
PAPUR DREPAPUR DRE
Rhifyn 102                                  TACHWEDD 2012 Pris 50c 

PAPUR DRE I BOBOL DRE

GWARIO AR Y MORFA

Bore Sadwrn ar y Morfa: Alun Roberts, Myfyr Jones, Geraint Huws a Glyn Parry yn taenu tywod.
Mae £80,000 wedi cael ei wario ar gae rygbi Caernarfon – mae’r stori’n llawn ar dudalen 19. 
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Cadeirydd a Derbyn
Llythyrau
GLYN TOMOS
Borth Wen, Ael y Garth,
Caernarfon, LL55 1HA
(01286) 674980
tomos882@btinternet.com

BWRDD GOLYGYDDOL
ROBIN EVANS
(01286) 676963
RHIAN TOMOS
(01286) 674980
TRYSTAN A
CAROLYN IORWERTH
(01286) 676949
R. ELWYN GRIFFITHS
(01286) 674731 
JANET ROBERTS
(01286) 669066

Trysorydd
GWYNDAF ROWLANDS
46 Stryd yr Hendre,
(01286) 678254

Hysbysebion 
ELERI LØVGREEN
Y Clogwyn, LL55 1HY
Ffôn: 07900061784
Ffacs: (01286) 677599
eleri.lovgreen@btinternet.com

Clwb 100
CEREN WILLIAMS
13 Lôn Oleuwen, LL55 2UP
(01286) 676073

Tanysgrifio/Trefnydd
Dosbarthu
ALUN ROBERTS
Melangell, Lôn Sgubor Wen
LL55 1HS
(01286) 677208 

PWY ‘DI
PWY...

Stiwdio Gwallt
a Harddwch

46 Stryd Llyn, Caernarfon

Rhif Ffôn: 672999
Perchnogion: G Geal a G Evans

Nid yw’r Bwrdd Golygyddol na’r
noddwyr o angenrheidrwydd yn
cytuno gyda’r farn yn y Papur

Ellis Davies a’i Gwmni
CYFREITHWYR

Yn gwasanaethu
pobl Caernarfon ers

1898

27 Stryd Bangor,
Caernarfon LL55 1AT

Ffôn:
(01286) 672437

ellisdavies@btconnect.com

Pwy sydd  Yn y Gadair y mis yma? Bydd yr hyn
sydd ganddo i’w ddweud at ddant pawb siŵr o
fod! Trowch i dudalen 6.

RHODDION

Hoffai PAPUR DRE ddiolch o galon i’r
canlynol am eu rhodd ariannol: 
Brian Hughes, Stryd Newydd,
G.I.S.D.A.
Gwyneth Harding Jones, Stryd Marcus.
Elizabeth Hughes, Noddfa, Ffordd Bethel
Olwen Rees, Caerdydd 

Siambrau Banc Lloyds
Caernarfon

Swyddfeydd ym Mangor,
Porthaethwy a Chaergybi

Tudur Owen
Roberts, Glynne & Co.

Ffôn: (01286) 672207

Cyfreithwyr

DEWCH ATOM I BLYGU PAPUR
DRE

Rhifyn:  RHAGFYR                 

Noson Plygu:  NOS LUN, RHAGFYR 10            

Yn lle: YSGOL MAESINCLA 

Faint o’r gloch: o 5.00 ymlaen 

Deunydd i law’r golygyddion perthnasol 
NOS LUN – TACHWEDD 26               

Os gwelwch yn dda
Daw’r rhifyn nesaf o’r wasg 
NOS LUN – RHAGFYR 10     

Y RHIFYN NESAF

NODDI PAPUR DRE
Os oes unrhyw un arall yn dymuno dod
yn un o’n prif noddwyr, cysylltwch ag

Eleri ar  01286 674314

ENILLWYR CLWB CANT
Gorffennaf
1af      T Iorwerth  28
2il         Gweno Roberts  59
3ydd     Gareth Jones 67
Awst
1af        S Waters 52
2il        Gruff Løvgreen 62
3ydd    Helen Jones 53

BE SY'N DIGWYDD YN DRE?

Cylch Llenyddol Caernarfon a Gwyrfai 
Tachwedd 20, Institiwt Caernarfon  - Eifion
Lloyd Jones a Leah Owen "Priodi Cerdd a
Chân" Croeso i'r rhai sy'n dysgu'r Gymraeg.
Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd
29 Tachwedd, Emlyn Jones, Teulu Glan
Rhyd, Pentreuchaf - Llyfrgell Caernarfon
Clwb Arlunio Caernarfon
15 Tachwedd: Geraint Panorama Cymru
Merched y Wawr
13 Tachwedd, Geraint Thomas Panorama:
Llynnoedd Eryri.

Maen nhw ym mhobman...cyfieithiadau od!
Beth am osgoi hynny a throi at yr arbenigwyr

iaith? Cyfieithu o bob math ar eich stepan drws.

Ffôn: 01286 674409
E-bost:  Cymen@cymen.co.uk

Cymen, Twll yn y Wal, Caernarfon, Gwynedd LL55 1RF
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CAFFI
BWYTY

BAR
Y Maes, Caernarfon, LL55 2YD

(01286) 673100

3

Modurdy
B & K Williams

Lôn Parc/ South Road, Caernarfon
Gwynedd LL55 2HP

Ffôn: 01286 675557
Ffôn symudol:07768900447

Gwasanaeth Cyfeillgar
o’r Safon Orau Bob Amser

GWELD EISIAU
COLOFN MEIRION 
Mewn llythyr diweddar yn tanysgrifio i
PAPUR DRE dywedodd Olwen Rees o
Gaerdydd bod ei mam, Sassie Rees yn
dathlu ei phen blwydd yn 97 oed mis
dwytha. ‘Mae’n iach iawn â chysidro ei
hoedran’, meddai Olwen, ‘ac yn
mwynhau darllen newyddion o’r hen
dre.  Mi fyddaf yn gweld eisiau colofn
Meirion – roedd yn ddiddorol iawn. Ie
wir, diolch yn fawr iddo’. 

Dyma Ryan Evans, 11 oed o
Maes Cadnant, Caernarfon yn
edrych yn hapus iawn ar ôl
cael gwobr am ddylunio
medal fel rhan o
Gystadleuaeth Haf
Gwasanaeth Llyfrgell
Gwynedd eleni. Roedd Ryan
yn un o 6 lwcus trwy Wynedd
a ddaeth i’r brig am eu gwaith
llaw ac enillodd ddeunyddiau
celf yn wobr. Roedd y
gystadleuaeth llunio medal
yn rhan o weithgareddau
Sialens Ddarllen yr Haf yn y
llyfrgell eleni, ac fe gymrodd
2724 o blant ran  eleni (28%
yn fwy na’r llynedd!).

LLUN GWENLLIAN
NÔL ADRA 
Gwenllian, merch Llywelyn Fawr, yw'r ferch
yn y llun, a William Lloyd Davies, un o
gynghorwyr Cyngor Tref Caernarfon sy'n
syllu arni yn y Llyfrgell Genedlaethol yn
Aberystwyth.
Llun gan Christopher Williams ydy o sy'n
dangos Gwenllian yn deffro o’i thrwmgwsg
ar ôl cannoedd o flynyddoedd i weld Cymru
yn adfywio. 
Rhoddwyd y llun ar fenthyg am gyfnod i'r
Llyfrgell Genedlaethol gan Gyngor Tref
Caernarfon, ond mae bellach wedi dod adref
i'r Institiwt. Gallwch ei weld yn rhad ac am
ddim yn Ystafell Seiont.
Ac os yw'r llun yma'n apelio, gallwch weld
rhagor o waith Christopher Williams gan fod
arddangosfa o'i luniau yn yr Oriel ym
Mangor tan Tachwedd 17eg (yn ymyl gorsaf
y bysus). 

RYAN AR Y BRIG

 

 

                                      

 

                  Arweiniad Ariannol Annibynnol 

                   Independent Financial Advice 

 Pensiynau 
 Buddsoddiadau 
 Yswiriant Personol 
 Cynllunio a Chyngor Ariannol 
 
Dylan Roberts: Arbenigwr Ariannol Rhaglen Nia ar Radio Cymru 

                       36 Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN      

                       01286 672011 

                       www.canllaw.co.uk 

                       cynllunio@canllaw.co.uk 

                       Gwasanaeth Cyfeillgar, Profiadol, Lleol a Phroffesiynol:  

Cysylltwch yn syth i drefnu eich cyfarfod cychwynol yn rhad ac am ddim. 

 

 

 Pensiynau
 Buddsoddiadau
 Yswiriant Personol
 Cynllunio a Chyngor Ariannol

Dylan Roberts: Arbenigwr Ariannol
Rhaglen Nia ar Radio Cymru
36 Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55
2NN 01286 672011
www.canllaw.co.uk
cynllunio@canllaw.co.uk

Gwasanaeth Cyfeillgar, Profiadol, Lleol a Phroffesiynol:
Cysylltwch yn syth i drefnu eich cyfarfod cychwynol yn
rhad ac am ddim.

Arweiniad
Ariannol
Annibynnol

PETER HARROP
B.Sc. (Anrh) MCOptom

OPTOMETRYDD
OPTEGYDD

43, Stryd Llyn, Caernarfon

(01286) 673631

Y Pantri Cymraeg
DELICATESSEN

Chwilio am yr anrheg nadolig
perffaith?

Beth am greu eich hamper eich
hun o’r dewis anhygoel

o ddanteithion 
sydd gennym i’w cynnig?

6 Y maes / Castle Square CAERNARFON

01286 673884
www.ypantricymraeg.co.uk
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CYFREITHWYR
•

O. Gerallt Jones LL.B (HONS)
•

Gail Jones LL.B (HONS)
Cyfreithwraig Gynorthwyol

•

Gwasanaeth Personol ac Agos Atoch
•

4 Stryd y Castell
Caernarfon LL55 1SE

Ffôn: 672307 • Ffacs: 678244
Ebost: office@emyrthomas.fsnet.co.uk

Emyr Thomas a’i Fab

Ffôn: 01286 677771

7 Stryd y Plas,
Caernarfon

Gwynedd LL55 1RH

CYMORTHFEYDD
Os oes gennych fater yr hoffech ei

drafod gyda'ch AS mewn cymhorthfa,
yna cysylltwch ag ef yn ei swyddfa
yng Nghaernarfon neu ym Mangor:

Swyddfa Etholaeth, 8 Stryd y Castell,
Caernarfon, LL55 1SE

(01286 672 076)
Swyddfa Etholaeth, 70 Stryd Fawr,
Bangor, LL57 1NR (01248 372 948)
Hywel.Williams.MP@parliament.uk

Hywel
Williams
Aelod Seneddol
Etholaeth Arfon

YSGOL MAESINCLA

YSGOL SANTES HELEN

Dyma ein tîm pêl-rwyd yn eu cit newydd mewn twrnament
diweddar ym Mangor. Diolch am gyfraniad 'Dodrefn Cymru' at y cit.

