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Mae Cyngor Henoed Gwynedd wedi
trefnu
Diwrnod
Agored
yn
Amgueddfa
Eryri yn Llanberis,
ddydd Mercher, Rhagfyr 6ed. Y
bwriad yw darparu gwybodaeth am
wahanol fudiadau ac asiantaethau
sy'n cynnig cymorth i'r cyhoedd.
Bydd gwybodaeth ar gael am
asiantaethau
feJ Budd-daliadau;
Gofal a Thrwsio; Cyllid y Wlad;
Hybu Iechyd; a Gofal Golwg.
Dyma gyfle arbennig i gael cyngor
a gwybodaeth. am bob math. 0
faterion ymarferol ac ariannol, a'r
cyfan am ddim ac yn hwylus dan yr

-•

Y Co-op yn L/anberis ns fydd be//sch yn ai/agor.
Cynhaliwyd
cyfarfod cyhoeddus
llwyddiannus iawn }'D y Neuadd
Goffa ym Methel i drafod y sustem,
neu ddiffyg sustem carthffosiaeth, y
pentref Trefnwyd y cyfarfod gan y
Cynghorydd
Hefin Williams.
Rhoddwyd gwahoddiad igynrychiol\vyr Dwr Cyrnru,
Cyngor
Sir
Gwynedd
a Chyngor
Dosbarth
Arfon. Yr oedd cynulleidfa deilwng
yn bresennol
a adlewyrchai
y
poendod personol a achosir gan y
broblem gynyddol yma sy'n deillio
o dWf sylweddol ym mhoblogaetb y
pentref
ers adeiladur
sustern
garthffosiaeth yn y 50au.
Y prif siaradwr oedd Bob Evans,
DWe. Cymru. Rhoddodd frasJun 0
wariant Y cwrnni a'r problemau a
gysylltir a Bethel. Soniodd am
adroddiad
a gomisiynwyd
gan
ymchwilydd
annibynnol.
Yn
benodol roedd problem gorlifiant yn
ardal Penrhos o'r pentref ac roedd
pibellau 0 safon gwael a diffygiol
wedi achosi cryn ddifrod yn ardal
Tre Gof. Dywedodd bod y sustem
bresennol yn gallu ymdrin a gofynion
y garthffosiaeth yn ystod cywydd sych
ond roedd yn methu'n llwyr adeg
glaw trwm pan geir gorlifiad
sylweddol.
Nododd
fod,
ar
gyfartaledd, rhyw 400 galwyn 0 law
to yn unig yn llifo 0 bob tY i'r sustem
ar dywydd gwlyb. Y glaw yma sy'n
achosi'r broblem. Yo wir, mae'r
Bwrdd DWr wedi gofyn i Adran
Gynllunio Cyngor Arlon awgrymu i
unrhyw ddatblygwr sicrbau yo y
dyfodol na fydd dWr o'r fath yn l1ifo

Newyddion
i'r garthffos. Daeth pethau i 'benllanw' ym Methel ar 3 Hydref 1994
pan ddisgynnodd
60mm 0 law
mewn un diwrnod. Amlygodd hyn
holl wendidau'r susrem. Yn amlwg
roedd yn rhaid ymateb. Roedd yn
falch 0 gyhoeddi bod cynllun gwerth
oddueu £300,000 wedi ei baratoi
gyda'r bwriad 0 ddechrau'r gwaith
ym mis Ionawr
1996, os eeir
caniatad
a chydweithrediad
tirfeddianwyr
perthnasol.
Mae'r
Awdurdod Afonydd eisoes wedi rhoi
eu cefnogaeth i'r cynllun.
Y bwriad yw gosod pibell newydd
j gydredeg gyda'r beipen bresennol.
Bydd hon yn beipen dwy droedfedd,
Ni fydd y beipen yma yn cario
carthffosiaeth
ond yn cario dwr
wyneb ac oddi ar y toeau. Bydd y
beipen yma yn rhedeg yn agored i'r

da i Fethel
afon islaw y man trio carthffosiaeth
ger Penrhos.
Fe fydd sgrin 6mm ar y beipen
hon i sicrhau na fydd unrhyw
Iygredd yn rhedeg i'r afon. Mae dwy
fflarnp faIf wedi eu gosod ar hyn 0
bryd i ddelio a'r broblem dros dro,
ond roedd y siaradwr yn cyfaddeg
mai dim ond gwthio'r broblem i fan
arall oedd hynny.
Amcancyfrif y siaradwr oedd y
cymer bum mis i gwblhau'r gwaith.
0 reidrwydd bydd yn rhaid cau
fIordd Tref Gof am gyfnodau yn
ystod y gwaith. Gobeithir cau y
ffordd fesul darnau
er sicrhau
anhwylustod lleiaf posibl.
Cafwyd sesiwn 0 holi ac ateb diflewyn-ar-dafod
gyda nifer o'r
siaradwyr yn cyfeirio at eu profiadau
'afiach' hwy. Yr oedd diffyg cyswllt

un to. Cofiwch nad ar gyfer yr
henoed
yn unig y bwriedir
y
diwrnod; mae croeso i bawb 0 bob
oed ddod draw am wybodaeth. Ac
mae hwn yn gyfle i bobl yr ardal
gyfan ac nid yn unig trigolion
Llanberis.
Ewch draw unrhyw bryd rhwng 10
o''r gloch y bore a 4 o'r gloch y
prynhawn. Bydd te neu goffi .a
lluniaeth ysgafn ar gael am bns
rhesymol. Am ragor 0 fanylion
ffoniwch Swyddfa Cyngor Henoed
Gwynedd
yng
Nghaernarfon
(01286) 677711.
Ni fydd Co-op Llanberis yn ailagor.
Dyna'r newyddion a syfrdanodd y
gymuned leol yn ddiweddar pan
gyhoeddodd y cwmni sy'n rhcdeg y
siop ei fod wedi penderfynu ei chau yn
dilyn y tan fu yno tis Mehefin diwethaf.
Er fod y cwmni wedi rhoi posteri yn
y ffenest yn cyhoeddi eu bwriad i:w
hadnewydd ni wnaed unrhyw waith
yno yn ystod y chwe f!lisdiw~th~ a
chafwyd cwynion gan nifer 0 drigolion
ynglyn a chyflwryr adeilad. Bu'r effaith
ar Lanberis yn sylweddol, Roedd y Coop yn denu siopwyr i'r pentref ond
bellach mae busnesau eraill yn dechrau
dioddef.
Drwy
gyd-ddigwyddiad
mae
pentrefwyr Llanrug yn siwr 0 fod we~
sylwi yn ddiweddar ar y gweddnewid
fu ar adeilad y Co-op yno ae mae
golwg pur lewyrchus ar y siop. Mae
sefyllfa Co-op LJanrug yn ddiddorol.
Parhaodd
yn Co-op 'Ileol", ym
mherchnogaeth
ei
haelodau.
Penderfynodd yr aelodau wrthsefyll
unrhyw symudiad i uno a'r Co-op
Cenedlaethol, ac mae'n amJwg na
wnaeth y penderfyniad hwnnw unrhyw
ddrwg. Ai dyma'r ffordd ymlaen i
Lanberis? Gwyddom fod amryw yno,
gan gynnwys y Cynghorydd. Noel
Davies, yn edrych ar bob opsiwn a
byddai'n braf medru adrodd rhywbryd
yn y dyfodol agos iddynt fod yn
llwyddiannus.

yn broblern gynyddol a gofynnwyd
.arn sicrwydd fod y boblogaeth yn
cael adroddiad fel yr a'r gwaith
ymlaen. Awgrymwyd hefyd fod y
cynllun hwn yn rhoi ystyriaeth lawn
i dyfiant arfaethedig y pentref yn y
dyfodo1. Cafwyd canmoliaeth gao yr
arbcnigwyr
i
awgrymiadau
cadarnhaol nifer o'r siaradwyr. Yn
wir, roedd disgyblaeth y cyfarfod i'w
ganmoJ,
a rhaid llongyfarch
y
trefnwyr am y ddarpariaeth cyfieithu
ar y pryd oedd ar gael.
.
Ar ddiwedd y cyfarfod roedd rhai
o'r gynulleidfa yn dal yn amheus a
fyddai'r susrern newydd yn ateb y
galw. Amser a ddengys! Yr oedd y
cyfarfod yma yn elfen gadamhaol ac
efallai yn dangos y ffordd ymlae~
wrth i gymuned ddod ynghyd ]
wynryllu
problemau
sy'n
eu
hwynebu.
Yr oedd unoliaeth
y
gynulleidfa yn amlwg. Diolch i bawb
oedd yn gysylltiedig a'r eyfarfod.
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Bydd angan 2 nau 3
o BOB PENTREF
i gynorthwyo.
Rhai 0 drigolion Bethel yn y cyfarfod cyhoeddus.

DYDDIAU A LLEOLIAD PLYGU'R ECO
Trefnydd Plygu: Mrs Shloned Griffith, Pantafon, Waunf.awr, Ff6n: 850570
RHIFYN

Rhif 218
RHAGFYR 1995
Argrllffwyd glln WIIsg Gwynfldd
Clbyn, Cllemllrlon
CyhOllddwyd gydll chymorth
Cymdelthlls Gelfyddyd.u
Gogledd Cymru

SWYDDOGION A GOHEBWYR
GOLYGYDDOL
IWAN ROBERTS
LLEIFIOR, LLANRUG
Ff6n: (01286) 675649
JOHN PRITCHARD
CILFYNYDD, LLANBERIS
FfOn: (01286) 872390
GOLYGYDD CHWARAEON
Richard LI. Jones. 5 Y Dd61, Bethel.
(01248) 670115
DYDDIADUR Y MIS
Mrs Margaret Cynfi GrIffith. Cvnfi,
Deiniolen (870394)
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)
DATBLYGU LLUNIAU
Bryn Jones, Elidir, Alit Dewi,
Bangor (01248) 353337 neu
871925
TREFNYDD HYSBYSEBION
John Roberts, Badw Gwynion,
Llanrug (675605)
TREFNYDD BWNDELU
Ann Gibbins, lodj Plas Ttrion,
Pontrug (673696)
TREFNYDD ARIANNOL
Goronwy Hughes, Eithinog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYDD GWERTHIANT POST
Mrs Olwen Llvwelvn, Pant Afon
Bach, Llanrug (650200)
TREFNYDD PLYGU
Shioned Griffith (650570)
GOHEBWYR PENTREFI
Dyma'r bobl i 9ysylltu A nhw
yn eich ardaloedd.
BETHEL: Geraint Elis, Cilgeran
(01248 670726)
BRYNREFAIl: Mrs Lowri Prys
Roberts-Williams, Godre'r Coed
(870580)
CAEATHRO: Clive James, Hafan,
Bryn Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan a Sioned Larsen,
Sodafon, Ceunant (650'799)
CWM-Y-GLO: Mrs Iris Rowlands,
Glanrafon (872275)
DEINlOLEN: W. O. Williams,
6 Rhydfadog, Deiniolen (871259)
DINORWIG: Glyn Tomos, Pen y
Bwlch, Dinorwig (870576)
LLANBERIS: Gwyneth ae Eifion
Roberts, Becws Eryri (870491)
lLANRUG: Eryl Roberts, 3 Bryn
Moalyn (675384)
NANT PERIS: Elwyn Searell Jones,
Dwyfor (870440)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans,
Syeharth (872407)
TAN-Y-COED: Miss Anwen Parry,
Ael-y-Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts,
Pantafon, Waunfawr (650570)
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EW + DP
yn gwylio'r dwr
AnnwylOJygydd,

Cymdeithas
Cymru - Llydaw
Annwyl gyfeillion,
Bydd Cymdeithas Cymru-Llydaw yn
cvnnet Bore Coffi yn Ystafel/
Gymunedol
Llylrge/l
Caernarfon
ddydd Sadwrn, Rhagfyr 9fed, rhwng
10 o'r gJoch y bore a hanner dydd.
Bydd cyfle i sgwrsio'n anffurfiol
am y Gymdeithas, ac am wlad a
diwylliant Llydaw. Mae'n fwriad
trefnu gwersi
Llyda weg yn y
flwyddyn newvdd os gwellr bod
digon 0 ddiddordeb yn hynny.
Bydd nwyddau
yn cynnwys
cwpanau a chardiau ar wertb yn
ystod y Bore Cotti. Pris mynedied
fydd 30c.
Am fany/ion peffach cysylltwch

a

JINA GWYRFAI
Waunfawr (650578)

Hwyliog? Difyr? Od?
Annwyl ddarllenwyr,
Y mae Cwmni Teledu Cynyrchiadau
Ann Fen 0 Gaernarfon wrthi yh
trefnu cyfres 0 raglenni am bobl
ddifyr Cymru. Fe fydd y gyfres yn
cael ei dangos ar S4C yn y flwyddyn
newydd.
Rydym yn ch wilio am bobf
'egsentrig', diivr a hwyliog fyddai'n
awyddus i ymddangos yn y gyfres.
Felly,
os oes
gennych
chi
ddiddordebau ennerterol, eich bod
yn casglu pethau od, neu yn wir yn
gwneud unrhyw beth difyr, yna
cysylltwch
a ni yma yng
Nghaernarfon ar y rhif (01286)
673535 neu trwy Iythyr at:
ANN F()N JONES
Cynyrchiadau Ann Fen
2il Lawr, 38-40 Stryd Fawr
CAERNARFON

ARWERTH
BEIC RASIO I DDVN
cyflwr da iawn

(01286) 674436

Carwn alw sylw darlJenwyr ym
mro'r Eco at ysgrif fer yn y Daily
Post, dydd Sadwrn, 18 Tachwedd
1995, yn ymdrig ag ansawdd dwr
yn ardal Llanrug.
Aelod o'r DP Gardening Club yn
L/anrug a sylwodd ar wahaniaeth
yn
ansa wdd
y
dwr,
ac
ysgrifennodd at ohebydd garddio
y DP.:
'Roeddem ni yng Ngwynedd yn
mwynhau dwr meddal eithriadol,'
meddai. 'Yn dilyn cyfarwyddid
0
Frwsel mae Owr Cymru wedi
dechrau ychwanegu calch - cryn
dipyn os yw diffyg trochion yn ein
dwr ymolchi
yn rhywbeth
i'w
farnu.
Pa mor ddiogel
yw i
ddyfrhau pJanhigion gwrth-galch?'
'BOm yn trafod hyn gyda Owr
Cymru,'
meddai'r
gohebydd
garddio, 'y broblem, yn oillefarydd
ar ran y cwmni yw fod gan rannau
o Ogfedd Cymru ddwr meddal
eithriadol, sy' n dueddol i gyrrydu
pibellau plwm. Mewn ymgais i
/eihau y cyrrydu ychwanegir celeb
gyda deuocsid carbon i'w wneud
yn fwy effeithiol.'
Oywed
iddynt
ddectireu
ychwanegu
calch yn y dwr yn
Llanrug dro'n 61. Gynt roedd y dwr
yn 'feddal iawn' ond yn awr yn
'feddal'. Os gwir yw hyn ni ddylai
fod yn niweidiol i blanhigion gwrthgalch. Fodd bynnag, i fod yn
ddiogel
gellid
defn yddio
'sequestrine'
yn y dwr wrth
ddyfrhau.
Gyda fJaw, gwadodd y /Iefarydd
mai ar gyfarwyddid
yr EC yr
ychwanegwyd calch i'r dwr, Ond,
n;d dyna dd;wedd y stori. Myn fy
ngohebydd 0 Lanrug nad yw'r dwr
yn feddsl gan fod sebon, ar rai
dyddiau, yn gwrthod trochionni 0
gwbl.
Dea/Jaf fod Dafydd Wigley, A.S.,
Caernarfon, yn cymryd yr achos
mewn
flaw
a bod
profion
annibynnol ar y dwr yn yr arfaeth.
Gwyliwch y gofod hwn ... 1
ROBERT WILLIAMS
Llain Gwta, 5 Gwelfynydd,

LJanrug

Eisteddfod
Genedlaethol Cymru
Bro Dinefwr
3-10 Awst 1996
AnnwylDdarllenwyr,
Yn 1996 cynhe/ir Eisteddfod Genedlaethol Cymru wrth droed castell
hynafol Dinefwr yn nyffryn Tywi
doreithiog. Dod yn 61 i'w chartref
ysbrydol, megis, gan msi yma y trigai
Yr Arglwydd Rhys - noddwr cyntaf
yr Eisteddfod yn 1176.
Mae popeth yn argoe/i'n wych
gyda bwrlwm brwdfrydedd yn y fro.
Ond ni cheir Eisteddfod heb gystadleuwyr. Carwn eich gwahodd, felfy,
yn gynnes iawn i droi oddi wttb y
'boos' am y gaeaf hwn a mentro arni.
Mae yna amrywiaeth cystadlaethau
o englyn ysgafn; neges ar beiriant
ateb; telyneg 'Cwlwm'; hyd casgJiad
o hanesion unrhyw fro ar un thema;
a fJawlyfr i ddarpar rieni neu Ilaw/yfr
priodas. Mae yma hefyd feirniaid
newydd.
Os nad ydych wedi cael cop/ 0'r
Rhestr Testunau eisoes mae ar gael
yn eich siop Iyfrau leol neu g8n
Swyddfa'r
Eisteddfod,
135 Heol
Rhosmaen, Llandeilo, Oyfed SA 19
6EN. Pris £3.10
yn cynnwys
c/udiant.
Yn gywlr iawn,
ELERI DA VIES
Cadeirydd Is-bwyllgor LIen

Cyngor Henoed Gwynedd
Annwyl ddarllenwyr,
Bydd Cyngor Henoed Gwynedd yn
cvrme! siop elusen ym Mangor am
wythnos
0 R8gfyr
1 7 ymlaen.
Rydym angen nwyddau fel teganau,
Ilyfrau a phob math 0 bric-s-brsc
(ond DIM DILLAD, os gwelwch yn
dda).
Dyma gyfle i wagio' r atig ac
ambe/l gwpwrdd cyn y Nado/ig a
chefnogi gwaith Cyngor Henoed
Gwynedd yr un pryd.
Gallwn drefnu i gasglu'r nwyddau.
as gallwch ein helpu, ffoniwch ein
swyddfa
yng Nghaernarfon,
os
gwelwch
yn dda (01286)
677711. Dlolch ymlaen /law am bob
cefnogaeth.
ROBIN JONES

Un funud fach

• ••

YrnYJeliad a J r Gorffennol

Mae'r ystafell addysg newydd a
gorwyd yn ddiweddar
yn yr
Amgueddfa Lechi yo Llanberis yn
cael ei defnyddio gan ddisgyblion
ysgol erbyn hyn, Mae'r ystafell wedi
ei lleoli WIth ymyl yr arddangosfeydd
dros dro. Mae'n gyfleus iawn, ac yn
galluogi'r plant i ddysgu am hanes
y chwarel a'r diwydiant llechi a
bywyd y chwarelwr yo ei gartref a'i
fro. Caiff y plant gyfle i weld a
chyffwrdd ag offer a ddefnyddiwyd
gan y chwarelwyr ers talwm. Plant
Ysgol Llanfechell, Mon, oedd y
eyntaf i ymweld a'r ystafell addysg,
yn 01 Mrs Celia Wyn Parry,
Swyddog Addysg yr Amgueddfa
Lechi. Gall unrhyw ysgo) neu grWp
ddefnyddio'rystafell a'i hadnoddau
trw)' gysylltu a Mrs Parry yn yr
Amgueddfa (Ffon: 01286870630).

RHAFF
raff wedi bod yn
achubiaeth i lawer un mewn
trybini. Welsoch chi gar wedi torri
ar ffordd brysur, a rhywun go glen
yn dod heibio a'i lusgo ymaith efo
rhaff. Glywsoch chi am ddringwr
yn syrthio oddi ar y graig, ac yn
cael ei arbed gan y rhafT yr oedd
wedi ei glymu wrthi? Welsoch chi
gwch ar Ian y llyn a'r rhaff yn ei
gadw rhag cael ei chwythu ymaith
gan wynt cryf? Welsoch chi ddyn
yn cael ei godi o'r ddaear i
hofrennydd uwchben gerfydd rhaff
gref?
Mae'n rhaid i'r rhaff gael ei
chlymu wrth rhywbeth go gadam.
Waeth i chi heb a chael rhafI os
nad oes car arall i'w chlymu wrtho
i dynnu eich car chi. Pa werth rhafI
i'r dringwr os nad yw'n sownd yn
y graig? Cael ei chwyrhu ymaith
wnai'r cwch heb i'r rhaff gael ei
chlymu'n dynn ar y Ian. A phwy
fyddai'n barod i gael ei godi i
hofrennydd os na fyddai'r rhafI yn
gwbl ddiogel?
Mae ffydd yn debyg iawn i rafI.
Mae'n rhaid iddi fod yngblwm
wrth rywbeth neu rywun. Nid oes
bwrpas son am "ffydd' mewn
gwagle. Gallwn
ddweud
bod
gennym ffydd mewn athro, neu
bod gennym ffydd mewn meddyg,
neu bod gennym ffydd mewn rhyw
ffisig arbennig.
Mae yna lawer 0 son am "ffydd"
heddiw. Ond nid yw pobl bob
amser yn diffinio'r "ffydd' honno.
Mae llawer yn son am "ffydd" heb
son am wrthrych y ffydd, y peth
neu'r person y mae'r ffydd ynddo.
Pan soniwn am ffydd y Cristion,
son yr ydyxn am ffydd mewn
person arbennig; person arbennig
sydd
wedi
gwneud
gwaith
arbenoig. Nid rhywbeth niwlogyw
ffydd
Cristnogol,
and
ymddiriedaeth
ddofn
yn yr
Arglwydd Iesu Grist. Ffydd sydd
gan y Cristion yng ngallu 'Iesu,
Mab Duw, i roi iddo faddeuant a
bywyd a llwybr clir at Dduw.
Credu mae bod Duw wedi profi ei
gariad tuag ate trwy fywyd a
gwaith yr Iesu. Credu mae yng
ngallu'r Iesu i'w helpu a'i arbed
rhag bod ar goll oddi wnh Dduw
am byth. Fel y rhaff, mae fIydd yn
werthfawr pan fo ynghlwm wnh le
diogel.
JOHN PRITCHARD
Mae

dam

0
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Bu yrnateb brwd eleni i Apel Bocs
Esgidiau yr elusen "Yrngyrch
Plentyn y Nadolig".
Bydd yr
anrhegion a roddwyd mor ofalus yo
y bocsus esgidiau yn cael eu bedfan
o Lerpwl ar Ragfyr 16, i'w dosbarthu
iblant yo Bosnia, Croatia, Romania,
Rwaoda a Rwsia erbyn y Nadolig.
Mae'r elusen sydd a'i chartref yo
Wrecsam, bellach wedi ymuno a
mudiad rhyngwladol o'r enw "Pwrs
y Samariad", a bydd yo defnyddio'r
ddau enw 0 hyn allan.
Cafwyd cefnogaeth ardderchog i'r
Apel ym mro'r Eco eleni, gyda
phlant (a phobl) ym mhob pentrefyo
brysur yn paratoi'r
aorhegion.
Casglwyd bocsus Brynrefail, Cwmy-glo, Deiniolen, Llanberis, Uanrug
a Nant Peris at ei gilydd a chael bod
520 ohonynt. A thipyo 0 anturiaeth
oedd y daith iWtecsam efo'r bocsus
hynny. Ond stori arall yw honno ...

. r
r

Brython Jones, Caernarfon, Mater 0
dristwch oedd gorfod derbyn
ymddiswyddiad
Arfon
Jones,
Caernarfoo (Clwt-y-bonr gynt), o'r
Clwb ar dir iechyd, a dymunwyd
iddo lwyr well had gan fynegi
gwerthfawrogiad
o'i bresenoldeb
bwyliog a'i gyfraniad sylweddol i
weithgareddau ac awyrgylch y Clwb
gydol
19
0
flynyddoedd.
Cydymdeimlwyd ag 0 a'i frawd,
Brython hefyd, yo eu profedigaeth 0
golli brawd yn ddiweddar.
Bydd y Clwb yn cyfarfod nesaf ar
nos Wener, Rhagfyr I, eto yng
Ngwesty'r Victoria, am 7.30 o'r
gloch pryd y disgwylir anerchiad gan
Cledwyn Williams, Llanrug, gydag
Alwyn Evans, Caernarfon,
yn
cadeirio. Hyderir hefyd y gellir y
pryd hynny hel at gau y bwlch yn yr
aelodaeth cyn i'r tymor fynd ormod
rhagddo.

Yn ail gyfarfod y tymor nos Weoer,
Tachwedd
3, yng Ngwesty'r
Victoria,
Llanberis,
croesawyd
cynrychiolaeth dda o'r aelodaeth gan
y Llywydd,
Wyre
Thomas,
Waunfawr. Estynnodd ei ddymuniadau da i'r aelodau hynny oedd yo
absennol oherwydd gwae1edd gan
hyderu y caent adferiad 11'W}'r a buan
i fwynhau unwaitb eto gwmniaetb a
diwylliant y Clwb. Cadeirydd y
noson oedd Geraint Elis, Bethel, a
gyflwynodd y siaradwr, Dei Tomos,
Nant Peris, yo briodol a chryno. Yn
ei dro, cafwyd sioe 0 sleidiau a sgwrs
gan hwnnw yo cyfleu'n fywiog y
profiadau a gafodd yo croesi'r Grand
Canyon, Arizona, a'r amgylchiadau
unigryw y bu raid delia a hwy.
Diolchwyd i'r siaradwr ac i bawb a
gyfrannodd at lwyddiant y nosoo gan

lolo Huws-Robetts Ysgn!ennydd

GERAINT
o EN
Gosodwr
carpedi a phob
math a loriau
Cil-y-Mynydd

WAUNFAWR

BONTNEWYDD

Ffon: Waunfawr

650552
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Elwyn Searell Jones, wedi cyrraedd Wrecsam yn ddiogel ,.. tra 'roedd
ei fan yn dal er alIt Rhua/lt.

CI""b Eryri

FFRWD CAE DDU

(01286) 830412

Cannoedd 0 focsus eto

Archebwch eich
TWRCI NADOLIG
a'ch CYW IAR
a CHIGOEDD
ERAILL
,.
RWAN

oddi wrth
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avell
Roberts

Pontrug, Caernarfon

LONDON HOUSE

IFINE0\RJJ

,

BRYSIWCHI

ITR'\DE GUILD

Gwasanaeth Fframio Lluniau
o bob math ar gael ar y safle
Prisiau Rhesymol
Arddangosfa 0 luniau
gwreiddiol gan Artistiaid Lleol
Ar ffordd A4086
Caemarfon - Uanberis

FfOniffacs: 0286 672619
Richard S. Humphreys

CIGYDD
LLANRUG
Ffon:
Caernarfon 673574
PEN CIGYDD Y FRO
MYNNWCH Y GORAU
A DEWCH ATOM NI
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TYDDYN A ROES
EI ENW I GAPEl
Aeth dwy ganrifheibio ers i rai 0 gapeli cyntafy fro gael
eu sefydlu. Yn y dyddiau cynnar rheini, mewn ffermdai
a thyddynnod roedd y gwahanol grefyddwyr yn cyfarfod;
yn amI iawn oherwydd eu bod yn cael eu herlid. Mewn
amser, sefydlodd y mwyafrifo'r enwadau gapeli 0 fewn
pentrefi'r fro, gan roi i'r mwyafrif ohonynt enwau
Beiblaidd megis Ebenezer, Bosra, Rehoboth a Hermon.
ODd roedd i amryw ohonynt nid yn unig eu henwau
'swyddogol', ond eu henwau llafar hefyd. Dyna fu hanes
Capel Nazareth, Pontrug, capel a gai ei alw gan amlaf
yn 'Gapel Lon Glai', oherwydd mai yn nhyddyn Lon
Glai, gerllaw y sefydlwyd yr achos.

Y BACHGEN OEWR
Un 0 ffyddloniaid y golofn, Mr
Glyn
Owen,
Glan
Gors,
Ceunant, a anfonodd y penillion
canlynol am y 'Bachgen Dewr'.
Derbyniodd Mr Owen y geiriau
yn dilyn apel ar Radio Cymru.
Mae'n credu mai T. J. Williams,
athro 0 Sant Paul, Bangor, a
gyfansoddodd y geiriau. Dywed
fod llyfr ar gael o'i waith. Oes
rhywun o'r darllenwyr yn medru
cadarnbau hyn? Beth oedd enw'r
casgliad?
Yo hwyr un dydd i'r ysgol
Aeth geneth fach a'i brawd;
Yo IIwm eu gwisg a IIwyd eu gwedd,
Hawdd gweld eu bod yn dlawd.
Roedd iddynt dad yo feddwyn
A mam helbulus iawn
Ni welsant gartref cynnes, clyd
Erioed, na chwpwrdd lIawn.
Fe wyddai plant yr ysgol
Fod drwg am ddod yo hwyr
Fe allai Cod y ddau beb fwyd
Mai dyna'r pam, pwy Wyr?
Tra'r holai'r athro eneth
Pa fodd digwyddodd hyn
Ar rudd ei brawd roedd deigryn mawr
A'i wefus bach yn dynn.
Llew dorrodd y distawrwydd
Y bachgen dewr a da,
'Rwyf fi am dderbyn cosb fy chwaer
Os gwelwch chi yn dda.'

