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RY BRI
Perfformiad Unigol Gorau gan Dylan
Dylan Cole Jones, aelod 0 Seindorf'Deiniolen a enillodd y brif
wobr yng Nghystadleuthau Bandiau Pres Gogledd Cymru
ddechrau'z mis hwn. Daeth SeindorfDeinioleo yn fuddugol
yo Adran B a hawlio Pencampwriaeth Gogledd Cymru am
1990.

Dylan aeth a'r wobr am y perffcrrrrlad unigol gorau yo yr
hoU gystadleuaeth, a hynny ar yr IwfToniwm, a thros ugain
o fandiau'o cystadlu.
Dyma ddiwedd blwyddyn Iwyddiannus iawn i fand y pentref
yo dilyo eu perfforrniadau clodwiw eraill mewn amryw
gystadleuthau. Boed i Dylan a'r Seindorfyr un llwyddiant yn
ystod 1990 hefyd.

Gwobr y 'Blues and Royals' i Gwyn
Ar ddechrau'r tlwyddyn hon, ymunodd Gwyn B. Thomas 0
Bontrug ag Ysgol Gerddoriaeth y Fyddin yn Purbright. Bu'n
aelod selog 0 Fand Ieuenctid Uanrug ac o'r Band HYn, gao Dylan Cole Jones gyda', Iwffoniwm e'r ttvseu'n sg/einio yn y cetndir.
chwarae'r Tenor Horn. Mae ....------------------------------------beUach yn aelod o'r 'Household Cavalry Blues and
Royals', a bydd yn aros yn
Purbright
hyd fis Mawrth
Y mac Mr Thomas yn gyn-ddis1990.
gybl
0
Ysgol
Gynradd
Penisarwaun, Ile yr oedd ei dad
yn Brifathro, yna i hen Ysgol
Ramadeg Brynrefail a Cholcg yr
Iesu, Rhydychen. Bu'n athro am
•
gyfnod yn Harlech, BrynrefaiJ ac
yn Llundain, yna cacl ei benodi' n
ddarliLhydd yn adran addysg
Coleg Cyncoed. Caerdydd cyn
cael ei benodi'n brifathro Ysgol
Brynrefail yn 1973.
Rhinwedd brin mewn prifathrawon yw agosatrwydd, ond bu Mr
Thomas dros y blynyddocdd yn
berson y gaJlai unrhyw athro, disgybl neu riant fod yn sicr 0 wranYn ystod mnis Rhagfyr cleni,
dawiad bonheddig a theg, ac y
gwobrwywyd Gwyn ohcrwydd ei
mae llawer un wcdi profi o'i
allu cerddorol
yn ystod y
gyrnwynasgarwch cyhocddus ac
t1wyddyn. Y Corn Ffrcngig yw ei
yn y dirgel yn amI. Nid dyn
offcryn crbyn hyn, ac ef enillodd
swyddfa pcll, ocr a ffurfiol rno
y wobr an) y chwaraewr a wnaeth
Elfyn, os byddai angen plygu rhcy cynnydd gorau yn ei aciran.
olau biwrocrataidd, ni fyddai
Mewn scremoni arbennig yn yr
hynny'n rhwystr iddo llc rocdd
Ysgol Gerddoriaeth, cyflwynwyd
perthynas a phersonau yo y
Gwyn a chyfrol hardd 0 'Eiriadur
cwestiwn! !
Cerddoriaeth', Dyrnunwn bob
Mcddyliwr ac addysgwr proffellwyddiant
iddo gyda'i yrfa
siynol [u dros y blynyddocdd. yn
gerddorol
yn y dyfodol.
disgwyl yr un proffesiynoldeb gan
ei gyd-weithwyr a phob amscr yn
barod i gydnabod nodweddion
RfiOlvcfi
gorau pob athro.
Mae, ac fe fydd, yn gwmniwr
GaCen.i9
diddan 0 fewn a'r tu allan i'r
r
l'J r ~CO
•••
ysgol, bob amser yn barod am
Rhowdi deli. amser
Ar ddiwedd y tymor bwn bydd Mr Elfyn Thomas yo ymddeol 0 ddadl athronyddol ncu am stori
i fOd yn
rod yo brifathro ar Ysgol Brynrefail wedi bod yn y swydd am un ddifyr, ac yn sicr fe deirnlwn
gelled ar ci 01 yn yr ysgol.
mlynedd ar bymtheg. Yn sicr bydd celled enfawr ar ei 01 ymhlith
Drefnydd P~9U.
M.W] A.P.
athrawon, disgyblion a rhieni.
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Argraffwyd gsn Wesg Gwynedd
Cibyn, Csemsrton.
Cyhoeddwyd (lydll cbvmorth
CymdeithBs Gelfyddyd8u
GogJedd Cvmru.

SWYDDOGION A GOHEBWYR
GOlYGYDD NEWYDDION
CYFFREDINOL:
Twrog
Jones,
Pros
Kairon,
Glanffynnon, Llanrug (C'fon 4051)
GOLYGYDD ERTHYGLAU:
Dafydd Whiteside Thomas, Bron-yNant, Pontrhythallt. Llanrug (C'ton
3515)
GOLYGYDD NEWYDDION
PENTREFI:
Nant Roberts, Arwel, Pontrhythallt
(870760)
GOLYGYOD CHWARAEON:
Datydd Evans, Sycharth, Penisarwaun
(Llanbens 872407)
ECO'R IFANC:
Mrs Nan Humphreys, Pant 8ryngwyn,
Tanycoed (C'fon 5668)
DYDDIADUR Y MIS:
Mrs Olwen Llywelyn, Pant Alon Bach.
Llanrug (Waunfawr 200)
FFOTOGRAFFWYR:
Gwyndaf Jones, 60 GlanHynnon,
Llanrug (C'ton 4669)
Gwyndaf Hughes, GJasgoed, Llanrug
(C'ton 77263)
TREFNYOO HYSBYSEBION:
John Roberts, Bedw Gwynion, Llanrug
(C'ron 5605)
TREFNVDD GWERTHIANT:
Arwyn Roberts. Halla, Ffordd yr Orsat,
Llanrug (C'fon 5510)
TREFNYOO ARIANNOL:
Goronwy Hughes, Eithinog, 14 Afon
Rhos, Uanrug (C'ton 4839)
TREFNYOO GWERTHIANT POST:
Mrs E Whiteside Thomas, Dolwar,
Llanrug (C'fon 4779)
GOHEBWYR PENTREFI: Oyma'r
bobl j gysylftu a nhw yn eich
ardaloedd.
BETHEL:
Geraint Elis, Cilgeran,
(Portdinorwig 670726)
BRVNREFAIL:
Miss Lowri Prys
Roberts, Godre'r Coed (870590)
CAEATHRO:
Mrs Beryl Roberts,
Gerallt, Erw Wen (O'ton 3536)
CEUNANT: Gwenno Parri, Morwel
(Waunrawr 321)
CWM- Y-GLO: Mrs Iris Rowlands,
Glanrafon (llanbens 872275)
OEINIOLEN: W 0 Williams, 6 Rhydfadog, Deinfolen (Llanberis 971259)
DINORWIG: Mr 0 J Thomas, 8 Maes
EiHan (870773)
lLANBERIS:
lola Sellers. 13 061
Elidlr (971043)
Ll ANRUG: Mrs Oyfi Jones, Tyddyn
RhuddalH (Caernarfon 76733)
NANT PERIS: Mrs Ann Plemlng,
Dolwen, 8 Nant Ffynnon (871457)
PENISARWAUN:
Mrs Ann Evans,
Sycharth (Llanberis 872407)
TAN· Y-COEO: Miss Bethan Parry, Ael
y Bryn. (872 276)
WAUNFAWR:
Mrs Nan Roberts,
Pantafon, Waunfawr (Waunfawr 570).

Y RHIFYN NESAF
Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
NOS IAU, CHWEFROR 1
Deunydd i law'r
golygyddion
perthnasol
NOS FAWRTH
IONAWR 23
os gwelwch yn dda.

2

FFILM CYMRU AR Y BLAEN
DWY FFILM 0 GYMRU AM GYMRY
Yn ystod 1990 Than 0 gynlluniau Ftilm Cymru fydd cynbyrcbu
dwy rrtlm arbennig iawn - un ar fywyd a gwaith O. M. Edwards
a'r Iiall ar glasur Caradog Pritchard 'Un Nos Ola Leuad'
Er i W. J. Gruffydd gyhoeddi rhan
o gofiant O. M. Edwards "un 0

brif gymwynaswyr Cymru" ym
maes hanes, addysg a llenyddiacth, ni ddatgelwyd rhyw lawer
am fywyd preifat O. M. Edwards.
Yn awr drwy ffilm - Ffilm
Cyrnru a chyda sgript Eigra
Lewis Roberts yn seiliedig ar
ymchwil
dadlennol
Hazel
Walford Davies, bydd ffeithiau
syfrdanol am fywyd preifat O. M.
Edwards yn cael eu datgelu am y
uo cyntaf, y gwir am farwolaeth
ci wraig, Y Fonesig Edwards,
agwcdd O. M. Edwards at fywyd
dinesig a gwledig (Llanuwchllyn,
Llundain a Rhydychen), ffynonelIau nifer o'I lyfrau taith a gyfrifir
gennym heddiw yn glasuron.
Cynhyrchir ffilm O. M. Edwards
gan Nonnan Williams, Ffilrniau
Eryri, Y cyfarwyddwr yw Emlyn
Williams. Bydd y ffilmio ar leoliad yng ngwledydd Prydain ac ar y
cyfandir yn ystod Mawrth/Ebrill

1990.
Dywedodd

John

Hefin,
Cyfarwyddwr Ffilm Cymru, 'y
mae cynhyrchu Ifilm o'r fath ar
un 0 arwyr - yn wir eilun y
gencdl Gymraeg, O. M. Edwards,
yn ber ac yn sialens mawr ond y

PARTI ERYRI YN
OlAR LWYFAN
Cynhaliwyd Noson Lawen hynod
o lwyddiannus yn neuadd Ysgol
Brynrefail, Llanrug, nos Wener,
Tachwedd
24,
at
gronfa
Eisteddfod GenedJaethol yf Urdd,
Dyffryn
Nantlle
ae Arfon.
Cymerwyd chan gan Hogia'r
Wyddfa, Rosalind a Myrddin a
Pharti Eryri, ac yn sicr roedd hon
yn noson i'w chofio gan i'r
gynulleidfa gael noson 0 ganu
gwych a 1lawer 0 chwerthin iach
yn sgtl y sgetsus a gyflwynwyd.
Y fam gyffredinol ocdd mai gofid
yn wir yw'r ffaith nad yw Parti
Eryri
mwyach
yn diddanu
cynulleidfaoedd
ar lwyfannau
Cymru fel ag yr oedd yn y 60au
a'r 70au. Cyfeilyddion y nos on
oedd Marcia Thomas a Richard
Hugh Morris, gyda Rol Williams
a Trefor Selway yn arwain.
Gwnaed elw sylweddol i'r gronfa
a tbalwyd y diolchiadau gan If an
Jones
Davies,
Cadeirydd
y
Pwyllgor Gwaith ac Ifor Hughes
ar ran y trcfnwyr.

mae cywirdeb ymchwil Hazel
Walford Davies a dawn greadigol
a sgriptio Eigra Lewis Roberts yn
fy narbwyllo i fod y ffilm hon yn
mynd i fod yn waith pwysig a
chanolog i Ffilm Cymru. Yr wyf
hefyd wrth fy modd fod Norman
Williams wrth y llyw, a bod
Emlyn Williams yn mynd i greu'r
lluniau.'
Y rnae'r gwaith hunangofiannol
'Un Nos ala Leuad' gan Caradog
Pritchard sydd eisoes wcdi bod yn
llwyddiant ar lwyfan, yn awr i fod
yn un 0 ffilmiau pwysig Ffilrn
Cymru.
Bydd y ffilm yn cael ei chynhyrchu yn yr ardal lIe profodd yr
wdur ddigwyddiadau lion a
lleddf. Sgriptir y ffilm gan
Gwenlyn Parry a bydd y cyfarwyddo gan Endaf Emlyn 0
gwmni Gaucho. Bydd y gwaith
ffilmio yn cael ei gyflawni yn
ystod 1990. Dywedodd John
Hefin am y ffilm hon:'O wybod
fod y gwaith yn nwylo Gwenlyn
Parry ac Endaf Emlyn gyda'u
gwybodaetb fan wI a phersonol
am yr awdur a'i waith, teirnlaf yn
ffyddiog y bydd gennym ffilrn
fydd yn deilwng 0 un 0 glasuron
y ganrif.'

CYNGERDD
NADOLIG
Ysgol Brynrefail
Oydd Llun
Rhagfyr 18,
am7pm
Tocynnau £1 (plant SOc)
Bydd coffl a mlns pel ar
gael am brts rhesymol.
Yr etw tuag at Eisteddfod
Dyffryn Nantlle ac Arlon.

Nos Fawrth, Ionawr 9, am 7.00
cynhelir Fforwm Trafodaeth ar y
testun Llygredd Arfordirol ym
Mhlas Tarrybwlch, Maentwrog.
Bydd cynrychiolwyr 0 fudiad
'Grccnpeace' ac 0 Awdurdod
Dwr Cymru ar y panel. Pris
rnynediad s» £1. Caiffaelodau'r
gymdeithas fyndiad am ddim.
Am ragor 0 wybodaeth
cysyllrwch a Geraint George
(Ysg.)
Plas
Tanybwlch,
Maentwrog, Gwynedd. Ffon:
Macntwrog 324.
Parodi: ABERDARON - Quarrytorium Glyn Ronwy
(A fydd y fenter yn denu dihirod o'r
ma1h yma I ymddeol yn yr ardal?)
Pan ddaw yn ddydd ymddeol
'Rollwc reit dda ar gi
A heb ddyledion diflas
Na'r heddlu f'eisiau i;
Mi brynaf chalet foethus
Lie gwelaf dan y ser
Dir Quarrytorium enfawr
Glyn Rhonwy ger Llanber,
Pan ddaw yn ddydd ymddeol
A byw'n ddidrais yn strasn.
A'r iau yn methu traulio
Y gwirod fal o'r blasn;
Mor chwithig fydd bryd hynny
Mewn chalet dan y S8r
Gar Quarrytorium anfawr
Glyn Rhonwy ger l.lanber,
Pan ddaw yn ddydd ymddeol
bywyd gwyllt o'm h61,
Caf fyw yn 61 'rhen batrwm
Orwy fidios 'noeth ban 61';
Mor chwithig fydd bryd hynny
Mewn chalet dan y sor
Ger Quarrytorium anfawr
Glyn Rhonwy gar Llanber,
Oblegid ni chat yno
Yn swn y ffair a'r gwynt

Ond adlais o'r hen wagedd
A lenwai f'enaid gynt;
A bloeddiaf a chrugleisiaf
Wrth rythu dan y sar
Ar Quarrytorium enfawr
Glyn Rhonwy gar Llanber.
MRS RHIANNON PRITCHARD·
JONES,
9, Y Garth. Pontllyfni.

GARTH MAELOG
PET CENTRE AND GROOMING SALON
Bwyd ac anghenion
Anifeiliaid anwes bychan
Pysgod dwr oer
Offer pysgota

Molchi. cribo a chlipio
cwn a chathod
0 bob math
gan arbenigwr

STRVD FAWR, LLANBERIS 870840

I'W BLASU CYN
Y NADOLIG
BRIWDDA BRICYLL AC AFAL

BRIWDDA

(neu yng Nghymraeg bob-dydd yr
ardal hon: MINSMi'T FALA AC
EPRICOn

(Nid yw'r Minsrnit
cadw'n hir!)

Mae'r rhestr cynhwysion
ddigon i wneud tua 6 phwys.

yn

3 pwys 0 afalau bwyta
1/2 owns 0 fenyn
2 bwys 0 sultanas
8 owns 0 epricot sych wedi eu
malu

1 peint 0 ddwr
1 Ilwy de 0 sinsir
l/2llwy de 0 'mace'
1 1/2 pwys 0 siwgr
4 owns 0 Candied Peel
Sudd 0 un lemwn.
Pliciwch y [ala, a thynnu'r canol
ohonynt. Torrwch yn dafelli.
Irwch waelod y sosban a'e menyn.
Rhowch y fala, sultanas, epricots
a'r dwr i mcwn. Coginiwch yn
ysgafn
am
20
munud.
Ycbwanegwch yr holl gynhwysion eraill. Cynheswch i doddi'r
siwgr; yna ei ferwi nes bo'r
gymysgedd yn twchu. Cymer hyn
tua 20 munud. Tywalltch y cyfan i
botiau cynnes. Gorchuddiwch a
phapur cwyr. Wedi iddynt oeri,
rhowch gaead amynt.
------------.....------------~

TONY'R TRWSIWR FFIDLAU

BYR-HOEDLOO

hwn

yn

8 owns 0 afalau coginio
8 owns 0 gyrains
8 owns 0 raisins
4 owns Mixed Peel
4 owns 0 siwgr Demerara
8 owns 0 rawnwin gwyn
Croon un oren wedi ei grafell u

Gan nad ocs siwat yn rhan o'r
cynhwysion, ni fydd y minsmit yn
cadw'n hwy na rhyw wylhnos - a
hynny mewn lie clacar. Ond
mae'n hawdd iawn i'w wncud
rhag ofn i chwi fynd yn brin 0
finsmlt i'w roi yn y min speis
dros y 'Dol1g.
Pliciwch y fala a thynnu'r canol
ohonynt. Torrwch hwy'n ddarnau
man. Cymysgwch gyda'r cyrains,
raisins, peel a siwgr. Pliciwch y
grawnwin a thynnu'r
cerrig.
MaIwch hwy. Cymysgwch y
cyfan gyda gweddill Y cynhwysion. Rhowch mewn potiau a'u
gorchuddio. Storiwch mewn lle

claear.

DRAENOG

NADOLIG '89

Trimia dy barlwr
a mynna dy hwyl,
a meddwa'n racs
yn ystod yr Wyl.
Llenwa dy gylla
a chigoedd a gwin,
cyn syllu'n swrth
.
ar syrcas y sgnn.
Pryna foethusrwydd
a danteithion di-ri
a'th gerdyn plastig; Hawlia dy sbri.

Ac yng ngwewyr y sobri
wedi'r sbleddach ddrud,
ystyria drueiniaid
y Trydydd Byd.
SELWYN GR IFFITH

ROYAL
VICTORIA
HOTEL

-

Croen un lemwn wedi ei grafellu
lliwy de 0 'Mixed Spice'
Pinsiad 0 halen

AFIECHYD CAPTEINIAID
TIMAU DARTS
Mae'r straen 0 fod yn gapten
tim darts yn y fro hon yn caet
effelthlau od ar ambell un.
Cysldrwch yn ddwys y ddau
hanesyn canlynol:
(1) Trefnodd capten un t1m fws I

garlo'r chwaraewyr I dafarn
arall I chwarae mewn gAm
cwpan. Ar 61 cyrraedd cafodd el
atgoffa fod y tim wedl eu taflu
allan o'r cwpan ral wythnosau
'nghynt.
(2) Roedd capten tim arall mor
awyddus I gasglu arlan l'w dim,
nes dechrau gwerthu raffls yn
II dafarn leal ymhlll cyn rr gAm
ddechrau.
Yn
anffodus,
anghoflodd mal oddl cartref
roedd y tim yn chwarae yr
wythnos honno, a bu'n rhald
talu'r holl arlan raffl yn 61!

Os oes gennych hen ffidil yn yr
atic, waeth be fo'i chyflwr buasai
gWr 0 Glwtybont, Deiniolen, yn
hoffi clywed oddi wrthyeh.
Cred Tony Budrewiez
0
Hafan, Clwtybont, mai ef yw'r
unig atgyweiriwr ffidil, cello a bas
dwbl proffesiynol yng Ngogledd
Cymru. Mae hefyd yn delia a
mandolins, balaleieas ae ati.
'Mi dwi'n brysur iawn yn
trwsio offerynnau
i Adran
Addysg y Cyngor Sir ond rydw
1
wastad
vn
chwilio
am
•
offerynnau diddorol i'w prynu
neu eu trwsio,' meddai.
'Dim ots pa mor wael yw eu
cyflwr gallaf eu gwneud fel
newydd. Po waethaf eu cyflwr,
mwyaf yn y byd yw'r her.'
Tipyn 0 grwydryn fu Tony
Budrewicz.
Fe 'i ganed ym
Mangor

ond

cwblhaodd

ci

addysg
ysgol yo Zambia.
Astudiodd
waith metel ym
Mhrifysgol
Maneeinion,
treuliodd flwyddyn yn India a
chyfnod yn Sweden gan ennill

bywoliaerh
trwy
wncud
eannhwyllau.
Yn awr mae wedi setlo yng
Nghlwtybont a'i weithdy'n llawn
o offerynnau mewn gwahanol
gyfnodau o'u trwsio.
Chafodd 0 erioed Stradivarius
i'w hatgyweirio ond aehubodd
lawer 0 ffidlau gwerth mil neu
ddwy, "Mae rhyw un ffidrl 0 bob
ugain a ddcrbyniaf yn waith
meistr yn ci grefft. Y gamp bob
amser ydi parchu'r gwreiddiol a
chuddio'ch crefft eich hun:
Trwy lwe y mae Tony'n hom
miwsig: 'Mozart, Chopin) Bob
Dylan
pob math!' meddai.
Dechreuodd yn y maes drwy
wneud gitar iddo'i hun. Yn ,,\lr
tawel, hynaws, rnae'n ymfalchio
yn ei grefft ac yn siarad yn
gariadus am ei offerynnau. Ar ci
wal y mae ffidil hardd a grcodd
a'i ddwylo'i hun. Efallai y bydd
ffidlau Tony Budrewiez mor
werthfawr a rhai Stradivarius
rhyw ddydd.
R.].R.

LLANBERIS 870149

* Bwyd da * Cwrw da

* Cwmni da

.'

v
.j
• -1\• ...;::I ..

