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Pris 20c

TAl)
CYDNABOD CYF
EMILY HUGHES

Nos Wener. Rhagfyr 16 bydd
Gwenan Mair Roberts 0 Lanrug
yn teithio i Lundain i ymuno a
thua 250 0 gerddorion eraill 0 bob
rhan 0 8rydain sy'n aelodau, neu
a fu'n aelodau, 0 Gerddorfa
Genedfaetho/
Plant
Ysgo/ion
Prydain. Dyma'r ail flwyddyn yn
olyngol i Gwenan gael ei dewis tr
gerddorfa, a hynny'n dilyn gwrandawiad ym Manceinion. Eleni,
mae'r Gerddorfa yn dathlu ei
phen-blwydd yn ddeg oed, a
bydd yr holl aelodau yn ymarfer
gydol y dydd Sadwrn a'r SuI cyn
perfformio yn y "Royal Festival
Hall" ar y nos SuI. Mae Gwenan,
sy'n chwarae ffidil 200 oed, wed;
e; dewis yn is-flaenwr y gerddorfa. Y hi fydd yn gyfrifol am ofalu
fod yr holl offerynwyr eraill wed;
tiwnio cyn dechrau'r perfformiad.
Cytritoldet» mawr; enetb ddeuddeg oed, ond mesur 0 'i Ilwyddiant

a'i dawn fel un 0 brif offerynwyr
ieuanc Prydain. Llongyfarchion y
fro iddo, a phob dymuniad da i'r
dyfodof.

COFRESTRI'R FESTRI
DYCNWCH LLEOL A LLWYDDIANT
CYNTAF BWRDD YR IAITH
Dair blynedd yn 01 oherwydd dadfeiliad, dymchwelwyd un 0
gapeli'r Waunrawr. Erbyn hyn, mae'r cynulleidfa 0 150 yn addoli
yn festri Bethel M. C. ar ei newydd wedd.
Beth amser yn 6t siomwyd yr ffurflenni dwyieithog i gofrcsiru'r
aelodau, pan glywsant Cod yn festri yn Can addoli 0 dan Ddeddf
rhaid cofrestru' r festri, Cel Ile j Cofrestru 1855, ac yn adeilad lie
addoli a phriodi, yn sacsneg.
gellir gweinyddu priodasau 0 dan
Cawsant wybod nad oedd [fur- Ddeddf Priodas 1949.
Emily Huws yn ei heffen yng nghanol plant.
flcnni dwyieithog ar gael gan y
Roedd Mr Davies yn ddiolchgar
.
cofrestrydd Goruwchwilio
yng i'r bwrdd am ddel io a' r broblem.
Emily Huws, 0 Gaeathro }"\ enillydd Tlws Mary Vaughan Jones.
Nghaernarfon na chan y Swyddfa
"Drwy cu hymyraeth hwy", meTlws ydyw a gynwynir
bob tair blynedd gan Ganolfan
Llenyddiaeth Plant Cymru i berson am ei gyfraniadlchyfraniad
Gofrestru
Gyffredinol
yo ddai "y mae Swyddfa Gofrestru
arbennig i faes Ilenyddiaeth plant dros gyfnod 0 nynyddoedd.
Llundain.
Gyffrcdinol
wedi ymateb yn
Eleni yw'r ail dro y cyfiwynir y Tlws.
Penderfynodd un 0 Flacnoriaid
gadamhaol i gais rhesymol. Nawr,
Mae'r Tlws hefyd yo coffau teitl) , Cyfrcs Croesi'r Bont (24 0 y Capel, Mr R. Gwynn Davies, gallwn gofrestru'r adeilad yn iaith
cyfraniad
sylweddol
Mary deitlau), Cyfres Garej Wil Jones cyfreithiwr wedi ymddeol a chyn- y gynulleidfa. I mi mater 0
glerc
ynadon
ym
Manger,
egwyddor yw'r holl beth. n
Vaughan Jones i faes llenyddiaelh
(90 dcitlau), Cyfres Marian (100
I gwblhau'r trcfniadau [furfiol
plant dros gyfnod 0 ddeng mlyn- deitlau).
Cyfrannod
hefyd i Llandudno a Llanrwst, ymchwilio
bu'n rhaid i 20 o'r gynullcidfa
dd ar hugain yrnron.
Cyfrcs y Ddraig a Cbynllun y i'r mater ar ran y Capel
Pan oedd yn yr Eisteddfod
lofnodi ffurllen i gefnogi'r cais.
Yn Nhyddyn Llwyni, Cacathro, y Porth, a hi a Mr Elfyn Pritchard
Dywedodd
Mr John Elfcd
ganed ac y magwyd Emily Huws, yw cyd-awduron Cyfres Stori a Gcnedlacthol yng Nghasnewydd
ac fe'i hyfforddwyd fcl athrawcs
Chwedl (24 teitl). Ymysg y nifer eleni, cligwyddodd gyfarfod a Jones, Cadeirydd Bwrdd yr Iai lh
yn Y Coleg Normal, Bangor Ile'r 0 lyfrau a gyfieithwyd
i'r Chadeirydd newydd Bwrdd yr Gyrnraeg, ei fod yn falch 0 weiy
oedd yn gyn-ddisgybl i'r ddiwed- Gymracg gan Emily Huws y Iailh Gymraeg, Mr John Elred thred gyntaf lwyddiannus
Bwrdd.
dar Mary Vaughan Jones.
mae'r clasuron GoriIa, Pwy biau Jones, a chynigiodd yntau godi'r
mater ar ran y Capel gyda'r
"Mae'n enghraifft o'r hyn sydd
Athrawes yn Ysgol Gynradd
nhw? a Iorweth a'r Dcinosor,
yn bosib yn weinyddol", meddai.
Bontnewydd ydyw ac yma y bu'n
Noddwyd y Tlws eleni gan S4C Swyddfa Gofrestru Gyffrcdinol.
Yn ncchrau Rhagfyr clywyd
"Gobeithio y bydd craill mewn
ysbrydoli ei disgyblion ers gadael a chomisynywyd Mrs Rhiannon
Swyddfa
Gofrestru
sefyllfa dcbyg i Me Davies yn
y coleg.
Evans, Canolfan Crefftau Cymru i bod y
defnyddio 'r ffurflenni gan eu bod
Yn sicr mae enw Emily Huws lunio tlws mewn arian pur yn Gyffreclinol, ar 61 trafodaethau
yn adnabyddus i blant Ied1ed arbennig ar gyCer yr achlysur a adciladol, wedi cytuno i gais am wedi eu paratoi ...
Cy~-hiywawdmygyfres
~wisodd~sEvansuflwyno~----------------------~
Criw Crawia, sy'n cynnwys 100
cymeriadau adnabyddus 0 lyfrau
deitlau. Cyfres y Tomosiaid (10 Mary Vaughan Jones.

,
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HWVL DROS
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,
0', diwedd, dyma n; wed; dal Y DRAENOG EI HUN mewn Ilun i chi!
Prawf pendant fod draenog yr Eco yn fywac 0 gwmpas e; betha' hyd
yn ood, yng ngh9fn ga9af. Gwyliwch amdano ym 1989.

GO BAITH AM
DDYFODOL NEWYDD

Ai llechi, unwaith yn rhagor, fydd yn gyfrifol am adfywiad economaidd bro'r Eco? Yn 61 aelodau 0 dim ymchwil Athrofa GogleddDdwyrain Cymru sydd wedi bod wrthi ers bJynyddoedd yn cdrych i
mewn i'r posibiliadau 0 greu defnyddiau newydd 0 wastraff llechi,
mae'r posiblrwydd 0 hynny yn un real iawn.
Dyna oedd byrdwn ncges dau Parhad ar dudalen 12
wyddonydd o'r tim ymchwil a fu
yn cyfarfod a chynrychiolwyr 0
PADARN (Cymdeithas sydd wedi
ei seCydlu i wrthwynebu bwriadau
Cyngor Arfon i adeiladu pentref
gwyliau anferth ar safle Glyn
Rhonwy, ger Llanberis) a gynhaliwyd yn Llanberis yn ddiweddar.
Yn 61 Glyn Tomos - Cadeirydd
PADARN, profodd y cyfarfod yo
un hynod fuddiol a diddorol

,

CYFARCHION Y
TYMOR I HOll
DDARlLENWYR
~YR ECO .,,~
....

•

•

Gltyl Gerdd Dant Pwllheli

Argraffwyd gan W8Sg Gwynedd
Cibvn. Caernarfon
Cyhoeddwyd gyda chymorth
Cvrndeitbes Gelfyddydau
Gogledd Cymru

SWVDDOGION AGOHEBWYR
GOLYGYOO
NEWYOOION
CYFFREOINOL:
Twrog
Jones,
Pros
Kairon,
Glanffynnon, Llanrug (C'fon 4051)
GOl YGYOO ERTHYGLAU:
Dafydd
Whiteside
Thomas,
Bron-y Nant, Pontrhvthallt. llanrug.
(C'fon 3515)
GOLYGYOO NEWYDDION PENTREFI:
Nant Roberts, ,Arwel', Pontrhythallt
(870760)
GOLYGYOD CHWARAEON: Oatydd
Evans,
Sycharth,
Perus a rwau n
(Llanberis 872407)
ECO'R IFANC: Mrs Nan Humphreys,
Pant Bryngwyn, Tanycoed, (C'fon
5668).
OYOOIADUR Y MIS: Mrs Olwen
Llywelyn, Pant Aton Bach, Llanrug
(Waunfawr 200)
FFOTOGRAFFYOD. Gwynciaf Jones,
60 Glanffynnon, Llanrug (C'ton 4669).
Gwyndaf
Hughes,
Glasgoed,
Llanrug (C'fon 77263)
TREFNYOD HVSBYSEBION
JOIlI1
Rol)('rls
Rf'dw Gwvnion Llam uq
(C'full ~hnr;l
TREFNYDO GWERTHIANT
Arwyn
H()IH'rt~
~~dflt' Ffolcic1 yr
Orsar,
lldllruq

(C' fUll 55101

TREFNVOO ARIANNOL
I hl~lllI'''',

lld'lIl1U

C)orollwy

clllllf1UH, 14 Afol1
(C·'Ion 4839)

Rhus,

TREFNYDD GWERTHIANT POST
Mrs E WhItesIde Thomas. Dolwar,
Llanrug (C'fon 47781
GOHEBWYR PENTREFI OYlll<l r hobl
I

qysVlhll

BETHEL:

cl

rrhw

'Ill Pit

GI'I.llIll

(P(H 11111)(11Wit

h ardalopdc1

EllS

CII~prdn

11707?til

BRYNREFAIL:
Miss Lowri
Prys
Roberts, Godre'r Coed 870580
CAEATHRO:
Mrs Beryl Roberts,
Gerallt, Erw Wen (Caernarfon 3536)
CEUNANT
Ildn P.lrry
MOlwel,
,WdlJllfdWr

:1.' II

CWM-Y-GLO: Mrs I rrs Rowlands,
Glarafon (Llanheris 872275)
OEINIOLEN' W 0 Williams 6 Rhyd
faciog, Dt'Iniolen (1lrlllhclIS 8712591
OINORWIG. Mr 0 J. Thomas, 8 Macs
Eilran. (870773)
LLANBERIS: lola Sellers, 13061 Elidir
(Llanberis 871043).
NANT PERIS: Mrs Ann
Dolwen, 8 Glanffynnon.

Pleming.

PENISARWAUN: Mrs Ann Evans,
Sychanh. (Llanberis 872407)
TAN·Y-COEO: Miss Bethan Parry,
"Ael y Bryn."
WAUNFAWR:
Mrs Nan Roberts,
Pantafon, Waunfawr.

Y RHIFYN NESAF
Daw'r rhifyn nesaf 0' r wasg
NOS IAU, IONAWR 29aln
Oeunydd i law'r
golygyddion perthnasol
NOS FAWRTH
IONAWR 17eg
os gwelwch yn dda

2

STRAEON
YSBRYD
-

GWYLIAU YN ISRAEL
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Annwyl Olygydd,
Carem drwy gyfrwng yr Eco
ddwyn cyfarchion y Nadolig i
holl drigolion y Fro, yn en wedig
cyfeillion Deiniolen, Llanberis a
Nant Peris. Boed i Neges yr Wyl
[od mor fyw ag erioed.
Os nad ydych wedi trefnu' ch
gwyliau ar gyfer y flwyddyn
nesof beth am dreulio wythnos yn
Israel. Bu i lawer ohonoch fynegi
awydd mynd yno yn dilyn yr
erthyglau 0 dan y pennawd 10
Fro'r Eco i Wlad yr Addewid'. Y
dyddiadau yw Mawrwth y 4ydd
i'r lleg.
Cysylltwch
mi am ragor 0

a

fanylion.

Cofion gorau,
Trefor, Miriam,
Dewi a Dyfrig Lewis,
Elidir,
6 Wynnstay Road.
lien Golwyn
(ffon: Bae Colwyn, 512990)

RHODDION

Diolch i'r canlynol am eu rhoddion i gronfa'r Eco.
£10: Me a Mrs David Morris.
Lleifior, Llanrug:
£5: Mrs Bcuy Parry. Bontnewydd;
·
£5 : D 1-cnw.
£3: Y Parch a Mrs Trefor Lewis,
Ellidir, Hen Golwyn;
£2: T H Jone..s, RaUL Goch,

Cyfarchion Nadolig 1988 i
Ddarllen\vyr Eco'r Wyddfa

Annwyl Olygydd,
Rydym ni yn dair 0 enethod 0
ddosbartb 2E Ysgol Brynrefail,
Llanrug, Rydym yn gwneud
prosiect ar ysbrydion yn yr
Ysgol. Rydym angen mwy 0
storiau ysbryd a mwy 0 ofergo elion am ysbrydion in prosiect,
Buasem yn ddiolcbgar
am
unrhyw wybodaeth ynglyn ag
ysbrydion, boed yn straeon lleol;
yn enwau lleol ar ffermydd a thyddynnod; ffyrdd; enwau megis
Pant y Wrach, Pant y Gwr Drw g ,
etc; hanesion am y Ganwyll
Gorf! - unrhyw wybodaeth a
dweud y gwir.
Rydym am fanteisio ar ddarllenwyr yr Eco i' n helpu - pobl
sy' n llawer mwy gwobodus am yr
ardal na nil
Anfonwch unrhyw

Annwyl Olygydd,
Carwn,
drwy
golofnau' ch
papur, ddiolch 0 waelod calon i
rieni'r plant dan J 5 a fu' n cystadlu yn yr Wy/ uchod. B uont yn
fwy na pharod i gludo ac aildrefnu ymarferion eraill er mwyn
i'w plant fedru cymryd rhan. Ni
fedrem hyfforddi'r plant yma heb
eu cymonh.
Chawson ni ddim llwyddiant y
tro yma ond Cwm Gwendraethl
Pwy a wyr?
Yn gywir,
Idwal a Bethanne Williams,
Disgwy/fa,

Llanrug

Tlws am Gyfansoddi Dawns

wybodaeth

at,
Wedi Tomos, Sian Jones a
Nia Griffith,
Dosbartb 2E,
Ysgol Brynrefail
Llanrug
Llanberis;
£2: Mrs Ellen Jones, Sydney.
Awstralia;
£2: Mr a Mrs lfor Phillips, 9 Maes
Eilian, Dinorwig.

Llongyfarchiadau i Idwal Williams
0 Lanrug a ddaeth yn fuddugol yn
y
gystadleuaeth
cyfansoddi
dawns werin yn yr Wyl Gerdd
Dant a gynhaliwyd ym Mhwllheli
yn ddiw9ddar. Dyma'r eildro iddo
ennill Tlws y gystadleuaeth yma
yn yr wyl

.

Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth bawb yn

DaClh Gwyl y Nadolig,
Gwyl Cruist Bcndigedig;

I'r ddacar y daclh Ef i fyw.
I achub dynoliaeth
Drwy lwyr warcdigacth;
Rhown roliant a chlod i Fab Duw.
Yn sciniau y cJychau
Fc'i cofiwn, ac yntau
Yn gowrcdd ar wely 0 wair.
Cawn yno ei wcled
, Y Baban diniwcd;
Rhown foliant a chlod i Fab Mair.
Awn gyda y doethion
I'r stabl yr awrhon;
Yn ddislaW gorwedd.'\ mewn hun.
Mae Joscff yn gwylio,
Bugciliaid yn gwrando;
Rhown roliant a chlod i Fab Dyn.
Mac cysgod y grocsbren
Rhwng gwenau y seren
Yn disgyn yn drwm arno Ef.
Y tcym a orchfygwyd
A satan a rwymwyd;
Rhown roliant a chlod i Fab Nef.

I Yr Wyl fo eleni
Yn wyl

0 glodfori

o drliolch

diffuant i'r lawn.
Am gariad anrhaethol,
Y Crist anorchfygol
Ei gofio yn annwyl a wnawn.
John H Hughes,
'Tan y Clogwyn', Llanberis

CAERNARFON
Fton: 76506
Diolch yn fawr am eich cefnogaeth yn
ystod y flwyddyn

GEHETHOD LLANRUG YN DRYDYDD YNG NGLYN EBWY

Dyma Rhian G'89n, Oerys Parry, Cetrin Etet! Jones a Sera Thomas 0
Lan,ug, y pedair yn ae/odau o'r tim nofio'r res gyfnewid (dull rhydd) i
enethod dan 12 oed. Deethent yn dydydd yn eu cystadleuaeth yn y
profion nofio tettynot a gynhaliwyd yng Nglyn Ebwy yn y de, yn ddlweddar.

COOl PRES I'R PLANT MEWN ANGEN.

(Rhes flaen 0" chwith l'r dde): Sian Jones, Dewi Owen, Edryd
Williams, Uyr Jones.
(Rhes 61o'r chwith i'r dde): Gerallt Jones, Gwenno Owen, Elain Owen
a Ffion Edwards.

TIM PEL-DROED YSGOL GYNRADD WAUNFAWR.

LLEISIAU'R GWEUNYDD YN HOFF O'U BRO

Parti "Lleisiau'r Gweunydd' gyda' u harweinydd Einir "')In Owen.
(Llun: Gerallt Llewelyn)
Parti bro go iawn yw LLEISIAU'R GWEUNYDD yn cymryd rhan
mewn gweithgareddau lu yn co pentrefi yn Arfon, yn ogystal a ehanu
efo'r 'Lleisiau' led led y Gogledd.
"Hoffter Bro' yw teitl eu caset ddiweddaraf - y trydydd yn wir, ac
mae parti Einir Wyn Owen wedi llwyddo i gyhoeddi casgliad amrywiol
a diddorol 0 gancuon Cymreig a rhyogwladol.
Ymysg eu caneuon y mae can sicr y bydd derbyniad gwresog yn
adnabyddus Abba, 'Diolch am y disgwyl 'Hoffter Bro', scf caset
Miwsig'; 'Dim ond Troi' gao diweddara Lleisiau'r Gweunydd.
Ryan Davies; 'Dashenka', 'Santa
Mor addas yw teitl y casct hefyd,
Clos' a 'Pan dd6f i o'rn crwydro
ohcrwydd
dyma barti 'bro',
Adref gan Islwyn Ffowc Elis a'r gyda'r aelodau i gyd yn weiLhgar
gan deitl "Hofftcr Bro' gan 0 fewn yr ardal, fcl unigolyn yn y
Megan Morris.
gwahanol bentrcfi, ac wrth gwrs
Mae'r dewis eang 0 gerddoriaeth
fel parti, yn diddanu mewn cynyn adlewyrchu dawn a diddordeb
gherddau led led y fro, a thrwy'r
Einir Wyn Owen ac aelodau
Gogledd
yn
gyffrcdinol.
'Llcisiau'r Gweunydd' ac yn siwr Gwrandewch felly ar "Llcisiau'r
o blesio'r rniloedd a brynodd eu Gweunydd" yn y sierwydd bod
casetiau blaenorol.
eu canu yn symbol 0 barhad y
Dyma ddywed Tony Elliott 0 gymdeithas glos, unigryw a gwar
Benisarwaun yn ei gyflwyniad i'r a geir 0 hyd ar lethrau bryniau
parti ar gJawr y easel:
Arfon; - yn symbol 0 wyrth ein
"Ar 01 Y croeso brwd a roddwyd
parhad, ac yn symbol ein bod yn
i'w dau gaset blaenorol, rnae'n
mynnu parhau!

PWYLLGOR PENTREF BRYNREFAIL

(Rhes flaen 0" chwith i'r dde): Kevin Davies a Huw Gwilym.
(Rhes 61 0" chwith i'r dde): Deien Elfryn, Ceirion Williams, Andrew
Davies a Gavin Owen.