A gwen

atebai'r athro
'Na, nid oes cosb i fod,
Fy rnhleser i yw maddau, Llew,
A thithau gaiff y clod.'

Tyddyn Lon Glsi, Pontrug. Gvds'r ceffyl yng nghanol y Ilun mae tad Mrs
Jones. Ar y ctiwitb mae ei thaid, WIlliam Evans, a'i chwaer yntau, Mary
Evans ar y dde. Mary Evans oedd unig athrawes y merched e'r plant
yn yr Ysgol SuI yn achos cynnar Lon Glai.

o Nazareth?" ac yntau'n ateb,
"Tyred a gwel". ' Mae Mrs Jones

..

Mrs Ellen Jones y tu allan I
adfeilion y L6n Glai heddiw.

Mrs Ellen Jones 0 Fethel a
anfonodd
y lluniau o'r hen
dyddyn a hanes cychwyn yr
aches ym Mhon trug. Teulu Mrs
Jones oedd yn byw yn Lon Glai
ar ddechrau'r ganrif ddiwethaf,
a
dechreuwyd
yr
aches
Methodistiaid
yno tua 1814.
'Cynhaliuiyd cyfarfodydd gweddi

ac Ysgol Sui yng nghegin LOn Glai
am tua 23 0 flynyddoedd, ond yn
1839 dechreuuryd adeiladu capel
bychan ychydig lathenni 0 'r
tyddyn. Rhoddwyd y bregeth gyntaJ
ynddo ga,rl y Parch Darziel Jo,zes)
Llanllechid, ac yn at traddodiad, y
fo a roes yr enw t?Vazareth" i'r
cape/. Testun ei bregeth gyntaj oedd
adnod 46 o'r bennod gynlaj yn
Efengyl loanj Nathaniel yn holi
Phylip: «a ddichon di"l da ddyfod
4

yn holi tybed a oedd y Parch
Daniel Jones wedi clywed mai
ardal bechadurus
iawn oedd
Pontrug yn y cyfnod hwnnw.
I ateb y cwestiwn hwnnw,
mae'n rhaid i ni geisio dyfalu
beth oedd ysryr 'pechadurus' i'r
Methodistiaid
cynnar rheini!
Rocddent yn gwgu ar nosweithiau llawen ac yn dilomi y rhai a
gredent
mewn of ergo eli on.
Dyma'r cyfnod pan aeth llawer
o'n traddodiadau a'n coelion ar
ddifancoll. A rhaid cofio fod
Pontrug yn y cyfnod hwnnw yn
groesfan bwysig i'r porthmyn a
gcrddai eu gwartbeg dros Afon
Seiont cyn mynd ymlaen am
Bentir ac ymuno a gyrroedd
Mon. Ar draws yr afon o'r Lon
Glai roedd tyddyn aral1 o'r enw
Nantal Gwyn. Yno y trigai
Griffith Pritchard a'i deulu ar
ddiwedd )' ddeunawfed ganrif, ac
yr oedd traddodiad cryf 0 gynnal
nosweithiau llawen yo ei gartref
Symudodd yo ddiweddarach i
ardal y Bryngwyn i gadw tafarn.
Cryddion oedd y teulu wrth eu
galwedigaeth.
Roedd Griffith
Pritchard yo arwain y canu yng
nghor eglwys Llanrug, a bu ei
feibion a'i wyrian a'i or-wyrion
yn amlwg ym myd cerddoriaeth
eglwys y plwyf, ac yn aelodau
ffyddlon 0 Fand y pentref am
ddegau 0 flynyddaedd.
Mae
aclodau o'r teulu cerddorol hwn
yn parhau yn y fro.

Hapusach oedd yr athro
Na oeb 0 fewn y fro
CanmoJodd Llew, rhoes wers i'r plant
A gWyl i gofio'r tro.

I'r bachgen tyner galen,
Sy'o byw mewn gwJad ncu dre,
Yn parcbu'r ben, yo helpu'r gwao,
Rhown fonllef fawr: 'Hwre'.

BUFFALO BILL A'R
SOWLOIWR 0 ARFON
Mae
Arthur
Williams
0
Brynarlais, Y Fron, Nefyn, yn
ysgrifennydd
Cymdeithas
Hanesyddol America a Chymru.
Mae'r Gymdeithas yn astudio ac
yo olrhain hanes teuluoedd 0
Gymru a ymfudodd i'r America
ar 01 1750. Mae un stori
ddiddorol
iawn ganddo yn
ymwneud ag ymweliad Buffalo
Bill a'r wlad hon.
William Frederick Cody oedd
enw iawn Buffalo Bill. Enillodd
y llysenw oherwydd ei ddawn a'i
allu i hela'r bison. Dywedir iddo

ladd dros bedair mil ohonynt
mewn deunaw mis i fwydo'r
gweithwyr oedd yn adeiladu
rheilffordd
y Kansas Pacific
rhwng 1876 a 1878. Cyn hynny,
bu'n ymladd yn y Rhyfel Cartref,
a honnir mai ef a fu 'n gyfrifol am
ladd
pennaeth
yr Indiaid
Cheyenne. Erbyn 1883 roedd
wedi trefnu ei sioe enwog, y
'Wud West Show'. Daeth a'r sioe
drosodd i Ewrop am y tro cyntaf
yn 1887, a thalodd nifer 0
ymweliadau diweddarach, gan
gynnwys taith yn 1910. Mae
stori Arthur
Williams
yn
ymwneud a'r daith olaf hon.
Dywed fod y sioe wedi ymweld
a gogledd Cymru, ac ar ddiwedd
un perfIormiad, i hen filwr 0
Gymro a fu'n ymladd gyda
Buffalo Bill yo y Rhyfel Cartref,
gael sgwrs ag ef. Byrdwn y sgwrs
honno oedd na sylweddolai'r hen
filwr fod pensiwn yn ddyledus
iddo o'i ddyddiau yn y fyddin.
Addawodd Buffalo Bill wneud
ymboliadau
ar ei ran ar 01
dychwelyd i'r America.
Dywed Arthur Williams fod
perthynas i'r ben filwr hwnnw yn
gweithio i gwmni Cowards ar
Faes Awyr y Fali yo 1955 pan
oedd y safle'n cael ei ailwneud.
Y cwmni hwn yn ddiweddarach
oedd perchnogion
y Pwllheli
Brick-a-Block.
Byddai Arthur
Williams yo ddiolchgar os gall
unrhyw un gadarnhau'r stori.
Gwell fyth fyddai cael gwybod
pwy oedd yr hen soldiwr. Os oes
gan unrhyw un o'r darllenwyr
wybodaeth, cysylltwch ar fyrder.
LLVN WIL BOOTS A
LLVN TOMaS LEWIS
Rhai rhifynnau'n 01 soniais am
safle Llyn Wil Boots yn Llanberis. Does neb hyd yn hyn wedi
cysylltu a mi yn rhoi unrhyw
wybadaeth ychwanegol ynglyn
a'r llyn hwnnw, ond derbyniais
lythyr diddorol oddi wrth Mr M.
Jones, Port Talbot ynglyn a'r
ardal hon ar gyrion Llanberis:

'Arolfy rhyddhau o'r UuAwyryn
1945 roeddwn yn gweithio yn yr
Air Ministry ar draws y ffordd o'r
Ynys Wen. Bob 'IOS ar al gorffen
gweithio byddwn yn cerdded y
llwybr lrwy'r coed heibio i Lyn
Tomos Lewis ac allan i Ffordd Tj
Du. Yna) drwy giat fach, a dilyn

LLEUFER O. ae N. PRITCHARD

CANOLFAN CARPEDI

A NFA
Ff6n/ffacs: 650291

R

Ar Agor
9-7pm
9-5pm Sadwrn

ArGau
Sui

a Mercher

Dewis eang 0
Welyau a '3P/Suites'.
Lleni 'Venetian' a Llenni 'Roler'
5,000 Ilathen sgwar 0 garpedi
mewn stoe - allwch chi
fforddio prynu 0 batrymau?

GLANHAU CARPEDI GYDA STIMVAK

y llwybr gartref i'r Coed Mawr.
Rhyw bum munud 0 waith cerdded
efallai, ond byddwn yn brasgamu
heibio'r llyn; yn ddu ei o/wg, ac yn
codi ias arnaf umh ei basio.
Dyuiedir fod amryw wedi boddi
yno. '
Pwy oedd Tomos Lewis, a pha
bryd y cafodd y llyn ei enwi felly?
CROES FICTORIA
Does neb wedi cadarnhau'r stori
mai rhywun 0 Ddeiniolen ddylai
fod yn hawlio
Cros Victoria
Hugh Rowland, Llanrug. Ond
cysylltodd
Mr Elwyn Jones,
Dunstable,
mi
dweud mai
yn
arddangosfa'r
Gatrawd
Gymreig
yng Nghaerdydd
y
mae'r Groes Fictoria erbyn hyn.
Anfonodd
hefyd y wybodaeth
ganlynol
o'r London Gazette
(Chwefror 24ain, 1857): 'The

a

yo

V£ctoria Cross awarded to Captain
Hugh Rowlands,
Grenadier
Company, 41st Regiment, Crimea;
5th November 1854, for having
rescued Colonel Haly of the 47th
Regiment fro»', Russian soldiers;
Colonel Haly having been wounded
and surrounded by them; and for
gallant exertions in holding the
ground occupied by his advance
picquet against the enemy at the
commencement of the Battle of
Inkerman. '
ClWB BEICIO llANRUG
Daeth
gwybodaeth
gan Mr
Elwyn Jones, Dunstable, a Mrs
Elizabeth
Edwards,
Carmel,
Treffynnon, ynglyn a'r uchod.
Yn 61 y ddau ohonynt Owen
Edwards, Fron Chwith, Llanrug,
oedd yo gofalu am y Clwb.
Roedd yo frawd i John Edwards.
Mae Mr Jones yn cofio fod siop
beics ar y Sgwar yo Llanrug safle'r
gweithdy
seiri cerrig
beddau erbyn hyn. (Dilynwyd y
siop beics ar y safle gan Mr Pollit
y crydd, ac yn ddiweddarach gan
Dafydd Pritchard, crydd aral1.)
Roedd Owen Edwards yn byw
yn Rhos Ddu,
a chanddo
ddiddordeb
mewn moto-beics
hefyd. Mae Mr Jones yo cofio
llun mawr yn y Rhos Ddu 0
Owen Edwards
a'i foto-beic.
Anfonodd
Mrs Edwards brint
bychan 0 rywun ar foto-beic, ond
Did yw'n gwybod dim o'i hanes.
Tybed a all rhywun
o'r
darllenwyr adnabod y ddau yn y
Ilun? Ac i'r rhai ohonoch sydd

a

Owen Edwards, Rhos Ddu
a'i foto-beic

PENISARWAUN
Mrs Ann Evans, Sycharth. Ff6n: 872407
Camera yng ngotal Gwyndat Hughes, Glasgoed, Llanrug. Ffon: 677263
Pwyllgor Neuadd: Cynhaliwyd noson
o Hwyl a Sbri Calangaeaf, nos
Fawrth, Hydref 31ain, yn y Neuadd
Gymuned. Y beimiaid oedd Dylan
Pierce a'i ddyweddi Catrin. Diolchir
iddynt am fairniadu mor annwyl a
diduedd a diolchir iddynt am eu
rhodd haellonus. Bu'r cystadlu 0
safon uchel gyda nifer fawr 0
gystadleuwyr
ym
mhob
cystadleuaeth. Diolch I chwi 011 am
fynd i'r fath drafferth. Enillwyr y raftl
oedd: " Rhys; 2, Dafydd Williams.
Diolchir i ElizabethJones am drefnu'r
raffl. Tynnwyd Clwb Cant a'r
enillwyr
oedd: 1, G. Evans,
Penygroes; 2, E. Lewis, Penpwllcoch; 3, E. Harding, Winllan. Y mae
tocynnau Raffl Nadolig bellach ar
werth ac fe'i tynnir ar aelwyd Llygad
yr Haul ar noson canu carolau 0
gwmpas y pentref.
llongyfarchiadau mawr i Jean a
Gwynfor Roberts, Tal Croesion, ar
ddod yn nain a thaid am y tro eyntaf.
Ganwyd mab byehan, Aled, i Sioned
ac Endaf. llongyfarchiadau i Mrs
Richardson, Llanrug, ar ddod yn hen
nain unwaith eto. Bydd rhaid i nain
a taid siopa am anrheg Nadolig mawr
ychwanegol eleni. Pob bendith i chwi
fel teulu.
Yn 61 at au gwreiddlau: Bu Dot,
Mike, Darren a Glen am wyliau yn
Awstralia yn ddiweddar. Yno y
ganed yr hogia gan symud yma pan
yn ifanc iawn. Uchelgais y rhieni
oedd cael mynd a'r hogia yn 01 at eu
gwreiddiau
rhyw ddydd ae fe
wireddwyd breuddwyd. Cawsant
dywydd, amser a chroeso cynnes.
Rydym yn falch eu bod wedi dod yn
61 atom wedi mwynhau gwyliau i'w
gofio.
Yr Urdd: Hydref 24: Daeth dros 30
0 blant
ynghyd i ymaelodi a
chawsom hwyl yn chwarae Bingo a'r
enillwyr oedd Haydn, Dion, Heledd
Bryn, Rachel ae Anest. Enillodd y
canlynol wobr am y tocynnau Iwcus:
Sara, Manon, Cenin, Jenny, Catrin,
Nia a Deian. Diolchodd Erin i Susan
am alw'r Bingo. Tachwedd 7: Daeth
'-----.
diddordeb
beiriannau,

mewn
hen
rhif y moto-beic yeti

Mrs J. M. Jones, Deiniolen atom j
son am Gymorth Cyntaf a chafodd
pawb gyfle i gymryd rhan. Cenin a
dalodd y diolchiadau. Tachwedd 14:
Cafodd pawb hwyl fawr yn chwarae
gemau 'parachute'. Diolch i Rhian
am ddod a'r gem 0 Swyddfa'r Urdd.
Dydd Sui, Tachwedd 19: Cymerodd

gefnogaeth a roddir i'r ysgol gan y
gymuned. Diolchir i bawb am eu
rhoddion. Cyn iddynt gael eu IIwytho
ar y lorri y boesus esgidiau oedd
eanolbwynt gwasanaeth diolchgarwch, sef diolch am 'yr hyn a
gafwyd gan gofio am ral lIai ffodus
yr un prvd. Cafodd y gwasanaeth ei
arwain gan y Parchg Idris Thomas,
Clynnog-fawr, a mawr yw'n diolch
iddo am ddod
naws arbennig i'r
gwasanaeth.
Bu prysurdeb
mawr
yn y
dosbarthiadau hefyd. Daeth dau
heddwas i siarad gyda phlant Mrs

a

Plant 0 Adran yr Urdd yn cael hwyl yn arbrofi gyda 'siapiau'.
1 3 0 blant ran yng ngwasanaeth Sui Thomas am eu gwaith gan adael i'r
yr Urdd a gynhaliwyd yng Nghapel plant gael y profiad 0 fynd i mewn
Coch, Llanberis. Diolch i bawb a i'r cerbydau a gweld y gwahanol
offer a ddefnyddir gan yr heddlu.
ddaeth i gludo'r plant. Taehwedd 21:
Cawsom noson hwyliog lawn dan
Daeth Cwmni'r Fran Wen at y
ofal Mr Richard Lloyd Jones, Bethel.
plant hynaf i gyflwyno
'Codi
Tachwedd 28: Noson yn chwarae
Gwrychyn', sef cynhyrchiad am
gemau'r Urdd. Dyma weithgareddau
gadwraeth sv'n cydfynd a thema'r
dosbarth am 'Fannau Arbennig'.
mis Rhagfyr - Rhagfyr 5: Mrs Ann
Ar noson Calangaeaf cynhaliwyd
Thomas; Rhagfyr 12: Gwaith Llaw
Ffair Lyfrau Cymraeg a Saesneg.
Nadolig gyda Susan; Rhagfyr 19:
Diolchir i bawb a alwodd i mewn i'n
Parti a Disgo. Mae'n rhaid i unrhyw
un sy'n dymuno ymaelodi wneud
cefnogi.
hynny cyn diwedd mis Rhagfyr.
Yn anffodus bu'n rhaic gohirio'r
trip i Gaerdydd i recordio can
Ysgol Gymuned: Fe gofiwch i ni
gyhoeddi yn rhifyn mis diwethaf o'r
arbennig hefo Bryn Terfel gan nad
Eco ein bod yn casglu rhoddion ar
oedd ef vn teimlo'n dda. Er fod hyn
yn siom ar y pryd edrychir ymlaen i
gyfer plant lIai ffodus na phlant
gael mynd yn awr ar Ragfyr 23, sef
Penisarwaun trwy lenwi bocsus
y dydd Sadwrn cyn y Nadolig.
esgidiau gyda rhoddion 0 bob math.
Cofiwch
wylio'r
teledu noson
Y gobaith oedd casglu oddeutu 60
boes, sef un 0 bob teulu, twy neu lai.
Nadolig i chi gael gweld y cor bach
Pan ddaeth y lord fawr i gasglu'r
yn canu gyda Bryn Terfe!. Mae hen
bocsus i'w eludo at yr awyren yn
edrych ymlaen vrna.
Llundain fe gariodd y plant 11 2 0
Estynnir gwahoddiad eynnes I
bawb i'r Pasiant Nadolig a gynhelir
foesus i'w hychwanegu at Iwyth y
am 1.30 y prynhawn a 6.30 yr hwyr
lorri. Roedd ymateb o'r fath yn
fendigedig
ae yn tanlinellu'r
parhad ar dud 9

.KF 5475.
PARTI ADRODD
Roedd Mrs Edwards hefyd yn
aelod o'r pam cydadrodd
0
Lanrug
fun cystadlu
yn
Eisteddfod
Dolgellau,
Dywed
iddi ymuno
pharti
Megan
Cadfan yn 1950 a bod ~
Morris D. Jones hefyd yo aelod
ohono. Beth am fwy 0 hanes y
partron
adrodd
hyn
gan
gyn-aelodau?
Y mis
nesaf:
gwledd
0_
hanesion a hen luniau dros y
Nadolig. Hanes pedair geneth 0
Lanrug
a fu'n aros yn un 0
wersylloedd cyntaf yr Urdd yn
Llangollen, ae atgofion cerddorol
am ~Gor a Cherddorfa Cwm-yglo, a Chor Plant
Llanrug.
Anfonwch
neu ffoniwch gydag
unrhyw
sylwadau
neu
ymholiadau:
Dafydd Whiteside
Thomas, Bron y Nant, Uanrug.
Ff6n: (01286) 673515.

a

Plant Adran yr Urdd Peniserweun gyda chop; o'r map darluniado/ 0
Gymru a gomis;nwyd yn arbennig i nodi canmlwyddiant geni Syr Ifan
ap Owen Edwards, sy/faenydd Urdd Gobaith Cymru. Mae'r dar/un wedi
cael ei fframio gan Kevin Spice a bydd yn cael ei arddangos yn yr ystafell
gymuned yn yr ysgol.
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LLYTHYR 0 SIAMBAR SELWYN

Partl Clychau' r Grug

Annwyl Santa,
Na, paid a chael sioc. Dydwi ddim wedi anfon gair atat
ti ers cantoedd mi wn. Bobol. dydi'r amsar wedi ftlio
dwad! 0, gyda llaw, maddeua i mi am alw TI amat, yo
hytrach na dy gyfareh gyda'r CHI, parehus 'na. Ond
dyna fo, rydan ni'n nes at oedran ein gilydd erbyn hyn
yn tydan, ae er dy fod ti'n dal i weithio, rydw i ar fy
mhensiwn rwan, er na dydi 'ngwallt i wedi gwynnu fel
dy un di ehwaith
diolch am hynny.
Ond, ta' waeth. Mi ddeuda i
wrthat ti pam rydw i'n sgwennu
atat. Tomos Hendri, boi bach
drws nesa 'cw ddoth yrna
neithiwr a'i wynt yn 'i ddwrn.
'Taid Griffish, ' medda'r bychan
... Taid fydd 0 yn 'y ngalw i er
nad ydw i'n daid i neb cofia,
gwaetha'r modd, hyd y gwn i! .

. . 'Taid Gnffish, neuxh chi
sguiennu llythyr at Santa Glas
drosta i - ei sgwennu fo hefo
teipuireitar am fod fy sgwennu ifel
traed brain medda MamJ a rhag
ofn i Santa fethu 'i ddarllan o?'
Mae'n gas gen i sgwennu
llythyra i ddeud y gwir wrthat ti.
Dydwi ddirn wedi sgwennu
llythyr i'r un creadur byw ers tro
byd. Dydi'r ff6n wedi lladd
llythyrru yntydi?
'Yli,' meddwn i wrth Tomos
Hendri, 'mi ffonia i Santa ben
bora fory, dwi'n inabod o'n iawn
ers blynyddoedd 'ysdi.'

'Naci,

Taid

Griffish, '

protestiodd
y bychan
gan
stampio'i draed ar gynfIon y gath
'cw, 'Sgtoenmocn i Santa, _,medda
fo, 'rhag ofn i chi sa'! y 'rong
nymbar. ' Bobol anwl, tydi plant
yr oes yrna 'with-it' dwad, a
phwy
fedar
anwybyddu
diniweidrwydd plentyn ynte?
'Wn i ddim a wyt ti'n cofio a'i
peidio ond mi fyddwn i yn attar
anfon saw] llythyr atat ti pan
oeddwn i tua'r un oed a Tomos
Hendri. Mi fyddwn i'n 'i postio
nhw yn y llefydd rhyfedda hefyd
- yn siop Woolworth, mewn
bocs mawryn yr Ysgol SuI, ac yn
stwffio amball un i fyny'r com
simdda. Ond, mi gyrhaeddodd
pob un ohonyn nhw WIad yr
Eira rhywsut. Wyt ti'n cofio fel
roeddwn i'n gadal mins peis a
glasaid 0 sheri iti 0 dan y goedan
'Dolig. Roedd honno'n goedan

go-iawn yr adeg honno. Coedan
werdd 0 goedwig y Fanol, a'i
breichau'n arllwys pin au pigog ar
y carped, er mawr ddiflastod i
Mam a'r gath.
Roedd 'nhad yn arfar ll'nau'r
simdda cyn y noson fawr hefyd,
rhag ofn iti faeddu dy siwt goch
a chael huddug ar dy locsyn.
Mae gen ti dipyn 0 broblem y
dyddia hyn 'rhen foi - hefo'r
wres canolog 'rna, a thyllau grat
wedi eu llenwi. Mi glywis i
bennill bach go ddoniol ar y
radio y dydd o'r blaen:
Profiad go fiin gafodd Santa
Un nason wrth rannu presanta.
'Doedd 'run corn ar y to,
Aeth Santa 0'£ go_,
Do, bu 0 ar ben co tan ben bora.
'Does yna'r un com simdda yn
nhy Tomos Hendri chwaith, ac
ma'r hen foi bach yn poeni am
hyn, ond mi rydwi wedi ceisio
egluro iddo fo dy fod ti'n siwr 0
ffendio dy ffordd i'r cy befo'r
goriad 'lesar' a llenwi'r sach fydd
ar bostyn 'i wely 0, a helpu dy
hun i'r rnins peis a'r sheri. Cym
bwyll hefo'r sheri, hefyd, rhag
ofn iti golli y lei sans gyrru-ceirw,
Tybad wyt ti'n cotio? Mecano
oeddwn i isio gen ri pan oeddwn
i'n hen grwtyn bach bywiog fel
Tomos Hendri 'rna. Oeddwn,
roeddwn i am fod yo fecanic, ac
am drwsio pob car a thractor yn
y pentra 'mao Dew, mi ges i
blesar hefo'r 'nuts and bolts'.
Ond, wyddost
ti be, mae
cyfansoddiad injan car yn parbau
yn ddirgelwch imi.
Wyt ti'n dal i sdwffio 'Ludo'
a 'Snakes and Ladders' i sana
plant ys gwn i? Dew, mi ges i
blesar hefo rheini ers talwm
hefyd - a 'Tiddly Winks'.
Dwi'n cofio 'nhad, yr hen
gradur, yn cael y Dolig hapusa

Bu Part; Clyehau' r Grug yn arbennig 0 brysur yn ystod yr wythnosau
diwethaf. Clywsom iddynt gael derbyniad da gan Gymdeithas Undebol
Capel; Penygroes, ble buont yn diddanu yn ddiweddar, ae hefyd gan
gynul'eidfa hwyliog yn LLanfairfeehan. Bu'r pan; hefyd yn diddanu
ymwe/wyr dros yr haf yng Ngwesty'r Fietoria yn Llanberis, ae yn
eyfrannu at noson arbennig j groesawu'r IN'ylGerdd Dant i Gaemarfon.

gafodd 0 rioed, pan ges i dren
lectrig gen ti, Dew, mi lowciodd
'nhad 'i ginio Dolig y flwyddyn
honno er mwyn cael mynd i
yrru'r tren drwy'r twnnel.
Mi film i yn gowboi un Dolig
hefyd. Cowboi da wrth gwrs, yn
saethu hefo gwn ciaps pob Indian
drwg a feiddiai ymddangos ar
orwelion fy nychymyg.
'Ond pan euthum yn h9n'weI yo ddigon hen i wybod am
Blackpool a Stanley Matthews, a
Manchester City a Frank Swift,
am dda beth roeddwn i'n gofyn
iti bob blwyddyn - ffwtbol a
jersi golcipar. Pel ledar, felyn,
sgleiniog. Roedd hi'n biti mynd
a hi i Gors Tyddyn Bach i'w
boddi mewn mwd a deud y gwir.
Ond yno yr awn i yn fy jersi goli
werdd a'r bel ogla lledar-newydd
o dan fy nghesail.
A dyna be rna Tomos Hendri
am imi ofyn iti. Mae 0 isio dillad
tim ffwtbol Manchester United,
neu Man-U fel mae 0 yn 'i galw
nhw. Mae 0 wedi mopio ei ben
melyn cyrliog hefo nhw, ac mae
'i lofft 0 yn blastar 0 basteri coch.
'Giggs' oedd 'i ffugenw fo yn y
gystadleuaeth gwneud llun yn
steddfod capal, a Schmichael
oedd 0 yn y gystadleuaeth
sgwennu stori. Dew, mae o'n
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medru deud enwau'r 'fforenars'
rna fel tasa fo'n deud enwa Wali
a George a Mr Picton. 0, ydi,
mae 0 fel tasa fo'n nabod y
Cantona rna yn bersonol - hen
foi neis medda fo. Ydi, rna
Tomos Hendri yn awdurdod ar
bel-droed -lwc owt Jimmy Hill
a Dylan Llywelyn.
A neithiwr pan ddoth 0 acw i
ofyn i mi sgwennu'r llythyr 'rna
atat ti, ac ar 61 imi gael gwers ar
ffwtbolars ganddo fo - dyma
fi'n gofyn iddo fo, a 'nhafod yn
'y moch - 'Dwad i mi Tomos
Hendri,
be wyddost
ti am
Sadrach, Mesach ac Abednego?'
Edrychodd arnai mewn syndod.
'I bwy rna rheiny yn chwara? I
Albania ia?' WeI, gwna dy ora
iddo fo, rna' fo'n hen foi bach
eitha da. Bywiog a direidus yn
naturiol, a'i lygaid glas o'n pefrio
pan welith 0 dy lun di ar y bocs.
Galwa yma wrth basio os gei di
amsar - mi ro' i fy hosan ar
bostyn y gwely - rhag ofn. eotia
fi at Meri - a Meri Crismas i'r
ddau ohoncoh chi, a llawar
ohonyn nhw.