._-_.
~

Ffon: Llanwnda 830562

LLYWYDDION SANT lOAN
GOHEBYDD: W.

o. Williams,

6 Rhydfadog (Llanberis 871259)

Llywydd ae Is-Lywydd Brigad Ambiwlans Delniolen, set Mr G. T. Jones,
Pennant, a Mrs Ann Jane Owen, Rhydfadog.
EGLWYS CRIST: Cynhelir Cymun
yr Eglwys. Bydd y Semdort yn
Bendigaid Noswyl Nadolig am
cymeryd rhan yn y gwasanaeth
11.30 gyda'r Arehddeaeon yn
hwn, ac ar y nos Sui canlynol,
LLWYDDIANT YSGUBOL BAND DEINIOLEN gweinyddu.
31 ain
0
Ragfyr
cynhelir
Llongyfarchiadau
i Seindorf
hefyd oedd clywed am Iwyddiant
Nos Wener, y 29ain bydd
Gwasanaeth Naw Llith a Charol.
Deiruolen ar ennill dwy wobr
Miss Jean Moeller yn cipia dwy
Gwasanaeth Cristingl am 6.30 yn
9yntaf
yng nghystadleuthau
wobr yn yr Eiste~f~
leol. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bandiau Pres Gogledd Cymru a Gwes1eion y te oedd Mrs Betty W.
gynhaliwyd yn Llandudno ar yr ail
Davies, Miss Lizzie Thomas a Mrs
Mair Lewis. Rhoddwyd y raftI gan
o Ragfyr.
Roedd y Band yn
cystadlu
yn Nosbarth
B, a Miss Lizzie Thomas ac fe'i enillGohebydd: Miss Lowri Prys Roberts, Godre'r Coed. 870580
wyd gan Miss Jean Moeller.
chawsant ganmoilaeth uchel gan
gorau i O'R YSBYTY: Ar ei dychweliad a gan Mrs Helen Roberts, Llwyneoed
V betrniad. Mr C. B. Buckley 0 Anfonwyd dymuniadau
Mrs Mary Morris, aelod ffyddlon
Bontarddulais
Bach. Enillwvr y raftl oedd Mrs
ysbyty Gwynedd, dymuna Mrs
o'r Clwb, am adferiad IIwyr y buan.
Roedd y Band bedwar marc yn
Anita Long (Hamper); Mr Islwyn
Gwyneth
Evans, Ty' n Buarth,
well na phob band arall ar Yr
DIOLCH: Dymuna John a lynda
ddiolch yn gynnes i berthnasau a Jones (cvw lar); Mrs Euronwy
Ymdeithgan (March) a thri marc ar Owen, 7 Tai Caradog, ddiolch yn
Roberts (sachaid 0 datws); Mrs
chyfeillion am eu caredigrwydd iddi
y blaen ar y Darn Prawf. Golyga
tawr iawn am yr holt gardiau ac
Jackie Jones (gwln), Mr Gwyn
yn vstgod ei harhosiad yno ac wedi
hyn mal Seindorf Deiniolen yw
anrhegion
a dderbyniasant
ar
Hefin Jones (bisgedi); Mrs Carol
dod gartref. Dymunwn 011 adferiad
pencampwyr Dosbarth B Gogledd
aehlysur geni eu merch, Gwenllian
Houston (pwdin Nadolig); Mrs
buan I chwi.
Ann. Diolch hefyd i'r meddygon a'r
Cymru am 1990.
Euronwy Roberts Ibrsqedi]: Mrs
FFAIR NADOLIG: Cynhaliwyd Ffair
Llongyfarchiadau
arbennig
i nyrsus fu'n gweini.
Ceinwen jones
(siocled);
Mr
Nadolig lwyddiannus yn y Festn,
Dylan Cole Jones am gael ei
CYFARFOD PLANT: Bob pnawn
Stephen
Long (gwin);
Kelvin
nos Wener, Rhagfyr 1af wedi ei
lau yn ystod tymor yr ysgol, cynddewis
yn chwaraewr
unlgol
threfnu gan Bwyllgor Merched
Houston enillodd y gem 'Ble mae'r
gorau ar yr Iwffoniwm
allan 0 helir
cyfarfod
plant
i blant
Eglwys M.C. Brynrefail, a gwnaed
bel?' Talwyd gair 0 ddiolch I bawb
uqarn 0 fandiau.
Deiniolen
yn festri
Ebeneser.
elw 0 £238.36 tuag at yr Achos.
ar derfyn y noson gan Mr Gwyn
Daeth y Serndort leuenctid
Daw'r plant yno'n syth o'r Ysgol Dvmuna'r pwyllgor ddiolch i bawb
Hefin jones.
hefyd vn ail yn yr adran i rai dan
rhai am 3 hyd 4 o'r gloch a'r plant
am gefnogaeth mor frwd tuag at
DIOLCH
Dymuna
Mr Elfed
18 oed.
hyn 0 3 30 hyd 4.30 o'r gloch.
holl weithgareddau'r Ffair ae am v: Roberts, Godre'r Coed ddiolch yn
Bydd Cinio Blynyddol y Seindorf
Wyddoch chi am blant hoffai
fawr iawn i berthnasau a lIu 0
holl roddion a dderbyniwyd mewn
yn cael ei gynnal yng Ngwesty'r
ddod yno i ymuno yn yr hwyl?
gyfeilliokn a chymdogion am eu
arian a nwyddau.
Estynnwyd
Victoria, Llanberis ar 31 Rhagfyr.
Dowch
nhw yno, a'u ffrindiau.
croeso
I'r wraig wadd.
Mrs
ffyddlondeb a'u carediqrwvdd iddo
Mae croaso cynnes iawn i bob
Ceinwen Jones a'i phnod. Mr
tra bu am gyfnod yn ddiweddar yn
CLWB ELIDIR: Cynhaliwyd cyfarplentyn oed ysgol gynradd, ac
Tecwyn Jones, Porthaethwy, gan y Ysbyty Gwynedd a Bryn Seiont.
fod o'r Clwb uchod ar Dachwedd
hefyd i unrhyw oedolian sy'n fodGweinidog, V Parch john Morris a GWASANAETH
NADOLIG:
23 pryd Y treuliwyd prynhawn difyr
chafwyd gair agoriadol diffuant
Cynhehr gwasanaeth i ddathlu'r
yng nghwmni
y Parch John Ion helpu. Dim ond 10 ceiniog
ganddi yn cyfeirio at el magwraeth
Nadolig, nos Sui, Rhagfyr 24ain
Pritchard, a diolchwyd iddo gan tuag at y cost au fydd ei angen ar
ym Mrynrefail air atgofion pleserus
(noswyl Nadolig) am 5.30 yng
Miss
Eileen
Williams. bob plentyn. Welwn ni chi, felly, ar
Nghapel M.C. Brynrefail. Trefnir y
a ddeuai i'r cof mewn cysylltiad a'r
Cydymdeimlwyd
Mrs Aileen M. 61 y gwyliau! Tan hynny, Nadolig
cyfarfod gan Mr Gwyn Hefin Jones
Capel
ac
yn
arbennig
Jones a Mrs Hannah J. Thomas Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!
PLAID CYMRU: Dymuna Cangen
gweithgareddau cymdeithasol yn y a Miss Lown P. Roberts a chvrnenr
yn eu profedigaeth.
Festri. Cyflwynwyd tusw 0 flodau
rhan gan y Gweinidog, y Parch
Llongyfarchwyd
Mrs
Jennie Plaid Cymru Demiolen a'r Cylch
iddi ar ran yr Eglwys gan Mrs
John Morris ynghyd ag amrywiol
Cashman ar fod yn Nain unwaith ddiolch i bawb am eu cefnogaeth
Jennie
Maxwell,
Bra Dawel.
gyfranladau ar lafar ac ar gan gan
yn rhagar, ac hefyd Mrs Pat Evans i'r Ffair Nadollg a gynhaliwyd ar
Gwerthfawrogwyd
ei chyfraniad
reuenctid ae aelodau'r Eglwys
ar ddathlu ei phriodas arian. Da Ragfyr 1at.
ariannol hael a'i gwaith hi a'i phriod
Croeso cynnes i bawb.
yn trefnu a beirniadu cystadleuaeth
Anfonwn ein cofion ar rar o'r
pentrefwyr
sy'n
gaeth
i/w
y lIineli goll. y cyd fuddugwyr oedd
haelwydydd. Boed I chwi dderbyn
Mr Gwyn Hefin jones a Mrs Gilliam
Morris. Enillwyd y Deisen Nadolig
yn helaeth 0 fendithion y Nadolig.

a

a

•

DEINIOLEN

SIMNEIAU GWAEL? CRACIAU?
MWG A HOGLA' TARO PERYGLUS?
YOI HI'N SAFF I SICN CORN ODOD
LAWR Y'CH SIMDDE CHI?!
Cysyltwch Dave Wood

a

'INSULAFLUE'
•

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i chwi 011

4

GWASANAETHAU
TELEDU
Ffon: llanberis

870545

•

Yr Arbenigwr ar leinio simneiau
FRON HEULOG, DINORWIG
Ffon: Llanberis 871376
Nadollg Llawen a Blwyddyn Newydd Oda I Bawb

Nadolig
......_.
Llawen a
Blwyddyn
Newydd dda
oddi wrth

CYFARCHION Y TYMOR
A DYMUNIADAU GORAU
oddiwrth

NEIL, IRIS A MARGARET

BERYL A GWENDA

LLVIIIVRDV
RUG

Pontrhythalh
Llan

~.~
~~

SGlODION MWYAF BLASUS Y FRO!

Ffon: Caernarfon 2422

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i bawb
oddi wrth

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth
TONY, BERYL a STAFF

Tafarn
Adeiladwr a Threfnydd
Angladdau

LLANRUG
Fe rown ichi ein croeso
arferol trwy gydol 1990

LLANRUG
Ffon: Caernarfon 2841
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Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

NICK WALTON

•

~

YR ORSAF llANRUG
'n ( yn dymuno Nadolig Llawen
B a Blwyddyn Newydd Dda
1\
i bawb

•

~

~
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~
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Nadolig
Llawen a
Blwyddyn
Newydd Dda
oddi wrth
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Nadolig Llawen

STAD DDIWYDIANNOL BRYNAFON
CRAWIA, LLANRUG
Fton: Caernarfon 4884
TRWSIO CEIR . GWAITH M.O.T.
TIWNIO CRYPTON . WELDIO M.I.G.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd
Lwyddiannus
i bawb oddi wrth

a
Blwyddyn
Newydd Oda
oddi wrth

Ashley a Carolyn
Wager

CONTRACTOR

A STAFF

Ffcn: Caernarfon

SlOP Y BONT

3674

(SNOWDON STORES)

TRIN GWALLT YN
EICH PENTREF

LLANRUG

Pontrhythallt

Ffoniwch i drefnu amser

- It

•

PENNANT

LLANRUG

Ffon:
Caernarfon 4472

Ffon: CAERNARFON 2156
Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd
Oda oddi wrth

Merched ...
Oynion ...

