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Golygyddion
Newydd yr
ECO

Gan gychwyn i'r rhifyn n~af
bydd GoIY8yddion ncwydd yn
syfrit61 ~M yr Hco. C!1fwyd
ymateb calonogol i'r apcl
ddiweddar am wirfoddolwyr 1
ymgyrnryd a'r gulygu ~c fe
Iydd y tim newydd yn
cychwyn ar eu Lasg gyda
rhifvn l\1edi .•
Bu'r Parch John Pritchard !:l
minnau )'n cyflawni'r gwaith
ers bron i ddcg mlyncdd
bcllach, a buom yn gyfrifol am
lywio dros gant 0 rifynnau o'r
papur drwy'r wa~g. Bu'r dasg
yn un hynod 0 bleserus, ond
roedd bellach yn amser i griw
newydd, ieuengach gymryd
drosodd ac rydym yn falch
lawn 0 groesawu'r tim newvdd
ar ran yr Eco, ac yn dyrnuno'n
dda iduYIIL yn cu gwaith.

IW'AN ROBERTS

Bwriad Antur Waunfawr yn
ystod y £lwyddyn nesaf fydd
ehangu'r adran ailgylchu drwy
agor canolfan ailgylchu fwy ar
Stad Cibyn mewn adeilad
ucwydu pwrpaeot il '~wYfllu' i:1
fydd yn ymestyn y
[!W~:md~LhdU~ydd:IT {!~el.

Am ragor 0 fanylion ffoniwch
jcn nowtanus ucu nuw DdVl(~
at (012R6) 650721.

mwyach, ac yna eu trin neu eu
trwsio fel bo'r angen, cyn eu
gwertbu gm oris rhesynmol.

Dengys y ffigurau felly fod
ailgylchu cymunedol yng
Ngwynedd yn mynd 0 nerth i
nerth, sy'n cyd-fynd a
chynlluniau'r llywodraeth i
gynyddu'r canran 0 wastraff
sy'n cael ei ailgylchu drwy
Brydain. Serch hynny, bydd
ang~n cynnydd rhcolaidd yn y
gwaith ailgylchu dros y
blynyddoedd nesaf i gyfarfod
targedau uchelgeisiol fydd yn
ein hwynebu yng Nghyrnru yn
2003/04 a 2006/7.

Dylan Roberts, Huw Morris a j1J.arkRoberts 0 Antur Waunfawr-
Ailgylchu yn didoli papur swyddfa ar gyfer ei atlgylchu.

Bu cynnydd sylweddol mewn allgylchu cymunedol yo
ystod y flwyddyn ddiwethaf. Yn 61 ffigurau sydd newydd eu
cyhoeddi gan Antur Waunfawr roedd y cyfanswm pwysau a
ailgyichwyd ganddynt yn ystod y flwyddyn ariannol2001/02
yn 77S,810kg - cynnydd 0 14% o'i gymharu a'r flwyddyn
ariannol gynt.

Mae Antur Waunfawr -
Augytcnu, mewn partneriaetn
gyda Cnyngor Gwynedd a
chyda cefnogaeth y Gronfa
Cymunedol (Loteri), yn
gwasanaethu 21 safle ailgylchu
cvmunedol yn ardal Arfon ar
ran Cyngor Gwynedd i gasglu
papurau newydd, gwydrau a
chaniau. Mae Anrur Wal1nfawr
hefyd yn casglu ac ailgylchu
papurau swy<.l<.l fa) cetris
llungopiwyr a dodrefn.

Bu'r cynnydd amlycaf mewn
ailgylchu gwydr, dodrefn a
phapur, gyda'r pwysau gwydr yn
cadi 29% i 102J280kSj a'r
pwysau papur 3 safodd ei
ailtzy1chu yn codi bron 9% i
446,480kg. Gwelwyd y cynnydd
mwyaf mewn ailgylchu dodrefn
wrth i'r niter a nilgylchwyd
ddyblu i 1700 cltcm 0 ddodrcfn
y llynedd. Mae Antur Waunfawr
wrrn 11l0r :i[Orfl d :iiup
Ddodrefn yn Cibyn, Caernarfon
nc II1tlCI)l yn Ltl;)~lu uodrcm nan
vdi trieolion vr ardal eu han~en
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• Hall docynnau'r Loterl
Genedlaethol

• Cyflenwyr bWVd
anifeiliaid - 'bulk' a
rhydd - y rhataf yn Ileol!

• NWVdddU grosar,
alcohol. cardiau MANWtB

• 'Paypoint· ar gyfer talu
bob math 0 filiau

,. "

LLYSIAU, F,.RWYTHAU, BWVDYDD
AC ANGHENION ANIFEILIAID ANWES

GARTH MAELOG
51 Stryt1 t-awr, Llanberi!

Ffon: 870840

Peidiwch gori ar stori.
Anfonwch hi i'r ECO

SlOP Y PENTREF
WAUNFAWR
Ffon: 650589

Brian a Rita
Henderson

iwybodaeth imi i'r cyfeiriadl
uchod neu trwy gyfrwng e-bost.

Taer erfyniaf am unrhyw
ddeunydd boed yn un argo

I
bach neu'n lu 0 atgofion melys.
Diolch 0 galon
IYn gywir a diffuant iawn
!Delyth Vaughan
Le-bost: weu801(gJbangor.ac.uk J

Byddaf yn hynod ddiolchgar
os oes gan unrhyw un ohonoch
luniau, tapiau, fideo neu gopiau
o'r caneuon cynnar yr arferwyd
eu canu yn y gwersyllodd,
atgofion lu am eich profiadau
yn y Gwersylloedd neu
Eisteddfodau cynnar / diweddar
- unrhyw ddeunydd a fyddai 0
fudd imi ysgrifennu fy
nhraethawd hir.

Os byddai rhai ohonoch yn
fodlon fy nghynorthwyo trwy
gyfweliad anffurfiol, byddwn yn
hynod ddiolchgar petaech yn
ymateb.

Cewch ddanfon unrhyw

Annwyl Ddarllenwyr,
Rwy'n fyfyriwr ym Mhrifysgol
Cymru, Bangor ac yn casglu
deunydd ar gyfer fy nhraethawd
tur yn y flwyddyn academaidd
nesaf. Pwnc fy nhraethawd yw
'Cyfraniad Mudiad Urdd
Gobaith Cymru i Gerddoriaeth
Cymru' gan ganolbwymio'n
benodol ar yr Eisteddfod a'r
GwersyIloedd yn ogystal a
gweitbgareddau cerddorol eraill
oddi mewn y mudiad megis
[ambori ac ati.

YBryn
Pandy Tudur

Abergele

-

AnnwyllJdarllenwyr
Bedyddwyr Cymraeg o'r
Wyddfa ym Montreal

Yn YSIod vmwettsd diw~ddi\r a
dinas Montreal roedd yn
syndod mawr 1 mi ddarganfod
rod SQflJilf ar y rhwvdwatth
iJnctro' o'r cnw SrwwdOIL.

Felly, roedd rhald ymweld a'r
ardall Nid yn unig gorsaf and
W!lrd nr 8ynsor y ddiaas ac CD)V
srual. H~fyd cerr '~ln()wdalt
5"BotJ} neu erbyn heddiw 'Rue
SMWdon1• Yr eglwys agosaf yw
eglwys y Prcsbytcriaid hcfn'i
gwreiddiau yn vr Alban. Ond, ar
gorncl strydoedd Isobella 9C

E"sI~liffe) saif 'Eglise Snouxion
Bapeis~ Cl~urc/£' - scfydliad
dwyieithog]

Y dy darllcawyr Eco'r
Wyddfg yn swybod t~l"Jd]"dyr
enWf A ()~S tculuocdd
Bedyddwyr Cymreis 0 ardal Yr
Wyddfii wedi setydlu yn yr ardal
ae wcdi gadael dim nnrt yr snw
ar dirwcdd y ddtnas>

Yn gywir iawn,
Clive James

IIafan
Caeathro

Ir-------

Rhifyn . Dyddiad Copi Oyddiad Plygu Ble Cysylltu a
Medl Awst 19 Awst 29 Dinorw'g Miss Marian Jones
Hydra! Medi 16 Medi 26 Panu:mrwaun Mr~Ann EVdn:s
Tachw8tld MvdrQf 21 Wrdre( 31 L.lanOtilli:l Mr (3wllym bvan~
~h~gfyr Tachwedd18 Tachwedd 28 Caeathro Mr Clive James

DVDDIAD A LLEOLIAD PLVGU'R ECO
Trcfnydd Plygu; Mrc Shionod Criffith, P_ntafon, Wuunfawr_ (01286) 860670

z

Y AHIFYN NEGAF
DQunydd i lAw' ..

golygyddion perthnasol
fioa IsUN. AWST 19

Os gwelwch yn dda
Oaw'r rhifyn nA~afo'r wass

NOS IAU, AWST 29

FFOTOGRAI'=FWA
Gwyndaf Hugl'lo~,Glasgoed,
Llflnrug (OTllOJ)

TI!!t(;f!!NVDP HY~DY~ffJION
John Roberts. B~dw Gwynion, ~fordd
Glanttynnon, uenruc (Ol!lt)05)

TREFNVOD gWN~~LU
Jean Jones. GeS4J1y Mynydd.
Ollihiolon {Q'~SSO)

TnERFNYOO ARIANNOL
Goronwy Il\.Ishee, !;I'hinog, 1"tAton
Anos. uanruo (674839)

""~~NVJ)DQWliflTNIANTr05T
Mrs Olwen UYWGlyn, Pant Afon Bach,
Llanrug (650200)

TREFNVDD PLYGU
Shioned Griffith (650570)

GOHEBWYR PENTREFI
BETHEl-: Geraint Ehs, Cilgeran
(01248) 670726
BRYNREFAIL: Mrs Lowri Prys Roberts
Williams. Godre r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James Hafan, Bryn
Gwna (Sn438)
CEUNANT: Trystan a Sioned larsen.
Bodaton, Caunan! (S507SS)
CWM·Y·GLO: Mrs Iris Rowlands.
Glanraron (tll2275)
DEINIOLEN: W. O. Williams,
6 Rhydfadog. Deimolen (871259)
OINOAWIG: Manan Jones, Mlnallt.
7 Bro Ehdlr. Dlnorwig (970~92)
llANBERIS: Gwyneth ac EIHon Robens,
Becws Eryn (870491)
LLANRUC: Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn
(675384)
NANT PERIS: llinos Jonos, 6 Nant
Ffynnon (671620)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans. Sych~rth
(672407)
TAN· Y·COED! Miss Anwen Parry,
Ael-y-Bryn (672276)
WI\UNFArtfl: Mrs Nan Rooens, Pantafon,
WOunrAwr~G60~70}

E'OO§t: 8COrwydd1"@AOL~6m

GOlYGYDO CI..fWA~A&;ON
Richard LI. Jones. 5 Y OdOI.Bethel
(012-19) S7011&

OYDDIADUF4Y MIS

Golygyddol:
IWAN ROBERTS

LLEIFIOR. LLANRUG
Fton: (01299) S'SG49

caosuyco Pwyllgor Llywlo:
ARWtLJONES

Of\E EE)ONI. tJENISARWAUN
~fon:(01~g~)a'1274

SWYI)I:)OQION A GONEBWYfiC
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ArBraffwyd gan Wasg Gwynedd
GflJyn. CaBrnarfon

GydnaDyddlr cefnogagth
Bwrdd yr laith Gymraeg
i'r cyhoeddiad hwn.
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~walth Plymlo • Gosod Ceslnau a Bathrwms
uwalth cynnal a chaaw 0 bob matn

CysylltwchADOUG JONI;~. Q~O'" I;II=IO"',WAU"'I=AW~
FrOn: (01286) 650363 (0197) 0318996 (symudOI)

GWASANAETH ARGYfiWNG PLYMIO
24 awr y dydd - 7 diwrnod yr wythnos

gyfarfod ag aelod o'r Heddlu
llcol, a derbyniwyd llythyr oddi
WI th y Consortiwm Busnes lleol
yn nodi pryderon yngly n a thor
cylraith. Bydd y Cyngor yn
trefnu cyfarfod gyda
ehynryehiolwyr o'r Heddlu. Yn
y cyfamser, gofynnir i
drethdalwyr sydd ag unrhyw
bryderon neu broblcmau y
gcllir eu hYSlyricd yn faterion
i'w trafod gyda'r Heddlu, i
gysylJru a'r Clerc neu unrbyw
un O'T cynghorwyr lleol er
mwyn eu cyflwyno i'r Heddlu
i'w trafod.

Derbyniwyd dau gais
cynllunio, ae nid oedd
gwrthwynebiad i gili
diwygicdi~ i.1m cl5ryniad yn 1
Bryn Tcg, Llanberis nae i greu
mynedfa yo 1 Pentre Castell,
Llanberis. Penderfynwyd fod y
Cyngor yn eytuno a gorchymyn
gwarchod coed ffawydd a
cheirios yng ngerddi Gwesty
Padarn Lake, Llanberis.

Cafwyd trafodaeth drylwyr ar
gyflwr y fynwent, a bydd y
camau angenrheidiol yn cael eu
CYIIlryd iwella'r sefyllfa.

Tynnwyd sylw at gyflwr nifer
o lwybrau gan y Cynghorydd
Douglas Pritchard, a
chytunwyd i gysylltu a'r
awdurdodau perthnasol ynglyn
a Llwyhr Tyddyn Charles/
Pyllau Dwr, Llwybr Cadair
EllylllCoed Fietoria a Llwybr y
Bont Fain/Castell Dolbadarn.

Dcrbyniwyd gwybodacth gan
Gyngor Gwynedd ynglyn a
sgipiau cymunedol. Byddant
wedi eu lleoli yn Llan bcris a
Nantperis ar y 6ed 0 fis A\-vs[.
Bydd cyfarfod nesaf y Cyngor
yn cael ei gynnal yo 'Angorfa' ar
nos Iau, 18fed 0 tis Gorffennaf
am 7.00 o'r gloeh.

Cyfarfu'r Cyngor ar nos Iau, 20
Mchwfin yn (Angorfa'~ gyda'r
Cynghorydd Dei Tomos yn y
Gadair.

Cytunwyd i ofyn am gael
clirio Cae Chwarae Frondeg cyn
gwyliau'r haf, yn enwedig gan
fod tyfiant cryf 0 Ganclwm
Si!lpllneaidd ar ei gyrion.
Gosodir ffcns ar un rhan o'r
terfyn yn y~tod y mi;) nCIj"f.

Cyrunwyd i Yi5grifcnnu
unwaith yn rhagar at Awdurdod
Pare Ccndlaelhol Eryri ynglyn a
phroblcm bcicio ar lwybr yr
Wyddfa. Tynn~vyd ~ylw hefyd a[
y ffaith fod cyflwr y llwybr)

I ynghyd a llwybr Macsgwm, a
ddefnyddir gan fciewyr, me\-vn
cyflwr truenus.

Yn dilyn ymweliad sane,
dcrbyniwyd a thrafod\vyd
gdroddiRd gan Gwmni Cynefin
ar y posibilrwydd ° greu llwybr
troedlbeicio yn Nantperis.
Penderfynwyd cysylltu a'r
awdurdodau perthnasol er
m\vyn ystyried y dull gorau 0
symud ymlaen a'r prosiect.

Penderfynwyd cyfrannu tuag
at weithgor Rbwydwairh Beicio
Peris, sy'n ymgyrcbu i ymeslyn
y Ilwybrau beicio ar hyd 11awry
dyffryn.

Cafwyd gwybodaetb y bydd y
toiled au a fandaleiddwyd ger y
IMfa wedi eu trwsio. ac ar agor
eto yn fuan.

Yn dilyn pryderon ynglyn a
geifr gwyllt yn Nantpcris a
rhannau eraill o'r ardal, ac yn
dilyn llytbyrau'r Cyngor i
wahanol awdurdodau yn nodi'r
pryderon, ni dderbynjwyd
unrhyw ateb gan yr awdurdodau
rheini i nodi fod y pryderon hyd
yn oed yn cael eu cysidro.

Derbyniwyu ~ylwi.1daugan y
Cynghorydd Fred Owen ar

Cyngor Cymuned Llanberis

Y diweddar Mr Islwyn ]o,tes, Caemarfon yn cael ei gyjlwync gan y
GjmtiMithas am ennill y 'BrOWtl Rowl. '

Huw Price Hughes

yn rhad ac am ddim i bawb.
Syniad gwych os buasai hyn )'11
bosib. Yn y pen draw rnaeln
rhaid i rywun dalu ac, fel mae
nerhau ar hvn 0 brvd, mae'r clwb
yn talu i'r cyngor am yr hawl i
warchod y bysgotfs. Os yw pawb
i gael 'sgota am ddim bydd yn
rhaid i drethdalwyr Gwynedd
felly dalu i weithwyr giperio a
thorri'r glannau. Mae dywediad
mnocs, 'Nid oes y ratn bern :l
chinio am ddtrn', mae'n rhgid i
rywun yo rhywle dalu. Dyna'r
cwbwl ddywedaf ar hyn, mac
wedi cyrnryd gormod 0 amser fel
y mae.

ODd mae'n cdrych fcl bod
rhyw glwy ar dro rua'r dre 'na
wyddoch. Yn ddiweddar mae
safle Peblig wedi newid dwylo,
dyma fan ble mae'r clwb yn
prvdlesu'r 'sgota, at ochr y maes
parcio, ers blynyddosdd lawer,
nid yw'r nawliau pysgota yma
ynghlwm a'r tiro Beth mae'r
perchenogion newydd yn geisio
ei wneud, Wf[h gwrs - oes
rhywun wedi dyfalu? weI siwr
iawn - m:4e nhw'n ceisio hel
pawb oddi yno, gan ddweud 'Ni
yw perchenogion popeth ytn!l1
ffwrdd g chwi'. Job bach arall
bore Llun felly, mynd 1 blwr i I
weld y twrnll hefo llond berfa 0
bgpurau. Ar adegau fel hyn mae
polisi y clwb yn cael ei
gyfiawnhau. Drynu popetb er
rnwyn ei gael mewn dwylo lleol.
DOCL) dim dadiau wedyn.

Y rhili wwcddaraf i ddangos
diddordcb yn cin cynlluD magu
torgoch yw Y~gol Gwyddorau
Eigion Prifysgol Bangor, Mae'r
arbrawf yn symud yn ei flaen yo
arbennig 0 dda hyd yn hyn, Mae
cyfle gwych yma i sicrhau fod
bIas y torgoch lleol ar gael drwy
rai 0 dai bwyta'r ardal. Ond mae
un peth yn sicr, bydd yn rbaid
dal ein gafael yn y cynll un, fel
hyn bydd unrhyw elw yn aros yn
lieol.

Mae'n anodd ceisio cael lie i
ddweud sut mae'r dyfroedd yn
'sgota pan mae cymaint 0 bethau
~raill yn mynd ym]aen, ond
nlaetn ddyletswydd arnom fel
Cymdeithas i adael i'r fro wybod
ychydig o'r politics sydd tu 61 i
redeg Cymdeithas lwyddiann us.

Y mis yma rwy'n cynnwys un
o'r l1uniau diddorol sy'n cofnodi
digwyddiadau dros y
blynyddoedd, Yr achlysur yw y
dlweddar Mr Islwyn Jones,
Caernarfon yn cael ei gyflWYIIO
Sail y CymQeitb~~ Qm {;nnill y
(Brown Bowl', sef tlws sy'n cael
ci rhoi'n l1ynyddol i'r pysgotwr
ey'n ~i\~l yr b~lf" fwyiJf yne
nghystadleuaeth rhyngwladol y
pcdair gwlad Yn y rhcs ganol
mae Mr Huw Dulyn Williams 0

Fethel. Pwy all enwi'r gweddill,
a dweud pa £lwyddyn yw hi? Mae
'oa W'obr - toraoch Q'r dQwrl",
pilli fydd~n{ weill (yIu digon
WIln I!Wr~.

Down " fo atoch
a'i nOI wedyn

rlAni a~17.82

CASTI:LL BOWNSIO
•

Aft GYfER
POS ACHL VSUR

Tydi'n hir yn cynhesu. Dyna'r
SWyn rwyn glywed yn arnl eleni
ac, i ddweud y gwir, maen beth
sy'n gallu effeithio ar 'sgota'n
ddifrifol. Os oes un neth rwyf
wedi'i ddysgu ar hyd y
blynyddoedd - os yw'r gwynt i
fyny'r afon yna'r lIe gorau i fod
ydi yn y ty ncu yn gwneud rhyw
ychydig yn yr ardd,

Fel yr adroddais y mis
uiwctnar, arar iawn yw petnau'n
uaJ i foc.I ar y Seionr. Fel yns y
bydd hi tan ddiwedd Mehefin
(ar 61 iddi gynhcsu) pan fydd y
'sgorwrs nos yn trot allan i
chwilio am y sewin. Dyna rai od
yw'r rhain, ae ml ydw i yn un
ohonvni. Cycbwyn 11ll11npan
mae'n tywyllu a phawb arall yn
meddwl troi am y gwely, Ond
wrth gwrs dyna ywJr wefT,
zobeithio bachu bar 0 arian yn y
tvwvllwch, a hwnnw'n neidio j
bob cyfeinad. Mae sewin yn y
badell yn fwy blasus na'i gefnder
enw()cach, yr eog.

Yn anffudus nid wyfwedi c~el
eyflc yn y dyddiau diweLhaf i
gcrdded glanrl~ll pyll<lu sewin yr
;trOn sef Garnag~, lingg)},Disr9w
9 Doc[or, ond cefgi~ glwnd ffon
!lr 11 Mehefin i ddw~ud fod y
!)ewin mllwr cyntQf wedt eu
gweld yn y Gllrn!lge. Dyna
ddiwedd felly ~ fynd t'r gwely !lI'
amser rhesymol am rbyw ddeg
wythnos 0 leiaf.

Er bod y srocio'n Cari(l 'm):ten
yn Dywi:lrchcn. Mat lawn yw
pcthau1n ow i fod. Mae rbai'n
"wgrymu mai wm ond dwr a
dim pyssod ~y'n eael eu stoeio.
Ymil hefyd wrth gwr:> mae'r
tywydd yn chware rhan fawr.
Rhaid cynhesu cryn dipyn eyn
i'r fan yma 'sgota ar ei orau.

'Sown i faint 0 ddarllenwyr yr
Eco sy'n troi tudalennau
cylchgrawn go boblogaidd yn y
sir. Mae'n siwr eich bod wedi
sylwi ar y storm sy'n rhuo yng
Nghaernarfon ynglyn a hawliau
pysgota 0 eiddo Cyngor
Gwynedd. Mae rhai o'r dref yn
mynnu na ddyJai'r Gymdcithas
ggel ~u l'fydlesu, am fod y
pysgota - yn eu cyb nhw - i [od

Ar Ben Arall y Lein



• Prynu a Gwmhu Tj • Ewyllysiau a Phrofiant
• Hawliadau Damwein~u •Prydles ac Eiddo

• Cy/reithiad Troseddol a Sifi,l •Deddf Drwyddedu
• Ysgariad a Owarchodaelh Plentyn

• Ptlrc/u;nnoga Thtnum
• Pob GWaith CYfreit}~iolCyffredil101

GARETH GRIFFITH
A'IGWMNI
Cyfreithwyr
6 Pepper Lane, Caernarfon, LLSS lRG
Tel: 67 68 69 Ffacs: 6'7 77 05
E-bost: ggriffi~h.ggCQ@virgin.net

IAU SEREN ARIAN
• PECYNNAU GWYLIAU YMMHRYDAIN, EWROP AC

YMHELLACH.
· TEITHIAU I GYNGHERDDAU A THEATRAU.
• TREFNU PECYNNAU GWYLIAU I GRWPIAU A

MUDIADAU AM BRISIAU RHESYMOL.
• BWSlAU MODERN A MOETHUS
• GWESTAI 0 SAFON
• CWMNI TEULUOL
· MANNAU COOl YN CYNNWYS: LLANBERIS, CWM Y

GLO A LLANRUG.
Am fwr 0 fanrl10n am .In telthlau, ffonlwGh

eln swydclfa ar JMa.. 1ft Nghaernarlon ar 01286 672333

-eln
Hysbysebwyr

Cefnogwch

•orlau mewn rnaes-awyr.
Cwestiwn a ofynnir i mi yo

amI ydi, P'run ydi'r wlad
harddaf imi Yffiwcld a hi'. Wei,
hob os, mae'r wobr gynta yo
mynd iCanada.

Efallai mai dyoa pam y bydda
i yn ymweld a Ucheldir yr
Alban mor am]. Mae'r Alban fel
mini-Canada imi. Y wlad fwya
diddorol i mi ymweld a bi yn
sicr ydi Gwlad yr la.

Dinasoedd? 0 ran golygfa -

Shetlands a'r Orkneys, a
gwledydd fel Greenland sy' hyd
yn hyn heb gael ei difetha gan
dwristiaeth. Siom i mi oedd
methu cael glanio ar ynysoedd y
Malvinas (ohcrwydd tywydd
garw) y llynedd, ar y daith
rownd Cape Horn ar y ffordd i'r
Wladfa.

A rhaid i mi gyfadde mai ar
long yr ydw i'n ymlaeio fwya y
dyddia hyn, er y bvdda i yo
ymweld a'r un llefydd yn aml.