OND SHA
DEINIOLEN
Gwerthu
a thrwsio
Teledu Lliw

Newydd ac Fel Newydd

GWASANAETH ATEB
FFON 24 AWR

LLANBERIS 870545
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb

Mae pobl Brynrefail wedi cael
Ilond bol ar gael eu hystyried fel
pentref llwm yr olwg, ae wedi
sefydlu pwyllgor i wneud rhywbeth yn ei gylch.
Mae pawb yn y penbtrcf yo
ccfnogi'r tenter medd Mr Wager,
postfeistr y pentref ac ysgrifennydd y pwylJgor newydd, "Pwyllgor
Pentref Brynrefail". Mr Malcolm
Jones, 4 Yr AlIt, yw'r Cadeirydd.
B ydd y pwyllgor yn edrych pa
dir y dylid gwella ei olwg, pa
adeiladau y geJlid 0 bosibl eu
twtio, pa waith plannu y gellid ei
wneud i harddu'r amgylchedd.
"Eisoes cyflwynwyd
coeden

Nadolig fechan i'r pentref gan
Miss
Liermann,
Tanrhiw,
Cwmyglo, ac rydym yn ddiolchgar iawn am hynny," ychwanegood Mr Wager.

munwc

Ceisir safle parhaol i blannu'r
goeden De caiff dyfu fel ei bod,
maes 0 law, yn ddigon mawr i'w
haddumo bob Nadolig.
Ond yr ber fwyaf i bentref
Brynrefail, yn 61 Mr Wager, yw'r
ymgyrch arfaethedig yn erbyn
cynllun Mountain Ventures Ltd i
ddatblygu hen Y sgol Brynrefail
mewn modd "cwbl anghydnaws"
a rnaint a natur y pentref.
B ydd
Pwyllgor
Pentref
Brynrefail yn cyfarfod at Ionawr
9fed,
1989, yn Nhy Eryri
(Swyddfa'r Post) i drafod cynlluniau ar gyfer ymchwiliad cyhoeddus i'r datblygiad a gynhelir yn
Siambr
Cyngor
Arfon
yng
Nghwellyn, Caemarfon a fydd yn
dechrau ddydd Mawrth, Chwefror
7fed, 1989.

n yn II

mewn

CVNGERDD
yng Nghapel Ebeneser, Deiniolen

ar nos Wener, lonawr 2Ofed, am 7.30 o'r gloch
gyda Genod Ty'r Ysgol, Trlsgell, Rosalind a Myrddin,
Sian Gibson, John Eifion Jones
a dau Bedwarawd Chwyth 0 Selndorf Arian Delnlolen
Pris mynediad £1.50

Plant a phensiynwyr £1

TOCYNNAU AR GAEL AR OL Y NADOLIG
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Gohebydd: Miss Lown Prys Roberts, Godre'r Coed. 870580

GOHEBVDD: W. O. Williams, 6 Rhydfadog (Llanberla 871259)
YR YSGOl FEITHRIN: Roedd y
Ganolf an dan ei sang ar nos
Wener, Tachwedd 18fOOpan gynhaliwyd noson gofti yno dan
nawdd yr Ysgol Feithrin. Y canlynol oedd enillwyr y raftl:
Mrs Jane Hughes: tedi ber anferth
(rhodd Mrs Sian Hughes); Mrs
Nan Jones: cyw iar (rhodd Mr
Brymer Parry, cigydd); Mrs Jean
Spaini: set y wydrau (rhodd
Swyddfa'r Post); Miss Iris Rees
Jones: blodau (rhodd Mrs Janice
land); Miss Anita Williams: cadwmi-gei esgid (rhodd y Becws); Mrs
Jane Jones: potel 0 win (siop VG);
Mrs Jane C Hughes: ftrwythau
(rhodd siop James); Mrs Nest
Ifans: cyfri'r peli arian.
Diolch i bawb am eu haelioni a'u
cefnogaeth.
Cynhelir ein gweithgaredd nesaf
ar y cyd
chapel Ebeneser,
Deiniolen. Trefnwyd cyngerdd 0 fri
ar gyfer nos Wener, lonawr 20fed
(Gweler yr hysbyseb yn y rhifyn
hwn o'r Eco). Bydd crosse cynnes
i bawb 0 fro'r Eca a thu hwnt.
Ymunwch a ni er mwyn sicrhau
noson fy1hgofiadwy. Beth am
drefnu
bws
o'ch
pent ref?
Chwiliweh am y posteri a antonir i
bob pentref cyfagos ar 61 y
Nadolig.

a

ClWB ElIDIR: Cynhaliwyd cyfarfod o'r uchod ar y 1at 0 Dachwedd
pryd y cafwyd detholiad 0 recordiau gan Mrs Mary Morris.
Rhoddwyd y te gan Mrs Jane
Jones, Mrs laura Williams, Mrs
Mary Morris
a Mrs Brown.
Rhoddwyd y raftl gan Mrs Mary
Morris ac fe'u henillwyd gan Mrs
Eirlys II Jones. Diolehwyd i bawb
gan
Mrs
Jane
Jones.
Cydymdeimlwyd a Mrs Jennie E
Williams ar golli ei ehwaer yn ddiweddar.
Ar y 15fed 0 Dachwedd cafwyd
'Moes a Phryn' Iwyddiannus iawn,
a'r elw yn mynd tuag at y Clwb.
Cafwyd rhoddlon ariannol j'r Clwb
gan Mrs Eileen Thomas, Mrs Jane
Thorman Jones ae Mrs Eurwen
Roberts. Rhoddwyd y te gan Mrs
Betty
Hughes,
Mrs
Idwen
Thomas. Mrs Annie M Morris a
Mrs Ellen Williams. Enillwyd y
raffl, rhoddedig gan Mrs Idwen
Thomas a Mrs Annie M Morris gan
Mrs Jane C Hughes.
Rhoddwyd dwy raftl arbennig

DIOlCH:
Dymuna Mr Robin
gan Mrs Mary Morris ae enillwyd Jones, mab Mr a Mrs E Jones,
hwynt gan Mrs Mary Hughes a Ty'n Twll, ynghyd a'i briod Wendy,
Mrs Alwen Jones.
ddiolch am y cardiau a'r anrhegion
Ar y 24ain 0 Dachwedd aeth y a dderbyniasant ar achlysur eu
Clwb am eu Cinio Nadolig i priodas ddydd Sadwrn, Tachwedd
Gonwy ae yna ymlaen i landudno
12fed. Ein 1I0ngyfarchiadau a'n
am y prynhawn.
dymuniadau gorau i'r par priod.
Ar y 30ain 0 Dachwedd cafwyd CYDYMDEIMlO:
Mae
ein
gwasanaeth
0
Garolau. cydymdeimlad yn ddwys a Mrs
Rhoddwyd y te gan Mrs Alwen Hannah J Jones, 7 Trem Eilian yn
Jones, Mrs Jennie Williams. Mrs ei phrofedigaeth 0 golli ei chwaer,
Mair lewis a Mrs Jane C Hughes. Mrs Maggie Jones, Marianglas,
Enillwyd y raftI rhoddedig gan Mrs gynt 0 Ben Clegir.
Mair lewis gan Mrs Nell Griffith. SEIAT DOSBARTH: Cynhaliwyd
DioJchwyd i bawb gan Mrs Megan Seiat Dosbarth
Padarn,
nos
P Morris. Bydd y cyfarfod nesaf ar Fercher, Tachwedd 16eg yng
Y 10fed 0 Ionawr (Os bydd Y Nghapel Brynrefail. llywyddwyd
tywydd yn eaniatau).
gan Mr Donald Jones, Ebeneser
FFAIR NADOLIG: Nos Wener, ac arweiniwyd yn y defosiwn gan
Rhagfyr 2il, yn Ysgol Gwaun Gynfi y Parch John Morris. Trefnwyd y
dan nawdd y gangen leoI 0 Blaid cyfarfod ar gais Pwyllgor Crefydd
Cymru, cynhaliwyd Ffair Nadolig a
Chymdeithas
Henaduriaeth
Iwyddiannus. Catwyd amrywiaeth Arfon
i drafod
y ddogfen:
o fyrddau gwerthu a daeth Sion 'Presbyteriaeth
a
Gwneuthur
Corn heibio i weld y plant.
Heddwch.· Agorywd y mater gan y
Enillwyr y rafflau oedd:- Hamper Parch 0 J Pritchard, 0 otalaeth
o nwyddau: Miss Margaret Jones, Deiniolen a Llanberis a'r organydd
Dinorwig; Cig Oen: Mrs Dilys oedd Mr Gareth Jones, Capel
Williams, Dinorwig; Potel Win: Mrs Coch.
Rhian Evans, Rhydfadog; Cyw iar: CASGlIAD: Yn ysted yr wythMrs Gwen Griffith, Y Fron; nosau diwethaf. bu casglyddion 0
Bisgedi: Mrs H M Roberts, Ty'r gwmpas y pentref yn casglu tuag
Ysgol; Melysion: Miss Sheena at waith Cymdeithas y Beiblau.
Munro. Clwt y Bont; Rhifo pys: Casglwyd y swm 0 £44.05 a'i
Ceri, Bull Inn.
drosglwyddo i drysorydd Cangen
PLAID CYMRU:
Clwb Cant, Deiniolen a'r Cylch 0 Gymdeithas
Tachwedd:
£10:
Mrs
Janet y Beiblau. Diolch i bawb am eu
Bingham, 3 Tan y Foel, Gallt y haelioni ym mlwyddyn dathlu Beibl
Foel; £8.50: Mrs Nest Efans, Afon yr Esgob William Morgan ac ymdGoch.
dangosiad
y Beibl Cymraeg
MERCHED Y WAWR: Cynhaliwyd Newydd.
cyfarfod o'r gangen ar Dachwedd L-~
21ain 0 dan arweiniad y llywydd,
Mrs Buddug Jones. Y wraig wadd
Diolch i staff Ward Tryfan ae i'r
oedd Mrs M G Williams, Bethel a meddygon am eu gotal.
chawsom noson ddifyr iawn ar Y SEINDORF: Oherwydd amryw 0
Feddygl'nl'aethau DI'olchwyd I'ddi weithgareddau eraill yn y pentref,
.
'III'lams
Rhoddwyd y ta ni fydd Cyngerdd y Seindorf yn
Mrs W
gan
.
gan Mrs Peri Evans a Mrs Betty cael ei gynnal fel a gyhoeddwyd
Jones, ae en,IIwyd y raffl gan Mrs yn rhifyn Tachwedd o'r Eco, ond
Glenys Wilhams. Bydd y cyfarfod
gobeithir ei gynnal yn fuan yn y
nesaf ar Ragfyr 19ain, pryd y flwyddyn newydd.
cawn noson 0 ganu Carolau dan
Enillwyr Clwb 200 Y Seindorf am
ofal Mrs Nest Ifans wrth y piano.
fis Rhagfyr oedd:
DIOlCH: Dymuna Humphrey 0 1. £20 (53): Nellie Hughes, Cwm y
Hughes, 4 Gwyrfai Terrace, Clwt y GIo; 2. £15 (198) Mrs Munro, Clwt
Bont ddiolch 0 galon i', teulu, y Bont; 3. £10 (79): Bryn Jones,
ffrindiau a chymdogion am y Minafon, Clwt y Bont.
caredigrwydd diffuant a gafodd yn
Fe gynhelir Cinio Blynyddol y
Ysbyty Gwynedd ac hetyd ar 61 Seindorf yng Ngwesty Victoria,
dod adret. Diolch am yr ymwelillanberis ar Ragfyr 31.
adau ac am y cardiau.

SEFYDllAD
Y
MERCHED:
Cynhaliwyd y Cyfarfod Blynyddol,
nos Lun, Tachwedd 21ain a chroesawyd Mrs Maud Williams, VCO 0
Gaernarfon i'r cyfarfod gan y
llywydd,
Mrs
Pat
Jones.
Cyflwynwyd adroddiad am waith y
flwyddyn ynghyd a'r adroddiad ariannol. Etholwyd y swyddogion a
ganlyn
amy
flwyddynnesaf:
llywydd:
Mrs
Pat
Jones;
Ysgri1ennydd: Mrs Carol Houston;
Trysorydd: Mrs Eirlys Williams.
Paratowyd lIuniaeth y noson gan
Mrs Jennie Hughes a Mrs Audrey
Roberts. Enillwyd gwobr y mis,
rhoddedig gan Miss lowri
P
Roberts, gan Mrs Helen Jones.
Bydd y gangen yn dathlu'r Nadolig
gyda chinio yng Ngwesty Ty
Uchaf, Talybont, nos lun, Rhagfyr
18100.
GWASANAETH NADOlIG: Bydd
y Gwasanaeth Nadolig eleni yng
Nghapel MC Brynrefail, nos Sui,
Rhagfyr 18fed am 5.30 o'r gloch.
Croeso cynnes i bawb.

DRAENOG
Glywsoch chl'r storl drlst am
ferched cangen Plaid Cymru,
08lnlolen yn trefnu noson go
anghyffredln?
Yn 61 pob 56n,
daeth crlw gwlatgar at el gllydd
yn Nlnorwlg _ 8 threullo'r gyda'r
nos yn crlo! Chwarae'n trol'n
chwerw,
meddech
chi? Neu
bethau'n mynd dros ben Ilestrl,
ef81lal? Go brln. Pllclo nlonod er
mwyn yr achoa oedd I gyfrl am

y dagrau hallt; plcls
Nadollg. 56n am blcl!

Rhowch anrheg LLEDL y Nadolig hwn
weithdy crefftau

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd
Dda i'n hall gwsmeriaid ac i bawb ym
mro Eco'r Wyddfa oddi wrth bawb ym
musnes Ilefrith

EIRWVN

....

IL I
LLWYNCOED

.

...._.

DEINIOLEN Ffon: Llanberis 871210

Ffon: Llanberis 870563

4

0

SlOP GWIL, STRYD AMAN

CWM-V-GLO
Diolch am eich cefnogaeth
trwy'r flwyddyn

y ffalr

•

Arddangosfa 0 hen luniau chwarel
a dewis rhagorol 0 fideos i'w benthyg
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth Gwil a'r teulu

•

•

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i
bawb oddi wrth

Nadolig l-Iawen

a
Btwyddyn
Newydd Oda
oddi wrth

Ashley a Carolyn
Wager
Perch nogion Newydd

BRYN AFON

SlOP Y BONT

LLANRUG

(SNOWDON STORES)

Fton: Caernarfon 77422

Pontrhythallt

Portdinorwiq 670191

LLANRUG

FFENESTRI. DRYSAU. GRISIAU
. GATIAU . ARBENIGWYR
GWYDR DWBL

Ffon:
Caernarfon 4472
Nadolig
Nadolig Llawen
a
Blwyddyn Newydd Oda
oddi wrth

rT-:;L

~Nadolig

Llawe n a

Blwyddyn
Newydd Dda
oddi wrth

BERYL a GWEN

--= ~

RUG

Jennifer
a Staff

Ffon: Caernarfon

3674
TRIN GWALLT YN
EICH PENTREF

Ffon: Caernarfon 2422

Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda
oddi wrth

Ffoniwch i drefnu amser

LLANRUG
Diolch i chi am eich
cefnogaeth drwy'r flwyddyn

~----------~.~----------~
~--------------------------~

0001 WRTH

BAWB YN

Ffon: CAERNARFON 2937
•

Mae yna bresant Nadolig i bawb o'r teulu dillad dynion, merched a phlant, teganau,
slippars, blancedi, Ilyfrau, carpedi, bwydydd
a diodydd.
DIOLCH AM EICH CEFNOGAETH YN 1988
DYMUNIADAU GORAU AM 1989
5

•

•

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

TONY, BERYL a STAFF

Tafarn

LLANRUG
Fe rown ichi ein croeso
arferol trwy gydol 1989

J.H. a H. JORDAN & SON

§~

4~

DIOLCHWN YN GAREDIG lAWN
AM EICH CEFNOGAETH
FLWYDDYN AR OL BLWYDDYN
A DYMUNWN FEL TEULU
NADOLIG LLA WEN I CHWI OLL A
DYMUNIADAU GORAU AM Y
FLWYDDYN NEWYDD

SlOP a

DY
ARC

LLANRUG
Ffcn: Caernarfon 672445
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

RICHARD
A
MEIRWEN
WILLIAMS
,

_.....
Ffon: CAERNARFON 3056
Nadolig Ilawen a blwyddyn
newydd dda oddi wrth bawb
•
yn y gareJ.
Gobeithio y cawn eich
cefnogaeth eto ym 1989

~

Gwerthu eeir newydd ae ail-law
Trin eyrff - Sythu Chasis - Spreio - Unrhyw Waith
Mecanyddol - Atgyweirio - MOT - Gwasanaeth Torri
Lawr 24 awr

DYMUNA
GWVNFA A MARGARET

Ffon Caernarfon 2790
Diolch am eich cefnogaeth yn ystod
ein blwyddyn gyntaf yn y siop
ORIAU AGOR
...
TAN AROL
.
Y NADOLIG

Sui
Llun - Marcher
lau - Gwener
Sadwrn

9-12
7.30 am - 6 pm
7.30 am - 8 pm
8 am - 5pm

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda oddi wrth

PRITCHARD
GWERTHWYR llEFRITH

PEIRIANWYR MECANYDDOL
Arbenigwyr mewn pob math 0
waith metel

CEFN llWYD
llANRUG
Ffon 872263

NADOllG

LLAWEN

~...-.GWAITH BRYN AFON

A

BlWYDDYN NEWYDD DDA
I CHWI Oll
.....,,:..,.,..._-. .. ... ..
•

r_"-_t..

LLANRUG

, ....~~
.,

Simneau gl8n am bris rhesymol gan

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda
oddi wrth

NICK WALTON
(
\

4 PLAS TIRION TERRACE

LLANRUG

•

Cyfarchion y tymor i chwi 011
Defnyddir
peiriant sugno i lanhau
6

Ff6n: Caernarfon 4781

,

\
,.

,

I

SlAD DDIWYDIANNOL BRYNAFON
CRAWIA, LLANRUG
Ff6n: Caernarfon 4884
TRWSIO CEIR . GWAITH M.O.T.
TIWNIO CRYPTON . WELDIO . MIG

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i bawb
oddi wrth

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd
Lwyddiannus
i bawb oddi wrth

L

YN HU

HE

CONTRACTOR

Adeiladwr a Threfnydd
Angladdau

PENNANT

LLANRU

LLANRU

Ffon: CAERNARFON 2156

Ffon: Caernarfon 2841
CYFARCHION Y TYMOR
oddi wrth

GL YN ROBERTS
A'l FAB
DYNION GLO
. • • ,
•

•

3 a 4 TAl HERMON, LLANRUG
Ffon: 5043 a 2125
Diolch am eich cefnogaeth drwy'r flwyddyn

CYFARCHION Y TYMOR
A DYMUNIADAU GORAU
odd; with

NEIL, IRIS, MARGARET A JACKIE
\

•
10
PontrhythalH
LI
SGLODION rVlWYAF BLASUS Y FRO!

•

•

---

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

NEWYDD yn
yr erdal!

Gwasanaeth

EMYR
JONES

EMYR LL.
PARRY
M.S.S.CH.

PLYMARA
PHEIRIANNYDD
GWRESOGI

E.WELDING
PU & H

GWASANAEIH
eARTREF

•

LLANRUG

3513~

Llanrug

FFON (0286) 5754
(Gyda'r nos)

Ffon: Caernarfon 5394
Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i Bawb

.
__

I gael trin eich
gwallt yn eich
cartref cysylltwch

Mr Tees, Glanffrwd,

LLANRUG

LLANRUG

Merched
Dynion
Plant
.

gwerth £1,000 • ond l'w
gwerthu'n Ilawer matach.

57 Glanffynnon

Caernarfon.

32 GLANFFYNNON

ORGAN YAMAHA
PORTATONE PS-6100
a LLAWLYFR

CH OPODIST

44 Glanffynnon

FABRICATING

ARWERTH

M.I.CH.A.

Cynnal Boileri nwy,
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau

ATGYWEIRIO TAl
GWAIR

DIOLCH: Y mi. hwn ffarwellwn
a Gillian Morris fel ohebydd yr
Eco yn llanrug. Dlolchwn Iddl
el el gwatth droa y blynyddoedd, a dymunwn yn dda I'
teulu yn eu cartr.e' newydd ym
Mrynrefall.

a

Dysgwch yrru'r car gydag

WJ.GRIFFffH

VSGOL VRRU
OFALUS

y.y.o.

PLYMAR A GOSODWR
GWRES CANOLOG
PANT TlRION, lLANRUG

Gosodwyr
Nwy
Cofrestredig
Corgl·

LLANRUG

*

*
*

0

~

~.r
IN SAF ~

~Q

",t'

Dim un dasg rhy fychan
Dim un dasg rhy fawr

Mawrth i bensiynwyr.
Nos Fercher i ddynion
Coluro ar gyler adegau
arbennig,

--

----

~
---

76772

Trin gwallt i
bawb o'r teulu ErE
gan Jen

9.00 - 5.30
9.00
8.00
9.00
8.00
9.00
8.00
7.30
2.00

43 Glanffynnon

~111111111111I1lI111I1111111111111111111111111111I~

-

LLANRUG
CAERNARFON 5112
Cvmeradwvir gan yr Adran
Orafnidiaeth

NADOLIG LLA WE N A
BLWYDDYN NEWYDD
DDA I SAWB

a

NADOLIG
LLAWEN
A
BLWYDDYN
NEWYDD
DDA

oddi wrth

avell
Roberts
CIGYDD

Lynette

LLANRUG
Ffon:
Caernarfon 3574
PEN CIGYDD Y FRO

CAE

s
--==
§
=

PRITCHARD

L

Ffoniwch neu
galwch i drefnu
amser

LONDON HOUSE

Mawrth
Mercher
Iau
Gwener
Sadwm

--5

------

oddi
wrth
Elaine
Wendy
Linda
Vera

NADOLIG
LLAWEN

--

~ Y SgwAr, Llanrug ~
§ Ffon: Caernarfon

Gwasanaeth 7 diwnod
0 dd ws i ddrws
Control Deuol

D

(lORG,

Aelod o'r
Association of
Plumbing and
Mechanical
Services
Contractors

Ffon: Caernarfon
5366
Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
i bawb

-

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

Ffon: Caernarfon 3248

MAIRANNEDD

Nadolig Llawen
a Blwyddyn
Newydd Oda

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Oda i
bawb

AIU'ON 2023

MYNNWCH Y GORAU
A DEWCH ATOM NI

8

•

•

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddl wrth
YN BSiAU - .byn

dlwedd

lonawr 1'., Gohebydd Llanrug. Cyayln. I'r Golygyddlon.

•

LLONGYFARCH IADAU i Dafydd
Williams, y Berllan am ennill
amryw 0 wobrwyon yn Sioe
Penygroes am dyfu Blodau
Mihangel (chrysanthemums). Bu
Carolyn a Dylan hefyd yn Ilwyddiannus yn adran y plant.
ADREF O'R YSBYTY: Croeso
adref o'r ysbyty i Mrs Dorothy
Williams, Meirionfa, TaJybont.Mae
Mrs Williams yn dymuno diolch yn
gynnes iawn i'w ffrindiau a'i chymdogion am y caredigrwydd a
ddangoswyd tuag ati tra bu yn
Ysbyty Gwynedd ac ar 61 iddi
ddod adref. Hefyd, dymuna
Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i'w chydnabod gan
na fydd yn anfon cardiau eleni.
CYDYMDEIMLIR yn ddwys iawn a
Mrs C Williams, 25 Hafan Elan a'r
teulu i gyd yn eu profedigaeth 0
golli Mr Itor Williams yn ddiweddar.
DIOLCH: Dymuna Anwen a Glyn
Williams,
40
Rhosfryn,
Penrhosgarnedd ddiolch 0 galon
am y cardiau a'r anrhegion a dderbyniwyd ar achlysur eu priodas yn
ddiweddar.
Y GYMDEITHAS UNDEBOL: Y
Parch John Morris oedd Llywydd
cynfarfod o'r Gymdeithas Tach
29ain.
Catwyd anerchiad gwych gan Y
Parch John GwilymJones,Bangor.
Talwyd diolch l'r siaradwr gan Mr
Emrys Owen.

