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DVLC - yr asiantaeth rrwyddedu
ceir. Mcddru Alwyn, 'Gall unrhyw
un gysylltu a'r DVLC i gael y
manylion. Byddai cael eofrestr
effeithiol ar gyfrifiadur drwy'r drefn
hon yn ei gwneud hi'n llawer mwy
syrnl i'r 1lawfeddygon gan y byddai'n
llawer haws iddynt gael gwybod os
yw person yn barod iddynr
ddefnyddio'u harennau na'r drefn
bresennol 0 gario cerdyn - er bod
hynny hefyd yn bwysig.'

Meira Willis ae Alwyn Jones.

eu profiadau wrth yr ECD er mwyn
codi gobeithion eraill sy'n dal i
ddisgwyl ac yn dal i ddioddef,
Gobeithiant hefyd y bydd eu
profiadau hwy yn hybu mwy a mwy
o bobl i gyruno i'w barennau gael eu
defnyddio mewn rrawsblaniadau ae
i gario'r cardiau priodol i ddynodi
hynny. Gwell fyth, rneddent, pe bai
pobl yn cofrestru'r ffaith eu bod yn
bared i'w harennau gael eu
defnyddio drwy gynllun newydd y

Mae'r ddau yn cyruno ei bod wedi
cymryd oddeuru chwe wythnos j
ddod dros y gwaethaf. 'Dyna pryd y
teimlais 'mod i wedi newid ger, I
meddai Alwyn, 'a dwi'n teimlo mod
i wedi gwella bob dydd ers hynny.'

Roedd y ddau wedi dod ar draws
Cymraeg, sef Zoe 0 Landegai, ar
staff' nyrsio Ysbyty'r Royal. 'Roedd
cael rhyw sgwrs Gymracg bob hyn a
hyn yo beth eithaf braf,' meddai
Alwyn.

Does 'run o'r ddau yn gwybod
enwau'r rhai a roddodd eu harennau
iddynt gan nad yw'n bolisi gan yr
ysbycy i ddatgelu hynny.

Er cymaint fu'r newid yn eu
bywydau bydd rhai pethau yn
parhau yn bur wahanol 0 'i gymharu
a bywydau y rhan fwyaf ohonom.
Bydd yn rhaid iddynt gymryd
cyffuriau isicrhau nad yw eu cyrff yn
gwrthod yr arennau newydd am
weddill eu hoes, a bydd yn rhaid
iddynt fesur eu pwysedd gwaed, eu
gwres a'u pwysau corfforol yn
ddyddiol. Ond fel y tystia 'r ddau mai
pris bychan i'w dalu yw hynny am
yr hyn a gawsant.

Cyn gorffen eu sgwrs mynnodd y
ddau eu bod yo falch iawn 0 adrodd

new

Mae'r ddau fach yma wedi gwirioni ar 01ymweliad buan
Sion Corn a' r ardal.

J

• • •
Mae'r Nadolig yn amser 0

hapusrwydd a gobaith i'r
rhan fwyaf ohonom, ond
daw'r Nadolig hwn a
hapusrwydd a gobaith
arbennig i dri 0 drigolion
arda1 yr Eco a'u teuluoedd.

Yn ystod y flwyddyn a aeth
heibio cafodd y tri ohonynt aren
newydd yn Ysbyry'r Royal,
Lerpwl, a daeth dau ohonynt at
ei gilydd ison am eu profiad wrth
yr Eco.

Cafodd Meira Willis 0 Ianberis ei
thrawsblaniad yn 61ym mis Mawnh.
Roedd wedi bod ar y rhestr aros am
rhyw dri neu bedwar rnis cyn hynny.
'Mae Ilawer 0 bethau yn penderfynu
pa mor hir fydd yn rhaid i chi aros, I
meddai Meira. 'Mae'n dibynnu'n
hollol pryd y daw aren sy'n addas 0
ran grWp gwaed, a sawl fIactor arall,
ar gael.'
Ni fu Alwyn Jones, Racca,

Penisarwaun, mor ffodus Ii Meira
gan y bu'n rhaid iddo ef ddisgwyl
ychydig dros ddwy flynedd cyn cael
yr alwad bwysig o'r ysbyty. Canodd
y ffon am 5.20 a.m. - rhyw ddeng
wythnos yn 61 bel1aeh - ac 0 fewn
llai na deuddeng awr roedd yn theatr
yr ysbyty yn derbyn ei draws
blaniad.

Y trydydd o'r fro oedd Dylan
Jones 0 Benisarwaun. Derbyniodd
Dylan ei drawsblaniad rua'r un
amser a Meira.

Mae Alwyn a Meira yn edrych yn
61 ar y cyfnod cyn eu trawsblaniad
fel un digon anodd. Roedd yn rhaid
iddynt dderbyn dialasis rhwng pedair
a ehwe gwaith y dydd, ae 0
reidrwydd roedd eu bywydau yn troi
o gwmpas hynny. Cyfaddefodd
Alwyn ei fod wedi meddwl fwy nag
unwaith na fyddai byth yo gwella.
Ond bellach mae bywyd y tri wedi
ei drawsnewid.

Cwta naw mis wedi'r driniaeth
mae Meira 'back co normal' meddai
hi. Ail-ddychwelodd i'w gwaith gyda
Chwrnni Rheilffordd Uyn Padarn
ym mis Mai - 'yn ystod wythnos
Sulgwyn pan oedd hi'n ofnadwy 0
brysur,' meddai. Mae hi hefyd wedi
ailddechrau chwarae badminton -
'Mae llawer yn dweud wrtha i 'mod
i'n edryeh yn well nag erioed,'
meddai.

Gan mai dim ond deng wythnos
sydd ers triniaeth Alwyn mae o'n dal
i gymryd pethau yn eithaf ysgafn,
'Dwi'n stieio ) draughts yn hytrach na
badminton ar hyn 0 bryd,' meddai.

•
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Lake View

Hotel
LLANBERIS

870422
PRISIAU ARBENNIG

AR GYFER
GRWPIAU NADOLIG

1 Cwrs 0 £5.95
2 Gwrs 0 £7.95

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

NADOLIG LLAWEN
A BlWYDOYN NEWYOD

It DDA ISAWS !&

A

GWELY
LLYN

Uythyr agored at drigolion Uanrug:

AI ddechrau Rhagfyr cyfarfu nifer 0
gynrychiolwyr 0 wahanol fudiadau
ym rnhentref Llanrug idrin a thrafod
y bwriad 0 sefydlu Pwyllgor Codi
Arian neu 'Gefnogwyr' ar gyfer y
Ganolfan arfaethedig.

Amcangyfrifir y bydd cost yr
adeilad newydd yn ychydig
gannoedd 0 filoedd 0 bunnau. Bydd
angen i'r pentref ei hun roi cyfraniad
sylweddol ruag at y fenter, ac felly,
gorau po gyntaf y dechreuir ar y
gwaith. Eisoes cynhaliwyd wythnos
gamifal lwyddiannus ar ddechrau
Medi, a'r mis diwethaf cafwyd
arddangosfa 0 greffiwyr ac arlunwyr
Ileol yn yr Ysgol Gynradd a
ychwanegodd at y coffrau. Mae mil
o bunnau eisoes wedi eu casglu.

Y bwriad yw cynnal gweithgaredd
misol yn ystod 1995, ac i'r perwyl
bwnnw, cynhelir cyfarfod pellach ar
DOS Lun, 910nawr 1995, am 7.30
o'r gloch yn y Sefydliad Coffa.
Mae cnewyllyn 0 bwyllgor eisoes
wedi ei ffurfio ond teimlir fod angen
mwy 0 wirfoddolwyr i ysgafnhau'r
baieh. Gwahoddir chwi felly i fod yn
bresennol yn y eyfarfod uchod ae J
gynnig eich cymorth. Does dim
rhaid i chi fod yo gynrychiolydd
mudiad neu sefydliad. Doweh yno os
teimlwch y gallwcb fod 0 unrhyw
gymorth gyda'r gwaith 0 gasglu arian
i gael Canolfan deilwng 0 bentref
Llanrug.
Apeliwn yn daer am bobl ifanc

a rhleni ifanc i belpu gyda'r
gwaith. Wedi'r cwbl, gogyfer
eich dyfodol chi a'ch plant y
bwriedir y Ganolfan.

Os oes unrhyw un a diddordeb
mewn ymuno a'r fen ter yna
cysyJJtwch ami ar unwaith: Dafydd
Whiteside Thomas, Bron yNant,
Uanrug (0286) 673515.

I drin a thrwsio
pob math 0

beiriannau gwn'io
MENAI SEWING

MACHINE CENTRE
40 Stryd Fawr

PORTHAETHWY
Ffcn:

(0248) 714043
neu C'fon 674520

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda

CANOLFAN
GYMUNEDOL
LLANRUG

Cais am Lun
Annwyl Olygydd,
Mae Morgan Evans yr Arwerthwr 0
Bryn Golau, Pentre Berw, Gaerwen,
MOn (0248 723303) yn awyddus i
fenthyca lIun 0 ddosbarthiadau un a
dau yn hen Ysgol Tan-v-coed,
Penisarwaun, oddeutu 1937.
Yn ogystal a'i lun ef ei hun mae

ynddo IUn ei nain, set Mrs Mary
Evans yr athrawes, 0 Gorffwysfa,
Waen Winau, ac hefyd ei chwiorydd
yr efeilliaid Astrid a Mafalda.

Y bwnad yw atgynhyrchu'r lIun a'i
ddychwelyd i'w berchennog ar
fyrder yn ei lawn gyflwr.'

Pe bai un o'i gyd-ddisgyblion o'r
cyfnod hwnnw yn gallu gwneud y
gymwynas yma buasem yn falch pe
baech yn cysylltu ami, yn y cyfeiriad
lsod, neu a Mr Evans yn
uniongyrchol.

Yn obeithiol,
JOHN E. WILLIAMS
Alit Riwth, Llanrug

Bendith Duw,
STANLEY CWM

71 Bramham Drive, Harrogate,
Swydd Efrog HG3 2TZ

Diolch am a Gafwyd
Annwyl Olygyddion,
Dyma hi'n ddiwedd blwyddyn arall
ae yn amser i mi ddioleh i bawb
sy'n gysylltiedig ~'r Eeo,

Rwyf wedi mwynhau eymaint ar
y newyddion Ileol, ysgrifau,
Siambar Selwyn, Un Funud Faeh,
Chwilota, a ehyfraniad Selwyn
Pritchard, ae rwyf bellaeh yn
edryeh ymlaen i 1995 i dderbyn
Eeo'r Wyddfa.
Dymunaf i chwi oIl Fendithion..

Melys yr Wyl sy' ar y trothwy, a
dyfo dol disglair yn y flwyddyn
newydd.

MAE CAMERAu VR ECO AR GAEL GAN Y CANLVNOL:
BETHEL: Richard LI. Jone., 5 Y Dd61(0248) 870115
WAUNFAWR: Heulwen HUW8, Argoed (850558)

DEINIOLEN:
LI ANBERIS: John Pritchard, Cllfynydd (872390)

Diolch i'r cysylltwyr am' au cefnogaeth.

BLE? RHIF FFONCYSYllTU A

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 MEDt 7 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

DYOOIAO Pl YGURHIFYN

1t'efnyddPlygu: MI•• Sioned Roberta, Pantafon, Waunfawr, Ff6n: 850570.
DYDDIAU A LLEOLIAD PLYGU'R ECO

2

Y RHIFYN NESAF
Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
NOS IAU, IONAWR 26

Deunydd i law'r
golygyddion perthnasol

NOS LUN, IONAWR 16
os gwelwch yn dda

GOLYGYOOCHWARAEON
Richard LI. jones. 5 YOdel. Bethel.
(0248) 670115
OYDDIADUR Y MIS
Mrs Margaret Cynfi Griffith. Cvnfi,
Deiniolen (870394)
FFOTOGRAF~WR
Gwyndaf Hughes. Glasgoed.
Llanrug (677263)
DATBLYGULLUNIAU
Bryn jones. Ehdlr. Alit Dewi.
Bangor (0248) 353337 neu 871925
TREFNYOO HYSBYSEBION
john Roberts. Bedw Gwynion.
Llanrug (675605)
TREFNYDD BWNDELU
Sian Gwenfron Hughes. Derlwyn.
Ffordd yr Orsaf. Llanruq: (676846)
Ann Gibbins, LodJPlas Tirton.
Pontrug (673696)
TREFNYDD ARIANNOL
Goronwy Hughes. Eithinog. 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYDD GWERTHIANT POST
Mrs Olwen Llywelyn, Pant Aton
Bach. Llanrug (650200)
TREFNYDD PLYGU
Sioned Roberts (650570)

GOHEBWYR PENTREFI
Dyma'r bobI i gysylltu A nhw

yn eich ardaloedd.
BETHEL: Geraint Ehs, Cilgeran
(0248 670726)
BRYNREFAIL:Mrs Lown 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 Ins Rowlands,
Glanraton (872275)
DEINIOLEN: W 0 Williams,
6 Rhydfadog. Demiolen (871259)
DINORWIG: Glyn Tomos. Pen y
Bwlch, Oinorwrq (870576)
LlANBERIS: Gwyneth ae 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-COED: MISSAnwen Parry.
Ael-v-Brvn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts,
Pantafon, Waunfawr (650570)

GOLYGYDDOl
IWAN ROBERTS

llEIFtOR, LLANRUG
(FfOn: 675649)

JOHN PRITCHARD
CllFYNYDD, LLANBERIS

(FfOn: 872390)

•

SWYDDOGION A GOHEBWYR

CyhCHtddwyd (lyde chymorth
Cymd.lth •• G.lfyddydeu

Goghtdd Cymru

Arg,..ffwyd g.n W•• g Gwynedd
Clbyn, C•• merton.
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Gwasanaeth Trylwyr
gan y bobl BRO IYNOL

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

Gwasanaeth Prif Ddeliwr U
Felly, pa gar bynnag ydych MOT

CHWI yn ei yrru,
o Audi i Zastava

-....

Diotch yn fawr am eich cefnogaeth
yn ystod y flwyddyn

CAERNARFON
Ffon: 676506

Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd Dda

oddi wrth bawb yn

Yn y cyfarfod yng Ngwcsty 'r
Fictoria, Llanberis, ar nos Wener, 2
Rhagfyr, cafwyd sgwrs ddifyr ae
ysgolheigaidd gan 1010 Llywelyn ar
'Yrnfudo i Canada'. Manylodd ar y
gwahanol gyfnodau pryd y denwyd
CYIDl) 'r gorfTennol i'w 'gwlad yr
addewid', a hynr a helynt ambell i
garfan ac unigolyn wedi hynny.
Diolchwyd i'r siaradwr gan Gerainr
Elis.

Bydd cyfarfod nesaf y CI\\"b ar nos
Wener, 6 Ionawr 1995, yn yr un lie
ae ar yr un arnser, pryd y ceir
ancrchiad gan Ernyr Jones,
Cacmarfon. Llywydd y noson fydd
John Roberts Williams, Llanrug.

CLWB ERYRI

Cynhyrchiad diweddaraf
THEATR BARA CAWS

fydd y tro cyntaf iddo droi ei law at
gyfarwyddo.
Bydd y cynhyrchiad i'w weld

yn Ysgol Brynrefail, nos Fercher,
Yn ystod mis Ionawr a Chwefror Chwefror 15, am 7.30 o'r gloch,
1995 bydd Bara Caws yn teithio Mae Cwmni Bara Caws yn
cymunedau Cymru gyda addasiad gobeithio y bydd sioe gymuned
llwyfan 0 nofel Twm Miall Cyw Dol. T\VID Miall _ 'Cyw Dol' mor

Yn 1990 perfformiwyd addasiad boblogaidd a'i gynhyrchiad diwcthaf
llwyfan o'r nofel Cyw Haul gan i'r cwmni, sef y sioe glybiau 'Rhosyn
gwmni Hwyl a Fflag. Eleni mae a Rhych' pryd y gwerthwyd pob
Theatr Bara Caws wedi corrusiynnu tocyn fis ymlaen llaw!
Twm Miall (sydd yn awdur __ ------------
cysylltiedig a'r cwmni) i addasu ei ail
nofel ar gyfer y llwyfan.

Gadauodd Bleddyn WiiJianzs,)' prif
gymeriad, ei gynefin )',n mryniau
Meinonnydd ac aeth i chioilio am
el 'fan gw)'" man draw' )''tlg
Nghaerdydd. Y,IO crwydra 0
suryddfa'r dol l'r suiyddfa bost, ac
o dafam i dafam. Yno hefyd das»
ar draws Ilu 0 gymenadau megis
Nerys, Gethin 0 'Neill> Karen,
Steve a Mrs Maelor Jones, ~VIl
ogystal ag ambell I dro trustan.
Dowch )'11 0/ gyda Iii fell_v I
Gaerdydd y saithdedgau cynnar I

ddilyn hyut a helynt Bleddyn yn )1
Ddinas Four A-1ae''1'1 SltUry bydd
ganddo sauil stori ddiddorol j 'w
hadrodd 1 chi!
Cynigir noson 0 ddifyrrwch,

chwcrthin ac adloniant pur ... yn
ogystal a chyfle ihel atgofion yn S\Vn
miwsig y 70au.

Yr actorion fydd: Cathenne Aran,
Carys Gwilyrn, Morgan Hopkins,
Merfyn Jones a Phil Reid a'r
cyfarwyddwr yw Dyfed Thomas.
Mae Carys Gwilyrn a Morgan

Hopkins yn yrnddangos gyda Sara
Caws am y tro cyntaf. Er fod Dyfed
Thomas wedi gweithio fel actor
gyda'r C\\'IlUlJ yn y gorffennol, dyrna

•

berthnasol i ferched mewn busnes.'
Dywedodd Anne Roberts,

Ymgynghorydd Menter TARGED,
<Mae Bane y Midland a TARGED
yn cydnabod bod merched yn
wynebu anawsterau penodol wrth
sefydlu busnesau yn yr hinsawdd
econornaidd sydd ohoni. Rydym yn •
credu bod gwobr 0 £1,000 i'r
enillydd a £500 bob un i'r ddwy
agosaf ati yn gyfrwng iwobrwyo ac
annog merched sydd wedi cymryd y
earn, derbyn yr her, a sefydlu cu
busnesau eu hunain.'

Hon yw'r bedwaredd gystad
leuaeth flynyddol. Enillydd y llynedd
oedd Ann Catrin, gof hunan
gyflogedig. Mae ei gwaith haeam
arloesol, hardd wedi dod a chlod
mawr iddi. Defnyddiodd ei gwobr 0
£1,000 i brynu dril pwer newydd.

Dyddiad cau y gystadleuaeth eleni
yw 20 Ionawr 1995.

Gellir cael ffurflenni cais ar gyfer
Gwobr Merched Mewn Busnes 0
ganghennau Ileol Banc y Midland
neu gan TARGED, Uys Britannia,
Parc Menai, Bangor, Gwynedd
(01248) 671444.

Bydd merched mentrus 0 bob rhan
o ardal Gogledd Orllewin Cymru
unwaith yn rhagor yn cystadlu am y
Wobr Fenter a noddir gan Fane y
Midland a TARGED, Cyngor
Hyfforddi a Menter Gogledd
Orllewin Cymru.

Mae'r gysradleuaeth yn agored i
ferched sydd wedi dechrau busnes
newydd 0 fewn ardal Gogledd
Orllewin Cymru rhwng Ionawr 1991
a Rhagfyr 1993. Bydd y beimiaid yn
cynnwys cynryehiolwyr 0 T ARGED
a'r bane, dan gadeiryddiaeth
annibynnol Christine Lewis unwaith
eto eleni. Mae hi yn beeson busnes
llwyddiannus sydd hefyd yn aelod 0
Fwrdd BDCW ac Awdurdod Iechyd
Cymru.

Wnh gynnig sylwadau ar gystad
leuaeth lwyddiannus y llynedd,
dywedodd Christine Lewis, 'Mae'r
gystadleuaeth yn gyfle i ddangos yr
hyn a ellir ei gyfiawni gan ferched er
gwaetha'r arngylchedd anodd, a'r
problemau arbennig a wynebir
ganddynt. Daeth nirer o'r cystadleu
wyr i'r cyflwyniad y llynedd, a
phrofodd y digwyddiad yn fforwm
gwerthfawr i gyfnewid syniadau a
thrafod cyrhaeddiadau a phroblemau
cyffredin, 0 ganJyniad i hynny,
sefydlwyd Rhwydwaith Merched
Mewn Busnes er mwyn edrych
ymhellach ae ymdrin a phynciau sy'n

MERCHED MENTRUS YN CYSTADLU

Mae'n siwr bod ganddo
ambell i stori ddoniol i'w
hadrodd am hynt a helynt bywyd
fel gyrrwr bws.

Dymunir ymddeoliad hapus
iddo.

'BYSUS BACH Y WLAD'
Bydd un 0 yrrwyr bysus mwyaf
cyfarwydd yr ardal yn ymddeol
cyn diwedd y flwyddyn. Mae
Ted Mor (Morris) wedi bod yn
gwcithio i gwrnni bysus KMP
Llanberis ers naw mlynedd.

Mae'r rhan fwyaf o'r gyIIU a
wnaeth Ted wedi cael ei wneud
rhwng N ant Peris a
Chaemarfon. Mae'n siwr ei fod
wedi teithio'r ffordd honno
filoedd 0 weithiau yn ystod }'
hlynyddoedd diwethaf yma.
Bydd y teithwyr rheolaidd yn
siwr 0 weld ei golli, ae yn gweld
eisiau ei sgwrs a'i hwyl.
Bydd ganddo fwy 0 amser 0

hyn ymlaen i ganu gyda Chor
Meibion Dyffryn Peris gan iddo
fod yn aelod o'r Cor ers ei
sefydlu, ae mae wrth ei fodd yng
nghanol hwyl yr hogia. Mae wedi
arfer a ehanu fel unawdydd hefyd
a bu am flynyddoedd yn aelod 0
Fand Uanberis.



Llygad yr Haul, wedl marwolaeth
nith ifanc i Pat. r-------------
Pwyllgor Neuadd: Tynnwyd Clwb DRAENOG
Cant mrs Tachwedd yn Llygad yr
Haul a'r enillwyr oedd: 1, Matthew
Phillips; 2, Mrs Nansi Jones,
Meillionydd; 3, Dylan Jones,
Meilhonvdd. Bu cnw 0 garolwyr 0
amgylch y pent ref nos Fercher, 21
Rhagfyr. Diolchir I bawb am y
cyfraniadau a'r croeso. Mae un aelod tlYddlon 0 Gor
Ysgolion Sui: Bnawn Mercher, 21 Meibion Dyffryn Peris wedi
Rhagfyr, mwynhawyd pam Nadolig darganfod fIordd etfeithiol 0
yn Neuadd Eglwys Santes Helen. osgoi canu anthem genedlaethol
Dlolchir r'r rhai fu'n paratoi'r parti ac Uoegr ar ddiwedd cyngherddau
i'r rhai a gyfrannodd mewn unrhyw ••• weI, oleiaf, dyna ei esboniad
fodd. do, fe alwodd SiOn Corn j'w 0 ar y pwl 0 anhwylder ddaeth
gweld ac fe fydd yn sicr 0 alw drosto ar ddiwedd un noson yn
Noswyl y Nadolig. ddiweddar!
J....1tI. ~.: th.~ 'h,~'~., ~ ~ ItI ~ ~ ~~... s»:~
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1ft *Spreio tu ~
~ PENISARWAUN ~~~~aan ~
s-
~: am ddim ~
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~ Nadolig Llawen a Blwyddyn =
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Dymunir Ncuio~ Dtd\~)'f1i{ a B(\~'({d'yn
Ne\.~ Dd4 i 611\\·6_\,11 )' pmtrg.

Joe Hi", enil'ydd cystadleuaeth
arlunio gan Gynllun Trvden Dinorwig
i ysgolion y cylch. 8ydd y Tedl yn
8nrheg bendlgedlg i Nicky, ei
chweer!

Eglwys Santes Helen: Cynhelir
gwasanaeth yn yr Eglwys, pryd y
gweinyddir y Cymun Bendigaid, nos
Sadwrn, 24 Rhagtyr, am 11.30
p.m., ac ymlaen i funudau cyntaf
Dydd Nadolig.
Yr Urdd: Tachwedd 21: Trefnwyd
Cwis gan Mrs Nant Roberts a Huw.
Diolchwvd iddynt am noson dditvr
gan Dion. Tachwedd 29: noson 0
Bingo. Diolch yn fawr i Anti Gwenda
am fod yn alwraig mor broffesiynol.
Cemn gynigiodd y dlolchradau.
Rhagfyr 6: cafwyd noson ddifyr yn
gwneud patrymau mathemategol
gyda Mr Richard LI. Jones, Bethel.
Ynyr wnaeth y dlolchtadau. Rhagfyr
'3: cyfle I wneud addurniadau
Nadohg. Diolch yn fawr j Anti Eleanor
a Susan am drefnu'r noson. Rhagfyr
20: daw gweithgareddau'r tymor i
ben gyda pharti NadoJig a Oisgo.

Bydd cyfarfodydd y tymor nesaf
yn dechrau nos Fawrth, 10 lonawr.

NadoJig
Llawen a

, J"-.._

Blwyddyn
Newydd Dda
oddi wrth

Teulu Jordan, staff
a phreswylwyr

Cartref Nyrsio
Penisarwaun
Ffcn: (01286) 872038

Camelot
PENISARWAUN
Ffon: llanberis 871144

It _l _jOJOJ. J.

Nadolig Llawen
a Blwyddyn
Newydd Oda
oddi wrth

arr 8
Gl:~SS

fo Mae pawb yn edrych ymlaen vn
fawr i gael gweld pwy tydd y dyn
dieithr yma!
Dathlu Pen-blwydd - 18 oed a 21
oed: Pob bendith i Elizabeth Ann ar
achlysur dathlu el phen-blwydd vn
18 oed. Oathlodd Jonathan
Richardson ei ben-blwydd yn 21ain
yn ddiweddar a dymunir pob bendith
iddo yntau r'r dvtodol.
Gair 0 Ddiolch: Dymuna Mr Jim
Munro ddiolch i'w deulu, ffrindiau a
chymdogion am y lIu cardiau ac
anrhegion a dderbyniodd ar achlysur
ei ben-blwydd yn 80 oed yn
ddiweddar. Diolchir hefyd am y
dymuniadau da wedi'i drlniaeth yn
Ysbyty Gwynedd.

Oymuna Jonathan Richardson,
Llys Helyg, ddiolch yn ddlffuant i'w
deulu, ffrindiau a chvrndoqron am y
cardiau a'r anrheqion a dderbvruodd
ar achlysur ei ben-blwydd yn 21ain
oed.
Plant Mewn Angen: Casglodd Mr
Turner a Dewi Turner, Tyddyn Difyr,
£ 100 tuag at Blant Mewn Angen y
mis drwethaf. Oymunant ddiolch i
bawb a gyfrannodd tuag at yr achos
teilwnq hwn.
Gwellhad: Deell!r fod nifer 0
anwyliaid yn sal yn y pentref ac
antonir cofion annwyl atoch I gyd.
Oymunir gwellhad buan i Mrs Eluned
Jones, Cae Corniog, wedi triniaeth
yn Ysbyty Gwynedd.
Cydymdeimlo: Cydymdeimlir yn
ddwys iawn § Pat a Leslie Larsen,

4

ones
PEIRIANNYDD GWRESOGI

A PHLYMIO
Penllyn, Nantlle

Gwynedd ll54 GBB
Fton:

(01286) 881396
Fton Symudol:
(08316) 833322

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Oda oddi wrth

Cyfeillion yr Ysgol Gymuned:
Cynhaliwyd Ffair Nadolig lwyddian
nus nos Wener, 9 Rhagtyr, yn y
Neuadd Gymuned. Agorwyd y
noson gan Eurgain Hat a diolchir iddi
am ei geiriau caredig a'l rhodd hael.
Dymunir diolch i bawb a gyfrannodd
mewn unrhyw fodd at Iwyddiant y
noson gan sicrhau elw 0 (350 tuag
at brynu adnoddau i'r Ysgol. Enillwyr
Raffl 'A' oedd Gwenda Jones,
Carolyn Roberts, M. Howard,
Carolyn Roberts, Megan Meek,
Bronwen Hill a M Howard. Enillwyr
Raffl 'B' oedd Jennie Jones, Erin
Eifion, Mary Davies, Alun Howard a
Bethan Williams. Dyfalwr cywir
pwysau'r twrci oedd Bethan
Williams. Catrin Glyn ddewisodd
enw cywir Lowri'r ddol. Bydd y
Cvteilhon yn cynnal parti NadoJig i'r
plant ynghyd ag ymweliad gan S,on
Corn.
Newyddion o'r Ysgol: Fel rhan o'u
thema cafodd dosbarth Mrs Ann
Thomas gyfle i ymwneud ag ychydig
o dechnoleg bwyd. Canlyniad hyn
oedd fod y dosbarth wedi mwynhau
pari a phob un o'r plant wedi cael
cyfle i baratoi bwyd ar gyfer y wledd.
I gloi eu thema am y Nadolig

cafodd dosbarth Mrs Roberts barti
hefyd. Y tro yma cafodd plant
Blwyddyn 5 a 6 wehoddtad I'r
wledd, ac unwaith eto cafodd y plant
eu hunain y profiad 0 baratoi ychydig
o'r bwyd gan ddefnyddio'r 'Baby
Belling' a brynwyd i ni gan y
Cyfeillion.

