
Yr Albanwyr yn DWYD yr Wyddfa
MAE'N denu ymwclwyr ar draws y byd; wedi ymddangos
ar sardiau post di-,i ac wedi benthyg ei henw l'r papur yrna.
Dues ryfedd felly bod yr .t\1bi:lJlwyr yo ccisio dwyn yr
Wyddfa!

Dvna yW un fforcld 0 edrych ar y labtl yrna - 5Y'0
B""erthu br~th111 ffi.es o'r Alhan gan ddefnyddio I,lun 01~
Wyddfa. Ond iddarlltnwr cralI yr Eco, Wl1acth yrru r llun 1
leWD]mae eslurbad arall.
Mtddai; 'Mac'n amlwe Cod yT Albaowyr yn bridio

hrithyll entyg go arbennig ym mynyddoedd yr Alban - ond
mae'r br::thyll yma wedi gallu Uamu a nofio yr holl ffordd i
Lyn Padarn wrth droed yr Wyddfa - a gorffen ei daith fel
pryd blasus i un 0 Fro'r Eco.'

usta, ~'DGHTlJ 1*"19 JUtl 0.251 9.99
PAllIPRlU

f I J
f

£ 2.01 ,
00251 0 I~~ ~3~~e7

Label Brithyll o'r Alban

Hel ei bac wnaeth El Becam - i'n gwared
O'r geiriau a'r bedlam.

Yn gyrliog, aetb ar garlam,
Y dosh, neu Posh, pwy wyr pam!

BITI?

un 0 rasys rhcdeg mwyaf yr
Eidal, y Trofeo Vanoni, yn cael
ei cbynnal yn Morbegno rnae'n
hawdd gweld sut y gwnaeth y
berthynas ddechrau. Blaguro'n
raddol wnaeth y bartneriaeth
pan ddechreuodd criw 0
redwyr o'r Eidal ddod draw i
gystadlu yn Ras yr Wyddfa. Er
bod cannoedd ar gannoedd 0

filltiroedd rnwng y ddwy ardal,
mae tebygrwydd rhwng y ddau
lc,

Fel Llanberis, mae hanes 0
chwareli llechi i'r dref
Eidalaidd. Diwydiant arall sy'n
bwysig i'r ardaJ yw cynnyreh
fferm - yn enwedig caws a
gwin. Ac, wrth gwrs, mae
mynyddoedd yn bwysig i'r
ddwy ardal, gyda Morbegno
wedi ei leoli yn yr Alpau, tua
120 milltir i'r gogledd 0 Milan.

Yn Ql K~n Jones, trefnydd
Ras yr Wyddfa, mac nhw'n
gobeithio cwblhau'r broses 0
efeillio erbyn y flwyddyn nesaf.
Dywed bod Cyngor Cvmuned
Llunberis &l Chyngor Gwynedd
yo cefnogi'r f~t1t~r sc mas
nnwn zobcuhto y bydd vn
hwb i'r uruill, M~dd~ii
'GOh~t.hlO v bvdd t\()h()] yn Y
uyfullol yn mcuru cymrju
monta;~ o hyn7 yo ~t\W~dig
PODOl it9DC fytlll vn menru
mvnd draw i'r hlpau ar dripiau
cyfnew~d. ~,..hod Mor"begno yn
vr Alpau, mae'r Dell Yl1 agos,
Efo'r c),syUuadau ~awn m~ all
rnywun fvntl 0 LantJcri~ i
Morbe6no mewn naw awr -
myna 1 lfanceinlUll, 1MIlan ac
wcdyn tr~n yn syth i
MQrb;S11o.'

Y cam ncsaf [yod rhoi ct:li;)
swyddogol i mewn Q cheislO
ennill grantiau ar gyfer y
fenter.

MAt: pentret ym Mro'r ~co
yo gobeithio cryfhau ei
berthynas gyda un 0 wledydd
Ewrop drwy efeillio a thref yo
yr Eidal.

Ers dros ddau ddegawd mae
Ras yr Wyddfa wedi bod yn sail
i ddatblygu cyfeillgarwch
rhwng Llanberis a thref
Morbegno. N awr, i ddathlu 25
mlynedd 0 groes9wu rnedwyr
yr £~cla1yn 2004, mae gwaith ar
droed ieteilno'r ddwy ardal. 1\e
mae'n bosib y bvdd Llanberis a
gweddill yr ardal yn dathlu
mewn sten gan fod trefnwyr
Ras yr Wyddfa wedi derbyn
gwahoddiad i roi cais imewn i
lwyfannu Pencampwriaeth
Ewrop rhedwyr mynyddau y
flwyddyn nesaf

Er nad oes dim wedi ei
benderfynu hyd yma, byddai
nyn yn codi Ijli1lWi) y rae yn
2004 QC vn hwb rr 9rdal.

Dyma fydd y pumed
flwvddvn ar ugain yn ddi-dor
i'r ~idalwyr dJod draw ~
Llanbcrls 1 gymryo [han yn y
rM~t El~nl) fel anvydd o'r
~~..tky"a~ ,hw"a y ddwy grogl.
bytlLl Matr U'Cr mornczno, .Mr
~"corno C:appont} s= dod draw
iD£1ytIfYTl ferlS sr J!yf~rxas yr
Wyddfa~ iy~\l yn 'Y"~1~~
chynnal ar ddydd ~~d.wrt1>
Gorffennru 16.
MQipinnai~b ~)yr~~\l"~\h0\

phert*,,~erhChwM'~~anyr !U'dgl
berrd yn ymwcld a Llanb\ff il
hydd y M!\ef' yM ~vthwyfty RQg
H~fyaby\1g IrQg ..neQ~f"0

han~ d ~hyt1ftyt'~h yr Mag]
Eidalaidd yn cac1 ei chynnal >,n
y Mynydtl Gwc[ru drot)
h~nwYtbnag y rgs.

Mae cysylltiad wedi bod
rhwng Morbegno a Llanberis
ers mas ddau tldegawd, Gyda

Paratoi iDdathlu 25Mlynedd
o Groesawu'r Eidalwyr i

Fro'r Eco
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GWERTHWR CARPEDI, TElLS CARPED A FEINYL
ChNNOEDD 0 DDEWIS 0 BATRYMA U A RI IAI lYIEWN STOC

rrONIWGH UNRHYW AMSERi
WAUNPAWR. (01286) 650552

CARPEDI GERAINT OWEN

A.S. ac A.C. yo Galw
Artistiaid Ifanc

Wyt ti'n berson ifanc ac yn hoff
o ddylunio a gwaith celt? Faset
ti'n hoffi cael y cyfle i ennilI
tocyn anrheg £30 a gweld dy
waith rnewn print?

Mae dau 0 wleidyddion
etholaeth Caernarfon - Hywel
Williams, yr Aelod Seneddol ac
Alun Ffred Jones, yr Aelod
Cynulliad yn cynnal
cystadleuaeth i ddisgyblion
ysgol a myfyrwyr coleg rhwng
11 a 18 oed i ddylunio cerdyn
pen-blwydd 18 oed newydd a
fydd yn cael ei anfon at bobl
ifanc yn etholaeth Caernarfon.

Yr unig ganllaw ydi y dylai'r
cerdyn fod yn Gymreig ac yn
gyfoes ei naws. Ge1lir defnyddio
unrhyw liw ac unrhyw siap, a'i
ddylunio gyda llaw neu ar
gyfrifiadur,

Bydd yr enillydd yn derbyn
tocyn anrheg gwerth £30 a bydd
y dyluniad buddugol yn cael ei
ddefnyddio ar y cardiau
newydd.

Beirniad y gystadleuaeth
fydd Dewi Pws, o'r gyfres
deledu boblogaidd 'Rownd a
Rownd'.

Anfona dy gynnig at
Swyddfa'r ELholaetll, 8 SLIyd y
Castell, Caernarfoo, Gwynedd
LL55 15E~ neu drwy c-bo5t;
williams0 parliament.uk. Y
dyddiad cau yeti dydd Gwener,
25 GoIffennaf 2003.

I ggel rhagor 0 wybodaeLb,
c)'ilyllt(l b)'dUb 1311iwWil1iam~
neu Richard Thomas yn y
swyddfa ar (01286) 672076,

Annwvl Ddarllenwyr,
Mae teulu 0 dref Lannion,
gogledd Llydaw, nid nepell 0
borthladd Roscoff, yn awyddus i
rentu neu gyfnewid ty yng
ngogledd Cymru am 8-10
diwrnod rhwngh 8 a 30
Gorffennaf eleni.

Pe bai gan unrhyw un dy
addas, gofynnaf iddynt gysylltu
a mi ar unwai tho

Yn gywir iawn
Clive James

Haran
Caeathro

870292
872407
870625

Rhif Ffon---

ECO

Peidiwch a 90ri ar stori
anfonwch hi ifr

£ryl Williams
Gweirhwrgig Allwec1doJ

Annwyl Olyydd,
Ysgrifennaf i hysbysu fod
GISDA wedi cychwyn cynnal
sesiynau Galw i Fewn yn Nhy
Elidir, Deiniolen pob dydd
Mercher rhwng 12.00 a 2.00 o'r
gloch. Mae GrSDA yn elusen
sydd yn helpu pobI ifanc rhwng
16 a 25 i fyw yo annibynnol.
Rydym yn cynnig cefnogaetb
ymarferol i bobl sengl, merched
beiehiog a rhieni sengI. Yn wir,
mae GISDA wedi helpu 0
gwmpas 200 0 bobl ifanc trwy
Wynedd yn y flwyddyn
ddiwethaf i gael rhywle diogel i
fyw. Er na allwn ddarganfod
cartref parhaol bob tro yn syth,
mae gennym hosteli tymor byr
yng Nghaernarfon ac ym
Mlaenau Ffestiniog.

Mae GISDA yn eynnig
cyngor ar unrhyw broblem sydd
yn ymwneud hefo cartrefi, neu
digartrefedd, Rydym yn deall
fod y problemau sydd yn
wynebu pobl digartref yn [ViY na
diffyg to uwch eu pennau. Mae
rhesymau dros ddigartrefedd
yrnhlith pobl ifanc yn niferus,
e.e. tor-perthynas, rhiant }rn
gadael ardal, problemau hefo
budd-daliadau, camdriniacth,
problemau iechyd, anniogelwch,
achos 0 drais yn y cartref,
problemau tenantiaeth briefat,
ayyb.

Rydym yn gweithio'n agos
hefo cymdeithasau tai lleol ac
asiantaethau gwirfoddol eraill i
helpu pobl ifanc ddod dros
problem au fel y rhain. Os ydych
chi, neu rhywun yr ydych chi'n
ei adnabod eisiau cyngor,
galweb j mewn iDy Elidir am
sgwrs hefo Eryl Williams, neu
galwch ein rhif ffon 24 awr:
(012Q6) 761153 - fe ffoniwch ni
~hi'n v1 yn i)y\ll.
Yn gywir,

Ty Rhuddlan
Penrallt Uchaf

Caernarfon

Cgfnogwch
-Gin

Hysbysebwyr

Wil PenRWryd

o bosib na chaiff Hogia'r
Wydclfa ganu y Sao bob logai dd
honno am 'Hen Benire Bach
Lrsnoer mwvacnt Sur felly?

WeI, yn 61 Taflen Cludiant
Cyhoeddus Cyngor Sir
Gwynedd am yr haf eleni.
hynI1Y YW 0 roi hyd Fcdi, fc
wel!lic:: y c!lnlynol !lr y dud9len
~nt(lf; (Mapial~a drr;f LlarJb~ri~"
phRntrl'j LlannlgJ•

A Chan Dlai cyhoecld.iad y
Cynaor g;r yvv'r daf1en, a yw
dyrcll:lfiad. Llanberl o'r
hCnYydd yo \}wyddoeol f).'r ~An
bohlogaidd bellach yn
e;miany~iniQl ?

Yn SRil hyn IDge 9ngen Maer
~Lanberls ar frys. Pwy gawn ni

Syr,
Carwn ddal ar y cyfle iddiolch i
ardal wyr yr Eco am eu
cefnogaeth i'r Gymanfa a
gynhaliwyd yn y Capel Coch ac
a ddangoswyd ar S4C nos SuI,
2S Mai. Ymddengys mai y farn
gyffredinol yw i'r Gymanfa fod
yn llwyddiant mawr gyda llu yn
datgan eu mwynhad o'r rhag1en.
Fel y soniais o'r blaen yn yr Eco,
fy nymuniad oedd cae1 cynnal
Cymanfa i dalu terynged i'r
cyfansoddwyr a fu'n gysylltiedig
a'r gwahanol bentrefi 0 fewn
talgylch yr Eco ac) yn gam neu'n
gymwys, teimlaf i'r freuddwyd
gael ei wireddu'n llawn.

Diolch hefyd i aelodau'r
Pwyllgor am eu brwdfrydedd.
Pleser pur yn ogystal oedd
gwrando ar y ddeuawd, Sian
Gibson a John Eifion, yn
cyflwyno emyn clodwiw Dilys
Baylis a'i brawd, Edwin Lloyd
Jones.

Bydd yr ail raglen ar y teledu
ym mis H~rdref gan mai rhema y
rnaalen honno fydd 'Y
Diolchgarwch', ac yn y rhaglen
honno ceir cyflwyniad gan Gor
Plant YS801 Brynrefail.

Rol Williams
Waunfawr

Rhityn Dyddlad Copi Dyddiad Plygu Ble Cysylltu a
Awst - - - -
Medi 18 Awst 28 Awst Olnorwig Marian Jones
Hydref 22 Medi 2 Hydref Penisarwaun Ann Evans
Tachwedd 20 Hydref 30 Hydref Llanberis Gwilym Evans

DVDDIAD A LLEOLIAD PLYGU'R ECO
Trefnydd Plygu: Mrs Shloned Griffith, Pantafon, Waunfawr. (01286) 650570

r HHlfYN NE5Af
~&unyclcl I law'r

~oly~ydd;on perthnseol

~O§ LUN,AW~T1Q
O~owglwcn vn aaa

Oaw'r rhifyn nesaf o'r wasg
NOS IAU, AWST 28

TAN-V-COEO: Miss Anwan Parry.
AaI-y-B'1n \07227e~

Yffl\lNfI\WfH MfQ NClIl n91f>~rt~1r~ntQfQn,
YVElUnraWr(O;jO~70)

DINORWIG: MArian jonas. Minallt.
7 arc>I;;lidir.O;no"",lo ~0702(2)

peINl0L.EN; MnJ Mar3arot Cyllft Griffith,

(0703~)
lUlN~f!KI~:c.,wvneln ac tlflan Nao@n~.
~..t,.... y 6~ lA"".,,4f1\
I.I.J'INRY~; Cryl nOborte, 3 Bryn MOGlyn

(67~3ga)
fJAfJT P!;QI!:: Llil'loCJonoa. S ~ant
I="'y"",on ~971O~O)

rt:.NI~I\"YYI\UNi MID 1"11111I;YIlJ1OI vYVlllalln
(Q7?.!07)

Glanralon (972275)

GOLYGYDD CHWARAEON
Richard LI. Jones, 5 Y Odol, Bethel.
(01246) 670115
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)

TREFNYDD HYSBYSEBlON
John Roberts, Bedw Gwynion, Ffordd
Glanffynnon, Llanrug (675605)

TREFNYDD BWNDELU
Jean Jones, Cesail y Mynydd,
Deimolen (671550)

TRERJ:NVDD ARIANNOL
Goronwy Hughes. Eithinog, 14 Afon
Rhos, Llanru9 (674839)

TReFfiYDD QWJ;RTHIAfiT POST
Olwen Hughes. Eithlnog. 14 Aton
~hos Llanrug (S?4999)

TREFNYDD PLYGU
Shioned Griffith (650570)

GOHE6WYR PENTREFI

BETHEL: Geralnt Elis. Cllgeran
(01248) 670726
BRVNREFAIL: Mrs Lowri Prys Roborts
Willfam:;;. Godre'r Coed (670580)
CAEATHRO: Clive James. Hafan, Bryn
ewna (0774J6)
ceVNANT: Trystan a Sioned Larsen,
eooeron, voununt (000700)
CWM-V-GLO!Mrs Ins Rowlands.

CADEIRYDD Y PWYLLGOR GWAITH
Arwel Jones

Eirian James (01286) 674631
Bryn Jones (01286) 674405
Llinos Jones (01286) 871820

nm Golygyddol
d/o PALAS PRINT
7B STRYO PLAS
CAERNARFON

Ffon/Ffacs (O1286) 674631
eco@palasprintcom

SWYDDOGION A GOHEBWYR

RHIF 302
QORFF~NNAF 200a

Argraffwvd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, C!JQm.9rfDn

Cydnabyddir cefnogaeth
tJrrrrJdyr lalCh aymracg
tr cyhDGddJad twm.



lEVAN
WILLIAMS

Glanffrwd
DEINIOLHN
(01286) 870484

~ Bysiau0 12i 53 seddJ

~ Teithiau Lleol a Thramor

E Gwaith Contract
- -- - -

~ Talo,AU Arbonnig i
oenslynwyr, mytyrwyr a

phlant ysgol
-

CefnoQwch
ein Hysbysebwyr

Yn dilyn 17 0 flynyddoedd
llwyddiannus 0 drefnu ras
flynyddol pentref Waunfawr,
mae Antur Waunfawr wedi
penderfynu trosglwyddo'r
awenau igrwp lleol.

Bwriedir sefydlu pwyllgor 0
drigolion Waunfawr a'r ardal i
drefnu ras eleni a'r gobaith yw,
drwy ddod a gwaed newydd a
syniadau newydd i rnewn, y
bydd y ras boblogaidd hon yn
atgyfnerthu. Efallai dros y
blynyddoedd nesaf y bydd
modd datblygu Ras Waunfawr
yn ddiwrnod llawn hwyl a
gweithgareddau.

Ar hyd y blynyddoedd mae'r
ras wedi denu rhedwyr 0 bell ac
agos i gystadlu yn y ras fawr.
(O.K. ac mae degau 0 blant a
phobl Waunfawr wedi
mwynhau rhedeg yn y ras hwyl
ddwy fil1tir 0 arngylch y
pemref.)

Gyda'r newyddion fod mwy
a mwy 0 rasus Ileal yn
diflannu, dyma gyfle i wneud
yn siwr fod Ras Waunfawr yn
tyfu ac yn ffynnu.

Eisoes mae nifer 0 fudiadau
a chymdeithasau Waunfawr
wedi enwebu cynrychiolydd i
fod ar y pwyllgor newydd ac
estynnir croeso i unrhyw un
sydd a diddordeb cyfrannu i
ras eleni, boed hefo syniadau
newydd, cynnal stondinau a
gweithgareddau ar y diwrnod, i
redeg neu i fod yn swyddog
(marshall), i ymuno a'r
pwyllgor newydd.

Cynhelir y ras ym mis Medi,
a bydd y pwyllgor newydd yn
cyfarfod nos Fercher, 2
Gorffennaf yng Ngbaffi Antur
Waunfa\vr.

Am ragor 0 fanylion
ffoniwch [en Rowlands ar
(01286) 650034 neu swyddfa
Antur Waunfawr (01286)
6507Z1.

Ras Antur Waunfawr
ar ei newydd wedd

I
~ul a Marcher

S·5om ~adwrn I

Ar Cau

3-7 prn
Ar Agor

.

Ogwig gang
o Welyau a srisoues.
Llenni Venetian a Llenni Roler.
5.000 natnan sowar 0 garpedi

I mewn ~toc - allwen em
fforddio prynu 0 bntryrneu?

Ffgn/FfilvGi (0128C) GS0201
r

LLt!U"I!R o. ae N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

WAUNFAWR

Ffon; 870840
51 Stryd Fawr, Llanberis

LLYSIAU, FFAWYTHAU, BWYDYDD
AC ANGHENION ANIFEILIAID ANWES

GARTH MAELOG

Cefnogwch
ein hysbysebwyr

Mae cwn Taid yn dod yn y
picyp hefo ni. Enw y cwn ydi
Pegsan a Fflei a Smot y ci
drwg a Pwren a Cymro. Ni
biau Cymro ond mae 0 ar ei
wyliau yn t9 Taid a Nain dros
y gaeaf. Mae Pwten yn mynd i
gael cwn bach. Mae y cwn yn
mynd yn wirion bost yn y
mynydd am bod nhw yn hoffi
mynd am dro yno. Mae Fflei
yn ffraeo hefo Pegsan ac mae
Pegsan yn colli a Fflei yn curo.
Bydd Taid yn cael trafferth
hefo Smot. Dydi 0 ddim eisiau
dod yn 61 i'r picyp. Mae Taid
yn gorfod chwibanu a
ehwibanu ond dydi Taid ddim
yn gallu ei gael yn 01. Wedyn
mae Taid yn gwylltio yn
gacwn.

Mae Sion a Llio a Llion a fi
yn hoffi chwarae ar y mynydd
ac weithiau mae ceffylau yn
dod at y wal i'n gweld ni.
Brown ydi'r ceffylau ac mae
nhw yn wyllt. Mae nbw yn
ganol y grug piws.

Mae Nain yn gwneud bwyd
i ni fynd hefo ni am dro i'r
mynydd. Rydym yn cael
banana a iogyrt toffi a wotsit a
dwr ac mae Taid yn cael coffi.
Rydym ni yn chwarae pel cyn
mynd adre.

Dwi wrth fy modd yn cael
mynd am dro iMynydd Ty'n
Graig hefo Taid a bob tro pan
fyddaf i yn mynd i Glasfryn
byddaf i yn gofyn i Taid,
'Gawn ni fynd iben y mynydd
heddiw, plis?'

Ston Math Emyr; Ysgol Gynradd
Llanrug a ddaetli yn ail yn. y
gystadleuaeth Rhyddiaith dan 8
oed y71.Eisteddfod yr Urdd eleni.

Pan fydda i yn mynd i
Glasfryn at Nain a Taid ar

fy ngwyliau mae Taid a fi yn
mynd am dro i ben Mynydd
Ty'n Graig yn y pieyp hefo
Sian a Llio a Llion. Mae
Mynydd Ty'n Graig i fyny yn
uehel iawn uweh ben Cefn
Brith a pan fyddwn ni yn
mynd yno mae'r ffordd yn
andros 0 anwastad ae mae yna
un bymp ofnadwy 0 fawr.
Rydym ni yn taro ein pen ar
do y picyp wrth fynd drosto fo
ac yn chwerthin llond ein
boliau.

Mynd am Dro

Cynnal boileri nWYI
OIQW. rgnwya(] sont
a mrouto poipiau-44GI~"ffV""on. LI~nrUa

¥AIiRNARFQN §7a~1a
Ffon Svmudol: 07774 496616

fi1LYMAR A
fiHEIMIANNYDD
GWflE50GI

YR.
__S

(Richard a Meirwen
Williams)

Ffon: (01286) 672790
Ar agor bob dvdd
o'r wythnos at eich

9wa~anaatn
Nid oes unrhyw dfil am

ddanlon archeb i'ch cartref
yn ardal Llanrug

V STORFA
LLANRUG

Ymddiheuriad am wall wrth
nodi'r rhoddion. Cafwyd £5
gan Appy Jones, Llanberis a
£10 gan Margaret Morris,
Llanberis;

RHODDION
£10: Er cof am marn, Hetty
Hughes, Elizabeth Roberts;
John H. Hughes, Tan y
Clogwyn, Llanbens; Mr~ Nan
Jones, Perthi, Ffordd yr Orsaf,
Llanrug; Mr Cledwyn Jones,
Peris, 56 Glanffynnon,
Llanrug.
£6: 1010 Llewelyn, Pantafon
Bach, Llanrug; Di-enw.
£5: Ceinwen Williams,
Llanberis; Gwyn Walker,
Caerdydd; Elinor Williams a
theulu'r diweddar R. O.
Williams, 41 Rhydfadog,
Deiniolen; Joyce Jones, 7 Bryn
Moelyn, Llanrug; Llinos, Neil
a Deio, Llanrug; [ohn a Mair,
Erw Grin, Bethel; Teulu
Dolydd, Stad ly Hen,
WaunfawT; Kevin ac Anwen
[ones, Gwel Fynydd, Clwt-y
bont, Deiniolen; Dilys
Williams, 61 Pentre Helen,
Deiniolen.
£2: Teulu Ty'n Rallt,
Llanddeiniolen; Daniel Orritt,
7 Blaen y naet, Llanberis.
£1.50: Anwen Davies,
Alexandra House, Cwrn-y-glo.



LLANRUG Ffon: 01286 675175
QWYLIAU eArtTRr;1= A TI-fRAMOR
evvrnni i:auluol gydaa 20 mrynedd 0 broflad 0

redeg Pecynnau Gwyliau oll-gynhwysol

* Cis 0 ffenn;)!dd )Ieol It l'artl·on
rllwng 40 a 4001

+ Gyda S@WSalal a btwffin mcwn
rholi!y

If- "[fo salad hefyd os dymunwch

DEWCS,MAEO'N nASUS!
Cysyllttvch a

JOHN BRYNAFON
LLANRUC

\ O't'CIG u 675190/673188

RHOSTIO
MOCHYN

ARGYFER
POB ACIILYSUR

G\VASANAETH LLEOl AR GYFER
PARTION • PRIODASAU

PEN-BLWYDD
BI:DYDD • DAWNS • GWYLIAU

unrhyw blaid. Rwy'n bendant
o'r farn nad oes lle i
wleidyddiaeth unrhyw blaid 0

fewn . i gyfrifoldebau
Cynghorau Cymuned.

WeI, dyna fi wedi'ch diflasu
drwy gael cip yn 61 dros
ysgwydd y blynyddoedd a
datgelu ychydig 0

ddyrnuniadau nas cyflawnwyd.
Naturiol i rywun sydd wedi
pasio oed yr addcwid ydi
edrych yn 01.

Beth am y ch warier canrif
nesa' 'rna? WeI, os byw ac iach,
dal i fynd 0 Steddfod i
Steddfod ac 0 Gymdeithas i
Gymdeithas, a dal i deithio.
Dwi'n edrych ymlaen at gael
mynd unwaith eto ar fordaith i
Wlad yr n,Ynysoedd y Faroes
a Greenland, gan alw yn Cobh,
(lwerddon) ar y ffordd adre. A
dod adre rnewn da bryd ar
gyfer Prifwyl Meifod. Ac erbyn
hynny mi fydd 'na dymor pel
droed arall ar fin dechrau.

Ia, dilyn fy niddordebau
wna i am y chwarter canrif
nesa' 'rna hefyd - tra medra i.

Gyda llaw, ar Fai 19, 2028 y
bydda i'n dathlu'r canfed. Pob
croeso i chi ddod i'r parti. A
chyfeillion Dinorwig - potel
o'r un gwin coch os gwelwch
chi'n dda - roedd bIas mwy
arno.

Gwyliau hapus i bob un
ohonoch.

Sharon V. Williams B.A.
Pentir (01249) 363746

GWERSI
PIANO

cwestiynau heddiw ac, 0 bosib,
yn llwyddo i gael cynffon 0
radd wrth fy enw. Ond dydi 0
ddirn cyrnaint 0 gamp i ennill
gradd heddiw. Fy ben gyfaill,
Gwilym Owen, awgrymodd y
bydd hi'n bosib, eyn bo hir, i
gael gradd Prifysgol am wneud
Jam riwbob.

Dwi wedi cyflawni y rhan
fwya 0 bethau roeddwn i'n
dymuno eu cvtlawni. Mae'n
rhaid imi ymddiheuro iun o'r
gweisg lleol am na fu i rni, hyd
yn hyn, gasglu at ei gilydd
gyfrol 0 atgofion. Cefais
wahoddiad iwneud hynny tua
phedair blynedd yn 61 bellach,
ac fe addewais ymgymryd a'r
gwaith eyn gynted ag yr
byddwn wedi ymddeol 0 fod
yn Glerc i Gyngor Cymuned
Llanddeiniolen. Efallai rnai'r
rheswm dros i mi oedi ynglyn
a'r mater ydi am y ffai th bod y
rhan fwya o'r aigofion wedi
ymddangos yn y golofn hon
dros y blynyddoedd.

Er imi gael y fraint 0 fod yn
Gierc i Gyngor Cymuned
Llanddeiniolen am yn agos i
harmer canrif, rum i rioed y
'bwyllgorddyn'. Yr unig ddau
bwyllgor rydwi'n aelod
ohonyn nhw ydi Bwrdd yr
Orsedd a Pwyllgor Pel-Droed
Cynghrair Gwynedd. Rheswm
da am hyn - Steddfota a Phel
droed ydi fy mhrif
ddiddordebau i.

