
Mrs Mari Pritchard a Mrs DorIS Griffith yn gwledda.

Mrs Mary Grace WIlliams a Mrs Margaret Alberta Roberts.

Mae hi wedi bod yn wythnos brysur
iawn yng Nghartref PIas Pengwaith
yn Llanberis gan fod y cartref wedi
dathlu ei ben-blwydd yn bump ar
hugain oed. Agorwyd y cartref ar 23
Mehefin 1971, a'r SuI diwethaf, ar
yr union ddyddiad, cynhaliwyd parti
pen-bJwydd yno. Gwahoddwyd
cyfeillion y cartref i'r dathliad. Yn eu
plith roedd amryw a fu'n gweithio yn
y cartref ar wahanol gyfnodau yn
ystod y pum mlynedd ar hugain.
Roedd eynrychiolwyr hefyd 0 Adran
Gwasanaethau Cymdeithasol
Gwynedd sy'n gyfrifol am y cartref.
Roedd paratoadau manwl wedi eu
gwneud a chroeso cynnes yn aros
pawb a alwodd heibio.

Trefnwyd digwyddiadau arbenmg
ar gyfer pob nos o'r wythnos
ganlynol, ac roedd cryn edrych
vmlaen ddechrau'r wythnos at~

groesawu'r diddanwyr Ileol a
chenedlaethol i'r cartref,

Mae Plas Pengwaith wedi darparu
aelwyd gynnes llawn gofal i'r
preswylwyr o'r cychwyn. Ac mae'n
para felly yno. Yn ddiddorol iawn
mae dwy o'r trigolion presennol, Mrs
Mary Grace Williams a Mrs
Margaret Alberta Roberts, yn gyn
aelodau 0 staff Plas Pengwaith. A
thybed nad yw hynny yn un arwydd
bychan 0 'r ymdeimlad 0 berthyn i
deulu a geir yno, wrth i'r rhai a fu'n
gofalu am eraill dderbyn gofal eu
hunain maes 0 law.

Hir y parhao Plas Pengwaith a
charuefi tebyg iddo i gynnig gofal ae
ymgeledd ae i ddarparu cartref
cynnes i'w trigohon.

Yn b
Bu Cwmni Rheilffordd y Wyddfa yn
dathlu ei ganmlwyddiant yr wythnos
diwethaf. Cynhaliwyd einio'r dathlu
yn Oriel Eryri, ddydd Gwener,
Mehefin 21. Wedyn dadorchudd
iwyd plae arbennig yng Ngorsaf
Llanberis. Roedd y Cwrnni wedi
gwahodd George Thomas, Iarll
Tonypandy, yn westai arbennig. Ae
er nad oes ganddo gysylltiad 0 gwbl
a'r ardal na'r ewmni roedd yntau
wedi addo dod. Penderfynodd y
Cwmni wedyn alw inian rhif 12 yn
'George'. Yn anffodus, methodd
George Thomas ddod oherwydd
gwaeledd a gwahoddwyd un 0
weinidogion y Swyddfa Gymreig,
Gwilym Jones, i ddadorchuddio'r
plac ae enwi'r injan.

Roedd un o'r gwesteion wedi
teithio o'r Swisdir j Lanberis.
Eglurodd Mrs Peter Apt rnai hen
hen daid ei gWr oedd dyfeisydd y
system rae a piniwn a fabwysiadwyd
gan Reilffordd y Wyddfa. Diddorol
hefyd oedd deall ganddi bod yr un
gWr, Roman Apt, wedi sefydlu
amryw 0 gwrnniau ac un ohonynt
oedd y cwmni Zoecke. Dyrna un o'r
to chwmni (y '2' yn 'MBZ') oedd
yn gyfrifol am adeiladu Gorsaf
Drydan Dinorwig flynyddoedd yn
ddiweddarach. Yr oedd Mr a Mrs
Peter Apt wedi ymweld a Llanberis
yn ystod gwyliau'r Sulgwyn elern, ae
yn falch o'r cysylltiad deublyg hwn
rhwng Roman Apt a'r pentref Ac er
na allai ei gWr fod yn bresennol yr
wythnos diwerhaf, rocdd hi'n falch
o gael cytlwyno cyfarchion y teulu i
Reilffordd y Wyddfa.

Y noson ganlynol cynhaliwyd
cyngerdd y dathlu yn Eglwys Sant
Padam.
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HWYL DROS
YRHAF
Dymuna'r Bco bob
Ilwyddiant i
weithgareddau'r haf
trwy'r fro.
Cofiwch anfon Ilun a
phwt 0 hanes atom
erbyn rhifyn mis Medi.
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Gadewch inni rai pris am ddim
Ffoniwch: (01286) 871774

2 Tai Bvvthyn
PENISARWAUN

FFENESTRI · DRYSAU
YSTAFELLOEDD HAUL

Yn gywir,
DES THOMAS

5 Meadvale Road, Knighton, Caerlyr

Canmol Athrawon
Annwyl O/ygydd,
Roedd fy ngwraig a minnau yn falch
o ddarllen teyrnged haeddiannol Mair
Roberts (DaVIes Ini qvnt} i Mr Robert
Morns, M.A., 0 Ysgol (go iawn)
Bryn refail.

Mae'n fraint cael ategu ei
sylwadau ac ychwanegu un neu
ddau ein bunein, 0 gofio fy mod i yn
un o'i ser yr adeg bonno.

Mae I'ygaid y cot 0 hyd yn ei weld
yn cyrraedd yr ysgol yn y bore ar vr
hen feic mawr trwsgwl hwnnw, a'i
ges wedi'! rwymo ar y tu 61;yn wlyb
fel dyfrgi weithieu, ar 61 eJ daith
ddigysgod 0 Lanberis, a chan tel ei
bet i fyny dros el detcen.

Pan fyddar wedi cael boliad ar
geisio treiddio rhyw b wynt
gramadego/ i ymennydd y rbei
pendew, efallai y tstte! ei galchyn i
ben draw'r ystafell gan ddweud:
'Mae eisiau cyn a morthwyl efo chi';
a chamu i gyfeiriad y drws gan
hanner diosg ei g/ogyn, 'Mi 'rydw i'n
mynd i ganlyn wagan' (yn y
chwerel).

Un arall sydd yn bewito fy ny/ed
yn bersonno/ yw Miss Catherine
Evans (Cymraeg): Cadi Bach am nad
oedd hi tawr 0 temttoti. Roedd bi'n
aros efo cyfnrther fy mam yn Arfryn
ar Alit Cet. (Mae' r gelltydd yma igyd
yn perthvn I ferched!) Rhoddodd
Miss Evans sylfaen gadarn a
thrwyadl i nl yn y Gymraeg - yr unig
ffordd i gael meistrolaeth ar unrhyw
iaith. Mor gydwybodol y gweithiodd
gyda'i disgybJion nes y di!fygiodd ei
hegni nerfol a chawsom y golled 0
fod heb ei harweinrad am gyfnod hir.

Cofiwn am y ddau fel athrawon
gorau y Dywysogaeth. Prawf 0
hynny yw fod eu eyn-ddisgyblion -
yn cynnwys rhai nad ydynt wedl
ysgrlfennu eu sylwadau - yn
gyndyn 0 adae/ eu henwau lithro i dir
angof a hynny ar 61yn agos i dr/gain
mlynedd

Yn ffyddlon,
JOHN E. WILLIAMS
Alit R,wth, Llanrug.

Englyn Inglish . . .
Rwy'n ae/od 0 Gymdeithas Gymraeg
Caerlyr (Leicester) sv'n rhan 0
Gymdeithasau Cymraeg Dwyrain
Canolbarth L/oegr gyda Derby,
Loughborough a Nottingham.

Cynha/iwyd ein Noson Lawen
!Iynyddol yn Derby nos Sadwrn, Mai
18. Yno soniodd ein Llywydd, Mr
John Evans-Hughes, sy'n wreiddiol
o Lanberis, am golofn 'Siambar
Selwyn', rhifyn Mai o'r Eco.
Eng/ynion oedd cynnwys y golofn a
chyfeiriodd ein Llywydd at yr englyn
Saesneg i'r 'Bwci'. Meddyliwyd y
byddai'n syniad cyflwyno'r englyn i
svtw'r gynulleidfa, ac wed; pendroru
ychydig, Iluniais y canlynol fel
cvtlwvntsd i'r englyn:
I've been angling in England for an

'Englyn'!
I've been angling for an elongated

length of time,
But it's niggling anglIng 'eng/yn' In

England
Cos long, lengthy linguiscic 'englyns'

never rhymer
Cafodd hwn e'r englyn i'r 'Bwct'

dderbvrued da, a phenderfynais ei
anfon atoch 0 ran hwyl i'eh
darllenwyr ac er mwyn rnoi tipyn 0
syrpreis i'm cyfailJ John pan weI yr
Eco nesaf.

Cynhaliwyd Noson Lawen a
Chymanfa Ganu yn flynyddol ym
mhob un o'r trefi yn eu tro, ac maent
yn werthfawr er diogelu'r ialth a'n
diwylliant yn ein plith. Caiff yr
aelodau bleser mawr drwyddynt.
Down at ein gllydd unwaith y
flwyddyn hefyd yng Nghymanfa
Ganu Cymdelthas Cymrodorion
Birmingham. Mae'r cyfan yn help i
ddal cysylltiad a theulu, ffrindiau a
threftadaeth mewn gwlad ddiarth.
Bu John Evans-Hughes yn noddwr
hael i Gymdeithas Gymraeg Caerlyr
ers blynyddoedd, ac mae'n derbyn yr
Eco yn reholaidd.

Dymunaf y gorau i'ch papur i'r
dyfodol.
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• Ar agor bob diwrnod
o'r wythnos

• Prisiau arbennig
i bensiynwyr

Y RHIFYN NESAF
Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg

NOS IAU, MEDI 5
Deunydd i law'r

golygyddion perthnasol
NOS lUN, AWST 26
Os gwelwch yn dda

Siop Trin Gwallt

Yn ddiffuant,

AL WYN WILLIAMS
Swyddog Datblygu Cened/aethol

Annwy/ Gvteut.

Diolch i chi am ganiatau gofod I mi
yn eich oeour bro j wneud apel ar ran
Panel Dathlu Pen-blwydd 75 yr Urdd.
Y flwyddyn nesaf byddwn yn dathlu
75 mlynedd ers sefydlu yr Urdd yn
1922 ac y mae nifer 0
welthgareddau yn cael eu trefnu gan
gynnwys Jambori yng Nghaerdydd,
Cyngerdd y Dathlu yng Nghorwen a
chyflwyniad gan ieuenctid y fro ar
Iwyfan Eisteddfod Genedlaethol y
Bala.

Bwriad erett gennym yw cyf/wyno
bathodyn unigryw j bawb sy'n
vmeelodi a'r Urdd yn ysrod y
flwyddyn nesaf. Cyfuniad o't
bathodyn gwrelddlo/ e'r presennol
ydyw gyda '75' wedt ei osod yn ei
ganol. Edryeh ymlaen ywern bwrlad
ond nid ydym am anghofio ein
haelodau gwreiddlol ychwaith, a
dyna fwrlad y I/ythyr yma.

Os oes unrhyw un o'ch darllenwyr
wedl bod yn aelod o'r Urdd yn ystod
y flwyddyn gyntaf honno yna fe
hoffai'r Urdd wybod er mwyn i ni allu
cyf/wyno bathodyn unigryw y dathlu
Iddynt. Felly, tybed fuasal aelodau
cyntaf yr Urdd yn cysylltu a ml eyn
dlwedd yr hydre! fel y gallwn drefnu
achlysur I gyflwyno y bathodyn
Iddynt yn lIeol neu yn genedlaetho/.

Edrychaf ym/aen i gael gair ac i'w
eyfarfod.

GOLYGYOO C'_'WARAEON
Richard ll. Jones, 5 Y Dd61. Bethel.
(01248) 670115
OYOOIAOUR Y MIS
Mrs Margaret Cvnf Griffith, Cynfi,
Deiniolen (870394)
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed.
Llanrug (677263)
OATBlYGU llUNIAU
Bryn Jones, Elidlr, Alit Dewi,
Bangor (01248) 353337 neu
871925
TREFNYOO HYSBYSEBION
John Roberts, Bedw Gwynion.
Llanrug (675605)
TREFNYOO BWNOElU
Ann Gibbins, Lodj Plas Tirion,
Pontrug (673696)
TREFNYOO ARIANNOl
Goronwy Hughes, Eithinog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYOO GWERTHIANT POST
Mrs Olwen Llywelyn, Pant Afon
Bach, Llanrug (650200)
TREFNYOO PlYGU
Shioned Griffith (650570)

GOHEBWYR PENTREFI
Oyma', bobl i gysy"tu A nhw

yn eich ardaloedd.
BETHEL: Geraint Elis, Cilgeran
(01248 670726)
BRYNREFAIl: Mrs lowri Prys
Roberts-Wilhams, Godre'r Coed
(870580)
CAEATHRO: Clive James, Hafan,
Bryn Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan a Sioned Larsen,
Sodafon, Ceunant (650799)
CWM-Y-GLO: Mrs Iris Rowlands,
Glanrafon (872275)
OEINIOlEN: W. O. Williams.
6 Rhydfadog, Deinjolen (871259)
OINORWIG: Glyn Tomos; Pen y
Bwlch, Dinorwig (870576)
llANBERJS: Gwyneth ac Eifion
Roberts, Becws Eryri (870491)
llANRUG: Eryl Roberts, 3 Bryn
Moelyn (675384)
NANT PERIS: Elwyn Searell Jones,
Dwyfof (870440)
PENlSARWAUN: Mrs Ann Evans.
Sycharth (872407)
TAN-Y-COEO: Miss Anwen Parry,
Ael-y-Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts,
Pantafon, Waunfawr ·(650570)

Dathlu
Pen-blwydd
yr Urdd

yn 75 oed

GOLYGYDDOL
IWAN ROBERTS

LLEIFIOR, LLANRUG
FfOn: (01286) 675649

JOHN PRITCHARD
CILFYNYDD. LLANBERIS
Ffon: (01286) 872390

SWVOOOGION A GOHEBWYR

Cyhoeddwyd gyda chymorth
Cymdelthas GeJfyddyd8u

Gogledd Cymru

ArgflJffwyd gan Wssg Gwynedd
Clbyn, C.efn.rlon

Stryd Fawr
DEINIOLEN
Ffon: 872112

Rhif 225
GORFFENNAF 1996

RHIFYN OYOOIAO Pl YGU BLE? CYSYlLTU A RHIF FFON

MEDI MEDI5 DINORWIG - -
HYDREF MEDI26 PENISARWAUN Mrs Ann Evans 872407

TACHWEDD HYDREF 31 lLANBERIS Mr Gwilym Evans 872034

RHAGFYR TACHWEDD 28 CAEATHRO Mr Clive James 677438

DYDDIAD A LLEOLIAD PLYGU'R ECO
Trefnydd Plygu: Mrs Shioned Griffith, Pantafon, Waunfawr, (01286)650570

-
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vr Amgueddfa \In gyfle perffaith I

g)·11n'l~.}·S pa'll:b o'r CYC},W_'!11cYl1la!
(Bt/'r cwrs 0 Judd nzawr i ba'llJb ac

tllat: WCdlc)'llyddu eln h):der r aliLl dello
a sefyllfaoedd dyddtol - boed yn
blesenls nell'" a1l1hlesenIS. Gobelc/zru.'tl
" b)ldd y c_vhoedd .)'11 rhol eu Jl)'der
.VIl01}1 pall lI./elalll ell1 (.)'Sl_\,sgn! '

yrnwelwyr yn cael y budd rnwyaf
posibl

'Roeddelll 'lI:edt bod \'11 Illeddwl
,.vjlat4;1l1'r cwn C)'nt/un Croeso ers
al11ser Inail}', und fod an1ser u:edt bod
)'11 bn11, , esboruodd Julie \X'llliams,
SW)'ddog H)'I"'Iv)'ddo'rAmgueddfa.
'Roedd) cyfnod neu)'dd hUll 0 fefl:tl

o Dafydd Roberts a Mrs ROSIna Worth

(Richard a Meirwen
Williams)

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

gwasonoeth
Nidoes unrhyw dol am

ddanton archeb i'ch cartret
yn ardal Uanrug

~]
YSTORFA

LLANRUG

SPAR

Derbyruodd gweithwyr Amgueddfa
Lechi Cymru, cangen 0
Amgueddfeydd ac Onelau Cened
laethol Cymru, eu Tystysgrif
Cynllun Croeso yn ddiweddar, wedi
iddynt oil gwblhau'r cwrs C}'l111un
Croeso 0 fewn y safle.

Mae'r Amgueddfa Lechi wedi bod
yn croesawu ymwelwyr ers ugain
mlynedd a mwy, ond gyda
gwerthiant y llynedd iGwmni First
Hydro - mae'r Amgueddfa Lechi
wedi cymryd r61 prif leoliad
Amgueddfeydd ac Oriel au Cymru
yng Ngogledd Cymru.

Un 0 ganlyniadau'r newid bwn
oedd y cwrs Cynllun Croeso.
Teimlwyd fod angen wythnos
hyfforddi ar gyfer y gweithwyr, yn
arbennig y gweithwyr ncwydd oedd
angen dod yn gyfarwydd a'r
diwydiant Ilechi ac i atgoffa'r
gweddill am hanes y diwydiant a
daeareg llechfaen; gwybodaeth
angenrhcidiol wrth ddellO a thoreth
o ymholiadau'r ymwel'W'Yr dros
gyfnod yr ha f.

Bu'r ewrs CynJlun Croeso yn
ffordd v.rych0 adne\.\'Yddu sglliau'r
gweithwyr er mwyn delia a
chwsmenaid, gan sicrhau bod yr

Croeso'r
Amgueddfa

R 1.1.J.

ROBIN
Hyder a ddoist i'n herwau - y mcisrar

Yn 'rncsryn ci ddoruau
Erwau'n ir, yr hyn a'r tau
Yn hadu drwv r nodau

Hyder J dcirhio i Enn - yn gadwyn
Engedr, a'th werin:

Ffvdd mew n bro i hcrio ffin -
Dy roddi )'\1; dy ruddm.

yng Nghapel Engedi
Caernarfon

nos SuI, 30Mehefin
am 8 o'r gloch

CATHERJNE WATKIN
GERAlNT I.I.OYD OWEN

PARTl CYMERAU
MEIBION DWYFOR

WYTH 0 DELYNOruON
MYNEDIAO I RHAGLE.~: £2

Ray Bower 0 Ddinorwig a Malcolm Pins 0 Lanrug. Bu'r ddau yn gyfrifol
am godi £300 1'r Gymdeithas Genedlaethol Osteoporosis drwy drefnu nofio
noddedig ym Mhlas Menai. Roedd hyn yn rhan 0 gyfres 0 ddigwyddiadau

iddathlu deng mlynedd 0 fodolaeth
y gymderthas sy'n brwydro yn crbyn
clefyd esgyrn brau.

Codi Arian

Cafwyd cyfle mewn parti yng
Ngwesty'r Fictoria, Llanberis, yn
ddiweddar i ddiolch i Robin am
ei waith. Cafwyd gair gan nifer
o aelodau a ffrindiau'r cor.
Cyflwynwyd darlun 0 Bont
Llanrwst iddo ar ran y cor,
ynghyd ag englynion 0 waith
Richard Lloyd Jones wedi eu
ffrarnio.

Roedd Robin wrth y llyw am
v tro olaf nos Sadwrn diwethaf-
rnewn cyngerdd a gynhahwyd yn
Ncuadd Pritchard Jones,
Bangor, er budd Cyngor yr
Henoed y mae Robin yn
weithiwr diwyd iddo.

Diolchwn iddo fel ardal am ei
weledigaeth ac am yr her a
osododd i'r sawl fydd yn ci
ddilyn.

Y mae arweinydd un 0 gorau
prysuraf yr ardal wedi
penderfynu ymddeol. Robin
Jones oedd sefydlydd Cantorion
Elidir, a bellach y mae wedi torri
cysylltiad a'r cor hwyliog hwn.
Bu Robin yn ymwneud a'r byd
cerdd ers blynyddoedd, a hynny
mcwn saw) ardal ers ei ddyddiau
cynnar yn Llanrwst. Mae'n
credu'n gryf bod elfcn
gymdeithasol ym rnywyd cor ac
y dylai gyfrannu at fywyd ardal.
Bydd hir gofio'r cydweithio a
gafwyd rhwng y Cantorion a
Chor Plant Ysgol Gynradd
Bethel. Ac mae'n siwr y bydd
yntau'n eofio arnl stori am ei
brofiadau fel 'dyn ~'got wen' yn
arwain y cor. Un uchafbwynt
oedd yr ymweliad a Tralce a
chymryd rhan yn y cyngerdd
Celtaidd answyddogol. Cofir
hefyd am y perfformiadau 0 '0
Gaethiwed iRyddid'. A phwy o'r
gynulleidfa 0 fil yng Nghapel
Engedi Caernarfon, a ll
anghofio'r canu cynulleidfaol yn
ystod y perfformiad o'r
'Croeshoeliad '?

Ymddeoliad ArweinyddTren 0 Gaernarfon i Lanberis
Yn ddiweddar cyhoeddwyd llyfr
arall 0 waith Bill Rear (gynt o'r
Waunfawr) o'r wasg. Y tro hwn
llyfr swmpus am y rheilffordd 0
Gaernarfon i Lanberis ae
Afonwen a geir. Yn y llyfr, a
gyhoeddir gan gwmni Foxlines,
ceir nifer dda 0 luniau hynod 0

orsafoedd Caernarfon, Pontrug,
Pontrhythallt, Cwm-y-glo ae,
wrth gwrs, Uanberis. Ceir saw]
golygfa ar y daith o'r dref, er
enghraitt gwastadedd y tir ger
Llwyncoed wedi gadael gorsaf
Cwm-y-glo; a'r twnnel cyn
adeiladu'r ffordd newydd.

Yn ychwanegol ceir manylion
am y gorsafoedd a hynny yn arnl
yn cynnwys gwybodaeth ddifyr
nad oedd, 0 bosib, yn wybyddus
i bawb ar y pryd. Does dim
amheuaeth fod Bill Rear wedi

gwneud gwaith ymchwil manwl
iawn ac rnae'r lluniau - ymhcll
tros gant ohonynt - yn
eithriadol 0 glir a difyr.

Mae rhan o'r Ilyfr wedi
canolbwyntio ar y lein a redai 0
Gaernarfon i'r Afonwen a
chynhwysir lluniau am wahanol
orsafodd y lein honno a fyddai 0
ddiddordeb i drigolion Dyffryn
Nantlle a rhannau 0 Eifionydd.

Yn naturiol mae cynnwys y
llyfr sy'n dwyn y teitl Caemarfon
and the Lines from Afomoen and
Llanberis, ac yn costio £9.95, yn
dwyn atgofion melys iawn i'r rhai
ohonom sydd yn cofio'r tren yn
tramwyo'r ardal 0 Gaernarfon i
Lanberis. Heb os rnae'n ddogfen
hanesyddol 0 orffennol ardal
Eco'r Wyddfa.



BYSIAU ARF
LLANRUG
(Eric Morris)

Ffon: (01286) 675175 a 677858

AM DEITHIAU CYFFORDDUS, DIOGEl
A RHAD YM MHYDAIN A THRAMOR ...
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a'r newydd. Bu rhai yn trin
cryman, medi a phladur, ac
eistedd ar sedd cornbein; yn
aredig gyda'r wedd a'r aradr
chwe cwys ddiweddaraf; yn trin
y corddwr a'r cyfrifadur; ac yn
cofio'r cant a mil 0 orchwylion
arnrywiol, pob un yn grefft, ar y
fferm gymysg hunan-gynhaliol.
Mae'r ehangder profiad hwn yn
rhywbeth y bydd cenedlaethau'r
dyfodol yn rhyfeddu ato, a'r
atgofion a'r wybodaeth yn
drysorau hanesyddol sydd yn
werth eu diogelu, oherwydd
maent yn rhan o'n treftadaeth.

Byddai golygydd y cylchgrawn
wrth ei fodd yn derbyn
defnyddiau oddi wrth
ddarllenwyr yr Bco. Mae'n
rhyfeddol fel mae slori gan un yn
codi ymateb gan rywun arall.

Ymddangosa'r cylchgrawn
ddwywaith y flwyddyn -
Galanmai a Chalangaeaf - ar
ddyddiau'r hen ffeiriau
pentymor gynt, ac yn costio £ 1
Y rhifyn - sydd yn andros 0
fargen am gylchgrawn 48
tudalen.

Fe'i cewch o'ch siop lyfrau
leol, neu unrhyw siop sy'n
cymryd archebion; neu drwy'r
post oddi wnh y golygydd, Twm
Elias, Plas Tan y Bwlch,
Maent\vrog, Gwynedd LL41
3YU.

N
12 MLYNEDD
o BROFIAD YN Y MAES

*Conserfateris

GWYN JONES
FFENESTRI ERYRI
GARTH ISAF, LLANRUG

(01286) 650764
* Ffenestri * Drysau * Drysau Patio

*Porches * 8yrddau Ffasia
* Cladio •

Mac'n ddiddorol darllcn hen
destunau eisteddfod i sylwi fel
mae pethau wedi newid dros )1
blynyddoedd.

Un or testunau eisteddfod
mwya diddorol sy gen i yn 1)1
nghasgliad yw testu n au
Eisteddfod _" Gadair Ddt' J 917)
pan enillodd Hcdd Wyn }'
Gadair.

Cynigiwyd y Gadair am Awdl
heb fod dros 500 0 linellau ar y
testun Yr Arwr. Roedd na wobr
ariannol 0 £10. Roedd na amod
arbennig )'Q Adran Lien, sef -
Atehr £5 0 'I' wobr )lllg

nghystadleuaeth y Gadair ar Goron
011ibvdd v budduguir Vl1 brese111701- - .
pall draddodir )1 feirniadaeth,
oddieithr )' profir 1 fodlol1rwydd y
pu~\1llgor fod ei absel'loldeb yll
a1Iocheladw.v. Eironig onide, - 0
gofio hanes Steddfod y' Gadair
Ddu. Diddorol syl\\'i nad oedd
bardd v Goron, sef Wil fja11,•
chwaith ddim )'11 bresennol i gael
ei goroni am ryw rcswm. Ys gwn
i a ataliwyd £5 0 wobr Wil Ifan?
o son am Wil Ifan, pan oedd

o yn Archdderwydd yn
Eisteddfod Genedlaethol
Doigellau 1949, bu bron iawn
iddo gael yr un anrhydedd a
gafodd John Gwilym }' llynedd
- sef coroni ei fab ei hun. Elwyn
Evans (mab Wil Ifan) oedd yr ail
am )' Goron yn Nolgellau pan
cnill\\'Yd hi gan John Eilian.

Eisteddfod a dau gyngerdd
£1.1.0. Tocyn undydd - sedd
gadw i'r Eisteddfod yn unig -
pum swllt. Gcllid cael tocyn
trydydd dosbarth am stollt.

Y pris am fynediad i'r
Gymanfa ar y dydd Gwener
oedd chwe cheiniog, ond os
dymunech gael y fraint 0 eistedd
ar y llwyfan yn y Gyrnanfa, fe
gostiai hanner coron i chi.

Ydi mae pethau wedi newid -
ym myd prisiau, hysbysebion a'r
byd cystadleuol.

Roedd pymtheg wedi cystadlu
am y Gadair yn )91 7 - eleni yrn
Mro Dinefwr - dim ond
chwech, ond mi fydd y bardd
buddugol yn bresennol yno,
siawns, os ceir teilyngdod.

Glywsoch chi am y fferrnwr
hwnnw 0 Sir Benfro adeg y rhyfel
a orfodwyd, gan y War Ag, i
aredig un o'i gaeau pori gorau i
hau yd. Rai misoedd yn
ddiweddarach gofynnwyd iddo
gan y swyddog heddlu oedd wedi
ei orchymyn i wneud y gwaith,
sut grop oedd 0 wedi'i gael. Yr
ateb oedd: 'Mae o'n rhywbeth
tebyg lawn i ti - yn goese igyd
a drawl 0 ddym yn ei ben e!'

Mae straeon o'r math, ynghyd
ag argofion, hen luniau,
penillion, troeon trwstan, a
dywediadau ffraeth a digri, bob
amser vn werth eu cofnodi a'u•
cyflwyno i gynuileidfa ehangach
gael mwynhad a difyrrwch
ohonynt.

Dyma bwrpas y cylchgrawn
Fjerl1l a Thyddyn, sy'n cofnodi
h)'nt a helynt y byd arnaethyddol
yng Nghymru y ganrif hon, yn
bennaf ar flurf pethau sy'n da!
Y'ng nghof pobl heddjw. Dyna
ichi gyfnod pan welwyd
ne\N;diadau aruthrol ar ffermydd.
G\\'el\\.'Yd disodli'r ceffyl gan y
tractor; daeth peiriant yn lie bon
braich; gyda dyfodiad y CAP
g\\.'el\\.'Ydprysuro ar ddiwedd ar
ffermydd bychain a llwyr
ddl\Vedd ar ffermio cymysg.

