3 Ionawr 1995 bydd yr hen
gynghorau plwyf - cynghorau
cymuned neu gymdeithas erbyn hyn
- yn 100 oed. Y noson honno bydd
Cyngor Cymddeithas Llan
ddeiniolenyn dychwelyd i'w
wreiddiau. Yn hen ysgol Penisar
waun y cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf
ac yn yr ysgol newydd y bydd y
cyngor yn cyfarfod ar y dyddiad
hanesyddol.
Cafwyd cinio i'r cynghorwyr

presennol yn y Bristro i nodi'r
achlysur a threfnwyd noson dctifyri
edrych yn 61, ac i geisio craffu i'r
dyfodol. Cyn traddodi 'r gras bwys
cafwyd esboniad pam y bydd pob
cyfarfod o'r cyngor yn dechrau trwy
weddi. Ax derfyn cyfarfodo'r cyngor
ar nos Lun, 24 Mai 1965 offrymodd
y Parchg E. Trefor Jones weddi aT
ran y glowyr a'u teuluoedd wedi
trychineb yng Nglofa'r Cambrian,
ger Tonypandy. Safodd yr holl
aelodau a phasiwyd yn unfrydol i
gychwyn pob cyfarfod wedyn trwy
weddi. Cyflwynodd y cadeirydd, y
cynghorydd Selwyn Williams
(Brynrefail) y gWr gwadd, sef John
Dryhurst Roberts, trysorydd Cyngor
Bwrdeistref Arfon. Mewn araith

-CAN MLYNEDD 0 WASANAETH DI-DAL

•gynnes lawn.
Fel y nodwyd eisocs ni fu

modd agor y rheilffordd i'r
cyhoedd ym mis Gorffennaf
1895 fel y gobeithiwyd _- fe
wnaed hynny ar fore Llun y
Pasg, Ebrill 6, 1896, gyda
chanlyniadau trychinebus ...
ond stori arall yw honno.

Ond mynd 0 nerth i nerth a
wnaeth y rheilffordd, ac erbyn
byn mae nifer y teithwyr wedi
cynyddu ddengwaith, 0 gofio
mai deuddeng mil a gariwyd yn
ystod y flwyddyn lawn gyntaf.

ROL Wll..lJA.\-iS

(Rhagor 0 hanes adeiladu'r
rheilffordd yn y llyfrauHeibio Hebron
a Three Scops to the Summit.

cysylltu am byth yn ein hatgofion
a'r rheilffordd h012_, sydd, yr ydym
yn gobeithio, yn gwneud y mynych
balch a'r golygfeydd hynod yn fwy
poblogaidd nag a fuont erioed 0 'r
blaen. '

Yna cafwyd anerchiad i 10n
gyfarch y cyfarwyddwyr gan
Edward Foulkes, Erw Fair, a
diolchwyd am y croeso gan yr
Arglwydd Alexander Paget, Plas
Newydd, Mon.

Yn dilyn y seremoni aeth dros
ddau gant 0 wahoddedigion i
westy'r Fictoria gerllaw ble roedd
gwledd hynod wedi'i darparu i
ddathlu'r achlysur hanesyddol,
Yn wir, cyflogwyd cogydd 0 fri
o Lerpwl, Phillip Eberle, i
ddarparu'r wledd oedd yn
cynnwys y 'Snowdon Pudding'.
Ac os ewch i weldda i wesry'r
Fictoria heddiw, gan mlynedd yn
ddiweddarach, fe welwch fod y
(Snowdon Pudding and SUn111'lit
Sauce 1 ar y fwydlen ac yn dal
mewn brio

Cynigiwyd sawl llwnc-desrun
yn ystod y cinio, gyda'r
Arglwydd Paget yn cyfeirio at
absennoldeb Mrs Asheton
Smith, gyda'r geiriau gor
ddramatig erbyn heddiw, (laid
low on a bed of sickness '! Yn ei
anerchiad cyhoeddodd fod
cynifer a mil a banner cant 0 bobl
wedi mynd i gopa'r Wyddfa yn

sod of the Snowdon tramroad cut
December 15 1894 by Miss Asheton
Smith '. (Clywais son fod y ferfa
a'r rhaw a ddefnyddiwyd wedi
bod, os nad yn dal i fod, ym
meddiant teulu'r adeiladwyr
McAlpine.)

Rhoddwyd model arian o'r
ferfa iEnid ar derfyn y seremoni,
ac ni wyddys ble mae honno
bellach.

Cafwyd anerchiadau i ddiolch
i Yswain y Faenol am ei
gefnogaeth i'r fenter newydd gan
ddau Wr lleol, sef W. H. Jones,
Liverpool House (yn Saesneg) a
Thomas Hughes, Hafod Lydan
(yo Gymraeg).

'. . . Mae gennym bawb
ddiddordeb yn yr anturiaeth
arbennig yma, rheilffordd yr
Wyddfa_, a bydd y seremoni yr
ydyeh uiedi'i chyflaumi, yn eicb

Ym mis Tachwedd 1894 y cofrestrwyd cwmni The
Snowdon Tramroad and Hotels Co. Ltd., ac yng
ngwesty'r Queens, Caer (y gwesty sydd wedi ei leoHwrth
y fynedfa i orsaf drenau y ddinas honno) y cynhaliwyd
cyfarfod cyntaf o'r Cyfarwyddwyr. Aelodau 0 rai 0
deuluoedd aristocrataidd Mon ac Arfon gydag ambell
gyn-swyddog yn y Fyddin, a gWr busnes 0 Loegr oedd
y rhain, ond gwrthododd Assheton Smith y fir
feddiannwr y gwahoddiad i fod yn gyfarwyddwr.

Wedi casglur cyfalaf
angenrheidiolo £70,000 aed ati
i benodi peirianwyr a chwrnni
'A. H. Holme & C. W. King, 0
Lerpwl, a benodwyd i fod yn
gyfrifol am holl waith adeiladu a
phensaemiol y fenter.

Ar y 15ed 0 Dachwedd 1894,
arwyddwyd cytundeb rhwng y
cyfarwyddwyr a chwmni Holme
& King ac yn 01 y cytundeb
disgwylid y byddai'r adeiladwyr
yn gallu trosglwyddo'r rheil
ffordd orffenedig i'r cwmni
newydd ar y dydd cyntaf 0
Orffennaf 1895 _ hynny yw, 0
fewn saith mis 0 arwyddo'r
cyrunebl Wrth reswm ni fu'n
bosib gwireddu'r dyhead hwn.

Can mlynedd yn 01 bellach,
roedd bore Sadwrn, 15ed 0
Ragfyr 1894, yn fore eithaf oer
a'r eira yn gorwedd yn dymhorol
ar gopaon y mynyddoedd 0
gwmpas Llanberis. Ymddengys
fod cryn frwdfrydedd yn y
pentref gan nid yn unig fod
etholiad pwysig y diwrnod
hwnnw - i etbol Cynghorydd
Sirol _ ond hefyd am un 0 'r
gloch y prynhawn roedd
seremoni bwysig i'w chynnal ar
lwyfan bychan ar Ian yr afon, ger
y ffordd fawr, ym mhen
dwyreiniol y pentref. Seremoni
torri tywarchen gyntaf rheil
ffordd yr Wyddfa oedd honno.

Roedd tyrfa fawr wedi
yrngasglu ac 0 gwmpas y llwyfan
eisteddai'r cyfarwyddwyr, a rhai
o wyr cyhoeddus y pentref, i
groesawu teulu'r Faenol.
Ychydig cyn un o''r gloch
gorymdeithiodd Seindorf Llan
beris, 0 dan arweiniad T. H.
Williams, drwy'r pentref a'r
alawon Cymreig, yo 01yr hanes,
yn atsain drwy'r fro.