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda oddi wrth

Plant ...
I gael trin eich gwallt yn
eich cartref cysylltwch

Gareth, Sharon
a staff

a

PEIRIANWYR MECANYDDOL
Arbenigwyr mewn pob math
waith metel
i~

Y GLYNTWROG
Diolch i chi
am eich
cefnogaeth
drwy'r flwyddyn

LLANRUG
Fton: Caernarfon 5366

LLANRUG

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Oda i bawb

§~

DYMUNA

GWVNFA A MARGARET

PRITCHARD

~~

Ff6n: CAERNARFON
~~~
rTA_

-~
-~

3056

Nadolig Ilawen a blwyddyn
newydd dda oddi wrth bawb
•
yn y qarej.

Gobeithio y cawn eich cefnogaeth
eto yn y Flwyddyn Newydd

Gwerthu ceir newydd ac ail-law
Trin cyrff - Sythu Chasis - Spreio - Unrhyw Waith
Mecanyddol - Atgyweirio - MOT - Gwasanaeth Torri
Lawr 24 awr

6

MAIRANNEDD

GWAITH BRYN AFON

J.H. a H. JORDAN & SON

-

LLANRUG

0

GWERTHWVR

LLEFRITH

CEFN LLWYD
LLANRUG
Ffon 872263
NADOLIG LLAWEN
A

BLWYDDVN NEWVDD DDA
I CHWI Oll

-

.

-

..... : .. ,..~.

f'. -r_ .. _
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~........-
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DIOLCHWN VN GAREDIG lAWN
AM EICH CEFNOGAETH
FLWVDDVN AR OL BLWVDDVN
A DYMUNWN FEl TEUlU
NADOllG lLAWEN I CHWI OlLA
DVMUNIADAU GORAU AM Y

CARTREF
PRESWYL

LLYS EIDDON

FLWVDDYN NEWYDD

SlOP a

Nadolig
Llawen a
Blwyddyn
Newydd
Ddaibawb

oddi wrth breswylwyr a staff y cartref

ODURDV
ARC

Simneau glan am bris rhesymol gan

LLANRUG

•

Ffon: Caernarfon 672445

4 PLAS TIRION TERRACE

LLANRUG
Nadolig Llawen a Biwyddyn Newydd
Dda oddi wrth
Elaine, Wendy, Maria, Vera a Lynette

,
~

LLANRUG, Fton: 2023
ORIAU AGOR
Mawrth
Mercher
lau
Gwener
Sadwrn

9 - 7.30
9- 5.30
9-8
9-8
7.30 - 2

Oydd Mawrth i bensiynwyr

Cyfarchion y tymor i chwi 011

Defnyddir
peiriant sugno i lanhau

Fton: Caernarfon 4787

CYFARCHION Y TYMOR oddi wrth

GLYN ROBERTS
A'I FAB
DYNION GLO

3a4

•

•

••

•

Nos Fawrth i ddynion
Colurio ar gyfer achlysuron
arbennig

0001 WRTH

Ffon:

5043
a2125
Diolch am eich cefnogaeth drwy'r flwyddyn

BAWB VN

Ffon: CAERNARFON 2937
I gael bargeinion drwy'r flwyddyn
ymunwch a'ch Co-op Ileol y siop yr
ydych chi'n berchen arni.
DIOLCH AM EICH CEFNOGAETH YN 1989
DYMUNIADAU GORAU AM 1990
7

V Nadolig Hwn defnyddiwch

CABS l..:LANRUG
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Nadolig llawen a
Blwyddyn Newydd Oda
oddi wrth

---~ Y Sgwir, Llanrug
~ Fton: Caernarfon
76772
Trin gwallt i
~A~II1\bawb o'r teulu
gan
Jen
-

=
=
-

---- WJ.GRIFFITH
PLYMAR A GOSODWR
GWRES CANOLOG
--- PANT
llRION, LLANRUG
---Ffon:
Caernarfon
3248
- Gosodwyr c,ORC,

-

--

--== e.__,...
o'~'
-

Ffoniwch neu
galwch i drefnu
amser

Nadolig llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

~
E
-

~
-~
§
§
:::

S
=
-

---

Nwy

Cofrestredig -...
"1'..r
C orgl·

C'FON 5951

Prisiau cystadleuol
Gwaith contract
pell ac agos

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i bawb

~

~Q

'tv SAF ~ "",'t"
Aelod o'r
Association of
Plumbing and
Mechanical
Services
Contractors

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

Dim un dasg rhy fychan
Dim un dasg rhy tawr

~11111111111111111111111111111111111111111111111111"1I~

WELDIO OFFER FFERM
A PHEIRIANNAU
DIWYDIANNOl
GWNEUD GIATIAU,
FFENSYS AC ATI
AR GYFER Y CARTREF
ATGYWEIRIO TAl

GWAIR

E.WELDING
PU & H

Dysgwch yrru'r car gydag

V.V.o.

BYSIAU ARFON

YSGOL YRRU
OFALUS

(Eric Morris)

D

L

CAERNARFON 5112

5394

Nadolig Llawen a B/wyddyn
Newydd Dda i Bawb

BRYN A
THLEEN
WILLIAMS

43 Glanffynnon

32 GLANFFYNNON
Ffon: Caernarfon

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth

PRITCHARD
LLANRUG
Cvrneradwvrr gan yr Adran
Orafrudiaeth

NADOLIG LLAWEN A

BlWYDDYN

NEWYDD

DDA I 8AWS

-

CHIROPODIST
Gwasanaeth yn
eich Cartref

E. LI. Parry
M.S.S.Ch., M.B.Ch.A.

57 Glanffynnon

LLANRUG

EMYR
JONES
PLYMAR A
PHEIRIANNYDD
GWRESOGI
Cynnal Boileri nwy,
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau

•

Fton: Caernarfon 5175 77858

.,..Gwasanaeth 7 diwnod
* 0 dd ws i ddrws
* Control Deuol

FABRICATING

LLANRUG

LLANRUG

HEN YSGOL GLANMOEl YN
LLANRUG Fton: 77482
Hefyd yn
TANRALLT, CWM-Y-GLO,
Ffon:
Llanberis
870793
r.
Gwneuthurwyr Ffenestri, Drysau

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

r~

NADOLIG LLAWEN A
..&
.
." BLWYDDYN NEWYDDS DDA . ta
0001 WRTH SAWS YNG
'--"'"
NGHARTREF HENOED

44 Glanffynnon

Fton:

LLANRUG

Caernarfon
5754 :.~,
-,-

Caernarfon.

3513 .,-...

"

Nadolig Llawen .: ~ .~::..:

a Blwyddyn
Newydd Dda

•

•

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i
bawb

FFORDD VR ORSAF
LLANRUG Ffon: C'fon 4652

PARATOI TAp NADOLIG Y DEILLION
Gohebydd: Mrs Oyfi Jones, Tyddyn Rhuddallt (Caernarfon 76733)
CYDYMDEIMLIR yn ddwys iawn a
Mr Joseph
Williams,
17 Bro
Rhyddallt yn ei brofedigaeth 0 goll'
ai unig fab, Gwyn, yn Llanberis.
Hafyd
Oeri
Owen,
Buddug
Hughes a Dorothy Hughes (chwiorydd) yn eu coiled.
Y GYMDEITHAS: Bydd cyfarfod
o'r Gymdeithas
Undebol
yn
agored i'r cyhoedd nos Fawrth,
lonawr 11, pryd y disgwylir Mr
Edward Morus Jones, Llandegfan.
i gynnal noson. Gwahoddlr y plant
yn ogystal.
Ar y 30ain o'r mis bydd y noson
yng ngofal y Parch Ertyl Blainey.
LLONGYFARCH IADAU i Louise
ac Arwel Williams, Norfolk Villa, ar
enedigaeth merch tach, Emma.
DIOLCH: Dymuna Mrs Mair Parry,
Tir Na Nog, Bryn Moelyn, Llanrug,
ddiolch 0 galon i bawb am y rhoddion er cOf am ei diweddar wr,
Meirion. Cyflwynwyd y swm 0
£1000 i Gronfa Uned y Galon,
Ysbyty Gwynedd, Bangor.
DIOLCH:
Hoffai
Pwyllgor
Eisteddfod Uanrug ddioch I bawb
a gyfrannodd mewn unrhyw ffordd
at Iwyddiant yr Eisteddfod eleni.
DIOLCH: Diolch j bawb a gyfrannodd i'r Bore Coffi a gynhaliwyd yn
Festri Capel Mawr Llanrug ar
Dachwedd
25. Gwnaethpwyd
£ 150 tuag at barti Nadolig y plant.
PLAID CYMRU: Cafwyd Cinio
Nadolig y gangen yng Ngwesty
Gwynedd, Llanberis, nos Sadwrn,
Rhagfyr 2. Oafydd Iwan osdd y
gwr gwadd a chafwyd anerchiad
grymus ac amserol ganddo, ac fe
ganodd amryw 0 ganeuon sy'n ffefrynnau i ni i gyd. Croesawyd
pawb yno gan y Llywydd, Phyllis
Ellis.
Enlllwyr y Clwb Cant am fis
Rhagfyr yw: 1, Mrs J. E. Parry,
Morannedd; 2, Hefin Jones, Pant
Mwyn.
Cynhelir y cyfarfod nesaf nos
Fercher lonawr 10, 1990 am 7.30
o'r gloch yn yr Ysgol Gynradd.
Trefnir cwis gyda cangen Bethel
gan Arwel Jones.
CLWB PtL DROED LLANRUG:
Enillwyr Clwb 200 mis Tachwedd
oedd: £40, Ceris Jones, c/o
London House, Llanrug; £20, H.
Roberts, Plastirion Terr, Llanrug;
£10, R. M. Parry, Glascoed.
Penisarwaun; £10, Twrog Jones,
Glanmoelyn Estate, Llanrug.
YMUNODD aelodau'r Gymdeithas

Undebol a Chymdeithas
Capel
Mawr, nos Fercher. Cafwyd noson
ddiddorol yng nghwmni Mr Dewi
Tomas, Rhostryfan, yn dangos
sleidiau 0 Ddyffryn Nantlle a'r
cylch, gan son am y straeon
gwerin sydd ynghlwm a'r ardal,
Llywydd y nason oedd Mrs
Nansi Roberts, a thalwyd diolch i
Mr Tomos gan
Miss Malan
Roberts, gyda Mrs Jean Davies yn
diolch i chwiorydd Tanycoed am y
baned.
Rhoddodd
Mr Emrys
Owen air 0 ddiolch am y croeso ar
ran
aelodau'r
Gymdeithas
Undebol.
CLWB IEUENCTID: Mae'r Clwb
wedi cael tvrnor prysur iawn gyda
llawer 0 ymwehadau a thnprau.
Ym mis Tachwedd trefnodd Dawn
Owen Sroe Ffasiwn I godl arian i
'Slant Mewn Angen' - casglwyd
£20 ar y noson.
Ddechrau mrs Rhagfyr aeth
Michelle Owen, lola Jones a Sarah
I addurno Canolfan Ystad Hafod
Elan yn barod ar y Nadolig.
8yddwn

yn

gorffen

y tymor

gyda phartl a chrruo Nadolig yn
Dinas Dinlle, nos Lun 1 Bfed 0
Ragfyr.
Sydd y Clwb yn ail-aqor yn y
flwyddyn newydd ar nos lau y
4ydd 0 'onawr 1990.
DIOLCH:
Dymuna
teulu
y
ddiweddar Joyce Jones, 2 Bryn
Fedwen, Llanrug, ddiolch 0 9alon
i
berthnasau,
ffrindiau
a
chymdogion 0 I am bob arwydd 0
gydymdeimlad
a ddangoswyd
iddynt yn eu profedigaeth lem 0
golli rhywun tra arbennig iddynt.
Diolch hefyd am y rhoddion tuag
at y Feddygfa. Diolch yn arbennig
i Dr H. L. Roberts am ei ofal ac j
staff a meddygon Ward Alaw yn
Ysbyty Gwynedd.
YR YSGOL GYNRADD
Pencampwr
Cenedlaethol:
Llongyfarchiadau arbsnnlq lawn i
Eifion Jones, Safon 2. am ennill y
Ras Cefn i fechgyn dan 10 oed yn
Gala Nofio Genedlaethol yr Urdd
ym Mangor. Daeth yn bedwerydd
hefyd yn y ras rhydd. Daeth y tim
cyfnewid rhydd dan 12 oed yn drydydd, sef Catrin, Rhian. Charlotte
a Jackie. Da iawn yn wir.
Bu 14 0 blant Safon 4 yn IIwyddiannus
yn
ennill
Tystysgrif
Genedlaethol Cymhwyster Beicio
yn ddiweddar. Caiff gweddill y
dosbarth gyfle i ddilyn yr un cwrs y

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

Richard a Meirwen Williams a staff

Y STORFA LLANRU
Ffon: Caernarfon 2790
Diolch i chi am eich cefnogaeth drwy'r f1wyddyn
Am ddim eich neges
at eich drws (ardal

Uonrug): Ffrwythaiu,
uvsou. Blodau,
Nwyddou oc oft

Oriou Agor ton or 01y Nodolig
Sui

9 - 12.30

Llun - Mercher 7.30 om - 6 pm
lou - Gwener 7.30 am - 8 pm
Sodwrn
8 om - 8 pm

Plant Satan 4 a Mr John Owen gweler y stori isod.
tymor nesaf. Diolch yn arbennig i
Mr Dafydd Edwards am eu hyfforddi mor drwyadl.
Treuliodd Safon 3 wythnos ddifyr
iawn yng Ngholeg Glynllifon gyda
Mrs
Rhiannon
Jones
eu
hathrawes. Mae hanesion diddorol
iawn wedi dod i'n clyw, ac mae
hen lythyru rwan rhwng rhai ohonynt a phlant 0 Ddeiniolen.
Yn anffodus roedd nifer o'r plantas yn sal ac ni chawsant fynd
yno. Bu Christopher Pritchard yn
yr ysbyty am gyfnod ond mae 0
adref rwan. Brysia i wella'n iawn
Chris!
Diolch i Beverley, Luned, Sioned,
Sian a Rhian 0 Safon 4 am weithio'n galed a pharatoi ar gyfer y
rownd gyntaf yn y Cwls Llyfrau
Cymraeg
eleni. Da iawn chi
genod.
Mynd 0 nerth i nerth mae'r tim
pel rwyd. Yn eu gem yn erbyn
Ysgol Bontnewydd caws ant 9 gol
yn erbyn 1. Ond druan a'r hogia
tro yma. Ar 61 gem wastad a
chaled, Bontnewydd a orfu 0 3 g6i
i 2 - a hynny yn y funud olaf!
Llongyfarchladau i chi Bont, y tro
yma.
Ar Ragfyr 6 treuliwyd diwrnod
difyr a go arbennig yng nghwmni
Mr John Owen, Penrhyn Bach, a'l
gi ffyddlon, Owl. Cawsom fraint
fawr elent 0 gael paratoi tap
Nadolig ar gyfer y Deillion, sef
Papur Llafar Arfon. Bu plant Satan
4 yn cyflwyno'r eitemau unigol 0
gerddi, straeon, a hen draddodiadau Nadoligaidd. Yna bu'r Adran
lau yn canu carolau. Diolch Mr
Owen am gael cymryd rhan mewn
gweithgaredd
mor
werthfawr.
Gobeithio'n
wir y caiff eich
cynulleidfa arbennig chwi gymaint
o fwynhad wrth wrando ar y tap ac

a gafodd y plant wrth ei baratoi.
Bu dwy fyfyrwraig gyda ni y
tymor hwn - ond fe ddaeth yn

NADOLIG
LLAWEN
A
BLWYDDYN
NEWYDD
DDA

oddi wrth

avell
Roberts
CIGYDD
LONDON HOUSE

LLANRUG
Ffon:
Caernarfon

3574

PEN CIGYDD Y FRO
MYNNWCH Y GORAU
A OEWCH ATOM NI

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth
r

1

V SGWAR,
LLANRUG

J.M.
JONES
A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

Crefftwyr gwaith
flaw traddodiadol,
Cerrig 0 bob
math ar gael.

Ffon:
Caernarfon 2898
(dydd)
Caernarfon 76285
(nos)

LLANRUG
(parhad)
amser i ffarwelio a hwy. Diolch 0
galon i Miss Siwan Emanuel a
Miss Wendy Jenkins am eich
cyfraniad gwerthfawr a'ch sirioldeb yn ystod eich arhosiad.
Dymunwn bob bendith a IIwyddiant i'r dyfodol i'r ddwy ohonoch.
Eleni bydd plant yr Adran lau yn
mynd 0 amgylch y pentref yn canu
carolau. Nos Fercher Rhagfyr 13

byddwn yn cychwyn am 6.30 yn
Hafan Elan, yna Nant y Glyn, Tal y
Bont, Penbont a gorffen wrth Bro
Rhyddallt. Yna ar nos Fawrth
Rhagfyr 19 byddwn yn cychwyn
am 6.30 ato o'r ysgol ac yn
ymweld
Glanffynnon, Minffordd,
Glan Moelyn, Bryn Moelyn a Gwel
Fynydd. Fe fyddwn yn casglu 0
ddrws i ddrws tuag at Apel Lowri.
Fe fyddwn yn falch iawn 0 unrhyw
help gyda'r plant a'r canu. Ond
cofiwch ddod a fflachlamp gyda
chwi i weld y geiriau I

a

Gohebydd: lola Sellers. 13 061 Elidir (871043)
lLONGYFARCH IADAU mawr i
Noel Owen, 1 Maes Derlwyn ar ai
benblwydd yn 52 ar Ragfyr 25,
oddiwrth: linda a Darren bach, dy
wraig Olive, Andrew, Mam, Chris,
Anna a'r plant, Nerys, Peter a'r
plant. Penblwydd hapus Dad

XXXXX.
LLONGYFARCHIADAU i Gwynfor
Williams ar achlysur ei benblwydd
yn un-ar-hugain.
LlONGYFARGHIAOAU i Darren a
Jenny ar achlysur genedigaeth
mab bach. ac i John a Jean
Roberts, 18 Stryd Goodman ar fad
yn Nain a laid am y tro cyntaf.
llONGYFARCH IAoAU i Geraint
Morris, D61 Elidir a Gaynor
Williams 0 Gaernarfon ar achlysur
eu dyweddiad.
llONGYFARCH IADAU i Pat a
Suzanne, rheolwyr Gwesty llyn
Padarn ar enedigaeth eu mab
bach cyntaf, Kennedy.
DYMUNIADAU DA i Alwyn, Jen a
luke sydd yn symud o'r ardal i fyw
i Benisarwaun. Pob Iwc a hapusrwydd i chwi yn eich cart ref
newydd.
DIOlCH:
Dymuna Geraint a
Gaynor ddiolch i'w teulu, ffrindiau
a chymdogion am y cardiau a'r
anrhegion ar achlysur eu dyweddiad.
GWEllHAD:
Dymunwn adferiad
buan i'r rhai canlynol: Mrs lowri
Davies, Maes Oerlwyn; Garry
Tunstall,
Stryd
Turner;
Mair
Watkinson, Maes Padarn; Janet
Pitt. 061 Elidir; Jimmy Jones, Stryd
yr Wyddfa; Betty Hughes, Stryd yr
Wyddfa; Mr W. Roberts, Coed;
Mrs Jan Davies, Stryd y Dwr; Mrs
lona Jones, Avon Terrace; hefyd j
bawb sydd yn cwyno gartref neu
yn yr ysbyty.
NOSON 0 GANU CAROlAU:
Nos lau, Rhagfyr 21 yng Nghapel
Coch, noson 0 ganu Carolau a
mins peis yng ngofa! lleisiau
lliwedd a lowri Prys Roberts.
Groeso cynnes i bawb. Pris,
Oedolion SOc, Plant 25c.
llENG BRYDEINIG: Nos Sadwrn,
Rhagfyr 2, cafwyd noson 0 gao
dan ofal Hogiau'r Wyddfa. Cafwyd
noson fendigedig. Yn yr egwyl
cafwyd perfformiad gan bedwar
bachgen o'r ardal sydd newydd
ddechrau fel grwp gyda'i gilydd.
Dyma'r perfformiad cyntat iddynt 0
flaen cynulleidfa. Y grwp yw y tri
brawd Ifor, Oerlel a Gwerddwyn
Williams, a Mark Williams. Oa
lawn hogiau. Diolch i Mr Derek
Roberts trefnydd adloniant y clwb
a'r pwyllgor am drefnu y noson.
Gwnaed elw 0 dros £300 at
Gronfa Alan Pritchard, Nant Peris.
Oiolch i Hogiau'r Wyddfa ac i'r
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bechgyn ifanc ac i bawb am eu
cefnogaeth.
CROESO i Mr Dick Jones (East
Lynne) sydd wedi dod am wyliau i
Lanberis. Mae'n dda eich gweld
wedi gwella ac yn edrych yn dda
ar 61eich gwaeledd yn diweddar.
CYDYMDEIMLWN a Mrs Ceinwen
Williams,
Gareth, Gwynfor a
Glenda a'r teulu 011 yn eu profedigaeth 0 golli priod a thad sef Mr
Gwyn Williams, Cambrian Terrace;
a Betty, Brenda, Nellie a'r teulu 011
yn au profedigaeth 0 golli chwaer
sef Annie May Jones, Maes
Padarn; hefyd a Mrs Margaret
Roberts, May, Alun a John, Maes
Paarn, Mrs Roberts, Stryd Siarlot,
Gaynor Edwards, Stryd Bethesda
a Mr Tom Roberts Stryd y Ffynnon
yn eu profedigaeth 0 golll priod,
tad a thaid, mab a brawd, set Mr
Huw Roberts, Maes Padarn.
LLONGYFARCHIADAU i Geraint
Wyn Jones, gynt 0 40 Goodman
Street, ond yn awr yn 7 Mere
Avenue, Safford, Manceinion, ar ei
Iwyddiant yn ei brofion terfynol fel
Gwr Ambiwlans Paramedic gyda'r
Gwasanaeth
Ambiwlans
Metropolitan
yn
Eccles,
Manceinion. Pob IIwyddiant iddo
yn y dyfodol gyda'r gwaith.
SEFYOliAD
Y
MERCHED:
Cynhaliwyd y Cyfarlod Blynyddol
yn y Ganolfan ar Dachwedd 30,
dan arweiniad Mrs Hannah Jones.
Oarllenwyd
y
lIythyr
misol.
Oymunwyd gwellhad buan I Mrs
Jan
Davies
a
Mrs
Betty
Humphreys, hefyd i Mr William
Roberts,
gwr
Mrs Dwynwen
Roberts sydd wedi bod yn yr ysby-

ty,
Diolchwyd i Mrs E. M. Jones am
roddi'r dorch ar y Gofgolofn ar Sui
y Cofio. Darllenwyd yr Adroddiad
Blynyddol gan yr ysgrifenyddes,
ac adroddiad o'r cyfrifon gan y
drysoryddes. Croesawyd Mrs Pat
Jones, VCO, a Mrs Carol Houston
fel 'teller' i arolygu y gwaith 0 ethol
Swyddogion a phwyllgor ar gyfer
1989-90. Yn ystod y pleidleisio
cafwyd sgwrs gan Mrs Pat Jones
am reolau newydd a chynllun i
ddathlu penblwydd y Sefydliad yn
75 oed.
Dyma ganlyniad
yr etholiad:
Llywydd, Mrs Hannah Jones;
Ysgrifenyddes, Mrs Helen Morris;
Trysoryddes, Mrs Glenys Jones;
Pwyllgor, Mrs Eluned Mai Jones,
Mrs Betty Jones, Mrs Arvonia
Evans, Mrs Jean Elis, Mrs Katie
Griffiths, Mrs A. M. Evans, Mrs
Jane Jones, Mrs Dorothy Thomas,
Mrs Megan Hughes, Mrs Oilys
Phillips, Mrs Glenys Jones, Mrs
Hannah Jones, a Mrs Helen

Morris.
Y gwestwragedd oedd Mrs Jean
Elis, Mrs Betty Humphreys a Mrs
Arvonia Evans. Diolchwyd i Mrs
Jones, Mrs Houston ac hefyd i'r
gwestwragedd gan Mrs Jane
Jones a Mrs A. M. Evans.
Enillwyd y raffl gan Mrs Dilys
Phillips.
FFAIR NAOOLIG: Cynhaliwyd
Ffair Nadolig Iwyddiannus lawn yn
festri Capel Coch brynhawn dydd
Gwener, Tachwedd 24. Agorwyd y
ffair yn swyddogol gan y Or Robin
Parry a chyflwynwyd tusw 0 flodau
i Mrs Parry gan Mrs Myra Bryn
Hughes, cadeirydd Pwyllgor y
Merched. Gwnaed elw 0 £965
tuag at gronta Clwb yr Henoed.
Diolch i bawb a weithiodd mor ddi-

wyd i sicrhau IIwyddlant y ffair ac i
oobl yr ardal am eu cefnogaeth
hael i'r achos teilwng hwn.
Enillwyd y gwobrau raftl gan: Miss
J.
W. Jones,
Bod
Arthur,
Cambrian Terrace; Miss Valmai
Williams, Cefn Coed, Waunfawr;
Mrs Margaret Jones, 2 llainwen
Isaf; Mrs V. Thomas, 89 Maes
Padarn; Mrs J. Jones, 73 Maes
Padarn; Mr David Parry, 14 Stryd
Fawr; Eifion Jones, Gardd y Rhos,
llanrug;
Arwyn
Owen,
Snowdonia, Bethel; Mr J. G.
Jones, 7 Well Street; Mr Arwel
Jones, Pant Hywel, Penisarwaun;
Mrs o. E. Schulze, Ynys Wen,
Llanberis; Elin Mai Jones, 7 Well
Street; Arvonia Coaches.

LLONGYFARCHION
Flwyddyn yn 01 roedd yr 'Eco'
yn Iiongyfarch Gwenan Mair
Roberts ar gael ei dewis yn
aelod 0 Gerddorfa Genedlaethol
Plant Ysgol Prydain. Unwaith
eto eleni, fe'i dewiswyd yn aelod
o'r gerddorfa hon, a'r Nadolig
bwn bydd yo perfformio yn
Neuadd y Frenhines Elizabeth,
Llundain. Ein Llongyfarchion
unwaith eto ar yr anrhydedd ac Gwenan Mair Roberts Gregynog,
am ddod a chlod j fro'r 'Eco'
Llanrug.

CWMNI

~AFFLAG

yn cyfluryno Dwy Ddrama Fer
sef

(Hanes bywyd Lewis Valentine
gyda Dyfan Roberts)
ac

(Gyda Mair Tomos [fans)
Neuadd Ysgol Brynrefail
Nos Fercher Ionawr 3, am 7.30
Mynediad £2 (£1 i Blant, Pensiynwyr a'r diwaith)
Trefnuiyd gan Eco'r Wyddfa.

NADOLIG LLAWEN A BLWYDOYN
NEWYDD DDA I DDARLLENWYR
ECO'R WYDDFA

41 B STRYD FAWR
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FINANCIAL SERVICES

Ffan: 872003

..,..

c..... taa
EIB·•••

,

ECO'R IFANC

•

Mwy itch diddori ar dudalennau
14 a 15.

LLIWIWCH 4 = GWYRDD
1 = BROWN
2=GLAS
3= LLWYO

3

3

3

3
2

3