Dymunir gwellhad buan i Mr
Hugh Thomas, Gwenallt, sydd yn
derbyn
triniaeth
yn
Ysbyty
Gwynedd.
CLWB PtL-DROED LLANRUG
Enlllwyr Clwb 200 Hydraf
£40: R Bernard, Bryn Coch
Terrace, Uanrug; £20: Anwen
Morris, Gwenmon, Llanrug; £10:
Howyn Jones, Gardd y Rhos,
Llanrug; £10: N Brobyn, Rochdale
House, Uanrug.
Tachwadd:
£40: R Williams, Storfa, Llanrug;
£20: Dylan Williamsm, Carrog,
Penisarwaun;
£10:
Lewis
Williams,
Banc
y
Midland,
Caernarfon; £10:
G.
Lloyd,
Plastirion Terrace. Llanrug.
DIOLCH: Dymuna Beth Jones
(Nyrs) ddiolch 0 glon i'r meddygon
teulu, ei chydweithwyr a'i ffrindiau
i gyd am bob caredigrwydd tra bu i
mewn yn Ysbyty Gwynedd, ac
adref.
PARTI NADOL~
PONTRH~
THALLT: Yn dilyn yr Ysgol Sui,
Rhag. 11eg darparwyd te parti
Nadolig y plant, gan yr athrawon.
Ar ran yr Ysgol Sui, cyflwynwyd
anrheg i bob un, gan Mrs Gwladys
M. Jones un a fu yn ffyddlon i'r
Ysgol Sui am flynyddoedd.
Dymuna'r athrawon ddiolch yn
gynnes l'r Rhieni, a charedigion
•
am eu rhoddion tuag at y parti.
CYFARCHION NADOLIG: Dymuna Miss Annie Parry, Hatan Elan,
anfon cyfarchion y Nadolig i bawb
- ni fydd yn anfon cardiau eleni.

I

-

I

..

Crefftwyr gy.'aith

J.M.
JONES

Ilaw traddodiadol,

A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

Y SGWAR,
LLANRUG
Cerrig 0 bob
math ar gael.
Ff6n:
Caernarfon 2898
(dydd)

Y Felinheli 670124
(nos)

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Oda

•

,

C FON 5951

Prisiau cystadleuol.
Gwaith contract pell ac agos

.6. .11. #. -P. .6. ·Po Ie .#. 'Po .1. Po 'Po ·Po .8. ·IIL ·IIL

.
~ Mae Bill a Lynne
~
~HOME 1M
MENT ~
~

FFORDD VR ORSAF
LLANRUG Fton: C'fon 4652
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth

BRYN A
~

THLEEN
WILLIAMS

HEN YSGOL GLANMOEL YN
LLANRUG Ffon: 77482
Hefyd yn
TANRALLT, CWM-V-GLO,
Ffon: Llanberis 870793
Jt

Gwneuthurwyr Ffenestri, Drysau
Grisiau neu unrhyw fath 0 gynnyrch coed
Y coed meddal wedi derbyn triniaeth arbennig i
wneud iddynt bara

~

~
~
~
~

FFORDD YR ORSAF LLANRUG
Yn dymuno Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i
gwsmeriaid hen a newydd.

~•
~
~
~

~..
~
~

BYDDWN YN CAU
DYDD IAU 22 RHAGFYR AR GYFER
Y NADOLIG GAN AIL AGOR AR 2 IONAWA 1989

~
~
~
•

.d. .p. '6. '0. .p. .1#. .6. ·Po .p. .6. ·Po .6. ·do .d. ·Po 'Po

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth Rhiannon Morris a holl staff
•

BYSIAU ARFON
LLANRUG
(Eric Morris)

Ffon: Caernarfon 5175 77858'
•

9

..

Gohebydd: Mr D.J. Thome., 8 Mae. Ellie"

Yn y rhifyn diwethaf 0 'Eco'r
Wyddfa' fe geir lIythyr oddi wrth
Mrs
Enid
Jones,
Talysarn,
Gwynedd yn gofyn y cwestiwn "I
ble'r aeth y Fachwsn", ac fe deimlaf innau y dylid rhoi sylw dioed
iddo. Fe gradaf bod cwrteisi yn
galw am hynny.
Ni theimlaf serch hynny bod
ardal Fachwen yn cas I ei hanwybyddu. Rhaid cofio y caiff yr
ardal yr enw oddi wrth yr 'afon
fach wen' a welir yn disgyn dros y
creigiau ger 'Bryn Golau' i tyny ar
ochr yr Elidir. Fe ddaw ffrydiau 0
ffynonellau eraill sy'n eychwyn yn
ymyl 'Gorlan Wen' gan ymuno yn
is i lawr a chael atgyfnerthiad 0
ffrydiau yn tarddu 0 dan hen
domenydd y chwarel, ac erbyn
cyrraedd lIe'r oedd hen Lyn
Pen'rallt mae'n afon gweddol gref
yn ymarllwys o'r diwedd i Lyn
Padarn.
Yn iaith 'swyddogol' y lIythyrdai
ni cheid ardal Dinorwig fel y
cyfryw, ond fy gyteirir at 'Upper
and Lower Fachwen'. Fe ddichon
mai'r amcan oedd osgoi cymsygu
Dinorwig
Porth Dinorwig neu'r
Felinheli.
Yn grefyddol er hynny roedd
cysylltiad
clos
iawn
rhwng
ardaloedd Dinorwig a Fachwen.
Roedd hen gapel Fachwen yn
rhan 0 gapel Dinorwig (MC), ac
Eglwys 'St Mair' - hithau'n cael
cwmni nifer 0 deuluoedd oedd yn
byw yn Fachwen; ac fe ellir dweud
yr un peth am 'Sardis' - addoldy'r
Bedyddwyr. Yr wyf fi'n bersonol yn
cofio nifer 0 deuluoedd a ddeuai'n
achlysurol i Sardis.
Rwy'n credu i mi grybwyll rywdro
o'r blaen bod yr ardal yn ymestyn
o Ian Llyn Padarn hyd eithafion
pe IIaf 'Bryn Brith' a 'Cherrig y
Nyth', uwchben ardal Gwaen
Gynfi, ond erbyn hyn adfeilion yw
amryw o'r tai hyn a'r tir yn borfa
defaid gyda mwy 0 frwyn ynddo
na gwair. Cofier er hynny bod
teulu 'Bryn Brith' wedi bod yn dod
yn rheolaidd i gapel Dinorwig
(MC). Dod i lawr i'r mannau mwyaf
poblog yr oedd y teuluoedd air
hen dai yn cael eu gadael yn fyrddynod gwag a di-bwrpas.
A ninnau newydd fod yn cyfeirio
at ochr y 'Waun' i ardal Dinorwig,
fe allwn groesi dros y tertynau i
wneud cyfeiriad arall am 'Tan y

a

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-

~ Nadolig llawen

Marchlyn'. Fe dderbyniais Iythyr
yn Saesneg oddi wrth Mrs
Branwen Pritchard, 3 South Lee,
High Avenue. Wind Gap, Unol
Daleithiau'r
Amerig
ac
fe
ymdrechais wneud bras gyfieithiad i'r Gymraeg ohono gan gywasgu rhyw gymaint arno yn ogystal,
an fod arddull y gwreiddiol ym
amleirlog.
Annwy/ Mr Thomas,
Diolch yn lawr am sich Ilyhtyr
gyda'i fany/ion ynghylch 'Tan y
Marchlyn'. Fe lu Mr Richard
Carrington yntau'n garsdig yn
chwilio allan fy ngwreiddiau. Fe
10myn y cyffiniau, ond methu dod
er draws unrhyw bsrthynasau. Fe
hoffwn y salle, ac yn dymuno
dychwslyd oto os bydd Duw yn
caniatau.
Mae gsnnyf gryn
'hiraeth'.
Rosdd fy nhad yn ddwy ar
bymtheg oed pan adawodd ei
rieni. Enw ei dad yntau oedd Mr
Williams Pritchard a briododd
Miss Catherine Roberts - a fu
gyda Ilaw larw'n ieuanc gan
adael dau tab - Robert a John a
mercb, Catherine, a tu larw'n
ilanc yn ddiweddar yn y ganril
ddiwethaf.
Daeth Iy mam innau drosodd
gyda'i
mam hithau
- Mrs
Elizabeth Lewis a'j thad Mr Morris
Lewis a brawd i minnau o'r un
enw. Mary Ann oedd enw Iy mam
a driga; ym Methesda. Bu iddynt
hwythau ymludo ym mlynyddoedd olaf y ganrif ac fe annwyd
mab arall yma.
Yn 1971 y bOm j'n 61yn yr hen
wlad, gan wethfawrogi'r olygla 0
'Dan y Marchlyn'.
Cofion cynnes
Branwen Pritchard

a

Y NDOLIG: Mae'r Nadolig yn brysur ddod ar ein gwarthaf, ond
tybed a ydym yn cofio gwir neges
yr Wyl? Mae lie i gredu bod byd
masnach wedi ymwthio'n ormodol
i ddathliadau'r Wyl yn yr oes
1aterol hon. O'r herwydd fe gollwyd ei symlrwydd eynhenid a
gwneud i mi ofyn yn sobr a ydyw'n
apelio i'r un gTaddau ag yn y gorffennol at y plant. Gwyl i g01io geni
plentyn ydyw, a'r plentyn hwnnw'n
tyfu i fyny i gyfuno'r Dwyfol air
dynol, neu yng ngeiriau Ann
Griffiths.
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"0wy natur mewn un person yn
anwahanadwy mwy ..."
Fe gawn ddirgelwch a gwirionedd yn cyfarfod ei gitydd, a'r Un
na bechodd ei hun yn eymeryd
arno ei hun holl bechodau'r byd.
Fe ddaeth a 'bywyd' i fyd yn marw
yn ei beetlod.
DIOlCH: Cyn dymuno Nadolig
Llawen i holl ddarflenwyr yr Eco fe
hoffwn ddatgan ty nyled i'r cyfaill
Mr Gtyn Tomos am ei gynorthwy
cyson j lenwi'r gok>fn han 0
newyddion
Dinorwig.
Cydnabyddwn el brysurdeb ynglyn
ag Eisteddfod gartrefol yr ardal a
chyda'i gysylrtiad a chynghorau
IIeoI yr oedd yn gallu dadlennu
nifer o'r penderfyniadau a ddeuai
gerbron i'W trafod.
LlONGYFARCHIADAU: Yr ydym
fel cymdogion yn dymuno'r gorau i
lona ac Ifor ar eu priodas ddiweddar, ac mae'r ddau deulu yn ogystal yn ymuno yn y diolchiadau. Fe
werthfawrogir y rhoddion a roddwyd i Dona Elisabeth - y ferch
fach.
BlWYDDYN NEWYDD DDA: Fe
fydd blwyddyn newydd yn fuan yn
ymagor o'n blaen a phob un
ohonom yn gotyn beth tydd gan
honno mewn stor i ni. Boed hi'n
flwyddyn Iwyddiannus yn hanes yr
Eco. Doed a'i stormydd neu hindda, bydded iddi fod yn ftwyddyn
gymeradwy i'r rhai sy'n caru ardal
a chenedl.
EGLWYS ST MAIR: Fel y lIynedd
bydd plant yr Ysgol Sui yn mynd
eto eleni i Theatr Gwynedd ym
Manogr
i
wylio
pantomeim
Nadolig. Y pantomeim eleni yw
Jac a'r Jareniym a bydd y plant yn
mynd i'w weld ar brynhawn dydd
Mercher - Rhagfyr 21 ain. Fe ddylai fod yn bnawn lIawn hwyl.
BORE
NADOLIG:
Bydd
gwasanaeth o'r Cymun Bendigaid
yn cael ei gynnal yn Eglwys St
Mair am ddeg o'r gloch fore
Nadolig. Mae croeso i bawb
ymuno ag aelodau St Mair yn y
gwasanaeth hwn i ddathlu Gwyl y
GenL
CANU CAROLAU: Tra yn cyfeirio
at y Nadolig, bydd criw o'r pentrsfwyr yn dod 0 gwmpas y pentref i
ganu carolau ar nos Sui - Rhagfyr
18fed. Os ydych yn dymuno
ymuno
hwy yna bydd pawb yn
cyfarfod yn y Ganolfan am 6.30 y
noson honno. Rhoddir gwybod ar
y noson at ba achos y bydd yr
arian a gesglir yn mynd.
SNWCER: Mae'n ymddangos bod
Clwb Snwcer y Ganolfan yn mynd
o nerth i nerth gyda brwdfrydedd
mawr yn bodoli ymysg pawb sydd
ynghlwm wrth y fenter. Oyma
oedd
byrdwn
adroddiad
Mr
Rennell Williams ar ran y Ctwb
mewn cyfarfod 0 bwyllgor y
Ganolfan a gynhaliwyd ar nos
Lun,
28ain
0
Dachwedd.
Ymddengys nad oes noson yn
mynd helbio heb fOO y bwrdd
snwcer yn cae I ei ddefnyddio gan
bawb 0 bob oed. Yn sicr mae'n
dda gweld yr holl diddoddordeb.
Dalier ati.
CANOLFAN
GYMDEITHASOL:
Yn yr un cyfarfod 0 bwyllgor y
Ganotfan, mynegodd Mr Hugh
Thomas ei ddymuniad i roi gorau
j'w swydd fel Ltywydd y Ganolfan.
Gwyddom o'r gorau am gyfraniad
Mr Thomas dros y btynyddoedd i
bentref Oinorwig. Prin bod unrhyw
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un wedi cyfrannu cymaint i'w fro
na'r gwr hwn. Oros gyfnod 0 hanner can mlynedd bu yn cynrychioli'r pentref mewn lIawer dull a
modd. Bu yn Warden Egtwys St
Mair; yn gynrychiotydd ar y
Cyngor Cymuned ac yn aelod
amlwg a gwef hgar 0 bwyllgorau y
Gymdeithas
Undebol
air
Ganotfan. Gwr a'i wreiddiau yn
ddwfn yn y fro hon ac un sydd
wedi rhoi gwasanaeth ck>dwiw
dros yr holl flynyddoedd. Gwnaeth
y cyfan yn ddistaw ac yn gydwybodol ac mae ein dyled yn fawr
iddo. Eto er nad yw yn pwyllgora y
dyddiau hyn gwyddom o'r gorau y
bydd yr un mor gefnogol a ffyddk>n am ftynyddoedd maith eto i'r
holl werthgareddau a tydd yn cael
eu cynnaf yn y pentref.
EISTEDDFOD BENTREF: Er mai
y cwestiwn pennaf ym meddwl y
trefnwyr cyn nos Fawrth, Rhagtyr
Sed, oedd a tyddai yr ail
Eisteddfod gystal air un 9yntaf y
Itynedd, fe chwaJwyd yr holl
amheuon hynny y funud yr
agorodd drysau y Ganolfan leol
am 6.00. Mewn dim 0 amser
roedd y Ganolfan yn orlawn - yn
wir nid oedd digon 0 gadeiriau ar
gael i bawb. ac fe gafwyd gwledd
o hwyl a chwerthin hyd at hanner
awr
wedl
unarddeg.
Roedd
ymateb pawb mor rhagorol fel ei
bod
yn
edrych
bellach
i'r
Eisteddfod ennill ei phlwyf, nid yn
unig ymysg pentrefwyr Dinorwig a
Fachwen. ond hafyd trwy gefnogaeth ein ffrindiau 0 Ddeiniolen.
Yn naturlOl mae pawb i'w 1I0ngyfarch am au cyfraniad i Iwyddiant
yr Eisteddfod ac er bod eystadlu
yn
man antod 0 unrhyw
Eisteddfod, yr ymdrech a'r mwynhad 0 tynd ar Iwyfan a chael
digonedd 0 hwyl oedd yn bennaf
ym meddytiau pawb a ddaeth yno.
Cafwyd niter 0 uchafbwyntiau yn
ystod y noson. Pwy all anghofio
perfformiadau Ffion Haf Helen
Jane a SJOnTomos yn yr unawd
canu dan 5 oed; y modd y bu i
Joseph Anderson ofyn a fyddai yn
cael adrodd yn lie canu a gwneud
hynny gydag arddeliad; gweld Mr
EnlOn Griffith yn mynd ar Iwyfan
am y tro eyntaf i ganu deuawd
gyda Han Roberts a chael cryn
hwyl ami; yr Hen Frain yn cipio
gwObr cystadleuaeth pedwarawd;
pwy all anghofio campau meimio y
marched a gwaith tafleisio Mrs
Alice Griffith a Miss Ellen W
Jones; Cyfraniad Jennie Vaughan
Owen yn byw yn awr yn y De ond
a ddaeth i'r Eisteddfod ac ymuno
yn yr hwyl; i'r genod am Iwyddo
mor eithriadol 0 dda gyda'r sgets.
Diolch arbennig i bob un o'r beirniaid ac i Lywydd Y noson - Mr
Norman Closs Parry am anerchiad rymus a hynod amserol. Heb
amheuaeth noson l'w chofio ac un
a fydd yn aros yn y cof am gry~
amser. Edrychwn ymlaen yn awr
at y nesaf.
I
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CANLYNIADAU'R EISTEDDFOD

Buddugwyr cystadleuaeth Canu
Carol (dros 18 oed): Marina
Roberts (3ydd); !fan Roberts (2il);
Jenny V Owen (1af) a Betty
Roberts (3ydd).

Alice Griffith ac Ellen W Jones yn
y gystadleuaeth tetieisio.

IEUAN
WILLIAMS
Glanffrwd

DEINIOLEN
Llanberis 870484
NADOLIG
LLAWEN I

CHWIOLl
Cewch Flwyddyn
Newydd Dda ar ein
Gwasanaethau Bysus
Newydd

Unawd (dan 5): 1. Ffion Haf; Sion
Tomos Owen; Helen Jane. (5-9):
1. Maria Ann Speini; 2. Jennifer a
Sian Wyn Evans; 3. Joseph
Anderson; Bethan Wyn Jones;
Zoe Anderson; Iwan Jones;
Stephen Thomas. (dan 12): 1.
Lyndsey Parry a Nia Land; 2.
Emyr Gibson; 3. Martin Stephen
Thomas. (12-15): 1. Sarah Wood;
2. Sioned Evans; 3. Delyth Price.
Canu Carol (dan 5): 1. Sion
Thomas Owen. (dan 12): 1. Nia
Land; 2. Lindsey Parry; 3. Sian
Elen. (dan 18): 1. Dely1hPrice; 2.
Sioned Evans; 3. Sarah Wood.
(dros 18): 1. Jennie Vaughan
Owen; 2. Han Bryn Roberts; 3.
Marina Roberts a Betty Roberts.
Deuawd: 1. Annette Bryn Parryl
Marina Roberts; 2.
Olwen
Robertsl Betty Roberts; 3. Han
RobertslEiflon Griffith. Unawd: 1.
Jenny V Owen; 2, Ifan B Roberts:
3. Betty Roberts.
Pedwarawd: 1. Yr Hen Frain; 2.
Syeh, Sych, Sych. 3. Dwr, Dwr,
Dwr. Melmlo: Hogia Llandegai.
Taflelslo: 1. Alice Griffith ac Ellen
W Jones.
Sgets: 1. Marina I Olwen I Berty I
Hannah Roberts.
Gwalth Cartre'
Llenyddlaeth
llmrlg:
1. Megan Morris; 2.
Gladys
Evans; 3.
Hannah
Roberts; 4. Robert S Evans.
Llinell Goll: 1. Dilys Williams; 2.
Gwen Griffith; 3. Ellen W Jones; 4.
Alice M Griffith. Brawddeg (Bro
ElJdlr): 1. Ellen W Jones; 2.
Gladys Evans; 3. Megan Morris;
4. Ellen W Jones.
Talth
Gerdded:
1. Rennell
Williams; 2. Alice M Griffith.

Brennan.
Celf. Chr.fft:
Model allan 0 fatsys: 1. Alice
Griffith; 2. Alun Roberts; 3. Sarah
Anderson. Addurno Wy: q. Arwyn
Jones a Dafydd Wyn Jones; 2.
Huw Thomas a Joseph Anderson;
3. Christy Boothroys a Joseph
Anderson.
1. Eirwyn Morris; 2. Sian Elen
Thomas; 3. Sian Griffith. Sg.ts:
1. Hugh Jones; 2. Marian Griffiths

Enwau Siopau: 1. Megan Morris;
2. Ellen Wyn Jones; 3. Hugh
Thomas. Oysgwyr: 1. Alfred
Dearn; 2. Ann Dearn; 3. Sarah
Anderson.
Adran y Plant
Poster (dan 7): 1. Alaw Mari
Hughes; 2. Katie Haston ae
Euriona Jones; 3. Richard Jones.
(dan 9): 1. Maria Ann Speini; 2.
Alexander Landey; 3. Michael r------------Jones. (dan 11): Sian Elen; 2.
Nicola Taylor; 3. Lyndsey Parry.
(dan 14): 1. Dylan Hughes a
Sioned Evans.
Bwrdd laith: Yn 1982 cododd
LLawysgrlfen: (dan 7): 1. Debbie aelod seneddol Arfon, Dafydd
RIcher; 2. Lynne Roberts; 3. Wigley, y cwestiwn 0 Ddeddf
Jonathan Roberts. (dan 9): 1. Iaith Newydd i ehangu a diwedIwan Jones a Heather Burrows; 2. darn Deddf IaiLh 1967. Cafwyd
Stephen Thomas. (dan 11): 1. cefnogaeth gan yr Arglwydd
Aaron Thomas a Sian Elen
Gwilym Prys Davies. Am y chwe
Thomas; 2. Arwyn Jones; 3.
I cdd saf b ' C
-:c
Dafydd Wyn Jones. (dan 14): 1. m ynco ne
u r yn-ysgruenDaniel Wood; 2. Huw Thomas a nydd Gwladol, Nicholas Edwards
Martin S Thomas; 3. Sarah Wood.
a'i olynydd, Peter Walker, yn cynLllwlo Llun: (dan 7): 1. Debbie nal ymghynghoriad / ymchwiliad
Richer; 2. Lynne Roberts; 3. / comisiwn / gweithgor i benBethan Wyn Jones a Jonathan derfynu beth oedd dyheadau
Wyn Roberts. (dan 9): 1. Maria Cymru. Er i'r fam fod yn bendant
Ann Speini a Louise Jones; 2. 0 blaid Deddf Iaith Newydd,
Euriona Jones; 3. Stephen gwrthododd Peter Walker lais
Thomas. (dan 11): 1. Nicola Cymru ar Orffennaf 20, 1988.
Taylor; 2. Aaron Thomas a Penododd yn ei le "Fwrdd Iaith'
Lyndsey Parry, 3. Ann Mari. (dan dan lywyddiaeth rhan amser John
14): 1. Sian Griffith; 2. Dylan Elfed Jones, Cadeirydd Ilawn
Hughes.
arnserBwrdd Dwr Cymru.
Coglnlo
Cabinet Iaith: Oherwydd ocdi
Sponge: 1. Mrs Margaret Jones a afresymol y Swyddfa Gymreig ar
Mrs Glenys Jones; 2. Dilys fater llosg Deddf Iaith Newydd,
Williams, 3. Dilys Williams. 6 R61 daeth deuddeg sefydliad amlwg
Fara: 1. Rita Wood; 2. Sarah
Anderson. Telsen Afal: 1. Betty yng Nghymru at ei gilydd dan
Roberts; 2. Sarah Anderson; 3. lywyddiaeth y meddyg Carl
Margaret Jones. 6 Gwelltyn
Clowes ar Fai 5ed eleni, i leisio
Caws: 1. Dave Wood; 2. John eu hanfodlonrwydd. Anfonwyd
o'r cyfarfod apel daer am Ddeddf
Aelodau 0 Glwb Snwcer Canolfan Gymdeithasol Dinorwig. Iaith Newydd i'r Swyddfa
Gymregi ar ran:
Merched y Wawr; Yr Eisteddfod
Genedlaethol; Urdd
Gobaith
Cymru;
Mudiad
Ysgolion
Meithrin; Mudiad Adfer; Cyngor
y Dysgwyr; Cyngor Llyfrau
Cyrruaeg; Cymdeithas yr Iaith
Gymraeg; CEFN; CanoJfan Iaith
Nant
Gwrtheym;
Undeb
Cenedlaethol Athrawon Cymru;
Rhieni Dros Addysg Gymraeg.
Gan i Peter Walker wrthod galwad yr holl fudiadau hyn am
Ddeddf Iaith Newydd, pendecfynwyd sefydlu 'Cabinet Iaith· i
barhau a'r pwyso ar y Swyddfa
Mae y ddau lun arall a dynnwyd (gyda chamera yr Eco y tro hwn} yn dangos
Gymreig iddi wrando ar lais pobl
aelodau 0 Glwb Snwcer, Canolfan Gymdeithasol Dinorwig,
Cymru.

