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YMDDEOLIAD ATHRO
AI ddiwedd y tymor hwn mae Evie Roberts yo ymddeol o'i swydd
fel athro yo Ysgol Brynrefail Llanrug. Bu'n dysgu celf yo yr ysgol
am 26 mlynedd. Dyma werthfawrogiad byr ohono wedi'i
ysgrifennu'n arbennig i'r Eco gan W. Elfyn Thomas y Prifathro,
Y mae cysylltiad Mr Roberts a'r ardal
hon yn mynd yn 61 ymhell iawn. Cyn
dod i'r Ysgol hon fel athro Celf ym
1956 fe fu yn athro yn Ysgol
Dolbadarn
am naw mlynedd
cysylltiad felly sy'n mynd yn 61i 1947!
and nid hyd ei gysylltiad sy'n bwysig
ohd e, ansawdd.

Person tawel, diymhongar lIawn
hiwmor dda a lIawn awydd i helpu ei
gyd-ddyn boed ddisgybl, cyd-athro
neu unrhyw un arall. a fu erroed.
Hefyd,
mae
yn athro
cwbl
ymroddedig, yn medru ennyn gwaith
o'I ddisgyblion sydd wedi arwain j

ganlyniadau arholiad rhagorol ae ,
ennill lIu 0 gystadlaethau ar hyd y
blynyddoedd.
Bron yn ddieithriad
byddai un neu fwy 0" ddisgyblion yn
cael gwobr gyntaf (heb son am ail,
trydydd ac yn y blaen) yn Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd.
Ym 1977 cafodd yr Ysgol wobr
arbennig
yng nghstadleuaeth
y
Western Mail fel yr Ysgol a oedd wedi
ennill y nifer fwyaf 0 wobrau 0 holl
ysgolion Cymru -gorchest arbenruq i
ysgol gymharol fechan.
Rhestraf orchestion
disgyblion
unigol
hefyd. Enillodd
bachgen
gystadleuaeth
drwy Brydain ym
1958, enillodd
bachgen arall ym
1970, dangoswyd lIun bachgen arall
ym 1978 mewn arddangosfa
a
drefnwyd gan 'Gyngor Eglwysl'r Byd'
o bum llun ar hugain wedi eu dewis 0
holl wledydd y byd. Dangoswyd lIu 0
luniau dros y blynyddoedd
yn y
'National Exhibition of Children's Art'
ae mae dau lun mewn casgliad 0
luniau plant yn Rwsia, a dau lun
mewn casqllad tebyg yn Illinois. I
goron;'r cwbl enillodd Manon Evans
wobr gyntaf drwy Gymru a thlws
hardd yn y gystadleuaeth
'Cofio
Llywelyn ern Llyw Olaf' eleni.
Does dim amheuaeth felly y medr
edrych yn 61ar ei yrta gyda balchder
Oherwydd hynawsedd ei natur fe fu
yn hynod
boblogaidd
gyda'r
disqvb li on a'i gyd-athrawon
a
pharchwyd ef ganddynt ar hyd ei
yrfa.
Gobeithiwn
felly
- yn
ddisgyblion ae athrawon - hir oes a
phob hapusrwydd iddo ef a'i briod.

leuan Williams 0 Fethel- prif lenor Eisteddfod y pentref - yn
ystod seremoni cyflwyno tlws y gadair. Ei ysgrif ef ar y testun
'Siom' oedd cynnyrch Ilenyddol gorau'r Eisteddfod. (Rhagor 0
tunieu ar dudalennau 5 ac 11)

ANRHEG NADOLIG I'R
YSBYTY
Ychydig ddyddiau cyn yr Wyl bydd "Sion Corn" a'i helpwyr yn galw
yo gynnar yn Ysbyty Dewi Sant, Bangor gydag anrheg 0 dros til 0
bunnau iddynt gael prynu Bocs Gregory, sef cymorth anadlu - I'w
ddcfnyddio yn yr Adran Babanod.
wythnosau 0
waith trefnu ac ymarfer i griw 0
gyrnwynaswyr ileal - ac yn arbennig
felly i drefnydd cyffredinol y fenter,
Dyma

Dafydd

uchafbwynt

Price,

Ty Ca

p el ,

Cwm-y-Glo.
Y 'fearer' i'w threfnu oedd fod
Newell, sy'n blisman
yn
Llanbcris, Alan Parry 0 Gaernarfon
ac aelod u dim peldrocd Llanberis a
Phil

Dewi Salisbury 0 Rhos Isaf yn eu tro
yn reidio tandem 0 Fangor i Lerpwl
ae yn 61. Para todd Dafydd nifer 0
ffurOenni noddi a gofalodd eu bod yn
cael eu dosbarrhu mewn digonedd 0
gwmpas y fro hon. Yna aethpwyd ati
i dref nu'r daith mewn manylder a bu
Phil, Alan a Dewi y reidwyr yn
ymarfer ar ei chyfer am wythnosau.
Fe dalodd y paratoadau ar eu canfed,
oherwydd daeth yr hogia yn 01 yn

llinedig

iawn

0

ond yn ddiogel ac yn hapus
fod wcdi cwblhau'r daith.

Y gwai th nesa i'\V dref n u gan
Dafvdd ocdd casglu holl arian y
noddwyr - gwaith oedd yn dal i fynd
rhagddo wrth i'r rhifyn hwn o'r Eco
fynd i'r wasg.

Mae Dafydd , sy'n Arweinydd
Ieuenctid yn Neiniolen, wedi bod yn
ohebydd vr Eco yng Nghwm-y-glo
ers rhai blynyddoedd. Mae hcfyd yn
aelod 0 bwyllgor
Clwb Peldroed
Llanberis
gyda
dyletswyddau
arbenrug i drefnu gweithgareddau
codi arian i'w coffrau.
Dymuna pawb fu'n gysylltiedig a'r
fenter ddiolch i drigolion bro'r Eco

am eu caredigrwydd a'u haelioni - a
hefyd am bob cefnogaeth a gafwyd i
sicrhau y llwyddiant. a gafwyd.

LLWYDDIANT
ATHRAWES

Mrs Margaret
Cynfi Grittiths
0
Ddeiniolen sv'n athrawes yn ysgol
Brynrefail, Llanrug oedd prif lenor
Eisteddfod Gweun Gynfi. Enillodd
dlws y gadair am ei gwaith ar gartrefi
bro Deiniolen.

NADOLIG
LLAWEN
A
BLWVDDYN
NEWYDD
DDA
I
CHWI

Ar (;1dychwelyd i Fangor- diwrnod y daith - y beicwvr. eu teuluoedd a rhai 0
staff yr vsbvtv:
O'r chwith i'r dde: Mrs L. Newell, Mrs A. Salisbury, Dr R.H. Davies, 0'1 !IsenDafydd Price, Phil Newell, y Cynghorydd FranCISJones Maer Arlon, Nyrs K.E.
Rosser, Alan Parry, Nyrs J. Jones, Mrs Francis Jones, Dew; Salisbury, Mrs V.
Parry.
(Ltun: J.G. Williams, Llanfairpwll)

COFIWCH
AM
FFUG-EISTEDDFOD BRO'R ECO
YSGOL BRYNREFAIL, LLANRUG
Nos Wener, Chwefror 4
Rhestr Testunau yo y rhifyn diwethaf o'r Eco
Ymholiedeu.

Miriam Hughes, 'Rsltt Deg, Cwm-y-Gto.
(LlanberlsI870416)
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COR MARTIN OWEN
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RHAGFYR 1982IONAWR 1983
Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Caernarion
Cyhoeddwyd gyda chymorth
Cymdeithas Gelfyddydau
Gogledd Cymru

SWYDDOGION
A GOHEBWYR
GOLYGYOO
NEWYOOION
CYFFREOINOl: Twrog Jones, 23
Glanffynnon, Llanrug (C'fon 4051)
GOLYGYOO ERTHYGLAU: Da~dd
Whiteside Tomas, Bron y Nant,
Pontrhythallt, Llanrug (C'fon 3515)
GOLYGYOO NEWYOOION: Tony
Elliot, Crud y Wawr, Bryneglwys,
Penisarwaun (Llanberis 872438)
TREFNYOO
NEWYOOION
YSGOLION: lwan Lloyd Williams,
Bryn ldris, Llanberis (870515)
OYOOIAOUR Y MIS: Miss Jane
Morris, 'Rallt Isaf, 3 Pen y Bont,
Ffordd
Capel Coch, Llanberis
(871561)
FFOTOGRAFFWYR:
Ifan Parry,
Morwel, Ceunant, (Waunfawr 321)
Gwyndaf Jones, 60 Glanffynnon,
Llanrug (C'fon 4669). Gwyndaf
Hughes, 20 Glanffynnon, Llanrug
Islwyn L. Jones, Y Garn, Bryn
Moelyn, Llanrug. (C'fon 5874)
TREFNYOD HYSBYSEBION: john
Roberts, Bedw Gwynlon, Llanrug
(C'fon 5605)
TREFNYDD GWERTHIANT: Arwyn
Roberts, Hafle, Ffordd yr Orsaf,
Llanrug (C'fon 5510)
TREFNYOO ARIANNOl:
Goronwy
Hughes, Eithinog, 14 Afon Rhos,
Llanrug (C'fon 4839)
TREFNYOD GWERTHIANT POST:
Mrs M. Evans, Lloe, Llanrug (C'fon
3227)
GOHEBWYR PENTREFI: Dyma'r bobl
i gysylltu a nhw yn eich ardaloedd'
BETHEL: Geraint Elis, Cilgeran
(Portdinorwic 670726).
BETWS GARMON: Mrs Brenda
Jones, Bryn Tegid (Waunfawr 294)
BRYNREFAll: D.G. Ellis, Gweledfa
(llanberis 871223)
CEUNANT: Ifan Parry, Morwel,
(Waunfawr 321)
CWM-Y-GLO:
DEINIOLEN: Mrs Nancy Rowlands,
12 Pentre Helen (Llanberis 870267)
OINORWlG: O.R Williams, 2 Bra
Elidir (llanberis 870671)
LLANBERIS: Mrs Sian Thomas, Ty'r
Ysgol (llanberis 870220)
NANT PERIS: T J. Roberts, llys Awel
LlANRUG:
Mrs Eirlys Pierce,
Swyn-yr·Awel (C'fon 3776)
PENISARWAUN: Mrs Mary Davies, 9
Llys y Gwynt, (Llanberis 872329)
TAN-Y-COEO:
Miss
Megan
Humphreys,
4 Tai Tan·y-coed
(Llanberls 870030)
WAUNFAWR: Mrs G. Jones, Rhandir
Mwyn (Waunfawr 626)
TREFNYOD
PL YGU: Gwyndaf
Hughes, 20 Glanffynnon, llanrug

Y RHIFYN NESAF
Daw'r rhifyn nesaf
o'r wasg
CHWEFROR 3
Deunydd i law'r
golygyddion perthnasol
NOS FAWRTH
IONAWR 25
os gwelwch yn dda

CAPEL HEBRON

MYNWENT BEER SHEBA
Annwyl Olygydd,
Pan ar wyliau yng ngwlad Canaan
yn ddiweddar aethom gyda ffrind i
fynwent Beer Sheba, oddeutu 50
mtlltir i'r de 0 Jerusalem I weld bedd
tad i gymydog a g0110dd ei fywyd yn y
Rhyfel Mawr 7914-18. Wrth edryeh
drwy Iyfr a gyhoeddwyd gan y
Wladwriaeth sylwais ar yr enwau
eanlynol a'r ardal yma:
Evans Pte. Robert 265671 1st-6th Btn.
R.W.F. Killed in Action 6 Nov. 1917. Age
28. Husband of H. Evans of 3 Water
Street, Llanberis, CBerns.
Williams Lee. Cpl. Joseph 265519 "A"
Coy. 1st-6th Btn. R.W.F. Died of wounds,
received at Tel el KhuweiHch 6 Nov.
1917. Age 21. Son of Griffith Owen
Williams and Mary A. Williams of
Oerlwyn, Llanrug

Ceisiais gaelllun o'r cerrig bead. o'u Ilafur - yn seiri meini ac yn y
a'r fynwent ac os oes teuluoedd y blaen - yn eadw'r brwdfrydedd yn
diweddar filwyr am fanylion pellach fyw hyd y gwanwyn nesaf.
Yn y cyfamser, a oes rhywun yn
buaswn yn falch iewn pe beent yn
gwybod enw a chyfeiriad y brawd 0
cysylltu
mi.
Lerpwl a brynodd y capel, a' r ty capel,
Yr eiddoch yn gywir,
cvn set fawr y Faenol?
Gruff Owen
Yn gywir,
Frondeg,
Rot Williams,
Rhiwlas.
Ardwyn,
Fton: Bangor 53749.
Waunfawr.

a

TAFLEGRAU 'CRUISE'
A 7Zttwyl 5yr,
Cynh aliury d Rali H edduicn
arbeinig y Merched yll Greenham
Common dros y pentuythnos diuiethaf er
muiyn protesuo yn erbyn Ileoli 160 0
daflegrau Cruise .V".1 ~f
hrydain ym
J 983. Huiyrach
bod rhai o'ch
darllenuiyr, [el y bum i, )'11 ansicr eu
bam ar y mater hum. Bellach, fel y
merched yn Greenham COl1l1nOn, 'rusy]
.\In argyhoeddedig .Y buasai'r fath gam
)'" cJlnyddu'n fraw:ychus J' peT)lgI0 T)fel
niwcliar.
C_vn i'r Uno/ Daletlhiau fLynhvrchu
laflegrau Cruise 'roedd modd i'r Uno'
Dalei.lhiau a'r U1ldeb 50fielaidd
ganfod nesad unrhyw daflegrau
lliwcilar. O'r herwydd ataliwydy ddwy
oellr rhag ymosod gan y wybodacch y
buasai dial yl1 sicr. :\!ae'n debyg bod
dadl 0 blaid yr egu:yddor )'r ala/ir
_ymosodiadau gan sicrw)ldd y dtal.
,\.fae lajlegrafl Cruise _Vrl dra
gu:ahanol. ,"[ae'n UJiry gellir eu canfod
yll nesciu pan glud!r hwy gal!
auyrennau, and tlld "vw h:),nyn wir am
daflegrau Cnlrst! a saezhir 0 safleoedd
ar dir l.::wrop. Oherwydd y llwybr lsel a
gymerir ga1Idd),nc. llid oes trlodd i'r
Undeb Sofiecaidd eu can/od yn d),"esu
ar radar na'u gweld C)'da'u LLoerennau.
,Vid )'W"l syndod 0 gUlblfod y R~vsiaid
)'11 poeni a1n Cruise. IVid oes nlodd
idd_vnt anelu eu taflegrau 5520 h'lL,)'
III or fal1wL gywir ag .yr anelir Cruise ac
ntd yw'n a7lodd eanfod }'r 5520 J'n
nesQu.
Os gosodir Cruise ar dtr Ewrop bydd
:V.A. T.O. "zewn sefyllfa i gychwyn
rh:>jel n,weljar. A oes unrhyu, obailh
a1n heddwch_V1lYfath sefyLlfa? Apellaf
ar j'c}z darllen'lL,)!r}lsgrifetlnU al eu
haelod se'neddol as),d)'nl yn leimlo}" un
fall, a lnr yngLyn 11hyn.

-

(Cafwyd y ffeithiau ar gyfer y llythyr
hwn 0 ddarlith i'r Brifysgol Agored
gan
Ddeon
y Gyfadran
Wyddoniaeth. )

Yr eiddoch yn g)lwir,
Joan Fraser,
Dolgoed,
Ty'nycaeau,
P Ot'lhaelhw},.
~

2

Annwyl Syr,
Diolch 0 galon i amryw 0 gyfeillion
a ysgrifennodd araf a hefyd fy ffonio i
ddatgan
e u diddordeb
a'u
parodrwydd i gymryd rhan mewn
unrhyw ymgyrch i geisio adfer hen
gapel Hebron ar lethrau'r Wyddfa. Yn
sg11yr ymateb hvnod. gobeithiaf alw
cyfarfod eyhoeddus yn Llanberis yn y
gwanwyn i drafod y mater ae i
benderfynu
pa gamrau
altwn
gymryd, gan obeitbio na wnaiff y
gaeaf lawer mwy 0 ddifrod i'r hen
adeilad.
Diolch am gefnogaeth Mrs Myra
Bryn Hughes a Mrs Enid Jones yn y
rhifyn dtwetbet o'r 'Eco'. 'Does ond
gobeithio y bydd y rhai sydd wedi
addo cyfraniadau ariannol e'r rhai
sydd wedi mynegi gyfrannu trwy roi

Dioleh i Mrs N. Hughes am anfon
Ilun o'r cor i'r Eco a hefyd am
sylwadau
Mrs Owen gwraig
y
diweddar Martin Owen.
Bum yn e eto d o'r cor am
flynyddoedd a chawsam amser difyr
yn eisteddtote a hefyd ymarfer yn
ysgol Deiniolen
ddwywaith
yr
wythnos.
Cof da gennyf am daesi Nedw yn
dod a hogiau Llanberis a Cwm-y-glo i
Ddemtolen.
Mae Ilun o'r cor yn fy meddiant ac
mae un ar ddeg o'r cor yn fyw heddiw
hyd y medraf gofio, nid wyf yn
gwybod hynt y tri 0 Sir For sydd yn y

ttun.
Dyma enwau'r un ar ddeg:
William Oliver Jones; John 0 Jones;
Ellis James Owen; John T. Price; Robert
Hughes; Ifor Wiliams; Hugh Williams;
David T. Jones; Evan Morris Williams;
Sam Parry; John Griffith.

Ifor Williams,
Gwelfryn,
Llanrug.

r~~~~~~
RHODDION
Diolch i'r canlynol am eu rhoddion
tuag at gostau cynhyrchu'r Eco,
£2.00 -Anwen Owen, Bontnewydd;
Mrs K. Griffith, 20 Hafan Elan,

Llanrug.
£1.00 - Di-enw, Tanycoed.

40 Rhesdai Afon,

AR WERTH

Llanberis,
Caernarfon.
Antzwj.IIOlygydd,
\\7rllz ddarllen erthyg! Rol Willia1ns
a llythyrau eraill yn )'7" Eco a gweld
drosof fy hun K>llU'T' Hell Gapel
Hebron, mor druenus, Wrth chunlio a
chunlota am Hanes J' CapelBach yma a
chofio pan oeddum yn dreifio trin bach
)" lft:vddfa fljlnyddoedd yn 61 mor dda
oedd cy!lUt,.), Capel pall oedd y fyddin
yll edT)'ch ar c,";' 61.
Fe lunlodd y dtu'eddar gyfaill
ant1'lv_vl, IW r Tom H. ~f1iliiams, Y
Garreg j<"au'r,y lf1aunfawr betzillion
J'lI Y Cymro am }' capel )'"za.
(Wae'r penillioll yn fy meddianl a
buaSU1tlytl falch iawn os buasech yn eu
CylltlWy'S _Yll yr Eco.
Cledwyn Jqtles
Hebron
CAPEL HEBRON
Nid yw i'r lIu ymwelwyr ddaw ar eu hynt
Ond hen adeilad moel diaddurn IIwm
Fe ddwedodd prifardd am rai tebY9 gynt.
A niwl y bannau arno'n pwyso'n drwm.
Nid nepell o'r ardderchog linell gul
Y saif yn friw i'r Ifygaid erbyn hyn.
'Does neb yn cyrchu iddo sr y Sui,
Amddifad yw'r hen gapel ar y bryn.
Bydd praidd y mynydd ger ei Iwydaidd fur,
Yn ceislo lIoches rhag y straen a'r
gwres;
A'r tren yn tuchan heibio dan ei chur,
A'r heicwyr dan eu pynnau'n pasio'n
rhes.

Organ drydan newydd 'Siel'. Dau
"manual" efo pedalau. Pris £400.

(Mrs Strassen) - Ffon Llanberis
870-774.

CYMYSGWR
CONCRIT
AR FENTHYG
£10 yr wythnos
£2.50 y dydd
HEFYD elUDO
llWYTHI YSGAFN
CLIRIO SAFLEOEDD,
DANFON TYWOD,
GRO A DEFNYDDIAU
ADEILADU ERAlll

ERI
OVER

Ond nid iI cennad Duw o'r Llan islaw
Fel cynt i fyny drwy y ddrycin groch
Ac nld yw Hebron mwyach boed yn haul
neu law
Yn perthyn dim yn awr i Gapel Coch.

11 STRYD YR
WYDDFA

Hen deulu Rali, Foty a Chaenewydd Bach
A'r Helfa a Chae·esgob droediai'n fywA chyrchu gydag eraill yno'n lach,
I Hebron oedd bryd hynny'n d9 i Dduw.