Golyga hyn fod gan yr
amaethwyr hynaf yn ein plith
brofiad eang iawn 0 dechnegau
amaethyddol os ystyrier yr hen

Hanner tudalen hefyd 0
hysbys i Basic Slag a Manures -
'Scoune' the cheapest A ntipest
Manure or, the Markel'.
Med d yhwch 0 ddifri
hysbysebu 'manure' yn Rhaglen
y Steddfod.

Ond mae yma hefyd dudalen
lawn 0 hysbys i'r Brython -
papur wythnosol a gyhoeddwyd
bob dydd Iau a'i bris yn un
geiniog. Llew Tegid yn dweud
yn yr hysbyseb - 'Byddai yn well
gennyf golli fy nghinio na cholli'r
By)llI10I', mae ez gerydd y11 ddi
uienuiyn, ei ganmoliaeth )111

ddnceniauh, a', emoad a'i blaid )~W
Cenedl y C)"11ry '.

Diddorol yw sylw ar brisiau
mvnediad i'r Eisteddfod. Tocyn-tyrnor - sef dau ddiwmod 0

Fferrn a Thyddyn

Awn yn 61 iSteddfod )1 Gadair
Ddu. Fe'i cynhaliwyd ar Fedi
Sed, 6ed a'r 7fed 1917 - dau
ddiwrnod 0 gystadlu, - dau
gyngerdd yn yr hwyr, ac fe
neilltuwyd y diwrnod olaf yn
gyfangwbwl i gynnal dwy
Gymanfa Ganu.

Ond hyn sy'n ddiddorol.
Pe ta ir Eisteddfod wedi ei
chynnal yr wythnos gyntaf yn
Awst, fel "y' mae yn awr, mae'n
bur debyg y byddai Hedd W}'n
wedi cael ei gadeirio. Fe 'i
lladdwyd 0 ar y diuirnod ola 0

Orffennaf, ac 0 gofio mai Lloyd
George oedd y Prif Weinidog ar
ypryd, ac ~ ei ddiddordebyn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_
yr Eisteddfod, rnae'n eitha posib
y byddai'r awdurdodau wedi
trefnu i Hedd Wyn gael dod i'r
Eisteddfod.

Mac 'Rhaglen y Dydd ' yr
Eisteddfod gen i hefyd ac mae 'n
hynod 0 ddiddorol. Ei phris ocdd
6 cheiniog (7c drwy'r post), ac
mae'n cynnwys 170 0 dudalenau
yn llawn 0 hysbysebion Saesncg.
Mae na chydig 0 hysbysebion yn
Gymraeg. Un fel hwn i 'Mellin ':
Food' ac 0 dana 'Buiyd Llefrith
Ffres', a rhyw Mrs M. J. Wakins,
26 Hampton Rd, Bristol yn
canmol - 'Nid oedd hi maban
ond 3~pwys pall anuiyd ef, ac II;

umai and ychydig gynnydd.
Cynghorodd cyfeilles fi i roddi prauf
ar "Mellin's Food", a gumaeth
gynnydd ar unuiaith; Y mae
J.Vlelli,l'SFood 0 'igy"l)'Sgl~ a Ilacc),
ffres, )' pelh agosaf s),'n bod i
_vrJzborlh naluriol. Dyrla pal'll \'1'

argylllhellir Mellill's Food gal'l
feddygo~1 a l1yrsus Yl11}zob 111arl.
Anfonwch anI sampl- rhad ac a111
ddinl. '
Fedrwch chi feddwl am hysb)7S
o'r fath yn rhaglcn ein prifuryl
eleni; Digon 0 waith.

Dyma un arall 0 gofio ei bod
yn adeg rhyfel - 'Brand's Meat
Lozenges (pure beef) - ulill
~10l.iris/1arzd StlSlairl your soldier
fn"elld al che fronc - In lin bo_,,<es
1/-, 1/6 arId 2/9d. Fyddai'r (pure
beef) )'n hysbys doeth heddiw
dybed?

**

Rydwi newydd orfTen beirniadu
yn agos i dri chant 0
gyfansoddiadau a ddaeth i law yn
Eisteddfod Dyffryn Nantlle -
213 yn adran y plant ac 84 yn yr
adran agorcd. Fe sefydlwyd yr
Eisteddfod hon yn 1994 i
wireddu brcuddwyd y diweddar
Hywel Jones, a da gweld ei bod
yn llwyddiant ysgubol. Mae na
wobrau hael yn cael eu cynnig
yma ee C()rOII yr Ifanc - am
gerdd neu ddam 0 ryddiaeth, -
cynigir coron a £50. Cynigir
£100 a chadair yr Eisteddfod am
gerdd gaeth neu rydd ar y tcstun
Craith neu Creithiau,
Ymgeisiodd 24 am Goron yr
lianc ac 11 eg am y Gadair..



Ffon: (01286) 870253

Mae'r gwesty yn darparu ar gyfer Priodasau,
Part'ion, Dathliadau ae Achlysuron Arbennig

Cyfleusterau Cynhadleddau a Phwyllgorau

Bwydlen Bar a Chinio Dydd Sui

Cwrw Felin Foel

LLANBERIS

Cafodd gwraig 0 Lanberis ei deffro yn gynnar un
bore gan sWny gath: y greadures yn sownd ar
ben corn y tY. Bu ond y dim i'r wraig fIonio'i
gWr yn Y Fall i ofyn iddo anfon hofrennydd i
achub pws!

) I

..

-_- -

DRAENOG

bywyd y glannau. Daethant a
chasgliad rhyfeddol 0 gregyn, cerrig
a gwymon yn 61 i'r ysgol. Carem
ddiolch i Miss Nia Hughes,
rnvtvrwraiq 0 Goleg y Normal, am ei
hymroddiad arbennig i'r plant tra bu
yma ar ei hymarfer dysgu. Dymuwn
y gorau iddi yn y dyfodol.

Bu Miss Emma Jones 0 Ysgol
Brynrefail ar brofiad gwaith gyda Mrs
Orritt yn y gegin fel rhan o'i chwrs
Arlwyaeth.

Llongyfarchiadau i Mrs Diana
Pritchard, Llanberis. ae Arwyn Jones
o Gwm-y-glo ar ennill gwobrau Clwb
yr Ysgol am fis Mai.

Cafodd plant 91. 6 fwynhad mawr
yn gweld 'Ffeirio' - perfformiad gan
Gwmni'r Fran Wen yn Ysgol
Brynrefail.

Bu dau dim o'r pent ref yng
nghystadleuaeth pel-droed Tlws yr
Eco. Oiolch 0 galon i Mr Nigel
Griffith, Llanrug, am hyfforddi'r
bechgyn a'r genethod ar gyfer y
noson.

Llonqvfarchradau t'r plant fu'n
cynrychioli'r ysgol yn y Gala Nofio i

Newyddion o'r Ysgol: Unwaith eto
rydym am longyfarch nain arall.
Daeth Mrs Rhian Jones, yr ofalwraig,
yn nain am y chweched tro.
Dymuniadau da i Medl a Gareth
Jones ar eneciqaeth John Wyn.
Mae'n siwr fod Kerry a Dewi wrth eu
bodd gyda'u brawd bach newvdd.

Llongyfarchiadau hefyd i Delyth ac
Iwan Jones, Trerneitian. Brynrefail,
ar enedigaeth eu mab bach, sef
brawd I Llion Bryn ac Aaron.

Ydr, ar 61 chwe mrs, mae Keith
Williams yn 61 yn yr ysgol. Roedd
pawb yn hynod 0 falch o'i weld ae
fe gafodd groeso brenhinol gyda
charped coch (0 bapur crepl
Mwynhaodd ef a'i rieni gyngerdd
gan y babanod a chacennau siocled
a phaned i ddtlyn. Mae'n brat cael BI.
6 yn gyflawn unwaith eto am yr
ychydig sv'n weddill o'r flwyddyn
ysgol Dymunwn y gorau i Amy,
Carys, Karrah, KIm, Keith a Michael
fydd yn gadael am Ysgol 9rynrefail.
Gobeithio y byddweh yn hapus iawn
yno.

Treuhoddd BI. 3 a 4 ddiwrnod braf
ar y traeth yn Ninas Dinlle yn astudlo

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. FfOn: 677263

5

Ail gynnau'r tan
Mae traddodiad dosbarthiadau a
darlithoedd Mudiad Addysg y
Gweithwyr (WEA) yn parhau yn
gryf mcwn ambell fan ym mro'r
Eco. Y mae'r mudiad yn cynnig
amrywiaeth diddorol 0 bynciau
gan roi cyfle i weithio, trafod a
gwrando. Ond mewn rhai
pentrefi pallodd y traddodiad ac
mae'r mud lad yn a'A'Yddus i ail
g)'nnau'r tan ar yr 'hen
ael\\]'dydd' h)'n, Un pentref dan
j'scyrlaeth yw Bethel. Erbyn
heddl\\' Bethel }""'"un 0 bentrcfi
m'A')'af yr ardal gyda phoblogacth
o wahanol oedrannau a
chefndiroedd. Yn y blynyddoedd
a fu bu'r WEA yn gryf yno.
Mae'r trefnydd rhanbarthol, Ifor
Baines, yn awyddus i 4ail
gartrefu' yn y pentrcf gyda'r
bwriad, os bydd cefnogaeth, yvv
cynnal sesiwn 10 wythnos (2 awr
yr un) ar 'drin geiriau'. Mae hyn
yn arwain at drafod y
cynganeddion ac, efallai,
ddiweddu gyda'r wefr 0
'sg\\'cnnu eich englyn cyntaf.
Dros y ddwy flynedd ddiwethaf
cynhaliwyd C\\TS cyffelyb }'ng
Nghapel Bethania, Y Fclinheli.
Denwyd criw 0 wahanol
oedrannau a chafwyd amser
hwyliog iawn dan arweiniad Ifor
Baines. N'id oes angcn unrhy'A'
wybodacth flaenorol - daw'r
wefr 0 gyd-ddysgu, cyd-rannu a
chyd-fwynhau. Y b\.\.'nad Y"'"
cynnal y cyfarfodydd yn ystod
misoedd y gaeaf. l\1.ae croeso i
bawb 0 bentrefi cyfagos i ymuno
a'r dosbarth. Os oes yrnateb
ffafriol yna tefnir man cyfarfod a
nosweithiau sy'n gyfleus i'r
mW'J'afrif.-
Os oes genn),'ch ddiddordcb

cysyllt\,vch a Richard Llwyd
Jones, 5 Y Dd61, Bethel (01248)
670115.

Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. FfOn: (01286) 872275

Ysgohon 0 dan 1000 blant. Wythfed
oedd y tim eleni.

Braf oedd cael croesawu Cwmni
Drama llanberis i'r ysgol i gyflwyno
dwy gomedi. Cafwyd noson hwyliog
iawn a phawb wedl mwvnhau'r
cyflwyniadau. Trosglwyddodd y
cwmni holl elw'r noson i Gronta
Keith. Diolch 0 galon i Mr Bert Parry
am drefnu'r noson.

Mae Cymdeithas Rhieni ac
Athrawon yr ysgol wedi trefnu Sloe
Ffasiynnau gyda Orchid Fashions ar
nos tau. Gorffennaf 4, am 7 o'r
gloch. Bydd tocynnau ar werth am
£1.50 gan gynnwys paned a bisgedi.
gyda'r elw yn mynd i gronfa'r ysgol.
Dewch iweld y plant, y rhieni a rhai
o'r staff yn modelu'r dillad!

Diolch I bawb yn y pentref am
gefnogi gweithgareddau'r ysgol yn
ystod y flwyddyn. Rydym yn
gwerthfawrogi hyn yn fawr.
Llongyfarehiadau i Medi a Gareth,
061 Afon, ar enedigaeth mab, brawd
bach i Kerry a Dewi.
Dioleh: Dymuna Carys, Bryn. ddiolch
o galon I bawb am y lIu cardiau a'r
anrhegion a dderbyniodd ar achlysur
ei phen-blwydd yn 21 oed.
Oymuniadau Oa: Dyna a ddymunwn
i blant y pentref sydd yn sefyl!
arholiadau y tvrnor hwn yn yr ysgol
neu'r coleg.

CWM Y GLO

aveil
Roberts

CIGYDD
London House
LLANRUG

Ffon: (01286) 673574
PEN CIGYDD Y FRO
Y r wyn lIeol mwyaf blasus

Selsig cartref
Cigoedd parod i'w bwyta

Archebion ar gyfer y rhewgist
MYNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM Nil

Wythnos ryfedd ocdd hi. Un 0
wyrion Brcnhincs Lloegr yn cwffio
ar 6l gem rygbi yn yr Alban.
Chwaracwr pel-droed Lloegr yn
creu difrod ar yr awyren a'u cludai
adrcf 0 Hong Kong. Aelod
Scncddol arnlwg yn gorfod
ymddiswyddo oherwydd straeon
am odincb. Offeiriad amlwg yn
cyfaddcf iddo ef a'i wraig unwaith
ffraeo hyd at daro.

Rocdd dau beth diddorol ynglyn
a'r digwyddiadau hyn. Y pcth
cyntaf ocdd bod CY'II1ain[yn synnu
bod pobl fe l hyn yn gallu
carnymddwyn 0 gwbl. Fel petai
statws ac enwogrwyd d , neu
gyfoeth a grym )'0 golygu bod pobl
uwchlaw pechu a throscddu.

Yr ail beth a'm trawodd oedd
yrnateb rhai o'r bobl hyn i'w
trafferthion, yn arbennig fell}' y
pel-drocd wyr. 'Collective
responsibility' oedd eu gair mawr.
Ardderchog mcddech chi: pawb yn
rhannu 'r cyfrifoldeb am }'difrod a
wnaed, ac yn derbyn ei ran o'r bai.
Na, dim cweit. Roedd pawb ar fai
, , . ncs bod} bys )'n pwyntio at
rywun yn benodol. A dyna'r naill
ar 6J y llall yn rhedeg at ei dwrnai
i wadu unrhyw ran yn yr helynt.

Chlvwais i mo'r offciriad na'i•
wraig yn dcfnyddio'r yrnadrodd
coli ecciue respan SI bill T,\', 0nd
rhywbeth felly oedd ganddynt
hwythau dan sylw. Rocddent yn
rhannu'r c~'frifoldcb am y
problcmau a ga\\'sant ar un c}fnod.
Ond y S"vahaniacth rhyngddynt a'r
peJ-droedow-yr ocdd eu bod h\\·y ill
dau yn c}faddef eu bod ar fai,
Roeddent vn cvdnabod eu

- -methiannau.
l\1ae angen n1\\I)' na chyfoeth ac

enwognvydd i 1)'\\' b}'\-\')'d da. Mae
angen gras Du\v ar gyfcr hynn~T.Ac
mae an10n1 angen y gras hwnnw
o'r ne\\rydd bob d}-·dd.

Does neb ohonom }'n berffalth.
Mac'r Cristion yn fwy ym\.\.'Ybodol
o h}nny na neb. Ond mac'n
gw)'bod hef1'd el fod yn credu yn
v Du\v sv'n adnabod hoI I. -
wendldau ac anghenion ei blant.
Un 0 frcintiau m\.\)·af y erisuon
)'\\' g\\.'Ybod }- gall gy'dnabod CI
feiau i'vv Dad Nefol, A gwneud
hynny gan gredu bod y Tad yn
maddau pob bai i'r edifciriol

JOH~PRlTCHARl)

'Uo funud fach ... '
CAMBYHAFIO



YMDDIHEURIO
AC HEL ESGUSODION

ffodus 0 gael dysgu marhernateg
drwy gyfrwng y Gyrnraeg er nad
dyna'r arferiad yn y 40au,

Yr athrawon rnathernateg yn
Ysgol Brynrefail, a ddilynodd y
gwaith da yn yr ysgol gynradd, oedd
Mr Blcddyn Hughes, Nant Pens; ~tr
A. McCullum; vr annwvl Mr \X',•
Vaughan jones, a blwyddyn 0 w-auh
caled yng ngofal Mr David Jones.
Rwy'n siwr bod canlyniadau lefel-O
mathemateg Ysgo l Brynrefa il
yrnhlith y gorau drwy'r wlad gyda'r
athrawon hvn. 1 nst )'\V meddwl rnai
fy athrawcs gyntaf, Jennie Williams,
a'r olaf, Dav id [ones, yw'r unig ddau
sv'n fvw erbvn hvn.., - .....

Er fod ffardding, grot, fflonn a
choron wedi peidio bod vn fv. .
nyddiau ysgol i, rocddcm yn gwneud
symiau yn cvnnwys y rharn. Grot
ocdd cinlo ysgol a grot oedd tIer y
b\\'s 0 Gaemarfon I Lanrug. Roedd
talT ceinlog \\'cn, tair cClnlog goch,
sofren aur ac arian g\\)"nlon )11 clriau
a ddcfn)'ddlem. Erbyn hyn 'thrce-p'
a '[\\'cnt)'-p' a gIY\\·lr. Coll\\'yd yr
clrfa 110im'\\' am 'fags' yn nhrcf
Caernarfon ar 61 Jec;imaleiddlQ
Roedd ruv.c, hl)g a ~ei ar lafar hyd
bynny. Tybed a oedd y goir 'set' yma
ers dyddiau'r Rhufeiniaid) gan mai
'~ei'yw'r galr Etdalaidd am ch\vech?
Cafodd ei arfer am ganrifocdd ond
bellach \\'edl m)I1d angof Dcfnyddlf
y gair C ..macg 'dlmai' 0 h)'d yn yr
Cn()1 Daleithlau am eu dam arian
'dime', diolch ,'r \mfud\\"\T 0 Gnnru

• • •
a ymgaruefodd )'t10 •

\Vrth fynd adref 0 \,sgo) Tan-y
eoed arferai en\\" ()honom f~yndci.rn.1·
Stablau \\'eilhlJU i rOI cClntog ar
gledrau leln y ch\\'arel. ..\r 61 j'r tfcn
fynd heiblo disgleirini'r geiniog fel
sofren aur. ,\tae 'n SJ\\ r fad Hazel a
Haydn u\\"i:s; DIlyc;, Len a Lesj
Dennis a Phyllis, Gars; 101m,G\':en,
Eric ac Emlyn Baylis; a Chatenne,
Stablau, \'n c<1fio h\'n vn da.• '1"

Er nad ot!S genn) n1 arian Cymreig
mae gennym dorem 0 ddy\vediadau
a chaneuon g\\ erth eu cad\\'.
Gobeithio na choll\\'n yr clrfa yma.
D)'rna rai ohonynt: Hell feic
pClllffarddillJ: D' IIlzald, &blll goe}zar
ben." r}linlO!!, -' II ,1{O/)'lllal11aid }zeb un
ge'tllog~' ~\'Ii ~t'llnlllS gallt c) s.\'I/lau Do,
fif 0 chu'echelJl1ogau I.\:fed ettro.' a
gU,,'lll at G'l1:C1/ A', eholli ar betl _\'
slzonlal~'Hu.:v a gtlWSI.lU[ bob lin geil1ing
(dal11eg Y {r/'1l11I.ln); Petl pUtll a
c.)lflffoll dd',1l1.l1; Dlltl dllnai goch _\'
deO'l1i G_"blldd a i':"1I1.l ~elll1og .\'Il swill;
.\'1 U:lleld b_vth r(lt .\'11 ,hzvec}zt.~nlo!!;
Dl'l.l..'edd )' gall _\'1v'r geilliog,

M\\1'nhev,"ch eich g\\'Yliau hafa'r
pl:ndroni dlfyr gyda'r arlan tramor.
j'vlcddyli\vch anl f\\l 0 ddy\vediadau
a chaneuon yn ym\vnt!ud ag arian
lra 'n lorheulo, H\\)'rach y medl"\<\'n
gael casgliad dlddorol

Ar 01 g\\'ledda ar ga\\'1 blasus yn yr
a\")'r agored yn Luxembourg
dlddorol oedd sylwi fod y bcchgyn
leualnc a \\.'elnai amom yn gallu lrin
arian sa\\'1 g\'.;lad g)'fagos heb
draffcrth 0 g\\ bl. Gresyn yo \Vlr na
fyddai nc\vid i'r arian 'Euro' mae
lIa\\'er gennym i'w golli. Colli 'r h\\'Y1
\\,rth v.'clthio pcthau allan pan ar t!ln
g\\'yliau, colli geirfa a cholli allan yn
ariannol.

DIg\\'yddodd h}'Il}'I1 197 I Cotiaf
tad 1bump 0 blanc }'I1 d\\'eud fad tnp
\'sgol SuI I'r Rhyl \\'cdl costio
fforti\vn iddo ar 01 v nc\,,:id 0 dan•

vr hen drefn rhoddodd ddau S\\'lll vr- .
un i'r plant Ca\vsant 24 ceiniog neu
48 dimai yr un i geisio ennlll arlan
ar} pelriannau bingo bach - yn
y ,\ianne Lake. Yn 1971, deg
CC'IOIOga ga\\'sant am ddeus\\,lIt, a
deg uo ar y pcirianc, Buan jav.n \'•
dtflannodd y pres I grombll y
peiriannau a phocedi'r perchnoglon

Dywed rhai ei bod yn Uawer ha\vs
g\vneud symiau yn yr ysgol erbyn
byn, ond de£nyddio cyfrifiannell wna
lla"ver 0 blant y dyddiau hyn, Cofiaf
yn dda fel rocdd athrawon ysgol
Tan-)'-coed yn ein hclpu i ddysgu'r
g\vahanol dablau - 'deuddeg
cClnlog mev.:n swill, cant dau ddeg
celnlog me\vn chweugain; dau gant
ped\\'ar deg ceiniog mewn punt;
wyrh hanner coron me\\'n punt,' uc
yn y blaen.

Cof dn am fy athra\\'es g)'ntaf,
Miss JennIe WIlliams, Dmon.vig, bob
amscr yn g\\.'isgo dill ad Ili\\'gar a 'j
g\"al1t du mor daclus. Rhoddodd
ddechrcuad gv.1'ch i blanc Tan-y
coed a ma""T )'''' t) niolch Iddl. Pan
symudodd iDdeiniolen dacrh ,'\;\lSC;

Annie J\I1.ay Williams, Brynrefail, yn
athrawcs ar y babanod; a ninnau 'n
symud al CassIe Jones (Owen),
Llanberis, a Mr Emyr Thomas,
Perusaf\.\'aun, \" prlfathro. Buom )'n

Bwnedir cyhoeddi cylchlythyr -
Llygad y F/).'I"Zt201Z - ddwywaith
)' flwyddyn. 1 unrhyw un sydd a
diddordeb i ymuno cysylltwch
a'r ysgrifennydd yn Argcl -l Pare
Hendy, Yr Wyddgrug, Sir y
Fflint,

DIWEDO Y GAN YW'R GEINIOG
Gadawaf 1 Margaret Roberts,
Cacrnarfon, gau pen y rnwdwl
am yr haf, gyda'i hatgofion am
gyfnod sydd yn ddieithr iawn i
lawer 0 blant a phobl ifainc
heddiw, ond heb fod mor bell vn_

61 i'r mwyafrif 0 ddarlIenwyr yr
Eco, sef cyfnod 'yr hen bres'.
Dyrna sydd ganddi i'w ddweud
am eirfa sy'n debygol 0 ddiflannu
o'n hiaith 0 fcwn un neu ddwy
genhcdIacth:

)' p\\~'sau j'\\' chario l)'r hers i'r
bedd, Ond fu dim antIa\\'d arall,
a chladd\\l'd \' ddi\\'eddar \\ raig
)'n barchus. Yn ddl\\'eddara(.h )'n
y pnawn bu'n rhald 1'r sacl
ailymv.'eld a thv'r ddi\\eddar. ~

\\'raig - y tro h\\'n i aill)sod )'
ffenest yn 01 )'n y \\'al'

BRODYR CWM- Y-GLO
l\t\ae Mr Ue,v Hughes, H)f1')'dle,
Cwm-)'-gIo, yn amau ai Llun 0
frodyr Cwm-y-gl0 a anfon\-\'Yd 1'r
Bco gan Guto Roberts, ond
mac'n sicr fod 0 leiafun 0 hOgta'r
Cwrn yn }' llun, sef ei fra\\'d Tom
(tI)'dydd o'r dde), Cred ,\ir
Hughes mai llun dosbarth \X'EA
ar ym\.\·eliad a Cholcg Harlech
ydyw, a hynny yn nyddiau
cynnar y mudiad pan oedd Silyn
yn athro-drcfnydd. GaIlai'r
dynion yn y llun fod 0 bentrcfi
cralll y fro neu 0 ardaloedd megis
Dyffryn Ogwen neu Ddyffryn
~antlIc. Oes unrhy'\\' un all
gadamhau h}nI1)'?

CYMDEITHAS FFYNHONNAU
CYMRU

Sefyd1\vyd y gymdelthas newydd
hon ym i\1hlas Tan y B\vlch ar
15 !v1ehefin. Y swyddoglon fydd
De\\'i Le\\,is, Clydach
(cadeif)'dd), Ion\,erth Hughcs,
Llanel\\:1' Cis-gadeirydd) Eirlys
Gruffydd 6'sgr;f<::nnydd), a'j g\Vr}
Ken Griffith (rrysorydd). l\1a<::'n
boslbl ymaelodi am £3 y
fl\V}'ddyn (teulu £5; myfynvyr,
henoed a'r di-\vaith £2),

ani na allaifynd i meum 1 unrhyu:
11110 'r seti!' JOM Edwards gafodd
)' gwaith 0 lunio arch iddi, ond
ar 61 mesur a gwneud ~'r arch,
doedd dim posib ei chael imewn
i d5''r ymadawedig. Bu 'n rhaid
tvnnu'r arch oddi wrth ei gilydd
a 'i hail-osod yn y [S' 'I' broblem
nesaf oedd sut 1 gael yr arch (a'r
corff) allan o'r tY ar ddiwrnod yr
angladd. Penderfynwyd cael y
cynorthwywyr arfcrol adref o'r
chwarel yn gynt nag arfer, a 'u
cael ir tv cvn arnscr \'_ - -
cynhebrwng a thynnu ffcnestr
gyfan o'r wall Daeth yr arch allan
trw) wagle'r ffencst yn yth i'r
hers wrth }'wal. Roedd yn haws
cacl yr hers i'w saflc gan mai
caseg Rho')ddu ocdd )'n ei
th)·nnu. Er h}'nn}') roedd pf}'der
gan\ ~n }: f)'n\'\'cn t, ohen\)'dd
l)fnid fod yr )'mada\\'cdig mor
dn\'m fel na h'ddai'r arch \"n dal. _

Raj misoedd yn 61 ccfais gais o'r
Waunfawr ynglyn a thy ar yr alit
o'r Groeslon i Gcfn Du a elwid
ar lafar yn "Ty Daniel'. Daeth
rhywfaint 0 wybodaeth i law gan
GI\'n Owen. Mac'n tvbio mai• •

Pen-y-ffridd ocdd enw cywir y rY)
ac mal yno ~. magwyd reulu
mawr ar ddechrau'r ganrif hon.
Mae'n cnwi rhai o'r hen dculu,
sef Owen Thomas, Dinas,
Waunfawr; Tom, brawd iddo a
adeth i'r Fall, Mon i fyw, ond a
fu 'n gwcithio yn Chwarcl
Dinorwig, ac yn teithio yno ar
foto-beic, gan aro yn 'y' Barics yn
ystod )'r wythnos. Robin Thomas
oedd brawd arall, a aeth i fyw i
St. Helens. Lladdwyd un arall o'r
brodyr )'n ~'Rhyfel Byd Cyntaf.
lY1aeGlyn Owen yn cofio Owen
·l~hornas yn adr()dd fel \' bvddent- . .
}'n torri ma\vn yn }' Waen Rant
ac )'n ei gario adref I Ben-)-'-tIridd
, . "

1 \\. rOl ar y tan.
~cpcLI 0 Ben-y-ffridd roedd

cwpwl o'r enw Guto a Marl
Jones yn byw yn y TSt Pella.
Gelwid y wraig yn Man Joncs
Cefn gan mai o'r Cefn,
Bontnc\\'Vdd \'r hanai. Roedd hi• •
bob amscr \'n cerdded \'n CI. .
ch\,\'man ac yn 01 }'r hanes rocdd
\.\'edi ~\'Yro fell)' ohern.,}'dd iddl
fod yn g\\'eithlo'n cario pv.')'sau
gyda iau pan yn ifanc.

HEN GYNHEBRYNGAU
Elv.'}ln Jones, Dunstable (ID'nt 0
Lanrug) ~\"n )'ch\\'anegu at ein
g\v}'bodacth ynglyn a hen
arrerion claddu a throeon [I"v.'stan
yn y gorffennol, Mae'n cofio mai
John Edwards, Fron Chwith,
Llanrug, fyddai'r saer eirch, ond
byddid yn benthyca cbcart1J"s' ar
gyfer ambell ID'nhebrn'ng, sef ei
frawd O\\'en Ed\\'ards, Rhos
Ddu, a phcrthnasau craill ideulu
Rhos Ddu, sef William Jones
(Parc Isaf yn ddi\.veddarach) a
Thomas Jones (tad Elwyn
Jones). Er mai chwarelwyr oedd
y rhain byddent yn colli stem o'r
chv.-'arcll helpu'r yn1gymenvr ar
ddi\\'rnod angladd.