3

I.

I

•

t.

I.

I.
J•

I•

I

•

,

I

•

2-

I•

t.

I.

2-

2•

2
I.

I•
I

2

I.

•

4-

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

lllWIWCH

ROBIN GOCH

EWCH 0 OOOT I OOOT
11

•
•

1.

2.0 --

•

•
'"
!O~
" ..,.

L

'" . o
L

If,

•

•

"

•6

• 1

15' •
fit

•

•
'0

o

•
• ,'-

o

,

•

IJ
11

CANL VNIADAU EISTEDDFOD
DINOR\NIG 1989
Gohebydd:

Mr D. J. Thomas,

Mae'r rhifyn presennal o'r Eeo yn
dod
ar gwtyn
y rhrf vn
a
dderbyniwyd
gennym ar Ragfyr
1af, ac a'r
herwydd
rnaer
dlgwyddiadau
ar gyfer y tro hwn
yn brin
a ninnau'n
teirnlo'r
rheidrwydd
i grafu gwaelod
y
fasged neu'r gasgen am ddeunydd
add as.
Ar nason nawddsant yr Alban te
ddaeth miss Gwen Aaron, Rhiwlas
i rannu
ni y prafiadau
a'r
argraffiadau a gafodd tgra ar daith
, Beriw. 'Roedd ganddl hithau
sleidiau pwrpasol i roi I ni syniad 0
arwynebedd gwlad yr hen Incas y
platlawr
uchel
gyda'r
mynyddaedd uwch o'u hamgylch,
a ninnau'n
canfod
sut oedd
cymeriad y trigalian yn cael ei
fturfio wrth gwrs fe welsom mai
Sbaenwyr a aeth yno i chwilia am
aur I'W anfon yn 01 i'w gwlad eu
hunain, ond ar yr un pryd vsbertio'r
cyfoeth oedd yn rhan a dreftadaeth
y triqohon gwrelddiol. Llawer tro y
buom yn canu'r emyn adnabyddus:
'Pe meddwn aur Periw a pherlau'r
India bell', a Iltthro dros y geiriau yn
bur ami neb amgyffred eu hystyr
yn lIawn. Mae'n syn y tykmhorau
diwethaf
hyn mor ami y buom
mewn dychymyg ym Mhatagonia,
Yr Ananin a'r Andes a rhannau
mwyaf deheuol De'r Amerig, ac eto
fe gawsom y eyfle ar 61 adnabad
y d iweddar
Barchg
R Bryn
Williams
i ganfod
drrqehon y
mannau hyn yn ei nofelau. Fe'n
eyflyrwyd i ddrachtio'n helaeth 0
ffynonellau hanes y rhan arbenniq
hwn 0' r byd ac i' r lie yr ymfudodd
nifer 0 Gymry anturus.
Fe gawn hetyd dan nawdd ein
Cymdeithas
yn y Ganolfan
wasanaeth Carolau fydd yn ein
paratot ar gyfer gwyl y Nadol1g a
hynny cyn dibennu rhan gyntaf
tymor y gaeaf.
Cofiwn hefyd am ymgyrch fawr
Glyn Rhanwy a'r ymdrech gan
estroniaid i ddod ag arferian dierthr
i'n plith. Fe fu dadlau brwd o'r naili
ochr a'r Iiall yn y cyfarfod a fu ar
y teledu, ac fe welwyd gwyntyllu
yn ddigon boneddlgaldd
y rhai
oedd a'i yn cymeradwyo
neu
wrthwynebu
eynllun y cyfalafwyr.
Bellach rhaid tacluso'r 'mwdl'
trwy
gyflwyno
ein cyfarchlon
Nadoltg i ddarllenwyr yr Eco tra'n
edrych
ymlaen
yn ffyddiog
i
flwyddyn arall, a hyderwn a ddaw
a chyd ddealltwriaeth
a heddwch

a

8 Maes EiHan

rhwng
y gwledydd,
sydd yn
dueddol i fynd I yddfau eu gllydd.
Bydded i ni sylweddoli em bod yn
cychwyn y flwyddyn gyda dalen
Ian heb ddim blot arni. Ein
dyletswydd a' n cyfrifoldeb ni yw ai
chadw'n Ian j'w throsglwyddo
yn
etifeddiaeth deg i'r rhai sy'n dod ar

ern h61.
Cofrwn am rai o'n cyfeillion sydd
mewn ysbytai a sefydltadau eraill
ac fe hoffem gredu fod y breichiau
tragwyddol vn eu cynnal a'u cadw
yn wyneb eu hell dreialon.
EGlWYS
ST MAIR:
Cynhelir
gwasanaeth
am
10.00, bore
Nadolig yn yr Eglwys. Mae croeso
i bawb ymuno yn y gwasanaeth
hwn.
CANU CAROLAU: Eto eleni, gob·
eithir mynd 0 gwmpas y pentref yn
canu carolau gyda'r elw yn mynd
tuag at aches da. Cewch wybod
yn nes at yr amser pa noson y
bydd Y criw yn mynd 0 gwmpas.
Y GANOlFAN:
Hoffai pwyllgor y
Ganolfan ddiolch i'r merched a fu
wrthi mor ddiwyd yn ddiweddar yn
gosod y lIenni uwehben y lIwy1an.
Yn sicr mae bodolaeth y lIenni
wedi harddu tipyn ar y IIwyfan fel y
daeth yn amlwg ar noson yr
Eisteddfod. Diolch ferched.
EISTEDDFOD BENTREF DINORWIG: Er bod y ffliw wedi cadw rhai
cystadleuwyr
draw ar y noson,
cafwyd
Eisteddfod
Iwyddiannus
sto aleni. Sicrhawyd yr awyrgylch
gartrefol gynnes sydd yn nodwedu'r Eisteddfod erbyn hyn, gyda
phawb yn ymateb yn yr ysbryd
gorau posibl. Hoffai'r trefnwyr ddiolch i bawb am eu cefnogeth, yn
gystadleuwyr.
beirniaid
a
chynulleidfa.
Gan
bod naws
Nadaligaidd
i'r Eisteddfod eleni,
dyma oedd ymdrech Mrs Gwen
Griffith yn y gystadleuaeth
Asio
Carol Nadolig:
Awn i Fethlem bawb i weled
Plentyn gorau'r ddaear han,
Su yn fychan, gwan ac eiddil
Dewch addolwn ger ei fron,
rwysog Heddwch
Bydd lIawenydd pur a hedd.
Gwelwyd lesu mewn cadachau
Yn y preseb cafwyd Ef,
Yno yr oedd Mam a'i maban
Aned draw ym Methlem dref.
Melys meddwl
lesu a deyrnasa byth.
Mwyn fugeiliaid glywsant ganu
Ar y bryniau uwch y dref,
Mawr ogoniant Duw lewyrchodd
A chydfloeddied cOr y nef
o lawenydd,
Ganwyd heddlw Geidwad dyn.

Glanffrwd

DEINIOLEN
Llanberis 870484
Nadolig
Llawen
a Blwyddyn
Newydd Dda
j bawb
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ADRAN BLANT: Unawd dan 5 oed: 1,
Lowri Ann Williams; 2, Awen Parry
Griffith; 3, Ffion Haf Jones. Unawd 0
5-9 oed: 1, Jennifer Ann CooosslEJfed
Morgan Morris; 2, Helen Jane
CorlessiBethan Wyn Jones; 3, Joseph
Anderson/Julie
Ann
JoneslZoe
Anderson.
OEDOLION: Unawd/Carol: 1, Ifan
Bryn Roberts; 2, Betty Roberts/Karen
Jones! Annette Bryn Parri/Owen Bryn
Roberts.
Deuawd: 1. Ifan Roberts a John
Thomas; 2, OIwen Roberts a Beny
Roberts. Portread 0 Gymerlad: 1,
Itan Roberts a John Eifion.
5get.:
1, 8wji. Grwp Roc I
Ben.iynwyr: 1, Cartref Henoed yr Alit
Ddu. Pedwarawd· 1. K. Nine; 2.
Pedwarawd Nadoligaidd. Unawd: 1.
Betty Roberts
CYSTAOLEUTHAU CARTREF
LLENYDDIAETH: Gorffen Llmrlg: 1,
Megan Morris; 2, Alice M. Griffith, 3, E.
W. Jones. Ulnell Go": 1, Megan
Morris; 2, A1ie M. Griffith; 3, E. W.
Jones. Llunlo brawddeg o'r galr
.PAOARN': 1, Hugh Jones; 2, E. W
Jones; 3. Hugh Jones. A.lo Carol
Nadollg: 1, Gwen Griffith. Llunlo
Oyddiadur: 1, Alice M. Griffith; 2,
Hugh Jones.
FFOTIGRAFFIAETH: Y nun mwyaf
anghyff,edln a dynnwyd ar wyllau:
1, Sarah Anderson; 2. Dafydd Wyn

JoneslArwyn Jones. Uun doniol 0
blentyn neu fabi: 1, Sarah Anderson;
2, Ann Lea; 3, Karen Jones. Uun 0 u
rhyw .nlfaU, gwyllt neu ddof: 1, Arwyn
Jones; 2, Oafydd Wyn Jones; 3, Iwan
Jones.
COGINIO: Min. Pei.: 1, Sarah Wood;
2, Margaret Jones; 3, Ann LealAnn
Dearn; 3, Rita Wood/Sarah Anderson.
Boncyff Nadollgaldd: 1, Margaret
Jones; 2, Dilys Williams. Taffl Trlog: 1,
Megan Morris; 2, Dilys Williams/Sarah
Anderson; 3, M. C. JoneslAlice Griffith.
DYNION YN UNIG: Chwe Telsen Grl:
1, David Wood; 2, Andrew Griffith.
ADRAN Y PLANT: 4 oed: 1, Joshua
RogerslClaire Uoyd Williams; 2, Lowri
WiliiamslFHon Jones;
3,
Gavin
DavieslRhian Owen. 5 oed.
1.
Jonathan Roberts; 2, Rhodri Glyn; 3,
Unen Sion Hughes/Mathew Jones. 6
oed· 1, Tom Lea; 2, Thomas
OwenlJulie
Jones;
3,
Sioned
Grindley/Ffion Haf Williams. 7 oed: 1,
Sarah Bingham; 2, Rebecca Halliday;
3,
Cen
Olwen
HughesIHayley
SteadmanlRhian-non Skillicom. Dan 9
oed. 1, Jennifer Ann Corless; 2,
Joseph
Anderson;
3,
Christy
Boothroyd Dan 11 oed 1, Nathaniel
March; 2, Hannah Boothroyd.
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CYMDEITHAS
RHIENI
AC
ATHRAWON YSGOl SRYNREFAIL:
Carai
pwyllgor
y
Gymdeithas uchod eich atgoffa
fod Clwb Cant wedi ei sefydlu i
godi arian tuag at weithgaraddau yn yr ysgol.
Os dymunwch ymuno a'r Clwb
am £1 y mis gellir caal ffurflenni
o'r ysgol neu gan Ysgrifennydd
y Gymdeithas - Mr J. B. Jones,
Ceris, Deiniolen.
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FFENESTRI UPVC DRYSAU
MEWN GWYN NEU MAHOGANI
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Haleliwia, Haleliwia,
Atgyfododd, torrodd gwawr,
Daeth j gynnal dyn mewn adfyd,
Yntau'n Dduw a Brenin Mawr
O'r uchelion
Daeth y Ceidwad, lIawenhawn.

N
"I:t

••

£330

£240

N
~

Esiampl 0 bris 8 gosod
Crefftwyr profiadol yn eu gosod
Ffoniwch am bris i

J. R. PRITCHARD,14 Glanrafon, Bont newydd
Ff6n: Caernarfon 3507 (dydd neu gyda'r nos)
Croesawn ymholiadau gan fasnachwyr

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb

NEWVDDION
VSGOL BRVNREFAIL
MYFYRWYR: Oa gweld fod y tri
myfyriwr sydd yn ein hysgol wedi
setlo'n dda, Mr John Cartwright,
Mr Alun Davies a Miss Rhian
Wheale. Y mae'r tri wedi dod 0
Goleg y Brifysgol ym Mangor.
CYNGERDD:
Bydd
Cyngerdd
Nadolig yr ysgol yn cael ei gynnal
yn Neuadd Ysgol Brynrefail. nos
lun, Rhagfyr 18 am 7.00. Oewch
yno am wledd 0 ganu ac i brofi
naws yr wyl. Hyfforddir y disgyblion gan Mrs Megan Roberts.
Pris tocyn mynediad yw £1 wrth y
drws a SOc i blant.
Paratoir paned a mins peis hefyd
am 50c. Dewch yn lIuoedd!
FFAIR GAEAF: Diolch 0 galon i
bawb a gefnogodd y Ffair Gaeaf
eleni. Fel y gwyddoch roedd yr
elw yn mynd at Gronta'r Ysgol a'r elw yn y diwedd oedd £503.
Diolch i'r athrawon a phlant a
gyfrannodd at y noson mewn sawl
dull a modd, ac i'r cyhoedd am eu
cfnogaeth parod.
PART I NADOLIG: Eleni eto, bydd
y chweched dosbarth yn cynnal
parti Nadolig i blant Ysgol
Pandalar ar Ragfyr 15 yn Ysgol
Brynrefail. Bu'r chwschsd wrthi'n
paratoi drwy redeg yn y Ras
Chwys Noddedig ar hyd y cwrs
traws gwlad. Pob hwyl i chi yn
eich paratoadau.
Trefnodd Mrs Ahian Ellis i Nan
Wyn o'r Waunfawr ddod i wers
Addysg
Bersonol
a
Chymdeithasol.
Dyma argraffiadau Siwan a Sara.

YMWELIAD NAN WYN

Pan welais i Nan Wyn gyntaf
docdd hi ddim yn cdrych fel ro'n
i'n cdi dychmygu y buasai'n
cdrych. Rocddwn i wedi dychmygu dynes da1 efo gwaJlt hir.
D'wn i pam. Dechreuodd dewy
soo am rai o'r hogiau mae hi'n
cdrych ar 61 yn Leswlw yn
Affrica. Roeddwn mor drist pan
glywais sut mae'n rhaid iddyn
nhw fyw yno. Dim ond dwy waith
y flwyddyn y mae eu dillad gwely
yn cael eu golchi ac nid yw hynny
yn digwydd gyda powdr molchi.

Clywsom sOn sut roedd y mamau
yn cario eu babanod ar eu cefnau.
Roedd yn debyg i'r ffordd y mae
cangarw yn cario ei fabi. Un peth
doeddwn i ddim hoffi glywed
oedd bod y dynion yn cael curo
eu gwragedd a maent yn cael priodi hynny maenl cisiau 0 ferched
a "hoffi" gwragedd eraill, ond
dim ond un gwr a gaiff y ferch!
Am fyd! Dangosodd Nan Wyn
ddol i ni wedi ei gwneud allan 0
frwyn ac wedi ei gwisgo mewn
rullad Leswtw. hefyd dangosodd
l1uniau 0 Leswtw, a blanccd
arbcnnig. Dywedodd hi fod gan
pawb ei blanced ei hun wedi ei
gwneud 0 wabanol ddcfnyddiau.
Roedd hi'n wers fendigedig ond
rocdd un peth o'i Ie ami, doedd na
ddim digon 0 amser. Fe aeth y
wers fel y gwyntl
SIWAN RUDKIN, 1S

BETH NESAF?

YMWELIAD NAN WYN
Dydd Mercher fe ddaeth Nan
Wyn o'r Waunrawr
i siarad
gyda'n dosbarth, achos ei bod
hi newydd ddod yn 01 0 Lesotho
yn Arrrica.
Mae hi'n gofalu am blant yno
ac
yn
dysgu
Saesneg
a
Mathemateg
iddynL Mae Nan
yo byw mewn ty bach yno. Mae
gan y bobl yno rawer 0 draddodiadau ac maen nhw'n draddodiadau caeth iawn. Bob tro
maent yn mynd i mewn i dy a
babi wedi'i eni yoo, mae'n
rhaid iddynt gael pot 0 ddwr ar
eu pennau i ddangos eu bod
nhw'n Ian. Mae'r genethod yn
gorfod priodi pan maent yn
undeg pump oed ac mae'r
bechgyn yn priodi pan maent
toa daoddeg tri oed. Mae'r
dynion
yn cael
curo
eu
gwragedd. ODd ni fuasai gwraig
yn cael dweud wrth y gwr am
olchi llestri neu buasai'r gwr yn
ei churo. Mae gan bob person
yn Lesotho nanced eu hunain a
maen
nhw'n
defnyddin'r
blaoced fel cot, i gario eu babi
ar eu cefnau ac i gysgu, Os fuasai rbywun yo mynd i'r dafarn
buasant
yn bobl fudr iawn
achos maeo ohw'n yfed cwrw
cartref ac yn ei sifio trwy sir
achos mae Ilygod mawr a
pbetbau
budr
yn y cwrw,
Dangosodd nan luniau o'r plant
ac roeddyot yn denau ac yo
edrych yn hapus iawn dim ond
iddynt gael dipyn 0 fwyd a dillad. Am eu brecwast maent yn
cael 'pap' sef uwd caled iawn a
diod 0 ddwr, ae i ginio maen
nhw'n cael 'pap' eto, a 'pap' j
de befyd. Pan fydd rhywun yn
marw yno, maent yn tretnu i
gael y teulu i gyd i'r angladd a'r
rhai sy'n byw yo beU iawn, ac
yna ceir seremoni faWl', wedyn
mae'n rhaid i bawb edrych ar y
corrr am y tro olaf ac os oes rhywun yo ddaJI mae'n rhaid iddyn
nhw deimlo'r cor".

SARA JONES, IS

THE BIKE MAN

•

Noddwyd Mr Morris, Athro Bywydeg yr ysgof i wisgo fel hyn yn y Flair
Nadolig. Yn y Ifun eto 'Mistar Crand' y mae Nia Griffith, Nicola Houston,
Sioned Lewis a Cetrin Thomas.

YMWEUAD O'R COLEG
NORMAL
Cofodd y chweched dosbann
ymweliad gan Mr Dafydd Morris
Jones 0' r Coteg Normal, Bangor
fore dydd Llun, Tachwedd 27.
Pwrpas yr ymweliad oedd i ro i
ryw lath 0 ragolwg ar fywyd y
myfyrwyr yn y Coleg.
Soniwyd peth. am y gwahanol
gyrsiau sydd ar gael a beth yw' r
gwaitn sy' n gynnwysiedig yn y
cyrsiau hynny.
Diolch yn fawr i Mr Jones Q
gobeithio fod ei sgwrs wedi rho i
rhyw Jath 0 oleuni ar y penderfyniadau a gaiff eu gwneud yn fuan
yn y dyfodol - yn enwedig gan yr
ail jlwyddyn. Ysgwni faint o' r
disgyblion
wnaiff benderfynu
gwneud cais i fynd i'r Coleg
Normal? Cawn weld.
SllARON WYN WILl.IAMS. 6
CYMDEITHAS
RHIENI
AC
ATHRAWON YSGOl BRYNREFAIL:
Carai
pwyllgor
y
Gymderthas uchod eich algoffa
tod Clwb Cant wedi ei sefydlu i
godi
arian
tuag
at
weithgareddau yn yr ysgol.
Os dymunwch ymuno a'r Clwb
am £1 y mis gallir cael ffurllenni
o'r ysgol neu gan Ysgrifennydd
y Gymdeithas - Mr J. B. Jones,
Ceris, Oeiniolen.

PROFIAD GWAITII I
DDOSBARTH TECSTILIAIJ'R
CHWECHED DOSBAR'I'II
AI Ragfyr

y cyntaf daeth Miss
Buddug Llwyd iroi sgwrs i ni am
y profiad gwaith y byddcm yn
cacl cyfle I'W brofi gyda C\\'JI10j
Laura Ashley yn Carno a'r
Drcnewydd, ym mis Gorffennaf
1990. Fe fydd y gwaith yn cin

paratoi

ar

gyfcr ein C\VIS
Tecsuliau, Safon A. Byddcm yn
gwcld y broscs 0 ddatblygu dilledyn 0 fod yn ddarlun a chynllun
ar bapur i fod yn ddillcdyn gorffcnedig. Bydd yn bosib' ymweld
11'radran sydd yn gwncud tlysau a
bcJtiau; yn ogystal a gweld y
broses 0 liwio a phrintio dcfll yddiau. Os ruff y paratoadau'n iav.'n,
byddem yn aros yn yr ardal an)
wylhnos, ond os na fydd hyn yn
bosibl yna byd(lcm yn tIculjo tri
diwmod yno a gwcddill o'r W)'lhnos yn ffalri Laura Ashley }'ng
Nghacrnarf on.
CHRISTINE PI'ITS, 6
Prahad ar dudalen 19

Gwaith Adeiladu? Gwaith Grant ae Insiwrans?
Dewch at

•

•

Birmingham House, Stryd Goodman

9 TAJGLANDWR, CLWT Y BONT

LLANBERIS

DEINIOLEN

* Belcs newydd am brisiau
discownt
** Trwsio
beics
Beics Ail Law
* Rhannau sbar

* llogi

Beiciau Mynydd

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i bawb.

•

Ffon 870693 (dydd) 870069 (min nos)
Trwsio Toi, Tei/sio Wa/iau a L/oriau, Concritio Llwybrau,
Plastro, Gosod Llechi, Paentio ac Addurno, Waliau, Byrddau
Plastar, Trwsio Simneiau, Gwaith Plymio
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda i bawb.
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RWDOLFF YN MYND

DIWRNOD YM MYWYD

AR GOLL

SANTA CLQS

Dydy hi ddim yn braf iawn bod
yn Santa, rwy'n gorfod codi am
un 0' r gloch yn y bore, does dim
angcn i mi gael brccwast, mae'r
l1wyth 0 muns peis a cwrw sy'n
cael ei adacl yn ddigon i mi.
AI 61 rhoi bwyd i'r ceirw, deffro'r
corachod diog, gwisgo'r siwt
goch drwchus amdanaf a brwsho
fy marf mae angen pacio'r car
llusg yn Uond 0 anrhcgion lliwgar.
Mae' n rhaid mynd a anrhcgion i
bob plentyn 0 fewn y bump awr a
nanner, mae'n waith blinedig, heb
son am fod yn galed.
Mae rhai pobl gyda simneu cul
annifyr, mae'n anodd i berson lew
fel fi stwfIio i lawr simneu cui, yn
enwedig pan maent yn fydr erbyn
cyrracdd gwaelod y simddc mae
fy siwt goch hardd i yn ddu lywdduo
Ar 61 i mi fynd i lawr y simdda
yo cae1 bag rbyngddyo nhw' mse'n rhaid taelo cwn blin felly
meddai gwraig Santa.
mae'n anodd i mi ddianc heb gael
Pan oedd y corachod wed i fy mcathu!
mynd, doedd dim swn gweithio
Mae'n anodd iawn cael hyd i'r
yo yr adeilad dim ond distawrystafelJ wely cywir,
rwy'n
wydd. Pan ddaeth y corachod
ccrddcd i'r ystafell molchi ambell
yn 61 am 4 o'r gloch pnawn dro, pan ydw i'n cael hyd i'r
roedd wedi dechrau
twyllu,
ystafeU gywir rnae'n rhaid i mi
daethant i gyd i mewn i'r ty drio rhoi'r anrhcgion yn y hosan
wedi blino a wedi rhewi,
heb ddeffro'r plant.
'Dewch 0 flaen y tan corachod
Mae rhai yn smalio cysgy, yn trio
bach, dacb chi wedi rhewi'
fy ngweld ond yn ffodys mae'n
meddai gwraig Santa. Daeth
rhy dywyll i fy ngweld.
Santa i mewn, 'Ddim wedi cael Ar 01 llenwi'r sachau, Laclo'r ci,
hyd iddo?' meddaj, 'Nae ydyn
bwyLa'r peis, stwffio i fyny'r
sori' meddai'r eorachod wedi
simna bydr, annifyr, mae'n rhaid
chwilio bob twll a chornel.
ei wneud i gyd elO, ac cto, ac eto,
'Gwell Iwe fory' meddai gwraig
tan mae' r plant yn y byd i gyd
Santa.
wedi cael eu anrhegion.
Pan aeth y corachod i cbwilio
Wedyn ga i fynd adref i fwynhau
am Rwdolf y diwrnod nesar, y fy Nadolig i. Mae'n
waith
diwrnod cyn noswyl Nadolig,
blinedig felly mae paned 0 flaen y
daeth y corachod yn 01 yn gynt.
tan yn bJescr mawr, ymhen tipyn
Roedd yn chwarter wedi dau, y rwy'n
syrthio
i
gysgu.
Deffredd Sion Corn un bore.
Roedd yn ddau ddiwrnod cyn
noswyJ Nadolig, ac roedd yn
gwneud bwyd i Rwdolf a'r
eeirw eraill. Pan gyrhaeddodd y
stabal lie oedd y ceirw yn cysgu
roedd un carw ar goll. Sylwodd
Santa na'r un efo trwyn eoch
oedd ar goll. 'Rwdolf' gwaeddodd. Rbedodd gwraig Santa i
mewn i'r stabal. 'Be sydd?'
gwaeddodd.
'Mae Rwdolf wedi mynd ar
goll yng ngbanol y nos, wnei di
ddweud wrtb ryw ddau ddeg
o'r coraehod i fynd i ehwilio
amdano, dweud wrthyn nhw
am fynd i'r lie peUau a fedran
nhw, ac wedyn ryw ddau i fynd
gyda'i gilydd i bob cyfeir'iad,"
meddai Santa. 'lawn, fe wnai
gael deg 0 fagiau bach gyda
bwyd a diod iddynt fel bod dau

tro yma, roedden nhw yo wen 0
glust iglu.~t,ddim wedi blino na
wedi rbewi.
'Da chi wedi cae I hyd iddo'
gwaeddodd pawb.
'Do, oDd rbaid eaet help
Santa' medda un o'r corachod.
A dwedodd y 11a11 'Rhaid, mae
Rwdolf wedi brifo'i goes, a
rbaid dod a'r car Uusg allan, i
ddod a ro yn 61'.
'Fe wnai rywbeth i gael
Rwdoll yn 01.'
Pan ddaetb Rwdolf yn 01 rhoddodd gwraig Santa ddwr glan
wedi'i ferwi a TCP ar y briw. Ni
ehafodd Rwdolf fynd ar noswyl
Nadolig i helpu, ond roedd
digon 0 geirw eraill yno i belpu
Santa. Ac wedi syrth io yn yr
eira oedd Rwdolf, felly cofiwcb
chi, byddwch yn ofalus yn ystod
y gaearyma.

MEINIR ROBERTS
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ELINOR GRAY-WILLIAMS

NOSWYL NADOLIG
AI noswyl Nadolig yn y ty mawr
yng ngwaelod y pcntre lIe rocdd
popetb yn cysgu ond am un
gwningcn fach gysglud oedd eisiau gweld Santa-Paws (Santa Clos)
yn rhoi 'r anrhegion iddi hi Y
noson honno.
Ei henw oedd Fflopsy, ac roedd
un peth amdani, rocdd yna fwy 0
olau yn ci Ilygaid chwith Da'i
Ilygaid ddc. Hefyd mae cyffyrddiad 0 ddu ar ei chymfTon wen.
