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Nadolig Llawen
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ddyn Newydd Dda
i Holl Ddarllenwyr yr Eco
STORIAU ARSWVD
RHIF 44

IONAWR 1980

Pris: 12c

Beth am neilltuo rhyw gornel o'r
Eco dros fisoedd y gaeat 'ma i
gynnwys storiau arswyd sy'n
gysylltiedig a'r fro yma? Os oes
gennych stori ysbryd neu arswyd
cysylltwch
a'r Golygydd
Erthyglau,
Gwen y Wawr,
Llanrug, neu ffonio Caernarfon

DIWRNOD PWYSIG VN V NANT
Maen nhw'n dweud i rID fod pobol
dduon yn yr Mfrica yn gwledda,
gloddesta a dawnsio am ddyddiau i
dalu teyrnged i dduw'r haul,
Fyddwn ni, drigolion Nant Peris
yn nhroed yr Wyddfa, ddirn yn
gwneud hynny yn hollol, ond y mae
gennym un diwrnod arbennig yn y
flwyddyn pan fo pawb yn edrych
ymlaen at weld yr haul.
Y dyddiad pwysig hwnnw yw
lonawr 13, sef dydd Mercher nesaf.
Am chwe wythnos hir cyn y 13, nid
yw pelydrau'r haul yn cyffwrdd a'r
pentref Y rheswm am hyn yw fod y
'Grib Goch' a'r Wyddfa yn rhwystro
iddo wenu arnom. Byddwn yn
edrych yn hiraethus iawn arno'n dod
i lawr yn araf 0 cis i cis ar lethrau'r
'Elidir', 'Y Gam' a'r 'Glyder'. Daw
heibio'r 'Ceunant' a'r 'Fron' i)awr at
'Ty Isaf", ond eyn eyffwrdd a'r
pentrei mae'n troi yn ei 01 a dringo i

gopaon 'Y Garn' a'r 'Glyder' ac o'r
golwg.
Pob blwyddyn ar y 13 0 Ionawr
gwelwn yr haul yn agosau fel pob
diwrnod gaeafol clir arall, ond y tro
yma nid yw'n troi'n 01 0 Ty Isaf ...
Mae'n eario ymJaen ae yn tywynnu ar
groes fach ar dwr yr eglwys ... dim
ond am ryw ddau funud eyn
eyehwyn yn 61 ar ei hynt i gopaon y
mynyddoedd uchel.
Er mai ond prin ddau fun ud yr
arhosa'r haul ar dwr Eglwys hynafol
Sant Peris, mae'r diwrnod pwysig
hwn 0 Ionawr yn rhoi gobaith i
drigolion y Nam - gobaith fod
dyddiau heulog hir yr haf yn agosau a
thywyllweh duaf y gaeaf wedi mynd
- ninnau fel paganiaid Affrica yn
llawenhau a gorfoleddu ... a bron yn
addoli'r haul.
(J. Ellis (Perisfab). Darlledwyd ar
'Rhwng GWyl a Gwaith'.

Er mwyn cael cychwyn ar y
, Go r n e I A r s wy d'd
Yma
da meidiau
i brofi. Mae ym
meddiant ffotograffydd yr Eco y

gamera poleroid mewn stabl
arbennig ar Ynys Mon ond am
resymau
ni chawn ddatgelu
ymhle. Sylwch yn fanwl ar y IIun
- welwch chi lun neu siAp merch
mewn gwisg hen ffasiwn ac yn
magu baban yn ei breichiau? Ai
lIun 0 ysbryd ydyw?
I'ch dychryn
chi ymhellach
trowch i'r dudalen ganol am un 0
straeon
arswyd
buddugol
Eisteddfod Llanrug eleni -stori Y
Chwiban
Olaf gan Oafydd

Ilun yma. Llun a dynnwyd gan

Whiteside Thomas.

3719.

Nan' P"u Y"I ,.".a!tmtatl, GaUl! 1978-79 SyltIXlI at liMOyr lund at oc/try Glyder!

Y CASGLU PAPUR YN DOD I BEN
Yn neehrau Ionawr bydd gwaith cyrndeithasol p\\'ysig iawn yn ardal Llanrug
yn dod i ben.
Ers rair blynedd bellach bu nifer 0 bcntrefwyr yn storio eu papurau newydd
a'r cardfwrdd ae yn eu rhoi y tU allan i'w drysau ar fore Sadwrn cyntaf bob
rnis. Y oa deuai dyrnaid 0 wirfoddolwyr 0 amgylch yo eu ceir i'w casglu a'u
cludo i hen stabl leol, Yno byddai rhai craill )'11 eu paeio a'u storio. Pan fvddai
digon 0 bapur wcdi ci storio deuai lori i'w gludo iGroesoswallt ac yno byddai
yn cael ei ail brosesu.
Pwrpas hyn i gyd oedd codi arian ar gyfer creu cae chwarae yrn Mh\vU
Moelyn. Casglwyd tua 330 dune IIi 0 hen bapur yn ystod y tair blynedd a daeth
hyn a £393 i'r gronfa.
Ond mac agwedd arall i'w hysryried ar wahan i'r un ariannol. Drwy'r ail
brosesu'r boil bapur a gasglwyd yn ardal Llanrug arbcdwyd tua 200 () goed.
Mae'r ystyriaeth hon yn un b\\'y ig iawn mc\\'n amscr pan mae adnoddau
naturiol fel coed yn prinhau. Gresyn na fyddai'n bosibl, a phobl bellach \\'edi
magu arferiad 0 arbed hen bapur, i barhau'r gyda'r gwaith.
Un o'r prif resymau pam na cUir parhau g)'da'r gwaith da yn ardal Llanrug
yw na fydd lIe ar gael j'\\' slorio 0 fl!) lona ....
·r ymlaen.
Dymuna trefnydd yr )0 mgyrch gasglu papur, Helin Jones, Pant .I.\1wyn,
ddatgan ei ddiolch ibawb a fu'n g\Veilhio mor galed isicrhau ilwyddiant ac i'r
holl drigolion hynny am eu cefnogaeth i'r fenler.
Os ocs unrh)Vt, fudiad neu glwb eisiau defnyddio y dull h\\'n 0 gasglu 3rian
yna mae Hcfm yn berffaith barod i'y,· rhoi ar ben ffordd. C)'syUtwch a Hefm
Jones, Pant Mwyn, I..lanrug.

CYNLLWYN
DINORWIG
STOR. ARSWYD ARALL1

I

CAFWYD trwy law brawd-ddraenog ym mhencadlys Westlnghouse
Corporation ychydig mwy 0 wybodaeth am gynlJwynion dirgel y llywodraeth
ynglj'n a'r dyfodol niwcliar sy'n cael ei baratoi ar gyfer Gwynedd. Eisoes, yn
gudd yng nghrombil yr Elidir mae'r Bwrdd Cynhyrchu Trydan wedi dechrau
gosod y 'switching gear' ar gyfer trydedd Atomfa Gwynedd. Yn 01
chwaer-ddraenoges yn Whitehall, sy'n mentro i'n rhybuddio o'r peryglon,
yng nghyffinjau Edern y codir yr atomfa a fydd yn gymar i storfa bwmp
Dinof\vig. Pa fath 0 Atomfa? ~id y math sy'n Nhrawsfyoydd a'r Wylfa ond,
yn 61pob tebyg, y P. W.R., y math peryclach a ddaeth 0 fewo trweh blewyo i
achosi tryehineb enfawr yn Harrisburg yn yr Unol Daleithiau.
'I'ros y byd i gyd mae gwyddonwyr cydwybodol yn ceisio ein rhybuddio 0
heryglon yr economi Blwtoniwm ond mae llywodraeth y cyfalafwyr yng
n&,vlcdydd Prydain, dan arweiniad y 'Plwtoniwm blonde' yn gyrru ymlaen yn
gibddall i gynhyrchu mwy 0 arfau ae atomfeydd niwcliar. Maent yn cau'r
pylJau glo a'r pwerdai g10 yn y De ac yn paratoi'o gyfrinachol i ddefnyddio tir
Gwynedd i gladdu sbwriel Plwtoniwm a chodi atomfeydd peryclach. Mrs
Thatcher, fach, mae mwy a mwy 0 bob I yn dod iweld drwy'r drefn; fe ddaw
d)'dd, dim ond gobeithio y daw cyn i chi a'eh Plwtoniwm ein difctha i gyd.

ar y llailh lod clwb Llanbens - 0 fro
'Eco'r Wyddla' - wedi chuiarae 12
gem yn y gynghrai" ac heb golli'r un
hyd yn hyn. Ond wrth gwrs, lel mae';
golygydd hum yn duieud, bob tro mae
Llanberis yn curo "gemau hauidd'
ydyn: i gyd.
Daf:Ydd Evans, cyrnerwch gyngor yn
garedJg, a rhodduxn glod i'r ddau dim
sydd yn y fro, pan yn eu haeddu. Yn
hylrach na rhoi eich pres ar Lanbens i
guro'r gynghrair, rhowch eich Ibiro'
arnynl uieuhiau.
Cetsiuxh fod yn oiygydd ac nid yn
(supporter' .

CASETlAU SYCHARTH

2. Nofel yn seiliedig ar un o'r
c h w e d l s u neu ramantau
Yng
nghanol
y
mar
0
fiwsig
sydd
RHIF 44 IONAWR 1980
Cymraeg yn null Susan Cooper
bran, a'n boddi y dyddiau yma,
mae n dda cofio nad canu ydy neu Alan Garner, ar gyfer plant
Argnffwyd g.n ~
GwyMdd
11-15 oed. Beirniad: Branwen
N.ntP.ris
popeth hyd yn oed yng Ngwlad y
Jarvis, Gwobr £ 125.
Ganl
3. Unrhvw Iyfr, neu gyfuniad 0
CyhotKJdwyd ",de chymorth
Y mae.. gennym, fel Cymry,
Iyfryn a deunydd dysgu, ar gyfer
CymtJ.itMs Gttlfyddyd.u
g~ustat emau hefyd a chyflwyno
plant, na ellir eu benton i unrhyw
GogllJdd Cymru
Cejnogwr pil-droed bro'r Eco.
s i a r a d wv r Cymru,
mewn
un arall 0 gystadlaethau 1979-80.
sgy~siau
a phregethau,
Rhaid i'r gwaith fod yn gyfryw fel 1-::;;;;::;;;;::;;;;::;;;;===::;;;;::;;;;==
d a r lt th o e d d a dramodau
.
' bo modd ei gyhoeddi. Beirniad:
adroddledau a darlleniadau 0
SWYDDOGION
I Iyfrau ydyd bwriad CASETIAU W, Carol Hughes. Gwobr: i fyny
at £100 yn 61natur y gwaith.
A GOHEBWYR
SYCHARTH.
Bydd Ilawer 0 blant y fro yn
Dylid
anfon
y
teipysgrifau
GOl VQVOD NEWVODION
CYFF·
Cyfrifwn bob math 0 ddefnydd
heidlo i Theatr Gwynedd Bangor
erbyn
Mai
31,
1980
at:
Y
R EDtNOL:
Twrog Jonel, 23 GI.n·
syln. ddiddorol a difyr i glustiau'r
eleni eto i weld Pantomeim
ffynnon, Llenrug (C'fon 4(51)
Cyfarwyddwr
Addysg,
Swyddfa
wenn yn faes inni a bwriadwn
Thaetr Cymru. Ond wyddoch chi
GOL VGYDD ERTHYGLAU:
Arwel
gyflwyno'r siaradwyr hynny y Addysg Gwynedd, Heol y Castell, mai merch
0 fro'r
Eco
Jones, Gwin·Y·Wawr, Llanr!J9 (e'fon
Caernarfon.
mae'n
hawdd
i
wrando
arnyn
ysgrifennodd y sgript sylfaenol1
3719)
Mae cystadlaethau cyffelyb
nhw, ta beth y byddan nhw'n
Ysgrifennwyd sgript sylfaenol
GOL VGYDO
NEWVDO'ON:
Tony
gan rei siroedd eraill hefyd yn
sgwrsio
amdano.
Bydd
y
y pantomeim gan enw newydd.
Elliott,
Crud y Wawr, 8ryneglWVI.
ogystal chystadleuaeth nofel y
casetiau'n
para
am
awr
i
awr
a
Daw Ann Uwyd Elis Jones 0
Penlsarwaun.
Cyd-bwyllgor Addysg. Gellir caeJ lanrug, gweithia gyda Mudlad
hanner
yr
un
ond
er
hynny
fe'u
GOL YGYDD CHWARAEON:
Oafydd
y many/ion /Iawn 0 anfon at Yr
cynigir
am
y
pris
arierol,
sef
Vsgolion Meithrin, ac mae'n
E /ans, Sycherth, Penlurweun.
Ysgrifennydd,
Cyd-Bwyl/gor
£3.95.
ferch i'r diweddar Huw Lloyd
TREFNYDD
NEWVODION
Addysg Cymru, 245 Western
Dyma'r pump casst cyntaf:
Edwards. Mae 'Mwstwr yn y
YSGOLION:
Iwan Lloyd William.
1. IDWAL JONES. Pregeth ar Avenue, Caerdydd.
Bryn Idril. Llanberil (Llanberl' 515)
elwstwr' yn seiliedig ar y ddrama
Mae
yma
ddigon
0 waith i tu
weithredoedd
Duw. Sgyrsiau:
a enillodd iddi wobr Cymdeithas
DYDDIADUR
Y MIS: Miss Jane
mawr
0 sgrifenwyr - a digon 0
Morris, Blodwel, 001 Elldir, Llanberil
Cofio hen ffrind. Bwganod. Tric
Theatr Cymru yn Eisteddfod
fylchau
i'w
Ilenwi.
Hai
ati
felly!
(llanberl.220)
Satan,
Genedlaethol
Caernarfon.
Yn gywir iawn,
ROBIN WILLIAMS. Yn dynwared
FFOTOGRAFFWVR:
Ifan
Parry
Derbyniodd
yr awdures
a'r
Dafydd Orwig
Mc"wel, Ceunant. (Waurtf'awr 321)
rhai 0 wyr adnabyddus ddae a
ddrama glod uehel y beirniaid
(Cadeirydd
Panel
Llyfrau
G.vyndaf Jones, 60 Glanffynnon, Llan·
heddiw.
Wilbert Lloyd Roberts, am ei bod
Cymraeg
f:.Jg (C'fon 4669)
3. IDWAL JONES. Pregeth 'Twm
yn "ymarferol
a Ilawn
TREFNVDD
HYS8VSEB'ON:
John
Awdurdod Addysg Gwynedd)
Bach'.
Sgwrs
am
Yr
Hoelion
dychymyg"
a defnyddiai'r
8oberts, Bedw Gwynlon, Llanrug.
Cilcafan Ilwyfan ac adnoddau theatrig yn
Wyth.
TREFNYDO
GWERTHCANT:
Ian
5 Stad Coetmor, effeithiol a diddorol. Ni chollir yr
4. ROBIN WILLIAMS.
Dwy
Pierce, Swyn.yr.Awel,
Llanrug (CaarBethesda elfennau hyn yn yr addasiad, a
bregeth.
narfon 3776).
Bangor.
5. JOHN ALUN ROBERTS.
r R VSORYOO: Gwyn Oliver Jones
chyda seiniau ae effeithiau
58 Pentre Helen, Oeiniolen.
•
Hiwmor y Chwarelwyr.
arbennig sy'n gysylltiedig i'r
Annwyl Olygydd,
TAEFNYDD GWERTHIANT
POST ;
Bydd rhagar yn dilyn ar fyrder,
gofod bydd 'Mwstwr
yn y
H offwn gyfeirio at eich Golygydd
Mrs. M. Evans, "Lroc", Llanrug.
gan gynnwys
darlleniadau
Clwstwr yn bantomeim Iliwgar a
Chwaraeon, Dafydd Evans a charwn Ilawn digwydd.
(C'fon 3227)
dramatig i blant, megis 0 Lyfrau'r
. gael addysg ddaearyddol' er mwyn
~do
GOHEBWYR
PENTRE"FI:
Oyms'r
Llewod.
Iddo sylweddoli fod Llanberis ym mro 1"=============
bob I i gysylltu '& nhw yn eich ardaloedd
Casetiau Sycharth,
IEco'r Wyddfa', ynghyd d Llanrug.
BETHEL:
Geraint
Elis, Sycharth.
Tan-y-graig,
Mae ceftlogwyr clwb pel-droed
(Portdinorwic 726)
Llanrwst,
Pedwar lIyfr newydd a ddaeth i
BETWS GARMON' Mrs. Brenda Jones,
l:lanberis
wedi
bod
yn
amyneddgar
Gwynedd.
Bryn Tegld (Weunfawr 294)
lawn )ttl prynu'r Eco', ac yn darllen law y golygydd cyn y Nadolig
yma.
BRYNREFAIL
0 G.Ellis, Gwelldfe.
erthyglau'r golygydd «(eoch a gwyn"
Annwy/ O/ygydd,
Br..,ortf,n (Pedam 223)
'Oatod Cwlwm ac Ysgirfau Eraill'
yma.
Fely
gofynnodd
gohebydd
Ueoly
CEtJNANT' Ifan Parry. Morwel (Waun·
Hoffwn
drwy gyfrwng
eich 'Cymro', 'IBeth fydd gan Dafydd
- Edward Jones. Pris: £1.25.
fawr 321)
colofnau
dynnu
sy/w
at Evans i'w ysgrife1znu amdano os bydd 'Oyfalu ac Ysgrifau Eraill' CWM·Y -GLO: Mr. Oafydd Price.
gystadlaethau //yfrau Cymraeg eamau bro'r (Eco' yn colla?" Os mal Mathonwy Hughes, Pris: £1.50
Ty Capel, Cwm-y.glo. (Llanberis 550)
Pwyllgor Addysg Gwynedd am al~biad Dafydd Evans ydyw'r erlhygl, Creifion' - Mathonwy Hughes DE INIOLEN: Mtirion Jon .. , Min.fon
1979-80:
Clwt·v.oont. (Llanberi. 452).
pie mae' n cyfeirio aI, ac yn cemo noda Pris: £1.50
1. Llyfrau darllen yn cynnwys
Y tri uchod wedi eu cyhoeddi
OJNORWIG:
O.R.Wiliiams,
2 Bro
rhesymau pam fod clwb p€l-droed
Elidlr (Llanberls 671)
gwybodaeth
fathemategol
gan Lyfrau'r Faner, y Bala.
Llanrug
.yn
aflwyddiannus
y
tymor
LLANBERIS'
Mrs. Sian Thomas,
Dyn y Mynci - Wil Sam. Pris £1.40
ddiddorol ar gyfer plant 8-11
hwn,
nad
oes
raad
eymryd
hanner
Foeles, Strvd Ntwton (Llanberil 220)
Oherwydd diffyg gatod ni
oed. Beirniad: Dafydd Morris
tudalen
a
chwilao
am
resymau,
'does
NANT PERIS:T.J. Roberts, Lly. Awe.
allwn ond nodi'r lIyfrau uchod
Jones. Gwobr: £100.
L LANRUG: Mrs. Elrly, Pierce, Swvn
yna ond un rheswm, - colla maenl.
yr Awel, Llanrug. (C'fon 3776)
Tybed a fuasai'n
weddus i'r cyn y Nadolig,
PEN ISAAWAUN:
Leslie
ul'Mn ,
golygydd IIwn ,odd; ychydig 0 bwyslois
Y Trefnydd Hysbyscbion

