
Eglurodd Richard Lloyd
Jones, y golygydd chwaraeon, ei
fwriad i sefydlu cystadleuaeth
rhyng-bentrefol a noson
wobrwyo ym mro'r Eco yn ystod
mis Tachwedd. Derbyniodd
gymeradwyaeth y cyfarfod
blynyddol i symud ymlaen gyda'r
ddau gynllun a dichon y bydd
mwy 0 fanylion yn dilyn ar y
dudalen chwaraeon.

Syniad y golygydd chwaraeon
hefyd oedd fframio tudalen ganol
rhifyn Mai 1997 a neillruwyd yn
gyfan gwbl iddynodi llwyddiant
ysgubol tim pel-droed dan 12
oed Ysgol Brynrefail yn
Aberysrwyth. Llwyddasant i
gipio Tlws Cyril Rogers yn y

(Parhad ar dudaJen 3)

waith diflino y golygyddion,
trefnyddion presennol, goheb
wyr, gwerthwyr 0 ddrws i ddrws,
cyfranwyr misol, a phawb arall
sy'n yn yrnwneud a'r papur. Heb
ymroddiad y gwirfoddolwyr hyn
ni fyddai'r Eco yn bod 0 gwbl.
Apeliodd drachefn yn ei
adroddiad am fwy 0 bobl ddod
i gynnig eu gwasanaeth.

Cafwyd adroddiad byr gan Y
Parchg John Pritchard, un o'r
golygyddion. AI y cyfan roedd yn
eithaf bodlon gyda'r sefyllfa
olygyddol. Un 0 bryderon }'
golygyddion yw'r Ileihad yn y
newyddion o'r pentrefi ac fe fydd
y pwyllgor llywio yo trafod y
sefyllfa yma ymhellach yn ystod
y flwyddyn.

Yn rhifyn mis Mai o'r Eco cofnodwyd camp arbennig tim pel-droed
dan 12 oed Ysgol Brynrefail. Neilltuwyd tudalen ganol y papur i
ddathlu'r achlysur, gan olrhain y daith i'r gem derfynol yn ogystal
a chofnodi'r diwrnod mawr mewn adroddiadau a lluniau. Yng
nghyfarfod blynyddol yr Eco fe gymeradwywyd awgrym y Golygydd
Chwaraeon i gyflwyno copi o'r dudalen, wedi'i ffrarnio, i'r Ysgol.
Yn y llun gwelir yr hogiau, ynghyd a'r prifathro, Mr John Grisdale
a'r hyfforddwr, Mr Phil Williams.

Ar y 18fed Mehefin cynhal
iwyd Cyfarfod Blynyddol y
Sefydliad Coffa a chytunwyd i
dderbyn y cyfraniad ac i wahodd
syniadau oddi wrth fudiadau
Ileal ynglyn a defnydd o'r
Sefydliad. Y bwriad nawr yw
edrych ar anghernon y mudiadau
hynny ac ysryried, yn gynnar ym
mis Medi, beth ellir ei gyflawni.

Trafodwyd nifer 0 opsiynau
ynglyn a sut i ddefnyddio'r
gweddill o'r arian a chytunwyd
yn unfrydol i '\V gynn.ig i
Ymddiriedolwyr y Sefydliad
Coffa i wella ac ehangu'r
ddarpariaeth yno.

•

Ar gof a chadw yn yr Eco

Nifer fechan iawn 0 drigolion Llanrug ddaeth ynghyd i'r Sefydliad
Coffa ar 4ydd Mehefin i benderfynu dyfodol yr ymgyrch igodi
canolfan gymunedol i'r pentref Y syniad gwreiddiol oedd cyfuno
capel, ystafell snwcer, ystafel1 i'r Seindorf a neuadd fechan gydag
adnoddau arlwyo, 011 0 dan yr un to.

Galwyd y cyfarfod gan y Ysgol SuI Capel y RhOS., Clwb
Cyngor Cymuned yn wyneb y Ieuencnd, Clwb Snwcer, Clwb
ffaith bod y Seindorf Arian Pel-droed Iau, a'r Eisteddfod
bellach wedi tynnu allan o'r bentref.
bartneriaeth ynghyd a dymuniad
Capel y Rhos hefyd i ddilyn
opsiynau eraill i ddiwallu ei
anghenion.
Bur ymgyrch i sicrha u

canolfan ar y gweill ers bron i
bum mlynedd dan arweiniad y
Cyngor Cymuned, ac er i
ymgyrchoedd lleol gasglu dros
£6,000 ni allodd y bartneriaeth
ddenu y grantiau sylweddol
angenrheidiol.

Yn anfodlon felly penderfyn
wyd dirwyn yr ymgyrch i ben
a diddym u 'r bartneriaeth.
Ymhellach cytunwyd 1
ddosbarthu £ 100 o'r gronfa leol
i bum mudiad yn y pentref, sef

DIWEDD BREUDDWYD

phenderfynwyd nad oedd angen
newid ffioedd hysbysebu ond fod
angen adolygu'r sefyllfa 0 bryd
i'w gilydd yn 61 y gofyn,

Bu'r pwyllgor llywio hefyd yo
ceisio cael mwy 0 weithwyr i
gynorthwyo gyda'r broses 0
gynhyrchu'r papur. Mae yna
sawl swydd allweddol angen ei
llenwi neu angen cymorth i'w
gwei thredu, er enghraifft,
trefnydd ariannol, trefnydd
hysbysebion, trefnydd casglu
newyddion pentrefi ac, yn
ddiweddar fel y gwelir, mae
angen trefnydd neu drefnyddion
bwndelu'r Eco ar fyrder. Er nad
yw'r sefyllfa ymhell 0 fod yo
foddhaol mynegodd y Cadeirydd
ei ddiolch a'i werthfawrogiad 0

Cyfarfod Blynyddol Eco 'r Wyddfa
CynhaJiwyd cyfarfod blynyddol Eco'r Wyddfa yn Ysgol
Brynrefail, Llanrug, nos Fawrth, Mehefin 10fed gyda Arwel
Jones., Cadeirydd y Pwyllgor Uywio yn llywyddu. Unwaith eto
siomedig iawn oedd y gefnogaeth i'r cyfarfod gyda'r Cadeirydd,
cofnodydd a thri arall yn bresennol, sef cyfanswm 0 bump.
Derbyniwyd dau ymddiheuriad. Mae'r ymateb llugoer yma
yn peri pryder parhaol i'r ffyddloniaid hynny sy'n ysgwyddo'r
baich 0 gynnal yr BCD.

Cafwyd crynodeb gan y
Cadeirydd o'r hyn a drafodwyd
yn y cyfarfodydd llywio yn ystod
y flwyddyn. Rhoddwyd sylw i
fynegai'r Eco; adroddiad y
Trefnydd Ariannol; problem au
ac anhawsterau casglu newydd
ion pentrefi; y drefn gyda'r
rhoddion; trefn plygu'r Eco;
prynu camera yn dilyn diflaniad
un yn ystod y flwyddyn.
Rhoddwyd sylw dyladwy i'r
fantolen ariannol ac yn arbennig
i'r ffaith fod y gronfa'n isel.
Priodolir hynny i'r ffaith fod yna
arian yn parhau 'n ddyledus.
Nodwyd hefyd fod nifer yr
hysbysebion yn is. Mae angen
pennu swm ar gyfer 'insets'
mewn rhai rhifynnau a

Yn ystod y mis diwethaf fe sefydlwyd canolfannau ailgylchu
cymunedol mewn dau bentref lleol. Wedi trafodaethau gyda
chynghorau cymuned Cwrn-y-glo a Llanberis aeth Gwasanaeth
Ailgylchu Gwynedd ati i sefydlu'r canolfannau yn y ddau bentref,
ar y cyd a Chyngor Gwynedd. Mae'r canolfannau yn cynnwys biniau
i gasglu papur a phapur newydd, caniau diod a thecstiliau. Bydd
y canolfannau yn cael eu gwacau yn rheolaidd gan Wasanaeth
Ailgylchu Gwynedd, sy'n rhan 0 Antur Waunfawr, a bydd y
deunyddiau wedyn yn cael eu hailgylchu o'u canolfan ym Mangor.

Canolfannau Ailgylchu Newydd
Cwm-y-glo a Llanberis
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Mae'r gwaith hwn wedi'i wneud ers sawl blwyddyn gan Ann
a Jeremy Gibbins, Lodj Plas Tirion ae fe ddyrnuna'r
Pwyllgor Llywio ddiolch yn ddiffuant iawn i Ann a Jeremy
am eu gwaith dyfal a thrylwyr.
Oblygiadau'r gwaith yw ymuno a'r plygwyr yn y gwahanol
bentrefi yn fisol, derbyn rhifynnau'r Eeo sydd wedi eu plygu
ae yna eu rhifo a'u bwndelu yn 61 arehebion y gwahanol
bentrefi, Yna fe ddaw nifer 0 brif ddosbarthwyr igyrehu eu
rhifynnau, ond bydd yn ofynnol mynd a rhai bwndelau i
ambell ddosbarthwr.

Os oes gennych ddiddordeb yna eysylltwch ag
ARWEL JONES, Cadeirydd y Pwyllgor Llywio,

(01286) 871274.

YN EISIAU AR FYRDER
Trefnydd Bwndelu Eco'r Wyddfa

CHIROPODIST
Gwasanaeth

yn eich cartref

E. L • Parry
M.S.S.Ch" M.B.Ch.A.

57 Glanffynnon
LLANRUG

Ffon:
(01286) 675754

Diolch ...
Annwyl Olygydd,
Wedi dod gartref o'r vsbvtv ar
01 eaeillawdriniaeth fe hoffwn
anton gair 0 ddioleh i bawb
ohonoeh sydd wedi bod mor
garedig yn dvrnuno gwellhad
IIwyr a buan i mi. Mawr yw fV
nioleh am y eardiau a gefais,
ae am y blodau hardd, a'r
anrhegion ae am y galwadau
ffon. 0 weld hyn 011, ae am y
bobl sydd wedi galw vrna i'm
gweld, gallaf dystio fy mod vn
ftodus iawn i fyw mewn
eymdeithas 0 bobl garedig
iawn. Unwaith eto diolch 0
galon i ehwi i gyd.

Yn gwella,
Yn ddiffuant,
PAT LARSEN

Llygad yr Haul, Penisarwaun
Caernarfon

IEUA
WILLIAMS
Glanffrwd
DEINIOLEN

(01286) 870484
* Bysiau 0 12 i 53 sedd
* Teithiau Lleol a Thramor
* Gwaith Contract
* Telerau arbennig i

bensiynwyr I myfyrwyr
a phlant ysgol.

Bydd Y rhifyn nesaf o'r Eco yn dod o'r Wasg
ar 4 MEDI

Os gwelwch yn dda, a fyddech cystal i gofalu
fod y deunydd yn cyrraedd ar y diwrnod

priodol:

nos Lun, 25 AWST
DIOLCH (GolygyddJon)

CYFRA NWYR, GOHEBWYR
a fiYSBYSEBWYR

Cofio Cymdeithas
Gwaun Cwm Brwynog
Annwyl Ddarllenwyr,
Gan fy mod yn casglu cymaint 0
wybodaeth ag sydd bosib ynglyn a'r
teuluoedd oedd yn byw yng Nghwm
Cwm Brwynog yn ystod y ganrif
ddiwethaf a'r ganrif hon, byddwn yn
fwy na diolehgar 0 gael benthyg
lIuniau yn ymwneud a'r gymdeithas
yn y Cwm ac 0 glywed hanesion am
gymeriadau a digwyddiadau yn y
gymdeithas honno.

Rwyf wedi cael ymateb hynod i fy
niddordeb eisoes ae os oes gan
rywun 0 ddarllenwyr yr Eco ragor a
hanes, a fyddech cvstal a ehysylltu
a mi yn y eyfeiriad isod neu ffonio
(01286) 650457.

Yn hynod ddiolchgar,
ROL WILLIAMS
5 Pant y Waun

Waunfawr, Caernarfon

Dioleh 0 galon i bawb a ddaeth i
Glwb Cvmdeithasot Llanberis nos
Wener. 6 Mehefin, i'r Noson Hwyl a
Sbri gyda Seindorf Arian Deiruolen.
Cor Meibron Dyffryn Nantlle a Ray
john, Llanbens.

Cafwyd noson arbennig 0 dda ae
fe godwyd eyfanswm 0 £2043.03
tuag at 'Motor Neurone Disease
Association' .

Diolch I bawb am eu cyfraniad i
Iwyddiant y noson

ANNE CUMBERTON
(Cvrndeithas Afiechyd Motor Neurone)

DIOlCH

RHIFYN DYDDIAD Pl YGU BlE? CYSYLLTU A RHIF FFON

MEDI MEDI4 DINORWIG - -
HYDREF HYDREF 2 PENISARWAUN Mrs Ann Evans 872407
TACHWEDD HYDREF 30 LLANBERIS Mr Gwilym Evans 872034
RHAGFYR TACHWEOD 27 CAEATHRO Mr Clive James 677438

MAE CAMERAu VR ECO AR GAEL GAN V CANLVNOL:
BETHEL: Richard LI. Jones, 5 Y Dd61(01248) 670115
WAUNFAWR: Heu'wen Huws. Argoed (01286) 650556

DEINIOLEN: Valmai Williams, Hafle. 2 Rhes y Faenol (01286) 871174
LLANBERIS: John Pritchard. Cilfynydd (01286) 872390

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

2

Daw'r rhifyn nesaf or wasg

NOS 'AU, MEDI 4
Deunydd i law'r

golygyddlon perthnasol

NOS LUN, AWST 25
Os gwelwch yn dda

Y RHIFYN NESAF

GOHEBWYR PENTREFI
Dyma't bobl i gysylltu A nhw

yn eich ardaloedd.
BETHEL: Geraint Elis. Cilgeran
(01248 670726)
BRYNREFAll: Mrs Lown Prys Roberts
Williams, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James, Hafen, Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan a Sioned Larsen,
Bodaton, Ceunant (650799)
CWM-Y-GLO: Mrs Ins Rowlands,
Glanrafon (872275)
DEINIOLEN: W. 0 Williams.
6 Rhydfadog. Demrolen (871259)
DINORWIG:
LLANBERIS: Gwyneth ac Eifion
Roberts, Becws Eryri (870491)
LLANRUG: Eryl Roberts, 3 Bryn
Moelyn (675384)
NANT PERIS: Ann Cumberton,
Gwastadnant (870356)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans.
Sycharth (872407)
TAN-Y-COeD: Miss Anwen Parry.
Ael-y-Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts.
Pantafon, Waunfawr (650570)

Goronwy Hughes, Eithinog, 14 Aton
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYDD GWERTHIANT POST
Mrs Olwen Llywelyn, Pant Aton Bach,
Llanrug (650200)
TREFNYDD PLYGU
Shioned Gnfflth (650570)

TREFNYDDARIANNOL

Mrs Margaret Cynfi Griffith. Cynfi.
Delnrolen (870394)
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed.
Llanrug (677263)
DATBLYGU LLUNIAU
Bryn Jones. Elidir, Alit Dew I,
Bangor (01248) 353337 neu 871925
TREFNYDD HYSBYSEBION
John Roberts. Bedw Gwvnion.
Llanrug (675605)
TREFNYDD BWNDElU
Ann Gibbins, Lodj Plas Tinon, Pontrug
(673696)

DYDDIADUR Y MIS

GOLYGYDD CHWARAEON
Richard LI Jones. 5 Y Dd61,Bethel.
(012481 670115

SWYDOOGION A GOHEBWYR

Golygyddol:
JOHN PRITCHARD

CILFYNYDD, LLANBERIS
Ffon: (01286) 872390

IWAN ROBERTS
LLEIFIOR, LLANRUG

FfOn: (01286) 675649

Cadelrydd Pwyllgor Llywio:
ARWEL JONES

CAE EBONI, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 871274

Cyh06ddwyd gyda chymorth
Cymd6ith.s Gelfyddydau

Gogledd Cymru

Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn. ClHlmarion
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Am groeso cartrefol Cymreig bob amser Aneuryn Jones a'r staff.

LLANBERIS Fron: 870277
arn

Gwesty

Kid ydyrn yn sicr eto beth fydd y
pns ond crcdir y bydd oddeutu £ 10
am ddisg ncu ffotogopi
Darperir copi am ddim i'r tri

sefydhad a dderbyruodd gopiau
rhwyrnedig 0'r Eco adeg y dathliad
y 200fcd rhifyn.

Os oes rhywun a diddordeb
mewn prynu copi, rhowch wybod
cyn diwedd Gorffennaf i:

JOHN ROBERTS
BEDW GWYNIO~

LLANRUG
FfOn: (01286) 675605

Efallai y cofiwch i Eco 'r l,(~\'ddfa,ar
achlysur dathlu ei 200fed rhifyn,
gorrusiynu MYNEGAI 0 gynnwys y
papur ers CI sefydlu yn 1976,
Gwnaed gwaith rhagorol gan Rhodri
ap Llwyd 0 Lanrug yn croruclo'r
cynnwys end, hyd yma, ni fu'r rhestr
ar gael yn gyffredinol.

Bwriedir union hynny cyn bo hir
drwy argraffu'r rhestr rnewn dwy
ffurf:

(a) Fel disg gyfrifiadur (addas i
sawl math ond nid Apple Mac;

(b) fel llyfryn ffotocopi (rua 80
tudalen i gyd).

Mynegai Eco'r Wyddfa

Rhai 0 gyn-aelodau staff yr Amgueddfa Lecbi.

Rhal o'r gweithwyr presennol.

Bydd meddyg newydd yn
ymuno aMeddygfa Llanberis
ddechrau mis Av,·st. Yn dilyn
ymddeoliad Dr Pam Jones yo
ddiweddar penodwyd Dr
Sonia ,\I1axwell i'w holynu.
l\1ae gan Dr l\l1axwell
gysylltiadau cryf iawn a'r
ardal. Mac'n ferch i'r
ymgynghorydd Dr Terry
Max .....ell a j\1rs Heulwcn
,\1axwell; ac yn wyres j'r
diweddar l\1r a lV1.rS William
Hughes, Bron Eryri a'r
diweddar ."vir a Mrs Robert
j\l1axwell, 061 Elidir. Cafodd
Dr Sonia Maxwell brofiad 0
\veithio me\'m sawl lie ac yn
fwyaf diweddar bu'n gweithio
mev,n ysb}~ yng Xghaeredin.
Mae ei g\\.'T yn feddyg yn
Ysbyty G"'Ynedd, ae mac
ganddynt un ferch fach.
Dymunir yn dda iawn iddi yn
ei s"'Ydd ne\vydd, ac estynnlr
croeso cynne Iddi i'r fro.

MEDDYG
NEWYDD

drafod achosron unigol yn
drwyadl gan bcnderfynu wedyn
a fyddai'n ddilys rnynd ag
achosion i'r Ilvs sirol.•

Gyda mwy 0 ysgwyddau - yn
enwedig ysgwyddau ifanc - i
gynnal pwysau cynhaliol, a chyda
mwy 0 gydweithio a chyd
ddcalltwriaeth fe ddylai Eco 'I'

W)-'ddfa fad yn gwasanaethu 'r fro
ymhell i'r gannf ncsaf.

gystadlcuaerh geriedlacthol.
Bydd y dudalcn wedi'i fframio
yn cael ci chyflwyno i brifathro'r
ysgol yn )' dyfodol agos.

CyO\\ ynodd )' Trcfnydd
Ariannol ci adroddiad blynyddol
a bwricdir dangos j' fantolen
ariannol yn ). rhifyn hwn.
Myncgodd eto ei bryden ynglyn
a'r sefyllfa ariannol gan nodi fod
rhai drwg-ddyledwyr ymysg yr
hysbysebwyr. Nododd yn gyntaf
fod \. rnwyafrif llethol 0 'r
hysbysebwyr yn gcfnogol iawn ac
yn talu'n brydlon a'i bod yn
bleser gwneud busnes a 11\\·~.
Ond mac carfan faeh 0
hysbyscbv,'yr, am v,Tahanol
resymau wedi dcfnyddio gofod
y"D yr Eco and yn ~"rthod
ymatcb i'\\' geisiadau am dal.

S)'lv,'cddolvvyd yn y c:rfarfod
blynyddol fod hon yn scfyl)fa
anodd a sensitif iav,'n gan fod ~Ir
Eco }'n [odd i gy'T1orth\\~roa hybu
busnesau'r fro a'r busncsau, yn
eu tro, yn sicrhau dyfodol y
papur dr\\')' dalu am )'r
hysb)'~cbu. Argy'mbcll\\-yd ~'n ).
cyfarfod y dylid: (a) mab\V)'siadu
cytundcb ffurfiol a'r hysbyscb
wy'r; (b) cysylllu unv,laith eto a'r
rhai 5y'n amharod 1 dalu gan
esbonio, ar lafar, iddynt
bwysigrwy'dd eu c)rfraniad; (c)
peidio a chynnwys eu hy'sbyseb
ion )'n )'r BCD yn )' dyfodo), Ar
gais y Cadeirydd penderfyn\V)'d
i is-bwyllgor Uy\\'io )Imgynull i

(Parhad o'r dudalen flaen)

a'i rhannu i'r rhai a ymwelodd
a'r Amgueddfa y pnawn hwnnw.