Roedd hi'n dechrau mynd yn
dywyll, ac nid oedd Fflopsy'n
gwybod lie oedd hi. Roedd hi'n
hwyr iawn ac roedd Fflopsy eisiau cysgu a bwyta, ocdd hi ar go11
•
gO-lawn.
Y diwmod wedyn roedd hi yn
gwybod nad oedd hi drum am
gael anrheg, ac roedd at goll.

Daeth nifer 0 storiau i'r gornel y mis yma a'r
rhan fwyaf gan blant Ysgol Dolbadarn,
Llanberis. Da iawn chi blantll
Dyma ychydig o'r gwaith i chi gael ei fwynhau!!!!
Mae gwobr ar ei ffordd i chi gyd!
Felly roedd hi'n amser meddwl
am fynd adre ond sut, heb wybod
y ffordd yn 01? Rocdd hi'n poeni
go-lawn rwan ac yn teimlo'n oer
iawn ac yn llwgu eisiau bwyd a
bron a chrio.
Ond roedd rhaid mynd adre, dim
ots be ond ar y ffordd roedd yn
rhaid mynd drwy goedwig, dros
afon a dros wale Rocdd hi'n cael
trafferth ar y wal a wedi blino'n
Ian ar 61 croesi. Roedd hi'n teim10' n agos i adre rwan ond nid
oedd yn ei weld eto, a phan
ddaeLh adre roedd hi wedi bwrw
cira ac roedd yn nos, ac roedd
moronen a dwr yn ei disgwyl,
felly oedd hi wedi cael anrneg!
BEN OWEN

SANTA CLQS YN

MVND AR GOll

Y GATH NADOLIG
Yn yr oerni noswyl Nadollg,
Oaeth cath fach i'n drws.
Roedd y 9ath yn frown a gwyn,
mi oedd hi'n dlws.
Gwnaethom ei galw hi'n Dot,
Achos ar ai 001 oedd smot.
Mi as i fyny i'r gwely a'r gath fach
gyda mi.
Roedd hi'n fore Nadolig
Doedd Dot ddim ar fy ngwely,
Doedd hi ddim lawr grisiau
chwaith.
Doedd dad heb di gweld hi
chwaith.
mae cadw cath yn waith.
Mi as i agor fy anrhegion.
Heb gofio dim am Dot.
Mi ges i ddeuddeg parssl,
Wei dyna lot.
Oaeth Dad i fyny'r grisiau,
Hefo parseillachar mawr,
Rhwygodd y bocs yn sydyn.
A dyma Dot yn neidio i'r lIawr.

o

o

GETHIN JONES

Mi ocdd Santa wcdi mynd i bob

un ty hcblaw un, ac oedd 0 yn
hedfan i'r ty yna ond O! disgynodd Santa oddi ar y car 11usg i
ganol coedwig enfawr. Cododd
Santa i fyny yn ddianaf. yn fIodys
disgynnodd i ganol lwmp 0 cira.
Gweiddodd Santa ar R wdolff i
ddod ato. Daeth Rwdolff ate a
dywedodd Santa wrth R wdolff am
hedfan i'r awyr, ond oedd y car
Ilusg wedi malu felly roedd Santa
yn sownd ac ar goll.
Am yr hanner awr wedyn mi oedd
Santa yn poeni am yr hogyn bach
heb bresanta. Edrychodd Santa
i'w sach am y teganau, ond roedd
y leganau yno. Mi geisiodd Santa
gerdded o'r coed ond oedd yr eira
yn rhy drwm. Ceisiodd fynd ar
ben R wdolff, ond oedd Santa yn
rhy drwm.
Mi oedd hi yn dri o'r gloch y bore
ac mi roedd Santa wedi bod ar
go11 am awr a hanner. Rocdd
Santa yn trio ei orau i fynd allan
o'r goedwig, ond wedi methu.
Dywedodd Santa wrth Rwdolff i
fynd a'r teganau i dy yr hogyn
bach. Rhoddodd Santa y teganau
yng ngheg R wdolff. Pan gyrhaeddodd R wdolff dy yr hogyn bach,
roedd y goleuadau
ymlaen.
Gollyngodd R wdolff y teganau i
lawr y simdde i'r ty - dyna Iwc,
docdd yr hogyn bach ddim wcdi
dod i Jawr y grisiau. Hedfanodd
R wdolff yn 61 at Santa gan
ddweud bod y teganau'n saff yn
nhy'r hogyn bach.
Gwenodd Santa, yna gwelodd
forthwyl oedd chywun wedi ei
anghofio, yna dechraeodd drwsio'r car llusg. Cymerodd hi awr i
Sanla drwsio'r car l1u5g, ond oedd
hi werth yr amser. Hedfanodd
Santa yo 01 i wlad yr la. wrth Iwe
welodd neb mohono!
IWAN HARDING

e
oes
Pam acth y gorila allan hero un
faneg?
Roedd y dyn tywydd wedi dweud
ei bod am fod yn gynnes ond ar y
llaw arall gall fod yn ocr!! !
Sut fedrwch chi rwystro cciliog
rhag canu ar fore dydd Llun?
Ei fwyta i ginio dydd SuI!!
Pam fod cangarw yn cario ei babi
yn ei phoced?
Does ganddi ddim pram!!
Cnoc, cnoc!
Pwy sy' 'na?
Cai.
Cai pwy?
Cai sws dan
plis!!! I!

yr

uchclwydd

LLIWIWCH
VLLUN
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DYN: Faint ydych chi'n godi am
ganu carolau?

PLISMON:

Blc oeddych chi ar

Ragfyr24?

PLANT: 20c
SANTA: YMMMMM '"
DYN: Faint ydych chi'n godi am
beidio canu?
Pam wnaeth yr eneth roi beic wrth
PLANT: SOc
oehr ei gwely?
DYN: Wei dyma bunt i chi - a Roedd hi wedi blino cerddcd yn ei
peidiwch a chanu flwyddyn nesa' chwsg!·.
.•
chwaith.
~

iawn, iawn?

Pam fod ncidr mor gJyfar?
Am na fedrwch chi dynnu el

Mini ha-ha!!!

goes!

Bcth ydych chi 'n galw jOc fach

Rwy'n casau cwn ers i mi wisgo i LLawcr 0 ddiolch i Elinor a
Meinir ac i aelodau 0 Safon 4
fyny Iel postyn lamp ym mharti'r
Ysgol Dolbadarn Llanberis am y
ysgol!!
•
pcntwr jocs yma.
DIOLCH YN FAWR lAWN!!!

~

~"""'
..............
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NADOLIG LLAWEN A BLWYOOYN NEWVDO DDA I BOB UN OHONOCH

WeI "rwan ychydig am y capel a'i gysylltiadau.
Mewn pentref bycban yn y wlad y mae, neu yr oedd felly
yn y cyfnod hwnnw, yn ganolfan diddordeb. A, chan mai un
capel oedd yn y pentre hwnnw, 'roedd yr holl ddiddordeb yn
canolbwyntio ynddo, yn enweclig ni'r plant.
Felly, roedd gan yr hen gapel rhyw fath 0 beth y gallech ei
alw yn 'monopoly' ar frodorion y pentre, a chwarae teg i'r
mwyafrif ohonyn' nhw, roeddan nbw'n rhoi eu presenoldeb
ynddo'n weddol gyson.
gyrneryd rhan, gwyddem ymlaen
Cofiwch chi, 'doedd yna ddim
yn

i hen gapel yn
ddcniadol 0 gwbl, dim byd i chi
deirnlo'n gyfforddus ynddo.
Lampau olew yn hongian wrth
gadwyni o'r cyplau a ddaliai'r tc
i fyny, dim nenfwd 0 gwbl arno
yr adeg y soniaf amdano.
Canhwyllau
i olcuc'r astcll
ddarllcn yn y set fawr, a dwy
lamp olew 0 bobtu'r puJpud.
Dim
moddion
0 gwbl
i''w
dwyrno. Central heating yr hen
saint yn eu calonnau, ae er hynny
'dwi'n siwr y buasai llosg eira ar
draed llawcr un yn y gacaf onibai
eu bod yn dod yno yn eu
clocsiau.
Dyna beth arall
yr oedd y
capel yn amddifad ohono yn y
cyfnod cyntaf a gofiaf, oedd
offeryn i arwain y canu.
'Roedd yn rhaid i'r dechreuwr
canu gychwyn y don ei hun, yn
}' cyweirnod Y rnedrai ef a'r
gynulleidfa ci chanu, a chwarae
tcg iddo, anaml iawn y gwelwyd
o'n methu. Yn eu cofy cadwai'r
hen bobl eu llyfrau, a chyda llaw,
oni bai iddynt wneud hynny, ni
fuasai rhan ()'n emynau gorau ill
ar gael heddiw, yn enwedig rhai
Ann Griffiths.
O'u cof y byddent yn eu rhoi
allan mewn Cyfarfod Gweddi.
Byddai'n ofynnol i'r dechreuwr
canu ffeindio allan ar unwaith pa
hyd a mcsur oedd yr emyn er
mwyn dewis ton addas. Lawer
gwaith y bu 1 ni'r plant, pan oedd
y eodwr canu yn chwarae ei
i)'sedd ar ymyul y set fawr, hyd
nes y dacthom
i sylweddoli
wedyn mai cyfrif y sillaf y byddai.
Yna rhoddid yr emyn allan fesul
dwy linell, felly chwi wel\lvch mai
eryn gamp ocdd taro'r canu heb
ci daro i Iawr!
Fe ddaeth
offcl1'n ymhen
amser, ond oi ddefnyddiwyd ef 0
gwbl yn amser yr hen godwr
canu, ac er nas defnyddiwyd,
'roedd amryw o'r hen frodyr wedi
digio'n fawr am ddod a fo i'r
capel.
'Dowch ymlacn i roi pennill
allan,' meddai un o'r blaenoriaid
wrth un hen frawd un tro mewn
Cyfarfod G\\'cddi. 'Gofynn\.vch
j'r Bocs J'na' atebodd yntau'n
gwta.
Petb cyffredin fyddai i rai o'r
hen frodyr aros yn ei set ei hun
pan yn cymeryd rhan mewn
Cyfarfod G\veddi, arferiad rhai
eraill - dechrau'r
emyn wnh
gychwyn o'u set, a'i hadrodd ar
y ffordd, ac fel rheol, ei gorffen
erbyn cyrraedd y set fawr.
Cofiaf un hen frawd yn dda,
hen forwr, a phan elwid arno i
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perthyn

llaw pa emyn fyddai a dyma fo:
'Ar for tymhestlog teithio 'rwyf",
etc., a dyma chi'r don y cennid
hi ami yn ddieithriad bron am
ryw reswm tydi hi ddim ym mysg
yn ctholedigion yn y llyfr ton au
diweddaraf Cofiaf hen frawd
arall adroddai yr emyn wrth
gcrdded rua'r set fawr. Hen Wr
wedi bod yn lied dal oedd hwn,
ond wedi crymu cryn dipyn yr
adeg yr wyf yn ei gofio. Byw ei
hun yr oedd, a'i fywoliaeth yn
brin iawn, rnae'n siwr, ychydig 0
bres plwy', Byddai yntau yn
ceisio ychwanegu
atynt trwy
cistedd ar bentwr 0 gerrig oerion,
i'w malu i'w rhoi ar y ffordd.
Hen bobol yn byw ar y plwyf
fyddai'n gwneud y gwaith yrna
fel rheol. Yn 01 a glywais 'rocdd
yr hen frawd wedi eladdu tair 0
wragedd
y naill ar 01 y llall wrth gwrs. Ond son arndano'n
ledio el emyn yr ocddwn. Ei hoff
ernyn, yr un un bob amser. Tydi
hon ddim yn y llyfr emynau
chwaith: 'Pam carai'r byd a'i
wagedd mwy' Cofiaf yn dda fel
y byddai rhai o'r hogiau yn
dweud
mai meddwl
am y
gwragedd
roedd
0 wedi
eu
claddu y byddai, ac mai fel hyn
y byddai yn adrodd yr emyn
mewn difn': 'Pam carai'r byd a'i
wragedd mwy'!
Dywedais y byddai y rhan
fwyaf 0 drigolion y pentref yn
rhoi eu prcsenoldeb yn y capel yn
wcddol gyson. Yr oedd rhai
eithriadau, ond byddai rheiny yn
talu yrnweliad unwaith yn y
flwyddyn,
at ddydd Diolchgarweh am y Cynhaeaf oedd
hwnnw.
Ychydig iawn oedd ei nifer
eofiwch, yn ddigon yehydig i ni'r
plant sylwi ar eu presenoldeb.
'Doedd 0 ddim yn beth hynod
gweld rhai ohonynt yn mynd i un
o ddwy dafarn oedd 0 bobru'r
capel. Yr oedd saflc'r hen gapel
yn hynod yn yr ystyr yna.
Dywedai un hen wag wrthyf un
tro rnai Calfaria ddylai enw'r
capel fod, a bod safle'r capel yn
debyg groes gano} y gwr y
cod\vyd y capel ar ei cow, a'r
ddwy dafarn 0 bobtu iddo oedd
}I ddau leidr.
Ymhen blynyddoedd
wedyn,
dywedai 'r hen frawd wrthyf: 'Be'
ddyl iet ti, mae'r
lleidr
y
ddeheulaw wedi ei achub'. Yr hyn
oedd wedi digwydd, oedd, fod y
drwydded wedi ei thynnu oddi ar
y dafarn! Ond son yr oeddwn am
ddydd diolchgarwch. Un aral! a

fyddai'n mynychu'r cyrarfodydd
blynyddol hyn oedd gof y pentre.
Nid oedd y gof hwn yn dod ifyny
a disgrifiad Longfellow o'r Vl1lage

Blacksmith: 'The smith a 1"l'lighty
"zan is he, with large and sinei?
arms.' Rbyw Saceus 0 of ocdd
hwn, ond crefftwr dan gamp.
Buasai'n werth i chwi ei weld yn
pedoli ceffyl mawr cymaint ag ef
ei hun, ac os byddai hwnnw yn
cam ymddwyn, cacch glywdd y
gof bach yn ei gyfarch a gciriau
nad ydynt
i'w cael mewn
gciriaduron, am wn i! Roedd
ganddo ddetholiad
ohonynt a
dawn arbennig i'w defnyddio.
Cymeriad hynod arall yn y
pentre ocdd yr hen grydd. Hen
ydw' i'n ei gofio. Mae'n siwr iddo
fod yn ifanc rbyw dro! Arnbell
dro meiddiai un ohonom ni'r
plant ofyn iddo, 'Faint ydy'cb
oed chi, Robert Elis?' Ei ateb bob
amser fyddai: "Run
oed a
harmer y flwyddyn.'
Crefftwr o'r hen stamp oedd
yntau hefyd. Pan gaech bar 0
esgidiau o'i waith ni fyddai eisiau
par am hir iawn wedyn.
Cyfyng
iawn
oedd
ei
amgylchiadau
ar hyd ci oes.
Mae'n debyg mai gwneuthurwyr
esgidiau rhad sy'n gwneud eu
ffortiwn gyntaf.
'Roedd ganddo deulu mawr
mae'n wir. 13 0 blant, rhif
anlwcus, meddai.
'Roedd
ei
fwthyn a'i weithdy yn lled agos
i fy ngharuef, a byddai'n haawdd
ganddo ddwad ar ryw dith i'n tY
ni, a'i ffcdog ledr wedi ci throi i
un ochr, a gwaelod ei lodrau bob
arnscr yn gwneud eu gorau i
stwffio i mewn i'w esgidiau.
Nesai at y tan ar bob cywydd,
elsteddai ar ei sawdl, rhwbiai ei
ddv.)'lo mawr migymiog yn eu
gilydd a gwisg 0 g'Wyr crydd at
rannau ohonynt.
Hoffai sgwrs a fy mam, ac fel
hyn yr esboniai ei helyntion iddi.
(Fel yna mae hi wsti Margiad,'
meddai, 'Pan bydd gen i bicyn,
fydd hi ddim yo bWIW poras, a
phan fydd hi yn bwrw poras, fydd
gin inna ddim picyn'.
Liestr pren a ddefnyddid
i
fwyta bwyd-llwy oedd y picyn
yma. Profi roedd yr hen frawd
nad oedd amgylchiadau yn ffitio
i'w gilydd.
'Roeddwn yn son am Ddydd
Diolchgarwch.
Cymerai'r
hen
grydd ran arbennig yn hwnnw.
Fo fyddai
bob
amser
yn
deehrau'r
Cyfarfod
Gweddi
cyntaf am saith o'r gloch y bore,
a rhoddai bennill o'i waith ci hun
allan ambell dro. 'Roedd 0 yn
rhigymwr go lew. Dyma i chi un
o'i benillion sydd ar fy nghof 0
hyd:
O! AtgJ\\'ydd, rho gymorth elenl
I ddiolch 0 galon i TI
Am gofio'r cyfamod a wnaethost
Er dyddiau'r hen Nos a mi.
A hefyd rhol brofi o'r bara
Sy'n cynnal dy deulu 01 Dadj
Pwy bynnag ymbortha ar hwnnw
Gaiff fywyd tragwyddol yo rhad.

Yna mi welem bysedd yr hen
godwr canu yn symud yn gyfiym,
a'r hen grydd yn troi ate ar 01

gorffen ei lediod ac yn deud, 'Ar
y don Hen Ddarbi y daw hi, Wil,'
ac ar honno y cenid hi.
Wedi iddo ddod 0 gyfarfod y
bora' ai at ei waith, ac yno y
byddai wedyn drwy'r dydd, a
chaech glywed swn ei forthwyl rra
byddai gweddill o'r bob 1 yn
mynd a dod i'r moddion.
Fel y sylwais yr oedd o'n dipyn
o rigymwr. Doedd 0 ddim yn
ddirwesrwr pendant, felly, hoffai
bicio wedi iddi dywyllu yn
cnwedig i un o'r ddwy dafarn am
rhyw beint neu ddau. Yr oedd
wedi mynd felly un noson lIed
dywyll. 'Roedd ffordd gul yn
arwain at ei dy a llidiart haearn
rhyngddo a'r ffordd fawr yn ymyl
yr cfail, a giat yr efail y gclwid y
llidiart. Mae'n ymddangos fod
hon ar agor pan oedd o'n mynd,
ond yr ocdd rhywun wedi ei chau
ae aeth yntau yn ei herbyn ac
anafu ei drwyn, a dyma'r rhigwm
a wnaeth
0 i'r
arngylchiad.
Rhyfedd fel y mac rhywbeth fel
hyn yn glynu yng nghof rhywun.
Does fawr 0 werth ynddo mae'n
siwr ond 'roedd mwy o'r ddawn
yma'n y wl ad ers talwm. Dyrna
hi: 'Shoemaker
y pentref fu
neithiwr mewn rhyfel,'
Dyna i chi'r Ysgol Sui ero. Y
mae cryn lawer 0 newid yn y dull
y cedwir hon ymlaen. Nid oedd
cymaint
0 unffurfiaeth
yn
pcrthyn
iddi ag sydd rwan.
Doedd yna ddim llawlyfr yn dod
allan bob blwyddyn, fel Almanac
Roben
Roberts Caergybi,
yr
arnser honno. Esboniad Barnes a
James Huws, oedd safonau'r hen
ddiwynyddion. Mae'n wir fod y
Maes Llafur yn dechrau cael ei
drefnu ond rhyw ddaIen, fel tabl
o'r gwersi fyddai'n
cael eu
rhannu.
Yna byddi yn glynu
honno y tu mewn i glawr y Beibl.
Ond pori fel y mynent y byddai'r
rhan fwyaf o'r bobl mewn oed.
Gwn am un dosbarth 0 ferched
y perthynai fy mam iddo fu'n
llafurio
yn Llyfr
Job am
flynyddoedd,
a gwm
an
ddosbarth arall 0 ferched ifan yn
llafurio
yn Llyfr
Caniad
Solomon, dyna i chi ramantus
ynte? Merch ddjbynnol
iawn"
mewn oed, oedd eu hathrawes,
ac anrhegodd
bob un o'i
disgyblion a Beibl am iddynt
drysori'r llyfr ar eu cof. Gwelais
un o'r Beiblau hynny yn eiddo
chwaer i mi a oedd yn aelod o'r
dosbarth.
Peth arall, a gredaf i, oedd yn
wahanol yn yr Ysgol SuI y pryd
hynny i'r hyn yw hi heddiw:
cymerid trafferth fawr i ddysgu'r
plant i ddarllen
yn gywir a
synhwyrol. Rydw i'n cofio am
ddosbarth felly 0 fechgyn y bum
ynddo fy hun 0 dan ofal hen
frawd 0 ffaIIDwr nad oedd vn
aelod eglwysig cyflawnJ ond gwn
na throdd
0 neb
allan o'i
ddosbarth heb fedru darllen yn
eglur.
Cofiaf fel y byddai'n egluro'r
gwahanol
nod au ar ddiwedd
brawddegau, megis rhyfeddnod,
nod 0 gwestiwn, ac yn y blaen,

-

faint oedd eisiau ei ddal ar bob
un. Dal y llais i fyny, a'i ostwng
pan oedd galw am hynny. Roedd
y pethau hyn yn anhebgorol
rneddai, nes gwneud y darlleniad
fel dam 0 gerddoriaeth.
'Does
ynar un frawddeg
mewn
cerddoriaeth yn terfynnu ar yr un
chord.'
'Rydw i wedi clywed cenadwri
o Gyfarfod Ysgolion yn dweud
nad oedd angen i'r Ysgol SuI
bwysleisio'r gwaith yma gan fod
yr ysgol ddyddiol yn ei wneud, ac
o farnu oddi wrth y canlyniadau,
mae'n
amlwg mai methiant
truenus ydi o!
Fe gJywais ddarllen cyboeddus
sydd yn merwino'r glust - fel
dischord mewn canu. Wn i ddim
ydio'n ormod dweud fod chwech
o bob 10 yn mynd drwy'r
gwahanol ddosbarthiadau yn yr
Ysgol SuI hcb fcistroli'r ddawn
werthfawr 0 fedru darllen yn
gywir a synhwyrol.
Y mae llawer 0 atgofion am y
capel, yn dod i gof i mi, ond
efallai mai ymatal fyddai orau.
Ond dwi'n siwr y cytunwch fod
y newid wedi bod yn fawr yn y

cylch yma hefyd.
Beth am y byd oddi allan eto.
A oes amser i gyffwrdd a rhai o'r
pethau sydd wedi newid yn fawr?
Cymerwch
drafnidiaeth
i
ddechrau. Chlywech chi byth son
am neb wedi cael damwain efo
car, bws neu feic, am y rheswm
nad oedd yr un ar y ffordd.
Ambell i gerbyd yn cludo pobl i'r
farchnad ar y Sadwrn. Ceir dwy
elwyn
fyddai'r
rhan
fwyaf
ohonynt a lIe i eistedd 0 bobtu ei
ochrau, a drws i fynd i mewn o'r
tu 01, a lle iun neu ddau ar y pen
blaen efo'r gyrrwr. Yn fuan daeth
brecs yn fwy cyffredin. Oes y
ceffylau
oedd
honno
(olle
horsepower fel rheol).
Roedd ambell un yn berchen
'treisicl' y rhai uchel rheiny y
Pel'lrlY Farthi'f~g y gelwid nhw: un
olwyn fawr ac olwyn bach yn
brysio o'r ru 61 iddi; ond chlywais
i erloed am neb yn cael ei
gyhuddo am or-yrru efo rheiny]
Doedd dim son am bethau felly
- oes hamddenol oedd honno.
Wrth son am drafnidiaeth
gwyddoch fod y ffyrdd ar hyd y
wlad wedi eu graddio rwan.
Rhyw ddau ddosbarth oedd i'n
ffordd yr deg honno, sefy ffordd
fawr, neu'r ffordd dyrpeg, neu
Ion bost, neu ffordd y plwy'.
A

'Roedd y ffordd fawr yn cae! ei
chadw mewn trefn gyda'r arian a
geid oddi wnh y tollbyrth, ar hyd
a lIed y wlad, y lyIpec, ambell un
a dwy lidiart iddo os digwyddai
fod yn bedair croesffordd. Ond
byw ar y plwy' mewn gwirionedd
yr oedd ffordd y plwy' - a bywyd
digon eli-Iun fyddai hynny yn amI
•
lawn.
Byddai'n rhaid talu am bob
anifail a
drwy'r tyrpec ac
eithrio
cwn a chathod.
Fe
lwyddid ambell dro i osgoi talu
dros anifail. Cofiaf am un uo
felly wrth y tyrpec yr oedd yn
hoff gyrchfan y plant i chwarae.

ai

Roedd
yna
hen
gymeriad
fyddai'n
arfer cyrchu lloi o'r
ffermydd i'r cigyddion yn y dre'.
Un tro, daeth Dafydd (dyna
oedd ei enw, Dafydd y lloiau) at
y ryrpec heb ddimai i dalu, a dwy
lidiart i fynd trwodd. Dyma rai
o'r hogiau
mwyaf
ato a'i
berswadio i gario'r 110 ar ei gefn.
Codwyd y 110 ar ysgwyddau
Dafydd a ffwrdd a fo drwodd yn
rhydd oblegid bach oedd y 110
erbyn hyn.
Beth am adloniant y dyddiau
hynny? Meddyliwch am funud
am y pethau
'rydym ill yn
dibynnu arnynt am adloniant 'y
dyddiau hyn. Dim pictiwrs, dim
wireless, dim papurau dyddiol
Saesneg na phapurau Sui. Dim
Whist Drives, dim dances, dim
golau yn y pentrefi ond mewn

arnbell ffenestr siop.
Rocdd hi'n 'blackout' parhaol
yn y gaeaf yn y wlad, ond mi
synnech mor ddifyr y treulid yr

amser,
Yn ystod y dydd byddai hen
gymeriadau neilltuol yn dod yn
eu tro, drwy'r pentrefi. Un o'r
rheiny oedd y Canwr Cerddi.
Wrth gwrs yn y ffeiriau y gwnai
o fwyaf 0 fusnes.
Byddai rhai ohonyn nhw yn
cyfansoddi eu cerddi a'u canu.
Cofiaf am un ac un llygad
ganddo, ac heb feddu ar lais
neilltuol
0 soniarus,
ond yn
amJwg ei fod )'11 hoff iawn 0 faco,
er na welid 0 byth yo smocio. Ei
hoff gerddi fyddai: Y Bachgen a

de-doc' y byddem yn ei alw am
mai dyna a ddywedai wrth bob
un. Rwy'n cofio un arall fyddai'n
rynnu sylw'r plant. Gwerthu
pethau angenrheidiol yn y cyfnod
hwnnw, sef pinnau
a dim ond
pinnau - a dyna'runigun
welais
i yn gwerthu ei nwyddau dan
ganu. Roedd ganddo het uchel,