DAL I BWYSO AM
DDEDDF IAITH

-------------------------t

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
i bawb yn Llanberis a'r cylch odd; wrth

43-45STRYD
FAWR
LLANBERIS
Ffon: 871781

Flon: 870202 a 870272
TREFNWYR ANGLADDAU
~
CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI

hetyd yn ystod y dydd
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YMAES
CAERNARFON
Ffon: 3075

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth Danny a Nerys Roberts a'r hall staff
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Psrbea 0" dudalen tleen

rhagolygon yn obeithiol
iawn. Mae gwaith ymehwil y
gwyddonwyr hyn wedi darganfod
fod tair ffordd posibl 0 wneud elw
o hagrweh tomennydd Ilechi bro'r
ehwareli. Un o'r posibiJiadau
hynny yw ereu ffibr mwynau. Er
gwaetha' caledrwydd y Ilechl,
mae'n bosibl eynhyrehu defnydd
sydd yn feddal ac yn hyblyg. Fe
allai gael ei ddefnyddio ar gyfer
'exhaust' car neu ddilJad i ymladd
tan. Posibilrwydd arall yw creu
eerameg gwydr. Trwy wresogi a
thoddi'r Ilechi'n ofaIus ae ychwanegu eemegau arbennig, mae'n
bosibl ereu slabiau neu flociau 0
gerameg gwydr. Hefyd trwy
ddefnyddio asid mae'n bosibl
tynnu'r
metel
gwerthfawr,
alwrniniwm, 0 lechi. Fodd bynnag, ar hyn 0 bryd Did yw y broses yn talu ond efallai y bydd
manteision mawr yn y dyfodol.
Yr
hyn
oedd yn
synnu
PADARN oedd paham mai dyma
oedd y tro eyntaf i'r
ymehwil
yma dderbyn gwahoddiad i drafod
eu gwaith yng Ngwynedd - yn
arbennig 0 gofio bod y diwydiant
llechi wedi bod yn ehwarae rhan
mor amlwg yn eeonomi'r sir a
digonedd 0 domennydd gwastraff
llechi 0 gwmpas y lle. Y n 01
PADARN mae'n bwysig cael
gwybod
gan Gynghorau fel
Gwynedd ac Arfon yn lInion beth
yw cu strategaeth tymor hir ynglyn a denu diwydiant i'r ardal. Ar
byn 0 bryd, gyda chymaint 0 gyngyda'r

am
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mwyafrif lletbol ohonynt yn gwbl
estron ac anaddas ar gyfer yr
ardal, mae lie i gredu mai un maes
ehwarae anferth fyddwn 0 fewn
yehydig flynyddoedd.
Yn 61
PADARN mae y eyfarfod a
gawsant gyda 'r gwyddonwyr hyn
yn dangos bod dewis araIl ac
mae'n bwysig bod rhain yn cael
ystyriaethau teg.
Bwriad PADARN yn awr yw
bwrw ali, a hynny mor fuan ag
sydd bosibl i drefnu fforwm i
drafod eanlyniadau gwaith ymchwil y gwyddonwyr, lle bydd eynryehiolwyr
o'r
Cyngor
Sir,
Cyngor
Arfon,
y
Swyddfa
Gymreig a hefyd Oafydd Wigley,
A.S., yn eael eu gwahoddd j

Gohebydd: E Parry, Morwel
CROESO i'r Ceunant i Dennis a
Julie Jones a'u plant, Sian, Llinos
a Ffion. Mae'r teulu wedi
ymgartrefu yn Rhos y Grug.
Gobeithio y byddant yn hapus yn
ein plith.
lLONGYFARCH IAOAU hefyd I
Sian a'i mam, Julie ar eu hymddangosiad ar y rhaglen deledu Hel
Straeon ar Dachwedd 30aln.
YN YA YSBYTY: Oymunwn wellhad buan i Mrs Pritchard, Glasfryn
sydd ar hyn a bryd yn Ysbyty'r
Bwth, Caernarlon.

t-----------~

NANT PERIS

Gohebydd:
Ann
Plemlng,
drafod y posibiliadau. Yn 61 Dolwen, 8 Glanffynnon, Nant
PADARN gobeithir eynnal fforPer Is.
wm o'r fath yn Llanberis.
DIOLCH: Dymuna Sandra Lynne
Yn y eyfamser mae PADARN
Pleming, Dolwen ddiolch i'w
yn ymwybodol lawn y gall bwriad theulu a'i ffrindiau a'i chymdogion
Cyngor Arfon i ddatblygu safle am y flu cardiau a'r anrhegion a
Glyn Rhonwy fel pentref gwyliau
dderbyniodd ar achlysur ei phenanferth amddifadu y fro 0 safle blwydd yn 18 oed yn ddiweddar.
delfrydol ar gyfer lleoli pa bynnag GAIR GAN Y GOl YGYDD:
ddatblygiad a ddaw yn sgtl y posiRydym yn falch iawn 0 ddeall fad
biliadau 0 ddefnyddio tomennydd Mrs Ann Pleming, Dolwen, 8
gwastraff llechi ar gyfer creu Glanffynnon, Nant Peris wedi
swyddi. Gobaith y Gymdeithas cytuno i fod yn ohebydd i'r Eco
yw y bydd Cyngor Arfon yn ail dros Nant Peris 0 ddechrau'r
ystyried eu bwriadau a gweJd beth flwyddyn ymlaen. Cofiwch ei
ad~w~~o'rpithymehwil~----------------------sydd yn mynd ymlaen ar hyn
bryd.

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd
Dda

TAN-Y-COED
Gohebydd: Miss Bethan Parry,
JfAel-y-Sryn"
Estynnwn ein eydymdeimlad Mr
William V Thomas, Bronant a Mr
Owen Wyn Thomas, 1 Tai
Bryngwyn a gollodd eu chwaer
Mary ym Manceinion yn ddiweddar. Cydymdeimlwn a'r teulu 011 yn
eu profedigaeth.
DYMUNWN adferiad buan i Mr
Dylan Jones, Cae Sieneyn, sydd
wedi derbyn triniaeth law feddygol
yng Nghaerdydd.
LLONGYFARCHIADAU i Aled
Parry, Ael y Bryn ar Iwyddo I ennill
'blue belt' yn Wu Shu Kwan.
GWASANAETH NADOLIG: Bydd
gwasanaeth Nadolig plant Ysgol
Sui Tan y Coed ar 18fed 0 Ragfyr.
Croeso eynnes i bawb.
GWAELEOD:
Orwg
gennym
ddeall fod Mr Robert Griffith, llys
Meredydd, yn 61 yn yr ysbyty.
Baed iddo adferiad buan.
Nadollg Llawen • Blwyddyn
Newydd Od. I ddarllenwyr yr
Eco oddl wrth drlgollon Dan y
Coed.
'-----------chefnogi a gofalu ei bod yn cael
gwybod am holl newyddion Nant
Peris mewn da bryd cyn y dyddiad
Y byddwn yn casglu'r newyddion
(gweler tud 2). Croeso Ann i dim
Eco'r Wyddfa.
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Gohebydd: Mrs Beryl Roberts,
Ger.llt, Erw Wen, CIIern.rfon.

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Oda
oddi wrth

STEVEN, CLARE
A PAUL
TAFARN
BRYN GWNA
CAEATHRO

CYNGOR CYMUNED: Yn dilyn
cyfarlod gyda heddlu lleol yn eu
cyfarlod
dwetha penderfynodd
aelodau
Cyngor
Cymuned
Waunfawr Iythyru at Greenhall
Whitley ynghyd a thenant tafarn
Bryn Gwnna yn gofyn iddynt gydweithio i atal ceir rhag parcio ger y
gyffordd beryglus i fewn i'r pentre.
Dywedodd yr heddlu fod unrhyw
gar sy'n parcio 0 fewn deng metr
i'r gyffordd gyda'r nos yn torti'r
gyfraith.
Apeliodd yr aelodau hefyd ar i'r
heddlu gerdded drwy'r pentref yn
amlach nag a wneir ar hyn 0 bryd.
8ydd y cyngor yn trio cael y
Cyngor Sir i baentio arwydd 'MAN
AROS I FYSIAU' ar y ffordd ger y
man lie mae'r brodorion yn dal

bws.
Diolchwyd i'r Cyngor Cymuned
am eu rhodd garedig i'r pensiynwyr a'r pwyllgor caeau chwarae.

MODURDV
CAEATHRO
Ffon; Caernarfon 2072
GWERTHU . TRWSIO
TRIN CYRFF . H.P. AR GAEL

Fton:
CAERNARFON 3096
Gwaaanaeth
a 77295 Torr. Lawr 24 awr
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MAE GWOBR I BOB UN O'R WYTH ISOD!
DA lAWN CHI

Lliwlwch y goeden Nadolig a'i haddurno'n Iliwgar.

Ydych chl'n coflo am yr addewldlon flwyddyn newydd 'na?
Dyma beth sydd gan ral 0 blant safon 3 a 4 Ysgol Penlsarwaun
ddweud:

I'w

1. Rwy'n addo mynd i'r siop pan
mae mam yn ty ngyrru.
2. Rwyf am warchod fy mrawd

a

CORNEL

JOCS

Mae gen I drl thrwyn, ehwe
ehlust a salth lIygad. Beth ydw
11
Ateb: Hyll!!
WII, beth wyt tl'n
potel 0 lemoned?
Grwp Pop!

gatw

pum

Pam fod ffisyg yeh-a-fl a storf
anghredadwy yn debyg?
OWn I ddlm, pam fod ffisyg yeha-fl a storl anghredadwy
yn
debyg1
Mae'r ddau yn anodd I'w Ilyncu.
Be' tl'n galw dyn sydd wedl el
wneud 0 fries?
Wal!
Be' tl'n galw dynas ay'n drwm
., e'hfyw?
Beth?!1
Be' tl'n galw baehgen ay'n pelntlo'l frest yn goch ac yn trio
hedfan?
Robin!

Be' tl'n galw person ay'n paslo'l
arholladau I gyd Y tro eynta?
Clyfar!!

Be' tl'n

galW

baehgen

Doctor!

Mae

ay'n

drewl?

P-U-W!!
Doctor!

14

gen

I

ddolur yn fy ngheg!
0, Wei. eweh at y ffenestr a sttclwch etch tafod allan.
Wnelth hynny wella'r dolur yn fy
ngheg?
Na wnelth. ond fedra I ddlm
dlodde'r bob I sy'n byw dros y
ffordd!!!
Beth ddywedodd y sardtn
welodd long danfor1
Ew, daew dun 0 bcbl!1

pan

Beth sy'n waeth na darganfod
eynrhonyn mewn afal?
Oarganfod hanner un!
Cnoe! Cnoc!
Pwy sy 'na?
Oannl Harri!
Dannl Harrl Pwy1
Dan nl har I hoi hi!!!
Beth gewch chi wrth groesl cell·
log a phwdl?
Cocapwdldw!
Beth sy'n mynd 99 clone?
Neldr gantroed efo coes bren.
Mam: Tyrd, Dal. Bwyta dy
frecwast er mwyn Itl gael mynd
I'r ysgol.
Oal: Ond dwl ddlm Isho mynd I'r
ysgol.
Mam: Paid a bod yn ddwl,
mae'n rhald I tl!
Dal: Pam?
Mam: n ydl'r prlfathro!!

Dydd Mawrth daeth masgot
bach pob diwrnod.
Eisteddfod
yr Urdd Dyffryn
3. Rwyf am drio peidio gwylio'r Nantlle ac Arfon i'n hysgol ni, sef
teledu pan fyddai'n mynd i'r gwely.
Lleuco - Tylluan delel ydy Lleuco
Eira
ac mae o'n byw yn y coed mawr
1. Rwy'n addo peidio a bwyta gor·
yng Nglynllifon.
mod 0 fisgedi.
Dywedodd Lleuco wrthym fod
2. Rwy'n addo peidio chwyrnu tan
Angharad Tomos yn mynd i
y Pasg (pan fyddai'n chwyrnu
sgwennu llyfr 0 storiau amdano.
'does neb yn gallu cysgul)
3. Rwy'n addo peidio dwyn anrhe- Rydan ni i gyd yn edrych ymlaen
gion Nadolig a'u cuddio dan y i ddarllen y llyfr hwnnw.
Roedd gan Lleuco fabi bach efo
gwely.
fo sef tegan meddal del sydd yn
Huw
1. Gaddo golchi lIestri bob nos a costio pum punt.
trio 'ngorau i beidio 'j torri nhwl
Roedd Llio, Bethan, Valerie,
2. Gaddo peidio cymryd da-das o'r Manon, Elin, Lowri, Sioned,
cwpwrdd heb ofyn yn gyntaf.
Delyth, Manon a fi wedi bod yn
3. Gaddo bod yn hogyn da pob canu can fach am Lleuco ac roedd
diwrnod.
o'n mynd a'r tAp efo fo 0 un ysgol
Arwe/
i'r llall.
1. Rwyf yn addunedu i wneud fy
Nos Fawrth, cawsom fynd i
ngwely yn y bore.
lawr
istiwdio
Hel
Straeon,
ond
yn
2. Rwyf yn addunedu i beidio
ffraeo gyda ty chwaer tawr, anffodus roedd Manon wedi gorfod mynd i'r ysbyty ac roedd
Hefina.
3. Rwyf yn addunedu i beidio Bethan adref yn s3.l. Gwelsom
Gwyn Llywelyn yn y stiwdio a
swnian am bres gan mam.
E'eri Lleuco unwaith eto. Er ei bod hi'n
1. Rwy'n addo glanhau a thacluso ofnadwy 0 boeth yno, cawsom
andros 0 hwyI wrth weld
fy ystafell pob dydd Sul.
2. Rwy'n addo codi yn gynharach Lleuco'n dawnsio 0 amgylch y
ar ddyddiau ysgol.
sitiwdio - a chawsom ninnau ganu
3. Rwy'n addo ymarfer fy mhiano amdano.
bob dydd.
Heddus Gwynedd
Lois
Waunfawr:
1. Rydw i am olchi'r lIestri bob
Diolch am dy stori Heddus, didnos.
dorol iawn oedd ei darllen, ond
2. Dim ond bwyta un paced 0 greimae rbyw dderyn bach (tybed
sion y diwrnod a da-das ar y penai Lleuco bach oedd 0) wedi
wythnos yn unig.
3. Rwy'n addo dod a 'nghwpan i dweud wrth yr Eco nad wyt
lawr o'r 1I01ft bob bore ar 61 cael wedi dweud y stori i gyd. Efallai
mai rhy swil wyt ti i ddweud
diod yn y nos.
wrtbym mai dy frawd talentog,
Louise
Osian, a gyfansoddodd gerddo1. Helpu mam bob dydd.
riaeth cAn Lleuco. Dwi'n siwr y
2. Peidio swnian ar mam.
3. Carthu'r sied fawr ... pob dyddJl buaset yo cytuno ei rod yn
William haeddu ei longyfarch.
1. Rydw i yn addo gwneud ty
ngwely bob bore.
2. Rydw i yn addo peidio lIuchio fy
nillad ar hyd y lie.
3. Rydw i yn addo peidio
ty mrawd.

CGg3

ar

Sioned
Wei
da
lawn
chi
blant
Penisarwaun ... Ysgwn I am ba
hyd fydd alch addunedau chi yn
para?!!!!
Rwy'n alwr fod yna ambell I tam
wedl gwlrlonl gyda'r addunedau
yma!

SAM YN GWERTHU
FEL SLECSf
Byddwch
yn ofalus A thAn!
Oyna neges Sam TAn a'i gyfelllion I blant Cymru mewn cyfres
o bedwar lIyfr denladol a IlIwgar
ay'n
dlflannu'n
sydyn
o'n
slopau lIyfrau.
Cyhoeddwyd
y lIyfrau gan
gwmnl Hughes, ac addaswyd y
storiau gan Nla Celdlog, sydd
wrth al bodd gyda'r ymateb.
Mar dda yw'r gwerthlant dywadodd lIefarydd ar ran Hughes
bod poslbllrwydd cry{ Y bydd Y
Ilyfrau yn cael au hailargraffu .r
mwyn slcrhau y bydd rhal ar
gael
ar gyfer
y farehnad
Nadollg.
Mae Ifun 0 Sam i'w liwio ar

duda/en Zl

Gobeithlo y cewch chi i gyd Nadollg hapus iawn
ac y bydd Sion Corn yn gadael Iiond sach 0
bethau neis neis I chi!!
Cymerwch ofal dros yr Wyl! Hwyl tan y flwyddyn
nesa'

·~
CINIO NADOLIG CWM- V-GLO

Gohebydd: Mrs Iris Rowt.nds, 'GI.nr.fon'

MARWOLAETH: Yn frawychus 0
sydyn fore Sadwrn, 26ain 0
Dachwedd bu farw Mrs Gwyneth
Jones, 1 Maes Gerddi yn 58 oed.
Roedd Mrs Jones yn enedigol o'r
Cwm, yn ferch i'r diweddar Mr a
Mrs E Roberts, Bod Gwilym, Alit
Goch.
Bu'n aslod ffyddlon a gweithgar
yn Eglwys Sant Gabriel ar hyd y
blyn; ddoedd.
Bc'r angladd dydd lau, Rhagfyr
2i1 gyda gwasanaeth yn Eglwys
Sant
Gabriel,
gyda'r
Canon
Richard Jones, Deon Gwlad, yn
gwasanaethu a Mr J R Jones,
Tregarth yn cynorthwyo, ac yna yn
dilyn ym mynwent llanrug.
Estynwn
ein
cydymdeimlad
dwysaf a'i phriod, Mr W RJ ones,
a'r
tair
merch,
Elizabeth,
Rhiannon a Glenda. Y meibion
yng nghyfraith Francis, tfor a
Hywel, ei phedair wyres, Nia
Bethan, Elena a Gwenan, a'i hwyr
Hywyn, ei brodyr a'i chwaer, yn eu
profaigaeth lam.
Rhoddwyd yr offrwm 0 £300 a
dderbyniwyd yng nghronfa Eglwys
Sant Gabrial er cof am Mrs Jonas.
DIOlCH: Dymuna Mr W R Jones
a'r teulu ddiolch 0 galon i'w teulu,
ffrindiau a chymdogion am bob
arwydd 0 gydymdeimlad a ddGrbyniwyd yn eu profedigaeth sydyn
ae annisgwyl.
llONGYFARCHIADAU
i Marc,
Tan Raitt, ar dderbyn Diploma
mewn 'Busnes a Chyllid' yng
Ngholeg Politachnig Sunderland.
YSGOl
FEITHRIN:
Dymuna'r
pwyllgor a'r rhieni ddiolch yn tawr i
Anti lou, yr athrawes, Antis linda,
Chris a MGgan, y gwirfoddolwyr
sydd wedi ein gadael yn ystod y
tymor, am eich gwaith a'ch gofal
am y plant.
Diolch i Delwen Williams 0
Ddinorwig sydd wedi ein helpu
allan tan y Nadolig.
Hefyd i Glwb Y Graig am au rhodd
ariannol tuag at yr ysgol.
UNDEB V MAMAU: Cynhaliwyd
cyfarfod
btynyddol
Undeb
y
Mamau yn y Ganolfan nos lau,
Tachwedd 8. Cafwyd adroddiad
gan yr ysgrifennydd am y pwyllgor
blynyddol a gynhaliwyd yn Hafan
Elan, llanrug ar Dachwedd Sod,
1987. Hafyd eafwyd adroddiad am
y cyfrif ariannol gan y trysorydd.