LLANBERIS

Mae pen yr Wyddf.'n tynnu'r dorf 0 hyd
A'r trenau bach yn lIawn 0 ddor i ddoro Hebron yr hen dadau sydd yn fud,
Heb neb yn plygu I glodfori'r lOr.
Cwm Brwynog glywodd ddarpariadau'r
drln
A chyfoeth gynnau trwm y fyddin gref;
A chollodd Capel Hebron bach y gwin
A'r hen bileri a'i cynhaliai ef.
TOM H. WILUAMS
Y GARREG FAWR
WAUNFAWR

Ff6n: LLANBERIS 872285
neu 871327
Cyfarchion y Tymor
i chwi 011

~------

tyrnhorol y fasnach yn golygu
cau siopau a chyfleusterau
PERYGLON Y <MARINAS'
dros fisoedd y gaeaf, a'r tai haf
yn golygu colli cwsrneriaeth
Annwyl Gyd-Gyrnry,
teuluoedd sefydlog gydol y
Yn ddiweddar
dargelwyd
flwyddyn, yn ogystal a lleihad
cynlluniau gan y 'Bwrdd Croeso' a
yn y defnydd ar westai lIeol.
chyrff eraiIJ i scfydlu cylch 0 'farinas'
iv) Y gymuned leol. Yn wyneb
o gwmpas arfordir Cymru, ar esgus
diffyg gwaith,
cartrefi, a
hyrwyddo'r
fasnach dwristiaeth.
chysondeb safon bywyd gydo!
Gwerir miliynau 0 bunnau er mwyn
y flwyddyn, achosir diboblogi
denu perchnogion cychod pleser i'n
a dryllio'n cymunedau. Yn lIe
broydd fesul mil, gan greu 110nd
reuluoedd a phobl ifainc, daw
dwrn 0 swyddi nad oes unrhyw
mewnfudwyr
i fyw a r
sicrwydd y'u rhoddir ibobllleol: ond
gledrau'r
yrnwelwyr , a'r
uwch 0 lawer na hynny yw pris y
oedrannus i ymddcol i'w tai
cynlluniau hyn, a ninnau, drigolion
haf.
yr ardaloedd dan sylw, fydd yn ei
v) Ein diwylliant.
Chwelir y
dalu'n Hawn. Dvma fo:
gymuned , a gyda hi ei hiaith,
i) Ffyniant
economaidd.
a
sefydliadau, a phob agwedd
ddibynnu ar gardod ansicr ac
arall ar ei diwylliant naturiol
anwadal twnstiaeth, llesteirir
brodorol: dieithriaid fvdd yn
unr yw
a t y g ia
meddiannu
addysg,
diwydiannol mwy sefydlog a
gwleidyddiaeth,
a
pharhaus, ac fe barlysir yr
chymdeithasau'r
fro, er
awydd i geisio gwell ddyfodol.
hybu'u diwylliant hwy.
ii) Cartrcfi'r fro. Mae'r farchnad
vi) 0 e moe r ali a e t h . W r l h i
dwrist iaet h , yn enwcdig
swydd ogion
anetholedig
gweithgarcddau hamdden fel
lunio'r cynllun, a'i osod ar yr
hwylio, yn dueddol iawn 0
ardal trwy rym cyfryngau
chwyddo nifer tai haf ardal
torfol ac addcwidion reg ond
eang
0 gylch
unrhyw
d is y l w e d d .
Twyllir
(Cddatblygiad".
Cipia'r
cynghorwyr Ileol, anwybyddir
ymwelwyr cefnog y rai, ac
anghenion a dyheadau pob! y
wrth i'r prisiau fynd y ru hwnt
fro, ac fe'n sethrir islaw
i'r boblileol fe achosir prinder
dymuniadau
gweision
y
cartrefi lIawer hwyach ar gyfer
•
wladwriaeth
a masnachwyr
tat cyngor.
.
mawnon.
iii) Masnach leol. Da\J,' cwmniau
Dyma'r
pris:
y tlawd
a'r
mawrion a masnachwyr estron
difreintiedig
caiff
ci d a lu ,
i'r ardal er mwyn godro'r
yrnwclwyr a'r trigolion fel ei swyddogion diwyneb, cynghorwyr
diegwyddor a datblygwyr barus fydd
g il y d d , gan
ddisodli
masnachwyr
Ileol
l Ia i yn elwa. Y mae I\1UDIAD ADFER
ein
c)foethog yn U\vyr. Mae natur felly''n gaJw ar arwcinwyr
LL YTHYR AGORED

~
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THEATR BARA
CAWS

Iooawr 17, a Chwefror 19. Mac'r
actorion yn cynnwys lola Gregory,
ElIi\\' Haf, Sara Harris Davie~,
Valmai Jones, John Ogwen a Cefin
Roberts, ac os v dvmunwch
inni
.
berfformio yn cich hardal gellwch
gysylltu a ni yo ,J Coleg Normal,
Bangor neu ffonio Bangor 55579.

AROLWG A
GWAHODDIAD

~

Dechreuodd
y flwyddyn
gyda
rhaglen Ysgolion Cynradd wedi ci
seilio ar hanes Llywelyn ein Llyw
Olaf - 'Diwrnod i'r Brcnin' gan
Valmai Jones, yna Rifiw newydd ar
gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol 'Pawb a'I Fys'. Treuliwyd
Lair
wythnos yng Nghanolfan Noddfa,
Caernarfon
yrn ymgymryd
a
phrosiect arbrofol gyda'r plant.
Ffilmiwyd
r hag len gymuncd
ddiwethaf y cwmni sef 'Ocs 'rna
Bobol?' ar gyfer S4C, ac ar hyn 0
bryd 'rydym ar ganol taith Ysgolion
Uwchradd. Mae'r rhaglen bresennol
wedi ei seilio ar y nofel a enillodd
wobr Tir na n 'Og eleni - 'Gaeaf y
Cerrig' gan Gweneth Lilly, ac fe
wnaed addasiad
o'r llyfr gan
Enw'r eynhyrchiad yw 'Arwres
Myrddin Jones.
Gudd' - addasiad o'r nofel 'Gaeaf y
Cyn y daw'r daith bresennol i ben
Cerrig'. Ewnau'r ectorton o'r cbwtth
Rhagfyr 7, fe fydd criw arall wedi t'r dde. Wyn Bowen-HarrIes, Marl
dod ynghyd i ddechrau
paratoi
Gwilym,
Derek Dentels,
Carys
rhaglen gymuoed nesaf y cwmni a Llewelyn a Dwynwen Berry. Lfun:
gaiff ei pherfformio mcwn ncuaddau
Defee Owen, Llanfairpwfl.
penlref redled Gwynedd
rhwng r-------------cymunedau, y rhai yr ymddiriedwyd
ein hardaloedd i'w gofal, iarnddiffyn
etifeddiaeth y genedl trwy drefnu
gwrthwynebiad i'r cynlluniau hyn, a
hynny ar unwaith, ac ar j'r Cyrnry eu
cefnogi hyd eithaf ein gallu.
Howard Huws
(ar ran Mudiad Adfer)
26 Pen y Ffridd,
Penrhos,
Bangor.

l

Nadolig Llawen
a Blwyddyn
Newydd Oda
i chwi 011
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Llenwch a phostiwch y ffurflen isod er mwyn bod yn ddartlenydd cyson

0

CURIAD.

Fe fyddwn yn anfon dau rifyn i chwi am ddim ar yr amod eich bod yn cytuno i dalu am y 6/12 rhifyn
dilynor. Caniateir i chwi ganslo'r archeb ar unrhyw adeg cyn derbyn y trydydd rhifyn ac ni fydd
arnoch unrhyw ddyled i ni.
Oychweler y ffurflen hon i:
Archeb Curiad, 13 St. John's Crescent, Treganna, Caerdydd. CF5 1NX.
D.S. Cadwn yr hawr i newid y taliadau uchod yn unol a chynnydd mewn costau.
CHWE RHIFYN: £3

DEUDDEG RHIFYN: £6

Owi'n dymuno derbyn dau rifyn 0 CURIAD am ddim ac yna
dwi'n dymuno talu am y 6/12 rhifyn dilynol.
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Beth am archebu CURIAD fel anrheg i gyfaill neu
berthynas?

Amgeuaf siec am y swm 0 . . . . . . . ar y ddealltwriaeth y
medraf dderbyn fy arian yn 61ar unrhyw adeg cyn derbyn y
trydydd rhifyn pe dymunwn ganslo'r archeb.
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NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD
DDA
i'n cyfeillion a'n c·mI1.eriaid 011

Nadolig Llawen 8 Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

BILL ac EILEEN
GRIFFITHS

oddi wrth

Antiques
Ivy Cottage

GWILYM A MEIRWEN JONES

R

BETHEL
Ffon:
Y FELINHELI 670556

HEL
FfOn: Y Felinheli 670 261

BWYDYDD. MEL YSION. PAPURAU NEWVDD

PRYNWYR A GWERTHWYR HEN BETHAU
Telir prisiau da
Trafodir busnes yn gWbl breifat a chyfrinachol

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth

GORS BACH

RITA A HARRY OWEN
Ymgymerwyr
Cludiant

Llefrith

Dymuna
Bob, Mair, Steve a Sharon

i'w holl gyfeillion

8 chwsmeriaid,

hen a newydd

~._",,__

BRYN DAIRY

BETHEL

Ffon:
Y Felinheli

670487

NADOLIG LlAWEN A BLWYDDYN
NEWYDD RAGOROL

NADOLIG LLAWEN A BLWVDDVN NEWVDD
DDA I CHWI ou,
0001 WRTH BAWB YN

(T.R. & S. EVANS)
Flon: Y Felinheli

1983
Blwyddyn Newydd - Car NewyddJ
METRO, TRIUMPH ACCLAIM
a chyn bo hir y MAESTRO
Dowch draw j'n gweld.

METRO

•

•
670451

LlONGYFARCHIADAU
i Mrs Alys
Jones, Stad Eryrr ar gael cyhoeddi
dau Iyfr 0'1 gwaith ar gyter y Nadolig.
Notel antur i blant wedi el Ileou ar
Ynys Mon ydi "Ysbrydion y Mar" tra
ceir storTau byrion am eneth o'r enw
Non yn yr ail Iyfr, "StorTau Non".
Roedd brolio mawr ar y ddau Iyfr ar
raglen Hywel Gwynfryn un bare yr
wythnos diwethaf. Y cyhaeddwyr yw
Gwasg Ty ar y Graig a'r prisiau yw
£2.25 am Ysbrydion y Mor a £1.25 am
Stor'iau Nan

CARNIFAL 1983 - Nos Lun, Rhagfyr 6
daeth ychydig
o''r ftyddloniaid
ynghyd i Gyfarfad Cyhoeddus yn y
Neuadd I gychwyn ar drefniadau
Carnifal 1983. Dewiswyd Mrs Rhian
Birkett yn Ysgnfenyddes a Mrs Val
Jones
yn Is-ysgrifenyddes.
Dewiswyd Mrs Ann Hughes yn
Drysorydd a Mrs Diane Hughes yn
Is-drysorydd. Mr Geraint Elis fydd y
Llywydd
Penderfynwyd dewrs pedair hagan
a ddasbarth Mr Ellis R. Jones tel
Brenhines a gosgordd a gwahoddir
rhai sydd diddordeb roi eu henwau i
Mrs Birkett cyn drwedd lonawr. Bydd
y Frenhines a'i gasgordd yn cael ei
dewis mewn Noson Goffi yn y
Neuadd nos Wener, Chwefrar 4.
Cynhelir y pwyllgar nesaf yn y
Neuadd nos Lun, lonawr lOa
gwahaddlr
unrhyw
un sydd a
diddordeb draw i'r pwyllgor.
LLONGYFARCHIADAU 1 John a Julia
Pritchard, Fron Helyg ar enedigaeth
merch fach.

a

LLONGYFARCHIADAU I Mr a Mrs
Ivor Janes, Awel y Grug a aedd yn
dathlu
eu priadas
aur ddydd
Mercher,
Rhagfyr
1. Dymunir
blynyddaedd lawer 0 fywyd hapus i'r
ddau gyda'i gilydd eta.
YSGOL FEITHRIN - Cafwyd bare
Mins Pies a Chan IIwyddlannus iawn
yn y Neuadd bare Iau, Rhagfyr 2.

Gwnaed elw a £34 Diolch yn fawr am
bob cefnagaeth
MERCHED Y WAWR - Aeth dros 50
or gangen i Westy'r
Victaria,
Llanberis nos Fercher Rhagfyr 8 am
eu cinia Nadoltg Daeth nifer a ardal
Llwyndyrys
yno i ddiddanu
a
chafwyd noson hapus a chartrefol
lawn yn eu mysg.
Nos Fawrth y 14eg aeth tua 20 c'r
merched t Westy'r Gwynedd i roi
adloniant yn Swper Clwb Bro Bethel.
RHIFYN NESA'R ECO- Bydd y rhifyn
nesaf o'r Eco yn cael el gasglu yn y
Neuadd ym Methel nos lau, Chwefror
3. Gabeithio y daw crlw da draw I
wneud y gwaith.
SEFYDLIAD
Y MERCHED
Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol y
gangen yn yr ysgal nos Fercher,
Rhagfyr 1 dan Iywyddiaeth Mrs
Gwyneth Williams,
Llain-yr-ardd.
Croesawyd Mrs Treen 0 Gaernarfon a
Mrs Vera Hughes, V.C.O. a Mrs
Evans, Bethesda fel cyfrifwyr
y
pleidleisiau a diolchwyd iddynt gan y
lIywydd am eu gwaith.
Etholwyd
swyddogion
am y
flwyddyn nesaf =Llvwvdd: Mrs Ellen
Janes, Awel-y-grug; Is-Iywydd: Mrs
Joyce Jones, Y Garn, Llanrug;
Trvsorvdd: Mrs Bessie Ellis, 15
Cremlyn; Ysgrifennydd' Mrs Annie
E. Williams, Ty Newydd. Pwyllgar Mrs Joan Foulkes, Tyddyn Gwndwn;
Mrs Sally Hughes, 35 Bro Rhos; Mrs
Betty Hughes, Twll Clawdd, Llanrug;
Mrs Betty Jones, Pen Buarth; Mrs
Mair Parry, Ystorfa Llanrug; Mrs
Mary G. Williams, Gwylfa; Mrs
Gwyneth Williams, Llain-yr-ardd
Trefnwyd
rhaglen ar gyfer y
flwyddyn nesaf nos Wener, Rhagfyr
3. Rhoddwyd y te gan Mrs Olwen
Evans, Parciau Rhos a Mrs Mary
Williams, Bryn Pistyll a diolchwyd
iddynt gan Mrs Gwyneth Williams,
Llain-yr-Ardd.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda odd; wrth

Wil a Val Guy, Donna a Sheila

TREFLVN

TORES

BETHEL
Ffon: Y Felinheli 670237

Stoc helaeth

0 Ddillad Plant
* Cadwch eich coesau'n gynnes efo
LEGWARMERS (£1.70) ac
ANKLEWARMERS (95c)
* Cofiwch hefyd ein dewis ardderchog
arferol 0 anrhegion Nadolig,
Teganau, Diodydd, Melysion, Dafedd
a Bwydydd.
*• SNWCER! Dewch yma am eich sialc,
tips, ciws - RILEY a byrddau hefyd os
dymunwch.

l
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Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd Dda
odd; wrth

HELEN WILLIAMS
BRYN DAIRY
TY'R YSGOL
Angharad Prtce oedd yn fuddugoI am
ganu'r pteno (dan 12 oed).

BETHEL
Ff6n: Y FELINHEL I 670417

Lynn Roberts gyda chwpen am
ganu'r piano (dan 9 oed).

LLUNIAU

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi
wrth

O'R
EISTEDDFOD
Rhagar a luniau ar dudalen 11

I.

Y rhai oedd yn cvstedtu er Adrodd
dan 6 oed.

RRIS

CYFLENWYR PORTHIANT

ac

DALGETY SPILLERS
000
()LXP

Y FACHELL
LLANDDEINIOLEN
Ffon: Y FELINHELI 670439
Dyma gantorion dawnus Bethel oedd yn cystadlu ar Ganu dan 4 oed.

5

EN/LL WYR Y MWY AF 0
FARe/AU

chafwyd noson dda 0 ddawnsio
Gwanethpwyd elw 0 £130 tuag at
Gronfa'r Ysgol.

GWASANAETH CAROlAU:

LLUNIAU O'R EISTEDDFOD

Nos lun,
Rhagfyr
20 bydd
gwasanaeth carolau'n eael ei gynnal
yn yr ysgol am 7.00 o'r gloch. Mae
croeso cynnes ' bawb ddod.

LlONGYFARCHIAOAU:
Carem longyfarch Mrs Margaret
Cynfi Griffiths, 0 Ddeiniolen, am
ennill Cadair Eisteddfod Bentref
Deiniolen ar ddechrau'r mrs hwn.
Mae Mrs Griffiths
yn athrawes
Gymraeg ae Ysgrythur vn yr ysgol.

PEl·DROED:

Y mis hwn, y mae dosbarthiadau 1a 2
wedi bod yn ddiwvd iawn gyda'u
harhohadau. Ar 01 gwelthlo'n galed
iawn cant yn awr fwynhau gwyliau'r
Nadolig.

Dros y penwythnos cyntaf o'r mis bu
Kevin Jones 0 Ddinorwiq yn chwarae
dwy gem i dim Gogledd Cymru (Dan
15eg oed) yng Nghastelf Nedd.
Rhagfyr 3ydd ar gae Llanrug fe
chwaraeodd Stuart Williams I dim
Ysgolion Arfon yn erbyn Ysgolion
Telford Er i fechgyn Arlon ennill y
gem 0 4 g61 i 2 maent allan o'r
gystadleuaeth
oherwydd
iddynt
golli'r gem gyntaf yn Nhelford 4-0.

PARTI NADOllG Y CHWECHED:

MRS MARY HUGHES.

Hoffai'r chweched dosbarth ddiolch
yn fawr iawn i Alison Barnes a Sian
Gibson am drefnu eu parti Nadolig
elent. Cafwyd bwyd a disgo yng
Ngwesty Glynllifon,
Benllech, a
mwynhaodd pawb eu hunarn. Diolch
yn tawr iawn genodl

Ddiwedd y tymor hwn fe fydd Mrs
Mary Hughes yn ein gadael i fod yn
Ddirprwy Bennaeth yn Ysgol Tryfan
Bangor. Daeth yma ym 1977 fer
athrawes Saesneg a bu'n hynod
Iwyddiannus yn y gwaith gan ennifl
canlyniadau arhofiad rhagorol ae
ennyn brwdfrydedd ei disgybllon.
Oiolchwn Iddl hefyd am ei chyfraniad
gwerthfawr i sawl agwedd a fywyd yr
Ysgol ond yn arbennig i'r Urdd ac i'r
Eisteddfod Llongyfarchwn hi ar el
dyrchafiad
a dymunwn
bob
IIwyddiant iddi yn ei swydd newydd

Gwyn Meirion Roberts lGwyrtei], a
Marina Bryn Roberts (Eryrt)

ARHOlIADAU:

y peru pop buddugol - 'Genod yr Wyddfa'.

Y TY BUDDUGOL
EILIAN

Y CHWECHED YN CYNNAl PARTI.
BLANT PENDAlAR:
Ddydd Gwenor Rhagfyr 10 daeth
plant Ysgol Pendalar I'W Parti
Nadolig yn yr Ysgol, yng nghwmni'r
6ed dosbarth. Cafwyd yehydig 0
ganu, digon 0 fwyd, yn ogystal ag
ymweliad gan Sion Corn oedd yn
dosbarthu'r anrhegion. Mwynhaodd
pawb eu hunain yn fawr iawn.
Sgets fuddugol
Elidir Carys
Griffiths, Iwan Roberts, Dewt Lewis a
Dylan Williams.

Martin Jones a Rhian Owen Cepteinieid filian - y tV buddugol.

ARWEINYDDION CORAU A PHARTION BUDDUGOL

O'r chwith i'r dde: Lynn Jones IGwvrtei), Cor Oeutsts, Margaret Roberts
(Elidlr), Cyd-adrodd a Pherti 8echgyn, Rhian Owen (Eilian), Cerdd Dant a
Chwareugerdd.

OISGO:
Ddechrau'r mis cynhafiwyd disqo yn
yr ysgol i bawb. oaeth nifer yno a

W.E. THOMAS
PRIFATHRO

NADOUG lLA WEN:
Dymuna pawb sy'n gysyfftiedig a'r
'Sibrvdton ' Nadolig
llawen
a
Blwyddyn Newydd Dda i bawb.

YM MHASIANT LLYWEL YN

Andrew Evans, Dylan Greet, Malcolm Price, Meirion Williams, testvn Jones a
Merrron Jones 0 Ysgol Brynrefail, yn actio yn y pasiant.
(llun drwy garedigrwydd Y Goriad, Papur Bro Bangor s'r Cylch.J

Nadolig Llawen a Blwyddyn
oddi wrth
YMGYMERIR

A

CHLIRIO SBWRIEL 0 BOB
MATH
SBWRIEL ADEILADU, CARTREF A
DIWYDIANNOL
TELERAU RHESYMOL

Ffon:
Oydd Caernarfon 5670
Llanfairfechan 680 329

I

Gyda'r Nos

Llanberis 872236
~

6

Newydd Dda

J.M. JONES A'l FAB
GWAITH CERRIG BEDDAU
A THREFNWYR ANGLADDAU

DEI

IOL

Ffon: LLANBERIS 872518 (Dydd)
Y FELINHELI 670124 (Nos)

lvti orffennwn gyda'r tywydd fel yr
Go Mary Uoyd Williams, B.E.M. oeddvrn wedi dechrau:
~

Cofiaf am rywun gartrcf yn wael 0
dan y ffli VI. 'Docdd dim posib iddo
fynd gam o'r lY oherwydd y rhew a'r
eira ond fe drodd y rywydd a chafwyd
glaw. Daeth y claf yn well a chafodd
fynd allan i fcndio.
Mi hoffwn gael barn rhywun
profiadol ar y cwestiwn beth sy'n
lladd pobol - rhew ac eira ac oerni ynte' glaw? Pwy etyb?