rebyg ei ffurf i het silc, a honno
yn Ilawn 0 binnau 0 bob maint
a math, a'i ddillad wedi eu
gorchuddio
phinnau, rhai
melyn neu bennau melyn iddynt,
rhai fyddai
merched
yn ei
ddefnyddio i ddal ell siol. Byddai
ganddo Triangle yn un llaw a
thrawai hwn a darn arall 0 ddur
a chanai fel hyn:
Rei ho! Rei di ho!

a

Pin for the daddy,
Pin for the mammy,
Pin for the babi
Hei ho, Penny boo

a'r hen 'Beni He' fyddem ni'n ei
alw.
Pan ddeuai
nosweithiau'r
gaeaf
bydai'r
capel,
fel y
dywcdais, yn ganolfan diwyUiant
ac adloniant.
Byddai
rhyw
gyfarfod yn y cape] bob nos. Un
noson
yn cael ei chadw
i
Demlyddiaeth
Dda oedd mewn
bri yn y cyfnod hwnnw. Roedd

hwnnw 'yn drefniant

diddorol

lawn. Etholid swyddogion bob
chwarter ac yr oedd urddwisg
6regalia) yn pertb.yn i bob swydd,
a choler wen i bob aelod
cyffredin.
Cychwynodd llawer un ar ei
yrfa fel datganydd, lienor neu
fardd, yn y cyrddau hyn.
Byddai
erai ll yn treulio
nosweithiau yn yr efail, gweision
ffermydd gan fwyaf oedd y rhain
a chai'r hen of bach lawer 0 help
i daro a'r ordd fawr. Gan y
byddai'r bechgyn yo ymgiprys
a'u gilydd am y gorau a'r ordd
fawr.
Gweithdy'r
crydd hefyd yn
cael sylw mawr gan ddosbarth
arall. Dadlau politics ac am y
gorau yn rhigymu, ac weithiau
rhywbeth gwell na hynny.
Ac OS oes rhywbeth gwell
wedi dod yn lle'r hen arferion.
OS ydw i'n ddwcud, cofiwch,
rhaid i ni bcidio pocni ynghylch
yr hyn a fu
ond fe ddaw
ysbeidiau 0 hiraeth weithiau yn
sgil yr hen atgofion.
WeI, gwell i mi dewi bellach
gan obeithio i mi gadw at y
testun beth bynnag.
~

Y diweddar TOM JONES,
Tyddyn Rhuddallt, Uanrug.

PEIDIWCH A GORI AR STORI!
RHOWCH HI I'CH
GOHEBYDD LLEOL

Foddodd yn Ymyl y Lan; Y M01"lvr
Bach; Breudduiyd y Milwrj· GlJSa'f1

Cwsg. Dro arall ceid hanes rhyw
drychineb
neu lofruddlaeth,
megis 110fruddiaeth
Hannah
Davies, neu'r El'l2rh Gadd ei

GWl'rhod.
Dyna i chi un hen gymeriad
arall a ddeuai yn ei dro, a'i bac
ar ei gefn, ac yn ffrindiau mawr
efo'r plant. Mae'n debyg mai ci
ffordd 0 wneud busnes efo'r
mamau oedd bod ar delerau da
efo'r plant. Dwi fel pe bawn i yn
ei weld y munud yma. Dyn go
lew 0 dal a pben neu wyneb hir
ganddo, ond fod gwen arno bob
amser. Dipyn 0 locsyn 0 gwmpas
ei wyneb ac yn ysgwyd llaw efo'r
plant i gyd, ac yn addo anrhegion
lawer iddyn nhw. 'Johnnie How-
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DVDDIADUR
Dyma'r dyddiadur a enillodd Dlws yr Ifane i Sioned Owen
yn Eisteddfod Bethel y mis diwethaf.
Dydd Mercher, Rhagfyr 28ain
Nid peth fel hyn yw'r Nadolig i fod i ferch un ar bymetheg oed;
partion hyd berfeddion yr hwyr, a bechgyn, ie, dyna'r Nadolig
perffaith ... neu hyd yn oed teulu cyflawn, buasai bynny yn taflu
ychydig lewyrch ar yr awyrgylch ddi-gyffro am hamgylchynnodd
i
heddiw. 0 pam? Pam na chaf innau deulu cysurus fel pawb arall?
Nid oes mis cyfan wedi mynd heibio ers claddu nain druan ac yna
marn a dad yn gwahanu. Buasai ychydig yo well am wn i, petacnt
wedi ceisio byw gydai gilydd, dim ond nes terfyn y N adolig, petasai
ond cr lies Catrin a minnau ond na, dim ystyried teimladau ni'n
dwy. Mae pob rhiant yr un fath
yn y man yna rwy'n credu; dim
i fynd i'w barti.
Roedd yr
YSI) Tied neb na dim - byth, a
awyrgylch
wrth
y
bwrdd
does WIW i m i son wrthi am fy
brecwast yn union fel yr oeddwn
ngwahoddiad
i fynychu parti
wedi bwriadu iddo fod a mam yn
Nadolig
Amlun
Davies,
dechrau dihuno uwch ben ei
choffi, fell)' gofynais yn bwyllog
ohcrwydd buasai hynny ond yn
wrthi, 'Mam, mae gan Amlun
creu tan gwyllt Yr un brcgcth y
buasai, 'Rwyt yn rhy ifan i Davies bani N adolig hcno, yn
fynychu gweithgareddau
gwyllt,
dcchrau am saith ... ' ond cyn
i mi gael cyfle i orffcn, 'Na,
roeddwn i yn ddeunaw cyn
Heledd, TA! ". 'Ond Mam ... '
dechrau
pethau
felly (amser
maith yn 01 dybiwn i) a rwyt yn
dechreuais unwaith eto. 'Ond
mam ddim byd, rwyt yn gwybod
gwybod yn iawn y buasai dy dad
yn gwrthwynebu'n llwyr.'
yn iawn beth mae dy dad a
gwyd dwn ,
gwyddwn
rninnu'n feddwl 0 bartion, yn
hynny'n iawn ond buasai nain yn cnwedig parti bachgen angerddol
fel Amlun Davies.' Rocddwn am
gadael i mi fynd, buasai nain yn
gythru yn al a dweud nad oedd
deall ... a pheth arall, nid oes
dim oedd dad yn ei ddwcud yn
dim y mae dad yn ei ddwcud yn
cael ci gyfri rnwyach ond daliais
cael ei gyfri rnwyach felly pam
fy nhir ac, o! roedd yn brawf
ddylai llyn gyfri? Nid y buasai'n
gwenud hynny. Rhieru! Pwy
gwneud llawer 0 wahaniaeth os
y buasai'n cyfri, mae mam yn
sydd eu hangen i ddifetha hwyl
pobl ifanc. Mi fydda i ar fy
deud na, feilly NA!
mhensiwn cyn imam
a dad
Ond wedi rneddwl, waeth i mi
sylweddoli fod gennyf innau
r01 cynmg ami ddim. Toes siawn
yr aiff pethau 'n waeth na hyn
hefyd fywyd eisiau ei gyflawni.
Roeddwn yn colli cyfle i gael
debyg? Ie dyna wna'i. Gofyn
c\vmni'r
bachgen
debycaf
i
bore fory wrth y bwrdd brecwast
oheT\\')rdd ni fydd mam yn rhy
Owain Gwilym a welsoch erioed
ym\vybodol 0 beth y bydd hi'n ei
a hynny am noson gyfan ac yn fy
dd\veud yn y bore, ac os y bydd
mam i beth bennag nid yw'n
fachgen angerddol
fel y mae
)'n eytunoO, trwy ryw ryfedd
wyrrh, ni all ddadlau'r p\V)7nt mam yn dweud ei fod. Mae'n
fachgen tal) golygus, pryd golau
ymhcllach y gallai? Ond unwaith
eto mae problem yn fy ng'-\'Ynebu
a pharchus yr olwg, weI rwy'n
fel p()b diwrnod arall 0 'm bywyd.
crcdu ei fod yn barchus. Dyna fi
Beth petasai mam yn cytuno a
unwaith eto yn cymcryd gair
mlnnau'n mynd ac yna dad yn
mam
ei fod
yn fachgen
angerddol a minnau \vedi gaddo
darganfod
fy mod wcdi bod
i mi fy hun na fuaswn yn gwneud
me\vn pani, nid yn unig y
hynny byth eto oherwydd pan
buasai'n uffern ar )7ddaear i mi,
wahanodd
mam
a
dad,
ond I mam hefyd am adael i mi
sicrhawyd fi gan mam y buasai
f)'nd a nid oes dim gwaeth na
popeth yn ia\vn ac yn gwclla ond
g\\'cld mam a dad }'ll c\veryla.
Mi af innau i'm gwely nawr
mae'r amgylehiadau wedi mynd
\vedi rhyw awr 0 nyrsio Catrin yn
yn waeth
ac maen't
yn
ci hystafell. Roedd wedi bod yn
gwaethygu pob dydd. Rwyf wedi
erio, 'colli nain ...
pam mae
cael 110nd fy mol, oid oes fywyd
mam a dad yn ffraeo,' meddai.
i mi fel hyn.
Fe fu'n rhaid i mi alw Amlun
Y peth bach, mac'n dechrau ar
flas y gwir fywyd yn ifanc.
ar y ffon i esbonio pam na allwn
fynd ac i ddwcud y gwir roedd
Dydd fau, Rbagfyr 29am
tinc 0 siom yn ei lais ... tybed?
Rocddwn
wcdi
bod
yn
Tybed ... ? Na. Buasai'o rhy dda
breuddwydio trwy'r nos fy mod
i fod yn \vir ...
Na. Amlun
yn da\\llsio ym mreichiau Amlun
Davies ar fy 01 i Heledd Wyn?
yn ei barti,
me'r\'n g\visg
Dydd Gwener, Rhagfyr 30ain
ffaSl)7nnol newydd a gefais yn
Daeth Uygedyn 0 lewyrch i'm
anrheg Nadolig gan mam a dad
b)"\.vyd di-gyffro y bore 'rna. Ni
a'r m\vclis aur a gefais gan nain
allwn gredu'r peth! Fe gannodd
yn disgleirio
0 amgylch
fy
ngwddf\vrth i'r goleuadau disgo
y £Ion am hanner dydd a phwy
llachar daflu eu golau amryliw
oedd ar y pen arall yn galw ond
cryf ami. Ond fe ddrylliwyd fy
Amlun! 'Y m . . . Heledd, ie?'
Cychwynnodd braidd yn ncrfus
rnreudd\vydion yn fan y bore 'rna
ei dan. 'Ie,' atebais innau wedi
pan ofynnais imam am ganiatad

o

•
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cael dipyn 0 sioc, oherwydd fe
adnabyddais
ei lais yo syth.
'Amlun sy'ma.' '0, sut hwyl?'
gofynais. 'Mi fydd gwell hwyl
arna'i os wneid di ddod gyda mi
heno i'r clwb lleol.' 'Heno?'
atcbais wedi fy syfrdannu. 'Ie, os
yn bosib.' Roeddwn yn crynu
erbyn hyn ac yn chwys diferyd.
Ond gwyddwn yn iawn beth
fuasai mam yn ei ddweud, 'NA!'
Felly, dywcdais wrtho fy mod yn
gwarchod Catrin, wel, roedd yn
well na dweud wrtho'r gwir neu
buaswn yn marw 0 gywilydd.
Wrrh ddweud wrtho roedd fy
nghalon
yn teimnlo
fel fod
rhywun wedi ei throi ar ei ph en
i lawr. '0 rwy'n gweld,' atebodd
yn siornedig braidd. 'Wyt yn
deall gobeithio?' 'Paid a phoeni,
deal) yn iawn, mae gennyf innau
chwaer iau hefyd sydd angen ei
gwarchod 0 bryd i bryd.' 'Diolch
yn fawr am y cynnig,' mentrais.
'Croeso ,' atebodd
yntaun
garedig.
'H wyl,
ra;'
ychwanegodd.
'Ie, hwyl,"
meddwn i wedyn a thunnell 0
siom yn pwyso ar fy 'sgwyddau,
Mi ddysgais un pcth allan o'r
holl seiomiant, mae gan Amlun
ddiddordcb vnof
.
•
'Pwy ocdd ar y ffon?' hoI odd
rnam. M.i fentrais innau a dweud
y gwir wrthi, 'Amlun eisiau
mynd a mi allan i'r clwb lleol.'
'AmIun! Clwb!?' ebychiodd. Ac
mi roes innau'n rhoed i lawr. 'Ie,
Arnlun, a beth sy'n bod ar mynd
i glwb? Rwy'n un ar bymtheg oed
mam ac rnae'n hen bryd i chwi
sylweddoli hynny.' 'Llai 0 dy
dafod
yng
ngeneth
i;'
ymsosododd hithau'n 01. 'Hyd
yn oed y buast yn ddeunaw ac yn
mynychu mannau feI yna mi
fuasai yn rhaid i ti aros gartref
heno i warchod Catrin oherwydd
rwyf i yn mynd i'r ganolfan
hamdden
am gem 0 sboncen
gyda Meic.' 'Meic?' gofynnals.
'Pwy ar y ddaear yw Meic? Nid
oes un Meic 0 amgylch yr ardal
yma dim ond am Meic y
plismon.'
Arhosais gan weld
wyneb mam yn cocm braidd.
'Mam ... y chi a Meic Mwnci?'
'Nid dyna ydi'i enVorfo,' atebodd
hithau. Pwy fuasai'n meddwl?
Beth ddaw 0 Catrin a fi? Mae
Meic yn ddigon ifan i fod yn fab
iddi!

Dydd Sadwrn, Rbagfyr 31ain
H wre! Buddugoliaeth. Amlun yn
fy ffonio unwaith eto ac yn estyn
gwahoddiad i mi fynd gydag ef
i barti
dathlu'r
flwyddyn
newydd, ond ni wrthodais y tro
hwn.
Roedd\vn
wedi
penderfynnu dweud wnh mam
nad oedd hi yn cael rheoli fy
mywyd mwyach ac fy mod i yn
berson
unigol
sydd angen
rhyddid. A dyna'n union beth
ddywedais wrthi, Roedd wedi ei
syfrdanu! 'Dim ond am heno,'
mynnodd.
'Maml'
'0 dos 0
'ngolwg i wnei dil' dyna'r ateb a
gefais ond gwel1 hynny nac iddi
wrthod yn bend ant. Cefais noson
wych! Rhyddid
yw'r anrheg

pwysicaf y gall merch ifanc ei
gael rwy'n credu. Rwyf ond yn
flin iawn na y buasai mam wedi
gadael
i mi wneud
hyn
flynyddoedd yn 01.
Gollyngais
broblemau
fy
mywyd i'r gwynt gan fod y noson
hon i mi a neb aral1. Roedd
Arnlun yn gafael yn dyner yn fy
llaw drwy'r
nos a nid oes
gwrychyn 0 ffyrnigrwydd ynddo.
Rwy'n credu fy mod yn disgyn
mewn cariad yn araf ac yn ddyfn.
Dim ond gobeithio yr aiff natur
fy mywyd i aros fel ag y mac e 0
achos y boen y buasai colli
Arnlun yn ei achosi. Mae hi nawr
yn Ionawr y cyntaf mil naw cant
naw dcg, a credaf fod hon yn
flwyddyn sy'n mynd i newid fy
mywyd yn gyfangwbJ a bydd dim
byd 0 gwbl yr un fath eto.

Dydd Sul, Ionawr laf
Fe alwais Amlun
heddiw
i
ddiolch 0 galon iddo am y noson
fendigedig a roddodd
i mi
neithiwr a cboeliaf yn gryf ei fod
yn syrthio amdanaf yn araf bach.
Os oedd yn iawn gyda rni,
meddai ef, y buasai yn mynd a
fi allan i'r pare nos yfory dim ond
er i ru gael amser gyda'n gilydd
cyn i'r ysgol ail ddechrau am
dyrnor arall. Gwych! Efallai yr
aiff pethau ychydig ymhellach
nos yfory - buasai cusan neu
ddwy yn cael cu derbyn yn
ddi-brotest.
Nid yw mam yn dweud gair
wrthyf meddai, dim un gair nes
i mi gyrraedd
fy synnwyr
cyffredin. 'lawn,' atebais inn au,
'Ddweda'i 'run gair wrthych
chwithau
chwaith
nes i chi
gyrraedd ei synnwyr cyffredin
gyda Meic Mwnci!' Roedd wcdi
cael cymaint 0 sioc wedi i mi
ddweud wrtht fel roedd y botel
wisgi allan am weddill y dydd.
Roeddwn
yn teimlo'n
reit
faleh 0 honnof fy hun a dweud
y g\vi r oher\vydd
roedd
y
cligwyddiad yna gyda mam yn
dangos fy mod yn dechrau blasu
ar fod yn berson rhydd heb neb
yn hawlio fy m}'WYd.Nid wyf am
dd\veud wrthi ble rwyf yn mynd
nos yfory chwaith ac os oes
angen rhywun i warchod ami mi
gaiff chwilio
am was bach
arall . .. gyda phob parch at
Catrin wrth gwrs. Ond rocdd~i\'n
wedi anghofio un peth hC'tyd.
Beth fuasai ymateb Amlun o'r
newydd fod mam yn chw~arae 0
gwmpas gyda dyn hanner ei hoed
a hwnnw'n
'Meic Mwnci'
0
ba\vb. Rwyf wedi penderfynnu fy
mod am dorri'r nev..'Ydd \vrtbo
nos yfory. A toes ond gobeithio
y gwnaiff hynny cffcithio ar
berthynas Amlun a minnau, neu,
allwn i byth faddau imam am
wneud
peth mor wirion
a
malurio'm breuddwydion innau
yr un fTordd.

Dydd liun, Ionawr 2i1
Mae fy mywyd ar ben! Mae pob
gobaith 0 fywyd hapus yo y
dyfodol imi wedi di£lanu'n ll~'}'r.
Roedd y noson wedi dechrau '0
berffaith
gyda
awyrgylch

rhamantus
rhyngom ni'n dau.
Mi es allan o'r tY heb ddweud
gair wrth mam a'j chychwyn hi
am y pare i gyfarfod Amlun.
Roedd yn dywydd a dim ond y
ser i roi golau i ni. Fel yr oedd
Amlun yn nesau ataf fc glywais
swn bechgyn yn chwarae 0
gwmpas
o'r tu cefn i mi.
(Roeddwn i yn eistedd ar fainc.)
Fe gyrhaeddodd Amlun wedi ei
wisgo mewn dillad ffasiynnol a
daeth i eistedd yn glos wrth fy
ochr. Fe siaradais am y tywydd
j ddechrau, dim ond er mwyn
creu sgwrs ac ar ganol y sgwrs fe
rwystrodd Arnlun rhag i mi fynd
ymlaen a rhoddodd gusan ysgafn
ar fy ngwefusau a gwcnodd amaf
yn dyner. Nefoedd, meddyliais
wrthyf fy hun, and roedd y
nefocdd yno yn mynd i orffcn yn
uffcm. Ccrddasom am ychydig
arnser nes oedd yn rhaid i ni droi
yn 61 i edrych ar ryw helynt a
godai yng nghanol y pare. Roedd
y bcchgyn a glywais gynt yn codi
stWr gyda rhwy gardotyn unig.
Yn sydyn gafaelwyd yn yr hen
gardotyn gan y bechgyn ac fe'i
cariwyd
rua'r llyn. Tybiodd
Amlun eu bod am ei daflu i
mewn. Gao ei fod ef yn gymaint
o fachgen sydd yn garedig er
natur rhuthrodd atynt a galwodd
arnynt i beidio. Gwnacth hynny'r
amgyl chiadau' n
wa erh.
Bygythiwyd ef gan un ohonynt ac
estynnodd gyllell finiog allan o'i
boccd a . . . a trawodd yr hen
gardoryn yn ei fron a dywedodd
wrth Amlun. 'Fuasai hyna heb
ddigwydd os y buaset ti wedi cau
dy geg.' Erbyn hyn roeddwn yn
beichio crio ac Amlun wedi
mynd i redeg i geisio a chael

RHODDION
£10: Raymond Uoydjones, 2
Bryn Fedwen, Llanrug.
£5: Mr Elfed
Roberts,
Godre'r Coed, Brynrefail; Mr
a Mrs Hugh jones, 79 Maes
Padarn, Llanberis; Mr a Mrs
Richard
Wyn Evans, Ty'n
Buarth, Brynrefail.
£2: Mair Roberts, Uanberis;
Mr G. T. jones, 'Pennant',
Deiniolen.
£1: John a Lynda Owen, 7 Tai
Caradog, Deiniolen.

help. Ymhen ychydig amser
roedd yr heddlu a'r ambiwlans
yn un fflud 0 amgylch y pare.
Nid oedd golwg o'r bechgyn
anwaraidd eraill. Roedd yn rhaid
i Amlun a jinnau fynd i orsaf yr
heddlu gan ein bod yn dystion ac
yn waeth fyth roedd 61 gwaed yr
hen gardotyn ar ddwylo AmIun.
Roedd yn rhaid iddo aros noson
yn yr orsaf a phwy oedd yn ei
hooli ond 'Meic Mwnci'.
Mae mam yn gweld bai ar
Amlun a minnau ac yn ochri
gyda Meic wrth gwrs.
Mae hi nawr vn
hanner awr
•
wei un ar fore Mawrth.

FY ARGRAFFIADAU 0 FY EISTEDDFOD
GYNTAF YN YSGOL BRYNREFAIL

argraffiadau
0 fy
Eisteddfod gyntaf. Y peth oedd yn
aros yn fy meddwl am oriau oedd
sut oedd y gadair yn cael ei
chyfiwyno. Dyma blant dosbarth
chwech yn ccrddcd i lawr ganol y
ncuadd ac yn bachgen yn gyntaf,
gyda croes aur a handlan bren
ganddo. Wedyn rocdd darllcniad
ac ar ddiwedd y darlleniad dywedodd y darllenydd 'A wnaiff yr
enillydd sefyll?' Yr enillydd oedd
Nia Hughes sy'n byw y tu allan i
Lanrug. Roedd rhai 0 blant
blwyddyn chwech yn cerddcd yn
Dydd Mawrth, Ionawr 3ydd
01 wcdyn i lawr i ganol y neuadd
Mae mam wedi bod yn boddi ci
gyda elogyn felen, gwyrdd, glas a
phroblemau mCWIl wisgi trwyr
coch. Yr enillydd ocdd merch o'r
dydd a minnau, wei . . . Fe
ty mclyn, sef Eilian, sef Nia
gafodd Arnlun ei rvddhau
v
bore
.
Hughes.
'rna ond nid vw
CISI3U
siarad
Fy hoff gancuon i ocdd 'Mae'f
gyda mi rneddai. '?\iae popeth
blodau man yn huno'; Eurgain ae
wedi gorffen, ' dyna oedd ci
Angharad yn eanu 'A w-n i Siopio i
union einau. Mae mam wedi
Kwiks a Tcsgo'. Fy hoff grwp
mynd yn fy erbyn fel nad vw
ocdd Trons Racs. Y ty roeddwn i
hithau
e israu
f)' adnabod
chwaith, Buaswn wedi di &\"1'1 yn perthyn iddo ocdd Eryri. Mi
enillodd Eryri llawer 0 bethau ond
iddi 0 leia' fy nghysuro ar 61 yr
dim digon i ennill.
helynt, ond na. Cyhoeddodd y'
Y peth gwacthaf a ddigwyddodd
bore 'rna fod Meic yn symud I
oedd ei bod yn stido bwrw. Mi
rnewn a rhaid i rninnau felly fynd
oeddwn i, fy ehwaer a'i ffrindiau
j fyw at dad .• Mae Catrin yn aros
yn sownd yn Llanrug tan ddcudgyda hi meddai. Gobeithio y
deg o'r gloch yn y nos. Dyrna'r
gwnaiff dad ddeall a chydhanes. Ar 61 i'r Eisteddfod orffcn
yrndeirnlo a mi.
roeddern am gael bws i fynd adref
Gobeithio y gwnaiff Amlun
ond dydd Iau oedd hi - doedd dim
newid ei feddwl.
bws ar ddydd Iau. Fclly mi ddaru
Gobcithio y bydd Catrin yn
iawn dan ofal marn a'i photel
wisgi ... Gobeithio. Dyna'r unig
beth a allaf ei wneu yw gobeithio.
Beth ddaw o'r byd ymal os yw
mam yn trin ei phlentyn fel yna?

MAE'R

SAMARIAID
YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD

BANGOR
354646

Nadollg Llawen odd. wrth bawb yn

....

Ty Birmingham, 6 Stryd Goodman

LLANBERIS
Arbedwch bunnoedd ar eich bil siopa wythnosol.
Dewch i weld ein amrywiaeth eang 0 fwydydd
Siwgr, Cawl 8lawd, Cnau, Pasta,
Fferins, Diodydd, Ffrwythau Sych,
Grawnfwydydd etc.

Dyma

fy

ni ffonio lad Lisa a Ffion a Lynda
Daeth Lisa a Linda i n61 ni a

dywedodd tad Ffion y gallai hi
gael pas adre hefo Lynda. Wcdyn
ar 61 eyrraedd i Llanberis dywcdodd dad fod mam wcdi m ynd i
Lanrug i chwilio amdanaf i 2
Michelle. Roedd Michelle a fi yn
em slipars tu allan i'r giat.
Ar 61 ryw hanncr awr rni glywsom swn mawr a dywcdodd
Michelle 'Mac mam yn 61!' Ac
roeddem ni yn chwerthin a chwcrthin. Dywedodd mam 'llc ydycl
chi wedi bod?' Yn yr Eistcddfoc
ond doedd ddim bws i ni ddod
adre felly fe wnaethom ffonio
mam a thad Lisa a Ffion a Lynda.
'Wncst ti ddim meddwl y buaswn
i yn mynd i chwilio amdanoch
chi? 'Na', meddai' 'sut o'n i fod i
wybod.'
Y r unig beth oedd mam yn gallu
ddwcud oedd 'Ewch i'r gwcly er
mwyn i ehi gael codi i fynd i'r
ysgol yfory'.
Y tim a enillodd yn Eisteddfod
Ysgol Brynrefail oedd ... Gwyrfai.
B w w w w w w W. Eryri yw'r
gora, a'r gora am byth. Ffliwc
ocdd hi cu bod nhw wedi cnnill
Eisteddfod Brynrcfail yw'r gorau.
Dyna ocdd yn mynd drwy fy
meddwl y noson honno yn fy
ngwely.
ANGELA WILLIS, IS

YMWELIAD CEFIN ROBERTS
Hanner awr wedi chwech ac
mae criw 0 ferched a bechgyn
brwdfrydig blwyddyn 1,2 a 3 yn
cyrraedd
Y5go1 Uwchradd
Brynrefail yn barod i gycbwyn
cael cyfweJiad gan Mr Cefin
Roberts.
Cyfweliad tuag at berrrormiad
Drama
Gerdd
Eisteddfod
Dyffryn Nantlle '90 yw hwn.
Mae'n berffofilliad sy'n rhoi