Cawsom Offeren arbennig i dathlu ein canmlwyddiant. Dyma
bedwar o ddisgyblion yr ysgol yn y rhes flaen: Steffan, Ben, Erin a
Caio. Yn y rhes gefn, o'r chwith i'r dde, mae'r Maer, Tudor Owen, Bill
Evans (cyn-bennaeth), Y Tad Gordon Campbell, Esgob newydd
Wrecsam Peter Brignall, Eirian Bradley-Roberts y pennaeth
presennol, a Leslie Larsen (cyn-bennaeth).

Llwyddiant Hafan Bach
Mi fuodd plant
blwyddyn 3/4 dosbarth
Hafan Bach Ysgol
Maesincla yn brysur iawn
dros dymor yr Haf yn
plannu llysiau. Balchder
oedd ar eu hwynebau
wrth iddynt godi'r moron
o’r ardd, gweld y fasged
yn llenwi a dod ar draws
2 foronen anferth oedd
yn fwy na 50cm o hyd ac
yn drwchus iawn!!
Cafodd y plant gyfle i
goginio cawl gyda’r
moron. “Mmmm blasus
iawn!” oedd eu hymateb.
Llongyfarchiadau i'r
plant am eu gwaith caled
yn yr ardd yn gofalu am y
llysiau.

Am gefnogi Cylch Meithrin y Gelli? Yna beth am brynu Pêl Fonws
y Cylch. Mae'n £20 am 20 wythnos ac mae croeso i unrhyw un
gysylltu gyda'r Cylch (cylchygelli@yahoo.co.uk) neu i alw i mewn er
mwyn bachu rhif lwcus!

Dewi Rhys (Magwa)
07827 631045
01286 238095

GWAITH TEILSIO
WALIE A LLORIE

CYLCH MEITHRIN Y GELLI
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Annwyl bapur dre,
Nos Iau Hydref 25ain - draw i Ysgol Syr
Hugh Owen ar gyfer yr Eisteddfod
Gadeiriol.
Roedd un o’r wyrion wedi prynu tocyn i mi,
ac felly cytunais i fynd, ac o ganlyniad cael
noson fendigedig yng nghwmni disgyblion
ac athrawon yr ysgol.
O’r munud y cerddais i mewn roedd yr
awyrgylch yn groesawgar a chynnes, y
gwerthwyr raffl a gwên ar eu hwynebau, a
rhaglen y noson yn cael ei chynnig yr un
mor gynnes wrth ddrws y neuadd.
Cafwyd eisteddfod i’w chofio, a phawb yn
bwrw iddi i ennill marciau i’w tai -Cadnant,
Gwyrfai, Menai a Seiont. Roedd ôl ymarfer
ar bob eitem unigol o’r llefaru i’r offerynnol
a’r canu. Fe’m synnwyd gan ystwythder y
dawnswyr disco ac fe erys y dawnsio gwirion
a’r grŵp meimio yn y cof am hir iawn.
Rhaid canmol y beirniaid hefyd am
gyflawni’r tasgau mor ddi-lol a chryno.
Roedd beirniadaeth Rhys Iorwerth ar

ymgeiswyr llenyddol y ddwy gadair yn
batrwm o gynildeb a hiwmor, a braf iawn
oedd cael ar ddeall fod synnwyr digrifwch
disgyblion Ysgol Syr Hugh yn dal yn fyw ac
yn iach, a’r Gymraeg yn safonol gan bob
ymgeisydd. Da iawn yn wir, a
llongyfarchiadau i’r ddau enillydd.
O’m rhan i fe erys y cof o’r bechgyn iau yn
canu “Glyndŵr” yn hir iawn, ac roedd
enillydd y siarad cyhoeddus hŷn yn cynnal y
gynulleidfa , ac ambell sylw treiddgar yn
ennill bonllefau gan y disgyblion. Yr unawd
bechgyn a merched wedyn yn safonol a
theimladwy. Ar ôl clywed y partïon canu
hŷn, a “Goleuadau Llundain”, byddaf yn
sylwi mwy nag erioed ar y rhain ar fy nhaith
nesaf i brifddinas Lloegr!
Yna i goroni’r cyfan, llond llwyfan bedair
gwaith, yn morio canu “Calon”, Caryl Parri
Jones.
Yn dyst i’r cyfan roedd y neuadd yn dal yn
rhwydd lawn ar ddiwedd yr Eisteddfod.
Noson hwyliog, gartrefol, Gymreig.

Diolch i’r athrawon, y trefnwyr lluniaeth a’r
beirniaid, ond yn bennaf oll, diolch i’r plant
a’r bobl ifanc am fod mor barod i weithio’n
galed i sicrhau noson lwyddiannus a
mwynhau eu hunain ar yr un pryd. 
Ymlaen Syr Hugh!
Yr eiddoch,
Helen Gwyn  

CHIROPODYDD

Galwadau i'r Cartref
Richard Thomas, SrCH/HPC

Rhif ffôn symudol:
0797 631 6487
Rhif ffôn cartref:
01758 612384

PLANT PARCIAU
Gofal dydd ar gyfer babanod a

phlant
Oriau agor 8.00yb - 6.00yh, dydd

Llun - dydd Gwener
Gofalwyr cofrestredig Cymraeg
Prydau bwyd o gynnyrch lleol yn
dilyn canllawiau Cyfundrefn Iechyd

y Byd
Awyrgylch cartrefol a chlyd gyda'r

adnoddau diweddaraf

PLANT IACH - PLANT HAPUS -
PLANT PARCIAU

Rhiain Ackers - 01286 673000

YSGOL SYR HUGH

Gwyrfai oedd y ty buddugol eleni, er mawr bleser i holl aelodau’r ty, ac yn enwedig i Cai Gruffydd,
Sian Evans, Erin Llwyd-Williams a Dwynwen Elen, capteiniaid balch iawn ty Gwyrfai.

Dewi Morgan o Flwyddyn 8 enillodd gadair
llenor iau’r Eisteddfod.

Gruffydd Ellis Flwyddyn 13 enillodd gadair y
llenor hŷn. Derbyniodd o a Dewi Morgan  glod
mawr am eu gwaith gan y Prifardd Rhys
Iorwerth.
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Am gymorth:
i gychwyn prosiect
i gael hyfforddiant
i geisio am grant
i redeg mudiad
i wirfoddoli

cysylltwch â Mantell Gwynedd
– yn cefnogi grwpiau

gwirfoddol a chymunedol

ymholiadau@mantellgwynedd.com
www.mantellgwynedd.com
01286 672626 neu
01341 422575

Elusen Gofrestredig 1068851
Cofrestrwyd yng Nghymru

Cwmni Cyfynedig drwy Warant 3420271

Yn y gadair y mis hwn mae rhywun sy’n
edrych i lawr ar gadair bob dydd. Cyn-
ddisgybl yn Ysgol Syr Hugh Owen ydy
Rhys Davies, sydd bellach yn ôl yn Dre
wedi cyfnod yng Nghaerdydd. Rhys sydd
wedi cymryd gofal o’r ddeintyddfa
gyferbyn â Chapel Pendref. Mae o wedi
ymgartrefu yn Lôn Ddewi efo’i wraig
Lisa a Nel, sy’n 4 oed a Jac sy’n
ddyflwydd.

Beth yw eich ofn mwyaf? 
Hedfan, o bell ffordd!! Dwi’n chwysu jyst
yn meddwl am y peth.
Beth yw eich cof cynharaf?
Un o’m hatgofion cynharaf ydy
Wimbledon yn curo Lerpwl 1-0 yn ffeinal
Cwpan yr FA – dwi’n ffan Lerpwl cyn i chi
ofyn! 
Be dach chi ddim yn ei hoffi amdanoch
eich hun?
Dwi’n hwyr i bob dim ac yn drybeilig o
ddiog. 
Be dach chi’n ei gasáu mewn pobl eraill?
Prydlondeb!
Ar wahân i brynu tŷ beth yw’r peth drutaf
i chi’i brynu erioed?
Pan oeddwn yn byw yng Nghaerdydd ’nes
i brynu Porsche Boxter, chwip o gar ond
rhy  ddrud o lawer i’w redeg. Cafodd fynd!
Beth yw eich hoff arogl?
Matsian ar ôl iddi gal ei diffodd.

Pwy fasach chi yn eu gwahodd i’ch swper
delfrydol?
Gazza (Paul Gascoigne), Ian Botham a
Peter Kay. Digon o siarad, a lot o yfad
beryg!
Pe baech chi’n gallu  teithio mewn amser,
lle fasach chi’n mynd?
I Istanbul i weld ffeinal y Champions
League yn 2005, pan wnaeth Lerpwl guro
AC Milan, gêm a hannar !
Sut ydach chi’n ymlacio?
Wrth wylio neu gymryd rhan mewn
unrhyw fath o chwaraeon. Ond pêl-droed -
dwi’n chwara i Nantlle Vale (pan dwi heb
frifo) - a golff yn bennaf.  
Beth yw eich llwyddiant mwyaf?
Nel a Jac. Heblaw amdanyn nhw, mi faswn
i’n dweud graddio fel deintydd. Roedd o’n
gwrs pum mlynedd ...anodd .
Sut basach chi’n hoffi cael eich cofio? 
Fel gŵr da a tad gwell.
Beth ydych chi fwyaf anobeithiol am ei
wneud?
Coginio, jyst gofynnwch i Lisa!
Pryd oedd y tro diwetha’ i chi grio...a
chwerthin nes eich bod yn sâl?
Dwi byth yn crio ; ma Lisa yn cwyno bo fi
ddim yn dangos digon o emosiwn! A
chwerthin?....gwylio DVD Mickey
Flanagan, o’n i yn fy nagra !
Beth oedd eich swydd waetha? 
Gweithio yn McDonalds pan o’n i’n

fyfyriwr. 
Be fasa eich swydd berffaith? 
Peldroediwr, golffiwr neu unrhyw beth i’w
wneud efo chwaraeon proffesiynol a deud y
gwir.
Pe baech chi’n anifail, be fasa chi? 
Dwi’m yn gw’bod – dim un o bosib gan
mod i’n casáu anifeiliaid.
Beth yw eich hoff fand?
Dwi’n ffan o grwpiau fel Oasis a Stone
Roses. Ond y gig ora i fi fod ynddi erioed
oedd y Rolling Stones yng Nghaerdydd;
ges i’r ticedi am ddim ar ôl tynnu dant
gwraig y boi oedd yn trefnu’r gig. Ges i
dicedi i weld The Killers ganddo fo hefyd
ryw wythnos ar ôl hynny!
Beth yw eich hoff fwyd? 
Faswn i ddim yn deud ‘na’ i Chinese nac
Indian (nac unrhyw têc-awê  â dweud y
gwir).
Tasa chi’n cael y dewis, lle sach chi’n
mynd ar y gwylia perffaith?
Aethon ni i Barbados ar ein mis mêl ac mi
fasan ni wrth ein bodd yn mynd nôl rhyw
ddydd, ond mae o’n bell i fflio! Hefyd, fel
nath Huw Owens ei ddweud pan oedd o yn
y gadair, ma 'na griw ohona ni’n mynd i St
Andrews i chwara golff a chael hwyl - ma
hwnna yn frêc bach neis hefyd.