Ar drothwy pob etholiad
Ileol bron mae 'na rai wedi
ceisio fy mherswadio i sefyll
etholiad. Na fu'r ateb bob tro.
Ac, 0 son am etholiad, dwi'n
hynod falch na fu i mi fopio
'mhen a gwleidyddlaeth. Fum
irioed yn aelod 0 ullrllYWbl£lid
wlcidyuuol. Gwncs addewid
pan dderbyniais y swydd 0 fod
yn GIere i'r Cyngor, yn 1955,
na fyddwn yn ymaelodi ag
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iges i'r fraint 0 ddathlu pen-blwydd go arbennig yn
ddiweddar 'rna, ac mae gen i Ie i ddiolch. Diolch

am sael bod ar yr hen ddaear 'rna am dri chwarter canrif,
a diolch am gael nerth ac iechyd i fwynhau taith bywyd.

Yn Scarborough roednwn j 0 drculio m chwarter canrif
ar ddydd y darhlu. Treulio yn yr hen fyd 'rna, mae rhywun
wythnos yn yr ardal hefo un yn naturiol yn dueddol i
or Cwmmau 'Icutno 11co1. cdrych yn &1 dros ysgwydd y
Fum i rioed yn y rhan yma 0 blynyddoedd. Fel y dywedais
Loezr o'r blacn, ac mi rydwi'n ddiolchgar am i mi
fanteisiais ar y cyfle iymwe1d a gael nerth ac iechyd, ac 0 leiaf
11efydd fel Rridlington, bum mlynedd 0 fonws dIOS
Whitby a York. Rhaid i mi oed yr addcwid. Diolch j'r
gyfadde fy mod I'n rreulio awr cyfcillion 0 Ddinorwig oedd ar
ddifyr bob nos Sul yn gwylio'r y bws am iddynt sicrhau fy
rhaglen 'Heartbeat' a gallaf mod 'yn yrnarfer ag ychydig
dystio bod 'na bcint 0 gwrw win' ar noson y dathlu. Rydw i
ardderchog yn nhafarn y wedi ad do iddynt y cant
pentre bach sy'n denu rniloedd wahoddiad i'r dathlu mawr
o ymwelwyr oherwydd ymhen chwarter canrif - os
11wyddiant y gyfres. byw ac iach yntel

Rhyfedd meddwl mai i Dwi wedi cael y fraint 0
Scarborough yr aeth W. J. ymweld a phob rhan o'r hen
Gruffydd i'w swydd gyntaf fyd 'rna yr oeddwn yn dymuno
wedi iddo raddio yn ei weld, a bellach rydwi wedi
Rhydychen. Fe dreuliodd penderfynu peidio mynd ar
dymor yn Ysgol Brarncote, deithiau hir rnewn awyren.
Scarborough. Ysgol Icchan Gan fy mod i, rai blynyddoedd
gyda dim ond 49 0 fechgyn yn 01bel1ach, wedi cael y fraint
ynddi ond doedd 0 ddim yn 0 fynd i waelod y byd, sef y
hapus iawn yno. Mewn llythyr Mor Marw, roedd o'n
at ei gyfaill Silyn Roberts fc ddymuniad gen i gael gweld
ddywed, 'Bum am y term top y byd, sef Everest. Dim
dwethaf yn athro meum ysgol yn ond cael cip ar y copa. Cha' i
Scarborough, and y term nesaf yn ddim bellach. Mi rydwi'n
mynd yn ail athro i "Ysgol wiw difaru na fyddwn i wedi
Biunnares". 'Welaist ti enoed y manteisio ar y cyfle i gerdded
fath lawenydd oeddY11fy nghaZon mwy ar yr hen fynyddoedd 'rna
pan ges_weld fy rrlodyn cael dod sy'n gylch o'm cwmpas. Dim
yn of iGymru ero.Nifti ar a[llud ond'i cerdded nhw - nid
a lddcrw yn~/~li,h ('pobl anwar rhyfysu 'mywyd i'w dringo.
Pabyloniaid)} ertoedfuJjJ 0 hira~th Mae hi'n braidd yn hw~rr i
am dref Caersale7n na~ oedd wneud hynny bellach hefyd.
geTl/tv! Ii arl£ Gaarnar/on a Dwi'n siomedig hcfyd na
Ch)"~tru}a 'lvclefi'n awr 'yH Cl1~1 ches j'r cytle i fod yn aelod o'r
deJdyn 6f. Brysia dillzalJ.. yr hen Urdd yn nyddiau
gyfaill a1tnwyl~yn 01 i'r hun 'mhlenryndod. Rhaid beio'r
wlact. ' (Rocdd ijilYll ar y pryu Ail Ryf\;l Dyd anl hynny. Siom
yn wcinidog ar EgI\vys arall a deimlais oedd na fu imi
LewishamJ Llundain. Bu yno wneud c"vrs gradd yn y
o 1901 byd 1905.) Gymraeg flynyddoedd yn 01.

Y di mae Scarborough a'r Mi fydda i yn cael golwg ar y
cyffllliau yn lIe cithi:1dymunol papur"'" arholiad yn
~ ymwcld ~g(),and rhowch i 9.chly~urol ac mi [ydda i'n
minntlu llIdal yr Wyggf~ ~'i ~ysuro fy hun y byddwn i'n
chr;w ~ fyv.r ynddi. medru aleb amry\\' o'r
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Bugeiliaid Colledig
Do, rni glywais i sawl cyfeiriad at
y ddafad golledig - and erioed )'
bugail colledig - hynny ydi tan y
mis dwytha 'rna. Dwy stori a
newidiodd f}r meddwt.
Stori 1
Bugail 0 Nant yn ffonlo'i wraig i
ddweud fod 'na rvwun wedi dwyn
ei gar yn Llanber, Fc gymrodd
bum munud da i'r hen [01 gofio ei
fod wedi prynu car newyddl
S\.on 2
Un diwrnnd CLOSS yn ystod y
mis bu'n rhaid i fugail
adnabyddus iawn o'r ardal fynd i
ddisychedu ei hun i'r Dolbadarn.
Bu yno am grY11 arnser cyn
penderfynu 'i throi hi am adra.
Vn anffodus~ cafodd ddsmwnin A

UQI.lOU\!l;lddau lygad. Pwy oedd )'
di~rifV.,r didcimlod ddeudodd ei
rod 0 wedi gweld hi w harned di
dALI yn Llanber y diwrnod
hwnnw?

DRAENOG

rhan o'r broses mae cor y Waun,
dan arweiniad Gwenda
Griffiths, wrthi'n dysgu can neu
ddwy yn yr Almaeneg a'r
Sbaeneg tra bod cor St. Martin,
yn yr un modd, yn dysgu eanu
yn y Gymraeg a'r Sbaeneg.

Dewch i'w elywed nos
Fawrth, IS Gorffennaf am 7.30
yn Eglwys y Santes Fair,
Caernarfon. Mae toeynnau ar
gyfer y cyngerdd ar gael gan
Emyr Roberts (01286) 650128
neu Sioned Huws (01286)
650618.

Nos Fawrth, 15 Gorffennaf,
bydd Cor St. Martin,

Norten Hardenberg yn canu yn
Eglwys y Santes Fair,
Caernarfon gyda Chor
Wauofawr. Bydd cyfle i glywed
eerddoriaeth amrywiol yn yr
iaith Almaenig, Cymraeg a
Sbaeneg... ond pam Sbaeneg
meddech chi?

Arweinydd y cor 0 Norten
I Hardenberg yw Amanda Avila
de Thren, sy'n dwad yn
wreiddiol 0 San tiago del Estero
yng ngogledd yr Ariannin. Tra'n
arwain cor yo Santiago yeyfarfu
a Marrin Thren - Almaenwr
sydd bellaeb yn wr iddi.
Treuliodd y ddau dair blynedd
yn y Wladfa a thra'n byw yn
Esquel, ger Trevelin, )T
deehreuodd Amanda ymwneud
a Ch6r Scion. Er nad oedd
ganddi ddim cysylltiad Cymreig
o gwbl, oherwydd ei diddordeb
mewn canu yn }' Gymraeg,
dcchreuodd fynychu
dosbartniadau i ddysgu'r iaith.
Dyna SUl y cyfarfu a Sioned
Iiuw~, oedd )'D diwtor yno ar y
pryd, ac sydd bellach yn aelod 0

Gar Waunfawr.
Yn 2001 dychwclodd Marlin

i'r Alrnaen i weithio ym
Mhrifysgol Gortingen ac yn sgil
nvn cafodd Amanda waboddiad
~arwa~n CAr St. Martin.

Hwn fydd vmwalind cvnrsf y
cor a Chvrnru. Mac'n gyfle i
5yfnew~d ~e~thocdd a
nnronadau y ddwy wlad. Pel

ond beth yw'r cysylltiad a Phatagonia?
Ymweliad gan Gor o'r Almaen

Am gJ'Oest> cartrefol Cymreig bob ilIDSef Aneuryn Jones a'r staff
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tren yrnlwybro heibio hen
weithdai'r chwarel sydd
bellaeh yn gartref i Arngueddfa
Leehi Cymru.

Yna eroeswyd pont newydd
dros Afon y Bala sy'n eysylltu
llynnoedd Padarn a Pheris, eyn
bwrw yrnlacn ar draws y ddol
tuag at y pentref. Cafwyd
persbectif newydd bardd ar
Gastell Dolbadarn yn y fargen.

Yn yr orsaf newydd
dadorchuddiwyd plac i gofio'r
achlysur gan Dafydd Wigley.
Cafwyd areithiau pwrpasol yn
diolch i bawb a gyfrannodd at
lwyddiant menter a olygodd
fuddsoddiad gwerth bron i £1
miliwn i Gwmni'r Rheilffordd,
gyda ehyrnorth eyrff fel y
WDA a Chyngor Gwynedd.

Meddai Cadeirydd Bwrdd
Cyfarwyddwyr Rheilffordd y
Llyn, Bill Fedrick, (Mae
heddiw yn ddiwrnod
hanesyddol i'r Rheilffordd ac i
bentref Llanberis.' Croesawyd
yr esryniad newydd hefyd gan
y eynghorydd sir lleol, Trefor
Edwards. Meddai, 'Bydd y
datblygiad yn dda i'r pentref ac
i'r ardal.'

Fel y gWyr darllenwyr Eco'r
Wyddfa, os oes san Lerpwl

ddwy eglwys gadeiriol, mae
gan Lanberis ddau dren stem.
Bu stori am Reilffordd yr
Wyddfa yn ein rhifyn diwethaf
ond y mis hwn, tro Rheilffordd
y Llyn yw hi i fachu'r
penawdau drwy asor trac
newydd sbon o'r Gilfach Ddu
ym Mharc Padarn i gyrion
Stryd Fawr Llanberis. Bellach,
dim ond Iled ffordd fawr sydd
rhwng y naill dren a'r 11a11.

Ar 6 Mehefin yr agorwyd yr
estyniad newydd, 875 metr,
gyda 200 0 westeion yn teithio
ar y tren cyntaf un. Yng
ngorsaf y llyn, ar ddechrau'r
daith, yr oedd band jazz yn
diddanu'r gwesteion.
Croesawyd hwy yn yr orsaf
newydd a ehaneuon gan
aelodau 0 adran yr Urdd Ysgol
Dolbadarn.

Gyrrwyd y tren eyn taf gan
Hefin Owen 0 Lanberis, y bu ei
dad o'i flaen yn gyrru trenau ar
lein fach y chwarel. Fflachiodd
y goleuadau coch a disgynodd
y barieri modern i rwystro
cerbydau a cherddwyr wrth i'r

Ymestyn Rheilffordd y Llyn i
Bentref Llanberis
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MtJ~'r'cynllun yn br'i" 0 gyfrtJniadau
nwyddau trydanol,
yn orbennig poptoi, oergelloedd, .,
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Cynllun Dodrefn

Un arall a hwyliodd 0 Lerpwl
yn Awst 1844 oedd John Evans
(jockey) a'i deulu. Tybed pam y
galwyd ef wrth yr enw hwnuw?
Mab iddo oedd John J. Evans.
Fe'i ganed yn Clegir,
Llanddeiniolen. Dywedir mai
diwrnod yn unig 0 ysgol a
gafodd, oherwydd lladdwyd ei
frawd yn y chwarel a bu'n rhaid
iddo yntau adael yr ysgol i helpu
cyonal y teulu. Dechreuodd
bregerhu ar 61 cyrraedd ardal
Blaen y Cae, ac fe'i hordeiniwyd
yn weinidog. Priododd a merch
o Landdeusant, Mon. Ym rnis
Ionawr 1873 cafodd y par, a'u
merch ieuengaf, eu dal mewn
storm enbyd 0 eira yn Filmore,
Minnesota, a rhewodd y tri i
farwolaeth.

Cawn fwy 0 hanes teuluoedd
L1anddeiniolen a'u cysylltiadau
Americanaidd yn y rhifyn nesaf.
Cwmniau Llongau
Yn dilyn y cais fis diwethaf am
unrhyw wybodaeth parthed
cwmniau llongau 0 Lanberis a
Chlwt y Bont, cefais fenthyg
dogfennau yn ymwneud a'r
llong Dominion. gan Mrs
Margaret Cynfi Griffth. Mae'n
credu mal eiddo ei thaid, y
diweddar William Ellis, 2 Ta
Fictoria oedd y dogfenoau.
Mae'n bosibl felly fod aelodau
o'r tenlu wedi bod yn
gyfranddalwyr o'r llong. Mae'r
ddogfen gyntaf yn rhoi
manylion am wythfed mordaith
yDominion, a'r rheini igyd wedi
eu cofnodi yn Gymraeg. Fel hyn
y mae pennawd y cyfrifon yn
darllen: (Crynlwdeb CYlnraeg 0

gyfrifon yr toyihfed [ordaith, sef 0
Ebrill Sed 1884 hyd Medi 1 aJ
1885. ' Roedd y llong yn hwylio
o borthladd Y Felinheli,
oherwydd yno mae biliau docio,
yswiriant, adgyweirio ac yn y
blaen, yn cael eu talu. Mae'n
ymddangos fod dau gapten wedi
bod yn gyfrifol amdani dros y
flwyddyn, Capten Pritchard a
Capten E.Davies. Bu'n hwylio 0
Coconada a Madras gyda chargo
o siwgwr, olew, 'redwood' a
baco. Ond yn 61 y cyfrifon, a
archwiliwyd gan rhyw David
Williams ar Fawrth 17eg y
flwycldyn ddilynol,
gwnaethpwyd colled 0 dair mil a
hanner 0 bllnnau ar yr wythfed
m()rdaiLh!

Nid yw'n L;yndud felly, fod yr
ail ddosfen yo annog cyfran-

Prairie. 0 fewn y dosbarth
hwunw yr oedd Proscairon.

Cymry 0 blwyf
Llanddeiniolen oedd y rhai
cyntaf i sefydlu yn yr ardal, a
bynny mor gynnar a 1840 neu
1841. Roedd Hugh Morris (o'r
Fachwen) a'i deulu eisoes wedi
cyrraedd Racine ar lannau Llyn
Michigan erbyn Mai 1844. Ac
yn ystod Awst y flwyddyn
honno roedd Catherine
Foulkes, Blaen y Cae,
Llanddeiniolen, a'i meibion,
Dafydd, Foulk a Thomas yn
hwylio 0 Lerpwl am yr America.
Galwodd ei chartref newydd yn
America wrth yr un enw, ac
erbyn mis Tachwedd 1844
sefydlwyd yr Ysgol SuI gyntaf
yn y Blaen y Cae newydd.

Oddi yno, symudodd rhai o'r
teuluoedd i ardal Proscairon.
Dafydd Roberts (Blaen y Cae)
oedd y cyntaf i adeiladu ty yn yr
ardal, a hynny yn 1845.
Dilynwyd ef gan Thomas H.
Roberts, mab Hugh a Mary
Roberts, tY capel Ysgoldy,
Llanddeiniolen. Dilyn wyd ef
gan ei chwaer, Mary Hughes,
gweddw William Hughes, a
laddwyd yn Chwarel Dinorwig.
Yn ddiweddarach, priododd
hithau a John D. Williams, saer
coed a fu'n gyfrifol am godi
capel cyntaf Proscairon yn 1850.
Y trydydd person i adeiladu ty
yno oedd John O. Owens, un
arall ~r bu ei rieni, Owen ac
Elizabeth Owens yn cadw ty
capel Ysgoldy. Cafodd addysg
gerddorol gan William
Rowlands, Weirglodd Goch, a
phan sefydlwyd yr achos
Mcthodietaidd ym Mrynrefail,
John O. Owens oedd yn gyfrifol
am ddysgu canu yno. Roedd
erbyn bynny'n byw yn y Cytir.
Ymfudodd ef a'i briod,
elisabeth (merch Tyddyn Bisla,
plwyf Llanrug) yn 1S4S. Ma~
uaddocliad reuluol yn cofnodl
mai priodas y ddau hyn yn
Llanddeiniolen oedd y briodas
ddirwestol gyntaf yn y cyffiniau.
Hynny yw, dyma'r briodas
gyntaf yn yr arda! i beidio a
pharatol gwirodydCl ar ddytld y
bnodas, fel yr oedd yn arferol
i~w wneud cyo hynny. Roedd
hyn, wrth 8wrs, yo dilyn y
diwygiadau dirwestol yn ystod
19~O'au. RQcJJ JQhn Owcn~ yn
cael ei ndnabod fel 'John O"vens:
y canwr.'
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Gymdcithas Ilanes Talai[h
Wisconsll1 yn 1982). Gyda
diolch i Arfon Roberts 0
Bwllheli am fy nghyfeirio i'r
Ilyfr hwn, a hefyd am
wybodaeth fywgraffyddol am rai
o'r hen drigolion wedi eu
cofnodi ganddo 0 rifynnau 0
CyJaiLl o'r Hen Wlad
(cylchgrawn misol y
Methodistiaid Calfinaidd yn
America) a Y Cyfaill
(cylchgrawn misol y
Presbyteriaid Cymreig UDA).

Mae nifer 0 gyfeiriadau at
ardal Proscairon, ond buan Y
sylweddolais fod 0 leiaf ddwy
ardal o'r enw hwn yn bodoli, y
naill yn Wi:;con:;in a'r llall yn
Minnesota (gweler Hanes CYlnry
Minnesou: a gyhceddwyd yn
1895). Y mae a wnelom ni ag
ardal Proscairon, Wisconsin.

Mae hen ddywediad yn
America am rai o'r yrnfudwyr
cynnar. 'Ypeth cyntaf a wnaiff y
Ffrancod yw codi canolfan
fasnachu; yr Almaenwyr yn
codi ty cwrw a'r Cymry yn codi
capel.' Yn 1872 amcangyfrifwyd
fod 83 0 gapeli Cymraeg vn
nhalaith Wisconsin, pcdwar deg
a chwech 0 weinidogion
Cymraeg eu hiaith a phymrheg
o bregelhwyr. Roedd aelodaeth
y gwahanol gapeli yn agos i
bcdair mil, ond roedd bron i
ddcng mi.l yn mynychu'r
5wa~al1aetba"ond heb fod yn
llawn aelodau.

Yn 1894 pan gyhoeddwyd
Ha11BSBorelLO! Ardal ProscairO'tl,
cyfundeb Wisconsin oedd y
mWYllf ymhlith Methodist;!lid
Gymracg America, a'r cyfarfod
dosbnrth mwynf 0 fewn y
dalaith honno oedd un Welsh

Mae hanes beudy Blaen Cae Isaf a gyhoeddwyd y mis
diwethaf, wedi esgor ar gryn chwilota am hanes rhai 0
deuluoedd yr ardal a ymfudodd i'r America. Ac yo sgil y
chwilio hwnnw cafwyd nifer 0 gyd-ddigwyddiada~ a
chopiau o'r llyfr prin y soniwyd amdano yn y rhifyn
diwethaf o'r 'Eco'.

Wrth anfon y wybodaeth am
Placn Cae a'i efaill s=
Wisconsin, soniodd Nia
Williams am lyfr o'r enw Hanes
Boreuol Ardal Proscairon a
gasglwyd ynghyd gan y Parch
Daniel Williams a'i gyhoeddi yn
Bancroft, Iowa yn 1894. Tybed a
oedd copi o'r llyfr hwn ar gael
yng Nghymru? Roedd yn
amlwg yn cyfeirio at rai 0 hen
drigolion Llanddeiniolen a
ymfudodd i'r America ac
ymsefydlu mewn ardal a elwid
yn Proscairon, gan adeiladu
ffermdy a chapel o'r enw Blaen
y Cae yno, Doedd y llyfr ddim
wedi ci restru ar gatalog y
Llyfrgell Genedlaerhol yn
Aberystwyth na chwaith ar
gatalog y 'Library of Congress'
yn Washington. Ond doedd
hynny ddim yn profi nad oedd
ar gael yn unrhyw un o'r ddwy
lyfrgell. Mae cryn ddiddordeb
mewn cysylltiadau Cymreig yn
yr America, ac y rnae'r Ethnic
Heritage Studies Center yng
Ngholcg Ut ica wedi cyhoeddi
(yn 1??8) lyfryddiacth 0
ddeunvdd Cymraeg a
Chymreis. I'r rhai sydd a
diddordeb (a chyswllt a'r we), y
cyfeiriad yw www.utica.edu/gce/
groups/media/welshimprints.
pdf Mae'r safle yn cynnwys
llyfryddiaech 0 tua trigain 0
dudalennau1 ac yn eu plith mae
Ilallcs Borcuol Ardal Pro$cair<n~,
ond unwaith eto, nid yw'n nodi
ble mac'r llyfr ar gadw.

Wedi cryn holi a ch\vilio yn
Aberys(\vyth, daethpwyd 0 hyd
iaoni o'r di\v~dd_ Rum h~fyd yn
pori mcwn IIyfr arall~ Gcf TI~c
Wkl~h ;,., Ly/~<:I'''n..<:;n.enn Ph ill irs
G. Da\ries (cyhoedd\vyd gan

o Landdeiniolen i
Wisconsin

-



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

Bwthyn Gadlys
LLANBfRIS

FFon: 870444

• •A'l FEIBION

Ymestyniad Ffon wedi Torri?
Angen rhai Newydd? os felly

1r FFONIWCH "a'

(01Z60) 050Z47 neu (07760) 611617 (symudol)

Eifion Hughes (7 diwrnod)
Gwasanaeth Da am Bris anhygoel

Peidiwch a gori ar stori
anfonwch hi i'r ECO

diddorol am ardal Llanberis
wedi eu casglu gan Alan
Roberts, Llainwen Isaf. Aeth
ati, nid yn unig i gofnodi rhai
o'r enwau a ddefnyddir ar y
llethrau uwchben Llanberis,
ond hefyd i roi pytiau 0
wybodaeth ychwanegol am rai
o'r lleoliadau ac, yn bwysicach
fyth, fe'i cofnododd igyd ar fap.
Dyna'r wledd fydd yn ein
disgwyl y mis nesaf felly.

Diolch befyd i Mrs Eirlys
Williams am anfon atgoflon
ynglyn ag arferion y cartref.
Cawn roi rnwy 0 sylw i'r rheini
hefyd y mis nesaf.

Yn y cyfamser, os oes unrhyw
un a mwy 0 wybodaeth am
unrhyw un 0 destunnau'r mis
hwn, cofiwch gysyllru ar y ffon
neu drwy bwt 0 Iythyr,
Anfonwch at Dafvdd Whiteside•
Thomas, Bron y Nant, Llanrug,
Caernarfon. (Ffon 01286
673515).

Teulu'r Byng, Llanberis
Daeth cais am wybodaeth am y
teulu hwn gan un o'r
darllenwyr. Os cofiwch,
cyhoeddwyd llun o'r teulu yn y
gyfrol Hen Luniou Bro Eco'r
Wyddfa. Mae'r llun wedi ei
dynnu yn 1907, ac yn dangos
Griffith ac Ann Hughes a'u
teulu. Mae'r pram a ddangosir
yn y llun bellach ym meddiant
yr Amgueddfa Werin yn Sain
Ffagan. Os oes rhywrai 0
ddisgynyddion y teulu hwn yn
barod i roi gwybodaeth,
cysyllrwch a mi.
Cadw Enwau Llafar
Rai rhifynnau yn 01 cyfeiriais at
arfer gan Gymdeithas Hanes
ardal Blaenau Ffestiniog i geisio
cofnodi a lleoli ar Iap, enwau a
ddefnyddir ar lafar ar wahanol
rannau o'r dirwedd. Cafwyd
sawl ymateb hyd yma, a rhai
addewidion!

Y mis nesaf ceir manylion

Cr@fftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
C@rrig 0 bob math
arga~l-

~f8n:(01~BG)
S7~B9Q{dydd)
878285 (nos)

YSgwtJr
Llcnruc

J.M.
JONES

AJI FEIBION
GWAITH
CERRIG
BBDD.t\U

41A STRYD FAWR, LLANBERIS
Ff8n: (01296) 972501---=-~-~-----

am ei mota beic.
Crybwyll hefyd fod un

gangen 0 deulu'r diweddar
Arglwydd Cledwyn yn dod 0
Waun Cwmbrwynog; teulu'r
Brithdir 0 bosibl.

A thra'n son am deulu'r
Arglwydd Cledwyn, cael galwad
gan Mrs Shirley Griffith 0
Gaerfyrddin yn nodi fod
cyfnither iddo, Katie Deuyer
(Roberts gynt) wedi ei hethol yn
Ddinesydd y Flwyddyn yn
Ottawa, Canada oherwydd ei
gwaith diflino gyda'r
gwasanaethau cymdeithasol.
Roedd ganddi ddaliadau
sosialaidd mwy eithafol na'i
chefnder, mae'n amlwg,
oherwydd, yn 01 Mrs Shirley
Griffith, gwrthododd dderbyn
yr OBE am waith gyda'r
'evacuees' yn Llundain yn ystod
yr ail Ryfel Byd.

Mae Mrs Griffith hefyd yn
cyfeirio at y cais ynglyn a
pherthnasau'r Dr Kate Roberts
yn Llanberis, ac yn cofio fod
'Roberts y Post' yn arfer cael
llyfrau gan ei berthynas, a'r
rheini wedi eu llofnodi ganddi.
Oes rhywrai o'r darllenwyr yn
medru rhoi mwy 0 wybodaeth
am y g-wr hwn a fu'n cadw'r Post
yn Llanberis?

Daeth ol-nodyn hefyd gan
Mrs Rhian Williams,
Rhiwbeina, Caerdydd ynglyn a
chardiau post teulu'r Hume, a
sur y daethant i feddiant ei
mam. Roedd Lena Hume, sef
Mrs D. S. Owen, yn bvw yn 21
Stryd Fawr, Llanbcris, ac yo
ffrindiau pennaf a mam Rhian
Williams. Credai iddi gael
damwain i'w choes pan yn
blenryn, a bu'n gloff gydol ci
hoes. Roedd ganddi dri 0
fcibion ac, fel aelodau eraill o'r
teulu, aetn 0 leiaf un ononvm i'r
mort

ddalwyr iYsgoldy Penisa'rwaen
ar nos Iau, Chwefror 23ain 1888
'er cynllunio pa [odd i gyfarfod y
ddyled.'

Oddi mewn i'r rhybudd ceir
crynodeb 0 fantolen yr wyrhfed
mordaith, a hefyd fanylion am y
nawfed mordaith, a fu'n cario
glo 0 Gaerdydd iMonte Video a
choed 0 Pensacota i
Grangernouth. Bu'r fordaith
hon ar ei hennill 0 bron i dri
chan punt.

Yn dilyn ceir manylion am
rwymedigaethau'r cwmni.
Gwnaethpwyd colledion ar y
seithied mordaith (bron i £700)
a'r wythfed (dros £3500), ond
enillion ar y nawfed (bron
(300) ac ar y degfed, hyd
ddiwedd Ionawr 1888, (£200).

Roedd gan y cwmni tua £400
mewn llaw, ond dyledion 0
£4,900.

A dyna'r cyfan 0 wybodaetb a
geir yn y dogfennau. Byddai'n
ddiddorol darganfod i ba gwmni
y perthynai'r Dominion, a beth
fu hanes y cwmni yn dilyn y
cyfarfod tyngedfennol hwnnw
yrn Mhenisa'rwaen. Bydd angen
chwilota adroddiadau papurau
newyddion y cyfnod i gael mwy
o'r hanes, ac 0 bosibl holi a oes
cofnodion log y llong ar gof a
chadw yn yr Archifdy. Bydd yo
rhaid aros am y canlyniadau
nyd y mis nesaf.

