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PAPUR DRE
Rhifyn 104

IONAWR 2013

Pris 50c

Blwyddyn newydd dda i’n darllenwyr i gyd.
Ar y ffordd yn 2013 – Papur Dre ar ei
newydd wedd a gwefan newydd sbon
!

COFIS YN CERDDED

183.4 milltir (26.2milltir yr un!), 16 wythnos i ymarfer, 7 o ferched...... 1 noson – y stori'n llawn ar dudalen 11.
Y Cofis: Catrin Mair, Heledd, Annes, Tanya ac Eleri (yn absennol mae Gwawr ac Erin.)

PAPUR DRE I BOBOL DRE
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PWY ‘DI
PWY...

Pwy sydd ‘Yn y Gadair’ y mis yma?
Roedd ganddo wallt ers talwm. Trowch i dudalen
6 ac fe gewch wybod.

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

ENILLWYR CLWB CANT
Tachwedd 2012
1af Ann Lloyd Jones
2il Anwen Jones
3ydd Helen Jones
Rhagfyr 2012
1af Hywel Roberts
2il Heledd Iorwerth
3ydd Haydn Parry

39
7
53
11
86
3

Golygydd y Wefan
FFION JONES,
ffionmach@hotmail.co.uk,
Ffôn: 07791320129

Y RHIFYN NESAF

BE SY'N DIGWYDD
YN DRE YM MIS
IONAWR?
Cylch Llenyddol Caernarfon a
Gwyrfai
7.30, 15 Ionawr, Ystafell Gymuned
Llyfrgell Caernarfon: Gerwyn
Williams – Cynan y Sensor
Cymdeithas Hanes Teuluoedd
Gwynedd
7.00, 31 Ionawr, Ystafell Gymuned
Llyfrgell Caernarfon: Alun L.
Jones: R.M.S.Lancastria
Clwb Arlunio Caernarfon
7.15, 17 Ionawr, Institiwt: Hilary
Leigh: Portreadau
Merched y Wawr
7.30, 12 Ionawr: Institiwt, Jill
Evans ASE, yn sôn am ei gwaith
fel Aelod Seneddol Ewropeaidd
Cymdeithas Merched Salem
7.30, 21 Ionawr, Festri Salem,
‘Noson Ymysg ein Gilydd: y Stori
Tu ôl i’r...’

Tudur Owen
Roberts, Glynne & Co.

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

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

Deunydd i law’r golygyddion perthnasol
NOS LUN – IONAWR 28
Os gwelwch yn dda
Daw’r rhifyn nesaf o’r wasg
NOS LUN – CHWEFROR 11

DEWCH ATOM I BLYGU
PAPUR DRE
Nid yw’r Bwrdd Golygyddol na’r
noddwyr o angenrheidrwydd yn
cytuno gyda’r farn yn y Papur

Rhifyn: CHWEFROR
Noson Plygu: NOS LUN, CHWEFROR 11
Yn lle: YSGOL MAESINCLA
Faint o’r gloch: o 5.00 ymlaen

Ellis Davies a’i Gwmni
CYFREITHWYR

Yn gwasanaethu
pobl Caernarfon ers
1898

2

NODDI PAPUR DRE
Os oes unrhyw un arall yn dymuno dod
yn un o’n prif noddwyr, cysylltwch ag
Eleri ar 01286 674314

Stiwdio Gwallt
a Harddwch

27 Stryd Bangor,
Caernarfon LL55 1AT
Ffôn:
(01286) 672437

46 Stryd Llyn, Caernarfon

ellisdavies@btconnect.com

Perchnogion: G Geal a G Evans

Rhif Ffôn:

672999

Cyfreithwyr
Siambrau Banc Lloyds
Caernarfon
Swyddfeydd ym Mangor,
Porthaethwy a Chaergybi
Ffôn: (01286) 672207
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DWY YN CAEL
EU GWOBRWYO
Daeth gwobr i ran dwy ferch o Gaernarfon yn
Noson Wobrwyo Bwrdd Iechyd Prifysgol
Betsi Cadwaladr yn ddiweddar.
Enillodd Marie Flynn, un o Gefnogwyr
Bwydo o’r Fron Gogledd Cymru, y wobr
gyntaf am ‘Gyfraniad Gwirfoddol Nodedig.
Bydd Marie (a Louie) yn helpu efo’r grŵp
cefnogi bwydo o’r fron – Llaeth Mam
Caernarfon – sy’n cyfarfod yn y llyfrgell yng
Nghaernarfon ar yr ail a’r pedwerydd
prynhawn Mawrth bob mis am 1 o’r gloch.
Croeso i famau beichiog a mamau a’u
babanod ddod yno.
Mae Dona Roberts yn un o’r tim rhiantu
newydd yn Arfon a Dwyfor sydd yn cynnal
grwpiau a gweithgareddau i famau a’u
babanod a phlant bach.Fe gawson nhw wobr
ganmoladwy iawn yn yr adran ‘Gweithio
mewn
Partneriaeth’.
Nyrs
feithrin
gymunedol yw Dona ac ar hyn o bryd mae’n
helpu i redeg y grwp Jig-So i famau a
babanod yn llyfrgell Caernarfon ar brynhawn
dydd Iau ac mae hefyd yn cynnal sesiynau
tylino babis yn yr Hafan Iechyd ar brynhawn
Mercher.
Llongyfarchiadau mawr i’r ddwy.