Yr ydym ar hyd ein hoes yn siarad
mwy am y tywydd nag am unrhyw
destun arall. Am gyfiawnder yr
arferai'r Iddewon siarad, ond am y
tywydd y siaradwn ni. Clywch I Cawn fyd gwellar hyn bellach - daw yr hat
Nid du oar hin mwyach:
Wele'r gog, pwy'n fywiocach7
C,wydro bu'r creadur bach.
OWEN DINORWIG

Arferai pobl ddweud erstalwm mai
tywydd iach ydyw tywydd rhew ac
eira, neu wynt sych, oer o'r gogledd
rhewllvd
deifiol. Ond
. a'r dv..'Vrain
nid felly yr arferai fy nhad gredu.
Beth yw eich barn cbwi tybed?
Y mae rhew ac eira yn dwyn
afiechydon i'\'1 canlyn. Y glaw o'r
de-orllewin sy'n puro'r awyr ac yn
dwad ag iechyd i'r claf!
Wei, felly cefais fy nysgu beth
bynnag.

Un (> drysorau pennaf pob un
ohonomydy\\' meddu iechyd da yn y
medd\vl a'r corff. Dyna un o'r g",,rersi
cynta[ a ddysgais i yn y Normal vm
tv1.angor. Rwy'n cofio'r Prifarhro
Harries yn d\veud ccAsound mInd in
a sound bodv."
Ac aeth vrnlaen
1
•
•
ddweud gymaint 0 ddylanwad ocdd
gan y meddwl ar y corff. Hynaf yn y
byd yr \vyf fi }'n mynd mwyaf 0 wir
\vyf yn weld yn y syniad fod gan y
meddwl gymaint 0 ddylanwad ar y
corff.
Y mae bWYla'n ddoeth yn chwarae
rhan rna\vr me\vn cad",,'r teulu'n iach
ac yn gryf i '\\'rrhwynebu afiechydon.
D)'sgais hefyd fod raid i ba\vb gael
d\vr glan a diolch fod genn)'1l1 drugon
ohono ynce.
Rhaid
hefyd
gael digon
0
gynhcsrv."Ydd i mev.rn yn y corff trwy
fwyra bW)ld da fel y soniais eisoes a
rhaid cael digon 0 ddillad cynnes i
gadw'r corff yn gynnes oddi aUan os
ydym am gadw'n iach.

o

Y MEDDWL A'R LLAW
Un arall 0 wersi y Normal a gofiais
ar hyd fy oes ydyw hon sef fod y llaw
yn ddrws i'r meddwl - "The hand is
the gateway to the brain." Mae
syniad y gwr deeth yn gywir reit
siwr.
Bu amser pan roddid mwy 0 sylw
i'r pen nag i'r llaw, i lyfrau yn
hytrach nag i arfau gwcirhio. Ond y
mae pethau wedi newid erbyn hyn.
Ar un ysryr y mae crefft yn rhagori
llawer ar y wyddor.
Syniad rhai ydyw hyn sef fod y
llaw yn blacnori'r meddwl. Rhaid
gwneud rhywbeth gyda'r llaw cyn y
gall y meddwl weld ci ogoniant.
Cawn y syniad yma yn Genesis yn
hanes y creu - pennod gyn[af -adnod
31. "A gwelodd Ouy. yr hyn oIl a
wnaethai, ac wele da iawn ydoedd."
Y gamp fa"vr ydyw disgyblu'r Ha\\' a'r
meddwl i gyd-rodio. Y lIa\',> sy'n
ar\.vain y rncddv.,1 ac yn awgr}'mu
pethau lddo na fuasai bvth
\veru eu
•
canfod ar wah an.
Erbyn hyn y mae'r byd yn
sylwedd()li mw}" heddi\v nag erioed
fod angen gweithwyr celfydd - y
"skilled men".
Bu amser pan fodlonai'r ysgolion
ar \vneud plant yn ddysgedig yn y tair
R (readjng, ..vriting, arithmetic).
C)'nhyrch\\'yd
miloedd
0 bobl
ddysgedig a'r rhan f\vyaf ohonynr yn
anghelfydd.
Y mae'r b\'d
\..'edi deffro. Efallai
•
mai'r Eidal ydyw'r wlad a aeth uchaf
me\vn c'y'\vreinwailh. Bu'r mynor a
gelr yn ei bryniau yn un fantais iddi i
fagu cerflun ..vyr ac i hudo dynion 0
bob parth yno i \\'ei(hio ar y mynor.
Talodd American\vr yn ddi\veddar
filoedd 0 bunnau am \-vaith hen
arlunydd en\vog. TaJu }'r oedd am y
meddwl oedd wedi cynhyrchu'r
darlun - mewn gelriau craill, yr oeed
gv..·aithlIa\\I yr arlunydd yo agoriad i
feddwJ yr arlunydd ac yn costio
miloedd 0 bunnau.
• A

Wele, yntau glaw'r AtJantig - gallodd
Ein gwells heb ffisig:
Poerodd j Jadd pob perig
A'r ffliw s'th glodd, drodd o'th drlg.
GLAN RHYDDALL T

Neb yn ofni tywydd garw
Neb mewn poen a blinder chwerw,
Neb yn CwynO, neb yn marw,
na byddai'n hat 0 hyd."

BANTRI BETH

A ddaw'r Hat yn ei dro - a miwsig hoff Amwisg hardd amdano:
Ei odrau aur dros tryniau'r fro
A'i Iwyn 0 ddail yn ei ddwylo.
IOlO TREFALDWYN

Y TYWYDD

"0 na byddal'n haf 0 hyd
Gaeaf mewn tragwyddo. grud:

o

N adolig Llawen a Blwyddyn N ewydd Dda
i chwi oil oddi wrlh

BECWS
DEINIOLEN

(D,E. & R.P. JONES)

Ff6n: LLANBERIS 870232

BARA FFRES A THEISENNAU BLASUS

Hefyd gwerthwyr CALOR GAS

Calli fy nhad gloi heddiw:
TIws yw petr lIygaid Chwefror, - yna
Mawrth
Gawn am wyrthiau'n rhagor:
Mor fwyn fydd gwanwyn a'i gar.
Daw yms yn ei dvmor.
GLAN RHYDDALL T

CYWIRO:
Llithrodd
un
camgymeriad yn hanes "Y Ferch 0
Gefn )Tdfa" y mis drwethaf. Yn y
Ilwyddyn
1741 y bu farw Wil
Hopcyn awdur y gan Bugeilio'r
Gwenith Gwyn.
Ce wch hanes
carwriacth
a
phriodas
Ann gydag Anrhonv
Maddox y mis nesaf; gyda llawer 0
fanylion diddoroJ eraill.
Diolch i J\1rs Mair Jones, Llyfrgell
Ne wy d d , Caernarfon
am y
manvlion.
.\i.LI. \X'.

NOFEL NEWYDD

lviae yn y siopau ar hyn 0 bryd,
nofel ddi\veddaraf
John Elli~
Williams 0 Bontrhythallt, vn dwvn v
teltl WR'fH DDYCHWEL.
Mac'~
olrhain hanes teulu a ddaelh yn 61 i
drigo i'r Gymru gyfoes ar 61
blynyddoedd 0 alltud.
Talfyriad
ydyw 0 v.'aith a
ysgrifennodd yr awdur yn wreiddiol
yn Saesneg, a hi yw ci seirhfed nofcl.
Mae hef)ld wedi ysgrifennu nifer 0
sgriptiau i blanr ar gyrer y teledu, ac
mae peth o'j wajth }'n ymddangos yn
lJyfr bl\\'ydd SBONCYN y tro yma .
l\iat! John E. Williams
'In
adnabyddus i ddarllenwyr yr ECO
fel Y GWALCH, fydd 0 dro i dro yn
yc;;grifennu darnau ysgafn mewn
tafodiaith am y plwyf a'i ddefodau
yng ngh}rfnod ci febyd.
l\1ae Cy'rmni Annibynnol Burum,
Penygroes, yn bwriadu ffilmio cyfres
() ddramau ysgafn o'i eiddo hefyd, ar
gyfer S4C.
•'viae ganddo un mab, Si6n Rees
Wilhams, sydd yn ddisgybl yn Ysgol
Brynrefail.

Diolch i Mrs Rhydwen Pu\V am
resait y gaccn yma. Defnyddir seidar
ynddi a chan fod ID\-..'V.. 0 ddiodvdd
0
.
gwmpas ein tai y rymor yrna na'r un,
teimlais ci bod hi'n gym\vvs ei
chynnwys y mis yma.
Cacen Ty Fferm
12 owns 0 flawd codi
6 owns 0 siwgr demerara
6 owns 0 fargarin
10 owns 0 ffrwythau cymysg
Croen oren neu lemon wedi ci ratio
1 wy mawr wedi ei guro
chwarter peint 0 seidar
2 lwy fwrdd 0 farmaled
pinsiad 0 halen
Rhwbiwch y margarin i mewn i'r
blawd a'r halcn. Ychwanegwch y
ffrwyth a'r croen. Gwncwch dwll yn
}'canol ac ych \vanegu'r WV , seidar a'r
marmaled a'u cymysgu'n dda.
Rhowch y gymysgedd i mewn i
dunsg'\\'ar 7 modfedd a'i goginio fel a
gaolyn:
350'F am awr
300'F am awr
Dyma'r adeg o'r flwyddyn y
tueddir wahodd fIrindiau am swper
i'r £Y. Oyma resait ha ..vdd sy'n eich
cadw 0 ben y stof a'ch rhyddhau i
f\v)rnbau cwmni'ch ffrindiau.
Stec mewn parsel
Digon 0 stcc i'r nifer 0 bob I a
wahoddwvd
halen
mad arch
digon 0 ffoil i lapio bob Slec
garlleg
tomatos
margarin neu fenyn
Irwch y ffoil efo margarin.
Rhowch y stec arm. Cymysgwch y
garlleg a'r halen a'i roi ar y stec.
Tornvch y madarch a'r tomalos yn
sleisiau a'u rhoi ar ben y stee.
Ychwanegv.'ch smotiau 0 fargarin a
chau'r parsel yn dynn.
Coginiwch mewn popty Nwy 4 am
dri chwarter awr a rhowch y parseli
ar y plariau i'ch g\\'esteion eu hagor .
Gellir ei fwyta efo cat\\'S yn eu crn!,n
a salad.
~

Beth glywir

0

LWVNCOED
CWM-V-GLO?
Ffon: Llanberis 870563
Na, nid tylluanod ond...
Oymuniadau gorau am Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Oda oddi wrth
bawb ym musnes Ilefrith

EIRWVN A SYLVIA WILLIAMS
i gwsmeriaid hen a newydd.
Diolch am eich cefnogaeth gydol 1982
7

,
1

V GAREJ VN CAEL EI HAILADEILADU'N LLWVR GAN
VCHWANEGU SlOP FAWR

WAUNFAWR
CRONFA CANOLFAN WAUNFAWRDyma restr 0 enillwyr y Clwb 300 am
fis Tachwedd a dynnwyd mewn
noson 0 ddrarnau wedi el threfnu gan
y gangen leol o'r Urdd ar Dachwedd
24 1982:
1af: £40 - Mr W. Lloyd Hughes,
Gwastadfaes, Rhif 9; 2il. £25 - Mr a
Mrs Jones, Tanywaen, Rhif 25, 3ydd:
£10 - Mary Hughes, 11 Bryn Golau,
Rhif 182.
SEFYDLIAD
Y MERCHED
Cynhallwyd cyfarfod mis Rhagfyr o'r
Sefydliad
yn Festri
Capel
Croesywaun nos lau, Rhagfyr 2
Croesawodd Mrs C.A. jones, y
lIywydd, yr aelodau i'r man cyfarfod
newydd, a chroesawodd Mrs Carol
Hughes, Mrs lIid Williams a Mrs
Rosemary Braceqirdle fel ymwelwyr
i'r cyfa rfod.
Darllenwyd
y lIythyr mtsol a
chofnodion
y eyfarfod diwethaf
Cafwyd sgwrs ddiddorol gan Mrs
Eileen Jackson, PIas y Deri, gyda
sleidiau lIiwg3f' ar ei hvrnwelrad a
mynyddoedd yr Himalayas.
Diolchodd Mrs Parry Williams iddi
ar ran yr aetodau. Enillodd Mrs Bet
Hughes y raffl a roddwyd gan Miss M.
Roberts. Cynhellr y cyfarlod nesaf
nos lau, lonawr 6 pryd y bydd y
cyfarfod yn cael ei gynnal gan
aelodau'r Sefydliad.
MERCHED Y WAWR - Taehwedd 25
aeth yr aelodau I Westy'r Foelas,
Llanrug
am eu cinio
Nadolig
blynyddol.
Roedd y bwyd yn
fendigedig a chafwyd noson ddifyr
dros ben gyda'r gwahanol aelodau
yn adrodd hanesion trwstan a
ddigwyddodd iddynt - rhai ohonynt
yn ddigri dros ben!
Rhoddwyd y raffl gan Mrs Llinos
Cadwaladr a'r eniflwyr oedd Mrs
Morris Elfryn a Mrs J Awsun Jones.
Bydd y eyfarfod nesaf ar lonawr 27

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd
Dda

pryd y ceir sgwrs a sleidiau gan Mrs
Mary Vaughan Jones ar el thaith i
Awst alia.
DIOLCH - Dymuna Mr a Mrs W.T.
Owen a'r teulu, 18 Tref Eilian, ddiolch
yn gynnes lawn I'r teulu cymdogion a
ffrindiau am eu caredigrwydd tuag at
Bill yn ystod ei arhosiad yn ysbyty
Mon ac Arfon. Diolch r'r meddygon a
staff yr ysbyty. Diolch hefyd i'r
meddyg teulu. Diolch yn fawr iawn i
bawb

a

CYDYMDEIMLWN yn fawr iawn Mr
Arthur Griffith, Ann a Nesta Eirtanallt
ar golli priod a mam, ae hefyd a Mr
T H. Williams, Coed Gwydryn ar golli
chwaer.
Estynnwn ein cydymdeimlad at Mr
Emlyn Davies, Bodwyn ar golli ei
chwaer Miss Annie Davies, ae a Mr
Dave Jackson, Ty NI ar golli ei dad.
Cydymdelmlwn
hefyd a theulu'r
ddiweddar Miss M Pritchard, Tref
Ellian.
ADREF Q'R YSBYTY - Da yw gweld
bod Mrs D. Griffith, 11 Bryn Golau, Mr
David Parry 4 Bro Waun, Mrs M L.
Owen, Bro Waun a Mr a Mrs ldris
Humphreys Arwel yn gwella ar 01 eu
harhosiad yn yr vsbvtv.
Gobeithiwn
fod Mr Goronwy
Jones, Tre'lys yn gwe la yn ysbyty
Bryn Seiont. Ein cation ato
Drwg oedd elywed am anffawd
Meirion Wyn Jones, Crud yr Awe!.
Dymuwn Iwyr adferiad buan iawn
iddo.
LLONGYFARCHIADAU
i Martin
Eaglestone, Tremallt ar ei briodas a
jenny 0 Nebo; ae i Valerie Lewis, Ael
y Bryn ar el phriodas a Glyn Jones o'r
Groeslon.
I Lynda Jones, Crud yr Awel, ar ei
dvweddiad a Gareth o'r Felinheli, ae i
Wendy Griffith, Tref Eilian ar ei
dvweddiad a Gary 0 Gaernarfon.
Llongyfarchiadau
hefyd i Eurig
Wyn, Y Frenru ar ei Iwyddiant yn
Eisteddfod Dyffryn Ogwen, Bethesda
drwy ennill y Fedal Ryddiaith.

Nadolig Llawen
a
Blwyddyn Newydd Dda
i'w cyfeillion a 'u cwsmeriaid
oddi wrth

Cyfarchion yr Wyl
oddi wrth
JONES & OWEN

H.M. ac E. GRIFFITH
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Bara Cartra
Brown, gwyn a brith
Pastai a theisennau
O'r popty ddaw yn syth

Bwydydd, F frwyth au ,
Papurau newydd a
Llysiau Ffres

Ff6n: Waunfawr 651

Ffon: Waunfawr 239

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
i chi 011 oddi wrth

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
Aft AGOR
CANOLFAN CARPEDI
9-7pm

AUNFA

R

(9-5pm Sadwrn

ARGAU
SUl,
MEACHER.

Ff6n 291
(yn ystod oriau agor)
•• <f-,. ,:. .'~
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GwLAu
GwLAu
DEWIS
0 £200

SENGL 0 £39 I FVNV
DWBL 0 £75 I FVNV
EANG 0'3 PIECESUITES'
. £800
I

Ffon:

LLENNI 'VENETIAN' A LLENNI 'ROLER'

CAERNARFON

5000 LLATHEN SGWAR 0 GARPEDI MEWN STOC
- ALLWCH CHI FFORDD10 PRVNU 0 BATRVMAU7

3096

NADOLIG YN Y WYRCWS

WAUNFAWR (parhad)

(Rhagor

Dymuniadau gorau i Rob Jones,
Tan y Fron, a Norman Williams,
Llidiart Wen. Mae'r ddau yn rhoi'r
gorau i'w swyddi presennol ddiwedd
y flwyddyn ae yn deehrau ar fenter
newydd ym mis lonawr. Rob yn agor
Swyddfa Yswiriant ym Mhenygroes
a Norman yn eanolbwyntio ar ei
ddawn 0 ysgrifennu. Lwe dda iddynt.
CLWB 100 - Dyma restr 0 enillwyr y
Clwb 100 am y ddau fis, Tachwedd a
Rhagfyr:
Tachwedd - laf, Mr. T. Griffiths,
Ty'n yr Onnen, 211, Mrs K. Hughes,
Llys Meredydd, 3ydd, Mrs M.B.
Davies. Bryn Eithin. Rhagfyr-laf,
Mr
john Ellis, Glyn Awel, 2il, Mr Sian
Prys Jones, Penrhos, 3ydd, Mrs
Mwynwen Jones, Tref Eilian.

0

atgofion Mrs K, Hughes, Y Waunfawr)

YN YSTOD y dauddegau roedd holl ysbytai'r wJad ar gardod, ac yr
oedd yn rhaid i bawb daJu am y gwelyau ac am driniaeth. Yo ystod y
cyfnod hwnnw, penderfynodd Cyngor Sir Surrey osod treth 0 2
geiniog yn y bunt er mwyn cyflogi tuag ugain 0 nyrsus a
bydwragedd.
Rhyw bythefnos cyn y Nadolig
aeth deg ar hugain 0 nyrsus Wyrcws
Redhill ar streic, ac anfonwyd ugain
ohonom yno i wneud eu gwaith.
Wyrcws 'go iawn' oedd un Redhill;
rhai o'r bobl oedd yno wedi eu geni
yno , ac wedi byw yno gydol eu hoes.
Cafodd dwy ohonom ein rhoi mewn
gofal 0 ward dynion yn ystod y nos -

A

PEIRIANWAITH AMAETHYDDOL
(Waun Agricultural Engi

Y WAUN

Cyfarchion yr Wyl
oddi wrth
JONES & OWEN
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• Offer amaethyddol 0 bob math
• Haearn addurn ar gyfer y ty
Nadolig Uawen a Blwyddyn Newydd Dda !
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Bara Cartra
Brown, gwyn a brith
Pastai a theisennau
O'r popty ddaw yn syth
Ffon: Waunfawr 239

NADOLIG LLAWEN
a BLWYDDYN NEWYDD
DDA
oddi wrth bawb
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~
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FfOn: WAUNFAWR341
NADOLIG LLAWEN
A
BLWYDDYN NEWYDD GYNNES
I'N CWSMERIAID I GID !

Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd Dda

BYSIAU I'W LLOGI
Ff6n: Waunfawr 226

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Oda i'n cwsmeriaid 011
oddi wrth

J

oddi wrth

(ADEILADWYR)

(,PERCHENNOG W.M. CATT)

WAUNFAWR
Ff6n: WAUNFAWR 518

Gwerthwyr, Peirianwyr
ac Atgyweiriwyr Ceir

ugain 0 ddynion yno, a'r ddwy
ohonom braidd yn ofnus.
Roedd y bwyd yn ddifrifol. U vvd
yn llawn 0 lyrnpiau i frecwast , a bara
weithiau. Darn 0 dost dro arall, a rhai
yn byw ar fara a saim nos a dydd.
Roedd pa vvb yn edrych ymlacn am
ginio Dolig, er ein bod i'w gael
ddiwrnod cyn y Nadolig. Cawsom
rybudd i beidio mynd i'r gwely (ar 6J
gweithio'r nos)cyn cinio. Doedd neb
yn siwr beth i'w ddisgwyl igIIDO.ond
cawsom sioc ar 61 cvrraedd
vr
.
. vstafcll
.
fwyta - torth, margarin a lwrnp o
gorn biff ar blat pawb!
Doedd gan yr un ohonom hawl i
fynd allan o'r Wyrcws ar ddydd
Nadolig, ond rnentrodd un nyrs
drwy'r ffenestr i anfon ccrdyn
pen-blwydd i'w mam. Pan ddacth yn
61 dywedodd fod siop chips ar agor
wrth ymyl y post. Cododd hynny
chwant bwyd ar bawb, ond SUl rocdd
posibl dod a'r chips yn 61i'r Wyrc\vs
heb i'r matron ein dal? Y porter oedd
yr unig un a siawns o'n hclpu, ond
roedd hwnnw ofn mentro rhag iddo
golli ei waith, a gwaith mor bnn y
dyddiau hynny. Doedd y porter
ddim yn gweithio rh wng 7 a 9 0 'r
gloch v noson honno , a dywedodd y
byddai'n rhoi benthyg ci ddillad i ni
er rnwyn i un ohonom fcdru slcifio
allan heb i neb ein hadnabod. Tynnu
enwau allan 0 foes i benderfynu P\"y
fyddai'n gwisgo fel dyn a mentr 0 j nf)l
y chips. A fi gafodd y "fraint"!
Roedd y porter wedi dweud nad ocdd
angen bod ofn gormod oherwydd fod
y matron a'r ddwy 'sister' yn feddw
yn eu hystafeU.
Cawsorn wledd 0 'ChIPS' Y nos
Nadolig honno! Roeddem
wedi
penderfynu
cadw'r dorth
s 'r
margarin i frecwast, gan na chawsorn
frechdan iawn ers pythcfnos, ond
fore drannoeth roedd Y bara wedi
dillannu ac uwd yn 01 yn ei le,
Gwylltiodd pa wb yn gaclwm, a mynd
i'e uwd a'r lympiau i'r matron, ac
yna pacio i fynd o'r wyrcws.
Roedd wedi bwrw eira 'n drwm ac
yn rhew, a ninnau i dros 7 milltir 0
ffordd i gerdded yn 61 i'n canolfan.
Dwy geiniog oedd gcnnym
i'w
gwario a dim cyflog (an y flwyddyn
newydd.
Wedi cerdded
rhai
milltiroedd
daeth carafan
sipsi
hcibio, ac yna un arall yn ei dilyn.
Cawsom ein cario ganddynt, ond heb
damaid 0 fwyd na diad.
Wecti cvrraedd
ein canolfan,
cafodd dwy ohonom gynnig fynd i
nyrsio Syr Robert Mossley. Roedd y
frech wen yn de\\' drw),'r wlad ar y
pryd, ac yr oedd y eynnig yn swnio 'n
nefocdd o'j gymbaru a'r \\'Yrc\VS,
oherwydd roedd son fod gan Syr
Robert bvrntheg 0 for)'Ilion a butler a
valet. Roedd y ddwy ohonom yn
disgwyllle da a digon 0 gwmni, and
weIson ni neb ond .\lr hen svr
. am dair
W),thnos gron.

STORDY TV NEWVDD
BWYDYDD, MEL YSION,
FFRWYTHAU A
PHAPURAU NEWYDD
Ff~n: Waunfawr '76

CEFNOGWCH
EIN
HYSBYSEBWYR
9

,
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LL YN HEDDYCHOL, T ALAITH
EFROG NEWYDD,
UNOL DALEITHIAU AMERICA
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BETH wnaech chi wrth weld arth ddu yn crwydro heibio drws y
ffrynt. Cerddodd un drwy ardd y ty yma, y gaeaf diwethaf, yng
nghanol storm 0 eira. Cymydog oedd yn adrodd y stori, ac er eu bod
yn anifeiliaid swil, lle mae dyn yn y cwestiwn, nid oedd y bobl yn
synnu, oherwydd yma, mae cymaint 0 goed 0 amgylch pob cy.
Cadw i mewn wnaeth pawb, a rhybuddio'i gilydd ar y ffon. Maen
nhw'n brofiadol, er mai digwyddiad achlysurol ydy hyn .
•Mae cvfeillion i ni yn cael eu poeni
llawer rnwy gan 'porcupines'.
Trigant rhyw Iillur o'r pentrc mewn
lle braidd yn anghysbell, ac nid yw'r
arufail yma , fel y darganfuodd pobl
Bae Colwyn, yn parchu neb na dim,
Gan fod dau blcntyn ein ffrindiau 0
dan bump oed , rnaen nhw ar bigau'r
drain bob tro maen nhw allan vn
chwarae, 0 gwrnpas y r-f'. Does dim
rhyfedd
fod cyrnaint yn cadw
Huskies, Alsatians ac Ayrdalcs. Mac
c\\ n mawr yn werrh eu lwfans.
l\1ae gwiwerod lIwyd fel )' rhain 0
g"'ITII1as y ty 'rna, ac ~Tn hynod 0
.-

ddof, a chadwant 0 gyrraedd dyn a
chwn, ond dim ond prin aUan 0

gyrracdd. Os y plant sy'n mynd
atynt , rhedent rhyw chwe troedfedd i
Iyny'r coed, ond os af i heibio
dringant ddeg i ddeuddeg trocdfedd.
\'V'i\.verfach goch feddyliais i oedd )'
"chipmunk" ac fe gawsom ni hv:yl
un bore \vrlh ,\'vlio un yn erlid un
urall 0 gwml)as bonyn coeden, fel
merri go ro\vnd, am [ua deng
munud.
Pan gvrhacddodd y ddau ohonom
ddechrau Hydref, roedd y cocu, yn
en\vcdig
y 'maple'
yn Ili\\'gar
cilhriadol, aUI, eoch. melyn ac oren,
Ond disgynnodd y dail a rhaid ocdd i
bob teulu eu casglu a chael gwared a
h '\')' _
Tai coed y\\"r mv,'yafrif y ffordd
hyn, ac ni chanialcir coelcerthi. Does
dim de\vis ond rhoi'r dail mc\vn
saehau, a'u cario i'r domen. Ar yr un
pryd, lan coed s)"n )' laJ, ae mac
oglau pil1\Vydd sych yn llosgi yn
lreiddio hvd )' ffyrdd, ond tu mc,\'n,
mae gW\'nl mwg ar y carpedi, y
llenni, cin dillad -diolchv.·ch am dan
glo.

••• C'.

Fel y tvfodd Llanberis ar Ian Llvn

Padarn , codwyd y pcrure hwn nidar
Ian Llyn Hcddychol, ond ar ochr
Llvn y Drych. a drych 0 lyn ydyw.
Yn ei ddyfrocdd lIonydd cysgodol,
mae darlun y pinwydd a'r bedw arian
i'w gweld ddydd ar 61dydd. Syndod
v llvn \'\1,. 'r brithvlliaid enfawr sv'n
bvw yn ei ddyfrocdd. Wrth ben y cei
bach, casglant yn haid , pob un
rhwng dwy a thair troedfcdd o hyd,
yn gwau dawns araf drwy'i gilydd.
Byddai Robin Rolls, neu Gwilyrn
Elidir View neu Rhys fy rnrawd ,
perai tr 1.:\ fie wcdi dod,
wedi
mwynhau yrnladd " cewri dvfrllvd
hyn. Ar yr un pryd , l:i·yn· y
naturiaeihwyr y\V fod y Bill Dowcar
yn diflannu o'r ardal, Ydvn nhw i'w
gweld ar Lyn Padarn, y gaeaf 'rna?
Daethom yma \...edl pararol ar
g~'fer ty\\""dd caled. ond bu Ha Bach
t'vtihangel \tn un hir g,\'rcsog, a'r
Rink Ia Olympaldd
sy'n coscio
eannoedd i'\v rhe,,,,i, yn dadmar
dd)'dd ar 61 dydd, Ond hcddiw, oer
}'\v'r rY\\'ydd, a'r afalau ar y go~den
ddi-ddail yn disgyn 1 ddwy fodfedd 0
cira.
Pobl gymdogol dros ben )'\\i'r
pcnlre[\\')'r. gyda'u g\',ren garedig a'u
"Hi" crocsa\vgar i ni, ddlcirhriaid.
Pleser ar \X'cner Calan Gaeaf. oedd
g\\'eld plant yr ysgolion yn ccrdded
me' .....
n gv.rJsg ffansi trv.·y'r penrref. tu
61 i'r injan dan, a char v phsmon. Yn
y bane. roedd sudd afaJau a leisennau
yn rhad ac am ddim I'r ev.smeriaid,
a'r merched
V.rCdl'u g,\·isgo fel
g\\'raehod a bwganod brain. S[ori
arall oedd ar y tcledu - c)'nghori
rhlcru i \\'ahardd eu plant i gasglu
c'lennig,
oherwydd
fod rhai
•
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200/0 oddi ar holl
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digydwybod wedi bod yn gwcnwyno
bwvd , a phlannu pinnau a damau 0
wydr mewn siocled a da-da. Daeth
nernor neb 0 gwmpas, ac fe gafodd
gwraig y fieer sy'n byw drws nesa',
wledd 0'. danteithion ci hun.
EfalJai fod y plant a'r oedolion yn
siomedig, ond roedd y siopau wcdi'u
haddurno , roedd lanteri 'pumkin'
cnfawr. Rydw 1'11 cofio illyn gwneud
lanteri rwdins, ond mae'r 'purnkin'
vn llawcr rnwy addas i'r pwrpas.
Na\vr, mae pa\vb yn aros am y
gaeaf i ddod 0 ddifrif, a'r lcuanc yn
ysu j sgio a sglefrlo, ond g\\'amal yw'r
ryv{ydd wedi bod, ambcU i ddiwrnod
fel canol ha', ac eraill yn finiog gan
re\\'. NId ~'\v'r bobl yn son am y
J\-\abolgampau Olympaidd 1980, pan
\vrthododd yr eira ddisgyn hyd y

TAN~V-COED
CROESO AOREF o'r ysbyty i Miss
Nance Williams, Cartref. Boed iddi
adteriad Ilwyr a buan. Cipiwyd Miss
Williams yn sydyn , Ysbyty Mon ac
Arfon bythefnos
yn 61, ae wedi
trlniaeth lawfeddygol symudwyd hi i
Ysbyty Eryri.
LLONGYFARCHIAOAU i dri 0 blant yr
ardal:
Amlyn
Evans, Carwyn,
Annwen Parry, Ael-y·Bryn a Ffion
Williams,
Fferm Minffordd
oedd
ymysg plant ysgol gymerodd ran ym
Mhaslant
Llywelyn
yn Theatr
Gwynedd
Llongyfarchiadau
iddynt
am gael rhan yn IIwyddiant eithnadol
y pasiant hwn. Orwy eu hactio a'u
canu Ilwyddodd
plant ysgollon y
cylchoedd i gyfleu i'r gynulleidfa vn y
Theatr hanes Llywelyn ein Llyw Olaf,
fu farw 700 mlynedd yn 61 Clywir
canmoliaeth
ar bob
lIaw
i'r
perfformiad hwn

Y

DRYCH

funud olaf, Gofynnais i un cyfaill
beth fydd y sefylJfa os na ddaw eto
eleni , a'i ateb parod oedd:
"\"('e Americans can manufacture
snow, bur we'd be in the money if we
could make sunshine. "
.\1ewn sgwrs a thri baehgen ysgol,
y dydd o'r blaen,
holais eu
huchelgais, ac ateb y tri yn siriol
ocdd, ennill eu gradd, a chwilio am
waith rhywle eynhesach na Lake
Placid. Profiad deunaw mlynedd 0
fyw rnewn ardal 0 dai haf, g\vestai a
gaeafau ger\vin.
j\1ae'r lIe 'ma'n dcbyg i Lanber.
DIOLCH - Ein dlo/en i Goronwy
Owen am anton yr erthygl hon i ni o'r
'Merica, ae am el stari 'ysbryd' yn y
rhltyn dlwethaf. Ein dymuniadau
gorau iddo a'r teulu yn America dros
y Nadoltg.

CYFARCHION Y TVMOR
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FFORDD CAERNARFON
Y FEllNHELI
Ffo., : Portdinorwic 670882

Perchennog : J- Evans

Nadolig Lfawen

a Blwyddyn Newydd Dda
i bawb yn
Llanberis a'r Cylch
oddi wrth

YN

srop

lLANBERIS.
Ffon: 870202

A Ilu a deganau eraill i lenwi'r hasan!
Diolch am eich cefnogaeth yn ystod y flwyddyn
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17-6

38-10

RHAGOR 0 LUNIAU 0 EISTEDDFOD
BETHEL

NA, Didceisio trosglwyddo unrhyw gyfrinachau i ffrindiau'r Eco yn
y Cremlin 'rydym! Stori griced sydd gennym a honno'n un go
arbennig.
Dylan, mab Clifford a Vera
Williams, Awelon, Llanrug biau'r
ffigurau uchod - ffigurau y byddai
unrhyw fowliwr yn gwirioni o'u cael
wrth ei enw.
~iewn gem i'w glwb Bethesda yn
erbyn Mochdrc yn ystod yr haf y
cyflawnodd Dylan y gamp ddi-guro 0
fowlio
allan
holl f'at wyr y
gwrthwynebwyr. Dyrna'r tro cyntaf i
chwaraewr 0 Glwb Bethesda wneud
hyn.
Dy m a y s t y r y ffigurau:
defnyddiodd 17 pelawd, 6 ohonynt
beb ildio rhcdiad , sgoriwyd 38 0
rediadau oddi ar ei fowlio a chafodd
10 wiced.
Ac nid rhvw ffliwc 0 ddigwyddiad
oedd hwn, oherwydd cafodd 8 wiced
rnewn gem dair wythnos ynghynt,
Mae Dylan, sy'n aelod 0 glwb
Bethesda ers pedair blynedd wedi
chwarae'n achlysurol i'r tim cyntaf.
Nid yw'n syndod,o glywed am safon
ei chwarae, y bydd yn debygol 0 gael
chwarae'n rheolaidd i'r tim hwnnw y
tymor nesaf. Ein llongyfarchiadau
iddo.

y Cystadleuwyr Adrodd (6-8 oed)
Dylan gyda'r tlws - sef y bel a
ddeinvddiodd i gyflawni'r gamp, e'r
cerdyn sgor. Yn eironig lawn, y
chwaraewr
a ddaliodd
y belen
ddiwethaf i sicrheu'r record i Dylan
oedd yr union un oedd yn dal y record
yn flaenoro!.

HEN GREFFT OND UN
NEWYDD YM MRO'R
ECO
Ym Medi 1980 daeth Lewis Esposito a'i wraig Gillian Yorath i fyw i
Elidir View, Brynrefail. Eu bwriad, ar 61 ymgartrefu, oedd sefydlu
busnes dodrefn, gan arbenigo mewn hen ddodrefn solat j'w hail
werthu am brisiau fyddai'n cystadlu a rhai dodrefn modern.
Llundeiniwr
yw Lewis
yn
wrciddiol ac mae Gillian yn hanu 0
Waelod y Garth, ger Cacrdydd.
Bellach, maent wedi yrngartrefu, a
hefyd, mae'r rhan gyntaf o'u bwriad
yn ffaith. Mac gan "Revival", sef yr
enw a ddewisiwyd ganddynt i'r
busnes, gartref yn ~. siop/gweithdy
drws nesaf i Elidir View - sef yr
hen Siop Ganol, yng nghanol y
pentref.
Mae Gill,
perehennog
y
busnes, yn arbenigol
mewn
adnewyddu fframiau IIuniau ae
mewn dodrefn wedi eu goreuro.
Oysgodd ei ehrefft yn Llundain
gyda ehwmni sy'n eyflenwi ae yn
trwsio hen bethau ar gyfer yr
enwog
Harrods
yn
Knightsbridge. Ar 01 cwblhau ei
hyfforddiant aeth i weithio fel
goreurych ae ymdriniwr fframiau
IIuniau gyda chwmni James
Bowlets oedd yn rhan 0 grwp
Sotherby's.
Mae goreuro, sef gosod haen
denau
aur ar bethau, yn hen,
hen grefft y gellir ei holrhain
filoedd 0 flynyddoedd i gyfnod
cyn-Eifftaidd. Er mor ysgafn a
brau yw'r aur a ddefnyddir
heddiw gall barhau I addurno
gwrthryeh am ganrifoedd ond
iddo gael yr amodau iawn.
Testun tristwch i Gill yw gweld
cynifer 0 berchnogion fframiau
sydd wedi eu heuro yn peintio
dros yr au r gwrelddiol
gyda
phaent "aur". Oigwydd hyn fel
arfer ar 61 damwain j'r fframiau.
Nid yw pobl yn sylweddoli bod y
ffram, yn ami iawn, yn IIawer
mwy gwerthfawr
na'r hyn y
mae'n ei fframio. Felly byddai'n

werth ystyried
goreu ro neu
adnewyddu.
Ar hyn
bryd mae Gill yn
gobeithio cael ei dewis gan yr
Ymddiriedolaeth
Genedlaethol
a'i ehydnabod yn swyddogol fel
goreuryeh fframiau
lIuniau a
dodrefn. Byddai'n gyfrifol wedyn
am
drwsio
eiddo'r
Ymddiriedolaeth.
Gweithiai Lewis fel Cynllunydd
Mewnol a Chynllunydd Oodrefn
yn Llundain ae roedd hefyd yn
gwneud gwaith pensaerntol a
gwella eartrefi. Ailadeiladu
a
gwella eu eartref newydd oedd
eu blaenoriaeth gyntaf - gwaith a
gymerodd flwyddyn !lawn amser
i'w gwblhau.
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Y criw 0 enethod a ddaeth yn fuddugol yn y cystadlaethau ar gyfer Part/on
Adrodd a Chanu (dan 12 oed). Hyfforddwyd y genethod gan Ann Elis a Rita

Williams.

Y rhai a tu'n cvstedtu yng nghystadleuaeth y sgets.
fwynhau'rwledd

PENISARWAUN

°

DYMUNWN yn dda i Mrs M. Jones, 5
Llys-y-Gwynt sydd yn yr ysbyty ym
Mangor ae i Mr lorwerth Griffith,
sydd yn Ysbyty
Bryn Seiont.
Gwellhad buan i Mr Griffith, Cernq
Gwynion, Waun ae I Mrs G. Lewis, 6
llys-y-Gwynt.
Mae Mrs I. Griffith
wedi cael damwain
i'w throed.
Brysiwch wella i gyd

Gwalth cvwrein - Gillian yn gosod
haen denau 0 eur, gyda brws
erbenniq, ar ffram.

NOSON WASAEl - Mae'n arfenad
bellach gan bwyllgor Eisteddfod y
Pentr ef gynnal
Noson
Wasael
yehydlg eyn y Nadolig. Cafwyd
noson Iwyddiannus iawn eto eleni
pan ddaeth Arfon Wyn a'i Ffrindiau
(set tri aelod o'r grwp Pererin) atom.
Mae'r pwyllgor yn ddiolchgar iddynt
am ein difyrru. Diolch hefyd i bawb a
gefnogodd y noson mewn unrhyw
fodd.
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LLONGYFARCHWN
Gwynfryn
Williams, Trem Gynfi ar ddod yn ail
mewn cystad Ieuaeth eo dI pwysau
yng Nghaerdydd.
YSGOL TAN Y COED
PASIANT lL YWELYN - Aethpwyd
deg ar hugain o'r plant I Theatr
Gwynedd yn ddiweddar, i wyllo'r
cynhyrch iad 0 waith
ysgolion
Gwynedd. Credir i bawb ohonynt '---_~

a

i'r qlust ac i'r llygad.
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H INA
Tudalen i'r
plant: hen
ac ifanc
gan
DYFRIN
Y
DEWIN

PWY?
LLUN
•

Dilynwch y dotiau i ddarganfod pwy
yw ffrind y bachgen bach.
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VNVS V TRVSOR
Gan ddefnyddio pensil, cycbwynnwch yng ngheg y siarc a theithio i ogof y
sgerbwd. Oddi yno ewch rua'r de i Fryn y Benglog, ac yna tua'r coed ger y
donnen.Oddi yno, trowch tua'r mor 1 Fae'r Seren.Nofiwch ardraws i'r Trwyn
Pigog. Anelwch am }' Rhaeadr Wyllt ac yn 01 i Geg y Siarc. Tybed ble mae'r
Trysor?

Dyma gem i'w chwarae ar eich pen eich hun neu gyda rhywun arall.
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Edrychwch yn fan wl ar y llun am UN FUNUD yn unig. Yna rhowch ddalen 0
bapur dros y dudalen. Ceisiwch sgwennu i lawr enwau popeth a gofiwch. Yr
un sy'n ennill y gem yw'r un sy'n medru cnwi y nifer mwyaf.
Gellir chwarae gem debyg iddi mewn parti hefyd. Rhowch nifer 0 fan
beth au - botymau, nodwydd, penislau etc. - ar hambwrdd. Rhowch funud i
bawb yn yr ystafell edrych ar yr hambwrdd, ac yna cuddiwch ef. Rhaid i bawb
geisio cofio beth oedd arno. Yr un a'r cof gorau sy'n ennill.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda
i chwi 011 oddi wrth

,

45 tryd Fawr
LLANBERI
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FFON: LLANBERIS 871347
Gwasanaeth Tacsi a Bws Mini
Gwasanaeth Maes Awyr a Phorthladd
Unrhyw bellter : Hur Gontract

Fton: LLANBERIS 871278
(Danny a Nerys Roberts)

Dymuna Dafydd a Myra Price, a'r hall yrrwyr
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb

Pryd gorau'r fro

Cofiwch y Nadollg hwn: CAR AC YFED - COLLI TRWYDDED
CABIAU NI - HWYL A SBRII

Y SGWENNWR BLER

A

B

c

>

>

Pan eisteddodd Bili Bler i lawr i
sgwennu llythyr i Sion Com, collodd
inc ar ei bapur a bu'n rhaid iddo
ail-ddechrau, ond digwyddodd yr un
petb wedyn. Mae ei luniau yn edrych
yn union yr un peth, ond mae
gwahaniaeth.
Mae LLUNA yn
wahanol i'r ddau arall.
Mae LLUN B yn wabanol i'r ddau
arall.
Mae LL UN C yn wahanol i'r ddau
arall.
Beth sy'n wahanol?
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---Sawl bricsen sydd eu hangen i orffen codi'r wal at drwyn y ferch fach?