Unwaith eto mae'r Cyfeillion wedi
bod yn brysur trwy drefnu Ffair
Nadolig yn y Neuadd Gymuned.
Mawr yw ein diolch i'r Cyfeillion am
drefnu'r noson ac i bawb a ddaeth
i'n cefnogi.

Testun ein Pasiant Nadolig eleni
yw 'lesu. dyma dy fywyd'. Fe'i
cyflwynir ar ddydd lau, 15 Rhagfyr,
ac mae croeso i bawb droi i mewn
I fwynhau'r cynhyrchiad. Y prif
gymeriadau fydd Erin, Alaw a Joe,
sef y cyflwynwyr; gyda David yn
cymryd rhan yr lesu fel plentyn, ac
Eung yn ei bortreadu fel yr a yr amser
ymlaen. Wrth gwrs mae gan pob
'Q\et;\"t'ina{all {an allweddol i'w
chwarae yn y cynhyrchiad.

I orffen y tymor mae'r Cyfeillion yn
paratoi parti i'r plant ac mae son eu
bod wedi cysylltu a rhyw hen wr
fydd yn dod ag anrhegion yma efo

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

Mrs Ann Evans, Sycharth. Ff&n: 872407

PENISARWAUN
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BANGOR
354646

MAE'R

SAMARIAID
YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD

AM FWY 0 BOSAU
TROWCH I

DUDALEN 24

Fedrwch chi roi y
rhifau uchod yn eu
lie cywir ar y grid?
Mae'r cyntaf wedi
ei roi yn barod.

ItRestauJ'M)ot
Llanberis 870203

Ar agor trwy'r flwyddyn ar gyfer
priodasau, dathliadau bedydd,
pen-blwydd a phob achlysur
arbennig arall. Gallwn drefnu

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

Cinio Oydd Sui
Nadollg Llawen a Blwyddyn

Newydd dda oddi wrth
Lin, John a phawb o'r staff

31004026
40103121
42344386
43234365
63461729
65131749
74093114
75914438
78043226
84706663
87664780
97351684

144317
168091
379642
397618
436681
446693
604020
640248
842123
842687
928170
987665./

Fedrwch chi arwain Rwdolff
at ei wellt?

2179406293
4567765432
5739641100
8438295966

9
8
7
6
6
5

GWASANAETHAU
TELEDU
Ffon: Llanberis 870545

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i chwi 011

•

DEINIOLEN
•

-
• ••, •

.. 0

• •, •
"

0 •• B

o dan nawdd yr Academi Dawns
Brenhinol.

Gwisg Ffansi: Unwaith eto roedd
nason gwisg ffansi Ty'n tlan. Nant
Peris, yn IIwyddiannus. Roedd pawb
wedi mwynhau eu hunaln a dtolchir
i bawb am wneud eu gorau.
Casglwyd [39.03 gan 'Quasimodo'
(Brian Walshl tuag at gartret preswyl
Plas Pen-gwaith, Llanberis.

Cydymdelmlo: Estynnwn ein eyd
ymdeimlad i Mrs Ann Griffiths, 6
Glanrafon Terrace, ae i Emma a
Gwen ei genethod, yn eu
profedigaeth 0 golli mam a nain
annwyl, sef Mrs Alice Louise
Edwards (gynt 0 Blant Nant, Nant
Peris), yn Swydd Dyfnaint.
Llongyfarchiadau iGWen Griffiths, 6
Glanrafon Terrace, ar ei IIwyddiant
yn ei arholiad dawnsio bale, gradd 8,

Elwyn Searell Jones, Dwyfor Ffan: 870440

NANT PERIS

(Mae mwy 0 newyddion
De;n;o/en sr duda/en 16)

Bu'r tri dosbarth lIeiaf a'r dosbarth
meithrin yn gweld y pantomelm
'Rasus Cymylau' ym Methesda; ac
fe fu'r ddau ddosbarth hynaf yng
Nghastell Caernarfon i weld
perfformiad Nadolig a ehafwyd
gwneud flawer 0 weithgareddau.

Chwaraeodd y bechgyn gem bel
droed yn erbyn Aberffraw, Man, ar
gae Y Bwthyn ac fe enlllodd
Deiniolen 0 6 gOI i O. Mae'r easgliad
a gafwyd yn ein Noson Carolau ym
mynd tuag at Gronfa Steffan Price
Jones 0 Lanrug ae Amanda Morris 0
BwJlheli.

Newyddion Ysgol Gwaun Gynfi:
Daeth Heather Lowe, artist Ileal, i'r
ddau ddosbarth hynaf i wneud
gwaith am yr ardal leal. Daeth dwy
fyfyrwraig i'r Ysgol - un i ddosbarth
Miss Jones ae un i ddosbarth Mr
Jones.

Casglwyd dros 90 0 foesus
esgidiau i'w hanfon i blant Bonsia.

Yn ystod y tvrnor eafodd dosbarth
hynaf yr ysgol gyfle i fynd i
dwrnameint yn Ysgol Llanruq i
chwarae gemau yn erbyn rhai 0

ysgolion eraifl yr ardal. Cafodd
dosbarth Miss Jones fynd i
Swyddfa'r Post, yn Cibyn,
Caernarfon, i wedl sut mae'r
gwasanaeth post vn gweithio.

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

DEINIOLEN



J.M.
JONES

A'J FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

I I

,..
Y SGWAR,
LLANRUG

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol,

Cerrig 0 bob
math ar gael.

Ffon:
Caernarfon 672898

(dydd)
Caernarfon 676285

(nos)

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda oddi wrth

BYSIAU ARFON
LLANRUG
(Eric Morris)

Ffon: Caernarfon 675175 a 677858

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda
oddi wrth Rhiannon Morris a holl staff

Prisiau Cystadleuol - Gwaith Contract - Pell ac Agos

GWASANAETH TACSI
HURIO BWS MINI

Ffon: Caernarfon

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda oddi wrth

Y SGWAR, LLANRUG
Ffon: Caernarfon: 672790

:"-...J.AR AGOR: 7.30 - 10.00wythnos; 10.00 - 10.00Sui
Oriau Nadolig: Ar agor bob diwrnod heblow

Dydd Nadolig
Gwyl San Staffan (Boxing Day) 10.00- 6.00

Dydd Colan, lonawr laf 10.00 - 6,00

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda

i bawb

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth

Richard, Meirwen a'r staff

E YR
ONES

PHEIRIANNYDD
GWRESOGI

Cynnal boileri nwy I

olew, tanwydd solat
a thredio peipiau

44 Glanffynnon
LLANRUG
Caernarfon
673513 _,....._

Dim un dasg rhy fychan
Dim un dasg rhy fawr

w.J.GRIFFITH
PLYMAR A GOSODWR

GWRES CANOLOG
PANT TIRION, LLANRUG
Ffon: Caernarfon 673248
Gosodwyr (,OAG/
Nwy
Cofrestredig
Corgi ~.r ~o~

I", SAF E .,..t'
Aelod o'r
Association of
Plumbing and
Mecherucal
Service
Contractors

CHIROPODIST
Gwasanaeth yn
eich cartref

E. LI. Parry
M.S.S.Ch .., M.B.Ch.A.
57 Glanffynnon
LLANRUG
Ffon: C'fon: 675754
Nadolig Llawen ~
a BIwyddyn -;.\
Newydd Dda > ~-:t

73574
PEN CIGYDD

YFRO
MYNNWCH Y GORAU
A DEWCH ATOM NI

Ffon: Caernarfon

ave
o er s
CIGYOO

LONDON HOUSE

LLANRUG

Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd Dda

oddi wrth

CYFARCHION
~

NADOLIG*"'-'__"%
NADOLIG
LLAWEN A
BLWYOOYN

NEWYOO DDA
0001 WRTH
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Ffion Orwig, enillydd ar y Gan
Werin agored yn yr Wyl Gerdd
Dant yn Llangefni.

Geni: Ar yr 28ain 0 Hydref ganwyd
merch fach, Leah Mon, i Sioned a
Melvyn, 8 Cefn Elan, wyres tach
gyntaf i Dick a Hefina, 8 Rhosrug.
Llongyfarchiadau iddynt oddi wrth y
teulu a'u ffrindiau i gyd.
Diolch: Dymuna Melvyn a Sioned
ddiolch i'w teulu a'u holl ffrindiau am
yr holl gardiau, arian ac anrheglon a
dderbyniasant ar enedigaeth eu
merch tach, Leah Man. Diolch 0
galon i bawb.
Cyfarchion Nadolig: Dymuna Cecil a
Dilys Williams, 19 Hafan Elan,
ddymuno Nadolig Llawen aN
Blwyddyn Newydd Dda i'w holl
ffnndiau a chymdogion.

gyfraniad tuag at y Tombola a'r raffl.
Dioleh yn arbennig i Pvrs, Wavell a
Griff am eu gwaith caled drwy gydol
y noson ac i ferched y gegin.
Enillwyd y raffl fel a ganlyn - Mai
Davies; Iwan Williams; 1010 Glyn; Eryl
Roberts; 1010 Glyn; Cerid Mcinon;
Mrs Williams, Hafan Elan; Alwena
Morris, Deiniolen; Manon Trevor.
Enwi'r clown: Robin Thomas ac Eryl
Roberts.
Dyweddio: Llongyfarchiadau i Ellen
Wyn, merch Dilys a Neville Williams,
3 RhesVictoria, Deiniolen, a Tecwyn
ElliS, mab Hefina a Dick Jones, 8
Rhosrug, Llanrug, ar eu dvweddied
yn ddiweddar. Pob Iwc oddi wrth y
ddau deulu.

Paul Templeman, rheolwr tim peJ
droed 0 dan 11 oed; ec Islwyn
Roberts 0 gwmni Atal Svrthio, yn
cyflwyno un o'r crysau newydd i
Dewi Wyn Jones, y gol-geidwad.

Diolchodd Phyllis iddi am ddwyn
atgofion melys 1 nifer ohonom a
dymunwyd pob llwyddiant iddi
gyda'i dawn fel lienor.

Diolchodd Meryl i Ann Lloyd,
Megan a Margaret am wneud y
baned ac i aelodau'r pwyllgor am
wneud y mins peis. Enillydd y raftl
oedd Carys.

Y gwr gwadd yn y cyfarfod ar
lonawr 10fed fydd Sam Roberts
gyda sgwrs a sleidiau. Croeso
cynnes i bawb.

Dymunir Nadollg Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i bawb.
Clwb Blodau'r Grug: Bu aelodau'r
Clwb a chyfeillion yng Ngwesty'r
Fictoria, Llanberis, i ginio ar
brynhawn lau. 8 Rhagfyr. Wedl
mwynhau y wledd a'r croeso,
cafwyd cyfarfod 0 ganu Carolau
ynghyd a gwrando ar daptau 0
wahanol ddulliau 0 ganu Carolau.
Cafwyd hefyd hanes a gwir ystyr y
caneuon 0 dan ofal medrus y wraig
wadd, set Miss Hat Morris, Llan
degfan. Cyfeiliwyd gan Mrs Mair
Jones, Hafan Elan, a thalwyd y
diolchiadau gan y Llywydd, Mr
Cledwyn Williams.

Bydd y cyfarfod nesaf yn agored,
pryd y disqwvhr I gyfeillion droi i
mewn am baned 0 de neu goffi a'r
elw i'r Clwb.
NSPCC: Cynhaliwyd noson tuag at
gronfa Steffan Price Jones gan
aelodau'r NSPCC Llanrug, yn yr
Ysgol Gynradd, nos Fercher, 30
Tachwedd. Gwnaed elw 0 £237.50.
Dymuna'r pwyllgor ddiolch i bawb a
gyfrannodd yn ariannol neu drwy

Ar gyfaruliraedtf ein planed walfgof
Ergycfion y gynnau -9"n iasol 0 OU,

Ac ar ysqwydd r WycU£fo 11UU'. esgym yr lira
Ylt pydru'n styfnig dan gryrnan a loer.

SelWJI11 Gnffitlt

Sa'71 caroiau a Eg[J,rys Sant Helen
A'r plan: yn effra acyn g;ffro i gyri

G)',,[edi{ a ddarueithion. a'r !pviTUJeJlt{ yn [[ifO
A Herodyn barod. i .ffrnycfro'r hytf.

Noswyl Nadoliq
Esgym lira ar ysg»ydtf yr "Wydiffa

Yn pydru 'n styfnig dan. gryman a WeT;
Serat unig yn Eerea dtfisgfeiriefj
A gwynt Y dwyrain yn giaitft{ a oer.

Rhianwen Huws Roberts.
Y wraig wadd oedd Miriam

Hughes, 'Rallt Deg, a threuliwyd orig
ddifyr a byrlymus iawn yn ei chwrnru
gan ddwyn atgofion I lawer ohonom
or cirno ysgol ers talwm, y gym-slip,
y liberty-body a'r blwmer nefi blw
felltithl Y mae'n brysuriawn ym myd
ysgrifennu ac eisoes fe'i clywyd ar
y rhaglen 'Sglein ar y Sui' ac yn
wythnosol mae'r BBC yn darlledu
darlleniadau o'i lIyfr Dau Ben Llinyn.

Dylan, Williams, Y Waun; Eirlys
Williams, Berllan; Iwan Rh.Williams,
19 Glan Ffynnon; Margaret Jones,
Dwyros; Mrs L. Owen, Llys Myfyr;
Dorothy, 19 Nant-y-glyn; Elsie
Owsen, Hafod y Rhos; Meirwen
Lloyd, Afallon. Pwysau'r gacen:
Amanda McGuinness. Enw'r tedi:
Kevin Pritchard. Patel da-da: Dafydd
Glyn.

Llongyfarchiadau i Gwenno a
Robin Williams, Swn-y-gwynt, ar

TIm oet-aroea 0 dan 11 oed Llanrug yn eu dillad newydd a noddwyd
gan gwmni Atal Syrthio, Caernarfon. Gyda'r tim mae Paul Templeton,
rheotwr, ac /slwyn Roberts un 0 Gyfarwyddwyr y Cwmni.

enedigaeth Rhodri, brawd bach i
Llywelyn.
Dymunir gwellhad buan 1 Gareth

Roberts, Gregynog; ac i Raymond
Jones, 2 Bryn Fedwen, ar 61 eu
lIawdriniaethau.
Cyfarfod cyntaf 1995 fydd sgwrs

gan Mary Vaughan Jones am el
thaith i'r Ffindlr. Croeso cynnes iawn
i bawb i'r cyfarfod a gynhelir yn yr
Ysgol Gynradd, nos Fercher, 11
lonawr, am 7.30 o'r gloch.
Merched y Wawr: Estynnwyd
croeso i aelodau'r gangen gan y
Llywydd, Menna Williams.
Diolchwyd i'r rhai fu'n casglu tuag
at Henoed Gwynedd gan sicrhau
£85.11 gyda hanner y swm hwn yn
cael ei gyflwyno i Gylch Henoed
Llanrug.

Derbyniwyd dau gerdyn Nadohg,
un nodedig lawn gan Nansi Lovatt
gyda lIun 0 Gapel Brynrefail; a'r lIall
gan y Llywydd Cenedlaethol,

Rhei o blant yr Ysgol Gynradd fu'n cystadlu yng ngala nofio Yr Urdd
yn ddiweddar.
Capel y Rhos: Mr John Wyn Owen
oedd y gwr gwadd yng
Nghymdeithas y Chwiorydd nos lau,
Tachwedd 24, a mwynhawyd ei
atgofion dify( am ei ddyddiau cynnar
a'i waith yn y chwarel ac yn y capel.
Rhoddodd Mr Owen flynyddoedd 0
wasanaeth i'r capel ac i'r gymdeithas
yn Llanrug. Mrs Megan Williams a
gymerodd y gwasanaeth dechreuol,
gyda Mrs W.O. Roberts yn
lIywyddu. Diolchodd Mrs Helen Parry
i'r siaradwr. ac j Mrs J. C. Williams
a Mrs Prescott am y teo
Plaid Cymru: Bu'r Ffair Nadolig, a
gynhaltwyd nos Fercher, Rhagfyr 7,
yn IIwyddiant mawr eto eleru. a
dymuna pwyllgor Cangen Llanrug
ddiolch i bawb am bob cyfraniad
tuag ati, ac yn arbennig i Arwel
Jones (Hogia'r Wyddfa) a agorodd y
Ffair, ae i Slcn Corn a ddaeth yno i
weld y plant. Dyma enlllwyr y raffl
a chystadlaethau'r noson - Raffl:

Camera yng ng01al Gwyndaf Hughes, Glasgoed. FfOn: 677263

Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn, Ff6n; 675384.

LLANRUG
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V Sgvvar
LLANRUG
676128