YPANTOMEIM

a

LLYFRAU

I

j

Llygad yr Haul, (Llanberls 533)
TAN Y COeD: Miss Megan Humph·
reys, 4 Till Tan y Coed (W'fswr 355'
TREFNYOD
PLYGU:
Gwyndaf
~ughes, 20 Glanffynnon, Llanrug.
TREFNVOO
BUSNES:
Goronwy
Hughes,
Eithinog,
14 Afon Rhos,
LJanrug,

Y RHlFYN NESAF
Allan:
IONAWR 31
Deunydd i law
y Golygyddion pertbnasol
IONAWR 23

2

Peidiwch da chi A'n condemnio
fel bwrdd golygyddol
Eco'r
Wyddfa am gynnwys cymaint 0
hysbyseblon yn y ddau rifyn yma
cyn y Nadolig. Wyddoch chi heb gefnogaeth
gw~r
a
gwragedd busnesau'r fro - ni
fyddai pris yr Eco'n ddwbl yr hyn
ydio! Mae ein dyled i'r cyfeillion
hyn Y.nfawr. Mae gan bob papur
bro el ffordd ei hun 0 godi arian i
gynnal y costau cynhyrchu. Vn
syml iawn -ffordd Eco'r Wyddfa
yw cael pentwr 0 hysbysebion
tua'r Nadolig. V gwr sydd wadi
treulio ollau maith yn casglu a
Ilunio'r hysbysebion yw John
Roberts,
Bedw
Gwynion,
llanrug.
Os byddwch angen
cysylltu ag 0 rywdro ei rif ff6n yw
Caemarfon 5605.

FFORDD CAERNARFON
Y FEllNHELI
Ff6n: Y Fetinhell 670882

John

Robert.,

Trefnydd

Hysbysebion Eco'r Wyddfa.

Perchennog

: J. E=vans

pnM.-y Uoyd

U NOEB Y MAMAU - Cynhaliwyd
gwasanaeth
Ca rolau
U ndeb y
Mamau yn ysgol Cwm-y-glo 0 dan
arweiniad y rheithor. Miss Ceridwen
Hughes
oedd
yr organydd.
Oarllenwyd y llithoedd gan Mrs J.E.
Watkins.
Oolwen.
Mrs. Orritt.
Moranedd.
Mrs
H. Roberts,
Bodgwynedd, Mrs D.G. Williams y
Rheithordy
a chan y rheithor.
Cyhoeddwyd y carolau gan Mrs T.
Owen, Isfryn. Darparwyd y te a'r
lIuniaeth gan Mrs J.E. Watkins a Mrs
Chick a diolchwyd iddynt gan Mrs
Owen. Isfryn a Mrs Higgins, Bron
Eryri.
GWASANAETHAU'R
NADOllG Bydd pasiant y plant nos Sui,
Rhagfyr23 am 6.00 pm a bydd
gweinyddiad o'r Cymun Bendigaid ar
fore dydd Nadolig am 9 00 am, yn
Eglwys Sant Gabriel.
MERCHED Y WAWR - Mr Derek Rees
o Gaernarfon oedd y gwr gwadd yng
nghyfarfod Tachwedd o'r gangen
leal. Ei destun oedd 'Trin Gwallt', a
Miss Ruth Manon Jones, Meillionen,
oedd y ferch ieuanc Iwcus a gafodd ei
dewis yn fodel iddo.
Cadeirydd y noson oedd Mrs
Hannah Jones, Tawal Lan, a'r
gwestwragedd oedd Mrs M. Chick.
Mairlys, a Mrs K. Watkins, Oolwen.
Hwy hefyd roddodd wobr y raffl a
enillwyd gan Miss Mat Pritchard.
Pleser oedd cael croesawu tair
aelod newydd i'n plith. sef Mrs Jean
Hughes, Mrs Hilda Orritt a Mrs
Gwyneth Roberts.
Diolchwyd
i Mr Rees, a'r
gwestwragedd gan Miss E. Hughes.
Tan-y-graig.
Yn ystod y cyfa rfod eafwyd
adroddiad
manwl o'r Pwyllgor
Cenedlaethol
a gynhaliwyd
yn
Aberystwyth yn ddiweddar.
SWPER NADOLIG - Nos Sadwrn,
Rhagfyr 8, aeth aelodau'r gangen a'u
cyfeillion . Bias Maenan yn Nyffryn
Conwy i ginio Nadolig. Yr oedd yn
hyfryd 0 beth cael cinio mewn
awyrgylch mor gWbl Gymrelg, a
mwynhau
Noson
Lawen
draddodiadol.
Fe ddiolchodd
y
lIywydd. Miss Lowri Prys Williams i
Mrs Iris Rowlands a Miss Mair
Rowlands am eu trafferth yn trefnu
noson mor bleserus ar ein cyfer.
Mae yn dda gennym
gael
croesawu Mrs Glenys Pritchard. Bryn
Gwynedd adref ar 01 ysbaid yn yr
ysbyty. Hefyd croeso yn 01 i Mrs
Margaret Williams, Nant Forgan ar 01
ei damwain yn ddiweddar
Cynhelir y cyfarfod nesaf o'r
gangen yn yr ysgol gynradd ar yr 160
lonawr gyda Mrs Rhiannon James
Jones yn rhoi sgwrs ar 'Wyddor T9'·
YR URDD - Adran Cwm-y-glo a
Brynrefail.
Mwynhaodd
y plant
'Ddawnsio Gwerin' yng nghwmni
difyr Mr Len Jones, Penisarwaun.
Credir bod y rhieni wedi mwynhau'r
dawsnio cystal A'r plant.
Cynhaliwyd pwyllgor o'r Urdd i
drefnu rhaglen erbyn y tymor nesat.
Ar lonawr 10 bydd y Trefnydd, Mr
Dafydd Owen yn dangos ail ran y
ffilm ar weithgaredd yr Urdd. Yna
bydd rhaglen armywiol gan gynnwys
Oisgo i aelodau'r Urdd yn y pentref.
Penodwyd Mr G. Hefin Jones i
gynrychioli'r
Urdd ar Bwyllgor y
Ganolfan.
NaSON GOFFI - Cynhaliwyd
y
Noson yn yr ysgol er budd clwb
p~l-droed
Cwm-y-glo,
nos Lun.
Rhagfyr 10. Cafwyd elw 0 (156.000.
Oiolchwn yn fawr iawn i bawb a
weithiodd mor gaeld i wneud y
noson mor IIwyddiannus a hefyd i
drigolion a phlant y pentref am eu
cefnogaeth
hael. Fe enillwyd
gwobrwyon y raffl gan: Beic: Elwyn
Evans, Pant Buarth. Brynrefail. Boes

o nwyddau: Mair Griffith, Fferm
Treborth, Bangor. Potel 0 Gin:
Russell Rowlands,
Aallt Goch,
Cwm-y-glo. Cas Gobennydd: Eifion
Jones, Hafodty, Cwm-y-glo. Boes
siocled:
Frank Kennedy,
Clwb
Ceidwadol, Caernarfon. Tun Bisgedi:
1. Alison Jones, Arosfa, Fron Gader,
Cwm-y-glo, 2. Gary Jones, Cae Coch,
Brynrefai I. Panda: Ann 0 ffatti Glyn,
Llanberis. Enwi'r tedi: Diolch i Miss
Owen, Fron Heulog am roi enw
'Rashws'
a r n o - chafodd
neb
mohono yn gywir, ond fe'i tynnwyd
ar raftl ae fe'i henillwyd gan Gethin
Jones, Min-y-don, Cwm-y-glo. 5g0r
uchaf wrth daflu cylchoedd: Fe aeth
dau ~ hi - Dewi Morris, Merddyn,
Ceunant a Neil Rowlands, Glanrafon,
Cwm-y-glo. Teisen mewn cae: Mrs
M.E. Hughes,
Craig
y Don.
Cwm-y-glo. Faint 0 Nionod Picl:
Dafydd
Price,
Tan y Graig.
Cwm-y-glo. Bocs 'Pince's Almonds':
Dylan Morris. New St. Cwm-y-glo, 2.
Barry
Hughes,
10 Dolafon,
Cwm-y-glo.
P~l-DROED - Cwpan Ferodo 0 dan
15 - 5adwrn 1 Rhagfyr. Mountain
Rangers 5: Cwm-y-glo 3. Sgoriwyd
gan Oilwyn Morris (2) a Nigel Orritt.
Sadwrn 8 0 Ragfyr. Cwm-y-glo 4:
Mountain Rangers 5. Wyn Sinclair,
Dilwyn Morris, Kevin Wyn Owen a
Nigel Orritt yn rhwydo dros Cwm.
PWYlLGOR CARNIFAL - Nos lau.
Rhagfyr 6, cynhaliwyd
Pwyllgor
Carnifal. Fe benderfynwyd cynnal
Carnifal yn ystod yr haf - 0 bosib y
bydd Y gweithgareddau yn cael eu
cynnal 0 amgylch yr ysgol.
Yn ystod y ddwy flynedd diwethaf
fe roddwyd
swm 0 £2000.000
ddwywaith
tuag at gyfraniad
Cwm-y-glo i addasu'r ganolfan
Eleni y mae'r pwyllgor carnifal am
roddi (100 i gronfa Pvvyllgor Rheoh y
Ganolfan, a £25 yr un i Eglwys St
Gabriel a chapel Tabernacl.
Fe fydd y Pwyllgor nesaf nos lau.
lonawr 3, yn yr ysgol am hanner awr
wedi salth. pryd y bydd croeso i'r
aelodau newydd ymuno.
'Roedd Lloyd a Tom'n pendroni,
A dwrdio'n ddigon dig.
Sut clown ni ddrws y popty
I flasu'r tamaid cig?
Er gwaethaf eu hymge;sion,
Dim bachu wnii y clo;
'Roedd rhald cael rhywun yno,
Ond - neb 0 Gwm-y·glo.
Daeth John - Hen gelfi heibio
A chlep i'r drws 8r gau;
Yr .teb syml ydoedd
Dim deall 'roedd y ddau.
Y Fran Ddu

B.l.M.