Ymatebion
Dros y mis diwethaf derbyniais
sawl galwad ffon a phytiau 0
nodiaoau yn ymateb i rat 0'[
arnrywiol bynciau a
srybwyllwyd yn y golofn dros y
rntsocdd lliwClhilf. Gan IIuw
Roberts. Pwllheli (Llanberis
gynt), cadarnhad fod Miss
Hughes, Standard III yn 'biadras
o dd)Jnilsfawr. a chym'ra hi ddim
[Oillan neD' - unu yo (UnO onn

Am Offer TV a Gardd ...
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Ffon: (01288) 870202
TR~FNWYR ANCLADDAU

CEI~AR GYFER PRIODASAU

CERDOOROL. Llongyfarchiadau i
Caryl ac Awen Jones, Na Nog ar eu
Jlwyddiant yn yr Arholiad eanu'r
piano Gradd 3 dan nawdd y Coleg
Cerdd Brenhinol.
PWYLLGOR CYMUNEDOL.
Cyfarfu'r Pwyllgor yn y Festri nos
lau, Mehefin Sed dan Iywyddiaeth
Mr Gwyn Hefin Jones. Hysbyswyd
fod cais pellach am artan nawdd
wedl ei gyflwyno I Gronfa Galluogi
Gwynedd. Cafwyd adroddiad gan yr
is-bwyllgor codi arran Ileal yn
amlinellu niter a weithgareddau
arfaethedfg i gOdi arian. Diolehwyd i
Mr J.McBryde am baratoi manylion
drafft Clwb 100 a chytunwyd yn
unfrydol I symud ymlaen a'r cynllun.

Bydd y cyfarfod nssaf yn y ~estri
nos lau, Gorffonnaf 10fed am 7 o'r
gloch,
SEFYDLIAD V M(;~C~t;D Vn
anffodus bu raid gohirio cyfarfod
Mehefin oherwydd anallu y gwestai i
fod yn bresennol ar y funud olaf.
Bydd cyfarfod mis Gorffennaf yn
cael ei ddwyn ymlaen wythnos i nos
Lun y 14e9 I-Iwn fydd y Tnp Dirgel
Blynyddol a drefnir gan y Llywydd,
Mrs Pat Jones, a bydd y bws yn
gadael ger pont y pentref am 6 o'r
glvcrt.
FJ=AIRHAl=' Cynhaliwyd !=fair Hat
Iwyddiannus ddydd Sadwrn.
Menefln 14Sg yng NghaQ Chwarae'r
pen\rvf, 1l0liOO yr elw 0 f505 a
wnaed yn mynQ i QrQnfa Elu~ennol
'Annle'~ o(pnans' dan n~wdd
EglWys gentecostaidd, Bangor.
Dymun~'r lrofnydd Sue Povvoll, 15tlilt

Mrs Lowri Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. Ffon: 870580

BRYNREFAIL

I Dyna tis tawel eto heibio, dim
llawer 0 dd\\T ac felly dim llawer 0

I ymdrech ar yr afonydd. RheswmI arall wrth gwrs yw'r reoI ofer yna
sydd wedi cael ei rhoi mewn grym

I gan Asiantaeth yr Amgylchedd, yn
I ei gwneud yn amhosib i unrhyw un
'sgorwr gadw eog at ei swper tan arI 6l 16 Mchefin. Rheol hollol

I afresymol gan ei bod yn caniatau
'sgoia gyda abwvd yn ystod y

I cyfnod gwaharddedig yilla. Rwan
I sui, mewn difri, mae'n gyfreithlon i
ddal sewin neu frithyll brown gyda

I pryf genwair a'u cario gartref am
I brydyn, ac os y gwnaiff eog
benderfynu brathu yr un abwyd ynaI mae'n rhaid ei roi yn 61 i'r afon.

Beth yw cyfle y creadur yma i fyw
yn hir ar tybed? Cefais fy nysgu
erioed, os.am gudw rhywbcLh am y
fordd yna reol aur yw ei anfon or
fuchedd hon yn unionsyth.

Cyn i rai ddechrau dweud fod
lladd unrhyw greadur yn beth
ddyliau gael ei wahardd yn gyfan
gwbwl, yna cfallai y buasai'r ddadl
yn haws eu dealIt os buasai rhai yn
anelu ei cwynion ar sut mae'r
llongau pysgota mawr ar ein
moroedd yn dal, a chofio am hyn
pan maen't yn mwynhau sglodion a
penfras, neu llawer o'n bwydydd
sydd wedi ei magu ar gyfer y
farchnad a heb weld llygedyn 0 olau
dydd.

Dyna ddigon am y pregethu,
mae llawer 0 weithgareddau eraill
yn cael ei dilyn ar y funud, mae'n
rhaid canmol yn aruthrol y ddau
griw sydd wedi bod wrrhi mor

I ddiwid yn ysiod y misoedd
... _L.- -' ...... I diwethaf yn glanhau, codi Ponrydd

ddiolch yn wresog am bob I a camfeudd yn enwedig ar )' seiont,
cefnogaeth teol rr gweithgareddau. y darn presenol igael sylw yw ardal
YR EGLWYS BRESBYTERAIDD Cwm y Glo, mae'r glannau yn werth
Y GYMDEITHAS. Cynhaliwyd Y'V gwcld, Yn ogystal mae'r jeri ar
cyfarfod o'r Gymdeithas yn y Festri Lyn Nantlle bron a cael ei
nos lau, Mehefin 12fed. gwbwlhau, rhyw ddiwrnod 0 waith

Y cadeirydd oedd Mr Dafydd G. eto, Bydd y cynllun yma yn rhoi
Ellis, Gweledfa. Cymerwyd at y cyfle arbenig, yn enwedig i rai sydd
rhannau arwetnlol ar thema'r me vvn cadair elwyn i sgota yn
Pentecost gan Mrs Verna Jones, ddidrafferth yn y Llyn Arbenig
Meillionen. Y siaradwr gwadd oedd yma. Hoffwn hefyd ddiolch 0 galon
Mr Maldwyn Thomas, Bangor. Yn ei i'r ffermwyr a (his feddian\\')'r lieol
ddull dihafal cafwyd eyflwyniad am ei cyd-\veithrediad di flinedig
bywiog ae addysgiadol dan y teitl yn ein hyrndrechion i \vella
'Wei dyna i chi stori dda. Diolchwyd cyfleuon i pawb.
yn gynnes iddo gan y cadeirydd. Mae newydd arbenig wedi ei
Paratowyd y lIuniaeth gan Mrs Carol dderbyn yn yr wythnosau diwclhaf
Houston, 2 Trem Eilian a Mrs Pat
Jones, Cae Coch. 8ydd Y cyfarfod ynglyn a Mclin y Cim, mae cronfa
nesaf yn cael ei gynnal wythnos lrerb Agreg \.vedi cadarnhau ei
ynghynt nas fel yr hysbyslr yn cymorth l'r cynllun, yn ~lod yr
Rhaglen y Tymor, sef nos Fawrth I YV')'(hnosaunesaf hydd trafodaeth
Gorffennaf 1af. Un 0 drigolion y I syda'r Cyngor Cern G\vlad ynglyn
pentref fydd y siaradwr gwadd, set ar Ystlumod, wedyn gyda pob
yr Athro Gareth Edwards-Jones. I gobaith cawn ddecbrau ar y gwairh
Ffsrm Penllyn. adne\vyddu 0 fewn \vythnosau.
BEDYDD. Yn yr oedfa fore SuI. I Mae'r clwb yn berchen ar
Meheftn Z2aln, gyda'r Parch I oddeutu 14 erw 0 dir ym Mhonr
Gwynfor Williams yn gwasanaethu, Rug sy'n rhan 0 gynllun cad\vraetb
bedyddiwyd Aaron Lloyd Williams, I cynefinoedd. Mae or yn cael ei
mab bychan Tudur Lloyd Roberts, ffensio yn gyfan g\vbwl yn yr
Llwyneoed Bach a Carol Ann I wythnosau nesai, ac 0 dun y cynllun
Williams, 21 Dreflan. Rhosgadfan. mac'n bosid ei osod allan i bori 0

OEDJ=AONGORI='I=ENNAF ddiwedd Awst i ddechrau Mawrrh
6 Parch Gareth Maelor Jones. I yn t1~'nyddol. Mae cyfleusterau

Llanwnda am 10.00 ICvm:l"'~ G:'t\u ~onadurl3eth arddcrcbog, 2Vdadd\v .....r!1 mannau
Arion yn EbQne~er,Clynnog am ,Pllrcio a II \.vy tho. Nid yw'n
Q o'r gloCh. I CYl.Ulldcbyn galluogi defaid fod ar y
Arwginydd.' Mr ~obin Jonas) I lir, felly m~rlod neu fuscych yn
Gethol, OrganydrJ. Mrs Lown unis, Oil t1 dlullordeb neu am roj
RObQrt~ William~. Qrynref~il; ('vnnig yna ffon ;\.vch 0124.9 670 666.
Llywydd: Y Paroh Gwenda tiL \to PRIG Ht·CYrc:.
Rlch9rdQ.Ca~rl'\Arfon

1$ rQrch Gwenda RIChards.
CQQrn9rt~1'\~mb.!lO pryd Y
8woinyQdii y 6aGramenr 0
:swpsr yr Arglwvdd:

20 Mr J. C. Robert~, 6ethe6do am I
O.~O0'( gloen,

2f Mr N~rm~n Closs Parry,
Trg-Hynnonam 10.00 o'r glooh.

VA 1:00, DiolCitlI bawD a ddaetn I
noson plygu'r Ec~ yn Vsgol
Gymun~dol CwmY910 nos lau I
Mehpfln 2Qain syda diolch arbonnig 1;';::-
I'r jguenctid a weithiodd mor ddlwyd I

r~
~c , NiClHeledd a fu mo( brvsur yn I
Ilelpu. Mae sin dlolch hQfyd i Mrs
Gwawr Morri~. V Griolen am ei I _>
Qwalth fel dosbarthwr yn y pentref
yn y~Qd y lUlr mlynedd ddlwstnal a I 1.--- -- ,_----"

gwerthtawrogwn rOd Mrs Pat Jones, I A yw't ddau aelod y1tla y1l gwybod fad
Cae Coch wedi ymgymryd a'r gwaith ria ddwy bonl yn croe~l'r Seiont .\lt11
o hyn ymlaen, lvfhenL(.V7Z!

Ar Ben Arail y Lein

Nos Lun 30 Mehefin
Cystadleuaeth Dartlau - rownd
gynderfynol a therfynol yn y Friesan
am 7. 30 o'r gloch;
Nos Fawrth I Gorffennaf
Noson Disco yn yr Ysgol Gymuned
am 6 30 o'r gioch;
Dydd Mercher 2 Gorffennaf.
Diwrnod Agored gan Menter
Fachwen.
Nos leu 9 Gorffennaf
Noson Cwis yn y Fricsan am 8.30 o'r
ciocn:
Prynhawn Sadwrn 5 Gorffennaf
Prynhawn 0 Hwyl, Chwaraeon a
Stondinau yn y Cae Chwarae am
1.00 o'r gloch.

LLONGY~ARC~IADAU a phob
dymuniad da i Eluned ac Alun
Owen, Rhiwlas ar enedigaeth eu
merch tach Manon Fflur, oddi wrth
deulu Cwm-y-glo a theulu Sir Fan.
LlONGYFARCHIADAU i holl blant y
pentref ar eu IIwyddiant yn eu
arholiadau y tymor hwn. Pob,
dymuniad da iddynt yn y dyfodol.
CAPEL Y TABERNACL. Trefnwyd I
taith gyda chydweithrediad
'Teithiau'r Grug' i Bewdley a Safari I
Park dydd Sadwrn, 21 Mehefin. I
Diolch i bawb am eu cetnogaeth.
UNOEB Y MAMAU. I ddiweddu ein
cyfarfodydd am y tymor, cynhaliwyd I
noson Moes a Phryn (Bnng & Buy)
yn yr ysgol Gymuned Nos Lun 2 I
Mehefin. Dechreuwyd y noson gyda I
gweddi gan y Curad Parch Vittoria
Hancock; Ar 01 y prynu cafwyd I
lIuniaeth wedi ei ddarparu gan Mrs
~. Taylor a Mrs. I. Ransom. I
Trafodwyd rna: materion gan yr I
ysgrifenyddes a godwyd ym
mhwyllgor y Ddeoniaeth a I
gynhaliwyd ar 13 MaL

Bydd cyfarfod y cyngor nesaf yn I
cael ei gynnal yn Llanfaelog ar I I
Gorffennaf. Cynhelir Prynhawn
Tawel yn Aberdaron ar 4 Medl. I

Gwnad elw 0 £1160 ar Ddydd y
Farchnad a gynhaliwyd ym Mangor I
yn ddlwoddQr. Arfon dG Ggwen I
(168.

Bydd cyfarfod nes~f y ddeoniaeth
yn cael ei gynnal ar 27 Hydrsf yn I
Uanfairlsgaer. DymunwYd pob
hapusrwydd I'r Parch Philip Hughes I
a Mrs Hughes yn eu cartref newydd I
yn Llanfalrpwll.

Diolchwyd j'r gwosteion gan Mr5. I
Marjorie Roberts EniJlwydy raftl gan I
Mrs Dorothy Jones.

Terfynwyd y cyfarfod trwy adrodd
y gras.
GWEITHGAREDDAU'A WYTH06
29 MEHEFIN - 4 GORFFENNAF
NOS SuI 29 M~hefinyn yr Vsgol
Qynluned onl Lnwscn o'r glocn. I
Noson 9 Q~n,Amulnydd: Mrs. Lown I
rry!5 Roosrts Wi"laM~!Mr. GarQth
Jonas a ChAr Lleisiau Lliwedd. I
~oGs'iad i.\ry notion;

HELYNT CWM- Y-GLO'
Dlgwyddiadgo ryfedd yn Garej Cwm

010
Cwsmer o'r enw Ifan yn myndo'j go,
Yn wen bob arnser, yn lIenwi'r 'Focus'
Ag off neo dalu a forget us
·wel. WEll'mec1dal'rparchennog,
'Mae wadi diflannu fel sgwamog;
Galw~'r heddh..eyn iddo ryno rny bell,
Mae eisiau lnsiwrans i roi ef mewn

cell.'

Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ffon; (01266) 672275

CWM V GLO
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CYFLEU:lTERAU CYNHADLEDDAU a
PHWVLLGOAAU

Mae'r gwesty yn darparu ar Qyfer
PAIODASAU • PARTi-ON• DATHLIADAU ac

ACHLVSURON ARBENNIG

NBERIS ~

y prynhawn.
13: v Gwelnldog.

(Oedfa Gymundeb)
20: y Gwelnldog
27: Y Parch Eric Jones, Bangor.
SEFYDLIAD PRYDEINIG Y
GALON. Fel eanlyniad i'r casgliad 0
dy i dy vn ddiweddar. casglwyd y
swm 0 ~31.00. yn Nant Peris gan
f'rydwen PritGhard. Dymuna'r
Pwyllgor ddlolch i bawb am bob
cefnoqaeth.
WYTHNO~GAANlrAL.

Nos Lun. 21 Garfft:Jnnaf'
Noson Cwis am 9 o'r gloch;
NOS rswttn, ZZ Gorffennaf:
No~on Oart am e o'r 91Qchi
Nos Wetnetr. 25 Gorffennaf
Camifal yn cychwyn am 6.30 0
flaen Bro GlydQr

Dewch i gefnogi ein Cf.\mifal bach
ni.

CAPEL REHOBOTH. Ar
nOSWQlthl2UMercher am 7.00 o'r
910ch tan tua 9 00 bydd gwersi
rennie bwrdd (ping pong) yn ceet eu
cynnal yn y festri. Bydd plant wrthi
yn gyntaf ac yn cael eu dilyn gan
bobl ifanc, ae yna eyfle i'r oedolion
am tua 8.00 o'r otocn. Cvnhalir y
seslynau gan Mr S. Adams,
nvnoroowr 11mau Gymru. orceso i
bawb. I-I~fyd, maQ nwyddau
'rnesnech de9' yn caol ou gwerthu,
a darp9rrr nanao.

Ar nos I='ercher, g Gorffennaf,
cynhelir Cyfartoo cynoecous yn y
rssm am 7.00 or gloCh I oraroc y
cynuun 0 ecceeur fe"tri yn neuadd
bent ref rr Nant. croesawn eich
sylwadau am y defnydd cymunedol
yr hoffech ei weld yn y fastrl.
OynoeooiaOflu Rehoboth am fl~
Gorff~nn~f~011 am 2 00 o'r Oloch yn

NANT PERIS
-- --

L.lino~"'one~, 6 Nant Ffynnon. Ff9n; (01286)871820

Rhoddwyd y raft I gan Harriet
Roberts ae fe'i enillwyd gan Heather
Jones. Trefnwyd y te a'r bisgedi gan
Rhrannon Roberts ae Olga Evison.
GWASANAETHAU'R CAPEL.
Tan yr haf y gwasanaethau yn ystod
Gorffennaf tydd:
6: 10.00 Parch Reuben Roberts;

11.00 Ysgol Sui.
13: 11.00 Ysgol Sui;
20: Dim Gwasanaethau.
27: 2.00 Parch Gareth Maelor.
CYDYMDEIMLWN a Rita a'r teulu
ar farwolaeth sydyn 'Gero', Geramt
Owen, Tal Glangwna yn 63 oed yn
ystod gwyliau yn yr Alban.
MIRI HAF. Cynhelir y Miri Haf eleni
ar ddydd Sadwrn, 19 Gorffennaf.
TYNFA MISOL. Enillwyr mls
Mehefin oedd: £40: (40) Arwel
Griffiths, 4 Tai Glangwna; £25: (22)
Len Williams, Retail; £15: (4) Mike
Williams, Rhyddallt Ganol; £5: (75)
Mai Jones, Crud yr Awe!.
YMDDIHEURIADAU. Oherwydd
blerwch y Post Brenhinol ni
chyrhaeddodd Ilythyr 0 Gaeathro i
Gibyn etc newyddion yr Eco ar
gyfer mls Mehefin.
PEN-BLWYDD. Llongyfarchiadau i
Richard Jones, Tryfan ar ei ben
blwydd yn 50 oed.
YMWEL YDD. Un o'r ymwelwyr
ymlycaf i'r fro hyd yma elem oedd
Robbie Savage. Roedd pel
droediwr Cymru yn ymweld a
pherthnasau yng Nglangwna.

SEFYDLIAD PRYDEINIG Y
GALaN. Fel canlynrad i'r casgliad 0
dy i dy yn odiweddar, casglwyd y
swm 0 £84.89 yng Nghaaathro gan
Verra Roberts. Dymuna'r Pwyllgor
ddiolch i bawb am bob cefnogaeth.
CLWB Y MERCHED. Daeth niter
dda ynghyd eto i gyfarfod mis Ebrill.
Croesawodd a diolchodd y
Cadeirydd, Marian Huws, i Mrs
Brenda Williams 0 Groeslon am
noson lIawn egni a hwyl wrth geisio
dangos sut i feistroli'r Ddawns
Llnell Collwyd niter 0 bwysau gan y
marched cyn diwedd y noson
oherwydd eu brwdfrydedd! Marian
Huws roddodd y raffl, a enillwyd gan
Mrs Brenda Wiliams. Bethan Iwan a
lona Ceiriog oedd yn gyfrifol am y te
a'r bisgedi. Diolchodd y Cadeirydd
l'r aelodau am ddarparu'r lIuniaeth
ar gyfer y rhal a gymerodd ran yn y
cyngerdd yn y Ganolfan yn
ddiweddar.

Noson gartrefol a hynod 0
ddiddorol a gafwyd ym mis Mal.
Daeth nifer 0 aelodau'r Clwb a
chasgliad amrywiol 0 eitemau i'w
gweld a'u trafod. Ymysg y casgliad
cafwyd eitemau amhrisiadwy
teuluol; eitemau o'r oes a fu wedi eu
cadw a'u tryson a nanesion
ysgnfenyddol 0 dngolJon enwog y
pentref a roddodd Caeathro ar y
map. Bu crafu pen wrth ddyfalu
pwrpas un neu ddau o'r eitemau.
Brat oedd gweld yr aelodau yn
ymbleseru yn yr hyn a ddangoswyd.

• CAEATHRO
Clive James, Hafsn, Bryn Gwns.

Fton: (01266) 679501 (gwalth). 6n438 (cartref)

DRAENOG
·Prins, Prins - lie rw'( Li,
Pr~ns~t

Dyna'r grl oedd yn
cL.asreJu~n hyd strydnedd
1.lgnherl~ un dIwrnod yn
YDloll y llliol Mcddyliodd rhili
rod Camel~n Parker-nowles
wedl ~ymlll1 j'r nenlrel (Jnd.

I rrin~yci oedd ilT ~oll.
'PA DAIUJ 0 Lanb~r ddyl;a

ill Ch\Vill0 gyIl[lt?' gofynnutld
y perchenno8 yn d~st.Ond~cr I I

yr nOll cnwilora, 01er IU
ymdrech;on glew y teulu ...
hyd nei:! ilillynl droi Oln y
ciando. Pwy oedd yn cysgu'n
sownd ar y gwely? Ia, 'da chi'n
iawn! Ond does dim PREIS
I i'\v gael aln ddyfil_lU_! --l

Marco Yft [WCiC{lio ar ,luscdty:;uu
a~an pofrl.unt Cello;dd or gyfcr y
catalog Tearcraft 2003.4.

/Jltltit _V~ tb~l M~M1Jb~t.Y~' .\fII Y~JJoLS11L [.1mll (Enlw_vs Humor de
(jelSe"La'Lt~)

helpu y carcharorion a'r
swyddogion carchar fel ei
gilydd; addysg bersonol a
chymdeithasol mewn ysgolion
a rhaglenni gofal iechyd ym
mhentrefi'r goedwig law.

Mae'r prosiectau yn gwneud
gwahaniaeth i gymunedau
cyfan, gan weithio drwy
unigolion. Mae pobl yn cael eu
parchu a chael bod yn rhan o'r
gwaith i wella eu bywydau.
Mae'r gwaith hwn yn
gynaladwy ae wedii gynllunio
ar gyfer y tyrnor hir.

Daeth Iesu i roi bywyd i ni, a
hwnnw'n fywyd llawn. Wrth
gefnogi'r partneriaid hyn mae
Cronfa Tearfund yn rhoi yr un
cyfleoedd i'r bobl dlotaf ag i'r
gweddill ohonom.

Ers imi ddychwelyd adref
rwyf wedi medru siarad gyda
llawer 0 wahanol grwpiau 0
bobl am waith cronfa Tearfund
ac rwyf yn wirioneddol
ddiolchgar am yr holl
gyfleoedd hyn.

Os hoffech wybod mwy am
wai th cronfa Tearjund ym
Mheriw, yna cysyllrwch ami,
Elizabeth Woodcock os
gwelwch yn dda ar (01286)
870121 neu elis@fish. co.uk
neu gysylltu ar www.
tearfund.org.

Cronfa Tearfund yrn Mheriw
Mae Periw yn wlad amrywiol
iawn gyda phum deg 0
ieithoedd brodorol yn cael eu
siarad ymhlith dim ond 25
miliwn 0 bobl.

Buom yn aros ym
mhrifddinas Lima; yn ardal yr
anialwch ger arfordir y Mar
Tawel, a hedfan uwchben
mynyddoedd uchel yr Andes
gan ymweld a phentrcfi'r
goedwig law. Gwelsom bobl yn
byw mewn tai a oedd yn debyg
i'r math 0 dai a geir yn ne
Ewrop ac eraill, 0 fewn yr UD
ddinas, yn byw mewn cartrefi
bregus wedi'u gwneud 0
farnbw , heb adnoddau fel dw r
yfed glan, trydan na system
garthffosiaeth. Cawsom
gyfarfod pobl oedd yn
gobeithio ac yn gweithio am
well safon byw ym mhentrefi'r
goedwig law, a chyfarfod
miliynau a oedd wedi ffoi i
Lima er mwyn diane rhag
terfysgaeth a thlodi.

Roedd y prosiectau y buom
yn ymweld a hwy yo rhai
amrywiol iawn hefyd.
Prosiectau gweithwyr crefft yn
Lima; merched a phlant yn
derbyn cymorth i oresgyn trais
yo y cartref; gwith hawliau
dynol yn y carchardai yn

Taith Elizabeth Woodcock
i Beriw



Ydych chi'n ddibynadwy ac yn gallu rhoi chwe
awr o'ch ams~rbob wythnos? Nid oes angen
profiad na sgiliau arbennig, Gewch hyfforddiant

Ilawn.
Am fwy 0 wybodaeth, ffoniwch:

(01286) 677013

GWIRFODDOLWYR

cyngor
ar
bopeth

"CAB GWYNEDD & DE VNVS MON
Q~ngor.Caernarfon • Doigellau • Pwllholi

Rydym angen

•

Gwasanaeth Trylwyr
gan y bobl DRO

GwasanaAth Personol CVfeillgar iCHWI
YGwasanaeth TochnegolGorau
l'eh CAR. Cystal A

Gwaaanaath Prlf Ddeliwr
Felly, pa gar bynnag ydych

CHWI yn ei yrru,
o A,,~i IZestava

eyfarfod rrusol yn Festri Eglwys
Sant Padarn. Ein Curad, y
Barchedlg Vittona Hancock,
arweiniodd ru yn y gwedd'iau.

Ein gwraig wcidd oedd Dr Cassie
Meurig 0 Gwm-y-glo a chafwyd
amser hynod 0 ddifyr yn ei chwmnl.
Cawsom hanes diddorol iawn yr
offeryn crwth, ae roedd y chwarae
proffesiynol mor swynol. Hwn oedd
y cyfarfod olaf I'n Rheithor, y
Parchedig Philip Hughes fod yn em
cwmni cyn iddo symud i'w blwyf
newydd yn Llanfairpwll ac, ar ran yr
aelodau, cyflwynodd Mrs Betty
Humphreys Feibl (y fersiwn
diweddaraf) iddo a basged 0 flodau
i Sandra, gan ddiolch i'r ddau am eu
caredigrwydd dros y blynyddoedd.

Mrs Kathleen Williams a Miss
Glenys Parry oedd yn gwneud y
baned a diolchwyd iddynt, a hefyd i
Cassie gan Mrs Nan Owen gyda
Mrs Nellie Morris yn eilio. Mrs
Audrey Evans oedd enillydd y raff!.
Daeth y cyfarfod I ben drwy adrodd
y Gras.
SEFYDLIAD PRYDEINIG Y
GALON. Fel canlyniad i'r casgliad 0
dy i dy yn ddiweddar, casglwyd y
swm 0 £412.62 yn Llanberis gan
Nia Thomas (Hairlines). Cath
Pritchard, Nellie Morris, Helen
Parry, Dilys Roberts. Jean Roberts
a Margaret Prydderch. Dymuna'r
Pwyllgor ddioleh i bawb am bob
cefnogaeth.
DIOLCH: Dymuna Daniel Orritt, 7
Blaen Y OdOl, ddiolch yn fawr iawn
am yr holl gardiau, arian ac
anrhegion a gafodd ar el ben
blwydd yn 7 oed Diolch yn fawr i
bawb.

DIOLCH. Dymuna Ceinwen
William, Cambrian Terrace ddioleh
yn fawr iawn l'w pherthnasau a'l
chymdogion am y lIu cardiau,
blodau ac anrhegian a gatodd ar ei
phen-blwydd a'i hymddeoliad yn
ddiweddar.
I GOFIO PEN-BLWYDD MAM -
Hetty Hughes, 7 Stryd Siarlot

MiS Gorffennaf a't atqonon
Dorrodd dant em telyn ru:

Un a'i gofal dros ei thylwy1h,
Coflwn byth ei chanad hi.

Hiraeth amdanoeh, mam
Elizabeth, Griff ac Eluned.
DIOLCH. Dymuna John H. Huqhes,
Tan y Clogwyn, ddatgan ei
werthfawrogiad diffuantaf am bob
arwydd 0 garedlgrwydd a
dderbyniodd tra yn yr ysbyty ac yn
el gartref yn ystod ei waeledd.
Diolch 0 galon i'w lu cyfeillion am yr
holl gardlau, galwadau ff6n ac
anrhegion.
HELFA DRYSOR. Bydd Helfa
Drysor yn cael ei chynnal nos
Fercher, 9 Gorffennaf am oddeutu
6.30 o'r gioeh, j gychwyn 0 Faes
Parcio Glan Llyn (ger y maes
chwarae). Pris car fydd £5.00.