Adroddai William Jon~s ~'r
hanes am un cynhebrn'ng go
angh}/ffedin }'n Uanrug. Roedd
gwr31d anarferol 0 fa'vvrCcoes fiw
dweud Itev."!) V....Cdl mn~' -
'Roedd l,i'll g)11I'lairlt rou)l'ld ~i
charlol ag oedd Ili 0 llcllder, ac wedi
cael elsredd Ille'll.ll1cadair arbelillig
.Vllg iVgllapel Llallrug /D·dol ei Izoes
6

Yng Nhyfarfod Blynyddol yr Eco y sylweddolais fod
deunydd y mis hwn i fod yng Ngwasg Gwynedd ers
tridiau, ac y byddai'n ras wyllt arna'i yn ceisio cael rhyw
fath 0 drefn ar y golofn ymis hwn. Dyna'r ymddiheuziad
- a'r esgus. Ond 0 leiaf, roeddwn i yn y Cyfarfod
Blynyddol: y rhai sydd a chlustiau iwrando ... neu yn
yr achos hwn, y rhai sydd a llygaid i ddarUen . . .!-TY DANIEL

•.--

•..
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Molchi, cribo a chlipio
cwn a chathod
o bob math

gan arbenigwyr

Bwyd ac anghenion
Anifeiliaid anwes bychan

Pysgod dwr oer
Offer pysgota

GARTH MAELOG
PET CENTRE AND GROOMING SALON

AY son.
Ccfais Iwyn rhosyn heb fod yn

annhebyg i rosynau gwyllt ac
rnae'n llawn arogl hyfryd. Ei
fantais fawr yw nad yw'n cael ci
dare gan un 0 clynion mwya
unrhyv ...· arddwr -y srnoryn duo
Mac'n \~..erth ei dyfu er nad yw'n
un or rhosynau mwyaf
aristocrataidd.

H\V)'I ar y garddio a chofiwch
wylio'r rhaglen 'CI\\'b Garddio'
ar S4C.

garddwr proffesiynol ni lwyddais
i gael tamaid. Mae'n bosib mai
rhy fusneslyd ydw i, yn rhuthro
iweld os yw'r tamaid wedi magu
gwraidd. Mae'r tri-Ilito-ar-ddeg
yn hawdd i'w drin, dim ond ichi
gofio ci dorri ar yr arnser iawn
tua rms Mcdi. Bydd llawer yn
gofyn 1 mi am damaid o'r un
glas, ond mae'r lliw yn
dibynnu'n hollol ar y pridd yn 61

Pwt bach 0 ardd sydd gcn i ar
hyn 0 bryd. Mae'r hen ardd
lysiau yn gae erbyn hyn ond mae
ambcll go eden gv. sberis a
chyraints dUODyn dal yno, a chaf
rywfaint 0 ffrwythau 0 dro i dro.

Oni bai bod hogia Antur
Waunfawr yn torri'r glaswcllt
byddai 'n rhaid i mi brynu
buwch, ceffyl neu ddafad neu
ddwy I'w bon

Ond mae gen i lwyni blodau
hardd lawn. Ac er bod y leiloc
gwyn a phiws a'i arogl
bendigedig bron a darfod crbyn
hyn, rwy'n ceisio cael llwyni
blodau i roi Iliw i'r ardd drwv'r•
haf. Mae coed en fach o'r enw
carefiloris wrth y cy. Ar wahan i'r
tri-llno-ar-ddeg hon fydd yr olaf i
flo dcu o cyn daw'r barrug
ddiwedd yr hydref. Mae llawer
wedi gofyn am damaid ohorn ac
er imi ddilyn cyfarwyddyd llawer

Yn 61 i'r Ardd
gan Wralg Ty

ffrindiau a chymdogion am y lIu
cardiau, arian a'r galwad au ff6n a
dderbvmodd i'w lIongyfareh ar ei
IIwyddiant yn Eisteddfod Bro Maelor.
Diolch yn fawr i bawb.

cael ei noddi gan Glwb Rotari
Caernarfon yn ddrweddar Da lawn
ehdi Jennie a phob Iwe iti I'r dyfodol
Diolch: Dymuna Jennie Lyn, Cartref,
Rhes Cynfi, ddiolch I'W theulu.

CYNFI SILVER BAND (Semdorf Deiniolen)
Pa flwyddyn tybed? Mae'r lIun wedl'i dynnu y tu allan i gape I Disgwylfa,

sydd beliaeh wedi el ddymehwel.
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~ BECWS ERYRI ~- =~ Stryd Fawr, Llanberis 870491 ~- -
~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111y:!-
§GWYNETH ROBERTS-~ 84 Stryd Fawr, Llanberis
~ Ffon: 870491--

Mr Gareth Lloyd Parry fel Pennaeth
newydd yr Ysgol 0 frs Medl ymlaen.
Seindorf: Cynhaliwyd Cyngerdd
Blynyddol y Seindorf yn Ysgol
Llanrug yn ystod rnis Mal.
Cymerwyd rhan gan Glyn Williams,
Trebor Evans, Annette Bryn Parri a
Band Jazz yr ysgol ynghyd fI'r
Seindorf. Roedd y noson dan otal
John Wyn Roberts, Bae Colwyn.

Dymuna'r swvddoqion ddiolch I

bawb am eu cvfraruad tuag at
lwyddiant y Cyngerdd gyda diolch
arbennig I Tim a Jackie Jones, Garej
Beran, am noddi'r Cyngerdd ae i
leuan Williams am roddt bws yn rhad
ac am ddim Drolch hefyd I Nla a
Gethin am blygu'r rnaqlenru.

Llongyfarehiadau I Jennie Lyn
Morris ar ei llwvddrent yn Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd ym Mro
Maelor Hefyd I jennie, Bethan
Williams, Urien Sion Huws, Gethrn
Williams ae Arwel Williams, aelodau
o fand jazz Ysgol BrynrefaiJ a ddaeth
yn drvdvdd yn yr eisteddfod.
Gradd: Llongyfarchiadau i Sa'ad
Mansoor, Ty Capel, Libanus, ar enrull
gradd anrhydedd dosbarth cyntaf
mewn peirianneg electroneg ym
Mhrifysgol Cymru, Bangor. Bydd yn
parhau a'i astudiaethau ar gyfer
gradd bellach.
Llongyfarchiadau: Roedd Deiniolen
ar y map unwaith eto pan glplodd
Jennie Lyn Morns y wobr gyntaf ar
yr unawd pres 12-15 oed yn
Eisteddfod Bro Maelor yn Wrecsam.
Mae jennie hefyd wedi ennill gwobr
Cerddor Ifane y Flwyddyn cylch
Caernarfon dan 15 oed, a oedd yn

Llongyfarchiadau: Ddydd lau, Mai
23ain, mewn gwasanaeth arbennig
yng Nghapel Salem, Porth madog,
cyflwynwyd Medalau a
Thystysgrifau Thomas Gee am
ffyddlondeb i'r Ysgol SuI. Un o'r rhai
a dderbyniodd dystysgrif yw Mrs
Elisabeth M. Williams, Tegfryn,
Ffordd Deinlol.

Mae wedi dal yn aelod o'r Ysgol
Sui ers pan gyehwynnodd yn blentyn
yng Nghapel Ysgoldy, Clwt-y-bont,
a hi yw athrawes y dosbarth
oedohon yn Ysgol Sui Unedig
Deiniolen. Em llonqvfarchiadau
gwresog rddt, ac erddunwn iechvd
iddi i fedru dal I fynychu'r Ysgol Sui
am flynyddoedd eto.
Diolch: Dymuna Joyce Jones, 10
Porth y Gogledd, ddioleh yn fawr
iawn i bawb am y lIu cardiau, blodau,
arian, danteithion a'r galwadau ff6n
a dderbyniodd tra bu yn aros ac ar
61 dod adref 0 ysbytai Walton a
Clatterbridqe, Lerpwl, yn ddiweddar.
Dioleh arbennlg iawn i Eurwyn,
Donna, Della a Derwyn. Diolch yn
fawr.
Dymuniadau da i Mr Glyn Roberts
fydd yn gadael ei swydd bresennol
fel Pennaeth Ysgol Gwaun Gynfi ar
ddiwedd y tymor hwn ae yn
ymgymryd a swydd Pennaeth Ysgol
y Gralg, Llangefni, ym mis Medi.
Bydd yn gadael Ysgol Gwaun Gynfi
ar 61 eyfnod 0 chwe mlynedd fel
Pennaeth medrus a brwdfrydig sydd
wedl gosod yr Ysgol ar sediau cadarn
lawn ar gyfer y dyfodol. Wrth
ddymuno yn dda rddo yn ei swydd
newydd croesawn yr un mor wresog

W. O. Williams, 6 Rhydfadog. FfOn: (01286) 871259

DEINIOLEN
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GWASANAETH TACSI
HURIO BWS MINI

R
Ffon: (01286)

GARNET, LLANRUG
Ffon: 673981/67 807

TRIN GWALL T YN EICH CARTREF
MERCHED * DYNION * PLANT

Oymuniadau gorau i Ken Jones,
trefnydd y Ras sydd wedi caeI
lIawdriniaeth yn lerpwl. Brysia
wella. Ken.

Cynhaliwyd y ras am y tro cyntaf
ym 1976 pan oedd Gorsaf Ynni
Dinorwig wrthi yn cael el hadeiladu
ae fe'i noddwyd gan un o'r pnf
gontractwyr. Roedd yn ddechrau
cymhedrol gyda 870 redwyr, ond
ymhen tair blynedd yn
ddiweddarach, ym 1979, roedd
wedi ennill statws rhyng-wladal.
Bellach y (as han yw'r hynaf 0'1
math ae fe'j hystyr1r yn un 0 brif

rasus mynydd Ewrop.
Ar hyn 0 bryd awr I 2 funud a 29

eiliad yw'r record a'r her fwyaf
sy'n wynebu'r rhedwyr yw torri'r
targed 0 awr. Saif record y
merched ar awr, 12 munud, 48
eiliad.

Mae'r ras yn ddigwyddiad hollol
arneturaidd ac fe'l rhedir 0 dan
reolau Athletau Cvrnre iq
Amaturaidd. Mae tri categori -
merched. Rhyng-wladol/Agored a
Plant, sy'n rhedeg cwrs lIaL Ceir
gormod 0 gelsiadau I'r ras yn
flynyddol ac te'i cyfyngir i
uchafswm 0 450 oherwydd
rhesymau droqelwcb ac
amgylcheddol.

Mae rhedeg mynydd yn un ()'r
chwaraeon annibynnol hynny sy'n
gofyn am ymarfer caled ym mhob
tywydd gan unigolion brwdfrydlg
ac mae Ras yr Wyddfa yn denu
cystadleuwyr 0 safon uchel dros y
byd gan gynnwys rhedwyr
Prydelnig penigamp. Y mae hefyd
yn denu miloedd 0 wylwyr, ond fe
bery Ras yr Wyddfa yn
ddigwyddiad a drefnir gan
drigolion Ileal ac mae'n uchaf
bwynt i benwythnos 0
gyfeillgarwch rhyng-wladol.

'Mae'n rhaid cael cyhyrau
cryfion a dyfalbarhad i redeg z'fyl1Y
ac I latur llethrau creigiog Eryri ac
eleni Ca'lI)11 weld )' goreuou _VII
gumeud Jl.}'1Z11J" Credum jod pob un
SO)''II cymryd rhan )117 haeddu pob
clod ac fe fyddum yll cyflzoyno
gwobr 1 'r rheduir gyda'r hanes
111W)laj haeddiannol i'u: adrodd. '

Cynhclir gorymdaith yr
athletwvr am 18.00 vn Llanberis_ .
ar ddyd d Gwerier, ) 2
Gorffcnnaf. Bydd Ras yr Wyddfa
Edison Mission yn dechrau am
11.00 ddydd Sadwrn, 13
Gorffennaf,

Bydd y Pencarnpwriaethau
E\\'rOpCaldd yn dllyn am -
13.00: Ras ~. Merchcd; 14.30:
Ras y Dynion. Fe gyf1\.\rynir }'
TI\.\'s E\.vropeaidd am 16.30 yn
Oricl Eryri.

HANES Y RAS
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Am groeso cartrefol Cymreig bob amser Aneuryn Jones a'r staff.

.. - - -__
.""1t~ ....... --oJ,._ __ ....

••'.

LLANBERIS FfOn: 870277
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Llanberis yn dathlu Ras yr Wyddfa
Fe fydd rhedwyr mynydd penigamp 0 bedwar ban byd
yn cyrraedd Llanberis ymis nesaf i gofnodi uchatbwynt
yn hanes Ras Ryng-wladol yr Wyddfa, a bydd y pentref
yn dathlu mewn steil er mwyn gwneud y digwyddiad
chwaraeon mawreddog yn un i'w gofio.

Ar y noson cyn y ras (dydd Cydnabyddir Ras yr W),ddfa
Gwener, 12 Gorffennaf) fe fydd fel un o'r rhai anoddaf mewn
plant ysgol Ileal yn arwain rhcdeg mynydd rhyng-wladol.
goryrndaith 0 athletwyr rhyng- Gan ddechrau a gorffen yn
wladol drwy Llanberis, ac fe'i Llanbens rnae'r rhcdwyr yn
dilyrur gan seremoni agoriadol dringo cwrs 10 milltir I fyny at
swyddogol yn Oriel Eryri, Fe gopa 3,560 troedfedd y Wyddfa
drefnir cerddoriacth 0 naws ac yn dychwelyd ar yr un llwybr.
rhyng-wladol rnewn lleoliadau Nid yw'r amser record 0 awr,
gwahanol drwy'r pentref, ac ar 2 funud a 29 eiliad wedi cael ei
dd iwrn od 'y' ras fe fydd fygwth crs dros ddeng mlynedd
arnrywiaeth 0 atyniadau, yn a gobeithir yn fawr }' bydd yr
cynnwys ffair grefftau ac athletwyr cyntaf yn y ras ar gyfer
arddangosfa gymnasteg. y Tlws Ewropeaidd nid yn unig

Bydd y canwr byd-enwog yn torri'r record ond hefyd yn
Bryn Terfel a'r gantores ryng- gallu rhedeg ). C\\TS men llai nag
wladol Susan Bullock yn westai awr.
gwadd a byddant yn yrnddangos Bydd oddeuru 60 0 ddynion a
ar ddiwrnod ~'ras, a'r nos Wener 40 0 ferched yn cystadlu yn y
fe fydd Tim Ward a Rhian Owen rasus ar gyfer }'Tlws Ewropeaidd
yn perfforrnio i'r gwcsteion (a gynhaliwyd yn Ffrainc y
gwadd a'r athlerwyr a fydd ~'I1'J llynedd) Llwvddodd Cyrnru i
Seremoni Agoriadol. gael eu d ewis i gynnal

Mac Ras yr \X-ryddfayn dathlu pencarnpwriaethau 1996 ar
CI phen-blwydd yn 21ain eleni ac waethaf cystadlu brwd gan Yr
am y tro cyntaf y prif noddwyr Eidal Unwaith yn rhagor fe
yw Edison Mission Energy, gyfyngir )' nifer 0 redwyr ar gyfer
cwmni gwrciddiol First Hydro, Ras vr \X-'vddfa1450 am resyrnau
gwcithredwyr gorsafoedd ynni diogelwch ac amgylcheddol.
Dinorwig a Ffestiniog. Mark Kinch (Prydain) gydag

Ceir cefnogaeth i'r digv.yddiad amser 0 awr, 2 funud 58 clliad,
hefyd gan y Sefydliad i ()edd cnlll~y'dd y llynedd; a Trisb
Ch\\'araeon a'r Celf}Tddydau, Sloane (Iwerddon) ocdd y ferch
Cyngor Cymuncd Llanberls, g)'ntaf gydag amser 0 1:22:33.
Cyng()r Gwynedd, C'r·!'..;AI) , rrorrodd yr Eidalv.T Gianni Vella
Cyngor Ch\A,l'araeon C) mru a ~.rec()rd 1 rai profiadol (\'cteran)
Chwmnl Rhcl1ffordd vr \X',·ddfa. 0 bum munud a daeth \'n" - .
J\1ac B,,..'rdd T",'nstlacth Cymru ch\J.·echcd )Tn }' ras gyfan.
a Reebok hcfyd yn cefnogl'r hyn Fel rhan 0 'r dig\~:yddladau
a fydd yn un 0 brlf ddlg\\)'dd- elenl cyfl~'Ynjr TI\.\.'s ar gyfer y
iadau 1996 )'n )0' c.alendr cyfla\."·niad personol gorau yn
chwaraeon. Rae; 'yT Wyddfa. D~'\.vcdodd Nigel

Yn ych\\,'anegol at Rae; Ryng- Petrie, rheol\\'r-gyfarw}'dd\vr
wladol )'r W}rddfa mae'r trefn\\)T First Hydro: 'Mae elerli )'11

hcf}'d yn c)'nnal } "l'l\\'s flu~vdd)l11 arbe"lzig i Ras _vr
Ewropeaidd en\.....og am redcg Wj1ddfa. Mae 'IZg)!111WyS iawil fod
myn)'dd, S)"n cael ei noddi gan Llallberis 'll.!edi cae! el ddewis l

First Hydro ac sy'n gyf)rngedig i g_V1l1zal _\' Pellcal'lp'U)riaechatJ
red\v)'r rhyng-wladol gorau E'll.)ropea;dd a rhald 1'lloi pob clod
Ern·op. B)'dd Bryn 'fcrfeI \'n i 'r rreftlU)r Ileol, Kelt JOl1es) sJldd
dechrau 'r ras ). Tlv..'sEwropcaidd 'F.1..,'edigu'eld _vras _')11darb{''gll dros
i Ddynion ac fe fydd Susan _vr lll'l }IzlY11edd ar hugaill 0 ras leol
Bullock }'n dechrau pencampwr- I ddzgwyddiad S.},'1l cael t!Z garl11101
iaeth )' mercbed. _vrl rfz.V11g-wladol.

--------r
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FII{ST HYDRO
~ EDISON ~(ON ENE.RCV COMPA\fY

EDISON
I!DIm:I:ZI MISSION ENERGY

SAD RN, 13GORFFENNAF
11.00 a.rn. DECHRAU RAS YR WYDDFA Edison Mission

11.05 a.m. DECHRAU RAS YR IFANC
1.00 p.m. DECHRAU RAS EWROPEAIDD Y MERCHEO

2.30 p.m. OECHRAU RAS EWROPEAIOD Y OYNION gan Bryn Terfel
4.30 p.m. CYFLWYNO'R GWOBRAU a'r SEREMONI CAU

yn Narganfod Dinorwig

DYDD SAD RN, 13GORFFENNAF 1996
Diwrnod 0 hwyl i'r teulu

RAS GYNT AF AM 11 o'r gloch

G ENER, 12GORFFENNAF
6.00 p.m. PARED YR ATHLETWYR o'r Alpine Lodge i Darganfod Dinorwig

gyda Band Deiniolen yn arwain.

7.00 p.m. SEREMONI AGOR yn Narganfod Dinorwig

8.00 p.m. SWPER PASTA yn Ngwesty'r Fictoria a cherddoriaeth fyw
yn nhafarndai'r pentref.
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Cymanfa Ysgolion Sui Dosbarth Padarn
Cynhaliwyd y Gymanfa ddydd SuI, 5 Mai 1996, yng nghapel
Rehoboth, Nant Peris. Arweinydd y gan oedd Mrs Deilwen Hughes,
Bethel, a'r organydd oedd Mr Gareth Jones, Capel Coch. Yn ystod
cyfarfod yr hwyr cafwyd eiternau gan bard Ueisiau Uiwedd 0 dan
arweiniad Mrs Mattie Hughes. Dyma'r rhai a wobrwywyd yn y
Gymanfa: '
Dan 4: Danny Owen, Rhlwlas; I.iam J DinofWlg; Dylan Davies, Brynrefail,
Taylor, Aaron W. Jones, Gavm Taylor, ~lchoJas \Velsby, Nant Per1s; GrufJudd
Daniel Lovell, Cadi a Perl Murphy, S. Pritchard, DafYdd J. Evans, Sloned W.
Ashley McGwlgan, Manon Wyn Jones, Jones, Rhiannon Jone~. Carys W.
DClnlolen, Gwenno Medi Morris, Hughc~, l'vtichelle Allsop, Capel Coch;
Dinol"\vig; Miriam Pritchard, l'\an[ Peris, Nla Glyn, Catrln Parry, Kayleigh Jones.
Uion G\Y)'n Jones, Ceri Wyn Hughes, Sion Roberts, Rbys Hughes, Cysegr.
Capel Cach; Sioned Eleri Brown, Uio Dan 9: Ceri B Morris, Dinonvig; Ellen
Roberts, Enfy~ ,\1. Roberts, Sion E Williams, Srynrefall; Stephanie \x'clsby,
Hughes, Cysegr. Nant Peris; Elin Roberts, Llifon J. Jones,
Dan 5: Lo\vri E. Owen, Rhiwlas; Elin A Capel Coch.
Moms, Dlnorwig; Rhlan E. George, Dan 10: Sioned J\1. Thomas, Rhi ....·]asi
Carol ac Awen Jones, Brynrefail; lvtanon Mathew Barlo\v, Deinlolen, I\van Jones,
L. Pritchard, Nant Pens; Sara PIUT),Sara Gethm S. Pntchard, Mathe\\' Lloyd
Jones, Capel Coch; 10na Sp?eake. Elliw Roberts, Capel Cach; Ffian Williams,
Sharpe, Ffion ,\1 Roberts, Hcfin O\ven, Loic; W Hughes, Cysegr
Cysegr. Dan 11: Gerhin Jones, Delnloleni
Dan 6: Dylan O\ven, ruu....,lac;;Gv.renUian Dafydd S. Pntchard, Bethan Roberts,
.A... O\ven, Deloiolcn; Sioned .\t. Phillips, Capel Coch; Amy Lambert, Brynrefall;
DinoI'\vig; Tomos Parry, G ....'yn P. Jones, Ffion Ni. O\ven, G\ven RO\\'lands, Lho
Ian W. Wilhams, Capel Coch; AJed G, Hughe~, 1\\'an Moms, Cysegr.
Jones, Ial\ M. Jones, Sion G. Owen, Dan 12: Sara Barlo\\', Deiniolen; Am')!n
Cysegr. Owen, Cysegr
Dan 7: Nia W. Thomas, Janinc Dan 15: Delyth ."vioms, Cysegr.
Williams, Rhl\vlas; Emma Lovell, Dan 50: Eunice Jones, Rhi ....'Jas, Gareth
.Wchelle D. Jones, ~idian Caffo Hughes, Jones, Capel Coch; Edwina Moms, Ann
lola Th. Jones, Daniel W. l\t\cGwigan, Lewis, DeiJ\\'cn Hughes, .\1yfan\vy
Dcinioleni Rhlan W. l\i.OrriS, Dlnorwig; Harper, Cysegr.
Carv.rynJoncs, G\\o'enon\vy Alunl Daniel Oros 50: Mrs J. A. Roberts, .\1rs L. P
Lloyd Roberts, Capel eoch; Sioned ~1 R Wilhams, ,'vir Richard Evans,
Hughes, Lown Vaughan Jones, Cysegr. Brynrefail; Mr John Robens, Mrs Setry
Dan 8; Alun G. O\ven, Rhlv,tLas; Ffion Roberts, ,\Aiss .~:manJonc:s, Dinor\\,gj
Th. Jones, Deiniolen; Donna E. Phillip!!, Mrs Nora Parry, Cysegr

Dymuna'r pwylJgor ddlolch i swyddogton ac aelodau Rehoboth, Nant
Peris am eu cydweithrediad yn cynnal y Gymanfa ac am ymgymryd a'r
gwasanaethau dechreuol. Diolch arbennig am y teo Diolch yn fa\\.'Ti bawb
am ddod i'r Gymanfa.

Cvnhelir y tripiau blynyddol yn
ystod yr wythnosau nesaf. bydd y
Dosbarth Oerbvn yn ymweld a'r Gelli
Gyffwrdd; Blwyddyn 1 a 2 yn
ymweld a Henblas, Mon; a'r Adran
lau yn ymweld a Sw Caer.
Cyfarfod Pregethu: Ddydd Sui, 14
Gorffennaf, bydd y Parchg Gwyn
Erfyl yn gwasanaethu yng
Nghyfarfodydd Pregethu Capel
Cysegr am lOa 2 o'r gloeh.
Priodas: Llongyfarchiadau i Enid
Price, Llys Gwynt, Seton, ar el
phriodas yn ddiweddar. Pob
dvrnuruad da I Enid a Meung yn eu
cartref newydd ym Mro Eglwys,
Ovrnunwn hefyd wellhad buan I Mrs
Gwyneth Price yn dilyn ei gwaeledd
diweddar.
V Carnifal: Cynhelir y Carnifal eleni
yn ystod wythnos olaf tymor yr
ysgol. Nos Lun, Gorffennaf 15fed
cvnhelir y cystadleuaeth Pel-drced a
Ph~l-rhwyd. Nos lau, Gorffennaf
18fed trefnir Helfa Orvsor gyda
Bingo yn y Neuadd wedyn. Nos
Wener, Gorffennaf 1ge9 bydd disqo
yn y Neuadd gyda'r Carnital yn y cae
chwarae ddydd Sadwrn, Gorffennaf
20fed. Bydd rhaglen y carnifal allan
yn ystod y dvdd.au nesaf neu am
fanylion pellach gellir cysylltu a Nan
Owen, Berwyn,

disgybllon 0 gymorth mawr I
Iwyddiant y dydd ac mae'r ysgol yn
ddrolchqar iddynt am bob cvrnorth.

Y Ty buddugol eleni oedd
Cadnant, dan gapteiniaeth Gwenno
Thomas ac Arfon Salisbury. Yn ail
roedd Ty lolen, dan gaptelnlaeth
Gemma Whittaker a Oertel Williams;
ac yn drydydd Garth, dan
gapteiniaeth Nia Catrin Jones a
Memon Ginsberg.

Enillwyd Cwpanau teulu Sycharth
gan y ferch a'r bachgen a enillodd y
mwyaf 0 farciau gan Gwenno
Thomas; ac yn gyfartal I'r bechgyn
roedd oerfel Williams a Karl Ince.
Cyflwynwyd y tlysau gan Mrs Sian
Harries.

Nos Sadwrn, 15 Mehefin,
cymerodd cor yr Ysgol, dan
hyfforddiant Mrs L P. Roberts
Williams, ran mewn cyngerdd yn
Neuadd J P. Bangor Trefnwyd y
noson gan Mr Robin Jones, Bethel.
Cytunodd pawb I' r plant
berfforrruo'n rhagorol ae yn glod r'r
Ysgol drwy gyfnod yr ymarfer yn y
pnawn.

Fore Mercher, 12 Mehefin, aeth
Blwyddyn 6 i weld perfformiad gan
gwmni'r Fran Wen yn Ysgol
Brvnrefail. Thema' r perfformiad oedd
y newid a wynebai' r plant wrth
iddynt newid ysgol.

Pontrug, Caemarfon
Gwasanaeth Fframio Ullniau
o bob math ar gael ar y safle

Prisiau Rhesymol
Arddangosfa 0 luniau

gwreiddiol gan Anistiaid Lleol
Ar Ffordd A4086

Caernarfon - Llanberis
Ffonnrfacs:(01286)672619
Richard S. Humphreys

ORIEL
PLAS
G

NOS LUN, GORFFENNAF 15 am 6 p.m.
Oedrannu: dan 9, dan 11, dan 14, oedolion

Tal cystadlu : £3 y tim

Ffurflenni gan Richard LI. Jones, 5 Y OdOI,Bethel

WYTHNOS GWEITHGAREDDAU BETHEL

Pel-droed 6-pob-ochr
cludo i Eglwys Santes Melangell
sydd yn sefyll ym mhen uchaf
Dvffrvn Tanat. Roedd y Rheithor yno
I'W cyfarfod a chafwyd ganddl
wasanaeth syml yn yr Eglwys ac
ychydig a hanes chwedl Melangell,
Roedd te blasus wedi ei baratoi yn
y Rheithordy a diolchwyd i bawb am
yr holl drefrusdau gan y Parchg
Gwynfor Williams.
Clwb 100 yr Ysgol: Enillwvr
gwobrau rrus Mai oedd - £20: Avril
Jones, Minffordd (31); £15: Pat
Owen, Cetn Cynrig (90); £10:
Wendy Grail, 19 Y odol (101); £7:
Elizabeth Evans, Blaen Parc (50); £5:
Mrs I. Jones, 14 Bryn Paun,
Llangoed (7). Enillwyr rms Mehefin
yr ernllwvr oedd £20: Nla Morgan.
Tegld, Brynsiencyn (33); £15: Pat
Jones, 15 Tan-v-buarth (40); £10:
Pat Owen, Cefn Cynng (90); £7. E.
W. Williams. 15 Ogwen Terrace.
Bethesda (80); £5: E. Watkin, Ty'n
Lon (108). Diolch j bawb am eu
cefnogaeth.
Clwb 200 y Neuadd Goffa: Enillwyr
mis Mai oedd - £ 10: Mrs Sydney
Rowbotham, 8 Tan-y-cae (162);
£10. Mr Gwynfor Jones. 24
Cremlyn (22); £5 yr un: Mrs Judith
Jones, Gwelfor, Saron (201); Mr
Owen Jones, Isfryn, Saron (202).
Mis Carron L Jones Caernarfon
(209), Mrs Falmar Owen, 2 Fron
Helyg (59); Mrs Jean Hughes, Nefyn
(106)' Mr Emrys Read 5 Cefn Cynng
(89); Mrs Rhian Bardsley, 3 Stad
Ervri (106); Mrs Eiriona Williams, 7
Bro Rhos (208).
llongyfarchiadau i Sioned Owen,
Cefn Cynrig, ar raddro gydag ,-.. _
anrhydedd mewn cerddonaeth yng
Ngholeg y Brifysgol, Bangor Y
flwyddyn nesaf bydd Stoned yn
mynd yn 61 i'r coleg ; astudio'r pwne
ymhellaeh, a dymunwn y gorau idd].