Ffiniau'r
GWAU HOSANAU
Dois ar draws beimiadaeth ar wau hosanau mewn cystadJeuaeth yn
Eisteddfod Welsleaid Blaenau Ffestiniog Mai 1896. Enw'r beirniad oedd
Jacob Jones, Ffatrwr, Tanygrisiau. Y mae'r feirniadaeth werth ei chadw gan
fod cystadJeuaeth gwau hosanau cartref wedi mynd o'r ffasiwn. Y mae'r nifer
a gystadlodd a'r ffugenwau yn tystio i ddiwydrwydd a medr merched yr hen

oes. Dyma'r feirniadaeth:
C'Daetb
j'm
llaw
bed war
par-ar-bymtbeg
yo dwyo yr eowau
Robert Unicoro Terrace. julia Lisabela;
Mair Manod; Esyllt Meirion; Dorcas;
Gwen. Un yo dechrau; Peidiwch a
dychryn; Ceridwen; Gweofron No 4; Un
o Ferched y Brythoo; Owyoyd; 0lweo;
Dorcas; Mair; Harriet; Ethel; Ceridwen;
Cymraes No 19.
"Mae
hosaoau
Robert
Unicoro
Terrace; Iuha Lisabella; Mair Manod;
Esyllt Meirion; Dorcas a Gwen rby
fychain i'w hanfoo i gystadleuaeth i ddyn,
am Dad ydyot yn ffitio neb ond y dynion
lleiaf neu blant go fawr.
Mae'r holl hosanau yo dangos medr a
gallu, a heb wenieithio ineb maent yo un
o'r lotiau gorau at ei gilydd y buorn yn eu
ehwilio erioed , ac eto mae da, gwell agora
yn bod gyda hosanau fel pethau eraill,
Gan Codbeirniadaeth wedi ei hysgrlfennu
gyda phob par, ni wnaf ond dweud mai
Cymraes No 19 ydyw yr orau. Bydd yr
holl bosanau i'w cael gan yrysgrifenoydd.
Mae'r enw arnynt wedi ei roddi y tu allan
i'r papur, a'r cwbl wedi eu lapio yn barod
i'w perchnogion.
Cymraes No 19
I(

Meddai Iacob Iones ar hon: "Eieh dyW'ad
ucbel 0 36 ar y gweill, sef 144 0 bv.'ythau a
gweuad clos a'i chadw yn llungar (slap cia)
a gadwodd eich pen i fyoy y tro hwn. Yr
oedd Ethel a Cheridwen ar elch sodJau, a
dihangfa gyfyng a gawsoch. Er mor dda
oedd y Ueill i gyd yr wyf yn Slcr yo fy
meddwl mai chwi sydd wedi dangos y
galJu m'9.'Yaf j gymryd poen i wneud par
da, ae felly yn dyfarnu y wobr heb
betrusder i Cymraes No 19."
Ceridwen
Dvma'r
felrnladaeth
1
•
.. AnamJ y byddaf yn gweled
hWIL Yn dda yn ei ddefoydd
siapio. Yr wyfyn lecio ei ribs

Cerld\lf'eo:
cystal par a
a'i weu a'i
yn well na'r

un arall. Yr wug beth y mae Cymraes yn
rhagori arnoch ydyw, mac wedi dylifo 36
ar bob gwiallen ilai 0 le 0 banner modfedd
nag yr ydyeh chwi wedi gwoeud, sef
dylifo 35 ar 4 gwiallen, ae Ie ddylai llafur
gael ei gydnabod gyda gweill fel pethau
eraill. Mac'n wir ddrwg genoyf na buasai
ail wobr i chwi. Ewch ymlaen: rud peth
hawdd ydyw eicb gorchfygu. JJ
Ethel
"Dyrna bar na wehr ci gysial ond yn
anaml iawn. Edafedd da, gweuad clos,
siapio da iawn. Yr unig beth sydd yn troi y
fantolo blaid Cymraes No 19 ydyw ei bod
wedi dylifo 3 pwyth ar bob gwiallen i'r un
faint 0 le yn ychwaoeg n.a chwi."

Mair
"Mae gennych bar da Buaswn yo
cynnig i chwi weu oel bob dau 0 detha a
dau chwithig yn lie rri chwarter nel, a
dyJifo dau bwyth ar bob gwiallen yn
ychwaneg, a gwneud y groth fodfedd yo is
i lawr. Mae'r sawdl wedi ei woeud yn dcia
iawn."
Dorcas 79 oed
"Par 0 wead clws a gwastad. Siapio da
iawn. G\\'elais rai yn gweu yo gloslaeh nag
ydych wedi gweu hwn. Buaswn yn fodlon
i chwi gael y wobr oni bae eich bod wedi
colli pwythau yo uo hosan."
Dorcas
"Par clws ond ei fod rhy fychan. j\i.ae'r
groth yn isel. Buasa! vn well ychydig yn
uwch. Mae'r edaiedd yn dda a'r sawdl yn
dda lawn. Mae'r {Toed yn well na'r goes."
Eisteddfod yr leir
Bu eystadleuaetb i ieir yn Silverton
Dyfneint ryw gan mJyoedd yn 01. Y gamp
oedd am y gorau glegar. Ymge1Siodd
chwceh. Bu'r ieir yn clegar ar eu gorau
nes byddaru pawb. Dyfarn\\'yd y wobr
gynta( j'r iar a fedroad slegar hanner cant
o weilhiau mewo chwarter awr.

NADOLIG LLAWEN
A

BLWYDDYN

NEWYDD DDA

i holl ddarllenwyr yr ECO

DIOLCH
Diolcb i'r canlynol am eu rhodd
tuOil at gyunal costau cynhyrchu'r
Eco.
£1 Mr a Mrs G. Jones, 24
Cremlyn, Bethel.
£lDi-enw;
Mr.
W.J. Jones,
Prestatyn, Clwyd; Mr Moi Parry,

BRYSIWCH I GAEL EICH

Peterborough, Canada.
£3 - Ol-enw, Deiniolen; £2 - UI-cnw.
Deiniolen

YN SlOP

3

Nadohg Llawen a Blwyddvn
Newydd Oda oddi wrth

avell
Roberts

CYFARCHION
NADOLIG

NADOLIG LLAWEN
A
BLWVDDVN NEWYDD DDA
wr1h

CIGYDD
LONDON HOUSE

o
L NRU

LLANRUG

SNOWDON STORES
PONTRHYTHALL T
lLANRUG

Ffon: Caernarfon 3574

PEN CIGYDD Y FRO!
Yr Wyn lIeol mwyaf blasus
Selsig cartref, cigoedd
parod i'w bwyta.
Archebion ar gyfer
y rhewgist

Fton: Caernarfon 4472

PAPURAU NEWYDD
A
BWYDYDD

MYNNWCH Y GORAU
A OEWCH ATOM Nil

CYFARCHION V TYMOR

CYFARCHION Y TYMOR
A
DYMUNIADAU GORAU AM 1980
oddiwrth

ODDIWRTH

NEIL, IRIS a TONY

PontrhythalH
Llan

DYNION GLO A CHLUDWYR
LLANRUG
FfOn; CAERNARFON

2125 a 5043
Mi'ch cadwn ni chi'n gynnes dros yr Wyl'

SGLODION MWYAF BLASUS Y FRO!

NGdoli LIGUlen

B

"
He
Dda
oddi wrth
STUART & JANET
DAVID, MARK, TONY & NIGEL

Ffbn: CAERNARFON 3056

YR ARBENIGWYR AR ATGYWEIRIO MECANYDDOL
A THRWSIO WEDI DAMWAIN.
GWASANAETH 24 AWR - GORSAF M.D.T
4

COFIWCH FOD YMA BRESANT NADOLIG

I BAWB-

Dillad Dynion, Merched a Phlant, Teganau, Slipars,
Blancedi, Llyfrau, Catpedi, Bwydydd a Diodydd

- RHYWBETH I BA WB!

Ffon: CAERNARFON

2937

FE'CH SICRHAWN CHI
Y CEWCH EIN GWASANAETH
SIRIOl

A'R BARGEINION

ARFEROL TRWY GYDOL
1980

•

1
Mae
DAVID a CAROL
tenantiaid newydd

GWESTY'R
RHYTHALLT
Llanrug
yn dymuno
Nadolig Llawen a

Blwyddyn Newydd Dda
i gwsmeriaid hen

NADOllG

llAWEN

NADOLIG

A
BLWYDDYN

NEWYDD DDA

i'n cwsmeriaid a'n cyfeillion 011
oddi wrth
deulu

SlOP a
RDV
GROESLON MARC
LLAN

(fihangel-yn-y-g)

RUG

a newydd

a

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i holl ddarllenwyr Eco'r Wyddfa

Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

oddi wrth
Peter a Muriel
GWESTY

Llanrug
Diolch yn fawr am

eich cefnogaeth trwy
8ydd yr estyniad newydd
vn barod cyn bo hirl

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Oda
oddi wrth bawb yn

SlOP
ORIN GWALLT

BERYL a GWEN

The Butchery
BRYN AFON
LLANRUG
Ffon: Caemarfon 3188

F fan: Caernarfon 2422

A
BLWYDDYN NEWYDD
DDA

gydol y flwyddyn

Ffon: CAE RNAR FON 2445

Nadolig llaW8n

lLAWEN

ALWYN
WILLIAMS
FFORDD YR ORSAF

LLANRUG
Ff,) Caernarfon 2023

s

Cyfarchion y Tymor
oddi wrth

CYFARCHION
NADOLIG

Cyfarchion y Tymor
odd; wrth bawb yn

W.J.GRIFFITH

STORFA

PLYMAR
A GOSODWR
GWRES CANOLOG

o
LANRUG

PANT TIRION, LLANRUG

.&

Ffon: Ceernsrton 3248

GOSODWR SWYDDOGOL
SYSTEMAU
GWRESOGI OLEW

Sgwar

Llanrug

GWRES BP
Aelod o'r National
Association
of
Plumbing and Meeh-

Caernarfon 2790

an iCII

Dewis hael
o fwydydd, lIysiau
a diodydd
ar gyfer y Nadolig

S.rvice,
Contract on.

Dymuna

Dim un daSt)rhy fychan,
Dim un dasgrhy fawr.

Simneiau glan am bris rhesymol gan

a
LLANRUG
Ffon Caernarfon

4426

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
i chwi all

GEL
YMDDIRIED
YN

4 PLAS TIRION TERRACE,
LLANRUG
Defnyddir
Cyfarchion v Tymor i chwi oil!
peiriant sugno i lsnhsu
Ffon: Caernarfon 4781

ILV J
ES
Monumental Works
L NRUG
,.

FFON:
CAERNARFON 2898
Gwaith Coffaol 0 bob math
mewn Ilechi a gwenithfaen gan
grefftwyr Ileol
NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA
i holl ddarllenwyr
Eco'r Wyddfa

Am bresant Nadolig sy'n para trwy
gydol y flwyddyn dowch i weld ein

•

amgelr
ac
law rhagorol

Ceginau, Ladylove a Flair; Baddonau (stoe anferth);
Gratiau (am brisiau gostyngol); Paent; Papur Papuro;
Cushionfloor a Drysau 'Spaeesaver' Marlev
ae A"Ih.n1on Adeiladu - tywod, sment, landeri, ffitiadau
plymio
ae ati a Chymorthion D.I.Y.

instanley

•

HOME IMPROVEMENT CENTRE

FFORDD ORSAFLLANRUG
YA

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA
I HOLL DDARLLENWYR ECO'R WYDDFA
6

•

Parry wedi au hethol i wasanaathu ar
y pwyllgor.

DEIN
LLVJYDDIANT - Daeth Alwena Bryn
Morris, Cetn Coch yn gyntaf yn
Eisteddfod Dyffryn Ogwen ac yn ail
yn Eisteddfod
Llanaelhaearn
ar
ganu'r piano yn ddiweddar.
Llongyfarchiadau it; Alwena.
Dymuna Alwena ddiolch yn fawr
j'w hathro eerdd, set Mr Griffith, Caer
Bythod.
PLAID CYMRU - Cynhaliwyd
cyfarfod 0 bwyllgor y gangen yn
Ystafell y Seindorf nos Lun, Rhagfyr
10, pryd y penderfynwyd rhoi rhodd
o £15 i Gymdeithas Tai Gwynedd
tuag at adnewyddu 8 Tai Gweledta,
eartref H R. Jones. un 0 sylfaenwyr y
Blaid.
Enillwyr Clwb Cant mis Rhagfyr
(sylwch ar y eysylltiad teuluol rhwng
yr enillwyr) - £50 - rhif 27, Mr
lorwerth Roberts, 8 Hafod Olau; £25:
rhif28 Mrs Let Roberts, 8 Hafod Olau;
£10: rhif 91, Mrs Annie Williams.
Isfryn; rhif 138, Tommy Parry, Bro
Dawel; rhif 35, Idwal Jones, Ty Capel
Libanus; £5: rhif 55, Betty Hughes,
Cryngae; rhif 40, Irfon Morris, 1 Tai
Dinorwig; rhif 72, Katie Jones, 3 Tai
Gweledfa; rhif 73, leuan Morris, 92
Pentre Helen.
LLONGYFARCHIADAU - i Ian Peter
Williams, 10 Tai Marian ar Iwyddo yn
ei arholiad piano gradd 5 (Ysgol
Gerdd Frenhinol). Disgybl 1 Mr G.
Peleg Williams, Caernarfon ydyw.
DIOLCH - Dymuna Mrs Nancy
Marian Williams, 10 Tai Marian
ddiolch i'r eyfeillion a fu'n garedlg
wrthi yn ystod ei harhosiad yn
ddiweddar yn ysbytai Mon ae Arfon a
Clatterbridge, i'r meddygon a nyrsus
yn y ddau ysbyty. ac hefyd i'r teulu.
ffrindlau a chymdogion am yr holl
gardiau,
blodau a rhoddion
a
dderbyniodd, ac hefyd i bawb a fu yn
ymweld a hi. Mae hi'n diolch i bawb
am fod mor ffyddlon iddl.
MARW - Dydd Mawrth, Rhafyr 4
wedi cystudd maith, bu farw Mrs
Margaret Taylor yn ei ehartref,
Gerlan, Clwt-v-bont. Cynhaliwyd y
gwasanaeth angladdol yng nghapel
Ysgoldy gyda'r Parch. Stanley H.
Williams yn gwasanaethu. Mr John
Griffith
oedd wrth yr organ.
Rhoddwyd gweddillion Mrs Taylor i
orffwys
ym mynwent
Macpela.
Dymune'r
teulu
gydnabod
yn
ddiolchgar
bob
arwydd
0
gydymdeimlad a estynnwyd iddynt
yn eu profedigaeth. Dymunir diolch
yn arbennig i Or. D. Hughes am ei
ffyddlondeb a Mrs Dilys Thomas am
ei gofal cariadus am Mrs Taylor.