Byddai Mared Sutherland, a
benodwyd yn ddiweddar yn
Swyddog Yrnchwil yn yr
Arngueddfa, yn falch 0 unrhyw
wybodaeth sydd ar gael am y
rhes tai a fydd yn cael ei symud
i'r Amgueddfa yn fuan. Bydd
peth o'r arian a gafwyd 0 Gronfa
Treftadaeth y Loteri yn cael ei
ddefnyddio i dalu am syrnud
pedwar tY 0 Dan-y-grisiau,
Ffestiniog, iLanberis. Bydd y tai
- rhifau 1 i 4 Fron Haul, Tan
y-grisiau - yn cael eu datgyrnalu
a'u hailgodi yn y Gilfach Ddu.
Mae Mared yn awyddus i gael
gwybod pryd y codwyd y tai, a
phwy a fu'n byw ynddynt dros y
blynyddoedd. Byddai'n faleh 0
gael bentbyg unrhyw luniau o'r
tai. Gorau olios bydd )' 11uniau
yn rhoi awgrym 0 sut roedd y tai
wedi eu dodrefnu. Gobeithir
gallu dangos y tai fel yr oeddent
pan oedd y chwarelwyr yn byw
ynddynt. Os oes gennych
wybodaetb a a11ai fod 0 help i
Mared gyda'r gwaith ymchwil
mynnwch air a hi yn yr
Amgueddfa. Ffoniwch (01286)
870630.

Cyn ei phenodi i'w swydd
bresennol enillodd Mared, svdd•

o Ddeiniolen, radd ,\1 .•-\, mewn
Astudiaethau Gwerin vn v• •

Bnfysgol yng Nghaerdydd.

Yn rhifyn diwethafyr BcD eafwyd
hanes cyehwyniad yr Amgueddfa
Lechi yn y Gilfach Ddu yn
Llanberis 25 mlynedd yn 61.
Cyfeiriwyd at y dathliadau a
gafwyd i nodi pen-blwydd yr
Amgueddfa yn 25 oed. Roedd y
dathliadau hynny'n cydredeg a'r
Wythnos Amgueddfeydd
Genedlaethol oedd yn rhoi sylw
i waith amgueddfeydd a bob
math. Roedd te parti arbennig
wedi'i drefnu ar gyfer y rhai fu'n
gweithio yn yr Arngueddfa dros
y blynyddoedd.

Daeth nifer dda o'r cyn
weithwyr ynghyd a'r staff
presennol i'r dathliad a chafwyd
eacen pen-blwydd arbennig ar
batrwm adeiladau'r Gilfaeh Ddu

Oafydd Wigley a Hugh Richard
Jones yn torri'r gacen pen-blwydd.

Dathlu ... ac Ymlaen a'r Gwaith



GWYNANT
PIERCE

Cynyrchion Coed:
Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol
Uned 1, Fferm Bryn Afan

LLANRUG
ffon: (01286) 650349

(0589) 899901Fton: (01286) 870253

Mae'r gwesty yn darparu ar gyfer Priodasau,
Partion, Dathliadau ac Achlysuron Arbennig

Cyfleusterau Cynhadleddau a Phwyllgorau

Bwydlen Bar a Chinio Dydd Sui

Cwrw Felin Foel

LLANBERIS

Age Concern (Wales)
Enterprises Limited
Ffordd Santes Helen

Caernarfon
Gwynedd LL55 2YD

01286 678310

Dewis 0 yswiriant
yn rhoi gwerth
eich arian.

Cartref a Chynnwys
Teithio • Car
Anifail Anwes

Gwasanaeth Torri Lawr

•

Trwy law Mrs Olwen
Llywelyn daeth llythyr oddi wrth
Mrs Helen Francis (Griffith gynt
o Gilgwythwch, Llanrug);
Higher Kinnerton, Caer. Cafodd
fwynhad 0 edrych ar lun Cor
Ysgol Brynrefail yn 1956.
Anfonodd hithau lun 0 Gar
Merched yr ysgol ar y pryd. Mae
wedi cynnwys rhai enwau ond yn
cyfaddef fod angen, 'Rhyuiyn a
gwell cof na mi i lenun'r bylchau '.
Rydw innau'n adnabod rhai o'r
wynebau sydd yn y llun hefyd
ond rnae'n braf cael dweud fy
mod ifymryn yn ieuengach na'r
rnerched, ac mai fel 'genod hyn
yr Ysgol' roeddwn i yn eu
hadnabod! Os oes unrhyw un 0
aelodau'r cor yn medru enwi'r
gweddill, anfonwch air.

Cysylltwch a Dafydd
Whiteside Thomas, Bron y
Nant, Llanrug, Caernarfon.
Ffan: (01286) 673515.

ros

***

Clegir Llwyncoed, ond mae'n
anodd gwybod yn union ole
roedd lleoliad y tai hyn. Hefyd yn
y Clegir roedd Bryn Celyn a
Gallt y Celyn (sydd yno 0 hyd).
Enw arall sy'n gyffredin iawn yng
nghofrestrau plwyf hanner cyntaf
y ganrif ddiwethaf yw l1e a elwir
yn Hafory Croes Bennet. Nis
gwn a'i enw person ai peidio
oedd Bennet. Methais ddod a
draws yr enw fcl enw personol yn
unrhyw un 0 gofrestrau plwyf
Llanrug am y cyfnod. Tybed ble
roedd y t:9?
Yn ardal Glynrhonwy roedd

tai eraill yn cael eu hadnabod fel
Tai Clogwyn yr Olchfa a Thai
Clogwyn Eiddew - ble bynnag
roedd rheini! Mae'n debyg
iddynt ddiflannu maes 0 Jaw 0
dan domennydd llechi'r chwarel
fel y cai ei datblygu.

Blaen: 1, Mair Roberts; 2, Sylvia
Thomas; 3, Mary Green; 4,
Carys Evans; 5, Helen Griffith;
6, Loma ??; 7, Gwenda Thomas;
9, Eryl Hughes; II, Rose Ann
Pritchard. .

Bedwaredd: 1, ?? James; 2,
Margaret Roberts; 10, ?? Parry;
11,Eirwen Williams; 12, Vivien
Jones.

4

[TRADECl'lLOI Cwm y Glo
FionIFfacs: (01286) 870882
Gwasanaeth Fframio
Lluniau 0 bob math
ar gael ar y safle
Prisiau Rhesymol

Arddangosfa
o luniau gwreiddiol
gan Artistiaid Lleol

Richard S. Humphreys

IFI~Et\~TIORIEL
CWM

Pob riles 0 'r chwith i'r dde.
Cefu: 4, Mary W}'n Roberts; 7,
Menna Pritchard.
Ail: 1, CilIa Pritchard; 2,
Gwenda Hughes; 5, Valmai
Roberts; 6, ?? Thomas; 7, Y
ddiweddar Eleanor Butler; 8,
ElY! Griffiths.
Drydedd: 4, Eileen Dove; 9,
Heulwen Hughes; 11, Mona
Roberts.

Cor Merched Y5go1 Brynrefail (tua 1956)

diweddarach enwir Pwll Budr fel
chan 0 Twr Uchaf, Bryn Bras.

Gan fod tir y Llwyncoed yn
yrnestyn i'r Clegir, mae
cofnodion cynnar - cyn
dyddiad y Ddeddf Cau Tiroedd
Comin - yn cyfeirio at rai tai fel
Clegir Owen Michael, sef
ffermwr y Llwyncoed ar y pryd.
Mewn cofnodion eraill cyfeirir at

o ran diddordeb bum yn
chwilota am rai eraill 0 hen
enwau ardal y Clegir - y tai a

•
adeiJadwyd gerllaw'r hen Ion a
arweiniai 0 Lanrug iLanbens ar
draws tir carregog yr ucheldir.
Yn ardal Bryn Bras roedd tY o'r
enw Cae Bedw (yn eiddo iGoed
Goleu mae'n debyg), a thy o'r
enw P\vII Budr. Mewn cofnodion

•

Diolch i Eirwyn Williams, Uwyncoed, Cwm-y-glo am
alwad tron ynglYo i hen adeiladau neu olion murddunod
ar diroedd fferm. Ar dir Uwyncoed mae hen olion yng
nghanol y goedlan dderw sy'n cael ei galw yn Ty Owen
Han. Yn 01Eirwyn Williams, roedd teulu yo byw yno yn
1841 (tystiolaeth y Cyfrifiad), sef Owen Evans. Erbyn
Cyfrifiad 1851doedd dim son am Owen ltan 0 gwbl, ond
mae'r hen furddun yn parhau i gael ei adnabod gao enw
a dadogwyd arno ymhell dros ganrif a hanner yn 01.

.--, -. -PYTIAU
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PEINTIWR AC ADDURNWR
PRISIAU RHESYMOL

TAWELFA, PENISARWAUN
Fton: (01286) 870846

R. M. PAR'RYDie

Ond does yna olwghapus ar yr hogyn bach ytIla?Mae 0wedi
mynd am dro i MacDonalds i gael 'platiad plantos'! Dyna'r
unig fIordd y cai o'r byrgar caws a'r sglodion ... OND ...
y petb gorau o'r cwbwl oedd y tegan bach Disney! Cofiwch
amdano fo y tto nesa yr ewch yno am bryd ... mae Gwil yn

da) i chwilio am degan neu ddau j gwblbau'r set!

DRAENOG

GWYN JONES
FFE ESTRIERYRI
GARTHISAF,LLANRUG

(01286) 650764
neu W. G. Roberts (Wit Korea) 676741
* Ffenestri * Drysau * Drysau Patio

*Porches
* 8yrddau Ffasia
* Cladio
* Conserfateris

12 MLYNEDD 0 BROFIADYN Y MAES

yng nghystadleuaeth9 oed a fu'n cystadlu
Tlws yr Eco.

Tim oet-aroea '8' dan

eto. Casglwyd y swm 0 £780.21
Merched y Wawr. Nos Fawrth,
Mehefin 10fed, treuliwyd noson
ddifvr ym mharadwys Pill Palas,
Porthaethwy. Cafwyd sgwrs
hamddenol a thu hwnt 0 ddiddorol
gan y natunaethwr Huw John Huws.
Roedd y gloynod amrvhw yn wledd
i'r IIygad a'r adar trofannol yn ymuno
yng Ngh6r y Wig i'n croesawu 0 dan
arwemvddiaeth 'Charlie' y parot
Cyndyn lawn oedd neb I afael yn y
neidr hirtatth ond dono a wnal pawb
at brysurdeb y morgrug benvweiddt
Yn goron ar y cyfan mwynhawyd
pryd 0 fwyd amheuthun yng nghaffl
Siaru Flewog, gyda phaned a blsged,
Pili Pala I orffen y noson

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed. Ff6n: (01286) 677263

Oiolchiadau
Dymuna Mrs Marina Williams,

Rhosydd dototch 0 galon I'W theulu,
ffrindiau, cymdogion a staff y
Feddygfa am eu carediqrwvdd drwy
ymweliadau a ehardiau tra bu yn yr
ysbyty yn ddiweddar ac wedi iddi
ddod gartref. Diolch yn fawr lawn

Mae Mrs Katie Griffith, Fron
Hyfryn, Ffordd yr Orsaf yn anton el
diolehiadau mawr I'W theulu,
tfrmdlau a chvmdoqion am yr holl
garedlgrwydd a dderbvruodd tra yn
yr ysbyty ac wedi iddi ddod gartref.'

Dymuna Mrs Heulwen Williams, 5
Glan Moelyn ddrolch I'W holl ffrindlau
a'r teulu am y caredigrwydd a'r
anrheqron a dderbvruodd tra yn
Ysbyty Gwynedd ac ar 61 dod
gartref. Diolch hefyd I staff Ward
Ogwen a'r meddygon teulu

Mae Mrs Katie Davies, 5 Hafan
Elan yn dymuno diolch I'W ffrtndrau
a': theulu am eu caredrqrwvdd tra bu
yn yr vsbvtv ac ar 61 dychwelyd
gartref. Dolch arbenruq I Drlvs ac
Arthur Jones a'r holl gymdoglon yn
Hafan Elan. Diolch yn fawr

Dymuna Mr a Mrs Roberts, Rhes
Plas Ttrton ddiolch am y
carediqrwvdd ddangoswyd i Harry
tra yn Ysbyty Gwynedd. l'r teulu a
ffrrndrau am hebrwng Mrs Roberts
yn 61 ae ymlaen i ymweld; ac am y
cardiau a'r anrheqion. Diolch hefyd
I feddygon a nyrsus Ward Conwy
Diolch yn fawr I bawb
Genedigaeth. Llonqvf ar chradau
mawr I Robin a Gwenno Williams
Swn-v-qwvnt, ar enediaaetb mab
bach, brawd i Llywelyn a Rhodri
Daeth i'r byd yn pwyso 10 pwys 3
owns'
Y Seindorf. Cynhelir Ffair Sbanon yn
'Feed my Lambs', Caernarfon, am 1
or gloch ddydd Sadwrn, 5
Gorffennaf Os oes gan rywun yn y
pentref eltemau addas j'w rhol,
cysylltwch ag aelodau'r Selndorf
neu'r pwyllgor merched erbyn 2
Gorffennaf. Dlolch yn fawr

Cynhehr Sel Cist Car ar fuarth
Ysgol Gynradd Llanrug, nos Fercher,
16 Gorffennaf. Bydd lIuniaeth ysgafn
ar gael a'r Selndorf yno hefyd I'ch
diddofl.
Cyngor Eglwysi. Dymuna aelodau'r
Cynbgor ddlolch Iardalwyr Ceunant,
Tan-y-coed a Llanrug am eu haelionl
tuag at Cymorth Crlstnogol, ac I'r
casglwyr am eu hymdreehlon elenl

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

Diolchwyd I Huw John Huws am
ddangos gwyrthiau natur 0 flaen em
Ilygaid inni gan Meryl Green. Bu'n glo
cofradwv a IlIwgar i weithgareddau'r
tymor. Diolchir i Nan Humphreys am
y trefniadau trylwyr Daeth tymor
Marr Huws fel lIywydd I ben a
diolchwyd iddi am flwyddyn mor
rhadlon a ehyfeillgar, gan Bethanne
Williams. Diolchodd Mair I'r
swyddogion ae aelodau'r pwyllgor
am eu cefnogaeth a'u ffyddlondeb
drwy gydol y flwyddyn

Bydd aelodau'r gangen yn dod 0
amgylch I gasglu tuag at Ymchwll y
Galon, Gorffennaf 14·25. 8ydd y
gangen yn ailgychwyn ar yr ail nos
Fawrth ym mrs Medi, yn yr Ysgol
Gynradd am 7.30 o'r gloch Erfvnnir
ar Igyn-aelodau ac aelodau newydd
I ymuno a ru er mwyn sicrhau cangen
lewyrchus a IIwyddiannus. Bydd
rhaglen arnrvwrol a diddorol ar gael
- rhywbeth at ddant pawb. Felly,
ymunweh a mwynhewch - bydd
croeso mawr I chwi.

LLANRUG
,

Rwy'n edrych ymlaen i weld
arddangosfa 0 luniau Keith Bowen
yn Llanbens yr haf yma. Mae'n
bosibl iawn bod gan lawer ohonoch
luniau o'i waith yo eich cartrefi. Ond
nid tirluniau cyfarwydd sydd yn yr
arddangosfa hOD ond casgiiad 0

Iuniau 0 gymuned yr Amish,
cymuned arbennig yn Nhalaith
Pensylvania. Treuliodd yr artist
flwyddyn yn mynd a dod yn eu plith
yn eofnodi bywyd y bobl arbenrng
hyn sydd wedi eadw eu ffydd a'u
traddodiadau arbennig dros y
blynyddoedd. Dyma'r gymuncd
ddangoswyd rnewn ffilm anrur o'r
cow 'The Witness' rai blynyddocdd
yn 6J.

Mae'n dcbyg bod gao amryw
ohonoch hefyd luruau 0waith David
Woodford. Tirlumau 0 Eryri yo
bennaf yw ei waith ef Darllenais V
dydd o'r blaen bod arddangosfa o'i
waith 1'w chynnal yn Lerpwl y rnis
nesaf. Yr hyn sydd yo arbennig am
ei luniau yn 61 trefnwyr yr
arddangosfa yvv eu bod yn edrych i
lawr ar yr olygfa 0 gopa'r rnynydd.
Mae Woodford yo gweld yr olygfa
o'r top yn hytrach na'i gweld a'i
darlunio o'r llawr. Mae'n cerdded y
rnynyddoedd yo rheolaidd ac felly'n
gweld y golygfeydd 0 berspectif
gwahanol i'r arlunydd sydd ond yo
eu gweld 0 droed y mynydd.

Mae'r gras i weld pethau 0

berspectif gwahanol yn un 0 roddion
Duw i'w bobl. Mae'r rhan fwyaf
ohonom yo gweld harddwch y
greadigaeth, ond trwy ffydd y
gwelwn y Duw mawr a'i lluniodd.
Mae pawb yo derbyn I)"'\.V siar 0

fendithion, ond trwy ffydd y deallwn
rnai Duw sy'n ein cynnal aeyo rhoi'r
bendithion hynny i ni. Caiff y
Cristion ei siar 0 broblemau a
phoenau bywyd, ond mae'n edrych
ar y rheiny 0 berspectif gwahanol i
bobl eraill, gan wybod bod Duw yn
abI i 'w nerthu a'i gynnal. Yn y
stormydd gwaethaf gall gredu bod
Du\\' yn gwarchod drosto ae yn CI

gadw'n ddiogel.
Mae pobl yr Amish yo wahanol 0

ran eu diwylliant a'u ffordd 0 fy\v.
Mae'r olwg wahanol ganddynt ar
fywyd ohcnvydd eu ffydd, ae yo
hynny 0 beth, gobeithio, yr ydym
niooau 'n debyg Iddynt.

JOHN PRITCHARD

• • •'Uo fuood faeh
YRAMISH



LLYSIAU AR
GYFER PICLO

PENISARWAUN
* Blodau ar gyfer pob

achlysur
hefyd
* Dewis da 0 Lysiau

Fferm 870605
* Wyau Free Range
Ar agar saith diwrnad

•
Alwyn a Sarah Jones

J.M.
JONES

A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol

Cerrig 0 bob
math ar gael
Ffon: (01286)
672898 (dydd)
676285 (nos)

YSGWAR
LLANRUG

BYSIAU ARF N
LLANRUG
(Eric Morris)

Ffon: (01286) 675175 a 677858

AM DEITHIAU CYFFORDDUS, DIOGEL
A RHAD YM MHYDAIN A THRAMOR ...

chofiadwy, a chofiwch yr hen
ddihareb Sieiruaidd 'na: 'Mae'r
sawl S)I wedi teithio m il 0 filitiroedd
yn llauier doethach na'r saw' sy
wedi darllen mil 0 lyfrau'.

WeI rwan, 'ta - pa lyfa a' iefo
fi i'r Arctic oer 'na? Tan yn Llyn,
'ta Cyn Oeri'r Gtoaed!

Gwyliau dedwydd i bob un
ohonoch.

ddim yn or hoff 0 dywydd poeth,
felly pan fyddwch chi'n darllen
hwn mi fydda i- gobeithio -
mor agos ag yr a' ibyth i'r North
Pole ae wedi croesi ffin yr Arctic
Circle.

Siawns na fydd hi'n ddigon
oer i mi yn fan'no!

WeI, i ble bynnag yr ewch chi
ar eich gwyliau eleni gobeithio )1
cewch chi amser hapus a

Y GORWEL
Wele rith fel ymyl rhod - o'n cwrnpas,

Campwaith dewin hynod;
Hen linell bell nad yw'n bod,
Hen derfyn nad yw'n darfod.

Deun £"''''S
(Eng1j,71 buddugo! }'1l EIsteddfod Genedlaethol Rae
Coluiyn 1947 (hanner cannf }71 01.)

..

dymuno cael fy hun yng
nghrafangau yr un 'hurricane'
na'r un teiffwn arall! OJ na,
dymuniad pawb sy'n mordeitbio
ydi cael cyrraedd y porthladd
tawel, clyd yn iach a di-anaf.

Gan fy mod i'n hoffi'r mor
dyna pam rydw i'n hoffi ymweld
ag ynysoedd, 0 bosib. Y llynedd,
am y tro cynta 'rioed, mi ges i
gyfle annisgwyl i ymweld a ynys
Jersey. Ynys lie rnae'r miloedd yn
heidio am eu gwyliau haf. Ynys
hefyd sy'n llawn 0 olion hanes yr
Ail Ryfel Byd. Gan fy mod i'n
dyrchafu fy llygaid yn weddol
arnl ruag at ynysoedd arfordir yr
Alban mi ges i'r profiad hyfryd
o ymweld a ynysoedd yr Orkneys
a'r Shetlands y llynedd hefyd, a
thaflu cyfarchion i'r Old Man of
Hoy wrth basic heibio.
o ddewis roedd hi'n well gen

i unigrwydd a thawelwch y
Shctlands ar Orkneys na
rhialtwch Jersey. Ond pe bai'n
rhaid i mi ddewis byw ar un
ohonyn nhw, mae'n debyg mai
Jersey fyddai 'r dewis. Ydi, mae
talu ymweliad a rhywle yn gwbl
wahanol i orfod byw yno.