Yn ystod y dyddiau nesaf bydd
(hal 0 bobl ifaine erarll yn eael eu
canlvruadau ac yn sicr fe gawn eu
llonqvtarch yn y rhlfyn nesaf 0' r Eco.
Newyddion o'r Vsgol Gynradd: Gan
fod y tymor yn brysur ddirwyn i ben
mae Hawer lawn 0 weithgareddau
wedl eu trefnu.

odydd lau, 19 Mehefin,
eynhahwyd diwrnod mabolgampau
IIwyddiannus iawn yng ngwres yr
haul. Elenl cafwyd cymorth gan Mr
leuan Jones a rhal 0 ddisgyblion hyn
Ysgol Syr Hugh Owen. Bu'r

10

GERAINT
o EN

Gosodwr carpedi
a phob math

o loriau
Cil-y-Mynydd
WAUNFAWR
Ffon: (01286)
650552

PLAID CVMRU-Cangen Bethel

Helfa DrysOrtceirl
Nos Wener, Gorffennaf 5

Cychwyn o'r Neuadd am 7 o'r gloch
Cost: £ 1 y car

Gellir archebu bwyd ar gyfer diwedd
yr Helfa

Manylion pellach gan NIA ar
(01248) 670641

CROESO CYNNES I SAWS

Oyweddio: ttonqvtarctuadau IMyfyr
Jones, Tan-v-cae. a Gwen 0 Lanrug
ar eu dyweddiad.
Diolch: Dvmuna Myfyr a Gwen
odrorcn 0 galon I gyfeillion a
chymdogion am eu cardrau.
anrhegion a'r dymuniadau da ar
aehlysur eu dyweddiad.
Gwyl Gerdd Dant: Cvnhaliwvd
Noson Goffi lwvddiannus yn y
Neuadd Goffa, i godi arian l'r 'Nyl.
Croesawyd Beti a Seiriol Owen yn 01
wedi eu taith gerdded ar hyd arfordir
Penfro, a diolchwyd rddvnt am
gynnig cael eu noddi. oangoswyc
yehydlg sleidiau 0 rai o'u teithrav
blaenorol. Erullwvr y raffl oedd.
Goronwy Jones, Eirlys Sharpe,
Catnn Lambrecht a Jean Jones.
Enillwyd y tegan meddal, am ei
enwi'n gywir. gan Garry Williams.

Mewn cyfarfod o'r pwyllgor, a
gynhahwyd ar 11 Mehefm, braf oedd
cael deal! fod y targed 0 £600 wedi
el gyrraedd ae erbvn hyn rnae'r
trysorydd, Goronwy Jones, wedi
trosqlwvddo £705.30 Idrysorydd yr
Wyl, yn enw Bethel a'r Cylch.
Vr Urdd: Bu ruter 0 aelodau'r Gangen
a'r Aelwyd yn eymryd rhan ym
Mabolgampau'r Cylch ar gaeau
Ysgol Svr Hugh Owen. Oaeth y
canlvnol r'r brig - Gwenno Thomas,
cyntaf am daflu pel, ae ail am redeg
ras gyfnewld y merched; Aled
Vaughan, eyntaf am redeg 100m;
Bethan Vaughan, cyntaf am nard
uehel; 1010Ellis, ail naid uchel; Owain
Sion, cyntaf nard hir: 1010 Ellis, all
naid hir; Bethan Wyn, ail nard hir
Clwb Bro Bethel: Cafwyd dtwrnod
drfvr iawn yn ddiweddar pan aeth
aelodau a ffrlndiau'r Clwb am drip.
Wedi serbrant ym Metws-y-coed
aethant ymlaen drwy'r Bala i bentref
bach Llangynnog, ac yno yn eu
disgwyl roedd dau fws mini i'w

~--~----------------------------------------~~~
Camera yn ngofal Richard ll. Jones, 5 V Dd61. FfOn: (01248) 670115

Geraint Elis, Cilgeran. FfOn: (01248) 670726

BETHEL

--------------------------------
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IEUAN
WILLIAMS
Glanffrwd
DEINIOLEN
(01286) 870484
* 8ysiau 0 12 i 53 sedd
* Teithiau Lleol a Thramor
* Gwaith Contract
* Telerau arbennig i

bensiynwyr I myfyrwyr
a phlant ysgol.

haf:
GORFFENNAF
7 Mr Albert Jones (21

14' Gweinidoq ('0)
21: Gweinidoq cynorthwyol. Parchg

Gareth Alban (2)
28 Gwelnldog
MEDI
1: Parchg S 0 Hughes (2)

Eisteddfod yr Urdd: Llongyfarch
ladau I bawb a gyfrannodd i
Iwyddiant yr Eisteddfod elenl yn
Wrecsam trwy gystadlu, mynychu,
cludo neu gyfrannu mewn ffyrdd
eraill.

Windows
2 TAN Y BRYN, BETHEL
BUSNES TEULUOL • CREFFTWYR LLEOL

FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS

NEWYDD! DRYSAU PALADIN
HARDDWCH COeD HEB Y STRACH!
Ffoniwch am amcanbris - rhad ae am ddim

(01286) 671181
(0831) 326160

Ffenestri

Ymgynghorwyr Ariannol
Annibynnol Ueol I.efydlwyd 1974)

Ff6n: (01248) 355055

CDH

Pa un 0' r rhaln sydd
bwyaicaf?
YSWIRIO EICH T9 (I arbed

coiled i chi);
YSWIRIO EICH CAR (I arbed

coiled I chi); neu
YSWIRIO EaCH BYWYD (I

arbed coiled i'ch teulu)

CYlylltwch a'r Ilod I weld mar
thad yw cost yswlriant gyda CDH

Andre (Bethel/Llanberia)
Bryn (M"n'

Euryn (Caernarfon a', cylch)
John Elflon (Penlurw8un)

Tynfa Fisol y Pwyllgor Cae Chwarae:
Enillwyr mis Mehefin oedd - £40:
Selwyn ac Erina Hughes, 7 Erw Wen
195); £25: Aaron Evans, llecyn Clyd
(99); £15: Geoff Drake, Castellmal
(5); £5: Albert Jones, 5 Erw Wen
(62) Diolch yn fawr lawn am elch
cefnogaeth. Gyda chymorth Cyngor
Cymuned Waunfawr mae'r pwyllgor
wedi ffensio'r lIecyn chwarae er
mwyn cadw'r pelriannau pan pedair
caes draw oddi wrth y plant!
Gwasanaethau'r Capel: Dlsgwylir y
canlynol i wasanaethu yn ystod yr

ALOE VERA
Am well iechyd yn naturiol, profiwch nerth
ALOE VERA. canfuwyd iddo roi esmwythad
i lawer sy'n dioddef 0 afiechydon cyffredin

fel:- Cryd y Cymalau, Mygdod, DWr Poeth,
I.B.S., Afiechydon y Croen, Dlffyg Egni

Aftechydon yr Arennau, Pwysau Gwaed a.y.y.b.
am fwy 0 fanylion, cysylltwch agAlun, Ffan: (01248) 670746

Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
FfOn: (01286) 679501 (gwaith), 677438 (cartref)

CAEATHRO

cwblhau'r nod 0 £250 i'r ddau
bentref.
Sefydliad y Marched: Nos Lun,
Mehefin 17eg, aeth aelodau'r
gang en am eu trip dirgel blynyddol.
Ymwelwyd a Chrochendy Eryri ym
Mharthmadog a mwynhawyd y
orofred 0 weld y crochennydd wrth
el waith. I glol'r noson roedd gwledd
ardderchog wedi ei pharatoi yng
Ngwesty'r Saracen's Head, Bedd
gelert. Nos Lun, Gorffennaf 1af,
bydd y gangen yn cyfarfod I glywed
adroddrad Miss Alice Williams 0
Gyfarfod Cvffredmol Blynyddol y
Sefydltad yng Nghaerdydd. Trefrur
Barbecrw ar Ian Llyn Padarn ar gyfer
nos lun, Gorffennaf 15fed, dan ofal
Mrs Mai Davies a Mrs Gwenllian
Edwards.
Capel Brynrefail (M.C.): Bydd
trefniadau ar gyfer oed fan gweddill
yr haf fel a ganlyn:
GORFFENNAF:
7: Cymanfa Henaduriaeth Arfon yng

Nghapel Twrgwyn, Bangor am 6.
14 Mr Merfyn Jones, Caernarfon (5.30)
21. Parchg S 0 Hughes, Bethel (5.30)
28 Mr Richard LI Jones. Bethel (10)
AWST
4: Parchg Harn Parri, Caernarfon (5.30)

25 Parchg Dafvdd Hughes, Caernarfon
110)

MEOI
1: Parchg lorwerth Jones-Owen.

Caernarfon '5 30)
Plygu'r Eca Do ch arbenruq ibob un
fu'n rhan 0 r tim ddaeth i'r Festri I
blygu rhifvn Mehefin or Eeo.
Cwblhawyd y gwa'th yn 61 y
trefnwyr mewn record 0 amser.
Orolch yn fawr I bawb.

Cronla Macmillan: Casglwyd swm
anrhydeddus 0 [133.59 tuag at
Gronfa Caner Macmillan. Dymuna'r
casglyddion, Mrs Eirlys Jones,
Gwynant, a Mrs Bessie Williams,
Llys Myfyr, ddiolch I bawb am eu
haelioni.
Pwyllgor Neuadd: Tynnwyd Clwb
Cant mis Mal, a'r enillwyr oedd: 1.
Alwyn Williams, Cae'r Bythod; 2.
Catrin Glyn, Erw Gain, llanrug; 3,
Kevin Jones, Cae Corn log Bach.
Cotiwch am y daith noddedig yng
ngofal Leslie Larson, fore Sadwrn,
Medi 14, am 10 y bore. Croeso
cynnes i bawb. Byddwn yn cychwyn
o lard yr Ysgol Gymuned.
Trip yr Ysgolion Sui: Gobeithio bydd
y tywydd yn braf ddydd Sadwrn,
Gorffennaf 7fed. Bydd y bws yn
cychwyn 0 groesffordd King am
8.30 y bore. Bydd cyfle i bawb gael
slopa yng Nghaer a bydd y bws yn
eludo y rhai a ddymunant fynd i'r sw;
ac yna cychwyn am y ffair yn y Rhyl
oddeutu 5 o'r gloch, er mwyn i'r
plant gael rhyw awr 0 sbort a sbri
cyn troi am adref tua 7.30-8.00 o'r
gloch. Anan I Elizabeth Jones neu
Ann Paterson rhag blaen, os
gwelwch yn dda.
Ysgol Sui Bosra: Ers nlfer 0
flynyddoedd bellach mae Ysgolion
Sui Oeiniolen, Llanbens a Phenisar
waun wedi bod yn anfon arran drwy
qvmderthas Action Aid I helpu
addysgu plentyn yn Kenya. Merch
ddeuddeg oed o'r enw Katilan
Singano sy'n derbyn arian ar hyn 0
bryd. Eleru bwriedrr gwneud
ymdrech arbennrq trwy i blant yr
Ysgal Sui gynnal dysgu noddedig.
Gofynnir vn garedlg j garedigion eu
noddi i ddysgu rhannau c'r Beibl ac
emynau ar got. Bydd Ysgol Sui Bosra
yn trefnu i brofi'r plant fore Sui, 30
Mehefm. Yna gobelthlr trefnu noson
gymdeithasol yn festri Ebeneser,

Camera yn ng01al Gwynda1 Hughes, Glascoed, Llanrug. F10n: 677263 Genedigaethau: Llonqvtarchradau I

rieni a theuluoedd tn 0 fabanod a
anwyd yn ddiweddar. Croeso I

Rebeca, merch I Terry ac Alison
Parry, Bryn Teg, a chwaer fach I
Marc Anthony; Shiobhan Adele,
merch i Martin a Monlka Robinson
(10 Trem Eilian) a chwaer fach I
Alden, a anwyd i Iwan a Delyth
Jones, 11 Trem Elhan ar Fehefln
14eg, a brawd bach i Lllon ac Aron.
Cymdeithas y Chwiorvdd: Cyfarfu'r
Gymdeithas yn y Festn. nos lau,
Mehefin 13eg, dan lvwvdd.aeth Mrs
Ifanwy Jones, Rhandrr Roedd y
defosiwn yng ngotal Mrs Eir.vs
Williams, Marino. Y gwr gwadd oedd
Mr Meirion Hughes, Caernarfon, a
chafwyd sgwrs ddifyr ganddo yn
dangos 61 lIawer 0 waith ymchwil
ganddo ar afieehyd y cholera yng
Nghaernarfon yn ystod y ganrif
ddiwethaf. Otolchwvd yn gynnes
iddo gan Mrs Jennie Hughes, Bryn
ParcoRoedd y baned yng ngotal Mrs
Jennie Roberts, 2 Ffrwd Madog a
Mrs Dllys Jones, Cvtir Bach. Bydd y
cyfarfod nesat ar Orffennaf 11eg yn
agored I unrhyw un ymuno a'r
chwiorydd, pryd y disgwylir y Parchg
Harri Parn. Caernarfon, I rOI sgwrs.
Croeso cynnes i bawb.
Gwyl Gerdd Dant Caernarfon:
Cafwyd ymateb rhagorol i'r apel am
gyfranladau I gronfa'r Wyl Gerdd
Dant a gynhelir yng Nghaernarfon
ym mis Tachwedd. Bu casqlvddton
o gwmpas y pent ref a chasglwyd
y swm 0 [111.25. Diolch I bawb am
eu cefnogaeth. Diau bydd y noson
gymdeithasol a drefnwyd ar Fehefin
25ain ar y cyd a Chwm-y-glo yn

Oeiruolen. yn ystod yr wythnos
Gorffennaf 15-19, i gloi'r ymdrech
hon.
Pen-blwydd Arbenhlg: Pob
dymuniad da l Ken Richardson ar
achlysur ei ben-blwydd yn 21ain ar
Orffennaf 14. Pob bendith I'r
dyfodol.

Pob dymuniad da hefyd I Susan
Williams, Bryn Rhdd, ar aehlysur ei
phen-blwydd hithau ar 3 Mehefin.

Llonqvtarchiadau a phob bendrth
i Eleanor Jones, Heatherbank; ac
Eirlys Jones, Gwynant, ar ddathlu
pen-blwydd arbennig iawn. Pob
bendith I'r ddwy ohonoch.
Llongyfarehiadau mawr i Ken
Williams, Bryntinon, ar ennill gradd
mewn arolygu adeiladau.
Profedigaeth: Cydymdeimlir yn
ddwys iawn a Mrs Elen Williams, 2
Bryntirion, sydd wedi colli 81 brawd
o Gaernarfon.
Gwyl Gerdd Dant: Y mae'r
casglyddion yn fodlon casglu
cytraniadau at yr Wyl ddiwedd y mis
hwn. Dioleh i chwi 011 am eich
cydweithrediad a'ch haeliom.
Yr Ysgol Gymuned: Cynhelir Mabol
gampau'r Ysgol ddydd Llun, 8
Gorffennaf, ae mae croeso cynnes i
unrhyw un ddod yno i gefnogi'r
plant. Cynhellr dwy noson agored i'r
rruen: wedl qwaith y plant a lIaur
caled yr ysgol gyfan. Cynhelir trip i'r
ysgol gyfan yn ystod yr wythnos olaf
ac maent yn IIwyr haeddu un wedi
eu gwaith ardderchog drwy'r
flwyddyn. Goberthio y bydd yr haul
yn grasboeth ac yn gwenu'n brat.
Dymunir pob llwvddiant i Sian,
Melissa, Karen, Nicola, Charlotte,
Jennifer, Joe, Carwyn a Christopher,
yn Ysgol Brynrefail ym rnis Medi.
Bydd yr Ysgol yn aU-agor ar 3 Medi.
Gwyliau Dedwydd: Dvrnurur gwyliau
dedwydd a diogel I chwi 011.

Mrs Ann Evans, Sycharth. Ff8n: (01286) 872407 Mrs Low'; Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. 870580

BRYNREFAILPENISARWAUN
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DING-DING! canodd }' gloch. Dim ond un
gwcithgaredd ax 61 a'r gweithgaredd hwnnw if)'
nheulu i oedd gwarchod y pentref. 'A1_"Lady'
oedd yn ein hyfforddi ni sut i wncud }' gwaith,
Roeddem yn gwisgo tiwnic, helmed a cha\\'som
darian a gwa)'Wifon reI arfau.

Gwarchod oedd y gwaith gyda'r m\\,)'af 0
gyfrifoldeb, achos pe bai rhywun yn anghofio
sgubo, garddio, pobi bara neu gynnau'r tan mi
fyddai'n bosib byw. Ond os oedd un cam
gymeriad bach yn cael ei wneud v.:rth warchod
r()cdd hi'n hawdd i'r Sacsoniaid ymosod ac yna
cyml)rd y pentref iddyn nhw eu hunaln. Yn
[fodus, dim ond un Sacson ddaeth i geisio torri
trwy \vyth gwarchodwr! Dywedodd Steinolf mai
dod am \\.-ybodaeth a wnaed ac nid i ymosod.

GWARCHOD

'Gwvlis fy mys i, Philip.'B/eddyn yn gwarchod Canolfan Jorvik,

Ochneidiais ar 61 cyrraedd rhywle diddorc
cyffrous ac unigryw, lle roeddem am gael prci
bywyd fel y bu yn Efrog dros fil 0 flynyddoed
yn 01, adeg y Llychlynwyr. Rocddwn i, a gweddi
disgybhon blwyddyn 4/5, wedi cyrraedd pentr
Houlgate yn Efrog.

Cawsorn deithio yn 61 mewn amser iweld sut
rocdd ~ Llychlynwyr yn byw. Gwisgorn ni'r plant
a'r athraw on ddillad fel yr oeddent yn ei wisg
bryd hynny, a chawsorn flas ar ddiwrnod arfcr
yrn rnywyd Y Llychlynwyr.

Bu'n ddiwrnod prysur lawn a ninnau'n pal.
trw 10. gwneud llestri pridd a chynhyrchu bw, j
Ar ddiwcdd )' dydd cawsom wledd a bwyta bwvd
fcl yr oedd )' Llychlynwyr yn ei fwyta.

Roedd yn ddiwrnod gwych, ac os cewch c \
gyfle 1 fynd i Efrog peidiwch a cholli y profia
arbcnnig 0 yrnweld a phentref Houlgate.

I\X'A}Jt.LOYD PI'I-

J 0 R \ I PENTREF HOULGATE

•

12

BLBDDYN JONES, LI~IFO~ JONES,
J\XI',l..1\: JONES. ,~1A'l'HE\X'LLC)YD ROBERTS

Yng nghanolfan Jorvik roedd pethau diddorol
iawn am j' Llychlynwyr. Wedi mynd lawr y
runnel roedd tren amser )'00, Mac'r tren hwn (efo
Ilais Magnus Magnassun sydd ar 'Mastermind')
yn dweud wrthych chi be ydi be.

Teithiodd v tren vn 61 0 1996 i 865 O,C. i'r• •
amscr pan ddaeth y Llychlynwyr i Efrog.

Acth y tren amser a ni heibio siop yn gwerthu
lledr. Dros v ffordd roedd marcbnad. Yn v• •
farchnad roedd pysgod, cwningod, wyau a
ffrwythau ar werth.

Acth y tren a ni 0 amgylch Stryd Coppergate
iweld y tai, Roedd y Llychlynwyr yn cadw moch
tu 61 i'w lei. Roedd yr arogl yn fwy drewllyd na'r
cwt mochyn mwyaf budr yn y byd! Aethom drwy
un [y, Gwelsorn ddyncs yn pobi bara. Fel
rocddem yn dod allan o'r tY gwelsorn wraig arall
yn cario dwr o'r ffynnon.

Roedd cwch ncwydd lanio yn yr harbwr a'r
pysgorwyr yn ei dadlwytho.
Yna tcithiodd y tren ymlaen i'r flwyddyn 1976

pryd y gwelsorn archaeolegwyr yn cloddio a
darganfod lla\vcr 0 hen drysorau. Cafodd llawer
o'r artcffactau h}'n eu cadw a buom ~ edrych
amynt wcdi cu cadw'n ddlogel me\\.n cypyrddau
~\I)'dr,

G\\'elsom fachau pysgota, saethau, pedolau
cefr),lau, goriadau, c}'llyll, cloeon, gwregysau,
clustdlysau, breichledau, modrwyau, cflbau,
esgidiau, powlenni, llwyau) cloriannau a llawer
ffi\VY,

Brysi\vch i'r lie arbennig yma!

CANOLFAN JORVIK

CERl jO~ES

.
13\\'n.

RHA)\ 2
Ar ()l i'r archaeolegwyr gael tir roedden nhw 'n
dcfnyddio driliau trwrn i symud gwaelodion yr
adciladau.

Yna, rocddcnt yn dcfnyddio rhawiau ,
trywclion, rhawiau bach a brwsys isymud y pridd
oddi ar 'yO pethau. Roedd vr archaeolegwyr wedi
cloddio drwy rua 34,000 0 wahanol lcfclau.

Roedd popcth a wclodd yr archacolcgwyr yn
cael eu golchi a'u labelu ac yna eu rhoi mewn
bagiau a bocsys a 'u hanfon i gael eu harchwilio
gan arbenigwyr.

Tynnodd yr archaeolegwyr lawer 0 ffotograffau
a lluniau a gwncud llawcr 0 waith mcsur.
Wrth lwc, rocdd }' pridd yn ardal Coppergate

yTI llaith ac roedd yr arteffactau wedi cadw yn dda

RHAN 1
Cafodd archaeolegwyr hyd i hanes mewn hen
lyfrau fod ~'Llychlynwyr wedi bod yn efrog. Yn
y flwyddyn 865 O.C. 'y' daeth y Llychlynwyr i
Efrog am y tro cyntaf. Efrog oedd prifddinas y
Uychlynwyr. Yn 919 O.C. cafodd y Uychlynwyr
eu brenin cyntaf. Cafodd eu brcnin diwethaf ei
ladd yn y flwyddyn 954 O.C. ond daliai'r
Llychlynwyr yn bwysig yn jorvik am ganrif ar 01
hynny.

Fe wnaeth yr archacolegwyr ddarganfod
arteffactau yn Efrog ac roeddynt eisiau gwybod
rnwy am )' Llychlynwyr ac rocddynt angen mwy
o dir i gloddio ynddo. Yn 1976 cawsant dir i
gloddio yn Stryd Coppergate.

A\X~E)JPARRY GRIFFITH

HANES JORVIK
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Wedyn, newidiais i'm pyjamas wrth weld
'Hollywood Pets'. Ar 61 gwcld un rhan aeth iwan
i'r gawod a Mathew a fi i gwffio. Trawodd
Mathew fi a torch ac roeddwn i'n crio.

Es i geisio cysgu ond doedd dim posib gwncud.
Roedd rhywbeth tu mewn yn gwneud imi ymuno
hefo Mathew ac Iwan i ddweud iocs. O'r diwedd
cs i gysgu a daeth Mrs Pierce imewn a Mathew
yn dweud mai fi oedd yn gwncud swn.

Rhan 3
Deffrais a chael cawod a newid. Ar 61 clirio

aethom i lofft Jonathan isiarad cyn cael brecwast
- corn flakes a bins ar dost - dyna oeddwn i
wedi eu dewis y noson cynt.

Rocdd y bws yn barod igychwyn a phawb ami,
pryd ...

'Mac Kenny yn crio;' gwaeddodd rhywun.
'Pwy sy'n crio? Be sydd Kenny?' gofynnodd

Mrs Roberts.
'Dwi wedi anghofio fy nghamera.'
Wed},n, daeth Dad i'r bws hefo eamcra Kenny

ac roedd pawb yn barod am Houlgate Village.
Ond stori arall yw honno . . .

GE'rHlr-..: SIGN

o
101

Morris a phlant ci lofft ocdd yn ncidio. Doedd
dim pum eiliad cyn i Mrs Roberts ddod yno -
yn gweiddi ar bawb.

Ar 01 hynny gofynnodd beth oeddem ni eisiau
i frecwast - bins ar dost, wy a bacwn neu wy,
bacwn a bins. Cafodd Richard drafferth yn ordro.
Eisiau bacwn a thost i ddechrau.

'Dim yn bosib,' meddai Mrs Roberts.
'Wy, bacwn a thost?'
'Dim yn bosib.'
'Bins a thost?'
'HWRE!'

Rhan 2
Ar 61 bwyta daeth llais mawr a boddi siarad y
plant, 'Dwi 'n meddwl y buasa ni i gyd yn leeio
dioleh I ~ir a Mrs Brookes am y swper, Rwan
ewch chi i gyd i'ch llofftydd ae efallai awn ni am
dro wedyn dibynnu ar y tywydd.' Roeddwn
i a Mathew hefo'n gilydd yn y gomel yn chwarae
axo ar ~. ffenestr. Mathew gurodd achos
roeddwn iyn chwarae gem wahanol! Aethorn i'r
Uofft a chwarae yn wirion ar y bync. O'r diwedd
penderfynodd y tri ohonom gael cystadleuaeth
dawnsio a chanu! Enillodd neb achos roedd pawb
eisiau gweld 'The Bill'. Felly aethom ar y gwely
dwbl i'w weld ond doedd 0 ddim wedi dcchrau
ond roedd 'Top Gear' yrnlaen. Aeth Mathew i'w
wely am eiliad ae wedyn troi y teledu ar 1'1"1' (neu
HTV yn Llanber). Roedd y 'Bill' yn dechrau.

Ar 61 y 'Bill' clywsom swn mawr uwch cin
pennau ni. Rbedais i weld beth oedd O. lwan

Roedd Iwan yn y toilet (eto) a gwaeddais, 'Smalia
ddarllen llyfrl wrth Mathew. Ond roedd y drws
wedi agor a Miss Owens yno yn barod. Docdd
hi ddirn digon twp i gredu rnai dyna oeddwn i
wedi bod yn ei wneud - roedd y llyfr a'i ben i
lawrl Chwerthodd Mathew 3 fi yr eiliad y caeodd
hi'r drw .

Ar 61 dipyn wcdyn aethon ni i gael teo Fe
gaw om ni gawl i ddechrau, wedyn caserol a
hufen ia i bwdin.

Rhan 1
Roedd y bw wedi cyrraedd y gwesty ae roeddwn
i, !\1athe\\' Be Iwan wedi croesi'n bysedd ers
mcitin ein bod yn rhannu ystafell.

'Ystafell 7) Gethin, Mathew ac ... '
'Gobeithiwch mai Iwan ddywedith hi!'
" , . Iwan Jones!'
'Ye "gwaeddodd Iwan a brysio ar 61 Mathew

a fi,
'I=} ~ 'n top y bync!' gwaeddodd pawb ond

roeddwn i )no cyn pawb.
'F) yn gwaelod y bync,' gwaeddodd Mathew

a 1\\an ond methodd Iwan eto.
'Pam fi?' gwaeddodd wrth drio gweithio'r

teledu.
\X'ed~'I1rynnais lun o'r ystafell wely, roedd Iwan

yn yr } tafell molehi. Y peth nesaf glywais:
'Dydi'r loc ddim yn gweithio!'
tarnpiodd Iwan o'r ystafell molchi wedi

gwylltio yn gacwn.
'Fflipin t. -ilet,' dywedodd 0 dan ei wynt,
Fe roedd pawb wedi setlo crbyn hyn a'r rhan

fwyaf yn gwyho cartwn babiaidd ar Granada TV
(d) na roedden nr yn ei wneud hefyd). Roedd
,\1-athe\" yn gafacl yn dynn yn ei dedi mwnei. Es
iorwedd ar y gwely am ychydig wedyn tra roedd
Iwan yn brysur yn tynnu llun 0 flodau i lawr a
rhoi plac Llychlynwyr i fyny! Roeddwn yn darllen
drwv 1\1"r1 wneud model.-Ar 61 hwarter awr fe ddringodd Mathew ae
Iwan Iclop)' bync a 'nychryn i. Neidiodd y ddau
i lawr di gynnais ar y dresal a bu bron imi dorri'r
drych Clywais swn rhywun tu allan i'r drws.
Neidiai i'r bync yn sydyn a gafael mewn llyfr.