Y GYMDEITHAS UNDEBOL - Nos
Fawrth, Rhagfyr 4. cafwyd sgwrs
ddiddorol iawn gan Mr R. Gwynn
Davies, Waunfawr yn ymwneud a'i
waith
tros
y blynyddoedd.
Llywyddwyd y eyfarfod gan Mr D.
Glynne Owen 8 thalwyd diolch i Mr
Davies gan Mrs Inigo Jones a Mr T.W.
Thomas. Edryehwn ymlaen am
ymweld
Chymdeithas y Waunfawr
lonawr 14. Cynhelir cyfarfod ar
lonawr 15 - Holi ac Ateb gydag
aelodau Cymdeithas Llanrug. Ar
lonawr 29 Mr W. Vaughan Jones,
Pontllyfni fydd yn ein diddori gyda
ffilm a hanes ei daith i Taiwan.
DIOLCH - Cynhaliwyd Noson Goffi
yn Festri Pontrhythallt nos Wener,
Tachwedd 24 er budd yr Eglwys.
Dymuna
chwiorydd
yr Eglwys
ddlolch yn gynnes iawn i bawb a
gyfrannodd mewn unrhyw todd tuag
at Yr Achos.
YN GWELLA-Da deallfod MrsAnnie
Parry, Tai Bryn Coch vn gwe"a ar 01 yr
anffawd ddaeth i'w rhan a dorri ai
braich, wedi codwm ar y ffordd.
Y SEINDORF - Ar Ragfyr 1 'roedd y
Seindorf ym Mhw"heli yn arwain
Sion Corn o'r orsaf, drwy'r dref, ac yn
01 i Bon Marche. Byddant yng
Nghaeathro ar yr ugeinfed o'r mis
hwn yn chwarae caroleu 0 amgylch y
Goeden Nadolig ar y sgwAr, ac yng
Nghaernarfon drwy'r dydd, dydd
Sadwrn Rhagfyr 22. Carem gymryd y
eyfle hwn i ddioleh i bawb yn yr ardal,
ac r'r rhai o'r tu allan hefyd, am eu
csfnogaeth drwy gydol y flwyddyn
MERCHED Y WAWR - Parti Nadolig
oedd cyfarfod mis Rhagfyr. Trstnwyd
lIuniaeth ae adloniant gan yr aelodau
eu hunain Cafwyd noson ddifyr iawn
o dan arweiniady "ywydd, Mrs N.
Lovatt
PLAID CYMRU - Nos lau. Rhagfyr 6,
cafwyd noson 0 ddrama dan nawdd
cangen leal Plaid Cymru. Cafwyd
perfformiad
da o'r ddrama,
'Hwyliau'n Codi' gan Theatr Bara
Caws i gynulleidfa werthfawrogol.
Yrnddiheura'r
gangen i aeJodau
Capel Mawr am fynd ar draws eu
Ffair Nadolig ond ni allai'r Cwmni
ddod ar noson arall. Estynnwyd yr
amser dechrau er mwyn i'r bobl gael
mynd i'r Ffair a chael gweld y
ddrama. Mae'r gangen yn falch fod y
Ffair wed I gwneud elw da, a bu j'r
Ddrama gadw ei phsn. Yr amean
ydyw adfer i'r pentre yr arferiad 0
gael drama fer rhan 0 fywyd y
gymdogaeth.
CYMDEITHAS LENYDDOL, Capel
Mawr - Nos lau, Tachwedd 21
cynhaliwyd Noson 0 GAn dan of an
Mrs M. Jones, Ogwen a Mrs J.
DaVies. Plas Gwyn. Cafwyd noson

a

AM DRIP CYFFORDDUS. DIOGEL A RHAD
I BlE BYNNAG Y BO
.

hwyliog ac addysgiadol a phawb vn
eu hwyliau gorau. Balch oeddym 0
gael cwmni Mrs E.Williams, Tremallt
a'i chlywed yn rhoi dau ddatganiad
mor hyfryd. llywyddwyd
gan Mr
Myrddin
Williams,
Penterfyn
a
diolchwyd gan y Parch. W.O. Roberts
a Mr J. Wyn Owen, Llein y Delyn.
BEDYDD - Bore Sui, Rhagtyr 2 yn y
Capel Mawr bedyddiwyd
Delyth
Wyn, merch fach Mr a Mrs Gwynfor
Humphreys, gan y gweinidog y
Parch. W.O. Roberts, Annedd Wen.
CYMDEITHAS CHWIORYDD Capel
Mawr - Nos l au , Rhagfyr
6
cynhaliwyd y Ffair Nadolig flynyddol.
Daeth eefnogaeth deilwng iawn 0
bobl yr ardal vno. a bu prysurdeb
mawr ar y stondinau. Rhoddwyd y
eotti gan Mrs N. Jones, Madryn, Mrs
L, Jones, 5 Rhos Rug, Mrs N
Williams. 10 Glanrnoelvn. Mrs K.
Griffith, 19 Glanmoelyn, Mrs J. Parry,
Morannedd,
Mrs E. Williams,
Trernallt a Mrs D. Jones, Y Fedwen.
Wrth y drws yr oedd Mr J. Williams,
Gweledfa
a Mr J.G
Jones,
Gortfwysfa. Diolehwyd i bawb yn yr
a rda I am eu rh odd ion mewn
nwyddau ac arian gan y lIywydd, Mrs
N. Roberts. Annedd Wen. Gwnaed
elw sylweddol iawn. Diolch yn fawr.
Y GOBEITHLU - Bu tri ehyfarfod.
Dechreuwyd trwy ddefosiwn gan
Wendy Roberts, Nia Lewis, Christine
Jordan, Glenda Roberts, Olwen
Jones a Susan Morris. Dysgwyd
carolau i'r plant gan Mrs Jones,
Ogwen a dangoswyd ffilrmau am Y
Nadolig Cyntaf gan Mrs N. Roberts,
Annedd
Wen. gyda Mr John
Williams, GweJedfa yn cynorthwyo.
Diweddwyd
y eyfariodydd
drwy
weddi dan arweiniad y Parch. W.O.
Roberts.
PRIODAS - Ar Ragfyr 1, yng Nghapel
Glanrhyd priodwyd Mr Eilir Williams,
mab Mr a Mrs Ifor Williams, Gwelfryn
a Miss Anwen Jones, merch Mr a Mrs
R.O. Jones, Ty Capel, Tal-v-sam.
Gweinyddwyd gan y Parch. Ronald
W. Roberts, Deiniolen.
Eln Iiongyfarchiadau
a'n
dymuniadau gorau iddynt
DIOLCH - Dymuna Mr a Mrs Eilir
Williams
ddiolch
yn gynnes
i
berthnasau
a chyfeillion
am y
dymuniadau
da a'r anrheglon
gwerthfawr
a dderbyniasant
ar
achlysur eu priodas

GARMON
YMRYSON
CWN
DEFAID
Cynhaliwyd
y cinio blynyddol
i
aelodau'r pwyllgor yng Nghastell
Cidwm nos Sadwrn, Rhagfyr 1.
Cafwyd nason ragorol gyda 20 wsdl
ymgynnull. Cyflwynwyd cwpanau er
eu IIwyddiant yn yr ymryson a
gynhaliwyd fis Awst diwethaf i Mr
Elwyn Griffith, Cae Sgubor a Miss Pat
McDonald, Waunfawr gan Mrs Val
Davies, Castell Cidwm.

Cyfarchion y tymor
oddi wrth

OSMOND
W. SHAW
Pelriannydd
Radio a Theledu
& Gwasanaeth Awdio

BWLCH UCHAF

DEINIOLEN
Ff{Jn Llanberis 545
Gwasanaeth 'run diwrnod
os ffoniwch
cyn 10 o'r gloch

NADOLIG LlAWEN
A

BLWYDDVN NEWYDD
DDA
Gwsmariaid Hen a Newydd
oddi wrth

SlOP

DELEDU

YMDDIHEURIAD- Yn yr adroddiad ar
weithgareddau'r
gangen 0 Blaid
Cymru yn y rhlfyn diwethaf dylem
fod wedi cyhoeddi mai Mr W.A.
Jones a etholwyd yn ohebydd y wasg
a bod Mr J.W. Griffith, Mr Alcd
Greed, Mr Gwyndaf Hughes a Mr Ifan

FFORDD VR ORSAF
LLANRUG
(Ffon Llanberis 205 min nos)

DYMUNA

WIL a MYRA
PRITCHARD
GWERTHWYR LLEFRITH

NRUG
FFON WAUNFAWR 254
'"

CEFN LLWYD
LLANRUG
(Fton: Waunfawr 353)
NADOLIG LLAWEN
A
BLWYDDYN NEWYDD DDA
I CHwfOLL
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STORI ARSWVD
Gwthiodd ei ffordd i mewn i
goed y Felin Ucha, y lIechi a'r
D. Whiteside Thomas
brigau man yn clecian dan ei
draed. Tagfa 0 ddail, brig au crin,
Bore Sadwrn oedd hi, tua diwedd
lonawr 196.. Cawod ysgafn 0 eira lIechi a phridd oedd yma bellach,
heb fawr ddim 0 olion y gwaith a
wedi hanner cuddio noethni'r
gaeaf a'r barrug yn crensian dan fu yma gynt. Gwyddai Ifan Jones
draed. Cerddai Ifan Jones ar hyd am y man Iwybrau fel cefn ei law.
Fe ddeuai yma bob dechrau
gwely'r
hen lein chwarel.
Rhyfedd fel yr oedd popeth wedi gwanwyn i dorri coed cyll ar
newid mor fuan. 'Doedd dim gyfer ei ffa dringo, a brigau'r
blwyddyn
er pan godwyd y fedw i ddal pys. Dyma'r tro cyntaf
rhelliau a'u cario i ffwrdd, ac yn iddo fentro i lawr yma yn y gaeaf,
awr, roedd yr hen Fam Natur yn ac yr oedd pobman yn edrych yn
braidd.
Dim cwmni
dechrau ennill ei thir yn 61. ddieithr
Ymv .uiai brwyn pigfain o'r eira trydar adar yn brysur yn chwilio
lie gynt bu oel injan yn lIadd pob am gymar i nythu; dim siffrwd
lIygod yn cvrnowta'n yr hen
tyfiant
newydd.
Disgynnodd
lIechi; dim clecian
cerrig o'r cloddiau 0 ddeutu, a domenni
brigau wrth i'r gwiwerod IIwyd
Iledodd
eithin man a drain
neidlo 0 gangen i gangen. Swn
mwyar ar draws yr hen Iwybr.
Roedd y ffos fach a gydredai a'r dim. Distawrwydd. Bron na ellid
lein wedi tagu a man dyfiant a clywed yr eira yn disgyn.
Draw vn y pellter clywodd Ifan
gwely'r hen lein yn fagwrfa i
Jones chwiban lIeddf. Roedd yn
deulu'r
gors
bellach:
gwlybaniaeth yn magu helyg a ei atgoffa 0 rywbeth, ond allai 0
hesg, gwernen a gold y gors. yn ei fyw feddwl beth.
Gwrandawodd am ennyd, ond
Teimlai
Ifan
Jones
ryw
distaw
oedd
pobman,
a'r
chwithdod wrth weld y tyfiant
wedi
tewi.
gwyllt yn tagu'r hen lein fach ar chwiban
Ifan
Jones
agor. Chwarter ei oes yn Iinau Penderfynodd
chwiban,
ac aeth
ffos, torri drain a lIadd chwyn, ac anghofio'r
mewn Ilai na blwyddyn roedd y ymlaen a'rgwaith y daeth yno i'w
wneud; torri coed. Gwyddai fod
cwbl yn ofer.
digon 0 fonion sych yng nghoed
Suddodd
ei droed drwy'r
gaenen eira i'r mwd gludiog odd, y Felin Ucha, ac fe arbedai
hynny ar ei stoc glo
tano. Damiodd Ifan Jones yn gymaint
ddistaw. Petai'r lein yn dal ar petai'n 1I0sgi coed y gaeaf hwn.
Dechreuodd Ifan Jones lifio.
agor fyddai dim chwarter y
Brathai'r IIi finiog i mewn i'r
gwaith 0 fynd i lawr o'r Pandy i'r
bonion praff, a rhoddai'r rhuthm
Felin Ucha, ond hefo'r holl ddrain
a mieri yma, roedd hi'n blvd: a'r swn ryw fwynhad i Ifan Jones.
niwsans. Cofiai Ifan Jones fel y Rhywle'n y coed gerllaw daeth
medrai glirio'r ffos o'r Pandy i'r chwerthi niad eras Sgrech y
Felin Ucha mewn bore os oedd Coed. Roeddynt yn nythu yma
ar yr hen
tempar go dda arno. Mygyn a ers blynyddoedd,
chinio yn yr hen gwt bach dan y go eden ddrain honno a freichiai
goeden ddrain yn y Felin Ucha, allan dros y cwt lein. Doedd dim
ac yna, clirio gweddill y lein i lawr posib i unrhyw greadur arall
gyrraedd y nyth; roedd y drain yn
am y Crawia yn y pnawn.
lIawer rhy drwchus. Doedd dim
Weithiau, mi gai gwmni yn y cwt,
a rhannu m\'gyn a phaned efo rhyfedd fod yr hen dderyn yn
sgotwr yn torri ar draws i'r chwerthin ei chwerthiniad cras
flwyddyn ar 61 blwyddyn.
Rhaead' i drio'i Iwc am samwn.
Dechreuodd iwtv« eira unwaith
Roedd yn well ganddo'r darn
eto. Plu mawr bras y tro hwn.
hwn o'r lein na dim un; roedd
hi'n lIawer distawach yma na'r Daeth chwa 0 wynt nes gwegian
rhai o'r coed a pheri iddynt
rhan o'r Pandy am y Stabla: dim
wichian mewn protest. Roedd
hanner cymaint 0 fynd a dwad
Am fod yn well ganddo'r darn Sgrech y Coed wedi dartod
chwerthin.
Aeth pobman yn
hwn o'r lein, roedd wedi sylwi'n
fwy manwl ar y cloddiau a'r berffaith ddistaw ar wahan i'r
carrig a'r coed 0 gwmpas, a chwiban lIeddf. Roedd y swn yn
gwyddai'n
union ble'r oedd y uwch y tro hwn, ac yn nes. Tybiai
Ifan Jones tod y swn yn dod 0
sguthan yn nythu a'r gwningen
gyfeiriad y Felin Isa neu'r Crawia,
yn cuddio. Nid nad oedd gnaddo
fawr 0 ddiddordeb
ym myd ond doedd 0 ddim yn berffaith
siwr. Yn araf dadbaciodd ei sach
natur, ond fedrai rhywun ddim
a dechreuodd Iwytho'r coed i
peidio sylwi rywsut.
Ychydig cyn cyrraedd y Felin mewn iddo. Chwythodd y gwynt
Ucha, cododd dwy bioden yn yn lIawer cryfach, gan luchio'r
plu eira blith draphlith rhwng
sydyn o'i flaen a rhegi'r awyr
brigau'r coed. Cododd y sach ar
wrth hedfan i goeden gyfagos.
Roedd y ddwy wedi bod yn ei gefn a dechrau dringo'r hen
gloddesta ar gorff sgwarnog a domen rwbel lIechi yn 61 am
wely'r lein.
orweddai'n Ilonvdd a'i lIygad pwl
Teimlai ei sach yn drwm a'i
yn syllu'n ddall ar y cvrnvlau eira
ddwylo'n oer, ond gwthiodd yn
uwchben. Roedd y gwaed wedi
61 am adref ar hyd gwely'r lein,
fferru, a rhywun wedi cael pryd
da 0 fwyd cyn i'r piod ddod yno i a'r eira'n disgyn yn lIenni j)luog.
Fel y dynesai at y Pandy, teimlai
orffen crafu'r esgyrn. Gwyddai
Ifan Jones yr oerni'n lapio am ei
Ifan Jones fod IIwynog wedi
gwneud ffau rywle yng nghoed y draed a'i fferau. Aeth ei gam yn
fyrrach a byrrach, a theimlai'r
Felin Ucha a daeth i'r canlyniad
Ilwyth
coed
yn trymhau.
fod y cadno wedi cael brecwast
trwm y bore hwnnw.
Arhosodd am ennyd i gael ei
8

V CHWIBAN OLAF

a

wynt ate ac i roi'r saeh ar lawr i
gael hoe. Clywodd a theimlodd
ruthr gwynt cryf 0 gwmpas ei
ysgwyddau.
O'r tu cefn iddo
daeth chwiba r1 uchel i'w chlywed
yn glir uwch twrw'r gwynt.
Wrth gwrs I Aoedd Ifan Jones
yn adnabod y swn yn iawn, ond
doedd y chwiban ddim i fod yno
rywsut. Roedd ei feddwl yn
niwlog, a'r grepach yn cydio
'mhob rhan 0'; gorff. Chwiban y
tren chwarell Ond, doedd dim
tren ... ac eto'r chwiban ... Troes
ei ben yn 61 i ediyeh i'r cymylau
gwyn 0 eira a gai eu hyrddio o'i
gwmpas gan y gwynt gwyllt.
Tybiodd iddo weld amlinelliad
tywyll yn gyrru tuag ate allan o'r
gwynder a chlywodd y chwiban
yn canu'n uwch ac uwch ac ...
aeth popeth yn dywyll ar Ifan
Jones.
Pan ddechreuodd y tywyllwch
dudew ym meddwl Ifan Jones
droi'n IIwydni, ni allai feddwl
beth a ddigwyddodd,
ond
gwyddai ei fod yn oer drosto i
gyd. Ar wahan i Iyn cynnes rywle
tua gwaelod ei gefn. Roedd y
storm eira wedi chwythu'i phlwe
a gallai gly\~ed tawelwch lIethol
o'i gwmpas. Ceisiodd symud ei
law tua'r teimlad cynnes, ae wedi
ymdrech gallodd deimlo brethyn
ei g6t yn wlyb ac yn boeth.
Daliodd ei law 0 flaen ei wyneb,
ac yr oedd yn goch. Gwyliodd y
gwaed yn drip-dripian ar yr eira
gwyn. Trodd ei ben tua'r Pandy
ac agorodd ei geg i weiddi, ond
ddaeth dim swn allan ohoni.
Daeth y tywyllwch yn 61i gymylu
ei feddwl. Syllodd i tyny ar hen
arwydd
rhydlyd
uwchlaw
gwely'r lein. Prin y gallai wenud
allan
y
'sgrifen
arno:
'w H ...1 ... ST ...L .., Daeth V
tywyllwch olaf cyn iddo orffen
gwneud allan y lIythyren arall.