Gwledydd 0 ynysoedd yw
gwledydd Scandinavia ac ar
fordaith iSt. Petersburgh (yr hen
Lenningrad) y llynedd fe ges i'r
cyfle am }' tro cynta erioed i
dreulio amser byr mewn
prifddinasoedd fel Stockholm,
Oslo, Helsinki, Copenhagen a
Tallin. Ydi, mae'n braf cael
teithio'r byd rnewn gwesty
symudol. Peidiwch a phoeni am
bod yn 'bored' gan fod yna
ddigon 0 bethau i'ch diddanu ar
y Ilongau hyn - a gorrnod 0

fwyd!
I ble eleni? Dyna gwestiwn a

ofynnir 1 mi gan nifer ohonoch.
Wei, wrth fynd yn hyn dydw i

6

Ydw, mi rydw i'n mwynhau
mordeithiau ac mi fydda i'n
treulio oriau yn edrych yn
synfyfyriol tua'r gorwel ac yn
gwylio dawns y tonnau. A deud
y gwir mi fydda i'n hoffi gweld
y rnor yn dangos ychydig o'i
ddanncdd a'r Ilong yn siglo tipy.n
weithiau.

Mae dwy ran 0 dair o'r hen
blaned 'rna yn ddyfroedd,
meddai'r gwybodusion. Teirnlad
rhyfedd ydi bod 0 olwg tir am dri
neu bedwar diwrnod. Teimlad
unig. 'Rydach chi'n dechra holi
eich hun - ocs 'na derfyn ar
fawredd y rnor. Y fordaith fawr
gynta y ces i y fraint o'i gwneud
oedd ar draws yr Iwerydd 0 Riod
de Janeiro i Genoa. Nid yn unig
welais i ddim tir am ddyddiau
ond, yn fwy anhygoel, welais 1yr
un llong 'chwaith nar un
awyrcn.

Roedd yr ail fordaith yn gwbwl
wahanol. Cychwyn 0 San
Francisco gan alw yn Acapulco,
Mccsico (i weld y deifwyr yn
plymio i'r dwr oddi ar wyneb y
graig), Guatemala, Honduras a
Chosta Rica, ac yna drwy
Gamlas Panama i for y Caribi. Y
ffaith fod y fordaith hon yn
wahanol oedd fy mod i yng
ngolwg tir bran iawn drwy gydol
y fordaith, ar wahan j ambell
ddiwrnod ar for )' Caribi. Ond
buan iawn }'deuai glannau un o'r
ynysoedd hudolus i'r golwg.
Doeddwn i ddim yn teimlo'n rhy
hapus ar for y Caribi, yn enwedig
o sylwi fod yna gyrnyl au
bygytbiol yn ymddangos ar y
gorwel, ac roedd sibrydion ym
mrig )' morwydd fod 'Hurricane
Harry' yn ysgwyd ei gynffon yn
y cyffiniau. Os ydw i'n mwynhau
gweld y rnor yn dangos ei
ddannedd dydw i ddim yn

LLANBERIS
Fton: 871278

PERCHNOGION: DANNY A NERYS ROBERTS

LLE DA I WLEDDA
Beth am Fwffe Enwog Nerys (rhwng 20 - 70)
i ddathlu pen-blwydd neu ben-blwydd priodas
Partion rhwng 20 a 40. Ffoniwch am fanylion
Cofiwch am nosweithiau arbennig y Bistro

Nos Wener olaf bob mis

Pan fydda i ar fordaith, a dim golwg 0 dir yn unman,
dyna pryd y bydda i'n gweld gogoniant esgyU englyn
enwog Dewi Emrys i'r 'Gorwel':

Hen linell bell nad yw'n bod
Hen derfyn nad yw'n darfod

(Guiobruiyuryd J'r englyn hum union hanner carl mlynedd yn 6l
yn Eisteddfod Genedlaethol Bae COIWYl'l 1947J 0 dan feirniadaeth.
Gwenallt. Roedd 220 wedi cystadlu.)
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Yr Orymdaith yn cychwyn ger Gwesty'r Prince am 1 o'r gloch
Agorir y Carnifal gan JUDITH HUMPHREYS (Pobol y Cwm)

CYSTADlEUAETH GWISG FFANSI • GORNEST CAWR Y WYDDFA
ARWERTHIANT CIST CAR • SEINDORF DEINIOlEN • BOLTON
sconlSH PIPE BAND • DAWNSIO lllNNEll AMERICANAIDD

PRIF NODDWYR Y CARNIFAL: FIRST HYDRO

* *
**
**

**
**

Nos Fawrth:
MABOlGAMPAU ar Dd61 y Goden am 6

CWIS yng Ngwesty Tywysog Cymru am 9
Nos Fercher:

DISGO'R PLANT yn y Ganolfan 6.30 - 8.30
CYSTADlAETHAU DARTIAU yng Nghlwb
Cymdeithasol llanberis a' r Cylch am 8

Nos lau:
GEMAU PEl-DROED PLANT AC OEDOllON

a PHEl-RWYD I FERCHED am 6.30
Nos Wener:

BINGO yng Nghlwb Cymdeithasol llanberis
a'r Cylch am 7.30

*
Dydd Sadwrn: *

V CARNIFAL

**

**

C*A*R*N*I*F*A*L
L*L*A*N*B*E*R*I*S
GORFFENNAF 13 - 19, 1997

Nos Sui
NOSON 0 GAN' yn Eglwys St. Padarn

am 8 0'r gloch gyda Char Meibion Colwyn
Nos lun:

GYRFA CHWIST yn y Ganolfan am 7.30
CYSTADlEUAETH PWl yng Nghlwb

Cymdeithasol llanberis a'r Cylch am 8

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes
Glascoed, Llanrug. Ff6n: 677263

Cymdeithas y Chwiorydd. Cyfarfu'r
Gymdeithas 0 Chwiorydd Eglwys
M.C. Brynrefail yn y Festri, nos lau,
Mehefin 12fed. Llywyddwyd gan
Mrs Verna Jones. Anfonodd gofion
at rai or chwiorydd oedd yn methu
a bod yn bresennol ynghyd a chofion
erbenruq at Mrs Jennie A. Roberts
oedd yn derbyn tnniaeth yn Ysbyty
Gwynedd. Dymunwyd gwellhad
buan I Rhys Roberts, wyr Mrs Jennie
Hughes, yn dilyn darnwarn a gafodd
yn ddiweddar. Roedd y defosiwn
yng ngofal Miss Alice Williams. A
mnnau ar drothwy tymor y gwyllau
arweiniodd ein meddyliau I wlad
Groeg gyda chvtlwvruad 0 hanes
Paul yn Athen. Y siaradwr gwadd
oedd Mr Robin Jones, Bethel
Dewisodd y tesun "Gwarth a
Drddor debau' a IIwyddodd i' n
argyhoeddi, drwy olrhain y gwahanol
alwedigaethau a ddilynodd, sut yr
oedd ei ddiddordebau wedi eu gwau
I'W ddyletswyddau dros y
blynyddoedd a'r cyfan yn deillio o'r
gwreiddiau gafodd ym mro
ddiwylliedig Cwm Penmaehno.
Diolchwyd iddo am el sgwrs
ddiddorol gan Mrs towri P. Roberts
Williams. Paratowyd y baned gan
Mrs Dilys Jones a Mrs Lown P.
Roberts Williams, a drolchwvd rddvnt
gan Mrs Jennie Hughes. Bydd y
cyfarfod nesaf nos lau, Gorffennaf
10ted, a'r sraradwr gwadd fydd Mr
Norman Williams, Godre'r Coed.
Sefydliad y Merched. Dan Iywydd

BRYNREFAIL.....
Mrs Lowri Prys Roberts-

Williams, Godre'r Coed. 870580

raeth Mrs Pat Jones, eafwyd
cvfsrfvddiad o'r gangen leol nos Lun,
Mehefin 16eg. Treullwyd noson
ddifvr yng nghwmni Mrs Elaine
Powell 0 Odwyran, Men yn rhoi
profrad 0 Yoga r'r aelodau. Mrs
Eleanor Williams a Mrs Carol
Houston oedd yng ngotal y baned ae
enillwyd gwobr y mis, rhoddedig gan
Mrs Jennie Hughes. gan Mrs Carol
Houston.

Nos Lun, Mehefln 23ain, cynhelir
eyfarfod arbennig c'r gangen, pryd
y disgwylir Mrs Peggy Jones.
Waunfawr i roi adroddiad o'r
Cyfarfod Blynyddol gynhaliwyd yn
Birmingham.

1 glol tymor yr haf bydd y gangen
yn ymgynnull ym Mharc Glvnlhton
Trefrur noson 0 gyfelrlannu dan
arweiniad Mrs Anita Lon, Tan yr
Onnen. Yn dilyn y gwelthgaredd
bydd cyfle i fwynhau lIuniaeth yn y
Bwyty ar y safle.
Eglwys M.C. Brynrefajl. Bydd trefn
y cyfarfodydd yn ystod mis
Gorffennaf fel a ganlyn:
6: CYMANFA HENADURIAETH

ARFON yn .Jenwsalem.
Bethesda am 6 p.m. Arweinydd:
Mr T. Gwynn Jones, Porth
aethwy. (Record!r gan gwmni
'Intrada' ar gyfer y rhaglen
deledu 'Dechrau Canu, Deehrau
Canmol.)

, 3: Mr Richard Lloyd Jones, Bethel
(10)

20: Parehg Gwynfor Williams,
Caernarfon (5. 30)

27: Parchg Alwyn Roberts, Tregarth
(10)

Plygu'r Eco. Orolch arbenruq i'r tim
lIuosog ddaeth r'r Festn i blygu rhltyn
Mehefin o'r Eco. Gwnaed y gwalth
mewn record a amser unwaith eto
Diolch yn fawr i bawb.

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, DWI' Poeth,
I.8.S., Afiechydon y Croen, DifIyg Egni

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

Mr Alan Thomas am drefnu'r gystad
leuaeth ac j Mr John Paget, Waun
fawr am roi o'u hamser i hvfforddi'r
bechgyn a' r genethod I

Da lawn Mathew Roberts, BI 5.
am ddod yn all am daflu pel dan 12
oed; a Brendan Davidson. BI. 4,
ddaeth yn all yn y Nard Hrr dan 10
oed. Roeddynt yn cystadlu ym
Mabolgampau'r Urdd, Cylch Arfon
Pob hwyl yn y Rhanbarth ym
Mangor.

Bu tim pel-droed yr ysgol yn
cystadlu yng nghystadleuaeth Tlws
yr Eco. Da iawn chwi am ymdrech
arbennig - gem gyfartal 0 0 yn
erbyn tim Llanberis a thim Bethel.
Yna colli 2-0 yn erbyn tim Llanrug.
Diolch j Mr Richard Lloyd Jones eto
am drefnu'r noson lwvddiannus hon.

Enillwyr Clwb yr Ysgol am fis Mai
oedd Miss Carys Williams, Bryn a
Mrs Jean Hughes, Llarn Gro. Llon
gyfarchiadau r'r ddwy ohonoch

Anfonwn ern cvdvmdermlad
dwysat i Mrs Hilda Orritt. ern
cogyddes, sydd wedi colh ei brawd
yng nqhvtrarth. Gobeithiwn hefyd el
bod yn cryfhau ae yn gwella.

Mae ruter 0 ddigwyddladau ar y
gweill cvn drwedd y tymor Helfa
Orysor, nos Wener, 4 Gorffennaf;
Noson Agored i Hieru: Oysgu
Noddedig r'r Plant; Mabolgampau;
Sioe i'r Babanod; Trip i Sw Caer;
Disgo Oiwedd Blwyddyn; Bingo
wedi'j drefnu gan BI. 6, a
Gwasanaeth Arbennig i ffarweho ac
i ddioleh I BI. 6. Fel y gwelwch mae
gennym fis prysur lawn o'n blaenaul

Carem ddloleh i bawb o'r
gymdogaeth a'n cefnogodd fel ysgol
yn ein holl welthgareddau ar hyd y
flwyddyn addysgol 'Rydym yn
gwerthfawrogl hyn yn fawr.

Cydymdeimlad. Estynn wn ein
cydymdeimlad dwysaf i Mrs Gillian
Morris, Rhys a Llyr, 2 Bryn yn eu
profedigaeth 0 golli tad a thaid
annwyl.
Llongyfarchiadau i blant a phobl
tfanc y pentref ar eu IIwyddiant yn
eu arholiadau ysgol ac yn y coleg.
Dymunwn pob dvrnuniad da iddvnt
i'r dyfodol.
Diolch. Dymuna Gillian. Rhys a Llyr
Morns, Argoed, 2 Bryn ddiolch 0
galon t gymdoglon a chyfeillion am
y caredrqrwvdd a'r cydymdeimlad a
dderbvruwvd ar golli tad a thaid
annwyl, Dewi Williams. Mae 'r
rhoddion ariannol a dderbyniwyd er
cof yn rnvnd tuag at Ward Alaw,
Ysbyty Gwynedd, lie y derbvruodd
ofal a charedigrwydd arbennig yn
ystod el waeledd.
Undeb y Mamau. I ddiweddu ein
cyfarfodydd am y tymor cynhahwyd,
nos Lun, 2 Mehefin, noson Moes a
Phryn yng Nghanolfan Hafan Elan,
Llanrug. Dechreuwyd y cyfarfod
gyda gfweddl Yr oedd rhai materion
i'w trafod. Cytunodd rhai o'r aelodau
I fod yn bresennol yn y cyfarfod a
qvnhelir ym Machynlleth. Dvddiad te
a mafon yn Llanrug yw 26
Gorffennaf. Cyn cael lluruaeth. a
oedd yng ngofal aelodau Cwm-y-glo.
cafodd pawb gyfle I brynu oddi ar y
stondin. Diolchwyd i bawb am ddod
I'r cyfarfodydd gydol y flwyddyn gan
Mrs Enid Taylor. Rhoddwyd y raHlau
gan Mrs Edwards, Mrs M. Roberts a
Mrs Orritt ac fe'i henillwyd gan
Karen Blrbeck, Mrs Dorothy Jones a
Mrs Joan Williams
Newyddion 0 Ysgol Cwm-y-glo. Yn
y gystadleuaeth Rygbi'r Ddralg, a
gynhaliwyd i'r chwe ysgol gynradd
yn nhalgylch Brynrefall, daeth tim yr
ysgol yn drydydd. Dlolch yn fawr i

Michaela Radnor, 7 oed, a enillodd Tlws Ysgol Maes yr Yrfa am y
cvnnvrch gorau yn vr Adran Tecsttlteu yn Efsteddfod Genedlaethol yr

Urdd, Bro lslwyn.

Camera yn ngotal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ff6n: 677263

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

CWM Y GLO
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TICEDI LOTERI AR WERTH YMA!

FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CYFlENWYR AWDURDODAU llEOl

Busnes teuluol gyda blynyddoedd 0 brofiad
Ffoniwch - 'dio' n costio dim i gael pris
(01286) 678618 (dydd)
(01248) 870081 (nos)

Uned 5, Griffiths Crossing
llanfair-is-Gaer, Caernarfon

DEINIOLEN
Ffon: (01286) 871521

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

Cardiau Penblwydd • Wyau
Nwyddau Groser • Melysion

GORSAF BETROL Harddwch eich cartref gyda

----..FFENESTRJ
Sefydlwyd

CELTIC WINDOWS 1980

l\iae'r 'Cymry ar Wasgar' wrth
eu bodd pan ddaw cor neu barti
o'r 'hen wlad' i'w hardaJ hwy a
heidiant yno i'w cr oesawu.
Dychmygwch falchder gWr 0
Lanberis fu'n alltud o'r penrref
ers blynyddoedd . . . yng
~GHAERNARFON! Dartlenodd
yn y papur newydd bod Cwrnni

DRAENOG Drama Llanberis yn ymweld ag
Ysgol y Dre - 'TONIGHT'.
Doedd fyw colli'r cyfle iweld hen
gydnabod. Cyrhaeddodd yr ysgol
. .. a fynta oedd y cynta yno , Y
fath lwc ... cai ddewis y sedd
orau iddo'i hun ... OND ...
ddaeth neb arall ar gyfyl y Ile!
Wedi mynd adre sylwi mai yn

y papur WYTHNOSOL y
.gwelodd yr hysbys a bod y
Cwmni wedi bod yno y nos on
cynt. Rhyfadd iddo wneud y fath
gamgymeriad rhwng y Daily
Post a'r Herald a fynta wedi
cadw siop bapur newydd am
flynyddoedd.

60au hefyd fu'n teithio'n
rheolaidd iGaerdydd gyda rhai
o ddiddanwyr ac actorion amlwg
Cyrnry. Yn y dyddiau hynny
roedd pob ffilmio ar gyfer teledu
Cymraeg yn digwydd yng
Nghaerdydd, a gwaith Ieuan
fyddai gwneud yn siwr bod pawb
yn cyrraedd yn ddiogel yr holl
ffordd 0 'r gogledd ar gyfer y
recordio ar benwythnosau.

Os yw lliw'r bysus yn wahanol
erbyn hyn, fe allai enw'r cwmni
fod yn wahanol hefyd. Yn
wreiddiol Foel Coaches oedd yr
enw a roesai Ieuan \X'illiams ar y
cwmni. Ond penderfynodd
newid yr enw gan fod Voel
Coaches 1'\V gael yn Dyserth.
Beth bynnag yr enw, mae'n dda
gweld bod y cwmni yn parhau i
gynnig gwasanaeth i'r fro a
gwaith i bobl lleol bron i 30
mlynedd ers ei sefydlu. Dymuna
Ieuan ddiolch i drigolion bro'r
Eco am eu cefnogaeth parhaol
i'w gwrnni dros y blynyddoedd.

rhwng Caergybi a Llundain
mewn cydweithrediad a chwmni
Gwyddelig, yn ogystal a rhedeg
tripiau trarnor. Cofia Ieuan ei
hun ymweld a'r Iseldiroedd, Yr
Alma en, Y Swisdir, Awstria,
Luxembourg, Ffrainc a'r Eidal
ymysg gwledydd eraill. Bu'n
rhaid cwtogi ar deithiau o'r fath
a Ileihau'r cwmni yn gynnar yn
y 90au, a hynny'n bennaf yn
dilyn cyngor y meddyg wedi i
Ieuan gael ei daro'n wael. Erbyn
hyn rnae'r cwmni yn rnentro eto
i fyd y teithio trarnor, Pan aeth
Ieuan drosodd i Ffrainc yn
ddiweddar am y tro cyntaf ers
rhai blynyddoedd rocdd wedi
rhyfeddu at }' gwahaniaeth mawr
sydd erbyn hyn yn safon y ffyrdd
o'u cymharu a'r hyn a gofiai ef
ugain mlynedd a rhagor yn 61.

Mae ambell daith yn aros yn
y cof. Un o'r rheiny yw taith tim
pel-droed Llanberis i Gaerleon ar
gyfer y gem fawr yng Nghwpan
Amatur Cymru yn 1964. Yn y

cedwid y bysus. Roedd cwmni
Deiniolen Motors wedi ei brynu
gan Purple Motors, Bethesda yn
niwedd y 40au. Tua diwedd y
70au roedd y cwmni hwnnw ar
werth eto ac ystyriodd Ieuan
Williams ei brynu. Ond yn
hytrach na phrynu garei a bysus
Deiruolen Motors penderfynodd
brynu Glanffrwd, hen dy
gweinidog capel Cefnywaun, a
datblygu llain 0 dir gerllaw yn
gartref i'r busnes, a phrynu yr un
pryd ddau fws newydd 1 ehangu'r
cwmni. Yn ddiweddarach, yn
1985, a Deiniolen Motors yn daJ
ar werth, prynodd Ieuan y cwrnru
oddi wrth Tom Davies, Purple
Motors.

Busnes teuluol yw'r cwmni.
Mac Mrs Evelyn Williams,
gwraig Ieuan, a 'u mab Haydn yn
cydreoli'r cwmni ag ef Mae
Haydn wedi gweithio efo'i dad
ers gadael yr ysgol gan gychwyn
trwy lanhau'r bysus nes bod yn
ddigon hen i sefyll prawf gyrru.
Ar hyn 0 bryd cyflogir wyth 0
weithwyr eraill, yn cynnwys un
rnecanic, Cecil Jones, sy'n
gyfnfol am y rhan fwyaf o'r
gwaith cynnal a chadw. Y ddau
ynwr sydd wedi bod efo'r cwmni
hwyaf yw Dafydd Owen, sydd
yno ers 13 rnlynedd, a Gwynfor
Jones sydd wedi bod yno am
gyfanswm 0 18 mlynedd. Mae r--------------------------
llawcr iawn 0 yrrwyr cwrnniau
eraill yr ardal wedi cael eu
profiad cyntaf wrth lyw bws
cwmni Ieuan Williams.

Erbyn hyn gwasanaethau lleol
yw prif faes y cwmni. Cynhelir
gwasanaeth rheolaidd rhwng
Llanberis, Deiniolen a Bangor, a
rhwng Rhiwlas, Y Felinheli a
Bangor. Naw 0 fysus sydd yno ar
hyn 0 bryd. Ar un cyfnod bu yno
un ar bymtheg. Roedd hynny yn
niwedd yr 80au, yn y dyddiau
pan oedd Ieuan Williams yn
cynnal gwasanaeth dyddiol

Mae Icuan Williams,
Dciniolen wedi penderfynu
ncwid 111\\' bysus ei gwmni o'r
gwyn, coch a glas a
ddcfnyddiodd ers blynyddoedd
i'r melyn llachar newydd. Ac yn
ystod y misoedd diwethaf rnae'r
bysus, 0 un i un, wedi cael eu cot
newydd.