YSTAFELL 7

----- - --~ -

'Gwy/ia fy mys I, Philip.'
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W.J. GRIFFITH
PLYMAR A GOSODWR
GWRES CANALOG

Pant Tlrlon, Llanrug
Ffon: (01286) 673248
Gosodwr c,ORG/
Nwy
Cofrestredig
Corgi ~.r +0'"

/0\' SAF E. y..~

Aelod o'r

Am Wasanaeth
Fframio Lluniau
Tystysgrifau

Tapestri
am brisiau rhesymol

ELWYN
PRITCHARD
Pare Padarn, Llanberis
Ar agor Llun - Sadwrn

10.00 - 4.30
Ffon: (01286)
870922

GWERTHU
- TRWSIO

*Teledu *Fideo
*Offer Trydan

Gwasanaeth Ffon 24awr
(01286) 870545

OSMOND SHAW
DEINIOLEN

All an 0'r gwesry crbyn wyth.
Diwrnod 0 vrnweld 0'n blacnau,-felly cychwyn em taith drwy gerdded

am sgwar Durbar, a theimlo'n fudr
ar 61 ccrdded am harmer awr yn
unig. Mae'r aer yTJ aflan iawn yma.
G"'..eld Ilaw'er iawn 0 gardota - yn
enwedig plant, Mynd I deml y
'Living Goddess', sef teml lle mae
rnerch fach saith oed newydd ei
dewis yn dduwies hyd y bydd yn
ddeuddeg ocd. Bydd rnerch fach
arall wedvn vn cael ei dewis end• •
'dwn i ddirn beth fydd banes y
'dduwiev' yrna wedyn. Roeddern yn
ffodus iawn I gael cip ar yr eneth fach
gan iddi ddod at y ffenesr am rai
eiliadau.

sef cychyn ar y tree!
Fy nghefn yn brifo ar 61y gwely pren
ac wedi blino oherwydd diffyg cwsg.
Poen yn fy stu mod, a gobeithio nad
cffaith swper y nos on cynt ydyw,
Ni 'n tri a chnw 0 saith 0 Nepal is,

felly deg I gyd, os ydi fy syrns i yn
awn. Y sherpa ydi Wangchhuck ()'
bos) a'i ffrind Mingmar. Enw'r
cogydd ydi Nima a'r ddau 'kuchen
boys J ydi Siorsing Maila a N awang
Tiri. Y ddau bortar ydi Manbardwt
.1 Ram cwrn ar. 'Own i ddim os ydw
: wcdi sillafu'r enwau'n gywir gan
nad yw'r criw }TJgallu sgwennu, felly
dwi \...·edi sgwennu eu henwau yn
ffonengl
Drwrriod dwi 'n dym uno ei

anghofio gan fy mod erbyn arnser
cmio bron methu cerdded gan y
been yn f)' sturnog a'r cyfnodau 0
benysgafndod ofnadwy. Kerry a Jon
~11gorfod gafael yn fy llaw a'm llusgo
I f)'ny'r llethrau. Doedd dim rroi'n
01, felly rhaid oedd cario ·mlaen.
C.lel tabled gan gwpwl 0 Portl\vgal
gorfod gom'edd i lawr ar y.1algerrig

g) fagos, a syrthio l drwm&,vsg am
dd\.\.'y awr. 'O\\'n I ddlm beth oedd
~n\ dabled a gefais ond roedd\\TJ I'n
lClmlo'n lIawer la\\'O g\vell ar ei hoI
e ar 61 C)'sgu tipyn,
Erbvn cvrracdd cin gwersyll am y- .

nason, roedd hi'n 'stll10 bwn ...·gla\\',
fell\ rhaid oedd aros mc\vn 'tea•
house' cyfagos yn hytrach na chodi'r
pebyll. Roedd yr ystafellocdd fel
celloedd mev.'T1carchar!

-fro KellY oedd hi !Wan i fod yn
1. a choell\\'ch fi doedd eln ~vesty
m \' noson ddlm yn lie i fod yn sal
\ n en\Vedlg pan fo'r d()lur rhydd

m'1ch a dim loiled yn unlle, and
mil vng n~'aclod cae, a hlthau'n
-r.hreulig 0 oer a gwlyb y tu allan!
Roedd Jon a minnau yn meddwl

\.t~ddai 'n rhaid cael hofrenydd allan
1'\\' n61 gan el fod yn gruddfan me't\>TJ
poen dr\.\.,)·'rnos. Olwrnod a hanner,
J, dlolch i'r drcfn nad oedd Kerry
ft yn sal yr un pryd neu fe f)lddai

~cdi bod yn giami ia\vn amom!
Ebrill " (Iau):

Porana GarJdrung
Codi am 6.30 a Kerry yn dal yn

-I. ond yn Ilawer gwell nag ydoedd
}TJvstod y nos.

\' golygfeydd o'r m}royddoedd yn
v.enh eu gv.teld. Cych\.\.')'l1ar cin taith
am \.vyth y bore ond dim slumog i
fret"\\'ast gan Ken) na minnau, cr fod
\ b\\l'd a baraIO\\')'d ar ein cyfer yn
f\\, d da a maethlon .•

Cerdded am bedalr awr gan aros
am glrlio ar ben bryn enfawr. Y bwyd
v. edi 'i baratoi ar ein cyfer erbyn Inni
'rraedd, gan fod y cogyddion yn

cerdded yn Ilav..er lavm cyflymaeh na

Y criw a fu'n trecio efo fir
Tacsi I Pashupatinath i \veld yr Darganfod oddi \vrth eln

amlosgfa ble mae rhai 0 'r Hindw yn tywyc;ydd, \Xfangchhuck (brav. d
lIosgi eu hymadawedig, ac yna'n Kami) fad Hilary yn 77 oed
rhoi'r Ilv,'ch }'T1 )'"r afon - Mon Wangchhuck a Kaml \\'edl dnngo
Bagmalt - yn y gobaith i'r 1I\'\"ch hefo Hilary la\\'er gVo'airh ae \'n
deithio I lawr vr afon ac i Afon dy. eud ei fod \\-'edl agor ysbyral ac-
Ganges. Y dynion 'Hol_\. Mell' yma ysgohon me\vn pentrefi wrth ymj I
yn yfed dim ond llefrith! Uav.'er la\.\.11 Everest a bod gan ba\\'b yn Nepal
o dlodi yma hefyd. feddwl ma\VT ohono.

Taith y.'cdyn i \\'eld y Bodhnatb Cyrraedd Pokhara ond yn methu
Stupa, sef leml Hindwaidd sydd efa cysgu oherwydd s\wn ceir yn bib-
par 0 Iygaid sy'n cdrych amoch 0 bibian tan oriau man y bore, and yn
bob cyfeiriad. Roedd y llygaid fel y.'acth na hynnj, s\i,.'n cerddoriaeth
pebaent jn fy nilyn. 'The Third E_\,e' uehel ofnad\\'} jn dod 0 un o'r
ydi'r en,,' a roddlr ar y llygaid yma. siopau g)'ferbyn a'r gwest}', a 'fi·

I ffwrdd a nl rWan am dref {owr' yn gorfod mynd i gwyno -
Bhaktapur, i'r sgwar sy'n lIav.'n 0 ond \O\'TIactb0 fa\\1]'0 wahaniaeth gan
demlau ()'r bedwaredd ganrif ar I'r S\Vn fynd ymlaen am ral oriau
ddcg. Prynu erys- T y 'llygaid' yn 'ved}'TI. Y gVo'cl)' fel cysgu ar ~Tdd
unig gan fod y bargclnlo yn fy mlino cegm, a'r moseltos yn hwmlan yn fy
a llawer o'r trigolion yn rhedeg ar ein nghlust. Nos()n a hanner!
h61au efo 'u n\V)'ddau amljv,'ioJ. Y n Ebn'll 3 (Mercher):
61 }n y g\...'csty erb}'n 6 ac wedl cael Pokhara Potana
digon ar ym\veld a g\.\.·ahanol Y di\\'Tnod ma"r \",edl cyrraedd.

••
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adciladau a'r bargeinio a'r budreddi
rruenus. Swper a gwely eynnar
unwaith eto ond nid cyn cael cawed
a gochi fy ngwallt er rnwyn cael
gwared a'r holllwch sy'n glynu ynof.

Ebril12 (Nfawrth):
Kathmandu-Pokhara

Brecwast am 7.30 a chyrracdd )
macs awyr erbyn 8.30 er mwyn dal
awyren a hedfan iPokhara, sef y dref
a fydd yn gychwyn I'n tree ru.

Gweld Edmund Hilary yn y maes
awyr! Ond, yn anffodus, dim amser
i fynd ato a dweud 'helo' gan ei fod
ef a'i gyd-deithwyr yn cerddcd tuag
at eu hawyren cyn inni sylweddoli
pwy ocdd yn cistedd o'n blaenau yn
yr ystafell ddisgwyl! Dyn mawr,
cyhyrog, efo gwallt gwyn reit gyrliog
a gwen fawr lydan ar el wyneb. 'D\\l1

i ddim faint yw ei oed, felly rhaid
fydd imi ofyn i rhywun,

••
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Peiriannydd
Gwres Canolog

a Phlymio

Y GORLAN
FFRWD CAE DDU
BONTNEWYDD
(01286) 830412
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Yn ystod gwyliau'r Pasg mi es j draw
I Nepal I gerdded yng nghanol
mynyddoedd yr Annapurna, a thra
rocddwn yno rru gofnodais rai o'r
digwyddiadau rnewn dyddiadur aCI
felly, mae crccso ichi fodio drwy ei
dudalennau.

Maurth 30 (Sadumi):
Brunei/Bangkok

Deffro am chwarter i bump bore
heddiw er mwyn bod yn barod I
gychwyn ar cin iaith i Nepal. Tacsi
Shell yn cyrraedd acw am 05.30 a
disgwyl gweld un o'm cyd-deithwyr
yn y tacsin barod ond yn arnlwg
rocdd Jon yn dal yn ei wely!

Cyrraedd Bangkok erbyn amscr
cmio, efo fy nghyd-deithwyr, a siopa
tan saith. Anghofio bod rhaid tror'r
cloc yn 61 av.:r, fellv ~i()pa tan_ J

ch\.\.·ech! G\\'ely erbyn \"ytb - \vedi
ymlcidd.

,,,,Iau:rr/z 31 (SI(U:
Bangkok Kathmandu

Brec\\ast cvnnar ac vna i fnJ,rdd. -
:i nl am v mace; a\'\'"\'r Un\\'alrn eto.- -
Dros av,,'r i gyrraedd y maes a\\')'r
ohef\.\.')rdd y lraffig. Y r a\ryren yn
lla\'\>'n0 drcc\\'Yr a mil\.\.')'r Gyrcas yn
mynd ~n61 adrcf.

HedfarJ dro~ yr Himalaya cyn
>

glanio yn ddiogcl yn Kathn,andu,
Nepal.

Y t)'WYdd vn gynnes braf ac yn
ysgafn 0 'i gymharu a thyrnheredd
ll)'maidd y lrofannau.

A\'\'Ta hanner 0 giwio anl {isa, ond
ar 6111en\,\,'I'r holl ffurflcnni, croeso
ma\\'r yn cln disS'-V)'1y tu allan, sef
lculu Kaml, ein t}v,'Ysydd am y
pythefnos nesaf. Cael blodau
'garland' 0 amgylch ein gyddfau gan
v.'raig Kaml a thcimlo fy mod ar
'Hawall Flve-O'I

Cyrraedd gwest)1 ~I'hamel ac yna
i ffu.·rdd a nl 1 ymdrochi ychydig yn
niwvlliant a ffordd 0 hrw y Nepalis.- - -Yn sicr, mac'r a\.\.ltr yma yn aflan
la\\'n ae mac gen I ddolur g\\·dd\.\.·yn
barod. Pav,:b yn ceisl() g\....crthu eu
nw)tddau i chi drwy'r system
fargclnio, sy'n hv.'yl i ddcchrau ond
sy'n eieh blino hef)'d.

Swper yn nhy Kaml a chael C) ri
gv.ICrth chv.'cil ond paned 0 de
erchyll! Te gwanl gv.1an, hefe
LLWYTH 0 Icfnm cynnes!

Gwely erbyn 8.30 v.·edl blino'n
1lW)1f.Gv.·lad lie mae pa\ovbyn codi 'n
fore a nosw'Ylio'n gynnar.

Ebnl! 1 (LIlt 11):
Kathmandu

Codi am cb\\aner I salth a chael
cvn i frecv.'ast .•

Gair gan Delyth .
Gwyliau yn Nepal
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TICEDI LOTERI AR WERTH YMA!

DEINIOLEN
Ffon: (01286) 871521

Ar agor 7 a.m. - 9 p.m. bob diwrnod
Petrol • Disel • Nwy Calor • Glo
Cylchgronau • Papurau Newydd

Cardiau Penblwydd • Wyau
Nwyddau Groser • Melysion

GORSAF BETROL

Taith gerdded braf heddiw ond y
rywydd yn ein herbyn. Roeddwn i
wed! amau y byddai'n bwrw glaw
erbyn y pnawn, and pawb arall yn
deud na! Wei, fi oedd yn iawn gan
i ni gael storm 0 fellt a th'rannau a
gorfod cysgodi yn un c'r ffermdai
cyfagos. 'Dwn I ddim beth oedd y
gwaerhaf, y glaw a'r mellt ynteu'r
rnwg 0 dan y ffermdy, gan fod fy
Uygaid yn dyfno oherwydd yr holl
fwg. Y rheswrn dros y rnwg oedd nad
oes simnai gan y ffermdai rnynyddig
yrna.
AI 61 awr, pendcrfynu cario

'rnlaen drwy'r glaw. Y ll'A,)'brau )n
lJithrlg oherwydd y glav,' a'r holl faw
a ada"",'ai'r mulod mynydd ar eu
h61au.

Erbyn cyrracdd di\\"edd truth y
di ..vrnod, yr haul yn gv.·cnu eto, a
chacl hv/)') yn ch\\'arae'r girar a
ddaeth John hefo fo, ac yna cael gem
o gardiau hefo'r cri'A'. Kerry yn malu
gewin-chv.'arae-gitar Jon lra 'n
ch ..varae 'snap' a'r ~cpalis yn '--------------
meddwl fod 'snap' yn gem ddlddorol oedd \vedi cludo eln bagiau yn ddl
iawn! Swper blasus un'A'aith eta a ffwdan ers \\'Ythnos ond eael lIun
Nima, y eogydd, wedi coginio cacen g..wp cyfan i ddechrau, ac yna rhoi
fav,rr inni gan mal dyma'r sv,rper olaf 'tip' iddynr ac he:f)'d bag 0 ddillad
efo'n gilydd. Y srumog yn brifo yn ail-1a\\' roeddem \vcdi eu cario ar eu
ys[od y nos a'r hen chv:ilder yn cyfer hefo ni
deehrau unwaith eto. Si'A'mai 0 a\\'r ar y bv.'s ac yn

Ebnl18 (Uun )' Pas.V: penderfynu pcidlo aros yn l)okhara
PokharalChJtl'A'ang ond yn hytrach dyma drefnu trip i

Brecv.'ast am y tro olaf efo'r en 'A' Bare Ccnedlaethol Chiti\\'ang, sy'n
gan mai heddiw yw dlwrnod ()la'r cnwog am eu rheJnos, eirth a
tree. Y stumog yo eirha, felly bW}'ta'r thelgrod g..vyllt Cych\\'}'n ar daith
tatws oer a'r uwd a roddv.rvd o'm bedair 3\Vr mc\ ....n car ancsm""yth a
blaen. . thraffig gv.'yllt cyn cyrraedd

Taith hamddenol bore heddi\v, Chlti'A'ang crbyn "1,th.
gan nad ocdd dim dnngo i'w wncud. Cwyno am yr vstafellocdd ond yn
dim ond dilyn yr afon 1 lawr o'r ) dlWt:dd cael ystafell eitha. W'edl
mynyddocdd. Cae1 cinlo am y tro lI..vyr ymladd (un\vairh ClO!) felly -
olaf efo 'r cn'A' ac yna talth 0 awr cyn g\vcly erbyn na\~'.
cyrraedd y bws oedd I'n eludo yn C)l Y tro nesaf - Delyth yn ffoi
iPokhara. Ffarwelio a 'r ddau boner rhag y rhino f!

Oymuniadau Oa: Deallwn bod Emrys
Owen, Bron Myfyr, wedi derbyn
triniaeth yn Ysbyty Gwynedd yn
ddiweddar. Dymunwn wellhad buan
iddo.
Oyddiadau j'w Cofio: Cofiwch mal ni
yn Ninorwig fydd yn gyfrifot am
blygu rhifyn nesaf o'r Eco. Bvdd hyn
cymryd lie ar nos tau, Medi 5, yn y
Ganolfan. Fel y gwyddoch, os daw
criw da at eu gllydd fe allwn orffen
y dasg mewn dim 0 amser. Felly,
cofiwch ddod draw i'r Ganolfan ar y
noson honno. Nid yw yn ormod I

ofyn i ni wneud y qwarth yma
unwaith y flwyddyn. Gyda lIaw, os
oes unrhyw un yn bared i drefnu hyn
yna byddai Glyn Tomos yn falch 0
glywed gennych. Yr ail ddyddiad i'w
gofio yw nos Lun, 9 Medi, am 7.30
o'r gloch pryd y disgwylir I aelodau
newydd pwyllgor y Ganolfan
gyfarfod am y tro cyntaf.
Haf Hapus: Gyda'r tywydd yn
edrych yn fwy tebyg i'r hyn a
ddisqwvhwn amser yma 0"
flwyddyn pob hwyl i bawb dros yr
haf ac edrvchwn ymlaen at weld
1I0nd trol 0 newvddion yn dod I

ddwylo y gohebydd pentref ar
ddiwedd mis Awst ar gyfer eu
cynnwys yn y rhifyn nesaf ym mis
Medi.
Cyfarfod Dosbarth: Cynhaliwyd
Cyfarfod Dosbarth Padarn yng
Nghapel Dlnorwlg, nos Fereher,
Mehefln 19. Roedd yr Oedfa
Gymuneb dan arwelnlad y Parchg
Gareth Alban. Daeth cynulleidfa gref
ynghyd ar noson hyfryd 0 haf.

Glyo Tomas, Pen y Bwlch
Ff6n: 101286) 870576

... L.- --' ~I..IDINORWIG

Basgedi Blodau Sych * Siwtni
Jams * Briwgig * Siampw
Clustogau * Ewyn Baddon

Olewon Aromatherapi
Teganau Meddal * Mobiles Pren
Ar agor LLUN - GWENER 9 a.m. - 4 p.m,

Ffon: (01286) 650721

SlOP GREFFTAU
A CHAFFI ANTUR
WAUNFAWR

• •celnlog
Ebn'" 7 (Sui _' Parg):

Ghodepani Pokhara
Wedi h~n arfer erb}'O h}'TIa'r drefn

foreuol. Paned 0 dl! am 6 yn y babell,
dWr C)nncs mC\\il disgl i }Tnolchi am
6.30 a brec\\'ast erb} n 7. Penderfynu
peidio codi am 4.30 I \\eld yr haul
yn codi tu 61 i'r myn}ddoedd, gan
nad ocdd.,\,n yn teimlo'n dda 0 gwbl
- teimlo'n ben-ysgafn iawn eto.
Diolch f)'th fod gen i'r [abledi
g\V)'wriol a gefais gan y cwpl 0
Portlwgal, gan eu bod yo g\veirhio'n
gret I gael g\\'ared a'r ch\vilder
ofnadwy ~y'n gafael ynof bob bore.

mwynhau'r olygta sydd 0 'rn blaen ar
yr un pryd. Un o'rn eardiau post yn
hedfan iffwrdd yn 'igwynt ond, wrth
lwc, un 0 fois y gegin yn llwyddo i'w
ddaJ.

Tra 'n cerdded mae'r ddau borter
rua gwaith aV.T0 gerdded y tu 61 inni,
a'r eogydd a bois y gegin rua awr 0 'n
blaenau bob dvdd. Mac'r ddau•
sherpa, sef \X'angchhuk a Mingmar
bob arnser efo ni'n tri Un ar y blaen
a'r Hall fel cvnffon v tu 61 i ni. Does
dim yn ormod 0 drafferth iddynt ac
rydym crbyn hyn wedi dod yn
ffrindiau agos .•\\ae llawer 0 ffrindiau
a theulu ) ddau sherpa wedi eu Uadd
tra 'n rung,,'r mynvddoedd. Hyn
oherwydd afa1ans bob tro. Y ddau
sherpa ~n deud. cr mor hardd ydi'r
mynyddoedd t ni yr yrnwclwyr,
maent yn bCf)'glus lawn hefyd, hyd
yn oed I sh~rpa profiadol.

Cerdded j'r pentref cyfagos gyda'r
nos a g\\eld un o'r pentrefuryr (dyn!)
yo g'Ao·eu'iiv.mper. Pr:ynu par 0 sanna
gv.·lan gafr ganado gan obelthio y
g\ ....neith Dad eu g'\'1Sg0 tra 'n 'sgota!
Oer ofnad\\'Y heno, ond dlolch byth
fod gen i sach g) sgu 0 safon uehel.
Oedd, mi roedd)'O ddrud I'W phrynu
ond mac \\'edl bod ~n \.,.erth pob

Go/ygfa o'r Annapurna 0 bentref Gbodeoeru.

ni. Cinio gwcrth chweil - salad,
pasta a ffrwythau. F)' sturnog i yn
eirha erbyn hyn, Jon rei be» a Kerry
druan yn dal yn rcit dcndar:
Cyfarfod bachgen 0 dde Cymru
ocdd wedi bod tuag at A.B.C, sef
Annapurna Base Camp.

Taith gerdded 0 bedair awr ar 61
cinio a gorfod gwerylla yn gynt na'r
disgwyl gan fod Kerry yn rhy wan i
orffen taith y dydd. Bwrw glaw tra
roedd y sherpas yo cadi 'r pebyll, and
noson serennog braf wcdyn, a bwyta
ein swper allan yng ngolau'r Ileuad.
Ebn'll 5 (Dydd Guiener )' Grog/icll):
Gandrung/Banthanti

Codi am 6. Kerry'n ..vell, Jon yn
lawn, ond fy sturnog i yn dendar
iawn. Teirnlon waeth fyth wedi
yrnwehad a'r toiled cyfagos, Fy
rnrecwast bran iawn wedi ymuno a
gweddillion rhywun arall ond, trwy
ddal fy nghwynt a chau fy Ilygaid,
IIwyddo j gadw'r bwyd yn fy srumog.

Y cerdded heddiw yn galetach na
ddoe, ond erbyn y pnawn, dim mwy
o gerdded i fyny'r llethrau, Y
eoed ..vigo ed d yn llawn
rhodedendron lhwgar. Cyfarfod y
ddau gwpwl 0 PortiwgaJ unwaith eto
a cnael m'W'Y o'r tabledi sturnog
ganddynt!

Ocr ofnadwy heno - dau bar 0
drowsus, tair siwmper, cot, rnerug,
her, a dau bar 0 sanna' Bwyta swper
blasus 0 gawl garlic a coriander, reis,
dumplings a blodfresych - bwyta
hyn i gyd heb dynnu'r menig!
Wangchhuk yndeud straeon "",'1lhym
am y bandits yn dod i la'AT 0 'r
mynyddoedd yn ystod y nos ae }'n
agor pebyll ymwelwyr hefo cyllyll
gan ddwyn eiddo'r cerddwyr tra fo'r
bobl yn cysgu'n sownd, Canlyniad
y stori - dim lIav,rer 0 ~vsg i mi, er
fod un o'n sherpas yn cad~' goJ~'g
drwy'r 110S ac hefyd roedd yna lamp
baraffm yn olau tu allan j'n pebyU.

Ebril/ 6 (Sadwrrl):
Banthanti IGhodepani

Pawb yn teimlo'n ia'A'n heddi'A'
ond unwaith eto bu bron imi gyfogi
tra'n ym\veld :i'r toiled!

Y golygfeydd wedi gwella bob
dydd. G\veld mynyddoedd yr
Annapumas 1 gyd yn un llincU hardd
o'n blaenau. Yr haul yn gynnes braf
ae, am y tro eyntaf, amser i orffwyso
ar 61 cael cinio gan nad oes mwy 0
gerdded i'w wneud heddi ..,,! Dim
ond pedalr avvr 0 gerdded wedi ei
wneud heddiw felly. Arnser i orwedd
yn yr haul, sgwennu 20 0 gardiau
poSt a sgwennu yn y dyddiadur hwn.
Pa\vb wedi mwynhau'r einio heddiw,
a flnna "",'edi b'Aryta mv,.ry na neb!

Yr haul yn 1I0sgi fy mreiehlau a'm
coesau tra dwi'n sgwennu hwn ae yn



Yr Hen Ysgol
Glanmoelyn
LLANRUG
Ffon: 677482

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

Stori dda
dros yr ha'?

Cofiwch yr 'Eco'

(I'u' barhau)

()'X'EN JON ES, Uangl!fni

Glynodd yr enw ynddo, ac rnae'r
enw 'Chris' wedi ei naddu ar ei
garreg fedd.

Torrodd y Rhyfel Byd Cyntaf
allan yn 1914, ac yn 1915 ymunodd
yntau a'r Royal Welch Fusiliers.
Dechreuodd yn y fyddin yn
Wrexham gyda Ilu 0 ddyruon eraill
o'r ardal hon. Syrnudwyd hwy i'r
Arnwythig, Bedford ac wedyn 1
Norwich cyn iddo fynd i'r Aifft a
Phalesteina Bu'n gwasanaerhu
wcdyn yn Ffrainc a Gwlad Belg ac
fe ddaerh adref yn 1919 wedi gweld
llawer 0 ladd ac erchyllderau eraill.
Anaml iawn y soniai am ei helyntion
yn y fyddin -- ac eithro ar arnbell nos
Sadwm wedi iddo fod yn )' Lleng
Brydeirng yng Nghaemarfon gyda'i
gyfoedion yn y fyddin ac wedi cael
rnwy nag arfer i'w yfe d. Ar
amseroedd felly byddai yn son
amdano ': hun fel 'Jones 3013;
qualification: Bandsman'.

Wedi iddo ddod adref o'r fvddin-ail-ddechreuodd weithlo yn y
chwarel ac ymaelododd yn y Band
unwaith eto. Cafodd ei ethol ar
bwyllgor y Uyfrgell a'r Co-operatIve
ac hefyd ar bwyllgor y Lleng
Brydclnig. Roedd hef)'d }'-n aelod o'r
Rcchabiaid, clwb a dalai ychydig 0

arian i'\\'aelodau pan oeddj-nt ad ref
yn sal 0 'r chv..'arel. Arferal'r clwb
ymdeltbio dr\vy'r pcntref ar
Sadyrnau 'c~fn ma\\!r' a chaed
gwrthdaro rhyngddynt ag aelodau 0

glybiau eraill megis yr 'Oddfello\vs')
ond roedd hynny v..'edi darfod erb}'ll
c)'fnod fy nhad.

Rocdd pa\\.'b yn ei adnabod feJ
tipyn 0 gymeriad ac mae yna storiau
lu amdano. Un adeg - a thyrfa fa\\T
yn ei wyllo - aerh 1ddangos i un o'i
'Jermons', sef bachgen 0 brentls, SUt
i naddu llechen yn sgwar gan fod
rueddlad gan ~ bachgen i naddu yn
'dlngam'. Eisrcddodd i lawr a
dechrau naddu, ond svl\veddolodd•
ei fod yn 8\vneud yr un camgymenad
ei bun. Fel mellren dyv..·edodd,
'Fel'na 1"\\') t ti'n naddu yli, mi
ddangosa i iIi n\'an sut i naddu 'n
iawn!'

••

Am eich
ANGHENION
ADEILADU

mawr a bach
MASNACHWYR

A IID.I.V."
am

BRISIAU
CYSTADLEUOL

DEWCH AT

16

A ydych yn ystyried newid eich car 0 fewn y flwyddyn
nesaf? Ystrlwch y ffeithiau hyn:
1. Mae trl-chwarter y cel! newydd a gcuff eu gwerthu ym

Mhrydain yn colli rhwng 25% a 30% o'u gwerth erbyn eu
bod yn naw rrus oed

2 Mae cwmruau mawr a chwmruau lesio a llogi yn derbyn
oddeutu 25% 0 dcbsgownt WIth brynu eu ceir ac felly mae'r
cerbydau hyn yn dod ar y farchnad am bnsiau lSel ac fel mer
mewn cyflwr rhagorol wedJ. cael eu cynnal a 'U cadw heb
ystyried costau.

3 Mae gcnnym brofiad 0 40 rnlynedd yn prynu a gwerthu Cel[

ail·law ac rydym, ar gyfartaledd, yn trafellio mil 0 filltiroedd
bob wythnos yn ChWlIIO am y bargelnlon gorau er rnwyn eu
cynrug 1bobl Gwynedd ar elw sydd tel arter 0 gwmpas 50/0
o'r pns.

eEl
B EL(01248) 670451

Cefnogwch Fusnesau Lleol

(6 Mehefin 1885 - 19 Mehefin 1968)

ATGOFION AM FY NHAD . . .
Robert David Jones

(B & K Williams)

M6D)(Hefyd yng Ngherrlg-y-DrucUOD a'l'

Head Master
Rhnclas Board School

9 JUlle 1898

Yours Respectfullv,
Johll B. JOlles

exempt from the obligation to attend
school under the Bylaws of the
Llanddeimolen School Board.

(Chris)

hanes y cafodd Iwyddiant yn y byd
academaidd. Prynodd organ fechan,
gyda dwy bedal iddi, yn siop Cranes
ym Mangor, a thalai amdani bob
rnis. Prynodd hefyd oriawr boced aur
o siop Pozzi yrn Manger, ac er ei fod
wedi cael pleser mawr gyda'r organ,
cafodd fwy 0 bleser gyda 'r onawr, fel
y cewch weld ~'Ones ymlaen.