J.M.
JONES

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob
A'I FEIBION
math ar gael
GWAITH
Fton:
CERRIG
C'fon
672898
(dydd)
BEDDAU
C'fon 676285 (nos)

Y DRWS

gan Y GWALCH

Roedd Taid wedi cael ei arbad i dreulio Dolig arall hefo'i
ferch Mair a'i Cabyng nghyfraith a Nia bach ei wyres.
Roedd o'n hen siortyn digon hawdd gneud hefo fo mewn
lIn dull, ond yn dal yn bendant yn ei betha, ac yn dueddol
o neidio i mewn i bob dadl hefo'i ddwy droed, ac yn
gweld pob dim yn ddu nen yn glaer wyn.
Ond roedd o'n meddwl y byd 0 Nia (Ben Aur chwadal ynta), er
mai rhyw natur cringoch oedd iddi hi. Fedra hi wneud dim o'i le
yng ngolwg Taid, ac yr oedd 0 wedi bod a hi yn y siop fawr yn y
dre yn gweld Santa Clos, ond pe tasa fo'n cyfadda, chafodd 0 ddim
diwrnod difyr ei hun 0 gwbl, yr hen greadur.
I ddechra, Sais oedd Santa Clos
y siop fawr, a bu'n rhaid iddo fo
egluro wrth yr hogan bach fod yn
rhaid i Santa Clos wybod pob math
o ieithoedd am ei fod o'n mynd dros
y byd i gyd i rannu ei anrhegion.
Wedyn, fel tasa hynny ddim yn
ddigon, beth welson nhw mewn rY
bwyta ond Santa Clos arall yn cael
paned; un main oedd hwn hollol
wahanol i'r llall, ac yr oedd yr hogan
bach erbyn hynny yn methu a dirnad
sut yr oedd yn bosib fod yna ddau
o rheini rnor agos i'w gilydd hefyd,
ond tawelodd pan aeth Taid i
eglurhad maith gan ddweud mai
Santa Clos smalio oedd hwn yn
cymryd rhan mewn drama neu
bantomeim yn rhywla. Ond doedd
chwilfrydedd Nia ddim wedi cael ei
lawn ddiwallu wedyn, Wtth ddisgwyl
am y cerbyd i'w cludo adra,
gofynnodd: 'SUt mae Santa Clos yn
mynd allan o'r rY wedyn? Ydy o'n
dringo yn ei ru i fyny'r simdda>'
'Na, mi fedar fynd allan drwy'r
drws wyddost ti,' meddai Taid,
Roedd y plentyn, fodd bynnag, am
fynnu mynd a'r peth i'r eithaf.
'Be' tasa'r drws wedi'i gloi?'
Roedd y cerbyd erbyn hyn wedi
cyrraedd a phawb yn rhuthro am y
cyntaf. 'Mae o'n medru mynd
drwy'r walia wyddost ti, Santa Clos,'
meddai Taid yn ddifeddwl. Aeth
rhywbeth arall a sylw'r plenryn, ac ar
hynny gadawyd y peth, hynny ydi,
tan y gyda'r nos ar 01 iNia fynd i'w
gwely, ac iddo yntau gael cyfla i
ddweud yr hanas wrth Mair a Len.
Chwenhin ddaru hwnnw a dweud y
dylai ei ferch gael dadrithiad bellach
a hithau ar drothwy mynd i'r ysgol
lie roedd y plant: wedi cael tros
chwedloniaeth Santa Clos ers talwm.
Fasa hi ddim ond testun gwawd.
Wrth gwrs roedd hynny yn ormod
iTaid. Dywedodd ar ei ben y dylai'r
groten
ddal ei gafael yn ei
phlentyndod eyn hired ag y medrai.
Mi fasa yn cael gweld sut Ie oedd y
byd yn ddigon buan. Roedd plant yo

heneiddio yo llawer rhy fuan, a tasa
fo yn cael ei ffordd . . .
Doedd honno, fodd bynnag, ddim
yr unig ddadl a gafwyd y Dolig
hwnnw, ae ar noson Sion Com y
datblygodd y llall.
Roedd yna rhyw raglen arswydol
dymhorol wedi bod ar y 1V am ail
ymgnawdoliad
ac ysbrydion a
nodweddion
annaearol felly, ac
roedd yna rhyw ferro 0 ben draw Sir
Fon - o'r lle mae'r math yna yn
amal yn dwad - wedi rhoi ei bun
ar drngaredd rnesmerydd, a thea
roedd hi mewn cyntun yn cael ei
stilio ganddo dyma hi yn dechrau
disgrifio mewn manylder BIas
Tregamedd, cartra Ednyfed Fychan,
ac yo arbennig felly neuadd y wledd
ar y noson honno cyn ymadawiad y
pendefig i Ryfeloedd y Groes.
Casgliad swm y perfformiad oedd
fod y ddynes yo argyhoeddedig mai
Gwenllian, gwraig Ednyfed, fu hi yo
yr oes honno.
'Ponsh i gyd,' meddai Taid ar
draws. 'Y di-egwyddor yo gneud
pres allan o'r creadwy. Welais i ddim
byd gwaeth na fi fy hun ddydd na
nos, ac mi fuo fi yn cysgu mewn
mynwentydd amsar rhyfal. Ond beth
sy'n rhyfadd ydi, mai perthyn i bobol
fawr mae rhain i gyd, sy'n honni eu
bod nhw wedi bod o'r blaen,
cefndryd iNapoleon neu rhywun fel
'na: neb yn perthyn i lwch y llawr,
os ddaru chi sylwi.'
Ar ddiwedd y rhaglen roedd yna
ddyn digon rhesYIl'lol yr olwg wedi
dweud mai rhyw hanner can
mlynedd fel rheol oedd y cyfnod i
bobl ddwad yn eu hola' . Wedi
clywed hynny, ychwanegodd Taid,
'Mae hi rua amsar i'r hen !fan Lewis
ddwad yo ei 01 ata ni felly.'
Cyn drigiannydd yr hen dy oedd
Ifan Lewis. Roedd o'n byw hefo'i
wraig) Margiad, pan oedd Taid hyd
yn oed yn ifanc. Roeddan nhw yn
ddi-blant ac yn cadw siop yn ffenast
i ddiwallu anghenion plaen y werin:

AM DEITHIAU CYFFORDDUS, DIOGEl
A RHAD YM MHRYDAIN A THRAMOR ...

BYSIAU ARFON
LLANRUG
(Eric Morris)
Ffon: Caernarfon 675175 a 677858

CAEATHRO
Clive James. Hafan. Bryn Gwn8.
Ff6n: 679601 (gwalth), 677438 (cartraf)
Gwasanaethau'r Capel: Disgwylir y
gwario arian ar y pafiliwn yn ystod
canlynol i wasanaethu yn ystod y y flwyddyn nesaf a chodi giatmis nesaf:
rnochvn newydd.
3. Parchg H. Gwynfa Roberts (2)
Cynhelir parti Nadolig i holl blant
10. Parchg W. R. Williams (2)
oedran ysgol cynradd ac lau (dim ots
17. Parchg John Roberts
pa mor ifanc) 0 4.30 p.m. ymlaen,
24. Cyfarfod y NadoHg (5.30)
pnawn Marcher, 20 Rhagfyr, yng
31. Dim oedfa
Nghlwg Glangwna. Disgwylir Sicn
Gwyl Gerdd
Dant:
Diolch i
Corn hefyd!
gefnogaeth • y pentref i'r noson Caws
Bydd cyfarfod nesaf y pwyllgor
a Gwin pryd y codwyd £150. Bydd
am 8 o'r gJoch nos Fercher, 13
cyfarfod nesaf o'r pwyllgor nos
Rhagfyr.
Tynnir
gwobrau
Fawrth, 12 Rhagfyr am 7.30 o'r
ychwanegol £ 10 tvrnor y NadoHg ar
gloch yn y Capel.
y noson honno.
Cymdeithas y Cae Chwarae: Enillwyr Y Dyneiddwyr: 'Pechod Pwy?' y dynfa fisol am fis Tachwedd oedd
dyna oedd pwnc y drafodaeth a
- £40: Aaron Evans, Llecyn Clyd
drefnwyd gan Ddyneiddwyr Gogledd
(99); £25: Dafydd Iwan, Carrog (1);
Cymru ar gyfer eu cyfarfod mis
£5: Clive James, Hafan (71); £5: Viv
Hydref
a
gynhaliwyd
yng
Morgan, Tyddyn Uchat (57). Diolch
Nghaeathro.
i bawb am eu cefnogaeth parhaol.
Roedd y noson yn nwylo Sioned
Cynhaliwyd y Cyfartod Blynyddol
Huws, Waunfawr, a dechreuodd
ond yn anffodus dim ond dau o'r
drwy ddangos fideo 0 raglen deledu
ymddiriedolwyr
o'r
pwyllgor
o'r teitl uchod yr oedd hi wedi'i
presennol oedd yn bresennol,
gynhyrchu ar gyfer S4C lie roedd
Derbyniwyd y fantolen ariannol fel
nifer 0 bobl adnabyddus
yng
cofnod cywir. Etholwyd Clive James
Nghymru, fel y Parch Enid Morgan
yn Gadeirydd; Wally Evans yn
a'r bardd Menna Elfyn, yn mynegi eu
Drysorydd; ac Alun Roberts yn
pryder ynglyn a'r ddelwedd israddol
Ysgrifennydd. Bydd Shaun Atkinson,
yr honnent yr oedd yr Eglwys
Peris Thomas, Dafydd Roberts, Phil Gristnogol wedi'j rhoi i ferched dros
Griffiths a Wendy Thomas yn
y canrifoedd.
gwasanaethu
fel aelodau
0' r . Mae tystysgrlfau arholiadau TGAU a
pwyllgor. Diolch i ymdrech Richard
lefel A ar gael yn ystod oriau'r ysgol
Jones roedd gan y Gymdeithas bolisi i gyn-ddisgyblion Ysgol Syr Hugh
insiwrans ddigonol ar gyfer ei Owen, Caernarfon.
anghenion. Nodwyd y bydd yn rhaid
Siop Margiad, chwadal hwytha', ac
yr oedd amryw o'r ben do yo dal i
lynnu at yr enw er anfodlonrwydd
Mair oedd wedi rhoi'r enw Gwel y
Bronnydd arno, hynny wedi rhoi
cyf1e i'r ffraeth ei arall-eirio fel Gwel
y Bronnau, gan fod yr eneth natur
bod yn drom ymlaen
ae yn
ymwybodol o'r ffaith. Ond, wrth
gwrs, ar hyd y blynyddoedd ar o} y
naill berchennog a'r l1a11, roedd
newidiadau adeiladol wedi bod;
ffenestri wedi eu helaethu, drysau
wedi eu symud, a muriau mewnol
wedi eu dymchwel. Roedd Len ei
hun) a oedd yn meddu lIaw fedrus,
wedi gwneud nifer o'r gwelliannau
hyn.
Roedd y rhieni wedi clywed
cymaint 0 banes !fan Lewis gan Taid
fodd bynnag fel yr oeddent braidd
allai rhywun ddweud yn nabod y dyn
hefo'i locsyn clust main a'j gap du,
crwn fel Iddew, ac fel y byddai mor
hoff 0 blant nes cario llond ei boced
o dds-da bob amser ar eu cyfer.
'Dyna chi un oedd yn cael
gweledigaetbau gefn ddydd gola,'
meddai Taid am y degfed tro. Trodd
Mair ei llygaid tua'r nef, ond ymlaen
yr aeth yr hen fachgan fel swch eira.
'Roedd
0 wedi
gweld
loan
Fedyddiwr yn chwyn.nu rwdins yng
nghae Tai Glorian a dyma fo'n
gweiddi amo fo, "Wyt ti wedi cae!
cinio loan? Tyrd acw. Mae Margiad
newydd gael pot 0 fel o'r Coparet.
Does gynnon ni ddim locustirud ond
ma' 'na ddigon 0 bryfaid clustiog yn
y cwt glo. Wyt ti'n liclo rheini?" ,
Ac wnh gynffon pob hanes am
Ifan Lewis roedd Taid yo siWr 0
ychwanegu fel diweddglo: 'Syrthio i
lawr y grisia a thorri ei glun wnaeth
yr hen greadur}''O y diwadd. Fuo 'na
fawr 0 drefn amo fo wedyn.)
Cododd Mair ar hynny a gofyn ar

draws a oedd yna rhywun eisiau
rhywbeth i swper, er y gwyddai yn
iawn na fyddai Taid ddim yn
lIymeitian llawar y peth dwaetha,
rhag gorfod codi yn y nos. Ond
roedd 0 yn un digon parod i gyrnryd
awgrym.
Cododd
i fynd ae
edrychodd wrth fynd heibio ar y
blwch carbord a oedd yn y gornel;
yn barod
i Len
wneud
ei
ddyletswydd anfoddog flynyddoJ yn
hwyrach ar y nos: anrheg arbennig
Nia - y prosesydd geiriau y cafodd
hi gymaint 0 drafferth
eg1uro
amdano wrth Santa Clos y siop fawr.
Rhywdro
yn yr oriau man
deffrodd Tald ac aeth allan yn araf
ar hyd yn landin i gyfeiriad caban y
rhyddhad. Ei ars\vyd pennaf oedd
cael bagliad a deffro pawb ar noswyl
mor bwysig. Wrth ddod yo ei 61 ni
alJai lai na rhoi ei ben heibio iddrws
hanner eauedig ystafell Nia, a
gwelodd yno, yn yr hanner gwyU, ei
theganau wedi eu gosod yn daclus
ger y gwely. Ond doedd 0 ond prin
wedi mynd yn ei 61 i'w wely ei hun
pan glywodd Nia yn gweiddi mewn
llais oedd yn llawn arswyd, ac yr
oedd hi'n amlwg yn mynd ar ras i
ystafell ei thad a'i mham. Erbyn i
Taid godi a rhoi ei fantell a mynd
yno, dyna lIe'r oedd yr hogan fach
yng nghol ei mam ar y gwely ac yn
daLi ubain, a'r cwbl a gaed ganddi,
rhwng ebychiadau am ei gwynt
oedd; 'Yr hen ddyn hyI] yna ... '
trosodd a throsodd, ac er cynnig
wynd a hi i weld beth ddaeth Santa
Clos doedd dim darbwyUo ami.
Yn y diwedd aethan i gyd i lawr
y grisiau i gael cwpanaid 0 de a
chafodd Taid dywalltiad 0 wisgi yn
ei un o. Roedd y plenryn erbyn hyn
wedi tawelu ond ni fynnai adael ei
mam a dywedodd yn y diwedd:
Parhad ar dudaJen 23
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BETHEL
Geraint Elis, Cilgaran. FfOn: Felinheli 670726
Camera yng ngotal Richard LI. Jones, 5 Y DdOI. FfOn: (0248) 670115
llongyfarchiadau i Hefin ac Awena
Jones, 7 Stad Eryri ar ddod yn daid
a nain am y tro cyntaf. Ganwyd
merch fach, Ffion Angharad, i Dr
Meirion Wyn Jones a'i briod
Georgina. Mae Meirion vn feddyg yn
Adelaide, Awstralia.
Cydymdeimlo: Ddydd Mercher, 25
Hydref, ar 01 gwaeledd sydyn a
chreulon, bu farw Neville Price, Llys
Gwynt, Llandderniolen. Estvnrur
cydymdeimlad yr holl fro i'r teulu yn
eu trallod a'u hiraeth.
Gwerthfawrogiad:
Dymuna
Gwyneth a theulu'r diweddar Neville
Price, Llys Gwynt, Llanddeiniolen,
ddatgan eu gwerthfawrogiad j'w
perthnasau a'u ffrindiau am bob
arwydd
0
gydymdeimlad
a
ddangoswyd
iddynt
yn
eu
profedigaeth 0 golli gwr, tad a thaid
annwyl iawn. Diolch am y flu cardiau,
lIythyrau, galwadau ffon a'r rhoddion
hael. Derbyniwyd
cyfanswm 0
£1,105 tuag at Feddygfa Waunfawr.
Sui y Cofio:
Cynhaliwyd
y
gwasanaeth coffa yn neuadd yr
Y sgol. Roedd y gwasanaeth dan ofal
Mr Cledwyn Williams. Roedd plant
blwyddyn 6 yr ysgol yn cymryd rhan,
sef Gwen Rowlands, Emma Ceris
Williams,
Manon Eiry Davies,
Gwenno Thomas, Gethin Vaughan
jones, Cefin Wyn Williams, Arfon
Salisbury, a Nia Catrin Jones. Y plant
a enwir uchod a osododd y croesau
pren. Gosodwyd y dorch ar ran yr
ardal gan Mrs Mona Williams.
Clwb 200 y Neuadd: Enillwyr
gwobrau mis Hydref oedd £20: Mrs
Nan Owen, Berwyn (52); £10: Mrs
M. B. Garnett, 1 Rhos Alun (19); £5
yr un: Mrs Jean Williams, Pen Lon
(2); Mrs Elinor Jones, 22 Cremlyn
(139); Mrs Ellen Jones, Glasynys
(212); Mr Owen Jones, Isfryn (202);
Mr Brian Williams, Cefn y Gwynt
(114); Mrs Elizabeth Jones, Tyddyn
Oer (92); Mr John Williams, Tvddvn
Difyr (104); Mr Gareth Hughes, 27
Bro Rhos (176).
Adran ac Aelwyd yr Urdd: Erbyn hyn
mae bron i gant 0 blant a phobl ifainc
wedi ymaelodi a'r Adran iau a'r
Aelwyd, ac yn ystod y tymor yma
mae amrywiol weithgareddau wedi
cymeryd lie. Bu'r plant iau yr Adran
a phlant hyn yr Aelwyd yn brvsur yn
casglu nwyddau i'w rhoi mewn bocs
esgidiau, i'w hanfon allan i blant
Bosnia,
Croatia
a Rwmania.

COFIO'R IESU

Llwyddwyd i anfon 45 bocs yn enw
Urdd Bethel. Bu aelodau o'r Aelwyd
draw yng Nglynllifon a chafwyd
dipyn 0 hwyl a sbort yn datrys
cliwiau mewn Helfa Drysor, ac erbyn
i'r Eco ddod o'r wasg fe fyddant
wedi bod yn Nant Gwrtheyrn am
benwythnos. Bu nifer o'r plant iau yn
cynrychioli'r Adran mewn dwy Gala
Nofio, ond ni ddaeth IIwyddiant y tro
hwn, er i bawb wneud eu gorau yn
y gwahanol gystadlaethau.
Yn
seremoni y cadeirio yn yr Eisteddfod
Bentref, roedd aelodau 0 blwyddyn
6 yn cymryd rhan yn yr Orsedd.
Diolch iddynt am roi urddas arbennig
I'r seremoni. Bu nifer 0 blant yn
casglu 0 dy i dy, ac oedolion yn
casglu ar y stryd yng Nghaernarfon,
gyda'r canlyniad fod y swm 0
£100.64 wedi ei drosglwyddo I
Bwyllgor Eryri, yn enw Urdd Bethel.
Bydd y tymor yn gorifen gyda pharti
Nadolig a disgo yn y Neuadd, rhwng
5.30 a 6.45 o'r gloch, i'r holl
aelodau, nos lau, Rhagfyr 7.
Newyddion o'r Ysgol: Daw'r tymor
yma
i ben
gyda
nifer
0
weithgareddau wedi eu trefnu. Nos
Fercher, 6 Rhagfyr, cynhelir Bingo yn
yr Ysgo.1am 7.00. Nos Lun a nos
Fawrth, 11 a 12 Rhagfyr, cynhelir
Cyngerdd Nadolig yn yr Ysgol.
Trefnir gwerthiant tocynnau fel bod
pawb yn cael cyfle i fwynhau'r
cynhyrchiad. Pnawn Gwener, 15
Rhagfyr, bydd yr Ysgol yn ymweld

Un 0 qriwieu mwyaf brwdfrydig y cylch yw carfan dan 7 oed pet-aroea
Bethel. Nid oes cynghrair ar eu cyfer ond maent eisoes yn cael
hyfforddiant rheolaidd er nos Lun gan ddsu 0 Sef tim + 35 Bethel, sef
Alun Foulkes ac Andre Lambrecht. Mae Andre yn gweithio i gwmni
arian cynghorol annibynnol y CDH ac fe gafwyd rhodd 0 £50 ganddynt
tuag at offer i'r gwpan.

asiantaeth

Geni'r Iesu yn y gwair?
Ganwyd Duw yn llety'r yeh;
Er yn hen, mae'n stori wych.

Mynd i'r eglwys yo y Uan 'Chydig iawn sy'n 'gwneud eu rhan',
Canu emyn, elywed cloch,
A gweld celyn gwyrdd a choeh.

Yn dy gartref moethus, clyd
Wyt d'n cono'r trydydd byd?
Ue mae newyn, Ue mae cd
Wylo'r plant bach dros y W.

Oyma fi'r meidrolyn eraeh
Sydd yn Uwgu plentyn bach,
Sydd yn dial ar fy mrawd
\Vrth roi'r hoe1ion yn ei gnawd.
JOHN V. MORRIS, Clwt-y-bont

8

Theatr Gwynedd
i weld y
pantomeim 'Sothach a Sglyfaeth'.
Nos Lun, 18 Rhagfyr, cynhelir Disgo
i'r plant yn neuadd yr Ysgol. Ceir
mwy
0
tanvlion
am
y
gweithgareddau o'r Ysgol.
Bu tri myfyriwr o'r Coleg Normal
yn yr Ysgol yn ystod ail hanner y
tymor - Miss Ffion Jones yn y
dosbarth derbyn; Miss Gwenan
Jones, dosbarth Miss Evans; a Mr
Mark Thomas, yn nosbarth Mrs
George. Dymunwn yn dda i'r tri i'r
dyfodol a phob IIwyddiant iddynt y
flwyddyn nesaf pan ddaw eu tymor
yn y Coleg i ben.
Pnawn Mawrth, 21 Tachwedd,
cafwyd nifer 0 weithgareddau i godi
arian at ap~1'Plant Mewn Angen'.
Casglwyd dros £200 yn ystod y
cyfnod.
Noson Goffl: Nos Fawrth, Rhagfyr 5,
am 7 o'r gloch, cynhyelir Noson
Goffi yn Festri'r Cysegr pan fydd Mr
Gwilym Roberts 0 Gaernarfon yn
dangos sleidiau o'i deithiau i Bosnia.
Mae Mr Roberts wedi bod yn Bosnia
dair neu bedair gwaith, a'r tro
diwethaf yn danfon ambiwlans i
ganolbarth y wlad lie nad oes lIawer
o ddieithriaid wedi bod. Estynnir
croeso i blant y r Y sgol Sui a' r
ardalwyr i byd i'r cyfarfod.
Merched y Wawr: Nos Fercher, 8
Tachwedd, cafwyd noson ddifyr yng
nghwmni Mr Richard LI. Jones,
Bethel (a fu mor garedig a lIenwi
bwlch ar fyr rybudd), a fu'n siarad
am rai o'j brofiadau. Diolchwyd iddo .
gan Joyce Gaffey. Gwestwragedd y
noson oedd Edwina Morris, Eryl
Roberts ac Ann Lewis, ac enillwyd
y raftl gan Joyce Gaffey.
Darllenwyd nifer 0 Iythyrau a

chyhoeddiadau
yn ymwneud a
Merched y Wawr gan y Llywydd,
Gwyneth Jones, a Ilonqvfarchwvd
Peter, mab Eirlys Sharpe, sydd wedi
pasio i fod yn lawfeddyg.
Bydd y Cinio Nadolig yng
Nghastell Cidwm, 13 Rhagfyr,
enwau ac arian erbyn 28 Tachwedd
fan bellaf, os gwelwch yn dda. Bydd
y bws yn cychwyn yn brydlon am 7
0'r gloch tu allan i gapel y Cysegr.
Cynhelri gwasanaeth 'Dathlu'r
Nadolig' ar nos Sui, 17 Rhagfyr, am
6 o'r gloch, yng nghapel y Cysegr,
gydag aelodau Merched y Wawr
ynghyd a phlant yr Ysgolion Sui ynm
cymryd rhan. Arweinydd y noson
fydd
Mrs
Deilwen
Hughes.
Tocynnau ar werth am £ 1 (neu dalu
wrth y drws). Bydd elw'r noson tuag
at achosion da.
Clwb Ffermwyr lfiainc: Mae tymor y

BRYNREFAIL
Mrs lowr! Prys Roberts-Williams
Godre'r Coed. FfOn: 870580
Diolch: Dymuna Einir Gwyn, Rhandir
a Geraint, Rhiwfelen, Eglwys-bach
ddiolch i bawb am y cardiau a'r
anrhegion dderbyniasant ar achlysur
eu dywedcfiad.
Cofion: Anfonwn ein cofion at Mrs
Eileen Evans, Pantybuarth sydd ar
hyn 0 bryd yn wael yn Ysbyty Eryri.
Eglwys M.C. Brynrefail: Bydd trefn
oedfaon fel a ganlyn am y Suliau
nesaf:
Rhagfyr
3. Parchg S. O. Hughes, Bethel (10)
10: Dr Gwilym Arthur Jones, Bangor
(5.30)
17: Parchg Alwyn Roberts, Tre-garth
(10)
Gwasanaeth Nadolig dan ofal yr
aelodau a'r plant (2)

DRAENOG

wyt ti In c060 Baban Mair

Milwyr cas yn gweiddi'n groch,
Cusan Jiwdas ar ei roth,
Gwe1d y cledd yn noeth o'r wain,
Cofio'r boen a'r goron ddrain.

a

budd-daliadau
Mae'n siwr y byddai nifer ohonoch
sydd 0 dan oed pensiwn yn hoffi
gwybod faint 0 Bensiwn Ymddeoliad
y byddwch yn debygol o'i gael. Mae
modd i chi gael y wybodaeth hon
uv.ry lenwi ffurflen arbennig a'i
danfon atom.
Bydd Rhagolwg Pensiwn yn cae}
ei anion atoch wedyn, yo dweud
wrthych faint 0 Bensiwn yr ydych
eisoes wedi ei enrnll, ac yn rhoi
amcangyfrif o'r hyn y gallwch

ddisgwyl ei gael pan gyrhaeddwch
oed pensiwn (ar hyn 0 bryd 60
mlwydd i ferched a 65 mlwydd i
ddynion).
Bydd y rhagolwg hefyd yn dweud
os oes unrhyw beth y gallwch ei
wneud i wella eich Pensiwn.
Os oes amoch angen un o'r
ffurflenni hyn neu os oes amoch
angen gwybodaeth bellach ynglyn a
hyn neu ynglyn ag unrhyw fater yn
ymwneud ag unrhyw agwedd amll 0
Nawdd Cymdeithasol, ffoniwch y
Uineddl Ddi-daJ. Gymraeg ar y rhif
hwn: 0800 289011. Ni fyddwch yn
talu am yr alwad.
Bydd gan nifer ohonoch hefyd
bawl i'r Bonws Nadolig 0 £10 elern
eto. Os Da fyddwch wedi derbyn y
Bonws cyn diwedd y flwyddyn a
chwithau'n credu bod gennych bawl
iddo, ffoniwch y rhif uchod am
gyngor.

Gwil a Wil mewn 'fix'
Stopio'r bws ar yr 'em six'
Eisiau gwneud dWr
Heb lawer 0 StWr.
Stopio'r bws a naid ohoni
A draw a nhw tu 61 i lorri;
Ond . . . symudodd y bys
Heb lawer 0 flys;
Pan welwyd y cwbwl
Roedd pawb yn eu dwbwl.

Emyr Jones
PLYMAR A PHEIRIANNYDD
GWRESOGI
Cynnal boileri nwy,
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau

44 Glanffynnon

LLANRUG
Caernarfon 673513

gaeaf yn ei anterth erbyn hyn a'r
Clwb yn brysur
iawn mewn
gwahanol gystadlaethau. Bu David
Jones, Tudur Parry ae Aled Jones
gipio'r wobr gyntaf eta eleni yn y
gystadleuaeth ffensio, tra bu Arwel
Jones a Meilir Breese yn ail yn y
gystadleuaeth Cynnal a Chadw.
Dydd Sadwrn, 28 Hydref, bu
barnu wyn a barnu biff ac fe enillodd
y Clwb y ddwy gwpan. Barnu biff
dan 16 oed: Sian W. Jones; dan 18:
Iwan Hughes; dan 21: Tudur Parry.
Barnu wyn dan 16 oed: 1, Llyr
Griffith; 2, Sian W. Jones; dan 18:
2, Iwan Hughes; dan 21: Tudur
Parry. Da iawn hogia.

Tachwedd 18 raedd yn noson yr
Eisteddfod
yng Nghricieth
a
IIwyddodd Gweno Jones fod yn
drydydd yn yr alaw werin mewn
cystadleuaeth a safon uchel.
Yr vdvm wed I cael noswelthlau
diddorol yn y Clwb gan gynnwys
noson gan y Samariaid; Wena Huws,
Bethel; Parchg Gwynfor Williams ae
wedi cael trip i'r Bowlio Deg yn
Llandudno.
Dymunwn langyfarch Aled ar gael
ei ethol yn Gadeirydd y Sir. Mae'r
aelodau ar hyn 0 bryd yn trefnu
Gyrfa Chwlst sydd i'w chynnal
Rhagfyr 12, yn Neuadd Goffa Bethel.
Croeso i holl ardalwyr bro'r Eco.