Y ffefryn ydi i'r North Cape
yn nhop Norwy a chacl
mwynhau golygfcydd y Fiords
ar y ffordd yno. Eleni os byw ac
iach dwi'n edrych ymlaen at
gael mynd am y tro cynta yn fy
rnywyd i Ynys Stntsbergen - y
lle agosa y galla i fynd at Begwn
y Gogledd.

Digon 0 waith y bydd 'na
haul ianbaid i aflonyddu arna i
yn y fall honno.

Dwi'n teimlo'n hapusach ar
long nilC mcwn awyrcn, ac un 0
'nghas bothil i ycii tin-droi am

Rio de Janeiro, ond 0 ran rhyw
awyrgylch arbcnnig sydd i'w
deimlo yno - San Fransisco a
New York, a phwy fedar
anghofio Hong Kong?
Miwnes i fwynhau fy hun yn

Ushuaia hefyd. Ble yn y byd
mawr rna' fan honno, meddech?
Wel, ym Mhatagonia - y
dre/ddinas mwya deheuol yn Ne
America, 0 ble mae'r llongau yn
paratoi i fynd tua Pegwn y De.
Fe gewch fynd at dren bach yno
ar dai th a ddisgrifir fel a
Journey to ,1,t; end of the world'.
LI~ hynod 0 ddiddorol.

* * *
WeI, ble bynnag yr ewcb chi ar
eich gwyliau yn ystod yr baf
'rna, tros dir neu fOr, neu yn yr
awyr - i'r haul neu i'r eira, i
ynys unig neu i ddinos boblog,
boed i chi gael gwyliau hapus a
thaith ddiozet. a hoed i'r
argotion aros yn telys gr eich
cof.

Cofiwch yr hen ddihareb
Sicmcaidd: <Mae y sawl ~y' wedi
teithio mil 0 filltiroedd yn
ddoethaeh na'r sawl sy' wedi
llarllen milo lyfrau·.

Fy hoff dailh i? Yn 61 i
Landdeiniolen. Na, fyddwn i
ddim yn dewis byw yn unman
ymhell 0 olwg yr Wyddfa.

1101286 677013·

dyletswyddau ysgol yn garchar,
ond roedd y gwres braidd yn
llerhol imi yr adeg honno hyd
yn oed. N a) rum i rioed yn or
hoff 0 dywydd anioddefol 0
boeth.

Yr arferiad yr adeg honno
oedd treulio'r wythnos gynta yn
crwydro'r wlad, a'r ail wythnos
ar 19n y mor, Byddem yn
ymweld a gwlcdydd fel 'Iunisia,
Morroco, Twrci, Yr Eidal,
Groeg a rhannau 0 Sbaen, fel
Andalusia. Rllannau 0 America
11Cfy(1 ~ mentro j w@IClydd fel Y
Gambia ac, wrtb gwrs ..
Ynysocdd y Cancris a'r Caribi.

Ocdd, rocdd 'n11 baul ranbaid
yn y gwledydd hyn, a minnau
yn swa(io yn y eysgodion.
DYijgu am y wlttd YT wytllnos
gynta' a di()gi yr ail wyrhnos.
Dyna'r drcfn.

Fcdra i ddirn deud i mi weld
Aw~tr3Jia y tro cynra i tni fod
yno. Dim ond yn Meblourne II
Sydney y brIm i..II wir hOm yn
Ieimlo'n euog am y ff9itb i mi
[ynd yr holl ff()rdd i ben drllw'r
byd a gweld eyn lleied. Mi
welais i lawer iawn mwy 0
ryfcddodau AW~lralia pan
dreuliai~ i fi\j yno, ymhen
blynyddoedd w~dyn. Mae'r
Ayre's Rock a'1' Barrier Reef ar
dllith dridillU mewn tren ()
Adelaide i Perth, dros anialdir
Nullarbo!, yn fwy atgofus
ddiddorol 0 lawer na strydoedd
Sydney, y Ty Opera-plisgyn-wy
a lhraeth Bondai. DWl'n
cyfaddc fod Sydney yn un o'm
hoff ddinasoedd hefyd.

Wrth fynd yn hyn,
golygfeydd oedd yn denu. Taith
ar draws Canada, pythefnos yng
Ngwlad yr la, mordeithiau i'r
North Cape ac i Cape Horn.
Myod drwy'r Panama Canal.
Rha;d i m~ s-rl'adde 'mod. ~'n
hoff 0 yrnweld ag ynysoedd.
Ynysoedd unig fel y Faeros, y

Fe afa~lodd y clwy crwydro a'r
ytlfil i wcld y byd ynof fi yn
gynnar iawn. Mynd hefo'r
diweddar I. B. Griffith a chriw 0
ieuenctid y fro i wl~dydd
Ewrop. Co£iaf yn dda mai un
o'm ffrindiltu ltf y tl'ipiau hynny
ocdd y diweddar Gwenlyn
Pnrry.o cdrych yn 01, dwi'n bynod
falch i mi gael y cyne iymwcld
a rhai 11efydd. Dwi'o credu y
dylai pawb sy'n awyddus i
grwydro'r bydwneud ymdrccb i
ymweld a Rhufain, Athen a
Jeriwsalem. Diolchais sawl lrO i
mi fan[eisio ar y cyfle i ymweld
ag Israt], paIl oedd hi'n ddiogel
iwneud hynny.

Mi fuo 'na gyfnod pan yr
oeddwn innau yn hel fy mhae a
dilyn yr haul i'r gwledydd sy'n
al\)chi ~tl traed ym Mor y
Canoldir. Roedd hynny, ran
amlaf, 0 reidrwydd pan oedd

Oedd, roedd Rhyl yn baradwys,
ond fyddwn i ddim yo y~tYried
myod i Rhyl im ddiwrnod
b~llach) heb ~an ilm dreulio
wythno~ Q wyli"\l yno. Ydi, mac
pethau wcdi newid. A Rhyl
hcfyd.

.. .. ..

Ydyc;h c;hi'n ddibynildwy ac yn gallu rhoi chwe
awr o'ch amser boOwythnas7 Nid aes angen
profiad na sgillau arbenni9J oewch hyfforddiant

IIAW".

Am fWY 0 wYDodaeth, ffoniwch:

CAB GWYNEDD & DE YNYS MON
Bansor·Caemarfon·OoIgcllau·Pwllhell

Rydym angen

GWIRFODDOL R

Mae~n dymor gwyliau unwaith eto. Tydi'r misoedd yn
SWibio fel rydan ni'n h~n~i.ddiQ. Fyddil i ddim bcllach, yn
meddwl aD1 fis Awst rei mis y 5WJliau. Na - mis y Steddfod
ydi mis Awst i mi. Mis cael dymuno 'Blwyddy Newydd
Dda' i hen ffrindiau ffyddlQD ne wsla' imohonyn nhw ond
yn y Brifwyl yn flynyddol,

Ond, yo nyddiau glas fy
mhlentyndod, pan oedd Rhyl
yn baradwvs nell - m is y
gwyliau-pwced-a-rhaw oedd mis
Awst. Cofio'r clocsiau 0 geir yn
hprio'i giJydd dQt1 8Qwod 0

sgrechiadau yn y marin-lee.
Tren - bach - tylwyth - teg yn
tuchan wrrh smocio'i ffordd 0
nmgylch y llyn. Mtte'n siwr gen
imai ar drip yr Ysgol SuI iRhyl
Yprofais i flas-india-roc y gusan
gynta' yng ngwynfyd twnnel y
cariadon, pan ocddan ni blantus
dil11w\iuyn brcuddwrdlu'u (cly:-;
ein byd, ac yn cuddio'n swildod
tu 01 i gymylilU. pinc 0 gandi
f110s.



Sbri'r Ysgol Sui yn cael ei gynnal yn
Ysgol Bryn refail bnawn Sui, 14
Gorffennaf dan oral Henadunaeth
Arfon. Byddwn yn cychwyn 0 gldt yr
Ysgol Gymuned am 1,15 i fod yno
erbyn 1.30. Gofynnir yn garedig am
gymorth rhieni i gludo'r plant yno er
diogelwch, a'u nolo gwmpas 3.30 •
3.45. Diolch.
ARHOLIADAU. Y maent wedl
gorffen i rai, eraill ohonoch yn eu
canol one, serch hynny, bydd yr holl
walth 0 ruco mawr Ionwt yn y pen
draw, Mwynhewch eich gwyliau c:a
phob dymuniad da,
llONGYFARCHIAOAU i ti, Ynyr, ar
ennill Gradd BA 2.1 o Brifysgol
Halam, Shgffield. Pob dymumao da
i'r dyfodol
GENEDIGAETH. llongyfarchion i
Anna Marie a Tudur ar enedigaeth
eu mab byehan, Moi Tudur, brawd
bach iMagi.
PEN-BLWYDD AABENNIG,
Dymuniadau Qorau i Mr~ Mathews,
Fresh Winds ar ddathlu pen-blwydd
arbennig iawn yn ddiweddar.
L.L.ONQYFAF10HIAOAU hefyd I
Glonys, Trem Cynfi ar ddathlu pen
blwydd arbennig. Cariad mawr Oddi
wrth Ken, Gwynfryn, Carys. Barri,
Dylan a Carwyn.
YMCHWIL Y GALON. Casglwyd y
swm anrhyd8ddus 0 £83.07 tuag at
Ymchwil y Galon, DiolGhir i
~li%abGtn Jone~ ae Ann Paterson
am g8fnogi'r ymgyrch drwy gasglu
o dms I ddrws.
EGLWYS SANTES HELEN. Oydd
SuI. 14 GorffQnnaf am 10.30
gw@inyddlr y Cymun fi@ndlgaJd ae
am 4.30 bydd Gosber a Phregeth
gan y Parch Ann Smitham, Y
Felinheli.
WYTHNOS Y CARNIFAL
Awst 12 - 19.
CynhQlir y gw~ithgar~ddau 0 Awst
12 I 18 f@1a ganlyn:
Llun~ Bingo yn NAuadd yr ~glwys

am 7.30. Galwr: Helen
Ovvenj

Maw: Gyrfa Chwist yn Neuadd yr
Eglwys am 7.30. M.e.: Mr
Selwyn Griffith;

Mer: Mabolgampau ar gaeau'r
Ysgol Gymuned am 6.00 yng
ngofal Wendy a David
Philips.
8.00 Oawnsio llinell yn
Neuadd yr Eglwys.

lau: GWyI Flodau yn yr Eglwys 0
10 Y bore gyda Chymun
Bendigaid hyd at 7.00 yr
hwyr.
Bydd hyn bob dydd - yng
ngofal Mr a Mrs Clifford
Williams, Mrs Margaret
Christian a Mrs Janet Ash.
7.00: Twmpath Dawns neu
Dlsgo yn Neuadd yr Elgwys.

Gwe: Helfa Orysor i gychwyn 0
Neuadd yr Eglwys am 7.00
yng ngotal y Parch Tegid
Roberts a'r teulu.

Sad: Y Camifal am 2,00 ar gaeau'r
ysgol.

Sui: Cymanfa Ganu am 7.00 yn yr
Eglwys.

SEFYDLIAD PRYDEINIG Y
GAlON. fel canlyniad i'r casgliad 0
dY I dY yn ddiweddar, casglwyd y
swm 0 £83.07 ym Mhenisarwaun
gan Elioaboth llonoG aG Ann
Patterson. Dymuna'r Pwyllgor
ddiolch i bawb am bob cefnogaeth.
LLONGYFAACHIADAU i Roberta
Ingman Griffith ar 01 IIvvyddifint fir
onnill Qradd esc (Agored) mown
pynciau Gwyddoniaeth $osialeg,
netyo enlllWYo DiplOma Dynollaetn
Ewropeaidd gyda'r Brlf Ysgol
1\gored. Gllfodd ei gwObrwyO yn
Neuadd Bridgewater Manceinion
yn ddiwQddar .

_.. .. ,

........

Mc1e'rCynllun yn brin 0 gyfraniadau
~dau trydahol,
yr\l_&cnnig pgptgi, OGrgGIJOGdd, .
l'!iriat\MU OOlthid rhtwgtllOtdd tyddol'n
4dd~ fw tr~i~t1t4U.,,.it1twtt\ i~~1

""osonaerh casglu rhad oc am ddim
II 01286 674155

nllun Dodrefn

rhoddion at Gronfa Marie Curie.
GWEllHAD. Anfonir y cofion
anwylaf at bawb ohonoch sy'n sal
yn y pentref. eua~ai ychydlg 0
heulwen yn codi rhywfaint ar
galonnau - efallai y daw yng
Nsorffonnafl Brysiwch wella i gyd.
PWYLLGOR NI:UAOD.
Tynnwyd Clwb Cant Mehefln a'r
enlllwyr oedd Carol Jones, Yr Ysgol
Gymuned: Mathew Philips, 7 Tal
Arthur: Margaret Williams, oerroc.

Trefnir Taith Gerdded yn9 n90fal
Leslie Larsen ar nos tau, 18
Gorffennaf. Pawb i ymgynnull wrth
yr Ysgol Gymuned am 6.30.
Pwyslslsir fod yn rhald I bob
plsntyn fod yng ngofsl Ol!dolyn.
Bwriedir cychwyn y daith mewn celr
a pnarcto yn y LagWn wrth Llyn
Padam. Yna cerdded 0 Lanberis i
egn Uyn aC yn 61,O~ bydd yr haul
yn tywynn\.l bydd yn Q~ith hynQQ 0
ddifyr a dios0l. FAlly dowet\ iymuno
yn y daith anturiaethol hon. Y
gweithgaredd ne~af fydd No~on
Caltlngaaaf ar nos lau, 31 Hydraf.
YSGOL SUL, BOSRA. CynhQlir
Gymanfa'r Methodistiaid yng
Nghapoll-liraol, Qongor bnawn Sui,
30 MQhgffn am 2.00 o'r glcoh Fg
drefnir Ows.

Qyda nO\j. 20 Mehefln, bydd y
plant yn cymryd rhan yng
Ngwasanaeth Cymdeithas y
Bgiblau yng NgntlPQI CQfny.vaun,
Dginlolgn am 6.00. Fg drQfnir bws I
gychwyn 0 Ddinorwig am 5.30. Fe
fuasal athrawon yr Ysgol Sui yn
hynod falch 0 gymorth y rheini ar y
bws, yn dilyn Rheolau Diogelwch
Gof~1 Plant. Gwngir easgliad yn y
gwasana9th tuag at Gymdelthas y
Belblau.
TRIP VR VSGOLION SUL,
Sadwrn 13 GorffGnnaf. Mae'r bws
wedl IIenwi ar gyrer y trip I'r 'Blue
Planet', Siopau Cheshire Oaks a'r
Ffair yn Rhyl. Bydd y bws yn
cychwyn 0 groesffordd King am
8.30 y bore. Pris £8 i oedolion a £4
i blant nad ydynt yn aelodau o'r
Ysgol SuI. Cysyllter a Mrs Elizabeth
Jones (872421) neu Mrs Ann
Paterson (872405).
SBRI'R YSGOL SUl. I gloi
gweithgareddau'r Ysgol Sui bydd

TRIP YR HENOED. Fe twynhaodd
pawb au hunain ar y trip
ardderchog 0 amgylch llSll ddydd
Sadwrn, 15 Mehefin, C~fwyd te
blasus yng Nghaffi'r Cwrt yng
Nghricieth ac yns ymlaen am adref
drwy FOddgalOI't a tt\ro§ Fwl~t\
uanoaric. Ololchlr I b9Wb 9
ursrnooo ac a gyfrannodd tuau at
Gronfa'r Pensiynwyr gan sicrnau
trip gwerth chweil.
EILLIO PEN - NODDEDIG.
Oymuna Jean Jones ddiolch i bawb
am ei nocdt I ellllo el phen yng
Ngwesty Dolbadam, nos Sadwm, 8
Mehefin. Casglodd y swm
sylweddol 0 £670 I Gronfa Rhys
Parry, Deiniolen. Trefnwyd y noson
gan Ken a Jan sy'n cynnal y
dosbarth Dawnsio Lllnell yn
Neuadd yr Eglwys bob nos Fercher.
R9~QQ Qyf"nowm yr hell
w~ith9aroddtlu ar y noson yn
Nolb~darn oddoutu £1 ,300. Diolenir
i bawb am eu haellonl a'u
cefnogaeth,
UN A~ HUGAIN O~D.
Pen·blwydd Hapus I Sian LQwls.
PonpwilGoGh a ddathlodd el phen
blwydd yn Q1 yn ddiwoddar. Pob
Ogndlth l'r dyfodol. SI~n.
GOlLI ANWYLIAID. Antonir ein
Qydymdeimlc:adIIvvyrQfi Mro MegQn
Roberts, Eirian, Sion, Carwyn a'r
taulu 011 yn au eollod ~ydyn ym
mgfWOIQQthmQm MQ9Qn0 J=QthQI.

f!in cydymdQlmlad dwy~af hQfyd
a. Mrs Oilys Jon@s a'r teulu.
W(jirglodd GOGhar eu profedigaeth
9 Qolli tad a thc:aidannwyl,

Ar 1; Manafin, yn d~wol yn
ygbyty GwynQdd bu farw Mr Kgn
Mowll. 19 Bryntirlon Cydymd8imllr
yn ddVVY\j (1 Mr\j Blodwen Mowll,
Gwyn, Carys, Glyn ac Alun a'u
tQuluogdd 0 golli gw, tad a tnaid
gotalus.
DIOLCH. Dymuna Ken Williams,
Trem Cynfi, Waen ddiolch i'w
deulu, ffrtndtau a chymdoglon am y
cardiau, galwadau ffan a'r
ymweliadau a gafodd yn dilyn ei
driniaeth fawr yn Ysbyty Gwynedd.
Diolch 0 galon.
OYMUNA Megan, Erian, Sian a
Carwyn ddioleh am bob arwydd 0
gydymdeimlad tuag atynt ac am y

Gwasanaeth F&amio LI"Diau
.t\rbenigwyr ar fframio gwaith edau a nodwydd

Niler helaeth 0 luniau ar werth • Dewis eang yn cynnwys:
IVOR STUBLEY • KEITH ANDREW

KEITH BOWEN • ROB PIERCY
·~==::::;P.~M:;-C-P.-~ARN,LLANBERIS (870922)
................. _..A#Io<...,,(At____,IR==...,u_dyddSui 8 dydd Uun yn ystod y ~..~ea~f)~2-!!;!.".....!:.::....._j
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Mrs Ann I!vans, sychanh. fifOn! (01286) 872407 ......

CAfn6sweh
ein

Hysbysebwyr

Un funud fach
Fuoch chi yn vr Oriel yo
Llanbcris yn ddlwcddar? Weill
bod yno'n gwcld 'Cychod Llyn
Pens' rhaid canmol y gwaith a
wnaed i adfer y cychod :1
threfnu'r arddangosfa hynod
hun, Mac'r cyfan yn
ardderchog. Mae'n rhaid dotio
at ddawn y rhai a fu ynglyn a'r
f¢nt¢r. Mi\~)D rh"id h;fyd
ganmol y ffordd yr acd ati i
osod y cychod yn eu cyd-destun
hanesyddol. Mae'r siartiau a'r
Iluniau g'r Ilinell amser yn
dangos beth oedd yn digwydd
yn yr ardsl ac yng Nghymru a
thu hwnt yn y eyfnodau yr
oedd y eyehod hyn yn cael eu
defnyddio.

Mae'n rhyfedd meddwl y
gallasai Llywelyn fod wedi
detnvddio un o'r evened hyn a
godwyd 0 ddyfno@f llyn P@ri~.
Dod d hgne~ yn fyw ydy peth fel
hyn> a bydd pawb fydd yo
ymweJd 1I'r arddango~fg hon yn
~iwr0 ddysgu 119wer.

Nid arngueddfg mo'n
heRlwy~i, ond mge'r rhain
h@fyd yn ei n cysylltu !I'n
gorff@nnol. Ond nid ereiIi!lu
ng,c adeilgd!lu hyngfol sy'n em
cydio wrth Y8otffennol hwnnw
90d addoliild byw yr e51WYGi.
Ac mac'r addoliad hwnnw yn
Cll eydio nid yn uoig Wflh
Gymru'r g"Jnrif ddiwethaf, ond
wITh Gymru'r cgnrifoedd1 ge
wrth bobl 0 bob rhan o'r byd
~r~edftrifoodd m~ith.

Mae1r E81wy~ heclcliw yn
dangos ini gymaint am yr hyn
a sredodd pobl crs ue;ain canrif.
Mae'n dangos beth fu pobl yn
ci gredu, a sut bu pobl yn byw
ac yo addo1i yma yng Nghymru
ac mewn gwledydd eraill ers
canrifoedd. Ond yn ogystal a'n
cydio wrth ein gorffennol
mae'n ein eydio wrth ein
dyfodol hefyd. Bydd pobl yn
credu'r pethau hyn, ae yn
addoli Iesu Grist tra bydd yna
bobl ar y ddaear yma. Bydd yna
rai pethau'n wahanol. Bydd
angen adeiladau newydd. Hydd
gennym ganeuon newydd.
Bydd gennym batrymau addoli
newydd. Ond bydd yr Efengyl
yn aros yr un; a'r un peth fydd
ffydd a gobaith y Cristion, a'r
un fydd yr egwyddorion a'r
~a[onau'r a arddelir ganddo ym
mhob oes.

Mae'r cychod a godwyd 0
wely'r llyn yo drysorau i
ryfeddu atynt. Ond rhyfeddod
mwy 0 luwer yw'r cblwYlli
Gri5rDogoi ~y'n ein cydio) Did
yn unig wrth ein gorffennol
cyfoethog) ond wrth ~it1
dyfodol beodigedig yo y byd
yrna ac yn byd a ddaw.

JOHN rruTGIlfilill



DowiG vang
o Wslyau a :JFI5uites.
Llenni Venetian fl Llenni Ro/er.
~,000 IIgtngnggwar 0 garpQdi
mewn stoe - allwen eni
fforddio prynu 0 batrymau?

Ffon: (01286) 870253
I

j ;

BWVOLEN eAR a CHINIO nVDD SUl

CVFlEUSTERAU CVNHADLEDDAU a
PHWYLLGOAAU '''' "

Mae'r gwesty yn darparu ar gyfer
PRIe,DASAU • PART-iON• DATHllADAU ac

ACHlVSURON ARBENNIG

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

WAUNFAWR

'IUa pedwar "lain 0 flynyddocdd yn 01roedd yr Eglwys yng
Nghyrnru yn gwerthu niferocdd o'I helddo, yn enwedig
man dyddynnod !l thai unigot. Ym mhlwyf Llanrug
cynigiwyd tua pymtheg 0 wahanol ddaliadau ar werth yn
1920. Mae'r Catalog Arwerlhiant ar gael, yn rhestru'r eiddo,
y tenantiaid, cyflwr y tai a'r tir, y rhent blynyddol, gwerth y
degwm, !lgwybodaeth am unrhyw nawliau tramwy ar draws
tiroedd.

Roedd nifer o'r daliadau hyn
ar ochr y briffordd yn Llanrug;
ardat a fu ar un cyfuod, wrth
gwrs, yn rhan 0 gomin eang y
Rhos Rug. Mae'n ddiddorol
nodi mai'r Lot eyntaf yn yr
arwerthiant oedd (Half Way
IIou~e'; y tY ~y'n parhau i gael
ei alw felly ar lafar () hyd, ond ci
fod bellach wedi el ail-enwi'n
(Ogwen'. }'c'i adciladwyd tua
1830, yn y ~yfllod p~n g~fQddy
rfordd fawr 0 Caernarfon i
Lanber~s e~ l1unioJ Ban oS5oi'r
drins<> serth dros y Clegir) a
dilyn y tir isel drwy Gwm y Glo
11 glllnnau Llyn Pad~rn. Yn YT:
un cyfnod, diwygiwyd yn
hclacLh fHi o'r dcddfau yn
ymwncud a ~crLhianL alcoholt
ac agorwyd dwsinau 0 fan
dafarnau a thai gwerLhu cwrw.
Roedd la[arn yr 'Halfway' yn un
ohonynr: tafarn a oedd yn
honedig union hanner y ffordd
rhwng Caernarfon a Llanberis
ar y ffordd newydd.

Erbyn cyfnod yr
Arwerthiant, roedd wedi peidio
a bod yn dafarn, ond yn
parhau'n siop. Roedd pum acer
o dir gyda'r tY a'r siop, ar rent
blynyddol 0 £15. Nodwyd yn y
catalog fod gan bersonau hawl
croesi dau 0 gaeau'r tyddyn i
gyrchu dwr 0 ffynnon.

Roedd tyddyn arall, Bryn
Coch, yn cael ei gynnig ar werth
hefyd. Er fod mwy 0 elir gyda
hwn (n"w "ccr)) dim ond £.11
oedd y rhent blynyddol, a
hynny, mac'n debyg l)hl:TWydd
cyflwr y ty. Mae'n cael ei
ddisgrifio fel ry yn cynnwys
cegin a siambar yo unig, ond

Cofio Cyngerdd yr Urdd
Mae Mrs Mair Parry, Llanllyfni
(Crawia, IJlanrug, gynt) yn Ull 0
selc)gi(ln y gc)l()[n, a'r mis hwn
gnfonodd atgofion am un 0
gyngherddau cyntaf (os ntid y
cynraf) Urdd Gobailh Cyrnru.
Yn ddiweddar ar y reledu ail
dd:ulledwyd cyngerdd dathlu
rri chwarter canrif sefydlu
Eisteddfod yr Urdd, g hynny a
ysgogodd Mrs Parry isgwennu'r
atgofion sy'n dilyn.