Yn cerdded y tu 01i'r Seindorf
cerddai amryw 0 gynrychiolwyr
y gwahanol fudiadau a
chymdeithasau yr ardal. Y ru 01
i'r rheini roedd cerbyd y Faenol,
ac ynddo yr oedd George
William Duff Assheton Smith, Y
Faenol, a'i ferch fach chwe
mlwydd oed, Enid. Ei mam
oedd i gyflawni'r orchwyl
hanesyddol 0 dorri'r dywarchen
ond oherwydd gwaeledd
methodd fod yn bresennol.

Pan gyrhaeddodd cerbyd y
Faenol y 11ecyn ger y llwyfan,
boddwyd brwdfrydedd y don
gan sWnmagnelau o'r chwarel ac
o'r Ty Clwb gerllaw (gyferbyn
a'r fynedfa i westy'r Fictoria).

Yn 01 yr banes defnyddiwyd
berfa fechan 0 fahogani a phlat
arian ami gyda'r geiriau: 'First

Canrif 9yntaf Tren Bach yr Wyddfa ystod mis Awst 1894 ... llawer
mwy na hynny wedi bod ar ben
yr Wyddfa yn ystod Awst 1994
mae'n siwrl Cadarnhaodd Syr
Douglas Fox, y prif beirianydd,
na fyddai dim halogi ar
brydferthwch rheadr y Ceunant
Mawr, a gwnaed addewid y
byddai gwaith ar gael i boblleol.

Ar ran pentrefwyr Llanberis
cynigiwyd 1lwnc-destun
'Llwyddiant i Reilffordd yr
Wyddfa' gan D. P. Williams,
Dolafon, ac i gymeradwyaeth
frwd dywedodd fod pobl Llan
beris a'r ardaloedd cyfagos yn
croesawu'r fenter newydd yn
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DIOLCH I BAWB A'N CEFNOGODD YN YSTOD Y FLWYOOYN
Dim bysus Sul/Llun 25, 26, Rhagfyr na Dydd Sui 1 lonawr

Gwasanaeth Sui ar 27 Rhagfyr a 2 lonawr

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA I BAWB
ODDI WRTH

Stryd Fawr, Llanberis
Ffon: 870328

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i chwi all
oddi wrth bawb yn siop

Ffon: Llanberis 870258
Nadolig Llawen iawn a Blwyddyn

Newydd Lewyrchus i'n holl
gwsmeriaid oddi wrth

Glyn, Ann, Neil a Karen Ann Price '

• •• •'.

• SWYDDFA'R POST

1BYTHYNNOO GAOL YS LLANBERIS

MASNACHWYR GLO

ac 872200
870
444

870
902

• I'•
a'r MEIBION

CYFARCHION Y TYMOR
oddi wrth

* Dyddiau'n dal ar gael ar gyfer
partion Nadolig, yn cynnwys
Dydd Nadolig* Part'lon mawr a phart'ion bach*Cinio Nadolig 3 - 12 C'Nrsyn dechrau 0 £6.50* Lie addas ar gyfer pob achlysur* Dewch i fwynhau ein bwyd blasus mewn awyrgylch

brat
NadolJg Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddl wrth Bob ac Annie Kane

Diolch am eich cefnogaeth
drwy'r nwyddyn

Nadolig Llawen a Blwyddyo
Newydd Dda

Dymuna pawb yo siop
VALERIE J. JONES
Ffrwythau a Llysiau
GLANYDON
STRYD FAWR

LLANBERIS 870301

LLANBERIS
!do 1:/1. :d.~. ~. d·
Dewch atom am eich
holl anghenion bwyd

a diod Nadolig

Nadolig Llawen
a Blwyddyn
Newydd Dda
oddiwrth ~~

GWENDA A PHAWB
YN SlOP

,
alr

~ LLANBERIS
Ffon 872400
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"" Nadolig Llawen a Blwyddyn "
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I wrth bawb 0 griw =
= Eco'r Wyddfa =
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Rhai 0 blant Llanrug a fu'n cefnogi nofio noddedig er budd yr NSPCC
yn Seiont Manor yn ddiweddar.

r

Parry, Bro Dawel, ar ei phenodiad yn
ddirprwy brifathrawes Ysgol
Uwehradd Dytfryn Ogwen.
Dymuniadau gorau iddi yn ei swydd
newydd.

Llongyfarehiadau i Carolyn
Williams, Berllan, ar ddathlu ei phen
blwydd yn ddeunaw oed. Goriad y ty
iddi rwanl Hwyl.
Cydymdeimlwn a Mr Peter Rainbow,
Arosfa, yn ei brofedigaeth 0 golli ei
fam yn ddiweddar.

Dymuna Miriam a Beryl, 2 Stad
Minffordd, ddiolch 0 galon j'w teulu,
ffrindiau a chymdogion am bob
arwydd 0 gydymdeimlad a
ddangoswyd tuag atynt yn eu
profedigaeth 0 golli tad a thaid
annwyl, Tomos Williams, 9 LOn-y
Glyder, Bangor. Diolch yn fawr iawn
am y cardiau, galwadau ffOn,
ymweliadau a'r rhoddion tuag at
Gronfa Chest Development Service.
Uongyfarchiadau:

Llongyfarchwn Mrs Margaret

Yplant dan 10 oed a fu'n Ilwyddiannus yn y gala nofio yn ddiweddar.

Ym marw Derfel Gruffydd,
Caernarfon, eollodd Gwynedd a
Chymru wladgarwr teymgar a thaer.
Cofir Derfel gennym fel Cyrnro
pybyr a fu'n aelod amlwg 0 Blaid
Cymru a'r Muctiad Iaith; fel un a
oedd yo ymwybodol iawn o'r
grymusterau sy'n tanseilio'r bywyd
Cymraeg. Byddai'n selog iawn
mewn gwrthdystiadau i ennill lie
anrhydeddus i'r Gymraeg yn ein
bywyd cyhoeddus, a gellid tystio i'w
lu safiadau dros hawliau'r iaith dan
amgylchiadau anodd pan fyddai
gwneud hynny yn weithredu
amhoblogaidd ae yn ennyn sen a
dirmyg. Nid oedd arno ofn 'pechu'
neb yn enw'r Gymraeg boed mewn
siop neu swyddfa.

Dyrehafai'n gyson addysg a
diwylliant ae fel prifathro yn
Nhreuddyn yng Nghlwyd ae yn
Llanrug, yma yng Ngwynedd, roedd
ei fam a'i arweiniad at faterion fel
addysg Gymraeg a phwysigrwydd
meithrin gwreiddiau eadam mewn
Cymreictod yn gyfraniad
amhrisiadwy.

Roedd ei sgyrsiau yn y gwasanaeth
boreol i'r plant dan ei ofal yn batrwm
iGymru gyfan gyda'i iaith gyhyrog,
raenus yn gyfiwng gloyw i gyflwyno
hanes bro a gwlad yn blethwaith
amryliw, deniadol.

Cyrnerai ddiddordeb ym mhopeth
a ddigwyddai ym Methesda a'r
cylch, ac m fu iddo erioed beidio a
bod yn un 0 'hogia Pesda'.