Rhai 0 gystadleuwyr
ifainc yn eisteddfod y pentref.
canlyniadau'r eisteddfod yn y rhttvr: nesaf.
Newyddion Pen;sarwaun 0 dud. 5
ar ddydd lau, 14 Rhagfyr. Y thema
eleni fydd gwaith UNICEF ac fe
wneir casgliad ar ddiwedd pob
perfformiad
er budd gwaith y
mudiad.
Cyfeillion yr Ysgol: Cynhelir Ffa!r
Nadolig er budd yr Ysgol, nos Wener,
8 Rhagfyr. Bydd Parti Nadolig i'r
plant ddydd Llun, 18 Rhagfyr, a bydd
SiOn Corn yn galw heibio.
Profedigaeth:
Yn dawel yn ei
chartref, 15 Bryntirion, a hithau'n 90
oed bu farw Mrs Gaynor Williams,
gwraig y diweddar Evan Williams a
mam gariadus Nancy. Estynnir ein
cydymdeimlad dwysaf i Nancy a'r
teulu 011.
Gwellhad: Anfonir eofion annwyl at
Carys Jones a Pat Larsen wedi'u
triniaethau yn Ysbyty Gwynedd.
Dymunir gwellhad buan l'r ddwy
ohonoch.
Gwyl Gerdd Oant: Llongyferehir
Dawnswyr
Caernarfon
ar eu
IIwyddiant yn yr Wyl Gerdd Dant, 0
dan hyfforddiant Idwal a Bethanne
Williams, Llanrug. Cyfranwyd at y
IIwyddiant hwn gan dair ysgafndroed
o Benisarwaun, sef Heulwen, Judith
a Nia. Llongyfarehiadau genodl
Ysgol
Sui
Undebol
Bosra:

I drin a thrwsio
pob math 0
beiriannau gwn'io

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE
40 Stryd Fawr

PORTHAETHWY
Ffon:
(0248) 714043
neu C'fon 674520

Cyhoeddir

Croesawyd aelod bach newydd eto,
sef Anest Eifion, Bryn Eglwys.
Bellach mae 22 0 aelodau ffyddlon
yn dod i'r Ysgol Sui ac mae'r
athrawon yn falch or gefnogaeth.
Cynhelir
Gwasanaeth
Nadolig
bnawn Sui, 17 Rhagfyr. Bydd Partl
Nadolig ar y cyd a phlant Ysgol Sui
Eglwys
Santes
Helen
a
gwerthfawrogir unrhyw gyfraniad
tuag at y oarn. Y mae SiOn Corn
wedi rhoi ei air y bydd yn galw.
Lluniau ar Werth: Mae argraffiadau
cyfyngedig 0 lun a baentiwyd gan
arlunydd Ileal 0 hen ysgol Tan-yo
coed, Penisarwaun, ar werth mewn
dau faint. Mae sampiau ohonynt i'w
gweld yn yr ysgol newydd, a gall
unrhyw un eu harchebu drwy
gysylltu a'r ysgol neu, os mynnwch,
ffonio (01286) 871247. Mae eanran
0' r arian gwerthiant yn mynd at
weithgareddau'r vsqol. Teimlwn y
gall hyn fod 0 ddiddordeb l'r cynddisgyblion yn ogystal a'r rhai
presennol. Byddai'n anrheg Nadolig
diddorol.
Cyfarchion Nadolig
Dymuna Mrs Blodwen Pritchard, 10
Llys y Gwynt, Nadolig lIawen a
blwyddyn newydd dda i'w theulu,
ffrindiau a chymdogion.

c to

Cyn Brif-ddisgybl Ysgol Brynrefail
yn pasio i fod yn Lawfeddyg

Mae Peter Sharpe, mab Brian ac Eirlys Sharpe, Ael y Bryn, Bethel,
wedi pasio ei FRCS. Cafodd ei addysg yn Ysgol Gynradd Bethel;
Ysgol Brynrefail (Prif-ddisgybl 1984-85), yna yng Ngholeg
Meddygol Ysbyty St. Bartholomew's, Llundain. Cafodd ysgoloriaeth
j wneud gradd BSe mewn Biocemeg ae yna yn 1991 graddiodd yn
feddyg. Ar hyn 0 bryd mae Peter yn feddyg yn ysbyry enwog
Harefield. Yn 28 oed rnae'n briod a Julia a chanddynt un mab bach,
William.) ac maent yn byw yn Harrow.

TRIN GWALL T YN EICH CARTREF
MERCHED
DVNION
PLANT

*

*

GARNET I LLANRUG
Ffon:673981/67
807
GWASANAETH TACSI
HURIO BWS MINI
Ffon:Caernarfon
Prisiau Cystadleuol - Gwaith Contract- Pell ac Agos

easure

Llenni, Gorchuddion Llac
Ffril wedi'j blethu
(boes)
a Chlustogau
gyda zip
Amcanbris
am ddim

Edau, Nodwyddau

BANGOR
(01248) 364493

ac ati mewn stoc

unrhyw adeg

YSTORFA
LLANRUG
(Richard a Meirwen
Williams)

Ffon: C'fon 672790
Ar agor bob dydd
o'r wythnos at eich
gwasanaeth
Nid oes unrhyw dOl am
ddanfon archeb i'ch

cartref yn ardal Llanrug

CWM-Y-GLO
Mrs Iris Rowlands.

Glanrafon.

FfOn: 872275

Camera yng ngof81 Gwyndaf Hughes. Glasgoed. llanrug. Ff6n: 677263

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda i bawb

TRIN GWALLT YN EICH CARTREF
Ffoniwch

831344

i drefnu amser

CWM Y GLO Ffon: 871234
Ar agar 7 diwrnod yr wythnos tan 8 p.m.
Dewch atom am fargen ail-law
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda I bawb

AM BETROL, DIESEL,
Burmah OLEW AC AMRYFAL Burmah
ANGHENION MODURO

GORSAF BETROL
LONDON GARAGE
C
-Y-GlO
"'.....
Ffon: Llanberis 872046
Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd
Dda i bawb
10

llongyfarchiadau i Terry Williams.
Bryn. ar ddathlu ei ben·blwydd yn 18
oed.
Llongyfarchwn
hefyd Marl a
Gethin, DOl Afon, ar enedigaeth
merch fach, chwaer fach iLona a
Sophie.
Diolch: Dymuna Terry ddiolch i'w
deulu a'i ffrindiau am y lIu cardiau a'r
anrhegion a dderbyniodd ar ei benblwydd yn 18 oed,
Marwolaeth: Yn sydyn fore Gwener,
10 Tachwedd, bu farw Mr Myrddin
W. Owen, Glandwr. Brodor 0
Lanberis oedd Mr Owen ae yn dod
o deulu diwylliedig iawn yn yr ardal.
Roedd yn wr tawel iawn ac eto'n
lIawn hiwmor. Bu'n aelod ffyddlon
iawn yng Nghapel y Tabernacl.
Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf
i'w briod, Mrs N. M. Owen, a'i ddwy
ferch, Mari a Rhian, a'r teulu 011 yn
eu profedigaeth a'u hiraeth.
Eglwys Sant Gabriel: Cynhaliwyd yr
Wyl Ddiolchgarwch ar 22ain a'r
23ain
0
Hydref.
Fore
Sui
gweinyddwyd y Cymun Bendigaid
gan y Rheithor, y Parchg Philip
Hughes.
Nos Lun bu'r Gosber a'r pregethwr
gwadd oedd y Parchg Graham D.
Loveluck, Llanallgo, Cyfarwyddwr
Addysg yr Esgobaeth. Diolchir i'r
ddwy ddarllenodd y lIithoedd, sef
Mrs Gwyneth Roberts a Mrs Dorothy
Jones.
Yn Eglwys y Plwyf, Llanrug, ar
Hydref 8fed a'r 9fed, ar fore Sui
gweinyddwyd y Cymun Bendigaid
gan ein Rheithor, y Parchg Philip
Hughes, ae am 2 0' r gloch
cynhaliwyd
gwasanaeth diolchgarwch y plant, ac fe wnaethant eu
gwaith yn ardderchog. Ar nos Lun,
Hydref 9fed, cafwyd Gosber a'r
pregethwraig wadd oedd y Parchg
Carol Evans, Bodedern. Yr organydd
yn y gwasanaethau oedd Mr John
Morris, Llanrug, a diolchir iddo am ei
wasanaeth. Dymuna'r Rheithor a
Wardeiniaid y ddwy eglwys ddiolch
i bawb am addurno'r eglwysi ac am
y rhoddion 0 Iysiau, ffrwythau a'r
blodau hardd.
Bingo: Cynhaliwyd Bingo yn yr Ysgol
Gymuned ar nos Fawrth, 24 Hydref,
a'r elw tuag at Eglwys Sant Gabriel.
Diolch yn fawr iawn i Mr W. G.
Roberts, Llanrug, am alw'r rhifau
inni. Cafwyd noson Iwyddiannus
iawn. Diolch yn fawr i bawb am droi
allan ar noson mor stormus. Enillwyr
raffl a werthwyd ar y noson oedd 1, Llion Jones, Isfryn; 2, Dafydd
Rowlands, Bethesda; 3, Catherine
Foulkes, Bryn Terrace; 4, Maldwyn
Hughes, Bryn Gro; 5, Carys Jones,
Glan-v-don: 6, Margaret Williams,
Bryn; 7, Vera Price, Tan-v-qraiq: 8,
Llion Jones, Isfryn. Enillwyr y raffl
fawr oedd: 1, Jean Jones, Cricieth;
2, Delyth Roberts, 16 Dol Afon; 3,
Wendy Smith, Ysgol Cwrn-v-qlo: 4,
Jeanna Morris, Hafan, Brynrefail; 5,
Mrs Roberts, 1 Bryn Gro; 6, Mrs
Marjorie Roberts, Bod Gwilym; 7,
Goronwy Jones, Glan Gors, Bethel;
8, Sharon, 1 Glanmoelyn, Llanrug; 9,
Mrs Valmai Owen, Llanrug; 10, Mrs
Rhlannon Jones, Caernarfon; 11,
Huw Evans, Penllyn; 12, Rhiannon
Jones, Caernarfon; 13, Mrs E.
Griffiths,
Ivy Cottage, Bethel.
Enillydd y raffl ar wahan oedd Miss

Meira
Williams,
Goleufryn,
Cwm-y-glo.
Undeb y Mamau: Cynhaliwyd
Cyfarfod Blynyddol y gangen yn
Hafan Elan, Llanrug, nos Lun, 6
Tachwedd.
Dechreuwyd
gyda
gweddi. Darllenwyd cofnodion o'r
pwyllgor a gynhaliwyd 7 Taehwedd
1994 ac fe'u cadarnhawyd yn gywir.
Derbyniwyd ymddiheuriadau oddi
wrth rhai aelodau absennol. Cafwyd
adroddiad gan y Trysorydd, Mrs J.
Ransom, am y sefyllfa ariannol ae fe
ailetholwyd
y swyddogion
am
flwyddyn arall. Cafwyd adroddiad
gan Mrs Latham am y cyfarfodydd
a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn.
Bydd gwasanaeth carolau vn cael
ei gynnal nos Lun, 4 Rhagfyr, yn
Hafan Elan ac estynnir croeso
cynnes i bawb. Aelodau Cwrn-v-qlo
oedd yn gyfrifol am y lIuniaeth a
diolchwyd iddynt gan Mrs Lathom.
Rhoddwyd y raffl gan Mrs M.
Roberts a Mrs Ransom ac fe'u
henillwyd gan Mrs M. Barlow a Mrs
M. Roberts. Diweddwyd yeyfarfod
trwy weddi.
Cangen NSPCC Cwm Deiniol: Yn
ddiweddar tynnwyd raft I fawr y
gangen yng ngwesty'r
Seiont
Manor, Llanrug.
Bu lIawer 0
weithwyr a noddwyr y gangen yn
cael eu diddanu gan AI a Nick 0
Garmel, a disgo Roger Ballard 0
Rosgadfan.
Dymuna aelodau' r
pwyllgor ddiolch yn arbennig i AI a
Nick, Roger Ballard a gwesty'r Seiont
Manor am roi eu gwasanaeth yn rhad
ae am ddim i'r NSPCC.
Enillwyr y raffl fawr - £250: Mr
M. Jones, Bethesda; £100: Mrs
Hughes, Deiniolen; £75: Mr R.
Jones, Rhiwlas; £50: Mrs Halliday,
Llanllyfni.

Roger Ballard 0 Rosgadfan a fu'n
diddanu yn noson yr NSPCC.

MAE'R

SAMARIAID
YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD

BANGOR
354646

Dymuna Maldwyn a Margaret

es
'r
•
rrcaan ---

(Snowdon Hotel)
-Y-GLO
Llanberls 870289

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i bawb.
Croesewir cyfeillion hen a newydd dros yr Wyl.
Mr a Mrs Roberts Jones, Porthmadog, gyda Mrs Mair Hughes a ph/ant
yr ysgo/ pan ymwe/odd a hwy yn ddiweddar.
Ysgol Gynracld Cwm-y-glo: Carwn
ddiolch am eich cefnogaeth arferol
i'r Ffair Lyfrau a gynhaliwyd yn
ddiweddar.
Gwerthfawrogwn
unrhyw
gyfraniad
i'r stondinau
amrywiol yn ein Ffair Nadolig cacennau, teganau, poteli, lIyfrau,
dillad, a brio-a-brae. Bydd Cyngerdd
NadoHg yr ysgol ar ddydd lau, 14
Rhagfyr, gyda perfformiadau yn y
prynhawn a gyda' r nos. Byddwn yn
mynd 0 amgylch y pentref i ganu
carolau ar 19 Rhagfyr a bydd croeso
i chwi ymuno
ni i ganu, neu i gael
paned a mins pei ar 61 i ni
ddychwelyd.
Rhwng Rhagfyr 6 a 19 bydd
gwaith crefft plant Ysgol Cwm-y-glo
ac Ysgol Gwaun Gynfi, Deiniolen, yn
cael ei arddangos yn Oriel Eryri,
Llanberis.
Enillwyr Clwb yr Ysgol am tis
Tachwedd
oedd
Mr Gwilym
Williams, Bryn, Cwm-y-glo a Mr
David Cullen, Bro Rhythallt, Llanrug.
Rydym yn cydymdeimlo'n ddwys
iawn
Mrs Rhian Jones, ein
gofalwraig,
yn ei phrofedigaeth
sydyn 0 golli ei thad, Mr Myrddin
Owen. Anfonwn ein cofion anwylaf
at Mrs Owen gan ddwyn i gof
atgofion melys a pharchus iawn am
y cwpl hwn yn agor drws eu cartref,
yn croesawu plant yr Adran lau ar eu
haelwyd ac yn sgwrsio mor ddifyr
am yr hen ddvddtau yn y pentref.
Wrth gyfeirio at y gorffennol, braf
lawn oedd cael croesawu Mr Robert
Jones, Britannia Stores, Porthmadog, a'i briod Gwen. Roedd Mr
Jones yn dathlu ei ben-blwydd yn
bedwar ugain oed ar Dachwedd 18.
Gan ei fod yn enedigol o'r Alit Goch,
ac wedi treulio pedair mlynedd ar

a

a

ddeg yn y Cwm, el ddymuniad mawr
oedd cael dod i'r ysgol a chyfarfod
y plant. Do, fe gawsom gacen ac arni
wyth cannwyll
un am bob
degawd! Cawsom straeon difyr
ganddo
a chyn iddynt
adael
cyflwynodd Leigh a Leanne anrheg
bob un i M r a Mrs Jones.
Cyflwynodd Mr Jones yntau ddarn
o arian
arbennig
gwahanol
ddathliadau brenhinol I bob un 0
blant yr ysgol.
Profodd
pnawn
Mawrth,
Tachwedd
14, yn achlysur pur
arbennig. Daeth y Parchg Philip
Hughes a dau ffrind gydag ef i'r
ysgol - Mr Alyn Haskey a Rob. Mae
Mr Haskey yn dioddef 0 balsi'r
ymennydd ac o'r herwydd yn gaeth
i gadair olwyn. Rob oedd yn gofalu
amdano. Roedd Alyn Haskey yn
berson galluog iawn, wedi ennill tair
gradd mewn gwahanol brifysgolion.
Ei neges fawr i ni oedd fod ganddo
ffrind arbennig yn ei fywyd oedd
wedi
ei helpu
i oresgyn
yr
anawsterau corfforol. Cyfeirio roedd
at lesu Grist. Fe'n swynwyd gan ei
ddawn 0 gyflwyno stori a chan ei
ddewrder aruthrol. Cyflwynodd j ni
gopi o'j ddwy gyfrol hunan gofiannol
Freedom Ride ac All Things for Good.
Braf yw cael croesawu
Mrs
Gwenifer Roberts 0 Gaernarfon atom
fel athrawes Babanod. Gobeithio y
bydd hi'n hapus iawn gyda ni. Fel
rhan o'i chwrs GNVQ mae MIss
Bethan Hughes 0 Ysgol Brynrefail
gyda ni bob dydd lau am eleni ac
wedi setlo yn dda gyda'r Babanod.
Treuliodd
Miss Sarah Wager
ddiwrnod 0 brofiad gwaith gyda ni.
Yn ystod y mis hwn treuliodd tri
o fechgyn yr ysgol gyfnodau yn yr

NADOLIG
LLAWEN A
BLWYDDYN
NEWYDD DDA
i chi 011
oddi wrth TERRY
VAL, LUCY A'R STAFF

LLANBERIS, Ffon: 870260
Prydau arbennig ar gyfer y Nadolig
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MECWS PEN Y BRYN
LLANBERIS Ffon: Llanberis 870268
70 STRYD LLYN CAERNARFON Ffon: 675526

ysbyty. Bu Michael a Leigh yn
Ysbyty Gwynedd a Keith yn Ysbyty
Alder Hey, Lerpwl. Mae Keith rwan
yn mynd i Ysbyty Walton lie bydd yn
cael lIawdriniaeth.
Anfonwn
ein
dymuniadau gorau ni gydaf ef yno.
Fe fyddwn yn meddwl ac yn cofio yn
annwyl iawn amdano ef a Margaret
a Gwilym Williams, ei rieni, tra
byddant yno.
Llongyfarchwn
Mari a Gethin
Jones ar enedigaeth eu merch fach,
Rebecca. Mae Lona a Sophie wrth eu
bodd gyd'u chwaer fach newydd.
Carem ddymuno Nadolig dedwydd
i bawb gyda'n dvrnuruadau gorau am
1996. Diolch i bawb a gefnogodd yr
holl weithgareddau yn yr ysgol eleni.
Adran
yr Urdd:
Cynhaliwyd
cystadleuaeth nofio'r Urdd 0 dan 10
oed a than 12 oed yn ystod y mis
diwethaf. Cynrychiolwyd yr ysgol

gan Arwyn,
Keith,
Michael
a
Samantha dan 12 oed a chan Ceri
Angharad, Sarah Perrin, John a Clair
o dan 10 oed. Llongyfarchiadau
Iddynt i gyd ac yn arbennig i John
Callahan a ddaeth yn ail yn y dull
rhydd.
Diolch yn fawr am y gwahoddiad
I'r aelodau ymuno gydag Adran
Ysgol Llanrug i ddathlu noson tan
gwyllt. Cafwyd noson hwyliog iawn
yno.
Cafwyd hwyl fawr yn y noson
Gyrfa Chwilod. Yr enillwyr oedd
Michael, Rachel a Mathew.?
Cynhaliwyd Sui yr Urdd eleni yng
Nghapel Coch Llanberis gydag
adrannau Penisarwaun, Cwm-y-glo,
Llanberis a Deiniolen yn cymryd
rhan. Diolch i Arwyn, Carys, Keith a
Kim am gynrychioli'r
ysgol yn y
gwasanaeth arbennig hwn eleni.

Alwyn a Sarah Jones

PENISARWAUN
Ffon: 870605

RITHOEDD CEl Y
COED NADOLIG ~
BRYSIWCH I ARCHEBU!
Ar agor saith diwrnod
11

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda oddi wrth

Siop Trin Gwallt

SANI)
Stryd Fawr
DEINIOLEN
Fton: 872112

r;. y;. r;. y;. r;. ~. Y/I. -,;.
ti

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

~
~

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

NGORSAF BETROL
,

•

~ IEUAN
~
~ WILLIAMS ~
..

Llanberis 870484

~ * Bysus 0 12 i 53 sedd
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Teithiau Lleol a
Thramor
Gwaith Contract
Telerau arbennig i

.

a phlant ysgol

.

• Ar agar bob diwrnod
or wythnos
~
• Prisiau arbennig i
bensiynwyr

lie
~
~

.
~
~
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~

~
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DEINIOLEN. Ffon: Llanberis 871521
Ar agor 7 a.m. - 9 p.m. bob diwrnod
Petrol. Disel • Nwy Calor. Glo • Cylchgronnau
Papurau Newydd • Cardiau Penblwydd
Wyau • Nwyddau Groser • Melysion
Dio/ch am eich cefnogaeth dtwy'r flwyddyn

TICEDI LOTERI AR WERTH

.

·Po .p..6. .6..6. .,;. .6. .6.

SWYDDFA POST A SlOP ,.-..,......._

CLWTV

OSMOND
•
SHA
DEINIOLEN

BONT

Ffcn: 870325
Nadolig Llawen a Blwyddyn,,___
Newydd Oda oddi wrth
JAVED A SHAHEEN HAQ

* Tacsi
* Maes

~A\IB3~

Awyr

l1illITlliTI

Yfwch chi
Gyrrwn ni
y Nadolig hwn

Ffon: (01286) 871049:: (0831) 429970 (symudol)
neu ffoniwch ni AM DDIM ar
National Cabline (Freephone) 0800 123 444

•

•

•
Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i chwi 011

NADOUG I.I.AWEN A BLWYDDVN NEWYDD DDA I BAWB

GWASANAETHAU
TElEDU
Ffon; Llanberis 870545

ARAGOR
Llun-Gwener 8.30am-1 Opm
Sdawrn 9am-10pm
Sul10am·9pm

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA
I HOLL DDARLLENWYR ECO'R WYDDFA
oddi wrth
bawb yn

SlOP

DEINIOLEN

CYFARCH ION Y TYMOR
A'R DYMUNIADAU
GORAU AM Y FlWYDDYN
NEWYDD
oddi wrth
GWYN OLIVER JONES

(Ft6n: Llanberis 870287)
Diolch am eich cefnogaeth yn vstod y flwyddyn
Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd Dds
odd; wrth

Dymuna DAFYDD
GWENLLI A STAFF

YTAR
BULL INN
DEINIOLEN
Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd
Dda i gwsmeriaid a
chyfeillion 011
12

John a Linda
a'r staff

WELLINGTON
INN
Deiniolen
AOn(01286)870227

CWRW BLASUS
CHWERW AR EI ORAU

Stryd Newydd

DEINIOLEN
Ffon: 870171
Diolch am bob cefnogaeth
drwy gydol y flwyddyn
Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda oddi wrth
Edgar a'r holl staff

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Oda
i bawb oddi wrth

DEINIOLEN
Ffon: Llanberis870048

BILL, LIZ

a FIONA

SWYDDFA'R
POST
DEINIOLEN
Ffon: Llanberis 870283

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

Yr Ysgol Feithrin: Er mwyn casglu arian ar gyfer Apel'Plant Mewn Angen'
y BBC cafwyd parti arbennig yn yr Ysgol Feithrin, ddydd lau, Tachwedd
23. Roedd y plant wedi dod thedi hefo nhw i'r parti a chafwyd hwyl fawr
gan bawb.
Clwb Elidir: Prynhawn Mawrth,
Lady Madcap, Michael, Maid Marian,
Hydref 31, cyfarfu yr aelodau yn y
Red Damsel, Rough Pup (sydd yn yr
Caban. llywyddwyd
gan Mrs Jane
amgueddfa yn Nhywyn, MeirionJones. Nid oedd cymaint ag arfer yn
nydd), Sybil, VelinheJi (Rheilffordd
bresennol oherwydd fod angladd Mr
Llyn Padarn heddiw), Wild Aster.
Neville Price, Seion, a phasiwyd i
Mae Holy War a Maid Marian yn
anfon ein cydymdeimlad i'r teulu 011
gweithio heddiw yn Y Bala.
yn eu profedigaeth.
Os oes rhywun
a mwy 0
Fe soniwyd am y daith i ben yr
wybodaeth am hanes y trennau bach
Wyddfa, ar 2 Mehefin 1996, sy'n
hyn gadewch
i mi wybod, os
cael ei drefnu gan Gyngor Henoed
gwelwch yn dda - Ivor Jones,
Arfon. Bydd y cinio Nadolig ar 14
Brynrefail.
Rhagfyr yng Ngwesty Sandringham,
Newyddion 0 Y 5go1 Gwaun Gynfi
Llandudno. Os oes rhywun sydd heb
Gwasanaeth Nadolig: Eleni byddwn
fod yn aelod o'r Clwb yn dymuno
fel plant Ysgol Gwaun Gynfi yn
dod rhowch eich enw a'ch cyfeiriad
cynnal Gwasanaeth Nadolig yng
i'r ysgrifenyddes,
Mrs Eirlys
Nghapel Ebeneser am 2 o'r gloch
Williams, 3 Pentre Helen, Deiniolen,
prynhawn
dydd
Gwener,
'5
ar unwaith, os gwelwch yn dda.
Rhagfyr. Gwneir casgliad gwyn tuag
Gwesteion y te yn y cyfarfod oedd
at achos da. Mae gwahoddiad i
Mrs Evelyn Jones a Mrs Jane Jones,
bawb sydd eisiau dod.
a threuliwyd y pnawn gyda Mrs
Arddangosfa: Mae dosbarth 4, 5 a
Valerie Jones o'r Gwasanaeth Hybu
6 wedl bod yn gwneud gwaith am
lechyd y.n son, a rhoi cyngor, ar
'Deiniolen Ddoe a Heddiw'. Y pethau
fwydydd maethlon a pha rai i'w
rydym wedi ei gwneud yw peintio
hosgoi. Hefyd cawsom hwyl ar
sidan, gwehydd a 'collage'. Mae'r
wneud ymarferiadau corfforol syml
gwaith yma i gyd yn mynd i'r Oriel
o fudd corfforol a meddyliol inni.
yn llanberis ac yn cael ei arddangos
Diolchwyd
i Mrs Jones gan y
yno 0 6 i 19 Rhagfyr. Y r athrawes
llywydd a Mrs Eirlys Williams.
oedd yn ein dysgu ni oedd Heather
Bu cyfarfod ar 14 Tachwedd pryd
lowe. Rydym ni plant yr ysgol yn
y cyflwynodd y llywydd ein gwr
falch ohoni ac yn diolch iddi.
gwadd, sef Mr T. Meirion Hughes.
Ffair Lyfrau: Cynhelir Ffair lyfrau yn
Rhoddodd adroddiad manwl o'r
neuadd yr Ysgol, nos Wener, 8
drychineb
a ddigwyddodd
yng
Rhagfyr, rhwng 6 ac 8 o'r gloch.
Nghwm-y-glo pan ffrwydrodd cert
Bydd yno hefyd yc hydig 0 stondinau
oedd yn cario
powdr
oel 0
eraill fel stondin goffi, teo mins peis.
Gaernarfon i chwarael Llanberis.
raffl,
gwisg
ysgol a stondin
Roedd pawb wedi mwynhau'r sgwrs
yn fawr iawn. Mae Mr Hughes wedi
cyhoeddi
lIyfrau o'r hanes yn
Gymraeg a Saesneg - anrheg
Nadolig gwerth chweil. Diolchwyd
iddo gan Mrs Megan Morris.
Rhoddwyd y te yn y cyfarfod hwn
gan Mrs Alwen Jones a Mrs Jane
Eirlys Williams ac enillwyd y raffl gan
Mrs Glenys Williams.
Enlllwyr Clwb 100 Plaid Cymru am
fis Tachwedd - £10: Mrs Heulwen
Morris, Cefn Coch; £5: Mr Deiniol
Williams, 32 Hafod Olau.
Enwi'r Injan: Pan oedd Chwarel
Dinorwig yn ei bri roedd yna 23 (os
nad mwy) 0 drennau stem yn
gweithio mewn gwahanol adrannau
o'r chwareJ. Dyma enwau'r rhan
fwyaf ohonynt: Alice, Arnalthea,
Bernstein, Clodister, Cackler, Cover
Coat, Do/badarn (sy'n dal ; weithio
ar Reilffordd Llyn Padarn heddiw),
Dinorwig, Elidir, Fire Queen (sydd i'w
gweld yng Nghastell Penrhyn),
George 'B', King of the Scarlets,

a

deisennau. Os ydych yn fodlon
cyfrannu
tuag at y stondinau
deisennau neu'r raffl yna cysylltwch
a'r Ysgol neu aelod 0 bwyllgor y
gymdeithas rieni.
Mae pawb ohonom yn edrych
ymlaen i fynd i'r pantomeim ar y
12fed 0 Rhagyr yn Theatr Seilo.
Gohebwyr:
FFION JONES a CLAIRE WILLIAMS
Diolchiadau
Dymuna Mrs Olive Jones, 1 Hafod
Olau, ddiolch 0 galon i'r teulu,
ffrindiau a chymdogion am y llu
cardiau a'r anrhegion a dderbyniodd
tra'n derbyn triniaeth lIawfeddygol
yn Ysbyty Gwynedd.
Dymuna Mrs Marion Williams,
Huw, a'r teulu, ddiolch yn gynnes
am bob arwydd 0 gydymdeimlad
ddangoswyd
iddynt
yn
eu
profedigaeth 0 golli priod a thad
annwyl, sef William Emrys Williams,
gynt 0 Ddeiniolen. Diolch hefyd am
y cardiau a'r rhoddion tuag at
Ymchwil y Galon.
Yr Ysgol Sui Unedig: Bu rhai 0 blant
yr Ysgol Sui Unedig yn gorymdelthio
yng Nghaernarfon ddydd Sadwrn,
Tachwedd 4, ar achlysur lansio lIyfr
newydd 0 gaenuon Cristnogol i
blant, Glas, Glas Blaned. Roeddent
wedi gwneud baner liwgar i'w chario

Blvvyddyn

yn yr orymdaith o'r Castell i gapel
Salem lie recordiwyd y plant yn canu
rhai 0 ganeuon y lIyfr ar gyfer rhaglen
'Dechrau Canu, Dechrau Canmol'
S4C.
Y Gymdeithas lenyddol: Bu'n rhaid
newid trefniadau
cyfarfod
mis
Hydref. Diolch i Mrs Margaret Cynfi
Griffith am fynd ati ar fyr rybudd i
baratoi cwis a thasgau ar ein cyfer.
Cafwyd noson hwyliog dros ben.
Y Cyngor Eglwysig: Y Parchg W. R.
Williams, Y FelinheJi, oedd yn arwain
yr oe dta a gynhaliwyd
yng
Nghefnywaun, nos Lun, Tachwedd
13.
Capel Ysgoldy: Y Parchg W. R.
Williams fu hefyd yn gwasanaethu
yn yr oedfa olaf i'w chynnal yng
nghapel Ysgoldy,
Clwt-y-bont,
brynhawn Sui, Tachwedd 12. Gyda
thristwch y cofnodwn bod un arall
o gapeli'r cylch felly wed I cau erbyn
hyn. Darllenwyd lIythyr yn y cyfarfod
yn estyn gwahoddiad ar ran Cyngor
Eglwysi Deiniolen i aelodau Ysgoldy
ymuno yn yr addoliad yn unrhyw un
o eglwysi' r pentref. Bydd croeso
cynnes yn eu hares.
Diolch: Dymuna Anita ae Andy
ddiolch i bawb
yr anrhegion a'r
cardiau
a dderbyniasant
ar
enedigaeth eu merch, laura Jayne.

am

Llvvyddiannus
~

Dafydd W. Evans, Goronwy

Morris, Gavin Saynor a Wil Orwig Williams
- y pedwar bas.