YN Y GADAIR

TOWN CABS
Perchennog:

Brian O’Shaughnessy

TACSI   
TACSI
TACSI

01286 676091
07831 268995

Siwrneiau Lleol

Meysydd Awyr

Dydd a Nos

Car 8 person

COFIO
LLYWELYN 
Fel sy'n digwydd bob blwyddyn ers
60au'r ganrif ddiwethaf, coffeir
marwolaeth Llywelyn ap Gruffydd,
Tywysog Cymru trwy gynnal seremoni
yng Nghilmeri ar y dydd Sadwrn agosaf
i Ragfyr 11eg sef Rhagfyr 8fed eleni.
Cynhelir hefyd ar ddydd Sul, Rhagfyr
9fed seremoni coffáu yn Llys Rhosyr ar
gyrion Niwbwrch ar Ynys Môn. Yn Llys
Rhosyr gellir gweld olion yr unig un o
lysoedd Llywelyn y cafwyd hyd iddo. 
Dylai pawb sy'n dymuno cymryd rhan
ymgynnull wrth ymyl Institiwt
Niwbwrch am 1.30 o'r gloch. Cyn hynny
yn y bore caiff torchau eu gosod ar
gofgolofn Llywelyn y tu allan i
swyddfeydd Cyngor Gwynedd yng
Nghaernarfon am 11.30 o’r gloch.
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Pob Dim i Ddodrefnu’r T ŷ
Canol y Dref, Caernarfon LL55 1NN

Parcio aml-lawr, 100 metr i ffwrdd
Ffôn: 01286 676040 Oriau Agor Llun - Sadwrn 9.30 - 5.00

DODREFN
A LLORIAU

CARPEDI

John Williams
Yn ôl at eich gwasanaeth! 

Ffôn: (01286) 674432
Symudol: 07721 750958

Sefydlwyd 1972

Cyflenwi a Gosod Carpedi
TEILS CARPED, FEINYL, MATIAU

LLORIAU PREN

GO-AHEAD
TACSI

07760 288009
01286 674400

• CLUDIANT I
FAES AWYR

• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON

A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

TEITHIWCH MEWN STEIL

Ty Siocledˆ
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

Blodau ffres
Blodau ffug
Basgedi Gwellt
Cardiau Cyfarch
Cludiant yn lleol
Priodasau a Chnebrwng

Blodyn Tatws
19 Stryd y Plas, Caernarfon

01286 673002

GWYNDAF WILLIAMS A’I FAB
• Trwsio Esgidiau • Copïo Goriadau • Gosod Strapiau a Batri

Oriawr •  Engrafiadau a lysau • Anrhegion i’w engrafu
• Ciosg Lluniau Kodak

27 Stryd Llyn Caernarfon, LL55 2AD. 01286 675433

O ble rwyt ti’n
dod?
Bethel. ’Blaw byw
yn dre ers oes.
Swydd ac ers
pryd?
Te c h n e g y d d
Theatr ers Mai
2005.
Beth wyt ti’n ei
fwynhau fwyaf

am y gwaith?
Yr holl amrywiaeth o berfformiadau sydd
wedi dod trwy Galeri dros y blynyddoedd,
bandiau o Affrica, Cuba, America, Ariannin
ayb…. Cwmni Fidget Feet o Iwerddon oedd
yn hongian ben i lawr uwch ben y dŵr yn y
Doc, ac mae noson gyda ‘Suggs’ o’r grŵp
Madness yn ddiweddar yn aros yn y cof.
Cymaint o bethau eraill y gallwn sôn
amdanyn nhw hefyd. 
Dwi’n falch iawn hefyd bod oriau gwaith
ddim yn 9-5. 
Beth wyt ti’n fwynhau leiaf am y gwaith?

Methu MOTD ar nos Sad pan mae sioe yn
rhedeg yn hwyr... does gen i ddim
SKY+…..  Panto Dolig, erbyn y 3ydd sioe –
ffeindio’n hun yn dechrau canu’r caneuon –
“not good….!” O ia, cynulleidfa hwyr wrth
gwrs!
Pa ddigwyddiad/cynhyrchiad yn Galeri
ydi’r mwyaf cofiadwy a pham?
Dros yr haf 'nath grŵp Cymraeg 9bach a
Black Arm Band o Awstralia ddod at ei
gilydd i wneud cynhyrchiad ‘Mamiaith’ i’r
Olympiad Diwylliannol. Cafwyd ymarfer a
‘warm up gig’ yn Galeri, a wedyn nes i
ffeindio’n hun yn cael trip bach i Lundan
efo nhw! Ha’ cofiadwy iawn. 
Beth wyt ti’n edrych ymlaen at ei weld
fwyaf yn rhaglen ddigwyddiadau Galeri
Ionawr-Chwefror?
Gŵyl Ffilm PICS (Chwefror 14-17) efo
Barry Norman yn trafod ei hoff ffilmiau.
Beth neu bwy hoffet ti ei weld yn Galeri
yn y dyfodol?
Mwy o’r ‘stand up comedy hilarious’ sydd
wedi dod trwy Galeri’n barod.

Yn dilyn nosweithiau difyr iawn yn Clwb Canol Dre gyda Brigyn ac Iwan Rhys, ac
wedyn Twmffat a Dewi Prysor, mae dwy noson wych arall wedi eu trefnu ar gyfer y mis
nesa. Nos Iau nesa (15fed) bydd MANON LLWYD o Dre yn canu inni, a NEIL
“MAFFIA” WILLIAMS yn siarad efo GRIFF LYNCH am ei lyfr newydd fydd yn y
siopau erbyn y Nadolig, yn llawn hanes yr hogyn o Fethesda o gyfnod y band Maffia Mr
Huws hyd heddiw. 
Nos Iau Rhagfyr 6ed wedyn mi fyddan ni’n croesawu’r Cardis i Gaernarfon!  Gallwn
ddisgwyl sgwrs ddifyr gan ROBAT GRUFFUDD o Dalybont, y dyn tu ôl i Wasg y Lolfa
ac enillydd gwobr Daniel Owen yn yr Eisteddfod eleni, a bydd hogia Aberteifi AIL
SYMUDIAD yn ôl yn eu hoff dre yn y gogledd i ganu cân neu ddwy.
Mi fysa’n dda gweld mwy o bobl yn dod i fwynhau’r nosweithiau yma. Maen nhw’n
nosweithiau arbennig iawn a phob un yn cynnig rhywbeth hollol wahanol a difyr. Felly
yn lle pydru ar eich soffa o flaen y bocs be am ddod lawr i Glwb Canol Dre ar nos Iau
am noson o adloniant go iawn?
Nos Iau 15 Tach: Manon Llwyd, Neil Williams. 8.00
Nos Iau 6 Rhag: Ail Symudiad, Robat Gruffudd. 8.00

PWY ’DI PWY YN GALERI?

Cae Llenor, Lôn Parc,

CAERNARFON, LL55 2HH

Ffôn: (01286) 685300 Ffacs: (01286) 685301

Cofiwch wylio rownd derfynol
Fferm Ffactor 2012

Nos Fercher 28 Tachwedd am
8:25

Mwynhewch PAPUR DRE
a chofiwch wylio

ROWND A ROWND bob nos Lun a Mercher am 6.10 
SGORIO bob p’nawn Sadwrn a nos Lun

heb anghofio Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc o
Abergwaun (Tachwedd 17)

Dyma gyfle i ddod i wybod mwy am un o'r staff - Dylan Hughes y tro yma.

NOSON 4 a 6

Plaid Cymru
Cangen Caernarfon

TYD AM DRO DOLIG HIR CO!

Taith rhwng y Nadolig a'r Calan

Cychwyn o Galeri (ochr y Doc) a

cherdded o amgylch cyrion Caernarfon

efo Emrys.  Bydd y daith yn cymryd tua

2 awr a hanner ac yn golygu dringo i

Ben Twtil, felly sgidia call a dim hai-hîls!

Byddwn yn ymweld â Pont Cadnant,

Cae Top, Tyddyn Pandy, Llanbeblig,

Segontium a llwybyr sgotwrs wrth y

Seiont

Emrys

07813142751

emojos@btinternet.com

www.drodre.com

Straeon i’r papur.
Anfonwch eich straeon neu unrhyw
luniau difyr am y Dre at Glyn Tomos:

Garreg Lwyd, 7 Bryn Rhos
Rhosbodrual, LL55 2BT

(01286) 674980
tomos882@btinternet.com
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Alun Ffred
Jones

Aelod Cynulliad Arfon

CYMORTHFEYDD
Os oes gennych fater yr hoffech ei

drafod gyda’ch AC mewn cymhorthfa,

yna cysylltwch ag o yn ei swyddfa yng

Nghaernarfon neu ym Mangor:

Swyddfa Etholaeth, 8 Stryd y Castell,

Caernarfon, LL55 1SE

01286 - 672 076

Swyddfa Etholaeth,  70 Stryd Fawr,

Bangor, LL57 1NR

01248 - 372 948

alunffred.jones@cymru.gov.uk

IAITH – (ac olion ieithoedd)
Bellach mae 'na ieithoedd newydd i’w clywed rownd Dre gan fod
pobol o Bangladesh, Gwlad Pwyl, Hwngari a sawl gwlad arall yn cael
eu cynrychioli a’u clywed yng nghanol tref y Cofis.
Ond, be sy’n bwysig ydy’ bod na Gofis yn Dre sy’n dal i siarad hen
iaith Cofi o hyd a mi glywch hi nid yn unig ar y strydoedd ond mewn
caffis, siopa a thai potas. 
Mae’r  Cofis yn enwog trwy Gymru ac ar draws y byd hefyd am eu
gallu i droi bopeth yn ddigri, sych, a gwamalus! Mae iaith Cofi yn
iaith effeithiol ar gyfer comedi:

Dyma i chi rai o’r dywediadau sydd wedi dal fy nghlust: Mai’n rhy
oer i feddwl! Mai’n ddigon oer i rewi rhech!  Ma mhen i yn fy nhin
i! Cyw bwch yn byta blew cae! Wela'i di, ’sa welai di gynta! Mae’r
strew wedi micsio’r giaman. 
Wedyn, yr eirfa unigryw:
Caernarfron, Crips, Piri, Llerfith, Naru, Stagio, Strew, Beilandar,
Rhegad, Patro, Giddil, Bewri, Napar, Giaman, Fodan, Apad, Ar Lab,
Copio, Cowlsilons, Cheuso, Dwgyd, Dw’l Ali, Dyn tywyll, Giami,
Gwymad, Lyrcs, Mags, Migmas, Sgram, Slop, Swalo, Talfar, Llardy, a
Jinipedars. 
A dyna chi’r ffug-enwau ar bobol, pwy oedd rhain a beth oedd eu
hanes? Oes 'na rywun yn gwybod? -  Martha Hwb, Owain Jos Dau
Funud, Cwd Bwdin, Smoli, Twt, Dryw Bach, Hwn a Hwn Amen,
Mari Gwcw, Ifan Gogoni, Dafydd Cranc, Twm Sens, Twm Sentimen,
Wil Tŷ nain, Mari Binna, Gwynab Dima, Rob Robin.
Ac wrth gwrs y Mags a’r Giaps :
Hannar Bwl, Hannar Croch – dau swllt a chwe cheiniog, Hog- swllt,
Sei – chwe cheiniog, Magan- dimau, Sgrin – punt. Mae’r geiriau yn
dod o Loegr neu Ffrainc ac wedi eu bethyg gan y Cofis i'w gwneud
nhw yn eiriau i ni, ond bellach tydi’r bobol ifanc heddiw’n naturiol
ddim yn defnyddio’r hen dermau am yr hen bres a heddiw ‘P’ ydy
bob ceiniog! Rhyfadd eu bod yn talu am bethau efo pys! Ond ni, yr
hen Gofis pia Niwc, sef Cwin wedi ei sillafu ffordd arall.
Rhaid cofio hefyd bod Caernarfon yn unigryw o holl drefi
Normanaidd gan mai hon sydd wedi cadw ei Chymreictod orau er
gwaetha gormes a rheolaeth estron dros y canrifoedd.
Daliwch ati, bobol dre i ddefnyddio, Cofi, Co, Niwc a Mag, Giaman a
Fodan ne’ mi fyddant wedi diflannu fel y llongau llechi i’r machlud
pell. 
Emrys Llewelyn