(812215)

Etholwyd swyddogion am 1988/89
fel a ganlyn;
Swyddog Cofrestru: Mrs E Taylor,
llanrug; Ysgrifennydd: Mrs Hilda
Ornitt, Cwm y GIo; Is-ysgrifennydd: Mrs V Jones,
llanrug;
Trysorydd: Mrs Gwyneth Roberts,
Cwm y Glo.
Gwnaethpwyd y lIuniaeth gan
aelodau Cwm y Glo a diolchwyd
Iddynt gan Mrs Edwards, llanrug.
Enillwyd y raftls gan Mrs Joan
Williams,
Llanrug a Mrs K
Watkins, Cwm y Glo. Bydd
gwasanaeth Carolau yn cae I ei
gynnal yn Hafan Elan ar 12fed 0
Ragtyr.
ClWB POBl Y CWM: Yng nghyfarfod o'r ctwb dydd lau, Rhagtyr 1
croesawodd y lIywydd Mr llew
Hughes ein gwr gwadd, Mr Idwal
Edwards, Bontnewydd. Rhoddodd
sgwrs ddiddorol ar "Gwylliaid
Cochion Mawddwy".
Ysbeilwyr
creulon 0 dras gwyddelig a sefydlodd mewn man coediog yng
nghyffiniau
Dinas
Mawddwy.
Rheibio a lIadd oedd eu prif ddifyrrwch, a buont yn aflonyddu am
bed air canrif, hyd i F arwn Owain
ap Cadwgan ap Bleddyn gasglu
gwyr cryfion i'w trechu yn yr unfed
ganrif ar bymtheg. Daliwyd a
chrogwyd pob un ohonynt ac mae
twmpath yn aros yn yr ardal lie
claddwyd
yr
011
ohonynt.
Diolchodd Mr Richard Roberts
iddo am sgwrs ddifyr. Rhoddwyd y
te gan Mrs J Parry a Miss Megan
Davies a'r raffl gan Mrs Jane
Parry, ac le'i henillwyd gan Mrs E
Jones. Cydymdeimlwyd a Mr W R
Jones, Mass Gerddi a'r taulu yn
eu profedigaeth annisgwyl.
DIOlCH: Casglwyd cyfanswm 0
£39.97 eleni yng Nghwm y Glo
tuag at Ape I y "Poppy". Diolch i
bawb am au cyfraniadau a diolch
i'r rhai canlynol am fynd oddi
amgylch i gasglu: Nia Wyn
Hughes, Carys Williams, Cheryl
Hughes, Sian MacKeracr a'r
Snowdon Hotel.
ClWB IEUENCTID: Yn ystod yr
wythnosau diwethaf mae'r Clwb
wedi dilyn rhaglen amrywiol iawn.
Fe gafwyd ymweliad a'r Ganotfan
Hamdden yng Nghaernarfon; cynhaliwyd cwis ar chwara90nlbyd
pop a'r ffilmiau yn ogystal a chael
arweiniad ar sut i wneud defnyddi-

Gwasanaeth NEWYDD
ar garreg eich drws

..

•

(uchod) Mrs Williams, Plas Pen
Gwaith, Llanberis, yr hynaf 0
drigolion Cwm y Glo, yn torri'r
gacen.
isod (chwith) Raymond a Jim
tu'n diddori pawb ar 61y bwyd.

a

Am wasanaeth fframio
cyflawn - LLUNIAU
TYSTYSGRIFAU,
TAPESTRI:-

ELWYN PRITCHARD
au diddorol ar gyfer eu gwerthu
mewn nosweithiau coffi ac ati. Yn
anffodus oherwydd diffyg ymateb
ni twyddwyd i drefnu bws ar gyfer
ymweld a lGrpwl cyn y Nadoligl.
Ar 61 y gwyliau bydd y Clwb yn ail
agor ar nos lau, lonawr Sed.
Hoffai yr arweinyddion ddymuno
Nadolig
Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i bob un o'r aelodau.

Ffraniwr lluniau/
Telynau Gwynedd

Pare Padarn

LLANBERIS
870922 neu Bangor 351427
cesglir a danfonir i'ch
cartref os dymunwch

arn
LLANBERIS Fron: 870277

CAR-VANH
Cerbydau Pickup, Luton, Cargo a 8ysus Mini

Hefyd Gwasanaeth Glanhau Ceir

UNED 5, STAD CIBYN
CAERNARFON Ffon: 2013
Cyfarehion y Tymor I ehwi 011

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddJ wrtb Aneuryn a
Jeanette Jones a'r statr.
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TALIESIN

gydag ertbyglau ac atgofion gan
gyfeillion, cyn-ddisgyblion a chydweithwyr. Roedd John GwiJym
yn Llywydd Anrhydeddus
Yr
Academi Gymreig.
Ond ni fydd Bedwyr Lewis
Jones nac R. Gerallt Jones yn
gorffwys ar eu rhwyfau. Byddant
yn parhau i ddatblygu ac ehangu
Taliesin i fod yn gylchgrawn fydd
yn cynnwys y gorau a'r mwyaf
mentrus
mewn
rhyddiaith
greadigol Gymraeg, yo gwyntyllu
syniadaetb gyfoes ac yo cynnig
amrywiaeth gyffrous a difyr i'r
darllenydd.
Gellir sicrhau copi rheolaidd 0
Taliesin am cyn l1eied a chwe
phunt a hynny mewn ffordd
hawdd iawn trwy danysgrifio. I
wneud hynny, dylecb anfon eich
siec, heb anghofio eich enw a'ch
cyfeiriad at Yr Academi Gymreig,
Ty Mount Stuart, Sgwar Mount
Stuart, Caerdydd CFl 6DQ. Fel
arall, gallwcb sicrhau eich copi
trwy eich siop lyfrau 11001.

Cylebgrawo y celryddydau ar ei newydd wedd
Anadlwyd bywyd newydd i'r eylcbgrawo Cymraeg hynar sy'n dal
rnewn bodolaetb yo ystod Y nwyddyn ddiwethal gan ei olygyddion
newydd. Flwyddyn yo 6J, wedi blynyddoedd dan olygyddiaeth
Tecwyn Lloyd, yr ymddangosodd y rhiryn cyntar 0 Talksin i'w
gyd-olygu gao ddau 0 ffigurau llenyddol amlyea Cymru, Bedwyr
Lewis Jones ae R. GeraIlt Jones.

Yn ystod y cyfnod hwnnw ymddangosodd pum rhifyn, cyflwynwyd diwyg newydd a chafwyd
cyfraniadau gan gynifer a 66 0
awduron. Un 0 brif fwriadau'r
golygyddion newydd yw meithrin
newydd-deb mentrus mewn rhyddiaith greadigol. Bydd Taliesin yn
llawn 0 sgwennu creadigol yn ei
amryfaJ
ffurfiau
fydd
yn
adlewyrchu
bwrlwm
bywyd
cymdeithasol
a llenyddol
y
Gymru gyfoes.
Eu
bwriad
yw
daLblygu
Taliesin yn gylchgrawn bwyiog ac
effcithiol fydd yn adlewyrchu
gwerthocdd y Gymru gyfoes tra
hefyd yn cynnwys am bel 1 i
enghraifft ddewr a beiddgar 0
waith cradigol.
Nid ydynt, ar unrhyw gyfrif, am
i Taliesin fOO yn gylchgrawn sy'n
ymhel
a man ddiddordebau
lleiafrif hen ffasiwn. Maent yn
awyddus i roi llwyfan i bobl sydd
am lenydda a thrafod Ilenyddaieth
a'r bywyd Cymraeg. Yn ogystal,
maeru am barhau i ddatblygu ac
ehangu 'r cylchgrawn yn gyfrwng
i fynegi arnrywiaeth egmol a mentrus 0 gynnyrch a bam.
"Rydym am i Daliesin drafod
gwerthoedd ein diwylliant a syniadaeth gyfoes yn fywiog ac yn
effcithiol. "
meddenl
yng
Ngolygyddol y rhifyn diweddaraf,
rhifyn 64. "Nid ydym yn derbyn
mai peth ymylol yw Ilenyddiaeth
ac ystyriwn fod galw arbennig am
ymdriniaeth fywiog, disgyblcdig a
deaJlus ar y celfyddydau gan bobl
sy'n eu hystyried yn ganolog i
fywyd gwar mewn unrhyw gyfn-

Bydd pob rhifyn hefyd yo cynnwys 100 tudalen 0 gyfraniadau
amrywiol rydd wledd 0 ddarllen
diddorol, difyr a sylweddol. Prawf
pendant 0 apel y cylchgrawn ar ei
newydd wedd yw i dros 120 0
danysgrifiadau newydd gael eu
derbyn ac i'r cylchrediad gynyddu 'n sylweddol yn ystod y misoedd diwethaf.
Mae'r rhifyn diweddara, rhifyn
Hydref ar gael yn y siopau yn
awr. Gall Bedwyr Lewis Jones ac
R. Gerallt Jones ymhyfrydu
iddynt gael sgwp newyddiadurol
gwirioneddol yn y rhifyn hwn.
Mae ganddynt un o'r llythyrau
cyhoeddus prin a ysgrifennodd y
nofelydd Americanaidd
enwog
J.D. Salinger yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Honna fod rbyw
gymaint 0 waed Cymreig yn ei
wythiennau ac yr hoffai 'n fawr
weld Cymru rhywdro 0 dywed
gymaint yr ysai am Cedro darllen
rhai o'r ieithoedd lleiafrifol.
Yn ogystal, ceir erthygl gan
gyfarwyddwr
y cwmni drama
Theatrig, Ceri Sherlock,
sy'n
cyhuddo'r teledu 0 gael effaith
andwyol ar y theatr fyw a rhwystro ei datblygiad. Honna nad yw'r
theatr Gymraeg yn ddim mwy nag
atodiad i arian mawr y teledu a
geilw ar Gyngor Celfyddydau
Cymru i greu cwmni theatr
parhaol er mwyn datblygu sgiliau
actorion.
Ymysg yr erthyglau eraill yn y
rhifyn diweddaraf 0 Taliesin mae
teymged
i Alun
LlywelynWilliams, sgwrs ~'r diweddar T.
Glynne Davies sy'n taflu goleuni
ad."
ar ei feddylfryd dwys a gwreiddiGall
darllenwyr
Cymracg
edrych ymlaen, felly, wrth brynu 01, ac erthygl gan Owen E. Evans
Taliesin at gylchgrawn difyr ac yn olrhain cyfraniad y Panel
Llenyddol i gyfieithiad y Beibl
amrywiol. rydd bleser a mwynhad
wnh ei ddarllen, yo ogystal a rhy- Cymraeg Newydd. Ceir cerddi
wbeth
i gnoi
cil
arno. gan Einir Jones a Gerwyn
Ymdynghedodd y golygyddion i Williams, yn ogystal a storiau gan
gynhyrchu cylchgrawn Cydd yn Bobi Jones, a chan Esyllt Penri,
gwarchod y safonau gorau mewn lIenor ifanc addawol, a'r math 0
lenor y mae'r golygyddion yn
Uenyddiaeth greadigol Gymraeg.
Nodwedd arall 0 Taliesin dan y awyddus i gyhocddi eu gwaith yn
drefn newydd yw y bydd yn ymdTaliesin.
dangos yn rheolaidd bob pedwar
Bydd y rhifyn nesaf, sydd i
mis,
ym
misoedd
Hydref,
ymddangos cyn y Nadolig, yo rhiRhagfyr, Mawrth a Mehefin.
fyn teyrnged i John Gwilym Jones

DRAENO
Glywsoch chi am yr aelodau barus
rheini 0 Gangen Plaid Cymru
Llanrug sy'n methu cael digon 0
"Green's"? Ac yn mynnu bwyta
dwy - ie dwyll gabatsien yng
Nghinio Nadolig y gangen.

W.R. JONES
Trydanwr
Green Bank
Stryd Fawr
LLANBERIS
Fl6": Llanberis 871470

Contractau
Weirio Tai
Cawodydd Trydan
ac ati
Nadolig Ltawen
a Blwyddyn
Newydd Dda

I
• •

SIMNEIAU GWAEL? CRACIAU?
MWG A HOG LA' TARO PERVGLUS?
VOl HI'N SAFF I SiaN CORN ODOD
LAWR Y'CH SIMDOE CHI?!
Cysyltwch a Dave Wood

'INSULAFLUE'

Yr Arbenigwr ar leinio simneiau
FRON HEULOG, DINORVVIG
FfOn: Llanberis 871376
Nadollg Llawen a Blwyddyn Newydd Dda I Bawb

NOSWYL Y NADOLIG

FFILMIAU BRYNGWYN

,

yncyflwyno

,

gan EMYR HUMPHREYS
Rbagfyr 24ain am 9 o'r glocb
"Sut mae tynnu'r llinell rhwng
gwarchod ac erlid - dyna ydy' r broblem'
COFIWCH WYLIO!!

,
YNG

•

Mae Tony Elliott. Penisarwaun
wedi cyfansoddi geiriau hudolus
ar gyfer Linda Healy ('Plethyn ')
ar gyfer ei record easet unigol
gyntaf
AMSER '
(Sain
I

1466M1C666N)

LYDD
16

'Yr un yw'r gao' yw cnw can
Tony (ar alaw hyfryd Gareth
Hughes Jones, cynhyrchydd efo
Sain ac arweinydd COr Meibioo
Caemarfon). Mae Iwan Roberts 0
Lanrug hefyd yn canu'r mandolin
ar y record newydd

Ysgol ffres y Gwanwyn, dyddiau braf yr hamser. Yr oedd fy hunanoldeb i
Hal a noethni'r Gaeaf a minnau wedi ei chreithio hi am byth ac mi
bellach yn ddim ond ysgrebwd fydd hynny'n graith ar fy nghydwedi ei orchuddio Allaen denau 0 wybod innau am byth ...
gnawd
Fe ddaw nyrs arall yma toe i
Roedd fy salwch yo effeithio ar gynnig tamaid 0 swper i mi - ei
Ymson Mari, mercb ysgol un ar bymtbeg mlwydd oed sydd wedi
fy nheulu yn ogystal - pawb a' i wrthod wnai with gwrs, a'i ddydisgyo igralaogau'r salwcb anorecsia nervosa.
(Ystafell wely yn yr ysbyty)
y stryd yo goesau i gyd yn fy ffordd bersonol ei hun 0 ymdopi gyd ymaith a gwen ffals ar ei
hwyneb
a
wna
hithau
dyna'r
a'r
sefyllfa.
Ail-ddechreuodd
fy
'INi fu Huwcyn cwsg ar fy nghy- sgert mini. Ond i wireddu'r
drefn arferol bellach.
fyl ers nosweithiau bellach ac breuddwydion hyn yr oedd yn nhad ysgmygu ac ymddangosodd
Daw yfory eto a'i obeithion ...
mae'n ymddangos nad yw'n rhaid imi golli pwysau a dyma crychau ar dalcen a blew gwyn
hy!
A
oes
gobaith
i
mi?
yng
ngwallt
fy
mam
ynhell
cyn
eu
bwriadu dod i daflu ei lwch hud ddechrau rhywbeth na ddeuthum
i'm llygaid heno 'chwaith."
byth i allu dygymod ago.
,.---------------------"Mae'n rhaid iti fwyta os wyt ti
Aeth bwyd yo obsesiwn gen i a
CLWB FFERMWYR IEUAINC CAERNARFON
am gysgu."
chyn pen mis roeddwn i'n gallu Nos Fawrth, Tachwedd laf, cynhaliwyd noson 0 chwaraeon yn y clwb
Dyna'r geiriau swta a ddaeth 0 byw'n ddigon cyfforddus ar ddim i'r aelodau a cafwyd noson hwyliog iawn. Dewiswyd y canlynol i gysenau'r nyrs cyn iddi lusgo ei ond mil 0 galoriau y dydd.
tadlu dros y clwb yng nghystadleuaetb effeithiolrwydd gyda diogelwch
chorff cawraidd trwy'r drws a'i Gostyngodd y nifer hwo yo fuan i - Eurwyo Jones, AlOOJones, Alwyn Jones ac Andrew Jones. Bu'r tim
gau'n glep ar ei hOI. Dyma fi bum cant, dau gant, cant, hyd nes yn cystadlu yng Nglynllifon ar ddydd Sadwm, Tachwedd 6ed. Cafwyd
unwaith eto, wedi fy lapio'n dynn roeddwn i bellach yn byw ar awyr hwyl reit dda ar y cystadlu er na ddaethant i'r brig.
yn unigedd cwrlid y nos...
iach. A dyma ddechrau cadwyn 0 Ar nos Fawrth, Tachwedd yr Sfed
Erbyn hyn rwy'n ei chael hi'n broblemau difrifol. Roeddwn i'n roedd y noson yng nghwmni atom i ddangos sleidiau o'i
anodd i argyhoeddi'n hun fod benderfynol 0 godi mur rhyngddo
Anweo Bumby a JOlla Jones, dwy ymweliad a Hwngari yn ystod mis
bywyd yn werth i'w fwy. i a bywyd a thrwy gadw draw 0 0 aelodau Clwb Dyffryn Nantlle. Mehefin. Roedd Emyr wedi
Llwyddais i lusgo fy hunan a'm oehr synnwyr cyffredin y mur Roedd y ddwy wedi bod yn cyn- mwynhau ei fis yn Hwngari yo
teulu yn fy sgll trwy bron i ddwy hwn yr oeddwn i'n llwyddiannus
rychioli Cymru yn y Rali fawr iawn Cel y gwnaethom ninflynedd 0 uffem pur ac nid oes eto mewn colli pwysau. Yr oeddwn i Ewropeaidd
eleni
ym mis nau wrth wrando amo yn dweud
unrhyw san fod y wawr ar dorri. mor gydwybodol o'r ffordd yr Gorffennaf. Dangosodd y ddwy ei hanes mor ddiddorol.
Rwy'n teimlo mor wan, gwag a oeddwn i'n Uwyddo i dwyllo fy slcidiau o'r Rali flynyddol yma, a
AT nos Wener yr 2il 0 Ragfyr,
diymadferth ac mae'r dyhead i nheulu a'm ffrindiau. Erbyn hyn gynhaliwyd yn Lloegr eleni.
cafwyd ein parti Nadolig yn Glan
dorri'r llinyn bogail rhyngddo i a wrth gwrs, a hithau'n rhyhwyr
Dydd SuI y 13eg bu gwasanaeth Gwna, Caeathro. Ymunodd niter
'bywyd'
yn gytIrediool
yo rwy'n gweld mai twyllo fy hun yr arbennig ym mhentref Bethel i o aelodau clybiau eraill y sir gyda
cryfhau bob munud. Yr adeg yma oeddwn. Rwy'n cofio'r wen goffau Syl y Cofio. Gosodwyd ni ar y noson lwyddiannus yma
o'r nos yw'r gwaethaf gen i - y honno a oleuodd fy wyneb gwelw torch ar y gofeb gan Eurwyn ac
Bydd y clwb yn ail ddechrau ar
mae llonyddweh arswydus yr pan welais fys y glorian yn aros ar Aled Jones ar ran y clwb.
01 y Nadolig ar nos Fawrth y 3ydd
ystafell yn gwneud i mi hel med- y marc chwe ston. am y tro
Noson yng nghwmni Rachel a o Ionawr am S.OO0'r gloch yn y
dyliau ae nid oes dim ond tipiadau eyntaf, a'r boddhad a deimlais 0 Rhian, dwy 0 aelodau'r elwb a Neuadd. Crocso cynnes i aelodau
undonnog fy nghloe larwm a wybod fy mod o'r diwedd wedi gafwyd ar y 15fed. Mwynhaodd newydd.
phrysurdeb swn traed y tu draw gallu cytlawni rhywbeth. and,
pawb ei hun drwy chwarae p-----------i'r drws ar 01 i aflonyddu ar swn erbyn hyn wrth gwrs rwy'n syl- 'Stuniau'.
CYMDEITHAS
RHII(NI
olwynion fy ymenydd yn troi. weddoli nad colli pwysau yn unig
Yng nghwmni Cymdeithas
ACATHRAWON
Mae fy salweh yn rhan allweddol yr oeddwn i -yr oeddwn yn colli Lenyddol Capel Cysegr bu'r aeloYSGOL BRYNREFAII,
ohonna i bellach - yn rhyw fath 0 arnaf i fy hun yn ogystal. Colli dau ar yr 22ain. Roedd Y gymdeiffrind emosiynol na allaf gael pwysau ocdd nod fy mywyd i bel- thas wedi dewis panel 0 bedwar a Cynhaliwyd Gyrfa Chwist lwydgwared ag o. 'Rwyf wedi gwneud lach ac roedd y chwydu bwyd, y ni, fel aelodau'r Clwb Ffennwyr
diannus gan Gymdeithas Rhieni
cymaint 0 niwed i mi fy hun. yn lacsatifs a fum i'n ddwyn o'r Ieuainc, yn gofyn cwestiynau
ae Athrawon Ysgol Brynrefail yn
gorfforol a meddyliol a bellaeh siopau, fy hunanoldeb a rniniogr- iddynt ar amryw 0 bynciau. yr ysgol ar Ragfyr laf. Yr enilldim ond cabatsien, ddi-werth wydd fy nhafod belJach yn gyfra- Diolehwyd i'r Gymdeithas am y wyr oedd:
ydwyf.
niadau aUweddol tuag at fy gwahoddiad a'r croeso gan ein 1. Mrs Marie Evans, Caemarfon;
Reodd fy nghymhellion dros nirywiad i rei person.
cadelrydd, Eurwyn Jones.
2. Me Keith Wyn Owen,
goili pwysau yn y lIe cyntaf yo
Roedd colli pwysau er mwyn
Nos lau y 24ain aeth rhai 0 aelo- Waunfawr; 3. Mr Glyn Owen,
rhai cwbi arwynebol. Fel pob dal fy ngafael ar Poli, fy merlen dau'r Clwb i GIwb Dyffryn Bangor; 4. Mrs Kate Jones,
merch ifanc a.rall yn ei harddegau yn reswm digonol yn fy mam i ar Ogwen yn y Gerlan, Bethesda. Ar Waunfawr. Enillwyd y ram gan
yr oeddwn i'n dyheu am gael y dechrau
hefyd ond pan ein cyfer roedd cwis wedi'i drefnu Mrs Ellen Hughes.
corff siapus, y math 0 gorff y ddechreuodd pethau fynd 0 ac yna cawsom gyfle i sgwrsio a
Diolch i berchnogion busnesau
mae'r hogiau 'rna i gyd yn dotio chwith nid oedd gen i'r egni na'r dod i adnabod rhai o'r aelodau lleol a thrigolion yr ardal am
tuag ato. Eisiau gallu gwisgo jins amynedd i feddwl am farchogaeth dros baned 0 de.
gyfrannu gwobrau mor hael.
lynn o'r ffasiwn ddiweddaraf a - y cwbl yr oedd ama i ei eisiau
I ddiweddu'r wythnos brysur
theimlo'r defnydd oer yn gwasgu oedd cysgu a cholli mwy 0 yma bu tua dwsin o'r aeJodau yn
am fy nghluniau, a dim arlliw 0 bwysau.
brysur iawn nos Wener yo plygu
fraster hyll yn bochio ei ffordd
Parhaodd fy hunllef tros ddathli- rhifyn oris Rhagfyr 0 'r Eco.
allan yn unman, a cherdded i lawr adau'r Nadolig, drwy ddeffroad
Yn ein cyfarfod olaf o'r rnis
•
daeth Emyr Williams 0 Glynnog
Dyma'r darn rbyddiaitb a enillodd Gadair
Brynrefail iEurgain Hal Evans 0 Benisarwaun.