Bu 1995 yn flwyddyn IIwyddiannus iawn i Seindorf Arian Deiniolen. Daeth
y Seindorf i'r brig mewn amryw 0 gystadleuthau pwysig. Ym mis Ebrill
erultwvd Pencampwriaeth Bandiau Cymru a gynhaliwyd yn Aberysytwyth.
Ym mis Awst cipiwvd y wobr gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Colwyn
yn Abergele. Ym mis Hydref teithiodd y Seindorf i Lundain unwaith eto I
gystadlu ym Mhencampwriaeth Bandiau Prydain a chael y pedwerydd safle
yn y gystadleuaeth safonol hon. Y Sadwrn olaf yn Nhachwedd, yng
Nghystadleuaeth Gogledd Cymru yn llandudno, cafwyd dwy wobr gyntaf:
ar y dam prawf a'r ymdeithgan. Enillwyd yr Unawd Cornet gan Euros
Williams. Ar ben hyn wrth gwrs, cafwyd set 0 offerynnau newydd sbon
yn ystod y flwyddyn.
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PRYSURDEB
YR YSGOLION SUL

Plant Ysgol Sui Unedig Oeiniolen
yng Nghaernarion adeg lansio'r
/lyfr "Glas Glas Blaned"

DRAENOG
Plant Ysgol SuI y Cysegr eio'r bocsus ar gyfer plant Bosnia.

Dau ffrind 0 Lanberrs yn gweld
ei gilydd ar nos Wener. Sylwodd
un bod y Uall wedi cael torri ei
wallt. Gan ei fod yn hoffi'r steil,
gofynnodd pwy dorrodd y gwallt,
a chafodd wybod mai merch
ifanc o'r pentref a wnaeth hynny.
Y bore wedyn, aeth yntau at y
ferch a gofyn am gael torri ei
wallt ... gan egluro ei fod eisiau'r
un steil i'i ffrind. Dechreuodd
hithau dorri ... a thorri •.. a
thorn ... A'r hogyn yo eistedd yo
fodlon braf, gan ddychmygu mor
ddel a fyddai efo'i steil gwallt
newydd.
Ond dychrynodd
drwyddo
wrth weld ei lun mewn drycb ar
y diwedd. Roedd ei wallt wedi ei
dorri'n fyr, fyr, £yr. A doedd 0
ddim byd tebyg i'r steil a welsai
gan ei ffrind y noson cynt.
Roedd yr esbonlad yn syml, os
braidd yn anffodus Gan fod y
ffrind yn chwarae pel-droed y
prynhawn hwnnw, roedd wedi
penderfynu mynd yn ei 81 at y
ferch a cbael torri ei wallt eto •••
ac wedi gofyn am gneiftad go
iawn y tro hwn! A pban ddaeth
y Uall yno ryw banner awr yn
ddiweddarach, a gofyn iddi am
yr un steil, petb cwbl naturiol
oedd i'r ferch feddwl ei fod
newydd weld ei gyfaill y bore
hwnnw a phenderfynu
cael
cneifiad ei bunan.
"CAIsio mynd efo'r LI.IF O'N
i, mae'n debyg,"
meddai'
creadur anffodus.

Plant a chyfeillion Ysgol Sui Capel Coch, Llanberis yn cychwyn ar daith gerdded noddedig

R. M. Die PARRY
PEINTIWR AC ADDURNWR

PRISIAU RHESYMOL
TAWELFA, PENISARWAUN

Ffon: (01286) 870846
14
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CWESTIWN:
Pa un o'r
rhain
sydd
bwysicaf?
YSWIRIO EICH TV (I arbed
coiled i chi);
YSWIRIO EICH CAR (i arbed
coiled i chi); neu
YSWIRIO EICH BYWYD i
arbed coiled I' ch teulu
Cysylltwch 6'r isod I weld mor
mad yw cost yswirlent gyda CDH
Andre (Bethel/l'anberis)
Bryn (M~n)
Euryn (Caernarfon a'r cylchl
John Elfion (Penilarwaun)

CDH
Ymgynghorwyr Artannol
Annibynnot Lleof (sefydlwyd 1974)

Ff6n: (01248) 356055

W.J.GRIFFITH
PLYMAR A GOSODWR
GWRES CANOLOG
Pant Tlrlon, Llanrug
Ffon: Caernarfon 673248

Gosodwyr
Nwy
Cofrestredlg
Corgi

c,ORG,

~.rl

+Q~

:.-.,SAF E ~'t'

Aelod o'r
Association of
Mechanical
Services
Contractors
Dim un dasg rhy tychan
DIm un dasg rhy taw,

,
Torrwch y dudalen a'i gludio ar ddarn 0 gardfwrdd yna Iliwiwch
un darn o'r Ilun bob dydd 0 Ragfyr 1af hyd Noswyl Nadolig
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BRYSIWCH I GAEL EICH

TEGANAU, SIOClED,
CARDIAU NADOllG AC
ANRHEGION CAIN

Am Wasanaeth
Fframio Lluniau
Tystysgrifau
Tapestri
am brisiau rhesymol

YN SlOP

GWYNETH AC EIFION

ELWYN
PRITCHARD
Pare Padarn, llanberis

CACENNAU NADOLIG
A BARA BRITH
TRADDODIADOL

Ar agor Llun - Sadwrn
10.00 - 4.30

Ffon: Llanberis 870922
Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i bawb

Argraffu a Ffotogop'io Lliw
Lluniau ar gyfer pasport
Crysau- T
Gwasanaeth Dylunio
PenlIythyrau,
Cardiau Busnes, ae atL
Ffotograffiaeth
. , . a lIawer mwy

48 Stryd Fawr
LLANBERIS
Ffon/Ffacs: 870200
NADOLIG LLAWEN A
BLWYDDYN NEWYDD DCA I BAWB

",ADOLIG LLAWE/V
lJ

A

~

""'"

Y LLE DELFRYDOL
I BRYNU ANRHEG ~ •
NADOLIG I'CH
•
ANIFEILIAID ANWES"SsOC

.c''\.'\J

Nadollg Llawen a Blwyddyn Newydd
Dda oddl wrth Jill, Peter a James

0001 WRTH

GARTH MAELOG
PET CENTRE

STRVD FAWR
Dio/en

am eich cefnogaeth drWV'r

t\W'I

Am anrhegion y Nadolig dowch i

Siop Nwyddau

Ty

a Gardd

& GROOMING SALON
51 STRYD FAWR
LLANBERIS 870840
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth

Peter ac Irene Hagerty

Y Glyn,
Stryd Fawr

Llanberis 872501
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i
chwi 011 oddi wrth
Ifor a Margaret
Diolch am eich cefnogaeth ........,......~
trwy gydol y flwyddyn

Llanberis
Ffon 871224
ANRHEGION NADOLIG ANGHYFFREDIN,
DIDDOROL, DELFRYDOL!
Galwch yn ein siop i weld drosoch eich hun.

* Priodasau * Oathliadau
* Achlysuron Arbennig
* Cynadleddau * Pwyllgorau
* Bwydlen Bar * Cinio Dydd Sui
* Cwrw Felin Foel

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda
oddi wrth bawb yn y gwesty.
Diolch am eich cefnogaeth trwy'r flwyddyn.
16
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LLANBERIS
Gwyneth
II

ac Eiflon Roberts, Becws Eryrl. FfO,..: 870491

Camera yng ngotal John Pritchard, Cilfynydd.
Cydymdeimlo: Cydymdeimlwn yn
ddwys
theulu'r diweddar Mr Bob
Williams, 5 Rhes y Faenol. Yn
wreiddiol 0 Wrecsam, roedd wedi
ymgartrefu
yn Llanberis
ers
dyddiau'r rhyfel. Yr oedd yn wr
poblogaldd ac annwyl dros ben, yn
weithgar yn Eglwys Sant Padarn ac
yn gymwynaswr da 0 fewn ei
gymdogaeth. Yr oedd yn un 0
ddosbarthwyr selog yr Eco ers rhai
blynyddoedd, a byddwn yn gweld ei
golli yn fawr iawn. Diolch am ei
gyfraniad i Iwyddiant y papur hwn.
Ysgol ~badam: Dymunwn adferiad
buan i Mrs Eirian Owen sydd wedi
bod yn wael yn ddiweddar.
Gobeithio y byddwch yn 61 yn yr
Ysgol gyda ni erbyn i'r Eco hwn ddod
o'r Wasg. Bu ymwelwyr go arbennig
yn yr Ysgol yn ddiweddar gan i ni
gael ymweliad gan dim 0 arolygwyr
ysgolion.
Roeddent
yma am
wythnos, ac 0 dan y drefn newydd
o arolygu ysgolion bu'r arolygwyr yn
cynnal
cyfarfodydd
gyda'r
athrawon, y lIywodraethwyr
a'r
rhieni. Yr ydym wedi cefnogi Apel
Bocs Esgidiau yr elusen Ymgyrch
Plentyn y Nadolig eleni eto. Bu'r
plant yn brysur yn paratoi'r
anrhegion a fydd yn cael eu hanfon
i blant yn Bosnia, Romania, Rwanda
a Rwsia erbyn y Nadolig. Anfonwyd
dros 1000 focsus c'r Ysgol, a diolch
i'r rhieni am eu cefnogaeth barod
unwaith eto. Cafwyd prynhawn
agored ddydd Llun, Hydref 23, er
mwyn i'r rhienl drafod gwaith eu
plant
gyda'r
athrawon,
a
chynhaliwyd cyfarlod blynyddol y
rhieni a'r lIywodraethwyr ym mis
Hydref hefyd. Mae dosbarthiadau Mr
ab Elwyn a Miss Owens wedi bod yn
cydweithio gyda grwp 0 190 fyfyrwyr o'r Coleg Normal am ddau
ddiwrnod. Buont yn gweithio gyda'i
gilydd yn yr Amgueddfa Lechi ar
Dachwedd 16 ac yna yn yr Ysgol ar
Dachwedd 23, gan wneud, er
enghraifft, waith arlunio a gwaith
gyda thecstiliau. Bu dosbarthiadau
Mrs Jones a Mrs Clarke yng
Nghastell Dolbadarn yn gwneud
lIuniau 0' r castell. Llongyfarchiadau
i Aaron Lloyd Jones, Owain Morris,
Willie Mullaine a Dafydd Pritchard
sydd wedi cael eu dewis i garlan
rygbi ysgolion cynradd Gwynedd
eleni.
Clwb Ffrindiau Ysgol Dolbadarn:
Enillwyr 1.11.95 yw: 138: Mrs N
Owen, 8 Rhes Efrog: £35; 26: Mrs
BOwen, Y Berllan: £25; 43: Mrs C
Sage, 13 Newton Street: £15; 71:
Mrs E Pierce, Swyn yr Awel: £10;
114: Mrs H Jones, Vaynol Cottages:

a

£ 5.
Yr Urdd: Bu chwech 0 aelodau'r
Adran yn cystadlu yng Ngala Nofio
Sir Eryri ym Mhwfl Nofio Bangor
ganol mls Hydref. Roedd Philip
Foulkes, Mathew Pike, Dafydd
Pritchard a Gethin Pritchard yn
cystadlu yn yr oedran dan 12 oed.
Gwnaeth y pedwar yn dda yn eu
rasus unigol a hefyd fel tim yn y ras
gyfnewid rydd. Bu Ceri Jones a Nia
Wakeham yn hynod 0 Iwyddiannus
yn yr oedran dan 10 oed. Eniflodd
Ceri y ras stroc pili-pala a strOc
rhydd, ac enillodd Nia y ras str6c
broga. Llongyfarchiadau iddynt felly
am Iwyddo i gyrraedd Gala Nofio

Ff6n: 872390

Cenedlaethol yr Urdd a fydd hefyd
yn cael ei gynnal ym Mangor.
Mae cyfarfodydd yr Adran yn cael
eu cynnal
yn neuadd Ysgol
Dolbadarn, am 6.30 o'r gloch ar nos
Fercher eleni. Eisoes cafwyd
amrywiaeth 0 weithgareddau, yn
cynnwys sgwrs am hanes yr Urdd
gan Carys Morris;
sgwrs am
ddiogelwch y ffordd; chwaraeon yng
nghwmni Mr Arwel Jones; cwis a
phOs yng ngofal Heather Jones; a
noson 0 g~mau yng ngofal John
Pritchard. Mae'r Adran yng ngofal
Ann Jones, Jane Jones, Elaine
Evans, Anne Hughes, Carys Morris
a Heather Jones, a diolchwn iddynt
am eu hymroddiad.
Sui
yr
Urdd:
Cynhaliwyd
gwasanaeth blynyddol Sui yr Urdd
gan adrannauy Cylch Arlon yng
Nghapel
Coch,
ddydd
Sui,
Tachwedd 19. Roedd y gwasanaeth
ar y thema 'Y Ddinas' a chymerwyd
rhan gan adrannau Cwm-y-glo,
Deiniolen, Penisarwaun a Llanberis.
Llywyddwyd gan y Parchg John
Pritchard
a chyflwynwyd
y
diolchiadau gan gadeirydd Cylch
Arfon, Mr Hefin Goronwy Jones,
Llanrug. Trefnwyd y gwasanaeth
gan Mrs Mair Hughes, Prifathrawes
Ysgol Cwm-y-glo. Plant Llanberis a
gymerodd ran oedd Manon Evans,
Dylan Evans, Awen Griffith, Ceri
Jones, Iwan Jones, Owain Morris,
Dafydd Pritchard, Gethin Pritchard a
Bethan Roberts.

Willie, Aaron,

Ceri a Nia a fydd yn cystadlu yn Gala Nofio Cenedlaethol
Roberts Williams 0 Lanrug, sydd yn
adnabyddus trwy ei waith yn y BBC.
Cafwyd noson arbennig 0 ddiddorol
yn gwrando arno yn ei ffordd
hynaws ei hun yn siarad am 'Yr
emyn, yr englyn a'r gerdd', sef y
canu poblogaidd yn yr hen amser.
Diolchwyd yn gynnes iddo ef ac i
wragedd y te, sef Misses Joyce a
Sheila Foulkes, gan Mrs Evelyn
Williams. Enillwyd y raffl gan Mrs
Margaret Griffiths.
Undeb y Mamau: Cafwyd cyfarlod
misol Undeb y Mamau yn Eglwys
Sant Padarn bnawn Mawrth y 7fed
o Dachwedd dan Iywyddiaeth Mrs
Dilys Phillips. Y wraig wadd oedd
Mrs Meg Noel Jones 0 Benrhosgarnedd a chafwyd pnawn hynod 0
ddifyr yn ei chwmni. Roedd ei sgwrs
am ei phrofiad hi a'i merch, Llinos,

Owain a Oafydd sydd wedi eu dewis ; garfan Rygbi
Ysgolion Cynradd Gwynedd.

Y Gymdeithas Lenyddol: Mae dau
gyfarlod cyntaf y tymor newydd
wedi bod yn hynod 0 Iwyddiannus.
Cafwyd cynulleidfa gref y ddau dro.
Yn y cyfarfod cyntaf, ar Hydref 3,
cafwyd darlith gynhwysfawr
ar
farddoniaeth gan Mr John Hugh
Hughes. Rhoddwyd sylw i rychwant
eang 0 gerddi gan y darlithydd. Yn yr
ail gyfarfod, ar Dachwedd 7, cafwyd
sgwrs gan Mr Hugh R. Jones ar
gymdogaeth y Clegir a Chwm
Brwynog, a soniwyd yn fwyaf
arbennig am gapel y Clegir a chapel
Hebron. Cynhelir y cyfarfod nesaf,
a fydd yng ngofal y chwiorydd, yn
testri Capel Coch, am 7 o'r gloch,
nos Fawrth, Rhagfyr 5. Cofiwch nad
yw'n
rhy hwyr i ymuno air
Gymdeithas, a dowch i'r cyfarfod
hwn.
Capel Jerusalem: Yn Y Gyfeillach,
bnawn Mawrth, Tachwedd 7, 0 dan

Iywyddiaeth
Mr Bert Thomas,
cafwyd sgwrs ddiddorol iawn gan
Miss Olwen Davies, Bangor. Soniai
am hanes ei dyddiau ysgol a choleg,
a'r cymdogion a'r cymeriadau yn y
'Limbo' a'r 'Bing' pan oedd yn byw
yn Stryd Efrog. Cafwyd rhagor 0
atgofion gan y nifer dda oedd yn
bresennol gyda'r cwpanaid 0 de
arlerol. Diolchwyd i Miss Davies a
phawb a gymerodd ran gan Hugh R.
Jones. Bydd y cyfarlod nesaf bnawn
Mawrth, Rhagfyr 5, pryd y ceir naws
y Nadolig i derlynu y tymor am y
gaeaf.
Cymdeithas Eglwysi Sant Peris a
Sant Padarn: Nos lau, Tachwedd 9,
cynhaliwyd cyfarfod o'r Gymdeithas
yn Eglwys Sant Padarn, dan
Iywyddiaeth Mrs Ann Parry-Jones.
Dechreuwyd fel arfer trwy weddi
gan Mrs Moreen Lennon. Y gwr
gwadd y mis yma oedd Mr John

-

yr Urdd.

mewn parti gardd ym Mhalas
Buckingham ym mis Gorffennaf
eleni. Diddorol
iawn yn wir.
Estynwyd cydymdeimlad IIwyraf
dau deulu o'r Eglwys, sef teulu ein
diweddar drysoryddes, Mrs Enfys
Parry, a hefyd gyda Hilda Wyn ar ei
cholled hithau 0 golli ei gwr, Bob.
Miss Cathleen Pritchard a Mrs Dilys
Phillips oedd yn ymorol am y baned
a diolchwyd iddynt hwy a Mrs Meg
Jones gan Mrs Betty Williams gyda
Mrs Bet Hughes yn eilio. Enillwyr y
raftl oedd Mrs Nellie Morris a Mrs
Marjorie Edwards.
Capel Coch: Dymunwn adferiad
buan ; ysgrifennydd yr eglwys, Mr
Tom Jones, sydd yn yr ysbyty ar hyn
o bryd. Bu rhai 0 blant yr Ysgol Sui
yn cymryd rhan mewn cvtartod a
gynhaliwyd yng Nghaernarfon i
lansio flyfr newydd 0 ganeuon
Cristnogol, Glas, Glas Blaned, ddydd
Sadwrn, Tachwedd 4. Roedd dros
5500 blant 0 wahanol Ysgolion Sui
Arfon yn gorymdeithio o'r Castell i
gapel Salem lie lansiwyd y lIyfr
gyda'r plant yn cael cyfle i ganu
rhyw ddeg o'r caneuon ohono.
Roedd y canu yn cael ei recordio ar
gyfer y rhaglen 'Dechrau Canu,
Dechrau Canmol' a ddarlledwyd
ddydd Sui, Tachwedd 26. Roedd
plant Ysgol Sui Eglwys Sant Padarn
yn bresennol hefyd a chafwyd eitem
ganddynt hwy yng nghapel Salem.
Cyfarchion y Tymor
Dymuna Mrs Maria Pritchard, 4
Rhes y Faenol, Nadolig lIawen a
blwyddyn
newydd
dda
i'w
chymdogion a'i ffrindiau i gyd gan na
fydd yn anfon cardiau Nadolig eleni.
Oymuna Elisabeth Roberts, gynt 0
10 Stryd Turner, Nadolig lIawen
iawn a blwyddyn newydd dda i'w
holl ffrindiau a chymdogion gan na
fydd yn anfon cardiau eleni.
Diolchiadau
Dymuna Mrs Hilda Williams air
teulu, 5 Rhes y Faenol, ddiolch i
bawb am y cardiau, galwadau ff6n,
a'r ymweliadau
yn ystod eu
profedigaeth 0 golll pried, tad a thaid
annwvl. Mae'n gysur mawr iddynt
wybod cymaint oedd trigolion yr
ardal yn feddwl ohono. Diolch hefyd
am y cyfraniadau
hael,
a
drosglwyddir i Gronfa Uned y Galan
yn Ysbyty Gwynedd.
Dymuna Dylan, Gwesty'r 001badarn, Uanberis, ddiolch 0 galon i'w
tfrindiau. cymdogion a pherthnasau
am y cardiau, galwadau ffOn a phob
vmweliad a gafodd tra yn yr ysbyty.
Diolch yn arbennig i'r Paramedics a
staff Ysbyty Gwynedd am bob gofal.
Diolch yn fawr.

a
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Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i chwi 011
oddi wrth bawb yn siop

LLANBERIS

Stryd Fawr, Llanberis
Fton: 870328

Ffcn 871278
PERCHNOGION: DANNY A NERYS ROBERTS

Beth am Fwffe Enwog Nerys
i ddathlu pen-blwydd neu ben-blwydd priodas
Panton rhwng 20 a 40. Ffoniwch am fanylion.
Cofiwch am nosweithiau arbennig y Bistro nos Wener olaf bob mis

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

NAOOLIG LLAWEN A BLWYOOYN NEWYOO DOA
0001 WRTH DANNY, NERYS A'R STAFF

-Ie

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI

Hotel
2t RestauRant

G'West:y

LLANBERIS
Ffcn 870203

LLANBERIS FfOn: 870277

Ar agor trwy'r flwyddyn ar gyfer
priodasau, dathliadau bedydd, penblwydd a phob achlysur arbennig arall
Bwydlen Bar a Restaurant
Cinio Dydd Sui
Gallwn drefnu adloniant - disgo a.y.y.b.
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth Lin, John a phawb o'r staff
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Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth Aneuryn Jones a'r staff
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Nadolig
Llawen a
Blwyddyn
Newydd Dda
oddi wrth

GWELY
LLYN

RAYMOND A'R STAFF

NADOLIG LLAWEN
A BLWYDDYN NEWYDD DDA
0001 WRTH SAWS YN

LLANBERIS 870630
DEWCH I'N GWELD YN 1996
AC "AGOR FFIN Y GORFFENNOL"
18

SWYDDFA'R
POST
LLANBERIS
Ff6n: 870201
Cardiau Nadolig a
Phenblwydd Teganau
Gwasanaeth Ffotogop"lo
Tocynnau'r
Loteri Genedlaethol
ar werth yma
ar agor ddydd Sadwrn
tan 7 pm
Diolch am eich cefnogaeth
drwy'r flwyddyn

Lake View
Hotel
LLANBERIS

870422
Prydau Arbennig
ar gyfer partion
Byddai perchnogion a
staff y gwesty yn falch
o'ch croesawu ar gyfer
dathliadau 0 bob math.
NADOLIG LLAWEN
A BlWYDDYN NEWYDD
DDAIBAWB

Rhagor

0

Newyddion

Llanberis . . .

COrMaiblon Dyffryn Paris: A hithau
yn tynnu at ddiwedd blwyddyn arall,
fe fu hon yn un hynod 0 brysur i'r
Cdr, gyda thrafaelio cyn belled
Manceinion a'r Drenewydd i gynnal
nosweithiau lIawen. Rydym yn falch
iawn 0 gael dweud fod pedwar aelod
newydd wedi ymuno ~'r COr. Eto
mae yna Ie i 'chwaneg, yn enwedig
baswyr. Felly, os oes arnoch eisiau
rhywle i fynd ar nos Lun, bydd
croeso yn eich aros yn festri Capel
Coch am hanner awr wedl saith.
Gyda'r dymuniadau
gorau am
Nadolig lIawen iawn a blwyddyn
newydd dda i bawb.
G~yl Gerdd Dant Caarnarfon a'r
Cylch 1996 - Apil Ardal Llanbaris:
Cafwyd
Gwyl
Gerdd
Dant
Iwyddiannus unwaith eto eleni ym
Mhen y Bont ar Ogwr a llonqvfarchiadau i'r rhai 0 ardal yr Eco a fu'n
cystadlu
yno
ac
a
fu'n
IIwyddiannus.
Cynhelir Gwyl Gerdd Dant 1996
yng Nghaernarlon ac mae nifer 0
bwyllgorau Ileal wedi eu ffurfio i
godi arian. Cafwyd nod 0 £600 i
bentref
Llanberis
a chodwyd
pwyllgor i drefnu gweithgareddau
er mwyn casglu'r arian yma.
Cadeirydd y pwyllgor yw Mr

a

Gwilym Rees Parry a'r ysgrifennyddes yw Mrs Falmai Pritchard;
Mr Gareth Williams, Llanrug, sef
trysorydd yr Wyl yn ganolog, fydd
yn gweithredu
fel trysorydd.
Cynrychiolwyr cymdeithasau Ileal
yw aelodau'r pwyllgor.
Bydd
gweithgareddau
megis
cynnal bingo, noson carioci, noson
goffi, chwarae piano noddedig,
taith gerdded, ac yn y blaen, yn
cael eu trefnu yn ystod y misoedd
nesaf.
Y gweithgaredd
cyntaf yw'r
Noson Carolau ac eitemau gan GOr
Lleisiau Lliwedd, Cor Meibion Peris
a phlant Capel Coch ar 7 Rhagfyr
1995 am 7.30 p.m. yn Festri Capel
Coch. Arweinydd y g~n fydd Mr
Arwel Jones a'r organydd fydd Mr
Gareth Jones. Bydd paned a mlns
peis ar gael hefyd. Croeso cynnes i
bawb i'r noson hon.
Y Cyngor Cymunad: Dylai pob
mudiad neu gymdeithas
sy' n
dymuno gwneud cais am grant
ariannol gan y Cyngor Cymdeithas
anfon eu ceisiadau at Glerc y
Cyngor, Mr Islwyn Jonas, Y Garn, 7
Bryn Moalyn, Llanrug, erbyn lonawr
, 2fed.

DINORWIG
Glyn Tomol, Pen y Bwlch, FfOn: 870576

Y Gymdeithas Undebol: Da yw
gweld fod y Gymdeithas wedi ailgychwyn wedi'r seibiant y lIynedd.
Diolch yn arbennig i Mrs Hannah
Roberts a Miss Marian Jones am
lunio a thretnu rhaglen ddiddorol 0
weithgareddau 0 hyn hyd ddechrau
mis Mawrth y flwyddyn nesaf.
Eisoes cynhaliwyd
nosweithiau
diddorol ac amrywiol iawn. Er bod y
gefnogaeth hyd yma wedi bod yn
deilwng nid oes amheuaeth na fyddai
lIawer mwy yn gallu Qwneud
ymdrech i gefnogi'r gweithgareddau.
Oyma'r unig gyfle sydd gennym fel
pentrsfwvr i ddod i gyfarfod a'n
gilydd, felly dylem wneud yn fawr 0"
cyfle. Y gweithgaredd nesaf fydd
Gwasanaeth Carolau yn y Ganolfan,
nos lau, 14 Rhagfyr, am 70'rgloch.
Bydd y gwasanaeth yng ngofal Mrs
Betty Peris Robers a Mrs Oilys
Williams. Byddai'n braf, yn nhymor
y, Adfent, gweld criw da yn troi i
mewn i'r Ganolfan i gydaddoli
gyda'n gilydd ar drothwy'r Nadolig.
Ymateb l'r Apel: Yn dilyn apel, a
ymddangosodd
yn yr Herald
Cymraeg, am gloch i eglwys ar Ynys
Mon fe dretnwyd i hen gloch Eglwys
St Mair gael ei symud yno. Gwnaed
yr apel gan aelodau Eglwys Ceidio,
Llanerchymedd, oedd yn awyddus i
gael cloch newydd i' w heglwys.
Ymddengys bod y gloch oedd
ganddynt ddiflannu beth amser yn 61
a chan bod yr hen eglwys bellach
wedi ei hadnewyddu roeddynt yn
awyddus i gael cloch arall. Fel y
dywedodd Mrs Heulwen Thomas,
ysgrifennydd pwyllgor Eglwys Ceidio

Miss Annie Jones yn cyf/wyno blodau i Miss Elisabeth Hughes a
agorodd Ffair Nadolig C/wb yr Henoed, yn y Ganolfan, dydd Gwener,
Tecb wedd 24ain.