DAL FY LLYGAID

Rhif Cofrestredig Elusennol: 1084271

Cynigir hyfforddiant cerddorol
o safon uchel ar amrywiaeth o 
offerynnau a llais. Pob lefel.
Croeso cynnes i bob oed
Grwpiau cerdd i blant

18mis i 3oed yn ystod y dydd

Canolfan Gerdd William Mathias
Galeri, Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ
(01286) 685230 • post@cgwm.net

Blwyddyn newydd
- wyneb newydd!
Mae Emrys yn wyneb cyfarwydd o gwmpas
dre a phawb wedi arfer ei weld efo locsyn dan
ei ên. Mae'n 30 mlynedd ers iddo fo siafio
ddiwetha. Ond, mae'n cael ei ben-blwydd yn
60 oed ar Ionawr 1af, ac mae wedi
penderfynu eillio'r cyfan er mwyn codi pres
at Hosbis Sant Cyndeyrn yn Llanelwy. Ar
Ionawr 12fed y mae'n gobeithio gwneud hyn.
Elusen leol yw'r Hosbis sy'n rhoi gofal
diwedd oes i gleifion oedrannus ar draws
gogledd Cymru. Er bod y gofal yn rhad ac am
ddim i’r cleifion nid yw heb ei gostau - mae'n
costio tua £1.6 miliwn y flwyddyn i gynnal y
gwasanaeth. 
Meddai Emrys, "Dwi eisoes wedi cael 2
gynnig i fod yn Siôn Corn ac mae Cofis Dre
yn fy ngalw yn Uncle Albert erbyn hyn!"  
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OWEN GLYN OWEN CYF
Cigydd i’r Tai Bwyta Gorau

Ffôn: (01286) 672146•Ffacs: (01286) 677761
2 STRYD BANGOR, CAERNARFON

UN SAFON –
Y SAFON GORAU

AELOD O URDD CIGYDDION

Sefydlwyd 1939

Jason Parry
16 Stryd Bangor
Caernarfon

Ffôn:
(01286) 672366
Symudol:

07900594279

Yr Alexandra GO-AHEAD
TACSI

07760 288009
01286 674400

• CLUDIANT I
FAES AWYR

• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON

A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

TEITHIWCH MEWN STEIL

Ty Siocledˆ
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

Blodau ffres
Blodau ffug
Basgedi Gwellt
Cardiau Cyfarch
Cludiant yn lleol
Priodasau a Chnebrwng

Blodyn Tatws
19 Stryd y Plas, Caernarfon

01286 673002

GWYNDAF WILLIAMS A’I FAB
• Trwsio Esgidiau • Copïo Goriadau • Gosod Strapiau a Batri

Oriawr •  Engrafiadau a lysau • Anrhegion i’w engrafu
• Ciosg Lluniau Kodak

27 Stryd Llyn Caernarfon, LL55 2AD. 01286 675433

Fydd rhywun ddim fel rheol yn cysylltu byd
y ddrama â Stad Cibyn ond, cyn bo hir, bydd
Theatr Bara Caws yn cyflwyno drama yno.
Un o'r cast yw Emlyn Gomer sy'n byw yn
Lôn Ddewi - gofynnodd Papur Dre iddo am
beth o'r hanes.
Fel Cofi Dŵad ers pedair blynedd ar ddeg
rŵan, ma hi’n wefr i gael gwahoddiad i fod yn
rhan o gynhyrchiad newydd Theatr Bara
Caws, sef  “Llanast”: cyfieithiad Gareth
Miles o’r ddrama Ffrengig “Le Dieu du
Carnage” gan Yasmina Reza, enillodd dair
gwobr Tony a gwobr Olivier am gomedi
newydd orau yn Llundain.
Drama ydi hi am ddau bâr o rieni sy’n cwrdd
i drafod ar ôl i fab un cwpl ymosod ar fab y
cwpl arall. Mae’r ddrama gyfan i gyd yn
digwydd mewn un ystafell fyw, mewn amser
“go iawn” (rhyw awr a chwartar). Mae’r
cyfarfod yn dechrau’n weddol fonheddig,
ond yn raddol mae’r masgiau’n llithro, y
wisgi’n llifo, a threfn yn troi’n, wel – llanast!
Betsan Llwyd sy’n cyfarwyddo ei
chynhyrchiad cyntaf ers ei phenodi’n
Gyfarwyddwr Artistig y cwmni. Mae hi’n dro
cynta i dri o’r cast actio hefo Bara Caws
hefyd: Rebecca Harries, Lauren Phillips a
minnau – tra bod gan y pedwerydd, Llion

Williams, brofiad helaeth o weithio gyda’r
cwmni.
Mi fydd hi’n dro cyntaf arall hefyd. Hon fydd
y ddrama gyntaf i gael ei pherfformio yn yr
uned yng Nghibyn sy’n gartref i’r cwmni.
Gan fod y ddrama i gyd yn digwydd mewn
stafell ffrynt, be sy’n fwy addas na’i chynnal
yn stafell ffrynt Bara Caws ei hun? 
Dowch draw i’w gweld, ond bwciwch eich
tocynnau’n fuan – dim ond am dair noson
mae hi’n rhedeg, ac mae nhw’n gwerthu’n
gyflym!

Llanast yn Cibyn

Croeso cynnes bob
amser gan Dilys a Ken. 
Tafarn gartrefol a chlyd
Cwrw da, gwasanaeth

cyfeillgar
Ffôn: (01286) 672871

Croeso cynnes bob dydd
gan

31 Stryd y Bont
Caernarfon

Ffôn: (01286) 672427

Caffi Cei

Panorama Cymru
19 Stryd y Plas

Arddangosfa o dirluniau trawiadol gan
Geraint Thomas

a ffotograffwyr eraill.
Llogi offer ffotograffig arbenigol.

Argraffu lluniau o safon uchel.
Gwasanaeth fframio.

Gwasanaeth meddalwedd.
01286 674140

Emlyn Gomer
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Yn ôl ffynonellau Papur Dre, mae ’na lawer o new
id ar droed yma: busnesau’n

symud, siopau newydd yn agor a rhai’n datblygu i
 feysydd newydd. 

Rownd a Rownd y Dre

Gan fod y farchnad dan do wedi cau am gyfnod, mae
rhai o’r busnesau wedi symud: Siop Frances Lewis
(Sewing), Sŵn y Dre Steve Pablo, a Gweledigaeth Owen
Llyr wedi mynd i Gronant. Mae Haberdashery YLP wedi
cael cartref newydd yn siop Gray Thomas Stryd y Plas.

Mae O La La - Salon de Beaute (Off dy Ben gynt),
meddai’r merched oedd yn paratoi’r lle, ar fin agor fel
siop deganau a dillad plant, ac erbyn hyn, Rhyfeddodau
Scott ydi siop Edge.

Mae sôn bod ATS/Prince of Wales yn mynd i fod yn
gartref i Home Bargains a’i faes parcio.
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Mae gan Ffilbi rywbeth i’w ddweud am hyn ar du
dalen 14.

Bwyty a bar Eidalaidd fydd yn Castell,

medden nhw, tra bo Cogydd presennol

Castell, Dan ap Geraint ar ei ffordd i’r hen

fistro yn Stryd Twll yn y Wal ac yn bwriadu

agor ei fwyty ei hun yno cyn Dolig.

Y si yw mai siop ‘chips’, siop hufen iâ

a chaffi fydd yn llenwi’r bwlch mawr

ar y maes lle bu’r Honour a’r Thai

Erbyn hyn
mae siop
‘chips’
Cadnant
yn
‘decawê
Chinese’ a
dyna sydd
yn Caffi
Cei hefyd
gyda’r
nos.

Mae sôn bod ATS/Prince of Wales yn mynd i fod yn
gartref i Home Bargains a’i faes parcio.

ac y bydd Tebot Bach yn
symud o Stryd y Castell
i adeilad Silver Star
(Macsen gynt).
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I gadw’n gynnes a chlyd cysylltwch â

JOHN HUGHES A’I FAB
Masnachwyr Glo Carmel

01286 882 160
Galwch yn yr iard i weld ein dewis

eang o stôfs traddodiadol a

modern

Cynigwn wasanaeth cyflawn gan

gynghori a gosod eich stôf
Edrychwch ar ein gwefan

www.fflam.biz   

CIROPODI PODIATRI

Iola Roberts

M.Ch.S.  S.R.Ch.

Galwadau i’r cartref

25 mlynedd o brofiad

HPC cofrestredig

symudol:

07771 278633

Lesley Roberts (gwirfoddolwraig) a David
Owen (cydlynydd).

Wyddoch chi fod ’na fanc go wahanol
wedi agor yng Nghaernarfon yn
ddiweddar?  Na, dydy o ddim ar y
Maes na Stryd Llyn ond yn hytrach
yng Nghanolfan Gwyrfai ar Stad
Cibyn.  Ac ar ben hynny, mae’n delio
mewn tuniau bwyd, a gwirfoddolwyr
sy’n ei redeg.
Mae’r gaeaf hwn yn argoeli bod yn un
caled iawn i lawer o bobl dre. 