EL VN HU HE
CONTRACTOR
PENNANT
LLANRU
Ffon: Caernarfon 672156

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd
Lwyddiannus

i bawb oddi wrth

Bydd croeso
cynnes yma
dros yr wyl

~~~.~~
Ffon: e'fon 672422

Bwyd ardderchog
am brisiau rhesymol

BERYL A GWENDA

Nadolig
rr:a.... Llawen a

Blwyddyn
Newydd dda
oddi wrth

Nadolig Llawen a
Blwyddyn

Newydd Dda oddi wrth

MIKE A CHRIS
GLYNTWROG

LLANRUG

Ffon: Caernarfon 672937
Igael bargen drwy'r

flwyddyn ymunwch a'ch
Co-op Ileol y siop yr

ydych chi'n berchen arni.
DIOLCH AM EICH

CEFNOGAETH YN 1994
DYMUNIADAU GORAU

AM 1995

D L
PRITCHARD

43 Glanffynnon, Llanrug
Ff6n: C'fon 675112

Cymeradwy gan yr Adran Drafnidiaeth
Nadolig Llawen a 81yddyn

Newydd Dda i bawb

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda
oddi wrth bawb yn

Nadolig Llawen
a

Blwyddyn
Newydd Dda
oddi wrth

Ashley a Carolyn
Wager
A STAFF

SlOP Y BONT
(SNOWDON STORES)

Pontrhythallt
LLANRUG

Ffon:
Caernarfon 674472

OySgwch yrru'r car gydag

V.V.o.
Ysgol Yrru Ofalus
* Gwasanaeth 7 diwrnod
* 0 ddrws i ddrws
*Control Deuol

Cyfarchion y tymor i chwi 011
Defnyddir

peiriant sugno i lanhau Ffdn: Caernarfon 674781

4 PLAS TIRION TERRACE
LLANRUG

GARNET I LLANRUG
Ffon:673981/875807

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda

Simneau glan am bris rhesymol ganTRIN GWALLT YN EICH CARTREF
MERCHED * DYNION * PLANT
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DIOlCHWN YN GAREDIG lAWN
AM EICH CEFNOGAETH

FlWYDDYN AR OL BLWYDDYN
A DYMUNWN FEl TEUlU

NADOllG LlAWEN ICHWI OLLA
DYMUNIADAU GORAU AM Y

FLWYDDYN NEWYDD

SlOP a DY
GROES ARC

LLANRUG
Ffon: Caernarfon 672445

•
,• •••

CYFARCHION Y TYMOR 0001 WRTH
GLYN ROBERTS A'I FAB

DYNION GLO
LLANRUG

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth
..., (NICK
~~ WALTON)

4 STAD DDIWYDIANNOL BRYN AFON
CRAWIA, LLANRUG. Ffcn: 674884

TRWSIO CEIR • GWAITH MOT
""~ TWNIO CRYPTON • WELDIO MIG """

Yr Orsaf wreiddiol ar y copa.

Gweithwyr Rheilffordd yr Wyddfa yn ystod y 50au. Cafwyd benthyg
y Ilun gan Len Jones, Cwm-y-glo.

•

Mewn ymateb i'r stori gan RolWilliams am gychwyn
y gwaith 0 osod y rheilffordd iben yr Wyddfa cafwyd
y ddau lun yma gan ddarllenwyr . . .

ADLONIANT NOSWAITH
CYN Y NADOLIG
A NOSCALAN

Nadolig llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

JACKIE, DAVE A STAFF
TAFARN

------
---
------
----
------
------
----
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arddangoswyr a'r cyhoedd,
mae'n beryg na fydd neuadd yr
Ysgo1 Gynradd yn ddigon
helaeth ar gyfer yr arddangosfa
nesaf!

Agorwyd yr arddangosfa yn
swyddogol gan Faer Arfon, y
Cynghorydd Brian Jones, sydd
hefyd yn aelod 0 Gyngor
Cymuned Llanrug, 'Sioc bleserus
oedd gweld cymaint 0 GY1111yrch 0
safon lnor uchel,' meddai, (a
dylai'r pentref 'ymfalchio yl1 y ffaith
fod yma drigolion galluog yn
meuhrin aeymarfer eu erefft 0fewn
y fro'.

Ymh1ith yr arlunwyr rocdd
enghreifItiau 0waith mewn olew,
dyfr1iw ac acrylic, gyda
golygfeydd ileol yn amlwg yn
boblogaidd. Dangoswyd hefyd
enghreifftiau 0 waith turnio coed
a gwaith adfer hen
ddodrefn.Roedd amrywiaeth
hefyd 0 waith llaw gan gynnwys
gwniadwaith, pwyth croes,
cwilsennu, teganau meddal a
gosodiadau blodau sych.

Ffordd yr Orsaf
LLANRUG

Ffon: C'fon 674652

Nadolig Llawen a
Blwyddyn

Newydd dda oddi
wrth bawb yng

NGHARTREF
HEN OED

Gydol Sadwrn olaf 0 tis Tachwedd cynhaliwyd
arddangosfa arbennig yn neuadd yr Ysgol Gynradd,
Uanrug. Syniad y Cyngor Cymuned oedd y diwrnod, er
mwyn rhoi cytle i grefftwyr ac arlunwyr lleol i arddangos
eu gwaith i drigolion y fro. Ar yr ,In pryd roedd hefyd
yn ddull 0 godi arian fel rhan 0 gyfres 0 weithgareddau
a drefnwyd i hybut datblygiad y Ganolfan Gymunedol
i'r pentref.

Roedd dros ugain 0 bobl -
ifanc a h:9n - yn arddangos eu
gwaith, a nifer ohonynt yn
gwerthu cynnyrch neu'n derbyn
archebion. Yng ngeiriau Is
gadeirydd y Cyngor, Gwyn
Hefin Jones, 'mae'n syndod yn wir
faint 0 dalentau a ddarganfuwyd
umb drefnu'r diuimod'. Y gobaith
yw i'r diwrnod hwn ddod yn
achlysur blynyddol, ac yn 61
adwaith a chanmoliaeth yr

Arlunwyr a Chrefftwyr Llanrug
yn arddangos eu doniau
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DYMUNA
GWVNFA A MARGARET

PRITCHARD
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GWERTHWYR LlEFRITH

SGlODION MWYAF BlASUS Y FRO!

PontrhythalH
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PEIRIANWYR MECANYDDOL
Arbenigwyr mewn pob math

o waith metel
GWAITH BRYN AFON
LLANRUG
Ffon: 675523
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CYFARCHION Y TYMOR
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Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda oddi wrth

Dydd Mawrth a dydd
Mercher i bensiynwyr
Nos Fawrth i ddynion

Colurio ar 9yfer
achlysuron arbennig

ORIAU AGOR
Mawrth 9.00 - 7.00
Mercher 9.00 - 1.00
lau 9.00 - 8.00
Gwener 9.00 - 8.00
Sadwrn 7.30 - 2.00

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd
Dda oddi wrth Elaine, Wendy, Vera,
Lynette, Sarah, Sharon ac Awena

,
<t

LLANRUG, Ff6n: 672023
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Fton: 870202 a 870272
TREFNWYR ANGLADDAU ~:-
CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI
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Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda
i bawb yn Llanberis a'r cylch oddi wrth

Argraffu a Ftotoqopto Lliw
Lluniau ar gyfer pasport

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

a lIawer mwy

48 Stryd Fawr
LLANBERIS
Ff6n/Ffacs: 870200

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Oda i bawb

er bod y teulu wedi eu galw ar
fyrder i Ffrainc, bu fa1"\\' cyn
iddynt gyrraedd yno. Claddwyd
ci gweddillion )'11 Le Havre, er
bod cofcb iddi ar fedd }' teulu ym
mynwent Nant Peris. Yn
anerchiad blynyddol y Capel, ym
mis Chwefror 1920, dywedwyd
am Miss Jennie \X'illiams: 'un a
roddodd ei byuiyd I uiasanaeth ei
gwlad'. Diau bod y deymged
honno vn addas 1 bob un o'r•
merched hynod bynny.

ER
COF
AM

JENNIE WILLIAMS (V.A.D.l

BU FARW YN FFRAINC
(LE HAVRE)

IONAWR31,1919

'HYN A ALLOOO HON, HI A'I GWNAETH'

Llongyfarch wnawn yn llawen iawn,
A phawb sydd ar i fyny;
Fe roddwn glod i'r canwr mwyn -
Anrhydedd yw gwneud hynny.
A gwyr y byd i gyd yn awr
Mai Gwlad y Gan yw Cymru.

John H. Hughes, Llanberis

o Eifion hwyliodd Madog gynt
Ar antur fawr ei fywyd;
A ninnau mewn awyren chwim
A ddaethom yma hefyd
I'r Metro, i gael profi gwledd
a gerdd, fel gwin y gwynfyd.

Y bachgen iach a ganai'n lion
Yng nghapel bach y pentref
Sydd erbyn hyn yn gawr 0 ddyn,
Yn denu clod a bonllef;
Ond Cymro ydyw Bryn 0 hyd
Er teithio 'rnhell o'i gartref

Anerchiad Mair Coed i Bryn Terfel
ar ymtoeliad crito 0 GY'17ry a Thy Opera Metropolitan

v» Efrog Neurydd, Hydref 1994

Mor bell yw bro yr Arad Goch
A Ilwybrau Mab y Mynydd,
Y Berwyn gyda'i farrug gwyn,
A'r hud yn hedd Eifionydd;
and yng ngindarddach Efrog fawr
Mae swyn yr heniaith beunydd.

CARTREF
PRESWYL

LLYS EIDDON

Nadolig
Llawen a
Blwyddyn
Newydd

Ddaibawb
oddi wrth breswylwyr a staff y cartref

•
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~ LINDA MORRIS ~
II! GWASANAETH TRIN GWALLT
~ YN EICH CARTREF ~
lI: 1 BRYN FEDWEN, FFORDD YR ORSAF ~
~ LLANRUG. FfOn: 678857 ~
" NadOCi9 Llawena BC>ry<!4yn N~ Ddit ~

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

Un arall o'r VAD's a fu'n
gofalu am gleifion a dioddefwyr
y Rhyfel oedd Miss Jennie
Williams, Plas Coch, Stryd
Fawr, Llanberis. Ganed hi yn
1875 a phan dorrodd y Rhyfel
allan yn 1914 roedd crbyn hynny
yn 39 oed. Yn 19117 cynigiodd
ei gwasanaeth fel nyrs yn Ffrainc
lIe bu am ddwy flynedd yn gofalu
am y cleifion. Roedd parch mawr
iddi yn yr ardal fel cyrnwynas
wraig ae hefyd fel aelod
gwcrthfawr yn Eglwys Capel
Coch.

Yn 1919 cafod pneumonia ac

42 ~.
"f Ale"""v II
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'Buasai'i amhosibl i l1Z gynnal
rhyfel luiyddiannus oni bat am allu,
brwdfrydedd ac ymdrech merched y
wlad yma i'r Rhyfel hunt. '

CAr hyd y nos roeddsor yn gallu
gweld y coesau gleision (anoyddion
gangnn) . . . ond pall eL~IIZl4'n i
meum ar ddydd Mercher roedd
pethau'n well,' ond rhaid 1 nu ddal
ymlaen i uieithio yn enuiedig pan
uielaisy llaw honno heb fysedd ami.
Ond .)' peth pwysicaJ, er guiaethaf
.)1 cuibl, yw'r tetmlad eich bod yn
helpu. '

yrndrech fawr oedd trwy fynd i
nyrsio. Ymunodd miloedd fel
nyrsus a gyrrwyr ambiwlans. O'r
rhai hynny a ymunod a'r
'British Red Cross Societv's

J

Voluntary Aid Detachment'
adnabuwyd hwy fel y VAD's.
Dyma sylwadau un VAD ar 61

ei diwrnod cyntaf mewn ysbyty
yn yr Alban:

Rhwng 1916 a 19117 cyrhaeddodd y Rhyfel Mawr ei
anterth , pan fu rhai 0 frwydrau mwyaf erchyll y cyfnod
i gyd Brwydr y Somme (1916) a Fflandrys
(Passchendaele, Ypres 1917). Daeth chwildroadau mawr
i bob cymdeithas ac ni ddihangodd Dyffryn Peris oddi
wrthynt 'chwaith.

Erbyn hyn nid yn unig y
milwyr oedd yn flaenllaw yn
ymgyrch y Rhyfel ond roedd y
merched hefyd yn chwarae rhan
allweddol. Mewn ychydig amser
newidiodd eu bywydau 0 un
pegwn i'r 11al1.

Roedd rhai 0 ferched
Uanberis a'r cylch, er enghraifft,
a oedd rhwng ugain a deg ar
hugain oed yn gorfod cael
archwiliad meddygol cyn mynd
i weithio i'r gweithfeydd arfau
rhyfel yo Barrow-in-Furness. Bu
rhai yo Ilwyddiannus ond
rhwystrwyd eraill rhag mynd i
ffwrdd gan eu rhieni. Ond rocdd
cyffro ar fin lledaenu ar draws
Ewrop - oherwydd roedd un
canrif yn prysur ddiweddu ac un
newydd ar fin dechrau. I'r rhan
fwyaf o'r merched roedd
momentwm y Rhyfel yo eu denu
o'r hen gefndir tlodaidd, di
gyffro a di-ramant. Erbyn
diwcdd 1916 daeth mwy na
harmer o'r genethod yn 61 0
Barrow-in-Furness i Gaemarfon
gan fod gwaith wedi ei sefydlu
yno (cafodd 11awerun afaeJ ar Wr
yn ystod y cyfnod yma hefyd!).

Llwyddodd nifer 0 ferched y
dosbarth canol i ddianc 0
gaethiwed cartrefol Fictoraidd i
weithio yn Swyddfeydd y
Llywodraeth, ac un ffordd
amlwg y gallai mcrched helpu'r

Iy Llaw sy'n Siglo'r Crud ... '
gan Selwyn Pritchard, Llanberis

6. CYFRANIAD Y MERCHED

A dyna oedd maint a mesur eu
hymroddiad drwy weddill y
Rhyfel. Rhoddwyd y cyfle i
ferched ddangos eu bod yn llawn
mor fedrus a dynion; ac ategwyd
hyn gan Brif Weinidog y dydd
pan ddywedodd: -----------------,-----------

ft.
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Am Wasanaeth
Fframio Lluniau
Tystysgrifau

Tapestri
am brisiau rhesymol

ELWYN
PRITCHARD II
Pare Padarn, Llanberis
Ar agor Llun - Sadwrn

10.00 - 4.30
Ffon: Llanberis 870922
Nadollg Llawen a Blwyddyn

Newydd Oda i bawb

Roedd pawb wedi eu trwytho ag
ysbryd ewyllys da a brawdgarwch yr
Wyl, hyd yn oed Cartwright. 'All the
best, Blod, 'meddai wrth y porth, ond
nis galla: beidio serch hynny a'i
haigoffa am y golau nas diffwyd.
Ond faliodd Blodwen ddim. Roedd
hi 'n edryeh ymlaen am ~'prynhawn
hefo'r plant.

Roedd hi'n fore tyner a doedd
Blodwen ddim wedi trafferthu i
gynnau tan cyn rnynd. Aeth i'r spens
i nol hen rifynnau o'r papur
rhanbarthol a fyddai yn cyrraedd o'r
cy nesa. Roedd hi'n penhruo 0 flaen
y tan yn dated y dalennau ar gyfer
eu ffaglau pan welodd hi rhywbeth
a aeth a'i sylw. Uun oedd 0 yn
gysylltiedig a rhyw erthygl ar fragu
a hanesyddiaeth y diwydiant hwnnw
yo Ileal er canrif neu ddwv.-

Cododd Blodwen ar ei thraed a
rhoi ei sbectol, ond bu 'n dda ganddi
gael eistedd ar drawiad. Syllodd yn
gegrwth ar y llun a'i chalon yn dymu
a gwyddai 0 reddf ei bod yn welw fel
corff. Roedd wedi gweld y dyn o'r
blaen y diwrnod cynt yn y sedd groes
hefo 'i het gorun uchel: John
Vaughan y bragwr, a roddodd ei enw
yo ddiweddarach ar 01 cyfrannu ari
yo helaeth, i ysgol y dref.

Wyr Blodwen ddim am ba hyd y
bu'n syllu ar y IIun, nes y elywodd
fel 0 bell leisiau yn canu, 'Merry
ChriSt1'11asAtlnlie BlodwclI. 'Y oi o'r
dxws nesa oedd yno hefo'l anrhegion,
fel y doethion gynt.

Ond pan ddaethant i'r ystafcll fyw
fferrodd eu llonder ar ci g\vefusau,
ae edrychodd y tri yn syn ar Blodwen
oedd reI delw yn ei chadair. Yna
meddai Jilly.

'W'hac's tlze "latter? Arell 'tyou well?
You look as if you've see'l a ghost!'

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

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

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

Diolch am eich cefnogaeth drwy'r flwyddyn

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

NGORSAF BETROL

gychwyn yno i ddweud wrtho, pan
sylweddolodd himai het gorun uchel
gantel fain oedd ganddo, fel y rhai
a welodd mewn hen luniau. Fferodd
am eiliad, ac yna gan wasgu'r clwt
glanhau fel pel yn ei llaw,
brasgamodd i lawr y gangell.

Cythrodd i'w phethau 0 'set
llongwrs' a'r pcth cyntaf a ddaeth i'w
meddwl oedd ei bod yo ei brys wnh
ddod imewn wedi anghofio cloi'r
drws, ac fod yna rhywun yn ei
gwrrhgefn wcdi cael cyfle i sleifio i
mewn i'r eglwys. Ond fel y
canfyddodd, doedd hynny ddim yn
debygrwydd. Roedd y drws wedi et
gloi yo soled a'r agoriad oddi mewn.

Arhosodd hr ddim i roi ei chat nes
yr oedd hi yn y porth ac wedi ail
gloi'r dews, ac yr oedd hi wedi dod
heb ddiffodd y golau, Wnh brysuro
I lawr y rhodfa ger folt y Fornaid,
syrthiodd ei arnbarel o'i Uaw, ae wrth
iddi wyro i'w godi, edrychodd yn
anochel ar y slabiau. Doedd hi ddim
yn rhy dywyll iddi sylwi fod un wedi
ei chodi ar ei hechel,

Rhoddodd rhywbeth dro y ru
mewn i Blodwen, a llamodd am yr
urng ddinas noddfa y gwyddai
amdani ar y pryd: r:y Jilly, a wyr hi
ddim hyd heddiw sur y cadwodd hi
Cl waed 0 dani wrth fynd i laW! yr
alit. Ond doedd dim gwaredtgaeth
}'Tl }' fan honno chwaith. Roedd }'
ddau dy ynghglwm wnh eu gilydd,
un mor dywyll a'r 11all.

Clywodd hwy yn dod i mc\vn
drwy'r cefn fel eu harfer heb gnoc na
pheth, a'r peth eyotaf a wnaeth y fam
gan luchio el gwallt o'j IJygald bob
yn ail bra\vddeg fel eboles ar dywydd
pryfedog, oedd ymddiheuro am nad
oedd Blodwen wedi cael ei chludo
adref 0 'r Coparet. 'Bu raid ini fynd
yn ddif}'budd i bani un o'r plant,'
meddai hi, ae yna aeth yn ei blaen
i son am ei helyntion siopa a'r rhuthr
a phris pethau'n gyffredinol.

'YOt~'re c01"ningto us tomorrow aren't
you?' meddai wedyn yn ei Saesneg
Stryd Coronation.

Yn gyffredin buasai Blowen \.vedi
gwrthod yn gvmais fel y gwnal hefo
pobl yr eglwys. 'If I',n no [rottble,'
meddai hi.

Ond fynnai Jilly ddim iddi fedd"vl
am y fath beth, a theirnlodd Blodwen
rhyw don 0 agosauv.'Ydd, a bu bron
iddi a dweud am ei phrofiad yn yr
eglwys, ond ataliodd ar yr ymyl. Ond
rocdd braw arall yn ei disgwyl pe bai
hi ddim ond yo gwybod.

Trannoeth aeth Blodwen i'r ffug
blygalo, ae nis gallai lai na thaflu.,
trem 1 r groes yn awr ac yn y man.

~r ,._,,\.

y gwynt, a phrysurodd Blodwen am
borth yr eglwys dan ymladd a'i
arnbarel a phalfalu am yr agoriad
mawr yn ei phoced. Roedd swn
tymblars y clo wrth iddi ei droi fel
ergyd mortar drwy'r adeilad gwag.

Cynted ag yr aeth i mewn a
thynnu ei chat aeth imofyn y taclau
glanhau 0 'set llongwrs' 0 dan y
clochdy. Roedd hi braidd yn bwcslyd
o natur, ac yn tueddu ar brydiau yn
yr oed hwnnw i fod yn ffwndrus.
Taniodd yr un lamp drydan
uwchben yr organ ar gongl y groes
ac aeth I lawr y gangcll. Roedd oes
o ddarbodaeth wedi ci gwneud yn
gynml hyd yo oed 0 adnoddau pobl
eraill.

Roedd yr eglwys wedi ei haddumo
ar gyfer yr Wyl: coeden a chrud a
chelyn, a bugeiliaid; yn debycach yn
ei hawyrgylch i siop Woolv.:orth nac
eglwys blaen y werin fel bu hi, ond
yr ocdd Mr Cartwright, warden y
bobl, gynt 0 Fanceinion, yn mynnu
gwthio ci syniadau ymlaen fel y
gwnaeth yn ei fyd busnes ceir
Ilwyddiannus. Rh}'\v fath 0 gl\vb
oedd yr aelodaeth wedi mynd o'r
allanotion masnachol yn eael et redeg
gan fewn ddyfodwyr. Rocdd y liturg),
ddlwygiedig wrth gvv·rs yn Saesneg,
os na fyddal'r ficer rhan-amser yn
darilen yr Epistol yn Gymraeg a
mecanyddoI, er mwyn 'old Blod' fel
yr oedd hi'n eael ei galw yn oddefgar.
Roedd y drefn wedi trOI I waered ers
pan fyddai'r hen reithor yn adrodd
yr erfyniadau yo Saesneg cr budd un
neu ddau 0 Loegr a fyddai yn £roi i
mewn j'r Foreuol Weddi ar eu
g"\vyJtau haf.

Ae am ei bod hi'n adeilad henafol
ei bensaerniaeth, roedd yr eglwys
wcdi datblygu yn fan fTaisynnoi i
barau cameordaidd ddod yno i
bnodi mewn gv;yIl, ar 61bod yn byw
talj mev,,'Tllliwiau eraill, ac i alarwyr,
na fuasent byth 0 dan amgylchiadau
eraill yn meddwl tywyllu, ddod a'i
meirwon, fel pe bai Duw el hun yno
ar oriatl penodol fel meddyg teulu yn
cadw syrjen.

Deehreuodd Blod\vcn gaboli'r
lectern, a phan gododd hI ei golwg
am funud I edryeh heibio i'r organ
i gyfeiriad y dam croes, gwelodd
ddyn yn eistedd yo y sedd gefn 0 dan
y elwt tamp hwnnw oedd ar y mur.
Roedd yn ddyn barfog ac yr oedd ei
het yn dal am ei ben, ae yr oedd yr
arwydd hwnnw 0 ddlffyg parch, am
y munud, wedi cynhyrfu'r hen wraig
yn fury na'i bresenoldeb. Roedd hi ar

12
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Pontrug, Caernarfon
G\vasanaeth Fframio Uuniau 0
bob math ar gael ar y safle.

Pnsiau rhesymol.
Arddangosfa 0 luniau gwrelddlol

gan Artistiaid Ileal.

Ar ffordd A4086
Caemarfon - Llanberis

Fron/Ffacs: (0286) 672619
Richard S. Humphreys

Nru!o(19 L(a~~'en

a B(\\)~Ytt Nf'rydif Dc!a

\

Roedd Blodwen Huws wedi
sylweddoli ei bod hiwedi terri petha
yn ffein, chwedl hithau y noswyl
Nadolig honno cyn iddi fynd drwy'r
'lych-gate' i'r fynwent. Ddylai hi
ddim fod wedi mynd i n61 ei
phensiwn a galw yn y Coparet y
pnawn hwnnw, a chafodd hi ddim
o'i chludo adra chwaith, wrth i
honno ddod a'i phJant o'r ysgol.

Ef fod yna lewyrch yn y pellter
roedd yr wybren yn argoeli gwyll
cynnar, ac wnh iddi gerdded ar hyd
y rhodfa, rocdd y gofeb ar folt y
Foniaid yn edrych yn glaer wen ac
ysbrydol yn erbyn mwrllwch y
Gogledd.

Teulu 0 fragwyr yo y dref fu'r
Foniaid yn yr hen oes, a doedd
ryfedd eu bod nhw wedi gallu
fforddio'r fath wychder, wedi eu
hamgylchynnu fel yr oeddent gan
gerrig beddi plaen eu cyngwsrneriaid
tlodaidd. Sylwodd Blodwen wnh
fynd heibio fod y slabiau mawr ar yr
wyneb, a roddwyd fyddai ei thad yn
ddweud 'i gadw'r diawlad rhag dwad
allan,' wedi hel ryfiant glas 0 gwmpas
eu hymylon.

Doedd gan Blodwen fawr 0 amser
i oedi. Roedd hi ar ei fTordd i
lanhau'r eglwys erbyn y gwasaneth
trannoeth, ond yn gyntaf rocdd hi
angen moi'r tysw blodau a ganal yn
ei Hawyn deymged flyoyddol ar fedd
Neli. Croesodd y gwair llaith a
dyfodd mor gyflym ar 61 Cldom, ac
yr oedd hi'n cythru j gongl ambell j
gist i gadw ci hun ar ei thracd ar y
ddaear bonciog.

Doedd hi ddim wecti bod yng
ngolwg y bedd ers [ro, a gresynnodd
\vrtb ganfod nad ocdd ond yn dal i
gael ci nodi gan y grocs bren garbwl,
cr fod y mab a'r ferch wedi gwenhu'r
hen game, ac me\.vn swyddi da. 'Pwy
faga blant?' meddai Blodwen yn
uchel, gan ddiolch ar y pryd mai hen
ferch ydoedd.

Cydynlaith glanhau'r cglwys fu
NeJ am yn hir. Er nad oedd hl'n
weithgar; rocdd hi'n gwmpeinl; yn
enwectig pan ddcchrcuodd yr hen
hipis rheini ddod i'r fynwent i yfcd
o ganiau ac 1 gJertian ar y cistiau.

'Be mae nhw'n geisio, dv.·a?'roedd
Blodwen wcdi ei ofyn.

'W'bod yn y byd,' oedd ateb Nel
a oedd yn fwy bydol. 'Fasa ddim
gynnyn nhw dom i mewn i'r beddi
wyddost ti, lasa nhw'n meddwl bod
yna fodrwya ynddyn nhw, neu i
guddlad drygs.'

Daeth yn sgriff 0 eirlaw sydyn ar

GLANHAU A BIIAGU
gan Y Gwalch
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EIRWYN
ILLIA

LLWYNCOED
CWM-V-GLO
Ffon: Llanberis 870563
Diolch am eich cefnogaeth

trwy'r flwyddyn

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd
Dda j'n holl gwsmeriaid ac i bawb ym
mro Eco'r Wyddfa oddi wrth bawb ym

musnes Ilefrith

GARTH MAELOG
PET CENTRE AND GROOMING SALON

Bwyd ac anghenion Molchi, cribo a chlipio
Anifeiliaid anwes byehan ewn a chathod

Pysgod dwr oer 0 bob math
Offer pysgota gan arbenigwr

STRVD FAWR, LLANBERIS 870840
NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA

chof hefyd. Ac er colli'r cynheddfau
hyn, nl chollodd el ffydd. Ni
chwerwodd ond daliodd yn sirlol, a
dal i gredu.

Cvdvrndeirnlwn yn ddwys a'i
phedair merch a'i dwy chwaer, a'r
teulu i gyd, yn eu coiled.
Trefnu Nosweithiau: Ermwyn gweld
os oes digon 0 ddiddordeb yn ein
mysg fel pentrefwyr i drefnu
nosweithiau cymdeithasol a
diwylliannol yn y pentref bwriedir
cynnal cyfarfod yn y Ganolfan, ar
nos Fercher 4 lonawr, am 7 o'r
gloch, ar gyfer cael ymateb. Felly,
cofrwch ddod draw. Bydd pob
croeso i chwi. Os na fyddwch yno
- yna peidiwch a chwyno wedyn
nad oes dim yn cael ei wneud yn y
pentref. Dyma eich eyfle i weithredu.

NcuioCig Lfnwen Cl BC"ydlfyn
~C\'\'YcfC[ Ddil l 60& un OrwlWC(~

J

i'r ieuenqat, o'r mwyaf hyderus i'r
mwyaf swil. Ac os oedd talent i ganu
gan ambell un yna byddai can neu
emyn wedi ei gwau i mewn i'r
ddrama. Roedd yn adnabod
cvrhaeddiadau yr aelodau i'r dim, a
byddai bwrlwm heintus yn y paratoi
a'r ymarferion yn ei chwrnru.

Un 0 uchafbwyntiau Cyfarfod
Ysgol Sardis ers talwm fyddai
adroddiad gan Gwladys Evans, a
hwnnw'n ami o'i gwaith el hun.
Meddai ar gof neilltuol, a gallai
adrodd rhesi 0 benillion, neu
ddyfynnu'n helaeth 0 Iyfr, neu 0
ddarlith neu sgwrs a glywsal.

Enillodd fedal aur yn Eisteddfod
Genedlaethol Pontvpwl am waith
lIenyddol, a'r brif wobr yn Eisteddfod
Genedlaethol y Pensiynwyr am el
hatgofion. Darllenai'n helaeth, ac
yng ngeiriau ei gweinidog, roedd
wedi 'llyncu llvfrau'.
Tristwch o'r mwyaf oedd Iddl golli

el golwg, ac fe gollodd ei chlyw, ae
erbyn y misoedd olaf fe ballodd ei

Derbyniwyd y Ilun hwn 0 Garnifal Dinorwig, ond yn anffodus nid oes
dyddiad arno. Mae'n siwr fod nifer ohonoch yn adnabod rhai sydd yn
y lIun. Pwy, tybed, yw'r bachgen ifanc sy'n gwisgo sbectof yng nghanof
y Ifun? Mae'n edrych yn debyg iawn ; un a dyfodd i fyny i fod yn un