N?_sonplygu'r E~o yn Llanberls oedd hi ... a noson y gW8sanaeth traJlwyso gwaed yn y oentret hefyd
A, r straen 0 gar,o tudalennau'r Eco 0 Wasg Gwynedd I Lanberls, ynteu'r profiad 0 rol gwaed a barodd
un gwr orfo~ gorwedd a gorlfwys am sbell Tipyn 0 embaras sc yntau wedl bod yn s6n y pnawn hwnnw
wrth blant e, ysgol am ei fwrlad; fynychu'r ses;wn rrallwyso.

i

yn yr Herald: 'Dydi eglwys ddim yn
eglwys heb gloch'. Fe drefnwyd
hefyd i'r pulpud a'r organ 0 Eglwys
St Mair fynd i'r un eglwys. Gyda
drws Eglwys St Mair bellach wedi'i
gau mae'n
gysur
mawr
i'r
ffyddloniaid prin a arlerai fynychu' r
eglwys
fod eglwys
arall yn
werthfawrogol o'r dodrefn hyn.
Noswyl y Nadolig: Eleni cynhelir
Gwasanaeth Noswyl y Nadolig am
11.30 p.m., nos Sui, 24 Rhagfyr, yn
Eglwys Crist, Uandinorwig. Arweinir
y gwasanaeth gan y Parchg Tegid
Roberts. Ni chynhelir gwasanaeth ar
ddydd Nadolig. Mae'n bwysig
atgoffa aelodau'r Eglwys fod angen
i'w cyfraniadau ariannol am eleni
ddod i law cyn diwedd mis Rhagfyr.
Mae costau aruthrol i gynnal addoldy
y dyddiau hyn, ac o'r herwydd
byddai unrhyw gyfraniad, boed fach
neu fawr, yn hynod 0 dderbyniol.
Llawer 0 ddiolch ichwi ymlaen lIaw.
Carthffosiaath: Mae'r Cynghorydd
Glyn Tomos wedi deal! fod gobaith
y gwelwn y gwaith 0 adnewyddu'r
sustem garthffosiaeth gyferbyn a
Maes Eilian yn cychwyn yn gynnar
yn y flwyddyn newydd. Pe digwydd
hynny fe fydd yn newyddion da i'r
trigolion sy' n byw wrth ymyl y safle.
Dosbarth Nos y WEA: Daeth
dosbarth nos Cymdeithas Addysg y
Gweithwyr i ben yma ddiwedd mis
Hydref - a hynny yn lIawer rhy
gynnar yn 151barn amryw o'r
aelodau.
Yr oedd y nifer a
ymaelododd a'r dosbarth eleni yn
fwy nag a obeithiwyd. Daeth rhai 0
cyn belled a Llanrug a Phenisarwaun,
yn ogystal a ffyddloniaid Dinorwig a
Deiniolen. Cafwyd sawl noson
hwyliog yng nghwmni'r athro, Mr
Ifor Baines, B.A., wrth iddo drafod
J Apel y Gerdd' a chael yr aelodau i
geisio lIunio cerddi yn null y beirdd
dan sylw. Diolch i bawb a gefnogodd
y dosbarth.
Newyddion 0 Ys901 Gwaun Gynfi
Gwasanaeth Nadolig: Eleni byddwn
fel plant Ysgol Gwaun Gynfi yn
cynnal Gwasanaeth Nadolig yng
Nghapel Ebeneser am 2 o'r gloch
prynhawn
dydd Gwener,
15
Rhagfyr. Gwneir casgliad gwyn tuag
at achos da. Mae gwahoddiad i
bawb sydd eisiau dod.
Arddangosfa: Mae dosbarth 4, 5 a
6 wedi bod yn gwneud gwaith am
'Demiolen Odoe a Heddiw'. Y pethau
rydym wedi ei gwneud yw peintio
sidan, gwehydd a 'collage'. Mae'r
gwaith yma i gyd yn mynd i'r Oriel
yn Llanberis ac yn cael ei arddangos
yno 0 6 i 19 Rhagfyr. Yr athrawes
oedd yn ein dysgu ni oedd Heather
Lowe. Rydym ni plant yr ysgol yn
falch ohoni ac yn diolch iddi.
Ffair Lyfrau: Cynhelir Ffair Lyfrau yn
neuadd yr Ysgol, nos Wener, 8
Rhagfyr, rhwng 6 ac 8 o'r gloch.
Bydd yno hefyd ychydig 0 stondinau
eraill fel stondin goffi, te, mins peis,
raffl,
gwisg ysgol a stondin
deisennau. Os ydych yn fodlon
cyfrannu tuag at y stondinau
deisennau neu'r raftl yna cysylltwch
a'r Ysgol neu aelod 0 bwyllgor y
gymdeithas rieni.
Mae pawb ohonom yn edrych
ymlaen i tynd i'r pantomeim ar y
'2fed 0 Rhagyr yn Theatr Seilo.
Gohebwyr:
FFION JONES a CLAIRE WILLIAMS
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STRVD FAWR, LLANBERIS
Ffon: 870218
Dewch i drio glasiad o'r medd a'r mel
yn yr wythnos cyn y Nadolig
Nadolig Llawen ~~~
Diolch am eich
a Blwyddyn
M~I
cefnogaeth
Newydd Dda.
drwy'r flwyddyn

Am anrhegion
Nadolig a
werthfawrogir
trwy'r flwyddyn

Michal a Brigid
Moran a'r plant

Sea Fresh
Chip Shop
Stryd Fawr
LLANBERIS
870425
Diolch am eich cefnogaeth
trwy gydol y flwyddyn

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Oda
oddi wrth Sue Lowe

CiLE S
Stryd Fawr
.....
LLANBERIS 871470
Dymuna Glen a Wil ddiolch i'w holl
gwsmeriaid am bob cefnogaeth yn
ystod y flwyddyn
Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i bawb

,.

It

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth

GRAHAM A JEAN
A PHAWB YNY

PRINCE
OF WALES
LLANBERIS

""""It"""
Adloniant

I

1

Il

Cwrw Blasus
Croeso Cartrefol

Llanberis, Ffcn 870327
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb

,

870708

* Dewis rhagorol 0 Iyfrau ar deithio a mynydda
* Sanau a Siwmperi trwchus
* Cotiau a Sgidiau Dal Dwr
* Dillad Thermal * Capiau a Menig Gwlan
Hefyd yng Nghapel Curig
(tu cefn y post) Ffon: 01690 720205

= Cyfarchion ~
= Nadolig =

Ffon: 871366

•

10

ro
37 Stryd Fawr
LLANBERIS
Nadolig Llawen

Nos Sadwrn
Canu Cymraeg
efo'r Organ

CELFY
••
COPAON
MOUNTAIN ART
Stryd Fawr
LLANBERIS 870925
Am luniau mynyddoedd

a Blwyddyn

*Peintiadau *Printiadau

Newydd Dda
i'n holl
gwsmeriaid
Diolch am eich
cefnogaeth
Croeso i bawb

*Posteri * Ffotograffau
'"

Nadolig Llawen a
~~.
~)
Blwyddyn Newydd
-,~
Dda i bawb

NADOLIG LLAWEN A BLWVDDVN NEWVDD DDA I BAWB
ODDIWRTH

DIOLCH I BAWB A'N CEFNOGODD VN VSTOD V FLWVDDVN
Dim bysus Llun/Mawrth 25, 26, Rhagfyr na dydd Llun 1 lonawr
Gwasanaeth Sui ar 24 Rhagfyr a 31 Rhagfyr
20

EI GYMERIAD
gan EIRLYS WYNN TOMOS
Un 0 binaclau fy mywyd oedd cael 'nabod Gwilym R. Jones
- Gwilym R, fel ei gelwid gan bawb, Bralnt oedd cael bod
yn ei gwmni yn yr amrywiol weithgareddau yn ardal Dinbych
neu ar ei aelwyd gartref ym Mryn Teg ac yn ddiweddaraeh
ym Maes yr Eglwys. Teimlwn hi'n anrhydedd o'r mwyaf cael
ei adnabod fel prifardd, priflenor ae fel person arbennig iawn.
Roedd o'n berson diymhongar,
cyfeillgar, cymwynasgar, yn llawn
hiwmor a direidi a thu hwn 0 alluog
yn ei faes. Er hynny byddai'n lleisio
bam heb flewyn ar dafod ae yn hollol
ddiffuant a gonest. Dyn bychan,
eitha' llond ei groen, dros ei drigain
oed oedd 0 pan gwrddais ag 0 am y
tro cyntaf. Eisoes roeddwn wedi bod
yn asrudio ei weithiau ond, roedd
hi'n wefr arbennig i gyfarfod a'r
bardd a'r lIenor amryddawn yn y
cnawd.
Wyneb braidd yn hagr a rhychiog
oedd
ganddo
a
threigl
y
blynyddoedd
yn amowg ar ei
ruddiau ond disgleiriai ei llygaid yn
Hawn direidi a'i wen gellweirus yn
ddeniadol a thrawiadol. Prin bod
ganddo flewyn ar ei ben - roedd y
'moelni maith' wedi llwyr gymryd
trosodd. Gwisgai siaced a siwt 0
frethyn cartref lliw brown neu wyrdd
a het o'r un lliw. Ni welais 0 'rioed
mewn dillad 0 las tywyll, 0 ddu neu
lwyd, na lliw golau 0 unrhyw fath.
Er yr edrychai fel hen ddyn eto i
gyd roedd yna mach a bwrlwm
llencyn ifanc ynddo pan oedd wrth
ei waith bob dydd ac ym mhob
gweithgaredd arall ar hyd a lled yr
ardal. Roedd ganddo gof anhygoel ac
yo gymeriad difyr a doniol i sgwrsio
hefo fo ac yo WI' bonheddig o'i gorun
i'w sawdl.
Ceisiai osgoi amlygrwydd iddo'i
hun ond byddai bob amser yn
manreisio ar unrhyw gyfle i son am
Gymru, ei hiaith, ei phobl, ei
diwylliant a'i chrefydd. Oedd, roedd
o'n gymeriad arbennig ac unigryw
•
lawn.
Roedd 0 hefyd yn arlunydd
penigarnp a'i ddarluniau'n gelfydd a
chywrainm, yn arbennig golygfcydd
o Ddyffryn Clwyd neu Ddyffryn
Nantlle. Roedd ganddo dalent i greu
lluniau deniadol a lliwgar. Ychydig
iawn 0 bobl oedd yn gwybod am y
ddawn honno.
Golygai'r
teulu bopeth
iddo.
Roedd ganddo feddwl y byd o'i
deulu. Ymfalchla i yn eu llwyddiant
- Silyn, y mab hynaf, yn was sifil;
Iwan yn athro Cymraeg; ac Olwen
yn athrawes a nyrs. Canmolai hefyd
ei ferched a'i fab yng nghyfraith Mair, oedd yn adroddwraig 0 fri;
Donna, oedd yo athrawes; a Berwyn
yo athro, bardd ae arlunydd. Cafodd
bleser mawr yo gwylio ei wyrion a'i
wyresau yn ryfu i fyny - Gethin,
Gerainr a Cartrin; Bethan a Dylan;
Meinir a I.linos. Roedd ganddyn
nhw feddwl y byd o'u taid - mwy
o feddwl o'u raid na'u rhiem yn amJ!
Ac i goroni'r cyfan cafodd gyfle i fod
yn hen-daid eyn cyrraedd ei ddeg a
phedwar ugain oed. Byddai byth a
beunydd yn son am y teulu a'i
ymweliad wythnosol a'u cartrefi a'r
croeso a gai ganddynt a'r gofal
parhaus.
Oedd, roedden
nhw'n
deulu cIcs iawn ac yn faleh 0 gael
edrych ar 01 eu tad a'u raid.
Byddai'n
mynychu'r
capel yo
rheolaidd dair gwaith y SuI ac yo rhoi
ei fam yn on est a diffuant am y
pregethwyr. Doedd y pregethwyr i
gyd ddim yn plesio 0 bell ffordd, yo
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arbennig os nad oeddynt yn darllen
yn glir gan roi ystyr cywir i'r geiriau;
ac yn malu awyr yo lie pregethu! Pan
ddaeth y Parchedig Cynwil Williams
yn weinidog
i'r Capel Mawr,
Dinbych, ymfalchiai Gwilym R ei
fod
yn
un
o 'r blaenoriaid
bleidleisiodd 'i'r gWr ifanc dawnus'.
Roedd Cynwil Williams a Gwilym R
ar yr un donfedd yn 01 cyffes
bersonol y bardd. Dechreuodd
cyfeillgarwch mawr rhyngddynt ac
roedd gan y ddau barch mawr ruag
at eu gilydd. Doedd 'na neb tebyg
i Cynwil Williams gan Gwilym R a
bron nad oedd hynny wedi mynd yn
obsesiwn wrth i ni glywed y gorganmoliaeth byth a beunydd.
Bu'n athro Ysgol Sul ar griw 0
ferched
ifanc y capel am rai
blynyddoedd. Roedd yn ei elfen yng
nghanol
yr ieuenctid.
Roedd
ganddo'r ddawn i sgwrsio hefo nhw,
trafod eu problem au yn ogystal a
thrafod y maes Ilafur. Yn amI iawn
fe fydde nhw'n trafod gernau peldroed neu rygbi gan fod ganddo
ddiddordeb mawr mewn chwaraeon.
Cai gyfle hefyd i gael hanesion hwn
a'r llall ar nos Sadwm ac ambell i
glees a chlonc arall. Roedd o'n
llwyddo i fynd i ganol rhialtwch a
bwrlwm byd yr ifanc ac yn dweud
ambell i gyfrinach wnhynt am hanes
ei ieuenctid o. Roedd ganddo ddawn
amheuthun
i drin pobol ifanc ac
roedden nhw hefyd yn ei hanner
addoli.
Byddai'n ffyddlon i bob cyfarfod
Cymraeg yn y dref - cyfarfodydd y
capel, y Gymdeithas Gymraeg, y
Blaid, y theatr, ac yn y blaen. Ym
mhob cyfarfod byddai'n mynegi ei
fam yn huawdl ae diffuant ac yo
argymell gwelliannau ac yo rhoi
canmoliaeth
pan oedd hynny'n
ddyledus.
Bob blwyddain byddai 0 a'r teulu
yn mynychuy'r Eisteddfod Genedlaethol ar hyd a lled y wlad. Er bod
ganddo
Babell Y Faner yno,
erwydro'r maes gan gyfarfod phobJ
oedd prif atyniad y 'steddfod
i
Gwilym R. Anodd credu sut y gallai
fforddio
i fynd i'r Eisteddfod
oherwydd
roedd
ei gyflog yn
gywilyddus
0 bitw. Roedd
o'n
gweithio'n gaJed 0 fore gwyn tan nos
a hynny am y nesa' peth i ddim, i
gadw dau-ben-llinyn-ynghyd,
ond
wnaeth 0 erioed gwyno am hynny.
Roedd yn gymwynaswr heb ei ail.
Byddai 0 hyd yn ysgrifennu eerdd i
hwn a'r Ilall neu emyn priodas neu
emyo bedydd. Yn bersonol fe fu'n
gefn mawr ac yn gymorth parod i rni
pan oeddwn yn bwt 0 arweinydd
parti
eerdd
dant.
Byddai'n
ysgrifennu eerddi i ni, cyfieithu
geiriau o'r Saesneg i'r Gymraeg ac
yn dod i wrando ar y parri pan
fyddem yn adrodd i gyfeilianr. Yn
amI iawn byddwn yn gofyn iddo ar
fore SuI ae fe fyddai'r cyfan drwy'r
dews erbyo dydd Uun1
Cefais hefyd y fraint, ac mi roedd
hi'n fraint, 0 gael bod yn ei bani
cydadrodd. Roedd ganddo amynedd
di-ben-draw hefo ni, ond wrth fod yo

a
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Oyma tun - a anfonwyd gan Mrs Gaynor Hughes, 53 Stryd Fawr, Peny-groes (Ff6n 881287) - 0 'Call-up' rhal 0 enethod ifanc bro'r Eco a
bro Lieu ym mis Mehefin 1940. A hwythau yn 18 oed a throsodd fe'u
hanfonwyd am dri mis i stad Trefforest i'w hyfforddi i wneud rhannau
i awyrennau gan y gwr golygus Mr Priehes. Lletywyd y genod fesul dwy
o gwmpas Caerdydd. Mynyehai rhai o'r genod gapel M??? Street, a'u
hathrawes Ysgol Sui oedd neb lIai na'r ddiweddar Rachel Thomas yr
actores. Mynychai'r
lIeill gapel Y Tabemacl a phob nos Sui, wedi'r
oedfaon, adunwyd y genod i swper yn festri'r Tabernacl neu yn un 0
gartrefi croesawus y blaenoriaid.
Wedj'r tri mis 0 hyfforddiant,
vn 61 i'r gogledd ae i weithio i NICACO,
Llanberis a Peblig, Caernarfon.
Yn y lIun y mae SARAH 0 Benisarwaun; MAIR 0 Ben-y-groes, ond
a ddaeth i Lanrug ac sv'n byw yn Nhan-y-coed; NELLIE MAXWELL 0
Lanberis; VIOLET, a briododd un 0 fechgyn Llanrug; MARY WELSHMAN,
a briododd un 0 hogia Llanberis. Credit fod HAZEL a MARY yn dod 0
Ddinorwig. Byddai Gaynor Hughes yn falch 0 glywed gan unrhyw un,
boed yn un o'r genod neu aelodau ou teuluoedd.

hwyliog ond eto'n gadarn roedd yn
llwyddo i'n mowldio'n
gelfydd i
wneud parti cydadrodd Uwyddiannus. Dysgais lawer wrth droed y
meistr a fo, yn fwy na neb arall, a'm
gwthiodd ymlaen i feirniadu adrodd.
Mae fy nyled iddo'n amhrisiadwy.
Ax ei aelwyd, neu gyda'r hogiau yn
y Bull yn trafod "Talwrn )' Beirdd',
byddai'n mwynhau glasiad 0 win
neu dropyn
0 chwisgi.
Yn ei
ddyddiau olaf, ac yntau'n gaeth i'r
tY gan ddioddef yn enbyd gyda'r
crydcymalau, byddai'n cael cysur o'r
borel chwisgi 'i leddfu tipyn ar y
boen'. Er ei fod dros ei ddeg a
phedwar ugain roedd ei feddwl mor
fywiog tan yr eiliad ola' a daliodd i
roi ei feddyliau'n goeth ar bapur.
Heb amheuaethroedd
o'n gawr 0
fardd a llenor, ae yn gawr 0 ddyn
hefyd, ac mae celled ar ei 61.

EI GEFNDIR
Sgwrs ddychmygol rhwng y bardd
§ myfyriwr ifanc.
G.R.: Be' sy' mor bwysig am heddiw
'ta dwed?
Rhys: 'Dach chi "rl gwybod ylZ iawn be)
di'r dyddiad - Mawrr}l 24ain.
G.R.: Ydw ... pam?
Rhys: Dew riiJan, Gwily,.,l R, dac}z
chi'n gwybod yn iawll bod h, "1 benblwydd arbennig i chi }zeddiw.
G.R.: Ydw siWr, ond '"vn i ddim be'
sy' eisio'r holl ffys!
Rhys: Ond, does Ina ddill1 Yawer 0 bobl
yn gweld eu pen-blwydd yn 'law deg
oed, cofiwch chz.
G.R.: Nag oes, mae'n bur debyg.
Rhys: Ac mi rydach chi'n edrych yn
dda ...
G. R.: (yn com' ar ei draws gyda g'lven
gellweirus ar ei wyneb) . . . Paid a
thaflu Uwch j'm llygaid, wir, ond
mae'n rhaid i mi gyfaddef mod j'n
teimlo'n ifane ac ma'r co' ma'n dda
dros ben . . . ond, 'ngwas i, rna'r
wyneb crychiog a'r pen moel yn
dweud y cyfan!

Rhys: Oes 'na bartt , ddathlu heno?
G.R.: Oes, am a 'n i...rna' Olwen,
Iwan a Silyn wedi trefnu rhywbeth
... ond, rargian fawr, rna' hi'n oer
i fentro allan y dyddia yma. Mae'n
rhaid fod y gwacd 'rna'n teneuo
achod 'dwi'n teimlo'r oerfel yn mynd
drwy'r esgym bregus 'rna fel cyllell.
Ond, er talwm, yn NhaJ-sam,
roeddwn i wrth fy modd hefo'r
tywydd oer a'r eira a'r gwynt yn
chwipio ar fy ngwyneb.
Rhys: Roedden nhui'n ddiddiau dlfyr
felly?
G. R.: (ei wyneb vn gloywi) Dyddiau
bendigedig, 'rnachgen i. Cofia di,
roedd bywyd yn galed iawn, ac fe
glywais iMam yn cwyno ei bod hi 'n
anodd iawn 1 bar ifanc fyw a chodi
teulu. Chwarelwr
oedd 'Nhad,
wy'sti, a Mam yo cadw siop y 'Cloth
Hall' er mwyn ceisio cae 1 dau-benllinyn ynghyd. Ond, 0, roedd 'na
gymdeithas glos a chymdogol, parch
mawr i fywyd teuluol a'r capel oedd
eanolbwynr
pob gweithgaredd.
Crefydd oedd boncyff bywyd y
chwarelwyr, wys'ti, ac roedd sel a
brwdfrydedd y trigolion at grefydd
yn rhywbeth heinrus ac yn rh)'Wbetb
l'w ryfeddu ate yng nghanol yr holl
galedi.
Rhys: A be' arll yr ysgol? Aethoch chi
i'r ysgol?
G.R.: (yn gwgu braidd) Wrth gwrs,
doedd epthau ddim cynddrwg
hynny. A deud y gwlr wrtha ti (ei
lygaid ytl sererll1tl) roeddwn i wedi
gwirioni'n
Ian
a'r
gwersi
barddooiaeth gan )'T hen athro David
Thomas, a minne ond rhyw grwr
bach ifanc iawn. Y gwersi 'rna oedd
y 'llecynnau glasar yr wythnos i mi
ac mi roeddwn wnh fy modd )'n
llunio llinellau barddonol.
Rhys: 'Dach chl'n cofio'ch Dillen. gynra'
rybed?
G. R.: (Yll crafu ei be" 'noel) ... ydv.r,
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CYFARCHION
air
YTYMOR
, LLANBERIS

i bawb
yn yr ardal

,.~
.. .

oddi wrth

TREN BACH ~

""'I~

LLYN
LLANBERIS

Ffon 872400

* partron
Oyddiau'n dal ar gael ar gyfer
Nadolig, yn cynnwys
Oydd Nadolig
*
Partion mawr a phart'ion bach
** Cinio
Nadolig 3 - 12 cwrs yn dechrau £6.50
Lie addas ar gyfer pob achlysur
* brat
Oewch i fwynhau ein bwyd btasus mewn awyrgylch
0

NadoJlg Llawen a 8lwyddyn Newydd Oda oddl wrth Bob ae Annie Kane

CYFARCHION Y TYMOR A DYMUNIADAU GORAU

oddi wrth

W.J. DAVIES

LLANBERIS Ffon: 870225
M.O.T.
Gwasanaeth Torri Lawr Ddydd a Nos
Hefyd
-.... . ....