8ydd lIuniaeth ysgafn ar
ddiwedd y daith a bydd yr elw at
acnoccau oaoet cocn, Llanberis a
hefyd rTear Fund'.

Dewch yn uu, oedolion a phlant i
twynhau noson 0 hwyl a sbri.

Ffoniwch y ddwy 'Ddilys' ar
(01286) 871758 neu 872516 i
ymaeladi ac i gael manylion
pellaeh.
UNDE6 Y MAMAU. Pnawn dydd
Mawrth, 3 Mehefin, cynhaliwyd ein

LLANBERIS
•

Gwyneth ac Eifion Roberts, SWn-y-Gwynt, Ffon: 870740 _-

-

, r
.... , - BOb mattl 0 waith trydanol i'r Cariref, ac

i SofvltliaL1~uMa:;no(ihol 0 Piwydiannol

Tot. {0128S) 879004 • ~ymut1ol.07010736492
Amcangytrlf am ddim • Ar gagl 24 awr y dydd
Shaun Jones. Terannedd, Rhes Cynfi, Deiniolen LL55 3LG

.. ... , , .

DYMUNA Dilys Williams, 61
Pentre Helen ddiolch i'w theulu,
ffrindiau a chymdogion am yr holl
garedigrwydd a dderbyniodd tra
yn yr ysbyty ae ar 61 dod adref.
CYMDEITHAS ACTION AID. Bob
blwyddyn mae plant Ysgol Sui
Unedig Deiniolen ac Ysgol Sui
Unedig Bosra, Penisarwaun yn
dod ynghyd i gynnal gweithgaredd
nOdotJoig , sodi arian i
Gymdeithas Action Aid, tuag at
helpu cymunadau tlawd yn Kenya.
Anronrnr y swrn 0 £180 bob mis
I-tydref.

Yn ystod y gwanwyn el~ni
daeth y Gymdeithas a stori drist
iawn rn svlw am tercn tach o'r enw
Mari~Clairg 0 wao tlvvarlClll yn
AffriGo. Bum mlynedd yn 01, pan
~~dd nrn 7 oso. carooc y profiad
erchvll 0 weld Gi rhlani a'l dau
frawd yn cae I eu "add. ~rshynny,
hi sydd wedl gofalu am el dwy,
cnwser 'dUo Con fQd 9~nnym arIon
VYrth 9c;fn rondarfynwyd anton
£ 100 I Gymd8ilhas Action Aid i
synnal y tair chwaer tach
amddlfad.
CVDVM~IMLO TrlSl lawn oeLlo
CIVWQd am larwoltl6Ul vymeriad
annvyyl ~ rhobloottidd iawn o'r
~~"trQf. Tvorll Jane::;. lJydu OQIIQc;J
ar 'il ~II'w f}0G;II;~n~'iavmdoOlon
y~ ~nVdfadOg. E~lynrlvvn ~in
uydymc;!e,mlad dwyQaf '-\ Kgn a
MgrOQrgt ~'lJ leUIUOOCldtlO Q ffrind
~nnwyl Iddo, Qlenys ~ob~rtg.

tuag atynt yn eu profedigaeth 0
golll gwr. tad a thaid annwyl,

Diolch i'r Canon Idris Thomas
ac i Dylan Griffiths am cretmaoeu
parchus a thrylwyr.
PRIODAS. Ar ddydd Sadwrn, 24
Mai 2003 priodwyd Elin lolen a
Hedd Rhys yng Nghapel Peniel,
Waun Pentir, Rhiwlas.

Dymunwn yn dda i'r ddau yn eu
bywyd priodasol ac yn eu cartref
newydd, 2 Tai Gerddi.

SEFYDLIAD FAYDEINIG Y
GALON. Fel canlyniad i'r easgliad
o OJ' i dy yn ddiweddar, casglwyd y
swm 0 £384.99 yn Neiniolen gan
A.K. Williams, Sylvia Jones, Jane
Thorman, Carys Thomas, Lona
Lewis, Eirlan Jones, Helen Jones,
Margaret Williams a Betty
Williams. Dymuna'r Pwyllgor
ddioleh i bawb am bob
eefnogaeth.
WYTHNOS CYMORTH
GRISTNOGOL. Dymuna pwyllgor
Cyngor Eglwysi Deiniolen a
Dinorwig ddiolch i bawb a
gyfrannodd i'r apel eleni. Diolch
arbennig i'r casglyddion fu 0
gwmpas y ddau bentref. Casglwyd
y swm 0 £685.

Daeth yr wythnos i ben fore
Sui, 18 Mal gyda gwasanaeth
arbennig yng Nghapel Ebeneser
dan arwelniad y Parchg John
Pritchard. Cafwyd casgliad 0 £20
ychwanegol i'r apet.
MERGHED Y WAWA. Gynhaliwyd
y cyfarfod blynyddol nos Lun, 16
Mehefin a chafwyd cynulliad da.
Cytunodd y swyddogion i barhau
yn eu swyddi am flwyddyn arau.
CyflwynwYd rnono tecnan i'r
ysgrlfenyddes, lena Richards, fel
gwerthfawrogiad 0'1 qwaith
arbennig ar hyd y tymor. Trefnwyd
rhaglen lawn ar gyfer y tymor
2003-04 a chynhelir y cyfarfod
cyntaf ar 22 Medi yn Ty Elidir.
Groeso eynnes i aelodau hen a
newydd.
DYMUNA Kevin ac Anwen,
Gwelfynydd, Clwt-y-bont ddiolch 0
galon i bawb am y galwadau ff6n,
y cardiau a'r anrhegion a
dderbyruodd Catrin tra bu yn
ysbyty Alder Hey yn ddlweddar, ac
or 01dQd adref.
OYMUNA Elinor a theulv y
diweddar 1=\.0. Williams (Bobbie)
41 Ahyofadog fynoSi eu diolch a'u
Ow()rthftlwroClIad am bob
cydymdeimlad a ddangoswYd

DEINIOLEN
-

Mrs Margaret Cynfi Griffith, Cynfl. Ffon: (870394)



PROfEOIGAETH. Yr ydym fel
ardal yn anton ein cydymdeimlad
IIwyraf i Mr Roland Williams, 6 Bro
Elidir yn el brofedigaeth lem 0 gOlli
ei dad, Mr Bobbie Williams,
Hhydtadoq, Deiniolen. Boed Iddo
gael nerth oddi uchod yn ystod ei
brofedigaeth.

Trlst iawn oedd elywed y
newydd yn ddiweddar am
tarwolaeth Betty Rees Rourke
(Edwards gynt). Magwyd Betty yn
ieuengaf 0 dair chwaer ym Mron
Eilian, Dinorwig. Cafwyd
cyfraniadau ganddi i'r Eco 0 dro i
dro. Mae ein cydymdeimlad yn
ddwys iawn ag Enid Rees a Joan,
ei chwiorydd, a'u teuluoedd yn au
coiled a'u galar.

Yn ystod yr wythnos daeth
newydd trist arall i'r arda!. Bu i Mrs
MaggIe Hughes (Jones gynt),
Tregarth, a gafodd ei magu yn
Pant, golll ei mab, Bryn ar 6J
gwaeledd hlr, Mae ein
eydymdeimlad yn fawr hefo hi a
Gwynfor, ei gw r, hefyd Nia, el
chwaer a Mervyn ei frawd, ac
neror teuluoedd sydd yn dal I tyw
yn yr ardal.
OIOLGH. Mae Gwyn Walker
Caerdydd (wyr i Andrew ac Altce
Griffith, Tan y Bwlch) yn dymuno
diolch yn fawr I'w deulu a'i ffrindiau
o tro'r Eco am eu dymuniadau da
a'r rhoddion a gafodd ar achlysur
ei briodas a Christine yng
Nghaerdydd ar y Sadwrn olaf 0
Fai.
CLWB ORWIG. Yn y cyfarfod o'r
clwb ar 15 Mai croesawyd aelodau
o dim cynhyrchu HTV a
ddlgwyddai fod yn ffilmio yn yr
ardal ar gyfer y rhaglen 'Walking in
Wales wlth Fishlock'. Dangosent
ddiddordeb yn y cynlluniau a
gyflwynwyd l'r aelodau gan
Gwilym Williams 0 GreHtau Eryri,
Llanberis ar gyfer y gofeb 0
goffau'r eyn chwarelwyr.
Diolchwyd i'r tim a gymerodd ran
yng Nghwi~ Ago Concern ac am y
Ilwyddiant a ddaeth i'w rhan.
DiOIChwyd I Denni~ a Joan Glass
am ddarparu'r teo Enillwyd y raftl
gan Betty Ann Jones a John
Brenna.
Vn y cyfarfod ar 2Q Mai bu'r
aelodau yn datrya amrywiol bo~au
a luniwyd ga.n getty BowQr.
DIOlchwyO gan Ray Bower I'r
caelodal,j am OY vQfno9~Qth I
ymrfrQch y clwb i ga~glu aJlan at
Nyrsus Macmillan. Uwyddwyd i
godi £~OO, Oiolchvryd i nOQlwyr
AmguQddfa Drydan Dinorwlg am
QClniattlu i nl ddefnyddio eu ~aflo i
wnGud y M.~gll~d. Tr~fodwyd y
gO::;l 0 gOdl'r gofeb rr chwelrelwyr.
Oiolchwyd i Qetty ~obGrts, KatiG
HUgheS a Betty Lloyd ROberts am
y to, Enillwyr y raftl oedd Mar9aret
J:aulkQnQr, BQtty LI. Roberts,
Nelliw W. Jones a Belly Bower.
COJ:IO IWAN_ !;r ~of annwyl iawn
am Fob Annwyl a hunodd mor
ddlsymwth ar 21 M~h~fln 2002. Er
i Ilwyddyn fynd heibio yr ydym yn
dy g01l1 bOb dydd a hirClelh di
ddiwedd. Hiraethwn yn dawel
gyda thrysor 0 atgofion melys. Yn
wastad yn ein meddyllau a bythol
yn ein calonnau. Mam a Dad.
Brodyr a'r teulu 011.

DINORWIG
Miss Marian Jones, Minallt, 7 Sro Elidir

Olnorwig. Ftcn: 870292

DRAENOG

SEFYDLIAD PRYDEINIG Y
GALON. Fel canlynlad I'r casgliad
o dy i dy yn ddiwQddar, casglwyd y
swm 0 ~a9.e,yn Llanddeiniolen a
Seion gan Glenys a Jenkin
CriHiths. Dymuna'r Pwyllgor
OdlOICh I bawb am bOb
cefnoga:eth,

LLANDDEINIOLEN
'--

yn chwipic'r gadair, Roedd
golwg ddicllon yn ci llyg'id!
Canmolwyd hi i'r entyrchion! A
hynny'n gwbwl ofer! Dyna'r
tabledi yn sboncian o'i cheg!
Finnau'n eu hwff''o'n eu holau!
Yna, rni wylltiodd meinaps, a
rhoi y ffasiwn gripiad imi ar fys
canol fy llaw chwith. Bu'n rhaid
gadael llonydd iddi, a chwilio
am eli anti-septig rhag ofn i'r
bacteria, sy'n llechu ar
ddannedd cath, dreiddio
yrnhellach i'rn gwaed, a chreu
ychwaneg 0 lanastr.

Mae'n reddfol bod anifail yn
amddiffyn ei hunan, hyd yn oed
os yw bod dynol yn ceisio
gweinyddu ff'sigwriaeth llesol
iddo. Tanwen? A wnes i ddigio
wrthi? Naddo! Dim ond cath
ydy' hi, a rhaid ei hystyried fel
hynny. Mae'n wir na fu iddi
ganu grwndi am dri diwrnod
soled wedi hynny, ond mi gefais
faddeuant ganddi! Gresyn na
fyddai ffyrmiau sy'n darparu
ff'sigwriaeth anifeiliaid yn
llunio tabledi hefo blas hoff
fwydydd yr anifeiliaid amynt,
Byddai hynny'n haws na
straffaglo a thyngu llwon, tra'n
ceisio agor safnau cath fel
Tanwen, a hynny er mwyn
gollwng tabledi i lawr ei Ion
goch!

bychan sydd gan gath ac y mae'i
stumog yn cynhyrchu hylifau
treulio bwydydd. Mae hi hefyd
yn bwyta gwair, a phlanhigion
erailJ yn achlysurol, ynghyd a
Ilysiau, sy'o ei chynorthwyo i
gael gwared o'r pilenni blew
sy'n ei slumog. Y mae'n bwysig
fod cath dros ei blwydd oed yn
cael arnrywiaerh cyd-bwysol 0

fwyd. Mae bwydlen sy'n isel ran
protin ac yn ddiffygiol ran
taurine yn achosi problernau
iechydol dirif i'r anifail, e.e. mi
all golli ei golwg a cbael
uafferthion enbyd hefo'i
chalon.

Dannedd? Wedi dychwelyd
adref hefo Tanwen, a'i dannedd
yn glacar wynion wcdi'r holl
lanhau a pholishio fu arnynt, a
phum dant drwg wedi eu tynnu.

Roedd yn rhaid inni ofalu
bob nos ei bod yn llyncu ddwy
dabled - rhai cochion ran eu
lliwiau. Doedd y tabledi heb fod
yn r'hai mawr 0 OWbw1! CoGaf y
noson gynrat. rn oraius agorats
ci cheg ac unwaith roedd y
tabledi o'r golwg dyma gau'i
safnau'n dynn, gan fynd ati hefo
cefn hy~edd y l!lw !lrill i rwbio'n
gyflym oddi [an wynder ei gen.

Uffach D!lfydd7 pwdi.n reis!
mi hoerodd Y [!Jbledl o'm bl9.enl
Koeddynr wedi troi eu 11iw
h,f),dl A,l-ynl!y~QYrY(yd A'.
d!lsa ~ w~it\.yd.d.u'f tdbl~di
gwlyki(\n~ glln ddUyn yr un
hro~@. !lC o'r bl~~n! Llwytlilldnl
dlnillhcuol mcddyliaiol Ma\; hi C!}tleirJrd(J fWYJIJ!or
vvecL. crmryd nt y t{lhled;. fJyn9- LLYWio~
!l_ feddyLlwnl Dranno~Lh, (If V Newydd al~cd san fy n hsyd-
llilwr Ira'n 11ilhro 0 erymP\4\1 : IJl1rg,enOR o'r W9.l1nf9.vJf j
hcfQ)r pc;t';nnt sU6no Llwch beth Gallcirydd rwyllgor LIywio
g, weJwn nnd Rwynder l1wy E~Q'r Wyddft\ ftl5iQ'i Bar
dablcd! Rurdd y bygyr fach ncwydd sbon dartlli i mewn i
Wtiui \iU \luudiQ yn nhu 01 ~i ~gil' o~dd wedi ei go~od yng
~h~g !lC w~di ~tl "l\~ri gll!}n I nghO\'Vl ly ci ferell a'i fab yng
rcily. mi rocdd yn UfYllIlOI oahyfraith. Da Sallu cyhocddi
ymorol am gynUun arall! Y fOd Y SgiD yn ia\vn ona yn
no~on 11011110 lucnwyd m\lrj\lrin anffodus gndawyd tole go
oddeutu pob tabled! Weithiodd llcgar ar fwt car y Cadcirydd~
o? Naddo! Drannoeth, roedd y Onid ef, dud\vch~
'ia\71~gi "" Y m~~: y ~ry\1~d~ ayfansodd~dd y ~an enwog
noson, gwasgwyd )'n hirach ar 1 honno, 'Hen Bentra Bach
safnau'[ galli. M.i ysgyrnygUtlll I LLf\NBLER'? I
fpl I1wn 1 11111m hp·. !1~1rhvnffnn ---..1.

Pethau rhyfedd ydy' cathod,
ond mae eu dannedd yn
rhyfeddach fyth! Mi fyddech yn
rhyw feddwl wrtb edrycb ar y
giaman, ddeuddeg mlwydd oed,
bod asor ei cheo a dangos ei
dannedd yn dasg gymharol
rhwydd iddi! Ie yntc! Mor
ddiniwed rhywfodd yr edrycb
yn gorweddian ar ei hyd, Ond
mae hithau'n gallu bod yn wyllt,
gan ddangos grym ei dannedd.
Yn fy marn inic oes y fath beth
a chath ddof. Yn y bon) perthyn
i'r gwyllt wna pob un ohonynt!

Bydd nacw'n chwyrnu'n isel
fel ci, yn hisian fel ncidr, gan
roddi hen ddigon 0 rybudd ei
bod yn anniddig ei byd, yn
en wedig os y zwneir digwydd
gyffwrdd ei chynffon trilliw. Os
na wncwch adael llonydd iddi,
iry'n eithaf blin a rhydd gripiad
ffiaidd i'r penon sy'n ci lhrin!
Hyn i gyd, 9m wn i, er mwyn
cael llonydd. Yn bendifaddau
amddifyn ~ihunan a wna.

Aethom a hi t'r tl1teddygfa
ddiwedd mis Ebrill eleni, a
hynny gyda'r amcan teg 0 holi
sut }1 gellid cael gwared o'r
t!1rt!1t at'~id!lt'\n~dd. Y no~on yr
aed a hi yno bu'n rbaid imi ei
hwtho tesul t~pynJ 8erfydd ei
ph~n 01, i'r blw~h ~ltldo ~!tthod.
Y cyfan er mwyn ei dannedd I

DUIIIIlJud? Mali Gutll ~ytlOWll
Q ddannedd QC syJn oedotyn}
hef'o un Q.l' bymthc6 d!lrtt ~rt
nhnflod uehgf PI chpu. !l
VhcCl)YlITlIT ddc( dnnl )'n y rlltlll
isaf. Dcfnydd;a c; hys6~lhr-
dd!lnngc1c1 gr mwyn rrYW!lnU'l
hYLi!lyfuClh. !1c[u'l Cllll
J.Jqnn~JJ y bydd 11~'nIn.alur~o
~tg.

Acho~ir a~r[~r (l~n boer.
rnnlcidinu bWYQ)n bilClC[iC1~ily'n
cnselu !ir yr enAmel 9. berthyn i
llUdllllculi. Dyllll [~r(~J. yn (i
dra, yn cff~tb~oar y fantach gan
ilcllO:sl llid n'[ C)'fl)Vf 11 clwir
gingifitis. Maes 0 law mae'r
dannedd yn llacio, a rhyddhau.
Gull h)'u )'n OijU uulffY5
dannedd arwyncbol-wa~tad
9mllllifgctu'r 1!9[h o'r g91lU i
f.,I"tlfA'. """",1 P~'~t~l1rt'7n

DANNEDD CATH



TIG~DI LaTERI AR WERTH YMA!

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

Cardiau Penblwydd • Wyau
NwyddauGro~ar• Molysion

GORSAF BETROL
llSO BE N

DEINIOLEN
I=fon: (0128G) 871621

Ar agor 7 a.M. - 9 p.m. bob diwrnod

Angharad Ann Morris!
Ysgol Dolbadarn

Dydd Gwener mehefin 13
Helo 0 dwi'n drist heddiw gan
mai'r diwrnod olaf yng
Nghaerdydd yw hi!! Ond oedd
rhaid bod yn hapus roedd yna
Ilawer 0 lefydd iymweld a nhw!!!!

Yn gyntaf aethom i weld y
Cynulliad ac roeddwn wrth fy
modd yn dysgu mwy am yr aelodau
ac am bleidleisio hefyd. Cawsom
ddal etholiad ffug ac fy mhlaid i
(plaid gwisg ysgol) a wnaeth ennill!
(HWRE ) AI 61 y Cyn ulliad aethom
iTechniquest (fy ffefryn!) lle roedd
yna wahanol arddangosfeydd i'w
gweld. Roedd pawb yn mwynbau y
lle hudol (llawer mwy nac ysgol!!)
Buaswn i yn medru aros yno am
byrh ond roedd hi'n amser mynd yn
61 !! (BW HW!!)

AI y ffordd ad ref roedd pawb
wedi blino. Cysgais i am awr! Ond
am yr 4 awr araIl ... fel yr arfer
gwrando ar gerddoriaeth a cbwarae
gemau!

Y noson hono wnes i ddim
cysgu, dlflasu roam a dad gyda
straeon non stop!

Ella aJ i gysgu am ycbydig. Nos
da!

prynu y ty yma.
WeI y noson (ae oes mae yna

fwy!) Aeth yr athrawon ani iweld y
film johny English (Mr Bean). Y
mwyaf digri welais erioed. Roedd
Rowan Atkinson mor ddigri. 0 mi
aa ..vsom ni hwyl!

Aeth pawb j gysgu reit fuan y
noson hono (mawr yw'r syndod eto)
ac yr arhrawon yn cael cysgu
hefyd! !

Dwi WEDI blino Nos da!

Dydd Iau Mehefw 12
Cododd pawb tua 7: 00 (mawr

yw'r syndod!) ac aethom am
frecwast . Ew roedd y brecwast yn
flasusl Brecwast llawn! a gwydrad 0
sudd afal MMMmmmmm

Ar 61 brecwast aethom yn 61 ar y
bws ac i Sain Ffagan. Yn Sam
Ffagan mae yna wahanol adeiladau
o wahanol gyfnodau yn y ganrif
ddiwethaf (llond ceg ). Ac roedd 0
(fel mae'r hogiau yn ddweud ) yn
SMART! Yn yr amgueddfa yr oedd
yna bentrcf Celtaidd gyda dyn yo
siarad am yr oes. Siopau hen
ffasiwn lIe roeddych yn medru
IJRYNU pethau hen ffasiwn a ...
disg\vyliwch... TY'R
DY f()DOL!!! gyda S"-vair ar Y to 3

lifft!! WeI ar y pryd meddyliai~
'fydd"Jn i yn ddigon cyfocthog i

a budur yno) ond 0 weI!
Yn syth wedyn aethom at y road

tren a 'sa chi'n gwe ld 't tren!
Balwniau 0 pob math a baneri 0 bob
math a hyd yn oed smotiau pob lliw
ar ei ddrysau ond, unwaith aethorn
o amgylch y bae, meddyliais '~rdi
hyn ddim mor ddrwg.' I dweud y
gwir mwynheais yn fawr iawn!

Tua 6:00 aethom ni yn 61 i'r
gwesty a cawsom swper andres 0
flasus (ond dim andros 0 ddistaw !)
Wedyn aethom i'r cae drws nesaf i
chwarae rowndcri a cawsom ni
andres 0 bwyl! A dyfalwch famt or
gloch aethorn adref?.. 11; 00 wel
buasai Mam yo gandryll!

Wei nos dal ond nid i'r
athrawon!

ones Whiteheadcyf.
Contractwyr Prif swyddfa

Trydan
Penrala, Tregarth, Gwynedd

ColCU~ail\l
Argyfvmgac

Off~rLarwm TSn

Cwasanacth i Ffon: 01248 601257
Gymru GyfdIl

AeJod 0 Ffon (nog)~
•NICelC 01248 600477 a 601011

Conmawyr Trydan
EIsteddfod yr Urdd Ff~cs~01248 601982a'.,.(; .." ...1IAdhol

Thith Caerdydd 2003
PJ~~M'r\ibtr~McUcfln 11feao oal codais 6:00 heddiw. Y cine
larwm adre (mam!). Ar Al newid a
br~~W'l~L~~cddai(jj'f l) doc[or i
ifyfg_rfol1 tJ.W~ddill y ('t"iw (r9'W'b yn
11.alln\iC CYli~U~). DaC[h y bw~ (l'r
rl,weJd lIWPJ]!! ~~ 4 twrJJ" ni:

ltuclleJ y Clall1l yno mor hJ1 1
.rnQ.l"..,.~JenJ'n .:",~.JJ~\olyn ~l~l')"(i)~::
Olll1 )'II hv.ryl!! Khlll plW yn cyggu,
rh!tl yn chw~ae gemau. ~;:lTad nm

QYs8u ~<;{"i~i lun u Mr Wynne vn
cvsIDIl A dWI ddun ei~;!\t1 dweud
beth woes 1 ddal Miss O..vens yn
)Yn~UQ:

AT 01cyrr~~ddaethom iDan yr
Osnf <lC c_ rocdd hi'n o<:r! Rv.,,\.l\l
fo'vb yA~ t5vrfv\1 gwylio liU pcnnau
sytlu'r holl Jlala~ml11dUyo doll o'r
[0: (Dt:Uy~tJ~1)ramaanl!) ona roedd
YDa un ago! hach (weI un fawrl
oedd un rh~mantllC: iawn gyd9
ffyn honnau dJ,,. ymhob m~ln a
choTnel bach i I~riodi rnddi!

(gwirion braidd a hilhau yn dywyll

Cynhaliwyd Gala Nofio yr ysgol
yng Nghanolfan Hamdden
Caernarfon ar Fai 16 gyda holl blant
yr adran iau yn cymryd rhan. Ar 61
30 0 casus Tim Padarn a enillodd y
darian am y marciau uchaf Tomos
Owen a Ianic Lampard oedd yr
unigolion gyda mwyaf 0 bwyntiau a
Derw Fineron, Edith Williams a
Hannah Hellfeld yn ail iddynt.

Yn Ngala Nofio cylch
Caernarfon i ysgolion cynradd
daeth )'r ysgol yo benwerydd.
Llongvtarchiadau 1bawb.

Erbyn hyn mac Mn; Meirwen
Williams wedi ein gsdael i ddysgu
yn YS801 Gynradd N cfyn a
chytlwynwyd anrheg iddi fel
gwerthfawrogiad o'i gwasanaeth
arbennig i'r ysgol. Dymunwn yn
dda iddi yn ei swydd newydd.
Dychwelodd Mrs 10Da Ceiriog a
Miss Angela Willis ar 61 eu
absenoldebau mamolaeth ac
estynnwn groeso cynnes yn 61atom.

Bu Mr Ken [ones yn sgwrsio
gyda plant Bl 1 a 2 am y newid fu'n
Llanberis dros y blynyddoedd,
cawsant amser da a bu hen holi
arno. Diolch iddo am ei amser.
Aeth, hefyd, a phlant Bl 3 a 4 ar
dailh gerdded lleol.

Bu'r heddwas Bevan yn rhoi
cwrs beicio i blant Blwyddyn 6.

Ymwelodd Swyddog Tan i roi
sgwrs ar Ddiogelvlch hefo tan i
Blwyddyn Derbyn a Blwyddyn 4.

Bu plant Blwyddyn 5 a 6 ar drip
preswyl 3 cliwrnod 1Gaerdydd gan
fW),nhau yn fawr iawn, gweld llawcr
a bybafio'n dda! DIOlch i ae1odau'r
staff a aeth efo nhw.

Bydd cyfle i'r plant newydd
ymweld i1r ysgol ar fore 211 0

Orffcnnaf a chynbelir noson agored
ar Orffennaf Red.

Bydd maOl Nata:>ha a Claire yn
cymryd rhan ~'ny 'Flora Light
CJ,"lle'~Kt;' ym mi1> Melli i1 thad
G\veoao yn rhedeg Ras Yr Wyddfa i
god; arion i'r Y~lSol.
Gwerthfawrogwn gymortb efo
cn.~alunodd~rr.

Cynhelic nifer 0 dripiau i'r plant
~yll yr haf a chelf g\vybOl1aeLh
~mct:mvn[ otr Vl!goL

Pob h~'yli.~,.pl~n~,\it;ff,l'l rhit;ni
tlros wyli~u>r hru.Bydd yr ysgol yo
,,:1 "'Bur dyclJ M"w'"tb, ~il rcdi
ZU03.

Newyddion Ysgol Dolbadarn

12

Tri gair yn unig ddcudodd y
g-Wr ifanc. 'Pregethwr' oedd y
trydydd gair, ond wna i ddim
mentro sgwennu'r ddau air
cyntaf yn yr Eco. Yn Saesneg
yr oedd o'n rhegi, ac mi gewch
chi ddyfalu - os oes raid - pa
eiriau'n union a
ddcfnyddiwyd ganddo. Wna'i
ddim merw.ino'ch clustiau
wrth eu sgwennu yn eich clyw,

Nos Wener dwytha oedd hi,
a'r cwbl wnes i oedd mynd i'r
drws ffrynt. Wedi clywed rhyw
gomosiwn oeddwn, a meddwl
yn siwr bod yna rhywbeth go
[awr yn digwydd y tu allan i'r
£y. Ond, erbyn i mi gyrraedd y
drws, doedd neb i'w weld ond
y cyfaill mwyn hwn yn gwibio
heibio'n serchog.