Y MATSUS SYMUDOL
Mae'r sym hon yn anghywir. A fedrwch symud UN fatsen yn unig, ac wrth
wneud hynny, ffurfio sym synhwyrol?

t

.,

Gwasanaeth newydd yn dechrau i bobl y fro ar 4ydd
lonawr, 1983
Chwarter canrif 0 brofiad

STRYD FAWR

LLANBERIS
CYNLLUNWYR GWALLT
YN ARBENIGO MEWN TORRI
Dymuna Derek a'r genethod
Gyfarchion y Tymor i bawb

Beth am ddechrau'r flwyddyn newydd gyda
perm yn ein SALE IONA WR 3ydd

Robert Jones

0

a'rcwmni

Ymgynghorwyr Yswiriant a Morgais

SlOP ISAF, 7 HEOl-V-DWR,

PENVGROES
Ffon: 880027 (24 awr)
Codwch y ffon heddiw am bris
Mae gennym Gynlluniau Pensiwn, 8ywydau,
Yswiriant Eiddo, Adeiladau, Cyfrifoldebau, Ceir etc. ar
gyfer pawb

ASIANTAETH lEOl CYMDEITHAS ADEllADU'R

HALIFAX
13

A

RAS PRAM TIM
PEL-DROED
LLANBERIS
Cynhelir y ras bnawn Llun, 27 Rhagfyr.
Mae amryw 0 wobrau i'w hennill. Bydd
digon 0 hwyJ a sbri, feUy dewch yn eich
caonoedd!
Mae croeso i unrhyw un ymuno yo y
ras. Bydd y cychwyn am 130 p.rn. Am
ragor 0 fanylion ffoniwch Lal Jones,
Llanbcris 870335.

"PANAD"

I'R HENOED - GAN Y PLANT

Henoed Bethel yn mwynbeu

te a baratowyd

GWERSL YFRAU YN

Y GYMRAEG
CYNNYDD MAWR
Yn ystod v Ilwyddyn a aerh heibio
cyhoe ddwyd
cyrnai nt a 22 0
werslyfrau
yn v Gyrnraeg dan
nawddogaeth Cyd-bwyllgor Addysg
Cymru. Cvhoeddwvd
gwerslyfrau
Hanes,
Dacaryddiacth , Addysg
G ref .Y d d o 1, .\1. a 1 hem are g a
Cherddoriae 1h.
MATHEMATEG
(..\. hoe d d w Y d
g w e r s I v fr a u
:\ialhcmareg
ar gyfer adran y
babanod. 'If vsgol iau (disgyblion
7-11 ocd ) a'r ysgol uwchradd
disgyblion 11-18 oed). Ar gyfer yr
ysgol gynradd, darparwyd addasiad
Cyrnraeg 0 gwrs .\' uffield ac mae
lla w·er iawn 0 athrawon vn cvtuno fod
golwg Y gyfrol gystal os nad gwell
na'r Saesneg.
HANES
Cyhoeddwyd addasiadau Cymraeg 0
gyfrcs
boblogaid d Mac Donald
People: oj the Past ac erbyn hyn gall
plant
Cyrnr u d dys gu a m Yr
Aztectund,
}' Rhufeiniaid,
Yr
Eifftuud, }' Celuaid a'r Groegiaid yn
y Gymracg. Cyhoc:ddwyd
hefyd
"'crslvfrau
ar ElInl/' -\' Bleidlals, Y
.
l\"[adu)naetlz Les, Hanes i;u:rop
1815-1871,
yo ogystaJ ag un
gv.'crs}yfr
i
goffciu
Sai t hganm}\vyddlant
.\1.arv.·olaerh
Lly\\'elyn CIn Lly\\< Olaf.
DAEARYDDlAETH
Mev.'n cyd\VCILhrediad a phrOSlecl y
S,,'vddfa Gymreig }'ng Ngholeg
Aberysl\vyth,
cyhoeddwyd
pum

-
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Angharad £Iis a Stephan Williams yn cyflwyno rhodd i Faer a Maeres Arion, y
Cynghorydd a Mrs Francis Jones. Yn y Ilun hefyd mae Mr W.H. Jones, Llywydd
Clwb Henoed Bethel.

gan blanr seton 4.

gwerslyfr dcniadol a diddorol ar
Ffermio, Trafnidiaeth, Hamddcna
Diwydiant
a Phoblogaeth . Yn
ogystal, cyhoeddwyd cyfroll ..leoliad

Diuivdiant
.
CERDDORIAETH
Yn dilyn
llwyddia nt cyhoeddi
.\1uiynhau Cerddoriaeth , cyhoeddwyd
Harmoni
a Gwrthburyru
(Lily
Richards) a bydd y gyfrol hon yn
gaffaeliad pendant j ddisgyblion sy'n
dewis astudio'r pwnc trwy gyfrwng y
Gymraeg.

ADDYSG GREFYDDOL
Cvhoeddw vd
ar
- dau 0 werslvfrau
.
gvfer dosbarthiadau cynnar yr ysgol
uwchradd, Yr lY~yt""osOlaf ac Israel
Heddiui, Palesteina Ddoe ynghyd a
chyfrol ar gyfer y chweched dosbarth
Aruieiniad at Islam

CYDWEITHREDIAD
Bu cydweirhrediad hynod 0 hapus
r h \v n gAd
ran
Gym rat! g y
Cyd-bwyllogr a llawer 0 bobl. Bu
llawer iawn 0 bob cwr 0 Gymru 'In cu
cvnort.hw
-Mathemaieg.'10 i luruo 'r

cvrsiau
-

Y CYNNYDD
Yn vstod
v. flwvddvn
a aeih heibio,
.
cyhoeddwyd 22 0 deitlau: yrn 198],
cy h ocdd wyd 4. LI wyd d w y d i
tlierhau'r cynnydd h\vo a chymorth
ariannol y S\'y'ddfa Gymreig ynghvd
a chvfranladau'r
A \\'du rdodau
Add}'sg a mawr yw gobaith y
Cyd-b\vyIJg()f y bydd y cymorth yo
parhau er m\\y'n darparu cyfla\vndcr
o \vcrsl),frau J ddisgybJion sy'n de\\'is
y Gymracg yn gyfrwng t!u haddysg.

-

CYNLLUNIAU'R
CYD-BWYLLGOR
Cynllun gwerslyfrau'r

Cyd-b\\'yllgor

M-Y-GLO
DYMUNA Mrs M. Lennon ddiolch ar
ran y Prifathro, plant, Rheolwyr a
Staff yr ysgol i bawb am gefnogi'r
noson goffi a gynhallwyd yn yr ysgol
nos Lu n. Rhagfyr 6, 1982. Dioleh
arbennig i Mr Woods am y goeden
Nadolig hardd a anfonodd i'r ysgol ae
i'r rhieni i gyd am eu cefnogaeth a'u
cvdweithrediad i wneud y noson yn
IIwyddiannus.
Enillwyd
y ddol,
(rhodd Mrs Moira Ellis, Brynrefail)
gan Susan Parry, Brynrefail. Enillydd
cystadleuaeth "Pys mewn Patel" Catrin Gwyn Cwm-y-glo. Enillwyd y
gaeen (rhodd Mrs Margaret Williams
a Mrs Glenda Roberts) gan Mrs
Eluned Thomas. Dyma'r rhai a fu'n
Iwcus yn y ddwy raftl:
Bocs a Nwyddau:
1. Meirur Lloyd
Jones, Brynrefail;
2. Dafydd Ellis,
Brynrefall.
Y Ratti Fawr: 1. Laura Williams;
2. David Ellis; 3. Margaret Wardle;
4. Ellen Mair; 5. Kelly, 6. GPC 190;
7 Ken Jones; 8. Liz GPC; 9. Sharon
Thomas, 10. Aled Roberts' t t. Miss
Jones, Bell Turkey House
12. E.
Evans, Ysgol Llanllechid.
Dymunir, ar ran pawb yn yr ysgol
adferiad buan i Mr Eurwyn T. Jones y
L--

....,

a sicrhaodd y cynnydd hwn. Mae'n
gynllun sy'n gwaran[u g\\'ertruanl i
gyhoedd~'r ac yn un sydd hcfvd yn
atcb anghenion
yr arhrawon
a
dlsgyblion. lviae'r cynnydd aruthrol
a gaf\vvd \\'ccli ysbrydoli athrawon ac
"'edi dangos iddynt fod modd
cyhoeddi gwerslyfrau yn y Gymraeg
a fydd vn cymharu a gwcrslyfrau
Saesncg ac yn amI ia\\'n. yo rbai a
fydd yn rhagori am)'nr.

prifathro.
GOHEBYDD - Fel y gwelwch yn y
rhifyn hwn o'r Eco mae lie gwag
gyferbyn ag enw Cwrn-v-qlo yn y
rhestr 0 Ohebwyr Pentref Ar 01
cyfnod hir 0 wasanaeth i'r Eco mae
Dafydd Price wedi mynnu rhoi'r
gorau i'w swydd fel Gohebydd.
Mae'n dyled ninnau fel papur iddo yn
fawr iawn, a hoftem ddiolch 0 galon
iddo am fod mor barod i ailafael yn y
gwaith beth amser yn 01 er iddo
fyneg;'1 awydd
i ymddiswyddo
unwaith o'r blaen Os oes unrhyw un
drddordeb yn y swydd 0 Ohebydd,
cysylltwch
Tony Elliot (Ffon:
Llanberis 872438) os gwelwch yn
dda.

a

a

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd
Dda
oddi wrth

PAT a STAFF

SlOP CHIPS

WAUNFAWR
Ffon: Waunfawr 583

DINORWIG

GWLITH AR TARO TANT

Y GANOLFAN - Yn rhltyn Tachwedd
o'r Eco, bu i chi ddarllen inni gael
noson dra lIewyrchus 0 Gawl a Chan
yn y Ganolfan. Gwnaed elw 0 £60.
Pasiwyd yn y Pwyllgor i rannu'r elw,
sef £30 at Eisteddfod Gwaun Gynfi,
a'r £30 arall tuag at gael ychwaneg 0
lestri i'r Ganolfan.
Peth brat yw cael canmol
a
chyhoeddi bod y Pwyllgor Addysg
wedi bod mor garedig
rhoi gwres
canolog i mewn yn y Ganolfan
unwaith yn rhagor, ac felly ni fydd
raid I neb ofni cael annwyd yno yn
ystod y gaeaf yma.
Mae'r Pwyllgor Addysg hefyd wedi
penderfynu ei bod am roi to newydd i
gyd ar y ganoltan. Diolch yn fawr
iddynt.
Carem estyn ein diolchgarwch i Mr
Robert Hugh Thomas, Creigle am ei
roddion a'i waith yn y Ganoltan. Mae
bob amser
yn barod
iawn ei
gymwynas.
Dtolch
hefyd
i Mrs Medwen
Griffith, Y Foel, am y gwaith da a
wnaeth 0 lanhau y Ganolfan ar 61 cael
y gwres canolog i mewn, a'i chael yn
barod erbyn y Gymdeithas mewn byr
.
lawn 0 amser.
Dymuna'r
Pwyllgor
Nadolig
Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i'r
ardalwyr 011, a gwellhad buan i bawb
sydd yn cwyno. Ar ran y Pwyllgor,
Marian Jones (Trysoryddes).

a

Mae cyfle unwaith eto ; weld a chlywed GWLITH, y grWP 0 ferched iieinc a
Ileisiau swynol 0 Lanrug a ilenbens ar y rhaglen wythnosol Taro Tant a deledir
ar 7lonawr. Pump sydd yn y grWp sef Rhian Owen, Lynne Jones, Ruth Lennon,
Sian Gibson a Nia Jones. Maent wed; bod yn canu gyda'i gilydd ers rhyw dair
blynedd, ae wedi dod i'r amlwg lawer gwalth drwy ennill yn eisteddfodau'r
Urdd, a hefyd yn y gwanwyn fe wneethent ennill yn y gystadleuaeth i grWp
gwerin yn yr wyl yn Cill Airne.
Mae'r merched wedt bod yn brysur yn ddiweddar yn paratoi record gydag
Arfon Wyn o'r enw 'Pwy wnaeth y SeT', record fydd bon I blant Pendalar
Caernarfon a hefyd bu'r dair sydd yn dal vn yr ysgol yn paratoi ar gyler Pasiant
L/ywelyn ap Gruffydd yn Theatr Gwynedd.
Yn ymddangos ar yr un rhag/en a Gwlith fe fydd 'Hofiau Llandegai' a
byddant yn gwneud i'r gynulleidla chwerthin fel arfer, a hefyd Elfed Williams 0
Fe/in Y Coed ger Llanrwst.

PEN BlWYDD-Dymuniadau
dai Mrs
Kate Jones, Foelgron, Dinorwig ar
ddathlu ohoni el phenblwydd
ar
Ragfyr 11 eleni yn 85 oed.

UN 0 BOBL Y
PLAS

O'R YSBYTY - Croesewir adref o'r
ysbyty
Miss Elizabeth
Thomas,
Llldiart y Clo, ar 61 arhosiad yn yr
ysbyty. Daliwch i wella.

MR RICHARD DAVIES TREN OODYN

CROESO I'R ARDAL - Dymuniadau
da a chroeso i'n plith 0 Lanberis, i Mr
Robert a Mrs Ethel Williams, a'r teulu,
sydd wedi
dod i ga rtrefu
yn
Brookfield, Dinorwlg, sef yr Hen Bost,
Dinorwig

lvtr Richard Davies, sy'n enedigol
o ardal

v

un arall 0
drigolion Plas Pcngwaith, Llanberis,
sy'n cael ei ben-blwydd yn y cartref
fis Rhagfyr. Y mae J\1.rDavies, sy'n
sengi, ae a fagwyd gyda'i daid a'i
nain, John a Jane Davies, y Gil\vern
lsaf, Grocslon, yn 83 oed, ddydd
,\iercher, Rhagfyr 29, ae \.\'rth g\vrs
nid anghofia
staff y Plas rno'r
amgylehiad,
a b}Tdd tc arbennig a
rheisen pen-bl\.\ydd
i ddathlu'r
dydd. Hawdd fyddai i ymwelydd i'r
Plas, pc dig\\ yddai iddo daro ar .\\r
Davies ar un 0 goridoriau'r carl ref, ei
gamgymryd am un o'r staff, gan
brysurdeb ei fynd a dod hyd-ddynl.
o bosibl mai cychwyn neu
dd)'ch\velyd ar 61 bod yn negcsa ar
ran pobol y Plas y byddai, a phe
carech fyod hefo fo ca\\'sech dipyn
i'\\IT\vneud i'w gaolyn gan mor chwirn
ei gerddediad
ydyw. Gallech ei
ddisgrifio feI jln "mynd i ddal Lrenu,
Groeslon,

ac yn wir ym myd y trenau y
treuliodd ,\tir Davies ei oes weithiol
bron i gyd - 47 mlynedd i fod yo
fan\vl. Ar 6J cyfnod b}'T, ar 61gadael
Ysgol Penfforcideleo, yn Ch\varel y
Cilgwyn, ae 'vedyn 'hefo ffarm\vrs',
dechreuodd vn
stesion Llanbcris
•
(rud un lren yr Wyddfa ch\vaith) yn
1914, a bu \vedyn ym l\lliresraryn,)'
Rhyl a Llandudno. Yn yr aciran cario
n\vyddau y bu fwyaf, hefo cerbydau
ceffylau tan ganol y dauddegau, ac
\J,'cdyn yo dreifio loriau a faniau
modur. Bu hefyd yn g\vcithio yn yr
aciran teiehwyr ac yn gwneud
dyle(~'Yddau
'giard'. Hyfrydwch
yw sgwrsio a J\1.r Davies; buan y daw
i'r gol\vg gymeriad hoffus, diddorol
ei argot1on, a diwyUiedig ei naws.
Hawdd credu mai ci hoffter mwyaf
crs dyddiau ci icuencud fu darllen.

o
CYTUNDEB DYDDIOL
NEU WYTHNOSOL

LLANSERIS 871354
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

I'R YSBYTY - Aeth Mrs Oilys
Williams, Ty Capel, Dinorwig i Ysbyty
£Iyri.
Caernarfon,
am driniaeth

NANT PERIS
PROFEDIGAETH - Ddydd lau yr ail o'r
mis yng nghartref yr henoed, Plas
Maesincla bu farw MISS Elizabeth
Roberts gynt 04 Glanrafon yn 84 oed.
Bu ei harwyl ym mynwent Nant Peris
ddydd Sadwrn wedi gwasanaeth yng
ngapel
Jeriwsalem
Llanberis.
Cydymdeimlir a'r teulu i gyd yn eu
profedigaeth.
CROESO adra j Mr 0 W. Humphreys
wedi cyfnod yn yr ysbyty. Balch iawn
ydym o'i weld wedi gwella mor dda.
DIOLCH
- Dymuna
Mr O.W.
Humphreys, 3 Gwastadnant ddiolch

IORWSIO'R
TELEDU
NEU'R
RADIO
FFONIWCH ...

•

Gwellhad buan iddi

CYMDEITHAS LENYDDOL UNDEBOL
DINORWIG Nos lau, Tachwedd 25 yn y Ganolfan.
catwyd sgwrs ddiddorol gan Mr M.J.
Roberts,
Bodorgan,
ar Straeon
Golau. Cyflwynwyd
y siaradwr l'r
aelodau gan Mr Hugh Williams.
Paradwys,
Gaerwen,
lIywydd
y
noson.
Olrhe1niodd
y siaradwr
ddvwediadau gwreiddiol
a ffraeth
gan
gymerlad
arbennig.
Bu
trafodaeth fywiog a rhagor 0 straeon
gan yr aelodau
wedi'r
sgwrs.
Diolchwyd
gan Mr John Peris
Roberts, Maes Eilian.
DIOLCH - Ar ran eu mam dymuna
teulu Mrs Maggie Roberts, 8 Maes
Eilian, Dinorwig. ddiolch 0 gal on i'w
chymdogion
a'l ffrlndiau am eu
caredigrwydd
tuag ati tra yn yr
ysbyty. Diolch yn fawr.
LLONGYFARCHIADAU r'r canlynol 0
Ddinorwig
fel enlllwyr
mewn
cystadlaethau yn Eisteddfod Gwaun
Gynfi, Rhagfyr 4, 1982.
Adrodd: Adran Feithrin, 3. Dafydd Wyn
Jones,S Bro Elidlr,
Rhyddiaith Adran Feithrin, 2 Dafydd Wyn
Jones, 5 Bro Elidir.
Rhyddiaith Safon 1 a 2. 2 Sarah Mackie.
Bryn Pistyll, Fachwen
Arlunio Dosbarth 2 a 3 2. Sara Wood. Fron
Heulog
Oeuawd dros 18 oed. 3. Mrs Betty P
Roberts, 11 Maes Eilian, a Miss Olwen B
Roberts, Ty'r Ysgol.
Wythawd 1. Oinorwrq. (Arweinydd Miss
Annette B Roberts) yn ennill cwpan
Canolfan Dinorwig.
Cyd·adrodd dros 18 oed, 2 Parti'r Foel.
(Arweinydd Mrs Gwladys Evans) Alit y
foe!).
llinell Goll Mrs Dilys Williams. Ty Capel
Dinorwig; Brawddeg o'r gal( "Gwaun
Gvnfi", 1. Mrs Mary E. Jones. Ty'n
Fawnog, Dinorwig.

DIOLCH - Dymuna Mr J.E. Thomas,
Bwlch y Gwynt, Dinorwig, ddiolch 0
galon
i'r teulu,
cymdogion,
a
ffrindiau, am bob caredigrwydd
a
dderbyniodd tra yn Vsbyty Mon ae
Arfon yn ddiweddar, a hefyd ar 01 dod
adref. Diolch arbennig i'r meddygon
a'r staff am eu gofal neilltuol. Diolch
yn fawr.

yn ddiffuant am bob caredigrwydd,
anrhegion a chardiau a dderbyniodd
tra yn yr ysbyty ac ar 61 dod adref .
Diolch
hefyd
j'r meddygon
a
gweinyddesau ysbyty Mon ac Arlon
a Minffordd am bob gofal.
CYFARCHION oddi wrth Mrs M.E.
Pritchard,
Namor,
Llanberis
(Ceunant, Nant Paris gynt) i'w brawd
yng nghyfraith, Michael Pritchard,
Glanta, Llanberis ar achlysur ei ben
blwydd yn 90 oed Rhagfyr 15.
"MEIC RAll"
Treuliodd ddyddiau yn y "Rali",
Ac yn union fe fu briodi,
Ar yr organ bu'n pendroni,
Yn y Capel - yn y festri.
Asbri sydd yn ei gerddediad,
Digri yw ym mhob cyffroad,
llonni ealon wna'i gymeriad,
Egni hwn a rydd adfywiad.
Ac mae'n awr yn byw yn "Glanta" Aelwyd sydd fel gwir gymanfa.
Drama wyeh yw bywyd yma SmaJa'n wir yw Meie wrth siopa I

on
a

A phob bendith fyddo arno
Pan aift blwyddyn aratl heibio,
A "NADOlIG llAWEN" iddo,
Na foed diwedd ar eu rhifo!