JOHN WHITE

THE B DV SHOP
LLANBERIS

*Trwsio

wedi damweiniau
*Ailsbreio
*Curo paneli

Oddi wrth gwmni Tren Bach yr Wyddfa

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chwi 011
22
•

NANT PERIS

Parhad

0

dudelen 21

wy'sti ... dyma hi, 'gwelais marn ar
gefn camel'.
Elwyn Searell Jones, Dwyfor Ff6n: 870440
Rhys: Go dda . . .
G. R.: (yn com ar ei draws) ... Roedd
yr hen David Thomas hefyd yn
Ocsiwnia: Llongyfarchiadau i Meri
y Cyfarfod Miso!. Anfonwyd coflon
Roberts, Cerrigydrudion, ar ennlll
cynnes a dymuniadall am adferlad
heddychwr ac yn Gristion o'i gorun
cystadleuaeth
ar Radio Cymru.
iechyd at y ddau o'r Cyfarfod. Yn
i'w sawdl, ae fe ddylanwadodd
yn
Enillodd fil 0 bunnoedd wrth roi'r
ogystal a'r rnaterion busnes a'r
fawr amom ni'r plant.
Rhys: Aethoch chi ymlaen i'r Ysgol
geiriau coli yn y rhaglen Ocsiwnia a
adroddiadau rheolaidd a geir mewn
Uuxhradd?
ddarlledir yn y boreau. 'Meddwl am
Cyfarfod
Misol cafwyd
sgwrs
O.R.: Doedd 'na ddim son am Ysgol
ddiddorol am fudiad y Samariaid gan
nythiad 0 nadroedd' oedd y geiriau
Uwchradd bryd hynny, ond mi es i
Mrs Malr Roberts,
Tre-garth.
coli yn y frawddeg
ddeudodd
i'r
Ysgol
Uwchsafonol
yng
rhywun rywdro.
Paratowyd te ardderchog yn y festri
Cadair arall: Llongyfarchiadau i David
Nghaernarfon,
pan oeddwn
i'n
ar ddiwedd
y Cyfarfod
gan
bedair ar ddeg oed, a bu dylanwad
John Pritchard, Llys Awel, ar ennill
chwiorydd y capel. Diolch iddynt am
cadair Eisteddfod Dyffryn Ogwen.
fynd i'r fath drafferth i groesawu
Mr R. E. Hughes yr athro Cymraeg
Hefyd enillodd wobr ariannol mewn
rhwng
40 a 50 0 aelodau'r
yn ddwfn arnaf. Fo wnaeth fy
nghyflyru i greu llenyddiaeth ac, er
cystadleuaeth
farddoniaeth
yn
Henaduriaeth.
mai fi sy'n deud, mi ges ilwyddiant
Brysiwch Wella: Mae cydaelodau Mr
Iwerddon yn ddiweddar.
academaidd da yn yr ysgol befyd.
Gwilym Searell Jones a Tom Gwyn
Capel
Rehoboth:
Cynhaliwyd
Rhys: Ymlaen 1'r coleg wedyn 'te?
Cyfarfod Misol Henaduriaeth Arfon
Pritchard yng nghapel Rehoboth, a'u
G. R.,' (golwg ddigon trist amo, a'i
cymdogion yn y Nant, yn anfon eu
yn Rehoboth
ddydd
Mawrth,
wyneb rhychiog yn dangos treigl amser)
Taehwedd 21. Rhoddwyd adroddiad
cofion gorau at y ddau ohonynt. Mae
am gyflwr yr Achos yn y Nant gan
Mr Gwilym Searell Jones gartref
Oherwydd caledi'r cyfnod ces fy
erbyn hyn wedi treulio rhai dyddiau
y gweinidog,
y Parchg John
ngorfodi
i roi heibio
bywyd
yn Ysbyty Gwynedd, ac mae Mr
Pritchard. Cyflwynwyd ymddiheuraeademaidd mewn eoleg. Ond (ei
iadau ar ran dau flaenor yr eglwys,
Tom Gwyn Pritchard yn cael gofal ei
uiyneb yn gloywi eto), mi ges goleg
ferched yn llanllyfni, yng nghartref
Mr Gwilym Searell Jones a Tom
unigryw yn y Cwt Du, wy'sti.
Gwyn Pritchard, gan na allent fod yn
Alwena.
Rhys: Be' ar wyn eb daear ydi'r CWI
Du?
G. R.,' (yn crechuienu) Y Senedd yn
y pentre oedd y Cwt Du, sef caban
bwyta'r chwarelwyr yn y stesion. Ew,
mi fyddwn i a hogia'r penrre'n mynd
yno'n rheolaidd i wrando ar y
gweithwyr
yn rhaffu
cerddi
a
storiau'n fyr-fyfyr a hynny'n ddoniol
ac 0 ddifri.
Rhys: Roeddech chi'n murynhau pob
eiliad, onid oeddech?
G. R.,' Bobol annwyl, oeddwn. Does
gennyt ti a'r to ifane heddiw ddim
syniad! .Ma' bywyd yn rhy hawdd 0
lawser i chi heddiw. Faset ti'n hoffi
byw mor dlawd a Uygoden eglwys fel
y gwnes i?
Rhys: JWn i ddim ond, mi umaethoch
Cafwyd benthyg y Ilun hwn gan Mr Dewi Ellis, 12 Field Terrace, Llanberis.
chi fuiynhau'r cyfan er guiaetha'r J100
Lfun ydyw 0 ddosbarth Ysgol SuI Mr Arthur Roberts yng nghapel Rehoboth
galedi.
yn 1950. Yn y "un gwelir Dew; Tudor Ellis a Cledwyn Roberts yn y rhes
O.R.: Do, achos roedd y gymdeitbas
gefn; a Renee Pritchard, Arthur Roberts (tad Cledwyn), a Dilys Wyn
mor Gymreig, llengar a ebrefyddol
Humphreys yn y rhes ffaen.
ac roedd beirdd fel R Williams Parry
yn eymysgu hefo ni'r hogia ae yn ei
Parhad o'r Gwalch 0 dud. 7
Serch hynny mynnai Taid ddal ei
hannog i farddoni a llenydda. Do, fe
'Nid Sion Corn oedd 0 Mam.
afael yn ei ddamcaniaeth
ei hun,
ddangosodd R. Williams Parry i nj'r
Loesyn bach oedd ganddo fo a chap
hynny ydi tan yn ddiweddarach ar y
hogia fawredd beirdd fel Keats,
crwn du, nid un coch, am ei ben 0,
dydd.
Shelley, Hardy a Housman, ae roedd
ae mi aeth drwy'r wal . . .'
Roedd Nia wedi ymgolli yn ei
o hefyd wnh ei fodd yn dod i
Roedd Mair a Len wedi mynd i aruhegion erbyn hynny ac wrth ei
ehwarae gem 0 biliards hefo'r hogia.
edrych ar ei gilydd, a'r diwedd fu i'r
bodd hefo'r prosesydd, profiadau'r
Rhys,' J Dach chz 'n cofio pryd
fam fynd yn ei hoI i fyny hefo Nia
nos yn amlwg, am y tro, wedi eu
w'laechoch cht en"ill eich cadair gynta '?
a chysgu hefo hi yn y 'gwely mawr'
anghofio.
G.R.: (ei lygaidyrl pefrio) Wrth gwrs,
chwedl hithau, gan adael Taid a Len
Pan oedd Mair ar fin gosod y 000
•
•
anghofia i byth - 'steddfod Talyn y gegIn yn SgwrS10.
gerbron sylwodd fod yr hogan bach
sam, yn llencyn deunaw oed. Cynan
'Cael hunlla ddaru hi,' medd2i
yn cnoi rhywbeth.
oedd y beirniad. A wy'st ti be, 'dwi'n
Taid. 'Roedd Mair yn chwannog
'Beth wyt tj'n fwyta rwan?'
gweld yr hen Gynan yn fyw 0 flaen
iddyn nhw yn yr oed yna.'
gofynnodd, 'yn union 0 flaen dy
fy llygaid y funud hon ae yn dweud
CWn i ddim,' meddai Len. 'Peth
ginio. Mi ddifethi dy srumog.'
am fy nherdd i, yn ei lais dwf, araf
rhyfadd iddi hi ddisgrifio'r dyn fel y
Roedd gan y plentyn rhyw gwd
a phwyllog, 'Mae gan y bardd yma
papur brown yn ei llaw a gafaelodd
gwnaeth hi, ynte.'
awcn gref, cydwybod llenyddol,
y
fam
ynddo
oddi
ami.
'Ble
cest
ti
'Wedi fy nghlywad i yn son
parch at ei grefft ae addewid.'
rhain?'
gofynnodd
yn
flin,
gan
amdano fo mor ama} mae'n siWr,'
Rhys: Ac mi aechod chi 0 nerth i nerrh
edrych
i
mewn
j'r
cwd
papur.
'Chi
meddai Taid. 'Wedi glynu yn ei
wedyn ac ennill sawl cadair n16wn
roddodd
nhw
iddi
Taid?'
meddwl hi. Mae plant reI yna yo
eisteddfodat, lleo/) ac yn mentro aln y
'Na
wnes
i,'
meddai
hwnnw.
'Sut
argraffiadol wyddost ri.'
gadair yn y Genedlaechol.
rai
ydyn
nhw?'
Aeth y ddau ddyn yn 01 i'w
O.R.: Wei, ie, wy'sti, ond boddi yn
Rhoddodd
Mair
y
cwd
iddo
weld.
gweJyau toe, ond ni chysgodd Taid.
ymyl y Ian yn Aberafan, ae yna
'Rargol!
Dydw
i
ddirn
wedi
gweld
Roedd o'n dyheu am doriad gwawr,
eipio'r goron yng Nghaernarfon, a'r
a phan ddaeth yr awr honno, daeth da-da fel hyn ers blynyddoedd,'
gadair yng Nghaerdydd.
meddai yntau. 'Roeddan ni'n byta
Mair imewn a chwpanaid 0 de iddo
G. R.,' TipylZ 0 gal1lp) Gwilym R.
ac yr oedd ganddi chwaneg 0 llond trolia ohonyn nhw pan oeddan
G.R.: 'Wn j ddim, rna' 'na ambell
ni'n blant. "Bulls Eyes" fydd ni'n eu
newyddion am ymwelydd y nos. Cyn
i fardd wedi Ilwyddo iennill y goron
cysgu roedd Nia wedi dweud fod y galw nhw. Ble eefais ti rhain?'
a'r gadair erbyn heddiw!
dyn hyll wedi rnynd drwy'r wal yn gofynnodd i Nia.
R1IYS: Ond, does Jna neb, eco) wedi
'Roeddan
nh\v
ar ben
fy
union gyferbyn a phen y grisiau.
gwneud y trebl.
mhresanta i yn y 110m gan Santa
'Ac m.i gofiodd Len,' meddai Mair
Clos,' meddai'r plenryn.
G. R.: Be' ti 'n feddwl?
wedyn, 'mai yn y fan honno yr oedd
Roedd Taid yn dal j sylJu i mewn
Rhys: WelJennill y goronJy gadair a'r
y drws cyn iddo fo ei gau 0 ac agor
fedal T),ddiaith!
y llall yma, am ei fod 0 mewn lle mor i'r cwd. Ond am unwaith yo ei oes
doedd ganddo fo ddim i'w ddweud.
G.R: Pai~ a phoeni, mi fydd rhywun
beryg.'

yn siwr 0 wneud hynny cyn diwedd
y ganrif 'rna, gei di weld.

Rhys: Ond, newyddiadurwr oeddech
chi pryd hynny ynti?
G. R.,' Ie'n tad ... a mi ges i brentisiacth arbennig wrth droed Gamaliel
megis, sef Meuryn, yn swyddfa'r
Herald Cymraeg yng Nghaemarfon.
A wy'sti faint 0 gyflog oeddwn i'n ei
gael am weithio ehwe deg awr yr
wythnos?

Rhys: Na 'um i.
G.R.,' Punt.
Rhys: Punt? Gwared fif Punt yr
urythnos? Mae'n CDIOddcredu!
G. R.,' Mae'n berffaith wir iti. 0,
roedd bywyd yn galed. Ond, ar y
Suliau roedden ni'n anghofio'n tlodi
drwy wrando ar bregethu grymus
pobl fel John Williams, Brynsiencyn,
Dr Thomas Char1es Williams a Dr
David Williams. Ae roedden ni'n
cael darlithoedd penigamp yn y capel
yn ystod yr wythnos pryd yr
anghofiai pawb ei flinderau am orig
feehan. Mi gafodd un ddarlith
ddyIanwad mawr arna ni, a dweud
y gwir, dylanwad
darlith John
Morris-Jones ar yr emynydd William
Williams, Pantycelyn.

RJIYS,'Fe adawsoch chi Gaemarfon am
FOIl yn do?
G.R.: Do, mi es i yno fel pwt 0
olygydd Herald Mon.
Rhys: (yn gellsueirus) Ie ... ym Mon
Y cauisocb chi gariad go arbennig ynu?
O. R.: cY dagrau In oifo i lawr ei
ruddiau rhychiog) Myfanwy annwyl
. . . y ferch orau 'n y byd ... 0, roedd
hi'n ferch dlos gyda'i gwallt golau a'i
llygaid gleision, oedd yn rynnu dyn
ar ei hoi.

Rhys: Ac mi briodasoch chi'r ferch
arbennig 'ma?
G.R.: Bobol annwyl do ...
yn
Eglwys Sant Cyngar, Llangefni, ar
Fai 30, 193 L ... a threulio'r rnis mel
mewn gwesry wrth ymyl Traeth
Coch ym Mon . . . dyddiadu
dedwydd.
Rhys: Ac fe adawsoch chi dasoeluxli
Morl arn ddwndwr dinas LerfYWI?
G. R.,' Do, mi ges i gyfle i olygu Y
Brython ac mi gafodd Myfanwy gyfle
i weithio fel nyrs yn rhai 0 ysbytai
mawr y ddinas. Mi gawsom ni
flynyddoedd hapus iawn yno ac,
roedd Cymry Cymraeg Lerpwl yo
hynod 0 groesawgar ac roedden ni
wrth ein bodd yn y capel Cymraeg
ac yn sefydlu cangen 0 Blaid Cymru.
Ac, yn fwy na dim, fe gawsom ni'n
bendithio hefo tri 0 blant.
Rhys: Ond, be ddaeth a chi iDdyffryn
Clwyd?
G.R.: WeI, mae'o stori hir. Roedd
Morris Williams a'i wraig Kate
Roberts wedi buddsoddi eu harian
gan brynu Gwasg Gee. Roedden
nhw'n ehwilio am olygydd y North
Wales Times, ae is-olygydd Y Faner.
!\1.i fedrwn i siarad cyfrolau am yr
amser yma yn Nyffryn Clwyd am
bron i hanner canrif ...
croeso'r
trigolion, y capd, y gymdeithas, y
Blaid, y dosbarthiadau nos, heb son
am y gwaith bob dydd. Ond, cofta
di, roedd y cyflog yn hynod 0 fach
- prin oedd yr arian yn y god a finne
eisiau magu teulu.
Rhys,' 'Nid aur yw popeth melyn, J
Gwily,n R.
G.R.: Mi rwy't ti'n llygad dy Ie,
roedd bywyd yn werth i fyw yma yn
Nyffryn CIwyd ae roedd gen i
ffrindiau da a ffyddJon.
Rhys: Ac mi gazosoch chi a11lSer
loreitlliog iawll yll ysgnfenl'lU cerddi
bryd hYlll1Y.
Parhad ar dudalen 27
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yt ti'n cofio?
Garvin, Wil a Jim
•
•
Storfa Gig Glan Padarn

LLANBERIS 870319
Dymuna pawb yn siop

Nadolig Llawen
a Blwyddyn
Newydd Dda-=~~~
oddi wrth u

BRIAN A PHAWB

YN SlOP

VALERIE J. JONES
Ffrwythau a Llysiau

GLANYDON
STRYDFAWR
LLANBERIS 870301
Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda

HEN EFAlL LlANBERIS
Hen Efail Llanberis, lle bum lawer tro
Sydd heddiw'n adfeilion heb furiau na tho.
Mae l1u 0 atgofion yo dod ar eu hynt
O'r amser aeth heibio ar adain y gwynt.

Rwy'n cofio'r cyfeillion a ddeuai ynghyd
I'r Efail am gwrs pan oedd mynd ar y byd
Ond heddiw 'does yma ond llecyn prudd du
A neb i gael sgwrs fel y dyddiau a fu.
Bu ami i ddadl a rhai yo bur boeth
Gan ddoniau ac eraill yn goeth,
A'r gof William Williams a roddai ei bwt
Bob amser yn felys a threfnus a thwt.
Caed llawer 0 hwyl wrth bedoli'r ceffylau
Ceid gweld ambeU un yn gwneud pob ystranciau,
A'r hen of yo ymladd yn llewys ei grys
I ffitio'r pedolau a'i dalcen yo chwys.

LLANBERIS

~. YfI. 7;.~.:r;.'g.
Dewch atom am eich
holl anghenion bwyd
a diod Nadolig

Diolch am eich cefoogaeth
drwy'r nwyddyn

CYFARCHION
Y TYMOR

i bawb
yn yr ardal

Yn dilyn sgwrs ag Annie Evans 0 Rhydau Gloewon, Llithfaen,
anfonodd y penillion a ganlyn imi am 'Yr Hen Efail, Llanberis', Yr
awdur yw William Evans, Llanberis. Tybiai iddi godi'r gerdd o'r
Herald (20 Medi 1935) ac mae'r copi wedi bod yn ei meddiant ers
hynny. Meddai Annie Evans am y gerdd, 'Pwy oedd William Evans
yw'r dirgelwch ynte, ond pwy bynnag oedd 0 mae camp ar ei waith
yn mynegi'r chwithdod yma ac acw a'r 11inellau'n odli'n dwt, er yn
newid o'r acen drom i'r acen ysgafn yn rhai llinellau, a'r pennill olaf
yo dipyn o'r ddwy! Tybed a oedd 0 yn un 0 hogia'r chwarel? Roedd
rhain wedi eu trwytho yn y pethau gorau a'u sylwadau a'u
dywediadau yn ergydiol.'
Cynhwysir y gerdd yma - ond ys gwn i a all rhywun ein goleuo
ynglyn a William Evans, yr awdur. Gellwch gysylltu a mi os
dymunwch - Arwel Jones, Cae Eboni, Penisarwaun (871274).

.,

Pan fyddai y ffyrdd gan rew wedi eu cloi
Ceir gweled y meirch rua'r Efail yo troi;
Ond rhyfedd yw meddwl ni welir hyn mwy
Fe chwalwyd yr Efail a thlotach yw'r plwy'.
Chwith edrych i'r fangre sydd heddiw mor dawel
Reb dine yr hen engan yo dod gyda'r awel.
Darfyddodd y gweithio a segur yw'r morthwyl
Daeth popeth i derfyn; cadwasant eu noswyl.
Mae'r atgof yn mynnu cael son am y rheiny
Sydd heddiw yn huno oedd yma pryd hynny.
Ond ehwith ydyw meddwl does dim yr un wedd,
Mac'r Efail yn gamedd a'r gof yn ei fedd.
Awdur: WIIllAM EVANS

MALDWYN HUGHES

oddi wrth

(Bethel)
ar dderbyn cydnabyddiaeth am
ei waith dros elusennau

TREN BACH \
LLYN

Pennyd i ni'r goludog - ei ofyn
Dros 'oCal' ar riniog.
Ei Cainlais a fynna log
Trwy gariad - y trugarog.

LLANBERIS

RICHARD LLOYD JONES

CYFARCHION Y TYMOR
odd; wrth

DYMUNA
MERVYN A DILYS,
JENNIFER, HELEN,
GLENYS AC APPY

a'rMEIBION
..
•

LLANBERIS Ffon: 870379
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i'w holl gwsmeriaid.
Diolch ichi am eich cefnogaeth
Galwch eto am: 8apurau Newydd, Anrhegion, Sigarets,
Melysion, Uyfrau a Ilawer mwy
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LLANRUG
3 Bryn Moelyn,

eryl Roberts,

Ff6n; 675384.
It

Camera yng ngofal Gwyndaf

Hughes, Glasgoed.

Anrhydedd: Cafodd cwpwi 0 lanrug,
sef Alf a Mai Parry, 2 Bryn HeJi,
Ffordd Glanffynnon, eu anrhydeddu
gyda engraved plaque am eu gwaith
diflino yn codi arian tuag at Ymchwil
y Galon. Mae'r ddau yn aelodau 0
Gangen Caernarfon a'r Cvlch ers ei
sefydlu yn 1980, ac wedi codi
symiau sylweddol 0 arian drwy
werthu nwyddau gan gynnwys
cardiau Nadolig. Cyflwynwyd y plac
iddvnt gan Mr Gwyn Hughes, Y Rhyl,
trefnydd gogledd Cymru, yn ystod
Ffair Hydref flynyddol y gangen yng
Ngwesty'r
Royal, Caernarfon,
ddiwedd mis Hydref. Yn ystod y
cyfarfod
cyflwynwyd
siec am
£10,000 i Mr David Napier, y
cyfarwyddwr
rhanbarthol.
Mae'r
gangen yn ddiolchgar am gefnogaeth
pobl bro'r Eco.
llongyfarchiadau
mawr i Mrs
Morfudd Jones, Gwyrfal, llangefni
(Eryri, Llanrug gynt) ar ddod yn nain
am y tro cyntaf. Ganwyd merch
fach, Elinor Mair Ernest, i Rhian
Ernest ac Alwyn, Rhosneigr. Pob
hapusrwydd ichwi 011 fel teulu.
Partl Clychau'r Grug: Nos Fawrth,
Hydref 31, bu'r Parti yn diddori
Cymdeithas Undebol Capeli Pen-ygroes. Diolchir i'r Gymdeithas am eu
croeso cynnes ac am eu geiriau
caredig. Nos Wener, 3 Tachwedd,
cymerwyd rhan mewn cyngerdd i
groesawu'r
Wyl Gerdd Dant i
Gaernarfon
y flwyddyn
nesaf.
Diddanwyd
ymwelwyr
hydrefol
Gwesty'r
Fictoria,
llanberis,
nosweithiau lau 9 a 23 Tachwedd.
Cynhaliwyd
noson hwyliog
yn
Llanfairfechan ddiwedd y mis. Y
mae'r Ysgrifennydd wedi cysylltu a
chartrefi'r henoed yn y pentref ac fe
fydd y Parti yn ymweld
hwy i roi
ychydig 0 naws yr Wyl i'r preswylwyr a'r staff gofalus.
Merched
y Wawr:
Estynnwyd
croeso cynnes i nifer dda 0 aelodau
gan y Llywydd, Meirwen Lloyd.
Estynnwyd
croeso twymgalon
i
aelod
newydd,
sef
JUdith.
Derbyniwyd
y croeso i weld y
rhaglen 'Pwy ydi Pwy7' yn Stiwdio
Barcud 0 Dachwedd 29 i Ragfyr 1.
Llongyfarchwyd
Dawnswyr
Caernarfon,
0 dan hyfforddiant
Bethanne ac Idwal Williams, ar eu
IIwyddiant ysgubol yn yr 'lVyl Gerdd
Dant. Mae nifer 0 aelodau'r gang en
yn
aelodau
o'r
dawnswyr.
Llongyfarchwyd
Cor Merched y
Wawr ar ddod yn ail yng nghystadleuaeth corau ac yn gyntaf gyda'r
parti gwerln yn Eisteddfod Bentref

a

..

Ff6n: 677263

Llanrug. Diolchwyd iddynt am eu
cefnogaeth.
Gwestai'r
mis oedd Cerith
Mackinnon gydag arddangosfeydd
cywrain a chwaethus 0 addurniadau
Nadolig - calendrau Adtent, cardiau
decoupage,
addurniadau
blodau
sych, crosio a gwn'io pwythau croes,
Daw englyn D. J. Roberts, 'Y
Crefftwr' yn amlwg yma:
Ei graffter yn ei grefftwaith, - ei osod
A'i asto yn gampwaith;
Nid o'i 01 y gedy'i waith
Heb ei orffen yn berlfaith.
Ac am gampwaith
0 noson,
diolchwyd
1 Cerith
gan Nan
Humphreys. Meirwen, y Llywydd,
oedd enillydd y raffl, sef cerdyn
Nadolig wedi'i bwytho'n berffaith
gan Cerith.
Gwestai mis Rhagfyr nos
Fawrth, 12 Rhagfyr - fydd Arwel
Jones, Penisarwaun gyda 'Y Stori tu
61 i'r Gan. r Bydd pwnsh a mins pei
i ddathlu'r Nadolig.
Plaid
Cymru:
Nos
Fetcher.
Tachwedd 22, perfformiwyd dwy 0
ddramau Wil Sam, sef Iy Wraig' a
'Bobi a Sami' gan Gwmni Bara Caws
yn Ysgol
Brynrefail.
Rhaglen
deyrnged i W. S. Jones oedd hon ar
ei ben-blwydd yn 75 oed eleni.
Cyfarfu pwyllgor y gangen i orffen
trefnu'r Ffair Nadolig a gynhelir nos
Fercher, Rhagfyr 6, yn yr Ysgol
Gynradd
am 6.30 o'r gloch.
Disgwyliwn Sion Corn yno fel arfer,
a bydd stondmau, rafflau, lIyfrau a
phaned i bawb.
Derbvnnrr yn
ddiolchgar unrhyw roddion at y Ffair
gan yr Ysgrifennydd,
Olwen
llywelyn (650200). Yr agorwr eleni
fydd Angela Roberts) a dymunwn fel
cangen ei 1I0ngyfarch hi a Dyfan ar
y gwaith gwych a wnaed ar Stiwdio
Capel Mawr. Llongyfarchiadau hefyd
i Mrs J. Hughes-Roberts, Park Villa,
a ddathlodd ei phen-blwydd yn
ddiweddar.
Uongyfarchiadau
- i Nia Elin, Bron Wenda, ar ei
IIwyddiant yn yr Wyl Gerdd Dant.
Daeth yn gyntaf yn y gystadleuaeth
cyfeilio gyda' r delyn.
- i Mrs Ceinwen Williams, 25 Hafan
Elan, ar ddathlu ei phen-blwydd yn
80 oed ar 31 Hydref. Deallwn iddi
gael dau barti pen-blwydd - un
gyda'r teulu a'r lIall yn Hafan Elan
pan drefnwyd
cyngerdd
i'w
chyfarch.
- i bartt Dawns Werin Caernarlon ar
eu IIwyddiant hwythau yn yr Wyl
Gerdd Dant. Daethant yn gyntaf ac
mae sawl aelod yn byw yn Llanrug,

Stephen Lloyd Jones a'i rieni yng nghwmni
Dragoon Guards.

yn y Gala Nofio yn ddiweddar

y

Derbyniwyd tystysgrif am fod y 'Ricriwt' gorau allan 0 ddeugain darpar
soldiwr gan Stephen llyd Jones 0 lanrug ychydig wythnosau yn 61. Mewn
seremoni gwobrwyo y rhai a ddaetb drwy gwrs hyttorddi y 'Dragoon Guards'
yn IIwyddiannus y digwyddodd hyn, yn eu camp yn Winchester.
i Bydd bellach yn rhan 0 griw tanc rhyfel. a bydd yn ymadael gyda'i gatrawd
i'r Almaen ddechrau'r flwyddyn; ei 'bosting' cyntaf mewn gy,rla a all ymestyn
hyd at 22 mlynedd.
Fe ymunodd Stephen a'r fyddin ym mis Medi ac mae'n honni iddo
fwynhau'r un wythnos ar ddeg 0 hyfforddiant caled, er iddo orfod codi am
bedwar y bore yn ami i redeg hyd at wyth milltir gyda phac deugain pwys
ar el getn. Fe fethodd pedwar ar ddeg o'r rhai a gychwynodd ar y cwrs a'i
gwblhau.
Ymuno a'r fyddin oedd ei nod byth ers iddo gael ei dderbyn yn aelod o'r
cadets yn Llanberis yn 12 oed. Yno fe ddysgodd sut i drin gynau a chael
rhyw syniad 0 fywyd milwrol ar ymarferiadau pen wythnos. Yna daeth yn
aelod o'r TA yng Nghaernarfon a chael bias go iawn ar fod yn soldiwr.
Mae Stephen yn argyhoeddiedig 0 fanteision bywyd yn yr armi, a byddai'n
argymell yn gryf y dylai'r ieuenctid sy'n gwastraffu eu bywyd yn y ciw dol
ymuno ag ef.
LJongyfarchiadau oddi wrth Mam, Dad a'r teulu.
gyda Mair Huws, Glasgoed, yn
cyfeilio iddynt.
- i Linda a Bryn, Waunfawr, ar
enedigaeth merch tach, Anest Bryn,
'chwaer i lIid ao wyres i Merfyn
Owen, Ffordd Glanmoelyn.
Diolch: Dymuna Ceridwen Williams,
25 Hafan Elan, ddiolch yn gynnes i'w
theulu, cymdogion a ffrindiau am y
lIu cardiau, anrhegion, arian a'r
blodau a dderbyniodd ar achlysur
dathlu ei phen-blwydd yn 80 oed.
Diolch yn fawr.

PLAID CYMRU

FFAIR
NADOLIG
yn YSGOL GYNRADD

LLANRUG
nos Fercher, 6 Rhagfyr
am 6.30 o'r gloch
I agor: Mrs Angela Roberts
8ydd Sion Corn yno hefyd,
a stondinau, rafflau, etc
Mynediad:
Oedolion 40c (plant 20c)

CYNGOR HENOED GWYNEDD
Cyngerdd
SEINIAU'R NADOLIG
Nos lau, Rhagfyr 14

~

Plant yr YsgoJ Gynradd a tu'n Ilwyddianus

rhai 0 swyddogion

Mae Laura Elaine Evans, 7 Llain Gro,
Uanrug wedi cael ffrind newydd ers
iddi anfon anrheg trwy Ymgyrch
Plentyn
y Nadolig
y lIynedd.
Derbyniodd
atebiad
oddi wrth
Manne, merch fach 6 oed 0 Croatia,
ac mae Laura wedi bod yn lIythyru
a hi ers hynny. Cafodd Laura 3
lIythyr
oddi wrth
Marina,
yn
cynnwys sanau yr oedd Marina wedl
eu gwau yn anrheg pen-blwydd iddi.
Mae Laura eisoes wedi anfon cerdyn
Nadolig a bocs 0 sebon yn anrheg
Nadolig at Marina, ac mae'n edrych
ymlaen at dderbyn y lIythyr nesaf 0
Croatia.

yng Nghapel Brynrefail
am 7.30 pm yng nghwmni
Cantorion Elidir
(Arweinydd: Robin Jones)
C6r Y S901 Gynradd Bethel
(Arweinydd:
lown Prys Robens Williams)
Unawdydd: Lois Wyn Hughes
Cyfellyddlon: Lowrl P. R. Williams
8 D. Wyn Williams
Tocyn Mynediad: £2
Am ragor 0 fanyllon am docynnau,
ffonlwch Robin Jones
01286677711 (swyddfa)
01248 670140 Ig8rtref)
Yr efw at Gyngor Henoed Gwynedd
Irhif elusen: 507239)
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WAUNFAWR
Mrs Nan Roberts,

Pantafon,

Camera yng ngofal Heulwen
Enillwyr y Clwb 300 am tis Hydref:
£40: Mr Bryn Griffith, Gorffwysfa;
£25: Mrs Elna Jones, Bryn Meurig;
£10: Mr J. H. Edwards, Anneddle.
llongyfarchiadau
Dathlu Priodas Arian: Llongyfarchiadau i Anwen a Richard, Lliton, ar
ddathlu eu Priodas Arian; ac i Pat a
Bernard Parry, 1 Bryn Golau,
hwythau hefyd yn dathlu eu Priodas

Anan.
Genedigaethau: Yn ystod y mis
bendithiwyd
pedwar teulu yn y
pentref
rhodd 0 blentyn bach
newydd.
Ganwyd Anest Bryn i Bryn a Linda
Griffith, Perthi; chwaer fach i lIid a'r
bedwaredd wyres fach i Mrs Beti
Griffith, Gorffwysfa.
Daeth merch tach i aelwyd
Michael a Delyth Jones, Tan-v-coed,
Stad Bodhytryd, rwy'n siwr tad
Eigan, Deion a Rhydian yn falch iawn
o'u chwaer fach, Lois Angharad, a
bod lona a Thomas Hughie Williams,
Llwydiarth, wedi gwirioni dod yn
nain a thaid unwaith eto.
Ganed mab bychan, Andrew, i
Kenneth a Susan Leathley Jones,
Cefn-y-waun; wyr bach cyntaf i Mrs
Eirlys Jones, Tegfryn.
Ganed mab bychan i Sioned a
John Glyn, Garmon, Stad T9 Hen,
Cynan Glyn, a bydd Rheion, Arawn
ac Elidir wedi gwirioni a'u brawd
bach newydd.
Ltonqvtarchiadau ;' r teuluoedd a
chroeso mawr i'r rhai bychan.
Bedydd: Fore Sui, Tachwedd 12,
yng Nghapel Bethel, gyda'r Parchg
S. O. Hughes yn gweinyddu,
bedyddiwyd Jammie, mab bychan
Jason
a Wendy
Anderson,
Caernarfon.
Gwellhad buan: Dymunwn well had
buan i Mr Morris Lewis, T9 Newydd;
Mrs J. Parry, Clydfan; ac i Mrs Eirlys
Jones, Tegfryn, sy'n gwella wedi
derbyn lIawdriniaeth. Anfonwn ein
cofion at amryw sy' n wael ac yn
gaeth I'W cartrefi yn y pentref.
Cydymdeimlo; Cydymdeimlwn
Mrs
Geraldine Jones, Drws y Nant, 11
Tref Eilian, yn ei phrofedigaeth 0 golli
ei mham a oedd yn byw yng
nghyftiniau Llundain.
Merched y Wawr: Buom yn ymweld
a Stiwdio Barcud ar nos lau, 26
Hydref. Croesawyd yr aelodau gan
Cadi Jones, lIywydd y noson. Dros
baned yn y ffreutur disgrifiodd Mr
Tom Tomos sut roedd y cwmni wedi

a

a

Waunfawr

Huws, Argoed

(650556)

ei ffurtio gan son am ei ddatblygiad
dros y blynyddoedd. Cawsom ein
tywys ganddo ar hyd y coridorau diben-draw i'r ystafelloedd a oedd yn
lIawn o'r offer mwyaf modern yn y
byd ffilmio.
Diolchodd Heulwen
Huws i Tom am ymweliad diddorol
(ac am gael cip ar ben nod 0
'Pengelli').
Bydd y gangan yn dathlu'r Nadolig
gyda chinio yn y Bristro, Llanberis.
nos Fercher, 6 Rhagfyr. Bydd y bws
yn cychwyn am 7.15 p.m. o'r Hen
Bost gan godl aelodau tra'n gwneud
ei ffordd trwy'r pentref.
Clwb
PAI-droed
Waunfawr:
Dymuna'r pwyllgor ddiolch i bawb a
gyfrannodd i wneud noson lansio'r
Clwb
mor
IIwyddiannus.
Cofrestrwyd 49 0 blant ar y noson,
a Ilwyddwyd i godi £85. Diolch 0
galon hefyd
i'r unigolion
a'r
busnesau byehain Ileal am eu
rhoddion hael, boed arian neu'n
nwyddau
mae popeth
yn
gymorth.
Mae'r ymarferlon wedi dechrau a
ddifri, dyma'r manvlion:
nos Lun 6-7: plant oed cynradd
nos Lun 7-8: oedran uwehradd.
Weithiau ni fydd yn bosib i gynnal
hyfforddiant ar nos Lun a'r drefn
wedyn fydd:
Sadwrn 2.30-3.30: cynradd
Sadwrn 3.30-4.30: uwchradd
Cofiwch bod croeso i enethod, yn
ogystal hogiau, ac mae angen mwy
o bobl i gynorthwyo
gyda'r
hyfforddiant
ac fel aelodau o'r
pwyllgor. Cynhelir y pwyllgorau ar y
nos Fawrth eyntaf 0 bob mis am
6.15 p.m. yn Y Ganolfan.
Y
Cadeirydd
yw Jeff Daniel; Isgadeirydd: Brian Parry; Ysgrifennydd: Jina Gwyrfai; Trysorydd: Meic
Jones. Os y medrweh gynnig awr
o'ch amser i'n helpu cysylltwch ag
unrhyw un ohonom - cewch groeso
a hwvl. Diolch am bob cefnogaeth.
Byddwn yn chwilio am gAmau
cyfeiJlgar gyda thimau 0 fro' r Eco cyn
hir. Beth am gysylltu A Jeff (650485)
neu Jina (650578).

a

V Gymdeithas lenyddol: Nos lun,
20fed 0 Dachwedd, eafwyd hanes
'Marconi' gan Mr Alwyn Evans,
Caernarfon. Roedel yr hanes yn
addysgiadol a diddorol iawn. Y
lIywydd oedd Mr O. T. Jones, a
diolchwyd i Mr Evans gan Mr Sion
Rhys Jones.