COFIO

IEUAN WYN
(Cvhoeddwyd gyda chaniatad 'Uau Ogwanj

Cyfeiriai'n amI at agweddau ar
fywyd y gymdogaeth hon yng
nghyfnod ei blentyndod a'j
lencyndod; agweddau cadamhaol y
credai yn eu gwerth parhaol, a
gofidiai am y newidiadau niweidiol
yn y fro. Ac yn ganolog ymhlith y
goreubethau roedd cymdogaeth dda
a'r drws agored, yn ogystal a'r
dygnweh dioddefus hwnnw a
gysylltir a brwydrau cymdeithasol y
gorffenno1.

Roedd ei safonau a'i ddelfrydau,
a glynai yo ddi-ildio dros egwyddor
yn unol a gwerthoedd ei fagwraeth
ar aelwyd war y Garneddwen.
Chwith meddwi heddiw nad yw'r tY
na'r eaeau i'w gweld mwyach.

Yr un ysbryd di-ildio ag a feddai
streiewyr troad y garuif a'i
cynhaliodd yntau yo wyneb afiechyd
deublyg a'i goresgynnodd, ag ef on
yo ei bedwardegau. Bu'n frwd a
gweithgar er gwaethafyr anawsterau
cynyddol, a'i bresenoldeb yn amlwg
ble bynnag yr oedd Cymru a'r
Gymraeg angen eefnogaeth. Bydd
eofio Derfel yn Nyffryn Ogwen a
Llanrug ymysg perthnasau, cyfeillion
a ehydnabod. Dangosodd y dygnwch
i ddyfalbarhau 'yn wyneb pob
ealedi'. la, un 0 hogia' Pesda oedd
Derfel. Esrynnwn ein cydymdeimJad
fel a'i wcddw, Glenys, a'r plant, ac
a'i ddwy ehwaer, Elizabeth a
Marian.

DERFEL

gan ddathlu pen-blwydd go arbennig
ar y diwrnog. Diolchwyd i Angela
gan Mairwen Lloyd ac i'r aelodau
fu'n paratoi y te gan Ann Lloyd
Griffith. Enillwyd y rafflau gan Gwen
Jones a Meirwen Lloyd.

Dethllr y Nadolig yn y cyfariod
nesaf yng nghwmni Miriam
Llywelyn.

Newyddion o'r Ysgol Gynradd
Ddydd Gwener y deunawfed 0
Dachwedd ymwelodd Rhodri Owen
ae Uned 5 a'r Ysgol. Gyda chyd
weithrediad rhieni blwyddyn pump a
chwech, a'r seren teledu Garmon
Emyr. Chwaraewyd tric ar nifer 0
aelodau yr ysgol, drwy ddatgelu rhai
eitemau 0 eiddo'r plant. Cafwyd
prynhawn hwyliog iawn.
Twmament Chwaraeon: Cynhaliwyd
twrnament chwaraeon dalgylch
Brynrefail i flynyddoedd pump a
chwech yn yr Ysgol, ddydd Gwener
diwethaf. Rhannwyd y plant yn
grwpiau cymysg i ehwarae rygbi,
pAI-droed a hoci. Cafwyd eystadlu
brwd iawn.
TAn Gwyllt: Nos Lun y seithfed 0
Dachwedd cafwyd noson Tan
Gwyllt yn yr Ysgol. Gwahoddwyd
plant Cwm-y-glo i ymuno yn yr hwyl,
a pharatowyd cwn poeth ar gyfer y
rhieni a' r plant.
Yr Urdd: Noson 0 gAmau pel a gemau
geiriau a gafwyd ar yr unfed ar
huqain 0 Dachwedd. Cafwyd lIawer
o hwyl a sbri.
Nofio: Bu cystadlu brwd yng ngala
nofio ym Mangor gan aelodau Urdd
yr Ysgol yn ddiweddar. Gwelwyd
nofio 0 safon uchel iawn, a lIon
gyfarchwn Eifion Williams (dan 10J,
Iwan Parry Jones (dan 12), a hefyd
y tim nofio eyfnewid dan 10 oed,
fydd yn mynd lawr i Lanelli i
gynrychioli Eryri ar 3 Rhagfyr.
Ymweliad: Ymwelodd blwyddyn 1 a
2 a gorsaf drydan Dinorwig fel rhan
o'u hastudiaeth ar 'Oleunl'. Daeth Mr
John Howard Jones 0 MANWEB i roi
sgwrs iddynt ar beryglon trydan.
Dymuniadau da: Pob dymuniad da i
Mrs Ann Owen yn ei swydd newydd
fel cynorthwywraig cartref, a
chroeso i Margaret atom.

O'r 9fed 0 Daehwedd hyd y lOfed
o Dachwedd bu cynrychiolydd 0
Ganolfan Addysg Bywyd yn ymweld
a'r Ysgol. Cafodd pob dosbarth yn
ei dro gyfle i tynd i'r garafan i glywed
Teresa Owen yn siarad. Yn sicr bydd
y plant yn elwa 0 wedi ei ehlywed.
Diolchiadau:

Dymuna teulu y ddiweddar Mrs
Beryl Parry, 1 Hafan Elan (gynt 0
Dolafon. Cwm-y-glol ddatgan eu
dloleh am bob arwydd 0
gydymdeimlad a ddangoswyd iddynt
yn eu profedigaeth. Diolch hefyd am
y rhoddion a dderbyniwyd er cof am
Mrs Parry tuag at Ward Glyder,
Ysbyty Gwynedd.

Dymuna Cecil a Dilys Williams, 19
Hafan Elan, ddioleh i'r teulu,
ffrindiau, cymdogion Hafan Elan a
staff Tyddyn Elan am y cardiau a'r
anrhegion a dderbyniodd Dilys ar
achlysur ei phen-blwydd yn 80 oed
yn ddlweddar.

Dymuna Carolyn Williams, Berllan,
ddiolch 0 galon i'w theulu a'i
ffrindiau am yr holl gardiau ae
anrhegion a dderbyniodd ar ei phen
blwydd yn ddeunaw oed.

Capel y Rhos: Cafwyd gwasanaeth
o Ddiolchgarwch yng nghyfarfod
Cymdeithas y Chwiorydd brynhawn
lau, Hydref 27. Arweiniwyd y
gwasanaeth gan Miss Megan
Humphreys, a chymerwyd rhan
ymhellach gan Mrs Beryl Thomas,
Mrs J. C. Williams a Mrs Ceridwen
Williams, gyda Mrs Enid Whiteside
Thomas wrth yr organ. Diolchodd
Mrs W. O. Roberts i Mrs Ceinwen
Roberts a Miss M. Humphreys am
roddi'r teo

Bydd y cyfarfod nesaf nos lau,
Tachwedd 24, am 7 o'r gloch, pan
geir sgwrs gan Mr John Wyn Owen.
Plaid Cymru: Cyfarfu cangen Llanrug
o Blaid Cymru yn Neuadd Gymuned
Penisarwaun nos Fercher, Tachwedd
Sfed. Y gwr gwadd oedd y Barnwr
Dewi Watkin Powell, a chafwyd
noson hynod 0 ddifyr yn ei gwmni.

Yn ogystal a'r hwyl 0 gael gweld
wig a menig gwynion y barnwr, a
chlywed am droeon trw stan 0 bob
math 0 fyd y gyfraith, roedd ochr
mwy difrifol i'w anerchiad.
Olrheiniodd hanes yr iaith Gymraeg
o ddyddiau'r Ddeddf Uno yn 1536,
oedd yn gwahardd penodi Cymry
Cymraeg i swyddi, hyd Ddeddf yr
laith 1967, a'r ddeddf ddiweddaraf
sy'n rhoi rhywfaint mwy 0 barch i'r
iaith. Diddorol hefyd oedd y braslun
a gawsom 0 yrfa'r Barnwr Powell ei
hun fel bar-gyfreithiwr ac yna fel
barnwr. Nid rhyfedd i'r ddarlith godi
nifer 0 gwestiynau, a chafwyd
trafodaeth fywiog i ddilyn.