'Gefais fod yn aelod 0 Urdd
Gobaith Cymru Fack am y tro
cyntaf yn nechrau'r dazl.ddegau.
Cadw ceiniogau nes cael swilt i
dalu aelodaeth, a chael bathodyn
gan un 0'111, cyfoedion, Gwladys
Medwen Jones, 1jIddY11,Rhuddallt,
a oedd yn Uwc}£ Gapten Adran
Llanrug. Dan arweiniad di-flino
Mrs Owen, Isalll, yrlg[zyd a rhieni
eraill, roedd yr Adran yn f!yt171U.

Cyn bod Eisteddfod yr Urad,
cynhaliwyd cyngerdd yng
Nghaergybi, yn CytZ11WYS nifer 0
eitemau gan wahancl adra1'17laU0
Wynedd a Mon. Parti canu oedd
cyfra11iad Llanrug, a t}zreuZiwyd
oriau',1 dysgu canu 'Cloch yr
Ysgol' ar gyfer y cyngerdd.

Da2lh y dydd idell/LiD ar y [riTL
o Orsa! PonrrhYlhalll; pawb a'i
'becyn bwyd. 1njan stim yn tynttU
dau gerbyd hir yn cynnwys rhyw
ddeg 0 adrannau. DY11a daith

oedd Thomas Roberts, a thalai
rent blynyddol 0 £57, a dcgwrn 0
£4·17·6. Roedd bron i75 accr 0
dir ynghlwrn a'r [y. Diszriflr ef
fel un sylweddol yo cynnwvs
parlwr, cegin, cegin gefn,
llaethdy, ystafell storio a thair
110m. Roedd nifer dda 0
adeiladau allanol hcfyd, yn
cvnnwvs beudv, dwy shed lloi,
shed storio, shed troliau, a
stablau. Ceir brswddeg nefyd yn
nodi fod 'disputed right of way to
adjoining farm Glan Seiotu'.

Gwybodaeth mewn Catalog
Arwerthiant yn unig sydd ar
gael: does wybod a werthwyd y
cyfan o'r eiddo ar y pryd, nac i
bwy; ond mae hyd yn oed yr
ychydig fanylion a geir mewn
caralogau o'r fath yo rhoi golwg
arall ar gyflwr tai a chyflwr byw
rrizolion yr ardal yn y cyfnod
hwnnw.

fYthgofiadwy! I'r rhai ohonom na
[u meum tren o'r blaen roedd yn
bro./iad digon brawychus - yn
enuiedig mynd drmy dwnel Bangor
a Phoni y Tiwb. Cawsai fy ffrind,
Ceinuien, he! newydd sbon ar gyfer
y dydd mawr - un wen a smotiau
bach gwyrdd am!. Rhag ei baeMu
cy'£ cyrraedd Caergyb~ rl,oddwyd
yr het ieistedd ar y (rack' uwchben
_y seti. Pawb .)In rhyclLu drwy'r
ffenestri tuedi €in ruryno ga1I yr
olygfa ar draws Mon. Roedd y
ffenestri fesui un Y" cael eu hagot;
a'r canlyniad oedd i'r het gael ei
chwythu allan, a ninnou>n 2i
gwylic'n daumsio mynd ar draws y
corsydd wrth ochr y Zein nes
diflannu~n llrwyr! Am ennyd roedd
tawelwch, ond roedd Caergybi'n
nesau, a buan yr anghofiwyd Q11J yr
het.

Cynhaliwyd y cyngerdd yn un 0
gapeli Caergybi, a chawsom
0ifar/od ag ugeiniatl 0 blant 0
wahanol adrannau eraill. Pan
ddaech eisteddfod yn
ddiweddarach, ail-gyrlheuwyd y
cy!eillgal1Dch a ddechreuodd yng
TLgllY11gerdd Caergybi, ac a
barlwodd am jlynyddoedti wedyn, "

Ocs mwy 0 ddarllcnwyr yr
cEco' YD cofio'r cyngcrdd hwn?
Beth am aLgofion aelodau 0
ganghennau eraill o'r Urdd?
Nid Wesla 0 Fethel.
Yn dilyn y egis y mis diwethaf
am wybodaetb ynglyn a
William Ellis Jones, Saron,
Bethel, cefais ymateb sydyn a
chynhwysfawr gan Mr Cledwyn
Williams, Ty'r Ysgol, Llanrug,
yn nodi mai Eglwyswr ac nid
Wesla oedd ap Elis.

Roedd William Ellis Jones yn
enedigol 0 Gaemarfon, yn saer
coed wrth ei alwedigaeth, ac yn
gweithio i Gwmni'r
Rheilffordd. Roedd ganddo dri
o blant o'i briodas gyntaf.
Priododd merch iddo a Sais o'r
enw Jack West a ddaetb i'r dre i
ddilyn ei alwedigaeth fel
clocsiwr. Arferai hefyd gadw
stondin yn y farchnad yn
gwerthu llestri. Roedd tri 0
blan r gan Jack West a'i wraig, ac
arferent ddod i Dan y Buarili,
Bethel am wyliau haf. Byddai
aelod araI1 o'r teulu, May
Goodwin, yn ymwelydd befyd,

Sui a Marcher
fifon/fifacs: (01286) 650291 Ar Gau

9-5 pm Sadwrn

Ar Agor
9-7 pm

fod un ystafell arall yn sownd i'r
ty, gyda mynediad iddi o'r
buarth. Unwaith eto, mae'n cael
ei werthu gyda hawl tramwy ar
draws y tir i berchennog Cae
Rhos.

Roedd pedwar bwthyn Bryn
eoch yn cacl eu cynnie gyda'i
Silydd fel un LOl, ond gcllid eu
gwerthu ar wahan os nad oedd
unrhyw un yn fodlon pryn\.l'r
pcdwar! Ccgin, ccgin glWfna dwy
lofft yn unig ocdd iddynt, a'r
rhent yn £4-16-0 y ilwyddyn.

Cynigiwyd dM" fwthyn
Afonwen ar werth. Mae'r rhain
bellach wcdi eu dymchwel, ond
MfcrcnL scfyll yn iard storio ccir
GaTcj IIafou. £2 yo unig oedd y
rhen t blynyddol. Mae'n
diddorol nodi fod dwy siop
ynghlwm wrth y ddau fwrhyn.
Ceir brawddeg yn y catalog }rrJ
nodi nad oedd yr un o'r ddwy
siop yn cael eu cynnwys yn yr
arwerthiant: siop cigydd a siop
crydd.

Ar safle Garej Hafod roedd
cyddyn Hafod Garregog - chwe
acer 0 dir a rhent 0 £11. Parlwr,
cegin, 11aethdy a dwy 10fft oedd
i'r bwthyn.

Yn ardal Pon trug cynigi wyd
bwthyn bychan Sarn (wrth
ymyl y bont) ar werth. Er mai
bychan oedd y tY (cegin a dwy
siambar) a dim ond tair acer 0
dir oedd iddo, roedd y rhent yn
£12 y flwyddyn. Roedd hynny
\)h~rwy~a loa ~yflwr y rir yo
(arddcrchog', a gardd (dda iawn'
gan Y lenanl, IIugh Jones.

Yr eiddo mwyaf 0 ddigon i
gael ei gynnig ar werth oedd
fferm Glan-yr-afon, Y tenant

~.

Gwerthu
Eiddo'r Eglwys
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Ffan: (01286)
672898 (dydd)
676285 (nos)

CrefftWyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerria 0 bob math
argael-

VSgwOr
Llanrug

•eln
Hysbysebwyr

Cefnogwch

David G. Ellis, Gweledfa. Roedd y
myfyrdod dan ofal Mr Norman
Williams, Godra'r Coed.
Croesawoodd y lIywydd y gwr
gwadd sef Mr R. Gwynn Davies.
Waunfawr. Catwyd noson
arbennig yn ei gwmni. Testun ei
sgwrs oedd 'Newld Gwaith' ac
mewn dull C81fydd0 gytuno'r digrif
a'r difrif tywysodd yr aelodau o'r
nalll garrgg filltir rr lIall yn @iyrfa
gyffrous. Dlolchwyd Iddo am
sgwrs gOfladWy gan Mrs Lowri
Roberts Williams a'i longyfarch
am yr anrhydedd haeddiannol
iawn a derbynjodd yn ddiweddar
se,f ,Medal Gotta Sy r T. H. Parry
Williams a gyflwynir iddo yn
Eisteddfod Genedlaethol Tyddawi
fis Awst. Hi hatyd ynghyd a Mrs
Joan William~ baratodd y
lIuniaeth. Bydd y cyfariod nesaf
nos lau, Gorffennaf 11eg yng
nghwmni Miss Alice Williams ,
caernarton yn son am ei thaith i
Batagonia.
CYMDEITHAS Y 8EIBLAU Mae
plant yr Ysgol Sui yn ystod y mrs
wedi bod yn paratoi ar gyfer Sui
Oyrndeithas y Beiblau a gynhelir
yng Nghapel Cefnywaun nos Sui
Mohofin !30ain am 6 o'r Oloch.
SBRI YR YSGOL SUL. I glOi
blwyddyn yr Ysgol Sui. cynhelir y
Sbri flynyddol dan nawdd Pwyllgor
leuenctid Henaduriaeth Arion yn
ysgol Brynrefail ddydd Sui,
Gorffennaf 14eg rhwng 1.30 a
4,30. Paratowyd rhaglen lawn 0
waithgaraddau dlddorol gto Qleni
yn cynnwys gwaith lIaw.
cerddoriaeth, CWi5, iJtori, actio,
dawnsio lIinell a helfa drysor.
TREJ:N O~DJ:AO GORFF~NNAF
7 Cymanfa Henadurlaeth Arfon
yng Nghapel Jerusalem
Bethe:)da am 6,OOi

14 Mr Norman Closs Parry,
Traffynnon am 10.00:

21 Mr John Huw Hughes,
Llanbori~ am 5.30j

28 Parch Eric Jones, Bangor am
5.30.

PLYGU'R ECO Diolch i bawb a
gefnogodd y gwaith 0 blygu rhifyn
Mehefin o'r Eco yn Ysgol
Gymuned Cwmyglo. Dlolch i Mr
Gwyn Hefin Jones am gyrchu'r
Eco o'r Wasg ac i Mrs Mair Lloyd
Hughes am gael detnyddio'r Ysgol
unwaith yn rhagor.

J.M.
JONES

A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

L..

I I

,..

Yn bresennol yn y cyfartod yr
oedd Sioned Williams 0 Adran
Cvnllunio Cynaor Gwynedd.
Estynnodd longyfarchiadau rr
pwyllgor IIywio am y gwaith
arloagol a w"at!!d hyd yma -
gwaith i adailadu arno I symud y
cynllun yn QI nasn a oedd j'w
groBsawu yn fawr. 0 hyn ymlaen
bydd rhald trafod opsiynau
ymarferol ar sail atebion i'r
Holiadur, Diolchwyd i Mr Geraint
George am ei waith ynghyd a Mrs
Carol Houston am ei rhan yn y
cyflwyniad cyfrifiadurol o'r
canlyniadau.Yn dilyn ffurfiwyd
pwyllgor newydd i ymgymryd a'r
gwalth. O'r rhai oedd yn bresennol
o'r gweithgor blaenorol cytunodd y
canlynol i barhau: Cynghorydd Pat
Larsen, Cynghorydd Keith Brymer
JonGS, Mri Gwyn Hgfln Jones,
David G. Ellis, Geraint George,
Mrs Ruth Dafydd. Lawn Roberts
Williams a Carol HouiJton. Yn
ychwanegol. etholwyd Mr~
Joanne JQne~ a Mr~ Dolyth Jon~s.
Cysylltir a sw~ddill y gWQithgor
blaanorol a rhai a wirfoddolodd i
gynorthwyo ynghyd ~ leuenctid yn
eu tro i'w gwahodd i ymuno ('l'r
gwelthgor newydd. Yn bresennol
h@fyd yn y pwyllgor yr oedd Mr
Eirwyn Griffith, Swyddog Bro
Dyffryn Paris a fydd yn ymuno a'r
gWQithgor fel sylweoydd. Cynhellr
y Cyfarfod nesaf yn y Festri not>
Fawrth, 60rffennaf 16eg Qm 7 o'r
gloch.
PROJ:~DIGAETH CydymdQimlwn
yn ddWyS a Mr Norman Williams.
Godre'r Goed yn ei brofedigfleth 0
golll 01 chwaer, y ddiwoddar Mrs
OlwGI"I Tl'\omas, gynt 0
Abgrgwyngregyn. ar fehefin 5ed.
Bu'r angladd cyhoeddus yng
nghapel Aber ar J:ehefin 11ag
gyda'r Parchgn. Eifion W.
Williams, Llanfairfechan, Meirion
Lloyd Davies, Pwllheli a Gwenda
Richards yn gwasanaethu.
Q'R YSBYTY Nid yw Mrs
Gwyneth Evans Ty'n Buarth wedi
bod yn dda ei hiechyd yn ystod y
misoedd diwethaf ac mae wedi
treulio cyfnod unwaith eto yn
Ysbyty Gwynedd. Gobeithio y
byddwcn yn telmlo yn lIawer gwell
wedi doo gartrof,
YR EGLWYB BAEBBYTEAAIDD
Y GYMDEITHAS. Cyfarfu
Cymdeithas y Capel nos lau,
Mehefin 13eg dan Iywyddiaeth Mr

I FrOn: (01286) lj70(j74
GWASANAETH PENTGAMP AM URIS RlffiSYMOL

'WIL G. ROBERTS
Bod Gwilym, Cwm-y-glo

I

SEFYDLIAD Y MERCHED
Cynhaliwyd cyfarfod mls Mai o'r
gangen teo: nOG Lun rr 20fod,
R08dd y cytartod dan otal y
IIywydd Mrs fClt donee orrd y
traroowvo yr Argymheilion er gyler
y oyfartod blynyddol " gynh~lIr yn
Brighton, Oafwyd adroddiad hefyd
o Gyngor y Gwanwyn gan y
lIywydd a Mrs Verna Jones. Mrs
Gwenda Roberts a Mrs Valmai
Owen baratodd y baned ac
gnillwyd y raftl. rhoddedig gan
Miss Alice Williams. gan Mrs
Ifanwy Jones.

Noson yng nghwmni Dr Berwyn
Owen, Llanrug gatwyd nos Lun
Mehefin 17eg. Fel un sy'n dilyn
galwedigaeth fel pennaeth
ffarylliaath yn Y~byty Glan Clwyd.
catwvo noson aoovsciado: a
diddorol lawn yn ei gwmnl yn
trafod meddyginiaethau naturiol
ynghyd a lIawer 0 sylwadau
buddiol ar au I'\adwalthiau I
wal'\anol oyffuriau. Mrs Carol
~ouston ogdd y lIywydd a ni a
dalodd y diolch I'r siaradwr gwadd.
Rhoddwyd y lIuniaeth gan Mr~
Lowri R"Obort~ Wlillame a Mrs
Ifanwy Jones. Enillwyd gwobr y
mj~, rhoddedig gan Mrs Ifanwy
Jonas san Mr~ Valmai Owan_
DAT~LU YMDDEOLIAD Nos
Wener. 24 Mai, fe gatwyd Ginio
arbennig yn y B~dol, Bethol i
ddathlu ymddaoliad Islwyn
Williams. Dlnorwig House.
Trsfnwyd y noson gan ffrindiau a
chydweithwyr 0 Yt>byty Gwynedd
110 bu yn 9woithio fel taohnasydd
tk~atr am bron I 30 0 flynyddOQdd.
Cyflwynwyd nifer 0 anrnSgion fel
arwydd 0 werthfawroglad o'i
wasanaeth. ~ofyd derbyniodd Mrg
Malan Williams dusw 0 flodau
hardd. Dymuna'r ddau ddlolch yn
fawr lawn i bawb.
CANOLFAN GYMUNEDOL Nos
Fawrth, Mehefin 18fed cynhaJiwyd
Cyfarfod Cyhoeddus yn y festri.
Prif bwrpas y cyfarfod oedd
adrodd i'r gymuned ganlyniad yr
Holiadur a ddosbarthwyd yn y
pent ref y ystod mis MaL

Cyflwynodd y Cynghorydd
Keith Brymer Jones gadeirydd y
noson saf y Cynghorydd Pat
Larsen_ Gwahoddwyd Mr Gwyn
Hafin Jonss I amllnGllu'r cefndir 0
safbwynt adeiladau a safle'r
Eglwys Bresby1eraldd. Yna
cyflwynodd Mr Geraint George yr
ymatebion a gatwyd yn yr
Holiaduron. Dychwelwyd canran
uchQI jawn o'r holjaduron gyda
QQO/o 0 blaid sefydlu canolfan
amlbwrpas yn y pentref. Roedd
ymateb Q du ple\n1 (;\ rhieni yn
rhagorol a 300/0 yn barod i roi
cymorth ewirfoddol. a hynny
mewn ystod aana 0 faysydd_ Mae
copi o'r canlynladau ar gael gan
Mr Goraint George

BRYNREFAlt-- -- -- -- -

Mrs Lowrl prys Robern-Wllllams, Godro'r Coed, FfOn; 870$80 -_

YH YR fiRDD!

Teulu Home, Llanberis.
Daeth galwadau Iu yo dilyn yr
erthygl am y cysylltiad honedig
a Hollywood. Diolch ibawb a fu
mewn cysyIltiad, ac am y
wyboJacth. N: fu'n bosib eu
crynhoi isrd at ei gilydd mewn
pry~ i'e rhifyn bwn, ,,~ y mac
ambell sgwarnog yo parhau
angen ei dilynl Gobeithio y
gallaf gau pen y mwdwl ar yr
hanes hwn yn rhifyn nesa'r
'Eco'.

Mae mis 0 wyliau i ddod:
digon 0 am1:)cr ichwilora am fuy
o hynodion hanes ein bro.
Anfonwch unrhyw gais i
Dafydd Whireside Thomas,
Bron y nan t, Llanrug,
Caernarfon. (Ffott~ 01286
67~51S).

~id yw Mr Williams yn sicr
lawn beth oedd cysylltiad y
wraig hon a'r teulu. Roedd
merch arall iWilliam Ellis yo
byw yn y Borth, Aberystwyth.
Collodd lab yn y Rhyfel Mawr.

Rhoes William Ellis ei fryd ar
ddod yo offciriad, a chafodd
swrdd darllcnvdd 11eYh amscr
Ilawn yn EgJ~ Saron. Ail
briododd :1 Martha, merch
Salmon jones, TID y Buarlh.
Roedd Eglwys Saron ar y pryd
yn dod 0 dan ofal Eglwys
Llanfairisgaer yn hytrach na
Llanddeiniolen. Roedd
disgleirdeb arbennig ar Tan y
Buarth. Mae Mr Williams yn
eofio eu bod yn ~eadwdwy fuuxn
borthiannus; filS wair 0 safon;
corddi a gwercllu menyn; a gwtmhu
llefrith yn lkoLJ.

Pan ddnath gweinyddiaetb
~glwy~ig rhsn iS9f y plwy yo 61
dan ofal eglwys Llanddelniolen,
penderfynwyd penodi ciwrad
Ilawn amssr i fod mewn gofal 0
E~lwys Saron; ond apeliodd
.PICei' Ll!1nfgirisgger !l..r i
William Elli~ ggel cgdw ei
swydd gan iddo roi gwas!Ullleth
clodwiw i'r pentref Felly y bu, !1
pharhaodd William Ellis Jones 1
ofalu lIm Bglwy~ Saron, gydag
YL>gulSullewYl'~hYl) i\ nifel'u~.

Un 0 dculu Salmon Jonc~~tad
Martha, ocdli pcrch'llnog Tan J
Buarth, Roedd yn byw yn Y
Felinhcli, Pun fu fimY Manhil)
gwerthwyd y \yddyn) a
I:iYIllUdodd William Elli~Jones
Qt. i\r~"l,

Galw1l1 ei hun yn Ap Elli", ia~
yn 61 Me WilliiWli1, rQedd yn
£~dd pIo&rdd", Mae pennill o'i
elddo at fedd William Williruns,
Bron Meillion, Bethel, ym
mynwent Llanfairisgaer.

Llawer 0 ddiolch i Mr
Williams am y wybodaeth.
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NII1aonig-y- a'r 11611)

A yciych yn ystyried newid eich car 0 fewn y flwyddyn
neGaf? YGtriwch y ffeithiau hyn:
1. Mae tri-chwarter y ceir newydd a galff eu gwerthu ym

Mbrydain yn colli rbwng 25% a 30'-0 O'Ugwenh erbyn eu
bod yn naw rIDs oed.

2. Mae cwmniau mawr a chwmruau lesio a llogi yn derbyn
oddeutu 25% 0 ddisgownt wrth brynu eu eeir ae felly mae'r
cerbydau hyn yn dod ar y farchnad am bnmau isel ae fel arfer
mewn cyflwr rhagorol wedI cael eu cynnal a'u cadw heb
ystyried costau.

3 Mae gennym brofiad 0 40 mlynedd yn prynu a gwerthu ceir
ail-law ac rydym. ar gyfartaledd, yn trafelho mil 0 blltuoedd
bob wythnos yn chwilio am y b~rgeJ.rnQngQr~\,I~rmwyn eu
cynnig i bobl Gwynedd ar elw sydd fel arfer 0 gwmpas 5%
o'r pris.

Cefnogwch Fusnesau Lleol

~mwthtY S'Woilh 0 bigo pclhall cyn
lleied oddi ar y dail.i, Dyna'r
cywion 011uiedi'u mogu,), gals» am
lindys wedi dar[od~yr ada, bach
wedi ITOi tua» caeal1... beth 11
ddigwydd tuedyn? Dacurr gylfin
yn byrhdu 'n araf deg unwaith eto,
gan gymryd yr h2n!fur! yn 21 ol!

Yn sicr, nid wrth ei big, mwy
n9'i gynffon;> y dylid mesur
cyfjZogyn, nac unrhyw aderyn
arall 0 ran hynny. Digon gwirl

rhyf~ddol ydyw hod pig yr igr'y"
neuiid ei siap adeg nymu. Rhwng
rnis Mai ac Awst y digwydd
hynny, Bydu pig y fam-adcryn
to yn prifio. Fel hyn y dywaid
Walker: Mae'r gylfin uchaf yn
mynd yn bigfain, ac yn hollol
walzalwl 0 ran !fur!i'r hyn ydyw ar
U7lT1IYWdymor arall 0 'r jlwyddyn.
Oedwch iTlni golio y mBgir y
cywion ar gynrlwn. Cofiwn lu!fyd
mai erfy,z an}lwyLus fyddl1i gylfin

-
---

TAEFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU
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PEN CIGYDD Y FRO
Yrwyn lIeol mwyaf blasus

Selsig cartref
Cigoedd parod i'w bwyta

Archebion ar gyfer y rhewgist
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darn au bychain tebyg i
ddan nedd, sy'n cynorthwyo'r
adar i gael gwell gafael ar eu
hysglyfacth llithrig yo y dwr.

Crcdaf i'r diwcddar annwyl
gyfaill led Breeze Jones, yn ei
ffordd dihafal ei hunan, roi
darlun hynod gynhwysfawr o'r
hyn a feddylir wrth bigau
amrywiol yn nheyrnas Y" adar.
Dyfynnir o'i lyfr AdtlQbod Bin
Byd (1968): Rydych chi'n gallu
O'Zvyhod, ebe ef b2tJt moon nh'lv'n ~i
fwyta trwy edrych ar eu pigau nhw.
Edrychwch ar big gnocell y coed.
Dyma i chi big galed sy'n tyllu'r
coed. Mae tafod hir, gludiog
eandd(J. l d_vnnu'r lJrvfed o't tam.
Mat; pig cud_vll rel bu.chYI1 i rwygo'r
cig. Mae huiyaden yn chunlio am
/wyd yn y llaid ar lan yr akm. Mae
qj p}1ig lu f~1 gogor a'r dwr yn
arllwys ohom, Pig f"~IJjail' i llela
pryfed sy gan y frotlfraith. Hadau
caled ydy bwyd y binc. Mae ei phig
hi yrJ fyr i falu hadau.

Rwrf am ddiwcddu ()s caf i
h~fo'r aderyn to. Ran fynychaf1
ond nid 0 hyd3 pig ~mWl :sydd
ganddo; un ua defnyddiol
hefyd, ch\vedl TG Walker yn
Llyfr Adar (1950), oherwydd
bydJ yr i1dcfY1lbychan l1wn yn
wynd "ci'n ddygll ir;racio a silio
Iladau calcdion. ODd YT hyn ~y'n

V""BY"ahorwyr Ariannol

Annibynnol Lleol (sefydJwyd 1974)
FtO": (01248) 355055

NID WRTH EI DIG ...
(Nid uuti: ei bir mae mesur
cyffylog', ebe un hen ddihareb
Gyrnraeg. Aderyn yd1r cytfylog
sy'n byw sr Iswr coedwigoedd
QC) yn ystod tymhorau'r Hydrcf
a'r Gaeaf, yn hel ei draed mewn
11eoedd gwlypion ac ochrau
ffosydd ble y bydd yn hela
pryf~d, EI1W urull urno yn
nalgylch Llanbcris yw cyfjlogyrL
- dyna a gofnodir we1wch chwi
s"n M~irio'l r~rry yn ci lyfr
Casgliad 0 E~1.Wal~Adar (1962).
Mae'r cyfflogyn yn aderyn hefo
cythgam 0 big hir fain; erfyn tra
derbyniol dd'wcdwn i, pan
dduw'n f!1ter0 dune yn y ddae!ll'
am ei dsmsio bwyd, a'r
ddaearen wedi rhewi'n rhone!