Scfydlodd Icuan Williams ei
gwrnni yn 1969, ond nid dyna
ddcchrau'r stori 'chwaith, Mae'n
amlwg bod cerbydau a gyrru
wedi bod yng ngwaed ei deulu
ers blynyddoedd cyn hynny.
Arferai ei dad, John Eban
Williams, yrru bysus hen gwrnm
Dciniolen Motors am rai
blynyddoedd pan oedd Mr John
Hughes, yn berched ar y cwmm
hwnnw. Gweithiai John Eban
Williams yn y chwarel ond
byddai'n gyrru bysus hefyd yn y
cyfnod hwnnw. Bu farw yn wr
ifanc 44 oed yn 1944.
Yn ddiweddarach sefydlodd

Dafydd Glyn Williams, brawd
Ieuan, gwmni lonau yn 1960, a
rhan o'r gwaith ocdd cario brics
o adeiladau'r chwarel yn y
Gilfach Ddu yn Llanberis. Yna
yn 1965 ehangodd Dafydd Glyn
y busnes trwy brynu bws a
pharhau wrth gwrs hefo'r loriau.
Bu yntau farw yn wr ifanc ym
mis l\iedi 1966. Yr oedd Ieuan
wcdi bod yn gyrru i'w frawd ar
hyd y blynyddoedd a
phenderfynodd sefydlu ei fusnes
ei hun wedi marwolaeth Dafydd
Glyn. Prynodd un 0 ddau fws ei
frawd a chychwyn y busncs
newydd ym mis Ionawr 1969.
Mae'n dal i gofio mai bws Ford
41-scdd a fu unwaith yn eiddo i
gwmni Wallace Arnold oedd y
bws cyntaf hwnnw.

Yn y blynyddoedd cynnar
cedwid bysus y cwmni yn
llythrennol ar ochr y Ion. Roedd
y ffordd tua groeslon Racca
wedi'i gwella ac ar yr hen 16n y

Bysus leuan Williams
Hawdd iawn fyddai i rywrai dybio bod cwmni bysus
newydd wedi ei gycbwyn yn yr ardal bon yn ddiweddar.
Mae mwy a mwy 0 fysus melyn llacbar i'w gweld tua
Deiniolen a Uanberis. Ond nid cwmni newydd sy pia'r
bysus bynny ond cwmni sydd wedi hen sefydlu yn y fro
ers blynyddoedd.

-
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Glywsoch chi bod yr Amgueddfa Lechi wedi gosod cawodydd
newydd at iws y gweithwyr? Dim mwy 0 garlo llwch a baw'r
gwaith adra ar ddiwedd dydd. Roedd 'na un yn benderfynol
mai fo fyddai'r eynta iddefnyddio'r gawod •.. ac imewn ag
o efo'i sebon, ei shampw a'i dywel ... OND ... doedd 0 ddim
wedi sylwi nad oedd y peipiau dWrwedi'i eysylltu ..• a ehawod
syeh gafodd 0 y diwrnod hwnnw. Ond rhaid peidio bod yn

waMAL. DWYN anfri arno fyddai hynny.

o 0

- I

••••
-
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DRAENOG

G HUGHES, Trcfnydd Ariannol, 22106197

\\.'rth gefn , , , .
Dvledion \T Eco , .• •

I········~·········.··..· I .Bane
Anan Gwerthiant , , .

I

Llai Cronfa Dyledion Drwg .
£755350
2808.00

Hvsbvsebion . .. . , .. .

MANTOLES AR 31 MAWRTH 1997

DYLEDJO~ J'R ECO

""Gan fod nifer o'r dyledion am hysbysebu yn profi'n
anodd iawn i'w casglu, er ibob ymdrech gael CI wneud,
rhaid darparu ar gyfcr syrmau sy'n dcbyg 0 fod )'0
ddyledion drwg. Mac'r dyledion wedi croni dros y tair
blynedd ddiwethaf

COLLED am y flwyddyn ..

Papur a Labelau .
Post .. .. . .
Cost Ffotograffiaeth ..
Argraffu .. .. ,..

GWARIA.Vf

......~ ··.· ·.····I·Llog .
Rhannu Taflenru .

1000.00
250.00
250.00
500.00
100.00

Grantiau:
Bwrdd yr laith Gyrnraeg .
Cyngor y Celfyddydau...... .. , .
Cyngor Cymuned Llanbens .
Cyngor Cymuned Uanrug .
Cyngor Cymuned Uanddeiniolen ..

Rhoddion 111•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

H y sbysc bi0n , I •••••••••••• ~•••••••••••• ~•••••••• , •• I •••••• I

£4745.50
500.00
289.11

5534.61
4135.18
£1399.43

...... , ....•....... , •....••....•................••.•.. £5364.56
£8243.00

Llai darpariaeth ar gyfer dyledion=" 2808.00 5435.00

566.50

lNCWM
Gwerthiant ....

1513049
129.44
259.19

8.00
- £15527.12

(£2012.74)

2100.00
30.00
18.32

--- £13514.38

Mantolen Ariannol Eco'r Wyddfa
INCWM A GWARIANT AM Y FLWYDDYN I 31 MAWRTH 1997

Tynnwyd y llun uchod ar ddydd LIun y Pasg eleni 0 fedd John Hays,
Victoria Yard, Llanberis a laddwyd ar 19 Medi 1944 yn 24 mlwydd
oed. Ar y chwith gwelir Morwena Williams, Llanfairpwll ac ar y dde
Lily Hayes Hughes 0 Langefni. Mae bedd John ym mynwent filwrol
Adegan Canadian War Cemetery, ger Brugge, Gwlad Belg. Tynnwyd
y llun gan Eric W. Owen, Rhoscolyn.

••

~
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•

BEDD HOGYN 0 LANBERIS

PEIDIWCH A GORI
AR STORI

ANFONWCH HI I'R ECO
(erbyn nos Fawrth, 26 Awst)

2, E. l. Morgan, Aberystwyth (Smotyn);
3, Hefin Jones. Rhydymain (Meg). Ail
ddosbarth. Cwpan Wavell Roberts:
1. R. Vaughan Hughes, Rhosmeirch
(Roy); 2, Micky lee, Caerhun (Roy); 3. J.
E. Evans, llangefni (Gel). Tarian Gwesty'r
Fictoria: Dafvdd Pritchard, Nant Peris.
Dosbarth lIeol. Cwpan Rheilffordd yr
Wyddfa a Cwpan Gwesty Dolbadam: 1.
John Williams, Bethel (Jill); 2, John N.
Pritchard. Nant Paris (Bill); 3, Elwyn
WiUiams, Penisarwaun (sbot): 4, Donald
Pritchard, Llanrug (Judv): 5, Alan
Roberts. Llanberis (Jess); 6. W. A.
Williams, Bethel (Ben). Cwpan Rhedwyr
Eryri (bugail gorau): Cyril Humphreys,
Llanfachreth (Nap). Cwpan R. Williams.
Mynytho (gorau dan 25 oed lleoll:
Stephen Williams (Jab). Tlws Cwmni
Tithebam (gorau dros 60 oed lleoll: Elwyn
Williams. Cwpan llwyncoed (gorau dan
21 oed): Wil Mullane (Don).

Enillwyd y raffl gan: 1. M. W. Davies,
Rheilffordd yr Wyddfa; 2, Billy, Siop
Bethel; 3, Tom Davies, llys Alaw, Ffordd
yr Orsedd, Llanrug; 4, 01248 810268; 5,
Vera Jones 01766 539671; 6. Marian,
d/o Ruthin Motors; 7, Mari Pierce,
Glanrafon, Pontrug; 8, lily Stefmord,
Bangor; 9. John Owen. Mynydd
l.landeqar. 10, Bell, Talysarn; 11. Nerys
01286830055; 12, Alan Mummery; 13.
Sian, Pwllheli.

Dymuna'r pwyllgor ddatgan eu
gwerthfawrogiad i'r ardalwyr am eu
cefnogaeth.

Gradd: Llongyfarchiadau i Owen
Tudur ar basio arholiadau B.Sc.
Bio-Cemeg.
Carnifal: Bydd Carnifal Nant Peris yn
cael ei gynnal nosWener, Gorffennaf
25. Bydd yno gystadleuaeth gwisg
ffansi, gemau, castell neidio a
stondinau. Croeso mawr i bawb.
Brenhines fach y Carnifal eleni yw
Chantel, 1 Bro Deiniol. Pob Iwc iddi.
Uongyfarchiadau i Llinos Hat ar ei
swydd newydd yn ysgol Llanrwst.
Gwellhad Buan. Dyna ddymunwn i
Wendy a Caron Jones (Tan-v-brvn
gynt) yn dilyn y ddamwain tra ar eu
ffordd I ymweld a'r ardal.
Ymryson. Cafwyd dau ddiwrnod
prvsur yn Ymryson Cwn Defaid Nant
Peris a'r Cylch a gynhaliwyd dros
Wyliau'r Banc. Eto eleni gwelwyd
cystadleuwyr 0 bob rhan 0 Gymru a
rhai 0 ogledd Swydd Efrog. Da oedd
gweld y cystadleuwyr ieuengat yn
dod i'r brig. Cipiwyd y tlysau Ileal
gan John Williams, Bethel, a Dafydd
Pritchard, Nant Peris am yr ail
flwyddyn yn olynol; ac i'r ieuengaf
un, Wil Mullane, Nant Peris,
ddeuddeg oed, yr aeth Cwpan
llwyncoed.
Dyma'r canlyniadau:

Dosbarth Agored. Cwpan y Brodvr
Morris: 1. Aled Owen, Corwen (Roy),

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

Ann Cumberton, Gwastadnant (870356)

NANT PERIS



CARNIFAL LLANBERIS BRYNREFAIL YW'R GORAU

Dymunwn yn dda i drefnwyr amrywiol weithgareddau'r haf
trwy'r fro. Gobeithio bydd eich Carnifal, ras, sioe, ffair neu
gyngerdd yn llwyddiant mawr.

Beth am wneud yn siwr y bydd cofnod o'r digwyddiad yn
rhifyn nesaf o'r Eco.

Anfonwch yr hanes atom erbyn nos Fawrth, Awst 26. A
chofiwch am garnerau yr Eco er mwyn cael ambell lun o'r
digwyddiad hefyd.

Daw'r rhifyn nesaf o'r Wasg nos Iau, Medi 4.
Gwnewch yn siwr ei fod yn cynnwys eich stori chi.

HWVL DROS VR HA'

Ar dudalen 18 y rhifyn hwn ceir hanes Mabolgampau Ysgol
Brynrefail. Ddydd Llun, Mehefin 23, aeth carfan 0 ddisgyblion
yr Ysgol i gystadlu ym Mabolgampau Gwynedd a gynhaliwyd
yn Nhreborth, Bangor.

Roedd yn brofiad arbennig iddynt gael cystadlu ar y trac
newydd yno yn erbyn disgyblion ysgolion uwchradd eraill y sir.

Daeth llwyddiant iran criw Ysgol Brynrefail gan mai nhw
enillodd y gystadleuaeth gyfan.

Llongyfarchiadau mawr i'r Ysgol ac i bawb oedd yn rhan
o'r fuddugoliaeth.

Bu raid iun dyn bach 0 Lanberis fenthyca par 0 sgidia gan gyfaill yngNghaernarfon er mwyn
cael mynd i'r clwb nos newydd. Roedd 0 wedi'i rwystro rhag mynd i mewn yn ei bar 0

'trainers' ei hun. Gobeithio wir, Kevin, na wnaeth neb stampio ar draed dy ffrind tra roedd
o'n brysur efo'r carioci yr ochr araIl i'r Maes.
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Cynhelir Carnifal blynyddol Llanberis eleni ddydd Sadwrn,
Gorffennaf 19. Mae'r Pwyllgor wedi trefnu wythnos lawn 0
weithgareddau sy'n cychwyn efo'r NOSON 0 GAN a gynhelir
eleni yn Eglwys St. Padarn am 8 o'r gloch, nos Sui, Gorffennaf
13.
Mae'r Carnifal yn denu cannoedd 0 bobol bob blwyddyn

iLanberis, a chafwyd dyddiau llwyddiannus iawn bob tro. Yr
unig bryder sydd gan y Pwyllgor yw bod llai 0 gystadleuwyr
yn ddiweddar yng nghystadlaethau GWSIG FFANSI.

Er mwyn denu rhagor 0 gystadleuwyr eleni mae'r Pwyl1gor
wedi penderfynu cynnig gwobrau ariannol uwch. Bydd
gwobrau hael i'r buddugwyr ym mhob categori. Mae'r Pwyllgor
hefyd am ei gwneud yn haws i bobol a phlant gystadlu trwy
drefnu bod gwisgoedd ar gael i'w llogi. Bydd gwisgoedd 0 bob
math ar gael yn Y Ganolfan Gymunedol nos Iau, Gorffennaf
17, rhwng 4 a 9 o'r gloch. Bydd angen talu am eu llogi, ond
bydd y Carnifal yn rhoi tocyn £2 tuag at y gost i'r 50 cyntaf
i'r felin.

Pwy ydi Cawr y Wyddfa? Pwy yw dyn cryfaf y fro?
Cawn wybod gobeithio yo y Camifal. Cynhelir cystadleuaeth

arbennig iddod 0 hyd i'r dyn cryfaf ar faes y Carnifal. Bydd
y gomestau yn cynnwys tynnu rhaff, reslo sumo, codi a thaflu
pwysau, 'carreg orchest'. Rhoir tlws arbennig i'r enillydd.

Prif noddwyr gweithgareddau'r Carnifal eleni yw Cwmni
First Hydro; ac agorir y Carnifal yn swyddogol gan Judith
Humphreys (Dr Rachel yn 'Pobol y Cwm').
10
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Hysbysebwyr

Cefnogwch

Yn yr Ardd ...
Dyrna fis y rhosynnau. Mae
gennyf un goeden hardd iawn na
fedraf gofio ei henw. Mae'n
debyg i flodau gwyllt. Mantais
fawr y goeden hon yw na chaiff
ei phoeni gan y srnoryn du sy'n
bla ar rosod eraill. Mantais arall
yw nad oes raid bod yn orofalus
efo'r toriadau. Dyma rosod
didrafferth iawn, ond mae eu
persawr yn fendigedig.
Mae'r rhosyn mynydd sydd yn

y bordor bach 0 flaen y cy yn
hardd iawn hefyd. Felly hefyd y
rhododendron. Fy ffefryn i 0
blith y llwyni hyn yw'r potentilla.
Maent yn blodeuo trwy'r haf, yn
flodau melyn tlws. Rwy'n hoff
hefyd 0 flodau glas y careoptoris,
y llwyn olaf i flodeuo yn yr haf
cyn daw'r rhew. Roeddwn yn
ofni fy mod wedi colli hwn, ond
mae hwn, a'r lafant per yn fyw,
diolch byth.
Mae'r potiau wedi eu gwagio

o flodau'r gwanwyn erbyn hyn.
Manawyd y bugail, a man flodau
eraill sydd yn y potiau bellach ac
maent yn lliwgar iawn. Mae
Peter Surridge, colofnydd y Dazly
Post) yn awgrymu tocio ym mis
Awsg a chymryd toriadau.
Maent yn hawdd i'w gwreiddio
yn yr ardd hyd yn oed.

Mis y sioeau fydd mis Awst a
dyna wledd i'r llygad fydd gweld
ffrwyth llafur y garddwyr
proffesiynol a fu'n brysur yn tyfu
bwyd ar gyfer y gaeaf. Mae amaf
i ofn na allaf wneud dim felly,
dim ond tyfu tipyn 0 flodau.

Hwyl ar y garddio.
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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 CARPEDI GYDA STIMVAK

Ffon/Ffacs: 650291

LLEUFERO. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

AUNFA R

ELECTRICAL
FRON
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~GWYNETH ROBERTS ~- -~ 84 Stryd Fawr, Llanberis ==
~ Ffon: 870491 ~------------

DEINIOLEN (01286) 870858

* LARWM LLADRON
* CYNNAL A CHADW

SYMUDOL
0467774326

* AIL WEIRIO
* CAWODYDD
* GOLEUADAU DIOGELWCH

G~ ASANAETH TRYDANOL

Dec. 22
Derbynniais heddY"'" Xmas Card 0 'r
Fron Goch. Y mae Jemima yn dod
adref heno. Yr wyf yn myned i'r
Depot gyda 'r sle~ 1'\',7 chyfarfod ac
i bostio h"v·n.

Beth ddylet ti o'r darlun hwn? sef
Tom. Dyro ef yn Fron Goch.
OWEN.

Cofia fi at Marget Evans, byddaf
yn edrych y priodasau ym mhob
papur a gaf, ond dal yn gyndyn y
mae, rni ddyliwn.
Cofia fi at bawb yna 0'r hen gang.

John Fron Goch (anfonaf air iddo
cyn bo hir), John T}I Capel (yntau
hefyd yn yr arfaeth) Teulu ty nesaf
J\1r a Mrs Jones, Evan a Catrin
Evans hefyd. OJ 0; OJ

Yr oeddwn yn deall ei bod yn bur
boethlyd rua'r gystadleuaeth yna.
Cor Gorphwysfa yn curo, Capel
Coch yn colli, ac wedi cael cam
mawr. Bcth oedd yr achos na fuasai
James wedi dod i'r maes elem?
Dywed wrth G. Jones, l'Aount
Pleasant, fod yon dda genn}f fod
Pres\','Vlfa y.'edi dod vmlaen mor• •

flodeuog.
Tcrfynnafyn av.T gan gofio attoch

011 yn y modd mwyaf caredig.
Yd~')'f dy an\N-y1fra\l,'d
OWE~.

Tomos yn byw bellach yn Nmorwiq
mae'r Eco yn chwilio am ohebydd
newydd i gymryd ei Ie. Mae'n
bwysig bod rhywun yn dod ymlaen
i gasglu newyddion am Ddinorwig er
mwyn eu cynnwys yn fisol yn yr
Eco. as oes gennych ddiddordeb yna
buasai un 0 Olygyddion yr Eco yn
falch 0 glywed gennych. Cysylltwch
a hwy heddiw er mwyn cael
newyddion i law ar gyfer y rhifyn
nesaf.

a'r Society. Yr wyf mewn dosbarth
doniol iawn yn yr Ysgol SuI. Y
dosbarth gorau yn yr Ysgol, yr \...·yf
}'J1sicr. Ei h 'athraw ydyw un 0 'r enw
O. Jones yr Hendref Baehgen
ieuangc, rua 29ain 0 oed. Y mae yn
frawd i'r Parch. John R. Jones. 'I
mae yntau yn hwylio i ddechrau
pregethu yma gyda ni un waith, a
buaswn yn meddwl y gwnaiff
bregethwr go dda. Y mae ei frawd }1O
bregetbwr da iawn, un 0 hen deulu
Dolwyddelan (ond nid y Castell). Y
mae yma lawer iawn 0
Ddol\vyddelan yn y eymdogacth
}'Tna. B~lddafyn mynychu y SClar yn
bur gyson. Bydd yma Seiadau pur
dda ag ystyried mai ychydig ydynt 0
nifer.

Yr ,\)<f yn meddwl ysgnfennu y
llythyr cyntaf nesaf I ~bad a Naln,
a cofia dithau ddvv'eud \""rthi. Y mae
yn dda gennyf ddeall ei bod yn dal
mor dda )''0 ei hiechyd. Mi ddylwn
ei bod \\'edi cael rbyw asbn garw ar
61 i mi ymadacl, pan y gall odd ddaJ
YT oen hwnnw ar 61 ichv.'i gyd fethu.
Well done Nain. Mi golcha chi i gyd
etto pe bai yn troi attoch, a golchl
ganv fuasai hefyd, achos yr oeddwn
yn bur brofiadol ers tal'llvm, beth
\\rybod, hwyrach y bydd yn dod un
dro i Wisconsin cyn hir i edf)'ch am
yr hen fechgyns y mae yn ei adwaen
yma.

Dywedcfiad. Dymuna Dafydd Wyn
Jones, 5 Bro Elidir a Nia Wyn
Pritchard, 56 Dol Elidir, Llanberis
ddiolch 0 galon i'w teuluoedd a Iu
ffrindiau 011 am y Ilu cardiau ac
anrhegion a dderbyniwyd ar achlysur
ei dyweddiad ar y 24aln 0 Fai.
Llongyfarchiadau i Oafydd a Nia ar
achlysur eu dywedd'iad yn
ddiweddar a phob dymuniadau da
iddynt ar gyfer y dyfodol.
Angen Gohebydd. Gan nad yw Glyn

Ar agor
9-7pm

9-5pm Sadwrn
Ar Gau

Sui a Mercher

DINORWIG
oeddwn wedi ei ychwanegu at fy
mwysau yr adeg honno, ond yn awr
yr wyf wedi ychwanegu 8 bwys yn
rhagor at } 5 eraill fel yr ydwyf yn
awr yn pwysau anfe rtho I 158.