’Chafon ni fawr o haf ac mae prisiau’n codi
pob dydd, swyddi’n brinnach a newid mawr
mewn budd-daliadau ar y gorwel. Mae
arian yn brin.   Mae hi’n anodd iawn i lawer
o deuluoedd gael dau ben llinyn ynghyd a
gwneud yn siŵr fod yna fwyd ar y bwrdd.
Pan mae ’na fil annisgwyl yn cyrraedd, mae
hi’n greisis chwedl Wali.
Ond mae’r banc newydd yn ceisio cynnig
cefnogaeth go iawn mewn argyfwng.
Casglu bwyd ydy’r cam cyntaf a dyna’n
union roedd llu o wirfoddolwyr yn ei
wneud mewn un siop fawr ddydd Sadwrn
diwethaf.  Roeddan nhw’n gofyn i siopwyr

am gyfraniad at y banc megis tun cig,
pysgod neu ffrwythau, pot jam neu fagiau
te, coffi a siwgr, sef bwyd sy’n cadw, wrth i
bobl wneud eu neges.
Mae’r bwyd wedyn yn cael ei gadw yn
Cibyn a’i bacio’n becynnau.  Pan fo
unigolyn neu deulu mewn argyfwng, mae
gwasanaethau cefnogol, nyrs, meddyg neu
weithiwr cymdeithasol yn cynnig taleb ac
mae’r talebau hynny’n cael eu newid am
werth tridiau o fwyd. Ond nid jest bwyd
sydd ar gael, mae gweithwyr y banc yno i
wrando hefyd os oes angen a chynnig
gwasanaethau eraill sydd ar gael iddynt.  
Eglwysi’r dre sy’n rhedeg  banc bwyd
Caernarfon dan arweiniad yr Eglwys
Bentecostalaidd leol.  Mae banc bwyd
Caernarfon yn rhan o rwydwaith y Trussell
Trust trwy Gymru a thu hwnt a gellir
gwneud cyfraniad ariannol yn ogystal â
rhoi bwyd.  
Ar ôl yr holl sôn fu dros y blynyddoedd
diwethaf am firi banciau, dydy hi’n braf
clywed am un sy’n gwarchod pobl a cheisio
helpu.  Cofiwch amdanynt wrth wneud
neges tro nesaf.

BANC GO WAHANOL!

Siân Griffiths (gwirfoddolwraig) a Sam
Mathews(cydlynydd)
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O Sul i Sul

Ar gyfer eich holl
anghenion yswiriant

6 Stryd Bangor, Caernarfon
Ffôn: (01286) 677787
Ffacs: (01286) 677629

SALEM
Tachwedd 18: 10 a.m. y Gweinidog, Parch. J.
Ronald Williams; 4 p.m. Cydaddoli yn
Seilo  
Tachwedd 25: 10 a.m. y Gweinidog;  4 p.m.
yn y festri, Parch. Marcus Robinson, Bethel
Rhagfyr 2: 10 a.m. a  4 p.m. Y Gweinidog
Rhagfyr 9: 10 a.m. y Parch. Ioan Wyn
Gruffydd, Pwllheli;  4 p.m Gweinidog

SEILO
Tachwedd 18: Parch Gwenda Richards
Tachwedd 25: Parch Dr. Elwyn Richards
Rhagfyr 2: Parch Gwenda Richards, Uno yn
Salem am 4 pm
Rhagfyr 9:  Parch Harri Parri

NODDFA
Oedfa am 3 Ysgol Sul am 2:30 oni nodir yn
wahanol
Tachwedd 18: Parch Gwenda Richards
Tachwedd 25: Oedfa Deulu - ni chynhelir yr
Ysgol Sul
Rhagfyr 2: Parch Pryderi Llwyd Jones
Rhagfyr 9: Parch John Roberts - oedfa
gymun

CAERSALEM
www.caersalem.com

Tachwedd 18: 10am - Rhys Llwyd; 5.30pm
- Menna Machreth
Tachwedd 25: 10am - Denis Young; 5.30pm
- Rhys Llwyd
Rhagfyr 2: 10am - Rhys Llwyd; 5.30pm -
Arwel Jones
Rhagfyr 9: 10am - Andrew Settatree;
5.30pm - Rhys Llwyd

Manylion ynglŷn â chyfarfodydd canol
wythnos ar ein gwefan ynghyd â
phodlediadau o bregethau diweddar

EBENESER 
Tachwedd 18 - trefniant lleol
Tachwedd 25 - Y Parch Gwynfor Williams,
Oedfa Gymun
Rhagfyr 2 - Mr Islwyn Hughes, Ynys Môn
Rhagfyr 9 - Mr Richard Lloyd Jones, Bethel

COFIO PENDREF
87 Ffordd Glan y Môr, Bae Penrhyn,Conwy
Annwyl Papur Dre,
Pan dderbyniais y rhifyn diwethaf roeddwn
yn barod i gychwyn ar wyliau i ddathlu 47
mlynedd o fywyd priodasol, felly gyda
thristwch y darllenais am werthiant Capel
Pendref gan mai yno y priododwyd ni gan y
diweddar Parch R Lloyd Mathews. Ef
hefyd a’m derbyniodd yn gyflawn aelod o’r
capel.
Mae cysylltiad y teulu yn mynd yn ôl yn
bell.
Cofiaf fy nain Mrs Williams Siop Bach
Barranco, St David’s Road, a’i chwiorydd a
drigai yn Church Lane a Ty’n Cei yn
mynychu y capel. Roedd fy modryb Mrs
Jennie Hughes, Post Office St David’s Road
yn arfer chwarae’r organ a bu fy nhad a’m
mam Will a Dilys Williams Barranco a
Berain gynt, yn weithgar iawn yno ar ôl i
ni’r plant adael y nyth. Yno y bedyddiwyd
a derbyniwyd fy chwiorydd Judith, Eryl a
Carolyn ac fe briodwyd Carolyn gyda Trefor
Glyn Jones ddeng mlynedd yn
ddiweddarch na ni.
Pan oeddem yn blant daethom o dan
ddylanwad Miss Lena Evans (merch y
Parch E T Evans) yn yr Ysgol Sul a’r Band
of Hope. Y plant a gofiaf fwyaf yno oedd
Teulu Rawles oedd yn perthyn i ni,
Margaret Sandra, a welwyd wrth yr organ
yn y llun, a diolch iddi am ei ffyddlondeb,
Menna Jones, Derek Wilson a ni ein pedair. 
Y tro olaf y buom yno fel teulu oedd pan y
cyflwynon gopi o Ganeuon Ffydd a
chynhwysydd blodau er cof am ein rhieni.   
Tybed beth a ddaw o’r hen adeilad?
Yn gywir,
Buddug Jones

SAMARIAID YN GWRANDO
Ydach chi yn gwybod bod y Samariaid yn
derbyn galwad bob chwe eiliad? Fyddai hi
ddim yn bosib ateb y galwadau yma heb
gymorth 600 o wirfoddolwyr, sy’n rhoi o’u
hamser i helpu’r rhai sy’n ei chael hi’n
anodd ymdopi . Ers 2010, mae’r Samariaid
wedi cynnig gwasanaeth trwy gyfrwng yr
iaith Gymraeg (0300 123 3011) o saith y
bore tan 11 yr hwyr bob nos. Mae hyn yn
ogystal â’r llinell gymorth sydd ar gael nos
a dydd bob dydd (08457 909090).
Bob munud, mae’r Samariaid yn ymateb i
rywun a all fod yn meddwl am ladd ei hun.
Mae’r gwirfoddolwyr, sy’n cael
hyfforddiant manwl, yn cynnig gwasanaeth
hollol gyfrinachol; gwasanaeth sy’n annog
pobl i gysylltu er mwyn siarad am beth
bynnag sy’n eu poeni gan wybod na
ddatgelir y wybodaeth i neb. Heblaw am y
sicrwydd yma mae’n bosib na fyddai pobl
â’r angen mwyaf yn cysylltu â’r Samariaid o
gwbl.
Bob blwyddyn mae’r gwirfoddolwyr yn
derbyn mwy na 88,000 o alwadau,
negeseuon testun a negeseuon e-bost. Yn yr
hinsawdd economaidd anodd yma, mae’r
Samariaid yn parhau i weithio’n galed i
sicrhau bod pawb sydd angen cymorth yn
gwybod am y gwasanaeth. 

Eglwys Bresbyteraidd Cymru
Seilo, Caernarfon

FFAIR NADOLIG
Theatr Seilo

Dydd Iau, 15 Tachwedd
1pm - 4.30pm

Dewch i brynu eich anrhegion
Nadolig am bris rhesymol:

cacennau, pwdin Dolig, taffi trïog,
danteithion o bob math, anrhegion

i blant ac oedolion, cardiau, a
llawer mwy.

Mynedid trwy docyn. Pris £1
Yr elw at Eglwys Seilo ac Apêl

Guatemala

SAMAR IA ID

ar gael bob nos rhwng  
7.00pm ac 11.00pm   

Mae 
Llinell Gymraeg

0300 123 3011

OCSIWN FAWR
CYMORTH CRISTNOGOL 
30 Tachwedd 2012
Gwesty Seiont Manor

Cowbois Rhos Botwnnog yn chware yn
eich gardd. Taith natur gan Bethan Wyn
Jones. Mordaith i 4 gyda Richard Tudor o
gwmpas Bae Tremadog. Prynhawn ar y
patsh hefo Russell Jones. Profiad tu ôl i'r

llenni gyda rhaglenni 'Sgorio' neu
'Ffermio'...a mwy.

Elw’n mynd i gefnogi pobl gynhenid y
Guarani, sydd yn byw yn fforest law y
Mata-Atlantica. Bydd y mudiad Maint
Cymru yn cyfrannu punt am bob punt a

godir yn y nosweithiau hyn.
Adloniant gan Meinir Gwilym, Gwenan
Gibbard a Karen Owen. Caws a gwin;
tocynnau £10 ar gael o swyddfa Bangor

01248 353574.
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FFILBI
… yn gwylio
a gwrando!

14

LA MAFIA 
YN DRE?
Shoc horyr. Drygs rêd yn y Castell [y pyb]
a’r lle ar gau am wythnosau. Lle da am
fwyd wedi diflannu – dros dro beth
bynnag. Mi fydd yn rhaid i ni aros cyn
iddo fo ail agor (i fwyta) gan nad ydy’r
popty PIZZA heb gyrraedd. Ia, ma’r lle yn
troi o fod yn dŷ bwyta Cymreig o safon i le
Eidalaidd arall. O’r Castle i Castell a rŵan
i Castello?!  Mae na hyd yn oed sôn am
newid yr enw i Cibo neu rywbeth. Mama
Mia! Ond meddyliwch, drygs rêd a wedyn
troi yn ristorante? Ydi dwylo’r Maffia [go
iawn] tu ôl i hyn? Gwell checio am wn
wedi’i guddio tu ôl i’r sistern yn y gents
cyn teimlo’n ddigon cyfforddus i eistedd i
lawr am y pasta!
Ma’r Wal hefyd yn gwneud bwyd
Eidalaidd fel y Villa Morris Marina.
Wedyn ma na Indians a Grîcs - dim at
ddant bawb mwy nag ydy Fu’s, sy braidd
yn bell o ganol Dre. Be sy di digwydd i’r
bwyd Cymreig? Y Blac a Stones ella? Neu
beth am y Bistro? Sôn bod fan’no yn mynd
i ail agor. Dan ni’n gobeithio’n arw. 
Trist ydi gweld y Maes, efo ymerodraeth
China i gyd yn wag (proses ara ydy’r ail
wampio ’ma ma raid) a’r Morgan Lloyd ar
gau. Sa chi’n meddwl basa’r Maes yn le
hawdd i lwyddo ynddo fo. Mae’n rhaid –
rywbryd – gadael i fwytai a thafarnau
wneud gwell defnydd o’r gwagle yng
nghanol y Maes neu ddenu mwy o
farchnadoedd amrywiol. Neu’r ddau…ar
amseroedd gwahanol! Be am: dim traffig
rhwng 10 y bore a 6 y nos a dim rhwng 10
bore Gwener tan 6 bore Llun heblaw am
gerbydau’r farchnad a’r cyngor i llnau?
Ella bod angen rhyw fath o bafiliwn
bychan i gadw dodrefn dros nos. Rwbath!
I’r Maes gael ei ddefnyddio - yn enwedig
yn yr haf. ‘Tacsis’ glywa i bobl yn gweiddi,
felly beth am wneud ranc fechan yn Pool
Side yn ystod y dydd a throi y ‘wan wê’
ffor’ arall  i adael i geir fynd yn syth i’r
Bont Bridd. Fasa Stryd Llyn yn gwneud
ranc iawn ar ôl 6 y nos felly pam ddim
gadael tacsis i ddreifio i fyny Pool Hill a
throi i’r chwith a chael ranc yn fan’no.
Hefyd, be am wneud ranc yn y maes parcio
tu ôl i Wetherspoons wrth ymyl yr Empire.
Ocê, mi fasa’n colli rhywfaint o bres i’r
cyngor ond mi fasa newid trefn tacsis yn
rhoi’r Maes yn ôl i’r Cofis a phawb arall
sydd yn dod i Dre.
Mi fasa’r ceir get awê yn methu mynd a
dŵad i’r Castello wedyn hefyd - fasa’n ei
g’neud hi’n
fwy diogel i
fwyta yno!
Tan mis nesa,
arrivederci !