Marie, Louie a Dona gyda’u tystysgrifau.

ANGEN CLYWED GAN FFANS JOHN AC ALUN

cefnogwch ein hysbysebwyr
Arweiniad
Ariannol
Annibynnol
 Pensiynau
Arweiniad Ariannol Annibynnol
 Buddsoddiadau
Independent Financial Advice
 Yswiriant Personol
 Cynllunio a Chyngor Ariannol
Dylan Roberts: Arbenigwr Ariannol
Rhaglen Nia ar Radio Cymru
36 Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55
2NN 01286 672011 36 Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN
www.canllaw.co.uk01286 672011
w
cynllunio@canllaw.co.uk

Mae John ac Alun yn dathlu 25 mlynedd o
gyd-ganu gyda’i gilydd eleni, ac i ddathlu’r
garreg filltir mae Gwasg y Bwthyn yn
bwriadu cyhoeddi llyfr yn llawn hanesion
difyr am y ddau o Ben Llŷn. Y bwriad yw
cynllunio@canllaw.co.uk
Gwasanaeth Cyfeillgar, Profiadol, Lleol a Phroffesiynol:
cynnwys cymaint â phosib o atgofion gan
Gwasanaeth Cyfeillgar, Profiadol, Lleol a Phroffesiynol:
Cysylltwch yn syth i drefnu eich cyfarfod cychwynol yn
ddilynwyr yr hogiau.
rhad ac am ddim. C

Y cais yw am i chi rannu eich profiadau a’i
wneud yn gofnod gwerth chweil o’r hyn
mae’r ddau wedi ei gyflawni, yn ogystal â bod
yn llyfr hynod o ddifyr.
Ydych chi wedi bod yn eu dilyn ers
blynyddoedd, neu ddim ond newydd
ddechrau? Beth yw’r atyniad?
Wnaethoch chi gwrdd â’ch cymar yn un o
nosweithiau J&A efallai, neu gawsoch chi
brofiad rhyfedd ar y ffordd i un o’u
cyngherddau? Fyddwch chi’n teithio’n bell
i’w gweld nhw? Ydych chi wedi bod dramor
ar un o deithiau’r ddau? Ydych chi wedi canu
efo nhw erioed? Beth yw eich hoff gân gan
John ac Alun, a pham?
Dyma’r math o beth yr hoffai’r cyhoeddwyr
ei glywed gennych chi, y ffans.
Fe allwch ysgrifennu at Tudur H Jones,
Gwernhelen, Penisarwaun, Caernarfon,
Gwynedd, LL55 3BN gyda’ch atgofion a’ch
profiadau neu ei ebostio:
tudur.huwsjones@btinternet.com
Cofiwch gynnwys eich rhif ffôn er mwyn i
Tudur gysylltu’n ôl â chi pe bai angen.

Modurdy

B & K Williams
Lôn Parc / South Road, Caernarfon
Gwynedd LL55 2HP

01286 675557
Ffôn symudol: 07768900447
Ffôn:

Gwasanaeth Cyfeillgar
o’r Safon Orau Bob Amser

CAFFI
BWYTY
BAR
Y Maes, Caernarfon, LL55 2YD

(01286) 673100
3
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YSGOL SYR HUGH
BAND HAPUS YW BAND PRYSUR
Mae Band Chwyth yr ysgol wedi bod yn brysur iawn yn ddiweddar gyda thri
achlysur pwysig yn eu dyddiadur:
• Noson Agored i Rieni newydd yn Ysgol Syr Hugh
• Cyngerdd Ysgol yr Hendre i ddisgyblion yr Adran Iau
• Codi arian trwy chwarae carolau Nadolig yng nghyntedd archfarchnad
Morrison’s
Dyma’r band yn Ysgol yr Hendre; roedd y disgyblion cynradd wrth eu bodd
yn cael eu diddannu gan y band chwyth. Bellach mae’r band yn cynnwys tua
30 o ddisgyblion o bob blwyddyn yn yr ysgol o 7 i 13. Cafodd ambell ddisgybl
cynradd hefyd y fraint o ymuno efo’r band i chwarae clychau Nadolig.
Dywedodd Mr Dylan Williams, tiwtor y Band: “er eu bod yn fand ifanc iawn
mae ganddyn nhw sain aeddfed a dwi’n siŵr bod dyfodol disglair o’n blaenau”.
Diolch hefyd i’r unawdwyr a ganodd ac i Mrs Pat Jones am eu hyfforddi.