Daeth av...·'Ydd ar y teulu i symud
unwaith eto, a'r tro hwn cawsant d5'
yn 12 Porth y Gogledd, Deiniolen.
Ymunodd a Band y pentref a bu 'n
aelod ffyddlon am 430 flynyddoedd.
Gwnaed ef yn aelod anrhydeddus
am oes wed I iddo roi'r gorau i

Yn vsrod y gaeaf byddar'n chwarae offeryn, ac ar ei farwolaeth
cychwyn i'w waith yrnhcll cyn tornad fe wasanaethasaru yn ei angladd,
gwawr ac yn cyrraedd adref yrnhell Bu 'n chwarae 'r cornet t far! y Royal
wcdi'r machlud. Oriau gweithio yn Welch Fusihers yn ystod y rhyfel, ac
y chwarel oedd o saith y bore hyd fe fu 'n chwarae gyda band Llanberis
harmer awr wedi pump y n05; a chyda band Llanrug. Bu hefyd yn
diwrnod eithriadol 0 hir i fachgen tair canu'r bugle yn y fyddin. Roedd yn
ar ddeg oed. Yn ystod y ty\vydd gar\\ hoff iav..'Il0 ganu er mal Ilai5 digon
cyrhacddal ei waith wedi gw)ychu at cyffredin oedd ganddo.
el groen a byddai'n rhaid idde Priododd a Jane Jones, Erw Fair,
\il!eilhlO tr\vy'c dydd yn ei ddillad Deiniolen, ar 6 Ionawr 1911, pan
gwlyb. Pnn iawn oedd y cyflog a oedd yn 25 mlW)'dd oed, a fy mam
theimlal ei hun yn tfodus O!) cal )'n 22 mlwydd oed. Cav..·!>anr
goron 0 grOog am y ml<; ddi\vrnod 0 'tis mel' ym l'v1.etws y

G\veithiai ei dad yn Ch\\'arel y Coed, y dl\vrnod 0 W}'llau olaf a
l>enrhyn, me\o\o-ncyfnod 0 anghydfod gafodd y ddau gyda't gilydd am
dlv,'Ydiannol ma\\c, at fc: fu el lawer ia\vn 0 flynyddoedd. Richard
~ franJad anannol, cr mor l} chan J'viorris, ei gyfalll, oedd y g\\o'as
ydoedd, "n help i'r teulu Yn fuan priodas; a Sarah Jones, chwaer fy
\",c:dyn fc gafodd g\\ elthv.. yr y mam, oedd )' fOf\\iyn briodas.
Penrhyn eu 'clol allan' o'u ~ ...alth ac. Prlodv,,'}'d h\vy yn y s\\!~ddfa
fe feu'i dad heb gyiJog sefydlog am gofresrru, Caemarfon, a g\vnaethanr
flynyddoedd. eu cartref yn 5 Pon:h y Gogledd. Bu

Yn ystod ci arddegau symudodd Iddynt bump 0 blant, scf Katie,
) teulu .'r Hen SlOP Chwarel, Blue Eleanor, NeU, Jennie Eirlys,
Pcns, Dinonvlg, gan arbed Iddo Y G\\'Yncth, David ac Owen .
daith gerdded faith i'w walth bob Roedd yn bur hofT 0,j belnt ac ai
dydd gan fod y 'Siop Chwarcl' 0 allan unai i'r Bull neu'r WellIngton
fev.1n tafllad carreg i'r chv..'arel. bob nos 0 'r \\)'!hnos, ac eirhrio nos

Tra'n by\ ...' yn Nlnor\\'ig Sui gan fod y tafamdai ar gau y
mynychal'r teulu Eglwys St. 1\.1air, noson honno. Nl welais ef en oed
gan mai yno roedd yr addoldy agosaf mewn rymer ddr\\'g er y gallai v''Ylltio
i'w can:ref, cr mai ymneilltuwyr yn syd}n ambcll dro, ond fe f\.ddai
\X'esleaidd oedd y teulu \vedi bod wedi anghofio am y peth cy~ pen
cnoed. Amharod iav.1Jl fyddai 0 dim amser. Roedd yn hynod 0 hapul)
gyfaddef ei fod "'edl ei dderbyn yn ... bob amser ac yn boblogaidd la\....'11yn
aelod cyfiawn o'r 'Eglwys Brydeinig' yr ardal. Mynychai'r capel }'n
gan mal ·cynfIonv.yr' yn unig 0 bllth rheolaidd ac yr oedd yn dra hyddysg
)' ch\ ...·arel\\'}'r a ymaelodai )'0 yr yn ei Feibl. Er mal Robert DaVid
EgIW)'s, a hynny yn ami er mwyn Jones y'i bedyddiy.'Yd, fel Chns yr
cael eu dyrchafu 'n stc\vardiaid, adweinld ef gan ba\vb. Mae'n debyg

Ar 3 Mehefln 1902 bu 'n ei fod yn cysradlu yn eisteddfod
1I\\'Yddiannus mey.TI arholiad 'Tonic Cefny"vaun ar unawd comet, ac
Sol-ffa' ac fe fyddai yn dangos el enillodd y wobr gyntaf. Bcv.rynog
d)Tstysgrif i nl g)'da balchder, Hv,,'11 Jones, cerddor 0 Lanberis a rheol\vr
oedd un o'r acblysuron prin yn ei yn y chwarel, oedd y beimiad. ac

meddai: 'Peidiwch bvth a'i alw vn R.- .
D. Jones t:tO, eithr 'Chns' - mae
ganddo yr un steil }-n union a Chris
Smith,' G","r o'r cnw Chris Smith
oedd hyfforddwr Band Uanberis ar
gyfer cystadlaethau mawr y cyfnod.

Szr,
I beg [I) c,;rl~f> thal Robert JOllCS has
'i.I.'orked III II/J' se/lo01 for sonIc ri'11e
111 the 6th ~'cQIldard ulld that he IS

Ganwyd yn Bakerv Street vm. -
mhcnrref Rhiwlas, yn un 0 bump 0
blant Dafydd a Catrin Jones.
Syrnudodd y tculu oddi yno, pan
ocdd yn ifanc iawn, 1 dyddyn Macs
Meddygon a safai ar lethrau Moel
Rhiwen, rhyw ddwy fillur o'r penrref,
ac ar y llwybr treed sy'n arwain 0

Rhiwlas IDdeiniolen. Safar ar lecvn
anial a diarffordd, heb d~' arall yn
agos iddo TS' gydag un croglofft ae
un siam bar oedd Maes Meddygon,
lie C)-i)-ng iawn I godi teulu 0 "vr a
gwraig a phump 0 blant.

Wrth scfyll 0 flaen y bwthyn gellid
gweld Afon Menai a Sir F6n, ac ar
arnbell ddiwmod cllr mae Yn~rs
;\1anaw I'v,,' ~ ...eld }-nghr. Bu'r llv.'Ybr
troed heibio talcen v [\1 vn ffordd• • •

bwysig a phrysur ar un cyfnod gan
mal hc')n ocdd y ffordd fa\vr a redai
o Gon\ ..)· i Grlcielh, ac yn 61 vr

• •
hanes, roedd lIav,'er 0 ftordd-Iadron
}In aflonyddu ar y (cithv.'yr a
drafacllal arni. Yn gyfochrog a'r
llwybr mae d}~'n .,erth, oddeutu [ri
eh\vaner milllir 0 hyd, gyda mcini
mfa\vr ar CI waelod. Gelwld y
dyffryn yn Pant IJadron. a phan yn
blenryn, credat fy nhad fod trysorau
v..edi eu claddu odanynt gan y
flordd-ladron. Tyrchal yna yn gyson
ond nl lv,'yddodd t:rl0~d I
ddarganfod dIm o'r trysorau.

Cerddal ef a'l dd\v,: chwaer, Anna•
ac Elisaheth (Leusa), a'i frodyr
Dafydd a MorriS, i ysgol W"aen
Pcntir bob dydd ac ym mhob
t),,\')·dd. Ar el ben-blv.,)·dd yn dalr ar
ddeg oed, yn 1R98, cafodd \valth yn
Chwarcl Dlnorv.1g ac arferal gerddcd
oddeulu ch\\'c millur b()b bore a nos
1'\\ \\'3Ith Cvn cae) g\\'aith yn y
ch\\!arel roedd yn ofynnol idd() gael
nodyn gan \I Prifarhro I slcrhau
goruchv''Y)",,)'r y ch\varcl ~i fod yn
rhydd t ada~l yr ysgol. ,\lae'r lIythyr
a gafodd yn fy' mcddiant, a dyma ei
~'nn\V)'s:

~f',W. r'Z'l'IQII, f.'sq.
DIIIOnt.',e QIIUrr)'
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Ian Williams yn cael oeeotio'i
wyneb yn Ffair Haf yr Ysgol.

Ar 9yfer Meithrlnfa'r Cwrs Cymraeg
a gynhelir vn Angorfa. llanberis

6 awr yr wythnos
(Mawrt" a Gwenerl

Am ragor 0 fanylion cysylltwch 8
CYNTHIA OWEN
(0'248) 364008

(DWY SWYDD)

MAE ANGEN
ARWEINYDD a

CHYNORTHWYDD
Dymuna Mrs Carrie Hughes,

Ffordd Padarn, ddiolch yn fawr iawn
j'r teulu a'r holl ffrindlau am eu
caredigrwydd a'r lIu caroiau.
galwadau ffon a'r blodau hardd a
dderbvruodd tra bu yn yr ysbyty.
Diolch arbennig hefyd i Mrs Mattie
Hughes a Mrs Ann Jones am eu

Diolchiadau:
Dymuna Gordon a Gill Parry,

Gwalia, 13 High Park, Hawarden, Sir
Fflint, ddiolch i bawb am bob
mynegiant 0 gydymdelmlad vn eu
profedigaeth pan fu farw, yn
frawychus 0 sydyn, eu hunig ferch
annwyl Sian, chwaer, nith a
chvfruther hoffus, a wyres addfwyn
a ffyddlon Mrs Delta Parry, Plas
Tirion.

Mae'r teulu yn ddiolchqar am bob
cvfraruad anannol a roddwyd tuag at
Gronfa Yrnchwrl Epilepst er cof am
Sian.

Dymuna Rhlan Rhagfyr a Sion
Llwvd Elis, 10 Stryd Turner, ddiolch
1 bobl l.lanbens a'r ardal am yr holl
anrhegion a'r dvrnuruedau da ar
ddiwrnod eu priodas ar yr 8fed 0
Fehefin 1996

symud 0 un ysgol i'r lIall. Buont ar
eu hall ymweltad a'r ysgol hefyd yr
wythnos hon yn cael bias ar fywyd
Brvnrefail. Cafodd holl blant v: Ysgol
drip ar y tren I ben y Wyddfa ddydd
Mercher, Mehetm 12. Cwrnru'r
Rheilffordd ddarparodd y trip yn rhad
ac am ddim fel rhan o'i ddathliadau
canmlwyddiant.

Bu nofwyr yr Ysgol yn llwvddran
nus yn y Gala yng Nghaernarfon gan
ddod yn all yn y gystadleuaeth

Cynhaliwyd Ffair Haf Iwyddiannus
ar fuarth yr Ysgol nos Wener,
Mehefrn 21. Drolch am y gefnogaeth
dda.

caredigrwydd iddi tra bu yn yr ysbyty
ac wed: iddi ddod adref. Diolch yn
fawr iawn 1 staff Ward Dulas, Ysbyty
Gwynedd, a dlolch hefyd i bawb ym
Mron Ervn.
llongyfarchiadau i Jason Jones a
Dawn W:hitehead ar eu dyweddl'ad,
oddi wrth y ddau deuJu.
Ysgol Dolbadarn: Bu plant blwyddyn
chwech yn Ysgol Brynrefail yn gweld
cynhyrchiad 'Ffeirio' Cwmru'r Fran
Wen, oedd yn delio a' r profiad 0

Plant yr Ysgol Feithrin eto'r brodweith hardd.

,

, I

I\

Mrs Mattie Hughes, Arwetnvdd Lletslsu Lflwedd yn cvttwvno rhodd i
Mrs Megan Hughes a Mrs Cervs Hughes.

,

•

lleisiau Lliwedd: Bu Lleisiau Lliwedd
yng Ngwesty'r Fictoria nos lau,
Mehefin 6ed, a chyflwynwyd cloc
Hechen hardd a blodau i ddwy aelod
0' r partr, sef Mrs Megan Hughes a
Mrs Carys Hughes. Cafwyd noson
ddifyr iawn a lIuniaeth ardderchog,
a phawb wedi mwynhau eu hunain.

Cymorth Cristnogol: Casglwyd
£481.45 yn Llanberis a Nant Pens yn
ystod Wythnos Cymorth Cristnogol
eleni. Dymuna'r trefnwyr ddiolch i
bawb a gyfrannodd at y casgliad
hwn ae yn arbenruq i'r rhai fu'n
casglu 0 ddrws i ddrws.

Rhe! 0 bJant Ysgol Dolbadarn newydd fod ; ben y Wyddfa.

Undeb y Mamau: Cynhaliwyd Mae plant hynaf Ysgol Feithrin
cyfarfod yn festn Eglwys Sant Llanberis wedi gwneud eu rhan, ac
Padarn bnawn Mawrth, Mehefin mae'r gwaith vn werth ei weld. Bydd
4ydd. Arweiniwyd y qweddiau gan y plant hyn wrth gwrs yn gorffen yn
Mrs Dllys Phillips a darllenodd Mrs yr Ysgol Feithrin yr haf yma ae yn
Audrey Evans ran o'r Ysgrythur. symud 1 Ysgol Dolbadarn ym rrus
Cvdvrnderrnlwvd a Mr a Mrs Gordon Medi, Dymunwn yn dda iddynt i gyd.
Parry, Hawareden, yn eu coiled .. __;_::=------::-- __
enbyd ym marwolaeth eu merch
Sian. Anfonwyd cvtarchron am
wellhad buan IKelly Mane Wilhams,
Coed-y-dd61 sv'n derbyn llaw
drintaeth yn Ysbyty Gobowen.

Cafwyd amser hynod addysgol a
difvr pan gymerodd Mrs D. Phillips
yr her 0 ddysgu gwaith 'cross-stitch'
i'r aelodau Gwnaed trefniadau
terfynol y trip i Benbedw ar 11
Mehefrn. Diolchodd Mrs Betty
Wilhams IMrs Hilda Williams a Miss
Cathleen Pritchard am y te ac hefyd
i Mrs Phillips am yr arddangosiad 0
waith y pwythau croes; ac fe eiliwyd
y diolch gan Bet Hughes. Entllydd y
raffl oedd Mrs D. Phillips.
Darlithydd: Llonqvfarchradau I Bryn
Jones, DOl Ehdrr, ar el benodi yn
Ddarlithydd yn Ysgol Addysg,
Pnfysgol Cymru, Bangor. Bu Bryn yn
ddirprwy-brifathro yn Ysgol y Gelli,
Caernarfon am gyfnod. Dymunir yn
dda iddo t'r dyfodol.
Capel Jerusalem: Yng nghyfarfod o'r
Gyfeillach, a gynhaliwyd ar 7 Mai,
cafwyd hanes ymweliad a gwlad
Israel gan y Parchg a Mrs H. Gwynfa
Roberts, a chafwyd pnawn difvr ac
addysgiadol iawn. Yn diJyn y sgwrs
cafwyd paned 0 de. Fe drefnir
pnawn allan yn ystod dechrau
Mehefin. Bydd y cyfarfod nesaf, dan
arweiniad Irfon Ellrs a Robert
Thomas, bnawn Mawrth, 2
Gorffennaf. Croeso cynnes i bawb.
Eisteddfod Llanberis: Gadawyd enw
Mr Gareth Jones allan o'r adroddiad
am yr Eisteddfod y tro diwethaf.
Gareth oedd yn cvteuro wrth gwrs,
ac ar ben hynny bu'n brysur yn
ymarfer canu gydag amryw o'r plant
cyn yr Eisteddfod. Diolch rddo am ei
waith caled elenl eto.
Capel Coch: Bydd trip yr Ysgol Sui
yn ymweld a'r Rhyl ar Orffennaf 6.
Mae croeso i gyfellhon ymuno a m ar
v ows.
Ysgol Felthrln: Mae'r Mudlad
Ysgolion Meithrin yn dathlu ei ben
blwydd yn 25 oed eleni. Fel rhan o'r
dathliadau mae pob Ysgol wedi
mynd ati i lunio col/age arbennig.

Camera yn ngofal John Pritchard, Cilfynydd. FfOn: (01286) 872390

Gwyneth ac Eifion Roberts, Becws Eryri. Ff6n: 870491

LLANBERIS



LLYSIAU AR
GYFER PlelO

870605

PENISARWAUN
* Blodau ar gyfer pob

achlysur
hefyd
* Dewis da 0 Lysiau

Fferm
* Wyau Free Range
Ar agar saith diwrnad

•
Alwyn a Sarah Jones

yn ddlolchgar iawn i'r canlynol am
gasglu 0 dy i dy yn ddiweddar, ae
hefyd i bawb a gyfranodd at yr achos
te Iwn hwn. Miss Martan W. Jones,
12 061 Erddi a Mrs Olwen Owen,
Noddfa, Trefelllan: £56 60; MISS
Ifanwy Rhislart, Bod Afon' £49.73;
Mrs Malr Parry, Oeulyn, Stad
Croesywaun: £40.46; Mrs Veronica
Owen, CII y Mynydd' £25.84; Mrs
Catherine Jones, Bryn Gwenallt:
£36.47; Snowdonia Park Hotel:
£1002. Cyfanswm = £219.12
Oyma Mrs Catherine Jones, y

trefnydd, ddlolch i'r holl gasglyddlon
am eu hymateb parod I'W helpu eto
y flwyddyn hon

a hefyd I blant fydd yn cael eu pen
blwydd yn 7 oed cyn y Nadolig. (Ar
61y Nadolig estynnlr croeso i' r plant
fydd yn 7 oed cyn y Pasg.) Rydym
hefyd yn croesawu plant blwyddyn
gynta'r ysgol uwchradd os
dymunant barhau yn aelodau am
flwyddyn
Cymorth Cristnogol: Cyfanswm y
easgliad eleni oedd £336.50
(cynnydd 0 £88.50 ar 1995).
Dymuna'r trefnydd, Mr O. T. Jones,
ddiolch I'r casglyddion am eu
parodrwydd I gasglu'r arian, ac itr
pentrefwyr am eu haelioni
Cronfa Cancr MacMillan: Mae
swyddogion ac aelodau'r pwyllgor

mannau canlvnol: Tafarn \' Rhyd,
~ --

Llangocd, Gorffcnnaf 5, Scsiwn
Fawr Dolgellau, Gorffennaf 20;
Clwb Pcl-droe d Bethesda,
Gorffcnnaf 21; Snowdonia Pare,
WaUl1fa\~'r, Awst 3; CI\\'b y
Gwernllwyn, Abcrtawe, Awst 5.

Yn ystod y ddau lis mae mV"J 0
ddvddiadau ar hvn 0 brvd \,11 cael eu- .
trefnu fel yng Nghaerdydd, Y
Felinheli, Caergybi ac yn LJangefni.
Felly, os ydych am gysylltu a'r band
ffoniwch Deian ar (0 12R6) 650564
neu Sion ar (01286) 678653.

Drury iddynt gael llwyddiant gyda 'u
tap cyntaf 'Rhy Hwyr' mae Almanac
yn rhyddhau CD a chaser newydd,
sef 'Baich' ar 5 GorfIennaf.
AI y CD tier saith can, sef'Torri'n

Rhvdd' 'Balch' 'Gweld v Gwir',-, , -
'Trwy dy lygaid di', 'Gofyn am
ryddid ', 'Hei, ti' a 'Geiriau rrer.
Mae'r caneuon i gyd wedi eu

cyfansoddi gan y band, sef Ellen
Roberts, Sion Llwvd, Eihr [one ...a..
Deian Elfryn.

\X'edlldd~'nl chwarae rnewn &",\-yl
a gynhahwyd yn y Snowdonia Pare,
\X'aunfa\\'r, ar 15 ,\ichclin, ac \\ edi
yrnddangos ar 'Uned 5' mac'r band
yn mynd I fod yn brysur la\\'n yn

ystod misoedd GorfTennaf ac Awst
I hybu'r CD mcwn gigS
.\-\ac'r band vn chwarae vn v- - -

r
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Gwasanaeth Trylwyr
gan y bobl

Gwasanaeth Personol Cyfeillgar iCHWI
Y Gwasanaeth Technegol Gorau
j'ch CAR. Cystal a

Gwasanaeth Prif Ddetiwr
Felly, pa gar bynnag ydych MOT

r--..CHWI yn ei yrru,
..............O~A~udii Zastava""""""",

Y Grwp Almanac: Mae'n amlwg fod
y grwp Almanac yn mynd 0 nerth i
nerth ac yn brysur iawn gyda'u
perfforrruadau. Da iawn Chi, a phob
dymuniad da ichi I'r dyfodol a
gobelthlwn y bydd eich CD newydd,
'Balch': yn gwerthu fel slees.
Adran yr Urdd: Cafwyd blwyddyn
lawn a difyr yn yr Urdd eto elern
Ymhlith y gweithgareddau
wythnosol roedd gwaith lIaw,
chwaraeon, gwisg ffansl. carioci,
notre, ymweld a swyddfa'r post,
sqvrsrau gan yr awdures Mair Wynn
Hughes a sgwrs gan Warden Parc
Padarn a chvnrvchrolvdd Cadw
Cymru'n Oaclus; a lIawer 0 bethau
eraill.

Orolch i Joy, y lIywydd; Shirley, y
trysorydd, a holl aelodau'r pwyllgor,
yn enwedig y genod sy wedi bod yn
ffyddlon bob wythnos I helpu a
gofalu am y plant,

Bu'r plant yn brysur yn cystadlu
yng nghystadleuaeth y gan actol yn
Eisteddfod yr Urdd eto eleru. Oiolch
i Anti Jina, Anti Caroline, ae eraill.
am hvfforddi r plant: i Delyth ac eraill
am baratoi'r gWlsgoedd hyfryd; ac i
Sioneo ae Ann Elfyn am goluro. NI
chafwyd IIwyddiant elem ond
gwnaeth y plant yn wyeh lawn. Mae
llawer ohonynt vn rtanc iawn a
chredaf fod gennym dim addawol
iawn ar gyfer y dyfodol.

Cafwyd llwvddrant eleni yng
nghystadleuaeth tap sam. ac fe
enillodd grwp 0 dan. sef Sarah
Owen, Sara Roberts a Fiona
Sanderson, y wobr gyntaf gyda
chanrnoliaeth uchel gan y berrruad
Oherwydd eu IIwyddiant enillodd y
genod y Tlws Llenyddlaeth I Bentrefl
ae fe aeth y dalr ar y IIwyfan yr
eisteddfod i dderbyn y Tlws

Bu niter 0 blant y Waun yn
cystadlu yn y mabolgam~au' r cylch
eleni. Wedi ymarfer brwd am
bythefnos cyn yr achlysur ac ar y
noson gwnaeth y plant I gyd eu
gorau glas Bydd leuan Parry yn
cynrychioll'r Adran yn y
mabolgampau a gynhelir ym Mhorth
madog ddiwedd Mehefin.

Aeth nifer 0 blant BI. 5 a 6 i Glan
llyn am benwythnos yn nlwedd
Ebnll Dolch ,'r ddau oedolyn dewr,
Rhlan Evans ae Elfion Glyn, am fynd
I edrych ar eu hoI.

Bydd cyfarfodydd yr Urdd yn all
ddechrau ym mis Medl. Croeso I
unrhyw blentyn rhwng 7 ac 11 oed,

Genedigaeth. Llongyfarchiadau i Mr
a Mrs Geramt Davies, 061 Gwvrtar,
ar ddod yn daid a nain am y tro
cyntaf. Ganwyd merch fach, Elinor
Katie, j'w merch Sian a'j phriod
Graham.
Dathlu Pen-blwydd: Llongyfarch
radau i Eleri Jones, Bron Eitrcn. ac i
Heddus Gwynedd, Nant, ar gyrraedd
eu 18 mlwydd oed a dymunwn y
gorau i'r ddwy ohonoch i'r dytodol.

Bu MIss Jennie Jones, Bryn Tinon
gynt, yn dathlu cyrraedd el phen
blwydd yn 93 mlwydd oed, a bu Mrs
Williams, Dwyfor, yn dathlu ei phen
blwydd yn 97 mlwydd oed.
Llongyfarchiadau a phob dvmunrad
da r'r ddwy ohonoch.
Yr Ysgol Sui: Llongyfarchiadau I

blant y ddwy Ysgol Sui a
dderbvruodd docyn Ityfr am ddysgu
adnodau yn y Gymanfa a gynhaliwyd
yng nghapel Serlo brynhawn SuI, 9
Mehefin.
Arddangos Mewn Sioeau: Er mal
'Scruff' yw enw CI Sara Lloyd
Williams, Gwastadfaes, maen rhaid
nad yw yn debyg I'W enw gan ei fod
yn IIwyddiannus iawn yn y sioeau
amaethyddol y mae Sara yn el
arddangos, gan dderbyn gwobr yn
amI.
Croeso Adref o'r Ysbyty: Croesawn
Mrs Parry Williams, Gwynfa, Mr
Evan Hughes, 3 Bryn Golau, a Mr
John Elwyn Roberts, 24 Bro Waun.
adref o'r ysbyty, gan obeithio y
byddant yn gwella'n fuan. Anfonwn
ein cofion at bob un o'r pentref sydd
heb fod yn dda eu hiechyd.
Ar Daith: Dymunwn y gorau I
Gwenan Jones, Glyn Cerls, ac Elain
Owen, Glyn Awel, ar eu talth l'r
America gyda thim pel-droed
merched gogledd Cymru.
Yn yr Ysbyty: Anfonwn ein cofion at
Mr Eric Jones, Stad Tref Eilian, sydd
yn yr ysbyty ym Mangor. Roeddem
yn falch 0 glywed gan el mham tod
Fflur yn gwella yn yr ysbyty a
hyderwn yn fawr y bydd y ddau
ohonoch yn gwella'n gyflym ae yn
cael dod adref i fwynhau'r tywydd
brat rydym yn ei gael ar hyn 0 bryd.
Gwyliau'r Haf: Mae'n wyliau haf i'r
Eco Daw'r rhifyn nesaf o'r Wasg
ymhen deufls - os bydd gennych
newyddion neu ddigwyddiadau i'w
cofnodi yn yr Eco dewch a nhw i mi.
os gwelwch yn dda. Oymunwn
wyHau haf braf i bawb a chymerwch
otal ar y ff,ordd, blantos.

Camera yn ngofal Heulwen Hughes, Argoed. FfOn: (0'286) 650556

Mrs Nan Roberts, Pantafon. FfOn: (01286) 650570

WAUNFAWR



19

Ffcn: (01286) 870202 a 870272
TREFNWYR ANGLADDAU

CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI

•
erls

Glywsoch chi am )' cwpwl 0 Ddeiniolen gafodd eu deffro gano) nos
gan )' ci, Nid eisiau mynd allan i'r ardd yr oedd 0, ond swnian am
gael gorwedd dan y 'gwely haul' newydd, Dydi'r ardd dim 'Patch'

i'r gwely haul!

Tudur Jones, Swyddog Arddangosfeydd yr Amgueddfa Llechl a Mr
GWIlym Wi/Iiams yn paratoi'r Arddangosfa.

---

Emyr Jones
PLYMAR

A PHEIRIANNYDD
GWRESOGI

Cynnal boileri nwy,
olew I tanwydd solat
a thredio peipiau
44 Glanffynnon
LLANRUG
(01286) 673513

'\1r .~

'Dechreuais gasg/r{'r ffotogruffau yn
J 968 ohencydd eu bodJ'II dangos rJ'(111

mar bw)'sig 0 f.,·2J.:"d .vr ardal hun, ,
rneddai Mr Williams, a adwcinir fel
G\\Jl Tate yn ei gynefin.

'} Iefyd, roedd fy Jihad a'm tri brasud
.)'11 gureuhio _VIl Chuiarel Dinoncig ac
f,;/!.), ntae'r lechen ~''i.'d,bod .\'11rhan C) 'III

b, ~ vd ers fJ' mhlenty ndod, . meddai.
Yn wir rnac'r diwydiant llechi yn

dal 1 rod yn rhan bwysig 0 fywyd

CERBYDAU CLASUROL YR WYDDf A
Cyrhaeddwch mewn steil -
mewn cerbyd Rolls Royce
ar gyfer priodasau, penblwyddi
ac achlysuron arbennig eraill

Dylan Griffith, Tros-y-Waen, Penisarwaun
Ffan: (01286) 871833

•maes pareto.
Diolch am barodrwydd un

g\vr i ofalu am y macs parcio,
bydd arian da yn dod i goffrau'r
Ganolfan. Mae Mr Ken Jones,
19 Maes Padarn, yn trcuho rhan
helaeth 0 bob diwrnod dros
fisoedd IT haf wrth )/gwaith hv..n,
Y llynedd casglodd dros £2,500,
ac eleni y mac cisoes wedi casglu
£700, ac mae'r prysurdeb rnwyaf
i ddod cto wrth g\\'r~, Fel
C)>nrychiolydd C}'ngor Cymuncd
Uanbms ar b\~'lJgor)o' Ganolfan
ere; 1973 mae Ken Jonec; yn
ym\\~'bodol 0 'r angen am artnn
i gynnal }' Ganolfan.
Bu .Ken }'n aelod o'r C~'ngor

Cymuned en, 23 ml~Tnedda bu 'n
gadelrydd arno dd\V}'\\-'aith. Ac
),'ntau wedi bod yn aclod 0 is
bwyllgor y fynwent erc; 17
mlyncdd mae'n elrhriadol falch
bod y gwaith 0 ehangu'r fynwent
)'n N ant Pcris yn m)'nd rhagddo
ar hy'U 0 bryd. Mae hefyd wcdi
cynrychioli'r Cyngor ar Gorff
Ll}'Vo'odracthol Ysgol Dolbadam
ers 11 mlynedd.