Mynegodd y Ilywydd, Miss Phyllis
Ellis, gydymdeimlad y gangen a
Dafydd Ifans yn ei brofedigaeth 0
golli ei dad, a dymunwyd gweUhad
buan i Raymond Jones sydd wedi
bod yn yr ysbyty. Da deall bod Mrs
Nan Humphreys a'i mam, Mrs Boyer,
yn dal i wella. Llongyfarchwyd Mrs
Margaret Parry ar ei phenodi'n
ddirprwy brifathrawes Ysgol Dyffryn
Ogwen.

Enillydd raffl y noson oedd Berwyn
Jones, ac enillwyr y Clwb Cant: 1,
Nan Humphreys; 2, Jean Walsh.

Cynhelir Ffair Nadolig nos Fercher,
Rhagfyr 7, am 6.30 yn Ysgol
Gynradd Llanrug, ac apelir am
gyfraniadau 0 bob math, yn
nwyddau, arian, a help gyda'r
stondinau. Cysylltwch, os gwelwch
yn dda, ag 01wen Llywelyn
(650200).
Merched y Wawr: Cynhaliwyd
cyfariod yn yr Ysgol Gynradd nos
Fawrth, 8 Tachwedd, ghyda Menna
Williams yn y gadair. Rhoddwyd
cyhoeddusrwydd i'r Noson
Ddistawrwydd noddedig a'r cystad
laethu chwaraeon sydd i'w cynnal y
flwyddyn nesaf.

Llongyfarchwyd Margaret Parry ar
achlysur dathu ei phriodas arian ac
ar ei phenodiad yn ddirprwy brif
athrawes Ysgol Dyffryn Ogwen.
Dymunwyd adferiad iechyd i Nan
Humphreys a'i mham, a chvd
ymdeimlwyd ag Ann Ifans yn ei
phrofedigaeth 0 golli tad-yng
nghyfraith.

Croesawyd Angela 0 siop Peris
Jones, Caernarfon, i'r cyfariod a
mwynhawyd noson yn ei chwmni yn
coluro dwy o'r aelodau, Heulwen
Evans a Carys Wynne oedd wedi
cyrraedd carreg filltir yn eu bywyd

Camera yng ngofal Gwyndaf Hughes, Glasgoed. Ffon: 677263

Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn, Ff6n; 675384.

LLANRUG
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Alfie Hughes yn derbyn Tarian
Coffa T. A. Thomas oddi wrth Mrs
Thomas. Rhoddlr y darian yn
flynyddol i'r chwaraewr gorau yng
Nghlwb Bowiio Waunfawr.
brwd drwy'r dydd. Y beirniaid cerdd
oedd Mr Alan Roberts, Morla Bychan
a Mr Ifor ap Glyn, Caernarfon, yn
beirniadu'r adrodd. Fe geir
canlyniadau'r eystadlu yn yr atodiad
arbennig am eisteddfodau'r fro yn
rhifyn nesaf o'r Eco.
Clwb CtC: Mae Clwb CIC wedi ail
ddechrau am y tvrnor. Cynhelir y
cyfarfodydd yng Nghapel Bethel am
6.30 o'r gloch i'r rhai ieuengaf ac am
7.30 o'r gloch i'r rhai hynaf. Bydd y
cyfarfod nesaf nos Lun, 5 Rhagfyr.
Yr Urdd: Nos Fercher, 19 Hydref,
cafwyd noson 0 gamau yng
nghwmni Caroline. Diolchwyd iddi
am nason dda gan Ifan Glvn.
Diolchwyd l Anti Jean gan Sian am
iddi ddod atynt i baratoi Guto Ffowc.
Fe baratowyd tri Guto ar gyfer y
goelcerth eleni.

Nos Sadwrn, 5 Tachwedd,
cynhaliwyd Noson Tan Gwyllt
flynyddol. Cafwyd noson Iwyddian
nus iawn gyda arddangosfa 0 dan
gwyll, coelcerth a digon 0 gawl a
chwn poeth wedyn. Dymuna'r
pwvllqor ddiolch i bawb am eu
cefnogaeth.

Ar 9 Tachwedd daeth Aled Taylor
atom i arddangos ac i ddisgrifio'r
offer maen ei ddefnyddio I achub ar
y mynydd. Diolchwyd iddo gan
Steffan.
Nos Wener, 11 Taehwedd, bu tri

o'r hogia, sef loan, Eigan ae leuan,
yn nofio yn y Gala Nofio. Llon
gyfarchiadau i'r tri am wneud eu
gorau.

FFONIWCH (0286) 671181 NEU (0831) 326160

CYMHARWCH EIN PRISIAU
CYSTADLEUOL NI CYN PRYNU!

phrofedigaeth 0 golH ei mham.
Cydymdeimlwn a Mrs Elena

Jones, Hafod-y-rhug, Alfie, Bethan
a'r teulu yn eu profedigaeth 0 golli
priod, tad a thaid oedd mor annwyl
ganddynt.
Oiolchiadau:

Dymuna Elena, Alfie, Bethan a'r
theulu'r diweddar John Griffith
Jones, Hafod-y-rhug, ddiolch a galon
i'r hall berthnasau, cymdogion a
chyfeillion am bob arwydd a gyd
ymdeimlad a charedigrwydd a
dderbyniasant yn eu profedigaeth 0
golHgwr, tad a thaid annwyl. Diolch
i Dr R. S. Williams, Waunfawr; staff
Ward Ogwen, Ysbyty Gwynedd;
hefyd i'r Parchg John Pritchard,
Llanerisam ei wasanaeth; MIss Eirlys
Jones yr organyddes; y Cynghorydd
Eurig Wyn am ei deyrnged; ae i Mr
M. Prtichard, Llanberis, am
drefniadau'r angladd.

Dymuna Mrs Eurgain Eames, Bryn
Menai, Llanwnda, a'r teulu all,
ddiolch a galon am bob arwydd 0
gydymdeimlad a ddangoswyd tuag
atynt yn eu profedigaeth lem.

Dymuna Mrs Betty Wyn Owen a
leuan a'r teulu, 1 Croesywaun,
ddiolch j'w cvrndoqion a'u cyfeillion
am bob arwydd 0 gydymdeimlad a
ddangoswyd iddynt yn eu
profedigaeth lem 0 golli priod a thad
annwy!.

Dymuna Jason aWendy Anderson
ddiolch am yr anrhegion a'r cardiau
a dderbyniwyd ar enedigaeth eu mab
bychan Jamie.
Priodasau:
Llongyfarchiadau i Nan Wyn, Tan

y-fron, ar ei phriodas a Huw Lloyd
Powell-Davies, 0 Wyddelwern,
Clwyd. Maent wedi ymgartrefu yn
Nheras Cefn Du, Waunfawr.