Does gen i ddim syniad pwy
oedd o. A dwn i ddim be wnes
i'w ypsetio. Go brin ei fod o'n
un 0 ddarllenwyr selog y
golofn hon. Ond wyddoch chi
ddim chwaith, ac felly mi
fentraf ddiolch iddo am ei
gyfarchiad. Nid fy mod i,mwy
na'r un OhOIlO~h, yn hoff iawn
o gael fy rhegi} cofiwch.

Eisiau diolch jddo ydw i am
iddo feduwl amdanaf fel
'prcgethwr'. Dwn i ddim faint
o grehwyIl oedd ganddo 0 beth
yn union yw Dregelhwr. Mae'n
siwr bod rna bobillawer mwy
cymwys na fo i fyncQi barn ar
lil faw 0 bregethwr ydw i. Mi
lentraf ddcud na wclodd hwn
er;Md fawredd yr Icsu yr ...vyf
yn bregethwr iddo na
phrydIert.hw~h yr Dfeneyl yr
wyf yo pre2erbu amd!lni. Ac
rwr'n ddlljon parod i dd~rbrn
hod 0 bo~tb fwy 0 fat nm.
hynllY llfUaf 11, a pnregerhwvr
eraill) ntls ""llV lv,

Ond rocdd rhyv.r 5YSU1'
rbyfcdd j'w gael 0 sylweddoli
bod 0 I~i~[un cr~gdtJ"> wrth
tynnu - yn ci ddiod mae'n
deOyg - ry rbegi, yn ~icryn ei
fy~g'I'Yl \Ii lJUD mni (prcgcLhwr'
6eddwn ;. Wed~n1~ddwl Will y
rgth, ~111.~od 'pr¢o~thwr'
hgfyLt Y" nit' l1yII iddo fOj rr un
lllor hJfl1 ~'r UU::lU gir QruII g
Jd~inyddivddl Onu PW)' wyr
n!J OO!lW cyfi~ ryw ddiwrnod ~
cl;luru iddo DllJl1 a JJI1WY yr wyf
hi a m~l()Cdd lebr5 ;.oli, )'n ,i
brc}!crhu? fiyddru ~t
~arch~tld ~lPyn ewnhanol 0 I
R!lel y cio llei~f 11n nr yr I
Ar5twydd Ies~Gri~~1

t'i ml1111aU, byOQwn yn fWy
fig boltlon _Detal pawb yn
meJdwt amJana£ f~l

prc~ctllwr tln 11 :rryOdIulI i'm
Gwgredw" I~tl.

JOHN PRITCHARD

• • ••*' '** '*'*

Un Funud
fach



Caret}, JO~les)'11 cael sbel wedi
e~t'tiltei ras.

Clwb Cant
Cyfeillion yr Ysgot

Mis Ebrill:
£38.50: Maureen Williams,
Ffarm Bryn Llan, Llanrug;
£23.10: Moira 'fate, 7 Fron
Goch, Llanberis; £15.40:
Sheila Foulkes) Tyddyn
Gwndwn, Bethel.
Mis Mai:
£38.50: Fiona E. Jones. Bryn
Tirlon} Rethel; £23.20: P. A.
wuuams, Cilgwyn, Bethel;
£15.10; Sonia Bee, MonwYJ
Pontrug,
Mis Meheftn
£~~.jO: R A. & R. J. W!;I]li4\;
f2~. r O!Kim T_owther, 10 N!lnl
y Glyn. Llanrug: ,[15.40:
Ffion Giyn Roben~, Erw
Cain} Llanruo'

Mabolgampau
NAS/UWT

Cysradlcuaerh timau rhwng
ysgol ion uwchradd Arfon a
bechgyn bl.9 a bl.S Y sgol
Brynrefail yn ennill. Felly
byddant yn mynd ymlaen i
gynrychioli cylch Arfon ym
Mangor ar 26 Mehefin. Pob lwc
j chi hogia.

Pel-droed 7-bob-oehr
Cynhaliwyd y noson ar Fai y
cyntaf a mawr ocdd yr hwyl a'r
brwdfrydedd,

Cafwyd noson fendigedig dan
ofal Cyfeillion Ysgol Brynrefail
a braf oedd gweld cymaint wedi
troi allan i gefnogi ac i ymuno
yn yr hwyl.

Diolch 0 galon i bawb a
ddaeth a gobeithio y cawn eich
gweld ero y flwyddyn nesaf.

Rhwng y Raffl Fai a'r pel
droed fe wnaed elw 0 £700 i'r
ysgol. Swm anrhydeddus iawn.
Diolch i bawb am eich
cefnogaeth i wneud y noson yn
llwyddiant.

Eisteddfod yr Urdd
Llongyfarchiadau i'r criw fu
draw yn Eisteddfod yr Urdd
Tawe, Nedd ac Man. Clywed
eich bod wedi mwynhau eich
hunain yn fawr!

Dyma'r rhai a ddaeth i'r brig:
Ffion Owen: Ail am Siarad
Cyhoeddus dan 19;
Rhys Wyo Hughes: Ail yr yr
Unawd Pres 0 15-19 oed.

Da iawn chi, daliwch ati!

Mr Dylan II11'7.V70'1('$ a Mrs Catritt W.Jones yn cra/fil ory noid J,ir.

(Gwyrfai); Dylan Eddy CElidlr).
bl.l0; Rhiannon Jones (Blidir);
G~retllJone~(EiliiJon).

Ds i!.lwn chi] maeJn brat'
Ylveld y lflclddodJ~d yn d~l yn
J!fY[a'r cy:stadlu'u iach yn YSgo)
B/i)'n,"~r~.

DaJj)dd M eredydd YTIWell 0 glllS{
£ ,lUJ' ar at fI'1t"illy "uid ("htil.

Mabolgampau'r Ysgol
Diwrnod hendigedig a phawb
yn cystadlu'n frwd. Tipyn 0
gystadlu o'r pedwar lY ond,
eleni eto, daeth Gwyrfai i'r brig,
Bilian Yl1 ail, Eryri'n drydydd ac
Elidir yn bedwerydd. Roedd
Gwyrfai yrnhell ar Y blacn 0 50
marc ond y IIi ty arall yn agos
iawn i'w gilydd.

Aeth Y Victrix Ludorum i
Rhiannon Jones, bI.IO gyda 35 0
farciau a'r Victor Ludorurn yn
cael ei rnannu gan Dylan Eddy,
bl.9 a Gareth Jones, bI.IO. Y
ddau wedi cael 40 0 Iarciau, y
cvmnswm ucnst nosin.

Llonsr£~rYhi"g~\.l I'r tri
ohonoch.

Gwobrwywyd y canlynol am
farciau R()r~u'rnwyddyn:
bl.7i Amy Owen. (Elidir),
IWllll Arnel. (Eilil1n),
Alcx Lyncl>J (DI~dir}.
hI.}!! K.Qty Willi!1m~ (GwyllfQj)~
:iiC)TI O\ven (llwyrfYI).
bl,?i 6UfUl1 Wuuu",u~h

Karen Leadbitler a Ceri Mill sydd y11 tttytul i dreulio mis ~4wstyn
Bolivia.

'H II I '"flll' 1\
I 11111" 1'"

Samantha Pritchard, a oedd yn
ddisgybl yn yr Ysgol y llynedd,
hefyd.

Allan yn Bolivia bydd y criw
yn blasu pob math 0 brofiadau,
gan gynnwys ymweld a thraeth
Copacabana, gwaith rnwyn
gloddio Potosi, Gwastadedd
halen a Pharc Cenedlaethol.
Rhan bwysig o'r fenter fydd
gweithio gyda'r cymunedau y
maent yn ymweld a hwy,

Fel rhan o'r prosiect bu'r
merched yn trefnu gweith
gareddau i godi'r arian i fynd.

Pob lwc i'r criw ac efallai y
cawn ychydig o'u hanesion ar 01
iddynt ddychwelyd.

Mis yn Bolifia
Tra bu'r mwyafrif 0 fyfyrwyr
Blwyddyo 13 yr Ysgol yo
cbwysu am eu canlyniadau
bydd Ceri Mill a Karen
Leadbitter, dW}T fyfyrwraig
Chweched Brynrefail allan yn
Bolivia ar alldaith gyda
Chwrnni Camre Cynru.

Cwmni sydd wedi ei sefydlu i
gynnig profiadau anturus ibobl
ifanc ydyw Carnre Cymru. Yn y
parti bydd dwsin o'r ardal. Yn
ogystal a Ceri a Karen bydd

Nadolig Llawen iBlant
Chemobyl

Mae gwir ysbryd y Nadolig yn
fyw ac yn iach yn ardal yr Eco,
diolch i garedigrwydd Terry a
Menna McDaid 0 Lloches,
Waunfawr, a'u cyd aelodau
rnewn elusen o'r enw Chemobyl
Children's Lifeline.

Ar 15 Rhagfyr, cyrhaeddodd
pedwar 0 blant yr holl ffordd 0
bentref Lippen ym Melarws i
fwynhau mis 0 wyliau gyda
theuluoedd yn Y Waunfawr,
Pontllyfni a Llanllyfni.

Mae un plentyn yn 15 oed,
un yn 9 a dau yn 8 oed. Cant
fwynhau pleserau y tueddwn ni
i'w cymryd yn ganiataol, yn
rhydd 0 galedi eu bywyd bob
dydd am ryw hyd.

Anrheithiwyd ardal
enedigol y plant gan drychineb
niwclear Chernobyl gan orfodi
yr holl drigolion i symud tua
200 milltir o'r Iwcraen i'w
hardal bresennol.

Cafwyd problem au iechyd
difrifol yn sgil y ddam wain, ac
mae ffurfiau ar ganscr bellach
yn 8yffredin iawn ymhlith
plant ac oeconon.

Nod yr elusen Chernobyl
Children's Lifeline yw cynnig
gwyliau ym Mhrydain i cyn
gymainl a phosibl o'r plant a
orfodwyd i ddianc i Belarws.
Vng N gwynedd cododd Terry,
Menna a'u cyfeillion dros
£4}SOOtuaa at y gwaith 0 dalu
am zosrau hedfan.

Bu 'Ierry'n gweithio ers 20
mlynedd fel Rheolwr Cynnal a
Chadw ym M hare Gwvliau
Glangwna, Caeathro. Yno y
codwyd llawer o'r arian mewn
gweithgareddau fel ocsiwn a
rasus pramtau.

Meddai, 'Hoffwn ddiolch i
Iu 0 fUOll~OUU 11l/ul u
~~lwynodd rodd~on ~lw ramo.
ac i sefvduadsu fel y Frip:ad
Dan u GI10! Mclblon
Ctlcrnarfon tl drcfnodd
s-assliadau )rmhli th ~u
hQwlod&il\.l,'

Os dymunvvch helpu
CHA""LJb~1l'M~/d'~u'~ L1J~/f"b
mewn unrhyw f()(lel v Ngdolig
ll)ylit l:Yo)'llL)Ycll ii Terry Ileu
M.;nna ~r {0129~}~~Ol~9 l
glyw~d mwy nm ~u aWMth
rl1ARl1rol.

MabQI8ft.nPft~
C~ft~tlI4~thol C}'Mftll

Krgf U\ueld bod tr!lddoru!ld yr
rs~olrn rarhau ran CrJJ t.ri
dii)~yl)} Yll CY~ldlllu df y lereJ
uchaI a1' S Corffennaf yng

ligllA·{QyQU,
Dymuni!ld!lU YUfYUi Jl)~eph

Simpson) bl.l 0 ~picel1)) Sion
KOtJCr(~, 01.1 (pwysau) ac Maw
C~t'i~. bJ.l () (n!ltd f',,!yn).

Oobe;lhio am fedal aUT ;'r l~

ohQnO<..h.
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drydydd a daeth Tomos Emlyn yn
ail am dafJu pel dan 10 oed, a
daeth Gwenno Gibbard yn gyntaf
am daflu pel dan 10 oed.

Bydd Tomos a Gwenno yn
cynrychioli'r cylch yn y
Mabolgampau Sir ar gaeau
Treborth a dymunwn yn dda
idddynt yno.
CHWARAEON. 0 hyn hyd diwedd
y tymor bydd amryw 0 ddisgyblion
yn cymryd rhan mewn
cystadlaethau mewn gwahanol
chwaraeon. Dymunwn yn dda i
bob un tim fydd yn cynrychioli'r
ysgol.

Dyma nfyn olaf o'r Eco yn ystod
y tymor yma. Gawn ni ddymuno
gwyliau hapus a diogel i bawb gan
ddiolch i chwi am gefnogi
gweithgareddau'r ysgol yn ystod y
flwyddyn. Diolch 0 galon.
TRIP CAERDYDD. Eleni eto
cawsom gyfle i fwynhau ein taith
flynyddol i blant blynyddoedd 5 a 6
i Gaerdydd.

Ar y ffordd i'r brifddinas,
cawsom gyfle i ymweld {l phwll glo
Pwll Mawr ym Mlaenafon, lie
cawsom flas ar fywyd y gl6wr, gan
ymweld {l'r twnell glo tanddaearol
a chael profiad byw 0 waith y
gl6wr drwy'r canrifoedd. Cyrraedd
wedyn i westy yr Hanover
International a chael cyfle i
ymlacio yn y pwll nofio a phryd
blasus 0 fwyd.

Y diwrnod canlynol buom yn
ymweld a'r Bae yng Nghaerdydd a
chael cyfle i weld y datblygiadau
diweddaraf yno. Yna yn y
prynhawn, taith i'r Amgueddfa
Genedlaethol, a chyfle i weld
gwaith yr arlunydd Thomas Jones.
Yna sesiwn ddiddorol iawn yn
edrycn drwy feicrosgopau
cyfrifiadurol ar nifer 0 wahanol
arteffactau 0 fyd hanes a byd
natur.

Trefnwyd sesiwn arbennig 0
dda ar ein cyfer gydag
Archeolegwr yr Amgueddfa, oedd
yn ein tywys yn 61 i Oes y Celtiaid
a gwneud y cyfnod yn fyw iawn i'r
plant drwy ddrama

I gloi'r diwrnod buom yn
ymweld ag Oriel y Deinosoriaid, a
roddodd gytle i'r plant
werthfawrogi mor fawr a ffymig
oedd yr anifeiliaid hyn.
Mwynhaodd y plant y daith yn
ofandwy ac, fel athrawon, carem
ddiolch iddynt am eu hymddyglad
penlgarnp gydOI y dallh.

Rwy'n aiwr y dymuna'r plant
ddlolch f'r athrawon am eu gotal
drostynt, ac am derfnl.l'r daith,

* * *

CRONFA COFFA R. H. OWEN
Gwahoddir ceisiadau am grantiau a benthyciadau
07r Gronfa Uchod. Ccir y manylic)n a~ramodau
arwy gnfon amlen a stamp gyda chyfeiriad arno

j1r Ysgrifennydd:

John H. Hughes
Tgn y Clogwyn

Llanbcris
Gwynedd I.LS5 4LP

B'fon:(01286) ~71 ;62
Y ceisiadatl i gyrraedd yr Yssrifennydd

erbyn Awst ~lain, 2003.
N'~ysryrir unrhyw gais a ddaw i law ar 61 y

dydtliad cau penodedig.

dda ar eu trip i Fferm Henlas ar
Ynys Mon, lie cawsant fwydo'r
Wyn bach. gwylio dafad yn cael ei
chneifio a thrip 0 amgylch y fferm
yn y trelar a thractor yn eu tynnu.
Daethant yn 61 wedi gweld
rhyfeddodau. Gobeithio y caiff
plant y Dosbarth Derbyn gystal
dlwrnod pan fyddant hwy yn
ymweld a Henblas cyn diwedd y
tymor.

Dymuna plant y Dosbarth
Derbyn ddiolch i Mr Dafydd
Morris, Garamt a Wit 0 Ddeiniolen
am ddod i ddangos iddynt sut I
gneifio dafad. Yr un yw y diolch i
Mrs Larsen 0 Gaernarfon am ddod
i ddangos y broses 0 nyddu y
gwlan ar gyter ei wau a gwneud
carped.

Mae'r adran dan 5 oed yn
gobeithio y daw cywion bach o'r
wyau sydd yn y ddeorfa yn y
dosbarth ac y cant gyfle i'w
bwydo. DioJch i Mr Irfon Thomas
am ei gymorth.

Roedd yna ryteddu wrth weld y
tractorau a'r peiriannau ar y fferm
ac maent yn gwybod yn awr 0 ble
y daw y lIefrith i'w stepan drws.
Diolch i Mr a Mrs Mackinnon am
eu croeso.

Un bore daeth disgybllon BI 1 a
2 i'r ysgol ar getn eu beiciau.
Cawsant gyfle i reidio 0 amgylch y
buarth gyda Mr Williams a'u
hathrawon yn pwysleisio'r rheolau
a'r pwysigrwydd 0 gymryd gotal ar
y ffordd.

Nid ar eu beiciau ond ar y bws
yr aethant i Lanberis, gan dreulio
diwrnod yn cerdded 0 amgylch y
pentref yn ymweld a'r gwahanol
atyniadau diddorol sy'n denu
ymwelwyr 'am dro' I'r ardal.

Cyn diwedd y tymor byddant yn
mynd ar ymwellad a Pharc Green
Acres yn Ewloe.

I ddilyn eu gwaith bydo
disgybJion 91 3 a 4 yn ymweld a
rhes dai Fron Haul yn yr
Amgueddfa yn Llanberis. Byddant
yn diweddu au gwaith am y tymor
gyda diwrnod 0 fwynhau ym
Mharc Gullivers World.

Cafodd plant BI. 6 gyfle i ddllyn
cwrs beicio diogel gyda Mr Alan
Bevan 0 Heddlu Gogledd Cymru.
Diolch yn fawr iddo a
1I0ngyfarchiadau i bob un a
Iwyddodd yn y prawf.
VA URDD. Gynhaliwyd
Mabolgampau Cylch Anon yr Urdd
at' g:le Vssol Syr ~u9h Owon Q(i

aeth nifer o'r aelodau j
9ynrychioli'r yugol yll y gwahanol
gY5tadlaethau. Daeth tim ras
gyfl"lQwid y genod dan 12 oed yn
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- Cegin, 'stofQII tyw, 116ftl
• Pri~;Clu ,y:;tadleuol
, Danton am ddim i holl
Qrdul Irg'r ~co

Jifiln! (01286) 676 040

DODREFN PERKINS
(Salle'r hen Nelson)

CA&;IlNARFON

Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. ffon: (01286) 675384

- -=-- - LLANRUG

Camera yn nqotat Gwyndaf Hughas, Glaseoed. Llanrug. Ffon: 677203
SEFYDLIAD PRYDEINIG Y ar ei chaJon. Rydym yn deall ei
GALON. Fel canlynrad i'r casgliad bOQ yn gwella yn dda. Pob
o dy i dy yn ddiweddar, casglwyd y dymuniad da iddi.
swm 0 £474.54 yn Llanrug gan Hefyd, mae Mrs Catherine
aelodau, 0 Ferched. y .Wawr. Griffith, 22 Hafan Elan yn Ysbyty
Dymuna r Pwyllgor ddlolcn I bawb Gwynedd yn dilyn dam wain a
am bob cefnogaeth. Ilawdriniaeth; John wedi dod adref
DYMUNA Na~ Jones. Myfanwy a'r a Mrs V. Jones, Parc yn gwella.
teulu, Psrthl. Ffordd yr Orsaf Cofion gorau at bawb
ddiolch 0 galon am bob DIOLCHIADAU Dymuna Mrs
caredigrwydd a chydymdeimlad a Joyce Jones, 7 Bryn Moelyn
gawsant 0 g.olli Gwllym. Hefyd am ddiolch i'w theulu, cymdogion a'r
y lIu cardiau, galwadau ffOn, hall ffrindiau a tu'n gefn iddi ar 61 ei
blodau ac arian. Dlolcn i'r Parch thriniaeth yn ddiweddar. Diolch am
D..LI. Hughes a'r Parch John yr ymweliadau, galwadau tton,
Pritchard am eu teyrnged a hefyd cardiau, blodau a'r danteithion a
i ,Gwynfor Jones a Myrddin gafodd. Diolch arbennlq rr
Pritchard, Llanberis am y meddygon a'r gweinyddesau
trefniadau urddasol, Bydd y swm 0 ymroddgar fu'n edrych ar ei hoi yn
£370 yn cael ei drosglwyddo i Ysbyty Gwynedd.
Feddygfa Waunfa':Vr a Llan~ug.. Fe ddymuna Cledwyn Jones,
DYMUNA Robin Whiteside 56 Glanffynnon ddiolch yn
Th?mas., Glanftrwd, Pontrhyth~lIt, ddiffuant i'r teulu a ftrindlau yn
ddlolch.r bawb am yr hoi! gardlau, Llanrug a Llanberis a'r cylch am y
anrhegl?n ac ymwelladau a lIu cardiau, anrheglon a galwadau
dderbynlodd tra'n aros yn Ysbyty fton a coerbyruooc tra yn Ysbyty .
Gwynedd dros y mis diwethaf yn Gwynedd ac ar 01 dychwelyd
dilyn torri asgwrn el forddwyd. gartref. .
(Mam a Dad sy'n diolch ar ei ran!). Dymuna Llinos, Neil a Deio
BRISBANE,. AWSTRALIA. W~h ddiolch I bawb am y cardiau a'r
aros .ym Mnsbane ar gyfer Gwyl anrhegion a gawsant ar achlysur
R~gbl Hogla'r Hen Oes Aur, daeth genedigaeth yr eteilliaid, 1010ac
Clive James, Caeathro (aelod 0 Enlli.
dim y Gogs, Caernarfon) ar draws MARWOLAETHAU. Ar 26 Mai bu
teulu o'r fro. Mae Angela (Owen farw Miss Olwen Price, Hafan
gynt) 0 Lanrug a Gareth Jones 0 Elan gynt, yng Nghartref Plas y
Geunant wedi mudo i dalaith yr Bryn, Bontnewydd. Anfonwn ein
haul. Mas'r plant, Iwan a Dawi, yn cydymdeimlad at ei chwaer, Elrtys
mwynhau gwrando ar Nain ar a'r teulu 011
Radio Cymru trwv'r we. Ar yr un diwrnod bu farw Mr
CVMO~TI-l CRISTNOQOL. Y Gwllym E"is Jones, Perthi, Ffordd
swm a gasglwyd yn y pentret elenl yr Orsaf yn sydyn yn ei gartref.
ceoo £1,284 (hsb gyfrif yr Ad- Cofiwn yn arw at et wraig, Nan,
dallad Tre!h Incwm). Diolch yn Myfanwy, Medwyn a'r plant, ei
fawr am elch haelioni ac i'r rhai chwaer a'r teulu 011.
t...'n VQ~glu fie yn cyrrll yr arlan a'i Ar 7 Mehefin, yn dilyn
baclo. gwaeledd hir, bu farw Mr Alwyn
BRYSIWCH WELLA. Cafodd Williams (Barbar fel yr adwaenid
Robin . Whjtesjd~ Thomas ef gan yr ardalwyr). Anfonwn ein
ddamwaln. yn ddlweddar sy'n cydymdeimlad diffuant at Jean, ei
golygu el fod yn aros am wralg. Pat. Vera, Keith, Elaine a'u
WYlll~.O:5aUyn YSbyly Gwynedd yn teuluoedd i gyd.
aros Iw goes wella. Coflon gorau Bu farw Mr Robin Parry, Hafan
atat RobIn a gObelthio y cei ddod !;Ian yn sydyn iawn ddydd Llun,
aC1refyn f~an., 1S Mehefin. Cydymdeimlwn yn

Dymunladau gorau I Mrs Joyce Ilwyr a:r teulu Igyd.
Jones, 7 Bryn Moelyn Gydcl weal Hefyd a lheulu Mrs Ivy !-lanson,
derbvn ILawdnnlQQth yn Vsbyty a ~ryn Moelyn a ru rarvv yrl
Gwynedd. ddiweddar.
C'~~~fl(ldraf 01,. Vsbyty : C:li.\in, YA Y600L GYNtiADD

merch Sharon a~(;urvvyn Morgan. Cafodd plant y Do~b~rtnMeithr;n
Oolwen, yn dllyn lIaWdnnl9gth fawr dywydd bral ae amSQr arbonnlg 0
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o dai, Rhes Gwyrfai, a adeiladwyd
flynyddoedd ynghynt i gartrefu
chwarelwyr a oedd yn byw
ymhell. Ar 61 i r ehwarelwyr hyn
ymadael aeth y tai idipyn 0 gyflwr
a symudodd rhyw gymeriadau
lliwgar i fyw ynddynt. Roedd
llawer 0 feddwi ac ymladd a bu
iddynt eu gwahardd 0 dafarndai
Caernarfon, ond ni fu iddynt fod
yn hir eyn dechrau mynychu'r
Cwellyn Arms yn Rhyd Ddu a dal
y bws diwethaf 0 Feddgelert
gartrcf Nid yn unig safai'r bws 0

flaen y dafarn, ai y gyrrwr i fewn
hefyd. Rwy'n gwybod hyn
oherwydd fy mod yn drafeiliwr
cyson ar y bws fy hunan. Yn y
man deuent allan a byddai llond
lle 0 ganu ar y ffordd gartref Ni
welais i unrhyw helbul yn eu
mysg.

A chymaint 0 son am etholiad
i'r Cynulliad Cenedlaethol y
dyddiau yrna daw i'm cof
gymeriad hoffus a oedd yn
sosialydd rhone. Roedd ei gariad
at y Blaid Lafur cyn gyrnaint a'i
atgasedd at y Blaid Genedlaethol
a'r ymgyreh Senedd i Gymru.

Cynhelid pob cyfarfod
gwleidyddol yn yr ysgol a phan
ddeuai ymgeisydd y Blaid ar ei
dro, rocdd yr hen chwarelwr yn
bared amdano gydag un cwestiwn
yn unig, a'r un cwcstiwn bob tro:

'Ia, ond sut mae'n nhw yn
mynd i'w chael hi?' y senedd
mae'n debyg. ,Sut mae'n nhw yn
mynd i'w chael hi?'

Nid wyf yn credu i unrhyw
ymgeisydd ateb ei gwestiwn
oherwydd gofynnai'r un cwestiwn
drosodd a throsodd, a ehai neb
arall gyfle iofyn unrhyw gwestiwn
arall ychwai[h. Rocdd yn gapelwr
:,elog a'i fab oedd organydd
medrus yr ysgol SuI. Fodd bynnag
methodd ei fab a bod yn bresennol
un SuI a gofynwyd i'w ffrind
chwarae'r organ yn ei Ie. Y11

faehgen llawn myraerh a hwyl
•dechreuodd, unal trwy

gamddealltwriaeth neu ddireidi,
ehwarae'r emyn anghywir ac aeth
ym}aen am rai munudau cyn i
ry,vun weiddi o'r llawr, 'Dim
honna ydi'r emyn.' Dcchte",odd
e;lwaith Q chyn pen dim col1odd
yr organydd a'r gynulleidfa eu
ffurLld yn llwyr, l\QwdQ F"wb :\r
draws ei gilydd and cRriodd
ymillen i Ch\VardC gyda'r nodau
diwcthaf yn s\vnlo fel awyren
enfawr yn ehedeg yn isel. Credaf i
bnwb weld achor ddlgrif y
dig\vyddirul.

Roedd fcstri'r Capel yr1 f!ln
cyi'arfc)d i ni, yr ifanc. Roeddem
yll c;,,~1ch'W:lr3e cardiau1 gem 0
ddrllt'ftiall g Ding IJon~ yno.
Gafodd tri neu bcdwar ohonom, a
rninnau yn eu pllrh, y :synlad 0
gychwyn elwb bocsio yno. Fodd
bynnas death y fcnter i sylw'r
blaenoriaid a buan iawn y
rhodd\v}fd duiwedd i'r fenter.
Maen debyg mae nhw oedd yn,
lawn.

fel pob ptDtrcf, daelh
newidiadau mawr j'r Waun, a
bydd rhywrai rhyw ddydd yn y
dyfodol yn hel a[gofion am y
cymcriadau ar digwyddiadau sydd
rno yn bod yn awr.

Arwydd 0 fod yn mynd yn h9n
neu beidio, mae'n braf ar brydiau
cael myfyrio a chofio am
gyrncriadau hoffus a
digwyddiadau hapus y gorffennol.
Dyna a geisiaf ei wneud yn y pwt
o erthygl yma 0 Atgofion am y
Waunfawr.