Pwy "di'r babis? Hogia'r Wyddfa - and Did

pryn 'di pryn? Os y lJwyddwch chi i'w hen
Record Hir newydd yr Hogia fel gwobr. n. II.
pe un: Elwyn, Vivian, Richard, Arwel a
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Daethpwyd 0 hyd i gorff Ifan
Jones
ddau
ddiwrnod
yn
ddiweddarach. Roedd lIuwch 0
eira wedi hanner ei orchuddio ac
y oedd rhan uchaf ei gorff wedi
rhewi'n
gorn.
Yn y cwest
adroddwyd fod asgwrn ei gefn a'i
asennau wedi eu torri 'fel pe
baent wedi eu taro gan gerbyd yn
teithio'n gyflym'. Doedd neb 0
deulu'r Pandy wedi gweld dim,
na chlywed
Ifan Jones yn
gweiddi am help, ond adroddodd
gwr y Pandy iddo glywed swn
chwiban neu gorn 'tebyg iawn i
swn yr hen dren chwarel pan
fyddai'n chwibanu wrth ddynesu
at y ty 'cw ers talwm' Gadawyd y
ddedfryd yn agored.

"Hoffech Chi Wasanaethu Eich Bro?"
Mac arnom aagen teulu i fod yo 'fodryb' ac 'ewytbr' i dri bachgcn 13, 11 • 10
mJwydd oed sy'n byw yo udal Deiniolen. Gobeithir y gellir datblygu'r trefniant
hwn yo y pen draw i gynnig mapraeth i'r bechgyn. Maent yn byw gyda'u mam
ond oherwydd salwcb cynyddol efallai maj dirywio a wnaiff ei gallu hi iofalu am
ei phlant.
Rhagwelir y bydd y fodryb a'r ewytbr yo cymryd rhan o'r baich 0 ofaJu am y
bechgyn oddi ar ysgwyddau'r fam, a disgwylir iddynt gymryd y bechgyn j'w
haelwyd dros ambell benwythnos ac yog ngwyliau'r ysgol.
Da 0 beth fyddai cael teulu Cymraeg, a rhoddir cefnopetb lawn iddynt gan yr
adran hon.

Am fU,tiOD peUacb c,.yUter' Mr W. OIWYD Reel, Swyddol Rbanbutb,
Gwuanaethau C,mdeithuoillbanbartb AriOD,AIleel, Plu J Coed, Porth
PenrbJ'D, Banlor, Deu ffoDier B'Dlor 51931.
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el ag y maent heddiw wrth gwrs! Y cwestiwn ydi
yn iawn a'ch ymgais ddod o'r het yn gynta cewch
wch gynnig ami. Dyma'r enwau - ond pa un ydi

yrddin.
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Nodwch eu heDW1lU ar ddarn
nhrefn y rhifau.
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Gyrrwch y cyo.igioo i'r Go!ygydd
Erhtyglau, Gwen y Wawr, Glanffynnon,
Llanrug.

BRYNREFAll
CAROlAU A CHYNGERDD NADOllG
- Mae plant y Gobeithlu wedi bod yn
brvsur vn paratoi ar gyfer eu
eyngerdd Nadolfg, sydd i'w gynnal
nos lau, Rhagfyr 20. Byddant hefyd
yn mynd a amgylch y pentref i ganu
carolau nos lun, Rhagfyr 24, gan
gychwyn o'r bont am hanner awr
wedi pump. Gwahoddir pawb sydd a
diddordeb j ddod ymlaen ae ymuno
yn y canu.
CLWB 'REFAIL - Yn Nhy Glas ar
Dach wedd 27 cafwyd sgwrs a
sleidiau gan Mr Jones 0 Lanfaethlu.
Rhoddwyd y te gan Mrs Maxwell a
Mrs Owen (Llanberis) a chafwyd
noson ddifyr dros ben.
Bu swper blynyddol y clwb yng
ngwesty'r Marine yng Nghaernarlon,
a rhoddwyd anrheg anhysbys 0
chwarter
de i bob aelod.
ClWB MAMAU - Mewn cyfarfod yn
Nhy Glas ar Ragfyr 13cafwyd sgwrs a
sleidiau ar el daith i Guinea Newydd,
gan Mr Jack Baynes, B.E.M., Warder
Hafod Meurig. Rhoddwyd y te gan
Audrey Roberts a Shirley Roberts.
Rhoddwyd anrheg y mis gan Pat
Jones ac te'i henillwyd gan Helen
Roberts.
Bydd Clwb y Mamau a'r Clwb Notio
yn ymuno am eu swper Nadolig yn y
llety ar Ragfyr 19.
CYOYMDEIMllR - yn ddwys iawn a
Mr David Roberts, Pen Dinas Mawr
yn ei brofedigaeth 0 golli ei dad.
ClWB PEDWAR UGAIN - Enillwyr
mis Rhagfyr: Rhagfyr 3: 1. Jennie
Hughes; 2. Geraint Morris; 3. Colir'!
Wager. RhagfYf 10: 1. Betty Owen; 2.
Pat Jones; 3. Gwyn Mow!. Rhagfyr
17: 1. John Smith; 2. Audrey
Roberts; Gary Jones (Deiniolen).
Ahagfyr 25: 1 Carl Hasson; 2 Ken
Jones; 3. Pat Mowl. Rhagfyr 30: 1.
Sheila Williams, 2. Betty Green; 3.
Jennie Roberts.
SEFYDLIAD Y MERCHED - Cafwyd
cyfarlod yn. Nh9 Glas nos Fercher,
Rhagfyr 5, pryd y daeth aelodau
ynghyd i addurno eu cacennau
Nadolig dan oruchwyliaeth Mrs Pat
Jones, Cae Coch.

°

YR YSGOl FEITHRIN - Dydd lau,
Rhagfyr 13 mwynhaodd plant yr
Ysgol Feithrin leol eu parti Nadolig
wedi ei drefnu gan y mamau a'r ddwy
athrawes.
Daeth Sian Corn (Mr lolen Hughes)
yno i rannu anrhegion, Mr Ossie
Shaw i dynnu lIuniau a chafodd y
plant wledd ardderchog.
Enillwyr y raffi oedd: 1. Iwan
Williams, Hafle (Hamper); 2. Nurse
lona, Bontnewydd
(Hamper); 3.
Mandy, Caernarfon
(Sherry): 4.
Mathew Hughes (Cyw IAr); 5. Mrs
Price, Hafod Oleu (Planced Babi); 6.
Ken, MBZ (Siocled).
Dymuna'r pwyllgor ddiolch yn
gynnes iawn i'r Brownies lIeol am eu
rhodd at y parti Nadolig ac i bawb a
gyfrannodd mewn arian a nwyddau.
Eleni am y tro eyntaf aeth mamau a
swyddogion
yr Ysgol Feithrin i
fwynhau
cinio
Nadolig
yng
Ngwesty'r
Victoria
Llanberis
a
chatwyd noson ddifyr lawn.
CYNGO~ EGlWYSI Deiniolen - Nos
Sui, Rhagfyr 23 cynhelir Gwasanaeth
o Garolau a Oarllenladau
yng
Nghapel Disgwylfa am 5.30 o'r gloch.
Cymerir rhan gan aelodau eglwysi a
sefydliadau'r ardal. Bydd cyfle i'r
gynul'eidfa ganu carolau i gyfeiliant
Band Deiniolen ac organ. Estynnir
croeso cynnes i bawb.
Bore Nadolig cvnhetir Gwasanaeth
y Cymun yng Nghapel Ebeneser, am
9.30 dan arweiniad y Parch. Albert
Wyn Jones.
CEFNYWAUN-DISGWYLFA - Bore
Sui Nadolig bydd plant eglwys
Cefnywaun yn cyflwyno gwasanaeth
Nadolig, gyda charolau, darlleniadau
Beiblaidd, a barddoniaeth.

Prynhawn
Sui bydd
plant
Disgwylfa yn cyflwyno Drama'r Geni
am 2 o'r gloch. Yn ystod y cyfarfod
gwei nyddir y Sacrament 0 Fedydd.
Ar lonawr 2 bydd dros 80 0 blant a
rhieni'r ofalaeth yn ymweld a Theatr
Gwynedd i weld perfformiad o'r
pantomeim 'Mwstwr yn y Clwstwr'.
Yn
ddiweddar
ffurfiwyd
Cymdeithas Pobl Ifanc Cefnywaun.
Fel eu gweithgarwch eyntaf mae',
gymdeithas wedi penderfynu prynu
organ newydd ar gyfer y capel
Eisoes trefnwyd taith gerdded a
disgwylir i'r gronfa fod tua £250 c
ganlyniad i'r daith. Diolchir i bawt
am eu cefnogaeth. Swyddogion ~
gymdeithas yw, llywydd: Y Parch.
Trefor lewis, Ysgrifennydd:
lola
Llewelyn, Trysorydd:
Mr Dafydd
Wyn Williams.
YSGOl
GWAUN
GYNFI
Derbyniodd wyth 0 blant o'r ysgol
Oystysgrif gan Gyngor Sir Gwynedd
am bresenoldeb lIawh am yflwyddyn
ysgol 1978-79. Yr wyth yw Bryn
Jones, Delyth Fan Williams, Dewi
Aees Williams, Elaine Ann Evans,
Helen Mair Jones, Sally Brown a
Nicola Marzellos.
Hon oedd y
drydedd Dystysgrif yn olynol i Bryn,
mab Mr a Mrs Meirion Jones, Min
Afon, Clwt-v-bont. Llongyferchir y
plant yn gynnes a dymunir yn dda
iddynt i'r dyfodoL Mae'r tri cyntaf yn
ddisgyblion
yn Ysgol Brynrefail
erbyn hyn.
Mwynhaodd Adran yr Urdd yn yr
ysgol Bartl Nadolig a Disgo yn
Neuadd yr Ysgol nos Wener, Rhagfyr
7., a mawr yw diolch y plant i'r rhai a
tu wrthi mor brysur yn paratoi ar eu
cyfer.

NAOOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA
oddi wrth
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LLANBERIS

MAN DELFRYDOL

Perchennog
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I BARTl PRIODAS

NEU GINIO Bl YNYDDOL
Hefyd
CANOLFAN

DRECIO

Holwch am ein
telerau rhesymol

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd ~ds
i chwi all oddi wrth
DANNY & NERYS ROBERTS

Aneuryn
Jones

Cynhelir
Gwasanaeth
Carolau
Ysgol Gwaun Gynfi yng Nghapel
Ebeneser (A), Deiniolen, nos Wener,
Rhagfyr 21 am 7 o'r gloch. Cymerir
rhan gan G6r yr ysgol, nifer 0 bartion
adrodd a chanu, a bydd rhai o'r plan1
yn darllen o'r Ysgrythur. Estynnir
gwahoddiad
cynnes i bawb i',
eyfarfod yma.
CYFARFOD
Y CHWIORYDD
Cynhaliwyd cyfarfod y chwiorydd
nos lau, Rhagfyr 6. Dechreuwyd drwv
roi ernvn, darlleniad a gweddi gan
Mrs Miriam lewis. Ffarweliwyd a
theulu'r Becws a dymunwyd yn dda
iddynt
yn eu cartref
newydd.
Dewiswyd swyddogion newydd, sef
il.lvwv d d : Mrs Miriam
Lewis,
Is-Iywydd:
Mrs H. Rees Owen,
Trysorydd: Mrs Marian Williams,
Ysgrifennydd:
Mrs Nan Owen.
Darllenodd y chwiorydd eu hoff
emynau a'u darllenlad. Canodd dwy
o'r aelodau. Diolchwyd i Mrs Ruth
Jones a Mrs Nan Owen am y teo
ICydymdeimlwyd a'r aelodau sydd yn
wael. Diweddwyd y cyfarfod gyda'r
la e I 0 d au y n a d rod d G wed d i ' r
Arglwydd. Bydd y cyfarfod nesaf nos
lau, Chwefror 7, 1980. Rhoddir y te
gan Mrs H. Rees Owen a Mrs Miriam
Lewis.
CAOESO- i'r pentref ac i'r Becws i Mr
a Mrs Edgar Jones. Gobeithio y
byddant yn vrnpartrefu'n hapus yn
ein plith.

CYDYMDEIMllR - a Mr Eric Morris,
Awelfryn a'r teulu yn eu profedigaeth
o golli
Mr George
Morris,
Glanmoelyn.
LLONGYFARCHIADAU
- i Enid
Wynne, Llety Llwyd ar ennill gwobr
arbennig
am ei IIwyddiant
yn
Arholiad lefel 0 eleni.
GWYLIAU - Eln dymuniadau gorau i
Margaret Roberts, Tainewyddion
fydd yn mynd ar wyliau l'r Alban yn
ystod Gwyliau Nadolig yr Ysgol i
ymarfer sgio.
MERCHEDY WAWR - Treuliodd niter
o ferched Tan-v-cced noson ddifyr
gyda chyd-aelodau
Llanrug
8
Phontrhythallt 0 Ferched y Wawr, yn
yr Ysgol Gynradd. Parti Nadolig yr
Adran ydoedd. Catwyd eitemau
I unigol, canu earolau, ae eitemau gan
bartion - canu ac actio - noson 0
chwerthin iach, a gwledd i'r dant
oedd y danteithion ar y bwrdd.
Nos Wener, Rhagfyr 14, cafwyd
arwerthiant yn festrl Tan-y-coed a
dymuna'r aelodau ddiolch i bawb a
gefnogodd yr ymdrech hon.
BRYSIWCH WEllA
- Dymunwn
adferiad buan i Mrs M. Wynne,
Gelliod a Mr Robert Griffith, Llys
Meredydd. Da gweld Mrs Meira
Pritchard, Garnedd yn gwella; boed
iddi hithau iachAd IIwvr a buan.

DIOLCH

45 Stryd Fawr

LLANBERIS
Ffan: PADARN 278

Dymuna
Christopher
Bourne
(roedd ertbygl amdano yo y rhifyo
diwethaf) ddiolch i bawb yn
LJanberis sydd wedi bod mor
gymwyoasgar tuag ato ef a'i deulu
yo ystod y blyoyddoedd y maent
wedi bod yo byw ym Mur Mawr.
Diolcha'n arbennig i'r cymdogioo a
roddodd gymorth iddo gyda'i
ddiwydiaot
crochenwaitb.
Gwerthfawroga eu caredigrwydd
vo fawr.
I
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NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA
ODDIWRTH

CYFARCHION
NADOLIG
O'R
WAUNFAWR

WAUNFAWR
(JOHN FERRARESE)

GWASANAETH TORRI·LAWR A THRWSIO CEIR
PROFION M.O.T.