Dymunwn yn dda i Yvette a
Tudur, Bron Eryri, ar achlysur eu
priodas yn Awstralia ar 15 Hydref.
Cafwyd gwasanaeth arbennig yn
Eglwys Sant loan ddydd Sadwrn,
Tachwedd 19, i fendithio'r briodas.
Hefyd, yn yr eglwys ar 20 Tachwedd
bedyddiwyd eu mab bychan, Tegid.
Bedydd: Fore Sui, 6 Tachwedd,
gyda'r Parchg Emrys Thomas yn
gweinyddu, bedyddiwyd Lea Elis,
merch fach Geraint a Veronica
Owen, Cilfynydd.
Croaso: Mae lIawer teulu wedi
cartrefu yn y pentref yn ystod y
misoedd diwethaf ac estynnwn
groeso cynnes iddynt gan obeithio y
byddant yn hapus yn ein plith. Braf
hefyd gweld Anna a'r teulu wedi dod
yn 01 I Gwastadfaes.
Eisteddfod y Pentref: Cynhaliwyd yr
Eisteddfod ar ddydd Sadwrn, 19
Tachwedd, a chafwyd cystadlu

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

FFENESTRI CELTAIDD
(CELTIC WINDOWS)

AM FFENESTRI, DRYSAU A STAFELLOEDD
HAUL UPVC, PREN CALED AC ALWMINIWM
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Gwasanaeth Trylwyr
gan y bobl AO IYNOL

Gwasanaeth Personol Cyfeillgar iCHWI
Y Gwasanaeth Technegol Gorau
i'ch CAR. Cystal Ii m AA

Gwasanaeth Prif Ddeliwr a
Felly, pa gar bynnag ydych MOT

CHWI yn ei yrru, r-g;,-"j
o Audi i Zastava I~~..._..

Prisiau Cystadleuol - Gwaith Contract - Pell ac Agos

Ffon: Caernarfon

GWASANAETH TACSI
HURIO BWS MINI

EmmaAngharad, i'w hwyr Llifon a'i
wraig Natalie.
Llonghfarchiadau i Deborah a

Dilwyn, 7 Dol Erddi, ar enedigaeth
merch fach, Rebecca, chwaer fac i
Ceri ac wyres fach newydd i Ann ae
i Evan Wyn, Ael y Bryn.

Llongyfarehiadau i Shirley ae Eryl,
Talmaen, ar enedigaeth eu plentyn
cyntaf.
Yn yr Ysbyty: Anfonwn ein cofion at
Mrs Mary A. Owen, Bodarfon; Mrs
Griffith, Croesywaun; Mrs James
Smith, Rhos-Ian; ac Edgar Owen,
Glyn Awel sydd yn yr ysbyty ym
Mangor.
Adraf o'r Ysbyty: Croeso I Mrs Rhian
Jones, Tref Eilian; Mrs Megan
Williams, Bryn Difvr: Mrs Mary
Davies, Bryn Eithin; Mrs Mair
Williams, Cefn Coed; a Mr Dafydd
Morris, Bryn Golau, adref ar 01 iddynt
orfod treulio cyfnod yn yr ysbyty.

Anfonwn ein cofion at amryw o'r
pentrefwyr sydd yn wael ac yn gaeth
i'w cartrefi.

Dymunwn wellhad buan i
Raymond Parry, Ffridd Felan, a
ddisgynnodd yn y caeau a thorri ei
goes. Ac hefyd i Harold Peters, Tvn
cae-newydd, a fu mewn damwain
car yn ddiweddar.
Cydymdeimlo:
Cydymdeimlwn a Goronwy Pierce

a theulu Nant Bach yn eu
profedigaeth 0 golli mam a nain
annwyl.

Cydymdeimlwn a Mrs Pntchard.
Tref Eilian, ar farwolaeth el gor wyr,
set Paul Wynne Evans, 25 mlwydd
oed a Feddgelert, a fu farw drwy
ddamwain car.
Anfonwn ein cvdvrndeirnlad i Mrs

Ackers, Man Abri, yn ei

Enillwyr Clwb 300 am fis Hydref -
£40: Mrs Joan Jones, Llwyn Onn;
£25: Mrs Wendy Jones, 2 Pen-v
clip; £10: Mr Morus Elfryn, Coed
Gwydryn.
Y Gymdeithas lenyddol: Cafwyd
noson agorladol ragorol iawn gyda
Char Meibion Dyffryn Peris, 0 dan
arweiniad Mr Arwel Jones.
Gwelwyd lIawer a aelodau newydd
yn y Gymdeithas a gobeithio y
byddant yn dal i fynychu'r
cyfarfodydd yn ystod y tymor. Cyn
i'r rhifyn hwn ymddangos bydd y
Barnwr Dewi Watkin Powell wedi
bod vn ein diddori a rhai o'i hanesion
fel Barnwr.

Cynhelir y cyfarfod nesaf nos Lun,
12 Rhagfyr, pan fydd Miss Catherine
Williams 0 Borthaethwy yn rhoi
sgwrs ar 'Patagonia' ac edrychwn
ymlaen am noson Iwyddiannus eto.
Eglwys Sant loan: Nos Sui, 4
Rhagfyr, am 7.30 o'r gloch, yn
Eglwys Sant loan, cynhelir Cyngerdd
Nadolig yng nghwmni Parti Lleisiau'r
Lliwedd, Llanberis, ynghyd a phlant
yr Eglwys. Tal mynediad fydd £1.

Uongyfarchiadau:
llwyddiant Eisteddfodol: Llon
gyfarchiadau i Mr Gwynn Davies,
Bryn Eithin ar ei Iwyddiant yng
ngystadlaethau lIenyddol eistedd
fodau Ileal.

Llongyfarchwn Myra Turner,
Collfryn; Alun Williams, Bro Waun;
a Humphrey Jones, Glaslyn; ar eu
IIwyddiannau yng nghystadlaethau
adrodd a cherddorol mewn
eisteddfodau ledled y sir.
Genedigaethau:

Llongyfarchiadau i Mr a Mrs Evan
Hughes, 3 Bryn Golau, ar ddod yn
hen dai a nain, ganwyd merch fach,

Camara yng ngofal Heulwen Huws, Argoed. FfOn: 650556

Mrs Nan Roberts, Pantafon, Waunfawr

WAUNFAWR



brawddeg, erail! yn cyfeirio'n ben
agored at gartrefl ac un neu ddau nad
wyf yn eu deall - 'arna i mae'r bai'?

Cynnig Elfed Evans, 12 Hen Bare,
Llanllechld, Bethesda, sy'n apelio
fwyaf ataf, ac iddo fo yr a'r wobr y mis
hwn am 'Tybed mal yn y pantri gaf i
Ie i aros? Nid yn Ilwyr?'

Rwy'n credu y bydd tasg y mis hwn
eto yn dlpvn 0 sialens, sef cliw cryptig
I 6 i lawr

Yr atebion IOafydd Evans, Sycharch,
Penisarwaun, erbyn 12 Rhagfyr, os
gwelwch yn dda.

I LAWR
2. Nid yw'r awyr yn gadael i hon

ddechrau yn y gegin (6)
3. Fe weithia dad MOl heb delerau

(6)
4. Epil dafad (3)
5. Yn ddisymwth, 0 balas y dyn

cyfoethog (5)
6. Trist (gweler y nodi adau) (7)
7. Yr hyn a daflodd Wilhams oddi

ar ei ysgwyddau (4)
8. Ffroen-ffrydiad (6)

12. Pleser pennaf y smociwr (5)
13. Mae'r ateb mor blaen a'r trwyn

ar eich wyneb (5)
14. A dyma'n wir ydi Meinir . (5)
15 ... a hon hefyd, sydd bron yn

gron (5)
16. Blwch bach y cedwir gwallt

ynddo weithiau (5)
18. Glan y mOr, nepell 0

Odolegellau? (5)
19. Mae Med y gOI yn winon yn

chwarae'n ddi dal (7)
21. Tipyn bach (6)
22. Rhoi patrwm ar bran (6)
23. Cernflew (6)
25. Y weith red 0 drosglwyddo o'r

geg i'r stumog (5)
26. Edrychl (4)
28. Wrth drafod nwy efo'r Sais,

mae'r ferch yn angharedig (3)
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Cafodd enillwyr cystadlaethau
1994 wobrau teilwng am eu llafur.
Mae C.Dd.C. yo cyhoeddi sgriptiau
buddugol yr adran ieuenctid yn
ogystal a'r adran agored. Bydd y
ddwy ddrama yma, yn ogystal ag
enillydd yr ail wobr wedi eu
llwyfannu yn dramafest 94 yn
Theatr y Sherman, Caerdydd,
Hydref 24-29.