Yr oeddyt yn dweud y buaset yn
falch lawn 0 gael fy photo yn y 111\\'
glas yma. Pe buaswn yn cael chance
1 wneud hynny buaswn yn sicr 0
wneud gyda phleser-I, a'i anfon
drosodd i chwi, Yr wvf yn sicr y
buasai yn destyn chwcrthin i chwi
am fis cyfan.

Yr wyf yn rneddwl rnyned 4 lawr
iPortage yn bur fuan i gael f)' Citizen
Papers, gyda Tom, ac yr wyf yn
meddwl am gael tynnu fy Hun yno
yr adeg honno, er mwyn i chwi gael
gweled brawd 0 Ianci am dro

Y mae Portage yn 20 rrulldir 0
Cambna yma i'r Gorllewm Y macnt
yn dweud i mi ei bod yn dre bur
fawr, BC md oes le yn nes na hynny
i rni gael gwneud fy hun yn Cruzen.
Bydd gennyf lawer 0 bethau i lefaru
arndanynt ar 61 bod I lawr yno.

Yr ceddyt yn awgryrnu hefyd
rnewn perthynas 1 'Arnserocdd' Evan
Jones. Wei, nis ~VTlpa beth 1 feddwl
o hono yn lawn, Yn bod yn barod
buaswn yn faleh iawn 0 gael holi
mwy nag ydwyf wedi ei wneud
mewn perthynas i arnryw 0 bethau,
achos peth go bwysig yw ysgrifennu
i bapur newydd, heb feddwl ac
YSt}'ricd cymmaint 0 lygaid a fydd
arn~.A'r h;'n fyddai 0 f\vyaf tebyg
ifYI.\un 0 Cambna fod yn ei ddarllen
yn pen y 1'5 dlwmod. Ond gv.·naf
adda,\ gI.\neud rh)''\vdro cyn dl\vedd
Mawrth, ar 61 cael hoh dlpyn mev.'O
cysylltiad a'r Capclydd a phethau
felly.

Yr ydym \\'edl cae I t)'\\I)'dd braf
anghyffredin tn...'Y Y gauaf hyd yn
hyn, ond heddy\v y mac \!I;edl ne\\'id
yn an...• iav.·n. y mae \\ledl b\ ...·rw eira
drn'Y y dydd, ae \vcdl rhewi yn bur
galed oddi tano cyn hynny, fel y
bydd yn bur h\vylus I ni odio yn y
yn y sledges i ba Ie bynnag y bydd
i ba Ie bynnag y bydd amom angen
am fyned, ond nid )''0 rhy'\v oer la'A'J1.
BUm yn ei thcimlo yn oerach 0 la\\'er
yna lawer g\\·aith. Pan y bydd yn ocr
iav.D ni bydd ncb \'n medd\\'1
g\vneud dIm ond llenv;1 eu hunain
a'r anifeiliaid a dlgon 0 fv:yd. Yn "''1r,
b'\'Y!a ydyv .. y &I.' ruth h\vyaf 0 lav/er
y byddaf ~'Oel \\-'Oeud yn av.·r ers tua
3 y.)'thnos.

WeI yn a\ ...T dyna ddigon 0 fi;
hanes gyda phethau y byd a 'r b~'\\"yd
hwn. Rhald trOI }'Oa\\T at gref)'dd a'l

phethau. Byddaf yn m\'ned I bob
moddion fydd yn caeJ CI gynal yn y
capel yma) a'r lie y byddaf yn cael
llawer 0 bleser ydyw yr YsgoJ SuI

Annwyl frawd,

Derbyniais dy garedig lythyr yr
wythnos ddiweddaf, a derbyniais un
oddi wrth James yr un pryd. Yr
oeddwn yn bur falch 0 honynt, Yn
wir dyrna y rhai goraf a dderbyruais
etto oddi yna ym mhob ystyr. Yr n
peth, yr oedd yn dipyn 0 waith
darllen arnynt. Byddaf yn hoff lawn
o lythyr a thipyn 0 waith darllen
arno, achos y mae eithder y ffordd
yn peri iun esgus go dda dros lythyr
maith, orud yw?

Yr oedd yn w ir dda gennyf ddeall
eich bod mor iach a chysurus Iel
teulu, gallaf innau ddweud yn dcbyg
i chwithau yna ar y pen hwnnw, fy
mod yn hollol iach yn dal 0 hyd.
Yr oedd yn ddrwg gennyf ddeall

fod danfon y defaid wedi gwneud
cyrnrnainr o'i 01 arnai, a hynny y tro
cyntaf erioed. Ond yr oeddwn yn
deall dy fod v.'cdi cael gwellhad o'r
di~·edd. Yr I.,-yf yn slcr ia\vn fod
gol\vg rhyfedd iav.'J1,fel yr oeddyr yn
dweud, arnat yn mynd [rv.·y
Caemarvon Depot, a dy ben yn
noeth, a chI at dy gwtyn. Job go
hdol.v&r""'Ydd )·nv.ir yd)'\v danfon
defald. Y mae lIa\ver 0 boen a
thn"'b\vl gyda hwynt, yn en\\ledlg rua
amser dychweltad adref.•

Yr ocdd yn ddmg gennyf ddcall
am yr Hen Bias Coch, yr hen
fachgen. Yr \vyfyn sicr ei fod yn filan
ofnad" ..y. Yr oeddwn yn deall ej fod
v/edi cael digon 0 amser i ddarllen
fy llythyr. Yr oedd rhywbetb hynod
yn fy Ilythyr fod adrcfyn ei ddisg\\'Y1
felly.

Y mac yn bur ",'ahanol arnaf fi
deDi, rhagor y llynedd. ~id \\ryf}'n

~"neud bron dim ond chorce yn y
gauaf )·ma. Codl 0 hono fOI tua 8 0 'r
gloch, a myned I fv..ydo y ccff).'lau
cyn breakfast, bwydo y gv.·artheg, y
moch atr defaid) a godro ar 61 hynny,
ond cofia, dyma fy ngv.'alth yn un 0

do, a gelh feddv.·l ei bod yn bur
ysgafn arnaf.
Yr oeddyt yn holi yn am' ia\VTl

amaf mev.'n llythyr pa faInt oedd fy
mhwysau. Yr un beth a'th hysbysais)
ond yn awr y mae gennyf beth
gwahanol I'W ddweud wrthyt. 5

Cambria,
Wis.

Dec. 18th, 188'3

Un arall o'r lIythyrau a anfonwyd
gan OWENROWLANDS(afagwyd
yn Hafod, Llanberis) at ei frawd,
William, wedi i Owen ymfudo i'r
America yn 1883 . . .

LLYTHYR O'R 'MERICIA



* T9 Rhydd * Bwyd Cartref *
* Prydau Plant * Ystafell Deulu *
* Cinio Oydd Sui Traddodiadol *

*Cerddoriaeth Fyw * Cwrw Go lawn *

Ffon: 650218WAUNFAWR

\)ON

CERBYDAU CLASUROL YR WYDDFA
Cyrhaeddwch mewn steil -
mewn cerbyd Rolls Royce
ar gyfer priodasau, penblwyddi
ac achJysuron arbennig eraill

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

GWERTIlWR CARPEDI, TElLS CARPED a FEINYL
CANNOEDD 0 DDEWIS 0 BATRYMAlJ A RHAI MEWN STOC

FFONIWCH umunw AMSER:

WAilliFAWR (01286) 650552

CARPED) GERAINT OWEN

Gareth Jones (chwaraewr mwyaf addawol) a Dewt vvittiems
(prit sgoriwr y tim cyntaf

Myrfyn Morris ac Emlyn Jones - chwereewvr y flwyddyn
y tim cyntaf e'r ail.

Noson Wobrwyo Clwb Pel-droed Deiniolen

trwynau'n rhewi wrth iddynt
ofalu am y gwartbeg!

Bu'r ddau farw yn Vancouver
ond roedd eu plant) Glenn a
Megan, yn awyddus i ddod i
Gymru iweld yr ardal a'r teulu
y byddai eu mam yn son cymalnt
amdanynt. Cawsant ddau
ddiwrnod yn Llanrug sydd \vrtb
gwrs yn wahanol iawn i'r pentref
y gadawodd eu mam yn 1919.
Dywedodd y ddau y byddai
hiraeth mawr ami. Byddai'n
O'oi'r corddwr, meddai ei merch,
dan ganu 'Hen WIad Fy
Nhadau' a'r dagrau'n 111fo.

Dwn i ddim os oes rhywun
arall yn Llanrug yn ei chofio ar
wahan i Ceinwen a minnau, el
dwy gyfnither. Yr oedd yn
hanner chwaer i Buddug ac
Alwyn, ond roeddent hwy yn rhy
ifanc i'w chofio. Tybed oes
rhywun arall yn ei chofio?

DDCE
Bu brawd a chwaer 0 Ganada yo
ymweld a Uanrug yn ddiweddar.
Mab a merch j'r ddiweddar
Mary Louisa Pierce Williams,
merch Hugh Pierce Williams.
Ganed eu mam yn Cwellyn ond
bu ei mam hi farw ar ei
genedigaeth. Daeth ei nain a hi
i Dyddyn Rhuddallt i'w magu.

Priododd Mary a milwr 0
Ganada) ond Cymro oedd-
yntau, wedi'i eni ynLlandderfel,
ger Y Bala. Aethant i Winnipeg
yn 1919. Dywedodd hiwrthyf ar
y pryd y byddai yn ei hoI yng
Nghymru ymhen pum mlynedd,
ond welson ni byth mohoni
wedyn. Prynasant ffenn - neu
yn fwy cywir - aethant ati igreu
fferro 0 ddim. Codi (log cabin'
wnaethant mewn pentref bach
iawn o'r enw Mafeking,
Menisota, ac yoo y buont yn
gweithio ar y tir ac yn magu tri
o blant. Byddai eu clustiau a'u
12
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B.Sc,. cyn-brifathro Ysgol Gwaun
Gynfi, a oedd yn 93 mlwydd oed. Bu
yn y swydd am chwarter cannf. sef
o 19 Mehetin 1943 hyd ei
ymddeoliad yn 1968. Symudodd ef
a'i wraig, Olwen, i Abergele i fyw yn
fuan ar 61 el vrncdeouao er mwyn
bod yn agosach at e; fab a'u dwy
ferch.

Yn ogystal a bod yn brifathro
pobloqardd bu hefyd yn weithgar
lawn yn yr ardal. Bu'n bregethwr
cynorthwyol gyda'r Wesleiaid am
fwy na phymtheg mlynedd a
deuqam. Hanai 0 Bwllheli ae yn el Iyfr
Dyma Fy Stori mae'n adrodd hanes
el blentyndod yn y dref honno. Soruai
hefyd am y cyfnod hapus a dreuliodd
yn Neiruolen. Mae dau Iytr arall 0'1
eiddo, set Spendo'r llmvn sy'n Iyfr
I blant; a Hel Pricie, casgliad 0
anerehiadau cretyddol, eto ar gyfer
plant. Cafodd y lIyfr hwn el wobrwyo
yn Eisteddfod Gaderriol Dvffrvn
Clwyd yn 1973.

Bu'r angladd yn Amlosgfa Bae
Colwyn ar 14 Mal. Gwasanaethwyd
gan Y Parchgn Hugh Rowlands,
Abergele; Margaret Parry, Rhuthun
(gynt 0 Ddeiniolen), ac offernad or
Eglwys Anqlrcanaidd Rhoddodd
Gareth, ei fab, deyrnged deilwng
lawn i'w dad yn ystod y
gwasanaeth

Da oedd gweld niter 0'; gyfoedlon
a'i gyfeilhon 0 Odeiruolen a'r eylch yn
bresennol yn y gwasanaeth.

Anfonwn em cvdvmdeunlad i'w
ddwy ferch, Ann ac Elinor, a'i fab
Gareth, a'r teulu 011 yn eu
protedtqaeth.
Y Seindorf. Cynhaliwyd Cyngerdd
Blynyddol y Seindorf yn Llanbens yn
ystod mis Mal. Yn cymryd rhan
gyda'r Seindorf roedd Sian Griffiths,
unawdydd corn, sy'n astudio cerdd
yn Salford a braf iawn oedd cael
croesawu Sian yn 01 atom. Cafwyd
cvfraruadau hefyd gan Lleisiau
Ogwen a'r Seindorf leuenctid gyda
Bethan Jones-Parry yng ngofal y
noson. Dymuna'r Seindorf ddiolch i
bawb am eu cefnogaeth.

Y Seindorf. Enillwyr Clwb 200 y
Seindorf am fis Mai - £25: Jennie
Lyn Morris, Rhes Cvnfr: E15: Gwen
Jones, Caernarfon; £10: Malr Jones,
Rhes Marian.
Y Gymdeithas. Cynhahwyd pwyllgor
I drefnu rhaglen y Gvrndeithas
Undebol ar gyfer tymor yr hydref yn
Ebeneser ddydd lau, Mehefin 19.
Edrvchrr ymlaen at groesawu nifer 0
westeion diddorol dros fisoedd y
gaeaf. Ceir manylion pellach yn y
rhifyn nesaf.
Cymorth Cristnogol. Cynhaliwyd
oedfa yn Ebeneser yn ystod
Wythnos Cymorth Cristnogol ym
mis Mal. Llywyddwyd gan y Parchg
John Pritchard ac estynnwyd croeso
I Drefnydd Cymorth Cristnogol yn y
Gogledd, Mrs LIs Perkins
Croesawyd hefyd ymwelydd or
India, Dr Rao, a oedd yn gwelthio i
uno'r mudiadau y mae Cymorth
Cristnogol yn eu cynorthwyo yn yr
India. Clywyd am waith y mud.ad yn
cynorthwyo lIawer sy'n cae I eu cyfnf
yn wrthodediq yn y wlad honno
Roedd yn addas cael estyn croeso
iddr 0 gofio mal gwaith Cymorth
Cristnogol yn yr India oedd yn cael
sylw canolog yn ystod yr Wythnos
eleni. Diolch I bawb a fu'n casglu 0
ddrws i ddrws yn y pentref a diolch
I bawb a gyfrannodd at y casgliad.
Diolch. Dymuna Mrs Celnwen
Jones, Cesail y Mynydd ddatgan ei
gwerthfawroglad a diolch am y
caredigrwydd a'r dymuniadau da a
dderbyniodd pan ddathlodd ei phen
blwydd yn 90 oed yn ddiweddar.

Dymuna Robin, Janice, Stanley a'r
teulu ddiolch am bob arwydd 0
gydymdeimlad a ddangoswyd tuag
atynt yn eu profedlgaeth 0 gol1i
gwraig, mam a naln annwyl - Greta
Thomas, 67 Pentre Helen. Diolch i'r
meddygon, yn arbenruq Dr Alwyn
Parry, ac I'r nyrsus I gyd am eu gofal
annwyl a diflino Diolch hetyd am y
rnoddron hael er cof am Greta tuag
at Feddygfa Deiniolen, Hosprs yn y
Cartref a Mane Cune.
Coiled. Daeth y newydd trist I'r ardal
am farwolaeth Mr Richard Jones.

Camera yng ngotal Valmai Williams, HafJe, 2 Rhes y Faenol, Deinlolen (871174)

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

DEINIOLEN

-...._------
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(8 & K Williams)

••
Yr Hen Ysgol
Glanmoelyn
LLANRUG
Ffon: 677482

Am eich
ANGHENION
ADEILADU

mawr a bach
MASNACHWYR

A I'O.I.Y."
am

BRISIAU
CYSTADLEUOL
DEWCH AT

Gwasanaeth Trylwyr
gan y bobl OL

Gwasanaeth Personal Cyfeillgar iCHWI
Y Gwasanaeth Technegol Gorau
l'ch CAR. Cystal a ..... 1 AA

Gwasanaeth Prif Ddeliwr U
Felly, pa gar bynnag ydych MOT

~-CHWI yn ei yrru, ~
o Audi i Zastava RAe

Cefnogwch ein Hysbysebwyr

arall. Gobeithir rhyddhau'r caset
yn ystod y misoedd nesaf.
Gall Susan gynmg gwasanaeth

igapeli, eglwysi ae Ysgolion SuI
ar hyn 0 bryd gan fod y
gerddoriaeth yn ei meddiant.
Gellir cysylltu a hi ar (01286)
650272. Mac gan Susan brofiad
hclaeth yn y maes hwn gan iddi
fod yn aelod o'r grwp 'Canu'n
Lion' a arferai ganu mewn eapeli
ae eglwysi yn ystod yr 80au. Bu
hefyd yo ystod yr un eyfnod yn
aelod o'r grwp roc Cristnogol
Doulos. Mae'n enedigol 0 Nefyn
ond yn byw ar hyn 0 bryd yn
Ceunant gyda'i gwr a dau 0
blant, Ifan Rhys a Mared Lois.

Yn ddiweddar bu Susan
Williams, Pant Hyfryd ,
Ceunant, yn Stiwdio Sain yn
reeordio eaneuon ar gyfer caset
o'r enw 'Gryrn Maw)'.
Reeordiwyd pymtheg 0 ganeuon
allan o'r llyfr GrymMawl (Power
Praise), llyfr emynau a ehaneuon
i'r eglwysi ar gyfer y nawdcgau.
Caneuon 0 fawl bYWIOg a
defosiwn addolgar me'WTIarddull
gyfoes sydd ar y caset ae fe'i
perfformir gan nifer 0 artistiaid
gan gynnwys y canwr a'r actor
lleol adnabyddus, Dafydd Dafis.

Gall y caset hwn fod 0
ddefnydd mawr i'n capeli,
eglwysi a'n hysgolion gan fod
cyfeiliant offerynnol yn unig ar
gael ar un oehr i'r rap yn ogysral
a'r cyfeiliant a'r Ileisiau ar yr oehr

Susan Williams gyda'i phlant Ifan Rhys - yn brysur ar el dractor a
Mared LOISar ei g/in.

IVIAVVLGRVIVI

-

Y ceisiadau i gyrraedd yr
Ysgrifennydd erbyn 31 AWST 1997.

Ni ystyrir unrhyw gais a ddaw i law
ar 61 y dyddiad cau.

Gwahoddir ceisiadau am grantiau a
benthyciadau o'r Gronfa uchod.
Ceir y manylion a'r amodau drwy
anfon amlen gyda chyfeiriad a
stamp arno i'r Ysgrifennydd:
JOHN H. HUGHES
TAN Y CLOG'WYN

LLANBERIS, G'WYNEDD
LL554LF

• •

Tynnwyd y ltun hwn yn Sydney, Awstretie. wedi angladd Evan Arthur
(brawd Hazel, Arwyn a G/enys) a fu farw yn sydyn yn Awstrala ym rtus
Ebrill. Yn y lIun gwe/ir aelodau 0 deuluoedd Tan-merddyn a Tan-y-ffordd,
Ceunant, Llanrug, a ymfudodd i Awstralta yn 1958
Rhes gefn. Hazel (Caernarfon); Margaret Wyn (CaernarfonJ, Cynthia,
Marian iCeutientl: Arwyn (Caernarfon); Owen Metnon, Gwyneth
(Ceunsrit); Richie Hughes (Llanddaniel) gwr y ddiweddar Jenny a/wen,
Ceunant
Rhes f/aen: Raymond Peters (Waunfawr); Eira Wyn (Ceunsnt); G/enys
(Llangefnl); Margaret a Brenda tCeunent) Megan, wyres 1Margaret Wyn
air diweddar Evan Arthur sydd ar lin Gtenvs.

Trystan a Sioned Larsen
Bodafon. Ff6n: (01286) 650799

Swyddi Newydd. Llonqvtarchradac
I Emyr Williams, Pant Hyfryd ar el
benodlad I swydd Ymgynghorydd
Mathemateg yng Ngwynedd a Mon.
Ar hyn 0 bryd mae'n bennaeth adran
fathemateg Ysgol Gvfun Llangefni

CEUNANT
Cyn hynny bu'n dysgu yn Ysgol
Uwchradd Bodedern. Pob hwvl rddo
yn ei swydd newydd a fydd yn
dechrau ym mis Medr.

Llongyfarchiadau hefyd 1 Trystan
Larsen ar gael el benodi yn Bennaeth
Ysgol Gynradd Rhostryfan. Bu'n
ddirprwy-bennaeth Ysgol Gynradd
Tregarth am sarth mlynedd. Pob
dvmumad da iddo yntau yn ei swydd
newydd.



Yr wyn Ileal mwyaf blasus
Selsig cartref

Cigoedd parod j'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist
MYNWCH Y GORAU
OEWCH ATOM Nil

aveil
Roberts

CIGYDD
london House
LLANRUG

Ff6n: (01286) 673574
PEN CIGYDD Y FRO

ar 61dod gartref. Diolch hefyd I holl
staff Ward Prysor am eu gofal tyner.
Diolch yn fawr.

Er Cof am Ann Blodwen Jones a fu
farw 15 Gorffennaf 1989'

MI garwn unwaith eta
Cael elywed swn dy droed
Ar balmant IIwm fy mwthyn.
Neu'th lais yn nail y coed.

(W. Hughes)
Gwraig, Mam a Nam annwyl - WII.
Heddwyn, Lynnwen ac Idwal; Llinos
Angharad a Carwyn John.