Nid yw rnzau'r reuiu nluoz yr
un rnairu nac c'r un ffurfiau
ychwaith, Dywcdir rnai'r [[osil
hynaf a ddarganfyddwyd ym
myd adar ydyw'r un a darawyd
arnc) ym Mafaria. Perthyn~i i'r
oes Jiwrasic. Roedd yr 9deryn
o'r un mainl!4. phioden, ond bod
ganddo dd9nnedd ynghlwm
wrth ei Slln9U. Archanptnryx
11chiJgrilphica oedd yr hom!lt' 0
enw a roddwyd arno. Yr hyn
sy'n ddiddorol ydyw bod pig!lu
rhal adar. yn ell\;vedig-y rhll ~y'n
hela pysgod, wcdi ell breinlio a

Pa un o'r rhaln sydd
bwyaicaf?

YSWIRIO I!ICH Ti
(I orbed 001100 i Ghi),

.Y8WlftIO EtCH GAR
(I Arb~deollod i ehi ); neu

VSWIAIO EICH BVWVD
( i arbod coiled Poh teult,.l}

CysyUtwch a'r isod i wetd mor mad
yw cost yswiriant gyda CDH
Andre (BetheVLlanberis)

Bryn (Mon)
Euryn (Caernarfon a'r cylch)
John Eilion (Penisarwaun)

CDH



RHOSTIO
OCHYN

AR CYFER POD ACHLYSUR

~ Cie 0 £ferIJ\ydd JleQI ~ Parti'on ..rhwng 40 a 400!
'"Cyda saws alai a stwffin mewn rholiau

* Efo salad hefyd os dymunwch

DEWCS, MAE O'N FLASUS!
Cysy11fwch a

JOHN BRYNAFON, LLANRUG
VOVNCICar 675190 /673188

GWASANAETH LLEOL AR GYFER

PARTION • PRIODASAU. PEN-BLWYDD
BEDYDD • DAWNS • GWYLIAU ...

• Pob math 0 ddodrefn ty
• Cegin, 'stafell fyw, Iloftt
• Prisiau cystadleuol
• Danfon am ddim i holl
ardal Bro'r Eco

Ffon: (01286) 676 040

DODREFN PERKINS
(Safl@'r hen N@lson)

CAIiRNARFON

Cefnogwch
ein

Hysbysebwyr

GEMAU'R GYMANWLAD. Bu
torch Gemau'r Gymanwlad. a fydd
ym Manceinion ddiwedd mis
Gorffennaf. ar wibdaith trwy
Gymru. Dwy o'r rhai osoo yn ei
charlo yn ystod y daith oedd
Jayne Lloyd. Bodawd a Hannah
Hughes, Llyngele.
TYN~A MISOL. Enillwyr mis
Mehefin oedd: £40: (97) Dewi
Jones, 13 Erw Wen; £25: (12)
Geraint a Zonia Bowen. Cefn
Coed; £15: (33) Margaret a
Cledwyn Jones. Ysbyty; £5: (53)
Brenda Anderson. Talarn
Bryngwna.
GWASANAETHAU'R CAPEL.
Gyda'r gwaitn YChwanegol ar y
moderneiddio ae accasu'r Capel
yn bwrw ymlaan bydd Y
gwaganaQthau yn parnau yn
Ystafell y 6wrdd, Gare] Ovvalia tan
y gwyliau haf.
Gorffennaf
7 11.00 Ysgol Sui, 2.00 Parch

GWQnda ~iCnardg;
14 11.00 Ysgol Sui;
21 Dim Ysgol Sui, Gwasanaeth

Teuluol am 2.00 eto Mr
Dafydd Iwan.

Diolch i deulu Garej Gwalia am y
defnydd parod o'r Y5tafell Bwrdd
dro~ y miGoedd diwethaf,

SEFYDLIAD PRYDEINIG Y
GALON. Fel canlyniad i'r cascliad
o dy i dy yn ddiweddar. easglwyd y
swm 0 £93.78 yng Nghaeathro
gan Marian Hughes. Dymuna'r
Pwyllgor ddiolch i bawb am bob
celnooaeth.
DAU 8EN-BLWYDD ARBENNIG.
Dyna yw banos Mr a Mrs Hugh
Jones, 22 Glan Gwna Terrace. Yn
ystod mis Gorffennaf bydd Hugh
yn 80 oed a Margaret yn 75.
uonqytarcrnacau mawr i r ooau.
DIOLGH. Ffordd coa 0 eeoc i
adnabod lrisolion nawydd o~dd
cychwyn dosbarthu Eco'r Wyddfa.
Dyna wnaeth Rhiannon Roberts,
oern '='1105 tsar. rnoicn yn ravvr Iddi
am fod yn gyfrifol am rannu'r Eco
ers dQng mlynedd. 0 hyn yrnlasn
ovoo Mrs B@than Iwan yn rnot
help lIaw i Marian Hushes i gario'r
gwaith ymlaen. Diolch Bethan a
Ahiannon.
O"~ YSBVTV. Oa gweld Mr Alun
aoosns. 10 Erw Wen aorst o'r
ysbyty tie wedi gwella.
Hefyd bu Margaret Jones yn
Y~byty Gwynedd am fi~. Erbyn
hyn mae hi adre - yn 'YGbyty'!
EISTEDDFOD YA URDD.
Enillodd Iwan Parry Jones, Bryn
~9Iwy§ y w~br 9yntaf mewn
~y~tadlguQQth ggmwQith ym
MI1r1rwylyr Urdd yng Nghaerdydd.
Roedd Hannah Hughes. Llyngele.
yn aulod 0 Barti Bontnevvydd a
oedd yn drydydd yn y
gyQtadlQuaQth cyd-adrodd.

CAEATHRO I

1,",,'··· ._ --
Clive uemee, Hafan. aryn Qwna,

ft~nj (0128G)G19S01(gwaith). G77438 (cartrof)

WAUNFAWR
.ry Rhydd • Bwyd Cartref • Prydau Plant

• Ystafell Deulu • Cinio Dydd Sui Traddodiadol
• CArdd~ri~Ath I=yw , Cwrw GOlaw,n

Ffon: 650218

41A STRYD FAWR, LLANBERIS
Ff6n: (01286) 872501

Diolchwyd i'r Uywydd, John
Cantrell. am baratoi copiau o'r
uuntau ar gyfer y cystadleuwyr.
Cafwyd adroddiad nooonaot lawn
am Iwyddiant v daith gerdded
noddedig a gyflawnwyd gan 14
aeion. Dlsgwylir cyhoeddl
cyfanswm yr arian a godwyd tuag
at Gronfa Maemillan yn fuan.

Rhoddwyd y te a gwobrau'r raftl
san Sue Michael ac Eve
Braithwaite. Enlllwyr y raft I oedd
Betty Ann Jonas, Katty Hughos a
Morfudd Jones. Dymunwyd vn
dda I Megan Morns, Katie Hughes
a Barbara Parkinson ar achlysur
eu pen-blwyddi yn ystod y rnis.
CArEL 3ARDI5. Gynhallwya
Cymanfa Ganu'r Bedyddwyr yng
Nshaarsalam, Caernarion ar 5
Mal. Yr arwsmvoo osoo Mrs Enid
Griffith, Porthaethwy. Llwyddodd
rhai 0 blant Ysgol Sui Sardis i
ennill seren aur ar eu tystysgrifau
yn yr arholiad Llalar, sef BIGddyn
Clarl<.Q.Miriam a Megan Jones.
'rna yn ddlw8dd~r~ch yn y mis bu
Megan Jones a Manon Clarke yn
eymryd rhan yn Oedfa leuenctid
Cymunfu Arlon ym Mhen-Y-9roe~
a rhoi oyfrif da ohonynt eu hunain,
Da iavvn (ihi blant, Daliw(ih ati,
Y GANOLFAN. Cynhaliwyd
pwyll9~ro'r uehod y" y Ganolfan
nog FgrchQr. 12 MQI1Qfin, pryd y
trosglwyddwyd arlan y Glwb
6n .....cer I'r Ganolfan - cyfan6 .....m 0
~1G1. Er y bu cryn 31arad a
d~dl~u, "1 pha~lwyd dim. Cynh~hr
y pwyllgor nQsaf ar nos lau, 27
Mehefln. Pryd y dlBgwylivvn i Mr
P~1~r L.loIn\Wllli~m~Q'r Swyddfa
AddY~9 fod yn br~QQnnol.
S ~ FY 0 L IA 0 PRY 0 E IN IG Y
GALaN. F81canlynlad l'r casgliad
o dy i dy yn ddlvvoddar, caGglvvyd y
\)vvm 0 £21,88 yn Ninorwig gan
Ivor Phillips. Dymuna'r Pwysor
ddiolch i bawb am bob cefno
gaQth.

CLWB ORWIG. Cwblhaodd
aelodau'r Clwb au taith Qerddad
noddodlg 0 SluQ Pons I'r Ganolfan
or mwyn codi arran tuag at
'Slalons MilltlroQdd Macmillan'.
GwndQd yr vmdracn fwyaf can
Terry Taylor. Cerddodd i cooar
Elidir Fawr (3030tr,) dair gwaith
yna nahwmni ei ai, Minnio, yn
ogystal a cherdded 10 milltir arall
~ beictc 26 rnilltir,

Cymerodd rhai o'r plant ran yn
y daith garddad a drefnwyd gan
Sue Michaels a Terry Taylor ar y
$~dvvrn canlynol. Eu honwau
oedd Madlen, Taliesin, Mabon,
Merin a Derri gyda'u mamau Stet
Farrar a snaron ~lnClalr.

Cyflwynwyd anrheg priodas i
Karen, un ° weithwyr y Ganolfan.
Catwyd sgwrs ddilyr lawn am y
gvveithgflreddQu Qvvyr ago red a
ddarperir ar gyfar yr iauenctid sy'n
rnvnvcnu'r Ganolfan gan Oliver
Knowlos, un arall sy'n gweithio
yno.

8wrlgdlr cynnal 19 mQrUS a
huf@n ~r Orff@nn~f 1B ~cyr un
dlwrnod gwahoddir yr aelodau i
gy~ladlu ar lunlo gardd taGh.
Enill .....yr y raffl oedd Margarot
Faulkonor. Butty Iioburto a Terry
Twylor. Rhoddwyd y ie gQn R"y ~
90Hy gower.
DAMWAIN. ~wytyn gjwr gin bod
yn dymuno adfQriad IIwyr a buan I
Dylan Lewi:;. ;j Bro Elldlr. Mae
Oylan YY\1divillel dQmvvQin hoto
beie modur A~Ar ""Y'" ~ bryd M~~
o yn Yf!byty Gwyngdd. Gobgltnlo y
cawn ~i weld adref yrl lied fuan.
ary\iitl yyglha,Dylan.
CLW9 OI=lWIG. M~wr'l eyfarlod
dlwQddar o'r Clwb enlllwyr y
gyotadleuaoth 'Pvvy yvv Pvvy' pryd
y dU~9wylid i'r ~Qlod~u~dl'\~bod~I
gilydd 0 luniau a dynnwyd ohonynt
pan yn ifane. oedd Elizabeth a
Morfudd Jones, Llwyddwyd i
adl'\abod 1b allal'\ o'r 1Q lIun.

I ! ..~. ~DINQRWIG
".." . , , " -

Mi!:DMarian JonA~. Mlnallt. 7 ero Elldlr. Dlnorwlg. Ffon~8702Q2
I .....



arddegau.
Dewi Meirion Jones wrth ei

[odd nefo'r llyfr <Tile Maki7£g 0/
the Lost World Jurassic Park',
llyfr oedd yn dweud hanes
Steven Spielberg yn cael
syniadau sut iwneud ei ffilm ac
mac Dewi am roi 99% i'r llyfr
yma.

Gethin Price Morris wrth ei
fodd hefo straeon ysbrydion ac
yn awgrymu i bawb ddarllen
'Uninsnted Ghosts' i gael amser
iasoer!

Antur sy'n mynd a bryd
Oliver Cain wrth ddarllen
'Hoies', hanes bechgyn yn
chwilio am drysor ac yn ei
ddarganfod.

Gwenno Jones yn methu
penderfynu pa un oedd ei
ffefryn, (TILe Twits', 'Fantastic Mr
Fox' neu 'Tlw M ,~mM inder' ond
beth ydi'r ots, fe wnaeth
fwynhau'r tri 11)'[r.

Wotzey I shrunk the Kids' oedd
yn mynd a bryd Stacey Leanne
Davies, a Jessica Whitehead
WIth ei bodd hefo 'Many Happy
Returns and other Stories'.

'Girls in IJO'Ve' oedd ffefryn
Lois Morris gan yr awdures
Jacqueline Wilson eto a dyma
ddywedodd Lois: 'Roedd y llyfr
vn son am dair 0 genod
blwvddyn naw a phob un
ohonynt wedi disgyn mewn
cariad. - fel mae genethod yn
wneud! Eisiau gwybod mwy?
Wei" darllenwch y llyfr.

Mae'n amlwg fod y
disgyblion ym~ wedi mwynhau
C;1.1 hunain yn fawr iawn ac wedl
eRel profiadau gwerlhfawr o'r
ReadalJlon. Ocs wir, mae lIe i'r
llrfr~ h)'Q yn Q¢d yn yr oe~
gyfrifiadureg hon.

Cafodd di~gyblion bl\vyddyn 7
ac 8 gyfic igymeryd rhan yn y
Readathon elcni, ac o'r ymateb,
bu'n llwyddiant mawr.

Darllen er mwynhad yw.'r
bwriad ac os yw teu luoedd neu
ffrindi9U y n ddigon caredig i'w
noddi rnsent netvd yn codi
snan at achosion ua.

Daeth llawer ag arian imcwn
ac fe gasglwyd swm
anrhydeddus iawn. Diolch yn
fawr iawn am eich cefnogaeth
unwaith eto.
Bu rhai'n brysur iawn yn

darllen nifer 0 lyfrau ond, wrth
gwrs, roedd erail I yn darllen eu
ffefrynau. Dyrna oedd gan
dosbarth 70 i'w ddweud:

Siwan Angharad Humphreys
yn hoffi'r llyfr 'Making Waves';
Sasha Williams wrth ei bodd
hefo 'Harry Porrer and ttu
ChambBr oj Secreu' a dyma a
ddywedodd hi: 'Mi fwynheais y
llyfr yma yn fawr iawn,
digwyddiadau gwahanol a
llawer 0 hud a lledrith ynddo.
Fy hoff ran oedd y gem
Quidich, llawer 0 bethau
aniszwyl ynddo!'

Gwenllian Owen hefo'r hen
ffefryn, 'Charlie and the
Chocolate Factory' - dydi stori
dda byth yn mynd allan 0

ff~i)iwn!
Un cithaf modern yw 'MafC$)

Dales and Irr,jlu&alJlc Brc:' ond fe
gafodd Sian O. Lloyd hwyl f~wr
,,'r[11 ddarllcn llaDc~ Lucy,
Ne~taac 122ie. Credllf fod CaLhy
IIopkins yn un 0 hoff awduron
Si~n ar 01'y llyfr yma.

Naomi Edge yn gobelthio
cael Readacl1011 bob blwydllYII ar
01 ~nel blUe!or 'Vickoy A rIgel' g;m
Jacqueline Wilson. Llyfr sy'n
deliQ h~fo problemau'r

Readathon

Mehe/l1t: (93) Mrs Ann P. Jones,
Nant, Llanrug: £31.00; (8) Mrs
H.W Sutherland, IJen y Bont,
Deiniolen: £lB.60; (19) Mrs
£lsic Owen, Hafod y Rhos,
LldI1fUg: £lZ.iO.
Llongyf9Tchilldau a diolch am
cicll cGfnoeaetll bob ~mser.
Gwerrhf9wroRwn aelodau
newydd l~r Clwb Cant.
Manylion ~r gael 0 8wyddfa'r
Y~gol.

Ebrill: (117) Attr a MTS R.
Morgan, Bod Idris,
PeniSarW::llln: £331.00; (126)
Mari l)einiol, 12 Bryn Eg)wys,
rcnl~arwaun: £18.60; (79) Mr~
Ann Jones, 36 Gl9nffynnon,
Ll~111'\.lS;£ 12.40.
Mat! (124) Or Gwyn Willj~ms, j
P,"c;~'!'V)'1f"JLlan.ber~s: C~1.00;
(116) Fiullil Dt\yi..,:;;, Ll~yn
Cwlyn Bach, Llanberis: £18.60;
(~5)MrS Yvonne Koberrs. Bryn
i\w\il, LlllngQilni~l; .cl~.40.

Dvrna rai 0 ddisgyblion
Blwvddvn 8 a £u wrthi'n brvsur
iuw n yn dd~weddar yn
cynllunio a dyfeisio coctels heb
alcohol. Cafwyd llawer 0 hwyl
yn arbrofi gyda gwahanol
ffrwythau er mwyn creu blas
derbyniol.
Mae alcohol yn un o'r cyffuriau
peryclaf 61r d~udde~WWp sydd
ar gael - mae'n gyfrifol am ladd

Cymdeithas Cyfeillion Ysgol Brynrefail
~nillwyrClwb Cant 2002

miloedd 0 bobl bob blwyddyn.
Y pryder mawr yw, gan nad yw
alcohol yn anghyfreithloD, fel
ecstasti neu LSD er enghraifft,
nad yw pobl yn sylweddoli'r
gwir berygl.
Roedd golwg go amheus ar
ambell goctel a bod yn onest ac
roedd rhai yn llawer mwy
uerbvntot na'i gilydd!

Coctels Di -alcohol!

ysrnygu a goheithio y bydd pob
Lln ohonynt yn cadw at cu gair,
Da lawn chi. Bydd yr erisn yn
mvnd i zronfa'r Y()l;ul fel bod
pawb yn clwa.

Wcdi cymcryd than yn y
BYstndlcuaeth rrwy'r tlwyddyn
dn~th dosbnrtn 7i rr brig lIWY
~nnl11gwonr n £100.

Maet1t .wedl nddo peidtn

Dosbarth Di-Fwg 7i

•



Ffacs: 01248 601982

Ffon (nos):

01248 600477 a 601011

Ffon; 01248 601257

Prif swyddfa
fenrala, Tregarth, Gwynedd

Whiteheadcyf.

(01286) 870814

• Trin cyrff ceir
• Gwaith Mecanyddol
• Gwasanaeth/Servic8
• Valleting

yn LLANRUG
ar gyfer eich
holl anghenion

GORS BACH
PANEL
BEATING
SERVICE

Coleuadnu
Argytvmg ac

offer Larwm Tan
GwaSAftaeth i
CymruGyfan

AgIOd 0

Contractwyr
Trydan

ones

•NICEIC
Contradwyt Trydan
illt@ddrOIl yr UIlIJl

~.1r CenedlatOlol

yng Nghapel Mawr

LLANRUG
Ffon: 674141

Ar agar: Llun - Sad 10·6;
Sui 10-4

~yglau,Cabinets, Byrddau,
Cypyrddaudaillyfrau,

Desgiau,Cadeiriau,Soffas,
Gwelyau ayyb

LLANRUG

Dovvch i' r ganolfan newydd
am fargeinion dodratn

e

Ffon 871278
www.yolstro.co.uk

perchnogion: Danny a Nerys Roberts

Csfwyd hwyl a son ym ml1ani'r 'JlwOilr.

(iwynath ac Elflon Robert~, DeQw§ Eryri. Ffon: 970491
.... _L __'r... ...

Comorg yn ncorat John Pritchard. ClifynY~~1LIClnberls. ~fon:072990

FRED DIBNAH farw Mr J. snc Williams ar 31 Mal.
YN TANIO Cynhaliwyd Gwasanaeth Angladd

Cyhoeddus yn y Cart ref ddydd
lau. 13 Mehefin ac i ddilyn ym
Mynvvent Cootmor Bethesda.
Gvvflsanaethwyd gan y Parch
Philip Hughe~ gyda Mr Gareth
Jones. Diolch yn fawr tddynt

Hoffai pawb yma ddatgan eu
diolchgarwch i'r ymgymerwyr am y
tr~fnladau a'r gwasanaeth ar y
diwrnod.

Yn yr ysbyty hefyd bu farw Mr
0, alyn Jones ar 15 Mehoftn. Nid
oedd wedr boo yn ooa ers tro. Fel
Eric, yr oadd Glyn yn cvrnsnac yn
v Cartref a'r osntret a ohawb yn ei
adnabod yn dda. Estsynnwn em
cydyrndairnlad i'w deulu yn eu
profedigaeth.Nid oes gvvybodaeth
am tenyuon yr angl~dd hyd yn
hyn.
Vn ygbyty Eryri ma@ Mr Aoland,
Jones 0 hyd eo eetynwn ern
dymunladau am w~lInad buan
iddo Mae Mrs Hilda Cepos yn
YSbyty Gwynudd ec Qnfonwn
ddymuni"d~1,.Ide. ;dd; h;thau k~tyd
CVMORT~ CI=lI~TNOGOL.
Wythno~ Cymorth cnstnonot
Diolch i bawb a tu'n casglu at vr
~pt\1Qloni yn ttanosns. Casglwyd
£77660 yn v oeruret. Diolch am
hob cvrrantao.
SEFYDLIAD PRYDEINIG V
GALON. Fel oanlynied i'r cas91iad
o dy j dy yn ddiweddar, casSlwyd Y
swrn 0 £437,70 yn LlanbGris gan
Nia Thomas, Cath Pritchard,
Nellie Morris, Holen parry, Bst
Hughgs. Sioned Roberts. onve
Roberts. Jean Roberts a Margaret
Pryddorch. Dymuna'r Pwyllgor
ddiolch I bawn am bob
cetnogaeth,
TRIPIAU PLANT DOL8ADAAN.
Bu plant adran lau yr ysgol ar y
tren I ben yr Wyddfa ar 'ig Mohefin
ira bu'r babanod am drip ar Dr~n y
BaCh y Llyn. Bydd IIuniau o'r
tripiau yn rhifyn nesaf yr Eco.
LLANBERIS A'R EISTEDDFOD.
Bydd cysyltiad diddorol rhwng
Llanberis a'r Eisteddfod
Genedlethol yn Nhyddewi eleni.
Mam y Fro yn yr eisteddfod fydd
Gwenno Telerl Wyn, mercll Eirlys
Pgris Davu~sac wyres I r diweddar
Barch a. Mr~ Bgn Owon a fu yn
weinidog Nant Peris a Jerusalem
am flynyddoedd. Athrawes yn
ysgol y Preseli, Crymych yw
Gwenno ac mae ganddi hi a'i
phriod, Hefin Wyn, dri 0 blant sef
Rhydian, Osian ac Eurgain. Osian
fydd un o'r Macwyaid yn y
seremoni.

LLANBERIS
.,

CamQrayn ng01al John Pritchard, Cllfynydd, Llanberis. Ffon: 872390

CVMO~T~ C~ISTNOGOL SEFYOLIADY GALON. Fel canlynlsd
Wythnos Cymorth Crlstnogol: rr casgliad 0 dy i dy yn ddlweddar,
Diolch i bawb a Iu'n casglu at yr casglwyd y swm 0 £42.81 yn Nant
apel eleni yn Nant Paris. Poris gan Prydwen Pritchard.
Casglwyd £49,98 yn y pentret. Dymuna'r Pwyllgor ddiolch i bawb am
Diolch am bob cytrantad. bob cernooastn.

--- _.