Mae mwy a mwy 0 gwmniau
arnatur yn edrych am ddramau un
act newydd, ac fel rhan o'n cyn1lun
Ysgrifennu Newydd yr ydym yn eu
hannog i lwyfannu dramau newydd.

Os carech ffurflen gars i gystad
leuaeth ysgrifennu drama 1995 a
chyfle, nid yn unig iweld eich drama
yn cael ei pherfformio, ond hefyd yn
cael ei chyhoeddi; neu unrhyw
wybodaeth arall am gynlluniau
Ysgrifennu Newydd Cymdeithas
Ddrama Cymru, dylech gysyUru ag
Aled neu Nerys ar (01222) 452200.

Cymdeithas Ddrama Cymru
Cystadleuaeth Ysgrifennu Drama 1995
Ia, dyma'r cyfle y buoch yn disgwyl
amdano. Cystadleuaeth ac iddi
becyn 0 wobrau i hyrwyddo
uchelgais pob egin ddramodwr:* gwobrau 0 £ 100, £50 a £25 i'w

hennill. Yn ychwanegol bydd
gwobr arbennig i'r awdur mwyaf
addawol 0 dan 25 oed;* cyfle iweld eich drarna'n cael ei
llwyfannu yn ein GWyI Gened
laethol Flynyddol dramaft'est 95
yn Hydref 1995 a chyfle i
gydweithio gyda'r cwmni fydd yn
ei pherfformio;* cyfle i'ch drama gael ei chyhoeddi
gan Gyhoeddiadau Cymdeithas
Ddrama Cymru.
Thema cystadleuaeth '95 fydd

'Tu Hwnt i'r Drws' neu 'Closed
Doors' i gystadleuwyr Saesneg.
Cynhelir y gystadleuaeth i hyrwyddo
ysgrifennu drarnau un act yn
Gymraeg a Saesneg rhwng 20 a 45
munud 0 hyd. Dyddiad cau I
geisiadau i'r gystadleuaeth fydd 31
Ionawr 1995.

RHODDION
£30: Di-enw
£20: Cwmni Rheilffordd yr
Wyddfa. Teulu Rudkin,
Uanberis.
£5: Mrs Jennie Williams, Cae
Corniog, Penisarwaun; Mrs
Blodwen Pritchard, 10 Uys Y
Gwynt, Penisarwaun; Er cof am
William Evans, Meirionfa, Pen
y-groes; Mr a Mrs Harper,
Fferm T~ Newydd, Ilandegai;
Teulu Mrs Peri Evans, S Hafod

Olau, Deiniolen; DUys Jones,
Cytir, Brynrefail; Mr Wil Jones
a'r teulu, Y Dreflan, Ffordd
Capel Cocb, LJanberis; Mrs
Laura Williams, Tan y Fron,
Fach-wen; Plant y ddiweddar
Mrs Ceinwen Evans, 12 Hafod
Olau, Deiniolen.
£3: Evelyn Anderson, Bod Arfon,
Waunfawr.
£2: Mr John Perfs Roberts,' 11
Maes Eilian, Dinorwig; Mrs M.
Lewis, Madryn, Uanrug.

25. Sul

22. Iau

18. Sul

16. Gwener
17. Sadwrn

13. Mawrth
14. Mercher
15. Iau

12. Uun

9. Gwener

7. Mercher

6.Mawrth

5. Uun

2. Gwener CWM-Y-GLO: Cwis yng Ngwesry'r Fricsan. CWM-Y
GLO: Cyrndeithas RhienilAthrawon yr Ysgo! - Bingo
Nadolig.
DEINIOI.EN: Plaid Cymru - Ffair Nadolig yn y Ganolfan
am 7 o'r gloch.
DEINIOLEN: Undeb y Mamau yng ngbwmru Dr Enid
Pierce Roberts, Bangor.
CAERNARFON: Gwesty Alexandra am 7.30 o'r gloch
sgwrs gan Zenia Bowen. Trefnwyd gan Ddyneiddwyr
Gogledd Cymru.
BETHEL: Merched y Wawr - cinio Nadolig yn y Bistro,
Uanberis.
LLANRUG: Plaid Cymru - Ffair Nadolig yo yr Ysgol
Gynradd am 6.30 o'r gloch.
CAEATHRO: Ffair Nadolig y Capel yng Nglangwna am
7 o'r gloch.
PENISARWAUN: Ffair Nadolig yr Ysgol am 6 o'r gloch.
BETHEL: Ffair Nadolig yr Ysgol am 6.30 c'r gloch.
CWM-Y-GLO: Undeb y Mamau. Gwasanaeth Carolau yn
Hafan Elan am 7 o'r gloch.
WAUNFAWR: Y Gymdeithas Lenyddol - sgwrs ar
Batagorua gan MISS Catherine Williams, Porthaethwy.
CWM-Y-GLO: Cynger Nadolig yr Ysgol.
BETHEL: Disgo Nadolig i'r plant yn y Neuadd Goffa.
CWM-Y-GLO: Plant yr Ysgol yn canu carol au 0 gwmpas
y pentref.
PENISARWAUN: Gwasanaeth Nadolig yr Ysgol.
CWM-Y-GLO: Cwis yng Ngwesty'r Fricsan.
CAEA'I'HRO: Pwyllgor y Cae Chwarae - Parn Nadolig
i oedolion yng Nglangwna.
DEINIOLEN: Cyngor Eglwysig. Gwasanacth Lhth a
Charol yn Eglwys Llandinorwig am 5.30 o'r gloch.
CAEATHRO: Pwyllgor y Cae Chwarae - Parti Nadolig
y plant Ueiaf yng Nglangwna.
(DYDDNADOUG). DEINIOI.EN: Cyngor Eglwysig
Gwasanaeth Cymundeb yn Eglwys Llandinorwig am 9.30
o'r gloch.
CAEA TI-lRO: Gwasanaeth Carolau Teuluol yo y Capel am
10.30 o'r gloch.
LLANBERIS: Gwasanaeth Cymundeb yn Capel Coch am
10 o'r gloch.
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Cafwyd atebion cywir i groesalr
Tachwedd gan Malr Jones, Pwllheli; E.
E. Jones Rhoshirwaun; Ceridwen
Williams, Llanrug; Mair Foulkes,
Perusarwaun: Gwen Griffiths,
Deinrolen: Nansi Davies, Rhuthun;
Catherine Jones, Pwllheli; Mary
Davies, Waunfawr; Ceinwen Williams,
Bethel; Elfed Evans, Bethesda; Nansi
Jones, llanberis; J. Williams, Nant
Peris; E. W. Pritchard, Garndolben
maen; a Jean Hughes Jones, Rhiw,
Pwllheli - yr ymateb wedi dod, fel y
gwelwch, 0 bob cwr o'r sir heb sOn am
un 0 Glwydl

Ollyn yr un trywydd neu, i fod yn fwy
cywlr, tri trywydd gwahanol wnaeth y
mwyafrif ohonoch er hynny tra'n creu
cliw cryptic i'r galr TRIGFA.