Ein cipolwg misol ar ddyddiadur trydar y dyn
o Borthmadog – sydd bellach yn Gofi!

Hydref 1: Be ti'n galw stiw o lerpwl sydd
wastad yn creu trwbwl? Yob scows.
3: Be di tywydd gora south walien cross
dresser? Tranni.
9: Mae ’na lwyth o bobol o'r enw Efa, ond
dwi erioed di clywed am rywun yn cael i
alw’n Adda.
10: Dwi newydd gael row gan Dei Tom am
ddeud y gair "Doswch". Mae o’n deud dio’m
yn air iawn. Ond mae o’n anghywir.
14: Angen rhywun gychwyn cwmni sy’n
cyhoeddi awduron sydd wedi marw yn
unig: Gwasg Goner.
15: Dwi wrth fy modd hefo Nigella, ond
bobol bach, siŵr bod hi'n torri gwynt
drewllyd ar y diawl, ag yn aml.
19: Dwi am gychwyn galw’n hun yn Dill
May o hyn ymlaen, ond dim ond pryd dwi'n
siarad hefo bobol di Gymraeg ynde.
21: Dechrau Canu Dechrau Camel.
Rhaglen ble mae bobol hen yn gorfod
cerddad i ganol y Sahara i ganu. Heb ddŵr.
24: Am gychwyn mudiad i gael y gair

“doswch” mewn i'r geiriadur. Rhywun arall
isio ymuno?
26: Edrych ar clips S4C yn 30 ar ei wefan,
argian fawr, oedd Ffalabalam yn creepy
doedd? Superted sy'n cael y pleidlais yna.
31: Geiriadur yr academi yn deud bod "I've
been like a zombie all day" ydi "rydw i wedi
bod fel brechdan drwy'r dydd". Zombies =
Bara!

MIS DYL MEI
ar twitter

cefnogwch ein hysbysebwyr
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Ar agor:
Llun, Maw, Merch a

Gwen: 9–5pm
Dydd Iau
9–6pm

Dydd Sul AR GAU

• Arbenigwyr mewn cyflenwi, gosod llefydd tân o
safon yn cynnwys stôfau amldanwydd, llosgi coed,

nwy a thrydan.
• Archwilio simneau â chamera • Sgubo simneiau

Ymgymerir y gwaith gan beirianwyr cymwys a phrofiadol
the-fire-works@btinternet.com

Y Lle Tân
4 Lôn Glanhwfa, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EN

01248 751175

AM FUNUD

Pam mae gwleidydd yn cael hawl i
ddeud celwydd?  A deud yr un celwydd
drachefn a thrachefn, o ran hynny?
Dyna i chi David Cameron a’r sylw
Saesneg hwnnw: We are all in this
together.  O’i roi yn y Gymraeg, fe
lwyddodd Mererid Mair i ddal ar yr
union idiom wrth Ddweud ei Dweud
un ben bore ar Radio Cymru : ‘Ein bod
ni gyd yn yr un cwch’.  

Mi fyddwn i’n barod iawn i gydnabod
ein bod ni i gyd – tlawd a chyfoethog –
yn hwylio ar yr un cefnfor, yn wynebu’r
un stormydd ond yn gwneud hynny
mewn cychod cwbl wahanol.  Os mai
cwch rhwyfo hefo lle i ddau ac yn cario
pedwar sydd gan bobl gyffredin, iot
sydd gan filiwnydd fel Cameron –  fel y
miliwnyddion eraill sydd yn y
Llywodraeth neu’r Wrthblaid.  
Ar y llaw arall, mi fyddwn i’r un mor
barod i gydnabod na fydd hi byth yn
bosibl i gael pawb i’r un cwch.  Methu
wnaeth yr Eglwys Fore pan aed ati i
werthu pob eiddo a rhannu rhwng
pawb.  Cyn pen dim roedd rhai’n camu
i gychod mwy.  Yn Rwsia a Tsieina,
wedyn, fe fethodd Comiwnyddiaeth i
orfodi pawb i fyw o dan yr un amodau
byw.  Y bwlch rhwng y ddau eithaf sy’n
fy mhoeni i a’r athroniaeth ynfyd
honno y dylai  tlawd a chyfoethog
aberthu yn union fel ei gilydd. 

Ond fe alla i gydymdeimlo â David
Cameron hefyd.  O gofio’i
amgylchiadau cysurus mae hi’n anodd,
os nad yn amhosibl iddo, ddychmygu
gwewyr mam sydd o dan orfod i roi
angen un rhwng pump.  (Mae Tony
Blair, meddir, yn gyfoethocach wedyn.)
Sylw Marie Antoinette, Brenhines
Ffrainc adeg y newyn, a ddaw i’m
meddwl i; rhai’n cwyno fod y werin yn
marw o ddiffyg bara a hithau’n holi
pam nad oeddan nhw’n bwyta
cacennau?  

HARRI PARRI

Fedrwch chi helpu Emyr Jones, un o ddarllenwyr PAPUR DRE? Dyma sydd ganddo i’w
ddweud ‘Ffrind i mi wedi dod ar draws y cerdyn yma ysgrifennwyd yn Ffrainc yn 1917 ac
wedi ei gyfeirio, ond heb ei bostio, at Ms Owen, Rose Cottage, South Rd, Caernarfon. Rwyf
wedi bod yn holi un neu ddau yn y dre gan gynnwys y postman ond ymddengys nad yw
Rose Cottage yn bod bellach’. Os ydach chi'n cofio’r tŷ a phwy oedd yn byw yno byddai
Emyr yn falch o glywed gennych. Ei rif ffôn yw 01248 670712

CRYNO-DDISG HARRI PARRI 
“Daeth Nadolig yn ei dro gyda’i gân a’i garol......”  ac y mae’n hwyr bryd rhoi rhywbeth
solet ar waelod yr hosan!  Beth gwell, a hynny am £5 yn unig, na chryno-ddisg wych
newydd gan Harri Parri a gyhoeddwyd ddechrau’r mis hwn gan Wasg Utgorn Cymru.
Arni ceir saith o bortreadau hyfryd gan y gŵr o Lŷn sy’n un o’n prif awduron.  Cawn
glywed am gymeriadau sy’n rhychwantu dwy ganrif a rhagor, yn cynnwys pregethwyr,
siaradwr ‘iaith y brain’, dihiryn ‘teuluol’ ac, wrth gwrs, yr ymgymerwr a diacon gyda’r
Bedyddwyr a oedd yn dad yng nghyfraith i’r awdur.
Dyma CD sy’n llawn dwyster a doniolwch, yn artistig ac yn hynod ddifyr i wrando arni.
Mynnwch gopi, nid yn unig fel anrheg i arall, ond i chi’ch hunan yn ogystal! 
Ar gael o’ch siop lyfrau Cymraeg lleol, neu drwy’r post: ffoniwch 01286 660 853 /655.
(Bydd tâl ychwanegol (£1) am gludiant).

CHWILIO AM ‘ROSE COTTAGE’

Gemwaith o Safon

SIOP y PLAS
Dewis cynhwysfawr o
emwaith aur ac arian ar
gyfer pob oed a phoced

Aur Cymru
y Metel (C.Y.M.) a Clogau

Trwsio rhesymol
Stryd y Plas, Caernarfon

(01286) 671030

NÔL I'R YSGOL efo

Trefor Jones
DILLAD YSGOL I FECHGYN A

MERCHED YSGOL SYR HUGH OWEN
AC YSGOL BRYNREFAIL. Dewis
helaeth bob amser mewn stoc.

Crysau chwys o £9.95;
crysau polo o £7.95

Trefor Jones, 8 Y Bont Bridd,
Caernarfon LL55 1AB

01286 676 612
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Gemwaith o Safon

GEMWAITH
Yn newydd eleni – PANDORA

Dewis cynhwysfawr o emwaith
aur ac arian ar gyfer 
pob oed a phoced
Aur Cymru

y Metel (C.Y.M.) a Clogau
Trwsio rhesymol

Y Bont Bridd, Caernarfon
(01286) 675733

16

R. A. JONES A'R MAB
• SIOP DAN CLOC•
37 Stryd Fawr, Caernarfon
2 Llys Penlan, Pwllheli

01286 673121 / 01758 701138
Teganau, modelau - yr enwau mawr i gyd

TEGANAU I BOB OEDRAN
Nwyddau babanod: M&P, Bebecomfort, Cossatto, Jane Chicio a phob math

o ddillad plant 0-6 mlwydd oed.

www.rajonesandson.co.uk

Roberts y Newyddion 
44 Y Bont Bridd, Caernarfon 

01286 672 991 

Papurau newydd • cardiau cyfarch • offer
ysgrifennu • Da-da a diodydd • Tlysau arian

a thlysau ffasiwn 

Ar agor  Llun – Sad (5.30am tan yr hwyr)

dydd Sul (5.30am – 12.00). Dosbarthu papurau i’r
drws. Gwasanaeth cyfeillgar bob amser

Mae cwmwl uwchben dyfodol ein hysbytai
bychan, ond diolch fod Eryri wedi ei
hachub. O fewn cof llawer ohonom, caewyd
tair ysbyty yng Nghaernarfon – Gallt y Sil,
Bryn Seiont ac Ysbyty’r Bwth neu’r Cottage
i ni’r cofis. Gadawyd y Cottage i bobol Dre
gan y teulu Turner. Cofia llawer am
lawdriniaethau gawsant yno, yn arbennig
tynnu’r pendics. Arferai’r meddygon teulu
roi gwely am bythefnos i gleifion er mwyn
i’r teulu gael seibiant ac mae chwith mawr
am y gwasanaeth cartrefol yma.