ffyddlon i'r gweithgarwch. Eta/fai y bydd pysgodyn fel gwobr i'r sawI
sy'n ei adnabod!

arn

W. R. Williams a John Pritchard; ac
i E. W. Pritchard am y trefniadau.
Gwasanaeth Nadolig: Cynhelir
gwasanaeth Cymun Bendigaid
Undebol yn Eglwys Crist Llan
dinorwig am 9.30 fore dydd Nadolig.
Croeso cynnes i bawb 0 bob enwad
i vrnuno vn y gwasanaeth hwn. Ar
nos Sui, 1 lonawr 1995, cynhelir
Gwasanaeth y Cristingl am 5 o'r
gloch. Fel y gwyr nifer ohonoch yn
barod mae Eglwys y Plwyf yn gofyn
am gymorth ariannol tuag at dalu
costau gwella cyflwr y fynwent.
Mae costau mawr ynghlwm wrth yr
holl waith yma byddai derbyn eich
cyfraniadau ariannol yn cael ei
werthfawrogi yn fawr iawn. Gellir
rhoi y cyfraniadau i'r Wardeniaid, sef
Mrs J. Williams a Mrs E. Roberts,
Rhydfadog, neu i'r Trysorydd, Mr
Brian Price. Fe ddylai amlenni
anannol am y tlwyddyn newydd fod
wedi cyrraedd pob un o'r aelodau 1- _

erbyn hyn. Cofiwch pa mor bwysig
yw cyfrannu'n hael i waith yr
Eglwys.

Cofio Gwladys Evans
Bu'n lIednais hyd benllwydnl - bu'n weddus,

Bu'n addum cwneisi;
Bu'n snnwy/ hyd benwynni,
Bu'n dlos (fa bu'; hsnadl hi

Yr englyn hwn, gan R. Williams
Parry, a ddyfynnodd y Parchg Olaf
Davies fel disgrifiad teilwng 0
Gwladys Evans, 30 Rhydfadog, ar
ddydd ei hangladd yn Amlosgfa
Bangor. Er iddi fod yn IIesgei hiechyd
ers peth amser daeth y diwedd yn
annisgwyl ar Dachwedd 22, yn
Ysbyty Gwynedd, a hithau'n 87 oed.
Ganed hi yn Y Foel, Dinorwig, ac

er iddi symud ty droeon arhosodd yn
ardal Gwaun Gynfi gydol ei hoes, ac
yn Eglwys Sardis y bu'n aelod
erioed.Onderhynnyroeddcynnyrch
ei gweithgarwch lIenyddol wedi dod
a sawl ardal dros Gymru yn
adnabyddus iddi. Deuai lIythyrau yn
gyson 0 bell ac agos iddi yn gofyn
am ei chaniatad i berfformio rhyw
ddrama neu'i gilydd o'i gwaith.

Yr oedd yn ei helfen yn lIunio
storrau. penillron a drarnau. Lluniau
ddrarnau neu basiant neu sgets ar
gyfer y capel, ar gyfer ardal
Dinorwig, ar gyfer Merched y Wawr
a Setydliad y Merched yn Neiruolen.
Os paratoi ar gyfer y capel a wn§, nid
drama ar gyfer nifer fach 0
gymeriadau a geid gandd, ond gofalai
fod rhan ar gyfer pob aelod, o'r hynaf

Nadolig Uaweo a Blwyddyn Newydd Dcb oddi wrth Aneuryn Jooes a'r staff

_", \.. .... ~.,.. - .....

LLANBERIS Fwn: 870277

Oymuniadau Oa i Margaret J. Jones,
Foel, wedi iddi dderbyn IIawdriniaeth
yn Ysbyty Llandudno. Da gwybod ei
bod gartref ac yn gwella, er fod
rhagor 0 ymweliadau ag ysbyty eto
o'i blaen. Gobeithio y daw IIwyr
wellhad yn fuan iddi. Yr un yw'n
dvrnunladau i Mrs Margaret Jones,
5 Bro Elidir, hithau wedi dychwelyd
gartref o'r ysbyty yn ddiweddar.
Daliwch i wella ac i gryfhau.
Don - Seren y Teledu?: Mae Don,
ci Andrew Griffith, Tan y Bwlch, yn
gwneud enw iddo'i hun ym myd
teledu. Mae'n gwirioni ar wylio
gemau pel-droed a snwcer ar y sgrin
fach, a daeth criw teledu yno i'w
ffilmio ar gyfres newydd o'r enw
,Allor yn y Parlwr'. Cyfres sy'n
dangos dylanwad y teledu ar fywyd
y teulu a gobeithir ei dangos fis
Chwefror. '
Cydymdeimlwn a theulu y diweddar
Alwyn Bryn Roberts, 4 Stad Hafod,
Clwt-y-bont, a fu farw mor
ddisymwth yn Ysbyty Gwynedd ar
23 Tachwedd. Roedd yn fab hynaf
y diweddar Mr a Mrs Llwydfryn
Roberts, Glan Gors, Dinorwiq.
Dechreuodd weithio yn Chwarel
Dinorwig yn 14 oed; ac yna gyda
cwmni Telecom Prydeinig hyd ei
ymddeoliad yn 1989. Bu'r angladd
yn Eglwys Crist Llandinorwig ar 28
Tachwedd, gyda'r Parchg Glvndwr
Williams yn gwasanaethau, a' r
Parchgn W. R. Williams a John
Pritchard yn cynorthwyo. Yr
organyddes oedd Mrs Gwen Griffith.
Fe'i claddwyd ym mynwent
Llandinorwig.
Cydymdeimlwn hefyd a theulu y

ddiweddar Gwladys Evans, 30
Rhydfadog, a fu farw ar 22
Tachwedd vn Ysbyty Gwynedd.
Gweler teyrnged iddi yn y golofn
hon.

Diolchladau:
Dymuna Alice Griffith, Tan y

Bwlch, a Megan P. Morris,
Minffordd, ddiolch 0 galon j'w
ffrindiau am bob arwydd 0 gyd
ymdeimlad a ddangoswyd tuag
atynt yn eu profedigaeth 0 golli eu
chwaer, Gwladys. Diolch yn fawr.

Dymuna teulu y diweddar Alwyn
Bryn, gynt 0 4 Stad Hatod, Clwt-y
bont, ddiolch i tfrindiau a
chymdogion am bob arwydd 0
gydymdeimlad a ddangoswyd tuag
atynt yn eu coiled. Diolch i'r
Parchedigion R. Glvndwr Williams,

G-westy

Glyn Tomos, Pen y Bwlch, Ff~n: 870576

DINORWIG
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CWRS GOLFF TYDDYN MAWR
TYDDYN MAWR, LLANRUG,

GWYNEDD LL55 4BS
Ffon: (01286) 674919

Fe'ch gwahoddir igyfarfod
agored yng Ngwesty
Dolbadarn, Llanberis ar nos
Iau, Ionawr Sed 1995 am 8.00
0'r gloch idrafod y bwriad 0
sefydlu CLWBGOLFF. as
am wybodaeth bellach

~ cysylltwch a Meirion Hughes.

Penisarwaun (Gwel yr Wyddfa
yw'r enw amo heddiw, sydd
gyferbyn a'r Siop Gron). Yn
1896 symudodd y teulu i fyw i
Cae Rhos Cottage, yn Seion, ac
oddi yno yr aeth Jane i Ysgol
Uanddeiniolen. Buont yn byw
yo Seion am tua deng mlynedd
cyn ymfudo i'r Unol Daleithiau
yo 1907. Priododd Jane yn fuan
ar 61 cyrraedd y wlad honno, ac
y mae merch iddi yn dal yn fyw,
ac yo 84 mlwydd oed. Ei gobaith
yw cael ymweld a Chymru yn
ystod mis Hydref 1995 er mwyn
cael ei golwg cyntaf erioed ar
garuef ei mharn a bro ei mebyd.

Gor-wyres Jane Davies sydd
wedi bod yo olrhain ei chart
achau, ac wedi cysylltu a
Chymdeithas Hanes Teuluoedd
Gwynedd. Felly y daeth i
gysylltiad a Gwilym Davies, sy'n
wreiddiol 0 Seion, ac yn hannu
o'r un teulu.
Tybed a yw'r llun hwn ym

meddiant eraill 0 ddarlIenwyr yr

bu eu cartref addysgol am y dair
blynedd gyntaf. Dywedir mai
hen gytiau 0 eiddo'r Fyddin
oeddynt ac yr oedd tair ystafell
ddosbarth yno. Ar ddiwedd y
drydedd flwyddyn roedd y
dosbarth yn cael ei symud i
ystafel1 yo y prif adeilad.

oedd Miss Jones, Congl-y
mynydd. Roedd yn dysgu yo
Ninorwig ers diwedd y ganrif
ddiwethaf, ond tua amser
tynnu'r llun (1921 neu 1922)
cafodd ei symud i ysgol arali.
Daeth Miss Jones, Rhiwlas, yn ei
lie; athrawes ardderchog. Arferai
14

Ysgol Dinorwig: Dosbarth yr 'infants' tUB 1921 neu 1922.
Rhes 01 (chwith i'r dde): Owen Thomas, Buarth Newydd; Hugh Parry,
Chwarel Fawr; A/un John Owen, Felin Fawr, Bedwargoed; Ted Jones,
Bryn Bela, Fach-wen; Alun Roberts, Pen-y-bryn, Fach-wen; Willie Alun
Williams, Tai'r Felin, Allt-ddu; Jackie Owen, Groes/on Uchaf; Hugh
Thomas, Siop Chwerel; Thomas Elwyn Jones-Parry, Tan-y-bryn, Llidiart
v-eto: Dafydd John Morgan (1) Fuchas, ger Twt! Ty Clwb; Owie Jones,
Tan-y-fron.
Rhes flaen (chwith i'r dde): Sarah Olwen Thomas, Creigle (?), Fach-wen;
Hannah Louvain Thomas, Chwarel Goch; Florence Davies, Fe/in Bach,
AI/t-ddu; Nellie Valmai Jones, Pendyffryn; Megan Price Morris,
Minffordd; Jennie Jones, Bryn Llys, Allt-ddu; Gwladys Evans, G/ogwyn
Gwyn.

Sylwch mai un ar bymtbeg 0
blant yo unig sydd yn y dosbarth
o Ysgol Ganol LJanrug (1935).
Mae dosbarthiadau heddiw bron
i ddwywaith y maint. Ac y mae'r
'teacher-pupil ratio' wedi gwella
medda nhw! Pwy rybed yw'r

~------------~-----------~athro~~sbecianro~dcongl
y drws? Fe fyddai cadeiriau fel y
rhai yn y cefndir, o'u gwerthu
heddiw, yn chwyddo cryn dipyn
ar gronfa unrhyw ysgol!
Daeth y llun rhyfeddol 0 ran

ansawdd 0 Ysgol Uanddeiniolen
yo 1900 yr holl fIordd 0 Phoenix,
Arizona, drwy law Gwilym
Davies, Minffordd, Llanrug, un
o ddosbarthwyr yr Bco yn y
pentref. Copi o'r llun gwreiddiol
ydyw, ac y mae bellach ym
meddiant gor-wyres un c'r
genetbod yo y llun.

Ganed Jane Davies ym
mhlwyfUanddeiniolen, yo ferch
i Robert a Margaret Davies, ac
yo 61 Cyfrifiad 1891 roedd y
teulu'n byw yn Snowdon View,

reidio beic 0 Riwlas i Ddinorwig
bob dydd, ond gadawodd yr
ysgol pan briododd a John
Pierce, fferm Ty'n Uwyn, Pentir.
Athrawes y dosbarth hynaf
(1924-25) oedd Miss Dora Ann
Jones, Padarn Villa (?), Fach
wen, a'r prifathro, a oedd yo byw
yn Nhy'r Ysgol, oedd Mr W. D.
Jones.

Mae'r llun 0 ddosbarth 3X o'r J-.. _..

'Llanberis and District County
School' (yr hen Ysgol Brynrefail)
wedi ei dynnu y tu allan i'r cytiau
ble cynhelid rhai dosbarthiadau
yn y cyfnod hwnnw. Dyma'r
dosbarth a basiodd y 'scholar
ship' yn 1927, ac yn y cytiau y

Dosbanh 3X Ysgol Brynrefail.
Bechgyn (chwith l'r dde): Ellis Hughes, Berthan Gron, Deinio/en; Obadiah
John Williams, Commercial House, Penisarwaun; Hugh Thomas, 1
Dinorwig Cottages, Dinorwig; J. Emyr Thomas, London House,
Deiniolen; Hugh Lloyd Edwards, Siop Gron, Penisarwaun; Hugh Jones,
Llanberis; Elwyn Williams, Gweledfa, Brynrefail; Eleazar Rowlands,
Cwm-v-qlo; Hugh Morris Thomas, Ceunant; Bobbie Williams, Gallt y
Foei, Deiniolen; John Gwynedd Jones, Llanberis; lorwerth Griffiths, Pen
Tai Croesion, Penisarwaun; Owie Jones, Tan y Fron, Dinorwig; Nowie
Jones, Llanberis; Owen Fairhurst Wilson, Llanrug.
Genethod (chwith i'r dde): Rowena Jones, Boot and Shoe Shop,
L/anberis; O/wen James, Nant Peris; Winifred Hughes, Bron Myfyr,
Dinorwig; Menai Williams, Snowdon Street, L/anberis; Buddug Jones,
Buarth, Lon Bwlch Uchet, Deinio/en; Malan Parris, Tai Groeslon Marc,
Llanrug; Mary Pritchard, Pontrhytha/lt, Llanrug; Megan Price Morris,
Minffordd, Dinorwig; Isabelle Hughes, Llanberis; Olwen Davies,
Llanberis; Minnie Rowlands, Deiniol Road, Deinio/en; Glenys Ellis,
Victoria Terrace, Deinio/en.
Yr athro dosbarth ar y pryd oedd Mr Gwilym Jones, Ctwt-v-bont, sef
athro Daearyddiaeth.

Daw'r lluniau a'r wybodaeth
am blant Ysgol Dinorwig ac
Ysgol Brynrefail oddi wrth Mr
Owie Jones, Maestirion, 27 Bane
Pendre, Cydweli, Dyfed. I'r rhai
oedd yn cyd-oesi ag ef mae'n
debyg y byddech yo ei adnabod
yn well fel Owie Tan-y-fron,
Dinorwig. Anfonodd lond liyfryn
o wybodaeth am hynt a helynt
plant, athrawon a theuluoedd
ardal Dinorwig, a gobeithiaf
fedru cynnwys nifer o'r hanesion
yn ystod rhifynnau 1995.
Nid yw'r ddau lun 0 Ysgol

Dinorwig yn cynnwys yr
athrawon, ond yn 01Mr Jones,
athrawes dosbarth yr 'infants'

Mae'r Gwyliau fel arfer yn gyfnod ble mae neiniau a
teidiau yn tueddu i edrych yn 01a dweud wrth wyrion
a wyresau: 'Pan oeddwn i'n blentyn, fel hyn roedd
pethau dros y 'Dolig ... ' Yn yr un modd, sawl plentyn
sydd wrth ei fodd yn gwrando hanes Nain neu Taid yn
blentyn bach? Ar drywydd hollol wahanol, gwelsom
newidiadau mawr ym myd addysg dros y blynyddoedd
diwethaf; ond mae'n debyg mai un o'r ychydig bethau
nad ydynt wedi newid yn hanes ysgolion y fro yw'r
Ihmiau blynyddol 0 ddosbarthiadau ac unigolion. Felly,
yn anrheg Nadolig i'r darllenwyr dyma gyfuno'r ddau,
a dangos rhai 0 luniau dosbarthiadau ysgolion y fro 'pan
oedd Nain a Taid yn blant'.

EDRYCH
"OL



Apelir am gefnogaeth
dda gan bobol y cylch

yn y Caban
Nos Fawrth

10 lonawr 1995

EISTEDDFOD
GADEIRIOL

GWAUN GYNFI

CYFARFOO
BLYNYOOOL

gan ROBIN GLYN (Blwyddyn 5)

(Cafodd Robin glod uchel gan y Prifardd Jams Nicholas am y
disgrifiad hwn 0 bentref Deiniolen.)

Effed Morris, enillydd Cerdd Dant
a'r Alaw Werin 0 dan 12 oed - ae
ymgeisydd gorau yng nghyfarfod

y prynhawn.

Unawd: L, Trefor. Trefnu Emyn Don
ar gyfer GrW"p Offerynnol: 1, Euros
WilJiams.
ARLUNIO
Oed Meithrin: 1, Caryl; 2, Manon; 3,
Soffia. Blwyddyn 0: 1, Ffioo; 2, Sarah;
3, Loi. Blwyddyn 1: 1,Kyliej 2, Emma;
3, Ynnyr. Blwyddyn 2: 1, Caroline; 2,
Aaron; 3, Ioseff Blwyddyn 3: 1,Alissia;
2, Heledd; 3, Mark. Blwyddyn 4: 1,
Matthew; 2, Emma; 3, Christopher
Blwyddyn 5: 1. Gavin; 2, Lhnos; 3, ~ia.
Blwyddyn 6: 1,Tommy; 2, Mathew; 3,
Sarah. Blwyddyn 11 i 13: 1, Euros
Agored: 1, H. Jones ac Euros.
GWAITH LLAW
Oed Meithrin: 1, Mannon; 2, Caryl; 3,
Barry John. Blwyddyn 3: 1, Mark
Demcolli; Blwyddyn 6: I, Rhlan;
Blwyddyn 7 ac 8: 1, Alaw ,'vian.
Blwyddyn 11 i 13: ), Tanya.
GWAU
Ysgol Gwaun Gynfi: 1, Lowrl; 2,
Rluani 3~ Rachel. DroB 16: I, Sian ae
Ellen Wyn; 2, Elan, 3, Val rna!.
GWNlO
Dros 16: Elena. Brodwaith: Nansi,
Marian, EirlYl>,Nansi. Tegan Meddal:
Valmat.
COGINIO
Dan 8: Manon, Dan 12: Rhian, 'I'cystan.
Dan 16: Debbie, Betban, Jennie Lyn.
Dan 21: Elena. Teisen Flab: ,'vienna
Wyn, Eirey a Meira, Valmal Fudge:
John B, Valmal, Menna \X'yn. Dynion
yn unig: Hefm, Euros.
HEN GREFFf AU CYMREIG
Uwyau Caru, a.y.b.: Len, Llelfior,
Ueifior.
FFOTOGRAFFIAETH
Dan 12: Rhian, Uricn Slon, Trystan.
Dan 16: Debbie, SiQn T. Dan 21: Mark
Potter. Agored: Menna Wyn.
TREFNlANT BLODAU
Dan 12: Rhian. Dan 16: Alaw Mari.
Dan 21: Debbie. Agored: Gwen.

DEINIOLEN yw enw ein pentref ni
sydd rhwnq Caernarfon a Bangor.
Mae dau bentref bach 0 gwmpas
Deiniolen - Dinorwig a Chlwt-y
bont. Mae'r plant sydd yn byw yn
y manau hynny yn dod rn hysgol
ni. Ers talwm roedd yna lawer 0
siopau yma, ond dim ond tair sydd
ar 61.

Ni ddylech ddod yma heb weld
y chwarel i fvnv yn Ninorwig. Y
chwarel fwyaf yn y byd ond mae
wedi cau rwan. Mae tri capel yma
ac un eglwys. Rydw i yn rnvnd i
gapel Ebeneser. Enw'r eglwys ydi
Eglwys Llanddinorwig. Mae un
capel newydd gael ei ddymchwel
i lawr.

Mae cae chwarae newydd yn
Hafod Olau. I lawr yng Nghlwt-y
bont mae'r Cwt Band. Rydw i yn
aelod o'r Band. Fy offeryn i ydi'r
trombone. Mae chwech 0 blant yn
mynd i'r Cwt bob dydd Llun am
awr. Rydym yn cael gwersi yn yr
ysgol hefvd

Mae tri mynydd 0 gwmpas
Deiniolen: Y Bigi!, Ehdir a Rhiwen.

I mewn yng nghrombil Ehdlr mae
gorsaf drydan. Ceir peipiau mawr
yn Llyn Marchlyn, wedyn maent

PENTREF NIEIN

yn defnyddio'r dwr o'r llyn i greu
trydan. Mae'r dwr yn mynd i Lyn
Peris ond yn y nos mae'r dwr yn
cael ei bwmpio yn 61 i Farchlyn.

Enw fy nhv ydi Afon Goch.
Dydi'r tv ddim yn y pentref ond
uwch ei ben.

Mae lIawer 0 bobol yn dod i
ddringo yn Ninorwig. Mae yna
bobol 0 Loegr yn mynd yno. Mae
golygfa hyfryd yno.

Rydw i yn hoffi' r natur yn
Neiniolen. Mae yna fwy 0 wiwerod
IIwyd nag 0 wiwerod coch. Mae
yna ddigon 0 Iwynogod yma, ond
dydw i ddim wedi gweld un. Rydw
i wedl gweld digon 0 ddefaid yma.
Mae yna fwy 0 ddefaid yma na dim
byd arall.

Rydw i'n mynd i symud tv i
Gapel Curig. Rydw i yn hapus yma
ond mae Dad yn gweithio yn
Llanrwst.

Yn Neiniolen ers talwm roedd hi
yn dawel fel y bedd ond pan oedd
yn noson Cyfri Mawr. Roedd pawb
allan o'u tai. Roedd pawb oedd yn
gweithio yn y chwarel yn cael
bonws hefo'u cyflog. Rydw i yn
siwr rm fyswn i yn hapus ers
talwm yn NEINIOLEN.

Alaw Mar; Huws, fu'n eystadJu ae
yn lIywio Seremoni'r Cadeir;o yn

gelfydd iawn.

Ffion Medi Jones,
enillydd yr unawd 0 dan 4 oed.
Canu - Oed Meithrin: 1, Ffion; 2,
Caryl; 3, Steffani Blwyddyn 0: 1,
Gwenllian; 2, Simon a Sioned; 3, Gethin.
Blwyddyn 1 a 2: 1, Emma; 2, Ffion, 3,
Manon a Daniel. Blwyddyn 3 a 4: 1,
Donna LeWlS; Blwyddyn 5 a 6: 1,
Trystan; 2, Rhian; 3, Lowri. Cerdd
Dant dan 12: 1, Elfed; 2, Rhian; 3,
Donna. CAn Werin dan 12: 1, Elfed; 2,
Rhian; 3, Donna. Unawd OO'erynnol
dan 12: I, Arwel; 2, Unen; 3, Collette.
Unawd Piano dan 12: 1, Rhian. Parti
Canu dan 12: 1, Parti'r Wyddfaj 2, Parri
Elidir. Unawd dan 16: 1, Lyndsey
Vaughan; 2, Michelle; 3, Darrell. Unawd
Offerynnol 12-16: 1, Jennie Lynn; 2,
Iwan; 3 Bethan a Darrell; Car neu Barti
Ieuenctid: I, Patti Trystan. Unawd
Cerdd Dant dan 21: I, Nia Land; 2,
Michelle a Lyndsey; 3, Darrell. Can
Weri.n dan 21: J, Nia Land, 2, Lyndsey;
3, Michelle a Darrell. Unawd Piano dan
21: 1, Eirur; 2, Lyndsey; 3, Iwan. Unawd
dan 21: 1, Nia; 2, Michelle a Lyndsey;
3, Arrell. Deuawd: 1, Alun ac Wmffra;
2, Lyndsey ae Elfed. Canu Emyn Don
i rai dros 50: 1, Glenys; 2, O.P.; 3,
Wmffra ac Alun. Unawd OO'erynnol
Agored: 1, Gavin, 2, Iwan Eilir, 3,
Euros. CAn Werin Agored: 1, Robert
John; 2, Lyndsey; 3, Wm£fra. Her

Cynhaliwyd Eisteddfod Gadeiriol
Gwaun Gynfl bnawn a nos Sadwrn,
29 Hydref. Y Beirniaid oedd -
Cerdd: Mr Geraint Roberts,
Prestatyn; Adrodd aLlAn: Y Prifardd
JAms Nicholas, Tal-y-bont.

Dyrnaid bychan 0 seloqion 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 eystadlu yn
sesiwn nos Sadwrn y Steddfod.

Canmolwyd yn uehel y eystadlu 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 Ilenyddol y
Steddfod yn rhagori ar safon ami i
Steddfod Daleithiol y bu yn beirniadu
ynddynt yn y gorffennol.
Gwerthawrogir cyfraniad gloyw
ieuenctid em pentref yn seremoni'r
Fedal Lenyddol a'r Gadair. Hyderir y
gwelant yn dda i barhau eu
cefnogaeth, ae yn awyddus i
ddatblygu eu diddordeb trwy
ysgwyddo rhagor 0 gyfrlfoldebau er
gwarchod eln diwylliant fel cenedl.

ADRODD
Oed Meithrin: 1, Bronwen; 2, Sioned;
3, Damella ac Ashley. Blwyddyn 0: 1,
Gwenllian; 2, Simon; 3, Sioned a Gethin,
BJwyddyn 1 a 2: 1, Christopher; 2
Nidian a Darnel; 3, Ffion ac Emma.
Blwyddyn 3 a 4: 1, Donna Lewis.
Blwyddyn 5 a 6: 1, Rhian; 2, Trystan;
3, Lowri. Parti Cydadrodd dan 12: 1,
Parti'r Wyddfa, 2, Paru'r Ddraig Goch,
Dan 16: 1, jennie Lynn, 2, Iwan Uyr;
3, Lyndsey; Dan 21: I, Emir; 2,
Michelle; 3, Lyndsey. Darllen rhan o'r
Ysgrythur iddysgwyr: 1, Miss Moeller,
Adrodd o'r Ysgrythur: 1, Lyndsey; 2,
Elnlr; 3, AJaw ac I\\lan. Prif Adroddiad:
1, Mcira Turner.
ADRAN LENYDDOL
Oed Meitb.rin: Pawb yn gydradd gyntaf.
Blwyddyn 0: 1, Sam; 2, Oliver a
Gwenllianj 3, Sarah a Simon. Blwyddyn
1: I, KyJie; 2, 1\.1.anon; 3, Bedwyr a
Chnstopher Blwyddyn 2: 1, Ffion; 2,
Gregory; 3, Richard. Blwyddyn 3: 1,
Aletta; 2, Heledd a Kevyn; 3, Donna a
Urnos. Blwyddyn 4: 1, David; 2, Philhp;
3, Laura ac Aneunn, Blwyddyn 5: 1,
Robin, 2, Stephanie; 3, Ffion. Blwyddyn
6: 1, Rhodri; 2, Rhlanj 3, Urien a KeUy.
Barddoniaeth dan 12: 1, Rhlan; 2,
Lo\"'ri; 3, Michelle a Stephanie.
Rbyddiaith dan 19: I, Alaw Mary; 2,
Jennie Lynn. Medal Lenyddol dan 12:
1, Karen Owen, Pen-y-groes. Stori Fer:
1,John Robens, Uangaffo, Mon. Englyn
Digri: 1, Valmai Williams; 2. Grace
Jones. Parodi: 1, Grace Jones; 2, Valmal
Williams. Englyn: I, Gwynn Davies.
Atgofion: I, Grace Jones; 2, J. Eirlys
Williams. Cerdd Ysgafn: I, Valmai
Williams; 2. Hugh Jonesj Umrig: I, Mrs
Mary Wyn Jones; Llinell Goll: 1, John

EISTEDDFOD GWAUN GYNFI
Roberts. Adroddiad i Blant: 1, R. H.
Griffiths; 2, Valrnai Williams. Creu
Brawddeg: Grace Jones. Cystad
leuaeth y Gadair: Mr Dcwi Thomas.
CERDD



Dawnswyr d;sgo deniedol.

Eler i Rob inson , Unawd Piano
Blwyddyn 7) 8 a 9: 1)Beman Fon Jones;
2, Geraint Owen; 3, Ifan Rowlands.

DAWNS(O DISGO
Unigol dan 12: 1, Katie; 2, Tracey.
Unigol dros 12: 1) Elen; 2, Lowri; 3,
Rebecca. GrWp dan 12: 1, Grwp Bethan;
GrWp dros 12: 1, GrWp Elerl.
DAW~SIO GWERIN
Pari dan 12: 1, Joanna a Caryl; 2, Elan
a Ffion; 3, Sonia a Nia.
Tlws am y perffonniad gorau: Elen
Robinson.
CERDD
Oed Meithrin: 1, Marged; 2, Ceri; 3,
Ela. Blwyddyn 0: 1, Dcwi ae Aled.
Blwyddyn 1 a 2: 1, Manon; 2, Berwyn;
3, Elan. Blwyddyn 3 a 4: Huw; 2, Ffion;
3. Lois, Blwyddyn 5 a 6: 1.Gwenno; 2,
G\\"CD; 3,Nora a Sorua. Parti Blwyddyn
1, 2 a 3: 1, Parti Elen a Pharti Tomos.
Parti Blwyddyn 4, 5 a 6: Y Rafins;? 2,
Parti Cadi. Unawd Piano dan 9: 1,
Ffion; 2, LIsa, 3, Manon, Unawd Piano
dan 12: 1, Sara; 2, 1010; 3, Cefin.
Unrhyw Otreryn dan 12: 1, 1010; 2,
Owain; 3, Gwenno Unawd Blwyddyn
7, 8 a 9: J, Bethan Fan Jones; 2, Bethan
\X"llliams; 3, Rhian Wilhams Be Elen
Robinson. Unawd Blwyddyn 10-13: 1,

'Ew ... gwa/th eaJad ydi'r beirniadu 'rna ... /'

Enlli Haf Huws a Llinos Ma;r Williams, prif lenorion oed ysgolion eynradd
ae uwehradd ar Iwyfan yr Eisteddfod.

Cystadlu 0 ddifri ... 1

Cafwyd Eisteddfod lwvddiannus
iawn eto eleni gyda chystadlu brwd
o safon uchel ar y nos lau ae ar y nos
Wener.

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

Nos Wener y beirniaid oedd -
Cerdd: Elen ap Robert, Y Felinheli;
Llefaru a LI~n: Esyllt Maelor, Morfa
Nefyn; Celf: Mrs Pat Jones,
Brynrefail a Mr Alan Ginsberg,
Bethel; gyda Manon Gwynedd a Mrs
Glenys Griffith yn cyfeilio Yr
arweinvddron oedd Geraint Elis a Mrs
Mair Read.

EISTEDDFOD BETHEL

Huw Teg;d Roberts.
Prif lenor 0 dan 18 oed.

roedd yn fy rhwbio pob munud y cai
gyfle. Ble yn y byd mae'r bibetl yma
am taruo? Goberthio y glaniaf yn
fuan!

SoP-LoA-SoH.Do, rwyf wedi glanio
- glanio yng nghanol Lili. a! mae
hr'n oer ... b-r-r-r. Roedd pawb wrth
eU bod yn trochi yn Liti. Roedd Anna
Banana wedi gwneud el hun yn
sglefr ae roedd pawb yn disgyn Ilawr
hi. Arhosais am awr neu ddwy yn y
mer 0 lemonade a deuais i adnabod
Hambyrger o'r enw Humphrey.
Roedd Humphrey yn tv nghysuro
bob tro pan oeddwn yn drist ac ofn.
Yna teimlais rywbeth yn fy ngwthio
i lawr I bibell aral!. Roedd y bibell yma
yn fy nghosi ae roeddwn yn
chwerthm nes oedd fy ochr yn brifo.
Gwelais arwydd yn dweud fy mod
i'n mynd i'r 'COL YDDYN BACH'.
Eto, arhosats yno yn hir lawn. Wrth
fy ymyl roedd Kelly KiWI. Un 0 fy
ffrindiau 0 Siop Chwyrhgwgan oedd
Kelly.

Deuais at bibell fwy eto a gwelais
arwydd yn dweud ty mod yn dod i'r
'COL YOOYN MAWR'. Wrth agoriad
y bibell yma roedd sach fechan ac yn
y sach roedd vna hadau yn cwffio
am Ie i gysgu. Roedd y lie yma yn
edrych yn gyfforddus iawn.

Oywedodd Humphrey: 'Fe fydd y
sach yna cyn bo hir yn brifo'r corff
gymaint fel y bydd yn rhaid iddo fynd
I'r ysbyty i gael ei dynnu.'

Wrth imi feddwl am y peth
dechreuais chwerthin wrth feddwl
am yr hadau yn gorfod ymadael a'u
gwely.'

Hip-hip-Hwre ... rwyf am adael
y corff 0' r diwedd . . . Rhyfedd 0
gorff s'gen Alwen ... a phawb arall
.. ynte?
Ta-te, ta-ra. ta-ta - Lali Lasagne

Erin Eifion
Helo, ty enw yw Lali Lasagne a
threuliais wythnos gyntaf fy mywyd
yn siop gornel pentret Chwyrli
gwgan. Pan ddaeth dydd Llun daeth
Picsi i mewn i' r siop a ty mhrynu. Ei
henw oedd Alwen. Deg oedd oedd
hi ae roedd ei mham yn sal, felly
roedd yn rhaid iddi wneud popeth.
Cefars fy nghoginio gan Alwen nes
roeddwn wedi caeilliw haul hyfryd.
Yna rhoddodd Alwen blant Mrs
Pysan wrth fy ymyl a theulu Mrs
Tshipi Tships. Yna tywalltodd ddiod
o lemonade. Fy ffrind gorau yw'r
lemonade a'i henw yw Lili. Fe
fwytaodd y pys un ar 61ei gilydd, y
tships, ae fe yfodd hanner Lill. Yna
daeth ei fforc ataf i.

Roedd yn rhaid imi fynd I mewn i
ogof dywyll. Roedd rhywbeth pine
yn fy nghorddi n61 ae ymlaen ae
roedd rhywbeth vn ty nghnoi, cefais
ty nhrochi mewn dwr cynnes yn yr