Daw hanesyn i'rn cof am gwpwl
priod a rentai dyddyn bychan ar
oehr AUt Coed Mawr. Gwisgai ef
'leggings' fel yr oedd yn arferiad
gan rai amaethwyr cefnog y
cyfnod, gan roi yr argraff ei fod ef
yn arnaethwr eefnog. Daeth
gwerthwr bwyd anifeiliaid heibio
i'r ryddyn a'i berswadio i brynu
pob mathau 0 bethau - ac nid
oedd yn rhaid talu ar y pryd. Ond,
yn ystod yr wythnosau canlynol,
derbyniodd nifer 0 lythyrau oddi
wrth y cwmni yn gofyn am yr
arian. Galwodd i weld fy nhad i
ofyn am gyngor gan ddweud, f,vy
nac unwaith, mai'r stwff gorau a
gafodd gan y gwerthwr oedd naw
math 0 olew. Ond eyn derbyn
unrhyw gyngor rneddai'r hen wr
yn sydyn, 'Mi wn i be wna i, fe
yrraf y ewbwl lot yn 01 iddynt,' a
stwffiodd y llythyrau i boced ei
got. Ni wn beth a ddaeth o'r peth

I ond y diwethaf a glywais O'I hanes
oedd Iddo gael coblyn 0 Ifrae

I gyda'i wraig ac iddo geisio lloches
vn y CVJ{ ieir 0 bob man.

"Iyrd allan r\van fel dyn,'
meddai hi. 'Rydw ivma fel dynes.'

Gwan fu ei iechyd erioed ae nid
wyf yn eredu iddo fY'v rhyw lawer
ar 01 hynny.

Roedd llawer o'r bobl hyn fwy

I neu lai yn uniailh Gymracg yn y
ped\var ar pum degau, ond yn
caddol daeth trigolion uniaith
Seisnig i fyw i'r penrref. Cofiaf yn
dda i fab g\vraig wedd,,,, a oedd yn
hynod 0 foesol ae uebel ei phareh,
ddod a'i gariad, a oedd yn uniaith
Sacsneg, adrcf i gyfarfod a'i fam.
'Helo, how are )'ou?' meddai'r
fam. Mae'n debyg i'r cariad areb
rhyw ffordd, ond dyna ddi\vcdd yr
ymgon~ oherwydd prinder
Sae:,ncg y fam a phrinder
Cymraeg y cariad.

A son am iaith, synnai fy nain,
a oedd yn dorj rllone, yn (filll at fy
'ihY'(\4~~ ;l m~nn"u yn darllen (Ie::yn
ysgrifennu eymaint yn y
LJynlracg.

'Ei\h y rba~n ddim pellach na.
Hnnsor)" medd!li droeon. Yn
anffod~ bu fan,' eyn inni auael yr
Yt)~ol,Belll ddywedai pc gwydd~11
fy e::h'W9.erdrcull(\ blynyl'fdlledd yn
SinU!lDOre ;t TIong Kon~ (1e i
Ininniau Qti"11Qd~o:;hanncr fy oes
yt1 illtud Yn rh~rfedd. Cymracg
uclllI ci chrvfy\1J ~51W)'~~5)ond yn
Qncf'lnc~ yr y~grlfenngl banerh.
EffltlLll y 'Weli>]l Not' il Qedd
mewn grym yn ei dyddlau ysgol
mae'n dcb)'g oedd y rbec;wm.

Gyda dyfodiad y mewnfudwyr
gwel\vyd yr enwau Cymraeg oedd
at V [a1yn newid. DaeUl JUbanc;, i
'Braes~de' ar oehr AlIt Coed Mawr,
dactll 'Whitegates' ond da dweud
mgt 'Llldiarl Wen' yw>r cn1V

I hcdcl;'W. Ond~ ~ fod yn deg, roedd
[culu 0 GYlnry GymfQes yn b)"v
yn 'Castle View' er engrg,iffi.

T",~ hanner y (fordo rhwns y
Wuen a Bel\VS Garmon roedd rhes

Cosodwt T~il~
Nbcnigwr mewn WQIiQV ~ Iloriau

Gwaith ha~hn~u fawr
Qwaith dQ bOD Qmscr

~tgofionam Waunfawr

o F'tonlw~hLloyd ar

l!~01260 030 605
'dP•• - 1'~-<"7 /."'7J!l~ ~J~ \!

NOSON
o HWYL

Nos Wener
11 Gorffennaf

Cl[ iard yr Y6go1 Gynradd
R~s Pri1m~

MabolgdmCtlU
Hwyl

Cr9V;Jg i b"wb

Sian Williamti 0 Ysgo/ Gynradd
Llanrug yn derbyn beic yn waDr
am 0; gwaith yn tynnu lIun 0 bart;
pen-blwydd Dudfey', Ddraig.

cyfle i ymuno a ni ar 13 Mai.
Diolchodd Monna, y Llywydd, i
Meirwen a Gwenda am drefnu'r
noson a dymunodd yn dda i bawb
dros weddill yr nat, Bydd aelodau'r
gangen yn ail-ymgynnull eto ym
mis Medi
D~RgVN GWOBR. Cymeriad
hoffus yw Dudley'r Ddraig sy'n
ymweld ag Ysgolion Gwynedd er
mwyn ennyn diddordeb y plant a'u
denu at brydau cmio yr ysgol.
Ychydig fisoedd yn 61 roedd
Dudley yn dathlu cyrraedd ei
bumed pen-blwydd ac fe lansiwyd
cystadleuaeth i blant ysgolion
Gwynedd i dynnu lIun y Odraig
hoffus yn mwynheu ei pharti. Yn
ystod y mis yma daeth canlyniad y
gystadleuaeth a'r buddugol oedc
Sian Williams, dlsgybl ym
mlwyddyn Un yr ysgol.
Yn ystod amser cinio dydd lau, 12
Mehefin daeth Dudley a
swyddogion 0 Gyngor Gwynedd i'r
ysgol i gyflwyno beic a helmed i
Sian yn wobr am ei gwaith.

-

. I drln a thrwsio
pob math 0

boirianntlu 9wn'iQ

MENAI SEWING
MACHINE CENTAI;

21 Stryd Fawr
~ORTttAfTHWV

I=fon' (01146) 714043
"'$U CaA'''Apfen

FfOn: (01180) 074G20
I Edtlu. Nodvvyddau
I ~cali mewn~tOG

MEACHED Y WAWR. Ar nos
Fawrth, 10 Mehefin. aeth aelodau
cangen Llanrug ar eu taith ddirgel
flynyddol. Roedd yn daith hyfryd
ar noson brat ac, vrnnen rur a
hwyr, roeddent wedi cyrraedd
Ca.stgll OQudraeth. Mwynhaodd
pawb bryd 0 fwyd bendigedig
mewn awyrgylch ysblennydd a
chafodd rhai y pleser 0 gerdded 0
amgylch yr ardd.

Yn ystod y noson cytunodd
Heulwen i fod yn Is-ysgrtfennydd y
gangen am y flwyddyn nesaf.
Cyhoeddwyd y digwyddiadau
canlynol: Bore Coffl gan yr 15-
bwyllgor Anabl yn Festri Capel
Ebeneser am 10 Y bore ar 20
Mehefln; Arddango5fa Grefftau C1
Choginio yn Neuadd Tregarth am
730 yr hwyr ar 4 Gorffennaf.

Derbyniwyd cerdyn gan
Gangen Bethel yn diolch am y

Gethin Lewis a
Philip Green, 81.6.

'Fy amser gorau yng Nghaerdydd
oedd yn yr Amgueddfa
Genedlaethol oherwydd roeddym
ni yn cael gweld yr artau a'r
cleddyfau sgleiniog a gwerthfawr.
Hefyd te gawsom m wneud drama
am arweinydd y Celtiaid.
Rhiannon gafodd y rhan i fod yn
arwemydd ac yn anffodus y fi
gafodd y rhan fel mochyn gwylltl
Yn yr Amgueddfa mi roedd Mr
Williams y prifathro yn brysur fel
gwenynen yn tynnu lIuniau pethau
hanesyddol I ac roedd Mr Wyn yn
gwrando'n astud am ansoddeiriau
gwych i ddisgrifio defnyddiau
Celtaidd.'

* .. ..

'Roeddwn i yn hoffi mynd i'r Pwll
Mawr, hen bvvll glo ym Mlaenafon,
oherwydd yr oedd hi yn hwyl
gweld y lie tywyll ac oer a gweld
sut yr oedd glowyr yn gweithio yn
y pwll glo erstalwm. Roedd pawb
yn mvvynhau ac mi sanon ni Hen
Wlad fy Nhadau wrth tynd i tawr y
pwll glo ac i fyny yn 61. Cafodd pob
un helmed a lamp batri a mwgwd
nwy i fynd i'r pwll glo. I

Cara Mai Evans
Blwyddyn 6
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Jim ac Anne Cumberton (01286) 870 284
Croeso cynnes bob amser
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Y lYlluanod yn eu tro•••
DocfJ unman yng Nghymru
syfan, yn 01R, Willialn~Parry,
Inor tnWOe a Llwyn~o~d,
Cwm-y-gll'\ t~1 m~ni Q'lywed
hwrian oeT y Tylluanod. Mae
gall rhain ell hiailh ell bunain,
medda gwybodusion byd
natur.

Ond 'sgwn ipa iallh glywyd
o'r faner~ honno pi.ln faSiodd
Michael y tractor yn erbyn wal
y sied? Yn sicr i chi ni

I chlywyd 'Tw Whir Tw Hw'! I

DRAENOG

5EFYDLIAD FAYDEINIG '(
GALON. Fel ceruymeo rr cai5gliad
o dy i dy yn ddiweddar, casglwyd y
swm 0 L7B,oO ym Mheniwrwaun
san l;lisabath Jona.s ac Ann
=auerson. ovmunar Pwyllgor
ddiolch i bawb am bob
csmonasrn.
LLONGV~ARCHIADAU mawr i
Martin a Oelyth Gayther ar
enedlgaeth mab bach, sel Cai
William, brawd i Sioned Aivs.
Cynefin. Croeso mawr i ti Cai
William. Taid a Nain, coeo-v-earc
a Weirglodd Goeh.
EGLWYS SANTES HELEN.
PERERINOOO. Oydd Sadwrn, 31
Mai aeth rhai 0 aelodau'r Eglwys i
ymuno ag aelodau plwyfi
Llanddeiniolen a Llanfair-is-gaer
ar bererindod i Aberdaron. Cafwyd
hanes Eglwys Sant Hywyn ae
Ynys Enlli gan Fieer y Plwyf.
Mwynhawyd y diwrnod yn fawr
iawn.

Dydd Sui, 15 Mehefin aeth rhai
c'r aelodau ar bererindod o'r
Felinheli i Gaernarfon.

Dechreuwyd gyda Gwasanaeth
byr yn Eglwys y Santes Fair, V
Felinheli gyda phregeth gan
Esgob Lango, Uganda. Oaeth
nifer dda ynghyd i gerdded ar hyd
y IOn las i Gaemarfon, I orffen y
bererindod cynhaliwyd
Gwasanaeth byr yn Eglwys y
Santes Fair yng Nghaernarfon.

Mwynhawyd y pnawn gan
bawb,
DVDD GWJ:DDI A RHODD. Dydd
Sui. 20 Gorffennaf am 10.30 o'r
gloch gwasanaethlr y Cymun
Bondigald gan y Parch Ann
5mltnam. Am 4 o'r gloCh bydd
GosbGr gyda'r prGgGthwr gwadd,
Y Parch Ron Rees, Plwyf
Llanllytnl. Estynnlr croeso cynnes I
bawb
YSGOL SUL, SANTES HE.LEN.
Dydd Sui, A 1 Mehefin, fe
gynhaliwyd yr Wyl eleni yn Eglwys
Crist, Llandlnofwig. Fe
ddosbarthwyd tystysgrifau i holl
aelodau ifanc yr EglWys yn y
cystadlaethau Celt a Chrefft. Fe
ddaeth Vsgol Sui Santes Helen yn
gyfartal enillwyr Cwpan Coffa
Lowrl ~rltchard.

Fe fydd yr '(:5gol Bul yn GaUam
vvyl:~\.4lr hi;\f dydd 9ul, i0
Qorffol"ll'\o.f o.e yn ~ilddoehl'au yn
V~IOa ml~ Meal. Dlolchir I'r

aetcdeu am eu ffyddlondeb a
cnroesewir aelodau newydd.
SUL Y 8EI8LAU. Dydd SuI, 2Q
Mehefin bydd aelodau'r Ysgol Sui
yn cyrnryd rnan mewn
gwasanaeth yng Nghapel
!;:b~nQ~~r, OeiniolGn am 2 o'r
gloch.
CONFFYRMASIWN. Os oes
unrhyw un yn awvcous i gael eu
conffyrmio cysyllter a.'r l=iCQf, y
Parch Ann Smitham.
CA~NII=AL. BwriGdir cynnal
gwelthgareddau a Charnifal yn
vstod mls Medi eleni. Cynhelir
Pwyllgor yn Neuadd yr Eglwys
nos Fercher, 16 Gorffennaf am
7.30 yr hwyr.

Gwneir ape I am bresenoldeb
trigolion y pentref, am syniadau a
ehymorth i hyrwyddo gwaith y
Pwyllgor ac i hybu IIwyddiant a
dyfodol wythnos y Carnifal.
VR YSGOL GYMUNED.
I Gaernarfon yr aeth 81.5 a 6 ar eu
hymweliad addysgol a hy.nny ar
ddiwrnod gwlyb lawn. Dechreuodd
y daith yn y Llyfrgell gyda Nia yn
ein diddanu ac yn tynnu dwr 0
ddannedd trwy son am wahanol
Iyfrau, ond yn gadael y 'whodunit'
allan, Wedyn aethom ymlaen j
chwilio am ouon gwely yr aton
Cadnant 0 dan y dref, a thrafod
sut y mae nifer o'r strvooeco wedi
eael eu henwau. Wedi pieio i
mewn i'r castell aethom draw i'r
Amgueddfa Awyr yn Ninas Dinlle i
910i y diwrnod

Fe fydd 81. 3 a 4 yn mynd 0 dan
y ddaear yn Chwarel Blaenau
Ffestiniog ar eu trip nhw. tra y
bydd Y Babanod yn mynd am dro
i'r oW,

Ar ddydd Mawnn, 17 Mehefin
daeth y Parch Ann Smitham i
ymweld a'r ysgol ac i arwain y
gwasanaeth ~dryehwn ymlaGn
am weld y Parchedi9 yn dod i
edrych amdanom eto yn y dyfodol
agos

8ydd tim rownderi yn cymryd
rhan yn y gystadleuaeth ym
Methel ac maent yn edrych
ymlaen am y profiad yn fawr iawn.
~isOGS trefnwyd diwrnod
Mabolgampau'r ysgol aFfair Haf
{1An y CyfAilliol"l ~yl'\ diwadd y
tymor,

A~ddiwodd y tymor ~ro~onnol
te tydd Rob::tt, Chris, Gruff ae
flngroVY yn oin ~QgQol Ijlm yr Y~901

Camera yn ngoral Gwyndaf Hughes, aiascoeo, Llanrug. ffOn; 6n263

Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407

PENISARWAUN fawr. Pob Iwe ym Mrynrefail,
hogia.
CYMDEITHAS ACTION AID. Bob
blwyddyn mae plant Ysgol Sui
Unedig Daimolen ac Vsgol Sui
Unedig Bosra, Penisarwaun yn
dod ynghyd i gynnal gweithgaredd
noddedig i godi arian I
GymdQithas Action Aid, tuag at
neou cymunedau tlawd yn Kenya,
Anfonnir y swm 0 £180 bob mis
nvcret.

Vn ystod y gwanwyn eleni
oaem y eymoennes a storl crlst
iawn i'n sylw am ferch fach o'r el'1w
Marie Claire 0 wiad Rwanda yn
Affrica. Bum rnlynedd yn 01, pan
oedd nrn 7 oec, carooo y pronao
erchyll 0 weld ei rhieni a'i dau
frawd yn cael eu uaoc. Ers hynny,
hi sydd wedi gofalu am ei dwy
chwaer tau, Gan tod gennym arian
wrth gefn pendertynwyd anton
£100 i Gymdeithas Action Aid i
gynnal y tair chwaer tach
amddifad.
TRIP VR YSGOLION SUL. Bydd Y
Trip yn mynd i Southport ar
Sadwrn, 12 Gorffennat. Bydd y
bws yn cychwyn 0 groesffordd
King am 8.00 o'r gloeh a'r pris
fydd: Oedolion: £10 a Phlant (nad
ydynt yn aelodau o'r Ysgol Sui):
£5. Mae rhywfaint 0 Ie 0 hyd ar y
bws. Cysyllter a Mrs Elisabeth
Jones, (872421) neu Mrs Ann
Paterson (872405),
YSGOL SUL BOSRA. Mae'n adeg
prysur i'r aelodau a'r athrawon
gyda Chymanfa'r Methodistiaid
ddydd SuI. 22 Mehefln yng
nghapel Ebeneser, Caernarfon ac
yna Sui y Beiblau yng Nghapel
Ebeneser, Delniolen ar 29
Mehefin. Trefnir bws i Ddeiniolen
gan gychwyn 0 Ddinorwig ac yna i
Benisarwaun. Gwneir casgliad
tuag at y Gymdeithas Feiblau.

I glol'r tymor erfynnir am
gefnogaeth y rhieni I sicrhau fod y
plant yn ymuno yn Sbri'r Vsgolion
Sui, Henaduriaeth Arfon yn Ysgol
Brynrefail, bnawn Sui, 13
Gorffennaf 0 1.30 hyd 4.30pm.
5ydd eyfle I'r plant ymuno mewn
gemau, dawnslo, canu, gwrando
ar stor'iau a chelf a chrefft.
Buasem yn hynod talch 0 unrhyw
gymorth i gludo'r plant i Lanrug.
Byddwn yn cychwyn am 1.15 0
giat yr Ysgol Gymuned.
PWYLLGOR NEUADD Tynnwyd
Clwb Cant Mehefin a'r enillwyr
oedd 1. E.lwyn Williams, Bryn
Rnydd Mawr, Z. GlellY~ Williams,
Tr~m Cynfi; ~. Wil jona~, 24-
Brynlirion. Buasem yn nynod ralcn
o gael aelodau newydd I'r Glwb
Cant 9~n ai bod yl"l fford~~~a0
gaSQlu arlan luag at y gost 0
9ynnal y Neuacld Gymuned. V
mag dgfnydd hgl9Qtn yn e9al ai
vvneud ohoni felly beth am yml.lno
am bOC y mls nou £6 y flwyddyn.
neu drwy archeb bane. Gellir
eysylltu ~Ir Try~ory~~. Datydd
Willi~m$, (e7i 754) nou unrhyw
aelod o'r PwyIlQOr.

Bwriedir cynnal Ocsiwn
Addewidion ym mis Tachwedd. Os

dymuna unrhyw un gyfrannu
mewn unrhyw fodd buasem yn
hynod ddiolchgar.
TRIP Y PENSIYNWYR. Bu 30 o'r
pentrefwyr am drip ar y tren bach
o Gaernarfon i'r Waunfawr; yna
am ginio i Feddgelert. Roedd
pawb wedi mwynhau eu hunain yn
arw a dymunir dlolch 0 galon i'r
trefnwyr am roi o'u hamser a
sicrhau oiwrnoo difyr i bawb.
LLONGYFARCHIADAU i Lois
Dafydd, Pen Dinas Mawr ar ennill
gradd M. Pharm ym Mhrlfysgol
Cymru Caerdydd. Braf iawn caal
clywed am Iwyddiannau ysgubol
ein disgyblion.

Pob hwyl i Nia Lewis, hlthau
wedi graddio y lIynedd ym myd
Nyrsio ac yn derbyn ei gradd
eleni. 8ydd mwy 0 ganlynladau yn
y rhifyn nesat: canlyniadau TGAU,
Lefel Uwch a'r Colegau.
Mwynhewch eich gwyliau wedi'r
gwaith caled.
HER Y TRI CHOPA. Fel rhan 0
ymgyrch S4C i gOdi arian at ape I
Ty Hatan/Ty Gobaith, bu Eurgain
Hat yn herio tri chopa gyda chriw 0
S4C. Am 4 o'r gloch fore Sadwrn,
14 Mehefin yr her 9yntaf oedd yr
Wyddfa. Roedd y tywydd yn brat
a'r olygfa yn fendigedig. Roedd
pawb i lawr yn 61 yn Llanberis
erbyn 7-7.30 ac ymlaen wedyn i
Ddolgellau a herio Cadair Idris.
Tipyn 0 gamp - anos na'r Wyddfa.
Roedd y coesau'n brifo ac yn
boenus iawn erbyn dod i lawr oddi
yno. I orffen yr herio mawr
dringwyd Pen y Fan a phawb wedi
blino'n Ian. Camp fawr a chaletach
na Marathon Llundain, meddai
Eurgain, ond yn werth yr ymdrech
tuag at elusen mor werthfawr a
Hosbis i Blant Cymru.

Dymuna Eurgain ddiolch i
bawb o'r fro sydd wedi ei noddi
mor hael.
GWELLHAD. Anfonwn eln cofion
goralJ at bawb ohonoch sydd wedi
bod yn sal yn y pentref. Bryswich
wella i gyd.
DALIER SYLW. Bydd rhifyn nesaf
yr Eeo yn dod allan ddechrau mis
MedL Gan na fydd y gohebydd
pentref adref drwy fis Awst,
anfonweh eich newyddion i
Myfanwy Parry, Tawelfa,
Glasgoed (870846). Diolch.

---_--
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Kelly Oavanagh oedd yn drydydd
am Ddawnsio Disgo dan 75.

Dwy arall fU'n IIwyddlannus yn
yr Eisteddfod oedd Hanna Gwyn
ac Etan Rnys, y ddwy yn cael yr all
wQbr ~mAQQ~rnQrf~bri9 H~nn~
yn yr oQdran 81wyddyn 7/8 ac
Elan yn yr oedran Blvvyddyn 9.
LlonOYfarcn,adau I'r ddwy.

(Pa(had a( duda/cn 18 a 18)

Hiraethog tua'r arfordir. Cafwyd
cip ar dre'r Rhyl ond, gan nad
oedd yr un o'r aelodau yn
awyddus i dalu ymweliad a'r
Marine Lake, ymlaen a ni i hen
dret hynatol Conwy, lie cafwyd
pryd 0 fwyd ardderchog.

Barn pob un o'r aelodau oedd i
ni gael diwrnod ardderchog, ac fe
gofiwyd yn ddiolchgar am haelioni
y ddiweddar Mrs Gracie Williams.
Cynhaliwyd Cyfarfod Mehefin yng
Nghapel y Cysegr a'n gwr gwadd
oedd y Parchedig G. Parry. Ei
sgwrs oedd am yr hen gapeli yn y
pentref. Diolchwyd iddo gan y
Parch Gwynfor Williams a Mr
Selwyn Griffith.
UWCH AD RAN YR URDD.
Rydym wedi cael blwyddyn brysur
eleni yn cymryd rhan mewn nifer 0
weithgareddau yn y pent ref, yn y
Rhanbarth ac yn Genedlaethol -
chwarae pwl a dartiau yn y
Felinheli; sgletrio yng Nglannau
Dyfrdwy; gigio yn yr Octagon a
bod yn wirion lawn yn yr Hwylfan.
Cawsom hefyd nosweithiau difyr
yn y Neuadd Goffa yn gwneud
gwahanol chwaraeon a chael
noson hwyliog yng nghwmni Mr
Richard Llwyd Jones.

Bu'r dawnswyr disgo, Angylion
Kelly, yn IIwyddiannus iawn yn
Eisteddfod yr Urdd, gan ennill yn y
Cylch ac yna mynd ymlaen i
gynrychioli Rhanbarth Eryri yn y
Genedlaethol. Er codi'n fuan i
wneud y gwallfiau a'r colur (5 o'r
gloeh y bore!) er mwyn eystadlu
am 7.4Sam. yn anffodus ni ddaeth
IIwyfan l'r criw eleni - Ynys Mon
arndarul

Ond daeth y freuddwyd yn wir i
Kelly Cavanagh gan Iddl gyrraedd
y IIwyfan mewn cystadleuaeth 0
safon uchel iawn, a chael, fel ei
chwaer, y drydedd wobr yn y
Dawnsio Disgo Unigol 0 12 i 15
oed. Da iawn ti, Kelly.

Hanna Gwyn aC Elan Ffhys a
~Dlodd Dil wohr yn y
gysfaaleuaefh Aaaumo FfaDng.

MERCHED Y WAWR. Daeth
gweithgareddau'r flwyddyn i ben
gyda thaith ddirgell Amgueddfa ae
Oriel Gwynedd, Bangor. Cawsom
groeso cynnes gan Pat West, yr
Archifydd, a brat oedd cael ei
chwmni 0 gwmpas yr Oriel yn
olrhain lIawer 0 hanesion tu cefn
i'r hen gelfi oedd yno. Ymlaen
wedyn dros bont Britannia i Ynys
Mon, a chael pryd blasus yng
Ngwesty'r Fictoria, Porthaethwy.
Wrth i'r lIywydd, Betl Owen,
groesawu pawb llonqyfarchwyd
Huw, mab Alys Jones ar ennlll
YsgoJoriaeth yn dilyn el Iwyddiant
yn Eisteddfod Mon, ac hefyd
Rhys, mab Rhian Hughes a Ffion,
merch Anita Owen, ar eu
IIwyddiannau hwythau yn
EIsteddfod yr Urdd yn ddiweddar.

Diolchwyd i bawb a fu 0
gwmpas y pentret yn casglu dros
Sefydliad Prydeinig y Galon;
eyfanswm y casgliad eleni ym
Methel a Llanddeiniolen oedd
£490. Hysbyswyd pawb am ddau
weithgaredd gan Bwyllgorau
Rhanbarth, set Bore Coffi gan
Bwyllgor yr AnabJ ar fore Gwener,
20 Mehetin a Noson Arddangosfa
Crefftau nos Wener, 4 Gorffennat.

Diolchodd Beti i'r Swyddogion
a'r Pwyllgor am bob cymorth trwy'r
flwyddyn a dymunwyd yn dda i
Anita Owen at phwyllgor hithau y
flwyddyn nesaf. Enillydd y raffl,
rhodd gan y Cynghorydd Huw
Hughes, oedd Nora Parry. 8ydd
gweithgareddau'r Gangen vn
ailgychwyn ar nos Fercher, 10
Medi am 7.30 yn yr Ysgol
Gynradd.
CLWB BRO BETHEL.
Cyfarfod Mal. Cafodd v clwb drip
diddorol drwy garedigrwydd y
ddiweddar Mrs Gracie Williams,
Bro Rhos. Gadawodd Mrs
Williams rodd anrhydeddus i'r
Clwb a'i dymuniad oedd l'r arian
gael ei ddefnyddio er mwynhad yr
aelodau. Roedd Mrs Williams yn
aelod o'r Clwb o'i ddechreuad ac
yn un o'r ffyddloniaid.

Cafwyd diwrnod difyr gan
crauno ychydrg amser yn Betws-y
coed cyn teithio dros Fynydd

www,ybistrO.CO.uk
Perchnogion: Danny a Nerys Roberts

Tim dan 9 Bethel.

SEJiiiYDLIAD P~YOEINIG Y
GALON, Fel oanlyniad i'r oa5Qlind
o dy; dy yn dd;wecldarj cae!:Jlwydy

swm 0 £406 ym Methel gan
aelodau 0 Ferched y Wawr, sef
Nora Parry, Sheila Roberts, Rhian
Hughes, Nan Rowlands, Liz
Watkins, Eirlys Sharpe, Edwina
Morris, Rita Williams. Bet Owen,
Anita Owen, Anne Lewis, Sharon
Owen ac hefyd Maldwyn Hughes.
Dymuna'r Pwyllgor ddiolch I bawb
am bob cefnogaeth. _ _
TYMOR GWVCH PR TIM P~L
DROED DAN 9 OED. Mae tim
dan 9 oed Betnel A wedi cael
tymor ardderchog. Nid ydynt wedi
colli yr un gem yng Nghynghrair
Gwyrfai. gan Iwyddo i gael un gem
gyfartal ac ennill y lIellil gyd.

Dydd Sui, 4 Mai, bu'r tim yn
IIwyddiannus yn Nhwrnament
Dyffryn Nantlle 9an guro pob gem
yn y twrnament ac ennill 3-1 yn y
ffeinal yn erbyn Cae Glyn. Tipyn 0
record i griw mor ifanc.