Ysgol Dalbadarn. Bu rhai 0 blant
dosbarth Mr Parry vn aros yng
Nghanolfan Rhvd-ddu am darr noson
yn ddiweddar. Mrs Elizabeth Roberts
a Mr Dylan Parry oedd yn gofalu
amdanynt a chafwyd eymorth rhai
o'r rhieni amser prydau bwyd gyda'r
nos. Bu'r plant yn brysur yn astudio'r
amgylehedd yn ystod y tndiau a
dreuliwyd yno.
Enillwyr Clwb Ffrindiau Ysgol
Dolbadarn mis Mehefin - £35 Mrs
C Roberts, 12 ttamwen Isat (18),
£25 Mrs D. Williams. 18 Ffordd Ty
Du (20); £ 15 Mrs M. Davies. Stryd
yr Wyddfa (98); £10. Mrs G Morns.
54 061 E'ldir (214), £5' Mrs S.
Evans, Stryd lanci (174).
Maes Derlwyn ddioleh Ibawb am eu
Capel Jerusalem. Mewn eyfarfod o'r
Gvteltlach a gynhaltwyd 3 Mehefin,
o dan Iywyddtaeth Mr H. R. Jones,
cafwyd pnawn difyr yng nqhwrnru
Griff a Pearl Hughes yn dangos
IIuniau gyda Pearl yn rho: sylwadau
ar y wlad maent yn byw ynddi a thu
hwnt. Cafwyd sgwrs ymhellach
gyda llumaeth ysgafn tra'n cymharu
prydferthwch Ervr: a'r rhai a
ddangoswyd 0 Canada. Trafodwyd
hefyd y eyfarfod sydd I ddllyn drwy'r
tymor. Bydd y cyfarfod nesaf ddydd
Mawrth, 1 Gorffennaf, pryd y celr
trafodaeth rydd I'r aelodau ar y
testun 'Beth a Gredwn' Croeso
eynnes i bawb.

G LY G LL
NOS WENER, 5 MED!

Noson 0 h\V)'lyn astudio ystlumod a gwyfynnod yo ein Parc
Natur, wedi Iddi dywyllu. Darperir lluoiaeth i gynhesu!

-

* Byddwn ar agor bob dydd Sadwrn drwy'r haf 0 lOy
bore tan 2 y pnawn i werthu llysiau, per-lysiau, crefftau
blodau sych, jamiau cartref, dodrefu coed i'r ardd, a mwy.
Galwch i mewn.
* Dewis ehangach 0 lysiau ffres o'r ardd farchnad

ANTVR B EC
ANTUR WAUNFAWR
DYDD SADWRN, 26GORFFENNAFWAVNFAWR

Diolchwyd i'r Curad ac i'r darr
oedd yn gofalu am y baned sef Mrs
Hilda Williams, Mrs MUriel Morns a
Mrs Audrey Evans, gan Mrs Nan
Owen ae etliwyd v diolch gan Mrs
Nellie Morris Enlllydd y raffl oedd
Mrs Clara Roberts. I orffen y pnawn
cafwyd bwrdd 0 brynu a gwerthu
('Bnnq & Buy').
Diolch. Carwn doiolcn ar ran ty mam
Mrs Ann Jane Roberts, Ibawb a fu n
garedlg wrthi ar aehlysur dathlu e
phen-blwydd yn 90 oed Keith
.Spot' .
Diolch. Dymuna leuan a Morfudd
Ellis Jones, Erw'r Coed ddatgan eu
diolch diffuant I'W reulu. cvrndoqion
a ffrindiau am yr holl anrhegion a
chardiau dvrnuniadau da dl-nf a
dderbynlasant ar achlysue eu Priodas
Aur yn ddlweddar. Dlolch yn
arbennlg I jUdith a Robin.
Diolch. Dymuna Olwen Owen, 10
Mes Derlwyn ddloleh I bawb am eu
caredlgrwydd tra bu yn yr ysbyty ae

Tlws yr Eca Bu pum tim yn
cynryehiolt Llanbens yng nghystad
leuaeth Tlws yr Eco elem Dau dim
dan 11 oed a thrr thim dan 9 oed.
Cyrhaeddodd un 0' r nmau dan 9 oed
y rownd derfynol ond coth
wnaethpwyd yn erbyn Uanrug 0 1
g61i O. Dyna'r uruq g61 r'r tim ei hddro
mewn pum gem y noson hanna

,

Dioleh I'r rhieni am eu eefnogaeth I',
nrnau trwy'r flwyddyn
Undeb y Mamau. Pnawn dydd
Mawrth, 3 Mehetin. cynhaliwyd y
pwyllgor rmsol yn festrt Eglwys St.
Padarn Cymerwyd y gwasanaeth
gan y Parchg Emyr Owen a ehafwyd
trafodaeth ddrddorol iawn ganddo a'r
darlteruadau 'Y Sui Cyntaf Wedi'r
Dnndod Darllenwyd lIythyr a
dderbynlwyd odd; wrth Mrs Joan
GriffIths Caernarfon yn dlolch ,
aelodau Llanberrs am y croeso a
gafwyd yn yr Wyl Ddeonlaethol a
gynhahwyd yn Eglwys St. Padarn
nos lau, 22 Mal.

Plant Ysgo! SuI Capel Coch wrth gofer Mary Jones.

Tim dan 9 oed ddaeth yn ail yng
nghystadleuaeth Tlws yr Eeo.

neibro r' r hen dy. ae arnbell un 0' r
plant yn svrthio r'r afon I Aethom
wedyn I weld olion Castell y Bere
gerllaw, un 0 r hen gestyll Cvmreiq
a adeiladwvd gan Lywelyn Fawr yn
y drydedd gannf ar ddeg. Ar y ffordd
adref arhosom am awr yn Nolgellau
am baned neu hufen ian, a chyrraedd
yn 61 yn ddlogel erbyn 6 0' r gloch.
Diolch I bawb am qefncqr'r trip. Ntd
hwn oedd tnp yr Ysgol SuI 'chwaithl
Bydd hwnnw ddydd Sadwrn, 5
Gorffennaf

14

Gosodwr
Nwy
Cofrestredig
Corgi ~ Q~

\S' / li":~
i\' SAFE"

Aelod o'r

W.J. GRIFFITH
PLYMAR A GOSODWR

GWRES CANALOG
Pant Tlrlon, Llanrug
Ff6n: (01288) 873248

(,ORC,

Association
of Mechanical
Services
Contractors

Dim un dasg rhy tychan
Dim un dasg rhy tawr

•

Huw Roberts yn eyflwyno'r tlysau
i Alwyn Jones, Capten y tim.

Capel Coch Dydd Sadwrn, Mal 31
aeth plant yr Ysgol Sui a'u rhieru am
drip I Lanfihangel y-pennant I weld
cartref Marl Jones Roedd yn
ddiwrnod heulog brat a hynny'n
yehwanegu at twynhad y rnp i
bawb Cawsom sgwrs fer gan y
Parehg Brtan Wright, Tywyn. yn
adrodd hanes Marl Jones yn
cerdded. yn 1800, yr holl ffordd 0"
chartref I'r Bala 1 brynu Belbl gan
Thomas Charles Yna eafodd pawb
blenle ar Ian yr afon sy n rhedeg

Cymorth Cristnogol. Diolch I bawb
fu'n casglu 0 ddrws i ddrws yn ystod
Wythnos Cymorth Cnstnoqot y rms
diwethaf Casglwyd £461.58 yn
Llanbens Diolch hefyd I bawb
gyfrannodd at y Casqhad. Yn vstod
yr Wythnos hefyd eynhaliwyd oedfa
undebol yn Nant Padarn gydag
aelodau'r gwahanol eqlw vs in
cymryd rhan vnddi. Uywyddwyd
gan y Parchg Philip Hughes a
ehafwyd anerchrad gan y Parehg
John Pritchard. Mr Gwynfor Roberts
oedd yr organydd.
pel-droed. Nos Sadwrn, Mal 31,
eynhaltwyd noson wobrwyo gan
Glwb Pel-droed leuenetid y pentref
yng Ngwesty Dolbadarn Enillodd y
tim dan 1 5 oed Bencampwriaeth
Cvnqhrair Gwvrta: a Chwpan y
Gvnqhr air y tymor drwe tha t
Cyflwynwyd y ddau dlws iddvnt
ynghyd a'u medalau gan Mr Huw
Roberts 0 Glwb Manchester United.
Llongyf arehodd y tim a u rheolwyr.
Emlyn ae Ian am wneud mor dda.
Cyflwynwyd hefyd dlysau i'r tim dan
13 oed a gyrhaeddodd rownd
derfynol Cwpan Chwarae Teg eu
hoedran.

Camera yn ngofal John Pritchard, Cilfynydd. Ff6n: (01286) 872390

Gwyneth ae Eifion Roberts, Becws Eryri. Ff6n: 870491

LLANBERIS
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Hotel
it RemauAOnt
Llanberis 870203

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 Oydd Sui

•

PARe PADARN, LLANBERIS (870922)
(AI' gall d_vdd ...)111 c.l d.'vdd 1./1111 \'17 _\'~lod_" gal..aj)

Nifer helaeth 0 luniau ar werth
Dewis eang yn cynnwys:

IVOR STUBLEY :: KEITH ANDREW
KEITH BOWEN :: ROB PIERCY

GWASANAETH FFRAMIO LLUNIAU
Arbenigwyr ar fframio gwaith edau a nodwydd

CE R R
BETHEL (01248) 670451
(Hefyd yng Ngberdg-y-DrucUon a'r Gaerw8l1, Man)
A ydych yn ystyried newid eich car 0 fewn y flwyddyn
nesaf? Ystriwch y ffeithiau hyn
1 Mae tn-chwarter y ceir newydd a ga1ft eu gwerthu ym

Mhrydain yn colli rhwng 250/0 a 300/0 c'u gwerth erbyn eu
bod yn naw rrus oed

2 Mae cwmmau mawr a chwmmau lesio a 11091yn derbyn
oddeutu 25% 0 ddisqownt wrth brynu eu ceir ac felly mae'r
cerbydau hyn yn dod ar y farchnad am bnsiau isel ac fel arter
mewn cyflwr rhaqorol wech cael eu cynnal a'u cadw heb
ystyned costau,

3. Mae gennym brofiad 0 40 mlynedd yn prynu a gwerthu ceir
ail-law ac rydym ar gyfartaledd. yo trafeilio rrul o frlltiroedd
bob wythnos yn ChWII10am y barqeiruon gorau er mwyn eu
cynnig 1bobl Gwynedd ar elw sydd fel arier 0 gwmpas 50/0
o'r prlS

Cefnogwch Fusnesau Lleol

Y rim dan 9 oed fu'n eystadlu yng nghystadleuaeth Tlws yr Eeo.

llongyfarchiadau i Lynne Edwards,
5 Tai Cae Rhos, Seion. ar ennill gradd
M Add a Goleg Prifysgol Gogledd
Cymru, Bangor. Mae Lynne yn
gW81thio r'r Gwasanaeth Cynghori
Cyffuriau i'r Ymddiriedolaeth lechyd
yn y Gymuned ym Mangor. Roedd ei
chwrs yn ymwneud a maes cynghori
rhai sv'n gaeth I gyffuriau.

8 Gorffennaf. Hvsbvsir pawb o'r
amseroedd.

Mae'r adran iau wrthi'n orvsur
iawn yn ymarfer sloe gerdd
Perfforrnir y sloe nos Fawrth, 1
Gorffennaf. a nos lau, 3 Gorffennaf.
8ydd tocynnau ar gael o'r Ysgol.

Odydd Gwener, 4 Gorffennaf,
bydd plant blwyddyn 6 yn ymwelg
ag Ysgol Brvnrefail am ddiwrnod, ac
ar fore Mawrth, 15 Gorffennaf, bydd
gwasanaeth olaf y tvrnor set
gwasanaeth gwobrwyo BI.6 am eu
gwaith drwy'r flwyddyn.

Bydd yr ysgol yn cau ddydd lau,
17 Gorffennaf am wyhau'r hat
Enillwyr Clwb 100 yr Ysgol am fis

Mehefln - £20' Eirlvs Sharpe, Ael
y-bryn (44); £12: John Jones, Wern
Dlfyr (15); £8: Pat Jones, 15 Tan-y
buarth (40); [5: Orlvs Perez. Yr
Hafod. Tan y cae (58); £3: Steven
a Sian Jones, 26 Stad Eryri (31).
Diolch j bawb am gefnogi.

Alys Jones yn ei phrofedtqaeth 0
golll el chwaer.

At y Ilywydd Mrs Rita Williams;
yr ysgrifenyddes, Mrs June Owen;
a'r trysorydd, Mrs Nan Rowlands,
etholwyd Mrs Ann Elis yn is-Iywydd,
Mrs Margaret Rees yn IS
vsqrifennvdd a Mrs Margaret
Williams yn is-drvsorvdd. Aelcdau'r
pwyllgor yw Mrs Gwyneth Jones,
Mrs Bet Owen, Mrs Nora Parry, Mrs
Gwyneth Wilhams, Mrs Eryl Roberts
a Mrs Mary Evans. Etholwyd Mrs
Glenys Griffith a Mrs Eirlys Williams
ar Bwyllgor yr Anabl a Mrs Marr
Jones a Mrs Gwyneth Williams ar y
Pwyllgor Celf a Chrefft.

Bydd y tvrnor newydd yn dechrau
nos Fercher, 10 Medi. gyda noson
gymdeithasol yn yr Ysgol. Edrvchrr
ymlaen i groesawu aelodau hen a
newydd.

Newyddion o'r Ysgol. Daeth tymor
y tripiau ysgol. Bu plant y dosbarth
derbyn a'r plant rneithnn ar
ymweliad a Sw Bae Colwyn, ddydd
Mercher, 11 Meheftn. Dydd Mawrth.
17 Mehetin. aeth plant mrs Jones a
Mrs Willrarns .'r fferm qwrunqod yn
Llanystumdwy ae yna i'r Ysgol
Frctonanaidd, lie cafodd y plant
brofrad 0 fod yn ddisgyblion mewn
ysgol y cyfnod hwnnw. ymweld a' r
gegln i wneud teisennau bach. Dydd
Llun, 23 Mehefin, ymwelodd yr
adran iau a Thy Aberconwy yng
Nghonwy ac I Felin Wlan Tretnw.

Oherwydd y tywydd gwlyb bu'n
rhald qohino diwrnod y mabel
gampau tan ddydd Mawrth. 8
Gorffennaf

Nos Wener, 13 Mehefm. cafwyd
noson Alffresco lwyddiannus lawn
er gwaethaf y tywydd. Roedd drqon
o fwyd I bawb a nrter arnrvwiol 0

weithgareddau i ddiddori'r plant.
Rydym yn ddrolchqar lawn I

bwwyllgor Cvmdeithas Rtuem ac
Athrawon am weithio mor galed er
IIwyddiant y noson.

Nos Wener 11 Gorffennaf, trefrur
yr Helfa Drysor flynyddol. Rwy'n
siwr y cawn gefnogaeth dda iawn
eto eleni. Cawn gyfle I ddangos ein
qwerthtawroqrad i'r Pennaeth, y
Dirprwy, a'r Welnyddes Feithrin,
sy/n gadael ddiwedd y tymor hwn.

Bydd noswelthiau ymweliad rhleni
a'r ysgol nos Lun a nos Fawrth, 7 ac

SPAR ti)]
YSTORFA

LLANRUG
(Richard a Meirwen

Williams)
Ffon: (01286) 672790

Ar agor bob dydd
o'r wythnos at eich

gwasanaeth
Nid oes unrhyw dol am

ddanfon archeb itch cartref
yn ardal Uanrug

llongyfarchiadau I June Jones, Bro
Rhos ar el IIwyddiant yn ennill gradd
mewn gwaith cymdeithasol drwv'r
Bnfvsqol Agored.
Clwb 200 y Neuadd Enlllwyr
gwobrau mis Mal oedd - [20: Ellnor
Jones, 22 Cremlyn (139); £10:
Gwrlvrn Jones, Cynfal, Swyddfa'r
Post (93); £5 yr un. Gareth Hughes
(86), Erddig; Collwyn Williams, Elan
(101); Pat Jones, 15 Tan-y-buarth
(32); Mair Jones, Cilan (43); Emyr
Price, 5 Tan-y-ffordd (169); Nan
Rowlands, 23 Y Odol (55); Judith
Jones, Gwelfor, Saron (61). Diolch
i bawb am eu eefnogaeth
Trip Ysgol Sui Y Cysegr. Bydd y trio
eleni yn mynd i'r Rhyl ddydd
Sadwrn, 5 Gorffennaf. Bydd y bws
yn cychwyn o'r Cysegr am lOy bore
ae yn cychwyn yn 01 o'r Rhyl tua
5.30 p.m. Oylai'r rhar sv'n dymuno
mynd ar y trtp roi eu henwau I un 0
athrawon yr Ysgol Sui mor fuan ag
sydd modd, os gwelwch yn dda. Ni
chodir tal ar blant yr Ysgol Sui ond
codir £2 ar blant nad ydynt yn
aelodau a £3 i oedollon.
Carnifal. Cynhellr y Carnifal eleni yn
ystod wythnos olaf tymor yr ysgol.
Nos Fercher, 16 Gorffennaf, bydd yr
Helfa Drysor yn cychwyn or Neuadd
am 6.30 p.m. a bydd noson 0 bingo
wedyn am 8 yn y Neuadd

Nos lau, cynhelir cystadlaethau
oet-oroed a phel-rwvd ar iard a chae' r
ysgol gyda'r gweithgareddau'n
eychwyn am 6 p.m.

Ddydd Sadwrn, 19 Gorffennaf,
bydd gorymdaith y Carnifal yn
cychwyn 0 faes parcio'r Bedol am
1 p.m. ac yn gorffen yn y cae
chwarae pryd y bydd y gWlsgoedd
ffansi yn cael eu beirniadu gan John
Albert a'i ffrrnd 0 Bengell!
Merched y Wawr. Yng nghyfarfod
olaf y tymor nos Fercher. Mehefin
11, bu'r aelodau yn chwarae bowlio
deg yn Llandudno. Cafwyd noson
ddifyr a hwvhoq ac, yn dilvn.
mwynhawyd pryd 0 fwyd blasus yng
Ngwesty'r Sandringham. Enillodd
Mrs Ann Lewis bote I 0 win am
sgorio'r pwyntiau uehaf am y noson.

Dymunwyd yn dda a mynegwyd
llonqvtarchradau'r gangen I Nan
Jones ar enrull gradd anrhydedd
mewn cerddorlaeth yng Ngholeg
Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor
Estynnwyd eydymdeimlad hetyd i

Camera yn ngofal Richard LI. Jones, 5 Y OdO!. FtOn: (01248) 670115

Geraint Elis, Cilgeran. FtOn: (01248) 670726

BETHEL



'Pryd maerr Eco allan nesa,
deudwch - rna' gen i storl dda
j'w dweud?'
'Wei anfonwch eich stori i un o'r
golygyddion erbyn nos Lun, 25
A wst, ae fe fydd eieh stor; yn
ymddangos yn rhifyn Medi a
ddaw o'r Wasg 4 Medi.'
'Ond, dydw iddim yn un da am
'sgwennu - hynny ydi i
ymddangos mewn papur bro.'
'Peidiweh ~ phoeni am hynny,
jest rhowch y many/ion Be fe
wnaiff y golygyddion rhol trefn
ar y stori wedyn. '

yn ystod mrs Awst. Bydd
gwasanaeth arferol 0 7fed Medl
ymlaen.
Eisteddfod yr Urdd. Donna Mair
Roberts, Erw Wen a enillodd y wobr
gyntaf yn y gystadleuaeth unawd
alaw werin yn Eisteddfod yr Urdd,
Islwyn. Llonqvtarchradau mawr iddi
Enillydd arall. Enillwyd gwobr am
'Sleid y Flwyddyn', Clwb Camera
Caernarfon, gan Richard Jones,
Tryfan.
Dvweddio . Mae Aled Vaughan
Thomas a Jill Roberts, Llwyn Onn
wedi dvweddio Gwaith Aled yw
teehnegydd cyfrifiadurol gyda
Chvnqor Srr Ynys M6n yn Llangefnl
ae mae JIll yn fferyllydd terthio gyda
ehwmni Boots Dvmurur pob
hapusrwydd rddvnt.
Tele-fythynnod. Mae'r 'swyddfa dl
bapur' wed: cyrraedd Caeathro! Ers
ad-drefnu lIywodraeth leol y lIynedd
mae Carey J. Jones, Tryfan wedi
bod yn teithro bob dydd 0 Gaeathro
i Gonwy - taith 0 46 milltir. Rwan,
gyda ehymorth lIinell ff6n, modem a
chyfrifiadur personnol, mae Carey yn
gwelthio 0" swyddfa yn el chartref
Gall drosgwlyddo dogffennau wed,',
eyfieithu ganddi i brif swyddfa
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, a
hynny mewn mater 0 elliadau. Yn
ogystal ag arbed costau petrol wrth
deithio mae hi hefyd yn arbed yr
amgylehfyd drwy beldio lIosgi
tanwydd nau bostlo papur yn 61 ae
ymlaen

Bwyd ac anghenion
Anifeiliaid anwes bychan

Pysgod dwr oer
Offer pysgota

STRYD FAWR, LLANBERIS 870840

GARTH MAELOG
PET CENTRE AND GROOMING SALON

Molchi, cribo a chlipio
cwn a chathod
o bob math

gan arbenigwyr

Sinderela mewn gwisg cowboi welwyd yn rhuthro allan o'r
Dolbadarn un noson. Na, nid clywed y cloc yn taro banner
nos wnaeth hi ... OND ... clywed yr injan din. Rhedodd
o ganol y Lein-dansin a gneud B-lein am y tY ... roedd hi'n
siWr nad oedd hi wedi difIodd grill y stof cyn cychwyn allan

a bod yr injan dan ar ei ffordd i'w thy.