ogof. Yng nghefn yr ogof deuais at
ddwy blbell, un a ehaead ae un yn
agored. Roedd arwydd yn dweud:
'I'R YSGYFAINT' wrth un, a gwelais
fod y bibell a ehaead yn mynd i'r
ysgyfaint. Uwchben y bibell oedd ar
agor roedd arwydd yn dweud: 'I'R
STUMOG'. Meddyliais am funud a
gwelais blentyn ieuengaf Mrs Tshipi
Tships - Charlie - uwchben y twll
a golwg of nus arno.

'M-a-e M-a-m wedi rn-v-n-d i lawr
y b-i-b-e-ll agored. R-wy'f o-o-ofn Lali
... helpa fi ... plis! I

Roedd Charlie wedi dyehryn yn
fawr felly gafaelais yn ei law a disgyn
i mewn i'r bibel!.

'W-e-e-e-eh. mae hvn yn hwyl,
Lali!' dywedodd Charlie bach.

Nld oedd yn lawer 0 hwyl i mi gan
ei bod yn bibell seimllyd iawn ae

FY NGWAITH YNG NGHORFF ALWEN
gan ERIN EIFION
Prif len or 0 dan 12 oed

Morus Jones, Llandegfan (Lien ac
Adrodd); Mrs Mair Huws, Llanrug
(Cerdd): Mr Arnold Jones, Waun
(Arlunio); Miss Eirian Pritchard,
Caernarfon (Gwaith Llaw); a Mrs
Rhlan Elis Owen, Llandwrog
(Coqiruo}. Diolch eto eleni i'r
gyfeilyddes, Mrs Glenys Griffiths,
Bethel, a hefyd i'r Arweinyddion -
Mrs Nansi Jones a Mrs Elizabeth
Jones. Diolch i bwyllgor yr
Eisteddfod am wneud y trefniadau
ac I bawb a fu' n ymlafnio i
hyfforddl'r plant.

Eisteddfod Bentref: Nos Wener, 25
Tachwedd, cynhaliwyd Eisteddfod
Bentref Iwyddiannus iawn unwaith
eto yn y Neuadd Gymuned.
Mwynhawyd gwledd 0 dalentau
ifanc yn canu, adrodd, chwarae
offerynnau cerdd, actio a dawnsio.
Llongyferchir pawb a gymerodd ran
- mae'r enillwyr yn rhy niferus i'w
henwi ond clodtorir yn arbennig y
ddau brif lenor - Erin Eifion 0 dan
12 oed; a Huw Roberts 0 dan 18
oed.

Diolchir j'r beimiaid Mrs Gwynethe

EISTEDDFOD PENISARWAUN



Mewn cyfarfod 0 Bwyllgor Adran
Bentref yr Urdd yn ddiweddar trafodwyd
y gobaith 0 ail gychwyn yr Eisteddfod.

Yn dilyn hynny cynhaliwyd pwyllgor a
phenderfynwyd cynnal Eisteddfod
Bentref Llanberis, ddydd Sadwrn, 25
Chwefror 1995.

Mae hwn yn newydd da, a cheir rhagor
o fanylion yn rhifyn nesaf o'r Eco,
gobeithio.

EISTEDDFOD
LLANBERIS

Rhagor 0 ddawnswyr Gwenn dawnus Bethel.

.....
Mr Jenkin Morgan Griffith a'; 'staff' yn brysur ofafu am y gwobrau.

..

Dawnswyr Disgo brwdfrydig ... oedd yna un neu ddwy o'r genod yn
y dawnsio Gwenn hefyd deudwch?

Dawnswyr Gwerin - yn amlwg wedi mwynhau eu hunain.

ae Arfon Salisbury. Blwyddyn 6: 1,Enlh
Haf Huws, 2, Owain Sion Williams; 3,
Gwenan Heledd Jones. TIws lienor yr
Ysgol Gynradd (rhoddedig gan y
Gymdeithas Lenyddol) a tharian feehan
I'\.V chadw: Enlh Haf Huv vs Blwyddyn
7, 8 a 9: 1, Beman Matt Williams; 2,
MCll),r Ernrys, 3, Bethan Fan ac Anest
Williams. Tlws Lienor yr YsgoJ
Uwchradd (rhoddedig gan gangen
Merched y Wawr Bethel, er cof am iV1lss
Maggie Owen. a rhariao fechan j'w
chadw: Uinos Mair \Villiams.
ARLUNIO
Cylcb Meithrin - Dosbarth 1: I,Aled
ae Ela, 2, Ffion, Angharad a Sion.
Dosbarth 2: 1, Iona a Hannah; 2,
Marged a Christy; 3, Elliw. Blwyddyn
0: 1, Richard Sturrock; 2, Ostan
Pritchard; 3, Dewi Alun Ffoulkes
Blwyddyn 1 a 2: 1, Alicia Looney; 2,
Elan Rhys; 3, Timothy. Btwyddyn 3 a
4: Lois Hughes; 2, Angharad Sturrock,
3, Catrin Ostler. Blwyddyn 5 a 6: 1,
Cefin Williams; 2, 1010 Ellis; 3, Jemma
\x'hinaker. Dan 15: 1, Cheryl Morris; 2,
Dafydd Emrys; 3, Dafydd Emrys.
COLLAGE
Blwyddyn 1 a 2: 1, Elan a Berwyn
Blwyddyn 3 a 4: I, Huw Ffuulkes;
Blwyddyn 5 a 6: I, Cameron, Ianto,
Llinos; 2, Arwyn, Ian, Kane, Bethan; 3,
Enlli, Nora, Gwenan. Dan 15: I. ~1.elen
Eilts
TECSTILIAU
Dan 12: 1 a 2: ~ianoo Davie.
FFOTOGRAFFIAE I'R
Blwyddyn 3 a 4: 1, Ffion \X'llham
Blwyddyn 5 a 6: 1, Ianto Fan jones.
Dan 15: 1,Dc,,; Griffiths; 1, Bethan Forl
jones Dan 18: 1, Caryl 0 ....en,
GWAU IGWNrO
Dan 12: 1, Manon Dav ..es
LOGO
1, Delyth Morris; 2. Delvth Morris; 3,
Elan Rhys.
TIws Celfr Berwyn Ifor Jones a .\taoon
Davies.

Unawd Piano Blwyddyn 10-13: 1,
Caryl Owen. Unrhyw Offeryn dan 18:
I, Dewi Griffiths; 2, Bethan Fon Jones;
3, Meilyr Emrys a Bethan Williams.
Meimio iRecord Gymraeg: 1, Mellyr
Ernrvs a Bethan Williams; 2, Criw Bryn
Coch; 3, Criw 'Huw Jones' a Criw Elen
Ffoulkes. Tlws Cerdd am y
perfformiad gorau dan 12 oed a
chwpan BOSS i'w dal am Owyddyn:
Gwenno Thomas. TIws Cerdd am y
pe~or.nllad gorau dros 12 oed a
chwpan MIs Joan Ffoulkes I'W dal am
flwyddyn: Bethan Fon jones.
LLEFARU
Oed Meithrin: 1, Ceri; 2, Ela, 3,
Marged. Blwyddyn 0: I,Dewi ac Aled;
Blwyddyn 1 a 2: 1, Manon a Rhys; 2,
Leah; 3, Nia Glyn. Blwyddyn 3 a 4: 1,
Gwion; 2, Elen; 3, Ffion a Huw.
Blwyddyn 5 a 6: 1, Ffion Owen; 2, Enlli
Haf Huws; 3, CeCin Williams. Parti
Blwyddyn 1,2 a 3: 1, Parti Elen; 2, Pard
Tomos. Parti Blwyddyn 4, S a 6: J, Y
Wanars a dwy 0 genod; 2, Parti Oliver
a11~1~a Sbri. Blwyddyn 7-13: 1, Caryl
Owen; 2, Eleri Robinson. Uefaru Digri:
1, Bethan Williamsj 2, Meilyr Emrys.
Sgets: 1, Cnw'r PW)Sj 2, Syrjyri'r Doctor;
3, Pobol 'I Cwm. Siarad Cyhoeddus:
1, Meilyr Emrys; 2, Bcthan Williams.
Darn heb ei atalnodi: I, CaryoJ Owen;
2, Eleri Robinson; 3, Meilyr Ernrys a
Bethan Fen. Tlws Llefaru Ysgol
Gynradd a Chwpan Koruca j'w dal am
flwyddyn: Ffion Melcri Owen. TIws
Uefaru Ysgol Uwchradd a chwpan
anan I'W dal am flwyddyn: Meilyr Emrys,
LLENYDDIAETH
Blwyddyn 1: 1, Bethan Griffith, 2,
Hculwen Ostler; 3, Terl Bunton.
Blwyddyn 2: I,Sarah a Sion; 2, Hayley
a Nia Glyn; 3. Llion. Blwyddyn 3: 1,
Tomos a Rhian; 2, Paul a Huw; 3,
Gcthm. Blwyddyn 4: 1, Ffion Williams
a Catrin Ostler; 2, Dylan Morgan; 3, Lois
Hughes, Angharad Sturrock ac Emma V.
Jones. Blwyddyn 5: 1, Ffion Melcri
Owen; 2, Gethin jones; 3, Manon Davies

Roedd dlgon 0 gystadleuwyr ifanc ym Methel.



Cynhaliwyd Eisteddfod Ardal
Waunfawr bnawn a nos Sadwrn, 19
Tachwed a'r Beirniaid oedd -
Cerdd: Alan Roberts, Morfa Nefyn;
Adrodd: Ifor ap Glyn, Caernarfon.
Enillwyr cyfarfod y pnawn oedd -
CANU Hafod: 1, Mcrend; 2, Hefin; 3,
Sion Meithrin: 1, Elidir; 2, Amy a
Rhydian. Dosbarth Mrs Ellis: 1, Nia,
2, Wenna; 3, Beth ae Arawn. Safon 1 a
2: 1, Anna Glyn; 2, Catherine Evans.
Safon 3 a 4: 1, Ifan Glyn. Can Actol
Ysgol Feithrin yn ennill y ..vobr gyntaf.
Can Actol Safon 1-4: 1, Sgets; 2, Sali
Mali Unawd Can Werin: 1,Anna Glyn
ac Ifan Glyn. Pard Dawnsio Disgo: 1,
Anna a Sara Unawd Recorder Safon
1-2: I, Ieuan. Unawd Piano hyd at
Safon 2: 1, Anna; 2, Ieuan Unawd
Piano Safon 3 Q 4: 1, Ifsn Glyn. Unawd
Offeryn Chwyth: I, lfan Glyn
ADRODD Hafod: 1, Owain, 2, Hefin;
3, Sion a Mererrd. Meithrin: 1,
Rhydian; 2, Elidir a Sara. Dosbarth Mrs
Ellis: I, Beth, 2, Arawn; 3, Iwan. Safon
1 a 2: 1,Anna a Pryden; 2, Elin, 3, Rhion
a Catherine. Safon 3 a 4: 1, Ifan Morgan;
2, Ifan Glyn. Pard Adrodd dan 12:
Parti Joy.
Gwyneth Ellis oedd Llywydd cyfarfod

y pnawn a chafwyd anum fer a phwrpasol
ganddi, ynghyd a rhodd anrhvdeddus.
Diolch yn fawr iddi.
Enillwyr cyfarfod yr hwyr oedd -

Unawd Blwyddyn 1,2 a 3: l, Stoned.
Unawd Blwyddyn" a 5: 1, Catnn Coin
Wenn dan 19: 1, Catrin. Unawd
Cerdd Dant dan 19: 1, Catrin. Emyn
Don dros 40: 1, Alun; 2, Humphrey.
Coin Werin dros 19: I, Gina; 2,
Humphrey; 3, Alun. Deuawd dros 19:
1, Humphrey ae A1un; 2, Gwenda ae
Eur\vyn; Gina a Catrin. Unawd
Gymraeg: 1, AJun; 2, Humphrey; 3,
Manon Jones. GrWp Pop Agored: Hen
ae leuanc (ardderchog). Cor: 1, Catrin;
2, Gwenda. Pard Dawnsio Gwerln: 1.
Parll Rygbi Waunfawr. Dawnsio
Gwerin dan 19: I, Grn'P PyJamas
Unawd Offeryn Chwyth Blwyddyn 1,
2 a 3: 1, Heledd; 2, Aled; 3, OSlan ac
Elin. Grip Pop dan 19: 1, Genod
\Vaunfa"T. tJnawd Piano Blwyddyn 1,
2 a 3: t) Steffan; 2, Lo,,'li Glyn. Unawd
otTeryn Llinynnol dan 19: 1, Camn
Gr'Wp Offerynnol dan 19: 1, Heddus
Q Lito. Unawd Offeryn Chwyth dan
19: I, Heddus. Sgets dan 19: 1,
Andcrock. Unawd Piano dan 19: 1,
Uio Mair; 2, Catrin; 3, Manon Evans.
LL£N Ysgol Gynradd, Safon 1: 1,

Yasmln Allen, 2, Jason Gresham ae
Eifion Patcher; 3, EsyUt Dafydd. Safon
2: 1, Sara Roberts; 2, loan Glyn; 3, Anna
Giyn ac Iwan Parry. Safon 3: 1, Gareth
Parchet; 2, Sara Owen; 3, Simon Roberts.
Safon 4: I, Ifan Morgan; 2, Ifan GJyn;
3, Knsuan Burton.
Portread Blwyddyn 6: 1, Heddus

G,,·ynedd. Brawddeg: 1, Robert
Williams; 2, Glenys Williams. Uythyr:
1, Joy Glyn; 2, Gina Gwyrfai. Ston: I,
Gina. Parodi: 2, Gma.

GWAITH LLAW (Beirniad: Islwyn
Jones, Uanrug) - Hafod: I, Mane; 2,
Michele; 3, Liam ae Arwcl. Dosbarth
Mrs Ellis: 1, Arawn Glyn; 2, Dafydd a
KImberley; 3, Beth a Nia Elin. Safon 1:
I, Lowri Hughes; 2, LOUise Prichard a
Christopher Roberts; 3, Emma Simpson.
Safon 2: I, Julie Roberts; 2, Adam
Griffith; 3, Sara Roberts. Safon 3: 1,
Tomos Huws; 2, Sion Griffiths; 3, Fiona
Sanderson a Ben Philips. Safon 4: 1, Ifan
Morgan; 2, Alistair; 3, Laura ac Emma.
Model 0 Wastraft': 1, Lown Glyn; 2,
Elin Evans; 3, Emma Owen. ARLUNIO
- Meithrin: 1, Ffion; 2, Tamsin; 3,
Sara. Hafod: 1, Cara; 2, Rebecca a
Jacob; 3, Marie a Julie. Dosbarth Mrs
Ellis, 1, Carla Esposita; 2, Nia Elin 3
Deion; 3, Arawn a Lesley. Safon 1: 1,
Cathryn Evans 2, Iwan Jones; 3, Yasmin
Allen a Ccridwen Vallecardi. Safon 2: I,
I"'3n Parry; 2, Ieuan Parry; 3, Max
Childs. Safon 3: 1, Fiona Sanderson; 2,
Sion Griffiths; 3, Gareth Parcher, Safon
4: 1, Laura; 2, Daniel; 3, !fan Morgan.
Blwyddyn 1, 2 a 3: 1, Lowri Glyn; 2,
Derfel Pam. Blwyddyn 4, 5 a dan 19:
1, Uion Mair. FFOTOGRAFFIAE-nI
- 1, John Roberts; 2, Llio Mair. Sleid:
1, John Roberts. CALIGRAFFI: 12,
Gina GWAITH COED: 1, Derfel
Pam; 2, Lowri Glyn.

COGL"110 (Beirniad - Mrs Pat
Jones, Brynrefall). Coginlo Ysgol
Gynradd (jam tarts): 1, Elm Huws; 2,
Anna Glyn; 3, Joan Gwynedd.
Blwyddyn 1, 2 a 3: 1, Lo\,,rn Glyn.
Agored - mannalade: 1, Glenys
Williams; 2, Beryl Jones; 3, Jill Bro\\'T\
Cacen gaws: 1, Glcny!>Williams; 2,
Irene Roberts; 3, Joy Glyn. Pedair cacen
Cach: 1, Glenys \1('illiams. Quiche: 1,
Irene Roberts a Heul ..ven Huws; 2,
Glenys Williams. Cacea foron: 1,
Glenys Williams; 2, Heulwen Huws; 3,
Rhlan Evans a Beryl Jones.
GWAU - I, DelythJones; 2, Manan

Wyn Jones; 3, Delyth Jones. Sampler:
I, Llio JV\.air; 2, Glenys Williams.
Oherwydd amgylchladau teuluol

methodd Llywydd cyfarfod yr hwyr
- Mt'5 Eurgaln Evans - a bod yn
bresennol. Anfonodd lythyr caredig
yn dymuno'n dda i'r Eisteddfod
ynghyd i rhodd anrhydeddus.
Diolchodd yr arwelnydd iddi gan
anfon cydymdeimlad pwyllgor y
pwyllgor iddi.
Dioleh ibawb a fu yn gymonh i mi am

y ddwy flyncdd ddiwetbaf; iJean, Ll\\<'Yfl
Onn am ei gwalth; i Peter a Janet am eu
parodrwydd dillino; 1deulu Bryn Gwylan
am eu cymorth yn y gorfi'ennol; I Mrs
Thomas a staff Ysgol Waunfawr am eu
cydweithrediad; i Mr a Mrs Addison,
Siop T~ Newydd am \verthu'r Testunau
a'r Rhaglennl; ae I Irene am fod yn
Gadeirvdd am bedair blynedd.
Dy~unaf h\\<'YifS\'\T I Gwenda fel

Ysgnfennydd; Delyth y Trysorydd, fydd
}n olynu Bethan; ae iSioned GJyn fydd
vn cad\..,trefn amom am v ddwy flynedd•
nesaf.

EISTEDDFOD WAUNFAWR

· .. Mae'r bel yn dod yn agosach
ac yn agosach at Wall - mae
Wali yn rhoi ei ddwylo o'i flaen
· . . cau ei lygaid . . . gorwedd i
lawr. Yna yn sydyn rnae'n
teimlo'r bel ar ei ddwylo, mae'n
rhoi ochenaid 0 ryddhad.
Cododd i fyny gan godi'r bel
trodd a chicio'r bel ... 0 rywle
mae rhywun yn gweiddi 'GOL!!'
ac mae Wali yn agor ei lygaid i
weld rhwyd a go] o'i flaen a'r bel
ar lawr yng nghefn y rhwyd.

Trodd a gweld Mr Picton yn
codi ei ddymau amo.

Collodd Bryncoch 0 4 gol i 1
· .. a dyna'r tro olaf 1 Wali TOl'1'lOS

chuiarae i Bryncocb United.

Chdi fydd yo chwara yn gol,
Wali. '

'Be, ond fedrai ddim .. '
'Ond ti eli deud dy hun fod gen

ti 0 yn dy waed.'
CO!ol-reit ta, ond dim ond tan

da chi di medru ffendio rhywun
arall. '

Fe ddath dydd Sadwm a'r
gem. Cododd Wali'n fuan, cael
brecwast sydyn cyn i'w fam godi
ac off a fo.

Dechreuodd y gem . . .
George yn cicio'r bel at Hari ...
George yn rhedeg lawr y cae
... Hari'n pasio'r bel yn 01 at
George ... George yn cicio'r bel,
ac mae'n GOOOOL!!!.

'WeI dyna chi £1.50.'
'Be, ti'n mynd i jarjo dy dad,

dy hen dad, sy di gneud bob dim
ichdi wedi . . .'

'Yndw, dad, 'wan talwch,
dach chi'n ddim gwahanol ineb
arall. '

'Arffyr, ma'r hogia a fi di bod
yn siarad, rna rhaid i chdi gal
gwarad ar Tees. Di o'n da iddim
byd mond i adal gols i mewn.'
'Dwi'n gwbod. Mae be ti'n

siarad yn iawn am change. Mae'n
rhaid inni gal gwarad ohono fo.'

Ccrddodd rhywun i mewn.
Trodd pcnnau pawb i edrych at
y drws fel tasa nhw mewn rhyw
gyfarfod cyfrinachol. Cerddodd
y dyn i mewn heb gymeryd dim
sylw ohonyn nbw. Eisteddodd i
law wrth fwrdd, tynnu papur
newydd allan o'i boced, a
dechrau darllen. Trodd pawb yn
01 at y bar a dechrau siarad eto,
ill siaradodd neb am Tees
wedyn.

Roedd hi'n ddydd SuI. Roedd
Tees, Wali ac Arthur yn eistedd
o gwmpas bwrdd yn yr ystafell
'Corniti'. Roeddynt i gyd yn
ddistaw ac roedd hyn yn
anarferol i'r 'corniti'. Torodd
Tees ar y distawrwydd drwy ofyn
i Arthur os oedd o'n iawn. Ni
a tebodd Arthur.

Yna dywedodd Arthur,
'Tecwyn, fe ddaw na amser pan
fydd rhaid i bob chwaraewr
adael. '

'Be ti'n feddwl, Arthur?'
gofynnodd Tecs yn syn.

'WeI, ma'r hogia a tinna wedi
bod yn siarad ac rna 'n hen bryd
i chdi adal y tim. Tl di bod yn. ., ".ffyddlon lawn 1 r tun am
bymtheg mlynadd, ond da ni'n
teimlo'n bod ni isio chwilio am
rywyn gwah an01 . . .' edrychai
Arthur feL ei fod yn chwilio am
fwy 0 eiriau ond yn rnethu a'u
ffeindio.

'Felly, da chi isio cael gwarad
ohona I?'

'Wei, oes, ti 'm yn meindio?'
'Nag ydw, weI, dyna be dwi

isio'i ddeud wrtha chi ond ches
i ddim y cyfle dy'dd Sadwm.'

CO! diolch byth. Oddan ni'n., .,
meddwl y bysa 0 n upseoo.

'Ga i ofyn pwy sy'n mynd i
ch\vara yn lIe Tecs rwan?'
gofynnodd Wali.

'WeI, pa safle oedd dy dad yn
chwarae. '

'Yn gol, pam?'
'WeI mae gen ti chwarae yn

gol yn dy waed fell),', 'docs!'
'Wei, oes, ond dim llawar.'
'WeI, 'na ni di setlo hynna.

(Gofynnwyd am stori yn
gorffen gyda' r geiriau ", . . a
dyna'r tro olaf i Wali Tomos
chwarae i Fryncoch United.')
Roedd hi'n ddydd Sadwm a
Bryncoch United yn chwarae'r
Bont. Roedd Wali a Mr Picton
ar y lein. Gwaeddodd Mr Picton
i glust Wali - 'Come on
George, ar ben dy hun, mewn i'r
gol hi.'

CO!Mr Picton!'
'Be sy Wali?'
'Gwciddi yn y nghlust i neutho

chi. '
'WeI sy ddim isio ichdi roi dy

glust mor agos at y nheg i
nagoeddl' gwaeddodd Mr Picton
cto.
Aeth y gem yn ei blaen a'r

Bont yn ennill dwy gol i ddim.
CO! Tecwyn!'
'Tair gol i ddirn, Mr Picton.

O'n i'n mcddwl bo chi'n deud
bod gynno ni siawns ennill yn y
gem yrna,' meddai Wali yn
feddylgar.

'la, mi ron iyn rneddwl y bysa
ni,' mcddai Mr Picton, 'Ond
Tees sy de. Dydi 0 ddim yn dal
gols fel y bydda fo.'

'Docddwn i ddim yn mcddwl
i fod o'n medru dal gols erioed. '

'Doniol iawn, Wali, ond mi
fysat ti'n synnu faint y bysa fo yn
1 ddal ers talwrn. Mi fysa fo yn
dal 4 neu 5 0 gels mewn un
gem.'

'Di o'm yn dal gymaint a
hynna mewn mis 'wan, Mr
Picton. '

CO!TCCW)ln!'
'Pedair gol i ddim 'wan, Mr

Picton. 0 ni meddwl bod 0'0 dal
gymaint a hyn ers talwrn mae 0
di newid lot, do.'

Y'l 'Y Bwl' 110S Sadwrn:
'Peint ia, Sandra,' meddai

George ar draws y bar.
'lawn, George, be fydd i dad,

hanner ia?' meddai Sandra.
'Na tyd a peint imi Sandra.'
'Ew, dad, dach chi'n teimlo yn

iawn,' meddai Sandra yn
bryderus.

'Nacdw, os di raid i chdi
wbod. '

'Be sy matar ta?' gofynnodd
Sandra.

'WeI rydan ni wedi colli pedair
gem ar 01 i gilydd 'wan, ac mae
Tecwyn yn gadal mwy 0 gols i
meVv'Una ydan ni'n sgorio, a da
ni ne\o\'Ydd golli 5-0 i'r Bont
heddiw. A'r hen Sid na yn gwenu
ama i mor sarcastic. D",,'i'n
meddwl mod i'n haeddu peint
hefo bob dim dwi di orfod roi i
fyny hefo fo.'

gan CERI A. JONES

Dawns: Mrs Ann Roberts; Coginio,
Gosod Blodau a Thecstiliau: Mrs
Judith Harding; Arlunio a Thrt
dimensiwn: Mr Dilwyn Jones;
Ffotografflaeth: Mr Bryn Jones. Y
cyfeilydd oedd Mr Tim Ward.

Cynhaliwyd Eisteddfod Bentref
LlanruQ, nos Wener, Hydref 14, yn
Ysgol Uwchradd Brynrefail. Y
Beirniaid oedd - Cerdd a Cherdd
Oant: Mrs Deilwen Hughes; Adrodd:
Mrs Madge Huws; Barddoniaeth a
Rhyddiaith: Y Prifardd leuan Wyn;

STORI FUDDUGOL TLWS YR IFANe

EISTEDDFOD LLANRUG
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UCHOD CHWITH
Ysgol Ganol Llanrug - 1936

Rhes 61 (chwith i'r dde): William
John Hughes, Tom A/un Jones,
Gwyn Jones, Tom Griffith, Alf
Parry, John Michael Jones.
Rhes ganol (chwith i'r dde):
Malltwen Humphreys, Nellie
Owen, Mair Hughes, Betty
Pritchard, Muriel Roberts, Violet
Roberts, Morfudd Roberts.
Rhes flaen (chwith l'r dde): Nowie
Lewis, Tom Ellis, Meuryn Huws
Roberts.

CHWITH
Ysgol Llanddsiniolsn yn 1900.

Jane Davies, a ymfudodd i'r
America, yw'r bumed Fercho'r dde
yn yr all res o'r top.

-
•

Dosbarthiadau Hynaf Ysgol Dinorwig 1924/25
Mae nifer o'r plant yn ymdangos yn y lIun 0 ddosbarth yr 'infants' felly gadawyd allan enwau eu cartrefi
y tro hwn.
Rhes gefn y bechgyn (chwith i'r dde): Hugh Thomas, Richie Devies, Bryn Felin, Allt-ddu; Wil Morris, Pant
Sardis; Mathew Jones, Ty'n Fawnog; Griffith Jones, Gwaredog; Moses Williams, Fech-wen; Richie Roberts,
Felin, Allt-ddu; Robin Jones, Parc; Owie Jones.
Rhes gefn y genethod (chwith l'r dde): Mair Owen, Fe/in Fawr, Bedwargoed; Annie Evans, Bron Graig; Lizzie
Thomas, Siop Chware/; Jennie Thomas, Siop Chware/; Annie Mary Wi/Iiams, Siop Chwarel; Katie Morris,
Caer Foe/; Jennie Lewis, Garreg Lydan; Nel/ Williams, Chwarel Goch; Kate Pritchard, Tv'n Bont; Sarah Olwen

Thomas, Nellie Valmai Jones.
Rhes flaen y genethod (chwith i'r
dde): Lizzie Morris, Pant Sardis;
Nancy Pritchard, Ty'n Bont;
Gwen/ltan Jones, Ty'r Ysgo/; Nell
Jones, Bryn Llys; Jennie Jones;
Ceridwen Parry, Ty'n Pwl', Fach
wen; Florence Davies; Megan
Lloyd WifJiams, Siop Chwerel:
geneth 0 Fan a iu'n aros ym Mhant
Sardis; Beti Evans, Groeslon
Uchaf; Gwladys Evans; Hannah
Louvaine Thomas; Mewgan Price
Morris,' Beti Owen, Bigi/.
Rhes tteen y bechgyn (chwith i'r
dde): Owen Evans, Groes/on
Uchaf; Hugh Parry; Willie A/un
Williams; Owen Thomas; Alun
John Owen; Gwynfa Jones,
Gwaredog; Morris Perkins, Pen
rhiw; Afun Roberts; Jackie Owen;
Ted Jones; Thomas E/wyn
Jones-Parry .

- -.
-

••

NUNllE
Glywsoeh chi am 'nunlle'?
Clywais amdano am y tro cyntaf
yn ddiweddar, a hoffwn wybod
os oes unrhyw un arall o'r
darllenwyr wedi elywed yr enw
ae yn gwybod ble'n hollol mae
'nunlle'. Na, nid cwestiwn cracyr
Nadolig ydi 0 chwaith! Yn 01
traddodiad, flynyddoedd lawer
yn 01, roedd terfynau plwyfi
Betws Garmon, Llanberis a
Llanrug yn cyfarfod ar yr
ueheldir rhwng Moel Eilio a
Chefn Du. Ond gan nad oedd
neb yn siwr iawn 0 union leoliad
y terfynau, gadawyd un llain
fechan 0 dir nad oedd yo perthyn
i unrhyw un o'r tri pblwyf. Ac
felly, doedd o'n perthy i neb:
dyma 'nunlle', Faint 0wir tybed
sydd i'r traddodiad?
Anfonweh eieh atebion neu

eieh sylwadau ar unrhyw destun
o hanes lleol i Dafydd Whiteside
Thomas, Bron y Nant, Pont
rhythallt, Llanrug (0286)
673515.

****

Bco? Ac a oes unrhyw un yn
medru enwi rhai o'r plant a'r
athrawon?



Un 0 blant y pentref yn mwynhau
ymweliad buan gan Si6n Corn.

VNAGORVM
MISIONAWR

Siop Trin Gwallt
SANI)IlA

Stryd Fawr, DEINIOlEN
Ffcn: 872565

• Ar agor bob diwrnod o'r
wythnos

• Cynigion agor arbennig
• Prisiau arbennig i

bensiynwyr
Nadolig Llawen a Blwyddyn

Newydd Dda I bawb

Petb o'r prynu e'r gwerthu yn Ffair Gaeaf Plaid Cymru.

Dymuna teulu y ddiweddar
Gwladys Evans, 30 Rhydfadog,
Deiniolen, ddiolch i bobl yr ardal am
eu cydymdeimlad a'u rhoddion vn
ystod eu profedigaeth.

Dan ein: ttimins mynnlvn. gofo
A,n y awt mewn !]lveo/gl1lairi

Diolchwn iddo, ein Gwaredwr,
Brenin. Bytf a Bahan Mair.

SI!/wyn Gnffith
(AJlan 0 C'fla.frrJII a Cherddl Era/II)

wek'r qoeden. ftarU}'I'L p{ygu
a dan bwysau'r per(au drud,

Ai tlifoter ytfym ninnau
16[ygu ennyd wtth. ei grutf?

G(yl,Yi diY gan 0 Fetft[lem
'Leni eto 11Vgfiymru wen,

welt tfi y seren. Uisg[air
Yn yr auyr uwch. tfy ben?

Can artg)"{ion sytUf)'11 atsain
HeneIn gorws drosy 61)1T11

AIr buqediaid sy'n goJafu
Am eu praidd dan eira!f11Y11-.

Trafodaeth ar Gynllun Leader 2 aeth
a bryd aelodau Antur Padam yn eu
cyfarfod ar nos Fawrth, 6 Rhagfyr,
yo Ysgol Gyrnuned Penisarwaun.
Adroddwyd bod y Cadeirydd a'r Is
gadeirydd wedi mynychu cyfarfod yn
Ystafell y Cyngor, Cyngor Bwrdeis
tref Arfon ar y nos Lun flaenorol,
pryd y eafwyd cyflwyniad ar gefndir
y cynllun Ewropeaidd hwn. Adrodd
wyd mai prif bwrpas y cynJlun yw
cynorthwyo cymunedau gwledig i
arbrofi gyda dulliau newydd 0
ddatrys problem au lleol. Bwriedir
mynd ati i sefydlu pwyllgor Uywio i'r
cynllun a phan drafodwyd hyn yn y
cyfarfod pwysleisiodd cynryehiolwyr
yr Antur pa mor bwysig oedd sicrhau
cynrychialaeth lleoillawn a chanolog
yn y gwaith 0 lywio'r cynllun.
Cafwyd adde~d gan swyddog y
Cyngor y byddai hynny yn digwydd.

Ar ddiwedd blwyddyn arall
manteisiodd y Cadeirydd ar y cyfle
1 ddioleh i'r aeJodau am eu
eefnogaeth i waith yr Antur. Er
cymaint yw effaith y dirwasgiad
eeonomaidd ar y fro rnae'r eyfnod
presennol yn cynnig cryn sialens ae
o'i weithredu yn iawn dylai CynUun
Leader 2 fod yn gatIaeliad mawr i
Ddyffryn Peris ac i sawl dyffryn arall
yn Arfon. Pwysleisiodd pa mor
bwysig yw cefnogi ae ariannu
cynlluniau sydd yn mynd igynnig yr '-------------
atebion tymor hir a lIesol i'r fro hon Cynhelir cyfarfod nesaf yr Antur
dros y pum mlynedd nesaf ae i fyny ar nos Fawr, 7 Chwefror, am 7 o'r
i'r tlwyddyn 2000. Mae'r cyfrifoldeb gloeh yn Ysgol Gymuned Penisar-
yn fawr ae rnae'n bwysig bod pawb waun. Beth am wneud addu ned
yn cydweithio yn Hawn isierhau bod blwyddyn newydd i ymuno yng
buddiannau y dyffryn cyfan yn cael ngwaith yr Antur. Bydd pob eroeso
blaenoriaeth. i chwi,

ANTUR PADARN Cur yw'r Iieisiau
ca. yw'r Iieisiau aryr awd,

GJ-fJ'T1pv'r eira ary rhos,
Ac uwch. Betliieftem)'11 aros
wek heno seren dlos.

Barry Price, chwaraewr Trombone
gorau Adran 3 0 bencetnpwer