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA
ICHWI OLL oddi wrth
JOHN & ~iAUREEN HANLON a'r Staff

TRIN PANELAU ac ati
Ffon: WAUNFAWR 524
• Hefyd CAERNARFON 5214
pan fydd y modurdy ar gau
Nadolig Llawen

CVFARCHtON V TVMOR
odd. wrth

a

Blwyddyn Newydd Dda
i'w cyfeillion a'u cwsmeriaid
oddi wrth
E. A. & W. WALTER

(ADEILADWYR)
OFFER TV A GARDD
VSTORFA TV NEWVDD
WAUNFAWR

Waunfawr

Hefyd
Bwydydd. Melysion
a Phapurau Newydd

....

FFON: 218

Bwydydd,Ff~au,
Papurau newydd a
Llysiau Ffres

DIOLCH AM EICH CEFNOGAETH YN YSTOD 1979

Ffon: Waunfawr 276

Nadolig Llawen
a Blwyddyn

Ffon: Waunfawr 651

PEIRIANWAITH AMAETHYDDOL Y WAUN

Newydd Dda

(Waun Agricultural

oddi wrth

Engineering)

FfOn: WAUNFAWR 253

WAUNFAWR

ns». WAUNFA WR 518
Gwerthwyr Peirianwyr

• Offer amaethyddol 0 bob math
• Haearn add urn ar gyfer y tY

ac Atgyweiriwyr Ceir

NadoIig Uawen a BIwyddyn Newydd Dda !

I

Cyfarchion yr Wyl
oddi wrth
JONES & OWEN

NADOLIG LLAWEN a
BLWYDDYN NEWYDD
DDA i chwi oU
oddiwrth
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Fran: WAUNFAWR 341
NADOLIG LLAWEN
A

BLWYDDYN NEWYDD GYNNES
I'N CWSMERIAID I GYD !
10

Sara Cartra
Brown, gwyn a brith
Pastai a theisennau
O'r popty ddaw yn syth
Fron: Waunfawr 239

WAUNFAWR

PENISARWAUN
llONGYFARCHIADAU
- i Miss
Oelyth Williams, Coed Gwydryn ar
Iwyddo yn ei harholiadau
SEN.
Cwblhawyd ei hyfforddiant yn ysbyty
St Catherine's Birkenhead.
I Miss Glenda Jones, liB, lynfod ar
ei hapwyntiad
yn gyfreithiwr
cynorthwyol yn Adran Weinyddol a
chyfreithiol Cyngor Sir Clwyd, yn
Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug.
I Mr Kevin Wyn Jones, Crud yr
Awel ar el ddyweddiad
A Miss
Bronwen Rees Hughes, 1 Bryn
Hyfryd, Penisarwaun.
I Miss Roberts, athrawes yr Hafod
ar ei dyweddiad A Mr Andrew Boggie
o Lan Conwy.
YN YR YSBYTY - Oymunir adferiad
buen i Miss Catherine Elin Jones 0
Dret Eilian sydd yn ysbyty Eryri,
Caernarfon.
PROFEOIGAETH- Bu farw Mr Francis
Williams, 4 Bryn Golau, yn ysbyty
Bryn
Seiont,
Caernarfon.
Cydymdeimlir A'i ferch Miss Meira
Clarke, ei fab Mr David Clarke
Williams, ei frawd Mr W.O. Williams
a'r teulu 011.
MERCHED Y WAWR - Diwedd
Tachwedd bu'r gangen yn dathlu'r
Nadolig yn ngwesty Tanronnen,
Beddgelert. Cafwyd noson ddifyr
dros ben - 1I0nd bolo fwyd blasus a
1I0nd bol 0 chwerthin i'w ddilyn.
Enillwyd y botel win, a roddwyd gan
Mrs Carys Owen gan Mrs Rhian Ellis
ac enillwyd y gacen Nadolig, a
wnaethpwyd
gan Mrs Eluned
Roberts, gan Mrs LUnos Cadwaladr.
Enillydd cystadleuaeth y mis, set
lIunio cerdyn Nadolig, oedd Mrs
Griffiths Bronallt, gyda Mrs Iris Owen
yn ail. Diolch i'r lIywydd, Mrs M.
Austin Jones, am yr anrheg a gafodd
pawb dan ei blAt, a diolch hefyd i'r
ysgrifennydd Mrs Carys Owen am
drefnu'r noson.
Pnawn
Sadwrn,
Rhagfyr
8
cynhaliwyd Ffa.r Nadolig Merched y
Wawr Arlon yng Nghaernarlon.
Roedd ein cangen ni yn gyfrifol am y
gemau a'r twb Iwc a gwnaethom
£32.30 tuag at yr ymdrech. Dyfalwyd
enw'r ddol, a roddwyd gan Mrs Iris
Owen, gan Mrs Olwen Williams, a
dyfalwyd
pwysau'r
gacen
a
wnaethpwyd gan Mrs Hughes, Llys
Meredydd gan Mrs M. Jones, Dalar
Deg, Llanrug. Diolch I bawb am au
cyfraniad at y ffair.
Bydd y cyfarfod nesaf am 7.30 nos
lau,lonawr 24, yn Nauadd yr Eglwys,
pryd y bydd Mrs Hughes, Llys
Meredydd, yn ein diddori. Yn y
cyfamser
Nadolig
llawen
a
Blwyddyn Newydd Dda i'r aelodau i
gyd.

NADOLIG LLAWEN
• BLWVDDYN NEWYDD
DDA
oddi wrth bawb
ym

~

~Q

~v
~O

I

•

BVSIAU I'W LLOGI
Ffon: Waunfawr 226
Caernarfon 3325/6

EISTEDDFOD- Nos Wener, Rhagfyr 7
cynhaliwyd Eisteddfod Eglwys Sant
Padarn a Sant Peris. 'Roedd y noson
yn hynod Iwyddiannus, gyda lIu
mawr 0 blant yn cystadlu.
PARTION NADOliG - Bu Sefydliad y
Merched yn cynnal eu parti Nadclig
yng ngwesty'r
Fictoria,
ac yn
ngwesty Padarn lake y bu aelodau
o'r Clwb Methedig yn mwynhau eu
hunain.
GWASANAETH COFFA - Pnawn
Sadwrn, Tachwedd 24, yng nghapel
Preswylfa trefnwyd cyfarfod Coffa y
diweddar
Bob Lloyd Hughes,
Southall, llundain, mab v diweddar
Mr a Mrs R. LI Hughes, Stryd Siarlot,
ac yna cafwyd gwasanaeth bvr wrth y
bedd yn Nant Peris, pryd y claddwyd
ei weddillion. Gwasanaethwyd gan y
Parch Marcus Robinson.
MARW - Yn Ysbyty'r
Parc,
Manceinion ar yr 2 0 Dachwedd bu
farw Mrs Margaret Hutchinson.
Merch I'r diweddar Mr a Mrs J.
Roberts, Merddyn Coch, Ceunant.
Cydymdeimlwn a'i theulu 011.hefyd
ei hunig chwaer, Mrs Mary Thomas,
061 Eilian.
GENI- Llongyfarchiadau i Douglas a
lyn Ellis, 001 Elidir ar enedigaeth
mab bychan-Ian, brawd bach i Mark.
OAMWAJN - Odechrau'n mis cafodd
Mrs Beth Rees Evans, Rhes Minafon,
ddamwain ar y ffordd, a thorrodd ei
bralch. Dymunwn wellhad buan iddi.
GWELlHAD
BUAN - i David
Gartside, Crompton House, ac i Mr
Aled Owen, Stryd Siarlot.
Hefyd hyfryd oedd clywed bod Mrs
Mary Morris, Ffordd Ty Du wedi
dychwelyd adref o'r ysbyty yng
Nghaernarlon.
TE PARTI - Dydd Llun diwethaf,
cynhaliwyd
te parti
i blant
Gobeithlu'r pentref yn festri Capel
Coch. Dymunwn ddiolch i'r holl rien;
am roi gwledd mor ardderchog i'r
plant.
Nos SuI, Rhagfyr 23, cynhelir
gwasanaeth
Nadolig
gan blant
Gobeithlu'r
pentref yng nghapel
Gorffwysfa am 5.30 o'r gloch.
LLONGYFARCHIADAU -I Mr Geraint
Wyn Jones, 40 Rhesdai Afon am fod
yn IIwyddiannus yn ei arholiadau
gyda/r Gwasanaeth
Ambiwlans
Metropolitan
ym Manceinion. Bu
Geraint
yn Gadlanc
gyda'r
gwasanaeth
Ambiwlans
MetropolitDn am ddwy flynedd. Fe
basi odd ei arholiadau
ym mis
Tachwedd y flwyddyn hon ac y mae
yn awr yn wr Ambiwlans proffeslynol
yn Eccles. Cafodd Geraint ej addysg
yn ysgol Dolbadarn. llanberis, ae
ysgol Brynrefail, Llanrug.
EISTEDDFOD
- Sylwais
bod
genethod Llanberis wedi dod a chlod
mawr i'r pentret yn eu IIwyddiant yn
Eisteddfod Ysgol Brynrefail. Enillydd
y gadair
oedd
Rhian
Parry,
'Mafeking', ac yn ail 'roedd Ruth
Lennon, Plas nrion.
Enillydd y
marciau uchaf dros 15: Rhian Owen,
Stryd Siarlot. Dan 15: A. Rhiannon
Pritchard, Madryn. 2. lynne Jones,
Maes Padarn.
Daliwch ati genod I
llONGYFARCHIADAU - i Gwyneth
Parry, Plas Tirion, ar gael ei phenodi
yn Ddirprwy Bennaeth yn Ysgol
Bodfeurig, Tregarth.
BRYSIWCH WELlA - Dymunwn
adferiad buan i Mrs Hannah Squires,
Maes Padarn, sydd ar hyn 0 bryd yn
yr ysbyty ym Mangor.
CYFARCHION - Drwy'r Eco hoffwn
ddymuno
Nadolig
Ilawen
a
blwyddyn newydd dda i'r pentrefwyr
011.Hefyd dymunaf ddlolch am bob
cymorth a getais i ysgrifennu'rgolotn
yma yn ystod y flwyddyn. - Sian
Tomos (Gohebydd y pentref)

EISTEDDFOD Y PENTAEF - Roedd y
noson Wasael, a gynhaliwyd yn yr
Ysgol Gynradd, yn IIwyddiant diolch i
waith caled aelodau'r pwyllgor, a
chefnogaeth y pentrefwyr. Mawr yw
ein diolch i Mrs Megan Roberts am ei
chyfraniad ardderchog a'i chymorth
gyda'r carolau. Daeth elw 0 £58 i
goffrau'r Eisteddfod o'r Noson.
I'R DYSGWYR - 'Rydych chi wedi
gweithio'n dda ar hyd y tymor, yn
siarad. 'Rwan 'rydych chi'n cael
gwyliau bach. Cofiwch weithio yn
y S to d y 9 wy I i au. S i a ra d w c h
Gymraeg, ysgrifennwch Gymraeg,
darllenwch
Gymraeg.
Bydd y
dosbarth yn ail-ddechrau nos Lun,
lonawr 7. Nadolig Ilawen a blwyddyn
newydd dda i chi oddi wrth eich
athrawon.
Geiriau newydd : Yn ystod: during;
yn ail-ddechrau: restertinq.
DIOLCH - Dymuna Mr a Mrs G
Jones, 24 Cremlyn (Bethel) ddiolch i
bawb am y dymuniadau de, a'r
caredigrwydd a dderbyniodd Oewi
tra yn yr ysbyty. Da gennym ddweud
ei fod wedi gwella yn dda. Dymuna
Dewi a ninnau Nadolig lIawen a
blwyddyn newydd dda i chwi 011.
YR YSGOL - Yn y Noson Goffl. a
gynhaUwyd yn ddiweddar gwnaed
elw 0 £170. Dymuna'r prifathro
ddiolch i bawb am eu cymorth a'u
cyfraniadau hael.
Erbyn ymddangosiad y rhifyn hwn,
byddwn wedi cael Cyngerdd Carolau
(bnawn Mercher, Rhagfyr 19) ac wedi
bod yn gweld y Pantomeim 'Mwstwr
vn y Clwstwr' yn Theatr Gwynedd
(nos lau, Rhagfyr 20),
EGLWYS ST. HELEN - Gwasanaeth
Nadolig. Cynhelir Cymun Bendiga.d
am 8 o'r gloch fore dydd Nadolig
MRS. M.J. ROBERTS, Tai Croesion Bendithion a chyfarchion j chi Mrs

Roberts ar gyrraeda eich pen-blwydd
yn 79 oed. Mae'n anodd coelio eich
bod yn 79 wrth eich gweld yn
cerdded mor sionc a heini i Lanrug ac
yn 61.
BABAN NEWYDD - Croeso mawr i
Martin i'n plith. Dyma frawd bach
newydd i Diane, Tony a Marie, 22
Bryntirion.
HELEN OWEN, Tai 8rynhyfryd Balch oeddem 0 glywed bod Mrs
Helen Owen wedi gwella erbyn hyn.
MR NATHAN JONES, Tai Brynhyfryd
- Yr oedd yn dda clywed bod Nathan
yn well ac yn disgwy dod adref o'r
ysbyty cyn y Nadolig.
MR a MRS JONATHAN JONES Croeso'n 01 i Carol (8 Bryn Tirion
gynt) a'i gwr i Benisarwaun. Byddant
yn trigo yn 21 Bryn Tirion
MR a MRS S. ROWLANDS - Ein
dymuniadau gorau i Mr a Mrs S.
Rowlands (Bryntirion) sy'n symud i
Fferm Tanycoed i fyw
MARWOLAETH
S)'OYN
Cydymdeimlwn a Mr a Mrs Victor
Jones a'r teulu 11 Bryn Tinon ar
farwolaeth mam Mrs Gwenda Jones
a ddaeth I aros gyda nhw dros yr 'Nyl.
MISS A. M. WILLIAMS - Fel y daw'r
rhifyn hwn o'r Eco o'r wasg bydd
Miss Williams yn ymddeol o'i swydd
fel athrawes yn Ysgol Tan-y coed.
Bydd yn rhyfedd iawn hebddi yn yr
ysgol.
Treuliodd
dros ddeng
mlynedd ar hugain yma, ac wrth
gwrsfe ddysgodd ddwy genhedlaeth
o ambell deulu. Yr hyn sv'n sicr yw ei
bod wedi
r h o i iddynt
011 ei
hawddgarweh a'i haddfwynder a bod
y plant a fu yma wedi cael cychwyn
di ail dan ei gofal.
Mae pawb yn Ysgol Tan-y-coed. yn
blant a chydwejthwyr, yn dymuno'n
dda i Miss Williams.

o EISTEDDFOD YSGOL BRYNREFAIL

Y ".rt/ DIIwn8 buddugol yn Ei8tflddfod Y8go1Brynfflf.il

NADOLIG LLAWEN A
BLWYDDYN NEWYDO DOA
oddi wrth
HUGH EVANS a', Staff

EVANS VEHICLE
BODY REPAIRS
CLWT-V-BONT
Ff6n: Llanberis 611
Trwsio tolciau, weldio, spreio,
atgyweirio wedi damwain, ac ati
CEJRAIL-LAW AR WERTH

11

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD
DDA
i'n cyfeillion a'n cwsn"riaid 011
oddi wrth

GWILYM A MEIRWEN JONES

DDFA:R
B HEL
FfOn: Y Felinheli 670 261
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BETHEL
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Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda
oddi wrth

Dymuna

SAM a MARGARET JONES

BILL ac EILEEN GRIFFITHS

CEFN FARM

Antiques
Ivy Cottage

LLANDDEINIOLEN

BETHEL

Ff6n: Y FELINHELI 670282

Ff6n: Y FELINHELI 670556
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

i bawb o'u cwsmeriaid a'u ffrindiau.