NANT PERIS
- - - -

Llinos Jones. 6 Nant Ffynnon. Ffon: (01286) 871820
•

Cefnogwch
ein

I-Iysbysebwyr

CEIROPODYDD
Mrs S Groom MSSCh, MBChA

Vn ymweld a'ch CartrGf I ann traed
Trjl'liAoth ar gyfQr~

Tra@d roenu;:" Groon v(illgd, Y~rr\.lCQOteyrn a Chroen Caled:
EWlnedOyn tyru i'r 0YWi TQrri Ewineddj Gofal a Thylino Traod.

rl6n. (0124B) 605450 nQU
07747 SgS267 (~YMudol)

Gw~nOddWYd y sirnnetwr byd
snwoa. Fred Olbnah I agoriad
swyddogol tvrnor hel 2002
rneunoroo yr Wyddf~.
Mae Fred yr un mor enwos am ~i
hoffter 0 drcnau atoM ae ro~dd yn
fraint fawr sanddo gynorthwyo fgl
taniwr yt'\ y~tod Qi daith ar y rrsn l'r
copa.. Cytlwynwyc1 rnaw canlo
arbQnnlg iddo can Mr Alan
KgnC1all. rnsoiwr y cwmni. i
ddalhlu vr achlysur. Profodd ei
yrnwelled yn un hynod boblogaidd
9yda staff y lain fach a tnrauuodo
gryn arnssr yn ymdtllddan gyda'r
hogiau,
LLONGVJ:.A~C~IADAU I Paula
Roberts, a Ffordd T9 Du ar ennill
B.Sc gydag Anrhydedd Dosbarth
Cyntat mewn Gwyddonaeth
Amgylcheddol ym MhrifY~901
Cymru 8angor.
DIOLCH. Dymuna Dilys Baylis
ddiolch 0 galon j'w theulu,
cymdogion a ffrindiau am y toreth
cardiau, anrhegion a'r
dymuniadau da a dderbyniodd ar
:')chtysLlr ei nhQn~blwynd yn 90
oed yn ddlweddar.
RHODD AN~~YD(;DDUg. Vno
Nghlwb y Gweithiwr rhoddwyd
£150, gan Glwb Bingo Elusennol,
gan y Trefnydd, Helen Parry. i
Twm John Roberts. er rhoi
cymorth i Glwb Pel~droed
leuenctid y pentref, lie mae pump
o dimau yn cae I eu rhedeg.
F'LAB F'ENGWAITH, Yn dathlu au
pen-blwydd ym mis Gorffennaf
hydd Mrg Lorrlel;:} Rob@rts, Mr5
Ccrldwen Hushes a Mrs Kathleen
Jone5. Dymuflwn ben-blwydd
Ilapuo iddynt,

Yn YSbyty Gwynedd 6flngor bu



Roberts, Ty Gwyn. Rydym yn
meddwl amdanoeh, ac Ibawb arall
sydd ddim yn dda, qartret neu yn
yr ysbyty. Brysiwch walla.
YSGOL GYNRADD
Tlws Eco'r Wyddfa
Roedd niler fawr 0 ddisgybllon yr
ysgol yn cystanlu dros ddwy
noson yng nghystadlaethau Tlws
yr Eco. Maa'n brat gweld cvrnamt
o frwdfrydedd yn y dalgylch. Fe
hoffem longyfarch y timau newydd
Blwyddyn 2 am wneud mor
ardderchog yn su cystadleuaeth
cvntat gyda niter ononvnt yn sann
oed.
Llongyfarchiadau hefyd i'r hmau
pel rwyd a'r bsl-droed dan 12 oed
ern wneud mor dda.
RASUS HWYAID
Cymdaith9~ ChWQfgQOnnan 8, yn
Glangwna ar 1s Mehefln
Ra~ i,
1. ~hif. 194: ~efina ~oberlsj
Awelfryn, Tanycoed; 2. Rhif. 125:
Ellen Williams; 3. Rhif. 27: Jean
Jones, Bontnewydd,
Ras 2.
1, Rhif. 89; M. Rogers, S Cae
Berllan, Caernarfonj 2. Rhif. BO:
Zoe, 38 Bro Rhyddallt. Llgnrug:
3. Rhil. 137: Sian Williams. Nant y
Glyn, Llanrug.
Ras 9.
1. Rhif. 3: Iwan Roberts; 2. Rhif.
36: Ahys Evans. AeJ y Garth,
Caernarfon,
Fe hoffai'r pwyllgor ddiolch yn fawr
JQwn I bawb am gefnogl, Mae'r
arian yn oa~1 Qi ddQfnyddio i
hyrwyddo hyfforddiant chwaraeon
a phel-droed dan S oed yn
Llanrug.
GWOBA GENEDLAETHOL
BECTA (British £ducationaJ
Communications and Tecnnology)
Yn dilyn gwobr arbennlg gan BBC
onhne Cymru lIynedd pan enillodd
yr ysgol gytrifiadur Apple Mac,
sganiwr ac argraffydd, mae'n brat
cael lIongyfarch y plant unwaith
eto gan fod y gwaith bellach wedi
ennill gwobr genedlaethol, sef
camera digidol rhyngwefthiol ,'w
osod ar y byrddau gwyn. Mae'r
wobr yn cael ei rhol am walth
technoleg gwybodaeth traws
gwricwlaidd,
PWYLLGOR CAE
CHWARAE NANT Y GLYN
Mae'r pwyllgor uchod wedi tynnu
allan gynllun tair blynedd i geisio
adfer sefyllfa druenus caeau
chwarae Llanrug. Mae ffeil yn
cynnwys y many lion i'w gweld yn y
eaffi - ICaffi Coffa'.

Rydym yn awyddus i drigolion
Llanrug gael cyfle i ymateb ac
QrwyddQ'r ddei~eb i roddi pwy~a ....
ar y cynghorau i fuddsoddl arian
yn y fontor.

CYOYMOEIMLAD. Anfonwn am
cydymdeimlad at Glyn a'r tsulu.
Penhafodlas. Ceunant yn eu
profedigaeth 0 golli mam a nain
annwyl iawn.

CEUNANT-'

Sian Emyr a YsgOf Lfanrug a
ddaeth yn drydydd am gytansoddi
cerdd yn Eisteddfod yr Urdd. Fe
gyhoOddJr y gordd yn y rhltyn
n9saf.
dda o'r aelodau i Fwyty Amser Oa,
uanrwst nos Wener, 14 Menefin.
Cafwyd pryd blasus a chwls
y~9afl'\ i ddily~. Dl61¢k i g~t"'~rt~~
Williams am orornu noson mor
hwyliog ac am fod yn feirniad mor
vvrolddiol.

Diolchodd Megan Roberts, y
Llywydd, i'r swyddogion am eu
cymortn yn ystod y f1wyddyn ac rr
aelodau am eu cefnogaeth.
Dlolchodd Menna Williams, y
L.lywydd novvydd, i Megiiln Qm oi
awaith da kithau.

Cafwyd cyflg i wald y cwpgn a
eniliodd y gang en yng
nghystadleuaeth y Llyfr Lloffion,
Atgotfwyd yr aelodau bod angen
dod a'r dsunydd ar gyfer Llyfr
Lloffion eleni j Nan cyn gynted a.g
y bQ mQdd,

Mae t6eynrtaU ar gyf~ry rtogon
'AIddangos a Blasu' yng
Ngwe~ty'r Oelt. Gaernarfon ar 5
Gorff~rtl'laf ar ga~1 gan Nart aM
[5.00.

Mae'r pwyllgor elsoes wedi
cyfarfod i drafnu rhaglan y
flwyddyn nO\5flf. Mao oroeso i
aelodau newydd ymuno a ni yn y
Ganolfan ar yr all nos Fawrth 0
bob mis.
MARWOLAETH. Yn sydyn iawn
dydd Mawrth, 4 Mehefin, bu farw
Glyn Williams, 6 Stad Minffordd yn
50 oed. Cydymdeimlwn yn
ddiffuant iawn A Gwen, ei wraig,
Gemma, Alwyn, Lesley a Susan
aIr teulu i gyd yn eu profedigaeth
fawr.
Hefyd bu farw Mrs Malltwen
Roberts, Glan Moelyn ar 61
gwaeledd hir. Cafodd ofal caredig
gan y teulu ac, yn y diwedd, gan
staff Ysbyty Bryn Seiont. Bydd
coiled fawr iddynt i gyd. Anfonwn
ein cydymdeimlad at Mr Wil
Roberts a'r plant a'r teulu.
PRIODAS. Llongyfarchladau a
phob dymuniad da i Ian Parry,
Gwanwyn. Ffordd yr Orsaf ar ei
briodas a Helen Thomas 0

Llannerch-y-medd,
COFION CORAU at Mrs Cwyneth

BEICIAU NEWYDD
AC AIL LAW

• TRW510 ..CYNNAL
• PARTIAU

SlOP AROSFA, WAUNFAWR (01286) 650 723

BEICS WIL

gwaith ar blanhlgion wedi dod yn
fyw a diddorol Iddynt. Cafwyd
sesiwn ar ddeall byd y planhigion
drwy ffilm ae arddangosfa.

Rosdoynt WGdl ounon IIwyr yn
cyrraedd adref ac yn falch 0 fwrw
Sui i ddadflino.
Nofio. oherwvco y trip i Gaerdydd,
y tim dan 10 oed yn unig aeth i
gynryehioli'r ysgol i Gala Nofio
Arfon eteru. Nofiodd pob un ei
orau a chawsant gystadleuaeth
dda.
Rygbl. Ar 22 Mal. yng Nghlwb
Rygbi Caemarfon. bu tim rygbi'r
ysgol yn cystadlu mewn gornest.
Vr aalodau oedd S,on Gmyr,
Garallt Bryn, Garallt BracQglrdlQ,
cnns. Ben, Garl, Iwan. Blon Eiflon,
O(;lfydd Emlyn, Declan a Gethin.
CnwaraQwyC1 yn ymdrgchgar yn
erbvn timau ysgol Yr Hendre e'r
Wiilunfiilwr,
Tl>ni~~Aotk ~I"IW6tkiM t6rti~ i I~wl'
rr GQnOlfan yng Ngh~Qrnarfon I
gynrycnloli yr ysgol yn
Nhwrnament Tenis Ysgolion
Cynradd Gwynedd, Cafwyd
diwrnod arddGrChog 0 gygtadlu
9yda phob tim yn gwnQud yn
arbgnnig 0 dda. Oa9th IIwyddiant i
dTm dan S mercned yr ysgol, sef
Heledd Robert~, GvvennQ
QibbArd. J:losio g()I"\SOI"\ a
~hl!lnnon l-tughQS Q byddgnt yn
mynd ymlaen I Fae GOlwyn I
9ymryd rhan yn Nhwrnament
G~SI~dd Cymru. DymuntadQu
gorau Iddynt.
Grlced. Aelh t1m crlced yr ysgoJ I
g"ea\.l Treborth I chwarao,
~I'\illwyd yn y rownd gyntgf yn
erbyn YSgol Nlwbwrch a chollrn
~nrhydedd ....~ yn orbyn t~m cry{
IQwn 0 Borthaothwy yn yr all
rownd.
PeJ-df(}l!Jd y Ml!Jfahl!Jd. Brynhawn
Mawnn aetn tTm pel·droed y
merched i Gaernarfon i gystadlu
yng nghystadleuaeth 5-bob-ochr.
Chwaraeodd y tim yn dda iawn
ond colli yn y gem gyn-derfynol i
Ysgol Maesincla - enillwyr y
Twrnament,
Yr Urdd. Llongyfarchiadau i Sion
Emyr. BI. 6 ar ddod yn drydydd yn
yr Eisteddfod Genedlaethol yn y
gystadleuaeth Vsgrllennu
Barddoniaeth dan 12 oed.
Mabo/gampau'r Urdd. Bu cystadlu
brwd yn y mabolgampau ar gae
Ysgol Syr Hugh Owen a bydd
Debbie Williams, Gwion Williams,
Alex Lynes. Leon Rochell ac Awen
Hughes yn cystadlu yn unigol ym
mabolgampau'r Gir ym Mangor a
bydd tim y ras gyfnewid dan 10
~~d m~rch~d h~tyd yr'\ CYr'\ryChIOII
Oylch Arfon, s01 Debbio, Enfys
Roberts, Awen a Tracy Griftith.
I;lym ....nvvn yn dQa iQQyn\ yno
hefyd.
F(a(r Haf, Cynntilir y rfalr alani ar
fu~I't'" y~ y~g61 bryn"'awl'l gadw~n.
13 Gorffennaf. Bydd etondinau,
gemau ac adloniant 0 bob math a
enytlQ rr plant o09ngOQ QU(10nI9u.
Oowch yn Ilu ; se~noB:'r yssol a.';
gWgitngg rgOOgU.
Ar ddiwedd blwyddyn dymunwn
ddiolch i bawb sydd wedi cefno(1I'r
yggol mQwn unrnyw fforoa yn
ystod y flwyddyn.
M~~C~~DVWAW~. Aeth nlfer

DIOLGH. Dymuna Beryl a Wil.
Arlryn, ddiolch 0 galon i
9ymdogion a ffrindiau am bob
arwydd 0 gydymdeimlad a
ChQrQdigrwydd Q ddQngogwyd
tuag atynt yn eu profedlgaeth 0
golli mam annwyl. Diolch am y lIu
cardiau a'r calwadau ftcn, ac yn
arbennig am y rhoddion hael tuag
at Ymehwil Caner.
BEFYDLIAD Y GALON Fel
canlyniad i'r casgliad 0 dy i dy yn
ddiweddar, casglwyd y swm 0
£493.42 yn Llanrug gan Ann Uoyd
Griffith. Bethanne Williams.
Eirianwen Thomas, Gwenda
r::\oberts, JuJ:e Jones, Nan
l-lumphreys, Jane Jones, Beryl
tnornas. Malr Farry, Meirwen
,",IQyd,Mary RQbert~ " M"rg"ret E.
JOr'\A~.DymU"A'r Pwy"gor ddiolen
I bSjNb am bob cefnogaeth.
A~E:I r)ANQLAOeSH CA~eL y
nuoe. Diolch i'r Parch Dafydd
I-tughg~ Q Mr~ I-Iughg.g gm
oroesawu aelodau a ftrlndlau I
'daro i mewn' am baned a sgwrs
yn eu cartref yng Nghaernarfon ar
ddydd Morenor, 1g MAhQfin.
Diwrnod difyr 0 gymdQlthasu.
Dlolcn I bawb am wn9ud y
dlwrnod mor IIwyddlannus.

Rhovvn oin Gymorth i gefnQgi
Qonslodosh 0 wirfodd ealol'\
·ohgrwydd rhoddwr IlQwQny mQQ
Duw·n ei oaru·.
VR YSaOL GYNRADO. Yn
ddlw~ddAr dA~t'" CAtnl'il'\ AI'A" PI'
ysgol I ddwgud a dQrllQn slor"j~u
wnn ddlsgybllon BI. 1 a c. Roedd
0.... gwrQndQwl"d ,,'.... hym"tob yn
t'.Io"on~ All ow~l'tnfwrosia.d iddl.

Lionoyfarcniadau i Anti
MQrgQrot. gofQlwr"lg yr y~gol ~r
ddOd yn nQln oto. MQOhi QTocwyn
wedl gwirloni gyda Lowri, merch
fach Mari a ~enry.

Rydym yn Talch a groesawu MS
Lynch yn 01 atom ac, wrth Narwelioa Mrs Olivar a fu gyda ni yn ai
habsenoldeb, yn diolch iddi ac yn
dymuno'n dda iddi yn ei swydd
newydd yn Ysgol Cwm y glo
ddechrau mis Medi.

Rydym hafyd wadi
owerthfawrogi cwmni a chymorth
Miss Lowri Morris a Mr Llyr ap
Alwyn a lu yma ar bro/lad dysgu 0

Goleg y Brlfysgol Bangor.
Dymunwn yn dda i'r ddau yn y
dyfodol.

Daeth yn ddiwadd blwyddyn
ysgol arall a bydd disgybllon 91. 6
yn ein gadael am y cam nesaf o'u
gyrfa yn Ysgol Uwchradd
6rynrofoll, Dymunont ddioloh i'r
Prifathro a'r staft am y croeso
M~~"tw~lil~ilid~rhYr\ Y" ysto~ Y
dyddiQ....Y b....onl yno yn ymwold.
FOb hwyl I bob un ohonoch.
QwnQvv~hQi~hQQrQ\.I,
Trip GaercJycJcJ. Eleni eto dymuna·r
plalll a fu (lr y trip udioluil i ulan yr
Y~061 ~M roilr ~yfl~ iddYl'lt O~~I
mynd i Caordydd ar drip yeB01.

Gawsant groeso gan Datydd
WlglQY AC yn y Cynuiliga Q enyrlQ
i'w holi ynslyn A'i waith. I=\oedd

OWQltnoarQ009U y ganolfan
'Tecnlcwesi' yn slalens ,ddynf a
rhal wedl meddwl yn hir sut oedd
oatryg amooll oQag.

Bu'r ymweliad a'r Gerddi
Qotanig yn agoriad IIygaid aIr

camera yn ngot31Gwynaat t1ugnQ~ Glasc090, tranruu, FlOn: 677263

LLANRUG
- - - ··1

Eryl ROlJ@rt§,J Bryn M()@lyn. fran: (01Z66) 675364 ......
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Till! Dec/let - ail yr~b nKlry~t"dlCJ{aer}l Pel-droed BJ 3/4.

Tim YsgoLDeiniolen ennilhuyr Tlws Bl 3/4.

TirrL Br;tltel- "ityt'f! f'g"y$fadl~tlaetllpal-drooL! Bl 516.

TIm Llanrug - ennilluiyr Tlws yr Eco BI 5/6.

au ws yr Eco

Tim YsgoL Bethel ennilluiyr pel-rwydB13/4.

Y~J!ulDolbudam, ail viu; nghystadlcuaeth PJl-1'WyL! Bl 5/6.

Bethel -e: ennilluiyr Pel-rwyd Bl 5/6.

ystadlaetLluniau 0



22 MeheAn
6 Gorffennaf
9-13 CorHennaf
20 Gorffennaf
28 ~o..Han...af

2 Awst
24 AW5t

~GAW&it

31 Awst

MirJ Myrddin
Parti Ponty
~i!lteddfodGydwladel L1al1sollen
Sesiwn Fawr Doisellau

Pare Gwledig Penbre
GWyI Caernilrfon
GWyI y ~aAnol

Oarnifa. Abgpagl'nn
any. Cern;

TI'N BAROD?

WWW.M~.co...kltilithhaf

swyddogion y Cyn~or yn gallu
pecynnu cynllun 0 rai, ac os yn
bosib, y cyfan o'r gwelliannau
uchod yn y dyfodol agos.

Matter arall sy'n achosi cryn
bryder oddi fewn i'r ardal yn
gyffredinoJ yw'r cwestiwn 0 sut

• 1mae tal r cyugor yn cael eu
gosod. Ar hyn 0 brvd, system 0
bwyntiau sy'n cael ei weithredu.
Dyma system sy'n hollol
annheg gan nad yw yn rhoi
digon 0 bwyslais ar gartrefu rhai
sydd un ai'n enedigol neu a
chysylltiad teuluol oddl Iewn y
gymuned. Byddaf i ac eraill yn
ceisio'n gorau i ddod a mwy 0

hyblyglwydd i'r system yn y
misoedd nesaf

Os oes angen trafod unrhyw
beth rllowch garuad ar (01248)
670666 iHuw Price Hughes,

Cynghorydd Plaid Cymru
Dro$ Wilcdiau Bcrllcl, Beion

a Rhiwla;,.

eleni yn Ncuadd Y Pentref i
dr~fod cynlluniau am y dyfodol
a'r ffordd ymlaen i'w
gweithredu. Dyma rai o'r
pwynriau roedd y mwyafrifwedi
eu codi:

Man pareto i'r ysgol;
Cynllun tawe] U trafflg yn y
pentref yn gyffrt:dinol~ yn
~bwedig 0 amgylch yr ysgoJ;
Tacluso a chreu mannau parcio
ar Cae Pella, a thacluso
cyffredinol i ardal Stryd Uehaf;
Creu man troi i foduron yng
Ngharreg y Ga th;
Creu mannau parcio ar lain 0
dir diffaith yng nghefn rhifau
1-19 Bro Rhiwen;
Gwetliannsu i'r ffordd o'r
pcntref igyffordd y B4366;
Tai i bobJ l1Yn;
Tawelyddion rraffig, ffordd
Carfan.
Kwyf wir yl1 gobcitbio y bydd

Erw Bian. Bydd rhaid cae1
cydbwysedd, felly bydd yn
rnaid tr cynnun grall ddod un
ai 0 Seion neu Rhiwlas.
Rhiwla~
Rai mlsoedd yn 61 fe
ddosbarthwyd holiadur i bob tj
yn y pentref a derbyniwyd dros
70 yn 61. Cafwtd awgrymiadau
adeiladol ar beth fuasai'n
uwchraddio cvflcusterau'r
pentre. Mae'r dadansoddiad n'r
awgrymiadau pellach wedi eu
cwblhau. Byddaf, ar ddcchrau
Gorffennaf) yn cvfarfod a
swyddogion 0 adran Cynllunio a
Darblygu Economaidd y
Cyngor. Fe] canlyniad i hyn
bydd cyfarfod cyhoeddus yn
ca~l~iIITnLlul ar lllllwedd Melli

1 ,

Dyna flwyddyn arall eto wcdi
mvnd heibio ym mywyd Cyngor
Gwynedd. Mae'n dda mcql'Y
adrodd fod pethau yn dod at ei
gilydd yn reit foddhaol. Mac
ii!lWBr l\'" swaith ~Y.n sucl ei
awgrymu'n flynyddol yn barod
wcdi ei gwblhau YIn mhentrefi
Bethel a Rhiwlas. Y siom fawr i
mi yw y ffaith ei bod yn anodd
iawn cael y maen i'r wal ble mac
Scion yn y cwestiwn, cyn belled
ac mae cael unrhyw waith
sylwcddol i'w roi ar y rhaglen
waith, Beth yw'r rheswm? We!
brdd yn rhaid ceisio mynd ~t
wreiddyn hyn vn y mi~oedd
ncsaf~ Buaswn yn gwerthfawrogi
mwy 0 syniadau am wellianau
gan y pentrefwyr. Rwyf wir yn
goo@irbio ~!le.11Ihywbeth mwy
posirif j·w 9drodd yn y mi~oedd
nc:,af.

Gyn (Jelled ac y m9(! B~thela
RlllwlUi) yn y cwe~Iiwn m9B
p~Lhcau'11 llymuu ymI:.len yn
lli&wer D1WY rllwydd a ch!lwn
cdrych ymlaen 9m weld y
gwairll can lynoJ yn cael ~i
KWblll:llJ yn y~tod y £lwyddYIl
ari~nnol sy'n rh~deo i Ebrill
ZOOi
Bethel
O'r Lliwedd IDlle wedi ei
gall44rnh~u y bydd gwaith yn
(Jechr!lll yn fu!ll1 dt' 01 y N~doll~
ar gdeiladu cyl~hfQn yng
Nghroe~ttordd Tyddyn Hen.
Dymg W!lith sydd Cl wir ~n~'n
gan rod y fgn ymysg y gwaethaf
am ddamweiniau oddi fewn y•61r.
A~I-wY.llebl.lGtfydocdd Saron o'r
gyffordd ger St. Teilo igyffordd
ffordd Tre Gof Yn cyn.nwy~,
wrth gwrs, Stryd Ganol a Stryd
Bach;
Gosod cyrbau ger y tawelyddion
rraffig yn Tre Gof a hefyd gwtcr
i wneud i ffwrdd ft'r dw r yr y
wyneb.
Ail-wynebu B4366 o'r pentref i
Gor., Bach (ae ymlaen 0
Groeslon Tj Mawr i gyffordd
RhjwI~~);
Symud arwyddion 30 m.y.a. i4

dylunio arwyddion a marciau
ffordd a'[ ddiogelweh eerddwyr a
defnyddwyr y ca.e p~l-droed
newydd;
Cyfarfod ar 24 Mehefm gyda
~~vyddoQ10nvr gdr!lJ'\ Priifrrdd
a'r Cynsor Cymuncd i drafod
cynIlun i dacluso)r fynedfa i
Stad y Rhos (adrodd9f!lr hyn yn
y m~snesal)j
Dylunio n dechrau ~ygll"n
gweJli9nnnu crffiedinol i SI5ld
l.remlyn
'Yn ogYl)[al ar uchod mge'r
cvnllun Man Well~!lnau Ad",n
Priffyrud yn gwanodd
cynSZh(lrwy, i enwcbu dilu
5ynl1"'1 or byfcr rhaglen
nC;WYQQ, Bylld llyn yn dod irym
yn ystod Mcdi cleni. Un cynllun
sydd dqn ystyriaetb yw creu
LfUcQ·!(uraa Q'r ~~t\tte.fhyc.\ at.

Cyngor Gwynedd - Etholaeth
Bethel Seion a Rhiwlas



CYiiyllrwch a MrG H;l;D WilliilillCl,01~18 383081
_G-lJUJL: ctli)006@lJunhor,ll~,u~

"'OO}sg

Yn cychwyn mis Medi 2002, cwrs newydd iddatblygu
dealltwnacth fjadarn 0 blanl a chyfnod plentyndod.

Sail d::li yrfa hroffesiynol gyda phlanc.

Cwrs Newydd
BA Anrhydedd mewn

Astudiaethau Pleniyndod

CysylJtwch d Mr~ Bcryl11ughe~.01248 382933
E-bost: eds03 5@bangor.ac.uk http://www.bangor.ac. uk

Croesewir ceisiadau gan rai sy'n gadael yr ysgol,
gradtiedigion ac ymgeiswyr nyn.

VssrolAddy'2

Mae Ysgol Addysg, Prifysgol Cymru, Bangor yn cynnig
runrywlaeth 0 gyrslau hyITorddi athrawon wedi eu cynllunio i
weddu iClli.
Mac ~lw runathrawon ncwydd ledled y wlad. yn arbcnnig
rhai a a]] ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg; mae rhagolygon
swYddi yn dda iawn,
Mae grantiau hyITorddi 0 hyd at £10,000 ar gael at Byfer
cyr~iauuwch-radd yn ogystal ag addysged 0 £1200 ar gyfer
rhai sy'n hyfforddi iddysgu pynciau uw,chradd trwy gyfrwng y
Gymraeg.

A ydYChchi wedi ystyried
Dysgu

fel Gyrfa?

II Restaurant
Llanberis 870203

Ar agor trwy'r flwyddyn ar
oyter priodasau, dathliadau,
bedydd, pen-Olwydd a phob

achlysur arbennig arall.
Gallvvn drofnu adlonrant -

di~90 a.y.y.b,
~wrdd M ar sael

9wydlen Bar a Restaurant
Trwydded lawn ty tafarn.