iaethau Bandiau Pres Gog/edd
Cymru.

Dywedd'io: Llongyfarehiadau i Ellen
Wyn, mereh Dllvs a Neville Williams,
3 RhesVictoria, Deiniolen, a Tecwyn
Ellis, mab Hefina a Dick Jones, 8
Rhosrug, Llanrug ar eu dywedcfiadyn
ddiweddar. Pob Iwc oddi wrth y
ddau deulu.
Y Ganolfan: Cynhaliwyd Cyfarfod
Cyffredinol y Ganolfan ar nosWener,
9 Rhagfyr, ond siomedig a dweud y
lIeiaf oedd ymateb yr ardalwyr a'r
cvnrvchiolwvr a enwebwyd gan y
mudiadau sy'n defnyddio'r
Ganolfan.
Oefnyddiwyd y Ganolfan 408 0

weithiau yn ystod y flwyddyn ae
roedd 291 o'r rhian yn rhad ae am
ddim, oherwydd mai plant neu bobl
ifainc oedd y defnyddwyr.

Fe welir yn amlwg felly
bwysigrwydd y Ganolfan a'i bod yn
allweddol i weithgareddau y pentref,
ond yn anffodus nid oedd digon yn
bresennol yn y cyfarfod i ddewis
pwyllgor rheoh am y flwyddyn nesaf.

Bwriedir ail-gynnal y Cyfarfod
Cvffredinol ar nos Fercher, 18
lanawr 1995, am 7 o'r glaeh, gan
obeithio'n fawr y bydd lIawer mwy
yn dangos diddordeb.

Dymuna Sian ac Eilir Jones, 2 Tai
Gwyrfai, Clwt-y-bont, ddiolch i'w
teulu, ffrindiau a chymdogion am eu
caredigrwydd a'r anrhegion a
dderbyniwyd ar enedigaeth eu merch
Lois Mared, chwaer fach i Gethin
Wyn.

Euros Wi/Iiams, chwaraewr Cornet gorau yn Adran 30 bencampwriaeth
Bandiau Pres Gog/edd Cymru.

Enillwyr Clwb Cant Plaid Cymru am
fis Rhagfyr - £10: Mr Meirion
Williams, 3 Pentre Helen; £5: Miss
M. R. Jones, Tan y Caerau.
Clwb Elidir: Cafwyd cyfarfod ar 22
Tachwedd 0 dan Iywyddiaeth Mrs
Jane Jones. Cydymdeimlwyd a Mrs
Megan P.Morris a Mrs Alice Griffith
yn eu profedigaeth 0 gol1ieu chwaer,
Mrs Gwladys Evans, a fu ynaelod
ffyddlon a gweithgar o'r Clwb.
Llongyfarchwyd Mrs J. Eirlys
Williams ar gael ei hethol yn ddiacon
yn Eglwys Ebeneser. Rhoddwyd y te
gan Mrs Mair Owen, Mrs Betty W.
Davies a Mrs Alwen Jones. Enillwyd
y raffl, rhoddedig gan Mrs Beti W.
Davies, gan Mrs Janet Bingham.
Fe tu'r Clwb yn mwynhau eu cinio

Nadolig yng Ngwesty'r Sandring
ham, Llandudno, a diolchir i Mrs J.
Eirlys Williams am wneud y
trefniadau. Cafwyd rhoddion gan
Mrs Susan Parry, Mrs Jane Jones a
Mrs Valmai Williams tuag at y trip a
diolchwn yn fawr i'r dair ohonynt.
Llongyfarchiadau i Jennie Lyn a
Trystan, Cartref, Rhes Cynfi, ar eu
IIwyddiant yn Eisteddfod Dyffryn
Ogwen yn ddiweddar. Mae Jennie
hefyd wedi Ilwyddo, gyda
anrhydedd, yn ei arholiad theori 0
dan gyfarwyddyd Tim Ward,
Llanberis. Bydd Jennie yn teithio i
Gaerdydd ym mis lonawr i recordio
rhaglen deledu newydd, sef 'Tip
Top' - bydd Jennie yn canu a
chwarae'r corn ar y rhaglen. Felly,
cofiwch wylio'r rhaglen a fydd ar
eich sgrin yn nechrau'r flwyddyn
newydd. Dymunwn pob Iwe iddi.
Dyweddio: Llongyfarchiadau iTegid,
Crud yr Awel, Porth y Gogledd, a
Karen, Llanilar, Aberystwyth, ar eu
dyweddiad yn ddrweddar.
Y Seindorf: Cafodd y Seindorf
Iwyddiant eithriadol ym mhen
campwriaeth Bandiau Pres Gogledd
Cymru yn Llandudno ddiwedd mis
Tachwedd

Cipiwyd y wobr gyntaf yn Adran
3 ynghyd a'r cyflwyniad gorau 0
Emyn Don yn yr un adran. Enillwyd
hefyd y drydedd wobr yn Adran 2.

I yehwanegu at y dathlu
dyfarnwyd Euros Williams yn
chwaraewr cornet gorau vn Adran 3;
a Barry Price yn trombonydd gorau
yn yr un Adran.

Llongyfarchiadau iddynt i gyd ac
i'r arweinydd, Mr Cynan Jones.
16
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Caf~dd plant yr Ysgol Feithrln eu pan! Nadolig yng Ngwesty'r Fieto ria
e/enl. Cawsant hwyl fawr yng nghwmni clown ddaeth yno j'w diddori.
Yn y Ilun mae rhai o'r plant yn cael hwyl wrth godi twr blociau.

17

V g~m gyntaf yn erbvn Bontnewydd,
ae y mae'r ail gem i'w chynnal y
diwrnod ar 01 ysgrifennu'r geiriau
yma.

Mae'r plant wedi bod yn ymarfer
yn gyson ar nos lau yn y Ganolfan.
Gwilvrn Evans, Ty Crwn, sy'n
hyfforddi'r plant, a diolchwn iddo am
ei ymroddiad. Cyflwynodd y plant
anrheg Nadolig iddo yn ystod y
sesiwn ymarfer olaf cyn y Nadolig ar
15 Rhagfyr.
Ysgol Dolbadarn: Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i rieni a
chyfeillion yr ysgol oddi wrth y plant
a'r staff. Bu'n gyfnod prysur cyn
diwedd y tymor. Cynhaliwyd Ffa,ir
Lyfrau Iwyddiannus iawn a 1
Rhagfyr. Roedd mwy nag arfer 0
ddewis 0 Iyfrau, a phawb wrth eU
bodd yn edryeh a phrynu. Bu'r holl
blant yn Theatr Seilo, Caernarfon,
ddydd lau, 8 Rhagfyr, yn gweld y
pantomeim 'Rasus Cvrnvlau' gan
fyfyrwyr Coleg Menai. Dydd lau, 15
Rhagfyr, cafwyd einio Nadolig yn yr
ysgol a diolehwn i staff y gegin am
eu paratoadau ar ein eyfer.

Buom yn canu carolau yn y pentref
nos Fawrth, 13 Rhagfyr.
Cychwynnwyd wrth Plas Pen
gwaith ae yna aethpwyd at Siop
Goed, ae yna i gae chwarae'r 'Nwy'.
Daeth niter dda o'r plant a'r rhieni
gyda'r athrawon. Diolchwn am bob
rhodd a roddwyd yn y 'bwced
gasglu' .
Llonqvtarchtadau l'r plant a

dderbyniodd dystysgrifau nofio ar
ddiwedd y tymor 0 ddosbarthiadau
yn y pwll nofio yng Nghanolfan
Hamdden Arfon.

Cafwyd ymweliadau addysgol a'r
Chwarel ae a Chastell Caernarfon i
rai o'r plant. BlJplant dosbarth Mr ap
Elwyn yn gweld sioe gan fyfyrwyr y
Coleg Normal yng Nghastell
Caernarfon ddydd Mercher, 14
Rhagfyr.
DioJch: Oymuna Rheon, 22 Stryd
Goodman, ddiolch i bawb am yr holl
gardiau, anrhegion, arian a'r
dymuniadau da a dderbyniodd tra
bu'n wael yn ddiweddar. Dymuna
Ann, Alun a Nia ddiolch 0 galon am
y eymorrth a gawsant gan lawer 0
bob' Llanberis a'r cylch. Diolch hefyd
i staff wardiau Cybl a Tryfan yn
Ysbyty Gwynedd ae i feddygon a
staff Meddygfa Uanberis am eu
gofal.
Cylarchion yr WyJ: Dymuna
Elisabeth Roberts, 10,Stryd Turner,
Llanberis, Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i'w theulu,
ffrindiau a chymdogion (gan na fydd
yn anfon cardiau eleni).
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Cynhaliwyd gwasanaeth Nadolig
plant yr Ysgol Sui brynhawn Sui, 18
Rhagfyr. Roedd y gwasanaeth wedi
ei drefnu gan Mrs Falmal Pritchard.
Y diwrnod canlvnol cafodd plant yr
Ysgol Sui eu parti Nadollg yn y festri.
Ceir rhagor 0 fanylion am y
digwyddiadau hyn yn y rhifyn nesaf.
Bore'r Nadolig: Cofiwch am yr Oedfa
Gymundeb a gynhelir yng Nghapel
Coch am 10 o'r gloch ar Iore'r
Nadolig. Mae croeso cynnes i
aelodau capell eraill y pentref i
vmuno a ni yn y gwasanaeth hwn.
Dowch i ddathlu'r Wyl ar y dydd Sui
arbennig yma.
Clwb yr Henoed: Brynhawn dydd
Gwener, 25 Tachwedd, eynhaliwyd
Ffair Nadohq Clwb yr Henoed yn y
Ganolfan. Er ei bod yn bnawn oer a
gwlyb cafwyd cefnogaeth dda i'r
Ffair eleni eto. Agorwyd y Ffair gan
Dr Gwyn Williams, a gwerth
fawrogwyd ei anerchiad ffraeth a
chryno. Diolch I bawb am eu
cefnogaeth, ae yn arbennig i
aelodau'r pwyllgor am eu gwaith
caled yn paratoi ar gyfer y Ffair.
Oiolch i Lis Griffith a Carol Sage, yr
vsqrifenvddion, am eu trefniadau
trylwyr hwy.
Cyfarchion yr 'Nyl: Mae aelodau Parti
Lliwedd yn dymuno Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd Oda i bawb, ac
yn dlolch am bob cefnogaeth yn
ystod y flwyddyn.
Yr Urdd: Ddydd Mercher 30
Tachwedd, bu Mr Rhys ap Elwyn yn
arwain eyfarfod y plant hYn.
Mwynhawyd sesrwrn gemau yn ei

•gwmnl.
Yr wythnos ganlynol bu'r plant iau

yn gwneud addurniadau a chardiau
Nadolig yn eu cyfarfod hwy.

Nos Fercher, 14 Rhagfyr, daeth
holl blant yr Adran at ei gilydd I'r
Disgo Nadoltg a gynhaliwyd yn
Neuadd yr Ysgol. Rhoddwyd anrheg
i bob plentyn ar ddiwedd y Disgo, a
gobeithiwn na fydd yr holl siocled yn
ormod 0 boen 1 chi, blant! Edrychwn
ymlaen at dymor IIwyddiannus arall
'In y flwyddyn newydd.
Pel-droed: Mae'r tim dan 11 oed
wedi bod yn brysur yn ddiweddar.
Cafwyd gem gyfartal ym Methel a
chollwyd yng Nghaernarfon Yll erbyn
Cae Gwyn. Gohiriwyd sawl gem
oherwydd tywydd drwg ambell i fore
Sadwrn. Trefnwyd gemau i'r plant
dan 9 oed hefyd. Llwyddwyd i enn;1I

Bu rhai 0 blant Ysgol Dolbadarn yn brysur yn gwneud model o'r Chwarel,
dan gyfarwyddyd Dylan Owen. Defnyddiwyd copi'au 0 luniau yr hen
chwarelwyr i wneud y 'chwarel', ac yn y lIun gwelir Sera a Mari yn heJpu
Dylan i baentio'r gwaith.

Enillwyr Clwb Ffrtndlau Ysgol
Dolbadarn am fis Rhagfyr - £35:
Mrs O. Owen, Moelwyn (52); £25:
Mr B. Williams, Ysgol Dolbadarn
(117); £15: Mrs J. Tornes. Ty'n Twll
(198); c10: Mrs J. Jones, Peris View
(155); £5: Mrs B. Roberts, Stryd
Goodman (84). Pelen Eira £50: Mrs
C. Roberts, 12 Llainwen Isaf (18); Mr
S. Allsup, 15 Stryd Ceunant (184).

Cynhaliodd Ffrindiau' r Ysgol Fore
Coffi yn y Bistro, ddydd Gwener, 25
Tachwedd. Dioleh i bawb am eu
eefnogaeth, ac i Nervs a Danny am
eu croeso arferol.
Cymdeithas EgJwysi St Peris a St
Padarn: Cynhaliwyd eyfarfod o'r
Gymdeithas yn yr Eglwys nos lau, 1
Rhagfyr, dan Iywyddiaeth Mrs Ann
Parry-Jones. Cymerwyd y rhan
ddefoslynol gan Mrs Nancy Jones,
Stryd Newton.

Mr Rol Williams, Waunfawr, oedd
y siaradwr gwadd y rnis vrna ali
destun oedd 'Cymdogaeth Cwm
Brwynog' - ardal adnabvddus iawn
i'r rhan fwyaf o'r aelodau, a
chysylltiadau clos gan eraill.

Dymunwyd gwellhad buan i Miss
Bessie Roberts, aelod hynaf y
Gymdeithas, sydd ar hyn 0 bryd yn
yr ysbyty. Llongyfarchwyd Mrs
Nellie Morris am ddod yn Naln
unwaith eto.

Mrs Nancy Jones, Taliesin, a Mrs
Olwena Morris oedd yn gyfrifol am
y baned a'r raffl gyda Mrs Nancy
Jones, Stryd Newton yn ennill y
raffl, Oiolehwyd iddynt i gyd gan mrs
Beryl Owen.
Undeb y Mamau: Y Deon Gwlad, y
Parohg Idris Thomas, wasanaethodd
yn Eglwys St. Padarn bnawn dydd
Mawrth, 6 Rhagfyr, pan gymerodd
aelodau y gan~en ran mewn
gwasanaeth 0 Naw Llith a Charol.

Roedd te arbennig wedi ei drefnu
yn y festri ae yr oedd au wedi eu
gwahodd i ymuno ani, sef Mr a Mrs
Oennesse Hughes, Hafod Wen, oedd
yn dathlu eu Priodas Aur. Bu Mrs
Hughes yn swyddog Undeb y
Mamau am flynyddoedd. Gareth
Jones oedd yr organydd a threfnwyd
y gwasanaeth gan Mrs Dilys Phillips.
Capel Coch: Cynhaliwyd parti
Nadolig y Cyfarfod Plant ddydd
Mawrth, 13 Rhagfyr. Bydd y
Cyfarfod Plant yn ailddechrau ar 01
yr Ysgol ddydd Mawrth, 10 lonawr
1995.

Camera yng ngolal John Pritchard, Cilfynydd. Ff6n: 872390

LLANBERIS
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Gwyneth ac Eifion Roberts, Becws Eryri. Ff6n: 870491

JOHN PRITCHARD

• •
,'Un funud fach .

REB FFILM
Rwyf am achub y blaen ar y
DRAENOG y mis hwn. Waeth irni
ddweud y stori wrthych fy hunan
ddim. Roeddwn wedi mynd i
Wrecsam efo llond car 0 nwyddau ar
gyfer Ymgyrch Plentyn y Nadolig, ac
wedi addo tynnu lluniau 0 storfa
fawr yr elusen yno i'w dangos wedi
dod adref. Bum wrthi'n ddiwyd yn
gwneud hynny, gan dynnu llun
popcth diddorol y gal1wn ei weld.
Roeddwn wedi bod wrthi am sbel
cyn sylweddoli nad oeddwn wedi
rhoi ffilm yn y camera 0 gwbl. Son
am deimlo'n fIWl! Camera heb ffilml

Os nad yw dathliadau'r Nadolig
wedi hen fynd heibio erbyn i chi
ddarl1en y golofn hon, carwn
ddymuno Nadolig llawen a
blwyddyn newydd ddedwydd iawn
i chi.

Sut Nadolig fydd hi (neu oedd hi)
amom eleni? Rwy'n edrych ymlaen
at holl hwyl a mwynhad }" diwrnod
mawr erbyn hyn. Mae'r goeden yn
ei lle ers neithiwr, mae'r ysgol yn
tom heddiw, a does ond purn
diwrnod tan y diwrnod mawr. Ydach
chi wedi gorffen eich paratoadau?
Ydi'r holl siopa wedi ei wneud? Oes
yna ffrindiau neu deulu yndod atoch
dros yr Wyl, neu gawsoch chi
wahoddiad i dreulio'r Nadolig efo
nhw? Gobeithio cewch chi Nadolig
wrth eich bodd, ac y cewch chi a
minnau, yng nghanol y dathlu, olwg
eto ar ryfeddod Duw atom yo Iesu
Grist. Byddai N adolig hebddo Ef
mor wirion a cham era heb ffilm ...
A beth am y flwyddyn newydd?

Does wybod beth fydd ganddi ar ein
cyfer. Duw yo unig a wyr pa droeon
fydd i'r yrfa yn ein hanes dros y
misoedd nesaf Ond mae gennym
ein gobeithion a'n bwriadau. Mae
bJwyddyn newydd yn dod a'i gyffro
ei huna, a gobaith am amser da neu
well iddod. Fel pob blwyddyn arall
dath 1994 a'i chymysgedd 0
lawenydd a threialon iro. Buom yn
chwerthin ac yn wylo, buom yn
llawen ac yo drist. Beth bynnag
ddaw yn 1995, gobeithio gallwn
bwyso ar nerth y Duw Mawr sydd
wrth law 0 hyd i'n cynorthwyo. Mae
ceisio byw hebddo Ef ... mor wirlon
a cheisio tynnu 11unheb ffilm yn y
camera. Peidiwn a gadael y peth
pwysicaf ar 61.
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Stryd Fawr
LLANBERIS
Ffcn: 871470

Llanberis a gwelwn wcddillion
difywyd y chwarel yn gorwedd yn
llipa ar oehr y mynydd,

Y cun a'r morthuiyl sydd tan glo -
Chwarelwyr aethant 0 'r hen fro.

Dyna newid, diflannodd ).
diwydiant a goleuni llachar
diwylliant y chwarelwyr ae fe
gawn ysgerbwd digon hagr. Ond
yn ci berfedd ceir goleurn arall,
dioleh amdano.

Ymlaen a mi ar fv nhaith ncs•
dod i'r bont ym Mhen-llyn.
Gwag 'j'W'r bont gefn dydd golau
crbyn hyn, ond mae'n siwr fod }.
tylluanod yn dal i hwuan gcfn
drymedd y nos 0 Lwyncoed
Cwrn-y-glo.

Dringais yn araf y neid 0
ffordd 0 Ben-llyn i'r Each-wen.
Llcchai'r bythynnod bychain yng
nghesail y creigia u ac yr oedd eu
hcnwau yn fy swyno - Tan yr
AlIt, Pen y Graig, Bryn Pella,
enwau yn cyfleu tirwedd yr
amgylehedd o'u gwmpas. Daeth
gwraig ganol oed allan 0 un o'r
bythynnod. 'Good morning,
rneddai'n ddigon siriol, a chredaf
mai tai haf yw'r rhan helaethaf
o'r cartrefi bychain erbyn hyn.
Dyna newid.

Yn fuan deuthum at y capel a
ehofiais am drafferthion yr
addolwyr gynt. Yrnwth iai
golcuni drwy gasgliad 0 flodau 0
froydd y cyhydedd a lenwai ci
ffcnestri hirion. Pwy oedd y
gynulleidfa tybed? I ba le yr aeth
yr Amen?

Dyna gyrraedd pentref
Dinorwig a chael cyfle iorffwyso
ac edrnygu'r olgyfa odidog oedd
o'm blaen. Gwelwn Gadernid
Gwynedd a'r Wyddfa, Brenhincs

Mae'n rhaid cydnabod fod
ncwidiadau dyrys yn eymryd lie
yn feunyddiol o'n cwrnpas, rhai
i bwrpas ac eraill i ddim ond er
mwyn lluchio cyfalaf ae er mwyn
newid.

Beth arnser yn 01 euthum am
dro, mae Dr Parry wedi fy
argymell i gerdded yn gyson er
budd i'm hieehyd. Wei, euthum
ar daith dra hir y diwrnod
hwnnw, sefun 0 fy 'marathons'.

Cychwynnais ar hyd Lon Las
Peris, llc gynt y gorweddai'r
rheilffordd a redai 0 Lanbcris i
Gaernarfon, Mac hon yn Ion
ddelfrydol i gerdded yn
hamddenol ami, a hynny mewn
heddwch a diogelweh. Mae'n
wastad , yn Ilawn 0 gyfrin
ddigwyddiadau narur, ac yn
brydfcrth.

Ar 61 chwarter awr 0 gerdded
eithaf sione daeth y twnel i'r
golwg ac yn barod i'rn llyncu.
Ond yn Ue mentro trwyddo
cuthum i fyny 1'r ffordd fawr a
thros y gamfa i droedio ar
ysgcrbwd creithiol )7 hen ffordd.
Yrna, ceir ambel1 i linell wen 0
hyd i'n hatgoffa 0 dras y dyddiau
gynt, ac yn lie llygaid eathod
eawn chwyn yn llenwi'n bowld y
tyllau duon a fu gynt mor
ddisglair.

Dyna ddod at Graig yr Undeb
gyda bwleh bler yn y elawdd
fel mynedfa at y dabled.
Dadorchuddiwyd y dablcd hon
ym 1974 i ddathlu can
mlwyddiant Undeb y Chwarel
wyr, sef y cyfansoddiad a
sefydlwyd i arbed earn arwyr
gl ew y creigiau ysgythrog,
Edrychais i gyfeiriad Bwlch

gan JOHN H. HUGHES, Llanberis
Mae'n debyg fy mod i yn greadur ceidwadol iawn, na,
nid felly yn wleidyddol ond yn hytrach 0 ran natur, gan
nad wyfyn hoffi yr holl newid sy'n mynd yrnlaen o'm
cwmpas. Mae'n debyg fod yr agwedd yma at newid yn
codi 0 fy mhlentyndod, pan y byddai'n rhaid imi newid
o'm dillad Dydd SuI rhwng y moddion, ac hefyd newid
o'r dillad ysgol bob nos cyn swper chwarel. Oedd, yr
oedd fy mam yn dra deddfol partbed y newidiadau
beunyddiol hyn.

fythynnod bychain lle y Ilctyai
chwarelwyr 0 Fen yn ystod
wythnos 0 waith. Roedd un neu
ddau ohonynt wedi cael to
newydd ac wedi caruefu saw} un
yn 01 y dystiolaeth a welais 0
gWIIlpas - maine, hen bapur
dyddiol, poteli diodydd, ac yn y
blaen.

Newidiodd y tywydd yn sydyn
a dacth i lawion oer. Felly, bu'n
rhaid imi droi am garuef gan
droedio'n ofalus i lawr y Llwybr
Main. Roedd grisiau llechi y Sig
Sag wedi pantio gan fynyeh
droedio'r chwarelwyr dros
gyfnod hir 0 flynyddoedd. Er
syndod imi roedd eyfeiriad y
llwybr wedi newid. Oedd roedd
yr hen Sig-Sag wedi cael triniaeth
11awfeddygol - wedi cae I 'by
pass' er gwell neu er gwaetb -
ei gwrs a'i narur wedi newid.

Braf oedd eyrraedd garuef i
baned a brofai fel ben win. Yna
edryeh ar yr olygfa 0 ffenestr fawr
y parlwr. Panorama 0 olygfa o'm
blaen. Daeth geiriau Ceiriog i'm
eof:
Aros mae'r mynyddau mauir,
Rh'JO trostynt mae _v gw~VIl(.

Yna'r geinau trist:
and bugetliaid newydd sydd
Ar _\r lien fynyddoedd hyn,

Ie, bugeiliaid ncwydd gyda
diadellau dieithr.

v Caerau, a'i chopa yn gogleisioy cymylau gwlanog, ysgafn, a
hwyliai hebio'n dawel. Gweai'r
ffordd 0 Ben v Bwlch i lawr i..
Lanberis fel pellcn 0 edafcdd yn
treiglo ar frys, a'r moduron fel
pryfed yn ei bryfocio. Yntau,
Castell Dolbadarn, yn ffyddlon
wylio'r agorfa i'r mynyddoedd.

Dacw'r ysgol a'r iard yn
amddifad 0 blant. Tawelwch lle
bu miri iach dinasyddion y
dyfodol y pentref. Ond, yr oedd
yr adeilad yn raenus, ae er yn
wylo 0 golli ei phi ant, yn dal i
wasanaethu'r pentref yn
ffyddlon.

Ymlaen a mi igyfeiriad Capel
y Calfinaidd. 0 flaen y Mans
dcuthum ar draws gwr ifane
dymunol dros ben yn glanhau ei
fodur. Cymro 0 Borthmadog
vdoedd wedi dod, gyda'i deulu•
bach, i fwynhau cyfaredd tawel
v fro. Dyna newid, newyddion da
o lawenydd, Cymro - ac nid
Sais - wedi sylweddoli ar
ragoriaethau Dinorwig a
phrydferthwch yr ardal. 0, Ie,
roedd un newid arall - modur
hardd oedd modd cludiant y gwr
ifane, tra roedd )' Parehg John
Pulesron Jones yn gorfod
dibynnu ar gert a merlyn i'w
gludo garuef o'i lu cyfarfodydd.

Ymlaen i'r chwarel a dod i
Farrics Mon - dwy res 0



,/

Llongyfarehiadau a dvrnuruadau da
i Mrs Megan Williams, Dwyfor, ar
ddathlu ei phen-blwydd yn 80 oed ar
Ragfyr 1at.
Cydymdeimlwn a Mrs Kathleen
Jones, 2 Pant y Coed, ar golH ei
chwaer yng nghyfraith, Miss A. C.
Jones (Matron), Glan-Ilvn. yr
wythnos ddiwethat.
Diolehiadau:

Dymuna Emyr Tomos, Tan y Cae,
ddiolch i bawb am eu eardiau a'u
dymuniadau da dros y misoedd
diwethaf yn ystod ei waeledd.

Dymuna Mrs Megan Williams
ddrolch i'w theulu, ffrindtau a
chvrndoqron am y lIu 0 gardl8u,
anrhegion a blodau a dderbyniodd ar
achlysur dathlu el phen-blwydd.
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Annwen Parry, Ael y Bryn
FfOn: 872276

L..,_, TAN Y COED

Gwenllian Edwards a Mrs Lynne
Jones. Enillydd gwobr y mis,
rhoddedig gan Mrs Mai Davies, oedd
Mrs Jennie Hughes.

Nos Wener, Rhagtyr 9fed, aeth
nifer 0 aelodau'r gangen i wasanaeth
Carolau Grwp Gwyrfal yn Eglwys
Llandwrog. Cymerwyd rhan mewn
darlleniad gan Mrs Ifanwy Jones.

Nos Lun, Rhagfyr 12fed,
eynhaliwyd y einlo Nadolig blynyddol
a daeth niter dda ynghyd i fwynhau'r
wledd yng Ngwesty Gw@1y Llyn,
Llanberis.

Bydd y gangen yn all ymgynnull yn
y flwyddyn newydd nos Lun, lonawr
16eg, 1995.

r--- BRYNREFAIL-
Mrs Lowri Prys Roberts-Williams
Godre'r Coed. Ff6n: 870580

Priodas: Ar Dachwedd 17eg
priodwyd Marian lloyd Jones, merch
Mr a Mrs Islwyn Jones, 3 Trem
Eilian, a Michael Christy, mab Mr a
Mrs T. Christy, Maes Cadnant,
Caernarfon. Bydd y par pnod yn
cartrefu yng Nghaernarfon. Ein
dymuniadau gorau iddynt yn eu
bywyd priodasol.
Diolehiadau:

Dvrnuna Mrs Jennie A. Roberts, 2
Ffrwd Madog, ddioleh i'w theulu, ei r--------------
chymdoges Eirianwen a't ffrindiau
am eu gotal drosti tra yn yr ysbyty
ae ar 61 dod adref. Diolch hefyd am
y galwadau ff6n ae i'r meddygon ym
Meddygta Llanberis am bob
cymorth.

Dymuna Mrs Hannah Jane Jones,
7 Trem Eilian, ddiolch yn gynnes I

berthnasau, cyfeillion a chymdogion
am bob arwydd 0 garedigrwydd yn
ystod ei gwaeledd diweddar vn dilyn
lIawdriniaeth yn Ysbyty Gobowen.
Oamwain: Dymunwn adferiad buan
i Grace Ellen Pritchard, sydd wedi
eyfarfod a damwain I'w harddwrn.
SefydJiad y Merched: Cynhaliwyd
Cyfarfod Blynyddol y gangen nos
Lun, Tachwedd 21 ain, yn y Festri.
Croesawodd y Llywydd y VCO Mrs
Pat Parry, Waunfawr. Etholwyd
swyddogion fel a ganlyn - Llywydd:
Mrs Pat Jones; Ysgnfennydd: Mrs
Betty Owen; Trysorydd: Mrs Mal
Davies. Rhoddwyd y te gan Mrs

Parchg John Pritchard yn ymweld air ysgol i son am y Sacramentau
gyda'r plant.Ateb: Help i bobl sydd mewn

amgylchiadau arbennig i fyw yn
annibynnol yw Grantiau Gofal
Cymunedol. Byddant efallai'n
gadael gofal preswyl neu ofal
sefydliadol neu augen help iaros yn
y gymuned. Rhoir help hefyd i
deuluoedd i leddfu pwysau
eithriadol. Gellir rhoi grantiau ar
gyfer amrywiol eiternau fel dodrefn
a chostau symud. Gellir rhoi help
hefyd i ofalu am garcharor neu
droseddwr ifanc ar gyfnod gartref ac
i dalu rhai costau.

Fel rheol, dyleeh fod yn derbyn
Cymorth Incwm yn barod. Os oes
gennych chi, neu chi a'ch partner,
gynilion dros £500 (£1,000 i'r sawl
sydd dros 60 oed) cymerir hynny i
ystyriaeth Os na ellwch gael Grant
Gofal Cymunedol gallcch gael
benthyciad. 1wneud cais gofynnwch
am Ffurflen SF300 o'ch Swyddfa
Nawdd Cymdeithasol.
Ni thelir Grantiau Gofal

Cymunedol; Bethyciadau Trefnu na
Benthyciadau Argyfwng i bawb sy'n
gwneud cais - taliadau dewisol
ydynt sydd yn dod 0 gyllid
cyfyngedig. Ystyrir pob cars ar ei
rinwedd ei hun ac fe delir yr achosion
mwyaf angenrheidiol. Am fwy 0
wybodaeth am y Gronfa
Gymdeithasol yn eich ardal chi
cysylltwch a'ch Swyddfa Nawdd
Cymdeithasol leol. Mae'r rhif a'r
cyfeiriad yn eich lIyfr ffon 0 dan
'Benefits Agency'. Neu deialwch
0800 28 90 11 (yn Gymraeg) neu
0800 666 555 (yn Saesneg) -
gwasanaeth cynghori am ddim )v,,'
hwn sydd yn rhoi eyngor ae
arweiniad cyffredinol am fudd
daliadau Nawdd Cyrndeithasol.

Cuestium: Allwch chi esbonio beth a
olygir gall y Gronfa Gymdeithasol?
Areb: Mae'r Gronfa Gyrndeithasol
yn helpu pobl a threuliau sy'n anodd
eu talu arndanynt allan o'u hinewm
rheolaidd. Chwe math 0 daliad sydd
yna - Grantiau Gofal Cyrnunedol;
Bethyciadau Trefnu; Benthyciadau
Argyfwng; Taliadau Tywydd Ocr;
Taliadau Mamolaeth; a Taliadau
Angladd.

Nid oes rhaid ad-dalu Grantiau
Gofal Cymunedol, Taliadau
Tywydd Oer na Thaliadau
Mamolaeth. Rhaid ad-dalu
Benthyeiadau Trefnu ac Argyfwng,
ar swm sefydlog bob wythnos fel
arfer, ond yn ddi-log.