Eisteddlod

GOBAITH

~.-..J

Nadollg Llawen oddl wnh bawb yn

Nadollg Llawen a Blwyddyn Newydd oda I Bawb

A

Ty Birmingham, 6 Stryd Goodman

LLANBERIS
Arbedwch bunnoedd ar eich bil siopa wythnosol.
Dewch i weld ein amrywiaeth eang 0 fwydydd
Siwgr, Cawl Blawd, Cnau, Pasta,
Fferins, Diodydd, Ffrwythau Sych,
Grawnfwydydd etc.
CEWCH BWYSO EICH HUN YN OL EICH ANGEN
AR AGOR BOB DYDD 9-8pm

WINDOWS. DOORS (GWYNEDD) LTD

AM FFENESTRI A DRYSAU U. P.V.C.
Dim Paentio
Dim Pydru
Dim Rhydu

Dim stumio
Dim trafferth
Dim ond ffonio ...

CAERNARFON 2935 (Swyddfa)
neu LLANBERIS 870795 William Roberts
17

•

Mae

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda oddi wrth

CAROLE A GRAHAM

•

•

CLUDWR

AI.

FFARM V OOOL
BETHEL

yn diolch jt hoiI gwsmeriaid

._-./,

am eu cefnogaeth
NADOLIG LLAWEN lAWN
A BLWYOOYN
JiI"-{'¢
NEWYDDODA

Ffon: (0248) 670487 neu 671201
Ffon Symudol 0836 590832

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi
wrth

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA
i'n cyfeillion a'n cwsmeriaid oil
oddi wrth

•
CYFLENWYR PORTHIANT

GWILYM A MEIRWEN JONES

FNR
BETHEL

DALGETY SPILLERS
Y FACHELL

LLANOOEINIOLEN

Ffon: Y Felinheli 670 261

BWYDYOD,
MELYSION, PAPURAU NEWYDO A FIDEOS

Ffon: Y FELINHELI 670439

NADOLIG LLAWEN A BlWVDDVN
DDA I CHWI Oll

NEWVDD

0001 WRTH BAWB VN

(T.R. EVANS)
Ffon: V Felinheli

• •
670451
Oymuniadau
gorau am

. ..
\

RO VER· METRO· MAESTRO·
18

MONTEGO· MINI

Nadolig Llawen i bawb oddi wrth

GWILYM H. WILLIAMS

Gohebydd: Geraint Bla,·engeran (Portdinorwig 670726)

CYDYMDEIMLO: Yn ddiweddar
yn Ysbyty Gwynedd bu farw Mrs
Olwen Evans, Parciau, Rhos.
Estynnir ein eydymdeimlad IIwyraf
a'r teulu yn eu profedigaeth.
BLAS AR Y DYFODOL: Dydd
Gwener, Rhagfyr yr 2il, cafodd
plant Safon 4 yn yr Ysgol Gynradd
flas sr fywyd yn yr Ysgol
Uwchradd. Aeth y plant i Ysgol
Brynrefail am y dydd i gael
rhagflas o'r hyn sydd yn eu disgwyl fis Medi nesaf.
Y BREGETH GYNTAF: Nos Sui,
Tachwedd 27, Deiniol Williams
oedd yn lIenwi pulpud ei dad yn y
Cysegr. Bwriad Deiniol ydi mynd
i'r weinidogaeth a dyrna'r tro
eyntaf iddo fOO yn gyfrifol am
wasanaeth cyfan. Dymunir pob
IIwyddiant iddo yn y dyfodol.
YN 18 OED: Ar ddiwrnod Nadolig
eleni bydd Euros Jones, Eithinog
yn dathlu ei ben-blwydd yn 18 oed
a bydd Rhian Parry, Waen Oeg yn
dathlu ei phen-blwydd yn 18 ar
lonawr 19. Dydd Gwener, Ionawr
20fed bydd William Elwyn Griffith.
Lan Glai yn dathlu ei ben-blwydd.
Oymunir y gorau i'r trio
CAMGYMERIAD:
Yn
rhifyn
Rhagfyr o'r Eco 0 dan lun Donna
Marie Williams nodwyd ei bod
wedi caeI tlws am ddod yn fuddugol yn yr adrodd dan 12 yn yr
Eisteddfod. Am y perfformiad
adrodd mwyaf addawol yr enillodd
Donna Marie y tlws, Llinos
Angharad Morris oedd yn fuddugol yn y gystadleuaeth adrodd
dan 12. Ymddiheurwn i'r ddwy am
y camgymeriad.
DIOLCH: Diolch yn fawr i'r
Ffermwyr leuainc am blygu rhifyn
Rhagfyr o'r Eco. Gyda 32 0
dudalennau roedd yn rhifyn
anarferol 0 fawr.
GWASANAETHAU'R NADOLIG:
Dydd Sui, 18fed Rhagfyr am 10
o'r gloch bydd gwasanaeth
Nadolig Ysgol Sui y Cysegr gyda'r
plant i gyd yn cymeryd rhan. Yn yr
hwyr, am 6 o'r gloch yn y Cysegr,
bydd gwasanaeth Dathlu'r Nadolig
wedi ei drefnu gan Fetched y
Wawr.
LLONGYFARCHIADAU i Harland
ag Ellen Jones, Glasynys ar
enedigaeth merch fach, Lowri, yn
ddiweddar.

Nadolig Llawen a

a'r teulu

BRYN DAIRY
2 BRYNHYFRYD

BETHEL
Ffon: Felinheli 670786
Diolch am eich cefnogaeth
drwy'r flwyddyn a aeth heibio
Dymuniadau gorau am
y Flwyddyn Newydd

Ymweliad Lleuco ag Ysgol Gynradd Bethel.

COR MEmION DINAS
BANGOR
Ym mis Ionawr bydd Cor
Meibioo
Dinas Bangor
yo
flwydd oed. Ar byn 0 bryd mae
dau ar bugaio 0 aelodau brwdfrydig yn cyfarfod bob wythnos
i ymarfer ond y mae De i fwy 0
aelodau, yn enwedig gan fod y
cOr wedi cael gwaboddiad i'r
Almaen yo 1990. Daeth ror 0
Soest, gefeilldref Bangor, i
Fangor ym mis Medi ac fe ofyonwyd iGor Bangor ganu iddynt
ac 0 ganlyniad i hyn, daeth y
gwahoddiad.
Yn ystod y nwyddyn y mae'r
Cor wedi canu mewn sawl cyngerdd a chafwyd pleser mawr 0
ganu i ymwelwyr 0 America ym
Mhrifysgol Bangor fwy nag
unwaitb. Hefyd canodd y COr
yng Ngwyl Gerdd Esgobaeth
Bangor yn yr Eglwys Gadeiriol.
Swyddogion
y
COr yw:
Arweinydd:
James Griffitbs,
FLCM, HOD TCL, (Bangor
352966); Cyfeilydd: Lowri Prys
Roberts,
ATCL (870 580);
Ysgrifennydd: Alun Edwards
(Portbaetebwy 716250).

Os oes gan unrbyw un

0

ddar-

Ilenwyr yr Eeo ddiddordeb
mewn ymuno dylent gysyUtu ag
unrbyw un o'r ucbod. Bydd y
car yn ail ddechrau ar 01 y
Nadolig ar nos Fercber, Ionawr
4, am 7.15 yo Ysgol Glanadda,
Bangor.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda
oddi wrth

BILL ae EILEEN
GRIFFITHS

Antiques
Ivy Cottage

BETHEL
Ffon:
Y FELINHELI 670556
PRYNWYR A GWERTHWYR HEN BETHAU
Telir prisiau da
Trafodir busnes yn gWbl breitst a chvtrinechot

UNRHYW AMSER • UNRHYW BELLTER
A

on:
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd
Oda i holl ddarllenwyr Eeo'r Wyddfa

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

Richard a staff

Gwyndaf a Ceris
Williams

YSGOL YRRU

TAFARN V

SlOP SGLODION
BETHEL
CHIP SHOP

BETHEL

GORS
BACH

Blwyddyn Newydd
Dda oddi wrth

Archebwch
dros y Ffon!
Portdinorwig 670963
Cartref670170

Cysylltwch

a

Mae

LLANDDEINIOLEN

Richard M. Hughes
42 Bro Rhos, Bethel
Portdinorwig

yn dymuno
Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Oda i
gwsmeriaid hen a newydd

671009

Ar agor Fore Dydd Nadollg
Croeso cynn•• I bawb

CYFARCHION
NADOLIG
o FETHEL
19

aelodau gyda hWy. Cymerwyd
rhan gan Mrs Gweneirys Jones,
Mrs
K
Hughes,
Mrs
Mary
Vaughgan
Jones,
Mrs
Ellen
Jones,
Rhoclri
Prys
Jones,
Gohebydd: Mrs Nan Roberts, Pantafon, Waunfawr
Humphrey Roberts, Elfed Roberts.
Ifor Hughes a Rol Williams.
Nadollg
Llawen a Blwyddyn
MA, BD, Caernarfon.
Newydd Dda I ddarllenwyr
yr
CLWB GWYRFAI: Hyd 27: Yr llywyddwyd gan Deiniol Hughes a
Eco yn y Waunfawr.
ymwelydd a'r Clwb oedd Dr R S daeth yntau a darn 0 "gomOd"
DREF O'R YSBYTY: Croesawn
Williams,
a
chafwyd
sgwrs Eifion Wyn i'w ddangos I
Talwyd y diolchiadau am noson
Mrs
Catherine
Jones,
Bryn amserol 0 ddiddordeb arbenniq i
Derwen; Mr Gwilym Hughes, Tref bensiynwyr ganddo. Diolchwyd hynod 0 ddifyr gan Dr A L Miles.
Bydd y cyfarfod nesaf nos Lun,
Eilian; Mrs Sylvia Jones, Pen y gan Mrs Morgan Jones.
Graig; Manon Jones, Bryn Golau;
Tach 3: Mr Aled Taylor oedd y Rhagfyr 12 pan y ceir eyfle i holi
Mrs Pat Parry, Bryn Golau; Mr siaradwr, a diolch iddo am lenwi Mair Williams ac Eifian Glyn am
dyletswyddau
fel
Nyrs
Richard Owen, Bro Waun a Mr bwlch ar fyr rybudd. Cafwyd sgwrs eu
Cyril Smith, Rhoslan, adref o'r
ddiddorol iawn ganddo ynglyn a'i Gymunedol a Gohebydd Teledu. Y
Llywydd fydd Mrs Pat Parry. Os
ysbyty. Gobeithio eu bod yn dal i waith fel Warden Parc Eryri.
wella.
Tach 17: Cyflwynodd y Parchedig ydych am ymaelodi am y tymor,
YN YR YSBYTY: Anfonwn ein Barry Thomas y gwr gwadd sef Mr rhaid gwneud hynny yn y cyfarfod
cofion at Mrs Katie Wyn Jones,
Arthur
Rowlands,
Caernarfon.
nesaf hwn.
Bron Eifion, sydd yn Ysbyty
Disqritiodd Mr Rowlands ei yrfa yn CYNGOR CYMUNED: Yn dilyn
Gwynedd.
yr heddlu i'r amser y collodd ei cyfarfod arbennig gyda'r heddlu
CYDYMDEIMLO: Brawychwyd yr olwg mewn digwyddiad echrydus yn eu cyfarfod dwetha cytunodd
ardal pan ddeallwyd am fargan wallgofddyn. Er hynny ail aelodau'r heddlu i ymweld a pherwolaeth sydyn Mrs Catherine
afaelodd yn ei waith ac er ei ymd- chnogion cerbydau a cheir sy'n
Bracegirdle. Cydymdeimlwn
a'i deoliad bu'n brysur gyda gweith- parcio ger y gyffordd yn ymyl Post
hunig chwaer, Miss Jane Ellen gareddau
gwirfoddol.
Gwnaed y pentre. Barn yr aelodau oedd
Hughes sydd ar hyn 0 bryd yng
casgliad yn ystod y cyfarfod ac ar foci rhai ceir yn perl anghyfleustra i
nghartref henoed, Plas Ogwen,
ddymuniad Mr Rowlands, cyflwyn- yrrwyr a cherddwyr eraill.
Bethesda.
wyd swm sylweddol i ymgyrch
Gofynnir i'r Cyngor Sir archLLONGYFARCHIADAU: i Mr a Plant Mewn Angen.
wilio'r posibilrwydd 0 godi mwy 0
Mrs 0 T Jones, Bryn, Gwenallt ar Rhag 1: Cynhaliwyd y cyfarfod fel arwyddion atal cyflymdra ar y
ddathlu eu priodas ruddem;
arfer yn Y Ganolfan. Roedd ffyrdd i mewn i'r pentref. Cytunodd
i Mr a Mrs Jones, Cartrefle ar fod
amryw ymddiheuriad yn Cfnnwys yr aelodau fod cyflymdra rhai ceir
yn daid a nain unwaith eto.
un gan y Llywydd, Y Parchedig yn annerbyniol 0 gyflym. Bydd yr
Ganwyd merch, Heledd, i'r mab
Barry Thomas. Roeddym fel Clwb heddlu hefyd yn cadw Jlygad ar
Trystan a'i wraig Carolyn.
yn falch iawn 0 glywed fod Mr yrrwyr sy'n mynnu gyrru'n gyflym
I Mr a Mrs lleufer Pritchard,
Thomas wedi ei benodi yn Ganon drwy ganol y pentre.
Canolfan Carpedi ar fod yn daid a yr Eglwys Gadeiriol, Bangor, ac
Cytunodd y eyngor i ganiatau
nain am y tro cyntaf. Ganwyd mab
anfonwn
ein IIongyfarchiadau, cais cynllunio i adeiladu pedwar
i'w merch Bethan a'i gwr.
gyda diolch am ei ymroddiad i byngaJo ar ddeg ar dir yn ymyl
I Mr a Mrs Gwilym Parry, Bryn
Glwb Gwyrlai.
Croesywaun.
Golau ar fod yn daid a nain am y
Newydd trist iawn oedd clywed
Yn dilyn apel gan y eyngor i'r
tro cyntaf, ganwyd merch i'w am farwolaeth Mrs Catherine Awdurdod Datblygu Cymreig dermerch Denise a'i gwr Terence.
Bracegirdle. Talodd yr ysgr~enyd- byniwyd Ilythyr gan yr Awdurdod
I Keith a Mandy, Ael y Bryn, ar eu des, Mrs Idris Jones, deyrnged i'r yn nodi y byddant yn edrych yn
priodas yn ddiweddar.
ddiweddar Mrs Bracegirdle am ei fanwl o'r newydd ar sefylHa ffatri
DIOLCH:
Dymuna
Mrs
Nan ffyddlondeb, ei charedigrwydd a wag Bernard Wardle. Mae posibilRoberts, Pantafon ddiolch j bawb
"awer eymwynas i'r Clwb. Safodd rwydd y bydd yr Awdurdod yn
am eu caredigrwydd tra bu yn yr
yr aelodau am funud 0 ddistawr- ystyried
rhentu
rhannau
o'r
ysbyty ac ar 61iddi ddod adref.
wydd er cof amdani.
adeilad i amrywiol fusnesau.
Dymuna llinos a John Cadwaladr,
Mae'r Pwyllgor ac aelodau Clwb YR
URDD:
Nos
Fercher,
3 Stad Glyn Afon, ddiolch 0 galon
Gwyrfai yn ddiolchgar iawn am y Tachwedd 23 mwynhaodd yr aeloi'w teulu, ffrindiau a chymdogion
rhodd 0 £50 gan y Cyngor dau chwarae nifer 0 gemau didam y lIu cardiau a'r anrhegion a Cymuned, ac i Mr Humphrey dorol sydd gan y mudiad, a'r
dderbyniwyd ar enedigaeth eu
Roberts am dalu am gael defnyd- wythnos ganlynol cafwyd disco
mab bach, Alun.
dia'r Ganolfan hyd ddiwedd 1988.
bywiog dros ben. Ar Ragfyr 7
PEN-BLWYDD: Dymunwn benY gwr gwadd ar Ragfyr 1af oedd cafwyd Gyrfa Chwilod, ac mae
blwydd hapus iawn i Mrs Grace
Mr John Arwyn, Trefnydd Cynllun edrych ymlaen mawr am y Parti
Griffith, Tan yr Alit, yn 90 oed ar
Gofal a Thrwsio Arfon. Cafwyd
Nadolig sydd i'w gynnal yng Nglan
ddydd Nadolig.
sgwrs fuddiol iawn ganddo yn Gwna ar Ragtyr 14.
YMWEllAD LLEUCO: Bu lleuco
nodi'r cyfleusterau sydd ar gael, PLANT
MEWN
ANGEN:
(tylluan bach Eisteddfod yr Urdd
yn enwedig i'r henoed a'r anabl Penderfynodd
rhai
0
blant
Dyffryn Nantlle ac Arfon) yn
drwy'r cynllun. Gadawodd bamffle- Waunfawr godi arian ar gyfer
ymweld a phlant ysgol y Waun,
di a rh~au ffon i gysylltu, os bydd Plant Mewn Angen trwy gerdded
cafodd goreso mawr ganddynt.
angen.
yn 61 0 un pen i'r pentref i'r lIall.
GWASANAETHAU
NADOLIG:
Talodd John Arwyn deyrnged i £62.47 oedd eu cyfanswm gyda
Bydd plant ysgol Sui Bethel a
weithwyr Antur Waunfawr am y £5 wedi ei roi gan lLto Mair a
phlant Ysgol Sui Croesywaun yn
gwaith da oedd wedi cael ei Ffion Edwards, bu'r ddwy yn ddiseynnal eu gwasanaethau Nadolig
wneud ganddynt ym Mhenygroes.
taw am awr. Ffion a Lowri
yn y capeli brynhawn Sui, Rhagfyr
Diolchwyd iddo am ei gymorth, Edwards, Llyr a Sian Jones, Elain,
19fed.
hefyd i Karen ac aelodau o'r Antur Dewi a Gwenno Owen, Gerallt
MERCHED Y WAWR: Cynhaliwyd
am baratoi y teo
Jones ac Edryd Williams oedd y
cinio Nadolig Merched y Wawr
CRONFA CANOLFAN
WAUN- rhai fentrodd gerdded.
yng Ngwesty Tan yr Onnen,
FAWR: Dyma restr 0 enillwyr y
Cafodd Gwenno ddamwain tach
Beddgelert. nos lau. Tachwedd
Clwb 300 am fis Tachwedd:
pan syrthiodd a throi ei ffer, ond
21. Cafwyd noson ddifyr a bwyd
1. £40: Steve Jones, MOr Awel; 2. erbyn rwan mae wedi gwella'n
ardderchog. llongyfarchwyd Mrs £25: Elfyn Griffith. 6 Ty Hen; 3. IIwyr. Da iawn chi blant am wneud
llinos Cadwaladr ar enedigaeth
£10: E W Roberts, 10 Ael y Bryn.
yr ymdrech.
mab bychan. Croesawyd Mrs CLWB Y BLAID: Enillwyr mis
Griffiths, Cae Gwynion ar 61 ei Rhagfyr: 1. Heulwen Huws; 2.
gwaeledd. Da gennym ddeall fod
Gwilym Hughes; 3. Emrys LloydMrs Catherine Jones a Mrs Nan
Hughes.
Roberts adref o'r ysbyty ac yn Y GYMDEITHAS LENYDDOL: Bu
gwella.
cyfarlod o'r Gymdeithas nos Lun,
Cynhelir y cyfarfod nesaf nos Tachwedd 21 pan y cafwyd hanelau, lonawr 26, 1989, pryd Y ceir
sion difyr oedd ynghlwm
gwaanerchlad gan y Parch Harri Parri.
hanoi eitemau a ddaeth rhai o'r

a
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Dar/un 0 ddosbarth Ysgo/ SuI Mr
Idris Owen, yn 1946. Yn y denun,
o'r chwith, mae Kathleen Jones,
Cynthia Holbrook, Annie Jones,
Enid Hughes ae Eirlys Jones.
Cafodd y parti yma gyda, Lena
Jones ac Alun Jones, gyntaf am
gyd-adrodd
yn
Eisteddfod
Genedlaethol Bae Colwyn yn
1947, wedi eu dysgu gan Mr T H
Williams, Garreg Fawr.
Ptl-DROED: Bu bechgyn 0 Ysgol
Gynradd Waunfawr yn cystadlu
yng nghystadleuaeth pel-droed 5bob-ochr Tlws George McLean
yng Nghanolfan Hamdden Arfon,
Caernarfon.
Roedd deg tim yn cystadlu yn
eynrychioli nifer 0 ysgolion cynradd lleol. mewn dau gynghrair
gwahanol. Ar y 18fed 0 Dachwedd
cafwyd pedair gem, ac enillwyd
tair ohonynt a chafwyd un gem
cyfartal, ac felly aeth y bechgyn
ymlaen fel pencampwyr eu eynghrair l'r gemau terfynol yr wythnos wedyn.
Ar y 25ain reodd gemau cynderfynol a therfynol. Yn y gem
gyntaf
rhwng yr
Hendre a
Maesincla, y sgor oedd 2-1 i'r
Hendre. Yn yr ail gem rhwng
Ysgol Waunfawr ac Ysgol y Gelli y
sgor oedd 2-1 i Waunfawr. Felly
yn y gem derfynol gwrthwynebwyr
Waunfawr oedd Ysgol yr Hendre,
Caernarlon. Ar ddiwedd yr amser
lIawn 1-1 oedd y sgOr, ond yn
ystod yr amser ychwanegol IIwyddodd yr Hendre i sgorio'r g61 dyngedfennol.
Y bechgyn a gynrychiolodd yr
ysgol
oedd
Andrew
Davies,
Ceirion Williams, Gavin Owen,
Deian
Elfryn,
Huw
Gwilym,
Marcus Hughes a Kevin Davies.

MICHAEL A RAILI
BURTON J.
LLVTHYRDY

BETWS
~GARMON
Ffon:
Waunfawr
•

233
Nadolig Llawen
a Blwyddyn
Newydd Dda
i bawb

Mae

Nadolig Llawen
a

Barbara,

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

Gwyn
a Hazel

Huw ac Eirlys Griffith

SlOP CHIPS
WAUNFAWR
Ffon: 683

yn dymuno diolch am bob
cefnogaeth yn ystod y flwyddyn

yn dymuno diolch i
bawb a'u cefnogodd
trwy gydol
y flwyddyn

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i chwi 011

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd .Oda i
bawb yn y pentref

SNOWDONIA
FIRE
PROTECTION

DAVID ac

Contractwyr Adeiladu

Offer Diffodd Tin - Masnaehol ae i'r Cartref
Goleuadau argyfwng
Larwm Tin
Offer canfod mwg ar gyfer y cartref
Hyn 011, a Ilawer mwy i'w weld yn ein siop

Rose ount,
Waunfawr
Ffon: 425

NAOOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA
0001 WRTH DAVID A PETER GREASLEY A'R STAFF

~~"GERAINT

OWEN

Mynnwch driniaeth

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

TEGID
PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI
WAUNFAWR 291
Hefyd ail-osod carpedi
NadoUg Llawen a Blwyddyn
Newydd Ode I blwb

ONNE

••

WAUNFAWR Ffon 235

GLAN!