cyne i blant blwyddyn 1,2 a 3
actio, dawnsio neu ganu, ond rei
mae'r atbrawon wedi pwysleisio
nid yw'n aogebnrheidiol i
yo wyeb ymhob uo o'r pethau
hyn.
Mae pawb yo sgwrsio gyda' j
gilydd, YDa mae Mr Roberts
yn gwoeud
ei symudiad eyotar ae yn dweud
wrtb bawb am ddod i eistedd ar
lawr y neuadd. Cawn wybod
dipyn bach mwy am Y perfrormiad, ODd mae'n pwysleisio
ei rod 0 eisiau pobl SY'D rodloo
gwrando ac yn rrwdfrydig. Ar
fil y bregeth, mae'n dechrau ar
YcyfweJiad ser gwneud rhyw un
neu ddau 0 stepiau dawnsio ac
yna mae'n dechrau holi, pwy

rod

sy'n medru gwneud olwyn drol?
pwy sy'n cae) gwersi dawnsio?
Pwy fedar wneud y sblit? Mae
pawb yn ymateb i'w gwe:stiynau, yna caifr pawb eu gyrru i
gefD y neuadd, ac mae Mr
Robrts yo rhoi cyfweliad i ba"'b
ar ei ben ei huo.
Fedra i ddim dweud beth
ofynnodd 0 i bawb ond gwn ei
rod wedi goryn i bawb ganu
'scale'. Dyma'r rhai o'r pethau
ofynnodd o. Pa ddarn yr horfech ei chwarae? Y dych wedi
cael profiad llwyfan O'f blaeo?
A ydych yo cae) gwersi dawnsio?
Mae'n siwr ei rod 0 wedi cael
llawer i ymateb gwahanol, ond
yn sicr mi oeddem i gyd wedi
mwynhau ein hunain, hyd yo
oed os na chawn fynd i'r perf.
rormiad.
Mae 0 eisiau mynd i Ysgol Syr
Hugh a Dyrrryn Nantlle eto, a
dim ond lie i rhyw hanner cant
sydd ganddo, felly mae'n rhaid i
bawb ddisgwyl a gweld beth
fydd y canlyniad.
NIA GRIFI;'ITH, 3E

CEWCH BWYSO EICH HUN YN OL EICH ANGEN
AR AGaR BOB DYDD 9-8pm
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Nadolig llawen a Blwyddyn Newydd Oda

oddi wrth

BILL ac EILEEN
GRIFFITHS

Antiques
Ivy Cottage

BETHEL

.~.,
..Cyfarchion Nadolig ,.
-.

~

,.. ...
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Ff6n:
Y FELINHELI 670556
PRVNWVR A GWERTHWVR HEN BETHAU
Telir prisiau da
Trafodir busnes yn gWbl breifat a chyfrinachol

Nadolig
Llawen a
Blwyddyn
Newydd

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

* Croeso Cynnes i
bawb

Blwyddyn Newydd Oda
oddi wrth

YSGOL YRRU

Oda
oddi wrth

BETHEL

HERTA POWELL

* Bwyd Cartref
Traddodiadol
* Cwrw 'Real Ale'

Nadolig Llawen a

SlOP
SGLODION
AAc::.

Ff6n: Port Dinorwig

70155

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i chwi 011 bawb
oddi wrth

BETHEL

a

Cysylltwch

Richard M. Hughes
42 Bro Rhos, Bethel

Portdinorwig
671009

CHIP SHOP
Mae

CAROLE A GRAHAM

BETHEL
yn diolch i' holl gwsmeriaid
am eu cefnogaeth

• •

NADOLIG LLAWEN lAWN
~ i '.:\ ..~~
A BLWYDDYN ~ .,1' ~,,~..
II-

-

I' :

NEWYDD DDA

~,.~-~_#

.:~

I

T. R. EVANS
Ffon: Felinheli 670451
Oymuniadau gorau am
y flwyddyn newydd

UNRHYW AMSER • UNRHYW BELLTER
A

on:
Rover. Metro • Maestro • Montego • Mini
20

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

Mae

~~

•
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Gohebydd: Gerafnt Ells, Cligeran (Portdlnorwig
LLONGYFARCHIADAU I Myfanwy
Jones, Glan Gors. ar gael rhOdd 0
decanter wydr gan Cvrnderthas
Eryrl o'r Ffermwyr leuanc. Cafodd
Myfanwy'r
rhOdd
yn
gydnabyddiaeth am ei gwalth r'r
Mudiad dros y blynyddoedd.
DYMUNIADAU GORAU i Manon
D. Williams, Tan y Cae, ar ei
dyweddiad a Gareth Wyn Griffiths
o Benllech.
LLONGYFARCHIADAU
i Mrs
Roberts, Berwyn, ar fod yn hen
narn. Mae wyres Mrs Roberts yn
yr Unol Daleithiau wedi cael
plentyn yn ddiweddar.
Y GYMDEITHAS: Nos Fawrth,
Tachwedd 28, cafwyd noson
ddrfvr iawn yn y Gvrndeithas gyda

•

•

670726)

Mr Gwilym Williams, Rhostryfan,
yn dangos sleidiau o'i daith
ddiweddar i Awstralla.
NOSON GOFFI: Yn
diweddar
cynhaliwyd
Noson Goffi yng
Nghartref Preswyl Sant Tello a
dymuna'r preswylwyr a'r staff
ddiolch i bawb a gefnogodd y
noson - y gyntaf j'w chynnal ers
i'r cartref agor.
Casglwyd £153 o'r stondinau a'r
raffl a caiff yr arian ei wario ar
adloniant i'r preswylwyr. Mae'r
cart ref yn diolch yn arbennl9 i
Gwynedd Fruit a ddarparodd tasged ffrwythau ar gyfer y raH!.
Diolchir hefyd i'r Cynghorydd
Sam Jones a staff y cart ref am eu
cefnogaeth.

0
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•
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•• •

KEVIN A BRIAN
a Staff

R
LLANDDEINIOLEN
Yn dymuno Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd Dda i
gwsmeriaid hen a newydd

CYFLENWYR PORTH IANT

Eisteddfod Genedlaethol
Urdd Gobaith Cymru
Oyffryn Nantlle ac Arlon 1990
Gwahoddlr celsladau gan fudiadau gwirfoddol. clybiau a.y.y.b. am yr
hawl i reoli meysydd parcio yn ystod wythnos yr Eisteddfod uchod a
gynhelir yng Nglynllifon rhwng 28 Mai - 2 Mehefln 1990.
Dylai ceisiadau gyrraedd y Trefnydd, Eirian Dulyn Owen,
Swyddfa'r Eisteddfod, 3-5 Stryd yr Eglwys. Caernarfon Gwynedd.
LL54 1SW erbyn 31 lonawr 1990 fan bellaf.

BWYDYDD ANIFEILIAD ANWES
GWERTHWYR NWY

Y Fachell
Llanddeiniolen

,

Ffon:

~

Port Dinorwig 670439

Nadolig Llawen i bawb oddi wrth

CARTREF PRESWYL

GWILYM H. WILLIAMS
a'r teulu

BRYN DAIRY
2 BRYNHYFRYD

SARON

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

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda oddi wrth

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i
bawb oddi wrth
yr holl breswylwyr, Mrs Bilbie a'r staff
Ymholiadau: Port Dinorwig 670353

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA
i'n cyfeillion

a'n cwsmeriaid
oddr wrth

011

GWILYM A MEIRWEN JONES

CLUDWR

FFARM Y DDOL
BETHEL
Ffcn: (0248) 670487 neu 671201
Ffcn Symudol 0836 590832

DDFA'R
BETHEL
Ffon: Y Felinheh 670 261

BWYDYDD,
MEL YSION, PAPURAU NEWYDD A FIDEOS
•

SNOWDONIA
FIRE
PROTECTION
VR HEN EFAIL
WAUNFAWR Ffon 235
Offer Diffodd Tan - Masnaehol ae i'r Cartref
Goleuadau argyfwng
Larwm Tan
Offer canfod mwg ar gyfer y cartref
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• Ar gor bob dydd
• Trywdded Lawn
•

8wydydd Restaurant a Bar

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth

RYS

a

PEIRIANWAITH AMAETHYDDOl Y WAUN
(Waun Agricultural Engineering)
• •

•

• • • • • ••

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

WAUNFAWR
Ffon: Waunfawr 253

•

• ••

Mae
LLEUFER A NELMA
PRITCHARD

AN

FA
AR EDI
A NFAWR

yn dymuno diolch am bob
cefnogaeth yn ystod y flwyddyn
Nadolig Llawen a Blwyddyn
~lft,.",rll"I

Dymuniadau gorau a phob hwyl i
chi i gyd dros Wyl y Nadolig.
CROESO ADREF i Nra Pritchard,
Min-y-Grug ar 01cyfnod 0 werthio
ar ynys Guernsey.
CROESO ADREF dros Wyl y
Nadolig j Nan Wyn, Tan-y-Fron,
rydym yn falch o'ch gweld yn
edrych mar dda.
Anfonwn ein cofion at bawb
o'r
~
pentref fydd yn dathlu'r Wyl odd:
cartref eleni.
CROESO ADREF O'R YSBYTY i Mr
Emlyn Davies, Bodryn,
Mr. J.
Jones, Cae Adda, a Mr Cyril Smith,
Rhoslan. Gobeithio y byddwch yn
dal i wella.
CYDYMDEIMLWN
Mrs Kit Jones,
Stad ry hen ar golli ei brawd.
YN YR YSBYTY: Anfonwn
ein
cation cynhesaf at Mrs M. A.
owen, Stad ry Hen, Mrs Katie Wyn
Jones, Bran Eifion a Miss Kate
Humphreys, Bro Waun, sydd yn yr
ysbyty ym Mangor. Mae Miss J.
Jones, Bryn Tirion, wedi mynd i
aros i'r Foelas, Llanrug, dros y
gaeaf. Anfonwn ein cofion ati ac at
ra: eraill o'r pentref sydd mewn
cartrefi i'r henoed.
CYDYMDEIMLO: Da deall fod Mrs
L. Idris Jones, Goleufryn,
wedi
gwella dlgon i adael yr ysbyty, mae
ar hyn 0 bryd yn aros ym Mrvn
Idan, Caernarfon
Anfonwn
ein
cation cynhesaf an ac estynwn ein
cydymdeimlad
dwysaf a hi yn el
phrofediqaeth lem 0 golll ei chwaer.
Roedd Mrs Yvonne Thomas, et
chwaer, yn ymwelydd cyson a'r
pentref ac yn frodor 0 Lanrug. Bu
farw yn Ysbyty Gwynedd, ddydd
Mawrth,
Tachwedd
27aln,
tra
roedd ar ymweliad
Mrs Jones yn
ei gwaeledd.
Bu ei harwyl
yn Amlosgfa
Amwythig,
yn dilyn gwasanaeth
yn
Eglwys
Oswallt
Sant.
Croesoswallt,
ddydd
Mercher,
Rhagfyr 6ed.
Bwriedir
cynnal gwasanaeth
coffa
yn Eglwys
Sant loan,
Waunfawr ymhen y rhawg.
CRONFA
CANOLFAN
WAUNFAWR. Dyma restr enillwyr
y Clwb 300 am fis Tachwedd:
" £40 - Mrs C. A. Weale, Ty'n
Twll Bach; 2, £25 - Mrs Jean
Jones, Llwyn Onn: 3, £10 - S. C.
Tyrall, Garreg Wen.
MERCHED Y WAWR: Nos lau,
Tachwedd
23ain
0
dan
Iywyddiaeth
Irene
Roberts
mwynhaodd
y gangen ell cinio
Nadolig yn y Split Willows, Llanfairfechan. Cafwyd noson gartrefol a
digon 0 fwyd i bawb. Yn ystod y
gwledda
cafwyd
eitemau
0
ddarllen englynion gan yr aelodau,
adroddiad
digri gan Alma, aq
chanwyd carolau. Enillwyr y rafflau
oedd Gillian Wyn, Alma Jones,
Janet Smith, V. Williams, Annie
Roberts, ac ar y diwedd rhannwyd
anrhegion bach i bawb gan Nan a
Llinos.
Dymunodd Irene yn dda i bawb
oedd yn annalluog
i fod yn
bresennol, a ehroesawyd aelodau
newydd ae ymwelwyr
i'n plith.
Bydd Mrs Olwen Rees Jones 0
'Curiad Calon Cymru' gyda ni ar
lonawr
25. Nadolig
Llawen a

a

Cyfarch Ion

y tymor gan

BURTON J.
LLVTHVRDV

Gohebydd: Mrs Nan Roberts, Pantafon, Waunfawr

nti~i ~hwinil

Daeth Mr Geraint Lloyd Owen i roi
darlith yn y Ganolfan, nos Lun,
Rhagfyr 11, ar 'Llwyd o'r Bryn'
gyda Mr Ifor Hughes yn Ilywyddu.
Dylid sylwi fod dau gyfarfod ym
mis lonawr, sf ar yr 8fed pan y
bydd Mr Aled Taylor yn son am ei
waith fel aelod 0 dim achub ar y
mynyddoedd
a bydd yn dang os
sterdiau 0 wahanol fannau yn Eryri.
Llywydd y noson honno fydd Mrs
Grace Dawson, ae ar nos Lun,
lonawr
29, edrvchrr ymlaen i
glywed sgwrs 0 dan y tettl 'Dipyn
o Dwyll' gan Mr Ifan Roberts,
Comisiynydd Rhaglenni S4C gyda
Mr Rhodri Prys Jones yn IIywyddu.
Gobeithir fod rhai o'r aelodau yn
mynd ati yn y flwyddyn newydd i
ddechrau hogi min ar gyfer y FfugEisteddfod sydd i'w chynnal, nos
Lun, Chwefror 12, gyda Mr Emyr
Jones, Caernarfon yn beirnladu. Y
eystadleuthau
fydd parti cydadrodd
i ddehongli
unrhyw
Hwiangerdd; cerddorfa fechan 0 4
yn defnyddio offer y gegin fel
offerynnau; parti 0 6 i chwibanu;
canu oddi ar record; a gorffen ston.
YR URDD
NOFIO: Llonqvtarctuadau i Christy
Jones,
Cynefin,
a ddaeth
yn
bumed yn y Ras Broga 0 dan 12
oed yng nghystadleuaethau
nofio
cenedlaethol yr Urdd ym Mangor
yn ddiweddar. Da iawn Christy, a
dymuniadau gorau i ti l'r dyfodol.
Llongytarehiadau
hefyd i Kally
Jones ae Elatn Owen sy'n aelodau
o dim Ras Gyfnewid
Ysqol Syr
Hugh Owen.
Deth y tim yn
fuddugol
yn y Ras Gyfnewid
Cymysg
yn ogystal
a' r Ras
Gyfnewid
Rydd.
Byddant
yn
cynrychioli Sir Eryri yn y profion
cenedlaethol
terfynol
yn
Aberhonddu ym mis lonawr. Pob
Iwe iddynt hwythau.
Ar yr un
nosoOn daeth Kailey yn ail drwy Sir
Eryri yn y Ras Broga a'r Nofio Cefn
dan bymtheg oed, ae yn bumed yn
y Ras Broga dan 18 oed. Da lawn
eto .
Diolch i Gill Brown am roi noson
ddifyr
iawn
yn yr Urdd
ar
Dachwedd
29ain,
ac i Llinos
Cadwaladr, Nan Roberts, Rhian
Jones
ac Eifion
Glyn am ei
ehynorthwyo.
Cafwyd
noson
Iwyddiannus
iawn 0 Ganu Carolau yng nghwmni
Dafydd Iwan ar Ragfyr 6ed. Diolch
iddo am roi ei amser i blant yr Urdd,
ac i bawb a gyfranodd at Iwyddiant
y noson yma. Ar Ragfyr 13eg
eafwyd
Disgo Nadohg bvwroq
iawn I gloi'r tvrnor,
Bydd yr Urdd yn ail-ddeehrau yn
y flwyddyn newydd ar nos Fereher,
lonawr 10fed am 6 o'r gloeh yn y
G anolofan.
Coftwch
ddod
a
deunydd ar gyfer gwaith Ilaw i
ddechrau paretoi at gystadleuaeth
gwaith lIaw Eisteddfod yr Urdd
Dyffryn Nantlle, Arton. Ar lonawr
17eg bydd cvfle i weld ffilm ar
Wersylloedd yr Urdd yn Glanllyn a
Llangrannog.
Cofiweh ddod i'w
gweld, yn enwedig os ydych yn
bwriadu mynd am wyliau i un o'r
gwersylloedd yn ystod yr Haf!
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Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
bawb oddi wrth

BERYL A BARRY WALKER
a staff y

CYMRU
MARTIAL ARTS

KH TEL.
WAUNFAWR
Ffon: 409

(Yr Hen Fecws)
WAUNFAWR, FfOn: 208
*Tracksu~s
* Crysau Gaeaf Cynnes
Trainers
Pob Math anghenion
Jiwdo, Carate, Bocsio
Tseiniaidd ac ati

*
*

°

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda oddi wrth
LOUIS TOMOS

NADOLIG LLAWEN A BLWYOOYN NEWYOO OOA
0001 WRTH

ALLEN AC ANNE ADDISON A'R TEULU

VSTORFA
TV NEWVDD
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ar Ian Llyn Cwellyn. Coglnlo Prydelnlg yn
gynnll 0 wahanol. Gwlnnoedd diddorol. Tan
Coed. Clustogau Cyfforddus. Golygfeydd
Hardd. Lie rhagorol i yrnlaclo. Cyfarchlon y
tymor oddi wrth PENNY A DAVID ROBERTS.

WAUNFAWR 708
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Betws Garmon, Ffon: Waunfawr 243
CARPEDI

Bwydydd, Melysion, Ffrwythau,
Papurau Newydd, Cardiau,
Fideos a 8wydydd Anifeiliaid

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
i chwi all oddi wrth

Mae

GLAN!

Mynnwch driniaeth

STIMVAK

Gosodwr Carpedi

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

a

TEGID
PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI
WAUNFAWR 291
Hefyd ail-osod carpedi
Nadolig llawen a Blwyddyn
Newydd Ode i bawb

(A phob math
loriau)

Eva a Dave ~
EVANS

Cil-y-mynydd

SlOP CHIPS
WAUNFAWR

Waunfawr

Ffon: 683

Rhif ffon:

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

0

Waunfawr 552
Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth: Mr a Mrs Owen

David Bridget
a Nicky Ryan

Llythyrdy
WAUNFAWR
FfOn: Waunfawr 651

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i
bawb oddi wrth

DAVID ac
;

ONNE

•
•
Contractwyr Adeiladu

Rose Mount,
Waunfawr
Ffon: 425

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i bawb yn

R
Ffcn: Waunfawr 721
•

23

CYFARCHION PENISARWAUN
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb
oddi wrth

TONY AJO

SlOP GRON
A SWYDDFA'R BOST
PENISARWAUN
FFON: LLANBERIS 871272
Diolch yn fawr am eich cefnogaeth
trwy gydol y flwyddyn

•

~

Nadolig Llawen a Blwyddyn

lite

., Newydd Oda i bawb oddi wrth ~

~

~ Jones ~
~ Peiriannydd

~

~Gwres Canolog ~

Am bob math 0 wydr
wedi'j dorri, ddanfon
neu osod.
cysylltwch a

«a:
3
Gl:~SS
rr

I

JrnCOI

I 1

~ a Phlymio
~
~ 4 Bryn Eglwys ~

~ Penisarwaun

~

~ Ffon: Llanberis ~
~
871047
~,
•

'l!L.0.,0.-.0.'0. '0. '0..0.

Camalot, Penisarwaun
FfOn: Llanberis 871144
Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i bawb

Nadollg Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
i bawb oddl wrth

C

TREF
SID
PENISAltWA

*28 Statell Wely Sengi gyda thy bach a lie
ymolchi
*2 Statell Wely Ddwbl gyda "en suite"
(delfrydol i barau priod)
*Gwres canolog !lawn

*Sustem ddiogelu rhag tan
*Eisteddfa fawr gyfforddus eta teledu lIiw
*Sustem alw nyrs
*Yn Cwrdd a phob angen personol

*Lle bwyta mawr *Aros cyfnod hir/byr
*Gofal 24 awr y dydd gan staff proffesiynol
*Croesawir rhai gyda cymorth D.H.S.S.
*Ymwelwyr yn cael galw unrhyw adeg
*Coginio cartefol
*Metron a staff sy'n siarad Cymraeg
*Ar Iwybrau bws 0 Fangor a Chaernarfon

Am fanylion pellach cysylltwch a'r
Metron Cheryl Williams, Ffon 872038.
* Disgwylir agor ar 3 Rhagfyr 1989.

Gohebydd: Mrs Ann Evans, Sycharth (872407)

GWELLHAD: Anfonwn ein cofion
anwylaf at Mr Nathan Jones, a Mrs
Eileen Thomas, sydd wedi derbyn
triniaeth yn yr Ysbyty. Dymunwn
wellhad buan i iris Williams, Caer
Bleddyn, sydd hefyd yn Ysbyty
Gwynedd.
Rydym yn
falch 0 ddeall fod Mrs Alice
Thomas wedi dod adref 0' r ysbyty
ac yn gwella 0 ddydd i ddydd. Mae
lIawer 0 gwyno yn y fro, gobeithio
y byddwch I gyd yn gwella erbyn
y Nadolrg.
PWYLLGOR Y NEUADD: Tynnwyd
Clwb Cant Tachwedd
mewn
pwyllgor, nos Fawrth, Tachwedd
28ain. Yr enillwyr oedd: 1, Brenda
Richardson, Bryn Hyfryd; 2, Judith
Hardin, Winllan; 3, Miss N. C.
Williams, 15 Bryn Tirion.
Nos lau, Rhagfyr 14, cynhelir
Noson Wassel yn yr Ysgol am
6.30. Bydd pwnsh a mins pei a
chanu carolau. Tynnir Clwb Cant
Rhagfyr ar y noson. Gobeithir
dathlu Noson Santes Dwynwen,
lonawr 25aln.
Dymuna'r pwyllgor ddiolch i
bawb
a 9yfrannodd
ac a
gefnogodd yr holl weithgareddau
yn ystod 1989. Diolchir hefyd i
aelodau'r Clwb Cant ac atqoffir
chwt y bydd yn rhard adnewyddu'r
aelodaeth yn lonawr 1990. Croeso
cynnes I aelodau newydd ymuno
a'r Ctwb am £6 y flwyddyn neu
SOc y mis. Enwau os dvrnunir i
Elizabeth Jones, Ann Paterson,
Wendy Phit'ps, Helen owen Tony
Elliott, Phyllis Ells, leslie Larsen,
Ann Ifans neu Elen Lewis.
YSGOL SUL BOSRA: Croesawyd
dau aelod bach newydd eto i'r
Ysgol SuI, sef Rhys a Osian Jones.
Balch oeddem hefyd 0 weld
Bronwen Jones yn ymuno ~ ni.
Bore Sui, Rhagfyr 24 am 10 a.m.,
bydd Gwasanaeth Nadolig, 'Hwn
yw fy Mrenin l,' gan blant yr Ysgol
SuI. Croeso cynnes i bawb.
Yna yn y p' nawn braf fydd
ymuno a phlant Eglwys Santes
Helen mewn Gwasanaeth Cristingl
yng ngofal y Parch Tegid Robers
am 4.30 p.m. yn Eglwys Santes
Helen.
PARTI NADOLIG YR YSGOLION
SUL: Cvnhelir
y Parti ddydd
Gwener, Rhagfyr 22ain am 3.30
p.m. Bydd Si6n Corn yn siwr 0 alw
i weld y plant.
CYDYMDEIMLAD: Cydymdeimlir y
mis hwn eto Mrs Nellie Roberts,

a

Llys y Gwynt. Bu farw ei brawd yn
ddiweddar. Byddwn yn meddwl yn
ddwys
am bawb
a gollodd
anwvliard ar drothwy'r Nadolig fel
hyn.
YSGOL TAN-Y-COED: Rydym I gyd
yn anton ein cofion at Eryl sydd
bellach wedi dod adref o'r ysbyty.
Edrychwn ymlaen am ei weld yn 61
yn yr ysgol wedi mendio'n IIwyr.
Dydd Mercher, Rhagfyr 13, cafwyd
Cmio Nadolig - Twrci a'r trimins
i gyd. Drotchir i Anti Janice, Anti
Mary ac Anti Liz am y wledd ac am
y prydau blasus drwy'r flwyddyn.
Diolch i Anti Gwenda ac Anti Beryl
am eu gwasanaeth hwythau drwy
1989.
Cynhelir Gwasanaeth Nadolig
nos Wener, Rhagfyr 15fed, yn
Eglwys Santes helen am 6 o'r
gloch. Gwneir casgliad at Ward y
Plant, Ysbyty Gwynedd. Croeso
cynnes i bawb. Yna fore Mawrth,
Rhagfyr 19, bydd Sian Corn yn
galw, ac yna yn y p'nawn bydd
bwffe a fideo i'r ysgol, gyda diolch
i 'Gyfeillion Ysgol Tan-y-Coed'.
Llongyfarchwn nifer 0 blant 0
Safon 1 a 2 am ennill bathodynnau
nofio y tymor hwn, a braf deall fod
Safon 4 wedi cael wythnos i'w
chofio yng Nglynllifon.
Bydd yr Ysgal yn cau ddydd
Mawrth. Rhagfyr 19, r'r plant ac allagor ddydd Mawrth, lonawr 9fed.
Hwyl fawr I chwi blant dros y
Nadolig .
TRIP I GAER: Er garwed y barrug
fore Sadwrn, Rhagfyr 2il aeth lIand
bws I siopa i Gaer. Diolctur i
Margaret Williams, Carrog, am
wneud y trefniadau eto eleni.
YSGOL FEITHRIN: Gobeithio fod
Ian Leadbetter, Glan Arthur, yn well
wedi arhosiad
yn yr ysbyty.
Nadolig Hapus i'r plant bach i gyd.
ADRAN BENTREF YR URDD: Bu'n
noson ddiddorol iawn nos Fawrth,
Tachwedd 28. Cafwyd gem 0
Blockbusters, yng ngofal Nant
Roberts. Diolchwyd iddi gan Susan
Williams. Noson 0 Gemau gafwyd
nos Fawrth,