TRINIAETHAU LLYGAID
Arbenigedd Ysbyty’r Bwth oedd triniaethau
llygaid ac un fu’n gweithio yn y theatr am
flynyddoedd oedd Selwyn McNamee o Gae
Gwyn. Meddai, “Yr adeg hynny cadwai rhai
arbenigwyr y cleifion yn eu gwlâu am
dridiau ar ôl tynnu cataract ac yn yr ysbyty
am wythnos a mwy. Erbyn hyn mae nhw
adra mewn dwyawr.” Roedd Selwyn yno yn
1990 pan gaewyd yr ysbyty a’i dymchwel.
“Adeiladwyd yr ysbyty yn 1900 a’r pensaer
oedd Rowland Lloyd Jones, Stryd y
Farchnad. Roedd cyrn hir arni’r adeg
hynny. Tynnwyd rhain pan gafwyd gwres
canolog, fel arall roedd yn union fel ag yr
oedd pan godwyd hi.” Dyma enghraifft arall
o adeilad hardd yn Dre a chwalwyd er ei fod
mewn cyflwr ardderchog.

CERDD A FFILM
Yn ystod y dyddiau olaf ffilmiodd Selwyn
bawb wrth eu gwaith, sy’n gofnod pwysig o
hanes. Yn y cyfarfod ffarwél darllenodd y
Parch Trefor Jones gerdd gyfansoddodd
mam yng nghyfraith Selwyn sef Mrs A. K.
Evans Rhydau, Llithfaen i gofio’r golled
gawsom. 

LLUNIAU YSBYTY GWYNEDD
Symudodd Selwyn i Ysbyty Gwynedd lle bu
am naw mlynedd. Roedd waliau’r ysbyty
newydd yn foel. Hobi arbennig Selwyn yw

SELWYN McNAMEE
Cae Gwyn

POBOL DRE

tynnu lluniau a chyflwynodd tua 200 o
luniau golygfeydd a dynnodd a’u fframio ar
ei gost ei hun i harddu’r muriau. Bob hyn a
hyn bydd yn adnewyddu’r lluniau ac yn sicr
nid oes Oriel i’w chymharu â hon o luniau
Gogledd Cymru. Rwy’n siŵr fod pawb
ohonom wedi aros i ryfeddu atynt heb

wybod mai Selwyn McNamee, sydd mor
ddiymhongar, ydi’r ffotograffydd a’r
rhoddwr. 

MWY O LUNIAU
Wrth gerdded heibio Ysbyty’r Bwth yn
ystod y chwalfa, gwelodd Selwyn
gynlluniau’r pensaer yn y sgip. Achubodd
nhw a’u fframio gan gadw darn arall o’n
hanes i’r dyfodol. Fel ffotograffydd dydi o
ddim eisiau ei lun ei hun yn Papur Dre!
Ond rydach chi yn ei nabod, achos bu’n
gweithio yn Barnet Pepper hyd yn
ddiweddar lle rhannodd ei arbenigedd
gyda’r camera a’i brofiad yn theatr llygaid
Ysbyty’r Bwth i dynnu lluniau’n llygaid ni!
Erbyn hyn mae ganddo amser i deithio’r
byd gyda Nan ei wraig a Sharon, a thynnu
mwy o luniau wrth gwrs.
MAGI WYN ROBERTS

Ysbyty’r Cottage ychydig cyn ei dymchwel. (Llun
Selwyn McNamee)

CAU YSBYTY’R BWTHYN
Gorfodaeth rôdd y goriad yn y clo
Gorfodaeth wnaeth i ninnau droi ein cefn.

Mae tristwch dros y dref a llawer bro.
Ond rhaid cloi’r drws a phlygu i’r drefn

Ni chlywir un ochenaid yma mwy.
Distawodd sŵn y traed fu’n mynd a dod.

Does neb i leddfu poen a gwella clwy
A chynnal llaw y sawl sydd ond yn bod.

Be ots ai un o’r bonedd yntau’r tlawd
A ddeuai yma i gael gwella’u briw.

Hael fu y moddion i bob chwaer a brawd.
Dim ots ychwaith ai gwyn ai du eu lliw.

“Ysbyty’r Bwth fe welaist dro ar fyd.
A gwelaist golli’r frwydr oll i gyd.

Rhyw ddyfal donc dan rym y morthwyl mawr,
A glôdd dy ddrws ar ben yr olaf awr.”

A.K. Evans
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GARDDWR YN DRE
Trwsio, twtio, chwynnu a phlannu

Telerau rhesymol
Cysylltwch â 

Gwyn Jones . 07881 757533
gwyn27@hotmail.com
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ar agor 9am–5pm
FfôFfôn:
Ty Seiont, FfFfofordd Santes
Age Concern Gwynedd a
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ar agor 9am 5pm

Devon TQ13 7UP.P. ID9975 11/10
masnachol. Rhoddir yr elw net i Age UK. Age U
gytundeb trwydded rhwng Age UK ac Age UK E
Age UK yw nod masnach Age UK (Elusen rhif 1
Darperir Nwywy a Thrydan gan E.ON Energy Sol
Darperir yswiriant cartref,f, car a theithio gan
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K Enterprises Limited, Linhay House, Ashburton, 
Enterprises Limited, sef eu cangen gwasanaethau 
128267). Defnyddir enw a logo Age UK o dan 
utions Cyfyfyngedig.
Yswiriant Ageas Cyfyfyngeddig. i
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‘Mae'r holl longau wrth y cei yn llwytho
Pam na chawn i fynd fel pawb i forio.
Dacw dair yn dechrau warpio
Ac am hwylio heno
Birkinhead, Bordeaux a Wicklow.’

Dyna bennill cynta Llongau Caernarfon, un
o’r caneuon enwocaf am y Dre ac mae
cysylltiad Caernarfon â’r môr yn mynd yn ôl
yn bell iawn, yn sicr hyd oes y Rhufeiniaid
gan y gwyddom fod eu llongau’n dod i Aber
Seiont. Yn ddiweddarach mae hanes fod
llongau’n cario cerrig i Fôn, Caernarfon a
Harlech i godi’r cestyll, ond llongau o Gaer
oedd rheiny ac mae’n siŵr mai Saeson oedd
eu perchnogion.
Yn y bedwaredd ganrif ar ddeg a’r
bymthegfed roedd llongau’n dod â gwin o
Sbaen i Gaernarfon, ond eto nid llongau
Caernarfon oeddent fel y gwelir o’u henwau
– Le Mary de Portynghale a’r Caprik. Yn
Nhachwedd 1498 mae cofnod o’r Le
Mawdaleyne, llong o Gaernarfon yn
cyrraedd gyda 34 tunnell o win o Rochelle a
rhyw John Bach yn gapten arni. Yn ogystal â
gwin, rhwng 1498 a 1533, roedd llongau fel y
Christofor, Benet, Kersey a’r Mary yn
allforio brethyn, crwyn a gwlân o
Gaernarfon. Wedi i Harri’r Seithfed ddod yn
frenin Lloegr fe newidiwyd y Deddfau
Morwriaeth gan roi’r hawl i Gymry fod yn
berchen ar eu llongau eu hunain, ac fe
fanteisiodd nifer ohonom ar y cyfle hwn fel y
gwelir o’r rhestr isod o longau Caernarfon.

1315 James – Bertram de Cranemore
1436 Christofor
1518 Mawdalyene – John Bach 
1593 Grace, 12 tunnell – John Powell
1600 Venis, 18 tunnell – Lewis ap Lloyd
1600 Marie Moston, 12 tunnell

Rees ap Richard

Yn oes Elisabeth I a chyda’i chefnogaeth hi
fe aeth nifer o uchelwyr Sir Gaernarfon yn
preifatiers dan ofal y goron gan ysbeilio
llongau Sbaen a Phortiwgal ym Môr y
Caribî, yn eu plith, dau frawd o Gaernarfon.
Y tro nesaf cawn hanes  morladron a
smyglwyr Sir Gaernarfon.
R. E. GRIFFITH

CYCHOD

Cefnogwch Eich Siop Gymraeg! 
Popeth Cymraeg o dan un to: Cryno Ddisgiau,

DVDs,  Llyfrau,  Gemau a Jigsôs, Bagiau i bawb!
Offer cegin,  Mwgiau,  Cadw-Mi-Gei,  Dillad Ysgol,

Hwdis a chrysau-T efo sloganau  amrywiol, a
llawer mwy! Gwasanaeth argraffu - gallem

argraffu neges bersonol o’ch dewis ar
grysau/hwdis, mwg, mat llygoden a mwy! 

www.na-nog.com  01286 676946na
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GRAFFITI YN LLANBRYNMAIR
Gwelodd un o ohebwyr Papur Dre y graffiti isod ar wal yn Llanbrynmair:

CYFLE I WAHODD
TALWRN Y BEIRDD 
Mae BBC Radio Cymru yn chwilio
am leoliadau i gynnal gornestau

cyfres nesaf Talwrn y Beirdd rhwng y
flwyddyn newydd a’r rownd derfynol

yn yr Eisteddfod Genedlaethol.
Os gwyddoch am gymdeithas neu
fudiad fyddai’n awyddus i’w

gwahodd i recordio, anfonwch e-bost
i’r cyfeiriad  ytalwrn@bbc.co.uk
neu drwy ysgrifennu at - Y Talwrn,
BBC Bryn Meirion, Bangor, Gwynedd,

LL57 2BY. 
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CROESAIR

CLIWIAU HAWS
Ar draws
1. Adar môr cyffredin. (8)
6. Croes i “dacw”. (4)
8. Rhodd i dlodion ar y stryd. (6)
9. Cyfarwyddyd i wneud pryd bwyd. (6)
10. Canolfan Cyngor Gwynedd. (7,3)
12. Tre’r Sosban. (6)
14. Distewi. (6)
15. Ysgol yn yr Wyddgrug. (4,6)
19. Aderyn mawr sy’n nythu ar glogwyni
glan môr. (6)
20. Rhoi gwybodaeth mewn llys. (6)
21. Mul. (4)
22. Lled-awgrym. (4)
I lawr
2. Beth mae adar yn eu dodwy. (4)
3. Gair y canolbarth am ferch. (5)
4. “Ac eto --- ----”, drama gan John Gwilym
Jones. (3,4)
5. Gormod i’w cyfrif. (5)
6. Dinistr. (7)
7. Dadmer. (8)
11. Nefoedd, gwynfa. (8)

13. Pumed llythyren yr wyddor Roegaidd.
(7)
14. “Afalau cariad”. (6)
16. Clawdd i ddal cronfa ddŵr. (5)
17. “----- Lawen”, rhaglen adloniant ysgafn.
(5)
18. Gwantan, pitw. (4)