4.4 GIA""Y"ft8ft, LIAft,ug

CAEANAAFON673513
Fran ~ymu(Jol:07774496616

-

Cynnal boll@rl nwy,
olew, tanwydd solat
9 thrgdlo pelplau

PLYMAR A
PHEIAIANNVDD
GWRESOGI

Mercher, 20 Mshefin 0 gael
tywydd brat i gynntiJ
manotqarnpau'r ysgol. oaunaru
oedd y t y a erunodd y mwyaf 0
farciau, Garth yn ail ac lolen yn
drydydd, Cyflwynwyd y tlws i
gapteiniaid y ty, sef Iwan Jones a
Marged Rhys. Cyflwynwyd cwpan ,--------------
i Hanna Gwyn ac Aled Griffiths, y RHANBARTH ARFON 0
ddau a gafodd fwyaf 0 farciau yn FEReHED Y WAWR.
ystod y dydd. Cynhelir noson 0 arddangosfa a

Edrychai genethod y tim PQI- blasu cig oen ac eidion Cyrnru
rwyd yn smart lawn yn ystod
twrnament yr Eco nos Fawrth gyda Mel Thomas, Pwllheli yng
diwethaf yn eu gwisgoedd newydd Ngwesty'r Celt, Caernarfon nos
a noddwyd gan Mr Gwyn Williams Wener, 5 Gorffennaf am 7 o'r
o Gwmni Da. Dymuna'r ysgol gloch.
ooiotcn yn fawr lawn ieee am ei Tocynnau yn £5 (sy'n cynnwys
haellonl. pwdin 0 Siwgwr a Sbeis,

SEFYDLIAD PRYOEINIG Y Llanrwst) ar gael gan
GALON. Fel canlyniad i'r casgliad ysgrifcnyddion canghennau
o d9 i d9 yn ddiwQddar, casglwyd Y Ileal Mcrchcd y Wawr neu drwy
swm 0 £318.83 ym Methel gan ff ' (01248) 70601 Rh id
QOIOQQU 0 forchod y 'WfAYVf, eef omo 6. ai
Mair Read. Nora Parry, Sheila arehebu tocyn cyn 29 Mehefin.

Roberts, Rhian Hughes, Nan
Rowlands, Glenys Griffith, Delyth
Williams, Alys Jones, Mary Evansl
Liz. Watkin. ao hefyd Maldwyn
Hughes, Dymuna'r Pwyl1gor
ddiolch i bawb am bob
cefnogaeth.

Petrol • Disel • Nwy Calor. Glo
Cylchgronau • Papurau Newydd

CarCilau POnblwyCld • wyau
Nwyddau Gro~ar• Malv~IOn

GORSAF BETROL
(tta BE

DEINIQLEN
FfOn: (01286) 871521

Ar 8!j9r 7 "Im~- Q p.m. bob diwrnod

nghwmni Mel Thomas 0 'Hybu Cig
Oen ac Eidion Cymru Cyf' yng
Ngwesty'r Celt, Caernarfon nos
Wener, 5 Gorffennat a bod
tocynnau ar gael gan Rhlan.
EI6TEDDFOD Y rENTAEF, Mao
trefniadau ar gyfer yr Eisteddfod
eleni bellach ar y gweill a bydd y
testunau ar gael yn y siopau lIaol
yn ystod mis Awst a bydd pob
ptentyn yn erbyn copt yn yr ysgol
ddechrau Medi.
Dylat unrhyw un sydd ~ diddordeb
i ddysgu parnon cerdd neu lefaru
gysylltu a Manon Gwynedd, t.ivs
Myfyr ac as oes ganddoch
ddlddordob mown hyHorddi
dawnsio, dylech gysylltu a Sian
Harris, Dylal unrhyw un sy'n
dymuno cyflwyno tlws neu roi
gwobr ariannot cvsvutu a Rita
William\:.!neu Manon OyyYnood.
Cofiwch am y dyddiadau:
No~on OawnglO Digoo - no{;:
rawnn. 29 Hydr@f:
Noson Coif a Ohrefft - Nos Wener,
1 Taehwodd;
Yr Ei~tQddfod - ovoo Sadwrn, 2
Tacnw9dd
TRIP YSGOL SUL Y CYSEGR. Y
trefniadau Qwreiddiol ~r gyfer y trip
elani oodd mynd i Gulliv~r~ World
yn warrington ar ddydd Sadwrn, 6
Gorffennaf ond, geln fod eymaint 0
bl~nt yr V~sol Sui yn mynd 9yda
~nAI'\SAI'\yr Urdd i Gl9nllyn. mQQ'r
tr9fniadau wedi 8U nswld. F@lIy. ar
1a Gorffonnaf y bydd y trlp.

C9Qir tal 0 Q9 i blan! yr Vsgol
gul A £10.S0 i oAdolion am y bWQ
9. mynQdlQd I GulllvQn; World.
Dylid rhoi enVVelUi un 0 athrawon
yr Vssol gul cyn 1 Gorffennaf.
ADRAN YR U~DO.
LlongyfarGhiadau mavvr i aolodau'r
cor, y cor cerdd dan~, y SMP
offerynnol a Lowri a fu'n cystadlu
yn Ei~teddfod Gonodlaothol yr
Urdd yng Nghaerdydd yn ystod yr
hanner tymor, Llongyfarehiadau
arbennig I'r grWD offerynnol
'Anhygoel' am ddod yn ail teilwng
lawn ar y IIvvyfan, Da lawn Ghl.
V~ VSGOL,f'leser mawr yw caol
croasawu Mr Dylan parry yn
ddirprwy newydd I Ysgol Bethel.
Oechreuodd Mr Parry ar el
ddyletswyddau ar AI y 9wyliau a
brat yw 91 weld w9di ymgartrefu
mar sydyn,

Buom yn Iwcus iawn dydd

OIOLCH. Dymuna Gareth,
Manon, Gethin a Guto ddiolch am
y croesc a dderbyniodd Gwenllian
ar achlysur ei geni ar 20 MaL Mae
Taid a Nain yn ymuno yn y diolch.
DIOLCM. Dymuna Lynn ~ObQrlS,
Darwin. 12 Tan y Buarth ddiolch 0
galon i ffrindiau, cymdogion a
theulu am bob dymuniad da a'r
rhoddlcn 11.1 ~ safodd ar achlysur ei
dYW9ddiad hi a Rhys.
MEAGHED Y WAWA, Nos
Fercher, 12 Mehefin, i derfynu
9weith9ar~ddau'r flwyddyn, seth y
gangen ar ymweliad A cnarcnar
Biwmares ae am bryd I Garreg
oren, L.laflrairpvrJl, OQvvaom eln
tywys 0 gwmpas y carchar gan Mr
Gron Jones a adroddodd dipyn 0
hanes trist a chreulon yr adetlad.
Diolchwyd iddo san Mair ~ead, y
Llywydd. Yna astncm yn sin
blaenau i Garreg Bran a threuno
9r1g ddllyr yn sgwrslo a mwynhau
PlIYti el4eUCt

Lionoyf;!lrchwyd Rita Williams
er ddod yn neln I Owenilian a
dymunwyd yn dda i Manon a'r
t6ulu W6+y~ lIa~syf!l,e"wyd y
gr\,iJp ofterynol dan 12 oed ar
snnill yr ail woOr yn Eisteddfod
Oonedlaothol yr Urdd, Caerdydd,
Dymunwyd yn dda. i b~wb~y'l'\
Qlctgdd arnoli9.dau a dymunwyd
gwellhad Duan I fam Eirly\:.!
WllliQmo "r 91 01 lI~wdrinia~th,
gytr~!\l'\wy~ pAwe 0 glywad am
ddamwaln Iwan, mao :SIan ~c
Afton Hughell a dymunvvyd
gvvellhad IIwyr iddo ac ~nfonwyd
co4;on al y lQulu.

OIOIChwyd i OawD fu'n gasglu a
d? I d? or budd y Ymchyyil y Qalgn.
CasSlwyd Q!l9!;.9!;. Diol~hodd
Malr ~Qad i'r TrYSOrydd a:r
Yllgrifonnydd am eu Qwaith
trefnus a di-flino drwy gydol y
flwyddyn ac i aelodau o'r pwyllgor
am eu cefnogaeth. Oymunodd yn
dda i Bet Owen a phwyllgor y
flwyddyn nQ~9f.

Oiolchodd 6et Owen 1 Mair,
MQry 9. Fehlan 9.C 9.Qlodau o'r
pwyllgor am f1vvyddyn ddlryr ae
amrywiol ac i Carreg Bran am
bryd arddQrchos.

~ni"wyd y rnffl, saf rhodd gan y
Cynghorydd Huw HughQ$, san
Alys Jones. Atgoffwyd pawb fod
Rhanbarlh Arfon wedl trefnu
noson 0 Arddangosfa a Blasu yng

Camera yn ngofal Richard LL Jonea, 5 V Odel. Ffen! (01248) 670115
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ENERGY CYCLES
GOStryd Fawr

Llanberia
Beics it Barcudau

PGrtiQW iIThrwoio 6elcs
6oio6 Ffordd Cl Mynydd,
BMX, Triathlon Oriau Agor
89rcudau Hwyl, Chwaraeon Gaoaf! 5 dlwr,",odyr wythnos:
9 Oglt9 PDwerkites. 1e\\;I1 Qvvenor. 611dwm, Bull Llun

I-iAf~ 7 diwrnod yr wythnos ar
Dewls Da agor tan 6 pm
07980 742584 • 01286 871892 sales@energycycles.com

ARBENIGWYR TRWSIO. .

CYRFF CEIR.

Un~d4, Stad Ddiwydiannol Brynafon, Llanrug

{01286) 678030

G. EVANS

honno. bydd Disgo ffarwglio a
threfnlr hwnnvv gan rien; plant
BIt..vyddyns.

Garwn fantQlsio ar y eytl~ hwn i
ddiolch yn ddiffuant iawn i bawb
yn y gymdogaeth sydd wedi
Gefnogi yr amrywiol
welthgareddau a gynhaliwyd
gennym yn ystod y flwyddyn.

9r g9.Q'rp~ntr~f bore Merchor, 10
Gorffennaf Bydd noswaithiau
agQred i fieni a threfnwyd
twl'na.Mont Cricod i y~golion y
dalgylch ar 3 Gorffgnnaf.

I gloi'r flwyddyn, cynheJir
gwasanaQth arb~nnlg fore lau, 1B
Gortfennaf dan ofal plant 81. 6
pryd Y gwahoddir eu rhien; ;
ymuno gyda ni. Yna gyda'r nos lau

Mary Vaughan Jones 'Miss Parry,Biol'
¥sgol Brynrefail1940-1970

Br mat arcidtrclwgoeaa ceyrnged ~n Daoies y mis siwethaf, e/allai yr ho/fech
gyl'nwys hwn y £TOyma am 'M.V.Jones, yr athrauies'.

Bu cyfraniad gwerthfawr Mrs dosbarth. Roedd ei gwersi mor
Mary Vaughan Jones i ddiddorol! Doedd dirgelion
Iwyddiant academaidd a Mendel a D.N.A. ddim mor
diwylliannol yr ysgol yn amlwg anodd wedi'r cyfan. A phwy ond
j hall ddisgyblion y cyfnod fu Mary Vaughan Jones fyddai'n
ddigon ffodus i ddod 0 dan ei cael gwirfoddolwr o'r pumed
dylanwad. Gwyddai pawb yn yr dosbarth ihongian a'i ben i lawr
ardal am ei gallu a'i dysgu yn y lab, a'i fwydo efo siocled, i
trylwyr, am ei charedigrwydd a'i wrthbrofi bod angen grym
henw da ac, yn bennaf all, am ei disgyrchiant yn y system
dawn naturiol i agosau at blant dreulio!
o hob cefndir a gallu. Feiddiai neb fod yn hwyr i'w

Bu'r labordy'n feithrinfa, nid gwersi ond byddai llawer yn
yn unig i feddygon, athrawon, loetran ar ei diwcdd hero hanes
ffermwyr a naturiaethwyr ond buwch yn dod a llo, neu rhyw
befyd i unrhyw un oedd a aderyn prin yn yr ardal. Y
dtduorucb mewn 9d9.1', cerydd llyrnaf glywais i ganddi
planhigion a bywyd gwyllt. Yn erioed oedd 'Go drapia chi';
wir, gallai synhwyro'r doedd byth angen mwy.
diddordcb yma mewn plenryn, I'r rhai oedd yn treulio'r wers
!IC yt1!\ ei fwydo i'r eithaf olaf ar bnawn Gwener yn y
Hydl1!l1 mop Slen hefo ni, iI labordy byddai gwledd
mawr ein braint fyddai cyd wythno501, Bef gwagio pocedi'r
gcrdded ~ hi i wairh m!Ies ger ofarol eyn mynd a hi adref i'w
IJlyn Prysgol nell iChW!lfae hOCl golchi, Yn gawod 0 drug.
i fine Bailey. iU"eddau ar y faine dcuai bJodau

Wedi blynyddoedd 0 deithio weill gwywo, concyrs, sialc lliw
o Bills Gl!lnrQfon dros Bcncefn i wedi malu'n bc)wdWf a phryfyn
Frynref!lil cllfodd bleser mawr genwair yn dal yn fyw ers y wers
yn y IGbordy newydd yo 195$ yn dydd Mawrth. Cofiai' Ullw!lith,
yr y~gol yn Llanrug. Digon 0 Ie yng nghanol y 'nialweh, weld y
i ardd!l1lgos y calonnau a'r gciriau '1 Love Miss BioI' 0
llygaid wedi'i pielo, y pryfed fewn llun calon ar bwt 0 bapur.
pric yn magu wrrh y cannoedd, Hiti ei daflu, a chymaint
y 'do5fish' drewllyd ar gyfer ohonom yn teimlo run f9th.
llawdrinigethau'r chweched Rhlannon Rnbms. ClUothro
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Alwyn a Sarah Jones
DLODAU

I

CameraY" "gofal Gwyndaf Hughes, Glascoed. llanrug. Ffon~677263

LLONGYFARCHIADAU i Dafydd 0 weithgar?ddau ers y Nadolig a
a Vera Price. Tan-v-Brvn ar charwn ddlolch yma , Mrs Avril
enediqaeth eu Wyr, Leo Glyn, mab Jones, trysoryod y 9ymdelthas, ac
i Gareth a Lucy a brawd bach i sydd nerve yn gweithio I AbbQy
LOUISG. National, am drefnu fod yr ysgol
DIOLCH. Dymuna Gareth a Lucy yn derbyn ganddynt bunt am bob
ddiolch 0 galon i'w teulu a'u punt a wneir yn y nosweithiau hyn.
ffrindiau am y cardiau a'r Cyflwynwyd bron i £2,000 j
anrhegion a dderbyniwyd ar goffrau'r ysgol drwy'r cynllun hwn
~nedigaeth au mab, Leo Glyn. ac rydym yn gwerthfawrogi
LLONGYFARCHIADAU i Dr. ymroddiad Mrs Jones a haeuonrr
Cassis Thomas, Mln-y-Nant ar gymdoithas adeiladu.
ennill gradd Doethuriaeth mewn Mis diwethaf cafodd plant BI. 1
Cerddoriaeth. i BI. 6 ddiwrnod arbennig iawn.
CYFEILUON Y CWM. Cynholir Ccfwyd trip i fyny'r Wyddfa ar y
Cyngerdd 'Chwedl a Chan' gan y trent Trefnwyd hyn gan Mrs Orrin
bad Figyn Clust yng NghastQII ar aChlysur ymddeoliad Mr Orritt, a
aryn T03 ~r20 M\Jdi am r.oo or run gweltnlO ar y Igln am
gloch. flynyddoedd lawer.
CAPEL Y TABERNACL. Gwerthfawrogwn yn tawr
Trip Dlrgel. Dydd Sadwrn. 13 garedigrwydd Cwmni Rheilffordd
Gol'ffannaf bydd y Trip Djr~QI yn yr Wyddfa a 6tdrr cerrr GODa lim
eycnwyn am g o'r glo~h y boro. b~l'o.toi lIuniaeth i nl, RQodd yn
Envvau I Iri~ RowlandS nsu Vgr::l ooiwrnon DythgofIA~wy.
PriCG os swolwch yn QdQ, Llongyfarcniadau i Karon

Dym9. drgfn y, OodfAOl"lam y Williams am gynryvhloli'r ysgol a
ddau 11sn@saf" ~hgnbQl'th t;ryl'i yn yr Unavvd

GortrenniJf Plano dan 12ood yn tlstoddfod yr
7 ParGhuwynfor Willitlms am Urdd yng Nghaordydd. NI ddaeth
4,00; IIwyddlant y tro hwn ond

14 Mrs Qr~QO Alvvcna William~ lIongyfarCtliadgu Iddl am gyflwyno
QM f).90; porfformiad ardd@fcnog mQwn

21 NI fydd GW9QQnAoth: cystadleuaeth 0 safon
Z5 Ni fydd GwasanaQth. gwirion~ddol uchel.

Aw_g~ Ddectlr~u Gortfgnnaf bydd
4 Pe,rGhGwynror Williams am unarddog 0 blant BI. 5 a. 0 yn

ADO' trQulio ponwythl"los yng Nglanllyn.
11 Ni fy'ddGw~sanaQth: Dioloh I Mrs Jen Roberts am ofalu
1e Mr Hugh Jones am 4.00; Amdanynt. ~Ienl mae un deg
25 Mr J O. ~ohol't~ AM .4 00. psdwar 0 blant yn g9.dg~1yr YS901
YSGOL CWM-V-GLO QQ yn dOGhraUyn y~gol Brynrefall

yM mis MadL Dym'-lnvvny Qoruu I
Odiw@ddy tymor hwn f~ fyddwl"I Delylh. ChQryl, !;1I1'\, Cholsay,
yn ffarY{C:iliof1 Mrs Ana Williams 0 Nioola, Geri, Karon. Alan. Huw.
Ad~a.n y Qabanod. au Mr:J Liam, Jamo$, Harry, Leon a
Williams yn 9.thrawos w~l'thfawr Jason. GODQithio y byddwen yn
ac ymroQQ9'lr ia.vvn am dair hapu-s iawn yno a diolch i chwi am
blynQdd ar dd~g a'r plant ar hyd y eich cyfraniadau i fywyd Ysgol
blynyddoedd wedi meddwl y byd Cwm y Glo.
ohoni. Bydd yn rhyfedd iawn yma 9ydd prysyrdeb mawr 0 nawr
hebddi ym mls MQdl ond yr ydym tan ddiwedd y tymor - tripiau'r hat
am ddymuno ymddeoliad hir a i Gelli Gyffwrdd, SwCaer a gwaith
hapus iawn iddi. Diolch 0 galon maes yn Ninas Dinlle. Bydd plant
iddi am 9i holl wasanaeth i Y~gol BL S yn cael eu hail ymweliad ag
Gwm y Glo. Ysgol Brynrefail. Byddwn yn rhoi

Bu Susie Radnor 0 Ysgol cyfle i'r plantos bach fydd yn
Brynrefail ar wythnos 0 brofiad cychwyn yn yr yogol ym mis Medi
gW91th yn y g~gin gyda Anti Janet. dreulio bore 9yda Mr~ Robets, C1
Gobeithlo 91bod wedi mwynhau yr Mio5 Bmith yn y Dosbarth
ochr ymarferol 0'1 chwrs arlwyo. Meithrin.

Mae Cymdaithas Rhieni ac Cynhelir Mabolgampau'r Y~gol
Athrawon yr ysgol wedi trefnu niter
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Mro Iri;, Aowlands, Glanrafon. fifOn: (01286) 87227£;



Ar y gystadlQUagth yn yr
Eisteddfod Genedlaethol yn
Nhyddewl fie Awst. Ar ben hyn oil,
oherwydd ~I Iwyddlant yn yr
Eisteddfod) onillodd ysgoloriaeth
arbgnnlg gWQrth £500 tuag at
hyfforddiant pellach gan Lys yr
Eisteddfod.
GYLGH TI A FI. Mae angen
Arweinydd newydd i'r eylch Ti a Fi
(Mother and Toddlor Group) a
gynholir yn yr Ysgol FGlthrin bob
dydd Llun 0 1.30 - 3.00 o'r gloeh.
Cyflog i'w dra.fod. Os a dlddordeb
cysylltwCh a Glgnda Jones ar
(01286) 870836.
SEFYDLIAD PAYDEINIG Y
GALON. Fel canlynlad I'r casghad
o dy i dy yn ddiweddar, casglwyd y
swm 0 £278.30 yn Neinlolen gan
A. K. Williams, Jane Thorman,
Carys Thomas. Lona Lewis, Elnan
Jones, Helen Jones, Margaret
Williams. Betty Williams.
Dymuna'r Pwyllgor ddiolch i bawb
am bob cefnogaeth,

(Richard i M@lrwen
WilliAM~)

Ffon~ (01288) 871790
Ar agor bob dydd
o'r wythno~ at eich

gwa~anaQth
Nid 08$ unrhyw dil am

ddanfon archC!b i'eh eartrgf
yn artlal llAn,ug

V STORFA
LLANRUG

.M. Die

LLWYDDIANT. Llongyfareniadau i
Elfgd Morgan Morris Llecnwedd.
uemioren er ennill yr unavvd 13-25
oed yn EiGteddfod Mon yn
ddlweddar, ~nillodd y
9ystadlouaoth UnAwdydd Ifane
2002 'Hufen ° Gan yno hetyd a
fydd yn rnol'r hawI I Elfgd gystadlu

ae Vsgol Gwaun Gynfl am 6 o'r
gloCh. Myngdlad £ 1 yn cynnwys
diod a chrelsion. Bydd stondin
cwn p08th. m@lysion a phaentio
wynsb a raftl yn cael ei dynnu ar y
noson.

Cofiwn at Rhys Parry sydd
wedi bod i ffwrdd yn sal o'r Ysgol
J:Qithrin grg cyfnod bellach ac
anfonwn ein dymuniadau gorau
iddo am wellhad buan.

9ydd yr Vsgol J:eithrin yn eau
ar ddydd lau, 18 Gorffennaf ae
mae Lynda a Sian yn dymuno yn
dda I'r plant fydd yn mynd i Ysgol
Gwaun Gynfi y tymor nesaf a
diolch i bawb am eu cefnogaeth
yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

PRISIAU RHESYMOL
TAWELFA, PENISARWAUN

Ffon: (01286) 870846

PEINTIWR AC ADDURNWR

..

, ,

21 StrYd fiiawr
PORTWAETHWY

FfOn: (01246) 714043
neu Caernarfon

Ff~n~(01260) 0745Z0

Edau. Nodwyddau
!J.l! !J.ti mQwn~toc,

I drih a thrwsio 'II'

pOD matn 0
beirlan,nau gwn'io
MENAI SeWING

MACHINE CENTRE

r

DIOLCH, Mae Mair Morris, 23
Rhydfadog yn dymuno diolch 0
galon I rmnotau a chymdogion am
yr holl anrhegion a dymuniadau da
a dcJerbyniodd ar el phen-blwydd
yn 90 oed.
DYMUNA Mre Mary Catherine
Jones. Tan y Caearu, Clwt y Bont
ddiolch 0 galon i'w theulu, ffrindiau
a chymdogion am y cardiau,
anrhegion, blodau, galwadau ffon
ac arian a dderbyniodd ar achlysur
ei phen-blwydd yn 80 yn
ddiweddar.
LIBANUS, CLWT-Y-BONT
Cynhelir Cyrddau Pregethu dydd
Sui, 14 Gorffennaf dan ofal y
P~r~h ~uw John Hllghes.
Porthaethwy. Oedfaon am 2.00 a
5.30 o'r gloch. Croeso cynnes i
bawb.
DYMUNA William Orwig a Brenda
ddiolch 0 waelod calon i bawb am
bob ~rwydd 0 gydymdgimlad a
ddang.oswyd tuag atvnt drwy
9ardi~uJ Ilythyrau a galwadau ffon,
"t}u Y" Wlr, drwy ggwrf: ar y Ion
pan couooc Wllli~m Orwig @Ieram.
Rob@rt ogwen William:) (Bobbie
Twins) er 5 Mehetin elonl,

Ar 61 cystudd blin a hir
rhoddvvyd Bobblo i orffwY$ ym
Mynw9ni j;91wys Lland,norwis, II~
y daeth nif~r lu e'i deulu, ffrjndlau
~ ehymdogion 0 bgll ao ggos
ynghyd.

Dlolch arb9nnlg i Seindorf Arlan
Dginiolen am QU gw~s~ntu~thyn yr
8glwys ac hefyd ar Ian y bedd. Bu
Bobbie yn aelod ffyddlon o'r band
am bron i hanner can mlynedd.

DorbyP'liwydy" ddiolehgar gwm
o arian a fydd yn cael ei roi tuag at
wardiau Tryfan a Moelwyn. Ysbyty
Gwynedd ao hefyd Meddygfa
Llanberis. Dlolch.
YSGOL fEITHRIN. MaeJr gwaith
o adnewyddu yr Ysgo! Feithrin yn
awr wedi ei gwblhau a'r adellad
mewn cyflwr arbennig 0 dda erbyn
hyn. Hoffwn ddiolch yn fawr i baWb
am eu cymorth dros y cyfnod y
bu'r gwelliannau yn mynd ymlaen
ac i Gapel ~benQsQr ae Ysgol
Gwaun Gynfi am gael defnyddlo'r
adeiladau j storio dodrefn.