Rhagfyr
6ed a
chyfarwyddiadau gan Mary Elliott
ynglyn ~ chystadleuthau Celf a
Chrefft. Cofiwch am y noson i
ddathlu'r Nadolig yng Nglan Gwna
gyda'r adrannau eraill ac hefyd y
Pantomeim Robin ap Croeso yn
Theatr Gwynedd, lonawr 3ydd am
7 0' r gloch. Bydd y bws yn gadael
am 5.45 p.m. Pris: £2.50.
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CYDYMDEIMLWN a Mrs Griffith
a r teulu 011 yn eu profediqaeth 0
golli priod a thad annwyl, sef Mr
John Griffith, Caer Bythod.
YSGOL FEITHRIN: Mae plant yr
Ysgol Ferthrin ar hyn 0 bryd wrthi'n
brysur yn peintio ac addurno
Neuadd yr Eglwys yn barod at
ymwellad Sion Corn. Byddant yn
cael partl Nadolig fore Mawrth
1ge9 0 Ragfyr. Bydd yr Ysgol
Feithrin yn ail-agor yn y flwyddyn
newydd ar fore lau, y 11eg a
lonawr, rhwng 10 ae 11.30 c'r
gloch y bore yn ffreutur Ysgol
Tan-y-Coed.

Dymunlr Nadollg Dedwydd a
Blwyddyn Newydd Dda I bawb.

ATODIAD
WAUNFAWR

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

LLONGYFARCHIADAU MAWR I
- Michael Ham, Tv'n Llain ar
gyrraedd
ei benblwydd
yn
ddeunaw oed.
-ae i Mrs M. Jones, Stad Tref
Eilian, ar gyrraedd ei phedwar
ugain mlwydd oed.
Pob dymuniad da I chi i'r dyfodol.
DYMUNIADAU GORAU i Mrs
Anne Griffiths, Ty' n yr Onnen ar ei
hymddeoliad 0' i qwarth
yn y
Swyddfa
Amaeth
yng
Nghaernarfon.

EIRWYN
ILLIA
LLWVNCOED

CWM-Y-GLO

o

ganghennau

Llyfrgell

Gwynedd.
Anno, Mitsumasa. Addasias
Merfyn Griffiths.
Rhifo Gydag Anno
Gwasg Gomer. £ 1.95
Llyfr cyfri' Iliwgar ac anariero/
i blant.

Gwasg Carreg Gwalch. £2.40.
Mae'r Ilyfr hwn yn olrhain
hanes yr Almaen yn ystod y
cyfnod
helbulus
a oedd ;
arwain at deyrnasiad Adolf
Hitler fel unben grymus.

Nofe/ gyfoes i bobl ifanc.

Huws, Emily
Saban y Nadolig
Gwasg Gomer. £ 1.50.
Stori'r Nadolig eyntaf er ffurf
flyfr igam-ogam arbennig gyda
modelau 0 bobl ec eruteitieid
j'w codi o'r tudalennau a 'u
gosod yn erbyn y cetndtr addas
a ddarperir.

Evans, john O.
Ar Werth
Gwasg Carreg Gwalch £ 1.00
Comedi fer. (Cvtres y Liwvtsn).
Evans, Robin
Hanes yr Almaen 1918-1933

Hywyn, Gwenno
Pioden y Nadolig
Gwasg Gwynedd. £2.50.
Y drydedd nofel mewn eyfres
ar gyfer
plant
7-11 oed.
tCvtres Beeheti).

Evans, Bernard

Gwersyll ar y Mynydd
Gwasg Carreg Gwalch. £ 1.99.

Owen, Meurig
Tros y Bont
Gwas Gee. £9.00
Hanes eglwysi Falmouth Road,
Deptford
a Parson's
Hit!
Woolwich, Llundain.
Swvn a Hud y Nadolig
Gwas Carreg Gwalch. £4.95
~/yfr yn Ilawn 0 swyn y Nadolig

qvtie',
syniadau
am
addurniadau a gwaith Ilaw arall
yn ogystal a Iluniau Iliw ar ffurf
olwvn
yn rhot golygfeydd
gwahanol 0 gyffro'r Wyl.

Thomas, D. J.
Cerddi Natur
Cyhoeddiadau Mel. £ 1.50
Casgliad 0 gerddi natur I blant.

3 Erw Wen, Caeathro

673014
GLANHAWR
I . , •
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CYFARCHION
NADOllG

CAEATHRO

CAEATHRO
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Arwel Roberts

MODURDY

Ffon; Caernarfon 2072
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GWERTHU . TRWSIO
TRIN CYRFF . H.P. AR GAEL
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NADOLIG LLAWEN A
BLWYDDYN NEWYDD DDA

I BAWB

•

Diolch am eich cefnogaeth
trwy'r flwyddyn

LLYFRAU NEWYDD CYMRAEG
A hoffech chi ddarllen y lIyfrau
isod? Gofynnwch yn ei siop
Iyfrau lIeol, neu yn unrhyw un

II

Ffon: Llanberis 870563

SIMNE

Dymuno Einir oc Arwel
Nodolig Llawen a Newydd
Ddaibawb
Os yW'r IIwch yo y sirrine
Vn drwch uwch y ton
Down atoch phleser
I'w sgoOO yn IOn

a

dlNFFO~~h
l"~
vu _~
GAEA-r'HRO
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GAERNARFON
VR HEN 80ST
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Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda
bawb oddi wrth RICHARD, MARIA a HARRIET
Nwyddau Groser • Pryhwyr a Gwerthwyr Hen Bethau
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NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA ODDI WRTH SAWB YN
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Ffon:

GWASANAETH TORRI LAWR 24 AWR
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Gao Mary Lloyd Williams, B.E.M.

Agor
Ffiniau'r

"Gweu nel bob dau 0 ddetha,
A dau 0 chwithig. "
Cyn dweud wrthych am y gystadlcuaeth i wau hosannau, yr wyf
am roi tcyrnged i bob nyrs a staff
yn yr ysbytai a'r staff sy'n gofalu
amdanom adrcf mewn gwlad a
thrcf.

YNyrs
Ar awr anodd mae'n noddi - y
truan
Trwy nos ci drueni;
A gwen y daw a gweini,
Nid cyflog a'i hannog hi.

o

ennol

ei gilydd, y buom yn eu chwilio
erioed, ac eto mae da, gwell a
gora yn bod gyda hosannau fel
pcthau eraill. Gan fod beirniadacth wcdi ei hysgrifennu gyda
pob par, ni wnaf ond dweud mai
Cymraes No. 19 ydyw yr orau.
Bydd yr holl hosannau i'w cael
gan yr ysgrifennydd, Mae'r enw
ocdd amynt wedi ei roddi y tu
allan i'r papur, a'r cwbl wedi eu
lapio yn barod i'w perchnogion.
at

'Cyrruacs No. 19'
Dyma Icirniadaeth

Ewch ymlaen, nid peth hawdd
ydyw eich gorchfygu. ,
•

'Ethel'
'Dyma bar na welir ei gystal ond
yn anaml iawn. Edafedd da,
gweuad clos, siapio da iawn. Y r
unig beth sydd yn troi y fantol 0
blaid Cymraes No. 19 ydyw ei
bod wedi dylifo 3 pwyth ar bob
gwiallen i'r un faint 0 le yn ychwancg na chwi.

'Mair'
'Mae gennych b~ da. Buaswn yn
cynnig i chwi weu nel bob dau 0
ddetha, a dau 0 chwithig, yn lie tri
chwarter reI a dylifo dau bwytb ar
bob gwiallen yn ychwaneg a goes.'

- Gohebydd

Mrs Iris Rowlands, 'Glanrafon' (872275)

GWAElEDD: Anfonwn ein cotion
gan ddymuno gwellhad buan i Mr
Edgar Williams, Fron Gader, sydd
yn Ysbyty Gwynedd.
ADREF O'R YSBYTY: Dymunwn
wellhad buan i Sian, 2 Bryn Gro,
ar 01 derbyn triniaeth yn Ysbyty
Gwynedd.
APel
lEOl
YR
URDD:
Cynhaliwyd
noson 0 hwarae
Bingo i godl arian at Apel Lsol
Cwm y Glo i Eisteddfod Oyffryn
nantlle
Mae'n maid fod pentwr 0 arian
wedi ei godi gan fod y Trysorydd,
G. Hefin Jones, yn dal i gyfrif!
Cwech wybod y cyfanswm y tro
nesaf.

Mae angen person brwdfrydig i gynorthwyo'r Swyddog
Technegol gyda'r gwaith 0 drefnu, paratoi ac arolygu
meysydd Eisteddfod Genedlaethol Cymru ac Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd.
Dylai'r person fod a gallu ymarferol ynghyd a phrofiad 0
ddelio gyda ac arolygu gwaith contractwyr a gweithwyr.
Lleolir y swydd yng Nghaerdydd, ond bydd angen tenmo
ac aros am gyfnodau yn yr ardaloedd lie cynhelir yr
Eisteddfodau.
Cynigir cytundeb am ddwy flynedd a hanner, gyda'r cyflog
ar y raddfa, £12,833 - £13,708 ynghyd a char.
Am fwy 0 fanylion, cysylltwch a'r Cyfarwyddwr, Eisteddfod
Genedlaethol Cymru, 10 Park Grove, Caerdydd, CF1
3BN. FfOn (0222) 398399.

Oyma restr o'r ftodusion a gafodd
un o'r niter tawr 0 wobrau raftl:
Tocyn Llyfr, Catherine Foulkes, 2
Tan y Bryn; Tedi, Mrs Peggy
Rowlands, Rallt Goch; Gwydrau,
Mrs
Gwyneth
Roberts;
Plat
'Wedgewood', Bryn, 15 Dolafon;
Gwin, Dafydd Euron. Bwlch; Bocs
Siocled,
lestyn
Dafydd,
llanfairpwll;
Sieri, Tom, Maes
Gerddi;
Canhwyllbren,
Bryn
Awelon, Rallt Goch; Gwin, Mrs
Glenda Hughes, Ysgol Cwm;
lamp, Pritchard, Bryn Gwynedd;
Gwin, linda Parry, Glan Dwr;
Gwin, Ware, Post Office.
Diolch 0 galon i bawb am eu
cefnogaeth.

FFILMIAU BRVNGWYN
yn cyflwyno

I
gan Emyr Humphreys
9 p.m. Nos Galan
Gyda:

lola Gregory, Nia Williams, John
Ogwen, Elliw Haf a Danny Grehan

Gwesty

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU
SWYDDOG TECHNEGOL CYNORTHWYOL

'Dorcas 79 oed'
'Par 0 wead clws a gwastad, sia'pio da iawn. Gwclais rai yn gweu
yn glosiach nag ydych chwi wedi
gweu hwn. Buaswn yn fodlon i
chwi gael y wobr oni bai eich bod
wedi colli pwytbau yo un hosan. '
'Dorcas 2'
'P"'ar clws ond ei fod yn fychan.
Mae'r groth yo isel. Buasai yn
well ychydig yn uwch. Mae'r
edafedd yo dda a'r sawdl yn dda
iawn. Mae'r troed yn well na'r

arm:•

'Eich dylifiad uchcl 0 36 ar y
gweill, sef 144 0 bwythau a
gweuad clos a'i chadw yn Uungar
(siap da) a gadwodd eich pen i
Cystadlcuaeth Gwau Hosannau
fyny y teo hwn. Yr ocdd Ethel a
Dois ar draws beirniadaeth ar wau Cheridwen ar eich sodlau, a
hosannau mewn cystadleuaeth yn dihangfa gyfyng a gawsoch. Er
Eisteddfod Wesleyaid Blaenau mor dda oedd y lleill i gyd yr wyf
yn sicr yn fy meddwl mai chwi
Flestiniog, Mai 1896.
Y diweddar
J. W. Jones, sydd wedi dangos y gallu mwyaf i
Tanygrisiau anfonodd y feimi- gymryd poen i wneud par da, ac
adaeth yma i'r Herald yn 1932. felly yn dyfamu y wobr hcb
Enw'r beimiad oedd Jacob Jones, betrusder i Cymraes No. 19.
Ffatriwr, Tanygrisiau.
Y mac'r feimiadaeth werth ei 'Ccridwen'
chadw gan fod cystadleuaeth Dyrna'r feimiadaelh i Ceridwen.
gwau hosannau eartref wedi mynd
o'r ffasiwn. Y mac'r nifer a gys- 'Anaml y byddaf yn gweld cystal
tadlodd a' r ffugenwau yn tystio i par a hwn. Yn dda yn ei ddefnydd
ddiwydrwydd a medr merched yr a'i weu a'i siapio. Yr wyf yn lecio
ei ribs yn well na'r un arall. Yr
hen ocs. Dyrna'r feirniadacth:
'Daeth i'm llaw bcdwar par ar unig beth y mac Cymracs yn
byrntheg, yn dwyn yr enwau can- rhagori amoch ydyw mac wedi
lynol: Robert; Unicorn Terrace; dylifo 36 ar bob gwiallen i lai 0 le
Julia Isabcla; Mair Manod; Esyllt o hanner modfedd nag yr ydych
Meirion; Dorcas; Gwen (mae 'r chwi wedi gwneud, sef dylifo 35
rhai hyn rhy fychain i'w hanfon i ar 4 gwiallcn, ac fe ddylai llafur
gystadleuaetb i ddyn, am nad gael ei gydnabod gyda gweu fel
ydynt yn Ifitio ncb, ond y dynion pethau eraill. Mae'n wir ddrwg
llciaf neu blant go fawr); Un yn gennyf na buasai ail wobr i chwi.
dechrau; Peidiwch a dychryn;
Ccridwen; Gwenfron No.4; Un 0
Fcrched y Brython; Dwyryd;
Olwen; Par cyntaf mewn cystadleuacLh; Mail; Harriet; Ethel;
Ccridwen 2; Cymraes No. 19.
'Mae'r holl hosannau yn dangos
mcdr a gallu, a heb wenieiLhio i
ncb maent yn un o'r loti au gorau

gwneud y groth fodfedd yn is i
lawr. Mae'r sawdl wedi ei wneud
yn dda iawn.'

I

Jacob Jones

R.J .H. Griffi th,
Caergybi,
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Nadolig Llaweo a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth Aneuryn a
Jeanette Jones a'r staff.

lonawr 1990
1. llun: Blwyddyn Newydd Dda i
bawb.
2. Mawrth: DEINIOLEN: Undeb y
Mamau.
3. Mercher: PENISARWAUN: Yr
Urdd
Ymweld
a Theatr
Gwynedd.
LLANRUG:
Cwmni
Hwyl a Fflag 'Val', yn Ysgol
Brynrefail.
5. Gwener: LLANBERIS: Te yr
Henoed. DEINIOLEN: Bingo Ystafell y Seindorf am 8. YR
AADAL: Clwb Eryri yng Ngwesty
Gwynedd, Llanberis.
8.
llun:
WAUNFAWR:
Y
Gymdeithas Lenyddol.
9. Mawrth: LLANRUG: Merched y
Wawr.
10. Mercher: WAUNFAWR: Yr Urdd
yn y Ganolfan am 6. lLANRUG:
Plaid Cymru am 7.30 yn yr Ysgol
Gynradd. Cwis gyda Changen
Bethel.
11. lau: DEINIOLEN: Cyfartod Plant
yn Festri Ebeneser. Plant ieuengaf
3 tan 4; plant hyn 3.30 tan 4.30
o'r gloeh.
12. Gwener: DEINIOLEN: Bingo yn
Ystafell y Seindorf am 8.
16.
Mawrth:
LLANRUG:
Cymdeithas Lenyddal Undebol,
17. Mercher: WAUNFAWR: Yr Urdd

19. Gwener: LLANBEAIS: Te yr
Henoed. DEINIOLEN: Bingo yn
Ystafell y Seindorf am 8.
25. lau: PENISAAWAUN: Nosan
Santes Dwynwen.
LLANAUG:
Nason
Gaffi
Eglwys
Sant
Mihangel. WAUNFAWR: Merehed y
Wawr. DEINIOLEN: Cyfarfad Plant
yn Festri Ebeneser. 3 tan 4 a 3.30
tan 4.30 o'r glaeh.
26. Gwener: DEINIOLEN· Bingo yn
Ystafell y Seindorf am 8.
27. Sadwrn: YA ARDAL: Nason
Santes Dwynwen yng Nglangwna,
Caeathro am 7 o'r gloch. Tocynnau
-£4 a £2 i blant. Swper Bwtfe ae
Adloniant. Trefnir gan Bwyllgor
Apel yr Urdd 1990.
29.
llun:
WAUNFAWR:
Y
Gymdeithas Lenyddol.
30.
Mawrth:
LLANRUG:
Cymdeithas Lenyddal Undebol.

i Gyngor Arfon
'Rhown stop er G/yn Rhonwy'
Sadwrn: Rhagfyr 16, 1989 - 11 a.m,

Swyddfa Cyngor Arfon

CAERNARFON
YSTAFELL Y SEINDORF
, LLANRUG

Mins Pei a Charolau
Ymunwch ag aelodau'r Band
i ddathlu'r Nadolig.
Nason 0 Ganu Carolau i
gyfeiliant y Band.
Nos Iau, Rhagfyr 21, am 7.00

- Ffilrruau.
18. lau: DEINIOLEN: Cyfariod Plant
yn Festri Ebeneser. Plant ieuengaf
3 tan 4; plant hyn 3.30 tan 4.30
o'r gloch.

Am wasanaeth fframio
cyflawn - LLUNIAU
TYSTYSGRIFAU.
TAPESTAI:-

ELWYN PRITCHARD
Ffraniwr Lluniau/
Telynau Gwynedd
Pare Padarn

LLANBERIS
870922 neu Bangor 351427
cesglir a danfonir itch
cartref os dymunwch

§ Nadolig Llawen a Blwyddyn

CROESO CYNNES I BAWB
I drin a thrwsio
pob math 0
beiriannau gwn'io

43-45 STRYD
FAWR

YMAES

LLANBERIS

CAERNARFON

Ffon: 871278

Ffon: 673075

Newydd Dda i bawb

~
84
Stryd
Fawr,
Llanberis
§
Ffon:
870491
-

-

PAPUR

WAL
CARDIAU

PORTHAETHWY
Ffon: (93) 714043

neu
Caernarfon 4520
Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda

111111111111~

~GWYNETH ROBERTS
~ PAENT,
§
TEGANAU,
E§
MELYSION
~- ANRHEGION

40 Stryd Fawr

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

:':tI11I11l111I11111I11I111I11I11111I111111I11I111I11I111I11I1I111I11I11111I1111111111111111111111111111111111111

-

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE

~
§

Teisennau
Priodas, Bedydd
Pen-blwydd ac ati, E
Peis, Rholiau Sosej, ~
Pasteiod, Teisennau Hufen, ~
Teisennau Plat, Torth Gyrains etc.

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

~

"'(I o...
•

s- Ffon: 870202 a 870272
TREFNWYR
ANGLADDAU
BECWS
ERYRI
i
CEIR
AR
GYFER
PRIODASAU
GWASANAETH
TACSI
Stryd
Fawr,
Llanberis
870491~
--~IIIIIIIIIIIIIIIII
111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~
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PELDROED DEINIOLEN
NOFIO
Llwyddiant i Ysgol Gynradd Llanrug
Daeth tim 'relay' yr ysgol yn drydydd ym mhencampwriaeth
yr Urdd, a gynhaliwyd ym Mangor yo ystod y mis, a hynny
am yr eilwaith gan iddynt gyflawni'r un gamp y llynedd.
Aelodau'r tim yw Catrin Eleri Jones, Rhian Green, Jackie
Gibbins a Sharlotte Hastings.
Fe adroddwyd
eisoes
ar
dudalen 61 yr Eeo am gampau
Catrin yn y pwll nofio, ac er iddi

Fe addawyd yn Eco'r mis diwethaf y byddai'r dudalen 61 yn rhifyn
Rhagfyr yn canolbwyntio ar dimau Deiniolen, ac i'r perwyl hwnnw
bu'r rynnwr lluruau wnh ei waith ddechrau'r mis. Bu'n ddigon ffodus
i gael llun yr hogia fu'n fuddugol 0 bedair gol i un yn erbyn Llanrug,
ond rhywsut neu'i gilydd fe ddatgelwyd y £film i olau, ac fc
ddirustriwyd popeth oedd ami. Ymddiheuriadau
felly ac addewid
y gwneir yn iawn am y cam yn ystod y flwyddyn ncwydd.
Yn rhyfedd iawn, yn erbyn Llanrug oedd y tim dan 16 oed hefyd,
ar Dacbwedd 18fed pan dynnwyd y llun isod, ond ieuenctid Llanrug
oedd fuddugol, a hynny 0 3 gol i O.

cnnill y fedal efydd fel aelod o'r
tim cyfncwid uchod, ei brawd,
Eifion Pritchard Jones oedd

seren y cystadlu ar yr aehlysur
arbennig hwn gan iddo ennill
iddo ei hwn y fedal aur yn Y faS
i rai dan 10 oed, dros 33m yn y
dull nofio ar y cefn. Daeth yn
bedwerydd hefyd yn y ras dull
rhydd.
Nid ar chwarae bach mae dod
yn bencampwr nofio, ac fe welir
Eifion a'i chwaer yrnysg llawer 0
rai eraill yn ymarfer 0 leiaf
dcirgwaith yr wythnos ym mhwll
nofio Bangor, a hynny am hanner
awr wcdi chwcch y bore - ic, yn
y bore"
\lae plant sydd
digon 0
frw dfrydedd i wneud hynny yn
hacddu llwyddo, ac mae'n rhaid

a

edmygu'r rhieni hefyd sy'n barod
i'w eludo i Fangor ymhell cyn i
gloeiau
larwrn y mwyafrif
ohonom

ddechrau

tincian.

Gobcithiwn glywcd am [\\1'
lwyddiant

I nofwyr

0

Llanrug yn y

dyfodol.

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

I BASIO'R AMSER
Cwis bach, a'r cwestiynau wedi eu selio ar chwaraeon i'ch diddori,
gobeithio, dros gyfnod yr Wyl pan fydd effaith y twrci yn eich gwneud
yn rh} ddiog i ymgymeryd
gweithgareddau
mwy cgniol.
Nid ocs gwobr gan nad oes cystadlcuacth,
ond fc gyhoeddir yr
au.bion yn y rhifyn ncsaf o'r Eco.

a

1. Pa gystadlcuacth peldrocd rhyngwladol
a elwid v 'Nations Cup' hyd at 1966?
2. Beth yw cnw Ysgrifcnnvdd Cyrndeithas
Peldroed Cymru?
3. Beth ydi enw cacl peldrocd ,\'1cnh}T?
4. 1 ba dim Rygbi y mac Arthur Emyr yn
chwarae?
5, Pa gcm sy'n dcchrau 'r ugeinfed
I}thyrcn yo y wyddor Saesncg?
o. F~I
beth mae H~'\\·e1Davies vn enwog?
7. J~\)'sy'n noddi'r gynghrair beldroed
v mae Deiniolen ac ail dirnau Llanbens
n I lunrug yn chwarae ynddi?
8. P\~'Y y'n dal record y byd 0 396 wiced
mewn gernau prawf cnccd.
9. Eglurwch sur mac'n bosib i un
ch,varae\\'r I1gorio dwy gol ar y mae~
J'lcldrocd hch i neb amI! IDmvrdd 0 JnvbJ
vn
\' b~J!I
•
10 \\nc'r crwr bach yn y lIun wedl tyfu
1 fod ) n s\\'yddog (1 un (l dimliu peldroed
yr ardal - P\\")' ydi or
11. Ym mha ddinas y cynhelir y Gemau
OJ\'mpaidd yn 1992?

Mae'r garfan yn cynnwys Rodney Collins (y golgeidwad), David
Jones, Tony Plerning, Kevin Ioncs, Marc Hughes, Paul Hughes,
Gavin Allen, Arwel Hughes, Gerallt Morris, Gethin Williams, Darryl
Williams, Darren Turner, Barry John Thomas, Ian Griffiths a
Jonathan FUehardson.
John Thomas yw'r rheolwr.

ROWND Y LLYN 'EFO SANTA
Fe gynhelir )' bcdwaredd Ras H "'') I Sion Corn yn Llanberis elcni,
ar Ragfyr 17eg. Bydd yn cychwyn 0 \X'escy'r Fictoria am 11 y bore
a'r bwriad vw cael cynifcr a phosibl 0 blant a phobl rnewn oed i redeg
y 5~ milltlr 0 ~pas
l.lyn Pada~ yng nghwltlni Slon Co~.
Ar ddiwcdd y ras fc'i croesawir yn 61 yn y Fie gyda dysglaid 0 gawl
a rnins pei, a bydd rwrci yn wobr 1 bwy bynnag wnaiff ddyfalu 'r amser
a gyrner i Santa gwblhau'r ras.
Y llynedd fe fentrodd oddeutu cant i'r ras, fel y gwelir yn y llun
isod. Dewch yn llu clcni cto bydd digon 0 hwyl yn eich aros, ac fe
wnaiff yr awyr iach fyd 0 les i chwi.

-

12. Pa golgeidwad fu 'n chwarae dros
Gyrnru, Preston North End a Llaobens?
13 Pa Gymro oedd enillydd y Tennancs

UK Champion hIp yn I'resron, ac hefyd
y Mcrcanule Credl[ Classic eleni?
14.Cymro oedd enillydd Marathon Etrog
Ne\.\'Vdd hcfvd
Pwv• ocdd o?
•
15. Yn olaf, P\\)' all enwl pa\vb yo y Hun
isod. 'L1anrug F.C., League Champs
1947, Wlnncrs AJves Cup 1948', sydd \.\·edi
~i~
sgrif~nnu lir y fancr?

PAM MYND I
GAERNARFON,
BANGOR AC
YMHELLACH
HEFO DILLAD I
BOB OEDA
MAINT YMA'N
LLANBERIS AM
BRISIAU BARGEN?

Be ga i'n bresant Nadolig?
Dewch yma am
• Odiliad Merched
• Oillad Oynlon
• Oillad Gwlad
• Century Clothing
• Mohair ac Aran
• Oillad Lledr
• Oillad Isa
• 'Accessories' fel bagiau
• a lIawer mwy

CYNNIG
ARBENNIG

Yn rhatach os
dangoswch yr
hysbyseb hon

AR AGOR LLUN-SADWRN 9-5.30 SUL 24 RHAGFYR 9-3.30

Nadolig Llawen i bawb oddi wrth Nigel a Tracy.