DEINIOLEN

DILYS BAYLISS

Ffon:

GL YWSOCH CHI ...

LLANBERIS 870545
Gwasanaeth 'run diwrnod
os ffoniwch cyn 10 o'r
gloch y bore
Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i Bawb__

lawfeddygol.

am y dyn sy'n cael cyn lleied 0
ymarfer
fel nad
yw'n
ymgodymu a'i gydwybod hyd
yn oed!!
...J
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LLONGYFARCHIADAU calonog iawn
i Lena Ann Rowlands merch Mr a Mrs
Robert Rowlands, 12 Pentre Helen ar
ei Ilwyddiant yn pasio ei SRN. Mae'n
barod wedt dechrau ar ei swydd
newydd yn Ysbyty Mon BC Arfon,
Bangor. Pob IIwyddiant iddi eto yn y
dyfodol. Oddi wrth Mam a Dad,
Gwilym. Gwen a Myrddin.

DYMUNA Mrs M.A Thomas, 3 Glan
Cadnant, Caernarfon ddrolch yn
gynnes lawn am y croeso a gafodd yn
Eisteddfod Gwaun Gynfi, ae am y
fraint
0 gael
lIywyddu
yn yr
Eisteddfod yn y prynhawn. Dymuna
hefyd ymddiheuro iddo orfod gadael
mor tuan gan nad oedd ei hiechyd yn
rhy dda. Mae ei chalon yma 0 hyd, ac
yr oedd yn meddwl amdanom drwy
gyfarfod yr hwyr, ac yn mawr
obeithio bod IIwyddiant mawr i'r
Eisteddfod, ae y byddwn yn elywed
am hir am Eisteddfod Gwaun Gynfi
a'i doniau lIeol
CYMDEITHAS LENYDDOL - Cyfarfu
Cymdeithas
Lenyddol
Undebol
Deiniolen yn y Ganolfan nos Lun
gyda'r Parch Aled Edwards yn wr
gwadd. Bu Mr Edwards yn olrhain
hanes y Beibl Dlolchodd amryw o'r
aelodau iddo am ei sgwrs ddiddorol
ac addysgiadol. Mr Brian Priceoedd y
cadeirvdd. Cynhelir y cyfarfod nesaf
lonawr 24 pryd y bydd y Parch E T
Roberts, Bangor yn wr gwadd.
CLWB ELIDIR - Cynhaliwyd cyfarfod
o'r Clwb yn y Clinic ddydd Mawrth
Tachwedd 23. Llywydd y cyfarfod
oedd Mrs C. Murren Y wraig wadd
oedd Miss Moller. 8 Tai Dinorwiq.
CI wt-y-Bon t Treu liwyd
pnawn
hynod 0 ddifyr yn ei chwmni.
Rhoddodd
sgwrs a dangosodd
sleidiau lliw o'r gwahanol wledydd
yn bu'n ymweld a hwy. Diolchwyd
iddi gan y Ilywydd.
Dymuna'r
aelodau ddiolch yn gynnes i'r Parch
Trefor Lewis am fynd I nol Miss
Moller a'i danfon adref. Diolchwyd i'r
rhai canlynol am eu rhoddion i'r
Clwb: Mrs Smalley, Mrs Emyr
Pritchard, Mrs Maureen Evans, Miss
Betti Wililiams, Miss Kathleen Jones,
Mr Thomas
David
Hughes
Rhoddwyd y te gan y chwiorydd
canlynol:
Mrs M, Powell, Mrs
Blodwen Parry, Mrs Laura Williams a
Mrs Woodcocks Rhoddwyd y raffl
gan Mrs Evie Williams
ae fe'i
enillwyd gan Miss Kathleen Jones.
Diolchwyd yn arbennig hefyd i
Bwyllgor y Carnital am y rhodd 0 [50
i'r Clwb Ceir mwy 0 fanylion am y
part. Nadollg a gynhaliwyd
yn
Llanberrs Tachwedd 30 yn rhifyn
lonawr 0 Eco'r Wyddfa.
DYMU NA Lena A. Rowlands ddioleh
o galon
I'w phcrthnasau
a';
chyfeillion
am y Ilu cardiau a
rhoddion a dderbyniodd am tod yn

IIwyddiannus yn y man derfynol o'i
arholiad nyrsio, a thrwy hyn fod
bellach yn SRN.
SEFYDLIAD Y MERCHED - Nos Lun,
Rhagfyr 6 cyfarfu'r uchod yn y
Ganolfan ar eu noson olaf y flwyddyn
hon. Gan el bod yn Gyfarfod
Blynyddol y V.C.O. oedd Mrs Vera
Hughes, Bethesda, a dwy chwaer
arall gyda hi.
Etholwyd yn lIywyddes Mrs Rita
Jones y Becws, yn is-Iywyddes Miss
Beti
Williams;
yn aros
yn
ysgrifenyddes mae Mrs B.W. Davies,
ac yn aros yn drysoryddes mae Mrs
Eirlys LI. jones.
LLUN COR - Hoffem gyfe'rio at y
darlun 0 lun Cor Martin Owen
Llanberis oedd yn yr Eco y mis
diwethaf Roedd Mrs N. Hughes, Erw
Fair, Deiniolen yn credu mai dim ond
dau sydd yn fyw yn ev«, ond balch
ydym 0 glywed bod beth bynnag 30'r
gwyr hyn yma 0 hyd. Yn y sedd flaen,
4 o'r chwith mae Mr Evan Morris
Williams, Dinorwig Terr. Clwt-v-Bont
sydd yn awr yn 88 oed; la1 ar y
chwith mae Mr John Griffith, Cae'r
Bythod, a'r ail res 0'1' top yn y canol
mae Mr Bob Hughes, Llanberis, sy'n
e"edlgol 0 Ddeiniolen.
MEDAL - Yr oeddym yn falch 0
glywed am Maldwyn Jones, 15 Orme
Road, Bangor, mab Mr a Mrs Griff
Jones - mab Mrs Nelli Hughes, Erw
Fair, Deinlolen yw Griff. Oerbvruodd
Maldwyn fedal am ei wasanaeth yn y
Falklands. Cafodd ei anrhegu yn
Buckingham Palace ar y 1af 0 Ragfyr
gan Dduc Caeredin.
CYMDEITHAS Y CHWIORYDD - Nos
tau. Rhagfyr 2, cynhaliwyd cyfarlod 0
Gymdeithas y Chwiorydd Disqwvlfa.
pryd y cafwyd 'Bring & Buy', a'r elw
tuag at Ape! Calcutta a Rajastan.
Cafwyd gwasanaeth
Nadolig lie
cymerwyd rhan gan Mrs Miriam
LeWIS, Mrs Nan Owen Rhydfadog,
Mrs Marian Williams Deiniol Road,
Mrs Beti Wyn Davies, Mrs jane
Jones, Mrs Dilys Pritchard. Mrs A.
Aees Owen, Deiniol Road oedd wrth y
piano. Bydd y cyfarfod nesaf yn
Chwefro> 1983.
MARW - Bu farw Mrs Jennie Mabel
Jones. gweddw'r diweddar David
Arthur Jones gynt 0 'Gorffwysfa', Tai
Gweledfa yn 84 oed yng nghartref ei
mab a'j merch-yng-nghyfraith,
Dafydd a Beryl Orwig, Cileafan,
Br aichrnetvn.
Bethesda
ddydd
Sadwrn, Rhagfyr 4. Cynhaliwyd y
cyn h ebrwn 9 bnawn
M erch er,
Rhagfyr 8 yn llandinorwig
gyda'r
Parch Aled Edwards, y Ficer a'r Parch
Treror Lewis yn gwasa naeth u.
Dymuna Datydd a Beryl Orwig
dd'olch am bob cydymdcimlad ae am
roddion ariannol tuag at offer I
nyrsus Bethesda.

Rhagor

0

enillwyr Eisteddfod Gwaun Gynfi

PLAID CYMRU - Cynhaliwyd
cyfarfod 0 bwyllgor y gangen nos
Fawrth, Tachwedd 30 yn 6 Tal
Glandwr, Clwt-v-bont Adroddwyd
bod y casglu aelodaeth am y
flwvddvn 1982-83 wedi ei gWblhau.
Aethpwyd ati i drefnu rhaglen lawn 0
weithgareddau
gwleidyddol
a
diwylliannol. Y gyntaf o'r rhain fydd
noson 0 Gawl a Chan a gynhelir yn y
ganolfan nos Wener, lonawr 28.
Enillwyr Clwb 100 mis Tachwedd
oedd - £10 - Rhif 11, Mrs Menna Wyn
Jones, 37 Tai Glanffynnon, Llanrug.
£8.50 - Rhif 13, Mr Walter Hughes, 12
Tai Marian, Deiniolen.
DIOlCH
- Dymuna
Gwilym
Rowlands, 12 Pentre Helen ddiolch
yn fawr lawn i'w deulu, ffrindiau a
chvrndoqion
am y cardiau a'r
rhoddion a galwadau ffon tra bu'n
Ysbyty Mon ac Arfon yn derbyn
lIawdriniaeth. Ei ddiolch hefyd i staff
Ward Mona. Diolch yn fawr lawn i
bawb am eu caredigrwydd.
Dymuna Mrs Nan Williams, 2 Ffordd
Deiniol ddrolch i bawb am eu holl
garedigrwydd
tuag ati, tra bu'n

Ysbyty Mon ac Arlon Hefyd am y lIu
cardiau a dderbyniodd ac am y
caredigrwydd
a dderbyniodd ym
Minffordd wedyn. Diolch i staff y
ddwy ysbyty am eu gofal.
Y SEINDORF - Llongyfachiadau i'r
Seindorf ar ennill yr ail wobr yng
Nghei Connah ar Sadwrn, Tachwedd
27. Gyda 91 pwynt allan 0 100.
Cafwyd beirniadaeth dda iawn a
chanmoliaeth uchel i'r Seindorfgan y
beirniad sef Mr H. Snell sydd yn
arweinydd proffesiynol gyda Desford
Colliery.
Ar nos Sadwrn Rhagfyr 4 fe
gynhaliwyd eisteddfod Bro Gwaun
Gynfi yng Nghapel Ebeneser. Yr
oedd cynulliad dda 0 aelodau'r
seindorf yn cvnruq ar unawdau
offerynnau
chwyth.
llongyfarchiadau
iddynt I gyd, yn
enwedig y rhai ifainc.
Nadolig
Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i 0110 swyddogton yr
Eco a'r ardalwyr
i gyd am eu
cefnogaeth i'r Seindorf yn ystod y
flwyddyn.

BETWS GARMON
BEDYDD - Bnawn Sui, Rhagfyr 5
bedvddiwvd ELIN WYN, merch fach
Mr a Mrs Emyr Evans, Bron y Graig.
Gwasanaethwyd
gan y Parch J.
Roberts
MARW - Y mrs diwethat bu farw Miss
M. Pritchard,
9 Tref Eilian, Y
Waunfawr, roedd yn 90 oed. Bu'n
byw am rai blynyddoedd gyda'i
chwaer, Mrs J. Pritchard
yng
Ngraianfryn, Betws Garmon
Er iddi adael Salem am y Waun rai
blynyddoedd yn 61 fe ddaliai i gadw
cysylltiad agos a'r pentre gyda
diddordeb nlawr yn y plant
Cofiai'!") hael amdanynt
ar eu
pen-blwyddi ac adeg y Nadolig.
Cydymdeimlrr a'r teulu i gyd yn eu
profedigaeth.

CEUNANT
YN YR YSBYTY - Dymunwn adferiad
buan I Mrs Pritchard, Glasfryn sydd
yn derbyn triniaeth
yn Ysbyty
Abergele.

CWM-V-GLO
TARIAN PADAAN - Bydd y gem
flynyddol rhwng tim iau Cwm-y-glo a
thim iau Llanberis yn cael ei chynnal
ar gae Ffordd Padarn Llanberis
ddydd llun Rhagfyr 27 i ddechrau am
3.00 o'r gloch.
Fe fydd bws - am ddim - yn gadael
Cwm-y-glo i gefnogi'r ddwy gartan.

Rhowch anrheg LLEOL y Nadolig hwn

I'

0

weithdy crefftau

\

SlOP AMAN Stryd Fawr

DEINIOLEN

Ffan: Llanberis 871 210

Mae'r siop yn awr ar ei hail flwyddyn
mynd 0 nerth i nerth
Rhai 0 Enillwyr leuengaf Eisteddfod Gwaun Gynf; a gynhallwyd ar Rhagfyr 4
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ae yn

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth Gwil
a'r teulu

Nadolig llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
odd I wrth bawb yn

on
LLANRUG
Simneiau gl8n am bris rhesymol gan

SlOP
DRIN GWALLT

Nadolig Llawen

a
Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth
BERYL a GWEN

ELAINE &
ALWYN
WILLIAMS
FFORDD VR ORSAF

LLANRUG
... '.....

......

4 PLAS TIRION TERRACE,
LLANRUG

Defnyddir
Cyfarchion v Tymor i chwi oil!
peiriant sugno i lanhau
Ffon: Caernarfon 4781

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth

BARRY a SUE GOODMAN

Ffon: Caernarfon 2023

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

ROBERTA
GRIFFITH
BODELWY

TE A GRILIAU
DRWY GYDOL Y FLWYDDYN
Y SGWAR, LLANRUG
Ffan: Caernarfon 4598

Galwch heibio am baned!

Ffon: Caemarfon 2422

Dymuna
DAVID a CAROL
a holl staff

GWESTY'R
RHYDDALLT
Llanrug

LLANRUG
Ffon: Caernarfon 4782
Ffrwythau a Llysiau at
eich drws

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
i gwsmeriaid hen
a newydd

TALBOT
SOLARA
HORIZON
SAMBA - BARGEINION
GORAU 1983 - DEWCH
I WELD DROSOCH
EICH HUN

GAREJ HAFOD LLANRUG

Ff6n.- Caernarfon 3372

"-NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA I BAWB
17

NADOLIG LLAWEN

CYFARCHION Y TYMOR

A

oddi wrth

BLWYDDYN NEWYDD DDA
i'n cwsmeriaid a'n cyfeillion 011
oddi wrth
deulu

GL YN & DENNIS
ROBERTS

SlOP a MODURDV
GROESLON ARC

DYNION

--GLO A CHLUDWYR
.,..

FFERM TYDDYN RHYDDID
a 4 TAl HERMON
LLANRUG
Ffon: Caernarfon 2125 a 5043

Ffon: CAERNARFON 2445

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i'n cwsmeriaid a'n
cyfeillion 011 oddi wrth

CYFARCHION Y TYMOR

A
DYMUNIADAU GORAU
odd; wrth
NEIL, IRIS, MARGARET A C OL WEN

•
o

at'
SlOP GIG

Pontrhythallt
Llanrug

BRYN AFON

LLANRU
Ff6n: Caernarfon 3788
Arbenigwyr ar gig i'r rhewgell

SGLODION MWYAF SLASUS Y FRO ~

COFIWCH FOD YMA BRESANT NADOLIG I BAWS Dillad Dynion, Merched a Phlant, Teganau, Slipars,
Blancedi, Llyfrau, Carpedi, Bwydydd a Diodydd

Ff6n: CAERNARFON 2931

FE'CH SICRHAWN CHI
Y CEWCH EIN GWASANAETH
SIRIOL A'R BARGEINION
ARFEROL TRWY GYDOL

1983

•

1
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Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth

Mae
David a Gill

ESTY'R

RHIANNON MORRIS
a holl staff

BWSIAU ARFON
LLANRUG

• ••

LLANRUG

Ffon: Caernarfon 5175
neu Bangor 51981
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

yn diolch yn fawr i bawb a'u
cefnogodd yn ystod eu
blwyddyn gyntafyn y gwesty ac
yn dymuno Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i bawb

SlOP NEWYDD

BOUTIQUE
* Dillad Ffasiynol * Dillad Ysgol
* Melysion, Sigarets
Ffordd Bethel (ger Ysgol Brynrefail)
Ffon'
Caernarlon

LLANRUG ~
,
76523

IL
J
ES
Monumental Works
LLANRUG
...

FFON:
CAERNARFON 2898

Gwaith Coffiol 0 bob math
mewn Ilechi a gwenithfaen gan
grefftwyr Ileol

Ff6n: CAERNARFON 3056

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA
i holt ddarllenwyr
Eco'r Wyddfa

DYMUNA

WILaM
PRITCHARD
GWERTHWYR LLEFRITH

Atgyweirio MOT Gwasanaeth Torri lawr
24 awr. Teiars. Batris. Exhausts am
brisiau cystadleuol

CEFN lLWYD
LlANRUG
(Ffon: Llanberis 870022)
NADOLIG LLAWEN
A

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi
wrth Stuart, Janet, Nigel a Ken

BLWYOOYN NEWYDO DDA
I CHWt Oll

19

Y SEINDORF - Ar ddechrau'r mis set
dydd Sadwrn
y 4ydd, roedd y
Serndorf yn hebrwng Sion Corn o'r
orsaf ym Mhwllheli, trwy strydoedd y
dref. i siop Bon Marche. Oddi yno
aethant i ganu carolau ar y Maes cyn
i'r Maer, Mr Wyn Lloyd Roberts droi
goleuadau Nadolig y dref ymlaen.
Roedd y Seindorf yn canu carolau yn
yr Ysgol Gynradd ar y 6ed 0 Ragfyr yn
ystod cinio
Nadolig
Henoed y
pent ref. Ddydd Sadwrn diwethat

roedd y Seindorf yng Nghaernarfon
vn cvrnrvd rhan yn y Rati sydd yn un 0
weithgareddau
i Gofio Llywelyn ,II.
Nos Lun diwethaf, Rhagfyr 13 fa fu'r
Seindorf
0 amgylch
ysbytai
Caernarfon yn eanu carolau.
Y Sadwrn nesaf fe fydd y Seindorf
yng Nghaernarfon unwaith eto yn
canu carolau yn ystod y bore a'r
prynhawn.
Fe fydd
eu c in io
blynyddol
yr un noson
yng
Ngwesty'r Goat ym Meddgelert.

Ar gyfer pob parti. .
I ddathlu pob achlysur .

•
•

•

west
(Richard a Meirwen
Thomas)

Llanrug

r Ffon: CAER.VARF01V

4652

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

NADOLIG

LLAWEN

A

•

BLWYDDYN NEWYOO
DDA
oddi wrth

CYM DEITHAS CHWIORYDD Y CAPEL
MAWRNos lau Rhagfyr 2 yn Festri'r Capel
Mawr am 7 o'r gloch daeth cynulliad
da i'r Ffair Nadolig a gynhaliwyd fel
arfer dan nawdd Cvmdeuhas y
Chwiorydd. Gwnaed elw sylweddol
fel eanlyniad i'rymdrech, a dymuna'r
chwiorydd ddiolch yn gynnes iawn i'r
ardal am eu cefnogaeth I wneud yr
ymdrech mor Ilwyddiannus. Diolch
yn gynnes iawn i bawb a gyfrannodd
at y gwaith mewn nwyddau, arian a
Ilafur gwirfoddol.
Agorwyd y Ffair gan Lywydd y
Chwiorvdd, Mrs Nansi Roberts. Wrth
ddi olch i'r chwiorydd
am eu
cvdwerthio hapus cvtetnocd
at y
golled fawr a gafodd yr eglwys ym
marwolaeth
Mrs Megan
Owen,
Glasgoed
- gwraig
a roddodd
gymaint 0 wasanaeth i eglwys y
Capel Mawr ar hyd y blynyddoedd.
Mynegodd gydymdeimlad
yr ardal
a'i phriod, Mr Gwilym Owen. 81
meibion a'r teulu oil yn eu hiraeth.
Cyferchion y Tymor
oddi wrth bawb yn

MOBILE HAIRDRESSER
Lliwedd
Ffordd
Glanmoelyn
Llanrug

i fod ar eich dela dros yr Wyl

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Oda i Bawb

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda
oddi wrth

•

PANT TIRION, llANRUG
Ffon: Ca.rna,fon 3248
•
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SYSTEMAU
GWRESOGI OlEW
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LLANRUG
~

a

A GOSODWR
GWRES CANOLOG

32 GLANFFYNNON

CAERNARFON 3674

DIOLCH i'r gwirfoddolwyr - Dymuna
Mrs A. Williams, Llys Orwig ddiolch 0
waetod ei chalon i'r criw bychan
ffyddlon sy'n mynd phrydau 0 fwyd
poeth yn rheolaidd i henoed yr ardal.
Dywed Mrs Williams fod henoed
Hafan Elan, Ffordd yr Orsaf. Stablau a
Chwm-y-glo yn edrych ymlaen at bob
dydd Llun a dydd Gwener.
"Maent yn dod atom ym mhob
tywydd," meddai Mrs Williams, "ac
rnae'r bwyd yn ardderchog."