Anagramau meg is TIR A GAF, TRI A
GAF, TRAFFIG, GAFR I TI, oedd cynnig
rhal (gan nodi fod ynddynt ormod 0
Iythrennau) .

Aeth erall! ar drywydd Beiblardd 'Yn
nh9 ty Nhad . . .' un ymgais
aflwyddiannus i guddio'r galr mewn

CROESAIR TACHWEDD

AR DRAWS
1. 0 wybod yn lawn, cawn

ymborthi (5)
6. Pryf genwair yn cae I gwers

nofio? (5)
9. Sanatoriwm (7)

10. Bwyd sych i anifeiliaid (5)
11. Planhigion 0 wledydd fel Mali a

Natal (5)
12. Aelod 0 frawdoliaeth grefyddol

(5)
13. Os mai ffracsiwn y gelwir un

dros ddau, pa enw a rolr ar
ddim pwynt pump? (7)

15. Yr hyn a wna rhvddiarth yn
farddoniaeth - gwrandewchl
(3)

17. Oogn swyddogol yn denu yn 01
(4)

18. Rhoi gorchudd ar y to (61
19 Y croen gwyn sydd 0 dan y

croen oren (5)
20. Yr hyn a gelr 0 gorddi hufen (6)
22 Abwydyn sy'n yted gwaed (4)
24. Cartef Robin a Llinos (3)
25. Yr hyn a osodir er mwyn cofio

ble'r oeddech chi (7)
26. Ar 01 (5)
27. Mae angen tair metr 0 edafedd i

orchuddio'r aelod yma (5)
28. Rhai sy'n caru cwn bach? (5)
29. Mae Nicola'n wirion yn rhedeg

cvmamt (7)
30. Amcan (5)
31. Yr hyn a wna babanod a 22 ar

draws (5)

13 14
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CROESAIR RHAGFYR



Harri Jones (Ysgrifennydd Cynghrair Criced Gwynedd) yn cyflwyno Tlws
y Gynghralr a Chwpan Bill Pike i Richard Lloyd Jones, capten tim Bangor.
Yn y Ilun hefyd mae Andrew Lambrecht un 0 seJogion tim Fron Dinas.

TRIO BETHAU TLWS

.. .

DIOLCHYN SYML

Siomiant oedd gweld Deiniolen yn
ymuno a lIu 0 dimau eraill 0
Gynghrair Sain yn ffarwelio a
Chwpan lau y Gogledd am eleni. Fel
deiliaid roedd eu gobeithion yn uchel.
Ail dim llanberis yw'r unig di'm o'r
ardal sy'n dal yng nghystadleuaeth
y cwpan.

•••

Mae sOn am dorri record yn Ysgol
Brynrefail yn dod yn ddigwyddiad
misol bron iawn. Y tro hwn torrwyd
record yn y ras 800m i ferched iau.
Torrwyd y record flaenorol gan
Melanie Sellers yn 1979 gydag
amser 0 2m 53.6 eiliad. Y deiliad
newydd yw Rebecca Hall gyda
amser 0 2m 50.5 eiliad. Llongytarch
iadau i Rebecca ar ymuno a'r 'Hall of
Fame'l Gwelir ei "un ymysg
newyddion pentref Bethel.

•• ••

Llongyfarchiadau i dim hyn hoci
Ysgol Brynrefail. Mewn twrnament
sirol yn Ysgol Aberconwy fe gurwyd
Ysgol Glan-v-rnor. Pwllheli, 0 1-0.
Son am fod ar bigau'r drain - daeth
y gol gan Catrin Jones gyda thri
eillad yn weddill. Bydd y tim yn
cynrychioli Gwynedd yn y gystad
leuaeth Gymreig yn ne Cymru wedl'r
Nadolig.

Yr anrhegion a loriodd Dafydd/
Wyn Williams (Cadeirydd y Clwb), Alwyn Jones (hyfforddwr 0 dan 11

oed), O/wen a Dafydd Jones.
o reidrwydd mae dylanwadau gim 11-pob-ochr dan 11 oed. Babi
canlyniad Tiblisi yn drwm ar y golofn Dafydd oedd hwn, ac ef oedd yn ei
hon y mis yma. Mae'n amlwg bod feithrin. Cafwyd noddwyr, trefnwyd
lIawer 0 gwestiynau I'W gofyn - y noson ymarfer ac yna'r uchafbwynt
broblem fydd darganfod atebion! Yn wrth gael cae tu cefn i gapel Cysegr.
sicr, bydd cryn sylw yn cael ei roi i Daeth gAmau bore Sadwrn yn rhan
wreiddiau, a datblygiad y gwreiddiau naturiol 0 weithgareddau y pentref
yma ym myd pAI-droed Cymru. a fu cefnogaeth gan y mwyafrif o'r

Yn ddiweddar cafwyd cyfle ym rhieni. Yn sicr, nid tan siafins a
Methel i ddiolch am gyfraniad un o'r sefydlwyd. Yr oedd yma
ardal a sicrhaodd bod hadau wedi eu weledigaeth. Ymhen dim trefnwyd
plannu i ieuenctid y pentref. gemau yn Lerpwl - a'u croesawu i
Yn gynnar iawn sylweddolodd Fethel - a'r diwrnod bythgofiadwy

Dafydd Jones (Dafydd Llan) fod pan chwaraeodd Bethel yn erbyn
ardal Bethel yn gyforiog 0 ieuenctid. Manchester City. Y bws yn torri
Ac yntau yn hoff iawn 0 bAI-droed lawr, cystadleuaeth 'cyntaf j sgorio'
(fel sy'n naturlol i un a'i wreiddiau yn enwog Morlais, cyfarlod Colin Bell -
Lerpwl) gwelodd gyfle i'w helpu. I IIu 0 atgofion am y diwrnod hwnnw
ddechrau trefnodd nos Sadymau yng - a'r gem ddifrifol yn erbyn
Nghanolfan Hamdden Arlon. Heidiai Wimbledon. Son am ripiau; i
y plant oedran ysgol gynradd yno, ac ddangos fait roedd Dafydd yn ei
ymhen ychydig ffurfiwyd Clwb Pel- feddwl o'r hogiau aethpwyd a nhw
droed Bethel. Datblygodd y nos i weld Everton yn chwarae Norwich
Sadyrnau yn gymysgedd 0 hyfforddl ar 01 un gem yn Lerpwl. Yr
a chystadlaethau 5-bob-ochr mwnol. archkopite yn Goodison! Mae lIu 0
Trwy'r adeg rhoddwyd y pwyslais ar atgofion 0 gemau i goliau.
bleser, ond hefyd ar wneud pethau'n Daeth yn amser pan deimlodd
iawn. Llwyddodd i ennyn diddordeb Dafydd bod yn amser trosglwyddo'r
y rhieni, a chyflwynwyd elfen awennau. Gadawodd y Clwb gyda
hollbwysig, sef yr elfen sylfaen gadarn. Mae pwyllgor
gymdeithasol. Roedd hon yn elfen gweithgar iawn yma. Ar ben y bryn
bwysig, oherwydd roedd y pentref mae dau faes erbyn hyn. Mae carlan
yng nghanol cyfnod 0 dyfiant dan 8, dau dim dan 11, a thim dan
sylweddol, a Hawer o'r newydd- 13. Y mae hyn yn dystlolaeth
ddyfodiaid yn deuluoedd ifanc. bendant I weledigaeth Dafydd.
Llwyddodd Dafydd trwy sefydlu'r Cafwyd noson gymdeithasol yn y
Clwb i alluogi niter o'r rhieni yma i Bedol i anrhegu Dafydd ac Olwen. Bu
gymysgu a chyfartod §'u gilydd am tipyn 0 waith tu 01 i'r ltenru gan y
y tro cyntaf. I goroni pob tymor pwyllgor presennol. Cyflwynwyd