•
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Mrs Ann Evans, Sycharth. Ff6n: (01286) 872407

DRAENOG

Donna Malr Roberts a enillodd y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth unawd
alaw werin yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Islwyn.

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

CAEATHROPENISARWAUN

Gwsanaethau'r Capel. Drsqwvlir y
canlynol I wasanaethu yn vstod yr
wythnosau nesat:
MEHEFIN
29' Parehg W R. WIlliams 10)
GORFFENNAF
6 Mr John Roberts (2)

13. Parchg W. R WIlliams (10)
20: Parehg Gareth Alban (10)
27. Parehg W. R. Wllhams (2)

Yn 61 yr arferiad m fydd addoh
cyhoeddus yng nghapel y gymuned

Ysgol Brvnretau a diolchu i'r pnfathro
a'r staff am eu croeso. Byddant yn
gartrefol braf erbyn rrus Medl.

Bydd trip yr ysgol yn mynd ,'r Sw
Fynyddrg ym Mae Colwyn,
Gorffennaf 1Oted, a qoberthir y bydd
yr haul yn tywynnu Cynhelir
mabolgampau'r ysgol ar gaeau'r
vsqol. Gorftennaf 1at. Gwahoddir
rhrem a ffrindiau yn gynnes iawn gan
obeithro y byddant hwythau yn
cymryd rhan.
Cyfeillion yr Ysgol. Cvnhaliwvd Sel
c.st Car ynghyd ag amrywiol
stondrneu a gweithgareddau ar
fuarth yr ysgol nos Wener, Mehefin
20fed. Ololchu I bawb a drefnodd ac
a gefnogodd y noson.

Dymuna'r prifathro a'r staH a'r
plant ddiolch r'r Cvferlhon am eu
gwaith caled drwy gydol y flwyddyn
addysgol yn codl arian er budd
addysg y plant
Yn Ddeunaw Oed. Pob dymuniad da
i LOISDafydd fydd yn dathlu el phen
blwydd yn 18 oed ym mis
Gorffennaf. Pob Iwe a Ilwyddiant It I
I'r dyfodol, LOIS.
Pwyllgor Neuadd. Atgoffir chwi 0' r
noson bingo yn y Neuadd Gymuned
nos Wener, Gorffennaf 11eg, am
6 30 o'r gloch. Tvnnir v Raffl Fawr
- mae' r tocvnnau ar werth 0 hyd
gan aelodau'r pwyJlgor. Oiolchir am
etch cefnogaeth
Oymuniadau Da. Pob dvmuruad da i'r
rhai fydd yn cystadlu yn unrqol neu
fel aelod 0 g6r neu bart. yn
Eisteddfod Genedlaethol Y Bala, ac
yn yr arnrvwiol sroeau amaethyddol.
Gwyliau dedwydd I ehw 011

16

(symudol)

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

hefyd
(0374)

~ ,: 496616
r.,. ."r ,.
·1 0-

.1, .... ,', .. C.

Emyr Jones
PLYMAR

A PHEIRIANNYDD
GWRESOGI

Apel MacMillan. Casglwyd y swm
anrhydeddus 0 £ 139.64 0 ddrws j
ddrws gan Mrs Bessie Williams a Mrs
Etrlvs Jones Drolchrr i bawb am eu
haehoru
Diolch. Dymuna Mrs Nannie Evans
26 Brvntrnon ddiolch I'W theulu,
ffnndiau a chymdogion am y lIu
cardiau, anrheqron a galwadau ff6n
a dderbvruodd tra bu yn yr ysbyty ae
ar 61 dod gartref. Diolch 0 galon I

bawb.
Dymuna Pat Larsen hefyd ddiolch

am y eyfeillgarweh a'r dymuniadau
da a ddangoswyd iddi wedl'l
thriniaeth fawr yn Ysbyty Lerpwl.
Diolch yn arbenruq I'W theulu a'i
chvmdoqron ae I bawb yn y pent ref .

Antonrr cofron annwyl at Elinor
Jones, Heatherbank a Mrs Jones,
mam Carys Cae Eboni. Rydym 011 yn
holi amdanoeh ae am bawb arall yn
y pentref
Pob lwc. Pob dvmuruad da i Glen
Lamb, Bro Eglwys a'i wraiq ar
aehlysur eu pnodas yn ddiweddar
Urdd Bentref. Bu nifer 0' r aelodau yn
Mabolgampau'r Cyleh ar gaeau
Ysgol Syr Huw Owen a chawsant
fwynhad mawr Drolchir I'r rhai fu'n
eu hyfforddi a'u eludo. Wed
blwyddyn lwvddrannus fu'n Ilawn
gweithgareddau arnr vwiol a
drddorol. bydd y gangen yn
allgyfarfod wedi gwyl,au'r
Diolcbqarwch Diolchir r'r pwyllgor
am eu hvrnroddiad ae i'r aelodau am
eu ffyddlondeb
Trip yr Ysgolion SuI. Bydd y trip yn
mynd Southport elern ae mae' r bws
Ilawn yn cyehwyn 0 Groesffordd
King yn brydlon am 8 o'r gloch
Gobenhio y bydd yr haul yn tywynnu
ae y eawn ddiwrnod pleserus.
Llongyfarehiadau I Cai a Trystan
larsen ar eu penodiadau fel
penaethrard ysgolion Trefor a
Rhostrytan Pob dvrnuruad da i'r
ddau ohonoch.

Llcnqvtarctuadau hefyd I asian
Dafydd ar enn II gwobr anannol gan
Brifysgol Bangor ar gyfer ei gwrs ym
mrs Medr. Da lawn chdr, Osian.
Yr Ysgol Gymuned. Cyflwynwyd
Tlws Selwyn Griffith I Heledd Wyn
Jones elen!. Bu nifer 0 blant yr ysgol
yn sglplo'n noddedlg I Guriad Calon
Cymru a rhoddlr cyfran ohono tuag
at gasghad y pentref at Ymehwil y
Galon Bu Blwyddyn 6 yn ymweld ag

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. FfOn: 677263
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BWS BACH AR LOG
Bws 22 sedd ar gael ar gyfer pob math 0 logi
preifat - nosweithiau allan, part'ion, tripiau
ac ati. Gwasanaeth personal a thelerau rhesymol gan

D. P. 0 E S
RHIWLAS

01248 361044

Dyma dri 0 hogia'r Waun fu'n cystadlu mewn eystadleuaeth ddringo
i ysgolion Gwynedd, a gynhaliwyd ym Mhlas y Brenin, Capel Curig.
Roedd yn rhaid I Rhys, 1010 a Marek gynllunio'r ddringfa'n ofalus. Ble

fydd y goncwest nesa?

newydd i'r Ganolfan erbyn yr hydref
Bydd yr estvnlad yn cynnwys

ystafelloedd pwyllgor, storfa,
stafelloedd snwcer a bowho-dan-do.

Dywedodd Caderrvdd y Ganolfan,
Eurtg Wyn: 'Mae angen i bawb
dynnu tieto't gilydd Igwblhau'r nod
enennoi. Mae'r costeu ychwanego/
yn eynnwys dodrefnu a cherpedu'r
estvnied, qweut: pivrruo a ruter 0
fanion ersitt. Mae'r Clwb Pel-droed
yn barod yn dangos y ffordd drwy
drefnu teitb noddedig J godi rua
£ 1,000. Byddwn yn ttetnu adloniant
yn y dafarn ar nos Sadwrn ole'r mis
drwv'r gaeaf. Gobeithio'n fawr y
cawn help pawb i oriten yr estvnied
a fydd 0 ddefnydd i'r oentret cvien.'

Bydd y Ganolfan yn gofyn ,
gymdeithasau, unlgolion a phob
ffynhonnell ariannol basi b am
gyfranladau i orffen y gwalth.
F:nillwyr y Clwb 300 am fis Mai
- £40: MISSNia Llwyd, Dol-v-coed:
£25: Mr Peter Marson, Blaen-v-nant:
£10 Mr Don Roberts, Swn-v-qwvnt.
Eco'r Wyddfa. Daw'r rhifyn nesaf o'r
Eco o'r Wasg ddechrau mrs Medi.
Cof wch ddod a'ch newyddion Iml
yn ystod yr hat Dioleh.

Merched y Wawr. Nos lau, Mai
22ain eyfarfu'r gangan yn y
Ganolfan dan Iywyddiaeth Marian
Wyn Jones Mrs Avril Thomas,
Pentir oedd ern gwraig wadd a daeth
ag arnrvwraeth 0'1 gwaith lIaw i'w
harddangos inni. Soniodd vchvdrq
wrthvm am sut y dechreuodd y
drddordeb gan ddweud mal el mam
oedd yn arier gwau sanna ers talwm,
ae yna fe ddechrauodd hithau wau,
a chael hwyl arm. a doedd dim dal
arru wedyn. Roedd ei gwalth yn
wledd r'r lIygad, 0 Ilielnieu bwrdd
wedi'u haddurno a phwythau cain,
cwilt gwely 'patchwork', gwaith
eallgraffl a gemwaith arran 0 bob
math Cawsom noson hynod ddifyr
a phawb wed, rhyfeddu at el dawn.

Yn gofalu am y te a'r raffl roedd
Mrs Heulwen Huws a Mrs Olwen
Owen ac enillvdd y raffl oedd Mrs
Rhian Ellis. Roedd raffl yehwanegol
wedii rhoi yn rhodd gan Mrs
Thomas, sef 'pendant' 0'1 gwaith ei
hun, a'r erullvdd oedd Mrs Gill
Brown.
Apel y Ganolfan. Mae pwyllgor
Canolfan Waunfawr yn anelu at god I
£10,000 I gwblhau yr estyniad

Tim buddugol Ysgol Waunfawr a enillodd y Gala Nofio i ysgofion Ilai yng
Nghanolfan Hamdden Caernarfon.

Ffon: (01286) 870202 a 870272
TREFNWYR ANGLADDAU

CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI

•erls

Yr Urdd. Llongyfarchiadau i
aelodau'r Urdd a'u hyfforddwyr ar eu
IIwyddiant gyda'r gan actol yn
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd,
Islwyn. Rwy'n siwr fod y rha: fu'n
gweithlo'n galed yn trefnu'r daith yn
teimlo bod eu gwaith wedi bod yn
werth chweil.
Oathlu Pen-blwydd. Llongyfarch
ladau i Dylan Jones, 11 Tref Eihan;
LIVr jones, Ty'n Cae, a Lhnos
Williams, 19 Bro Waun ar gyrraedd
eu deunaw oed. Dymunwn y gorau
icht i'r dyfodol
Yn yr Ysbyty. Drwg gennym glywed
fod Mrs Lloyd, Cil Pebltg a Mr lestyn
Jones, TV Ni yn yr ysbyty Anfonwn
ein cofion atynt a'n dvrnurudau da
am adferiad buan.
Croesawn Mr ifor Braeegirdle, Bro
Waun; Mr Glyn Owen, Glan Gors;
Mrs Cathertne Williams, Trem y Don;
Mr Edgar Owen, Glyn Awel, Mr John
Cotton, Stad TV Hen; Mrs Clough,
Ynysoedd; Mrs Alma Jones, Tan-y
fran; Mrs Williams, Stad
Croesywaun; Mrs M. Jones, 7 Ael
y-bryn; a Mr Evan Hughes, 3 Bryn
Golau adref 0' r ysbyty, gan obelth,o
y byddwch yn gwella'n fuan.

Rwy'n siwr ein bod wedi gweld
colli cwmn'iaeth Mr Dewl Richards
o'r pentref. Oherwydd nad yw wedi
bod yn dda ei leehyd yn ddiweddar
mae wedi ymgartrefu yng nghartref
preswyl Bryn Blodau, Llanffestlnlog.
Anfonwn ein coflon cynhesaf ato.

Rhai 0 blant Ysgol Waunfawr yn
gosod Ceiliog y Gwynt, a
gynlluniwyd gan Iwan Parry, ar dir
Antur Waunfawr. Rhoddwyd y
Ceilioq yn rhodd gan yr Ysgol.

•• •

Camera yn ngotal Heulwen Hughes, Argoed. Ff6n: (01286) 650556

Profedigaethau. Yn dawel yn yr
vsbvtv wedi eystudd hir bu farw Mr
Glyn Williams, Stad Tref Ethan
Cvdvmdeimlwn a'i briod Mrs Megan
Williams a'r plant, Gwyn Meirion.
Linda a Jill, yn eu profediqaeth 0 golll
priod a thad .

Cydymdeimlwn a Mr Cyril Smith,
Rhos-Ian yn ei brofedigaeth 0 golll
mab.

Cydymdeimlwn a theulu y
ddiweddar Mrs Mary Elizabeth
Hanks, Bro Waun.

Anfonwn ein cydymdeimlad i Mrs
LIZ Daniels, Stad TV Hen yn el
phrofedrqaeth 0 golll el thad
Dymuna Lrz a'r teulu ddlolch 0 galon
i'w ffnndiau a chymdogion am bob
arwydd 0 gydymdeimlad a
eharedigrwydd a ddangoswyd
iddvnt yn eu profedigaeth 0 golli tad
annwyl.
Dioleh. Ar ran Eric, lona ae Enid,
dymuna Catherine, Bryn Gwenallt,
ddiolch I bawb am bob arwvdd 0
gydymdeimlad a'r IIu cardiau a
dderbvruwvd yn eu galar a'u coiled
o golli mam, narn a hen nain annwyl
Roedd y qvnulterdta yn y capel
ddiwrnod yr angladd yn deyrnged
,'w phoblogrwydd ac yn gysur mawr
i'r teulu. Hefyd hoffem ddiolch am yr
holl garedigrwydd a dderbvruodd
Mam ar bob pen-blwvdd a phob
Nadohg yn vstod y blynyddoedd
diwethaf.
Llongyfarchiadau I Sandie Clough,
Ynysoedd ar ei phriodas a Martin Hill
o Dal-y-sam.
Cronfa MacMillan. Dymuna' r
trefnydd, Mrs Catherine Jones, Bryn
Gwenallt, a'r pwyllgor ddiolch i'r
canlynol am eu cvrnorth gyda
chasglu 0 dv i dv yn ddiweddar.
Diolch hefyd I bawb a gyfrannodd
tuag at yr achos teilwn hwn. Mrs
Malr Parry, Deulyn, Stad
Croesywaun, £33.24; Miss Marian
W. Jones, Dol Erddi a Mrs Olwen
Owen, Noddfa, Tref Eiltan, £71.44;
Mrs Vernonlca Owen, Cil y Mynydd,
£33.45; Mrs Catherine A. Jones,
Bryn Gwenallt, £56.93, Gwesty
Snowdonia Pare, £9 46. Cyfanswm:
£204.52.
Cymorth Cristnogol. Cyfanswm y
casgliad eleni oedd £415. Dymuna'r
trefnydd ddatgan ei ddioleh i'r
pentrefwyr am eu haelioni ae i' r
casglyddlon am eu cymorth parod yn
mynd 0 gwmpas y pentref.

Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ff6n: (01286) 650570

WAUNFAWR
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Pob math
o waith trydanol

a Larwmau Lladron

Os bydd y clyblau yn fodlon yna
bwnedir chwarae'r gemau yn ystod
wythnos cyn d.wedd Gorffennaf Er
enghralfft, gellir cael trefn fel a
ganlyn - nos Lun: Delnlolen v
Llanberts; nos Fercher: Llanberts v
Llanrug; nos Wener: Llanrug v
Delnlolen.

Ynglyn a'r cysylltlad elusennol y
bwnad yw fod unrhyw arian a gesglir
wrth y glat yn cael el drosglwyddo
achos da lIeol. Yn Slcr byddai

rhywun neu rywral yn deilwng bob
blwyddyn Eleni fe fyddai Ysgol
Brynrefail - canolbwynt y fro yn
falch o'n cefnogaeth gan fod gWlr
angen am fws mini newydd ar yr
ysgol af gyfer yr amrywiol alwadau
addysgol a chwaraeon. Byddai
unrhyw elw o'r gystadleuaeth
arfaethedig yn hwb sylweddol.

Beth amdanl Llanrug a Llanber?

Bu cystadleuaeth Tlws yr Eco I

ddlsgybllon ysgollon cynradd yr ardal
yn IIwyddlannus ers sawl tymor
bellach. Mae yna fWrlad yn awr I

sefydlu Tlws arall ar gyfer tn thim
oedolton y fro - Delnlolen, Llanbens
a Llanrug Y pnf reswm y tu 61 i'r
syniad yw sefydlu cwpan elusen yn
y fro rhyw fath 0 'Charity Shield'
ar ddechrau'r tymor pel droed. Gellid
meddwl am y gemau fel rhan 0

baratoadau Ir clybtau ar gyfer y tymor
newydd Y gwahanlaeth, wrth gwrs.
fyddal fod y gemau parataal yma yn
gemau darbl. Eisoes mae clwb
Delniolen wedi dweud ei fod yn
fodlon cystadlu. Dlsgwyllr ateblon
gan y ddau glwb arall wedi i'w
pwyllgorau gyfarfod yn ystod y mls

TLWS OEDOLION

theyrngarwch yn adlewyrchu
gwir vstvr v 'campau').
Mae n fwriad hefyd ; gyflwyno

tlysau i wahanol unigolion a
gyfrannodd dros y blynyddoedd ;
qampau'r ardal.

Rhag ofn I chwi feddwl rna, fy
mympwy bersonol I fydd yn dewis
yr enII wyr gallaf erch sicrheu y bydd
na banel bychan yn cyfarfod t'w

cewis Bwr iedir hefyd gael
gwr gwraig wadd I gyflwyno'r tlysau
~n y cyfarfod gwobrwyo

Yn amlwg bydd tipyn 0 gost i
sefydlu noson o'r fath am y tro
cyntaf. Gwnaf apel felly os oes yna
unrhyw unigolyn, busnes neu dim 0
fewn yr ardal fyddai'n dymuno noddi
un o'r tlysau fe fyddai'r Eco yn
ddiolgar iawn.

Wei, bellach mae'r cwch wedi'i
wttuo r'r dwr Mae noson wobrwyo
Tlws yr Eco (cvnradd] wedl hen
ennill 8' phlwy oherwydd cefnogaeth
a theyrngarwch wych pabol yr ardal.
Tybed a allwn ni greu traddodlad
arall yn yr ardal y cyntaf gan bapur
bro, mae'n siwr - trwy gefnogl y
'babi' newydd I'n plith Edrychaf
ymlaen at elch ymateb.

bwriad yw adlewvrchu "r h" n sy n
dda yn yr ardal hon b e mae
chwaraeon yn lIythrenno yn y
gwaed' .

Cynhelir nos on Iw'r dd annus
gyffelyb gan Gyngor Gw nedo a
Chyngor Arfon cyn hynn" ae ~n
amlwg gellir gwneud defn do 0 r
fformat IIwyddtannu hwnnw

Beth sv'n rhaid I chwi el wneud
helpu I wneud noson Iwydd annus?
Yn gyntaf rhaid fydd enwedbu
unigolion neu dirnsu ar 9\,fer y
gwahanol gategonau

I enwebu vsqrltenn vch bw t a'i
anfon atat gan nodi yr agweddau
sy'n gwneud y person a enwebir yn
'arbennig'

Y categoriau Jydd.
1. Chwaraewr y Flwyddyn

(bachgen) dan 16 oed.
2. Chwaraewr y Flwyddyn Igeneth)

dan 16 oed.
3. Chwaraewr y Flwyddyn (agored)
4. TIm y Flwyddyn dan 16 oed
5. TIm y Flwyddyn (agored)
6. Ttws 'Ysbryd y G6m' (y nod yma

yw gwobrwyo unrhyw un nad
yw'n 'seren' 0 bell ffordd ond
sydd trwy ymraddlad, agwedd a

Eni/lwyr y tlysau I', beehgyn e'r genethod mwyaf IIwyddiannus ym
mlynyddoedd 7, 8, 9 a 10.

Un 0 brif arncancion yr Eco or
cychwyn oedd uno'r fro wrth droed
y Wyddfa a'n bwnad fel golygyddion
yw ceisro rhoi ar got a chadw cofnod
o ddigwyddladau'r fro hon. 0'.
hanfod mae diffiniad rhywun 0 ----------------------------
'svlw' mewn papur bro yn arnrwvro
Gall sawl golygydd gyfelflo at 'gwyn'
pryd na chatodd hwn a hon sylw am
rywbeth sydd i'r rnwvatnf yn
ymddangos yn ddibwvs. ond eto
mae'n bwvsiq I', untgolyn. Yn ami
gall y golygydd yn enwedtg
golygydd chwaraeon gwyno am
na chvterrtwvd rhyw wybodaeth
iddo. 'Dy Ie di ydi chwilio am y
wvbodaeth.' yw'r agwedd vn ami.