PLYMAR

E.WELDING
PUGH
&
Ffon: Caernarfon 5394

CYMDEITHAS LEI\JYDDOL Y Capel
Mawr - Nos lau, Tachwedd 25 am
sarth o'r gloch cafwyd 'Sgwrs a
Slerdiau' gan Mr Glyn Jones, Bryn
Awel a Mr leuan Owen, Caernarfon.
Diolchwyd iddynt gan Mr Gwrlvrn
Williams, Bryn Eifion a Mrs Dorothy
Jones, Tegerin ae I'r chwiorvdd am
roddi'r te sef Mrs Amy Parry, Bryn
Coch Terrace a Mrs O. Williams,
Gwelfryn.
Llywyddwyd
gan M r
Gwllym Rees Parry, Morannedd.

WJ.GRIFFITH

FABRICATING

Ffoniwch

PARTI NADOLIG Plant y Capel Mawr
- Y mae cryn edrych ymlaen ymhlith
plant y Capel Mawr at eu Paru
Nadolig a gynhelir yn y Festri bnawn
ddydd Llun, Rhagfyr 20 am bedwar
o'r gloch.
Derbyniwyd
rhodd
anrhydeddus iawn fer arfer tuag at y
parti gan Mr O. Stanley Roberts,
Hafod Wen (Brunei). Dymuna'r plant
ac aelodau'r Ysgol Sui anfon eu
cofion cynhesaf at Mr Roberts gan
ddiolch yn fawr iddo am ei haelioni
tuag atynt eleni eto fel bob amser.

ORFA

ATGYWEIRIO TAl
GWAIR

a
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WELDIO OFFER FFERM
A PHEIRIANNAU
DIWYDIANNOL
GWNEUD GIATIAU,
FFENSYS AC ATI
AR GYFER Y CARTREF

Ddechrau'r wythnos cyn y Nadotiq
fe fydd yr hogia' allan unwaith eto yng Nghaealhro ar y nos Lun ae yng
Nghlwb Golff Caernarfokn ar y nos
Fawrth
Carai'r
Seindorf
ddi olch i'r
pentrefwyr ac i'r ardal hefyd am y
cefnogaeth maent wadi ei gael drwy
gydol y flwyddyn. Mae'r Serndorf yn
edrych
ymlaen
yn awr
am
weithgareddau 19831

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

SP

AeJod o'r Nlnon.1

2790

ASIOCiation

r'

P1umbing and MeehIn iceI
Services
Contrlc:tora.

Dim un dasg rh y tycnsn,
Dim un dNg rhy f.wr..
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SETIAU TELEDU LLIW

CYNRYCHIOLI
CAERNARFON

·LLANRUG (Parhad)

A MONO
AIL LAW
Hefyd
ATGYWEIRIO

T.CEPAS
FFORDD VR
ORSAF

LLANRUG
ns». Llanberis 205
NADOllG lLAWEN A
BlWYODYN NEWYDD
DDA I CHWI

ou,

Disgyblion Ysgol Gynradd Llanrug a fu'n perfformio ym Mhasiant Llywe/yn yn
Theatr Gwynedd, Bangor

Nadolig
Llawen a
Blwyddyn
Newydd Dda
oddi wrth

Wavell
Roberts
CIGYDD
LONDON HOUSE

LLANRUG
Ffo":
Caernarfon 3574
PEN CIGYDD Y FRO I

Mynnwch y gorau
a dewch atom n i,

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd
Dda i chwi 011 oddi
wrth

SNOWDON STORES
PONTRHYTHAll T
lLANRUG
Ffo": Caernarfon 4472

PAPURAU NEWVDD
A BWVDYDD

Y GYMDEITHAS
UNDEBOL
Tachwedd 30 cafwyd noson 0
ffilmiau yng ngofal Mr leuan Owen a
Mr Glyn Jones. Llywydd y noson
oedd Mr Glynne Owen, a thalwyd
diolch iddynt gan Mrs M. Lloyd
Williams.
Rhagfyr 7 bu Mr Islwyn Jones.
prifathro ysgol gynradd Bettie!, yn
rhoi hanes T. Rowland Hughes.
Llywyddwyd gan Mr Ifor Williams,
Gwelfryn a diolchwyd I Mr Jones gan
Mrs Megan Humphreys.
CYDYMDEIMLIR - a Mrs Williams,
Delfrvn yn ei phrofedlgaeth sydyn 0
golli ei chwaer ym Mangor
OIOLCH- Oymuna Mrs Katie Griffith,
20 Hafan Elan ddiolch i'w theulu,
cvrndoqron a Ilu mawr 0'1 ffnndiau
am yr anrhegion, arian, eardiau a'r
dymuniadau da a dderbyniodd ar
achlysur ei phen-blwydd yn 80 oed
Hydref 10.
Fel lIywydd Pwyllgor y Carnifal
dymunaf ddiolch
i gyfeilllon
a
gyfrannodd at Iwyddiant y swper.
Gadewais eu henwau allan' yn
anfwriadol. Diolehwyd i Mr a Mrs
Stokes am wasanaeth y bws, Mrs
Beryl Thomas, Gerallt, am baratoi
addurniadau ar gyfer y byrddau, ae i'r
swyddogion
eraill ac aelodau'r

pwyllgor am eu gwaith di-ftino yn
ystod
y flwyddyn
er sicrhau
llwvddrant yr 011 o'r gweithgareddau.
HAFAN ELAN - Oymuna Mrs Jones,
Rhif 7 ddiolch
0 galon
i'w
chymdogion a chyfeillion am bob
cysur
a chydymdeimlad
a
dderbyniodd
ar achlysur
ei
phrofedigaeth 0 golli ei brawd.
Hefyd am y earedigrwydd
a
dderbyniodd yn ddiweddarach pan
gyfarfu a damwain.
Mae Mrs J. Williams a Miss A.
Parry, 14 Hafan Elan yn dymuno
dioich i bwyllgor y carnifal am eu
parodrwydd i ofalu amdanynt yn
ystod y Cinio Nadollg.
MAM A PHRAM - Mae cylch mam a
phram wedi e' sefydlu yn y pentref
erbyn hyn. Bydd y cyfarfodydd yn
Festrl Capel Pontrhythallt
bob
prynhawn ddydd Mercher 0 1.30230.
BORE COFFI A STONOINAU - yn y
Sefydliad Coffa, bore Llun, Rhagfyr
20 am 10.30. Yr elw at gylch mam a
phram, Llanrug.
YN EISIAU - Teganau mewn cyflwr
da i gylch mam a phram Llanrug
Cysylltwch a Gwenda Roberts, 4 Tal y
Bont, Llanrug, Caernarfon 5649.

Dyma Kevin Davies, Bryn Jones a
Sion Dafydd Williams 0 Lanrug sy'n
chwarae i dimau mini-rygbi Clwb
Caernarfon. Mae'r tri wedi bod yn
mynd yn rbeotetdd ar foreau Sadwrn,
drwy law a hindda, I sesiynau
hyfforddi yng Nghaernarfon ar gyfer
bechqvn dan 11 oed.
Eu gwobr am eu brwdfrydedd e'u
medr
o e d d cael cynryehioli
Caernarfon mewn gemau yn erbyn
bechgyn cyffelyb yn Abergele a
Phwllhell: Gobeith y trefnwyr yw y
bydd beehgyn fel y tn uehod yn
datblygu yn chwersewvr medrus ec
yn magu hyder a balehder yn y Clwb
a roddodd eu eyfle eyntaf iddynt I
chwsree rygb/ eystadleuol.
Yn y dyfodol agos bwriede'r Clwb
ehangu'rcyrsiauifeehgyn
12, 13a 14
oed ae I ddatblygu
i'r gem
t s-bob-oohr
Bydd Clwb Caernarfon felly yn
gallu cynnig rygbi cystadleuol 0 7
hyd at 15 oed. Maent yn haeddu bob
cefnogaeth.
Felly, beth amdani
feehgyn eyhyrog bro'r Eeo?Am ragor
o wybodaeth cysylltweh ag Emrys
Jones,
37 Ffordd
Cae Mur,
Caernarfon.

COFIO MRS MEGAN OWEN, GLASGOED, LLANRUG
DAETH mis Tachwedd 1982 i'w derfyn mewn niwl 0 dristwch i
ardal Llanrug; oherwydd nos Iau, Tachwedd 25, yn Ysbyty Mon ac
Anon, Bangor bu farw un o'i chymeriadau anwylaf - y ddiweddar
Mrs Megan Owen, yn 55 mlwydd oed.
yn Eglwys y Capel Mawr. Ni ellir
Ga n w y d Mrs
Owen
ym
Mhcnrnynydd, Ynys Mon, yn ferch
i'r diweddar Mr a Mrs William
Thomas Williams. Symudodd y
teulu 0 Fen i Arfon, gan ymsefydlu
ym Mron Hywel , Penisarwaun.
Cafodd fagwracth grefyddol ar ei
haelwyd ac yn y capel a bu'n ffyddlon
i'r Iagwraeth honno bob cam 0 daith
ei bywyd.
Y m rnis Medi ] 949 ymbriododd a
gwr 0 gyffelyb anian iddi hi ei hun,
Mr D. Gwilym Owen, Ty Capel
Glasgoed , Bu'r briodas yn hynod 0
hapus a ganwyd iddyru dri 0 feibion
Elidir , Berwyn ac Arfon. Treuliodd
flynyddoedd
cynnar
ei bywyd
priodasol yn ninas Birmingham. Bu
yno am ddeuddeng
mlynedd a
hanner yn uchel ei pharch gan
Gymry'r
ddinas honno ae yn
arbennig
gan aelodau
Eglwys
Gymraeg Suffolk Street. Yr oedd
ganddl
feddwl
uchel
ia\vn 0
Weinidog
yr Egl\vys honno, y
diweddar Barchedig John Smith.
Y n 1962 daeth hi a'i phriod a'r
teulu yn 01 j'w hen gynefin gan
ymsefydlu yn Llanrug ac ymaelodi

prisio ei gwasanacth i'w chapel ar
hyd ~' blynyddoedd. Gellir dwcud yn
gwbl ddibetrus
fod geiriau'r
Arglwydd Iesu Grist yn wir iawn
amdani: 'H)'Il a allodd hon hi a'i
gwnaeth'. Treuliodd ei bywyd fel
pob gwir Gristion mewn gwasanaeth
hollol anhunanol ieraill, a gadawodd
Ie gwag iawn ar ei hoi, nid yn unig ym
mywyd ei rheulu ond ym mywydau ei
llu cyfeillion hcfyd. Bu ei harwyl
ddydd Mawrth, Tachwedd 30, pryd
y cymerwyd rhan y gwasanaethau yn
ei chartref, yn y Capel Maw r, ac ym
,\.1.yn\vcnt Penisarwaun, gan y Parch
W.O.
Roberts,
yn cael
ei
gynortbwyo gan y Parchedigon W.
Bryn Williams, Bryn Du Ynys j\160;
D. Rces Roberts, Garreglefn Ynys
Mon; W.R. Williams, Y Felinheli;
Neville Morris, Corwen; Ifan R.
Roberts, Llafibangel Glyn Myfyr ac
Aled Edv.7ards. Ficer Penisar\vaun.
CydymdeimJa ardal gyfan a .'\1r D.
Gwilym Owen, y meibion a'r teulu
011 yn eu trallod. N er(hed vr
Arglwydd hwy )'m mhob peth.
W.O.R.

Dyma Mrs Joan Wi/hams 0 Lanrug
sydd newydd ymddeol o'i swydd iet
prif gogyddes Ysgo/ Gynradd y
pentref - swydd a gyflawno dd am yn
agos I 17 mlynedd Bu am gyfnod yn
qweithto fel eogyddes yn Ysgol
Uwehradd Brynrefail.
Mae Mrs Williams yn uehel et
pherch yn Llanrug - mae'n weichgar
iawn gyda gwahanol gymdeithasau'r
pentref.
Yng nghinio blynyddol yr henoed,
a drefnir gan bwyllgor
Carn if aI
Llanrug
derbyniodd
rodd
0
radio-easel a blodau gan y pwyllgor
fel arwydd o'u gwerthfawrogiad 0
wasanaeth di-f/ino Mrs Williams wrth
baratoi'r bwyd ar hyd y b/ynyddoedd.
Ein I/ongyfarehiadau iddl a phob
dymuniad da.
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PRIODAS ARIAN - Ddechrau Rhagfyr
bu John a Catherine, Rallt Goch yn
dathlu eu priodas anan yng Ngwesty
Dolbadarn. Daeth lIu 0 gyfeillion
ynghyd at y teulu i ddymuno'n dda
iddynt.
DIOLCH - Dymuna John a Catherine
Williams, Rallt Goch ddiolch i bawb
o'u cyfeillion am yr anrhegion a'r
dymunradau
da a dderbyniwyd
ganddynt ar achlysur eu priodas
arlan.
PROFEDIGAETH - Ryw tis yn 61
collodd Mr Arthur Rogers, Stryd
Newton ei fam ar 61 gwaeledd hir. Yr
wythnos ddrwethaf coli odd ei dad yn
frawychus 0 sydyn. Estynnir ein
cydymdeimlad IIwyr ag ef a'i deulu
yn yr ail brofedigaeth drom yma.
ARWERTHIANT NADOLIG- Yn Festri
Nanl Padarn, y nos lau cyntaf o'r mis
hwn, cynhallwyd arwerthiant gan
aelodau o'r St John Ambiwlans.
Daeth cynulliad da ynghyd a chafwyd
arwerthianr llwvddtannus iawn. Mae
Miss Parry, Stryd Ceunant a'r
pwyllgor i gyd yn dra diolchgar i
bawb am eu cefnogaeth.
CLWB ERYRI - Yng Ngwesty
Gwynedd Ragfyr 3 cyfarfu aelodau 0
Glwb Eryri dan Iywyddiaeth Mr Arwel
Jones, Llanrug. Gwir fwynhawyd
araith ddifyr iawn gan Mr Twrog
Jones - yntau hefyd 0 Lanrug.
SWPERA - Bu aelodau Sefydliad y
Merched yn mwynhau eu gwledd
Nadolig yng Ngwesty Gwynedd - a
mwynhaodd pawb y ddarpariaeth a
wnaed ar eu cyfer.

HEDDWCH - Bore Sui eyntaf 0 Ragfyr
trefnwyd Cyfarfodydd Undebol yn
Nant Padarn. Yn oedfa'r bore cafwyd
anerchiad grymus iawn ar Heddweh
gan Mrs Dilys Bayliss, 1 Stryd
Goodman Yn amlwg iawn roedd
wedi gwneud ymchwil i'r pwnc dwfn
yma, a gwir fwynhawyd y cyfan gan
bawb oedd yn bresennol. Hefvd.
cafwyd canu carol o'l gwaith.
Yn oedfa'r nos gwrandawyd ar
bregeth gan y Parch Hugh john
Hughes, Jerusalem.
MARWOLAETH - Yn Ysbvtv'r Druid,
Llangefni ra: wythnosau'n 61 bu farw
Mr Griffith Morris, gynt 0 Nant Peris.
B u ' n car t ref u y n 9 N 9 hart ref
Pengwaith ers rhai blynyddoedd.
Claddwyd ef ym mynwent Nant
Peris Estynnir cydymdeimlad
a'i
feibion a'r teulu yn eu profedigaeth.
Gwasanaethwyd yn yr angladd gan
yr Archddiacon H. Arfon Evans
PERSONOL
Estynnlr
llcnqvfarchtadau i'r Doctor Hywel
Morris, mab Robert Wyn Morris,
Craig y Nos, gynt, ar ei sefydlu'n
feddyg teulu ym Mhorthmadog. Bu'n
gweithio fel meddyg yn y Liverpool
Royal Hospital am rai blynyddoedd.
MYND I HONG KONG - Rhyw
Nadolig digon drstaw fydd hi i Elza
Williams, Stryd y Ffynnon eleru.
oherwydd rddl golli cwmni el merch,
Jane a'i phricd Hugh O'Donnell a'u tri
plentyn· tri mab byehan, Huw, Liam
a Rory.

COFIO'R PENSIYNWYR - Fel y gwyr
pawb ohonom erbyn hyn mae Capel
Gorphwysfa wedi ei wagio, (rud 0
aelodau yn unig) ond o'r seddau a'r
organ a'r set fawr Mae'r contractwyr
sydd wedi prynu'r seddau a'r gwaith
coed I gyd yn gorfod gadael lIawer
iawn 0 sbwriel coed, hynny vw, y
darnau man, man nad ydynt 0 werth
iddynt. Maent wedi cynnig y cyfryw f
bsnsivnwvr yr ardal at ddechrau tana dyma'r drefn fel y dealtaf hi. Bydd
bechgyn bach a berthyn i'r Sgowtiaid
yn dod 0 amgyleh yr ardal 0 hyn i'r
Nadoliq a sachaid 0 goed tan i'r
Huw a Liam. Nid yw Rory, y brawd
pensiynwyr. Bvdd y coed - trwy
arall, and 7 mts oed.
garedlgrwydd Mr a Mrs Gartside,
Mae'r teulu bach wedi'i mentro hi
Compton, yn cael eu eludo i iard gefn
au cartref, ac yno bydd y sgowtiaid yn draw I Hong Kong lie mae'r tad wedi
torri'r coed, yn lIenw;'r sachau, ar derbyn swydd fel peiriannydd.
Dymunir Iddynt bob IIwyddiant yn eu
gyfer eu dosbarthu. Diolch yn fawr
iawn i'r cyfeillion hyn, ac hefyd i'r eartref newydd gan gofio bydd plant
Sgowtiaid am gwblhau'r gwaith 0 bach yr Ysgol Feithrin ac Ysgol
Dolbadarn yn cofio amdanynt dros
ddosbarthu'r cyfan.
Wyl y Nadolig.
YN WAEl- Hyd yn hyn mae rhal o'r
BEDYDDIADAU
trigolion yn dal yn yr ysbyty, ae eraill
wedi dychwelyd
gartref
at eu Oelwen Haf - Yn Eglwys Sant Padarn
bnawn Sui 28ain 0 Daehwedd
teuluoedd, ac mae eraill yn gobeithio
cael dyehwelyd
adrcf erbyn y bedyddlwyd Delwen Haf, merch fach
Nadolig. Felly, gwellhad buan i chi i Tony ac Anna Williams, 7 Stryd y
gyd, pe bai yn yr ysbyty yr ydych, neu Ffynnon Y ddwy tam fedydd oedd
Rhian Pritchard a Linda Davies,
yn eieh cartrefi:
Roberts yn dad
Mrs Jane WillIams, Stryd y Dwr yn gyqag Arwyn
bedydd. Dymuna'r rhieni ddlolch i'w
Ysbyty Eryri; Mrs Alice Lloyd
Thomas, Y Siop Grefftau, yn Eryri. Mr lIu ffrindiau a chymdogion am y
da aIr anrhegion a
Hywel Morris, 2 Pen Bont, Mrs dymuniadau
dderbyniodd
Delwen - ae yn
Blanche Arlon Williams, Lake View;
Mrs Edith Jones, 67 Maes Padarn, enwedig r nain yn Penfro. Llanrug am
y croeso a ddarparwyd ar gyfer yr
yng Ngallt y SII; Mrs Ifor Morris,
achlysur, Gwasanaethwyd
yn yr
Stryd Turner yng Ngallt y Sil.
Eglwys gan y Parch Aled Edwards,
RHIAN - Yn adran y plant 0 Ysbyty
Penisarwaun
Dewl Sant Bangor mae Rhian, merch
Andrew Vaughan - Yr 28ain 0
tach ieuengaf Eurwyn ae Eiddwen
gyda'r
Parch Aled
Thomas, Stryd y Ffynnon. ac mae Dachwedd
yn gwasanaethu,
yno ers wythnos neu ddwy - ond Edwards,
bedyddlwyd Andrew Vaughan, y
dlolch am hynny mae hi'n gwella'n
dda iawn er yn arat. Hwyrach y cewch mab bach cyntaf i Terry Hughes a'i
ddod adra erbyn y Nadolig Rhian. briod, 5 Stryd y Ceunant.
Mae pawb o'r staff yn dweud eieh
bod yn hogan fach dda lawn, iawn yn
yr ysbyty. Mae pawb adra yn
Llanberis yn gwVbod yn barod eich
bod yn hogan dda ac yn gwir obeithio
y cewch ddod adra erbyn y Nadolig,
lie mae lIawer iawn 0 anrhegion yn
eieh disgwyl oddi wrth Santa Clas.
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Alun Sion -Rhagfyr 5 yn Eglwys Sant
Padarn, gyda'r Parch Aled Edwards,
yn gwasanaethu bedyddlwyd Alun
Sicn. mab bach cyntaf i John Gwyn
Williams a'i briod, Llanfalrpwll (gynt
o Eirianfa).
SEFYDLIAD
Y MERCHED
Cynhaliwyd Cyfarlod Blynyddol

y

Sefydliad ym mis Tachwedd dan
a rwe rni a d Mrs Vera
Hughes,
Bethesda.
Etholwyd
yr aelodau
canlvnol i weithredu fel swyddogion
a phwyllgor am y flwyddyn 1983:
Llywydd,
Mrs Ha nn a h Jon es;
Is-Iywydd, Mrs Betty Humphreys;
Ysgrifennydd,
Mrs Nan Owen;
Is-ysgrifennydd,
Mrs Dwynwen
Roberts; Trysorydd, Mrs Glenys
Jones.
Pwyllgor - Mrs Jan Davies, Mrs
Jean Elis, Mrs Arfonia Evans, Mrs
Eluned M. Jones, Mrs Annie B.
Jones. Mrs Dilys Phillips, Mrs Rhona
Thomas.