PRYNWYR A GWERTHWYR HEN BETHAU

Diolch am eich cefnogaeth drwy gydol 1979
Pleser fydd eich gwasanaethu eto yn 1980
Llefrith, Hufen, Wyau a Thatws.

a

Telir prisiau da
Trafodir busnes yn gwbl breifat a chyfrinachol

1980
NADOLIG
LLAWEN A
BLWYDDYN
NEWYDD DDA
I CHWI OlL~.a..

•

tR.& 5.EVANS
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S
Ffon: Y Felinheli 670451
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Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

M. WILLIAMS

BRYN DAIRY
TY'R VSGOL

BETHEL
Ff6n: Y FELINHEL I 670417

CYFARCHION Y TYMOR
a
DYMUNIADAU GORAU AM 197C
oddi wrth

WILLa

CLW8 Y RHOS - Roedd cyfarlod
Rhagtyr 0 Glwb y Rhos dan ofal Mr
Edward Jones, 8ryn 8anon. Cafwyd
sgwrs ddifyr ganddo ar vsbrvdion.
Roedd ganddo ddwy stori ysbryd lie
yr arhosodd I weld beth oedd yr
ysbryd
a chael eglurhad hollol
ddiniwed i'r 'ysbryd'. Doedd dim
eglurhad i'r digwyddiadau
rhyfedd
yn y Plasdy yn Iwerddon. Cafwyd
trafodaeth ddifyr ar 01 y sgwrs a thros
baned a baratowyd gan Mr Alwyn
Williams,
Seion. Diolchwyd i Mr
Jones gan Mr Mertyn Hughes.
YR URDD - Mae'n arleriad, ers rhai
blynyddoedd bellach, i'r Urdd fynd i
Theatr
Gwynedd
i berfformiad
pantomeim blynyddol Cwmni Theatr
Cymru. Eleni bydd dau fws yn mynd
A'r aelodau r weld Mwstwr yn y
Clwstwr nos Sadwrn, lonawr 5.
SEFYDLIAD Y MERCHED - Yn dllyn y
ffair Iwyddiannus a gynhaliwyd yn y
Neuadd penderfynodd
y Sefydliad
gyfrannu £25 i'r Neuadd, £25 i'r ysgol
Feithrln a £50 i ysgol Pendalar,
Carnarfon. Mae Ysgol Pendalar yn
casglu arian, ar hyn 0 bryd, tuag at
adeiladu pwll nofio yn yr ysgol

diwethaf.
Yn y pwyllgor eafwyd adroddiad
bod y Cyngor Sir wedi penderfynu
eynnwys cynllun I orffen gwella'r
Neuadd yn 1980-81. 8ydd y cynllun
vn costio (3,500 a bydd yn rhaid codi
£875 yn y pentref. Ar hyn 0 bryd mae
gan y pwyllgor tUB £400 yn au cronfa
ac fe benderfynwyd
gwneud
ymgyrch i godi'r £475 arall yn ystod y
misoedd nesaf.
Penderfynwyd
i anfon gair 0
ddiolch i Sefydliad y Marched am eu
rhodd 0 £26 ac eglurwyd y byddai'r
£25 yma pan dderbynlr grantiau gan
y Cyngor Sir yn werth £100 i'r
Neuadd.
Aeth
y pwyllgor
i weld
yr
ystafelloedd
newydd a siomedig
iawn oeddynt 0 weld marciau hyll ar
y wallau, ysgrifen ar waliau'r toiledau
ac un o'r toiledau wediei dorri.
Mynegwyd
y gobaith y bydd y
Neuadd yn cael mwy 0 barch yn y
dyfodol.
SICN COR N - Brvnhawn dydd
Mawrth
daeth SIOn Corn ar ei
ymweliad blynyddol & the parti Ysgol
Sui y Cysegr, a nos Fercher daeth 0
gwmpas y pentref ar wahoddiad yr
Ysgol Feithrin.
Mae SiOn Corn yn gwybod ei ffordd
o gwmpas Bethel yn iawn erbyn hyn
ae yn gwybod pile mae pob plentyn
yn bwy. Gobeithio y caiff pawb
anrheg wrth ei fodd ganddo ar y 25.

Y NEUADD - Cynhaliwyd eyfarfod 0
8wyllgor
y Neuadd nos Wener

DINORWIG
Bwydydd, Melysion, Teganau a Diodydd

ar gyfer y Nadolig

Y FELINHELI 670237

GORS BACH
LLANDDEIN
Dymuna
Bob, Mair a'r staff

i'w holl gyfaillion a chwlmariaid,
hen 8 newydd
NADOllG

LlAWEN A BLWYDDYN
NEWYDD RAGOROL

PASIANT - Nos Sui, Tachwedd 25
perfformiwyd
Pasrant yng nghapel
Sardis, ar achlysur canmlwyddiant
rn ar w 'r Parch.
John
Jones,
cyn-weinidog yr eglwys. Ganed et yn
1821, a bu'n byw y rhan fwyaf o'i oes
ym Minffordd. Dechreuodd bregethu
yn ddwy ar bymtheg oed, ac yn 1844,
ordeiniwyd ef, ae R.D. Roberts, Foel
Gron,
cefnder
id d o ,
yn
gyd-weinldogion
yn Sardis. Yno yr
arhosodd John Jones, fel gwelnidog
a phwyswr yn y ehwarel, hyd ei farw
ar Ragfyr 28, 1879.
Lluniwyd
a chynhyrchwyd
y
Pasiant gan Gwladys
Evans, a
ehwaraewyd rhan John Jones gan
john E. Thomas, ei wralg MarsH gan
Lona Lewis, ac Ifan ei fab gan Trebor
M
Thomas
Chwaraewyd
y
cymenadau eraill gan Alice Griffith,
Gwilym
Jones
ac Alun
Lewis.
Aelodau'r partion adrodd a chanu
oedd Dora Jones, Megan Morris,
Elizabeth Jones, Eileen Thomas,
Medwen
Griffith,
8etty Jones a
Margaret J. Jones. 'Roedd y canu yng
ngofal David J. Thomas a'r cyfellydd
oedd Margaret
E. Hughes
Ada
Thomas a ofslai am y gwisgoedd ac
Abram Jones ac Andrew Griffith am y
Ilwyfan. Y cyflwynydd oedd E. Wyn
Jones a lIywydd y noson y Parch. Ifor
L. Williams, y gweinidog.
Rhyw
fis
ynghynt
bu
cyd-ddigwyddlad
hapus, a hynny
trwy
gyfrwng
'Eco'r
Wyddfa'.
Dsrganfyddodd
Mr Henry Morris 0
Lanfairpwll, MOn, hanesyn a dorrwyd
ar bapur newydd rhwng tudalennau
flyfr a etifeddodd.
Perchennog
gwreiddiol y lIyfr oedd Griffith Ellis,
Hafoty, ewythr I John Jones, a
goruchwyllwr
Chwarel
Dinorwig.
Daeth Mr Morns i gysylltiad
A'r
gohebydd
yn Ninorwig,
ac
anfonodd yntsu'r neges ymlaen i
Sardis. Dyma gynnwys y papur a
ddarganfuwyd:
"Nos Sadwrn dlwethaf eynhaliwyd
cyfarfod
yn Sardis,
Dinorwig
i
anrhegu y gweinldog, y Parch. John
Jones A phwrs yn cynnwys deg punt,
set cyfraniadau gwirfoddol ieuenctyd
y lie. Cymerwyd y gadairgan Mr Evan
Hughes, Voelgron, yr hwn a agorodd
y cyfarfod trwy anerchiad byr a
phwrpasol. Ar 01 hyn, anerchwyd y

cyfarfod gan y boneddwyr eanlynol,
- y Parch. R.D. Roberts, Tabernacl,
Merthyr, (Sardis gynt), Mr Richard
Jones, Sardis a Mr Ellis Evans.
"Cyflwynwyd
yr anrheg gan Mr
David Thomas,
Ty'n 'Rardd,
a
chafwyd
cyfarchiad
hynod
0
effeithiol gan y Parch. John jones
wrth gydnabod
caredigrwydd
y
cyfeillion yn ei anrhegu. Yr oedd cOr
Sardis yn canu darnau rhagorol
rhwng pob anerchiad,
er mawr
foddhad i'r gwyddtodolion.
"Ar 01 cyflwyno diolchgarwch i'r
lIywydd, i Miss Ellis am smryw
snrhegion, i'r cOr, a'r holl gyfranwyr
ymadawodd
pawb wedi eu Ilwyr
foddloni."
Er hyn, cyflwynodd Mr Morris, er
mawr ddiolch iddo, Iyfr Griffith Ellis
fel rhodd i Eglwys Sardis.
CYMDEITHAS LENYDDOL UNDEBOL
- Nos lau, Tachwedd 29, yn y
Ganolfan bu'r Fieer Trefor Jones,
Caernarlon yn sgwrsio am hen dref
Caernarfon, ac Eglwys Llanbebhg
Mwynhawyd
y sgwrs yn fawr.
Llywyddwyd gan Mr Hugh Thomas,
ef hefyd gyda'r Parch.ltor L. Williams
a dalodd y diolchradau
Nos lau, Rhagfyr 6, yn y Ganolfan
cafwyd noson lawen i'r aelodau gan
8arti
Clychau'r
Grug
Llanrug.
Cafwyd eitemau mewn canu ae
adrodd
a sgets
ddlgri
jawn.
Cyflwynwyd y parti i'r aelodau gan
Mrs Katie L. Hughes. Talodd hi a Mr
R.E. Williams ddiolch ealonnog i'r
Parti.
O'R YSD8YTY - Da croesawu sdreff
o'r ysbyty
Miss Nora Wi lIiams,
Padarn Stores, y Fachwen.
NaSON GOFFI - Yn y Ganolfan, nos
Wener, Taehwedd
30, trefnwyd
Noson Goffi gan arwelnydd
ac
aelodau'r Clwb leuenctid. Ai r elw at
gysuron Nadolig l'r Pensiynwyr
DAMWAIN - Cyfarfu Mrs M.E. Jones,
Ty'n
Fawnog,
damwain
i'w
hysgwydd yn ei chartref Aethpwyd
hi i Ysbyty MOn ae Arlon ae wedi
triniaeth
eafodd
ddod
adref.
Gwellhad buan fo iddt.
YN YR YS8YTY - Aethpwyd
Mr a
Mrs Alun Phillips, 6 Maes Ellian I
Ysbyty MOn ac Arlon am drlniaeth
feddygol.
Gwellhad
busn iddynt.
Anfonir
cofion
at M r Eu rwyn
Pleming, 1 Maes Eilian sydd yn
ysbyty Sant Thomas Llundain ers
peth amser.
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DVMUNA
JERRY. MARGARET
WARDLE

•

a

aStordy
Cwtn-y-glo

•

NADOLIG LLAWEN
A
BlWVDDYN NEWYDD DDA

BACH

i'w cyfeillion 011

PANEL
Cyfarchion y Tymor
oddi wrth
Y BRODYR MORRIS

BEATING
SERVICE
-glo
Ffan : LLANBERIS 814

GWASANAETH TORRt·LAWR
24 AWR

Nadolig LI.w.n a
81wyddyn Newvdd Od.

CWM-Y-GLO
Ffon Llanberis 430

BARADA
YWBARACWM

NADOLIG LLAWEN
A
BLWYDDYN NEWYDD DDA
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Diolch am eich cefnogaeth yn ystod y flwyddyn

Y DIWEDDAR GEORGE MORRIS
SYR
Unwsith eto 0 tewn ychyd;g wythnossu dyms fiyn tstu tevrnqea t un srsll o'm
hselodsu sef Mr George Morris, 18 Glenmoetvn, Llsnrug (George Refsil), un 0
selodsu hynsf Clwb Methedig Eryri.
Cymerisd ynddo'i hun oedd George. Rwyf yn cofio George yn dechrsu yn y
chwsrel. Nid oedd gsnddo oln gwsith. Cerddodd y gelltydd 0 Hsfod Owen i
Pendiffwys bob bore hsf II gses!, tywydd mawr neu brat. Gwelech George yn
mynd ett i fsrcio psn oedd yn codi y chweretwvr ec eraill i'r gwshsnol loncisu.
Roedd yn un da am gsnu, dweud stori 8 meddsi doreth 0 ddywedisdsu doniol.
Yn y Clwb roedd yn beroaiswn i roi cymorth s gwneud offer rr methedig. Un
o'i hoff doneu oedd:
Mi g/ywsf dyner tets
Yn galw arnaf fi,
I ddod a golchi meisu'i gyd
Yn eion Cetteri.
Do te ddseth y tyner lais a galw ar George.
E.O. Thomas (Ysg. Myg)
Clwb Methedig Eryri
15 Ffordd t»
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Llenberis

Flon: 324

Atodiad

LtA
UNOEB Y MAMAU - Cynhaliwyd
gwasanaeth
Carolau U ndeb y
Mamau yn Eglwys Sant Mihangel 0
dan arweiniad y rheithor. Oarllenwyd
y IIithoedd gan Mrs A. Williams, Llys
tlvwelvn, Mrs S. Jones, 11 Bryn
Moalyn, Mrs G. Pierce, Glan'rafon,
Mrs D.G. Williams y Rheithordy a
chan y Rheithor. Wedi'r gwasanaeth
darparwyd IIuniaeth ysgafn yn y
Rheithordy a'r gwestwragedd oedd
Mrs M Spratt a Miss A.C. Jones,
Glanllyn. Oiolchwyd
iddynt gan
amryw o'r aelodau.
GWASANAETHAU'R
NAoOllG
Bydd Gweinyddiad
o'r Cymun
Bendigaid am hanner awr wedi un ar
ddeg nos lun, Rhagfyr 24 'Noswyl y
Nadolig', yn Eglwys Sant MihangeJ a
bydd eilwaith wasanaeth y Cymun
Bendigaid am chwarterwedi deg fore
dydd Nadolig ac am ehwarter wadi

~
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A

un ar ddeg yn Saesneg fore'r Nadolig
hefyd. 8ydd Pasiant y Plant am 3.30
pm. Oydd Sui, 6 lonawr 1980, dydd
GWyI Ystwyll.
MARW - Daath ton a dristwch dros yr
ardal 0 glywed am farw George
Morris, 18 Gtanmoelyn. Tarawyd ef
yn wael yng nghlwb Methedig Eryri a
bu farw yn Ysbyty Man ae Arlon,
Bangor
ddauddydd
yn
ddiweddaraeh. Yr oedd yn frodor 0
Lanrug ae te'i hadwaenid fel George
'Refail gan ei gyfoedion gan mai yn yr
Etail y ganwyd ae y magwyd ef. Yr
oedd yn un 0 gymeriadau yr ardal ae
wedi ei ddonio a ruwmor iach a lIais
tenor ardderchog. Fe gofia lIawer
ledled Cymru amdano yn canu ar
Raglen y BBC, 'Oewch am Oro'. Yr
oedd yn aelod 0 Eglwys Sant
Mihangel a Rheithor y Plwyf a
wasanaethai
yn ei angladd
a
chvrnerwvd rhan hefyd gan y Parch
W.O. Roberts, gweinidog y Capel
Mawr. Canwyd yr organ gan Miss N.
Owen, Glan'rafon.
Cynhaliwyd
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Gwobr Arbennig

CROESAIR 36

I

____

y cynigion fel arfer j: Myrddin Owen I 32 Stryd Fawr.