Bydd Taliadau Angladd fel arfer
yn ad-daladwy 0 stad y person sydd
wedi marw, os oes un, ond mewn
aehosion eraill ni fyddant yn
ad-daladwy .

Dylai pobl sydd eisiau gwneud
eais am help o'r Gronfa
Gymdeithasol gysylltu a'u Swyddfa
Nawdd Cymdeithasol leol.
Am fwy 0 wybodaerh am y Gronfa

Gyrndeithasol, ac am eglurhad
manwl o'r prif adrannau yna dyleeh
ofyn am daflen SFL2 'How the Social
Fund Can Help You' yn eich swyddfa
Nawdd Cymdeithasol. Neu mae yna
arweiniad arbennig i gynghorwyr -
SB 16 fA Guide to the Social Fund '.
Mae'r ddwy daflen ar gael hefyd
drwy ysgrifennu at The Benefits
Agency Storage and Distribution
Centre, Heywood Stores,
Manchester Road, Heywood,
Lancashire OLIO 2Pz.
Cuestium: Alluxh chi esbonio'n fwy
manuil am Grantiau Gofal
Cymunedol? A sue i umeud cais?

GRANTIAU GOFAL CYMUNEDOL

gyfnodau ynghyd a gweld gwaith
stiwdio, eoluro a thaith arbennig
mewn theatr ar gefn beie modur
Roboeop. Bu nifer ohonynt yn
sgwrsio a'r actor William Roach (Ken
Barlow) yn Coronation Street. Diolch
o galon i Gymdeithas Rhieni /
Athrawon am dalu am y bws yno.

Leigh Williams, Bwlch, oedd
erullvdd gwobr gyntaf Clwb yr Ysgol
am fis Taehwedd. Aeth yr ail wobr
i Mrs Glenys Pritchard, Bryn
Gwynedd.

Ddiwedd y mis cynhaliwyd noson
agored i'r rhieni dratod gwaith eu
plant a chyfarfod blynyddol Rhieni a
Llywodraethwyr yr ysgol.

Eto eleni mwynhawyd pnawn
hwyliog yn y pantomeim yn Theatr
Seilo. Cytlwynwyd 'Rasus Cymylau'
gan fyfyrwyr Adran Celtyddydau
Perfformio, Coleg Menai. Llon
gyfarchiacau iddynt ar eu
eyflwyniad.

Cyflwynwyd siec 0 £43 i Mr Robin
Jones, Bethel, tuag at Gymdeithas

Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. FfOn: 872275

y Deillion. Carem ddiolch yn
ddiffuant i chwi rieni a ffrindiau am
eieh cefnogaeth barod i'r holl
weithgareddau ddiwedd y tymor.
Byddwn yn cyflwyno casgllad y
cyngerdd Nadolig 'Wyt Ti'n Cofio?'
i Gronta Steffan Jones 0 Lanrug.
Gallwn gyhoeddi'r swm yn y rhifyn
nesaf.

Nadolig Llawen a Dedwydd i ehwi
i gyd gyda'n dymuniadau gorau ar
gyfer 1995.
Yr Urdd: Nos Lun, 28 Tachwedd,
eafwyd noson Gyrfa Chwilod gyda
Mrs Mair Hughes. Dioleh yn fawr
iawn iddi am y noson ac am ei
ehefnogaeth drwy'r tymor.

Yna ar nos Lun, 9 Rhagfyr,
trefnodd Anti Margaret ae Anti
Sioned noson 0 Bingo. Diolch i Anti
Margaret am alw mor dda.

Yng nghyfarfod olaf y tymor daeth
Kath Green a Nerys Williams atom i
wneud addurniadau Nadolig.
Diolehodd Carys rddvnt am nason
ardderehog.Criw 0 blant Cwm-v-ato gyda Ken Barlow ar eu trip i Stiwdios Granada.

Uongyfarchiadau i Nia, 17 Dol Afon, oedd eerddoriaeth a chafodd bleser
ar aehlysur ei phen-blwydd yn 21 mawr gyda'i organ-geg a'i gitar. Bu
oed. ei angladd ddydd lau, 8 Rhagfyr,
Cydymdeimlo: Estynnwn ein eyd- gyda'r Parchg Gwynfor Williams yn
ymdeimlad dwysaf i Mr Idwal gwasanaethu. Estynnwn ern cvd-
Williams a'rteulu, Elidir View, yn eu ymdeimlad dwysaf j'w chwaer
profedigaeth 0 golli brawd yng Sidney a'i frawd Gwilym a'r teulu, yn
nghyfralth. eu profedigaeth a'u hiraeth.
Gwellhad Buan: Mae lIawer yn y Newyddion o'r Ysgol: Diolch 0 galon
pentret mewn anhwylder. Anfonwn i bawb a gefnogodd y Bingo Nadolig
ein cofion at bawb gan ddymuno pob eleni drwy gyfrannu gwobrau.

A

dymuniad da dros Wyl y Nadolig ac Gwnaed elw 0 £240 a thretnwyd y
yn y flwyddyn newydd. noson gan y rhieni.
Marwolaeth: Yn dawel yn ei gartref, Cafodd plant yr Adran lau
5 061Afon, ar 3Rhagfyr, bu farw Mr ddiwrnod bythgofiadwy yn Stiwdios
Owen Hefin Williams yn 44 oed. Granada, Manceinion. Mwynhawyd
Mab ydoedd i'r diweddar Mr a Mrs nifer helaeth 0 weithgareddau a
O. Williams. Diddordeb mawr Hefin ehawsant brofiadau 0 wahanol

Camera yng ngotal Gwyndat Hughes, Glasgoed, LJanrug. FtOn: 677263

CWM-V-GLO
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Ffenestri

Plant Blwyddyn 2 a 3 Ysgol Bethel gyda Mr Alun Foulkes, Tyddyn
Gwndwn (Pentraeth Automotives) yn arddangos ei gar rali.
Bessie Williams, Llys Myfyr, mwynhaodd pawb disgo, cwn poeth
Perusarwaun (34); £5: Cari ae lona a diod. Diolch I lorwerth Williams am
Evans, Tyddyn Berth, Bethel (65). fod yng ngofal pe.riant y
Enillwyr rnls Rhagfyr - £20: Mr gerddoriaeth.
John Williams, Tyddyn Oifyr, Bethel Bydd y tymor nesaf yn dechrau
(20); £15: Mrs Jennifer Roberts, yng nghanol mis lonwr.
Gorwel, Y Ddol Bethel (62); £10: Dymuna holl blant a phobi ifainc y'
Mrs Sheila Roberts, Darwin, Tan-y- Adran Nadolig Llawn a Blwyddyn
buarth, Bethel, 109); £7: Mr a Mrs Newydd Dda i holt drigolion y
G. James, 97 Y Wern, Y Felinheli pentref
(25); £5: Mrs lola Jones, Hafan, Y Neuadd Goffa: Cynhallwyd Disgo
Stad y Rhos, Bethel (8). Nadolig IIwyddiannus iawn yn y
Y Gymdeithas lenyddol: Nos Neuadd ar nos Fercher, 14 Rhagfyr.
Fawrth, 15 Rhagfyr, cynhallwyd Ymwelodd S,on Corn a'r Disgo a rhoi
noson Nadoligaidd y Gvmdelthas yn anrhegion I'r plant lleiat i gyd.
festri Capel Bethel. Cafwyd Roedd yna ymateb da iawn i'r
darlleniadau ac eitemau cerddorol. cystadlaethau arluruo a gwnaed
Hyfforddwyd y canu gan Mrs addurniadau Nadolig. Yr erullwvr
Deilwen Hughes. Paratowyd pryd oedd - dan 4 oed: 1, Hannah Gwyn;
ysgafn i ddilyn gan bwyllgor y 2, Aled Griffiths; 3, Hefin Owen. Dan
Gymdeithas. 6 oed. 1, Sion Foulkes; 2, Merged
Yr Urdd: Cymerwyd rhan mewn Gala Rhys; 3, Karl Fisher. Dan 8 oed: 1,
Nofio yn ddiweddar gan yr aelodau Huw Foulkes; 2, Elen Foulkes; 3,
canlynol - dan 10 oed: Tomos Huw Evans. Dan 10 oed: 1, Manon
Pritchard, Emma Vaughan Jones, Davies; 2, Manon Davies: 3, Graham
Cadi Ostler, Lois Hughes a Ffion Williams. Dan 12 oed: 1, Arwyn
Williams; 0 dan 12 oed: Owain Sion Owen; 2, Sarah Morgan; 3, lanto
Williams, Dylan Hughes, 1010 ElliS, Fon Jones.
Aled Vaughan Roberts, Llion Tynnwyd raffl y Neuadd yn y
Thomas, Sarah LOUise,Ffion Owen, cyfarfod ae fe geir rhestr yr enillwyr
Bethan Mair, Gwenan Jones a Nta yn y rhifvn nesat o'r Eco.
Catrin. Er na ddaeth IIwyddiant I'r Enillwyr Clwb 200 y Neuadd Goffa
gang en y tro yma roedd pawb wedi am fis Tachwedd: £20' O. Harrison,
gwneud eu gorau gan fwynhau'r Bakita (181); E10' Ben Owen, Crud
profiad. yr Awel (76), £5 yr un: Mair

Cafodd 19 0 aelodau'r Aelwyd Williams, 5 Tan-y-cae (155); Helen
gyfle I fynd I sglefrio i Lannau Thomas Llys Derfel, Saron (129);
Dyfrdwy yng nghwmni aelodau eraill Joyce Pugh, 9 Tan-y buarth (130);
o'r rhanbarth. Diolch iWendy a Jim Pat Owen, Cefn Cynrig (116); Jenkin
Ostler a Gwen Jams am ofalu Griffiths, Llwyn Eithin (29); Julie
amdanynt. Aston, Llys Awel, Saron (118); Beryl

Bellach mae gweithgareddau'r Jones, 25 Bro Rhos (145); Huw
tvrnor yma wedi gorffen a'r plant Oavies. Ponc au, Llangefni (123).
wedi ca.el sawl noso~ ddifyr. Daet,h CYFARCHION Y TYMOR: Dymunir
WPC ~Irlys J.ones. I slara.d hefo r Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd
plant hyn am el ~walth fel phsmones, Dda i holl drigolion Bethel air cylch
gan ddangos iddvnt y gwahanol gan drigolion Cartref Preswyl St.
offer sydd ganddi wrth ei gwaith 0 Teilo.
ddydd i ddydd. I ddiweddu'r tymor
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CAPEL M.C. CAERHUN ger BANGOR
DATHLU CANMLWYDDIANT

YCAPEL
DYDD MAWRTH, 24 IONAWR, 1995
TE, SGWRS AC ARDDANGOSFA

i'r aelodau a chyn-aelodau
(manylion i ddilyn)

Nos Fawrth am 7 o'r gloch: OEDFA
Pregethir gan y Parchg Brifathro E1fed ap Nefydd
Roberts, M. A,. Aberystwyth (cyn-weinidog)

CROESO CYNNES I BAWB

Arweinydd y canu oedd Mrs G.
Griffiths a Mrs Beti Owen wrth yr
organ.
Yr Ysgol: Daeth tymor prysur yr
ysgol i ben ar 20 Rhagfyr. Fore lau,
14 Rhagfyr, aeth y plant i gyd i
Theatr Seilo i weld cyflwyniad
myfyrwyr Coleg Menat 0' r
pantomeim 'Rasus Cymylau'.

Nos Wener, 9 Rhagfyr,
cynhaliwyd Ffair Nadolig Iwyddian
nus iawn yn yr ysgol. Yn ogystal a'r
stondinau arferol a'r raffl fawr
arbrofwyd eleni i gael oesiwn
addewrdion i derfynnu'r noson.
Daeth Mr Geraint Evans 0 gwmni
Morgan Evans yn arwerthwr a bu
gwerthu brwd iawn ac ymateb da
iawn i'r nwyddau a gynlgiwyd.
Gwnaed elw 0 £1,100 ar y noson.

Yn ystod y tymor hefyd
cynhaliwyd Ftatr Lyfrau Iwyddiannus
iawn. Gwerthwyd gwerth E1060 0
Iyfrau Cymraeg a Saesneg yn ystod
y dydd.

Yr wythnos diwethaf daeth
cyfnod y myfyrwyr i ben - bu Mr
Henry Jones, Mrs Anwen Edwards,
a MISS Eler: Dafrs ar eu hymarfer
dysgu cyntaf am saith wythnos.
Dymuniadau gorau iddynt i'r
dyfodol.

Gweithiodd y plant yn galed iawn
i godi arian i'r apEH Plant Mewn
Angen. Drwy werthu cacenni, cwis,
vmprvdio. a nifer 0 weithgareddau
eraill, casglwyd £375.
Penderfynwyd anfon £50 o'r arlen i
Gymdeithas Deillton Gogledd Cymru.
Enillwyr y Raffl yn Ffair Nadolig yr
Ysgol: 1, (£50) Mr N. White,
Arfonia, Tal-y-sarn; 2, David Jones,
671432; 3, Buddug Hughes, 10 Tai
Faenol, Llanberis; 4, G. Ll. Evans,
Gwasanaeth Ambiwlans Gogledd
Cymru; 5, D. G. Roberts, Alit Goch,
Cwm-y-glo; 6, Richard Griffith,
blwyddyn 3; 7, Angorfa, Saron,
Llanwnda; 8, Non, 353751; 9,
Bethan Evans, Ysgol Bethel; 10,
Gwenlltan Alaw Hughes, Fachell
Bach, Llanddemiolen: 11, Jones,
Caernarfon 672005, 12, L. G.
Hughes, Glyn Trefor; 13, S.
Williams, 671447.
Enillwyr Clwb 100 yr Y5901 am fis
Tachwedd - £20: John Jones, 10
Trem y Foel, Y Felinheli (15); £10:
Ann Lloyd Jones, 8 Penrhos, Bethel
(6); £10: Gareth W. Hughes, Erddig,
Rhos-Ian, Bethel (96); £7: Mrs

Roedd Cantorion Elidir i fod i
gadw cyngerdd yn un 0 bentrefi
Sir Fan am 8 o'r gloch un noson
cyn y Nadolig. Dyma un o'u
cyfeilyddion yn gwirfoddoli i
fynd yn year efo pedair o'r
aelodau oedd yn anghyfarwydd
a'r ynys . . . 'Fe ddangosa i y
ffordd i chi, genod'. Am 9 o'r
gloch roedd y merched yn dal i
grwydro Ionydd cullon Man yn
chwilio am ben y daith. Dros
Afon Menal . . . a Phont Menw
. .. i ganol dryswcb Mena(i).
Rhyfedd na fyddai ei

gweinidog 0 WR wedi gallu ei
rhoi ar ben y ffordd . . . ag
yntau'n son cymaint am ei
annwyl Sir Fan!

DRAENOG

Cylch Meithrin: Cynhaliwyd sioe
ffasiwn Iwyddiannus iawn ar nos
Fawrth 22 Tachwedd, yn y Neuadd
Goffa. Bu plant y pentref yn modelu
dillad lIiwgar a thrawiadol y cwmni
'Shwldi Mwl'. Roedd elw'r noson yn
mynd tuag at y Cyleh Meithrin.
Hoffai'r pwyllgor ddiolch i bawb am
eu cefnogaeth ac i Siop Treflyn,
Garej Minffordd, Y Bedol, John
Williams (Bryn Dairy), Swyddfa'r
Post, a Shirley Jones, Cremlyn, am
eu rhoddion earedig i'r raffl.

Cafwyd Bore Coffi aFfair Nadolig
Iwyddiannus yn y Neuadd ar ddydd
Sadwrn, 17 Rhagfyr.
Merched y Wawr: Nos Fercher, 7
Rhagfyr, cynhaliwyd cinio Nadolig y
gangen yn y Bistro, Llanbens. Wedi'r
ciruo blasus iawn a ehroeso cynnes
Mr a Mrs Danny Roberts cafwyd
Cwis gan y Llywydd, Mrs Glenys
Griffiths. Tynnwyd rafflau'r noson -
rhoddwyd gwobrau' r raffl i gyd gan
aelodau'r pwyllgor.

Nos Sui, 18 Rhagfyr, cynhaliwyd
noson 0 Garolau dan ofal y gangen
yng Nghapel y Cysegr. Cafwyd
darlieniadau gan aelodau'r pwyllgor
ynghyd ag eitemau cerddorol a
lIefaru gan gor y gangen. Cymerwyd
rhan hefyd gan blant Ysgolion Sui y
pentref. Diolch iddynt am eu gwaith.

Camera yng ngofal Richard u. Jones, 5 Y OdOI. FfOn: (0248) 670115

Geraint Elis, Cilgeran. FfOn: Felinheli 670726

BETHEL
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(Hefyd yng Ngberrlg.y·drudJOD a'r GaerweD, M6D)

Fel cwmni hoffem ddiolch I'r cannoedd 0 gwsmeriaid
a gefuogodd ein busnes dros y dair blynedd diwethaf
Rydym yn fusnes Cymreig sy'n amcanu i roi
gwasanaeth ceir proffesiynol ac i werthu oeir am
brisiau di-quro. Mae gennym brynwyr proffesiynol sy'n
teithio dwy fil 0 fillurcedd yr wythnos i chwiho am y
ceir gorau am y prisiau isaf.
Dymuniadau gorau yn 1995 i ddarllenwyr Eco'r

Wyddfa ac ystyriwch han tel adduned blwyddyn
newydd: 'Rhoweh yyOe ifusllesau Cymreig Ueol
ddangos eu gwerth yn hytraeh na ehwmn'lBu
dyfod ae arehfarehnadoedd Seisnig!'

EIR R
B EL (0248)670451

Cefnogwch Fusnesau Lleol

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd dda i'n cyfeillion a'n
cwsmeriaid oIl oddi wrth

Kevin a Carolynne
Ffon: Port Dinorwig 670155

~ ~.-:

•• •."-= - ••

BETHEL~~~•

._
, .... ..

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i
bawb oddi wrth

yr holl breswylwyr, Mrs Bilbie a'r staff
Ymholiadau: Port Dinorwig 670353

SARON

•

Ffon: Y Felinheli
670261

BWYDYDD, MELYSION
A PHAPURAU NEWYDD

CARTREF PRESWYL
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NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA

•

,....Y Fachell
Llanddeiniolen

Flon:
Port Dinorwig 670439

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
i'n cyfeillion a'n cwsmeriaid oddi wrth
GWILYM A MEIRWEN JONES

DCYFLENWYR PORTHIANT

Ffon: 670760

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN
NEWYDD DDA ODDI WRTH
ANN A BILLY HUGHES

SI PT EFL
~.,.,t.f"f~BETH EL -.f'taf~~'J.f

Ffcn: (01248) 670106
Diolch am eich
cefnogaeth yn

ystod ein blwyddyn
:.....-1;.;"

~ ~~. gyntaf yn y siop

NADOLIG LLAWEN A
BLWYDDYN NEWYDD
DDA 0001
WRTH BAWB YN



•

yn dymuno diolch am bob
cefnogaeth yn ystod y flwyddyn

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i chwi 011

SWVDDFA'R POST ac
"-

VSTORFA TV NEWVDD
WAUNFAWR Ffcn: 650708
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

oddi wrth Allen, Anne a Janice
Yn ogystal a Swyddfa'r Post newydd mae gennym
ein dewis arferol 0 fwydydd, melysion, ffrwythau

papurau, cardiau a bwydydd anifeiliaid

*Anrhegion Nadolig lu
* 8asgedi Blodau Sych
*Olew Aromatherapi

Ar agar LLUN GWENER 9 a.m. - 4 p.m.
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

oddi wrth bawb yn yr Antur

SlOP GREFFATU
A CHAFFI ANTUR
WAUNFAWR

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda oddi wrth

John Ferrarese a'r Staff
MODURDV
PANTWAEN
WAUNFAWR
Ffon: 650524

Cil-y-mynydd
WAUNFAWR

Rhif Ffon:
(01286) 650552

Gosodwr Carpedi
(a phob math 0 loriau)

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda

oddi wrth Mr a Mrs Owen

• Offer amaethyddol 0 bob math
• Haearn addurn ar gyfer y ty

WAUNFAWR
Ffcn:Waunfawr 650253

• • • • • • • • ••

PEIRIANWAITH AMAETHVDDOL V WAUN
(Waun Agricultural Engineering)

Nadolig llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth

SNOWDONIA
FIRE

PROTECTION
VR HEN EFAIL

WAUNFAWR Fton: 650235
Offer Diffodd Tan - Masnachol ac i'r Cartref
Offer canfod mwg ar gyfer y cartref
Goleuadau argyfwng Larwm Tan
hyn 011, a Ilawer mwy i'w weld _-
yn eln siop
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda
oddi wrth David a Peter Greasley a'r staff L...-.-...;..__....;;..._.~

Mae Liz a John Whitehead, Anna a Cerys

SlOP CHIPS WAUNFAWR
Ffcn: 650683

yn dymuno Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i bawb yn y pentref

eYMIIII WAD $
8 Pant y Waun

WAUNFAWR. Fton: 650426/720
OFFER WELDIO O'R SAFON UCHAF
NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA

22
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LLOFFION CILDWRN
Cyfrol unigryw sy'n cynnwys
amrywiaeth 0 erthyglau perthnasol
i'n dydd ru, gyda ehyflwYniad gan y
Parehg Ddr R. Tudur Jones
llyfr difyr a darllenadwy sy'n

eynnig eanllawaiu ymarferol ynglyn
a materiol 0 bwys meqis: Magu
Plant, Duw a'r Amgylehedd; Ymdopi
a Straen; Dathlu'r Nadolig; Bywyd
Defosiynol; Cymeriad Duw; Natur yr
Efengyl, etc.
Bydd yr erthyglau bywiog ae

amserol hyn yn eyflwyno deunydd
myfyrdod a gwir her i bawb a'u
darlleno.

'Csts yw'r erthyglsu hyn I fod yn
ffyddlon i'r hen wutoneddeu gan eu
mynegl mewn ffordd sy'n ystyrlon a
phernsso/ i't byd cyfoes. Y mae'n
gals sy'n haeddu'n croeso
cvobesst' - ParehgDr Tudur Jones.
Pris y gyfrollclawr meddal): £5.95
Gellir archebu Lloffion Cildwrn o'eh
siop Iyfrau leal neu oddi wrth y
eyhoeddwyr:

GWASG CllDWRN,
TV CllDWRN,

llANGEFNl, MON, ll77 7NN
Tell Ffacs: 1012481 750263

..: "'. 'fl!!!I:~ ""' Wa:''''W • • •::tt:~:~t:tll:;tIl:~::s::a:~lIl1"

dyfodol a dymuno'n dda I'r Swyddfa
Bost sydd bellach yn Storfa Ty
Newydd.
Plygu'r Eco: Ni - trigolion y Waun
- fydd yn gyfrifol am blygu'r rhifyn
nesaf o'r Eco a ddaw o'r wasg ar nos
lau, 26 lonawr. Byddwn yn dechrau
ar y gwaith tua 5.30 o'r gloch yn
Festn Capel Croesywaun. Taer
ertynir am gymorth i wneud y
gwaith.
Deallwn fod Mrs Roberts, Tref

Eilian, wedi svrthlo a thorri ei
braich. Mawr obeithiwn y caitf
adferiad iechvd buan.

DymuttUldau 9oroo am Natfo~ LUllvenQ.
B(\~ytfdY" Newytfd Ocfa i 6aw6.

Yn Eglwys Trinity, Preststvn,
priodwyd Helen Wyn, merch Mr a
Mrs Dewi Wyn Jones a Victor
Powell. Mae Helen Wyn ar hyn 0
bryd yn gyfreithwraig yn yr
Amwythig, a Victor yn rheolwr
Sainsbury's yn yr un dref. Yn y
dref honno y byddant yn cartrefu.
Y morynion oedd Nia Wyn Jones,
Kirsty Fisher, Carol Powell a Kim
Powell. Bu'r wledd briodas yng
Nghastell Rhuthun a threuliwyd y
mis m~1yn yr Alban.

Borthaethwy a roddodd sgwrs
ddiddorol am yr amser a dreuliodd
ym Mhatagonia.

Bydd y cyfarfod nesaf ar nos Lun,
16 lonawr 1995, pan fydd Mrs Mary
Vaughan Jones yn son, ac yn
dangos sleidiau, am ei thaith i
Lychlyn.

Diolchiadau:
Dymuna Geraint a Vernonica

Owen, Cilfynydd, ddiolch i'w teulu
a'u ffrindiau am y cardiau, yr
anrhegion a'r dvrnuruadau da a
dderbyniasant ar enedigaeth eu
merch fach Lea. Dymunant hefyd
ddiolch am bob galr ac arwydd 0
gydymdeimlad a chysur a
ddangoswyd iddynt yn eu
profedigaeth drist 0 golll tad
Veronica a thaid hoff y plant.
Chwaraeon: Enillodd Pearl Williams
a Carys Jones gystadleuaeth i'r
parau ym mhencampwriaeth Bowlio
Mat Byr Gwynedd yn ddiweddar.
Byddant yn awr yn cynrychioli
Gwynedd ym Mhencampwriaeth
Cymru yn Llanelwedd ym rnis
Mawrth.
Ail-Ieoll'r Swyddfa Bost: Yr wythnos
hon daeth cyfnod arall yn hanes y
pentref i ben gyda chau ac ail-leoli'r
Swyddfa Bast. Rhyfedd meddwl fod
drysau'r adeilad lie bu'r Post am
gymaint 0 flynyddoedd yn awr ar
glo, ond rhaid edrych ymlaen i'r

Pearl Williams a Carys Jones,
pencampwyr Gwynedd mewn Bowlio Mat Byr.

hefyd ail-osod carpedi
Nadolig Llawen a Blwyddyn

Newydd Dda i bawb

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

fanylion cysylltwch a
~~ TEGID ~~
PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI
WAUNFAWR 650291

Mynnwch driniaeth

STIMVAK

CARPEDI
GLAN

Y cystadleuwyr yng nghystadleuaeth gwisg ffansi yr Urdd.

Enillwyr Clwb 300 mis Tachwedd - Collodd Jackie, 9 Stad Ty Hen, ei
£40: E. Pierce, Bryn Gwyn; £25: S. mham yn ddiweddar ac anfonwn ein
Wroe, Bryn Sinol: £ 10: L. Lawrence, cvdvrnderrnlad cywir tddi yn el
Braeside. phrofedigaeth.
Yr Urdd: Daeth Duncan Brown atom Anfonwn ein cvdvrndeirnlad hefyd
ar 23 Tachwedd a bu'n dangos a I Mrs Mair Williams, Cefn Coed, yn
thrafod slerdiau byd natur. Sara ei phrofedigaeth 0 golli ei brawd; ac
Roberts ddiolchodd iddo. Ar 30 at Mrs Barbara Griffith, hithau hefyd
Tachwedd cafwyd noson 0 gemau wedi colh ei brawd.
yng nghwmni Margaret 0 Swyddfa'r Llongyfarchiadau
Urdd. 7 Rhagfyr cafwyd Disgo Priodas: Llongyfarchiadau a phob
Nadolig a chystadleuaeth gwisg dymuniad da ISandra Jones, Graian-
ffansi. Daeth Maggie Glen 0 fryn ac Emyr Jones, Glasfryn, ar eu
Gaernarfon i feirniadu a'r buddugol priodas Maent wedi cartrefu ym
oedd Anna Glyn wedi ei gwisgo fel Metws Garmon.
bin sbwriel, Ifan Morgan ddiolchodd Llongyfarchiadau hefyd i Helen
i'r beirniad ac i'r ddau OJ, sef Deian Wyn Jones, merch Alvona a Dewl ac
ac Eilir. wyres i Mrs WinnIe Jones a'r

Yn ystod y ddau gyfarfod j diweddar Mr E. Gwyrfai Jones ISiop
ddiweddu'r tymor bydd aelodau'r Chips gynt) ar ei phriodas a Victor
Urdd yn caeI noson I wneud addurn- Powell ym Mhrestatyn yn
iadau Nadolig yng nghwmni Sioned ddiweddar.
a Jean ac yn canu carolau 0 amgylch Oyweddi'o: Llongyfarchiadau I
y pentref gan ddiweddu'r nason yng Shoned Rees, Pant Afon, ar ei
nghwmni pwyllgor y Ganolfan yn dywedd'iad ag Iwan Lloyd Griffith 0
cael paned a mins pei yn y Ganolfan. Ben-y-groes.
Adret o'r Ysbyty: Croesawn Mrs Genedigaeth: Llongyfarchiadau i
Mandy Williams, 6 Ael-v-brvn: Mrs Mildred a Trefor Beech, Bronallt, ar
Carys Jones, Rhos Alun; Mrs Janet ddod yn Nain a Thaid - ganwyd
Smith, Rhos-Ian; Mrs Griffith, Stad mab, Ithen Trefor, i'w merch, Susan.
Croesywaun; MISS B. Jones, Tref Llonqvtarchradau i Rhian a Clive,
Eilian: a Mr Edgar Owen, Glyn Awel, Stad Ty Hen, ar enedigaeth merch
adref ar 01 iddynt dreulio cyfnod yn fach, wyres i Gwynedd a Nansi
yr ysbyty. Hyderwn eu bod yn Williams, 2 Bro Waun.
gwella. Bedydd: Fore Sui, 27 Tachwedd,

Anfonwn ein cofion hefyd at bawb gyda'r Parchg S. O. Hughes yn
sydd yn wael ac yn gaeth i'w gweinyddu, bedvddiwvd Thomas
cartrefi. Lee, mab bychan Tony ac Eintr, wyr
Cydymdeimlo: Cydymdeimlwn a Mrs bach Mrs Helen Jones, Stad Tref
Owen Owen, Noddfa, yn ei Eilian.
phrofedigaeth 0 golli ei chwaer. Ysgol Feithrin: Roedd y Ganolfan yn

orlawn ar 2 Rhagfyr pan gynhaliwyd
Cyngerdd Nadolig yr Ysgol Feithrin
a'u cyfeillion. Cafwyd cyflwyniad
penigamp gan y plant ifanc 0
Ddrama'r Geni; perftorrruad
brwdfrydlg a lIiwgar a
werthfawroqwvd yn fawr gan bawb
gan ddod a chlod i ymdrechion yr
athrawon.

Ychwanegwyd at ddifyrrwch y
noson gan blant Adran yr Urdd, y
Clwb leuenctid a Pharti Stoned,
Gwenda a Sonia.

Darparwyd paned a rmns pel ar
derbyn yr adloniant ac fe enillwyd y
raffl gan Mrs Heulwen Huws.
Y Gymdeithas Lenyddol: Ar nos Lun,
21 Tachwedd, cawsom noson
lwvddiannus eto yng nghwmni y
Barnwr Dewi Watkin Powell yn son
am ei alwedigaeth.

Nos Lun, 12 Rhagfyr, cawsom
gwmni Miss Catherine Williams 0

Camera yng ngofal Heulwen Huws, Argoed. Ff6n: 650556

Mrs Nan Roberts, Pantafon, Waunfawr

WAUNFAWR
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Dim ond DWY o'r
coed Nadolig yma
sydd a'r un nifer 0

ganhwyllau, peli a
pharseli. Pa ddwy? 7

2
AL-

A ellwch chi ddarganfod 10 0 wahaniaethau rhwng y
ddau lun?

At.- M YO
BOSAU

NADOLIG

1
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Ffon: 673096
~~~~~~~~~~~~~~~~~