Wythnos ynghynt, yn
Nhwrnament Gwyrfal, bu'n rhaid
iddynt fodlonl ar yr ail safle gan
iddynt golli yn y ffeinal 0 4-1 yn
erbyn Cae Glyn.

Ar bnawn poeth, 15 Mehefin,
bu'r tim yn ymdrechu'n galed
unwaith eto yn Nhwrnament
segontiwm Rovers yng
Nghaernarfon. Daeth llwydoiant
i'w man ar 61 trechu Nantlle Vale
2-0 yn y rtemai.

Mae 10 0 fechgyn yn y tim'
Darnel Bell, Aaron Gwyn, Gruffydd
John, Gerallt Bryn. Mathew
f;uvvaruol Nathan rnoe, oeien
memon, Adam nuenee, uernee
Hg_tton~ C~rwyn ~ddy.

L.longyrurolliutJuu ItJuyrll i gytJ
~~ l'w rn4olwr, Alun Moirion.
Daliwetl ali fechQyn. Fob Iwe dan
1i ~~dy \ym~r n~w~f.

ECO I'R DEILLION. Ychydig
nsosoc yn 61 gwnaed ape I am
wirfoddolwyr i ddarllen yr Eco ar
gyfer y deillion. Cafwyd ymateb da
ac erbyn hyn mae tua 12 0
bersonau ar gael. Un tim sy'n
cyfarfod yn Llwyn Eithin, Bethel -
Jenkin Griffiths sydd yng ngotal y
peiriant, a'r rhai sy'n darllen y tro
yma yw Elizabeth Evans, Bethel;
MQgan Williams Llanrug a Jean
Jones, Deiniolen. Mae'r tap yn
ceet ei anton j Fangor. ei ddyblygu
yn Swyddfa Cymdeithas y
Dellllon, Gogledd Cymru ac yna ei
anfon allan unwaith y rnis, am
ddlm. I tua 30 0 bObI sydd wedi eu
cofrestru yn ddall, neu yn rhannol
ocau.
EISTEDDf=OD. Mae'r paratoadau
ar gyfer yr Eisteddfod. svdd rw
chynnal ar B Tachwedd, yn mynd
yn eu blaen ac erbyn hyn mae'r
testunau wedi eu dewls. Yn
anorfod mae dyddiad y Noson
Dawnsio wedi newid, a hynny i 4
Tachwedd. Bydd un gystadleuaeth
newydd eleni yn yr Adran Gerdd,
set Can Gyfoes, a bwrledir cynnal
y gystadleuaeth yma ar Noson y
Dawnsio. Os oes unrhyw un yn
nymuno cyflwyno tanan luag at yr
Eisteddfod, rhowch wybod i Nora
Parry, (670588) erbyn 1 Medi.

Mao'r pwyllgor yn trernu rsoeon
GoHi ar nos Wener, 5 Medi a bydd
cyfle i 9ael y rhestr testunau a rhoi
enwau ar gyfer yr amrywiol
Q~rt(9n, li)y~9 t9V)'nn,,~ "r vv~r1h
am ~Qv yn y~lQg rme Avval. "elr
mwy 0 tanvuon vn aoosaen rr

..,_-'----------------------' _ ...
Camera yn ngofal Richard LI. Jones, 5 Y Dd61.Fton: (01248) 670115

Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726
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Gr"WpOfferynnoJ Adran yr Urdd gyda'u hyfforddwraig, Mrs Nia GuiJlemin.

OCJrtJynfoaaDdrren HIDO:m. Blwyl1l1yn 6, blac ar ran yr ysgol gan Mrs
Judith Roberts, Swyddog Hybu lechyd. Cwblhaodd yr Y5901Gam Un
dan GynlJun YS90/ion Hybu leGhyd Gwynedd,

LLONGYFARCHIAOAU i Danielle
Cavanagh ar ddod yn drydydd yn
y gystadleuaeth Oawnsio Disgo
dan 12 yn Eisteddfod Genedlethol
yr Urdd. Da iawn hefyd i'r plant i
gyd fu'n cystadlu yn Nhawe, Nedd
ac Afan. Cafodd pawb
ganmoliaeth uchel gyda'r GrWp
Offerynnol a'r Parti Deulais yn dod
o fewn trwch blewyn j gaelllwyfan.
Diolch yn fawr iawn i Mrs Nia
Guillerrun a Mrs Marl Williams am
hyfforddi'r plant ac iMr Dylan Parri
am gyfeliio.

Robart Griffiths, 0 Flwyddyn 1, e'i
athrawes, Mrs Sian Jones, aaeetn
yn fuddugol drwy Wynedd am
lunio poster yn hyrwyddo go/chi
dwylo i gydfynd ag Wythnos
Diogelwch 8wyd.

Blwyddyn 6 Ysgol Bethel a
dderbyniodd dystysgrif am Iwyddo
i reidio oeic yn ddiogel.

IS

ENS RHIWLABD_ p_ 0

Bw~ ~ c;edd ar 6~el:aroyler fO\?
IDillll 0 logi preifat - nogw~itltiau
allan, partlon, tripiau ac ati.
C,",asa.na~lh personol a theler,,"

rll;Gymol btlfl (0124B) 361044

BWS BACH AR LOG

~:Jn ~/lNrn
Blwyddyn 6 Ysgol Bethe

Robin a Stbn Elwyn (roedd Sian
Catrin 0 flwyddyn 5 hefyd yn
eilydd ar gyfer y parti).

Roedd pawb yn falch iawn ein
bod wedi llwyddo i ennill yn
elsteddtodau'r Cylch a'r Sir, a
llawer ohonom wedi cael cyfle i
fynd yrnraen i Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd am yr ail
flwyddyn yn olynol. Mae'n rhaid
diolch I athrawon yr ysgol am ein
hyfforddi ae iAnti Sian (Harris) am
wneud y trerruacau cyttreomot -
ec i bob un ononyn nnw am ddod
hefo ni i Bare Margam.

Caws om amssr bendigedig ar
y maes ( a ehafodd sawl un hwyl
fawr yn y tfalr a oedd wrth ymyl).
Yn yr Orendy, dafiiad carreg oddi
wrth y maes a Phlasty snwoq
Maroam. y cynhaliwyd rhasbrofion
y Parti a'r Band. Roedd hwn yn
adailad hynod, gyda'i ffenostri
bvva mawr. ac vno vr ococsn
nhw'n arfsr tyfu orennau
flynyddoodd yn 01.

Cefais amser brat yn mynd 0
3wmp"~ y gwahanol stoncnau
oeno er y mass ac yn gWQnO tv
mhra~. ~oGdd amball baboll yn
g'l;llgOll GfOe\)OVVU~, r~1 oansn
MerchAd y Wowr lie cos i banaQ ~
cnecen gri (wei. lair cacan on a
ccuo V OWII'. ~ ~"'anad dd:aon cry :
drf\'! blew er r,tlo(!).

GW!'IAtha'rmodd. nl'wyddodd r
Band na'r Parti i fynd ymhellach
nar rha9brawf a dvna fu fy nanss
innau hefo'r corn (er i'r beirniad
ddvveUd fod y tjand. \) P~rll Q
finnau yn agos lawn at gael
ymddanoos ar Y IIwyfQn) Sut
bynnag ~m hynny, mdtfr flwyddyn
n@safeto I ddodi Ond tybQd a oaiff
do.d Ie ; barc:o mor agoo ~ty mQO\5
y Ira ne:3tl!

Ar 14 Mehefin. buom yn
cymryd rhan yn Niwrnod
Chwaraean Uwch Adrannau
Cymru yn Aberystwyth. Roedd yn
ddiwrnod chwilboeth. rhy boeth 0

lawer i chwarae pel-rwyd tu allan
ar y tarmacl Ond dyna oedd raid ei
wnaud. Roedd y gemau yn galed
gan fad gan y timau eraill
chwaraewyr Blwyddyn 9 a nirmau
ond yn genod Blwyddyn 7 i gyd!
Colli fu ein hanes yn erbyn
Llanbed, Abergele a Ffridd y Llyn,
ond yn y gem olat cawsom rnvw
ail wynt ar 01 cael MacDonalds a
churo Ahuthun 3-1.

Catodd yr hogia well hwyl arni
yn y p~l-droed. Ennlll dwy a cnoul
dwya methu, 0 wahaniaeth goliau
yn uruq, I rync rr gemau cyn
derfynnol. Astnant hefyd i'r ail
rownd yn y cystadlaethau PM.

Rydym yn dlolchgar iawn l
Gyngor Cymun~d uencoeruoten
am gYlrannu at y eostau tAlthlO.
AROAN vp Ui=lDD. Vn ystod
wythnos olaf mis Mai,
cychwynnodd fy,. nhad, fy rnern,
MQnQn Q fl am 'Ny I oeneoeeinoi
yr uroo ym MhQre Maraam. ger
norl Talbot. nY'Y'W1<tj MClnOrl u [I yn
cvrnrvo rhan m~wneYQtadlaethau
r: r ~i:;Jtc;dQr9~ - Manon yn
eeioo 0 rano .J~77Aalwvd Ql\tl'\~1
a l;nnA.u yn yr un 9~nc;j~ hetya yn
V Partj DQIJI~i~.9C yn ~y~t!\t'flu sr
fy mhen /y hun (yn chwarae ty
nshorn) yn y OY::ltadleuCl~th
offerynnol dan 12.
"~19~au'rCUfld L10IT oeOd Aled

~nYQ. Cgl, R6bin, gjon ~Iwyn,
ManVil EIWYI1, Getnln wyn.
M~'4t1. Dsianr Mari Wyn,
AOOCGGtl, Gwllym Rnys a Dyfan.

Yn V P~1't1 Ooula;s roodd
An3h~rcag FrivOl Angnorad MOrriS,
Gal. Carnn. 09",0110. Oyf!ln.
~lena, ~lIa. ~nlys. Gethin. Greta,
Qruffydd John. ~wylim, Llio,

L_

TIm pel-rwyd Uwon Adran yr Urdd yn gorffwyso yn y cysgod oddi wrtn yr
haul tanbaid.

(Parhad °dudelen 17)



Aelodau Capel Bethel iu'n glanhau y capel ar 8/ gwaith atgyweirlo
dlweOOar.

Mr a Mrs Mops, Capel Bethel

• loD UwUilfl Cy!reillliOl CY!fredinol

·jJrynu a Gwerthu Tj •Ewyllysiau a Phrojumt
• Hawliadau Darnweiniau • Prydles ac Eiddo

• Cyfreithiad Tr·oseddola Sift! • Dedd/ Drwyddedu
• Ysgariad a Gwarchodaeth ]Jlentyn

• P"chl?nnog a Th"noni

GARETH GRIFFITH
NI~WMNI
C_v.fj-r,i[l~wJlr
6 IJ~DD~rLsne, Csarnnrton. 14L)) lKG
·1~1!67 (j8 69 Ff!lC~~67 77 05
E.bosr: aariffirh.RRco(ll uirztn.net

E(f~ Chrlsfln@ a Gaf Jones. CiJOrelnlaidvt f\dran IdU a Guro Griffith a rtton Ghubb, (japtviniaid Adran y
l)abanoel 0 elyDaelnanl yn darbyn au larian

cannanr ocno V ty ;:}rnwvar a Il\I.rCi~U
yn y mQbQIQQm~~w, Qyy~1I IvvYI 1__ I'WIn
~Q~I't~.Y flwy~lIy~1I\~~Af

Enillydd y mwyaf 0 farciau yn adran y babanod oedd Jade Mullins a 1010 Enillydd y mwyaf 0 farciau yn yr Adran /au oedd Aled Rhys Hughes ac
Hughes, Blwyddyn 2. Ella Christie, Blwyddyn 6.

Mabolgampau'r Vsgol



(TI7;S;s an advert for the post of support worker for disabled
childrl}n Md childrQn who arg ill for which thG ability
to communicate in both Welsh and [;ng/;sh ;s
essenliDI Wolsh IODrnors will be considorod)

£5.68 yr awr • dyddiau'r wythnos
£6.52 yr awr - gwaith dydd Sadwrn
£11.36 yr awr - gwaith dydd Sui

Mae Gwasanae!hau Cefnogol yn chwilio am bobl fywiog i
gefnogi plant anabl a phlant sy'n waeJa'u teuluoedd ar
draws Gwynedd.

Mae'r gefnogaeth yn galluogPr plant i gymryd rhan mewn
9weithgareddau ac i 9ynnig, gofal ysbaid i'r teuluoedd.

Gwahoddir unrhyw un sydd a diddordeb i gysylltu a Nia
CruHudd. Swyddog Cwasanaethau Cefnogol. Rhif F'fon:
(01255554005).
Ffurflenni cais a manylion pellach gan y
Gyfarwyddwraig Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor
Gwynedd, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jel, Caernarfon,
Gwynedd.LL~~iSO. Rhif f!fon (012SS) S7gS07.

GWEITHIWR CEFNOGOL (Oriau
Hyblyg)

A oe$ gennych clcJiclaorael1mewn gweithio gycla
phlant7
A ydych yn aaJlu cynnia ychydia 0 oriau bob wythnos -
ilr (II y~gQI,penwythnQ~iI&I iii gwyliiilli y~gQI?

Sir ar gaeau treoortn, Bangor.
Dymunwn yn dda iddi yno.
YSGOL GYNRADD.
Bu'n dymor lIawn prysurdeb. Yn
syth wedl gwyliau'r Pasg cawsom
Arolwg! Hoffwn ddiolch t'r plant
am ymddwyn mor dda ac l'r
athrawon am eu gwaith oaled.

Eisteddodd Blwyddyn 6 eu
profion TASAU, ac roedd
Diwrnod 0 Hwyl wedi ei drefnu ar
eu cyfer yng Nglynllifon y diwrnod
caruvnoi. Yn anffodus roedd y
tywydd mor ofnadwy fel y bu'n
rhaid i nl oooo acrer ar 01 ctnlo.

Daeth Mrs Paula Owen,
Swyddog Dlogelwch y Ffyrdd,
atom i roi sgwrs i bob dosbarth i
hybu diogelwch wrth gerdded a
chroesi'r ffyrdd. 8u pymtheg 0
blant yn cynrychtoll'r ysgol yn y
Gala Notio i Ysgolion Mawr yng
Nghaernarfon. Llongyfarchiadau
mawr i'r tim, roedd deuddeg
ysgoJ yn cystadlu a daeth ein
hysgol ni yn bumed.

Cawsom dalth gerdded
noddedig l'r Babanod a thaith
feies noddedig i'r Adran lau. Nid
yw'r hoI! arian wedi dod i law eto
ond carem ddiolch i bawb a
gyfrannodd. 8ydd yr arian yn
mynd tuag at brynu Bwrdd Gwyn
Rhyngweithiol i Adran y
Babanod.

Carem ddiolch yn ogystal i
Karen a Carmen am drefnu
Diwrnod Hwyl yn Nhafarn y
Snowdonia Park dydd Sui, 8
Mehefin. Casglwyd £600 tuag at
Gronfa Cymdeithas Rhieni ae
Athrawon yr ysgol. Diolch i bawb
a gyfrannodd at y diwrnod.

Cynhelir ein Ffair Hat flynyddol
eleni ar nos lau, 10 Gorffennaf
am 6.30. Croeso cynnes i bawb.
Dewch yn ltu.

. .
Cefnogwcn' ern hysb'yaebwyr

, '""••• ••• • • • • • •••

•
•

r-----~------". .....,....""..~~-~~~-l
::....: Enillwyr Gwyl yr Hendre d d. 'd ddd

gan ddymuno iddo ddal iweua ar
61 lIawdriniaeth i'w Iygaid.

Hefyd Mr Gwllym Madog
Jones, Stad Bro Waun, dyrnunwn
well had iddo yntau ar 61 dderbyn
lIawdriniaeth oaten.
RHIFYN NESAF a'R ECO. Daw'r
rhityn nesaf o'r wasg ddiwedd
rnls Awst. Cofiwch ddod a'ch
newyddion. Dymunwn wyliau
napus a dlogell bawo.
URDD. LJongyfarchiadau i'r ddau
grwp a uoaetn yn fuddugol yn
!;isteddfod yr Urdd drwy
gyfansoddi cercconaem ar cap i
hysbysebu 'Peryglon'. Daeth un
grwp yn gyntaf a'r IIall yn
drydydd. Da iawn blant. Bias,
gobeithio, i gystadlu mwy y
flwyddyn nesafl
MABOLGAMPAU'R URDD,
CYLCH ARFON. Ar gae Ysgol
Syr Hugh, Caernarfon
cynhaliwyd MaboJgampau yr
Urdd. Aeth nifer o'r aelodau i
gystadlu a bydd Gwenan
Williams yn mynd i gynrychioli
Cylch Arlon ym Mabolgampau y

CERDDOROL. Llongyfarchiadau
i Ffion Hat, 4 stao Ty Hen ar
Iwyddo gydag anrhydedd yng
ngradd 2 Ghwarae'r Piano.
BEDVDD. Vn ystod y
gwasanaeth fore Sui. 15
Mehefin, yng Nghapel
oroesywaun a'r rarcn Gwenda
Richards yn gweinyddu,
bgdyddiwyd Sian ttan. man
bychan Iwan a Sara Davies, Bryn
M.elyn.
GENEDIGAI:TI-l. Anfonwn eln
uonqytarcnlacau i Mrs Alice
Johnstone. Ty Gwyn ar ddod yn
nain i Elli Mai, merch fach ei mab
Niel a'i wraig, Ffion, a chwaer
tach i Gwilym.
ADREF O'R YS8YTY, Rydym yn
falch 0 groesawu Mr Rol
Williams, Ardwyn adref o'r ysbyty

Aelodau'r Urdd Waunfawr a
ddaelh yn 9ynfal Be yn drydydd yn
£istedddfod Genedlaethol yr Urdd
yn y gystadleuaeth Cyfansoddi
vtJrddoriafJ{h dan 1Z ofJd.

SEFYDLIAD PRYDEINIG Y
GALON. Fel canlvnlad l'r
casgliad 0 dy i dy yn ddiweddar,
casglwyd y swrn 0 [296.85 yn
Waunfawr gan I-lelena !;dwards,
Verona Owen. Linda Griffith, Ann
Clarke, Olwen Owen a Marian
uones. DymunCl'r Fwyllgor
ddiolch i bawb am bob
carnouaatn.
CVMORTH CRISTNOGOL.
Dymuna Pat Parry. y trefnydd
lIeol, ddiolch i'r casglwyr i gyd am
rot eu narnser i rvno 0 amgylch 0
dy i dy ac i'r pentrefwyr am eu
cytraniadau. Y swm a gasglwyd
elenl oedd £315.11.
SEFYDLIAD Y MERCHED.
Pnawn lau, 5 Mehefln,
cynhaliwyd cyfarfod o'r Sefydliad
yn Festri Croesywaun,
Croesawodd Mrs Catherine
Jones, y lIywydd, Mrs Pat Parry i
ddangos i'r aelodau sut i wneud
cardiau newydd allan 0 hen
gardiau ar gyfer gwahanol
amgylehiadau, fel pen-b'lwydd,
brysiwch wella, ayyb. Roedd yn
ffordd ddiddorol lawn 0 ai19ylchl.l
hen gardiau a cnaiooo ooo aeiou
wneud cerdyn. Diolehodd y
lIywydd i Pat. Enillydd y raft I,
rhoddedig gan Mrs Wenna
~dwards oedd Mrs Menna
MeDaiO,

Ar 3 Gorffennaf bydd yr
aalodau yn mynd ar drip i Erddi
Bodnant a chael te yng Nghonwy.
Os oes unrhyw un, nad ydynt yn
aeJodau, yn dymuno dod y pris
fydd ews: tv. re: f:4 a f:5.Z0 am
fynd i'r Gerddi. Gadewch i'r
yser:~enyddes, Mrs Anno V.
Williams (650452) neu'r Llywydd
(650242) wybod erbyn 29
Mehefln,

camera yn ngoral Heulwen Hughes, ArgoeCl. Ffon: (01286) 650556

Mrs Nan Roberts! Pantafon. Ffon; (01286) 650570



CDH
Ymgyngllorwyr ArlannOI

Annibynnol Lleol (sefydlwyd 1974)
Ffon: (01248) 355055

Pa un oJr rhain sydd
bwySit!Qf?

"Y3WIAIO ~ICHTY
(I arnea COiled 1ChI):

YSWIRIO EICH CAR
(i arbed coiled i chi ); neu
YSWIRIO EICH BYWYO
( i Cilrbl;d oQllec;l i'ch tel.lll.l)

GysylllWch a'r i:;od I weld mor rhad
yw cost yswiriant gyda CDH
Andre (BethellLlanberis)

Bryn (MOn)
Euryn (Caernarfon a'r cylcn)
John Eifion (Penisarwaun)

Ffon; 871782

CASTELL BOWNSIO
AR GYFER

POB ACHLVSUR

Down a fo atoch
a'i nol wedyn

yn y gwasanaeth carffosiaeth yn
y rhan yma o'r pentref.
Llwybrau
Adroddodd y Cynghorydd
Aled Green bod giat ar y llwybr
o Winllan i Glan Arthur wedi
ei tharo - llythyr iWynedd.
Y Cynghorydd Phylip Jones -
Mae'r ffos ger tal y Waen,
Deiniolen yn dal yn ddiffygiol
er bod yr adran ffyrdd yn honni
eu bod wedi ei chlirio. Hefyd
bod sbwriel yn dal i gael ei
adael ym maes parcio Marchlyn
Mawr -llythyr iMr Emyr Seral
Jones, Cyngor Gwynedd.
Adroddiadau
Y GNp Cymunedol
Adroddodd y Cynghorydd
Dafydd Williams eu bod wedi
cyflwyno dau gais i gronfa
Gwella Gwynedd, sef:
1) Tir ger Ll )'S Y Gwyn l,

Penisa'rwaun, llunio gardd
ar ran o'r safle. Y syniad yw
creu borderi blodau 0 gylch
ymylon y plot, (yn glir o'r
tanciau tanddaearol) a gosod
2/30 feinciau ar laswellt yn y
canol.

2) Cefnogi'r cynllun i aillunio
Cae Pella, Rhiwlas.

Bwriedir trefnu cyfarfod o'r
Grwp, Swyddog Adfywio
Gwynedd a Mrs Mair Owen
Hughes.
Dyddiad y cyfarfod nesaf :
1af 0 Orffennaf am 18.45

Gohebiaethau eraill:
Cyflwynwyd datganiad
Cymdeithas yr Iaith a'u bwriad
i fynd a'r 9atganiad 0 gwmpas
Cymru yn ystod wythnosau olaf
Awst a'i gyflwyno i'r Cynulliad
mewn rali yng Nghaerdydd ar y
lSed 0 Dachwedd. Awgryrna'r
Gymdeithas y gallai'r Cyngor:
• alw am gynyddu'r gyllidcb a
ddarperir ar gyfer yCynllun
Cymorth Prynu';

• alw am sicrhau adnoddau
digonol ar gyfer tai i'w
rhentu;

• sicrhau bod Awdurdodau
Lleol yn seilio eu polisiau tal
ar anghenion cym unedol
Ileol.

Penderfynwyd cylchredeg copi
0'[ datganiad i aelodau'r
Cyngor,
C.I.L. Canolfan Byw yn
Annibynnol De Gwynedd
Cais am gymorth ariannol,
penderfynwyd cadw'r cais a'i
drafod ynghyd a cheisiadau
eraill yn yr Hydref. Gofyn am
eu mantolen ariannol.
Y Bnr Hywel Williams
Cyflwynwyd ei fwriad iymweld
a Chynghorau Lleol.
Penderfynwyd ei wah odd i
gyfarfod yr Hyderf
Cynllunio
Ceisiadau a ganiatawyd gan
Wynedd:
Estyniad, Cefn Braich,
Rhiwlas;
Codi Sied, Y Fachell,
Llanddeiniolen;
Porth, 20, Crernlyn, Bethel;
Ncwid defnydd 0 welthdy idr,
Ffynnon Wen, Dinorwig.
Cais cO~A/o241/1B/AM.
Adeiladu pedwar ty ar hen
safle Capel Tabernacl,
Delntolen. Gan bod rhaid aicb
erbyn y 29ain 0 Fni., dnnfonwyd
y sylwadau canlynol ar ran y
Cynghorydd Sara Wood (yn
ddibynnol ar sel bendith y
cyfar£od yma):
Wid oes gwrthwynebiad nlewn
ellWyddoT i'r dalblygiad YTlla 071d
teimlir yn gryf y d_vlai)rdatblygzad
s:rd).mffurfio J'r rltan ynlQ oJr
pBntrO!, so! j)B11Sallrnialltlz 10:1
D~i71iQl "'r ad"" "ida" " boptu'r
sofIll.
1iledd dalblygzadall'r blynyddoedd
diwcthaf yw blycJzal.l byeJlain)
t~bYK iJw gilydd. BUQSQ1 da11

01Ul1!dd yn ILl! p~d1var ynla ~'~1

di}JJl1l mwy sa/OTL1LOl.
Y sylw arall yw y dylid cynnig y
tat id~tlOedd lleol CY'l eu rll01 ar
y f"r~lJ1J"d "soreJ.
Trafod"o/d safon to; 'r ardal yng
nghyfurjod diwellza! y Cyrlgor
pryd yr arrlrygwyd yr allgell anI
well tai, i rm cyfle idezlluoedd lleol
synlud i fyny'r farch'tad eiddo. '

Penderfynwyd danfon llythyr i
Wynedd yn cadarnhau'r uchod
gan YChwancgu sylw'r
Cynghorydd Len Jones -
b\.liaiii&i'I" Q~\blYSiQQ ymtl yn
creu anhawsterau parcio
difrifol. Mae gwendldau hefyd

NES
Trefnwr Angladdau
Llanberis ac Ardal yr I;co

(01286) 870 870
(01286) 872 491
(07770) 265 976

"--------

Cwmni Annibvnnol Lleol
Profiadol

gan bod safon y ffordd wedi ei
newid i ddosbartb cyntaf?
Oes bwriad gwella'r ffordd
heibio i Kent a Phon( Khug?
Gofyn i Wynedd am adroddiad
ar y ddau leoliad.
Materion o'r Cofnodion:
Gwyro llwybrau cyhoeddus -
Darllenwyd rhan 0 gymal 8 0
adroddiad y Cyngor ynglyn a
llwybr Cae Goronwy - 'mac'r
Cyngor wedi msbwysiadu
polisi iystyned pob cats iwyro
llwybrau cyhocddus 0 safbwynt
hwylustod i gerddwyr yn
hytrach nag i dir fediannwr.'
Dyfynwyd hyn i Gyngor
Gwynedd fel ymateb i'r cais i
wyro llwybr Tyddyn y Felin,
Penisa'rwaun, Trafodwyd hyn a
phenderfynwyd gofyn i
Wynedd beth mae'r ddeddf yn
ddweud ac ail edrych ar y polisi
yn 6J aieb y Cyngor Sir.
Cost Parcio yng Ngilfach Ddu
Atebwyd cwcstiwn y
Cynghorydd Gwilym Williams
nad oedd ateb 0 Gyngor
Gwynedd - damon ltythyr eto.
Swyddog Datblygu Gwynedd
Dywedodd y Cyngnorydd Huw
P. Hughes bod Eurwyn
Gruffydd yn gadael y swydd.
Penderfynwyd danfon llythyr i
Wynedd yn gofyn am iddynt
lenwi'r bwlch ar fyrder. Diolch
i Eurwyn am ei arweiniad a'i
gynghorion, yn arbennig i'r
Grwp Cymuncdol.

G)'f]wynwyd aieb Gwynedd
rn~lrn a Wnli:lu r.ollt y Poel,
Ffordd Afon Goch a'r wal dros
y fford d i EgI wys
LlandinorwiE). IIefyd Pont
Rug n J(p'lt.

Trosedd ac anrhefn
Darllenwyd areb Mi~s Eira
Hughes yn a\vgrymu ei bod hi,
yr Hcddwas Diogelwch
Cymunedol, PC Gwyn Parri, a'r
Aroly~ydd Siml'ln navi~~yn
mynychu cyfarfod y Cyngor.
fvnuvrfynwyu iddYl1l ddod i
~yfarfodGorfIennaf erbyn 7.1 S,
Ycyfarfod i ddcchrau am 6.15 i
'" ' ,~~r~"Q'"~W<;$tlyl'l"\1.

Cynhaliwyd Cyfurfud
Blynyddol y Cyngor ar y 3ydd 0
Fehefin yn Neuadd ysgol
Pentsa'rwaun. Offrymwyd
gweddi gan y Cynghorydd
Richard Llwyd Jones.
Dewis swyddogion am y
flwyddyn
Llywyddwyd y rhan yma o'r
cyfarfod gan y cadeirydd
presennol.