Fron: Waunfawr 651

Nadolig llawen a Blwyddyn Newydd Dda i
bawb oddi wrth

YR HEN EFAIL

CARPEDI

Bwydydd , Ffrwythau,
Papurau newydd a
Llysiau Ffres

Gosodwr Carpedi

(A phob math
loriau)

0

Cil-y-mynydd

Waunfawr
Rhif ffon:
Waunfawr 552
Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Oda
oddi wrth: Mr a Mrs Owen

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN N WYDD DDA
0001 WRTH

ALLEN AC ANNE ADDISON A'R TEULU

VSTORFA
"
TV NEWVDD

Ml UKWJn.Jl1mWIt

I weled ein crag fa5gedi - a'r grug
Sydd mor grand, a pherthi
o goed fyrdd, i wyrdd erddi
Dowch 011i'r Antur, da chwi

CANOLFAN ARDD
ANTUR WAUNFAWR
Ffon: Waunfawr 721
Am flodau gardd i harddu - a Ilysiau
Sy'n IIe501i'r teulu
Ewch heibio i archebu
Yno Iwyth planhigion lu

Nadolig Llawen
a Blwyddyn
Newydd Dda
oddi wrth bawb

yn yr ANTUR

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda oddi wrth

RYS
PEIRIANWAITH AMAEIHVDDOL
(Waun Agricultural

V WAUN

Engineering)
• • ••••••••

WAUNFAWR 708
Bwydydd, Melysion. Ffrwythau,
Papurau Newydd, Cardiau,

Anghenion Sgrifennu
Dioich am elch cefnogaeth yn
ystod eln mlsoedd cyntaf yn y slap

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

WAUNFAWR
Fton: Waunfawr 253
21
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Am waith
~
PEINTIO, ADDURNO
~ a man atgyweirio oddi mewn
~ neu tu allan am bris rhesymol

_
~
~
~

~

~

~

~
~

Ffon: LLANBERIS 8724:21,

"I.·111_,. ..III #. .;s. .#. .6. -II. .iI. .1..111. ._

I chWl

•

•
all

•

#. .111. ·Ii:

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

Pat Owen

a phawb yn

PENISARWAUN
A SWVDDFA'R POST
Ffon: Llanberis 871272
Diolch yn fawr am eich
cefnogaeth trwy gydol y flwyddyn

y;. ~- ,. ". ". p- p- pti

Nadolig Llawen a Blwyddyn "
~ Newydd Dda i bawb oddi wrth •

~ Jones 'I
~ Peiriannydd ~
~Gwres Canolog ~
~ a Phlymio
~
~ 4 Bryn Eglwys ~
~ Penisarwaun ~
~ Ffon: Llanberis ~

~

811047

-a -1/L·d.-·Po·1/L·6.

~
.1/L-6.

MAE'R

SAMARIAID
YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD

BANGOR
354646
l)AOoliq
llALUE1)

Cyfarfod Rhagfyr 21ain, 7.15
Oriel Eryri, Llanberis
"Daearyddiaeth a Daeareg Eryri "gan
Geraint George, Plas Tanybwlch.
Cyfarfod Ionawl· 18fed, 7.15
Oriel Eryri, Llanberis
"Hen Fandiau'r Chwarelwyr"gan
Geraint Jones, Trefof.

•

I

6.

.

i BAlli B "1l.iJr!

CYMDEITHAS HANES
BRO ECO'R
DFA

22

Gohebydd: Mrs Ann Evans, Sycharttt (872407)

NEUADD BENTREF: CynhaJiwyd
Parti Tupperware yn nhy Mrs
Heulwen Evans, 12 Bryn Eglwys,
nos Fercher. Tachwedd 23ain.
Gwnaed elw 0 £37 tuag at y
Gronfa. Dlolchir i Heulwen am ei
pharodrwydd ac i bawb a gyfrannodd ac a gefnogodd y noson.
Mewn pwyllgor ar y cyd
phwyllgor Eisteddfod Bentref tynnwyd
Clwb Cant Tachwedd. Yr enillwyr
oedd 1. H Hughes, 47 Maes
Gwynedd, Caernarfon; 2. D M
Hughes, Llys y Gwynt; 3. Mrs M A
Thomas, Bod Awen. Tynnir Clwb
Cant Rhagfyr nos Wener, Rhagfyr
Nicola ac Arwel yn barod i 16 yn Neuadd yr Eglwys yn y
Noson Wasael.
gyflwyno sieciau gwerth £147.95 i
Bydd noson gymdeithasol nos
Miss Nia Jones, Trefnydd Mudiad
Wener, Ionawr 27 yng Ngwesty'r
Barnado.
Fictoria. Fe dretnir bws, enwau os
YSGOL TAN Y COED: Tachwedd gwelwch yn dda i Ann Hans ac
21ain daeth ymwelydd arbennig i Elisabeth Jones. Oymuna'r pwyllweld y plant i gyd, set Ueuco - gor ddiolch i bawb a getnogodd y
cymeriad a grewyd ar gy1er gwahanol weithgareddau drwy'r
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, flwyddyn hon. Diolchir hefyd i
Dyffryn Nantlle ac Arlon 1990. Yr gefnogwyr y Clwb Cant - ~e
oedd y plant wedi gwirioni hefo'r adnewyddir yr aelodaeth ym mrs
"Oylluan fawr annwyl" a'r tegan lonawr. £6 y flwyddyn neu SOc y
mis. Gobeithio yn cawn eich
anwes perffaith.
cefnogaeth unwaith yn rhagor yn
PWYLLGOR CRONFA
1989. Diolch yn fawr.
EISTEDDFOD VR URDD
LLONGYFARCHIADAU: Pob benDVFFRVN
dith i Carolyn Jones, 11 Bryn
NANTLLE AC ARFON 1990:
Tirion a ddathlodd ei phen-blwydd
Bydd y tegan maddal 'Lleuco' ar
yn 21ain yn ddiweddar. Ein dy~ugael gan aelodau'r pwyllgor am £5
niadau da i Nia ac Alun ar eu pnoyr un. (£2.50 o'r £5 l'r gronta leol).
das yn ddiweddar a chroeso
Cofiwch hefyd am y platiau £10 yr
iddynt i 'Alunia', 7 Bryn Eglwys.
un, a'r man bethau fel beiros, YSGOL SUL BOSRA: Cynhelir
chwalwr, logo-bug a sticeri ceir. gwasanaeth Nadolig, bore Sui,
Trwy
werthu
nwyddau'r
Rhagfyr 17 am 10 Y bore. Croeso
Eisteddfod. fe ddaw elw sylweddol
cynnes i bawb. Bydd yr Ysgol Sui
i'n
cronfa
ni
yma
ym
yn ail-ddechrau fore Sui, lonawr
Mhenisarwaun.
Sfeel.
TRIP I GAER: Diolchir i Margaret
EGLWYS
SANTES
HELEN:
Williams, Carrog am drafnu trip Cynhelir gwasanaeth Noswyl y
unwaith eto i Gaer. Roedd pawb Nadolig yn Eglwys Santes Helen
yn amtwg wadi mwynhau au am 11.30 p.m. Gweinyddir y
hunain ac wadi gwagio tipyn ar eu Cymun Bendigaid. Croeso cynnes
pocedi.
i bawb.
GWELLHAO: A ninnau ar droth- CINIO NADOLIG: Bu Clwb yr
wy'r Nadolig dymunwn adferiad
Heulwen a Chlwb y Merched am
iechyd buan i Pat Jones, Mrs ginio Nadolig yn Nhy Golchi, nos
Percy Williams a Mrs M Reas Fawrth, Tachwedd 29. Yr oedd
Thomas, wedi triruaeth yn yr ysby- pawb wedi mwynhau eu huanin yn
ty. Ac i chwithau sy'n teimlo'r osr- fawr a diolchir i Mrs Mary Davies
fel ac heb fod yn dda yn am wneud y trefniadu.
ddiweddar, brysiwch wella i gyd.
ADRAN BENTREF YR URDD: os
PROFEDIGAETH:
Cydymdeimlir
Fawrth, Tachwedd 2281n daeth
yn ddwys iawn a Mrs Williams a Mr Leslie Larsen atom. Roedd
Nansi, 15 Bryntirion, wedi colli wedi paratoi Cwis diddorol ar
perthynas a9Os. Ein cydymdeimgy1er y plant. Fe'u rhannwyd yn
lad hefyd
Mrs Irene Griffiths a'r ddau dim ac agos iawn oedd y
teulu (Bryntirion gynt) wedi colli marciau terfynnol. Diolchwyd iddo
brawd
yng
nghy1raith. gn Sioned Lewis.
Cydymdeimlir a Mr Tom Wyn Nos Fawrth, Tachwedd 29 danGriffiths a'r taulu all wedi colli goswyd sleidiau dlddorol gan Miss
cenfdar yn Llanrug.
Phyllis Ells am ei gwyliau yn yr
CYDYMDEIMLWN a Mrs Betty
Eidal. Diolchwyd iddi gan William
Evans, Llys y Gwynt, yn ai Lewis.
phrofadigaeth 0 golli ai brawd yng
Fe gynhelir parti Nadolig a disgo
yn Neuadd yr Eglwys am 6 o'r
Nghaer1yrddln.
Hafdyd fel yr oadd yr Eco'n mynd gloch n08 Lun, Rhagfyr 1989.
i'r Wasg clywsom y newydd trist Ail ddechreuir gweithgareddau'r
am farwolaeth Sandi Ifans, Ty tymor nesaf yn Ysgol Tan y Coed,
n08 Fawrth, lonawr 3ydd.
Newydd, Waun gynt wedi cystudd
YSGOL FEITHRIN: Byddwn yn
blin. Ein cydymdeilad dwysaf
Glyn aIr plant, Bethan, Catrin a ail-ddechrau yn Ysgol Tan y
COed, lonawr 3ydd am 10.00 a.m.
Dyfan.
Croeso cynnes i bawb ymuno a ni.
DYMUNIADAU DA: Pob dymunlNadollg
LlaW8n a
ad da i Gwenllian Parry, Tawelfa Dymunlr
sydd wedi mynd i Ffrainc i weithio Blwyddyn Newydd Dda I chwl'r
pentrefwyr 011.
tan yr Hat.

a
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Gao Mary Uoyd Williams, B.E.M.

Agor
Ffiniau'r

0 ennol
"
GWYL SANT TOMaS
Fel y gwyddom y mae Gwyl i bob Sant ond y fwyaf obooynt yw
Gwyl Tomos am ei bod yn digwydd ar Ragryr ~1 • y dydd byrrar
o'r nwyddyn. Ar 61 hwn bydd Y dydd yo dechrau ymestyo.
Ond sylwu mai byrhau a woa'r dydd am wythnos ar 61 yr unfed
ar hugain 0 Ragf'yr, yn enwedig yo y bore. Felly y mae pob troad y
rhod ers blynyddoedd, a pban fydd y dydd yn decbrau yroestyo, yo
y prynhawn y gwelwn ni hynny gyntaf

.Byddai gan yr hen Gymry enw
ar bob man o'r dydd a'r nos, er
enghraifft, plygain cyn i'r wawr
dorri, a thybir mai dyna'r amser y
ganed Crist Yr ydym yn gyCarwydd a'r gair 'plygain' ond nid
mor gyfarwydd a'r gair 'cyfnos'
neu 'cyCddydd' , sef 'twilight' .
Gelwir ef weithiau yo ddechreunos, sef rhwng dau olau, golau
haul a golau cannwyll. Hoffwn
ofyn a oes rhywun wedi clywed y
gait 'cyflyehwyr'
feI hen enw
Cymreig am cyfnos?
Y Saot Tomos
Pe byddai raid i chi 'ddcwis' un
o'r disgyblion fcl y mwyaf arbennig o'r deuddeg, pan un a dde-

byrraf yw'r fwyaf hysbys heb os!
Fe ddywedir Cod Tomos wedi bod
yn genhadwr yn yr Aifft, India ac
yn Ethiopia.

Rhoddlon Rhaglunlaeth
Y grlwn dl·(eth bob gronyn • a gawsom
Yn gyson trwy'r nwyddyn,
A mwyn fu'r mfJ I'r menyn
Y brau gaws, a'r bara gwyn.

J.RM.

Cerdyn Nadolig J.R.M.
Fel hyn yr anfonodd y diweddar J
R Morris, Bethel ar gerdyn
Nadolig lawer blwyddyn yn 01
bellach:
Os medrar godJ ymhen canrtr IrIJl,
Ac estyn wedyn ganrtr It ry oed;
Caf weld y byd I ddaw yn dedlrau deall
Stort y Gwr na wnaeth 0 pm erloed.
Ac am fy mod yn G)'mro rei fy nhadau
car ddarllen bob rhyw hanes yn

,y

laith,
A thebyg lawn, ddltgan megls hwythau
Yr O! fy hen Gymneg!
heb wylo
clIwalth.

wisech? Neu pa un yn eich bam
chwi
fyddai'n
haeddu'r
anrbydedd o'l alw'n sant a'i roi ar ,-----------------------ben y rhestr?
Tomos fuaswn i yn ddewis. Y
peth pwysicaf yo hanes Tomos
yw'r ffaith ei Cod yn anghredadun.
Ond mae Tomos wedi gwneud
mwy 0 les na neb arall i brofi
atgyfodiad Crist "Yr oedd y bedd
yn wag" meddi'r hanes. Daeth
Tomos a'r mater yn ffaith
anwadadwy.
Dyna paham y
rhown y flaenoriaeth i Tomos.
Mynnodd Tomos weld drosto ei
hun ei Cod yn wir.
Fe y dywedais mae Gwyl i bob
Sant, ond Gwyl Tomos ar y dydd

c

J.RM.

Collo AweD Mona
Dy g.rlld oedd dy goron • dlunlalst
Delyneg y galon,
Ar y maes bydd dagrau M6n
Ar ruddlau y Derwyddon.
Cernalst yn hedd y cyfnos - y dlwedd
I)jwewyr yn alOS,
Ond 'roedd er yn nef y nos
A'I wfn dlrlon yn d'aros.
A daeth yn 61 dy 1010 • d.eth gorl'rwys
A daeth gorl'ren wylo,
Er y gralth t« fydd Pr Iro
L.wenydd yr alluno.
Dilys Cadwa/adr.

S YSGRIFENNU
~j

t:
,

.:

~

NADOUG 1988
Carolau, a chardiau ac add urn mor dlws,
A Nadolig mor agos, ar riniog y drws;
Mae 'na rai sydd yn lIawen, ac eraill yn drist
Wnh ddathlu achlysur pen-blwydd lesu Grist.
Mae 'na rywbeth personol, itr rhai trist au gwedd,
Wedi colli rhai annwyl, sy'n cysgu'n y bedd;
Fy hunan, 'rwy'n lIawen wrth baratoi am y wledd,
Wrth ddewis anrhegion, a dathlu mewn hedd.
Hen flwyddyn go filain a rygnodd i ben
Gwell peidio s6n amdani, wrth dynnu y lien;
Dim ots am bensiynwyr, na streie hogiau'r postt
Mae'n rhaid cael toriadau, beth bynnag fo'r gostll
Cofia'r anghenus, a'r du lIiw el groen,
'Rwy'n gweld yn ei Iygaid, ei newyn a'i boen;
Ei ddagrau'n y tywod yn lIenwi fy sgrin,
Cofia amdano wrth flasu dy win.
Anfonaf fy nages i bawb drwy y byd,
Tywysog Tangnefedd yw'r lesu 0 hyd;
Ynghanol y bwrlwm, ond ydyw hi'n rhwydd
Anghofio bod lesu yn dathlu'j ben-blwyddl

John V Morris
Rhianfa, D9inio/9n.

FFENESTRI UPVC DRYSAU

MEWN GWYN NEU MAHOGANI
72"
••

N

'It

•

£330

£240

•N
'It

Esiampl 0 bris a gosod
Crefftwyr profiadol yn eu gosod
Ffoniwch am bris i

J. R. PRITCHARD,14 Glanrafon, Bont newydd
FfOn: Caernarfon 3507 (dydd neu gyda'r nos)
Croesawn ymholiadau gan fasnachwyr

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb

dd geiriau
~
ysgrifennu
stonau, barddoniaeth neu sgript ar
gyfcr drama fer.
Roedd pawb yn eytuno rod PIas
Menai yn lie ardderchog i gynna1
cwrs, gyda'r myfyrwyr anabl yn
gwcrthfarwrogi'r
adeilad
ac
adnoddau'r ganolfan.
Roedd cyfle ar y bore Sadwrn i
ymweld a lleoedd 11001diddorol
megis Castell Caemarfon, Gorsaf
Dinorwig, Pwll Copr Sygun a
Phlas Menai wrth gwrs. Er nad
ocdd y tywydd yn hynaws iawn eotiau glaw, esgidiau trymion ac
ymbarel oedd y drefn - daeth
pawb yn 61 yn y prynhawn wedi
cael symbyliad i 'sgrifennu am eu
proftadau newydd.
Gwaith hawdd oedd golygu'r
gwaith ar gyfrifIadur, a gydag
."".~."".JI'I.,."..",.JI'I.~
~~;ciIr.;.u:~~~~
ysuuell yn llawn ohonynt, roedd
hi'n bosib cael congl ddistaw j
weithio neu gydweilhio gyda
I drin a thrwsio
ffrind. Sefydlwyd awyrgylch anfpob math 0
furfiol l1e'r oedd cyfle i bawb
ymlacio, meddwl a gweithio'n
beiriannau gwn'io
gated i wella'r 'sgrifennu.
Cafwyd perfformiad fin nos
Sadwm a sgetsus doniol ac erbyn
diwedd y pen-wythnos roedd y
grwp wedi ymdoddi'n dda. gan ei
40 Stryd Fawr
wneud yn bosib iddynt rannu eo
gwaith trwy ei ddarllen, neu ddarPORTHAETHWY
lIen gwaith 'sgrifenedig rhwyun
Cynhaliwyd cwrs ysgrifcnnu ym
Mhlas Menai, Caemarfon 0 nos
Wener, 7 Hydref hyd al bnawn
dydd Suit 9 Hydrcf ar gyfcr
myfyrwyr Gwynedd a Chlwyd fcl
chan 0 Broject Ysgrifennu at
gyfer Oedolion a noddwyd gan yr
Uned Llythrennedd Oedolion a
Chyd-Bwytlgor Addysg Cymru.
Daeth myfyrwyr a thiwtoriaid
a'r ddwy Sir at ei gilydd am y
pen-wythnos
i ysgrifennu'n
greadigol. 35 0 bobl yn cyd-fyw;
23 ohonynt yn fyfyrwyr a'r gweddill yn diwtoriaid, yno i annog y
myfyrwyr ac i'w ealonnogi, rei eu
bod yn cael boddhad 0 ysgrifennu
a h-yder yn y gwaith. Roedd cyfle
iddynt gael y profIad 0 weithio
gyda grwp a gweithio ar brosesy-

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE
Fton: (93) 714043

neu
Caernarfon 4520
Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda

arall.
Rhoddwyd hyder mawr i rai
oedd yn araf gyda'u hysgrifennu
a'r hyder i eraill fynd gam ymheltach
trwy
sefydlu
grwpiau
ysgrifennu eu hunain. Cafodd
pawb foddhad mawr yn ystod y
pcn-wythnos.
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Gohebydd: lola Sellers, 13 Bro
Elldlr (Ff6n: 871 0430).
DIOlCH:
Dymuna
Beth Jones
(Nyrs) ddiolch 0 glon i'r meddygon
teulu, ei chydweithwyr a'i ffrindiau
i gyd am bob caredlgrwydd tra bu i
mewn yn Ysbyty Gwynedd, ac
adref.
PLANT MEWN ANGEN: Dymuna
Genod y Clinic a'u ffrindiau ddiolch i bawb am eu cefnogaeth
hael tuag at Gronfa Plant Mewn
Angen pryd y casglwyd £682.
Diolchiadau
arbennig
i Mr
Dafydd Price, 'Padarn Cabs' am
eu eludo 0 gwmpas yn rhad ac am
ddim.
Enillwyr y raftl oedd: Tedi Ber
mawr: Mr D Hughes, Thomas St;
Tedi Ber bach: Myfanwy, c/o Plas
Pen Gwaith; Potel 0 win: Idwal
Williams, Llanrug: lliain molchi:
Dorothy Williams, High St; Tocyn
Anrheg MIS: Martha Hughes,
Maes Padarn; Hamper 8wyd:
Edryd Sharp.
PRYDAU PAROD: Y mae angen
Trefnydd Prydau Parod (Meals on
Wheels Organiser) yn Llanberis.
Os oes rhywun yn barod i helpu,
cysyltter a Chaernarfon 4414 am
fwy 0 fanylion cyn diwedd y flwyddyn.
DIOlCH: Dymuna Nia a Sian
Gwyn Griffiths, 52 061 Elidir, ddiolch 0 galon i bawb am y lIu cardiau ac anrhegion a gawsant ar
achlysur eu pen-blwydd yn ddeunawoed.
PAIODAS: Dydd Sadwrn, Hydref
15fed yn Eglwys Sant Padarn,
llanberis, priodwyd Elwyn Davies,
mab Mrs Myfanwy Davies a'r
diweddar Owen Davies, Stryd yr
Wyddfa, a Sandra Jane Foulkes,
merch Miss Sheila Foulkes, 9 061
Elidlr, Llanberis.
Gwasanaethwyd gan y Rheithor,
y Parchedig G Hawkins. Y gwas
oedd Islwyn Owen. Y morynion
oedd Katherine Hewitt a Janet
Foulkes. Cafwyd y wledd briodas
yng
Ngwesty
Dolbadarn,
llanberis. Bydd y par priod yn
ymgartrefu yn Bryn Tirion, Lon Ty
Du, llanberis.
DIOLCH: Dymuna Sandra ac
Elwyn Davies, ddiolch yn fawr
iawn j'w rhieni, teulu, ffrindiau a
chymdogion am yr holl gardiau ac
anrhegion a dderbyniwyd ganddynt ar achlysur eu priodas yn ddiweddar.
GWELLHAD
BUAN:
Dymunir
gwellhad bUan i'r rhai canlynol ac
hefyd i bawb arall sydd heb fod yn
dda yn ddiweddar;
Yvonne Hughes, Stryd Goodman
sydd yn yr ysbyty yn lerpwl;
Thomas Owain Thomas, Maes
Padarn;
Mr Twm Parry. Stryd Yankee wedi
dychwelyd i'r ysbyty;
Mr Reg Hughes, Maes Padarn yn
yr ysbyty.
CYDYMDEIMlWN a Mr Dafydd
Roberts, Maes Padarn a'r teulu 011
yn eu protedigaeth 0 golli chwaer
yng Nghwm y Gio.
DIOLCH: Dymuna Terence a
Denise, Llain Wen ddiolch i'w
teulu, ftrindlau a chymdogion am y
cardiau a'r anrehgion a dderbyniwyd ganddynt.
BEDYDDto:
Dydd Sui, Hydraf
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30ain yn Eglwys St Padarn, bedyddiwyd mab bach Pauline a Keith
Roberts, Dol Elidir, Llanberis;
Dydd Sui, Taehwedd 20 yng
Nghapel Coch bedyddiwyd Gavin,
mab bach Iona a Gwyn Owen,
Maes Padarn;
Hefyd, Daniel, mab bach Maxine
ac Alwyn Robets, Stryd Fawr;
Dyma'r ddau fabi eyntaf i'r Parch
John Pritchard fedyddio er pan yr
ordeiniwyd ef yn weinidog yng
Nghapel Coch, llanberis.
Dydd
Sui, Ahagfyr 4ydd
yn
Eglwys St Padarn, bedyddiwyd
Sarah, merch tach Jane a Garri,
Stryd Turner.
Dyma lun Colin Wyn Rob9rts,
mab Alan a Christine, Llainw9n,
wedi ei fedyddio yn Eglwys
Llanberis, Hydref 30fed, yn y
wisg a fu yn y teutu ers pedair
cenhedlaeth. Fe'i defnyddiwyd yn
gyntaf i fedyddio John Rob9rts,
Caerfran yn 1891.