M.O.T TRWSIO CEIR
GWASANAETH

TORRI LAWR 24 AWR

-

NAOOLIG LLAWEN A BLWYODYN NEWYOD DDA ODOI WRTH SAWS YN

CAEATHRO
Ffon: Caernarfon 672072
GWERTHU . TRWSIO
TRIN CYRFF . H.P. AR GAEL
NADOLIG LLAWEN A
BLWVDDYN NEWVDD DDA
I BAWB .#. ·Ie.#. .#. ·1fL .11.

MODURDV

Os cawn ni roddi cyngor
Fel clochdar llu 0 ieir,
Mae'n werth it wneuthur amser
I ddilyn cwrs ar geir ! !

umBERI

Cyrhaeddodd yno'n chwyslyd
Rhag ofn ei fod yn hwyr,
Cyrnerodd fwy nag awran
I wneud y daith yn llwyr.

Beth sydd yo rhyfedd meddech
Yo hyn, 0 ryfedd rai,
WeI DISL roir i'r cerbyd
Fel diod sy'n ddi-fai.

Os caf fi'n awr ddadlennu
Mai PETROL roddodd ef
Yo ddiod i'r hen gerbyd
I'w gludo'n nes i'r nef.

Wnh gychwyn yno'n dalog
A Ilenwi'r cerbyd mawr,
'Roedd digon byth 0 amser
I gyrraedd ymhen rhyw awr.

Y cerbyd oedd yo pwffian
A thisian ar y daith,
Roedd codiad tir yn broblem
A'r amser aeth yn faith.

Aeth popeth fel cynlluniwyd
Am ddwyawr ar eu taith -
Roedd pawb ar ben y drysau
Mcwn poen ers oriau rnaithl

Cymanfa oedd un noson,
Yn Hebron, ym Mhen Llyn,
Ac Arwel gyda'r 'baton'
Gosgeiddig, hynod ddyn.

Gofynnodd ef i'r hogia
Ei ddilyn ef led llaw,
Rhag ofn i'r cerbyd stopio
A'i adael ar ei faw.

Mae'n arwain cymanfaoedd
A chrwydro'n bell i wneud,
Mae gen 1 stori ddoniol
Nas dylwn i ei dweud!

Wrth gychwyn adref wedyn
A'r car yn dal yo ff6I,
Meddyliodd am rhyw gynllun
I'w hebrwng adre'n 61.

Mae'o canu hefo'r Hogia,
Mae'n actio ar y 'stage',
Cefnogi'r Locomotives
Fel gwallgo yn 'outrage'.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth

FRANCES A RAY
TAFARN

BRYNG NA
~~I\iCAEATHRO Il~~~~~~~

CAEATHRO. Ffcn: Caernarfon 673456
Diolch am eich cefnogaeth yn ystod y flwyddyn

. "

Roedd yno lu 0 ffrindiau
o Ynys Mon yn wir,
Sef llanciau 0 Fryngwran
Y gorau yn y tiro

Mae Arwel Hogia'r Wyddfa
Yn brysur iawn 0 hyd,
Mae'n arwain cor a fechgyn
Ar hyd a lied y byd.

HEB EI SBECTOL WRTH Y PWMP!

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth bawb ym

MHARC GWYLIAU
GhAN GWNA ';:.'.

ychydig a ddaeth yno i wneud y
gwaith ac l'r rhai a ddarparodd
luniaeth ysgafn. Diolch yn fawr
hefyd r'r casglwyr 0 bentrefi eraill am
ein helpu i orff en y gwaith.
Maddeuwch i nil Y tro nesaf rhaid
fydd I ddarllenwyr yr Eco yng
Nghaeathro wynebu eu cytrifoldeb,
neu wynebu'r canlvruad 0 beidio a
gwneud y gwaith.
Coed Nadolig: Diolch i Mr a Mrs
Chambers-Jones am roi cyflenwad 0
goed tan ar gyfer henoed y pentret.
Diolch hefyd i aelodau Pwyllgor y
Cae Chwarae am eu rhannu a'u
dosbarthu.
lliwiau'r Nadolig: Gyda qoleuadau'r
Capel a choeden Nadolig enwog y
pentref wedi eu gosod a'u goleuo
gwyddom fod ysbryd y Nadolig yn
y pentref.

•

CAEATHRO
Clive James, Hafan, Bryn Gwna.

Ff6n: 679501 (gwahh), 677438 (cartref)

Ffair Nadolig: Cynhaliwyd Ffair
Nadolig y Capel eleni yng Nglangwna
oherwydd y gwaith atgyweirio ar y
Festri. Diolch i Stad Glangwna am
fenthyg yr adeilad. Fel arfer roedd
yno stondinau, rafflau a gemau l'r
hen a'r rtanc a'r prif enillwyr oedd
Pwysau'r gacen (2 bwys 5 owns):
Edwina; Enw'r Carw (Cledwyn):
Catrin Gwenllian; Raftl Marian 1:
Esmor Wyn; Raffl Aled 1: Y Parchg
W. R. Williams. Diolch i bawb am
godi £213 tuag at gostautr capel, y
festri a'r fynwent.
Gwasanaethau'r Capel: Cynhehr y
gwasanaethau canlynol dros yr Wyl
a dechrau'r flwyddyn newydd:
Rhagfyr 25 (Dvdd Nadolig):

Gwasanaeth Carolau l'r Teulu
am 10.30 o'r gloch.

Jonawr
1: Dim gwasanaeth.
8: Y Parchg lorwerth Jones-Owen

am 2 o'r gloch.
15: Y Gweirudoq, y Parchg W. R.

Williams am 2 o'r gloch.
22: Y Parchg Gareth Maelor am 20'r

gloch.
Plygu'r Eco: Siomedig iawn, iawn
oedd yr ymateb i'r alwad flynyddol
I blygu'r Eco. Oni bal am blant y
pentret. a theuluoedd sydd heb fod
yn derbyn ern papur bro, ni fvddai'r
Eco diwethaf wedi cael ei blygu a't
ddosbarthu it r pentrefi eraill. Beth
wedyn fyddai enw da/drwg y
pentref t y trigolion a darllenwyr yr
Eco yn y fro? Fodd bynnag diolch i'r



Rhwng Ynys Mon 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. Ffon 871278

,

•

Daniel Parry, Eifion Jones ac leuan Green a ddewiswyd i dim pel-droed
dan 15 Arion.
26

•

•

Gweler Iluniau ac adroddiad yn rhifyn nesaf or Eco

oddi wrth
6ed Dosbarth Ysgol Brynrefail

Diolch 0 golon i bowb 0I r fro
am gyfronnu mor hoel i wneud
ein porti IDolig i Ysgal Pendolor
gymoint 0 Iwyddiont eta eleni

leuenctid Ysgof Brynrefai/ ac Ysgol Penda/ar yn mwynhau hwyl y perti. Sion Corn e'i gorachod yn cadi cslon un Ferch fach .

--
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1. SuI DEINIOLEN: Eglwys Llandinorwig - Gwasanaeth
Cristingl am 5 o'r gJoch.

4. Mercher DINORWIG: Cyfarfod i'r holl bentrefwyr j drefnu
gweithgareddau am y flwyddyn, yn y Ganolfan.

10. Mawrth LLANRUG: Merched y Wawr Sgwrs a sleidiau gan Sam
Roberts.

11. Mercber LLANRUG: Plaid Cymru. Sgwrs gan Mary Vaughan Jones
am ei thaith i'r Ffindir - yn yr Ysgol Gynradd am 7.30 o'r
gloch.

16. Uun DEINIOLEN: Merched y Wawr - Sgwrs gan S. Smith.
BRYNREFAlL: Sefydliad y Merched.

18. Mercher DEINIOI.EN: Cyfarfod Cyffrcdinol y Ganolfan am 7 o'r
gloch.

23. Uun DEINIOI.EN: Y Gymdeithas Lenyddol- Brethyn Cartref
26.lau WAUNFAWR: Plygu'r Eco yn Festri Capel Croesywaun

o 5.30 o'r gJoch ymlaen.

IONAWR 1995

OIOLCH I BAWB A'N CEFNOGODD YN YSTOD Y FLWYOOYN
Dim bysus Sul/Llun 25, 26, Rhagfyr na Oydd Sui 1 lonawr

Gwasanaeth Sui ar 27 Rhagfyr a 2 lonawr

£3
Alice Griffith a Megan Morris,
Dinorwig; Melfyn a Sioned, 8

Cefn Elan, Uanrug; Tecwyn ac
Elen, 8 Rhos Rug, Uanrug.

£2
Jonathan Richardson, Llys
Helyg, Penisarwaun; Elizabeth
Roberts, 10 Stryd Turner,
Uanberis; Sian ac Eilir lones, 2
Tai Gwyrfai, Clwt-y-bont.

RHODDION
£10

Teulu y diweddar Alyn Bryn,
gynt 0 4 Stad Hafod, Clwt-y
bont; Myfi P. Evans, SWn yr
Awel, Gallt y Foel.

£5
Cecil a Dilys Williams, 19Hafan
Elan, Uanrug; Eifion a Dylan
Griffiths, Llys y Gwynt,
Penisarwaun; Mrs Lewis, Ty
'Sgoldy, Waunfawr; Elfed Evans,
Hen Bare, Llanllechid; Mrs
Jennie Roberta s; 2 Ffrwd Madog,
Brynrefail; MrMunro,T~Capel,
Penisarwaun; Ann ac Alun
Roberts, 22 Sttyd Goodman,
Uanberis.

NAOOLIG LLAWEN A BLWYOOYN NEWYOO OOA I BAWB
0001 WRTH

Tim dan 11 Bethel

tlERAh

Tim dan 13 Llanrug

Tim dan 11 Lfanrug

Tim dan 11 Llanberis

SERY DYFODOL? Dyma rai o'r timau ieuenctid sy'n chwarae yn rheolaidd 0 fewn y fro
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Tim Hoe; IIwyddiannus Ysgof Brynrefail yng nghanol y 60au .

•• - a ..

'Gwantan iawn yw'r sylw i ferched
ar y dudalen getn,' medda: rhywun
wrthyf yn ddiweddar. Felly dyma
blymio i 'arehifdy' lIuniau diddiwedd
Ysgol Brynrefail. Tim hoei yr Ysgol
tua chanol y ehwedegau sy yma.
Mrs Milner yw'r athrawes, ae rwy'n
adnabod un neu ddwy o'r lIeill gan
fy mod yn byw gydag un ae yn
dysgu gydag un arall. Ble tybed mae
aelodau'r tim erbyn hyn? A all rywun
roi eu henwau neu efallai nodi ble
maent erbyn hyn. Codwch y ftOn,
neu beth am ysgrif ter.

BlE MAE RHAIN
ERBVN HEDDIW?

..,.............................

Wedi galanastra g~m Bwlgaria
rhaid yw ceisio eadw'r ysbryd.
Nid yn unig roedd prinder
'creu' ond gwantan iawn oedd
'gorffen' Rush a'i dim. Beth
am i chi geisio gorften y limrig
hwn am yr arwr Cenedlaethol
newydd - Fini Jones.

Dangosweh eieh eeisiadau i
mi - mae angen eodi ysbrydl

Ar ruthr I Rhuthun aeth Fin;
I chwilio am dystysgrif geni;

Pan fydd yn wir rhald
Fe ffendiwn ni daid -

Ers imi ddysgu gyrru car mae fy
ngorwelion wedi ymledu' n
sylweddol ar y Sadwrn ae felly nid
wyf yn gweld cymeint 0 gAmaulIeol
a phan oeddwn yn dyfarnu neu yn
eerdded ffyrdd yr ardal ar bnawn
Sadwrn.

Rwy'n ymwybodol o'r traddodiad
a'r diddordeb mawr ym myd pel
droed yr ardal ae rwy'n ceisio
adlewvrchu. dros gyfnod 0
flwyddyn, y sbeetrwm eang 0 fyd
y campau - a mynegi barn!
Hoffwm pe bai tri 0 brif dimau yr

ardal - Llanberis, Llanrug a
Deiniolen - yn ethol un aelod o'u
pwyllgor, neu gefnogwr, a fyddaj' n
fodlon sgwennu PWT BYR am
gemau'r mis. Os dymunant gallant
ganolbwyntio ar brif gem y mis; nau
efallai adroddiad am unigolyn, hoed
yn ehwaraewr neu bwyllgorddyn.
Byddai hyn yn gyfte hefyd i gael
cydbwysedd ymysg y timau yn
adroddiadau'r Eeo, ac yn gyfle,
efallai, iunigolyn feithrln y grefft 0
ysgrifennu.
TAER ERFYNIAFAR Y CLYBIAU I

YMATEB I'R APEL.

•

FINI! FINI!

Beth wyt ti' n obeithlo fydd
uchafbwynt y tymor7
Adennill y Koniea. Byddai'n braf eael
ehwarae yn y Stadiwm Cenedlaethol
yn rownd derfynol Cwpan Cymru.
Mae Manon, fy chwaer, yn ehwarae
i dim merched Bangor ae maent
hwythau yn rownd go-gyn-derfynol
Cwpan Cymru hefyd. 0 gofio fod y
ddwy g@mderfynol ar yr un diwrnod
byddai'n 'ddwbwl' teuluol braf - a
ehyfle i Dad fynd a Mam i Gaerdydd
i siopa!

Oes yna unrhyw siom wedi dod l'th
ran hyd yn hyn 7
Oes - a honno'n un lIeol. Er y eapiau
a'r tlysau a'r lIu atgotion mewn
eyfnod byr mae Manon, a Dad, un ar
y blaen i mi. Mae nhw wedi ennill
Tlws y MIS - a tydw i ddim! Ydi'n
bosib i ti roi galr da i mewn drosof?

Amser a ddengys os gwireddlr
dyheadau a qobeithtot: Marc ar bob
feteJ, ond dioJeh iddo am e;
barodrwydd ae am ei onestrwydd.
Pob Iwe iddo ae i Glwb Bangor am
y tymor.

APEL

Anrhegion Nadolig
l'r Fro

GWELEDIGAETH. Bydd yna cryn
dipyn 0 drafod yn y dyfodol agos
ynglyn ag anan y Loteri Cened
laethol a Chronfa'r Mileniwm.
Mae yna lu 0 glybiau a IIawer 0
wahanol gampau yn ein hardal a
phob un, mae'n siwr, yn lIygadu'r
gele! Y boendod yw dim ond un
rhodd a ddaw i bob ardal. Da 0
beth fyddai i gymdeithasau a
chlybiau ehwaraeon y cyleh ddod
at eu gilydd gan benderfynu ar
brosieet a fydd 0 fantais i'r ardal
gyfan. Dyma gyfle y mae'n rhaid
el gymeryd gan anghofio eln
plwyfoldeb.

PENCAMPWRIAETH CYNGHRAIR
SAIN I DDEINIOLEN. Mae'n
hanfodol erbyn hyn iddynt symud
i fynyt r ystol i Gynrhair Gwynedd.
Mae yna nifer 0 ehwaraewyr yno
sydd 0 safon uweh na Chynghrair
Sain ac anodd fydd eu eadw yn
Neiniolen i ehwarae'r safon yma
am dymor aral!.

YMRODDIAD. Y gri flynyddol i'r lIu
o oedolion profiadol sydd yn yr
ardal i roddi eu talent a'u hamser
i feithrin a goruehwyllo leuenetid
y fro.

BAGAID 0 'GROWMORE' a mwy 0
stamina i Huw Cetn Gwyn. Mae
Huw yn fachwr ('hooker' i chi a
fi) addawol, ond mae'n eael
trafferth i aros ar y cae am 80
munud. Efallai y caiff fenthyg
tipyn baeh 0 stamina ei frawd!
Mwy 0 ddringo sgaffaldiau efallal
er eryfhau y eoesau 7

TIPYN 0 STEIL Y GORFFENNOL yn
dod yn 61 i Eithin Duon. T rist yw
gweld y elwb arloesol ae
uchelgeisiol hwn yn eu sefyllfa
bresennol.

CLUST SY'N GWRANDO. Nid yn
unig fod yr Awdurdodau yn
gwrando ond hefyd yn ymateb i
gwynion y Gymdeithas Bysgota
leol ynglyn a lIygredd. Yn sicr y
Gymdeithas Bysgota yw eln
eydwybod yn y sefyllfa hon.

EDMYGEDD. Edmygwn gampau
Colin Jones, Alun Vaughan,
Caitlin Wroe, ae eraill, sydd yn
sbaruno ieuenetid ern harda!.
Gydag ymdreeh eeir IIwyddiant
a'r pleser sy'n deilllo 0 hvnnv.

DIOLCH i bawb a gododd y ftOn,
anton gair, neu weiddi ar draws
y stryd(l), am eu cymorth i lunio'r
golofn hon yn fisol. Cariwch
ymlaen gan mai y mwyaf byd 0
wybodaeth a dderbyniaf y eawn
fwy 0 amrywiaeth.

Jiws e'i gapiau.
Sadwrn sy' n eefnogi. Mae
awyrgyleh Gymreig y Clwb yn fwy
amlwg erbyn hyn.

Sut brofiad oedd bod yn Ewrop?
Gwyeh! Rwyf eisiau mwy ohono!
Nid oes 'tirnau bach' yn Ewrop
bellach. Roedd saith 0 ehwaraewyr
rhyng-wladol gan Akrannes. Mae
ennill y Koniea - neu Gwpan
Cymru, neu efallai'r ddau - yn
hanfodol eleni.

Beth am y dyfodol, Jiws?
Dros y blynyddoedd rwyf wedi bod
am dreialon gyda nifer 0 glybiau ond
heb gael fy maehu. Nid wyf wedi
IIwyr anobeithio, ac mae'r sylw
cynyddol a gaiff Bangor a'r Koniea
yn help. Oherwydd prinder arian mae
mwy o'r clyblau mawr yn chwilio am
chwaraewyr o'r cynghreiriau lIai. Os
daw y eytle yna fe fyddwn yn barod
i gymryd y sialens. Mae eapiau
ysgolion a 'non-league' gen i.
Buasai'n braf meddwl y gallwn roi
rhai eraill yno. Rhaid bod yn uchel
geisiol drwy'r amser - dyna sut mae
magu hyder!

Beth am y deif Klinsman ar 61 sqorio?
Y FO sydd yn COplOFI! Yn erbyn
Inter y gwnes i 0 gyntaf a rhaid i mi
gyfaddef fy mod yn gwybod bod y
camerau yno! Dangoswyd y 'de if'
gyntaf wedi gem Cwmbran. Erbyn
hyn mae dilynwyr ieuenqaf Bangor
yn gofyn i mi ei gwneud. Mae dynes
glanhau y crysau yn ehwarae'r
diawl!

Ar gyfer rhifyn Nadoligllonawr 1995
penderfynais roi eyfweliad i un 0 brif
bel-droedwyr yr ardal - Marc Lloyd
Williams - Jiws. Mae Ilawer wedi
digwydd iddo ers iddo drosglwyddo
i Glwb Dinas Bangor 0 Borthmadog,
ae erbyn hyn mae'n dipyn 0 eilun i
selogion Ffordd Farrar. Ar y funud
mae'n rhannu teitl prif sgoriwr
Cynghrair Koniea, gyda Paul Hunter
o Inter-Caerdydd, y ddau wedi
eanfod eefn y rhwyd 160 weithiau.
(Yehydig ddyddiau ar 61yeyfweliad
hwn i'r Eeo fe sgoriodd Jiws bum g6/
i Fangor yn erbyn Maesteg.) Yn ddt
os eartref 0 ehwaraeon yw eartref
Marc a ehafwyd orig hynod 0
bleserus yn ei gwmni. Dioleh iddo am
fod yn fodlon iymateb i'r apel. Gyda
Ilaw, ers eyehwyn Cynghrair Koniea
dair b/ynedd yn 61dim ond tin gem
yn unig na fu Mark yn ehwarae
ynddi, a honno - yn rhyfeddol -
oedd gem gyntaf y Koniea. Ymlaen
~'r holi!
Ydi'r Koniea wedi bod yn syniad da?
Ydi yn bendant, gan ei bod wedi uno
rhanbarthau Cymru. Mae wedi rhoi
cyfleoedd iehwarae yn erbyn clybiau
a chwaraewyr gwahanol. Ychydig a
newid sy yn aelodaeth cynghreiriau'r
gogledd 0 un tymor i'r lIall. Mae
sefydlu'r Koniea yn ddi-os wedi
gwella safonau ar y cae (ac oddi ar
y cae) lIawer 0 glybiau.

Ydi safon y Koniea wedi gwella 0
dymor i dymor?
Mae'n gynnar ar hyn 0 bryd - dim
ond tri thymor - ond mae yna
welliannau. Mae yna chwaraewyr 0
safon yn deehrau treiddio drwodd.
Daeth evn-ehwaraewr Everton,
Kevin Langley, IFangor ae mae cvn
chwaraewyr Caerdydd ae Abertawe
yn britho elybiau'r de. Mae eynllun
'pyramid' y Gymdeithas Bel-droed yn
dechrau dwyn ffrwyth. Mae symud
ehwaraewyr yn deehrau cynyddu -
arwydd da. Fe gymer rhyw ddwy
flynedd arall, ac fe tydd y prif glybiau
wedi cyrraedd y Koniea.
Beth yw barn y ehwaraewyr am yr
holl drafaelio 0 glwb i glwb?
Mae hyn yn esgus gan rai yn erbyn
y Koniea. Dim ond wyth gem mewn
tymor sydd i lawr yn y de. Diwrnod
ffwtbol ydl'r Sadwrn gyda'i batrwm
ei hun. Ar y bws - tynnu eoes,
trafod, fideo, eardiau. Mae hyn i gyd
yn helpu ysbryd y tim! Onld ydi
Porthmadog yn chwarae yn well i
ffwrdd? Beth am Bermo yn chwarae
yng Nghaergybi - dwyawr, a hynny
o fewn Gwynedd!

Sut mae dy gAm bersonol di wedi
gwella?
Mwy 0 hyder ar y bel. Trwy chwarae
gyda chwaraewyr gwell mae
gwelliant yn siwr 0 ddod. Mae carlan
dda ym Mangor. Mae tipyn 0 brofiod
yno - a digon 0 symud oddi ar y bel.
Wrth ymarler, mae'r mwyafrif o'r
amser yn delio a gwaith gyda'r bel.
Mae'r ffitrwydd yn eael ei adael i'r
unigolyn. Mae 'siaradvvyr' da yn
nhim Bangor - fiw i mi wneud
eamgymeriad. A tybed a oes gwell
pasiwr o'r bel na Harry Wiggins?

Dy hoff gael
Ar wahan I Ffordd Padarn, wrth
gwrs, mae'n rhaid i mi ddeud Ffordd
Farrar. Mae'n braf eael torf bob

MET VN HOll JIWS