Penodwyd y Cynghorydd
Sara Wood yn gadetrydd a"[
Cynghorydd Gwilym Williams
yn is-gadeirydd.

Wrth groesawu Sara i'r
gadair, diolchodd Richard i'r
aelodau am eu cydweithrediad
yn ystod y flwyddyn ac i'r
Cynghorydd Dafydd Williams
ac aelodau'r GrWP cymunedol.
Cyfeiriodd at y penderfyniad i
roi byrddau gwyn
rhyngweithiol i ysgolion y
gymuned fel ddigwyddiad
hanesyddol. Diolchodd y Clerc
hefyd i'r aelodau am eu
cefnogaeth ers ei benodi.
Dywcdodd y Cynghorydd Len
Jones 'tra ein bod mewn cyflwr
diochgarwch!' diolch hefyd i
Richard am ei gadeiryddiaeth
dros y flwyddyn.
Cofnodion Mai
Eglurodd y Clerc bod Len
Jones wedi sylwi nad oedd
Rbydfadog ar y rhestr 0
gysgodfannau i'w hatgyweirio
a'i fod wedi cyc:ylltu a. Mri G. L.
Jones mo1yn a hyn. Nid oedd
nrisisu wedi eu derbvn erbyn y
cyfarfod.

Cyfeiriodd y Cynghorydd
'Hlwyn Jones at y gysgodfan a fu
yn Rhiwlas - Tynnwyd hi oddi
yno oherwydd fandaliaem.
Penderfynwyd go[yn iWynedd
am amscrlcn gosod
cysgodfannau newydd yn }'
dyfodol.
Derbyniwyd y cofnodion fel
rhai cywir
Vchwnnc6~od son "I Cyn6 Aled
Green: Belh yw"r gobaitb 0 gael
llwybr~u trot ~trclJc o'r A4~44 ~
~yf~f"1!\d Wi",1111n a Rl!J.(~n(lg_e

Cyngor Cymuned Llanddeiniolen



Fframia Gwasanaeth FfranUo Lluniau
Arbenigwyr af fframio gwaith edau a nodwydd

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

~ITH DOWW • ROn fffiRCY
PARC PADARN, LLANBERIS (870922)

(Ar gaQ d)'dd SuI. dydd Lll,lDyn ~tod y5iI~
:;; . .. j. •

Yn gywir
Elizabeth Edwards

Roedd organ fawr yn y capel
a phleser digymysg imi oedd
eistedd yn y set ar ymyl y
galeri yn gwylio pob symudiad
o eiddo Mrs J. Eunice Davies
neu Gwilym Edwards ar yr
organ fawr. Yn wir, yr unig
ffordd y gwnawn i fihafio yn y
capel oedd eistedd yn y fan
honno.

Pan oeddwn i'n tynnu at
naw oed aeth An ti Mary,
chwaer imam oedd yn arfer
byw yn Ty Hen, Waunfawr, yn
Housekeeper i John Morris
Jones, oedd yn byw yn Waen
Hywcl ac, ar y cychwyn,
methwn yn Ian a deall pam fod
yna John Morris Jones yn
arwain y gan yn y set fawr yng
Nghapel bach y Bont ac un
arall yn byw yn Waen Hywel.

Daeth Beryl (Mrs Evan
Lynch) a mi yn ffrindiau
mawr ac ymhen amser, ar 01 i'r
ddwy ohonom ddod i fedru
chwarae tipyn 0 emynau,
byddem yn cael ymarfer ar
organ y capel. Mynd i Bryn
Gwenallt at Mr W. O.
Pritchard ar nos Iau neu nos
Wener I gael gwybod beth
fyddai'r emynau at y Sui.
Wedyn byddai Mrs Enid
Whi teside Thomas neu Miss
Annie Roberts Talybont yn
mynd a ni at organ y capel i
chwarae un emyn bob un a
hefyd Gweddi'r Arglwydd.

Roedd Beryl a mi yn
ffrindiau mynwesol ae arferwn
fynd i Gwyddfor i chwarae
hefo hi. Roedd ei mam, y pryd
hyany, yn Disrric& Nurse yn
ardal Penisarwaun, ac roedd
llechen yn y gegin fach yn
Gwyddfor i Mrs Williams
ysgrifennu ymhle i gael hyd
iddi os deuai rhywun i'w nol
ar frys.

Rocdd Beryl wedi cael seI
dda 0 bethau i chwarae (Y~gol
H!lch' gQn fr~wd Mrs Williams
o Awsrralia neu rywle. Fgn yna
y byddem wrth ein bodd yn
~hW(lrd\;i hefo hon. Beryl
fyddai'r athrawes a minnau yn
ddisgyhl. Doedd gen i ddim
cisiau mynd yo alhrawes
mewn Y:lgol na mynd i goleg.
fisiau mynd 1 nyrsio oeddwn
i> C!lel pi!lno {l dY~8uplant i
ganu yn Waun Hywel. I
raddau helaeth daeth y pethau
hyn yn wir.

-- -------1

cynnal llwybrau sy'n cysylltu I
rhannau o'r hen bentref. I
weithredu ar hyn mae Pwyllgor
Datblygu Rhiwlas wedi ei
sefydlu, a maent yn frwdfrydig
iawn at y gwaith. Yn barod mae
gwaith i'w gynnal a chreu maes
parcio ar gyfer yr ysgol, mae'r
mater yma nawr yn nwylo
Aciran Eiddo'r cyngor, Hefyd
mae taflenni wedi eu dosbarthu
i hysbysu'r pentrefwyr y bydd
gwaith i osod tawelyddion
traffig yn dechrau yn yr
wythnosau nesaf.

Bydd gwaith ychwanegol yn
cael ei gynnaJ i ailwynebu'r
gyffordd a ffordd Rhiwlas a'r
A4244.

Drgchefn rwyn ei chael yn
anodd ~symud pethau ymlaen
yn Bcion a Llanddeiniolen"
heblaw wrth gwrs cael gweld y
gwaltll hir dctisgwyliedig 0 ail
wncud y gwteri yn YPWl isl!lW
:Q61..yys Llan. MQc'r ewaith
ymn w~di ~wnclld ; ffwl'dd A'r
llifogydd blynyddol a oedd yn
gorcl1u0c1io'r fforaa aT gdell9U
o law trwm.

0<: oes san unrhyw un
awgrym gm wgith sydd ei
an~en yn yr erholaeth neu os
oes rhywbcth y gallaf ci wncud
ynn rh~w~halwad ar (01248)
670 666 neu cysylltwch gr e
bost huw.hughes@lineone.net

Huw P. HUGIIES
Gyngll0rydd flaill Cymru,

RethelfRhiw13s. I

Annwyl Ddarllenwyr,
Gofid caIon i mi oedd darllen
yn Eco'r Wyddfa am
farwolaeth Amranwen Lynch,
plentyn hynaf y Parch a Mrs
Evan Lynch, Disgwylfa,
Carrog, Corwen.

Roedd fy nghartref yn
Penybryn, Waunfawr a'r
gweinidog pan oeddwn i'n
blentyn oedd y Parch D. J.
Lewis, tad Alun T. Lewis a'r
Athro Hywel D. Lewis. Yng
Nghapel Bethel, Waunfawr
(neu'r Capel Mawr fel yr
adwaenid ef) y magwyd fi.
Rhaid oedd mynychu'r Seiat
a'r Cyfarfod Gweddi yn ogystal
a'r oedfa fore SuI a'r ysgol SuI.
Pan oeddwn i'n fach iawn
arhoswn adref o'r Capel gyda
Mam, a'm tad, John Evans, yn
mynd i'r capel yn y nos.

2 Llys Mostyn
Trelawnyd

RHYL
Adroddiad 0 waith y tlwyddyn gan

Cyngor Gwynedd yn Ward Bethel / Rhiwla~

Dyrna ni ar flwyddyn olaf yn Yn ystod y flwyddyn i ddod I
nberm presennol y Cyngor. I bydd tai y cyngor ar Stad Bro
ddweud y gwir pob pedair Rhos yn cael eu hail-weirio.
blynedd rnae'r etholiadau i fod Mae pwysau yn cael ei roi ar
i'w cynnal, ond y tro yma fe greu llwybrau troed a beicio
benderfynodd Llywodraeth y newydd. I geisio symud hyn
Cynulliad ymestyn y term, am ymlaen ym Methel rwyf wedi
unwaith, i bum rnlynedd i rhoi ymlaen, fel un 0

beidio gwrth-daro ag gynlluniau Man Welliannau'r
etholiadau'r Cynulliad (medda Cyngor, gais iyrnestyn y llwybr
nbw). 'Sgwn i pam? Nid wyf troed presennol, 0 fynedfa
am fynd ar y trywydd yna, ond 'Iyddyn Andrew Isaf hyd at
mi lynaf gyda fy arferiad dros y Erw Bian, a diolch i'r drefn
pedair blynedd diwethaf, sef mae'r cynllun wedi ei roi ar y
rhoi adroddiad ar y gwaith rhestr 0 gynlluniau i'w cario I
sydd wedi bod yn mynd ymlaen allan. Cafodd y rhestr yma ei
yn fy etholaeth dros y flwyddyn chymeradwyo gan Bwyllgor
a fu. Ardal Arfon nos Fercher 11
o bosib y gwelliant mwyaf Mehefin '03. Gan fod y tir ble

i'r ardal yw adeiladu'r gylchfan mae'r gwaith yma i'w leoli ym
newydd yng ngroeslon Tyddyn mherchenogaeth y cyngor, yna
Hen. Mae wedi cymryd cryn rwyf wir yn gobeithio gweld y
waith a phwyso i'r cynllun yma gwaith yn cael ei ddechrau 0
ddod i rym a hoffwn ddiolch 0 fewn amser synhwyrol.
galon i'r rhai a fu 0 gymorth Bydd y gwaith yma yn ein
mawr pan, ar adegau, roedd galluogi i ymestyn y cynllun
pethau yn edrych yn 0 dywyl1 i sydd wedi ei gario allan iwella
ariannu'r cynllun. Diolch a thacluso mynedfa cae pel
arbennis i Adran Priffyrdd y droed Clwb leuencud Bethel.
Cyngor am gael gafael yn y Rhan 0 hyn oedd symud yr
cyllid angenrheidiol ac am y arwyddion ~Om.y.a. i ochr £rw
dvlunisd ardderchog. A hefyd Bian 0 gyffordd Cysegr. Ar 61
i'r ymgymerwr sydd, dros y adeiladu'r llwybr troed y
misocdd dlwerhat, wedi cario cynllun yw cael gostyngiad 40 I
'rnlaen a'r gwaith heb achosi rn.y.a. 0 ochr Gors Bach Erw
dim anhwylusdod bron i Bian hyd at yr arwydd 30 ger
ddefnyddwyr y ffordd. Cysegr,

O'r ardal yn gyffredinol Yn ogystal bydd gwaith ail.
cawn svmud i bentref Bethel. wynebu yo cael ci gario allan ar
Mae gwalth aawynebu ffyrdd y pafin, o'r ffordd fawr hyd at
SarOD hyd at Trc'r Gof wedi et Iynedra Stad Tan y Cae, yn
gwbwlhau. Ynghlwm a7r ogystal a phafin Stad Tan y
gwgjth yma roedd yn bosil, ~'r Pfordd. Rwyf wedi owncud cais
crnaor dacluso a chr~um"nn~u hcfyd i ,etcl ail·\vync::bu ffordd
parcio ger mynedfg stgd Y Stad Rhos Lan, dim
Rhos. Daeth cyfranlad ar~annol penderfyniad f~nllyn e[o yn
iW"~"'Q J ewal[h ymn yn bo~ib anffodus.
drwy n9wdd Cyngor Cymuncd Uno bryderon mawr yr
Llanllllciniolen. 9rd91 yw cyflymdra traHig. Mae

Y n Q!yGIill il'r cyfraniad dadlcuOll 0 hlaid 9 h~fyd yn
uCllod m~~ltCyng<'lr Crmuned crbyn 5QGQQ tiiw\;lyddion ar y
i'w ganmol ;{ID ei rodct n nurdd ffyt'dd. I'r per-wrl ymaJ
gwyn dlgldol 1 Oymdeithasau oherwydd fod teimladau cryf I
~cn~ ac A~h6ilWV1')'\)eolion y ~i1rl gefnogwyr 9
pJwyl !;lydd, wt'th 8wrs} yn gw.rthwyn~bwyr, rwyf yn
cynn\VYl :BerUel :4 Kh jtUI9~. d(\~h!lrthu holiaduron yn
Dydd hyn yn ~al1uogi'r Saron~ Bro Rhos !l rhgn 0 Fro
eymd~itI1A~~U yma ~ BSlwYi11Drwy hyn bydd yn
llro~gIWYdd.()·r gdnl)dd~u bo<:ib ~m~ welthredu i.ll"

~"b\innl~ ymu ttl ddcfllydtJ ein ddynlllniyd!lu'r mwynfrif.
y~gol~on. Yn yi)[od y fl\vyddyn yn

Mac ayn dIpyn 0 w9ith yn Rhiwlas, gyda ehymorth Adran
myna ymln(in he[yd i ail· Cynllunio a DatbJygu
gdnewyddtl yn hallol dQ~ Rconoma;dd a SWyQQQg
CremlynJ B~th~l~Dro Rhlwcn, DaLblygu Bra y cynQor. fe
I\lll"VJ~~.er rOd hyn yn ~~uddosbarthwyd hol~adurQn 1
cryn e!~pyn Q Qraff\irth i'r garucfi'[ pentref. Diddorol
[en:lnti~id. drwy orf~d glldael iawn oede! dadftDsoddi'r
ell cartret'i am oddeutu dri nt;U ymutebion a, tIlrwy byn, foedu
9'iaYY~rmit) [fa byllll y gwailll yn DO ib cael ~rweiniad clir ar I
yn cae] ei gwbwlhau, bydd hyn sut a beth oedd eu dymuniadau
i gyd w~t'th chweil rwyn sicr at wella cyfleusterau'r ardal. ,
gan bydd eu cartrefi wedi eu Y matenon amlycaf ocdd
hildnewyddu trwyddynt~ s~J!l c.iioBclwch yn§ llgyffiniuu'r
YSUlte110edd rmolchi newydd a y~eol, luclu~o a cbrcu mannau
gwres canolog ymysg y parcio Stryd Uchaf a Cae Pella;
gwclliClllllilU. creu IJwybyr troed a thacluso a
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Archebion ar gyfer y rhewqrst
MYNNWCH Y GORAU
DEWGH ATOM NI!

Atebion
Croesair Mehefin

Pwllheli; Catherine A. Jones a
Jean Hughes-Jones, Rhiw;
Eluned Jones a D. B.
Williams, Trefor; M. P. Jones a
Jenny Wiliams, Clynnog;
Ceridwen Williams ac Eirian
Roberts, Llanrug; Ceinwen
Williams, Beibel, N. Hughes,
Cwmyglo; E. E. Williams,
Rhoshirwaun, Dilys A.
Pritchard-Jones, Abererch; G.
Gill, Bangor; Ellen Pritchard,
Garndolbenmaen ac un di
enw!

EniUydd y mis ydi Mr. I.
Thomas, 30 Alexandra Road,
Caerdydd CF5 INU

Ar 61 cwblbau croesair mis
Mehefin, gyrrwch eich atebion
at Dafydd Evans, Sycharth,
Penisarwaun, LL55 3HE
erbyn
20 Gorffennaf.

UnAd 1, Ff9rm Bryn Afon
LLANAUQ

Ffon: (01286) 650349
(0590) 909901

Gynyrchion Goed:
Gatiau, Ffensus ac ati
am brlslau cystadleuol

GWYNANT
PIERCE

10 0 blaid cael gormod i'w
fwyta? (6)

17 Y creadur yn cynnwys ei
drwyn (5)

18 Labrinrh (6)
23 Mae angen tipyn 0 blwc i

ennill ffortiwnl (3)
24 Tir pori (3)
25 Diadell yn pori ger Gyrn

Gocb (3)
26 Tocyn (5)
27 Ail berson lluosog

rhagenw personal blaen!
(3)

28 Y stad 0 anghymeradwyo i
fyny ac i lawr! (3)

34 Gafael yn dynn (6)
3S Paratoadau'r wledd? (7)
36 Nifer 0 fodrwyau

cysylltiedig (6)
38 Mab i'r un tad neu fam (5)
39 Rhan mwyaf gwerthfawr

yr elw igigydd (5)
42 Meinciau (5)
43 Yr ochr chwith (4)
44 Cgel enw da yng ngnanol

Hbrill (3)

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

Ymddiheuriadau unwaith ero
- rhywsut fe ddiflannodd y
cliw i 17 i lawr y mis diwethaf;
yn ffodus 'doedd hynny ddim
yn ffeithio ar ddatrys gweddill
y croesair, CENN A oedd y gair
oedd gen i dan sylw, ac rnae'n
syndod faint ohonoch
ddyfalodd yn gywir gan rei y
gair hwnnw imewn. Dim cosh
wrth gwrs i'r rhai a adawodd y
blychau yn wag, a gobeithio na
fu i'r camgymeriad rwystro
eraill rhag cystadlu y mis hwn.

Derbyniais atebion erbyn y
dyddiad cau gan Vera
Griffiths, Nan Owen, Moreen
Lennon ac Olwen Owen,
Llanberis; Gareth Oliver,
Tregarth; loan Thomas,
Caerdydd; Pat Owen,
Caerfyrddin; Alice Griffith a
Megan Morris, Dinorwig;
Enid jones, Talysarn; Nansi
Davies, Rhuthun; Alvona
Jones, Prestatyn; Margaret W.
Roberts a Mair Evans,
Caernarfon; H, O. Hughes,

ffENE6TRI • DRY6AU• CONSERFATEAIS
CiYFLfiiNWYA AWCURDODAU LLEOL

--
gu~~~~t~ulu~1oyda bfynyddosdd 0 oronac

Ffoniwch - 'oio't: costio dim i gael otis
I-II;N VSGOL GLANMOELYN

u..ftNflUg ....0" iiftQ
-~

(01~a~)S7a61 a (dydd)

(01Z4H 070001 (nos)

FFENESTRI
BL1'lC WINDOWS

Harddwch eich cartref gyda

29 Hudo fel y gwna'r tylwyth
teg (5)

30 Coed bytholwyrdd a dail
pigog (5)

33 Bwrdd vszrifennu (4)
35 Twlsyn y dyn barfog? (3)
37 Heb ofid (6)
40 Darn 0 fetel i ddal

rhywbeth heb fod yn
fawr? (3)

41 ------ a darn 0 dir
amgaeedig wrth y ty (6)

44 Un sy'n gwerthu ei achos
neu ei wlad (6)

45 Swyn trychinebus Ytlws
(4)

48 Ffo1 ac annoeth (5)
49 ffrwythau'r gollen (4)

I Lawr:
1 Anifail bach yn llawn 0

egni direidus (5)
2 Rhywbeth a sylfaen 0 aur

iddo (7)
4 Yo foci a heb ddillad (4)
'\ T)nf'n hllc'h o d1r G

amgylchynir a dwr (6)
lj Y Ictran Ilcr ncn orncn

bod yn ddi-drefn (5)
9 Y poerhsf o'r elfennau

~ylfacl101(3)

Mae saith o'r atebion sydd
heb gliwiau iddynt yn
berthnasol i un 0 ryfeddodau
byd nature Mae enw'r
rhyfeddod hwnnw yn cuddio
yn 3 ar draws.
Ar Draws:
6 Os am raman t cyffrous,

edrychwch ar glawr y
llygad! (6)

11 Gwirionyn mewn cornel
fier, diddiwedd (5)

12 Llid y croen ar aderyn?
(4)

13 Un 0 bar sy'n bwysig i'r
corff yng nghanol yr
wyl hnos? (6)

14 Urddau'r brifysgol (6)
15 Mac deg cant mcwn

miliwnl (3)
16 ------ o'r un meddwl (6)
19 ------ ac yn rel ynfytyn! (3)
20 Llaw gaeedig (4)
21 Ffrwyth Efroo Ncwvdd?

<4)
24 Metel a wneir drwy

gymysgu nacarn a
charbon (3)

26 Gwr eacth yn. bwyta eng
nrcs 0'[ afon! (5)

CROESAIR GORFFENNAF



Ellis ac Owain Machno;
Chwaraewr Ieuanc y Flwydd_vn:
Derfel Williams;
Dewis y Rheolwr: Darren
Hughes;
Aelod Clwh s Fl'WjJdd_vn.' Dewi
William~;
Dewi« y Ccfnogwyri jcnathan
Newell.

Dymuna'r pwyllgor ddiolcb j
bawb o'r ardal) yn noddwyr a
ch~nogwyr. run eu cymorrh yn
YGtod y trIDor. A gaf i ddiolch
hef).d i Meic Roberts, sy'n
gyfrifol am sane we'r clwb
(www.cpdbethcIfe.co.uk) urn y
Ilu lluniau safonol yn ys[od y
flwyddyn. Llongyfarchiadau
iddynt am ~nnill tlws arbcnnig
i9wn, sef y 'Safle We Newydd
Orau ym Mhel-droed Cymru'.
Mae11' feirniadaeth yn eu can mol
i'r cymylau Be yn nodi y gallai
rhai 0 brif glybiau Cymru clwa 0
asrudio'r sane fywiog hon.

A ninnau yn mynd i'r wasg,
~yhoeddwyd fod Gavin Edwards
wcdi cnnill rlysau Chwaratwr y
rlwyddyn a Phrif Sgoriwr
Cynghrair Arfon am dymor
2003.

Tlws yr Eco 2003
Erbyn i chi ddarllen y pwt yma
bydd cystadleuaeth arall wedi ei
chynnal ac, unwaith eto, mae
nifer y timau ar gynnydd.

Yn anffodus, roedd rhaid i
crthyglau'r rhifyn hwn fod yn y
wasg cyn cynnal y 'brwydro', Er
tegwch i'r plant, yn enwedig y
rhai llwyddiannus yn eu 'noson
fawr', rwyf wedi gohiric'r

I adroddiadau tan rhifyn Medi.
Mae'n debyg na fydd fawr wedi
digwydd vn yr ysgolion ar
ddechrau'r tymor, felly cfallai y
caf tentnyg tudalcnnau canol y
papur i roi sylw teilwng, mewn
gair a 11un, a fydd hefyd yn
gofnod napus i ysgolion ac
unigolion mewn blynyddoedd i
ddod.

Apel iLlanberl
Trafod yr Urdd a'r Steddfod
roedden ni yn y stafell athrawon
rhyw amser cinio pan godwyd
cwestiwn diddorol, 'Ydy Cwpan
Pan tyfedwen yn dal i gael ei
chynnal?'

Os y\v fy nghof i yn iawn,
dyma un o'r tlysau mwyaf 0 ran
maint ar gyfer unrhyw
gystadleuaeth pel-droed. Ni
allwn roi ateb pendant i'r
cwestiwn, ond roeddwn vn
eithaf sicr fod y 'cawr 0 gwpan'
wedi ei ennill gan dim aelwyd
Llanberis tua canol y 70au, os
cofiaf yn iawn.

Beth ddaeth 0 aelodau'r tim
hwnnw? A aethant ymlaen i
chwarae i ctimau Ileol? Oes gan
aelod o'r tim tybed atgofion 0
'rediad' y tim at gipio'r cwpan?

Gan na fydd rhifyn o'r Eco
tan fis Medi bellach, a oes un
aelod o'r tim hwnnw yn fodlon
rhoi rhyw bwt at ei gilydd a 'hel
atgofion' fel petai, gan fwrw
golwg yn 01 dros 25 mlynedd a
mwy!

PRISIAU RHESYMOL

TAW~LFA, Pf:NI6ARWAUN
Fton~(01286)870846

PEINTIWR AC ADDURNWR
••

Leslie Morgan yn cyflwyno tlws 'Deuns y Cefnoguiyr' iJonatharz Neuiell.
Daeth ail dymor y clwb i ben Nant a Chwpan Undeb y TGWU.
gyda chvnulliad 'tawel' yng Y cwpan olaf vn ums ddaeth
Nghlwb P~l-drocd Caernarfon. adref eleni ond cafwyd gemau
Cym}'sg oedd y reimladau yn cofiadwv yn y ddwy 'ffeinal'
sicr. Yn gyntaf, y boddhad arall.
nandnnr vn v CRmRUbreision y Ml1~ tinvn o surni yn sros
m"c;'r elwb w~di~iwncud yn J ynglJn & tJuwl upcl a ddactb i'r fei
ddwy flynedd O'l! bodolacrh. Fel )'11 ystod y tymor, ia~ ni iall
y nouwvd ar y noson, mas rhYWlln and gobeithio fod y
llwyddialll ur y cue yn dcilliu 0 gwahllDol bwyllgorau SY'11cynnal
dl'efnladaeth drylwyr a pharod cyoghreiriau net.l gystadlaethau
otltli ar y cac. LIOllgyfarchiaCllu yn J!l!dl!rn !l chyson yn eu
1'r CilJvlryuu, Tr,(ur Poulkco) n'i pcndcrfynladau~ a bud pcrLhyn(l~
Ur;w ~we~th6nt' nm rod~ nellie) ~och rh .....n6 y pwyl150rnu A'r
ar fap pel·c1roet1 y gogledd. clybiau y rhoddwyd y swydd l'r

(~allasa; y tymor fod yo un pwy1lsorau eu eynryeh~oli.
urbcnnib! ball j'r dIll byrri:lcdtl GyOwynw}'d sa\\'l [1\vS yn
rownd derfynol tgir C\IJPRn - y ystod y no~on.
Jun~or Cup am yr ni.l l1wyddyn Pri! Ss()riwr; G~Yin EdwilrQl);
yn olynol. C\Vpgn r'filmigu'r Dpwis j.I CJ1wara~w.Yr.' Darren

Noson Wobrwyo Bethel

Ras Elidir
Ar bnawn Sadwrn 14eg 0
Fehefin cynhaliwyd y drydedd
ras yng nghyfres
Pencampwriaeth Rhedeg
Mynydd Cymru. Daeth sai th
deg 0 redwyr gorau'r wlad i
Nantperis i herio llethrau serth
Elidir Fawr, gan ddringo dros
28000 droedfeddi a rhedeg dros
5 milltir ar dirwedd garw, a
hynny ar brynhawn Ilethol 0

boeth.
Bcchgyn lleol fu'n fuddugol,

gyda Dylan Jones 0 Ddeiniolen
yn ennill, a Robin Halliday 0
Lanrug yn dynn wrth ei sodlau.
Yn yr adran i ferched, roedd
Jayne Lloyd 0 Gaeathro yn ail.

Mae tair ras yn weddill yn y
gyfres - Nant y Moch, Waun
Fach a Bannau Brycheiniog - i
gyd yng nghanolbarth a de
Cymru. Siawns na ddaw rhai o'r
prif wobrau yn 61 i fro'r 'Eco'
erbyn diwedd Awst.

M£tc .Rhodri Gruffuc1c1 fil 3
Vsso] I_I:lnru6 ,"vcd; dcrbyn tlws
(:l\,vh Kygbi Ca~rnarIon -
Ch"Y","v)Yr ). Clwb D~n 8\7~d
lymClf lUU~.
141ongyfnrch:ndnll hct'yJ ~
3lhrawcs B13 Rhodri yn YS601
Gynradd Lla:nrug sef Miss
Catrin Jones am cnnill ~wobr
...l,wurucwr y nw)'ddyn Tim
IIO\ii Ga~rnilffon ZOOJ,
LlonoltlfChilldllU i'r ddllU

Margaret: Williams

Y rnae'r Mabolgampau yn cael y
sylw haeddiannol 0 dan dudalen
newyddion yr ysgol. Kwyf am
gynnwys un llun yn y golofn
ch waraeon i gynrychioli y
chwysu a'r tuchan dros y
diwrnod cystadleuol ar
ddiwrnod braf. Y ras dan sylw
Y"v'r 1SOOmi flynyddoedd 8 a 9.
David Cashman (Gwyrfai) sy'n
arwain Dewi Foulkes (Gwyrfai)
yn y wib olaf am y llinell, ac yn
y drcfn yna y gorffennodd y ras.
Mae :,i fod am bell dim pel
droed proffesivnol yn cadw
801wB ar ddutblyoiad David 0

Duennotcn. rn amtwa mae o'n
ddigon heini.

Mabolgampau Brynrefail