~iae'n rhaid ci fod yn
mv:ynhau'r her 0 godi arian, )1

Gwilym \X!illiams. Trodd ei hoffter
at arluruo Ii llcchi yn warth llawn
arnser ugain rnlynedd yn 61 ac mae
nawr yn gweithio o'i weithdy yn ei
garrref yn ~ ciniolen ac 0'1 siop,
Crefft Elidir, yrn Mharc Padarn,
Llanbens .

'Rscy] sccdi dysgu'r c_\1ullf.,' hunan, J

meddai, 'gun ddechrau tncy baentio
lluniau adar a byuiyd g'lI.:.\'llc a datblygu
.'\'n raddol IICS J:.,I mod erbyn hy« _\In
paenuo amrvunaeth eang C) luniau,
hefyd cerfio cnuiau tell, coasters, a
chlocsiau. '

Mae 'r busnes bellach wedi ci
sefydlu gyda chrefftau llechen
Gwilyrn yn boblogaidd iawn ac yn
rhoi boddhad mawr iddo.

'l\-fae.·1/ braf medduil fad j_\'
nghreffncauh J'II gOIJ'gll _, catff darnau
b, chain CI G\,1I1ru i gartrefi _\'Ill IIlJ'Ob
rhan o'r bvd. , meddai

Bydd darluniau o'r gorffennoJ i'w
gwcld yn Amgueddfa Lcchi Cyrnru,
Llanberis, a Orffennaf 8 hvd at_

F\!di 1.
Daw'r darluniau tua 100 i gyd
o gasgliad preifat 0 fforograffau

Mr Gwilym \Villiams 0 Ddeiniolcn.
.Mae'r arddangosfa wedi ei pharatoi
er cof am CI dad, W. H. Willianl!)
(\X'ilTate) a fu farw yn gynharach
elern, ac a fu 'n gwcuhio yn y
Chwarel am 43 o flvnvddoedd .•

Dinorvvig y Gorffennol

amser cr m\ ..}'n \' Ganolfan.
HER J P.-\RR'l'

llynedd casglodd £2,450 me" n
pythefnos er rnwyn cynnal
gwcithgareddau Cofio Dyddrau
VE a VJ, pan drefn odd
dderbyniad a chyngerdd ar gyfer
104 0 \\1'r a gwragedd a fu'n
aelodau o'r Lluocdd vn vstod v_ .
rhyfel diwcthaf, Dau fudiad aral1
v rhoddodd wasanacth da iddvnt. _

dros }' blynyddoedd yw r Clwb
Pel-drocd a'r Camifal. Maen
aclod anrhydeddus am ocs 0'1'

ClvJb J1el-droed ar g)'frif ei
wasanaeth fel aelod 0'r Pv,,1'llgor
ers 1959 Mae'n deb}'g mai ef
oedd J'n bennaf gJ'frif()J am y'
syniad 0 gael \X:},thnos Camifal
\'n I.lanbcris. Yr oedd \'ma_ _

garnifal c)'n h}'nn)l, ond
mcntrodd ef a phwyllgor y Clwb
Pel-droed ar y pt}'d lansio
\V}lhnos 0 \\ eithgareddau )'n
dcchrau efo Noson 0 Gan ac vn
gorffcn hefo'r carnifal ei hunan.

Mae'n amlwg ei fc)d \vrth ei
[odd yn cvfarfod h\\'n ac arall yn
y maes parcio, a g\\'erthfa\\,rogl
ei barodf\.\'Vdd i roi cvmainr 0 'i• •

•

t

Mae galw mawr am lefydd parcio yn Llanberis yn ystod
tymor prysur yr haf. Ac eleni eto bydd Y Ganolfan yn
gallu elwa ar hynny drwy godi tal am barcio ceir yn ei

-

G\Naith Da Ken



Dewis eang
o Welyau a 3PISuites.
Llenni Venetian a Llenni Roler.
5,000 lIathen sgwar 0 garpedi
mewn stoc - allwch chi
fforddio prynu 0 batrymau?

GLANHAU CARPEOIGYOA STIMVAK

Ffon/Ffacs: 650291

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOlFAN CARPED\

AUNFA R

amsf innau o'm (rigfan uwchben y,
ceffylau. Erbyn imi fynd i lawr i'r
buanh roedd Erasmus 'Aedl el
amg)'lch\ nnu gan y reuiu, a oedd yr
un ohon}TIt yn [\\'yn eu tymer, a'r
c\\'bl oedd ganddo j'\\' dd\\'cud fcl
amddlffyniad oedd ei fod wedi cael
caniatad i f}nd j'r rS' g\vair gcn I. Ar
bcn hynny roedd o'n ~isgo slop I

gtaffar o'r 'saddle room' Beth \or•
oedd yn ei gei!>lohefo honno nl \\'n,
ond }r oedd ei pherchcnog \"edl
mynd yn Hoerig Trodd arnaf a
gofyn, Beth \\J't ti'n d()d a rh}'\\
fwgan brain reI h~TIi fy lie i, a rhol
fy nghet i iddo fo?'

Doedd fa\\T 0 ddiben dadlau hero
dyn ar ei dir ei hun, ac wnh gwrs
doedd gen 1 ddlm achos 0 gwbl I
se1)'l1 amo.

'Gafael hi am y 16n 'na,' mcddal
wnh Era~mu';), ac wnhyf lnnau, 'j'\
dos diLha i'\\' ganlyn, ac os g\\"ela i
un ohonach chi 0 gwmpas y lie yrna
eto, ml rof i haels yn y'ch Linna chi.'

Cefals g}'fle fodd bynnag I fvnd 1

fyny'r gnSlau i hel fy mymrvn elddo
ar ei gilydd. Erbyn hynny roedd
Erasmus Cross wedJ dlflannu Efallal
fod yn lIa'A'Tlcystal lddo fad 'A'cdl
gwneud hynny. Roedd"vn yn tClmlo
am y munud fel rhoi ei badell ffno
ar ei ben.
Ar 01 cyrraedd y lon, troals j'r

chwith, fy meddyliau crbyn hynny ar
ddim ond cantod lle i ddiddoSl fy
hun dros nos, ond ni fedrv.:n ch\\'aith
lai na chofio yn sydyn am yr hen
dd)"vediad, 'Mwya yn y byd wnewch
chI i'r rhai lleiaf , .. '

Nofel Newydd
gan Y Gwalch

Mae nofel newydd Y Gwalch
(john E. Williams) yn
ymddangos o'r wasg yn ystod ~'
mis. Ei theitl yw Nes Adref ac er
fod yn ei gwead fedd ysbeilio a
difrodiant piwma gwyllt sydd yn
rhydd yn yr ardal, nid nofel
gyffro mohoni. Yn hytrach
mae'n ymwneud a helyntion y
rhai a gaethiwyd ar gam yn ystod
cyfnod y llosgi tai haf, pan ocdd
y Sefydiiad rhwystredig yn ceisio
dal Mcibion Glyndwr.

Mae'n darlunio mor hawdd
yw i unigolyn diniwed ddod dan
amheuaetb 0 fod yn gysylltiedig
a tberfysgwyr gwleidyddol, os
digwydd iddo fod mewn lle
amhriodol ar adeg angh}'flcus.

Mae'r nofel hefyd yn dangos y
dirywiad a fu yn y gymdcithas
wledig, pan fo cymdoglon yn
ddieithriad 11'W'Yrj'w gilydd; reI yr
eneth Hipi a ddaeth i fyw i hen
dy'r cipar ar }' ffridd cr mwyn
caeilionyddwch i astudio tyfiant
gwyllt; a'r ferch arall, mor
wahanol ei thrwsiad, 0 Quebec
sydd yn aros ym Mhlas Iorwen,
ac sydd yr un mor awyddus 1
ymch~'ilio i agweddau Celtaidd
}' fro er m\\')'n ei chyfres deledu
yn Montreal.

Serch mai'r Meibion v\\·'r•
leic,.110Cl7., maent yn aros yn elfen
anel\\'ig dnV)~'r rhamant; ffaith a
all achosi i'r amheus golcddu'r
synlad fod ~'r awdur \\.'cdi gochcl
dadlennu y cwbl a Wyr am ci
bwnc.

Y cyhoeddwyr y Gwasg
Carreg G\~'alch) a'r pris £5.95.

Cefnogwch ein Hysbysebwyr

shaman 0 wastadedd Mongolia.
Doedd gen i ddirn calon i'w

geryddu. '\X'ydd\\.TI 1 ddim pa rnor
fuan y bvddwn mnau vn falch 0, .
wneud yr un peth fy hun. 'Dydw i
ddim wedi cael tarnaid ers ddoe,'
meddai.

'Plesia dy hun,' rneddwn I. 'Ond
mae'r lIefrith yna i fod yn Ian ac yn
saff. '
'0, wela I,' rncddai, gan droi ar ei

sawdl a chcrdded I ffwrdd dan
fwmian, 'Glan a saff, glan a saff.'

Roedd 0 yno wcdyn drannoeth, fcl
jac-do ...vedi ei ddrwg arfer, a
gwyddwn y byddai a'i ben yn y can
cyn gynted y buaswn wedi troi "f)'
nghefn. Gwahoddais a I ddal ei biser
a thywallrais gryn beint iddo. Wed)'I1
daeth hynny yn ddefod ddvddiol,
ond ychydig oedd ganddo i'w
ddweud, ac vr oeddwn yn dyfalu ym
rnhle yr oedd yn daearu Erbyn
hynny roedd\\'n vn gofalu am ci
frec"\'ast hcfyd ar ffurf crelSlon 0
'flake maize' 0 finnlau 'r g\\'artheg, a
scraps o'r t}' oedd 1 fod i'r moch, a
hyd yn oed rhyv. sleisen slcI 0 gig y'
thelny yn achlysurol ar gyfer ei
bad ell.,

Mae cynhesnvydd yn beth mU'A'r
reI agoriad i feddyliau. Pan oeddwn
yn 110sgibrigau yn y cat:!rhyw fore,
g'\.velais0 yn cyTchu at Ylan. Daliodd
ei freichiau aro a daeth yn siaradus,
a hynny hcb i neb CI holi Erasmus
Cross oedd ei en'A', \\'cdi bod yn
gyfrif)'dd meddal. Ar 01 iddo ddo yn
oj o'r rhyfel, all-afaelodd "n el \\lalth
a phrynu by ngalo ar forgej.
'Roedd\\'n i'o medd\vl mai dyna
oedd y ffordd orau i ddenu 8'\lraig,'
meddal Ond doedd gan y merchcd
fa\\T 0 ddlddordeb ddyll\\'n, ae aeth
d"\'Ya thair blynedd hClblo ac ynlBu
yn dal yn hen Janc. 'Roedd\\'n \vnhi
yn galed yn y sVv,),ddfa,, meddai, 'i
gyfarfod y morgej, ac nid hynny yn
urng. Canfyddais fad rhai yn ennill
llawn cymaint ag yr oedd\vn i cislau
crogbns am \\'neud rh}'\\1fan s\vyddi
imi yn yr ardd neu 0 gwmpas y lie,
ond beth a roddodd foliad I mi vn
y diwedd oedd y ddynes a ddeuai I
lanhau imi. Roeddwn I'n meddwl fy
mod I'n mlu cyflog dl-fal Iddl, ond
doedd hynny ddim digon yn amlwg;
nid I gad'A' CI theulu rhag ll\vgu,
cofia, ond I fynd I'r Costa del Sol
bralnt na fedn\'n I el fTorddlo heb
edrych y"OlIygald pob eelnlog. Rhi,\\'
fore daeth trcmp}'I1 at fy nn\'S ac yn
lie ei drol draw, fel iT oedd f'arferiad
cynt, g'-\'ahoddals 0 I me\\'n am bryd
o f\~.'yd,ac erbyn cat!1el hanes roedd
o 'A'edi bod el hun me\\'n sefyllfa pur
debyg i f'un i. Rhoddodd hynny y
syniad yn 1).mhen 1. Cefais fadael a'r
t}1 a'r s'W'Ydd,a dyma fi,'

'Lle nvyl ti'n cysgu'r nos ar y
barrug 'rna?'

;}"1e'v\'TlrhY'v hen g\\'t cipar mewn
coedlan I la\\'r y 16n yna Does gen
II ddim llc g\,,'ell i ml, debyg?'

'Fasat (I'n licio dod I 1\'\\' ata' i a•

rhoi pen ami?' gofynnal!\.
'0, na fas'A n I bYlh yn

breudd\\'Ydio gneud y fath beth.'
'W'el, gofala bod y bobl \\'ecli

m~'Tld0 dan do, a do~ i'r t) g\\'air yn
v ffarm.'•

DefnyddJodd Erasmus Cro';s v das•
\vair yn 11'v\'yddlannus am gryn
wythnos, ond un nos\vaith aeth or el
bl!n i Jac ~n dych\vclyd 0 rhY'A'leyn
ei gar a bu cy'n"vrf ma\vr yn y
gwer~~?Jl.Dacth y !dafar a'r mu:;us
allan gyda lamp lachar, a galwyd

Ar agor
9-7pm

9-5pm Sadwrn
Ar Gau

Sui a Mercher

ar y rhan fwyaf 0 grwydrwyr cefn
~\ lad. Roeddwn 'yTIgynefin a gwaith
) ur. godro, trin ceffylau, Iladd a
phluo dodfenod, hyd yn oed sticio
mochyn pe bat angen, ond mewn
cyfweliad am y math Ylna 0 swydd,
rocdd hi'n llawn cystal ceisio celu'r
ffaith fod rhywun wed: dod yn syth
oddi ar y Ion. Bu gallu coginio fy CV
yn foddion imi gael y swydd honno
ar fferm vm mherfeddion Sir•
Caerwrangon, a llawn cystal hynny,
roedd tramps yn anathema gan y
giaffar, 'thum thur roadsters ., chwedl
yntau.

Fferm gwartheg stor ocdd hi am
\' rnwvaf, ond rocdd vno fuches- ...' .
fechan hefv d , a fy ngwaith
dd\\')'\\'alth ... dydd ocdd godro
rhclny a chludo'r Ilaeth i ochr y
ffordd ar g) f~r \' lori.

Rhy\\ g) nly ...gedd 0 ffarmv.T a
phorthmon oedd yr hen Wallace.
Byddal yn g\visgo rh)'\\' ben slop
fro\vn a gad\\'si }n ystafcll yr hamis,
a doedd l) ddim yn hynQd 0 fore
god\,.,r, ac yn lueddu i dclis8\~1)'J
braidd gl)rm()d gan el 'A'ralg a oedd
yn un dda arn I\\-'Yd. mac'n rhaid
cyfaddef Rocdd iddynl un mab, Jac,
tua t) l)~d I. Rl}l:dd g...'tc.:ndid diffyg
era!!! ganddo: clv;y a ol!dd yn ei
n\~'stro "runlogl g\\'allh hefvd.
Roedd \ n ceisio d\vcud fod vr
angh3ffa~! \vedi ei gad\\ rhag my~d
i n fela, ond rv.,\,'n credu rnai llt!chu• •
ar y tir n \\"aeth. Byddai }mL'-ym()\\"ta

yn el gar me\\ n clas a legins sglcin,
cnd ~'dd\\'n }'n cymryd fa\vTsyl\.\'o'i
rodres.

Un bore l) hvdref roedd\\'n vn
dych\\'cl~'d heibi~ I stand y can lIa~th
ar 61 danfon h\\nn\.v i'r lon, ar fy
ffnrdd ifarbic drain yn y C3eau. Beth
\\·clui., \\'rth ncsau ocdd dyn a'i ben
~TIy can ~n .}i't:d fel ych. Pan s}'1.hodd
ar t\' nyfodiud g\\'clals mai trempyn
vdocdd, ac h\d yn oed vn v
fra\\duliaeth h~nno yr oedd y~
amheuthun.

Roedd ganddo f\\'~ta'i fel bnvs
beudy, a'r hufen yn dlferu oddl amo.
S)chodd h\\"On\\' a'i la\\'cs a rho I el
her galed ddu am el ben Roedd
honnn hraldd \'n dod dros el aellau•
gan t!i \\'ncud I ymddangos yn
fvrrach nae vdoedd. Roedd \"Oa fel[• • •
webln }n lynnu t!i gOt laes, ddu yn
dynn amdano, ac 0 h\vnnw crogai
padell ffrio, ac yr oedd ganddo
hebla\v ei fag, ambarel ma\\.r.
Buasai'n ha\\'dd i'r anghyfarn,)dd
feddwl eu bod \\'edi cyfarfod a
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Hyd yn ocd yn gynnar yn y
pumdcgau doedd Ycrwydryn a 'j fag
a'i biscr bach ddim wedi IlWlT
ddiflannu odd! ar y fTyrdd. Roedd ei
rcngoedd erbyn hynny yn cynnv ..'Ys
cyn filwyr, fel ar 61 pob rhyfcl; rhai
yn ei chael hi 'n anodd serlo ar 01 y
blynyddoedd bhn a chael eu helcyd
hyd y byd arhrylithion rai - nad
ocdd gan y Sefydliad unrhyw ddiben
i'w talentau ond iddinistrio, BUm yn
eu mysg, ond doeddwn i ddim wedi
graddio yn ddigon uehel yn y grefft
i adacl arwyddion y frawdoliaeth ar
dai na 'chwaith eu dehongh. Roedd
v wybodaeth honno vn hanfodol i•
wybod p'run a'i panaid 0 de ynteu
CIbrathog ocdd yn ern disgwyl. Ond
tlpyn 0 d\\')'ll\\'r oedd'v\'Tl i a dweud
Y8\\'lr: roedd gen Ig3rua I fynd Iddo.

\X'nh g¥irs roedd y cast/a! 'll.!ard}'Tl
dal i fynd, yr hen 'v\'Yrc\VS,lie gellid
cael g\vely a brec\vast am s\\'ll[,
caniatau fod rhyv."Un yn g\\'neud
rhyw "wydd fel !t:c;gubo neu dorri
priciau tan cyn ymadael. Ond doedd
o ddim ""cdi ci rcstru fel anedd pum
~crcn. Rocdd y gwelyau mor agos nes
yr ot:!ud pr.:rygl I rywun rOIel la\V yng
nghcg l!J gymydog wrth ymeslyn yn
y borc, a~ )'1 Qcdd y \,;yflcuslcrau
arfcrl'll o'r math m\\"yaf C)'nrefig. Tap
d\\'r ocr yn yr iard gefn oedd y
bathn\ m, a dam 0 sebon '14ifebuov·.•
l)lm rhyfedd fod y rhan f,vyaf 0 'r
g\.\iCSrCIOn~n osgoi'r ddefod.

Roedd \' sefydliadau vma \'n y.. .... -
lrefydd, Cil v.edl cau byd chv,'ccb \'D
y no~, a pheth cyffredin oedd g\\'cld
rheng ) tu allan ~'Tldisg\\'yl yr a,vr
h()nno, yn y rhe ..v a'r barrug Yn
),')t()d y dydd yn y gacaf byddent yn
Ilt!rclan yn y siopau cynnes, ac yr
oedd y lIyfrgell yn llochcs ddelfrydoJ.
Gallaf dystio fod honno yn ninas
Worcester yn glud a chysurus.
Docdd y theol ynglyn a chysgu ac ar
adegau \veidi drwy el hun, ddlm
me'v\'n g'Aelthrediad yr adeg honno.

R()edd canllltud i aros am dalr
n()s()n \"0 y 'spikes', wedyn byddal yTI
rhald CI 8\\'adnu hI sut bynnag y
bY'ddai'r t\"\\"\'dd, a chan fod v. . .
set,'dlladau vma vn ami dalth. ...
di'v\'I1lod oddi \vrtb el gtly'dd, byddai
rhai yn caci ci goddi\\'eddyd gan y
nos a 'r ddrycln, ac yn cael eu gorfodi
i ch\\'lllo am unrh'v\\' loches orau "• •
gallent Ar adegau felly, doedd 0
ddim yn f)'\vyd i'w gymerad\\')'·o.

Byddai rhai yn g\\'neud g\\7alth
<lchlysurol am IDfnodau yn yr haf, ac
yn y cyS\\'llt hwn roedd gen i fantais

gan Y Gvvalch
ADNU
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NOS LUN am 7 o'r groch:
Ras Hwyl Noddedig 0 amgylch y pentref, 0 Oafrn Glyntwrog gan

orffen yn Penbont (gwisg ffansi. oedolion yn unig)

NOS FERCHER am 6.30 o'r gloch:
Helfa Orysor. Cychwyn 0 Ysgol Brynrefail. Enwau i Owena Parry

(01286) 872276 (ar 61 4 p.m.)

NOS IAU am 7 o'r gloch:
Tombola yn yr Ysgol Gynradd. Canlyniadau'r Helfa Orysor troed.

OIWRNOO Y CARNIFAL - Sadwrn am 1 o'r gloch:
Cychwyn 0 faes parcio Penbont

Barbeciw, lIuniaeth, Sel Cist Car, Castell Neidio,
gemau, rafflau, peintio wynebau

Beirniaid: Nia Williams ac Owen Arwyn (Rownd a Rownd)

PDrti'r Carnifol yng Ngwesty'r Royal, Caernarfon
(Ff6n Lynda 01286 672881)

y, elw tuag at y Ganolfan Gymuned.
Mae'r IIwyddiant yn dibynnu ar eich cefnogaeth drwy'r wythnos.

CARNIFAL LLANRUG
GORFFENNAF 1 - 6, 1996

Michelle Roberts a enilJodd y
drydedd wobr yn y gystadleuaeth
Cerdd Dant yn Eisteddfod yr Urdd,

Bro mae/or.

WAUNFAWR
* Ty Rhydd * Bwyd Cartref *
* Prydau Plant * Y5tafell Deulu *
* Cinio Dydd Sui Traddodiadol *

* Cerddoriaeth Fyw * Cwrw Go lawn *

Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ff6n: (01286) 675384

LLANRUG

MAE'R
SAMARIAID
YN GWRANDO
YN ABBEY ROAD

BANGOR
(01248)
354646

Aelodau Band Llanrug a iu'n cystad/u yng nghystadleuaeth mewnoJ
y band yn ddiweddar.

Rebecca Owen, E. Beltlni, Iona mhob ffordd.
Williams, Rebecca Owen, rhif ff6n Braf iawn oedd cael croesawu Anti
6772'69, K. Jones ac R. Williams. Margaret yn 01 i'r Ysgol. Mae Keith,

Mwynhaodd BI. 6 gyflwynlad gan mab Anti Margaret, wedi cael
Gwmi'r FranWen yn Ysgol Brynrefail dychwelyd yn 61i Ysgol Cwrn-v-qlo.
ddydd Mercher, Mehefin 12fed. Y ac wrth ei fodd bod yn 61 gyda'i
pwnc dan sylw oedd 'Ffeinau cyflogi ffrtndiau unwaith eto.
rnorvruon a gwelsion fferm 'slawer Oiolchiadau:
dydd' a chyplyswyd hynny gyda'r Dymuna Mrs Malr Jones, 24
profiadau newydd a gaiff y plant Hatan Elan (Ogwen gyntl ddiolch 0
wrth newid ysgol. galon I'w pherthnasau, cyteillion a

Mehefin 13, daeth Prof. Dowe 0 chvrndocron am y galwadau ffon,
Brifysgol Sydney, Awstralia, i'r ysgol cardiau a' r vrnwenadeu yn vstod ei
am ddiwrnod Mae'n gwneud harosiad yn Ysbyty Gwynedd ae
ymchwil i ddysgu dwyieithog. Ysbvtv Glan Clwyd, ac am y

Ddydd Sadwrn, Mehefin 15, bu caredrqrwvdd ar 61dychwelyd adref
criw 0' r rhieni yn gwerthu cacennau Dymuna Mrs Elizabeth Roberts,
ar y Maes yng Nghaernarfon er London House, ddiolch Ibawb am eu
mwyn codi anan i'r Ysgol. Drolch yn dymuniadau da drwy alwadau ffon
fawr iawn i bawb a gyfrannodd ym cardiau ae vrnwelradau tra bu yn

, Ysbyty Gwynedd yn ddiweddar.
Dymyna Hefm Goronwy Jones, 37

Stad Glanffynnon, ddiolch i'w deulu,
ffrindiau am y lIu 0 gardiau ae
anrhegion a derbvruodd ar ei
benblwydd.

•

Ffon: 650218

Bydd y Cor yno eto ar Orffennaf 4,
ac Awst 22ain. Buan iawn bydd yr
Wyl Gerdd Dant yng Nghaernarfon
ar ein gwarthaf ae fe fydd y Cor yn
cefnogi drwy gystadlu - felly mae
sialens fawr o'n blaenau. Pob hwyl
ar yr ymarfer.
Merched y Wawr: Nos Fawrth,
Mehefin 11eg, trefnwyd trip hynod
ddiddorol i Eglwys Clynnog gan
ortten yn y Bistro, Nefyn.
Anerchwyd a thywyswyd yr aelodau
o gwmpas yr eglwys hardd a hynafol
gan y Parchg Idris Thomas, a difyr
tu hwnt oedd gwrando arno'n
traethu, mewn iaith goeth, am yr
amser cynnar hyd y dyddiau hyn.
Diolchwyd Iddo am orig ddifyr ac
addysgiadol gan MIss Megan
Humphreys. Yr oedd bwydlen y
Bistro at ddant pawb a swrth iawn
oedd yr aelodau ar y ffordd adref!
Anfonwyd cofion annwyl at yr
aelodau sy'n derbyn triniaethau ac i
bawb sy'n wael yn y gymdogaeth.
Dymunwyd yn dda i'r holl bobl ifainc
sy'n eistedd arholiadau 0 unrhyw
fath, a lIongyfarchwyd Gettun Parry
ar ennill gradd ym Mhrifysgol
Caerdydd. Ololchodd Mair Huws, ar
ran y uwvoc. Meirwen Lloyd. r'r
swyddogion ac aelodau'r pwyllgor
am eu cefnogaeth drwy gydol y
flwyddyn. Diolchwyd i Mary Roberts
a Megan Roberts am drefnu'r trip.
Dymunwyd gwyliau haf dedwydd i
bawb. Dewch atom yn lIun ym mrs
Medr.
Newyddion o'r Ysgol Gynradd: Lion
gyfarchiadau I'r plant tu'n
cynrychioli'r ysgol yn Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd ym Mro
Maelor, a diolch yn fawr i'r rhieru am
eu cefnogaeth ar y dydd Mawrth a
dydd Mercher. Oiolch 0 galon i'r
noddwyr a gyfrannodd tuag at gost
y bws - Siop Trin Gwallt Elaine,
Modurdy Hatod, Cwmni Cig Fferm
Bryn Afon, Hughes Meats, Ffilmiau
Bryngwyn, Ffrlrniau Llun y Felin, SlOP
Sglodion, Siop Spar a'r Co-op.

Trefnwyd raffl hefyd j gasglu arian
tuag at y daith i Wrecsam, a
diolchwn i Seiont Manor a chwmni
Part Co., am gyfrannu rhoddion. Bu
rhai o'r rhieni yn brysur iawn yn
gwerthu'r tocynnau raffl yn ystod
noson pel-droed Tlws Eco'r Wyddfa.
Diolch yn fawr iawn i bawb am eu
cefnogaeth. Enillwyr y raffl oedd:
Dion Owen, Bethan W. Pritchard,

Plaid Cymru: Cynhahwyd cyfarfod
blynyddol y gangen yn y Sefydliad
Coffa nos Feroher, Mehefin 5, dan
Iywyddiaeth Phyllis Eilts. Cafwyd
adroddiadau calonogol am waith y
flwyddyn; "ongyfarchwyd yr
ysgrifennydd, Olwen Llewelyn, ar
Iwyddiant rhaglen amrywiol, a
Meirwen Lloyd, y trysorydd, ar
gyrraedd y cwota ariannol i'r
pwyllgor rhanbarth. Diolchwyd
hefyd i Cliff a Vera Williams am
drefnu'r Clwb Cant. Ail-etholwyd y
swyddogion am dvrnor arall. ac
ychwanegwyd enwau newydd ar y
pwyllgor. Bvdd Phyllis Ellis a Berwyn
Parry Jones yn cynrychioli'r gangen
ar y Cyngor Cenedlaethol, gyda Paul
Rowlinson yn ddirprwy.