CROESO: Croesawn y Parch
John Pritchard
a'r teulu fel
gweinidog ar Capel Coch. Hogyn
o'r pentref yw John, sef mab Mr a
Mrs Myrddin Pritchard, Central
Garage. Ein dymuniadau gorau i
chwi a gobeithio y byddwch yn
hapus yn ein plith.
BRIGaD
AMBIWLANS
SANT
lOAN: Yn ddifwriad, gadawyd
allan enwau Mrs 0 Kisalu a Mrs E
Nesbett o'r rhai a fu'n casglu 0 dy
i dy. Y cyfanswm oedd £26.66.
Dymuna'r ysgrifenyddes ymddihauro am hyn.
GAIA GAN Y GOHEBYDD: Carwn
dynnu eich sylw mai ar brynhawn
Mawrth ae nld yn y nos mae y
newyddion yn mynd i mewn itr
Eco, fely os oes modd, carwn gael
y newyddion i mewn erbyn nos
Lun, i wneud yn saff ei fod yn rhityn y mis hwnnw. Diolch yn fawr.
Dymunaf Nadolig llawen i ddarllenwyr yr Eeo a phentrefwyr
Llanberis a diolch am eich cefnogaeth ac am fod yn amyneddgar
mi os oedd gwall mawn ambell
newyddion.
DYWEDDIAD: Llongyfarchiadau i
Menai Jones, 061 Elidir a Neil
Jarvis, Tenby ar achlysur eu
dyweddiad.
DYMUNA
Iorwen ddiolch i'w
theulu a'i ffrlndiau am y cardiau a'r
anrhegion a dderbyniodd ar ei
phen-blwydd yn un ar hugain oed.
DYMUNA Mrs Betty Parry. lola,
lorwen a'r teulu fynegi eu diolch

a

diffuant
am bob arwydd 0
gydymdeimlad a hwy yn eu
profedigaeth 0 gollj priod a thad
annwyl, sef Mr Morris Parry,
Bontnewydd
(gynt
0
Stryd
Newton). Diolch hefyd am y cyfraniadau a dderbyniwyd at Offer
Calon Ambiwlans.
SEFYDllAD
Y
MERCHED:
Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol yn
y Ganotfan ar Dachwedd 24, dan
arweiniad Mrs Hannah Jones.
Darllenwyd y cofnodion a'u harwyddo ac hefyd y lIythyr misol.
Dymunwyd gwellhad buan i Mrs
Lizzie Jones, Mrs M E Owen a
Mrs A B Jones. Darllenwyd yr
Adroddiad
Blynyddol
gan yr
ysgrifenyddes ac adroddiad o'r
cyfrifion gan y Trysorydd.
Croesawyd Mrs Mair H Roberts,
VCO 0 Benrhosgarnedd, Mrs Eira
Crocombe 0 Landegai a Mrs Pat
Jones 0 Frynrefail i arolygu y
gwaith 0 ethol swyddogion a
phwyllgor ar gyfer 1988-89.
Dyma ganlyniad yr etholiad:
Llywydd: Mrs Hannah Jones; IsLywydd:
Mrs
Jan
Davies;
Ysgrifenyddes: Mrs Helen Morris;
Trysoryddes: Mrs Glenys Jones;
Tretnydd y tripiau: Mrs Dwynwen
Roberts; Slaradwyr bob mis: Mrs
Katie Williams.
Pwyllgor: Mrs Jan Davies, Mrs
Jean Elis, Mrs Arvonia Evans, Mrs
Betty Humphreys, Mrs Eluned Mai
Jones, Mrs Glenys Jones, Mrs
Hannah Jones, Mrs Jane Jones,
Mrs Helen Morris, Mrs Dilys
Phillips, Mrs Dwynwen Roberts
Mrs Katie Williams.
Y gwestwragedd oedd Mrs Betty
Humphreys, Mrs Jean Elis a Mrs
M E Owen. Diolehwyd i Mrs
Roberts a'r ddwy chwaer, hefyd i'r
gwestwragedd gan Mrs Katie
Williams a Mrs Dwynwen Roberts.
Enillwyd y raftI gan Mrs Hannah
Jones.
DIOlCH:
Dymuna Mrs Ellen
Jones, Sydney, Awstralia ddiolch
o galon i'w theulu a ffrindiau yn
ardal yr Eco am y croeso ardderchog a gafodd gan bawb tra bu yn
aros yn Llanberis. Dioleh yn fawr
•
lawn.
DIOlCHGARWCH: Yn wahanol itr
arfer eleni fe ddechrauodd dathlu
yr
Wyl
Ddiolchgarwch
yng
Nghapel Coch, fel lIawer man

arall,
ar
y
SuI.
Cafwyd
gwasanaeth graenus a benditihiol
gan blant yr Ysgol SuI. Y plant ar
eu gorau, fel pob amser, yn darlien, gweddio a ehanu. Dyledus
ydym
i Mrs Eryl Jones, Mrs
Eiddwen Thomas a'r Mri Idwal LI
Aoberts a Gareth Jones am eu lIafur di-flino gyda'r plant. Trefnwyd
dau gyfarfod gweddi ddydd llun:
cyfarfod y prynhawn am ddau, a
chymerwyd rhan gan Mrs Gwynfor
Williams a'r Mri Huw P Pritchard a
T H Jones. Cymerwyd rhan yn yr
hwyr gan y Mri John H Hughes,
Cledwyn Parry ac Alwyn Owen.
Cafwyd cynulliad da ym mhob
gwasanaeth a thejmlwyd ei bod yn
werth cadw y Llun fel diwrnod
arbennig.
DllCOH: Dymuna Mr T H Jones,
Raitt Goch ddiolch yn fawr iawn j
athrawon, cyn-ddisgyblion a disgyblion presennol yr Ysgol Sui am
y rhodd hardd a dderbyniodd yng
ngwasanaeth y plant ddydd Sui
Diolcbqarwch. Diolch yn fawr
•
lawn.
FFAIR
NADOlIG:
Cynhaliwyd
Ffair Nadolig Iwyddiannus iawn yn
festri Capel Coch brynhawn dydd
Gwener, Tachwedd 25. Gwnaed
elw 0 £831.35 tuag at gronfa Clwb
yr Henoed. Diolch i bawb a weithioddd mor ddiwyd i sicrhau
IIwyddiant y ffair ac i bobl yr ardal
am eu cefnogaeth hael i'r achos
teilwng hwn.
Enillwyd gwobrau raftI gan: Paul
Rawlinson, Penygroes; Eleri Ellis,
Caernarfon; Rhiannon, Llanrug;
Gwenllian Jones, Tai Eryri; Ken
Hughes, Caernarfon; Deryl, Siop
Goed; Idwal Thomas, Dolwerdd;
Dilys Phillips, 9 Coed y Glyn;
Lowri Thomas, 13 Ty Du Road; E
Phillips, Manweb; Gwynfor Jones,
7 Snowdon Street; Helen Parry,
15 Turner Street; Nettie Williams,
Newton Street.
YSGOL DOlBADARN: Treuliodd
yr
arlunydd
enwog,
David
Carpanini ddiwmod yn Ysgol
Dolbadarn
yn
gweithio
gyda
phlant dosbarth Mrs Pierce.
FFAIR NADOLIG:
Cynhaliwyd
Ffair
Nadolig,
Cymdeithas
Ffrindiau Ysgol Oolbadam, nos
Wener, 2i1Rhagfyr. Gwnaed elw 0
£900. Dymuna aelodau'r pwyllgor
ddiolch i bawb am au cefnogaeth.

DAVID CARPANINI YN YR YSGOL

LLEUCO
IONAWR 1989
1. Sui: BlWyddyn Newydd Oda i Bawb
2. Mawrth: YR ARDAL: Clwb Ffermwyr
leuainc yn Neuadd Bethel. 8.00
4. Mercher: LLANRUG: Cymdeithas
Lenyddol Capel Mawr - Cyfarfod
Gweddi.
6. Gwener: YR ARDAL: Clwb Eryri
yng Ngwesty Gwynedd, Uanberis.
Anerchiad gan Cledwyn Williams.
DEINIOLEN: Bingo yn Ystafell yr
Band. 8.00
LLANBERIS: Te yr Henoed.
8. Sui: LLANRUG: Capel Mawwr,
Ysgol Sui yn ail ddechrau.
9. Llun: WAUNFAWR: Y Gymdeithas
Lenyddol yn y Ganolfan. 7.30.
'Enwau Ueoedd' gan yr Athro Bedwyr
Lewis Jones.
10. Mawrth: LLANRUG: Merched y
Wawr. Sgwrs gan Annie Jones o'r
Ganolfan Gancr. 7.30
CWMYGLO: Undeb y Mamau yn y
Ganolfan. 7.00.
DEINIOLEN: Clwb Elidir.
11. Mercher:
CWMYGLO: Gyrfa
Chwist yn y Ganolfan. 7.15.
13. Gwenar: DEINIOLEN: Bingo yn
Ystafell y Band. 8.00.
18. Mercher: LLANRUG: Plaid Cymru
- Noson Gemau i'r Teulu. Plant ac
Oedolion.
LLANRUG:
Capel
Mawr.
Y
Gymdeithas Lenyddol - Noson 0
Adloniant gan Bartl'r Wygir, Cemaes.
20. Gwener: DEINIOLEN: Bingo yn
Ystafell y Band. 8.00.
LLANBERIS: Te yr Henoed.
DEINIO
LEN:
Cyngerdd
yng
nghapel
Ebeneser. 7.30.
25. Marcher:
CWMYGLO: Gyrfa
Chwist yn y Ganolfan. 7.15.

LLEUCO YN YSGOLION Y FRO

• neu EISTEDDFOD YR
URDD DYFFRYN
NANTLLE AC ARFON
Efa11ai i rai ohonoch weld LLEUCO ar y rhaglen HEL STRAEON
rhyw fythefnos yn 01. Mascot
Eisteddfod yr Urdd DyCfryn
Nantlle ac Arfon 1990 yw LLEUCO. Cynlluniwyd y dylluan gan
Angharad Tomos a chyn bo hir fe
gyhoeddir llyfr gan Angharad yn
son am hclyntion LLEUCO.
Ar hyn 0 bryd mae LLEUCO yn
brysur iawn yn mynd ar daith 0
amgylch ysgolion y dalgylch. Os
ydych chi eisiau tegan meddal
LLEUCO
cysylltwch
a'ch
Pwyllgor Apel Lleol. £5 yw'r pris
ac mae rhan 0 elw'r gwerthiant yn
mynd i chwyddo cronfa lcol eich
pentref.
Dyma anrheg addas iawn i 'w roi
yn yr hen hosan 'na. Brysiwch prynwch un rwan cyn i'r stoe
redeg allan.
Cofi wch hefyd fod modd prynu
platiau'r
Eisteddfod
drwy'r
Pwyllgor
Lleol.
Gwaith
W
Selwyn Jones 0 Gaemarfon yw'r
darluniau ar y platiau; ceir dwy
olygfa o'r Wyddfa - un 0
Ddyffryn Nantlle a'r l1a11 0
Ddyffryn Peris. Pris y platiau yw
£20 y par neu £10 }7 un. Eto
dyma ffordd arddcrchog 0 gefnogi
eich
Pwyllgor
Apet
Lleol.
Prynwch blatiau yn anrhcgion
Nadolig!

SAM TAN - LLUN I'W LIWIO

Uyfrau sydd yn mynd fel tttemi« y dyddiau yma yw hanesion Sam Tan.
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RAS HWYL - i Redwyr a Cherddwyr
Eleni

ANRHEGION
Naws y Nadolig sydd i'r rhifyn hwn o'r Eco, ac mae'n bleser cael adrodd
ar y dudalen 01 fod rhai o'n timau pel-droad hefyd wadi derbyn anrhe•
glon.
Fe gyflwynodd Mr Bryn Vaughan Williams y Grugan, Llanrug beldroed i dim dan 16 oed y pentref. Mae 'Taft' yn aelod gweithgar ar
bwyllgor y clwb ac fe'i gwelir yn y lIun isod yn cyflwyno'r bel i reolwr y
tim, Mr G P Jones.

eto mae Clwb Rhedwyr
Eryri yn trefnu Ras Hwyl 0
amgylch Llyn Padam. Mae'r
achlysur hwn yn boblogaidd iawn
bellach, gyda chyrnaint
200 0
redwyr a'u teuluoedd yn troedio'r
llwybrau drwy'r Allt Wen i'r
Fachwen, i lawr y ffordd i Ben
Llyn, ac yn 01 i Lanberis ar hyd
hen drac y rheilffyrdd.
Byd y ras eleni yn cychwyn 0
Westy'r Victoria am 11.00 a.m.
ddydd SuI, Rhagfyr 18fed. Y pris
i bob cystadleuydd fydd £2 i
oedolion a £1 i rai dan 16 oed.
Caiff pawb dystysgrif ar ddiwedd
y ras, a chaw! a rnins pei yn y
gwesty. Bydd cyfle hefyd i ennill
nifcr 0 wobrwyon mewn raffl
enfawr. Un o'r cystadJeuthau
mwyaf poblogaidd bob blwyddyn
yw dyfalu amser Sion Com i
rcdeg y ras! Bydd, fe fydd Sion
Com yn rhedeg neu gerdded, a'[
un sy'n dyfalu ei amser dros y
daith 0 5 milltir a hanner fydd yn
ennill twrci.
Mae'r ras yn agored i unrhyw
un, ac nid oes raid bod yn aelod 0
Glwb Rhedwyr Eryri. Yn wir, nid
oes raid i unrhyw un geisio
rhedeg hyd yn oed!

a

amlwg unwaith eto ar ddiwedd
mis Tachwedd, pryd y cynhaliwyd
Pencampwriaethau Traws Gwlad
Gwynedd ar gaeau Nantporth,
Bangor. Roedd y rasus trawsgwlad byn wedi eu cyfyngu i redwyr yn byw 0 fewn sir Gwynedd .
Yn adran yr ieuencud, Clwb
Rbedwyr Cybi 0 Fon aeth a'r [han
fwyaf o'r gwobrau, ond Colin
Jones 0 Bontrug, ac 0 Glwb
Rhcdwyr Eryri yw Pcncampwr
Gwynedd i fechgyn dan 15 oed.
Yn y gystadleuaeth i enethod,
daeth Caroline yn 3ydd yo ei ras
hithau.
Yn adran y dynion hyn (dros 40
oed) daeth Dafydd Whiteside
Thomas 0 Lanrug ac 0 Glwb
Rhcdwyr Eryri yn 3ydd.
Gao fod Cynghrair
Traws
Gwlad Gwynedd wedi ei sefydlu
y gaeaf hwn, mae gobaith y daw
Thai o'r gwobrau 0 leiaf i fro'r
Eco. Mae un ras wedi ei chynnal
eisoes ar gaeau Trcborth, Bangor.
Bydd yr ail wedi ei chynnal yn
Llanfairfechan erbyn i'r rhifyn
hwn ddod o'r Wasg. Yn ystod
Ionawr, bydd y Gynghrair yn
croesi'r dwr i Gaergybi, ac yna'n
01 i Nantporth, Bangor, tis
Chwefror. Mae pob rhcdwr yn
ennill marciau am ei safle yn
ystod pob un o'r rasus hyn. Yr un
gyda'r mwyaf 0 farciau ar ddiwedd y tymor fydd pencampwr y
Gynghrair.

Fe brynodd Mr W J Griffith set 0
ddillad i dim Bryn Moelyn, sef
hogiau dan 11 oed, Llanrug. Nid
yw'r rhain yn rhan 0 glwb peldroed swyddogol y pentref ac y
mae hanes digon diddorol i sefydlu'r tim.
Ian Evans, disgybl 6ed dosbarth
RHEDEG TRAWS GWLAD
yn Ysgol Brynrafail sy'n rhadag y
Yn y rhifyn diwethaf 0'[ "Eeo"
tim, ac fe'i gwalir lsod yn derbyn y
rhoddwyd sylw i'r brawd a
rhodd 0 grysau gan Mr W J
chwaer 0 Bontrug - Colin a
Griffiths.
Caroline Jones. Daethant i'r
D~s fi~edd yr hat eleni ~edd yr hogiau w~i rhannu eu hunain yn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A
ddau dim, set Bryn Moelyn a Minftordd, ac o'r saith gem a chwaraewyd
rhyngddynt roedd tair wedi eu hennill, tair wedi eu colli ac un yn gyfartal. Yna fa benderfynodd Bryn Moelyn ymeldu eu gorwelion a threfnwyd
Bachgen deunaw oed a chyn
gemau yn erbyn Penisarwaun, Y Waunfawr a Bontnewydd i enwi ond ddisgybl 0 Ysgol Glan y Mor,
rhai o'r gwrthwynebwyr. Nhw hefyd oedd yn fuddugol yng nghys- Pwllheli yw James McGurty, ag
tadleuaeth cwpan ATS fel yr adroddwyd eisoes yn yr Eco.
sy'n awr yn dilyn owrs 'Recreation
Mae holl aelodau'r tim yn ddsigyblion yn Ysgol Gynradd Llanrug, set and
Leisure'
yng
Ngholeg
Ryan Kift, Matthew Williams, Dylan Williams, Alan Parry, Gareth Parry, Technegol Bangor. Pel-droediwr
Gareth Wyn, Eifion Jones, Aaron Jones, Carwyn Lloyd (capten), Dilwyn a'r gallu ganddo i chwarae mewn
Jones, Dylan Yandell, Daniel Parry, Kenny Griffiths ac Owain Lloyd. niter 0 safleoedd ond fel
Mae Kenny Griffiths wadi sgorio 24 0 goliau yn ystod y tymor a Dylan chwaraewr canol cae y mae wedi
Yandell 26, gan gynnwys 2 yn erbyn Ysgol y Gelli mewn buddugoliaeth ei ddewis i dim cenedlaethol ysgo04 gol i 3 Y Sadwrn diwethaf.
lion a cholegau Cymru. Cafodd ei
ddewis wedi iddo gynrychioli
Gwynedd yn erbyn Clwyd, ac
wedyn Gogledd Cymru yn erbyn y
Canolbarth a'r De. Bu yng
Nghanolfan
Chwaraeon
Cenedlaethol Cymru yr wythnos
diwethaf yn hyfforddi efo'r tim
cenedlaethol. Mae hefyd wedi ei
ddewis i gynrychioli tim leuenctid
Gogledd Cymru wedi iddo sgorio
5
gol
yn
y
trelal
ym
Mhenmaenmawr yn ddiweddar.
Mae'n chwarae i dim eyntaf
Llanrug ar hyn 0 bryd, ac mae Byddai yntau wrth ei fodd pe bai'n
niter 0 glybiau proffasiynnol yn gallu annil ei fywoliaeth o'r gem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
dangos d~do~eb mawr ynddo. Poblwc~do.
Llongyfarchiadau i Michael Wroa
o'r Waunfawr. dysgybl 6ed dosbarth yn ysgol 8rynrefail ar ennill
Yn erbyn Caergybi (oddi cartref)
Dosb 2, cyfartal 2-2
cystadleuaeth
Slalom
Dosb 1, colli 3-2
Dosb 3, colli 5-3
Pencampwriaethau Sg'io Ysgolion
Prydain yn Llandudno yn ystod y
Roedd Gavin Allen (Deiniolen), Aled Roberts (Llanrug), Raphael
•
mrs.
Ginsberg (Bethel) a Simon Murphy (Ceunant) yn aelodau 0 garlan pelRoedd 150 0 fechgyn yn eystaddroed dan 13eg Ysgolion Arlon a fu'n chwarae yn erbyn Ysgolion Mon
lu ac roedd amser Michael, sef
ac Ysgolion Aberconwy. Yn y gem gyntaf yn erbyn Ysgolion Mon fe
ychydig lIai na 17 eiliad dros y
enillodd Arlon 10-2 ac fa sgoriodd Gavin a Simon ddwy g61yr un. Yn y
cwrs 300 medr yn fwy nag eiliad
gem yn erbyn Ysgolion Aberconwy, fa ychwanegwyd Andrew Gardiner
yn gyflymach nag amser yr un a
(Becws Bryngwyn) i'r garfan ac fa gafodd gem eitha da pan ddaeth
ddaeth yn ail iddo.
ymlaen yn yr all hannar.
Ei uchelgais ballach yw cael ei
Fe enillodd bachgyn Arlon 6-3, ac fe sgoriodd Gavin Allen dair gol.
ddewis fel y Cymro cyntaf i gynryMae Jo Hughes (Llanberis) ac Aled Griffiths (Bethel) wedi eu dewis i
chwarae yn y treial terfynol ar y Traath ym Mhorthmadog ar y 13ag 0
chioli
Prydain
yng
ngemau
Olympaidd y gaeaf. Pob Iwc iddo.
Ragfyr i ddewis tim dan 149g Ysgolion Gwynedd.
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