CLWB YR ANABL - Mwynhawyd
Parti Nadolig gan aelodau 0 Gwlb
Anabl Eryri yng Ngwesty Gwynedd a chafwyd cyfarfod difyr I ddilyn y
wledd.

Bourne a Llifon Foulkes '0-'2
1. Cheryl
Edwards, 2. Nia Williams. 12·14. 1. Jane
Parry, 2. Alison Edwards. Dan 16 1 Alison
Edwards, 2. Jane Parry. Can Werin' 1.
Alison Edwards a Jane Parry. Canu
penillton: 1. Alison Edwards a Jane Parry
Deuawd: 1. Alison Edwards a Jane Parry.
Unawd Piano: Dan 10 oed 1 Coltn Ellis.
Dan 12. 1 Cheryl Edwards, 2. Nia Williams
aeAlice Jones. 12-14: 1 Alison Edwards, 2
Jane Parry. Deuawd Piano: 1 Alison
Edwards a Jane Parry Chwarae Ton
Emyn: 1 Alison Edwards. Unawd OHeryn
Chwyth: 1. Kevin Edwards.
ADRODD - Dan 5 oed: 1. Aneurin Foulkes,
2. Euron Davies, 3. Rheon Wyn Roberts.
Dan 6: 1. Elaine Bee. 6 oed. 1. Colin Ellis, 2.
Philip Bourne. 7 oed: 1 Llinos Hat Jones, 2.
Louise Ellis, 3. Elwyn Foulkes. 4 Stephen
Edwards. 8-10 1. Kevin Edwards a Nia
Roberts, 2. Mark Bourne a LJlfon Foulkes.
10·12: 1. Cheryl Edwards. 12-14: 1 Alison
Edwards. Darllen o'r Beibl - 12·14: 1.
Cheryl Edwards, 2. Alison Edwards, 3.
Jane Parry, 4. Nra Williams. 14·16: 1. Ian
Edwards. Modulator - Dan 10: 1. LIsa
Jones. 2. Nia Roberts a Litton Foulkes. 3.
Michelle Williams. Aneurin Foulkes, Elwyn
Foulkes, Euron Davies a Dylan Davies.
Dros 10: 1. Alison Edwards, 2. Cheryl
Edwards, 3. Ian Edwards. Arholiadau
Llafar- Dan 5: 1. Gavin Carr, 2. Rheon Wyn
Roberts, 3. Aneurin Foulkes ae Euron
Davies 6·8: 1 Stephen Edwards, 2. Llinos
Haf Jones, 3 Philip Bourne, Dylan Davies
ac Elwyn Foulkes. 8·10, 1. Kevin Edwards,
2. Lliton Foulkes. 3. Michelle Williams,
Mark Bourne. Nia Roberts a Lisa Jones.
10-12.1. Cheryl Edwards. 12·14: 1. Alison
Edwards. 14-16' 1. Ian Edwards

EISTEDDFOD Sant Peris a Sant
Padarn - Nos Wener, Rhagfyr 3
cynhaliwyd
Eisteddfod Flynyddol
Sant
Padarn
a Sant
Peris.
Llywyddwyd
gan y Cynghorydd
Francis Jones, yr arweinydd oedd Mr
Cyril Jones, Stryd Newton,
yr
ysgrifennydd, Mrs Nan Owen, Teras
York; y trysorydd,
Mrs Brenda
Roberts, Nant Peris a'r swyddogionMr Derek Jones. Stryd yr Wyddfa, Mr
R.E. Williams, Stryd y Faenol; Mrs
Maureen
Lennon,
Miss Bessie
Roberts, Stryd Turner
Y belrniad cerdd oedd Mr James
Enillwyd y gwpan am y gwaith
Griffiths. Bangor; Adrodd, Islwyn gorau yn yr Arholiadau Llafar gan Ian
Jones. Prrfath ro Ysgol Bethel;
Edwards. Aeth y gwpan am y
Arholiadau. Y Parch Aled Edwards, marciau uchaf yn yr Eisteddfod I
Penisarwaun, Cyfeilydd, Mr Huxley Alison Edwards, ac aeth y Fedal i
Thomas, Strvd Newton.
Cheryl Edwards a ddaeth yn ail
I AWSTRALIA - Bydd Bob a Hilda,
Rhestr y buddugwyr:
Rhes y Faenol yn cael dathlu'r
CANU Dan 5 oed: 1. Euron Davies. 2.
Nadolig gyda'u merch a'i theulu yn
Aneurin Foulkes. 3 Rheon Wyn Roberts.
Awstralia. Siwrna: ddifyr i chi - ac
Dan 6' 1. Elaine Bee. 6 oed: 1 Philip
wrth gwrs cewch Nadolig byth
Bourne 2. Colin EllIS. 7 oed. 1. Louise Ellis.
gofiadwy.
Cofiwch
gyflwyno
2. Lli nos Hat Jones, 3. Stephen Edwards, 4.
Elwyn Foulkes. 8-10: , Michelle Williams,
dymuniadau gorau yr 011o'r ardalwyr
2. Nia Roberts, 3. Kevin Edwards. Mark
I'r teulu bach draw yn Awstralia.

Am Nadolig Llawen

Wrth droed yr Wyddfa .
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LLA

BERI

Ffon
870391

Cyfarchion y tymor oddi wrth Mr a Mrs A. W.Hughes a'r Staff a phob
dymuniad da am 1983

DVDDIADUR

NEWIDiadurwyr!
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-
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tI'Dydy pethau wed; newid 0 gwmpas y bwrdd golygyddol 'ma, dwad,"
meddai un golygydd wrth y Iiall, wrth iddyntfwrwgolwg
dros yr Eco un noson.
Ond chi, y darllenwyr, sy'n ceet y dasg 0 ddweud wrthynt beth sy' wed;
newid. Edrychwch ar y ddau tun, rhestrwch y gwahaniaethau ac anfonwch
eich etebion i Twrog Jones, 23 Ffordd Glanffynnon, Llanrug erbyn lonawr 25.
8ydd £50 wobr i'r un mwyaf craft. Dau gliw: mae dros ddeg 0 wahaniaethau,
ac nid oes rhaid i chwi gyfri'r teils yn y cefndirl

Sadwrn, 18 - LLANRUG - Cinio Nadolig y
Seindorf yng Ngwesty'r Royal Goat,
Beddgelert.
Sui, 19 - LLANRUG - Cymdeithas
lenyddol Capel Mawr. Noson 0 Garolau.
TAN-Y-COED- Gwasanaeth Nadolig PIant
Ysgol Sut Tan-y-coed am 2 o'r groch .
PENISARWAUN - Eglwys Santes Helen1030, Boreol Weddi; 3.00, Gwasanaeth
'Christingle' y plant.
DINORWIG - Eglwys Santes Fair - 9.30,
Cymun Bendigaid; 4.30. Gwasanaeth y
Plant.
DEINIOlEN - Eglwys Santes Fair - 9.30.
Cymun Bendigaid; 4.30, Gwasanaeth y
Plant
DEINIOlEN - Eglwys Crist, llandinorwig,
10.30, Cymun Bendigaid Capel Ebeneser.
5.30, Gwasanaeth Carolau Undebol.
Llun. 20 - LLANBERIS- Gyrfa Chwist yn y
Ganolfan am 7.30.
Y Gymdeithas Lenyddol yn Festri Cepel
Coch am 7.00.
DEINOLEN - Parti Nadolig Cangen
Merched y Wawr yn y Ganolfan
Mercher. 22 - YR YSGOLION yn cau dros
•
Wyl Y Nadohg
Gwener. 24 - PENISARWAUN - Eglwys
Santes Helen - 11 30 p.m. Cymun
Bendigaid Dwyieithog.
Sadwrn 25- LLANRUG - Y Cyngor Eglwysi
- Cymun dan arweiniad Gweinidogion yr
ardal i ddechrau am 9.30 y bore yng
Nghapel Hermon.
DINORWIG - Eglwys Santes Fair - 930
a.m. Cymun Bendigaid
DEINIOLEN- Eglwys Crist, Llandinorwig10.30 a.m. Cymun Bendigeid Dwyieithog.
SuI 26, DEINIOlEN
- Gwasanaeth
'Chnstingle' plant yr Ysgohon Sui yn
Eglwys Crist, Llandinorwlg
DINORWIG - Eglwys St Mair, 9.30 a.rn,
Cymun Bendigaid.
PENISARWAUN - Eglwys Santes Helen,
10.30 a.m. Cymun Bendiqaid.

Llun, 27: LLANBERIS - Ras Pramiau
Tim Pel-droed Llanberis 1.30
Rhagfyr 29 a 30 - Cwmni Theatr Cymru yn
perfformio 'Noa' yn Theatr Gwynedd.
Bangor am 2 a 7 a'r gloch.
Rhagfyr 31-Perfformiad am 1 o'r gloch yn
unig a lonawr 1.

lonawr 4-8, Perfformiadau am 2 a 7 o'r
gloch.
Gwner 31, lLANRUG - Y Gvmderthas
Lenyddol Capel Mawr - 'gwylnos' noson
yng ngofal merched Tan-v-coed.

lonawr 1983
lau, 6: WAUNFAWR - Sefvdliad y
Merched
Gwener, 7: BRO - 'Gwlith' ar S4C am
7.30 p.m.
BRO- Clwb Eryri - Gwesty Gwynedd.
Llanberis.
Mawrth,
18: LLANRUG
- Y
Gymdeithas
Undebol - Noson
Gerddorol gydag Edward Morris
Jones.
lau, 27: LLANBERIS - Sefydliad y
Merched
WAUNFAWR - Merched y Wawr
gyda Mrs Mary Vaughan Jones.
OYODIADAU I'W COFIO
lau, Chwefror 3 - BETHEL - Plygu
Eco'r Wyddfa yn y Neuadd.
Gwener,
Chwefror
4, BRO Ffug-Eisteddfod Eco'r Wyddfa yn
Neuadd Ysgol Brynrefail, Llanrug.

TWTIO
MYNWENTYDD
NANT PERIS
Bydd criw 0 bob! ifane yn mynd at; yn
ystod yr wythnosau nesaf i dac/uso
mynwentydd Nant Peris. Oywedodd
Mr /slwyn L. Jones, clerc Cyngor
Cymuned Llsnberts wrth yr Eco y
bydd y gwelthwyr yn rhan 0 lath 0
gynllun creu gwaith ec yn cael eu
cyflogi am ttwvddvn.
Byddant hefyd yn tac/uso 0
gwmpas cae pe/droed Llsnberis - ec
yn cvtlewni unrhyw wetth cyffe/yb
sydd ei angen 0 fewn y p/wy

Awdurdod Datblygu
Cymru
A ydych chi mewn busnes?
A ydych chi'n meddwl
cychwyn ar eich pen eich hun?
Mae Uned Diwydiannau Bychan yr Awdurdod
yma i'ch helpu i fod yn llwyddiannus.
Fe gewch gyngor gan arbenigwyr profiadol
ym mhob agwedd 0 redeg busnes. Yr ydym
wedi dysgu sut i ddewis y ffordd orau i
lwyddo ac yo gwybod am yr anawsterau.
Gallwch fanteisio ar ein cysyUtiadau niferus
gyda mudiadau eraill sydd yo awyddus i'ch
cynghori, ac mae benthyciadau ar logisel ar
gael i rai mathau 0 weithgareddau.
Mae eich swyddfa leo! ym Mangor.
Cysylltwch a ni i drefnu cyfarfod gydag un
0'0 cynghorwyr; cewch drafod eich
syniadau a 'ch gofynion yn rhad ac am ddim.
Uned Diwydiannau Bychain,
Awdurdod Datblygu Cymru,
Llys Garth, Ffordd Garth,
Bangor. Ffon: Bangor 52606

Welsh
Development Agency

RECORDIAU
NEWYDD
Y NADOUG
.. TREBOR EDWARDS - "Ychydig
Hedd". Y record orau eto
gan ganwr mwyaf poblogaidd
Cymru.
* TEL YN CYMRU 5 - Parfion Llangwm, Cymerau, Merched y
Garth a Tregarth, leuan ap Sion. Geraint a Mayda a Triawd
Dyfi .
.. DOREEN LEWIS - "Galw mae 'Nghalon"
.. AlLSYMUDIAD-"Sefyll
ary Sgwar" -eu record hir gyntaf
wych!
• "CWlWM PEDWAR" - Bwchadanas, Mabsant, Penderyn a
Seithenyn
• CLWT Y DDAWNS 3 - Rhagor 0 alawon dawns Cymreig
• COR MEIBION Y BRYTHONIAID A BAND lLANEURGAIN
• TOM EVANS (TWM GWANAS) - liAr ryw Noswaith
Hyfryd"
• TEULU HAFOD-Y-GAN -Doniau'rteulu enwog 0 Bwll-Glas
* "SESIYNAU SOSBAN" - Urien, Anghenfil, Newyddion,
Eliffant, Derec Brown a'r Racaracwyr, Sian Wheway,
Canna, Rocyn, Maffia Mr Huws, Angylion Stanli - i gyd ar
un record I
COAWCH HEFYD "S~L SAIN" - 43 0 deitlau hanner prist
NADOLIG LLA WEN oddi wrth SAIN, LLANDWROG,
CAERNARFON (Llandwrog 831 111)

23

EICH DEWIS CHWI
l . Ar Ionawr

Difyrion i'ch cadw'n ddiddig yn ystod y gwyliau. Mae rhai o'r
atebion ar waelod y ddalen. Bydd yn rhaid i chwi ddisgwyl tan
y rhifyn nesaf i gael gwybod pwy oedd y teuluoedd cyntefig.

TEULUOEDD
CYNTEFIG

Sed 1797, gwisgodd James Heatherington
rywbeth ar
strydoedd Llundain a achosodd i ferched lewygu a phlant i sgrechian.
Beth?
(a) het site, uchel
(b) masg anghenfil
(c) neidr wedi ei lapio am ei wddf
2. Mae sect o'r enw Lothardi yn credu (a) fod y byd yn wastad
(b) fad bwyta rnadarch yn eu cysylltu a du wiau
(c) fod hawl foesol a chyfreithiol ganddynt i wneud unrhyw beth oleiaf
27 modfcdd 0 dan y ddaear.
3, Pa arweinydd milwrol oedd mcwn ofn ddyddiol 0 roi genedigaeth i
eliffanl?
(a) Field-Marshal Gebhard Blucher 0 Brwsia
(b) General Dwight Eisenhower
(c) Dug Wellington.
4. Pa beth y mae'r "Swiss guards" yn ei warchod?
(a) gemau ar gyfer gwneud clociau Yswisdir
(b)yPab

Dyma broblem i'ch cadw mewn penbleth am oriau os nad tan y
rhifyn nesaf 0 'r Eco !
Flynyddoedd lawer yn 61roedd pum teulu 0 bobl cyntefig yn byw
mewn ogof, ar Iyn, mewn pabell, i fyny eoeden ac mewn ewt mwd.
Eowau'r gwyr oedd Ach, Eeh, Ieb, Och, Uch. Y gwragedd oedd
Baehog, Cegog, Diog, Gwanog a Lleuog. Gwaith y dynion oedd
(c) banciau'r Swisdir.
gwneud dillad, ffermio, gwneud arfau, beliwr ae ymladdwr.
mae Gweddi'r Arglwydd yn ymddangos yn y Beibl?
Gao ddefnyddio'r disgrifiadau isod a fedrweb benderfynu pa 5. Sawl(a)gwaith
unwaith
ddyn oedd yo gwneud pa waith a phwy oedd ei wraig, ac ymhle ,
(b) dwywai th
roeddynt yn byw?
(c) teirgwaith.
I, ,'viae'r dyn sy'n gwneud arfau yn
eu rhoi iOch ar gyfer ei waith.ac i Y GAU NEU'R GWIR
\,\rr Diog.
2, Mae Lleuog yn falch iawn o'i thy 1. Mac adenydd wombat dros dair
rrocdfedd ar draws,
modern ar ben coeden, ac yn
treulio pob prynhawn yn glanhau 2. Mae clagwydd yn dodwy tri \'ivy
ar y tro.
arfau rhyfel ei gwr.
3, Bachog yw gwraig Ich; ond nid 3. Mae clustiau eliffantod Affrica
gwraig Iferm y\V Gwanog.
yn fwy na rhai'r India,
4, Mae Uch yn derfnyddio'r crwyn a 4. Mac'n bosibl gwncud margarin
gaiff gan ddyn yr ogof i wneud
o (fa soya.
dill ad , Mac'n byw ar dir sych.
5. Dim ond mewn sw y gellir
5, Nid yw'r ffermwr yn byw mewn
gweld y 'Great Auk' bellach.
pabell, ac nid y'\;\l Cegog yn byw
mewn ogof.
I--------------_____l
6. Nid Ach ywr ymladdwr ac nid
)'\.V Och yn by, ..' ar y llyn.

CAMGYMERIADAU
Mae camgymeriad - grarnadegol, hanesyddol,
brawddeg.

ieithyddol etc - ym mhob
,V\.

I, Roedd ci Ilygaid yn ddu oherwydd iddi roi gormod 0 gascara arnynt.

2. Eisteddais yn yr ardd i wylio'r gwenyn yn easglu mel.

3, Richard Bird oedd y dyn cyntaf i hedfan dros Begwn v De.
4. Wc.:dj'r storm, sylwais fod yr afon wedi gorlifo drosodd.
S. Mae coffi yn help i sobri rhywun sydd wedi yfed gormod 0 alcohol,

ANGHENFILOD
I,

2.
3.
4,
5.

ilq!soq u,aew 'ulaB uA
uJa611Al3SuA UOSJaq nepp J,M}. so 'E
[un M}.4Jun
!PO!Jq lie !U oe 'MJew !paM uAp J,aew
euA 'MppaM uA 6!eJM J,M}.. so 'eN 'z
f4JaM4J'L

iO;aa 4:»M!IAppaW

'oeJeJ
uapaob J,O laeB M.! eOJOJ aew 'eN 'l

POlO e pAM8
vZ8l SJa uelle MJew
!paM ,)I n'v' leaJ 8, J,ae W :J !MA4Bu'v' 'S
'J!MAJ '17
.J!M}.J 'E:
'AMpOp u,As ppAM JA :J!MJ...4Bu'v''(;
'leqwoM MJ...t!eJ!u'v' :J!MA46u'v' L

'J!MAJ 'S
jMJ...pA
Ymhle mac 'Nessie' yn byw?
J!MD J,nau neD A
,I!O J8"!1 pOJ, we MU3 JA-J!M !elleJ3 'v
Pa un oedd v dv n drwg; Dr jekvll neu Mr Hyde?
'uMwal
'S;}SOlq .J,nw.<u.\;, u\ q1~q,......
\qJun
Beth oedd King Kong?
SMeJ J,n4JJ...Mal u,As AM 'eN E S;}() ptK 'IMe qoq 8~I 0 eJPpeJ
Beth oedd y Triffids?
• 'J!MAJ "
Je loqOOte ~son uA jjJ0:> J,:H!\\l 'e~ ·s
Os oe y fath beth yo bod) ble mae Yell i'w ganfod?
'"ppoSOJp" J1e8 £. uJ8ue S;}() PIN 'tr
'PJAg PJeq;,r~ .£
·u.\U;)o\\S J,BUts\ B JCIJau nT~se:> ·Z
'p~8'.(II !~
Je pOJ re[App eJe:>sew . (
nVOVI1I3WAnWV:>
.IX ;,n'l e Ii\. M~qlt!l'" - 41!ets\A.....p (q) 'S
qP.d J.. <q) 't
Mac'r dywediadau hyn am fwyd a diod un ai'n gelwydd neu'n berffaith wir.
'l;)'1')nI9 P.reqq;)D (e) 'f
P'run?
·.reJepp
{ U'ep 0 PP;)JPow LZ co q;,ell~4w,{
1. j'viae cocoa i'w gael 0 gnau coco (coconut).
PI;)......MnG lie EU np;)l:) U.\ lUdew (:J) 'z
,,' .. 3J'nlonns lIel E" U:lq ~3 .re
2, Gellir eoginio a bwyta danadl poethion fel 11ysiau gwyrdd.
08s!,.....we AA\l!PP PpoJl!:l- :>Hs1;)4(e) '1

BWYD A DIOD

3, Hufen sy'n tc\vychu ca\>vslemwn (lemon curd).
4. Mae ychydig 0 oleum morrhuae yn gwneud lies i ehwi,
5. Mae 'gin' yn colli ei flas os cedwir mewn casgen yn rhy hir.
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1. Rocdd deuna\v 0 lyffantod mcwn pwll yn fy ngardd, Cafodd y cyfan ond
ehwech ell bwyta gan greyr glas, Faint oedd ar 51?
2. A 'j\v'n bosibl i ddyn briodi chwaer ei weddw?
3. A yw'n bosibl i ddau berson, ar yr un pryd, sefyll tu cefn i'w gilydd?
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