Gwasanaeth Trylwyr
gan y bobl
NOL
Gwasanaeth Personol Cyfeillgar i CHWI
Y Gwasanaeth Technegol Gorau
i'ch CAR. Cystal Ii
Gwasanaeth Prif Ddeliwr
Felly, pa gar bynnag ydych
MOT
CHWI yn ei yrru,
,-----,
o Audi i Zastava

Rhai 0 blant y pentref yn ddigon i god; dychryn ar bawb ar noson Calan
Gaeaf.
Bydd y cyfarfod nesaf nos Lun, 11
Rhagfyr, pan fydd Dafydd Iwan,
Meira Turner,
Alun Mabon a
Humphrey Jones yn ein diddanu.
Wedi Gwella: Rydym yn falch 0
ddeall fod Wenna Lyn, 5 Ael-y-bryn,
wedi gwella ar 01 iddi orfod treulio
cyfnod
yn yr ysbyty yn dilyn
damwain yn ddiweddar.
Clwb leuenctid Waunfawr: Llongyfarchiadau i dim Clwb leuenctid ar
eu Ilwyddiant yn Krypton Factor
1995 yn Crughywel yn ddiweddar.
Daeth y tim B yn ail yn y
gystadleuaeth
gyda tim A yn
bedwerydd.
Ond ar gyfanswm
amser y ddau dim o'r Waunfawr
oedd yn fuddugol.
V Cyngor Cymuned: Mewn eyfarfod
o'r Cyngor mis Tachwedd trafodwyd
y materion canlynol:
Mae'r Cyngor yn ystyried caeI
mwy 0 lochesau bysiau yn y pentref.
Adroddwyd bod nifer 0 goed sy'n
rhwystro golau Iarnpau'r stryd. Bydd
y
Cyngor
yn
cysylltu
a'r
perehnogion. Rhoddwyd cefnogaeth
i gais cynllunio oddi wrth Cefn Waun
yn ddiamod. Atgoffwyd yr aelodau
am y cyfarfod
cyhoeddus
nos
Wener, 24 Tachwedd,
i drafod
Rheilffordd
Eryri.
Rhoddwyd

Mae tystysgrffau arholladau TGAU a
LEFEl A ar gael yn ystod orlau'r
ysgol i gyn-ddisgyblion Vsgol Syr
Hugh Owen, Caernarfon.

PLAID CYMRU

ANTUR WAUNFAWR

FFAIR NADOLIG

Noson Mins Peis
a Pwnsh

yn Y GANOLFAN
nos Wener 8 Rhagfyr
am 7 or gloch
I

gyda Sian Corn yn galw
Mynediad: Oedolion
(Plant 20c)

YN SlOP BRYN PISTYLL
nos Fercher, 13 Rhagfyr
rhwng 7 a 9 o'r gloch

50e
CROESO CYNNES I SAWS

SlOP GREFFTAU
A CHAFFI ANTUR

WAUNFAWR
Basgedi Blodau Sych * Siwtni
Jams * Briwgig * Siampw,

*

Clustogau
Ewyn 8addon
Olewon Aromatherapi
Teganau Meddal * Mobiles Pren
Ar agor LLUN
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cefnogaeth ariannol i: Ysgol Feithrin
Waunfawr £150; Gwyl Cerdd Dant
1996 £ 100; Eisteddfod Genedlaethol
yr Urdd £50; Cronfa
Haematoleg a Chancr Gwynedd
£320;
Cymdeithas
Lenyddol
Waunfawr £60. Bydd y Cyngor yn
ystyried ceisiadau ariannol ym mis
Mawrth a mis Hydref yn unig 0 hyn
ymlaen
a bydd yn ofynnol
i
ymgeiswyr
gyflwyno
mantolen
ariannol y flwyddyn cvnt gyda/u
ceisiadau. Ceir dilyniant i'r cwynion
am y lIaid air lIaea ar yr A4085 ger
cylchfan Caeathro ar 01 i gwmni A.
Hak Cyf, fod yn gosod pibellau nwy.
Cafwyd cwynion am or-yrru heibio
001 Erddi ac fe adroddwyd wrth yr
Heddlu. Bydd gwelliant I fynedfa ae
arwydd mynedfa Caeathro Bach, ac
mae'r 9wli yng ngheg IOn Caeathro
Bach wedi'i drwsio. Ceir mynegbost
i Resdai Brynteg yn y dyfodol agos.
Torrwyd y drysni rhwng Tremallt a
Llwyn Celyn a rhoddir sylw i'r gordyfiant tua Bryn y Gof yn y dyfodol
agos.

GWENER 9 a.m. - 4 p.m.

CROESAIR RHAGFYR
4

DEINIOI.EN: Ffair Nadolig Plaid Cymru, Ysgol Gwaun
Gynfi am 7 o'r gloch
5. Mawrth PENISARWAUN: Yr Urdd.
BETHEL: Noson Goffi yn Festri Cysegr - sleidiau am
Bosnia.
LLANBERIS: Jerusalem - Cyfarfod o'r Gyfeillach. 2 o'r
gloch.
LLANBERIS: Y Gymdeithas Lenyddol. Festri Capel Coch
am 7 o'r gloch.
6. Mercher LLANRUG: Plaid Cymru. Ffair Nadolig yn yr ysgo1
gynradd.
BETIlEL: Urdd. Parti Nadolig a Disco am 5.30 yn Y
7.lau
Neuadd.
8. Gwener PENISARWAUN: Ffair Nadolig er budd yr ysgol.
DEINIOI.EN: Neuadd Ysgol Gwaun Gynfi. Ffair Lyfrau
rhwng 6 - 8 o'r gloch.
BETHEL: Cyngerdd N adolig yn yr ysgol.
11. Llun
WAUNFAWR: Y Gymdeithas. Noson 0 adloniant.
DEINIOLEN: Merched y Wawr. Noson 0 ganu carol au yn
neuadd yr ysgol gyda'r Band.
12. Mawrth BETHEL: Cyngerdd N adolig yn yr ysgol.
BE'I'HEI,: Ffennwyr lfainc. Gyrfa Chwist yn y Neuadd
Goffa.
13. Mercher WAUNFAWR: Noson yn yr Antur rhwng 7 a 9 o'r gloch.
DINORWIG: Canu carol au yn y Ganolfan am 7 o'r gloch.
14. lau
PENISARWAUN: Pasiant Nadolig am 1.30 a 6.30 yn y
Ganolfan.
15. Gwener DEINIOI.EN: Gwasanaeth Nadolig yn Ebeneser am.2 dan
ofal plant yr ysgol.
PENISARWAUN: Gwasanaeth Nadolig Capel Bosra am
17. Sui
2 o'r gloch.
BETHEL: Cysegr. Gwasanaeth dathlu'r Nadolig am 6 o'r
gloch.
DEINIOIEN:
Gwasanaeth Nadolig am 5 o'r gloch.
DElNIOI.EN: Gwasanaeth Noswyl Nadolig am 11.30 p.m.
24. Sui
yn Egl wys Llandinorwig.
1. Gwener

10

13

16

14

23
24

AR DRAWS
1. Gellir yn hawdd ddarganfod 2 ae
8 i lawr yn hon pan ddaw'r 9 ar
draws (5)
6. Un nad yw 9 ar draws yn golygu
dim iddo. (5)
9 a 19 ar draws. Cyfarchiad amserol.
(7,5)
10. Gradd eithaf byehan. (5)
11. Saddau i ganu vnddvnt? (5)
12. Un sy'n trin y 15 ar draws. (5)
13. la, y wraeh sy'n ein gwella. (7)
15. Uestr drwg y Sais. (3)
17. Gweler y nodiadau
18. Mynd ar nages. (6)
19. Gweler 9 ar draws.
20. Yma, yn y tywyllweh, yeynhyrchir
plbonwv a physt caleh. (6)
22. Garlleg. (4)
24. Rhiant benywaidd Gwalia Wen,
medda' nhw. (3)
25. Gweler 29 ar draws
26. Un goeh a wisgir gan gyfaill y plant
yn nhvrnor y 9 ar draws. (5)
27. Mae cerddor go iawn yn Arwel
Gareth Jones. (5)
28. Mewn un o'r rhain y cafwyd y 9
ar draws cyntaf. (5)
29 a 25 ar draws. Y cyfarchiad sy'n
dilyn 9 a 19 ar draws. (7,5,2)
30. Un ael sydd ei angen i gyfeirio'r
saeth o'r bwa. (5)
31. Duw Ed sv'n datgan ... (5)
ILAWR
2. Gall un opera, neb y cyfarwyddyd
i ddistewi, fod yn sur neu yn felys.
(6)

3. Er fod y ferch yn swnio'n ddigon
hamddenol, un wyllt ydi hi. (6)
4. Arglwydd hen ffaslwn. (3)
5. Y rhai sy'n rhoi'r caead ar waith yr
adeiladwr. (5)
6. Gwenynen feirch. (7)
7. O'r gora, peidlo cau. (4)
8. Un o'r rhaln achosodd gur yn y pen
i'r hen Newton druan. (6)
12. Ffetanau. (5)
13. Priad-ddull? Dim o'i gymysgu. (5)
14. A'i torrl ei chanol wne merch ar 01
colli ei charfad? Na, dim eweit. (5)
15. Y rhai sydd wedl e\J bendithl0 a'r
awen. (5)
16. Helfa bysgod yn y carehar? (5)
18. Prinder yn nheyrnasiad Siarl neu
Edward. (5)
19. Y gweithwyr. Byddin y blaid? (7)
21. Catwn 0 Ron gul. (6)
22. Un o'r un enw ag un arall' (6)

23. Trysorfeydd. (6)
25. Wynne wedi ei gorddi oherwydd
18 i lawr. (5)
26. Ceir taflen 0 blat wedi ei falu. (4)
28. Ein glOb ni. (3)

CROESAIR
MIS TACHWEDD
Cafwyd atebion cywir y mis hwn
gan Mary Davies, Waunfawr; E. E.
Jones, Rhoshirwaun; Beryl Jones,
Garndolbenmaen;
Ceinwen
Williams, Bethel; Mabel Parry,
Porthmadog; Catherine A Jones,
Rhiw; Jean Hughes-Jones, Rhiw;
Olwen Owen, Llanberis; Nansi
Davies, Rhuthun; Margaret Povey
Garndolbenmaen; Dorothy Jones,
Llanrug;
Ceridwen
Williams,
Llanrug; Dilvs A Pritchard-Jones,
Ynys ac E. W. Pritchard,
Garndol benmaen.
I

Creu cliw cryptig
i'r gair
DARLITHIO
oedd
y
dasg
ychwanegol. Nid wy'n siwr os
ydw i'n deal I y ddwy yma: 'Rhoi
lith i loeau llyn efallai.' 'Llith i ddyn
ac i'r lIoi.' Rwy'n credu mai wedi
mynd ar 61 y DA sy'n rhan o'r gair
y mae'r awduron.
Anagramau yw'r mwyafirf o'r
gweddill, ac mae rhai da iawn yn
eu plith. Goeliwch chi fod ATHRO
ILID, ARTH I DOLI, ILDIO ARTH,
LLITHRO DAI, DA LITH I R.O. a
IAITH LORD i gyd yn gwneud y
gair DARLITHIO?
Mae'r wobr felly yn mynd i'r un
sydd wedi priodi'r anagram a'r
diffiniad mwyaf clyfar. Cyfuniad
megis 'Gwylia lithro DaL cei
sgwrsio wedyn,' 0 waith Ceinwen
Williams; 'Rhoi araith mewn iaith
Lord,' gan E. E. Jones; ac ymgais
Nansl
Davies,
Y Dreflan,
'Cyflwyno arth i Doli.' Iddi hi yr a
£5 mis Tachwedd.

RHODDION
£20: Cwmni Rheilffordd y Wyddfa
£10: Gwyneth Price a'r teulu, Uys
Gwynt, Seion, Llanddeiniolen; Mr
a Mrs Gwilym Searell Jones, 6
Nant Ffynnon, Nant Peris;
£5: Mrs Jones, 1 Hafod Oleu,
Deiniolen; Eileen a Bob Roberts,
Northampton,
er cof am Mrs
Maggie Humphreys, 32 Rhydfadog
Deiniolen
gynt; Mrs Marion
Williams-Huws a'r teulu, Llanedwen,
Mon; Mrs Blodwen
Pritchard,
10 Llys Y Gwynt,
Penisarwaun; Mrs Hilda Williams
a'r teulu, 5 Rhes y Faenol,
Llanberis;
£2: Miss Elisabeth Roberts, gym
o 10 Stryd Turner, Llanberis; Mrs
Maria Pritchard, 4 Rhes y Faenol,
Llanberis; Monna D. Williams,
Elan, Bethel; Anita ac Andy,
Deiniolen.

...

GWYL GERDD DANT
CAERNARFON
A'R CYLCH 1996
APEL ARDAL LLANBERIS
Noson Carolau
Eitemau gan
Lleisiau Llivvedd
Cor Meibion
Oyffryn Peris
Plant Capel Coch
Nos lau, 7 Rhagfyr 1995
am 7.30 p.m.
yn Festri Capel Coch
Arweinydd y gAn: Arwel Jones
Organydd: Gareth Jones
Paned a mins peis al gael
Croeso cynnes I bawb

Parhad 0 dudalen 23
G.R.,' Do, roedd prydferthwch y
dyffryn yn gwneud i'r awen lifo fel

ffrwd.
Rhys: Oes gynnoch. chi syniad sawl

cerdd ydych chi uiedi'i ysgrifennu?
G. R.: (y'tl wen 0 glust i glust) Dim
syniad - rhai cannoedd mae'n S1'W1'.
Pan oedd yr awen yn corddi doedd
dim amdani ond rhoi'r meddyliau i
lawr ar bapur.
Rhys: Fuoch chi 'rioed ymhell iaum.

o 'ch milltir sguuir . . .
G.R.: (ar ei draws) y1l edrychyn syn)
... Gwared fi, dwi wedi teithio mwy
nag wyt ti'n feddwl, Rhys bach.
Roedd Myfanwy a finne'n teithio i'r
Genedlaethol bob mis Awsr, mi
aethom ni hefo Cynwil Williams i
Awstria ac Oberammagau ac yna,
wedii Myfanwy farw, mi es i wlad
Israel hefo Cynwil. Un 0 binaclau
mawr fy mywyd i oedd cael ymweld
a gwlad yr Iesu.
Rhys: (yn. edrych ar ei taats) Rargian
[asor, Gwilym It drychwch be di'r
gloch. Rhaid inn ei guiadnu net-tbydd
Mam o'i cha'. Ond, mae'n braf cael
dod yma a'71sgwrs a rhoi'r byd yn ei le.
G. R.: A ti'n gwybod be'? Rydan ni
heb son am wleidyddiaeth . . .
Cyrnru ... yr iaith ... tro nesa', ie?
Rhys: Ie, siwr . . . ew) Gwilym R)
'dach chi'n ddyn rnawr
.
G.R.: Taw da chdi
paid
gwamalu.
Rhys: Mwynhewch y parti pen-blwydd
heno . . . ae efallai )1 ceweh chi rhyw
chwisgi bach . . . neu ddau . . . i

a

ddalhlu!
G. R.: (gyda gwen gellweirus ar ei
wyneb rhychiog a'i lygaid yn Dawn
direidi plenr.yn) Gawn ni weld . . .
gawn ni weld ... hwyl ... a diolch
iti am alw.
Rhys: Hwyl!
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RYGBI YN LLEOL

Andrew,

Huw, Myfyr a Richard.

Soniais mewn erthygl yn ddlweddar
am y cysylltiad swyddogol rhwng
Clwb Rygbi Caernarfon ac Ysgol
Brynrefail. Y bwriad yw ymledu
dylanwad
y Clwb i'r pentrefi
cyfagos. Y mae un cysylltiad yn
barod, sef fod pedwar 0 gynddisgyblion yr ysgol yn chwarae yn
rheolaidd yn nhim cyntaf y Cofis. Yn
ddiddorol mae'r pedwar yn hogia
Bethel. Yn y rheng flaen mae Myfyr
'Glan Gors' Jones a Huw 'Cefn
Gwyn' Williams yn chwarae - y naill
yn brop-pen-rhydd a'r lIall yn bachu.
Mae'n slwr mal'r rheng flaen yw'r lie
deltrydol i hoqia'r ffermydd. Yn cloi
y sgrym mae Richard Evans yn y
safle bwysig 0 rhif 8. Ar yr asgell dde
mae'r pengoch Andrew Hughes yn
chwarae. Yn ddiddorol mae Myfyr ac

Andrew yn gyn-chwaraewyr
peldroed yng Nghynghrair Sain. Y mae
tipyn 0 gyn-b~ldroedwyr wedi troi at
y bel hirgron. Hwn yw ail dymor y
Cofis yn strwythur y cynghreiriau
cenedlaethol, ar hyn 0 bryd yn Adran
8 (Dwyrain). Mae 10 tim yn y
gynghrair ond dim ond Bae Colwyn
o'r gogledd. Mae 8 taith i'r De yn
wynebu'r bechgyn yn ystod y tymor.
Mae'r gem i ffwrdd yn ddiwrnod hir
gan gychwyn tua 8 y bore 0' r Maes
gan ddychwelyd yn hwyr y nos. Yn
ffodus mae'r noddwyr Heineken ac
Undeb Rygbi Cymru yn rhoi arian
sylweddol i dalu costau teithio i'r
gemau ffwrdd. Y mae teithio yn
broblem
ac fel mae'n hysbys
gwantan iawn yw perfformiadau'r
bechgyn oddl cartref. Mae' n anodd

i'r bechgyn priod deithio ac, yn
anffodus, yno mae'r profiad. Mae'r
perfformiadau
gartref yn lIawer
gwell, a chollwyd nifer 0 gemau 0
ychydig iawn 0 bwyntiau. Barn y
chwaraewyr
yw fod traddodiad,
eefndir a thyfiant bechgyn y De yn
holl elfennau'r gem yn gaffaeliad
mawr. Y gorau y gall y Clwb wneud
ar hyn 0 bryd yw sefydlu'r IIwyfan
y gellir
adeiladu
arno yn y
blynyddoedd i ddod. Rhedir timau 0
lefel y rygbi mini (dan 9, 1 1) yna tim
dan 15, dan 19, trl tim hyn, ae yna'r
Gogs (y tim dros 35). Y tim yma yw'r
un mwyaf anturus ac maent yn
cystadlu'n gyson yng Ngyl Rhyngwladol y rhai dros 35. Y maent
newydd
ddychwelyd
0 Seland
Newydd.
Mae cystadleuaeth
ymysg y
pedwar am y prlf sgoriwr. Ar hyn 0
bryd Richard sy ar y blaen gyda dau
gais, a Myfyr gydag un cais.
Oddi wrth y gynghrair mae'r tim
yn lIygadu Cwpan Gogledd Cymru.
Wedi chwalu Dinbych yn y rownd
ddiwethaf mae cryn edrych ymlaen
i'r gem nesaf yn erbyn yr hen elynion
ym Mhwllheli.
A minnau'n meddwl fod y lIith ar
ben dyma lais dros ty ysgwydd,
'Paid ag anghofio Mansel.' Ie, mae
pumed aelod o'r Clwb 0 Fethel, set
Mansel Williams. Am sawl tymor bu
Mansel yn chwarae
fel blaen
asgellwr ac yn dal i chwarae i'r tim
y beehgyn 'hyn'. 0 feddwl mae ei
steil gwallt presennol yn atgoffa
rhywun 0 Terry Cobner!
Un sy wedi byw ym Methel ers
tipyn 0 flwynyddoedd
yw leuan
Jones, sydd yn un 0 hoe lion wyth y
Clwb. Mae hefyd swydd allweddol
fel pennaeth ymarfer corff yn Ysgol
Syr Huw, ac yn cynnal y cysylltiad
rhwng yr ysgol a thim y dref.
Yn amlwg mae rygbi yn cydio yn
y pentrefi cyfagos ac mae croeso i
unrhyw
un sydd a diddordeb
fvnvchu y nosweithiau ymarfer ar y
Morfa ar nos Lun a nos Fercher am
7 o'r gloch.

a

D YN HERIO'R DREF

BOISY
Bu
cryn
ann iddigrwydd
yn
ddiweddar pan wrthododd cwmn'iau
teledu Cymreig ddangos y gem beldroed ryngwladol
yn Albania.
Cafwyd lIawer 0 esgusodion a
sarhaus yn wir oedd yr un a
gymharodd y gem i un 'gyfeillgar',
oherwydd 'dibwysedd' y gem yng
nghyswllt pencamperiaeth Ewrop.
Mae cryn berygl mewn dilyn dadl o'r
fath i'r eithaf. Beth fuasai'r ymateb
tybed
pe byddai
rhywun
yn
penderfynu nad yw gemau tim rygbi
Cymru yn teilyngu y fath drafod a
chyhoeddusrwydd?
Yr un ddadl oesol a ddeilliodd o'r
penderfyniad hwn oedd gofyn ' pa un
yw g~m genedlaethol Cymru?' Ai'r
bel gron
neu'r
hirgron?
Yn
ddiamheuol mae mwy yn chwarae,
ac yn dilyn y bel gron. Ond pitw yw'r
niferoedd o'u cymharu physgotwyr
os yw'r ystadegau cyfredol yn
gywir. Beth yw prif gem ardal bro'r
Eco? 0 ran sylw a thrafodaeth peldroed mae'n sicr. ond beth am y nifer
sy'n chwarae'r
gem? Byddai'n
ddiddorol cael gwybod.
Un gamp sy'n IIwyddiannus yn
lIeol ar hvn 0 bryd yw dartiau. Mae
mwyafrif 0 dafarnau a chlybiau'r fro
yn cynnal timau gyda rhai gyda dau
dim a thim merched. Mae hynny yn
cryn dipyn 0 chwaraewyr. Mae dwy
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TIm Clwb y LIen Brydeinig, Llanberis, sydd ar rediad crvt tuag at
frig y drydedd adran.
Mae tair adran r'r gynghrair ac ar
gystadleuaeth
yn cydredeg yng
Nghynghrair Caernarfon a'r Cylch yr '0 gwmpas y bwrdd' traddodiadol,
a'r 601 a chwaraeir mewn parau. Y
gyntaf yw'r brif gystadleuaeth er mai
y 501 yw'r gem a chwaraeir gan y
meistri ar y teledu, a'r floedd 'one
hundred and eigh ty' .
A ninnau ar d rothwy' r Nadolig
rydym yn agosau at hanner ffordd
drwy'r tymor ac mae'r tirnau felly
rhyw Iygedyn bach 0 obaith am ryw
dlws ar ddiwedd y tymor.
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hyn 0 bryd mae timau'r ardal yn
uchel iawn ym mhob un ohonynt.
Ceffylau blaen yr adran gyntaf yw'r
Bull, Oeiniolen ac maent yn dim cryf
iawn ac wedi agor bwlch ar frig yr
adran. 0 Lanberis y daw cetfylau
blaen yr ail adran gyda thim y Padarn
Lake ar y brig, ae yn dynn ar eu
sodlau yn y trydydd safle mae
Penbont, Llanrug. Mae tipyn 0
frwydro yn adran 3 - adran gref
eleni yn 01 y gwybodusion. Oyma'r

MAE HELP
WRTH LAW

Nia Wyn Hughes.
Mae achub yn elfen bwysig iawn yng
nghamp Nia Wyn Hughes, 13 oed
o Lainffynnon, Uanrug. Ers yn ifanc
iawn bu gan Nia ddiddordeb mewn
nofio, a sylwodd llawer bod ganddi
dechneg naturio! yn ei stroc. Rhyw
chwe rnis yn 61 cafodd Nia
wahoddiad gan Gareth Roberts 0
Lanrug i ymuno Chlwb Nofio ae
Achub
Bywyd,
Llangefni.
Derbyniodd Nia'r gwahoddiad ae yn
sydyn iawn sylweddolodd ei bod yn
ymateb yo rhyfeddol i arncanion y
CIwb. Mae'r gamp hon yn gofyn am
gryn aberth. Ar foreau Sadwm rnae'r
ymarfer hanfodol, a hynny 0 8 hyd
10 o'r gloch y bore ym Mhwll Nofio
Uangefni. Mae tair prif elfen i'r
ymarfer - cyrraedd y sawl sydd
mewn trybini; heu hebrwng o'r dWr;
cynnig Cymorth Cyntaf ar y Ian.
Rhaid perffeithio pob techneg. Rhaid
yrnarfer gyda rhaff, pel, pren unrhyw beth fyddai wrth law i
gyrraedd y sawl mewn trybini.
Yn fuan iawn enilLodd Nia ei I!e
yn nhim y Clwb. Er mor ifanc daeth
yn aelod blaenllaw o'r tim dan 18
oed. Mewn parau mae'r aelodau yn
cystadlu, a phartner rheolaidd Nia
yw Nia Albiston 0 Langefni.
Daeth uchafbwynt gyrfa y ddwy
Nia ychydig wythnosau yn 61 gan
iddynt, ym Mhwll Nofio Amlwch,
gipio y ddwy beneampwriaeth
Achub Bywyd Cymru, dan 18 oed.
Roedd 10 par 0 wahanol dimau
ledled Cymru yn cystadlu. Cafwyd
eanmoliaeth gan y beimiaid am
berfformiad y ddwy, ae yo enwedig
stroc nofio gryfNia, a oedd yn elfen
bwysig o'r perfformiad.
Llongyfarchiadau
Nia a phob
dymuniad da i'r dyfodol. Beth fydd
nesaf - 'Baywatch'?
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unig adran ble mae'r Cofis ar y blaen.
Yn dynn ar eu sodlau hwy mae'r
Bedol, Bethel yn ail; a'r Gors Bach yn
drydydd. Gem gyfartal a gafwyd
rhyngddynt yn gem gynta'r tymor ae
mae cryn edrych ymlaen at y gem yn
y Gors Bach ddeehrau mis lonawr.
Gall hyn fod yn gem bwysig. Mae'r
ddau dim yma wedi gwneud yn dda
yn y cwpanau hefyd gyda thim y
Bedol eisoes wedi curo dau dim o'r
adran gyntaf.

Digwyddiadau'r
Nadolig

rhowch wybod
i'r Eco
(01248) 670115