CLIWIAU CRYPTIG
Ar draws
1.Ar ddiwedd rhan o'r ddrama, bydd criw o
sêr ar y llwyfan (8)
6. Er colli pen cadwyn, bydd hwn yn gofalu
am eiddo (4)
8. Mae'r ceffyl a'r gwartheg yn gymysg yn
tyfu yn y cae (6)
9. Mae mil o'r defaid bach yn gwasanaethu
(6)
10. Mae sgwennwr y llyfr yn drysu un o'r
delaf w! (5.5)
12. Camlas a het ond dim dad na mam (6)
14. Mae'r symbol mathemategol yn dda
wrth chwarae'r nodau (6)
15. Ynadon yn cael antur diddiwedd wrth
fynd i gantre’r Gwaelod (3,6)
19. Ar ôl mil, bydd arian yn syrthio i'r cei
(6)
20. Dyw stori Elwyn bach heb un synnwyr
i’r gwas (6)
21. Mae disgyrchiant yn iach yn y gors (4)
22. Yn ddigalon daw Anna i Landow i
wneud miwsig gwych (6,2)
I lawr
2. Cymeradwyaeth wrth droi plac (4)
3. Mab a dim o’i le mewn ras ar y 6ed. (5)
4. Nod ysbyty a chyfarchiad (5,2)
5. To crwn yn colli ei ben cyn chwalu yn
nes at ddim (5)
6. Mae côr tada allan o diwn ac yn gofyn am
elusen (7)
7. Thelma a Louise neu Ferched Llangollen
(3,5)
11. Cant yn cael malaria drwg gan fwyd y
môr. (8)

13. Aria wych yn llenwi ysgyfaint a daioni
(4,3)
14. Panda o’r gwyllt yn berchen bocs
arbennig (7)
16. Derfysgwr, dos am adra i guddio (5)
17. Pan ddaeth ton at hen ddinas ym
Mesopotamia, roedd yn ddechrau stori (2,3)
18. Lle i gadw llestri mewn parsel destlus
(4) 

ATEBION HAWS HYDREF
Ar Draws
5. Eisteddfodau. 7. Cyrn. 8. Merthyron. 9.
Llyn Alaw. 11. Dirif. 13. Helen. 14.
Handlen. 16. Chwipiais. 17. Bawd. 18.
Gwrthwynebwyr.
I Lawr
1. Asen. 2. Fferm fach. 3. Ofera. 4.
Adfywiad. 5. Emynydd enwog. 6.
Unoliaethwyr. 10 Aberporth. 12. Dau sant.
15. Safwn. 17. Babi.

Enillydd: Mrs L. Jones, Hafan,
Bethesda Bach.

ATEBION CRYPTIG HYDREF
Ar draws
5. Glas y Dorlan. 7. Llais. 8. Seren wib. 9.
Canolig. 11. Ebrill. 13. Cargo. 14. Dyn
chwil. 16. Ethol Maer. 17. Braw. 18. Un deg
pedwar.
I lawr
1. Caws. 2. Cynsail. 3. Poeri. 4. Plant Bach.
5. Gwasanaethau. 6. Neidio i lawr. 10.
Osgiladu. 12. Llyfrgell. 15. Mam-gu. 17.
Bawd.

Enillydd: Elen McKean, 25 
Y Bryn, Bontnewydd.

Anfonwch eich atebion erbyn diwedd y mis
at Trystan Iorwerth, Graigwen, Lôn Ddewi,
Caernarfon. LL55 1BH. Tocyn llyfr yn
wobr i’r enillydd.

!"#$%"
&$&

'#$%()
*

+,-.
!/0&*/

1&234&

+&5367
#)%%

5"8&67/
9$%%&3

:3;4",
&

5"8&<7"
$%&<)*

893:<
,&

=3)>"&
?"#$%"

&3"&%%)
67"34,

1@6,6/
,4A

PapurDreTachwedd2012_PapurDreHydref2010  08/11/2012  13:30  Page 18



19

Efallai bod y rhai mwyaf craff ohonoch
chi wedi sylwi nad ydy tîm cynta rygbi
Caernarfon wedi chwarae yr un gêm
gartref y tymor hwn. (Esgus handi pam
nad ydy’r tîm wedi cael y cychwyn
llwyddiannus arferol!)
Y rheswm am hyn ydy fod y Morfa wedi
cael ‘hambyg’. Mae sustem ddraenio
newydd wedi cael ei gosod yno, ar gost o
£80,000, ond tydy hi ddim wedi setlo eto.
I’r rhai technegol yn eich plith, sustem
ddraenio ‘gravel banding’ 15,365 metr o
hyd ydy hi (rhyw 10 milltir dan yr hen
drefn) a’r metrau hynny i gyd o dan y
ddau gae rygbi. Be’n union mae hynny’n
ei olygu? Yn y bôn, lot o bres a lot o
ddeunydd.

Y deunydd i ddechrau :
385 tunnell o bridd wedi’i gloddio. 
380 kg o hadau

400kg o wrtaith
300 tunnell o gerrig gro mân
120 tunnell o dywod a phridd wedi ei
ailosod.

Cwmni Bancroft oedd y contractwyr gyda
Geraint Huws ar ran y Clwb a’r Cyngor
Sir yn cydweithio â nhw.
A’r arian? Llwyddwyd i godi hwnnw trwy
gymorth grantiau Tir a Môr / Undeb
Rygbi Cymru a Cist Gwynedd gyda Ieuan
Jones ar ran y Clwb Rygbi yn cydlynu
hynny.
Mae’r gwaith draenio yma yn benllanw
cynllun 7 mlynedd o wella’r caeau a
chyfleusterau cyffredinol y Clwb.

Gwelliannau angenrheidiol gan fod
Caernarfon bellach yn un o’r clybiau
hynny sy’n bwydo tîm y rhanbarth -
Rygbi Gogledd Cymru 1404.
Bydd rhaglen arall o chwalu 250 tunnell o
dywod ynghyd â gwrteithio’r caeau yn
rhan o’r cynllun cynnal a chadw, eto dan
ofal Geraint Huws (gyda chymorth diflino
Myfyr, Lwi ac Alcs). Hwn ydy’r un
Geraint Huws a arferai wibio lawr yr
asgell i dîm Nant Conwy yn erbyn y Cofis
yn wythdegau’r ganrif ddiwethaf! Rheng
flaen y Geriatrics o Gymru  – Y Gogs –
ydy’i safle fo erbyn hyn.
Mae Geraint yn croesi ei fysedd ac yn
gobeithio y bydd y tîm cynta yn gallu
chwarae ar y prif gae ddydd Sadwrn nesa
yn erbyn Pwllheli. (Mae cae yr ail dîm yn
barod eisoes – mae’r ieuenctid wedi cael
un gêm arno’n barod). Ond cyn hynny fe
fydd angen ailfarcio’r cae – “yn syth tro
yma”, clywn Keith Parry yn gweiddi!

Y MORFA ‘NEWYDD’

Cafodd un o aelodau hynaf y Clwb
ben-blwydd arbennig yn ddiweddar.
Dyma Mrs Glenys Hughes-Jones yn
cael anrheg gan y Capten, Mrs Trish
Parkins - rhodd gan aelodau'r clwb
wrth iddi gyrraedd ei 90 oed - ac mae
hi'n dal i chwarae golff. Gwych iawn!

01286 672352
Yr unig fferyllfa annibynnol

yn y dre. Gwasanaeth
agos-atoch o’r safon uchaf.

Cyngor, moddion a
chymwynasgarwch.

FFeryllFa’r Castell

GENOD Y GOLFF

NODDI PAPUR DRE
Mae Papur Dre’n ddiolchgar iawn i brif

noddwyr y papur: Cwmni Da,
Cyngor Tref Caernarfon, Cymen,
Galeri, Rondo a’r Black Boy. Os
oes unrhyw un arall yn dymuno dod yn
un o’n prif noddwyr, cysylltwch ag

Eleri ar  01286 674314

Moduron Menai

Ffôn: 678681
Ffôn symudol:

07780 998637
Ffordd y Gogledd,

Caernarfon, Gwynedd LL55 1BE
www.moduronmenai.co.uk

Dewis helaeth
o geir o’r ansawdd uchaf

am brisiau
cystadleuol

Gwaith sychedig!

´
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PAPUR DRE I BOBOL DRE

DA ’DI NOS WENER!

Mae gemau nos Wener ar yr Oval yn
profi’n dipyn o lwyddiant. Mae’r
torfeydd yn sylweddol fwy na’r hyn
ydyn nhw ar bnawniau Sadwrn.
Roedd dros  500 yn gwylio Dre yn
erbyn Llanrug, er enghraifft. Mae hyn
yn newyddion da i’r clwb a’r coffrau
ac yn help garw i’r Cadeirydd, Arfon
Jones, wrth anelu am ddyrchafiad y
tymor yma.
“Hyd yn hyn, mae’n mynd yn dda
iawn”, meddai Arfon wrth wylio Dre
yn curo Dinbych o bump gôl i dair yn
ddiweddar. “Ar ôl cyfnod digon
anodd, dan ni’n mynd i’r cyfeiriad
iawn rŵan. Ma’ gynnon ni strwythur
go lew ac ma’ cael ail dîm yn
gweithio’n grêt”. Aeth mor bell ag
awgrymu y gallai’r ail dîm ddal eu tir
yn yr un adran â’r tîm cynta !
Roedd y nos Wener yn erbyn
Dinbych yn noson arbennig iawn.
Wrth ennill, fe aeth y tîm i frig y
gynghrair. Sgoriodd Neil Thomas
hatric ac am y tro cynta’ erioed
gwelwyd dwy ferch yn rhedeg lein ar
yr Oval. 

Mae’r nosweithiau Gwener ar yr Oval yn gofyn am dîm da yn y gegin hefyd. Dyma’r Jonesus. O’r chwith: Delyth, Lynn, Ann a’i hwyres Lowri. ‘Well
gynnon ni gemau nos Wenar’, meddai Ann. ‘Mae’n brysurach ac yn rhoi dydd Sadwrn rhydd i ni !’

Neil Thomas: 3 gôl yn erbyn Dinbych.

Arfon Jones: “Dan ni’n barod am ddyrchafiad rŵan.”

Ceri Pritchard (o Borthaethwy, merch Ken P i’r
rheiny ohonoch chi sy’n cofio’r ail reng bywiog hwnnw
arferai chwarae i Dre ers talwm!) ac Allys Clipham o
Swydd Lincoln – y tro cynta erioed i ddwy ferch redeg
lein ar yr Oval.
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Mae gan Ffilbi rywbeth i’w ddweud am hyn ar dudalen 14.

Bwyty a bar Eidalaidd fydd yn Castell,

medden nhw, tra bo Cogydd presennol

Castell, Dan ap Geraint ar ei ffordd i’r 
hen

fistro yn Stryd Twll yn y Wal ac yn bwri
adu

agor ei fwyty ei hun yno cyn Dolig.

Y si yw mai siop ‘chips’, siop hufen iâ

a chaffi fydd yn llenwi’r bwlch mawr

ar y maes lle bu’r Honour a’r Thai

Erbyn hyn
mae siop
‘chips’
Cadnant
yn
‘decawê
Chinese’ a
dyna sydd
yn Caffi
Cei hefyd
gyda’r
nos.

 n bod ATS/Prince of Wales yn mynd i fod yn
  Home Bargains a’i faes parcio.

ac y bydd Tebot Bach yn
symud o Stryd y Castell
i adeilad Silver Star
(Macsen gynt).
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