Bu plant yr YSQol Feithrin a'u
rhienl am drip IIwyddiannus i Bare
~enblas, Vnys M6" ym ml~
Mehefin.

Cynhelir Noson Dlsgo yn iard yr
Ysgol Feithrin ar nos Fercher, 10
Gorffonnaf I blanl yr Vsgol f::eithrin

cynyrcnion COgo:
.G9t19U. Jifgnsus ae ali
am briglaU Cygt9dlQUOI

Uned 1, ~ferm nl3'n Afon
LlANRUG

:l=f6t\~(O.2BG) .61;0949
. (O'O')OS'SOl~~'~1

GWYNANT
PIERCE

DYMUNA Dawn a David, rhleni
Rhys Parry, 14 Tal Marian,
Deiniolen a'r holl d()ulu ddiolch I
bobl y pontrst a'r pontrsf cyfagos
am eu cernoqaetn yn ystoo
gwa91edd Rhys, tra bu yn Ysbyty
Gwynedd ac yn Alder Hey, Lerpwl,
ble mae ar hyn 0 brvo. Maa'r cvtan
yn gymorth mawr iddynt yn eu
pryder. Diolch yn fawr iawn i
bawb.
GYMOATH GAISTNOGOL
Wythnos Cymorth Cristnogol:
Oymuna pwyllgor y Cyngor
Eglwysi lIeol ddlolch i bawb a
gyfrannodd i'r apeI eleni, ac i'r
casglyddion a fu 0 gwmpi;i~ yr
t:u·dal.Caselwrd r swrn 0 ~.4S;
MERCHED Y WAWR. Cynhaliwyd
cvtartoo nos um, 20 Mai yn Ysgol
Gwaun Gynfi. Y gwr gwadd oedd
y Parch GGraint ~ughQs.
Caernarfon ac estvnnwvd croeso
oynn()$ ;ddo san 9uddu9 Jono§.
Daoth ar nanun 'SaIQm' can
Gurnow vesper gydag ef a
YhQW~Qmhan()$ oefndir y d~..lun
gAl'\ddo. f;oP'lioddM\ Sitln OWQn,
Ty'n y ~gwnog a'r cyrnsrtanau
Qr~11I d wsur vn y cartun.
Diolchwyd yn gynnes iddo.

Yn vsroo v cvrertoo cyfelriwyd
at y gollud a gavvoom ym
rnerwoleeth un c'r aolQQ,,1.A
ffyddlQnafJ oof Mr$ JQne JonGc,
Rhydfadog. Mae ei II~yn wa,g
iawn. Anfol'\wyd ~ydymdQimlad a
chofiol'\ At ~i tnQulu, hofyd at
dgUIU'r ddlwgddar Mrs Beti
Williams, Rhydfadog a fu yn aelod
am rai blynyddoedd.
¢YMO~IT~AS UND~90L V
CHWIORYDO. Aeth y chwiorydd
ar eu gwibdaith flynyddol ddydd
Mereher, £:8 Mai, Wedi cinio
bIA~U~ ym mwyty'r Llew yn
Nhudweiliog, aethom ymlaen i
Uwchmynydd, lie cawsom olygfa
fenidgedig 0 Ynys Enllt yn syth o'n
blaenau ac o'r wiad o'n cwmpas
am lawer 0 filltiroedd.

Cawsom wasanaeth byr wedyn
yng nghapel Uwchmynydd 0 dan
arweiniad y gweinidog, y Parch
Olw()n Williams a chroQso cynnes
gan ral o'r aelodau. Yna buom yn
ymweld ag Eglwys hynafol
Aberdaron. lie cafwyd croeso gan
y ~icer, V "arch ~vel}'n ~av;es.

Mwynhawyd y diwrnod yn fawr
gan bawb. 8ydd y Gymdeithas yn
cyfarfod eto yn yr hydref, ac
eotynnir oroeoo oynne~ i OQwb,
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SlOP GIG ERYRI
Margaret Wyn Roberts
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Diddorol iawn oedd darllen am
banes Becws Eryri yo yr Eco.
Bu fy nhad, loan ROberts. yn
~igydd yno 0 1948-1972. a Siop
loan ocdd l1awer yn ei galw'r
adeg honno, er mai Siop Gig
Eryri oedd hi'n swyddogol.
Dechreuodd ei a'i frawd, Tom,
werthu cig yn y dauddegau yn
ardal Fachwen, ac yna mynd
gyda char a chefyll i N ant Peris.
Yn fferm Y Fron fe gai 'nhad
fenyn fresh ardderchog. Hoffwn
gael hanes Sarell Jones yn hela
11wynogod efo daeargwn; banes
Anti Flo yn canu'r delyn a
storiau am deulu'r Clcssiaid,
oedd yn perthyn imam.

Roedd Siop Eryri wedi ei
gwneud yn arbennig i fod yn
siop gig) gan fod rheiliau haearn
yo mynd 0 gwmpas dwy wal.
Rhoddwyd y chwarteri 0 gig
cidion [mm aT (achau mll\Vr
wrth y drws a hllWdd wedyn
ocdd eu lliLhro at yr ocrgcll fawr
o~dd yn y ~orncl. Rhi1id oedd
hongiO\n y~i~~m ddyddiau eyn
~idot'r1 er mwyn iddo fQd yo
ffl1U. Ryddai Mrs Piddl~r)
Dolb!ldnrn ~isiau i1rcig hongian
am fwy 0 amser, a ch~nddi hi
roedd y stec or~" yn y fro.

Pob gyda'r no:), byddai 'nhad
yn i)gwrio'r byrddau pren efo
:icbon carbolig a brwsh \VelTen
(doedd (lim son am salm()Della y
dyddiau hynny). Ar 61 'sgubo'r

llawr teils coch, taenwyd llwch
llif arno rhag ofn i'r cwsmeriaid
1ithro. Ar un adeg roedd fy nhad
a Gwilym Hughes, Deiniolen,
yn gwneud selsig blasus ond ni
werthai ham gan fod Wil Jones
yn gwneud hynny dros y ffordd,
ac roedd dealltwriaeth dda
rhyngddynt. Prynai Mrs
Vyrnwy Jones, gwrais y
meddyg, gefndelyn neu
sweetbread yn aml, a byddai
pennau wyn yn cael eu gwerthu
am ychydig geiniogau i wneud
broth.

Yn yr iard tu cefn i'T siop
roedd ci Benson a Pat Roberts -
St. Bernard anferth ond ffeind
o'r enw Prince. Hoffwn fyod ato
i'w fwytho a rhoi esgyrn iddo ar
01 dod o'r ysgol. Dro arall, adeg
Ffair Nant .. byddai fy ffrind,
Anne Parry a minnau yn mynd
i'r cae sioe oedd y tU 61 i'r siop.

Clywais mai Robert Jont~,
mab Carrin Janel Ty'n Pwll oedd
y cigydd 0 flaMi fy .11had. Ei
frllwd, PrysJ oedd yn y siop gig
9.r!lll yn Llgnheris yr adeg
hynny.

Diolch am yr hgnes difyr
uutlClh a'r argl)fton ym~:n 01 i
mi. Wrrh weld llun Neall Jones ..
Beehive, dactb dwr i'm dannedd
wrth g()fio ei lheiscnnau blasllX~
a oedd wedi eu lladdurn() mor
gelfydd. Pob dymuniad d!l i
ninon 9 Gwyneth gm eu
bymddeoligd g phob lwe i
berchn.ogion newydd Siop
Eryri.

drwy'r pcntref teimlai pawb eu
bod yn euog 0 ryw droscdd ncu'i
gilydd1 er iddo gael y llysenw
·Plisman Plan t'. Yn sicr roedd
dipyn o'i ofn ar bawb. Arferai
gerdded i Rhyd Ddu i gyfarfod
heddwas Beddgelert, cyn
cychwyn y.11 01 i'r Waun. Nid
wy'n credu iddo ddal unrhyw
droseddwr 0 bwys a hynny,
mae'n dcbyg, am oad oedd ond
pobl barchus yn byw yn YWaun.
Bu iddo dreulio oriau, fodd
bynnag, ar Alit Coed Mawr ym
mherfeddion nos yn ceisio dal
rhyw ddihiryn a oedd yo cnocio
ar ddrysau.
RQ~dd Siln rhyw hen wraig a
elwid yn 'nain' gao bawb,
wydraid 0 frandi wrth law, gan
fod ei nerfau mor ddrwg, rhag
o£n i'l' caociwr gyrrncdd. he) yn
iJl\rr uUi50n, bruwodd y urn (a
chymcrai pawb yn ganiataol mai
dyn ydoedd) rhyw nOi)on.
Rstynnodd nain ei llaw am y
brllndi meWr1 dy~ht~a braw a
thaflodd y gwydl' drogodd.
1\.droddwyll yr h~n@~yn f!Ulwl Qe
yo effei tlllol wn h Clayton y b()re
\.veclyna dyhlodd ei ymdr@Cbion
i'w du:t1. 1\c.. er fod p!lwh yn
gwyhod.. nell'n IlmQu1 pwy
ydoedd ni ehgfwyd llwyddiant i
ddod 0 hyd iddo.

Er hynny CQfodd yr hen
Glayton lwyddiant ysgubol
unwaith. Roedd SWeithwyr yn
t!U'io1r ffordd fawr ac wedi sadael
:)JDryw 0 g9sgenni t!lr ger Dol
Brddi cIbm y diwrnod wrdyn.
Roedd y demtat>iwn yn ormod i
Ieuan T.e. ac) yng nghanol y nos,
tynodd y eyrcs 0 ra.i o'r casgenni
a gadael i'r tar lifo i lawr AlIt y
. Bont. Er nad oedd ond ifanc
iawn fe'i hanfonwyd i'r Borstal
am rai mi50eaa a~ nid wy'n
credu iddo droscddu byth
wedyn.

Daeth geirfa angbyfarwydd i
enau pobl yn y cyfnod yma.
Clywais un hen wraig yn dweud
wrth y llall fod rhywtJn yn cae] ei
cddimohio'. cFeidiwch a dwelld7'

meddai'r Ilall ~ewn 11~i5
crynedig. 'Bobl bach, ac ydi 0 yn
cael ei "ddimobio".'

Gwleidyddiaeth
Doedd und un blaid wlsidyddol
yn y waun, [el ymron non
pcmref arall yn y cyfnod hwnnw
- sef plaid Lloyd George. Roedd
rhai o'r hen bobl oren yn ei
hanner addoli, ac yn sicr heb
wybod cvmaint 0 ddihiryn
ydoedd. Roedd amryw yn son
am 'bensiwn Lloyd George' gyda
deigryn yn cu 11YOUid. Swynwyd
y sawl i'i clywodd yn anncrch y
dorf yn y Pafiliwn yng
Nghaernarfon. Ond daeth
diwedd ar y Rhyddfrydwyr gyda
diwedd yr Ail Ryfel Byd a daeth
y blaid Lafur irym. Aeth pentref
y Walln yn ~oeh dros nos bron a

byddai posteri llafur ar bron bob
polyn teligraph ar amser
etholiad a gwi~e"i pobl
I"11hllnnal1~o~hyn eu lapeli Be yn
ell betjQll. lJoedd dim tnwy na
h!lnner dwsin 0 Bcfnogwyr y
bl!!id b!lch, neu Plilid Cymru1 !1~
roetld un Comlwnydd yn byw yn
y Groc~lon.
M~dd"8ifti!l~Ul
Nl elwld y medl1yg ond I'M
fytltW rhywun yn bur wQel, el'
fi)lI Dr.Mil~yn gruw o'j wtrfodd
lIdwywruth 11 thelrgW!llth y
diwmod os oedd ansen. Roedd
meddyginilleth ~t'tref i wella
IlQwel' g!llwch. Y wermod lwyd
felltisedis at rwymedd; tl'iQ51 ilf
bapur llwyd at bcndynod. Y
Vitrol Q Senna Pods at syf~r broll
popeth. Ac rocdd 'dyn y ddaf~d
wyllt' ym Mhwllheli. Ot1d doedd
fitwr 0 iachaQ ttl diClae~ llwCh y
chware1 neu'r pIa gwyn ...

Hwn ocdd y penucf uy:saf yn
y byd~ meddai George .Burrows
ond bu rhaid i amryw adael y
Waun. Rhai i goleg ac eraill i
Gaernarfon. Un nell ddau i
G~~rdydgi1~ crail I i Lerpwl.
Rhai i Lundain ac eraill i
Awstralia. Rhai i Ogledd
America ac un neu ddau iHong
Kong. Chwalfa'n wir!
Troseddwyr
TWQ'r illni)Cr Yl1lt1 ducth bcdLlwa~
ocwydd o'r cnw Glayton) neu
Clayron b~ch, i'r W9un, n!ld
oedd yn sefyll dim 101gao neb.
Pan gerddai Clayton yn urddasol

CltONFA. COFFA R.. H. OWEN
Gwahoddir ccil)iadau lUll grantlau a benLhyciadau
o'r Gronfa Uchod. Ceir y manylion atr amodau
d,wy "nfon amlcn a Gtamp gyda chyfciriad arno

i'r YGgrifcnnydd:
John H. Huhhc~
Tan y Clogwyn

Llllnbcri:;
GWYIICdd LL5S 4Lf

Ffon~(01186) 871 562
Y cciGiildnu i~YITat:ddyr Y~gri[rnnydd

erbyn Awst jlain. 2002.
Ni ystyrir unrhyw gals a clclaw11aw ar 01 y

drddind ca.u penodcdiB.

YWAUNFAWR
-mwy 0 atgofion J. Rhvd Humphreys

am y cyfnod cyn ac ar 61yr Ail Ryfel Byd---
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Williams, n.adoaddynt yn dymuno
aros am flwyddyn aran Etholwyd
Mrs Pat Parry fel aelod o'r
newydd. Gwahoddir awgrymiadau
am eitemau i'r rhaglen y tymor
nssar, fydd yn cychwyn yn yr
hydret.
EISTEDDFOD Y PENTAEF. Fe
fydd yr Eisteddfod yn cael ei
chynnal ar 2 Tachwedd yn y
Ganolfan. Eisteddfod dan 15 oed
yn y prynhawn ac eisteddfod
timau gyda'r nos, set y merched
yn erbyn y dynion.
CYDYMDEIMLAWN yn ddwys a
Mrs Mary Jones, Llwyn Afon a Mrs
Margaret Jones, Arosfa yn eu
profedigaeth 0 golll eu brawd, set
Mr Owi LeWIS0 Lanberis.
SEFYDLIAD PAYDEINIG Y
GALON. Fel canlynlad i'r casgliad
o dY i dY yn ddiweddar, casglwyd y
swm 0 £262.76 yn Waunfawr gan
Ahlan Evans, Eirian Jones, Ann
Clarke, Olwen Owen, Marian
Jones a Hglena Edwards.
Dymuna'r Pwyllgor ddiolch i bawb
am bob cefnogaeth.

--~~....,
Peidiwch gori ar stori.

Anfonwch hi
i'r ECO

hyfforddwyr ddiolch i Mr a M~
usursr Pritchard. y Ganolfan
Garpedi am noddi eu cit pel-dread
mewydd.
GWVLIAU HAF. 8ydd Y rhifyn
nesaf o'r Eco yn dod o'r wasg
ddechrau Medi. Cyfnod hir 0 ddau
tis, felly a wnewch chi, os gwelwch
yn dda, adael nodyn bach i mi os
ydych am roi stori neu wybodaeth
ynddo.
Dymunwn wyliau haf hapus i
bawb. Cymerwch otal ar y ffordd.
blantos.
V GYMDEITHAS LENVDDOL.
Nos Lun, 10 Mehetin, bu aelodau'r
Gymdeithas ar ymweliad ac
Eglwys Beuno Sant yng
Nghlynnog ac yno cafwyd hanes
yr eglwys hynafol gan y Parchedig
Ganon Idris Thomas Talwyd y
diolchiadau iddo gan Lywydd y
Gymdeithas, Mr GWIlym O.
Williams! Fferm Bod Hyfryd. Yn
dilyn yr ymweliad a'r eglwys
Gatwyd pryc1 0 fwyd yn un o'r
gwestai Ileal ac yno eto talwyd
dlolchiadau gan y Llywydd, Y tro
hwn i swyddogion y Gymdeithas
am eu gwaith drwy'r tymor ac am
gefnogaeth yr aelodau. Etholwyd
yr un rhai ar y pwyllgor oddi garth
Mrs Margaret Owen a Aol

Cafwyd benthyg y Ilun diddorol yma gan Mr J. O. Hervey. Lfangefnl. Lfun
yayw 0 aaisgytJlfon ysgol Gynradd, WaunfBwr CUB1830. Y FrlfdChro oeaa
Mr D. R. Jones, a'r plant oedd (rhes uchaf - chwith i'r dde): Gwilym, Plas
Isaf, Nant Betws; ? John Thomas, Tremarfon, Groeslon Ganol; Emlyn,
GorHwysfa; Beny, Ceunanl; ? GruHudd Tudur, Ceunent; (rhes ganoJ)
Francie; Glyn Vaughn Jones, Sa/en, Nant Betws; Glyn Thomas, Cwm
Bychan, Nant Betw«; Owen Wyn Hughes, Galft Bont; tten, Fuchas;
Albert Maxwell; Bob Hughes, Nant Betws; (rhes isaf) Meirion Parry,
Hafod y Grug; CI;fford Pierce; Tom Richards, Nysoedd; John Hervey;
lien, Ty'n Ceuneni; Gwilym Hugh9s, Nant B9tws (Bob Hughes a GWllym
Hughes yn efeilliaid)
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GwaAftnaath Trylwyr
9an y bobl RIIOFFIiIIIVNOL

OWlunllth f'lrJonol GyfelilgerIGttWI
YGwaunaath TachnagOi (jorau
i'ch eA". eyatal A

Gwasan88th Pflf Ddellwr
folly, pel gAr bynnDg ydy"h

C!I-IWI yn .iyrru, iii
& AUdlllllfAV1 IMt

brtooas a Cari Morris 0
G9Qrn9rfon.

Yr un yW'r dymuniad i Neil a
JUdith, Ty'n Twll ar eu priodas
hwythau.

Pob dymuniad da am briodas
hapus i'r ddau bar ifanc.
PEN-BLWYDD PRIODAS.
Llongytarchiadau i leuan a Nance
Hughes, Wernas, Stad
Croesywaun ar ddathlu eu
Priodas Ruddern.
LLWYDDIANT CERDDOROL.
Llongyfarchiadau i Nia Griffith,
Stad Ty Hen ar Iwyddo yn yr
arholiad Piano, gradd 4 ac i Nia
Williams. Plas Bodhyfryd ar
Iwyddo yn yr un arhollad gyda
theilyngdoc1.
GENEDIGAETH.
Llongyfarchiadau i Talina a David
Colas, Gwynant ar Gnedigaeth
mab bychan, Byron, prawd bach i
Christian ac Ashley. Wyr bach I Mr
a Mrs Bob Legget, sydd newydd
ddod i fyw iArwel, Teras Glynafon,
ac i William a Luned Coles, Bro
Waun. a gor-wyr been i Mrs e.
CQle",
PbL-D~O~O.Llo"oyfgr~"i~d~uI
Elain Owen, Glyn Awel sydd yn
aelod 0 dim pel-droed merched
Bangor, a ddaeth yn bencampwyr
timau pal-droed Cymru yn
ddiweddar.

Roedd Gwenan Jones, Glyn
Ceris yn aelod o'r tim hafyd, ond
erbyn hyn mae hi yn gwneud
gwaith gweinyddol iddynt.
CYDYMDEIMLO. Anfonwn ein
cydymdwirnlad dwysaf at Duncan
Brown, Gwelfor yn ei brotedigaeth
o golli ei dad.
ADAEF O'R YSBYTY. Croeso i
Carwyn, mab bychan Rhian a
Clive Owen, Stad Ty Hen, adref
wedi iddo oriod treulio cyfnod yn
Y5byty Alder Hey, Lerpwl ar 01
1I0sgi ei wyneb bach mewn
damwain yn ei gartrQf.

Anfonwn ein cotion hefyd at
Robat, mab Derek ac Eleri, Stad
Ty Hen sydd yn derbyn triniaath
mewn ysbyty.

Bu Helen, 1 Teras Eillan yn yr
ysbyty yn ddiweddar hefyd yn
derbyn triniaeth i'w lIygaid.

Anfonwn ein cofion at Mrs Idris
Jones, sydd heb fod yn dda yn
ddiweddar ae at bob un olr pentref
sydd heb fod yn teimlo'n dda.
OIOLCH, Dymuna aelodau y tim
D@I·droed dan saith oed a'u

CLWB 300. Dyma restr 0 ~nillwyr
y Clwb am fi~M9i~
£40: Mr Peter Greasley. 7 Pant
Waun; £25: Mr D.G. Davies, Bryn
Teg; £10: Mrs Mary Evans, Tref
Eilian,
SEFYDLIAD Y MERCHED. Mr Aol
Williams oedd y siaradwr gwadd
yn y Sefydliad ym mis Mehefin.
Cafwyd sgwrs ddiddorol iawn
ganddo am sut y bu i 'Marks &
Spencer' gael ei ffuriio. Mae'n
amlwg fod Rol wedi edrych i
mewn l'r hanes yn drylwyr iawn ac
roedd yn agoriad lIygald i lawer
ohonom sut y dechreuwyd y
busn9S llowyrohue yrna. Mae
miloedd yn siopa ynddynt ond
newer yn gwyooct rawr lawn o'r
hanes. Diolchwyd iddo gan Mrs
Catherine Jones, y Llywydd.

Cyfarfu'r a~lodau ae aalodau
Sefydliad y Merched Beddgelert
am gOffi yn 'Bias y waun' ar 17
Mehefin i drafod y trefniadau ar
gyfer y stondin 0 bethau wedi eu
gwngud gartrgf. Mag'r ddau
Betydllad wedi ymuno I'w tnrernu
erbyn Ffalr yr Haf y Ffodor~"iwn
cydd r'w ~l\yfl"'AI yfl !;!&Io~t
Nurseries ar 13 Gorffennaf.
LLONGYFARGHIADAU I Eigan,
Tan y Coed am ddod yn gyntaf
mewn cystadleuaeth sglefrfyrddio
yn WrecstlITl. Aoedd yn cystadlu
yn erbyn rhai 0 Ogledd Cymru 0
cyn belled a'r Amwythl9. Yn y parc
sglefrfyrddio newydd yn Wrecsam
y cynhaliwyd y gystad
leuaeth.Trueni dy fod yn gorfod
mynd mor bell i gystadlu, ond dal
ati Eigan a phob hwyl mewn
cystadlaethau yn y dyfodol.
YR URDD. Daeth tymor prysur i
aelodau'r Urdd i ben. Criw bychan
iawn oedd wedi ymaelodi eleni
ond, er hyn, cawsant hwyl a'u
C1lfyrrumewn sawl ffordd.

Da iawn chi, hogia'r tim pel
droed, sef Dewi, Meurig, Rhydlan,
Jason a Richie a gystadlodd yn y
twrnament gan yr Urdd yn
ddiweddar. Buont yn IIwyddiannus
iawn a mynd cyn bQIIQda'r rownd
deriynol ond, yn anffodus, colll'r
gem olaf.

Hwyl tawr I'r rhai sydd am fynd
I Langrannog yn ysiod gwyliau'r
hat. Bydd y lymor yn ail-gychwyn
ym mis Hydref.
LLONGVFARCH IADAU.
Oymunwn yn dda i Or, Oertel
Williams. Bryn Beddau ar @i

Camara yn nggral NG""'WGnH""ghc;". ArgQG". rren i (01aUCi)Ci§O~~Ci

-- -WAONFAWR ' :I','

._.

Mrs Nan Roberts, Pantaton. Ffon: (01286) 650570
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•el rwystro.
Disgynnodd i'r llawr. Llifodd

y dagrau. Diflanodd ei cnaid.
Ond roedd gwairh yn galw wrth
i'r Swyddogion ei Iithro i
ffwrdd.

Caetbwas oedd Alexander
rhagor, tra'n iaeh byddai'n
gweithio ond wedyn gwyddai y
byddai'n cae 1 ei ddileu.

Am ddau ddeg tri diwrnod
solat roedd Alexander wedi
gwei[hio, ond gwelai bod ei
amser yn brin, byddai'r
Natslaid yn penderfynnu ei fod
yn anefnyddiol a wedyn yn ei
ddileu

Roedd Alexander yn gwrthod
cael ei ladd gan ddulliau aflan y
Nat~l"id., rocdd ynatu am farw
yn urddasol a nid fel caerhwas.