Amlinellodd Dafydd Wigley ern
sylw at y ffaith na chyfrifir Llanrug
fel 'aroat wledig' gan y Swyddfa
Gymreig wrth vstvried lIeihau trettn
i'r Swyddfa Bost a siopau'r pentref.
Penderfynwyd ern bod fel cangen yn
ymgyrchu i helpu busnesau lIeol.

Enillwyr y Clwb Cant am fis Mai
- " Megan Williams, Y Felinheli; 2,
Beti P. Jones. Hafan Elan. Mehefin
- 1, Raymond Jones, Z, frank
Green
Y Carnifal: Bydd y Carmfal yn cael
ei gynnal eleni ar ddydd Sadwrn 6ed
o Orffennaf. Yn ystod yr wythnos
bydd gweithgareddau fel a nodir yn
y rhaglen sydd i'w gweld ar y
dudalen hon.
Pwyllgor y Carnifal: Mae'r pwyllgor
yn weithqar lawn eto eleni yn trefnu
wythnos Iwyddiannus fel y lIynedd.
Gwnaeth y Carnifal elw 0 £ 1,200 yn
1995 a'r siop ail-law £403.20. Mae'r
cyfan wedi ei drosglwyddo i gronfa
y Ganolfan Gytnunedol. Dymuna'r
pwyllgor ddiolch yn fawr i bawb am
eu cvrnorth a'u cyfraniadau.
Oymuniadau gorau i Mrs Ann
Williams a Manon, Wenllys,
Gwsltvnvdd. sydd yn ymadael a
Llanrug am Fethel. Gobeithio y bydd
y ddwy yn hapus iawn yno.

Dymuniadau gorau am wellhad
Ilwyr a buan i Mrs Hughes (mam Mrs
Morfina Cadwaladrl sydd yn wael yn
Ysbyty Gwynedd ar hyn 0 bryd.
C6r Clychau'r Grug: Mae'r C6r
wrthi'n brysur yn difyrru'r ymwelwyr
ar nosweithiau lau yng Ngwesty'r
Fictoria, Llanberis. Roedd criw
hwyliog a gwerthfawrogollawn o'r
dlwylliant Cymreig yno ar Fehefin 6.

Camera yn n90fal Gwyndaf Hughes, Glascoed. FfOn: (01286) 677263
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CHIROPODIST
Gwasanaeth

yn eich cartref

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

57 Glanffynnon
LLANRUG

Ffon:
(01286) 675754

R. M.
PEINTIWR AC ADDURNWR

PRISIAU RHESYMOL
TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 870846

PARRYDie

Evans, Llanfachreth, y Tlysau a
enillwyd ganddyn y lIynedd. Hynny
fu hanes John Williams, Bethel; John
Closs, l.lanbens: a Dafydd Pritchard,
Nant Peris yn ail ennill eu Tlysau.
Gerallt Jones, Waunfawr oedd
eruuvdd Cwpan FMC - l'r gorau 0
dan 25 oed.

Roedd y ddau ddiwrnod yn rhai
lIawn cyffro ac fe hoffai'r pwyllgor
ddatgan eu gwerthfawroglad I'r rhat
a weithiodd mor galed i sicrhau
11wyddiant y Treialon.
Gwerthtawroqu yn fawr iawn y
cymorth a roddwyd gan yr ardalwyr.

Dyma restr y canlyniadau:
Dosbarth Agored (Cwpan y Brodyr
Morris): 1, E. Wyn Edwards,
Rhuthun (Joe), 2, Alan Jones,
Pontllvfru (Jess); 3, Glyn Jones,
Bodfari (Roy). Ail Odosbarth (Cwpan
Wavell Roberts): 1, John Ryan
Griffith, Tel-v-sem (Nell: 2, Medwen
Evans, Llanfachreth (Meg); 3, E.
Wyn Edwards, Rhuthun (Nip). Tarian
Gwesty'r Fictoria (y gorau, tleol, yn
y dosbarthiadau Agored/Aii
ddosbarth: Dafydd Pritchard, Nant
Peris Cwpan FMC (gorau dan 25
oed): Gerallt Jones, Waunfawr.
Oosbarth Lleol (Cwpan Rheilffordd yr
Wyddfa) (Cwpan Gwesty 001-
badarn): 1, John Williams, Bethel
(Jill), 2, John Closs, Llanberis (Bob);
3, Brian Owen, llanberis (Spot); 4,
Alan Roberts, Llanberis (Jess); 5, W.
Arthur Williams, Bethel (Jab); 6,
Donald Pritchard, Llanrug (Meg).
Cwpan R. Williams, Mynytho (gorau
dan 25 lIeol): Huw Morgan, Bethel.
Tlws Cwmnl Tlthebarn (gorau dros
50 lIeol): John Closs. Cwpan
Llwyncoed (gorau dan 21): Ian
Jones.

Ffon: 871049/symudol 0831 429970
neu ffoniwch ni am ddim ar

National Cabline - Freephone 0800-123-444

* Tacsi
*Maes Awyr

;,.......~-;:::~::;::::.::;v...rv..

Ym mis Medi, fe fydd cylchgrawn IIiwgar newydd ar gael
i blant 0 dan saith oed: Fe fydd hoff aderyn Cymru, WCW,
yn cyflwyno Ilawer o'i ffrindiau 0 raglenni Slot Meithrin a
lIawer 0 ffrindiau newydd hetyd.

Fe fydd WCW e't Ffrindiau yn cael ei gyhoeddi gan gwmni
Golwg, Fe fydd rhifyn rhad ac am ddim ym mis Medi ac
yna fe fydd ar werth 0 tis Hydref ymlaen, trwy ysgolion,
cylchoedd meithrin a siopau Cymraeg.

Llongyfarchiadau i llinos Haf Jones,
10 Glanrafon Terrace, ar ei
Ilwyddiant yn ennill gradd B.A.
mewn Cymraeg a Lien y Cytryngau
ym Mhrifysgol Cvrnru. Bangor.
Treialon Cwn Oefaid y Nant:
Dewiswyd y treialon eleni i osod dau
gwpan 0 eiddo Cymdeithas Treralon
Gogledd Cymru. Enillydd Cwpan
Rhiwlas oedd E. Wyn Edwards,
Rhuthun (dosbarth agored); a John
Ryan Griffith, Tal-v-sarn (atl
ddosbarth! a gipiodd y Tlws er cof
am y diweddar John Jones.

Daeth cystadleuwyr 0 dde Cymru
a'r gogledd ac un ferch 0 Cumbria I
ymgiprys yn y treralon. Gwelwyd
mwy 0 gystadleuwyr nag erioed
eleru ac hefyd griw ffilrnro teledu.

All erullodd Ian Jones, Llanberis;
Huw Morgan, Bethel, a Medwyn

Camera yn ngofa I John Pritchard, Cilfynydd, Llanberis. Ff6n: 872390

Elwyn Searell Jones, Owyfor. Ff6n: (01286) 810440
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NANT PERIS

Doug/as Roberts a Barry Edwards yn brysur wrth y gwalrh. Gyda hwy
mae Ken Jones 0 Gyngor Cymuned ilenberis.

Joban Dda
am Bris
Rhesymol

Ffon: 872421

PENISARWAUN
PEINTIWR

AC ADDURNWR

Mae'r gwaith 0 ehangu mynwent Nant Peris yn mynd
rbagddo dan ofal Cyngor Cymuned Llanberis, Mae'r
Cyngor wedi prynu darn oi dir sy'n ffinio a'r fynwent,
ac mae wal derfyn newydd yn cael ei chodi ar hyn 0 bryd.
Gweithwyr Gwasanaethau Hyfforddi Gwynedd sy'n
gwneud y gwaith. Cynllun hyfforddiant ar gyfer pobJ di
waith yw hwn. Un 0 gynlluniau gwaith y Uywodraeth
ydyw sy'n cael ei reoli gan Gyngor Gwynedd.

Mae l'vir Douglas Roberts, er mai ond tri neu bed war sy'n
Deiniolen, wedi bod yn arwain y rhan o'r cynllun ar hyn 0 bryd.
gwei thwyr y tim ers wyth Mae'n gobeithio y bydd y nifer
mlynedd bellach, a chyn hynny hwn yn codi eto i ddeg cyn bo
bu'n gwneud gwaith tebyg gyda'r hir. Mae'r gwaith yn y fynwent
Gwei thl u Cymunedol. Bu yn cael ci wneud gan Douglas
ganddo gymaint ag 20 yn Roberts ei hun a Barry Edwards
gwcithio gydag cf ar un cyfnod, 0 Gaernarfon, gyda chyrnorth

hcfyd gan Anthon)' Munro 0
Fethesda.

Mae'r cynllun yn darparu
hyfforddian t gwerthfawr ir
gweithwyr, a thros y
blynyddocdd bu Douglas
Roberts a'i dim yn gweithio
rncwn amryw 0 ysg olio n
Gwynedd yn atgywe ir io a
thacluso wahau ac yn pacntio.
Treuliwyd rhai wythnosau y
llynedd yn Ysgol Dolbadarn yn
pacntio a thrwsio waliau. Cyn
hynny gosodwyd palrnenrydd ar
dir Ysgol Gynradd Llanrug a
chodwyd wal 0 gwrnpas adeilad
yr YsgoJ Fcithrin ar fuarth yr
Ysgol.

Mac Ken Jones, syn cad\\.'
Ilygad ar \ gwaith ar ran Cyngor
Cyrnuned Llanbens, yn falch
iawn 0 safon ~ gwaith,

I drin a thrwsio
pob math 0

beriannau gwn'lo
MENAI SEWING

MACHINE CENTRE
40 Stryd Fawr
PORTHAETHWY
Ffon: (01248)
714043 neu

(01286) 674520
Edau, Nodwyddau
ac ati mewn stoc

Ar agor trwy'r flwyddyn ar
gyfer priodasau, dathliadau
bedydd, penblwydd a phob
achlysur arbennig arall.

Gallwn drefnu adloniant -
disgo a.y.y.b.

Bwydlen Bar a Restaurant
Cinio Dydd Sui

Hotel
itRestauRant
Llanberis 870203

Codi Wal y Fyn'Nent
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Gwahoddir ceisiadau a benchyciadau o'r Gronfa
uchod. Ceir manylion a'r amodau drwy anfon arnlen,

gyda stamp a chyfeiriad arne, i'r Ysgifennydd:
John H. Hughes,

Tan y Clogwyn, Uanberis
Gwynedd LL55 4LF
Fran: (01286) 871562

Y ceisiadau i gyrraedd yr Ysgrifennydd erbyn
Awst 31ain 1996

NI YSTYRIR UNRHYW GAlS A DDAW I LAW AR OL Y
DYDDIAD CAU PENODEDIG

CRONFA GOFFA
R. H. 0 EN

AT HOll 'DDARlLENWYR ECO'R WYDDFA
BRYN, CWM-Y-GLO

Carem fel teulu ddiolch yn ddiffuant iawn i chwi, yn deulu,
ffrindiau a holl drigolion bro' r Eco am eich caredigrwydd
arben~ig i ni yn ystod gwaeledd Keith. Gwyddom eich bod,
fel unigolion a mudiadau, wedi ein cefnoqi'n hael iawn yn
ystod y cyfnod anodd hwn.

Bellach mae'r driniaeth drosodd a braf yw cael dweud fod
Keith wedi dychwelyd i'r ysgol ac yn cryfhau yn ddyddiol.
Diolch hefyd i'r meddygon Ileal ac am ymroddiad diflino
Nyrs Eleri Fan Roberts (nyrs McMillan).

Rydym yn awr yn edrych ymlaen yn hyderus i'r dyfodol,
gyda'r sicrwydd fod dymuniadau gorau cymaint 0 ffrindiau
yn parhau i'n cynnal.

Diolch 0 galon i bob un ohonoch am eieh cefnogaeth i ni.

MARGARET, GWILYM, CARYS, TERRY
ac, wrth gwrs, KEITH ei hun.

£5: Joyce Jones a'r teulu, 10
Porth y Gogledd, Deinioleo;
Rhian Rbagfyr a Sion Uwyd
Elis, 10 Stryd Turner,
Llanberis.

£2: Mrs Carrie Hughes,
Ffordd Padarn, Uanberis;
Jason Jones a Dawn
Whitehead, Uanberis.

£1: Mrs Jones, 24Hafan Elan,
Uanrug.

RHODDION

LLANRUG: Wythnos y Carnifal.
BRYNREFAIL: Sefydliad y Merched.
LLANBERIS: CyfeiUach Capel jerwsalem am 2 o'r
gloch.
CWM-Y-GLO: Cyrndeithas Rhieru ac Athrawon
yr Ysgal yn cynnal Sioe Ffasiynnau yo yr Ysgol.
BETHEl ..: Plaid Cyrnru - Helfa Drysor (ceir).
PENISARWAUN: Trip yr Ysgolion Sui. Cychwyn
am 9.30 o'r gloch.
LLANBERIS: Trip Ysgol SuI Capel Coch.
Cychwyn am 9 o'r gloch.
LLANRUG: Y Carnifal am 1 o'r gloch.
BRYNREF AIL: Cyfarfod Chwiarydd y Capel -
sgwrs gan y Parcbg Harri Parri,
LLANBERIS: Ras y Wyddfa.
BETHEL: Cyfarfod Pregethu Capel y Cysegr -
pregethir gan y Parchg Gwyn Erfyl am lOa 2 o'r
gloch.
LLANBERlS: Wythnas y Camifal.
LLANBf:RIS: Noson 0 Gan yn Capel Coch am
7.30 o'r gloch.
BETHEL: Wythnos Gweithgareddau Bethel.
Cystadlaethau pel-droed 5-bob-ochr.
BRYNREFAlL: Sefydliad y Merched - Barbeciw,
LLANBERlS: Y Carnifal am 1 o'r gloeh.

GORFFENNAF

20. Sadwrn

15. Llun-Sadwrn

14. Sul-20 Sadwrn
14. SuI

13. Sadwrn
14. Sui

ll . lau

5. Gwener
6. Sadwm

4. Iau

1. Uun-6 Sadwrn
1. Uun
2. Mawrth

Cefnogwch
ein

Hysbysebwyr

Abererch, sef: AERON Y SAIS AR EI
HALLOR, A LLE DA I DRtN
DDYGYFOR, (Bens a'r LLAN, a'r tren
yn tvnnu'r tyrfaoedd yna.) I Jean yr
a'r £5 mis Mahefin.

Mae thema yn gwau drwy graesair
mis Medi hefyd, ond mae cliw i bob
un o'r atebion.

Ar 61i chi ei gwblhau, wnewch chi
lunio cliw gwahanol i 17 i lawr, os
gwelwch yn dda, a'l anfon at Dafydd
Evans, Sycharth, Penisarwaun,
Caernarfon, erbyn 29 AWST.

1. Corsen (7)
2. Ynys y cathod, neu etaltetn fwy

cywir, ynys y catha (5)
3. Ar ei ben ei hun (4)
4. Yr ogla drwg a wna Ben Matr (7)
5. Yr hyn a wna 4 I lawr, yn ogystal

a drewi (5)
7. Un sv'n nerdio ddwr, neu'n

rhyfedd lawn, un sy'n llosqi (7)
8 Ceidw wr y tu 01 ,'r stumps (7)

, t , Hel i Ie na sydd diane ohono (71
14. Williams yr emynydd i w ffrindiau

I
(7) I

'7 Y wlad sv'n werdd yn el chanol (7)
18. Metel wadi el dynnu I ffurf cordyn

(7)
19. Milyn (7)
20. Cyd·dynnu (7)
22 Hebddl, ru fyddai esqtdiau'n bod

(5)
24 Gorttwys am ysbaid (5)
25. 0 aros Iedrych, wele gwt Iweitruo

ynddo (4)

I LAWR

Dim and salth ymateb a
dderbvruwvd i graesair mrs Mehefin;
ai ar streic y oostrnvn rnae'r bai
ynteu a aedd y croesair yn anaddach
nag arter? Os hynny, rwy' n
ymddiheura.

Pentrefi'r ardal oedd therna'r
croesair, ac fe ofynnais i chwi nid yn
unig I ddarganfod y them a a thrwy
hynny ddefnyddio dau enw heb fod
cliwiau iddynt, ond hefyd i greu chw
cryptig I un ohonynt, sef
LLANBERIS.

Anagram gafwyd gan bedwar, sef
SI a BERLLAN gan Jean Hughes
Jones, Rhiw; BRIALLEN a
BRWMST AN ('S' = sumboJ cemegol
Brwmstanl gan Mrs G. Gill 0 Fangor;
NA SIR BELL gan Mary Davies,
Waunfawr; SILL + EBRAN gan
Catherine A. Janes, Rhiw. Fe
gyfeiriodd E. E. Jones. Rhoshirwaun
at RAS YR WYODFA.

Rwy'n cas I fy nhynnu rhwng
eynnig Elfed Evans, Llanllechld:
LLE'R EGLWYS SWYNOL DAN YR
WYDDFA (LLAN-BER-ISI - mae'n
wych yn ei symylrwydd; a chynnig
Dilys A. Pritchard-Jones, Ynys,

ATEBION CROESAIR
MIS MEHEFIN

AR DRAWS
1, Os nad yw hi'n fawr, mae hi'n

ddigon l5)
4. Dwr heb fad yn ddwfn, and nld

felly'r llars (3)
6. Gwlad bell y dawnus (5)
9. Eiddigennu (10)

10. Aderyn bach cach golau' (4)
12. Yr aragl a ddaw a warws fler ar 61

colli dechrau'r wythnas (4)
13. Wedl el roi yn y lie anqhvwir. Y

gelriau ar yr alaw? (1 0)
15. Rhai heb ddillad (7)
16. Un sy'n chwarae rhwng y cefnwyr

a'r blaenwyr (7)
17. Reidio cettyl y tu 01 i'r marchog (7)
19. Disgrifiadol a dap magnetlg ac iddo

niter 0 draciau cyfochrog (7)
21. Taff Elin ddal mae'n anterth (10)
23. Brodor a , neu 6 ar draws, 2 neu

17 i lawr ........ (4)
26. ........ a'r '.ddralg goch ....

gychwyn.' (4)
27. Hebog IIwydlas (4,6)
28. Tal (5)
29. Un pydew yn cadw hndvs (3)
30. Tynnu neu fwrw allan (5)

CROESAIR GORFFENNAF



yna greu y strwythur yn gemau a
thimau i'r plant gael y profiad 0
chwarae'r gem.

Nid fy mwrlad yw gor-frolio Tom
- mae ei gefndir yn mynnu na
ddigwydd hynny. Cefais y fraint ym
Mangor beth amser yn 610 chwarae
gyda'r cricedwr mwyaf dawnus a
welwyd yn y eylch yma, sef Mathew
Maynard. Roedd yr un ymroddiad
yno. Roedd Mathew a Tom hefyd yn
chwarae a gwen gan mai mwynhad
yw'r gem iddynt.

Mae sefydlu y Cyngor Criced
Rhanbarthol yng Ngwynedd wedi
rhoi cyfle I feithrin a datblygu y
doniau sydd allan yna, ac sy'n
dymuno sylw. Gobeithio y bydd
lIawer, fel Tom, yn gwneud eu marc
yn y g~m.

Cymeraf y cyfle yma I ddiolch i Keith
Withers am el gyfraniad I
chwaraeon yr ysgol yn ystod ei
arhosiad ym Mrynrefail a
dymuno'n dda iddo yn ei swydd
newydd yn Ysgol Thomas Jones,
Amlwch.

•..

Ar Orffennaf 6 bydd Llinos Roberts
(BI. 9) 0 lanrug yn taflu'r ddisgen
dros dim Eryri yng nghystad
leuaeth Athletau Ysqolron Cymru.

II..It..

Dychwelodd Die Parry i'r Ysgol yn
ddiweddar i gyflwyno Tlws y bu
tirnau - 14 ysgolion yr hen Arfon
a Meirion-Dwyfor yn vrnqiorvs
amdano. Dwy ysgol 0 Arfon
ddaeth r'r rownd derfynol, sef
Friars a Brynrefail. Ar y cae-bob
tywydd cafwyd gem gyfartal 0
3-3; Daniel Fletcher (2) a Martin
Willis rwydodd i Frynrefail. Ni
Iwyddwyd i'w gwahanu wedi
amser ychwanegol, felly, rhennir
y Tlws dros y flwyddyn. Drolch i
Hughie Davies, Bethel, am
ddyfarnu y gem. Mae el gyfraniad
i bel-droed ysgolion dros y
blynyddoedd i'w ganmol.

Clwb Bangor, ac eleni fe
chwaraeodd Iail dim oedolion y Clwb
yn erbyn tim profiad{)1 Brymbo.
Roedd 5 heb fod allan. Mae hefyd yn
droellwr dyheuig, yn bowlio
lIawchwlth yn null Shane Warne.
Hyd yma cymerodd 16 wiced yn y
gynghralr Fel y bechgyn eralll a
enwais uchod mae Tom yn
ddiymhongar ac yn meddu ar y
ddawn I wrando.

Yehydlg wythnosau yn 61
roeddwn yn ystafelloedd newid
Clwb Rygbi Castell-nedd, ac ar y
waltau roedd yna stribedi papur ae
arnynt y gelnau' 'Tell me ... Show
me ... Involve me'. Yn achos Tom,
a'r lIelli 0 ieuenctid y cylch gobeithlo
fod dlgon 0 bobl i drafod camp, yna
dangos y grefft neu'r deehneg, ae

Pen yn lIonydd ... bat yn syth ...
ble mae'r ffin ... ?

•..•to

Mae carfannau pel-droed Ysgolion
Cymru ar gyfer y tymor nesaf
wedi eu cvhoeddi, Braf yw nodi
y bydd dau 0 Lanberis yno, set
Martin Willis a Lee Hughes. Bydd
y ddau yn y garfan dan 14 oed.

Pigion 0' r Ysqol

Camau Cyntaf
Ers cymryd swydd Golygydd
Chwaraeon yr Eco 'rwyf wedi teimlo
bod lIawer agwedd ynghlwm a'r
qwarth. Yr hawsaf yw croniclo
dlgwyddiadau; yr ail yw mynegi barn
- a hynny'n greadigol, gobeithlo; ae

yn drydydd, teimlad bod dyletswydd
arnat gronlclo a meithrin talent
ieuainc ym myd y chwaraeon.

Tybed, ymhen blynyddoedd, a
fydd yna rywrai vn darllen 01-
rifynnau 0' r Eco i ddarllen am gefndir
a hanes eynnar Colin Jones neu Alun
Vaughan, y rhedwyr Olympaidd; neu
Eifron Jones y pel-droediwr rhyng
wladol Gobeithro nad oes neb yn
meddwl el bod yn hyfdra arnaf I

awgrymu hyn, and werthrau teimlaf
nad ydym yn vmtalchio digon yng
ngorchestion rhai 0' r ieuencud yma.
Plwyfol yn ami yw'r ymateb.

I fyd cnced y trof y tro hwn i son
am tachgen lIeol sy'n dechrau tynnu
sylw ato'i hun. 0 Gaeathro y daw
Tom Evison, sy n 12 oed, ac yn
ddlsgybl yn Ysgol Syr Hugh Owen.
Bydd y cyfenw yn gyfarwydd i
ddilynwyr pel-droed yr ardal gan fod
Peter, el dad, wedl bod yn gefnwr i
dim y Darans yn ystod y 70au. Ers
y cytnod hwnnw bu Peter yn
gricedwr 0 fri gan gynrychloll yn eu
tro Bangor, Sir Gaernarton a Gogledd
Cymru. Mae lIawer yn tystlo am
dechneg sicr Peter fel batlwr. Mae
Peter a mlnnau yn hyfforddwyr
erleed trwyddedig a braf yw gweld
oddeutu 50 0 blant ar faes Clwb
Bangor ar nos lau, ac mae yno
garfannau - 12, - 14 a - 16, ac fe
fydd croeso I unrhyw blentyn 0
oedran ysgol uwehradd yno.

Yn 61 a nl at Tom ... batiwr
lIawchwith yw Tom ac mae elsoes
yn chwarae yn rheolaidd i dim - 16

Meredydd - s'r Ddralg Gocti - yn cbwvrtio 0 gwmpas cwrs y
TT er Ynys Manaw.

Fercher, rhwng 6 a 7 o'r gloch, gan
ddechrau ar 14 Awst. Ar gyfer
hogiau a genod rhwng 7 ae 11 bydd
y sesiynnau ar nos Wener rhwng 6
a 7 o'r gloch 0 16 Awst ymlaen.

Ym mhob achos bydd croeso i
aelodau hen a newydd, profiadol a
dibrofiad. Cynhelir y sesiynau
ymarfer gan hyfforddwyr wedi eu
cymhwyso gan Undeb Rygbl Cymru.
Yn ogystal trefrur gemau ar gyfer
'hogla'r oes aur' (h.y., veterans) dros
35 oed a dylid cysylltu a Neil Davies
(01248) 354013.

Wedi tanh tim cenedlaethol Cymru
i Awstralia mae'r amser wedi dod i
baratoi ar gyfer tvmor 1996/97 yng
Nghymru, gan gynnwys Clwb Rygbi
Caernarfon. Yn barod mae
hvfforddrant ac ymarfer ar gyfer
chwaraewyr wedi dechrau bob nos
Lun a nos Fercher rhwng 7 a 9 o'r
gloch ar y Morfa, ger Ysbyty Eryri.
Ar gyfer yr ieuenctid rhwng 16 a 19
dechreuir ymarfer ar nos Percher, 20
Gorffennaf, rhwng 7 a 9 o'r gloch.
Newrdwvd noson ymarfer ar gyfer yr
hogia rhwng 12 a 16 oed i nos

Rygbi yng Nghaernarfon

-

92 m.y.a. gyda chyflymdra uchaf 0
135 m.y.a. Bydd Meredydd yn 01yn
cystadlu eleru ar gwrs enwog y TT
a'i uchelqais yw gorffen y ewrs
enwog hwnnw gan qeisro cael
eyflymdra a chyf arta ledd 0
100 m.y.a Yn amlwg mae'n drindod
penderfynol a dymunwn pob Iwe
rddvnt draw ar yr Ynys.

Bwriada 1010 Jones, 0 Glwb
Mynydda Bethesda, gymryd rhan yn
y sialens 'Bob Graham Round' sydd
I'W chynnal yn Ardal y Llynnoedd yn
ystod mis Awst eleni.

Hyd y cwrs yw 70 milltir a bydd
yn rhaid telthlo dros 42 0
fynyddoedd sy'n cynnwys Scafell
Pike (3206tr.), Helvellyn (3116tr), a
Skiddaw (3053tr.) Rhald fydd
cwblhau'r cwrs mewn lIai na pedair
aWr ar hugain.

Bob Graham oedd y gwr eyntaf I

gyflawni'r gamp yn 1932 ac mae
yna bron I 800 0 ymgeiswyr wedi
cwblhau'r cwrs ers hynny.

Bydd 1010yn easglu arian at Uned
Cancr, Ysbyty Gwynedd, ae fe
ellweh el gefnogl drwy gysylltu ag ef
ar (01248) 600491.

Mynydda

Mae rhedeg clwb chwaraeon heddiw
vn gostus lawn ac yn cymryd Hawer
o lafur canad i gadw'r drws ar aqor.
ac mae'r raffl, pel-tcnws. ac ambell
ddisgo yn gyfarwydd i rnfer 0
glybiau. Y mae darganfod 'noddwyr'
yn ddigwyddiad ffodus lawn ac yn
amI rho I yn ddistaw a wna'r
noddwyr hvn.

Yn anffodus ni ddaeth yr un
geiniog i Ogledd Cymru yn y rhaniad
diweddaraf 0 'Sbortlot' a gwn fod
ambell glwb Ileal wedi cael eu tratod,
ond rnaer angen I godi hyd at 30%
o'r cyfalaf yn faen tramgwydd i ruter
o'r clvbiau hyn.

Mae 'na un noddwr 'enwog' o'r
ardal wadi mentro r'r adwv a hynny
ym myd rasio oerciau modur. Y
bonwr yw Bryn Williams (Bryn Taff)
o Lon Groes, Llanrug, ac y mae 0 a
Ken ap Tomos, Penrhyndeudraeth,
yn noddi y rasiwr Meredydd Owen
o Frynteg, Mon. Mae gwrelddlau
Mer edvdd ym mro 'r Eco a
chysylltiadau teuluol a'r Waunfawr.
Bu Meredydd yn rasio bellach ers
naw mlynedd ae mae wedi teithio
cryn bellter i gystalu. Yn ffodus mae
yna ddau gwrs safonol yma yng
Ngwynedd ar hen wersylloedd
milwrol Ty Croes, a Thonfannau.
Cwrs Tonfannau yw'r ffefryn
ganddo gan iddo enrul
pencamwriaethau 1995 ae 1996
yno. Bu hefyd yn cystadlu ar gyrsiau
enwog Mallory Park ac Oulton Park.
EI drip pellaf oedd i Knoekhill yn yr
Alban i gipio'r ail wobr yn Ras Coffa
Bob Mcintyre. Atvruad mawr y byd
rasro beiciau modur yw Ynys Manaw
ac fe fu Meredydd yn cystadlu yn y
Senior Manx Grand Prix, ond yn
anffodus fe dorrodd y berc I lawr ar
01 cychwyn da. Berc Seeley G50,
500 sengI, sydd gan Meredydd ac yn
ystod ei 'ras fer' ar Ynys Manaw
roedd yn cylchu ar gyfartaledd 0

100 milltir yr awr?

--