.......--------------1 byddai Dafydd ac Olwen yn trefnu'r tancard i Dafydd a blodau i Olwen ar
noson wobrwyo flynydd. Roeddcryn ran y Clwb. Ond yna'r syrpreis a
edrych ymlae at y noson, ac mae loriodd Dafydd, 0 glwb Lerpwl daeth
IIawer 0 blant y pentref yn dal i p@1wedi ei harwyddo gan aelodau
dryksori eu tlws gydag enw Clwb carlan y tim cyntaf, ac yna IIun o'i
Pel-droed Bethel arno. I Dafydd yr arwr Ian Rush, gyda geirlau
oedd pob plentyn yn gyfartal - yn perthnasol a'i lofnod gan Ian. Efallai
haeddu sylw a pharchl Yn wir ni y dylid nod mai y cyfan a ddywedodd
welais erioed mohonno yn collei ei Dafydd oedd. 'Diolch i chi am
dymer gyda hwy. Tu cefn i'r bopeth.' Dyn 0 ychydig eiriau ydl
distawrwydd roedd yna ryw gryfder Dafydd, ond mae'r hyn a sefydlodd
oedd yn ennyn parch y plant a'r 0 wir werth i'r gymdeithas leal. Yr
rhieni. Datblygodd y Clwb i ffurfio her yw cario'r gwaith ymlaen.

DIGWYDDIADAU'R
. NADOLIG? - 670115

Ymddangosodd enw Alun Vaughan
unwaith eto ymysg y ceffylau blaen.
Y tro hwn bu'n cystadlu ym
mhencampwriaeth TSB Traws
gwlad Ysgoljon Cymru yn Llanidloes.
Yn yr adran hyn y bu Alun yn
cystadlu a deeth yn ail yn ei ras.

Unwaith eto mae Caitlin Wroe 0
Waunfawr wedi bod yn amlwg yn y
byd sgio i lawr mynydd. Wedi ailgipio
pencampwriaeth Sgio Ysgolion
Cymru, IIwyddodd i ddal ei gafael ym
mhencampwriaeth merched Cymru.
Mae hyn yn rhoi lie i Caitlin yn y
garfan genedlaethol. Yn ystod tymor
y Nadolig bydd y ferch ymroddgar
hon yn ymweld ag Awstria ar gyfer
pencampwriaeth ryng-wladol. Llon
gyfarchiadau a phob Iwc, Caitlin.

PYTIAU BYRION

AR LAN VR AFON Yn ystod y tvrnor cafwyd tri
pryniant pwysig gan y Gymdeithas,

gyda Huw Hughes sef pysgota Hen Dy ar y Llyfni, a'r
Mae'n naturiol i'r 'sgotwr ar ddiwedd Gwredog ar y Gwyrfai, a phum acer
tymor arall gymharu'r pysgota efo'r 0 dir rhwng caeau chwarae Ysgol
hyn a gafwyd yn ystod tymhorau Brynrefail a'r afon Seiont. Mae'n
eraili. Daliodd y brithyll brown ei dir bwysig datblygu'r polisi hwn gan
yn wvrthlol. a Llyn Cwellyn gyda'r mai dyma'r unig ffordd i sicrhau bod
gorau, ond rhaid cadw Ilygad barcud yr hawliau hyn yn aros mewn
yma ar y glaw asid a'r posibilrwydd perchnogaeth leol.
o amharu ar y llyn gwyrthiol yma. Does dim dwywaith mai seren y

Mae cryn drin a thrafod wedi bod tymor yw'r afon Llyfni, gyda niter
ynglyn ag ansawdd dwr Llyn Padarn, sylweddol 0 eog a sewin yn dod I'r
a'r 'Eutrophication' sy'n digwydd rhwyd. Ni soniaf am bysgotwyr
oherwydd aneffeithiolrwydd gwaith unigol, rhag pechu. Ond ystyriwn yr
carthffosiaeth Llanberis. Mae'r hyn ddigwyddodd rai blynyddoedd
Gymdeithas Bysgota yn cymeryd yn 01 pan roddodd Cyngor Dwyfor
camau cyfreithiol yn erbyn Dwr ganiat§d i ddatblygu'r fferm bysgod
Cymru i geisio'u gorfodi i lanhau'r ym Mhontllyfni. Pan oedd hon yn
dyfroedd. Prin iawn yw'r cymorth a gweithio sychodd yr afon Llyfni cyn
gawn efo'r ymgyrch 0 ardal Llan- cyrraedd y mer. a phrin iawn oedd
bens, ond mae'n debyg y bydd y pysgod rnudol. Ond bellach, a'r
ambell un yn uchel ei gloch os bydd fferm wedi cau, mae'r pethau wedi
ein hymdrech yn IIwyddiannus. Ond gwella eto. Rhaid gofyn a ddylai'r
ystyriwch beth a ddigwydd 0 cynghorau ganiatau cynlluniau sydd
metha'r ymgyrch. Ni fydd y broblem mor niweidiol?
yn diflannu a daw diwedd ar bysgota Yr ail seren wrth gwrs yw Llyn y
ar Lyn Padarn, a chollir atyniad Dywarchen gyda'i gyflenwad misol
gwerthfawr i filoedd 0 ymwelwyr. 0 frithyll yr enfys 0 ddeorfa Crawia.
o droi at yr Afon Seiont, cafwyd Credaf mai 6 pwys 12 owns oedd y

lIawer yn gofyn ble roedd yr eog a'r trymaf yn ystod y tymor. Mae'r
sewin yn ystod y tymor hwn. Os gwirtoddolwyr sy'n gofalu am y
ewch at Ian yr afon heddiw cewch ddeorfa yn haeddu'r ganmoliaeth
wledd I'r IIygald, ond daeth y tymor uchaf.
i ben wrth gwrs ers Hydref 17eg, a Beth am dare golwg sydyn ymlaen
dim ond wedi'r dyddiad hwnnw y at dymor '95. Beth sydd o'n blaen?
gwelwyd y rhan fwyat o'r pysgod Rwy'n gwybod y bydd darnau
yma. Tybed nad yw'n bryd bellach pwysig o'r dyfroedd yn dod ar y
i'r awdurdodau afonydd ail ystyried farchnad. Bydd raid prynu, ac felly
y tymhorau ar y Seiont a'r Gwyrfai. bydd ein bryd ar godi arian at y
Un peth yw codi pris y drwydded 0 fenter.
200%, ond peth arall yw cael Caiff aelodau'r Gymdeithas olwg
pysgotwyr j'w prynu. Dyma esiampl fanylach ar weithgareddau '95 yn y
arall 0 Iywodraeth yn gwrthod Pwyllgor Blynyddol a gynhelir yng
gwrando. Ngwesty'r Royal, Caernarfon, am 7
_____________ .., o'r gloch, nos lau, Rhagfyr 8fed. Ac

yn yr un gwesty ar y nos Sadwrn
ganlynol cynhelir y noson wobrwyo
yng nghwmni Dafydd Iwan a'r Band.
Tocynnau (i gynnwys sgampi neu
gyw isr) i'w cael am £8 gan Bert
Parry, Llanberis; Gwynfor Jones,
Llanrug; neu Huw Hughes, Bethel.