AR DRAWS:
2. Y Baban (4.4)
8. Golud Gwerthfawr (6.4)
9. Ateb Cadarnhaol (6.4)
10. "Dod
ar fy mhen
dy
sanctaidd ... (3)
12. "Aros
... 'r mynyddau
mawr." (3)
13. Ar 01 (4)
15. Anlfail (5)
17.
"Cysgu'n
bir
mae
Bethl' em ... (4)
18." ... Gobaith CymRl" (3)
20. "G~n
.., fyd Y gwr ni
rodia ..:' (2)
21. " ... tangnefedd, 01 rhed dros
y byd (6)
22. Cysylttu (3)
25. T egan (3)

27.
29.
31.
32.
35.
36.
37.

•••

"

CYFEIRIAD
Anfoner

M.y Jones; John
G. Jones; Cerrie Prys Owen, Cledwyn Williams; Dafydd Wigley AS,' J.O
Hughes; Dr Cyril Parry, John Wyn Owen; Mrs Cyril Parry; R.E. Jones; Mary
Lloyd Williams; MISS Jackson; Eluned Hughes; Mair lola Rowlands; Eric
Morris; Eirian Morris; K. WatkIns; Jean DaVIes; Oswald Dav;es.
(Y,chwith i'r dde: Llewelyn Hughtts; John Rowl.nds; Jennie

II

)j

Uanberis.

Person (3)
I.
... am y cyfiawn
lesu" (3)
Arian (4)
Dynwared (7)
Sian ... (4)
Ysgoldy (6)
Diwedydd (5)

ILAWR:
1 a 25. Man geni'r lesu (8.4)
3. Oddi arl (2)
4. Bodl (2)
5. Plisg yd (2)
6. Rhan 0 Iyfrl (7)
7. Daeth y rhain ag anrhegion
(1.7.)
8. Anghenus (5)
11. II ... gwawriodd
dydd i'w

ddistawrwydd
a darllenodd
Mrs
Williams farddoniaeth ei thad Glan
Rhyddallt er cof am y bechgyn a
gollwyd. Y mae'r Parch W.H. Owen, y
cvn-weinidoq a'r chwe blaenor wedi
arwyddo eu henwau ar y Belbl.
Rhoddwyd hefyd Iyfr hanes dathlu
eanmlwyddiant
capel presennol
Brynaerau i Mrs Williams.
OOSBARTH
AOoYSG
Y
GWEITHWYR - Ymwelwyd
ft'r
Senedd, Tachwedd 28 elenL Daw
hanes !lawn am yr ymweHad i Eco'r
Wyddfa yn y dyfodol.
Y mae
disgyblion y dosbarth yn ddiolchgar
iawn i'r athro set Dr Cyril Parry am
drefnu'r
daith
mor fanwl
a
IIwyddiennus. Ac hefyd ein diolch i
Mr Oafydd Wigley am em croesawu
yn nrws y senedd, cael tocynnau i ni
fynd i weld aelodau Ty'r Cyffred,n
wrth eu gwaith, ae yna cael mynd i
Oy', Arglwyddi i wrando ar Raglen y
Dvdd, ac am iddo ein cyfarwyddo
trwy'r dydd a gofalu amdanom

-

gofio" (4)
12. Perchenogi (4)
14. "Canys
gwnaethost
ef
ychydig ... na'r angylion" (2)
16. Un o'r anrhegion (3)
19. "A thymestl wynt Tachwedd
a gyfyd ei ..." (2)
23. Yn fuan! (3)
24. "Y ...". Papur! (5)
25. Gweler rhit 1.
26. Poen (4)
27. Heb amheuaeth (2.2)
28. Wybren (3)
30. Cwta (3)
33. Rhagenw personol (2)
34. Rhif (2)
35.
bach" (2)
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gwasanaath Coffa iddo yn Eglwys
Sant Mihangel y Sui wedi'r angladd a
thalodd y Rheithor deyrnged iddo. Yr
organydd yn y gwasanaaeth oedd Mr
H.T. Morris, Erw Wen. Estynnwn ein
cydymdeimlad
IIwyraf a'i weddw
Mrs Buddug Morris, ai ferch a'i fab
yng nghyfraith Mr a Mrs Oewi H.
Edwards, Ltanfairpwll a chyda Mr a
Mrs Eric Morris a'r teulu 011 yn eu
galar. Oeallwn y bydd Mrs MorrIS yn
dychwelyd i'w chartraf nawydd yn
Hafan Elan ar 01 gwyliau'r Nadolig.
Yn lie blodau fe dderbvruwvd
rhoddion at Eglwys Sant Mihangel ae
fe ddaeth cyfanswm 0 £41 i law. Fe
ddymuna'r Rheithor a'r Wardeiniaid
ddiolch i'r teulu ac I'r cyhoedd am eu
cyfraniadau.
RHOOO - Oerbyniodd Mrs Mary
Lloyd Williams Feibl hardd yn rhodd i
gydnabod ei gwasanaeth yn Eglwys
MC Brynaerau ar Sui y Cadoediad,
Taehwedd 11 eleni. Trefnodd Mrs
Williams wasanaeth byr ar 01 oedfa'r
bor •• c.fwyd
tri
munud
0

0

£5

Mae'r lIinellau
tew yn
deehrau neu ddiwedd gair.

dynodi

Llanwch y blychau a amlinellir yn
ddu, se a fydd yn weddill wedi Ichwi
gwblhau'r croesair, gyda chyfarchion
y tymor.
Atebion Croesair 35
AR DRAWS: 1. Calon. 2. Dinam. 8.
Ehanga. 9. Ruban. 10. Incwm. 11.
Fotio. 12. Tu. 13. Deifiol. 17. T.A.W.
18. Wei. 20. Stiward. 24. TV. 26.
Unawd. 27. Ofera. 28. Eglno. 29.
Nefyn. 30. Dianc. 31. Iriad.
I LAWR: 1. Cornant. 2. Lobscows. 3.
Nenfwd. 4. Pantri. 5. Daioni. 6. Nico.
7. Mamgu. 14. Enw. 15. For. 16. Lwc
mwnci. 19. L6n Goed. 21. leuanc. 22.
Atalta. 23. Oadeni. 24. Troed. 25. Hala
Cyfrifir y lIythrennau canlynol fer UN
Itythyren: CH, DO, FF, NG, LL, PH, RH,
TH.
Enillydd croesair rhit 35.
Mrs Nan Owen
8 Rhes Efrog
Llanberis

NANT PERIS

GWOBRAU - Daeth niter 0 wobrau
Eisteddfod
Ysgol Brynrefait
ae
Eisteddfod St Peris a St Padarn i blant
yr ardal.
GWAELEOD-Gobeithiwn weld Tony
Ellis, Hafan adref o'r ysbyty ym
Mangor cyn y Nadolig.
NEWlo
GWAITH
- oechrau'r
flwyddyn bydd wyneb eyfarwydd yn
ymddangos yn rheolaidd ary rhaglen
'Heddiw' Ar 61 nifer 0 flynyddoedd
fel dirprwy benneeth Gwersyll yr
Urdd, Glanllyn. Penderfynodd Dei
Tomos, Bron Wyddfa newid byd;
dymunwn bob IIwyddiant iddo yn ei
waith newydd.
SYMUo - Ar 61 saith mlynedd yn y
Nant cododd Gwasg Gwynedd eu
pac a symud i adeilad mwy yng
Nghaernarlon. Er ein bod yn dymuno
pob Ilwyddiant
iddynt bydd yn
chwith gan yr ardalwyr weld eu colli;
daethant a rhyw fywyd i'r pent ref yn
ystod eu harhosiad.
PONTIO - Gadawodd holl draff.g y
blynyddoedd eu hOIsr bont y pentref.
Mae'r gwaith 0 gryfhau'r bont yn
mynd yn ei flaen, ond mae dyddiau'r
bont aralt wedi eu rhifo; yr wythnos
hon dechreuwyd gosod sylfeini pont
a fydd yn croesi'r afon ar 61 i Bont
Stamp ddiflannu dan yr argae.

lAS LLYN

PADARN

Cynhelir y ras dan nawdd Clwb
Rhedwyr Eryri. Mae'n agored i
bawb dan 18 oed.
Bydd y ras yn cychwyn 0 Bont
yr Amgueddfa am 1.30 p.m.
ddydd Iau, Rhagfyr 27, ac hefyd
yn gorffen at y bont. Y pellter ()
amgylch
y llyn y'N tua
phummilltir a banner. Bydd
gwobrau i'r buddugwyr.
1S

YLEMBOS

•

YSGOL
BRYNREFAIL
SGIO
Yn ystod y mis hwn cynhaliwyd
Pencampwriaeth
Sgio Gogledd
Cymru vng nghanolfan
Plas y
Brenin. Bu cystadlu brwd ymysg yr
ymgeiswyr, ond Y sgol Brynrefail a
ddaeth i'r brig gan ennill cwpan y
gy' ..dlcuacth am yr ail flwyddyn yn
orynol. Y disgyblion a oedd yn
cynrychioli'r
ysgol
oed d ,
Christopher Lloyd, Mandy Tilston,
Alice Walton,
Martin Williams,
Margaret
Roberts a Christopher
\X'ager yn nosbarth y plant hyn.
Mary Walton, Zoe Brown, David
Glass, Mathew Anthoine, Timothy
Lloyd a Robina McCann yn nosbarth
y pLant iau.

TRIPI
STRA TFORD-UPON-AVON

Ar Ithagfyr 7 cafodd disgyblion y
6ed a'r 3edd flwyddyn y cyfle 0 gael

ymweld
a theatr
enwog
St ra tfo rd-upon-Avon
i weld
perfformiad
'Cwmni Brenhinol
Shakespeare'
o'r
ddrama
Shakespearaidd 'Twelfth Night' .
Cafwyd diwrnod pleserus a difyr
dros ben, ae ymweJodd rhai o'r
disgyblion a'r tY lie y bu William
Shakespeare
ei hUD yo byw.
TreInwyd y trip gan adran Saesneg
yr ysgol, ac aeth Mrs N. Manning a
Mrs M. Hughes gyda'r plant.
YR URDD
Mae gweithgareddau'r Urdd wedi
cynyddu
Ilawer yn y misoedd
diwethaf, ac o'r 17eg hyd y 1ge9o'r
rnis hwn aeth trip wedi ei drefnu gan
Dr Prys M. Jones a Mrs N. Manning
i fynydda yn Rhyd-ddu. Cyfle oedd i
gael deuddydd pleserus yn dringo'r
mynyddocdd a'r llethrau cyfagos.

oedd nifer 0 wahanol eitemau ar y
rhaglen, yn cynnwys unawdau gan
ddisgyblion yr ysgol, a charolau
cynulleidfaol
gyda cherddorfa'r
ysgol. Cafwyd dawns greadigol hefyd
o'r enw 'Daniel
Jass'.
Cerdd
Negro-Americanaidd
gan Vachel
Lindsay yw 'Daniel jass', wedi cad
ei haddasu ar gyfer dawns a chan, ac
yr oedd yn cael ei pherfformio gan
aelodau timau dawns yr ysgol.

PARn

cyngerdd
Nadolig
ysgol Brynrefail ar Ragfyr 20. Yr

Pop Buddugal.

YSGOL DOLBADARN

NADOLIG

AI ddydd Gwener, Rhagfyr 14
cynhaliwyd parti Nadolig y 6ed
dosbarth ysgol Brynrefail ar gyfer
plant Ysgol Pendalar, Caernarfon.
Ymwelodd 49 aelod c'r ysgol ni, a
chafwyd amser da dros ben yng
nghanol miri'r recordiau, dawnsio a
chanu. Uchafbwynt y diwrnod i'r
plant oedd ymweliad Sion Corn
gydag anrheg i bob un ohonynt.
Carwn ddiolch yn fawr i bob un a
gyfrannodd ac a gynorthwyodd
i
wneud
y diwrnod
yn
un
bythgofiadwy iddynt.

a

Prynhawn dydd lau, Rhagfyr 13 cafodd plant adran y babanod eu parti
Nadolig. Yn ystod y patti ymwelodd Sion Corn a'r ysgol gan gyflwyno oren i
bob plenryn.
Prynhawn dydd Iau, Rhagfyr 20 cafodd plant adran hynafyr ysgol eu parti
Nadolig. Oarparwyd y ddwy wledd gao yr athrawon a staff y gegin.
Nos Fawrth, Rhagfyr 18 cynhaliwyd Gwasanaeth 0 Naw Llith a Charolau
gan blant 0 adran hynaf yr ysgol, yn Eglwys Sant Padarn. Cymerwyd }' rhan
ddefosiynol gan y Parch. Ganon Alun Jones a'r Parch. Marcus Robinson,
gyda Mr W. Huxley Thomas wrth yr organ. Cafwyd gwasanaeth graenus a
bendithiol dros ben.
Prynhawn dydd l'.1ercher, Rhagfyr 20 yrnwelodd rhai 0 blant yr ysgol, gyda
Mrs E. Pierce athrawes,
PhJas Pengwaith i ddiddori'r henocd yno.
Mwynhawyd y prynhawn yn fawr gan yr oedolion. Cyflwynwyd cardiau
Nadolig iddynt yn ogystal ag anrheg i'r caruef.

a

DISCOS NADOLIG
Cynhaliwyd dau ddisco Nadolig
yn yr ysgol ar ddiwedd y rymor, sef
un iblant dosbarthiadau I a 2, a'r llall
i blant dosbarthiadau 3, 4, 5 a 6.

DR. PR YS MORGAN JONES
_.\iawr fydd y golled pan fydd Dr
Prys M. Jones, yr athro Cerneg, yn
gadael yr ysgol ar ddiwedd y tymor
hwn. Mae Dr. Prys wedi bod yn
athro yn yr ysgol am bum mlynedd
bellach, ac y mae wedi bod yn hynod
o weithgar ym mhob agwedd o'r
Urdd a pbob gweithgaredd 0 fewn yr
ysgol. Dymunwn bob lwc iddo ef yn
ei ysgol newydd, sefYsgol Syr Hugh
Owen, Caernarfon.

CYNGERDD NADOUG
Cynhaliwyd

G~

Nadolig
Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i holl ddarllenwyr yr
'Eco' .

David Woolley a Vagal Pendalar yn
derbyn ei anrheg Nadolig gan Sicn
Corn.

Rhai 0 blant Ysgol Pendalar yn
mwynhau eu hunain gyda'r 6ed
Dosbarth yn y Parti Nadolig

II YFRAU NEWYDD

Asterix Ym Mhrydain - £1.25
Gweld y Tu Mewn i Gastell 8
£2.50
Trysor Rackham Goch - £2.60
Ceri - £1.95
Llond hosan werth ei chael y
Nadolig yma. Hwyl ar y darllen!
Mae rhain ar werth yn eich
siopau lIyfrau Ileol yn awr.

Oyma restr 0 Iyfrau newydd a
dderbyniwyd 0 Wasg y DrefWen.
Asterix yn y Gemau Olympaidd £2.25
Caredigrwydd Caradog a Storiau
Eraill - £1.40

YN EISIAU

Pob peth newydd ar gael fer arfer

II VFRAU - RECORDIAU - CARDIAU

VR HEN FARCHNAD, STRVD Y PALAS
CAERNARFON (FfBn: 5262)
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
i holl ddarllenwyr yr Eco
C6r Adrodd Gwyrfai.