I gelslO uno'r fro, a rhoi clod a sylw
• uruqolion a mudradau, bwriedir
trefnu 'Noson Wobrwyo Chwaraeon
Bro 'r Eco '. Cvnhelrr y noson,
dyweder, yn neuadd Ysgol Brvnrefail
rywbryd yn ystod mrs Hydref.
Byddai hynny'n golygu fod y rhai a
enwebrr yn cael eu henwebu ar sail
perfforrniadau hyd at ddiwedd Awst
1997 e.e. tymor pel droed
1996 97, neu tymor criced 1997
Gallaf dvsno tod yr arnrvwiaeth 0

gampau sy'n gysylltledlg a'r fro yn
each a'r sgillau unlgol mewn rhedeg,
SglO, drlngo, dartlau, a thrwodd I'r
gem tlmdU traddodladol Rwyf yn
ymwybodol hefyd 0' r lIu 0 wlrfoddol
wyr sy'n rhoi egn; ac amser i feithrin,
cynna I a chefnog i' r campau. A' n

NOSON WOBRWYO

Bntnvll 0 Lyn Cwellyn.

flynddocdd ocd, tuag at bron
derfyn eu taith i Lyn Nanrlle.
Rwy'n edrych ymlaen at gael
taflu pluen - wythnos nesa,
gobeithio.

Araf lawn yvv' Cwellyn wedi
bod tan yr wythnos yma, 8-15
Mehefin, pan ddechreuwyd dal
o ddifnf yno. Cafodd Bryn Jones,
Bethel, saith 0 bysgod hyfryd yno
brynhawn dydd Iau.

Mae'r terry g yn 'rafu pethau
ar l~yny Dywarchen. Mae stoe
trwm yno a'r 'sgodyn trymaf y
clywais i amdano oedd yr un 7
pwys a ddaliwyd gan Huw
DeuJyn Williams 0 Fethel. Mae
nifer tua'r 4-5 pwys wedi dod i'r
rhwyd. Gwelais Bryn Griffith 0
Gaeathro yn cael ei dorri'n rhacs
yno un pnawn gan 'sgodyn
mawr. Dyd\v i ddim eisiau
dechrau stori neu fe fydd rhywun
yn deud bod yna anghenfil yno!
Cawiad y mis yma:

ALDER. Bachyn mainr 14
Coiff: Paun brown gyda rib aur,
hefyd 2 x twist 0 aur ar y gynffon;
Hackle: brown tywyll (Rhode
Island Red);
Adell: pluen asgell cyffyliog
(golau ncu dywyll).

Mae'r pry yma allan tua
diwedd Mehefm, a dylid ei
ddefnyddio tan ganol mis
Gorffennaf.
18
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(Parhad o'r cJucJafengefnJ

Melen Ellis ae Elin Harding a rannodd y Victrix Ludorum a Jonathan
Gordon v Victor I Ilrl~nllm

chwi gyn ddrsqvbhon. y ty
llwvddrannus eleru oedd Eilian. Daeth
Elldir yn all, Eryn yn drydydd, a
Gwvrfar yn bedwerydd.

Yr oedd yn gyfarfod cystadleuol
lawn gyda niter 0' r rasus yn agos
rawn Yn 61 y traddodiad
cyflwynwyd tlws i'r eneth a'r
bachgen mwyaf IIwyddiannus ym
mlynyddoedd 7, 8, 9 a 10, a'r
enillwyr elenl oedd Marcus Orkick.
Gemma Bourne (BI.7), Arlon Jones,
Becky Jones, Diana Roberts (BI.8).
Gareth Jones, Sian Green (BI.9)' Lee
Hughes, Yvonne Templeman (B1.10),

Un 0 draddodiadau mawr yr Ysgol
yw cyflwyno'r Victor Ludanum a'r
victrix Ludorum, ac roedd yna gryn
gystadleuaeth am y bencampwnaeth
hon Y pdf fachgen a llonqvtarch
radau calonog rddo - oedd Jonathan
Gordon Oherwydd bod Melen Ellis
ac Elm Harding wedt enrull yr un niter
o bwvnnau fe rannwyd y victrix
rhyngddynt

Cafwyd cyfarfod llwvddrannus etc
eleni gyda'r safon vn gyson dda, yn
enwedig yn yr oed ran ieuenqaf I

Mabolgampau Y8go1Brynrefail
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£10:Pat Larsen, Uygad yr Haul,
Penisarwaun.
£5: Teulu y ddiweddar Mrs Greta
Thomas, 67 Pentre Helen,
Deiniolen. Mr WU Jones a'r
teulu, Ffordd Capel Coch,
Uanberis. Teulu'r ddiweddar
Mrs Williams, Dwyfor,
Waunfawr. Mrs Nannie Evans,
26 Bryntirion, Penisarwaun.
Harry Roberts, 2 Rhes Plas
Tirion, Uanrug. Mr Geeaint
Huws Roberts, Bangor. Brenda,
Cynthia a Margaret 0 Awstralia
(Tanmerddyn, Ceunant gynt).
Mr H. R. Jones, Bod Fair,
Uanberis. Mr a Mrs Ieuan Ellis
Jones, Erw'r Coed, Uanberis.
Mrs Ceinwen Jones, Cesail y
Mynydd, Deiniolen. Olwen
Jones, 10 Maes Derlwyn,
Uanberis.
£3:Mr aMrsJ, Daniels, Stad T~
Hen, Waunfawr. Heulwen
Williams, S Glunrno elyn,
Llanrug. Marina Williams,
Uanrug. Mrs Helen Francis,
Caer. Mrs Nan Williams,
Uandudno.
£2: Dafydd Wyn Jones, 5 Bro
Elidir, Dinorwig.

RIIODDION

SuI

Gwener
Sadwrn

lau

Mawrth 1 BETHEL: Sioe Gerdd yn yr Ysgol.
PENISARWAUN: Mabolgampau'r Ysgol.

Mercher 2 DElNIOLEN: Cyngerdd y Camifal am 6.30 yn
Ebeneser.

3 BETHEL: Sioe Gerdd yn yr Ysgol.
DEINIOLEN: Cyfarfod y Chwiorydd am 2 o'r gloch
yn Ebeneser.

4 CWM- Y-GLO: Helfa Drysor.
5 DEINIOLEN: Y Camifal.
LLANBERIS: Trip yr Ysgol SuI.

6 YR ARDAL: Cymanfa Henaduriaeth Arfon yng
Nghapel Jeriwsalem, Bethesda, am 6 o'r gloch. Bws
yo cychwyn 0 I .anberis am 4.45 ac yn galw yn Llanrug,
Brynrefail a Deiniolen.

Mercher 9 Cymanfa 'Gofal Henoed' yn Seilo, Tregarth.
Iau 10 BRYNREFAIL: Cymdeithas y Chwiorydd gyda Mr

Norman Williams.
Gwener 11 BETHEL: Helfa Drysor yn cychwyn o'r ysgol.

PENISARWAUN: Noson Bingo yn y N euadd.
Sadwrn 12 DEINIOLEN: Taith flynyddol Merched y Wawr.
SuI 13 DEINIOLEN: Cyfarfod Pregethu Libanus am 2 a

5.30 o'r gloch.
Mercher 16 BETHEL: Helfa Drysor y Carnifal.

LLANRUG: Sel Cist Car yn iard yr Ysgol Gynradd
Gwener 18 DEINIOI.EN: Taith flynyddol Undeb y Mamau.
Sadwrn 19 LLANBERIS: Y Carnifal.

BETHEL: Y Camifal.

MIS GORFFENNAF

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

ATEBION CROESAIR
MEHEFIN

Derbyniais dros ugain 0 atebion
cywir i groesair Mehefin, da iawn,
mae'r nifer yn cynyddu bob mis. Y
rhai IIwyddiannus oedd Megan Wyn
Jones, Bangor; Rosemary Williams,
Tregarth; Nansi Davies, Rhuthun;
Ouvs A. Pritchard-Jones, Abererch;
Nan Owen, Llanberis; Rhiannon
Pritchard-Jones. Clynnog Fawr; Mair
Foulkes, Pemsarwaun: lorwerth a
Joan Williams, Caernarfon;
Ceridwen Williams, Llanrug; E. E.
Jones, Rhoshirwaun; Margaret
Povey, Garndolbenmaen; Chris
Roberts, Llanrug; Mary Davies,
Waunfawr; Olwen Owen, Llanberis;
N. Hughes, Cwm-y-glo; Catherine A.
Jones, Rhiw; Jean Hughes Jones,
Rhiw, ac Elfed Evans, Llanllechid
Mae yna un cywir arall hefyd ond
sv'n ddi-enw - yr un un ydach chi
bob mis? Yr enw adynnwyd allan o'r
het y tro yma ydi Mary Davies, Bryn
Eithin, Waunfawr. Ein lIongyfarch
ladau a (5 Mehefin I chi.

Ar 01cwblhau croesair y mrs yma,
gyrrwch elch atebion, a'ch enw, I
Dafydd Evans, Sycharth,
Penisarwaun, Caernarton. erbyn 31
Gorffennaf. Mwynhewch!

I LAWR
1. Lamas digrif, digrif (5)
2. Siarad 101(4,4)
3. Y darnau haearn y bydd y gof yn

au taro (8)
4. 17 i lawr yr Alban 0 Gvrnru (6)
5. Daisy yn ysu wrth ddychwelyd

(5)
6. Crynhoad 0 ryfal taid (9)
7. Eglwys metals wedi toddi yng

nghyffiniau Abertawe (9)
8. Gosod yn y 15 ar draws (4)

13. Gwr caeth yn pysgota eogiaid
(5)

14. Mis y ffyliaid (5)
17. Enw eich cartraf? (9)
18. Dy chwain od? Mae'n bosibl (9)
20. Mwy nag un cangen (8)
21. Y 17 i lawr sydd dros y ffordd

i'r 12 ar draws (8)
23. Arfau blaenllym a ollynglr 0 fwa

(6)
25. Roedd angen chwech o'r rhain

ers talwm i wneud 50c (5)
27. Gwawl (5)
28. Pennaeth y mynachlog (4)•

AR DRAWS
1. Mis yn 01,ar un lIaw, bu'n mygu

(5)
4. Yr hyn a ddigwydd i ystafell

fyglyd ar 61agor y ffenest - ty
gwyn lIaid heb do! (10)

9. Cas lIythyr (5)
10. Darnau hrr 0 bren eu defnyddir

i bysgota (10)
11. Nid yn ei safle priodol (4,1,2)
12. Y 17 i lawr 0 ble daw'r haul yn

y bore (7)
15. Y '7 i lawr na sydd 0 chwith (2)
16. Aderyn mawr yn Cibynl (6)
19. To Glad wedi malu - mae'n

agored (6)
22. Yn fyr, mae'r Sais yn mynd

hanner ffordd rhwng 4 a 21
lawr (2)

24. Gorchuddio ag arian (7)
26. Hedegog, fel aderyn (7)
29. Cynllun y wibdaith awl' wedi

methu (10)
30. Diawl wedi meddwi vdr'r dyn

yma '(5)
31. Te, coffi, cwrw a'u tebyg (10)
32. Anifail ifanc - y cnaf (6)

Dim ond dwy Iythyren sydd yn newyddion y
Sais yn Gymraeg!

CROESAIR GORFFENNAF



achos hwn mae pob un o'r
canllawiau yn mynnu y dylid
mynd yrnlaen i erlyn.

Beth sy'n rnynd ymlaen yma
tybcd? '\1ae'n wahanol iawn
mewn llefydd eraill. Gwelais yn
)' Dally Post bod Dwr Cym ru
wedi cael dirwy 0 £20,000 a
£475 0 gostau ar ddau
gyhuddiad 0 fethu cadw at y
caniatad arllwys carthion i Afon
Dyfrdwy. Dyna ddau achos
mewn ychydig amser yn y fan
honno. Beth am v llu 0 achosion•
a digwyddodd yn yr ardal yma?
Wrth g\vrs maent yn cyfeirio at
aber y Ddyfrdwy fel 'Ardal
Amgylcheddol Sensitif. Beth yw
Uyn Padarn tybed?

O'r diwedd caf droi at dipyn
o 'sgota. Oherwydd problem au
Padarn, a'r algae yn y Selont,
prin iawn fu 'r c)'fleon yma
oberwydd lliw ac ansawdd y dWr.
Ond mae pethau'n wahanol ar y
Llyfnwy gyda rhediadau da 0
Sewin wedi dechrau'n gynnar
eleni. Mae'r rhal cyntaf yn
ymlwybro ar h}d llwybrau
cuddiedig, sy'n filoedd a

(Parhsd sr duda/en 18)

Nid oes ond un ffordd
effeithiol i wneud i rai lawn
sylweddoli mamt eu trosedd, sef
eu herlyn drwy'r llysoedd. A
dyna mae'r Clwb Pysgota lleol -
drwy'r 'Anglers Conser, ation
Association' yn cersro cael
Asiantaeth yr Amgylchedd i'w
wneud a Dwr Cymru.

Dyrna beth sydd wedi cael ei
ddweud gan ein cyfreithiwr
mewn llythyr at yr Asiantaeth:
'Roedd y troseddau .)n erbyn Y
caniauid enlifiad yrl enuiedig .l/n
ystod hal 1996 yn gyson a dtfrifol';
a (Rydynl wed; gweld "pn'nt-out"
y cofreslr gyhoeddus Sy''tl rhoi
dadallsoddiad 0 22 sa'trlpl a
gylrzerwyd rh'lotlg 30:06:1995 a
13:03: 1997. Mae 12 0 'r rhai17yn
com', eithaJ uchaJ 0 3,5 mgll. Ar
ben h},,.171Y 111ae'ret'thaJ isaJ 0 1.5
,.rzgll sy'n cania!au hyd at ddau
drosedd allan 0 12 tnewn urzrhyw
gyplod 0 12 nzis wedi ei dom' yn
yscod ul1r/zyw dymor 0 12 mis a
ddeftzyddir i wrleud asesiad. '
AI y lla\v arall mae'n rhaid bod

yn deg a'r Asiantaeth. Mae'n
rhaid iddynt h\\rythau gadw at
ganllawiau penodedig cyo
dechrau erlyniad. Ond yn yr

Wedi imi roi tipyn 0 wybodaeth am broblemau Uyn
Padarn ymis diwethaf roeddwn wedi gobeithio y byddai
rhai 0'r awdurdodau yn codi eu clustiau a gwrando tipyn
ar yr hyn sy'n digwydd. Ond na, fel arfer yn yr ardal,
dim ond tawelwch a phennau 'n mynd yn ddyfnach i'r
tywod a gafwyd. Enghraifft arall o'r syndrom
'anghofiwch amdano ac fe aiffi ffwrdd'? Ond gwaetha'r
modd nid felly y bydd hi efo peth fel hyn.

AR BEN ARALL Y LEIN efo HUW HUWS

Tim dan 11 oed Llanrug

Tim dan 9 oed Llsnrug.

PENCAMPWYR TLWS YR ECO

Mwy 0 Chwaraeon ar dudalen 18

gryn ddewin pan rnaen chwarae yn
ei oed ran el hun. Yn ddiweddar
cynhaltwyd Gwyl Griced 0 dan 14
oed Eryri, gyda thrmau rhanbarthau
Arfon, Meinon/Dwyfor, Mon. ac
AberconwvColwvn Dros dndiau
cafwyd gwledd 0 griced ac ar derfyn
yr 'Nyl tim Arfon oedd y
pencarnpwvr.

Cafwyd sawl uchafbwynt and yn
ddi-os y seren oedd Tom Yn y gem
yn erbyn Mon a chwaraewyd ar ei
faes 'cartref' yn Nhy Newydd fe
sgoriodd Tom 102 heb fod allan
mewn batiad a barhaodd 37 pelawd.
Mae hyn yn dipyn 0 gamp j un mor
Ifane. Roedd y batiad gwych yma yn
cynnwys 12 ergyn i'r ffin, sydd eto
yn dJpyn 0 gamp ar taes eang Ty
Newydd. Yn ei dair batiad yn ystod
yr 'Nyl fe sgonau Tom oedd 47, 102
a 54 - I gyd heb fod allan. 0, la! -
cymerodd 12 wieed hefydf

Bydd cartan Eryri yn mynd ymlaen
I gystadlu yn yr WvI Genedlaethol a
gynhelir yn Aberystwyth yn ystod
mis Awst. Mae tim 0 dan 15 oed
Ysgolton Eryri - sy'n cynnwys Tom
- hefyd drwodd i rownd gyn·
derfynol Cwpan Cymru.

Heb fawr 0 sylw mae'r 'ychydtg
gweithgar' yn cynnal gwreiddlau
cnced yn yr ardal hon.

Yn ystod tymor crtced y Ilynedd
cafwyd erthygl yn yr Eco am Tom
EVlson 0 Gaeathro. Dywedwyd y
pryd hwnnw fod cryn addewld yn y
ehwaraewr ifane yma a bellach braf
yw caeI eofnodl fod hynny wedl ei
wlreddu. Mae'r 'byehan' tair ar ddeg
oed yn chwarae'n rheolaidd i dim
oedolion Bangor ac mae el fatio, a
bowlio arat, troelledig. lIawchwtth.
yn cyfrannu'n gyson. Mae Tom yn

-_

102 HEB FOD ALLAN

y modd wych y deliodd ruter 0 neru
a'r siorn! Yn y rownd derfynol
ymdrechodd Llanberis yn galed er eu
blinder ond I dim llanrug 'A' yr aeth
y Tlws elem Diolch i Maldwyn Huws
am ddvfarnu'r gemau yr oedran yma
- doedd 0 ddim wedi rhedeg
cymaint ers blynyddoeddf Roedd et
gyfraniad yn werthfawr lawn.

Yn yr oedran hyn roedd gollau yn
bethau prin. Unwaith etc roedd
salon y golgeldwaid yn uchel lawn,
Yn WI' un 0 ser y noson oedd E sa
yn y gol I Lanberis. Roedd hi'n
gampus, gyda dwylo segur a svn.ad
gwych 0 ble i sefyll ae yn ddi-ofnl
Dyma golgeidwad I dim merched
Bangor - a Cymru y dyfodol Daeth
y rowndrau cvn-derfvnol yn frwydr
rhwng llanrug a Bethel.

Yn y rownd derfynol Llanrug 'A'
wynebodd Bethel 'A' dros gem wyth
munud. Gyda thri munud I tynd
roedd y sgor yn gyfartal ond yna
rhwydodd Llanrug dair gol I wneud
sgor derfynol 0 4·1. Ymysg y gollau
roedd un wych gan Eifion gwau
el ffordd herbio tn arnddiffvnwr cyn
taro taran 0 ergyd a'i droed chwith
i'r rhwyd Gol deilwng I unrhyw
ffelnal. Cyflwynwyd medalau aur ae
anan r'r ttrnau llwvddrannus.

Dyna ru am flwyddyn arall felly
Buan iawn y daw'r tro nesaf. Llawer
o ddiolch i'r IIu a roddodd gymorth
er lies y plant

Ymlaen a ru felly, gobelthlo, at
Dlws yr Eco I Oedolion. as cawn yr
un gefnogaeth yna mae wledd vn ern
haros gan adlewyrchu'r qwaith da
sy'n cael ei wneud yn yr ardal hen.

Cliriodd y eawodydd a ehafwyd
noson 0 heulwen ar faes Ysgol
Gynradd Llanrug Roedd yr heulwen
yn dod 0 wvnebau'r 1300 feehgyn
a genethod a gynrychiolodd y 16 0
dimau 0 bentrefi Llanbens. Llanrug,
Waunfawr, Cwm-y-glo a Bethel.
Eleni roedd y ddwy gystadleuaeth yn
cydredeg gan ddefnyddio golJau
maint addas i'r oedrannau. Dioleh I

glwb Llanrug am el gyfraniad
gwerthfawr 0 rOIbenthyg a gosod y
golrau. Newidiwyd yr oedrannau
hefyd eleru dan 9 a than 11.
Golygodd hyn wledd 0 bet-droed, yn
enwedig yn yr oedran ieuengaf. Fel
dywedodd rhywun - roedd y bel yn
fwy na rhai or chwaraewvr! Roedd
y brwdfrydedd yn tyrlymus, ond
dyna ichi broblem sut ydach chi'n
esbonio I blentyn 7 oed nad ydi 'Yncl
Richard' yn gallu trefnu'r fath
gystadleuaeth bob wythnos!

Roedd yna wyth tim ym mhob
oed ran felly eafwyd dwy gynghrair
o bedwar tim, gyda phawb yn
chwarae yn erbyn el gtlydd Yn y
gystadleuaeth 0 dan 9 oed, wedi'r
chwythu, CICIO,disgyn a chwerthin.
daeth timau Llanrug 'A' a 'B'.
Llanberrs .A' a Bethel i'r rownd gyn
derfynol. Os bydd rhywun yn
clonannu hanes y Tlws yma rywdro
yna fe fydd y gem a fu rhwng
Llanberis 'A' a Bethel yn cael lie
amlwg. Wedi ehwe munud, dim
sgor, Wedl deg munud, dim sqor.
Cyfartal ar qiciau cornel hefyd. Yna
wed I 13 munud un 0 ehwaraewyr
Bethel yn troi ergyn i'w rwyd ei hun
Hawdd deall y dagrau ond diolch am

TLWS YR ECO 1997