Felly un noson 9.l' 61 gorffen
diwrnod llafurus 0 waith,
penderfynodd y byddai yn
cymryd ei fywyd, 0 leia fel yma
byddai'n cgel marw mewn
ffordd yr oedd 0 yn ei ddewis.
Clymodd ei felt yn sownd i'r to
gan wedyn el roi 0 amgylch ei
wddf, cymcrodd amser j feddwl
am y geiriau uwchlaw y fynedfa
'Arbet Mach t Tre', 'Rhyddid
drwy waith'. Mol' eironig oedd y
geiriau yo ci fam, yr unig
ryddid oedd manvolaeth.

swyddogion eraill, Fe wisgai
iwnifform llwyd gyda
bathodynau y Natsiaid ar ei
freichiau, yn ogystal a hyn
roedd yn gwisgo bathodyn
arferol yr S.S sef y (Death head'.
Roedd ei wyneb yn gras a'i
Iygaid yn rhai ffiaidd, yna fe
roddodd wen wawdlyd wrth
edrych ar yr Iddewon gan
ddatgelu ei ddannedd budur, fe
edrychai fel ci, fel ci newydd
gael blas ar waed ac yn ysu am
ragor,

(You'll be split into two
groups, one which needs to
shower and the other which
doesn't,' meddai'r swyddog yn
dyner, Gwyddai Alexander yn
iawn mai celwydd noeth oedd
hvnna i gyd er mwyn tawelu
rhai o'r Iddewon mwyaf
pryderus, ond beth wnaeth iddo
gorddi tu fewn oedd gweld rhai
ohonvnt yn gwenu tra'n disgwyl
eu marwolaeth.

Cerddodd Alexander yn araf
bach hyd nes cyrraedd y
swyddog, 'No shower.' Doedd 0
ddim am gael ei ddifa'n syth ac
fe deimiai ryddhad mawr, ond
wedyn suddodd ei galon wrth
weld gweddill ei dculu yn cae}
eu rhoi mewn IIinell arall. Pc
driodd ei orau glas i gael
gwcddill ei deUlu yn yr un rhes
ac yntau ond yn ofer wrth i'r S.S

rnunud, felly roedd rhaid ei
ddogni'n ofalus.
'Mam ga i fwyd>' doedd dim
diwedd j'r gofyn, ond bob tro
roedd rhaid iHansel Kalan ateb
yn dyner gyda (Na, efallai
wedyn'. Oherwydd y prinder
bwyd a'r gwrcs annioddefol
roedd eryfder y teulu yn lleihau
gyda phob awr, roedd rhai yn
teimlo'r straen yn fwy na'i
gilydd, un o'r rhain oedd
Christian Kalan. Erbyn yr ail
ddiwrnod roedd ei holl nerth
wcdi mynd ac ni allai wneud
dim ond gorwedd ar y llawr yn
ddi-symud, fe dorrai galon
Alexander i weld ei fab mewn
cyflwr mor wael a fynta'n methu
gwneud dim i'w helpu, dim ond
gwylio wrth i'w blentyn brau
Iitnro idcymnru ddifancoll.

Fe dreuliodd y tculu dri
diwrnod Ilafurus arall yn y
cerbyd lIe gwelodd Alexander
Iawer mwy 0 hob! yn marw 0

newyn, tri diwrnod hunllefus
ond mcgis cychwyn oedd y boen
n'r dioddef.

Dgeth y tren i stop araf a
dechreuodd calon Alexander
guro'n gyflymach, roedd yn
poeoi ei cnaid, poem ei enaid
9m yr hyn a oedd yn ei ddi~gwyl
o Q'i deu iu y tu allan i'r cerbyd,
a oeddant gm ddechrau bywyd
newydd? CIywodd Alexander yr
allwedd yn cad ei roi yn y clo a'i
droi yn araf yna fe agorwyd y
drws. •

'Croeso i gyrchfru1 gwyliau
Au~chwi(z,' gwaeddodd un o'r
swyddogion gan wneud ystum
iddynt ddod allan o'r
tfen,do~dd dim clewis ganddynt
ond ufuddhau i orchmynion y
swyddogion. Carnodd
Alexander allan o'r eerbyd gan
adael corff ei fab yn da\vel ar y
llawr, rhoddodd gusan ar ei
ruddiau gwelw a ffarwelio eyn
i'r swyddogion ei hebrwng tuag
at y fynedfa.

Edryehodd Alexander o'i
g\vmpas gan drio rhwys[[o'r
dagrau er mwyn gwneud
synnwyr 0 bopeth ond rocdd
pobman yn hollol estron iddo,
mewn ei1iad roeddant yo cael eu
harwain i fewn. Uwchlaw y
fynedfa roedd arwydd r~rbet
Mach& Tre" roedd hyn yn ei
wneud yn bryderus.

Erbyn rwan roedd yr holl
Iddewon ar y LIen wedi
ymgynnull tu fewn iAUb~hwillj,
fe aeth yehydig 0 funudau
heibio ~yn i unrhyw un
ymdd!:ln~os, ond yna dacth
rheolwr i\uschWirz i'r golwg.

Ruedd o'n ddyn lennau fel
pIn 9 gwisgai'n wahanol i'r holl

CARPEDI GERAINT OWEN

EPHEN J

trafeilio i fyny ei goes fel petal
procar poeth yn cael ei ymwthio
i fcwn, ac yna heb iddo gael
amser i feddwl roedd yn
gorwedd ar lawr mewn pwll 0
ddw r,

'UP! Get UP now!' fe
orchuddwyd wyneb Alexander
gan boer y milwr yn gweiddi
arno, trodd ci wyneb igyfeiriad
y swyddog gan syllu'n syth i'w
lygaid .Fe welai dan yn ei
lygaid, fe welai gasineb.

Cododd Alexander yn araf o'r
llawr, gan drio sychu ychydig ar
ei ddillad ar 51 gorfeddian yn y
c1w.) yn YillOd yr amser nyn ni
thynnodd y milwyr eu llygaid
oddi ar Alexander, roedd fel
eryr yn gwylio ei ysglyfaeth,
Cerddodd Alexander yn
bwyllog tuag at wedclill ei deulu
a oedd wedi ymga\)slu ger un 0
gerhyd9u y tren, roeddant iWl
gael eu cludo i rywle ond i hIe a
pham? Roedd y cerbyd yn
gorlifo 0 bobl yn barod, ni
ddywedent ddim ond roedd y
mynegiant ar ~ugwynebau yn
dwcud cyfrolau

Certldodd swyddog yr S.S
allan 0 flitcn y [culu) fe oedodd
am eiliad gan edrych i fyw
llygad pob un ohonynl.

«Yuu ar~ moving ~ast!You
..r; moving ea~L [0 srnrr !l n~w
life" meddai'r swyddog hefo
gw~n ar ei wyncb, ac yna mewn
eiliad roedd y teulu yn cael eu
hanfon i fewn i'r cerbyd. Roedd
bron i ganL 0 bob] yn y cerbyd
ond docdd prin digon 0 Ie i
ugain yno, ond hwn fyddai eu
cartref am y pedwar diwrnod
nCi)a.

Fe wnai arogl y eyrff yn
pydru j Alexander fod eisiau
cyfogi, fe ymdreehai i
orch uddio ei wyneb gyda
hances er mwyn a[al yr arogl
ond ro~dd bran yn affihosib
oherwydd y gwres ffiaidd_
Roedd yr amodau yn y cerbyd
yn warthus, bu rhaid i'r teulu
gysgu ar y 11awr pren1 doedd
dim toiledau ac roedd y bwyd
yn dcchrau lleihau gyua phob

'Dwi'm 'isho mynd,' Atseiniodd
geiriau Christian drwy'r siryd
wrth i'r holl deulu gael cu
hyrddio i gefn y cerbyd gall y
milwyr arfog, roeddant 011
mewn cyflwr 0 sioe gan drio
dadansoddi beth oedd yn
dlgwydd, and yn ddiarwybod
iddynt roeddan t yn symud tua'r
gorllewin.

Eisreddai y pum aelod 0
deulu'r Kalan ar lawr y eerbyd
militaraidd, ni all9.i'r teulu weld
dim oherwydd y tywyllwch
llcthol dim ond cydio'n ei
gilydd wrth iddynt gael eu taflu
o un ochr i'r Ilnll.

Treuliodd y teulu oriau ar
Iawr y ccrbyd gao bendroni am
yr hyn a oedd yn eu disgwyl,
roedd ~u dyfodol allan Q'U
dwylo, dim ond ffawd a fyddai'n
penderfynu,

Daeth y ~crbyd j 1)[OP sydyn.
gyd~t'r breciau yn gwichian, y
tciars yn poethi a'r teulu'n cae!
eu taflu'n cbwyrn i'r tu blaen.
Fe aeth peth amser heibio cyn.,
1r wrrwr agOf y drw~ a cham u
all90, gan ei sau yn slcp ill ei 61.
CJywai'r t~u lu ei sodlau yn
tilfo'r Ilawr wrth i7r swn
gynyddu gyda phob crum,
dechreuodd c(:lIon Alexander
auro1n ey£1ymach wrlh iddo
glywed y milwf yn at3\>~"\i,
cynyduodd y curi9d gyM phob
c~w lun rocdd yn anl:rrwol n
fynta yn chWYi) laudar, Cle }fna fe
agorwyd y drws.

Yn uniongyrchol roedd
swyddogion yr S.S yn disglerio
golau yn llygaid y (euJu, roedd y
boen yo aruthrol ar 01 treulio
hroD i bedair awr mewn
tywyllwch lletbol ac roedd bron
yn amhosib ataI y dggrau rhag
llifo, ond roedd rhaid wrth i'r
milwyr eu gorfocli allan.

Camodd Alexander allan o'r
cerbyd ifyd newydd, i fyd lla.Wll
o eSLroniaid, j fyd yn llawn 0
t5"~in\tb LlIOg tllO fo a'i aeU!U, te
Slywoud rhyw lai~ cra~ yn y
cefnclir yn gweiddi arno ond ni
wyddai beth a ddywedai, yna
teimlodd boen arteithiol yn

CHT1:
IWANRHYS
Y Stori fuddugol

ac enlllydd Tlws yr Ifan~yo Eisteddfod Llanrug
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C)"'haeddweh mown steil - mewn ~rbydR~II~R~y,~
ar gyfar pnodaseu. pen-blwyddi ac

acntvsuron arbennig eraill

WYDDFII

Dylan Griffith
TREFNWR ANGLADDAU ANNIBYNNOL a LLEOL

TROS-V-WAEN, PENISARWAUN
Vn gwasanaethu'r holl ardal yr ECO ac
ymhellach i ffwrdd

Gwasanaeth teimladwy,
urddesol a phersoncl.
24 swr y dydd
Ffoniw~h;Dylan (Llys)car8718

Symudol; 077781273'4~
...--------,

HEFVD C:ERIYDIIO C:L S

• Gwerthwyr Glo ac
• Olew Gwres Canolog rcn
cadw'n gynnes ac yn glyd!

IEUAN
WILLIAMS

Glanffrwd
DEINIOLEN
(01286) 870484

I~eYAiAu 0 12 i 6!} §&dd ;
[:.relthlau Lleol a Thramor !
[~---'G~alth Contract I
..... Telerau arbennig i
I" bensiynwyr, myfyrwyr a

phlant Y8901

FfonIFfacs: (01286) 870882
Gwasanaeth Fframio
Lluniau 0 bob math
ar gael ar y safle
Prisiau Rhesymol

Arddangosfa 0 luniau
gwreiddiol gan
Artistiaid Lleol

Richard s.Humphreys

ORIEL
CWM
Cwm y Glol

Llongyfarchiadau a £5 i chi
(i'w ychwancgu at ei gwobrau
mynych gan y BBC!)

Ar 61 cwblhau croesair mis
Gorffennaf gyrrwch eich
atebion at Dafydd Evans,
Sycharth, Penisarwaun LLS5
3HE erbyn Awst 19.

•eln
Hysbysebwyr

Cefnogwch

£10: Dienw, Deiniolen, Dilys
Baylis, Llanberis.
£5: Gareth, Manon, Gethin a Guto,
Dolserau, Stad Eryri, Bethel
£5; Wil a Beryl Williams, Arfryn,
Llanrug. I a M_Williams, Dinorwig
House, Brynrefail, Teulu y
diweddar R. D. Williams, 3 Bro
Deiniol, Deiniolen. Mrs Mary
Catherine Jones, Tan y Caerau, Clwt
y Boot. G. Ll. Roberts, 8 Ffordd Ty
Du, Llanbcris. hel y Bryn, Stryd
Newton, Llanberis.

RHODDION

Dwthyn Gadly5
LLANBERIS

FFon: 870444

• •A'l FEIBION
Derbyniais atebion i groesair
Mehefin gan Olwen Jones,
Bethel; Olwen Owen, Vera
Griffiths, Nan Owen a Moreen
Lennon, Llanberis; Nerys
Jones, Talwrn; Margaret W.
Roberts a Mair Evans,
Caernarfon; Nansi Davies,
Rhuthun: Alvons Iones,
Prestatyn; Rosemary
Williams, Mynydd Llandegai;
Jennie Williams, M. P. Jones a
Rhiannon Pri tchard- Jones,
Clynnog; Eluned Jones,
Trefor; Dilys A. Pritchard
Jones, Abererch; G. Gill,
Bangor; E. E. Jones,
Rhoshirwaun; Ceridwen
Williams a Huw Tegid
Roberts, Llanru8i Catherine
A. Jones a Jean Hughes-Jones,
nniw, rwuneu, N. Hughes,
Cwm y glo ac J:l1cn I'rltchard,
Gerndolbenmaen.

Merhodd nifer ohonoch
gyda'r ateb i 48 ar draws - 'LIe
zwvrdd - na, nid y wlad': felly
nid Iwerddon oedd yr areb
ond Gw~,ddot1.

01r rhai cvwir vmzais Dilvs
AI P{it~h~.d-J~n~~)Ynys,
Ah~,.et'ch, Pwllheli LLS]
6YP dda~th o'r :h~t.

21 Llys barn (7)
22 Yn ff61, neu hyd yn oed o'i

gof(5)
24 Ar hon y bydd 1 ar draws yn

teithio! (5)
25 Merch Ogwen? (5)
28 Gwneud swn mawr, eras (3)
29 4840 llathen ~gwar(3)
32 Trachwanr (5)
36 Scibiant 0 flaen cydganu (5)
37 Di-drefn (5)
38 Matsen (5)
39 Colli bywyd (4)
40 Person sy'n cysyllru (4)
42 Gweler 45 ar draws (3)

I Lawr
1 9 34 (5,2,2)
2 Buarth neu iard i gadw

gwair (5)
3 Rhan 0 bennod o'r Beihl (5)
4 Y diwethaf un (4)
6 Grriog mynacn (1)
8 Cyi>tildlcuncth ym Manbor d

Sir PAnl (3)
10 Gosod mcwn taruaiu o uir

dittaeth (4)
17 Ar brydiau ... (7)
18 .,. bydd rhan c'r wlad yn

cynnwys trwyrnc (3)
19 Mae peril 0'[ cabredc yn

ft:!l1rUQ inwn I~l)
20 Cvdau wedi su ewneud 0

ddefnvdd rz~rw(5)

AI' DI'!)W~!

7 Darn bach 0 led! a brynwyd
yn lleol (4)

11 FfWl (5)
12 Plygu gerbron (5)
13 Cyffyrddiad serchog? (5)
14 Y eli-nod yn arwyddo! (6)
15 Dyma geg 1 ar draws mae'n

debyg! (3)
16 Cerfluniau (6)
20 Siarad distaw am rywbeth?

(9)
23 Rhywbeth clytiog, bler (7)
26 Y dryswch yr ysgrifennodd

T .R. H. amdano (6)
30 Cyfanweithiau (7)
31 Anrur Mona yn harmer

cYSljl.l! (9)
33 Gafr ifanc 0 lethrau'r

mynydd? (3)
35 Un sy'n talu am gael byw yn

eiddo rhywun arall (6)
41 Gorchwyl beiddgar neu

bcryglus (5)
43 Na, Nia, dyna natur y peth!

(J)
44 Dvn vn Vigol Mae'n swnio

felly (5)
45 Fe1 42 i lawr, 'does dim yo

uwch (4)
46 Peth wedi ei W9U (3)
47 Gofidiau (B)

1 ar draw~ ydi non un or atetnon ~ydd nen gliwiau iddynt_

CROESAIR GORFFENNAF



WeI, pwy sydd am ennill? Rwyf
yn ysgrifennu nyn cyn gem
Lloegr a Brasil. A fu'r fath
gystadleuaerh yn cynnwys cyn
gymaint 0 ganlyniadau
annisgwylo? Yn amlwg, nid oes
timau gwan ar y llwyfan
rhyngwladol erbyn hyn. Mae
hyfforddi a threfniadaeth yn
amlwg ym mhob un o'r timan.

Ai breuddwyd yw gobeithio y
gwelwn ni Gymru yng
Nghwpan y Byd 2006? I lwyddo,
rhaid cael cefnogaeth cenedl.
Mae'r dairh yn dechrau yo y
Ffindir ym mis Medi, yng
nghystadleuaeth Ewrop.

Soniwyd y mis yma lawer am
wreiddiau'r gem ym mro'r Eco.
Beth am gefnogi ein timau Ileol
y tymor nesaf? Hefyd beth am
fentro i'r Oval neu Ffordd
Farrar am gem ganol wythnos?
Roeddwn yn Nulyn y diwrnod y
cafod Eire gem gyfartaI gyda'r
Almaen (y tim a gurwyd gan
Gymru 1-0). Y fath awyrgylch.
Y fath gefnogaeth. Buaswn yn
rhoi rhywbeth i weld y fath
awyrgylch yng Nghymru yn
20061

Carlo'r Daton
Yn ddiweddar bu 'baton'
gemau'r Gymanwlad yn cael ei
gario ledled y gogledd ar ei
daith i Fanceinion. Yn ardal
Biwmru-es, cariwyd y bQton g91l
Gwyn Arfon Williams 0
Lanberis. Mae Gwyn Arron,
sy1n 17 oed, wedi datblygu yn
rhedwr adda\vol iawn yn y ddwy
flynedd olaf. Mge, erhyn hyn,
yn aelod 0 dim Rhedeg Mynydd
Cymru. Gobeithio y bydd y
profiad 0 gario'r baton yn
~ymbylu Gwyn i ennal ei Ie yn
nhlm Cymru Qr gyfer ge-mQU'r
eymianwlilQ mewn p~dair
blyn\idd.

CWPANYDYD

Bethel yn crbyn Llanrug am y
darian. Chwip 0 gem, taelo
grymus, pasio da a digon yn
digwydd yng ngheg )' gol. Sawl
eyfle yn yr hanner cyntaf 0
ddeng munud ond, dim gol.
BeUlcl yn ymosod yn gryf ond
Llanrug yn beryglus yn
ewrt11YU10GOd. Gyllu hunner
munud ar 01, croesiad i geg gol
Bethel a'r bel yn t"fQ un Q'r
runddiffynwyr i'w gO) ei hun -
)'T un fath a'r tymor diwethaf. Y
darian felly iLanrug. Chwe awr
a hanner 0 gysradlu, 2800 blant,
dim trsffcrth 0 gwl>wl. c,;~fnQ8i
i!lch. Rlinedig wrth gwrs, ond
mi dd9W y flwyddyn nes!lf.

GD GE PT
Bethel 'A' 6 2 10
Llanrug 'B' 0 8 5
Llanberis 4 4 8
Bethel 'B' 3 4 7
Llanrug 'A' 6 1 10

Ymla~n i1r ail 11oson a
cllysradleuaeLh pel-tlroed HI.
5/6. Croesawyd ni i faes ncwydd
clwb Bethel, ger Capel Cy~cgr.
Diolch i'r pwyl1gor gwe~thgar
am y gwahoddiad ac .yn
enwedl&> 1Alwyn ac Andrew am
ell aW9ith caled 0 b~ratoi y

mtleij. Rocdd pa\vb Yll
~werth[swroe;'r ymJrcch yo
fawe ~avvnac yr o~JJ y TT\SCS

.. "'" ..

PT
14-
13
10
9
9
5

OEo
1
1
4
5
9

Grwp t\
GD

B~th~lA 12
Llanrug W 5
Bethel 'C' 1
Llanberis 'B' 1
Llanrug 'F' 1
Llanrug 'B' 0

GrwpB
GD GE PT

Deiniolen 6 0 14
Bethel 'B' 4 0 13
Llanrug 'C' 2 2 11
Llanrug CD' 2 3 10
Llanberis 'N 1 2 9
Llanrug 'E' 0 7 5
Rownd derfynol felly rhwng
Bethel a Deiniolen, deiliaid )'
tlws. Cafwyd gem dda iawn
gyda'r bel yn tasgu 0 un gol i'r
llall. Cafwyd sawl arbediad da
gan y ddau gol-geidwad ond,
dwy gol 0 fantais i Ddeiniolen
O~QQhi ar y uiw(;ull, u'r tlws yn
dychwelyd i'r ropia. Nid oce
gwinonedd yn y st fod Maxwell,
y rheolwr, yn gadael am feysydd
bras y Premiership! Diolch iddo
am ei waith gyda'r tim. Diolch
hefyd i David Philips am
gronielo yr holl sanlyniadau.

Eto eleni, gwelwyd cynnydd
yn )' nifer 0 eneillod oedd yn
britho'r rimau. Yn amlwg, nid
ydyrn yn bell 0 g~el tim
merched yn yr ardal. Y mae'r
deunydd crai yma'n amlwg.

Y Timau pel-droed y11Nhlws yr Eco BI 5/6, y rha: cyntaf i chwarae ar gae
piI-droed neurydd Bethel.

pareto hefyd yn gaffaeliad.
Tirnau 0 Fethel, Llanrug a

Llaubcris ocdd yn herio'i
gilydd, gyda phob lim yn
chwarac yn erbyn ei gilydd. Yr
oedd y cae mewn cyflwr
ardderchog a gwelwyd gwledd 0
bel-droed, gyda phasio da. Fel
yn y blynyddoedd a fu, gwclwyd
fod gol-geidwaid addawol yn y
fro. Cafwyd ambell arbediad
cofiadwy. Nr merchedl Digon 0
sgiliau a stamina. Roedd gwylio
Sian Jones 0 dim Bethel 'B' yn
gwneud i mi dernlo'n euog. Y
fath sgiliau ae ysgyfaint i'w
galluogi i redeg drwy'r no".

Gemau hawdd! Dim 0

gwbwl. Bethel 'A' v Bethel 'B';
Llanrug 'A' v Llanrug (B'. Son
am daclo, a does dim angen son
am Lanrug yn erbyn Llanber,
Mae'r 'elyniaeth' yma yno o'r
crud! Wedi'r gemau rhagbrofol
y sefyllfa oedd:

Tlws yr Eco 2002
Gyda Ilethrau'r Wyddfa yn glir
fel grisial, cyfarfu'r 'Ilwythi'
unwaith eto e1eni. Bydd y
gystadleuaeth hon yn gofiadwy
oherwydd ei bod wcdi torri tir
newydd. Oherwydd nifer y
timau yn cystadlu, roedd yn
rhaid rhedeg y gystadleuaeth
dros ddwy noson,

AI nos Fercher, croesawyd
tirnau pel-droed BI. 3/4 (12
ohonynt) a'r timau pel-rwyd (8
ohonynt) i feysydd ysgol
gynradd Llanrug. Daeth torf
sylweddol i gefnogi ac ni
claawsrmr eu siom i. Cafwyd tair

awr 0 aadlonian t pur - a dim
arwvdd 0 dratferthion 0 gwbwl.
Noson i'r fro yw hon a gall y fro
ymfalchio yn ei llwyddiant.
Diolcb enfawr i Robin Williams
a'i staff, rhieni yr ysgol am
gynnal y slop a'r llu 0
'ddyfarnwyr' yn y ddwy
gystadleuaeth, de am y ffordd
wych yr oeddent yn ymwneud
a'r plant. Khaid dweud fod rhai
0'[ plant yn :,iumedig nad ocdd
dyfarnwr (pen mocl' ar gael -
efallai y sallwn cillio M~ldwyn
erbyn y tymor nesaf!

Yn y gystadleuaeth pel-rwyd,
aeth y dwbwl eleni i i dimau
Ysgol Bethel, gyda'r tim 'A' yn
gyntaf a'r tim 'B' yn ail yn y
gystadleuaeth Bl.3/4. Yn yr
oed ran hyn, enillodd Bethel 'B'
eu pedair gem, gan rwydo'n
drwm. Ar sail mwy 0 'rwydi'
cipiwyd yr ail safle gan
Llanberis 'K. Diolch i'r llu 0
rieni a ddaeth i gefnogi'r plant
ae i Sian ae Enid am ddyfarnu
8ydol y noson. 0 siarad a'r
athrawon, mae'n ymddangos y
bydd ilif dda 0 chwaraewyr
dawn us yn cyrraedd Ysgol
Brynrefail maes 0 law.

Roedd dipyn 0 awyrgylch
Cwpan y Byd yn y pel-droed. Yr
haul yn gwenu a digon 0 liwiau
disglair ar, ac ornn !U', y cae. Y
mac'r cydweitnio rhwng y
timau yn glod iddynt. Yn sicr,
sefydlwyd record i'r
gystadleuaeth gyda 6 thim 0
Lanrug, pob un a'i reolwr/
hyfforddwr. Uchafbwynt y
gyGludlcuacth pOb blwyddyn yw
OWen y plant wrth O)'stadlu.
CystlldleuQeth illCh yw hon.

Oherwydd nifer y rimau
eafwyd dwy gynghrill 0 6, a
phencampwyr y ddwy adran yn
eyfarfod yn y rownd derfynol.
Wcdi'r bcnlClU <rhtlbbrufol'
dyma ocdd y Gcfyllfa.

------.
Diolch ibawb fu'n
hy{orddi'r vlant ae
yn cynorthwyo al Y
noson. Diolch yn
!ll'h~nn.~wrth

~I'~iRi~hilrd ilffi
drefnu'r ~wbwl

-