Y CÔR TELYNAU
Ers mis Medi eleni mae cynlluniau wedi bod ar droed i ddod â chriw o
delynorion yr ysgol at ei gilydd i greu Côr Telynau: Gwenno Glyn
Brown bl 13; Mali Fflur bl 10; Deian Williams bl 9; Alaw Fôn Jones Bl
9; a Beca Evans bl 7. Diolch i drefniadau gofalus Mrs Alwena Roberts,
tiwtor telyn yr ysgol, fe gawson nhw’r ymarfer cyntaf ddechrau
Tachwedd ac maen nhw eisoes wedi perfformio yn eu cyngerdd cyntaf.
Gwahoddwyd y Côr Telynau i berfformio mewn cyngerdd efo doniau
lleol (gan gynnwys Côr y Gogledd) yn Eglwys Santes Fair y Felinheli.
Braf hefyd oedd gweld Erin Fflur, disgybl ym mlwyddyn 12, yn canu
unawd yn yr un cyngerdd; mae dyfodol prysur o’i blaen fel cantores.

PETER HARROP
B.Sc. (Anrh) MCOptom

OPTOMETRYDD
OPTEGYDD
43, Stryd Llyn, Caernarfon

(01286) 673631

Emyr Tho mas a’i Fab
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

4

ATHLETWR
Fe ddaeth Aled Siôn Davies, yr athletwr
Paralympaidd llwyddiannus o Gymru, i
ymweld ag Ysgol Syr Hugh Owen yn
ddiweddar. Fe gafodd y disgyblion gyfle
i’w holi am ei brofiadau a’i baratoadau ar
gyfer y Gemau yn Llundain.
Fe gawson nhw gyfle hefyd i weld ac i
wisgo’i fedalau Olympaidd —y fedal efydd
a enillodd yn y gystadleuaeth pwysau, a’r
fedal aur a enillodd am daflu’r ddisgen.
Roedd yr holl ddisgyblion wedi mwynhau
ac wedi elwa’n fawr o’r profiad o gael
cyfarfod ag athletwr llwyddiannus fel Aled
Siôn Davies. Gobeithio y bydd clywed am
brofiadau Aled a’i ymroddiad, yn eu
hysgogi nhw hefyd i ymroi’n llwyr i’w
gwaith ysgol yn yr un modd er mwyn

Hywel
Williams
Aelod Seneddol
Etholaeth Arfon

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

sicrhau llwyddiant personol.
Fel y gwelwch yn y llun, nid y disgyblion
yn unig gafodd gyfle i gyfarfod ag Aled a
chael gwisgo’r medalau. Cafodd y Gofalwr
a’r athrawon Addysg Gorfforol hefyd gyfle
i rannu’r profiad bythgofiadwy!
Hoffem ddiolch i Gerwyn Owen o
Chwaraeon Anabledd Cymru am drefnu’r
profiad.

GWAITH TEILSIO
WALIE A LLORIE
Dewi Rhys (Magwa)
07827 631045
01286 238095

7 Stryd y Plas,
Caernarfon
Gwynedd LL55 1RH
Ffôn:

01286 677771

PapurDreIonawr2013_PapurDreHydref2010 10/01/2013 11:48 Page 5

YSGOL Y GELLI

PYJAMAS A SMOTIAU
Bu'r ysgol gyfan yn cydnabod diwrnod Plant Mewn Angen - cafwyd
diwrnod o hwyl - casglu arian drwy dalu am gael gwisgo pyjamas neu
smotiau, neu hyd yn oed y ddau!

BANC BWYD
Y Cyngor Ysgol yn hyrwyddo'r Banc Bwyd sydd yng Nghibyn.

LLWYDDIANT YN Y PWLL
Llongyfarchiadau mawr i'r criw fu'n cystadlu
yng Ngala Nofio'r Urdd yn ddiweddar.
Llongyfarchiadau arbennig i Alaw Davies a
Garel Jones fydd yn cynrychioli Eryri yn y
Gala Cenedlaethol yng Nghaerdydd ym mis
Ionawr.

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

COFIWCH GEFNOGI EIN HYSBYSEBWYR
5
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YN Y GADAIR

“All the things you said” gan y Killers.
Sut basach chi’n licio cael eich cofio?
Fel boi iawn oedd yn gneud i chi
chwerthin….weithia.
Beth yw eich hoff ddilledyn?
‘Speedos’.
CLUDIANT I
Pryd oedd y tro dwytha i chi• grio?
Yn sbio ar ‘Lassie come home’.FAES AWYR
24 AWR
Y DYDD
TACSInes eich •bod
yn sâl?
….a chwerthin
•
PRYDLON
Gweld Robin Chips, fy mhartner busnes yn
TEITHIWCH MEWN STEIL
A DIBYNADWY
chwarae yn gôl.
•
PRIS
CYSTADLEUOL
Beth oedd eich swydd waethaf?
Gorfod mynd i weld pobl oedd ddim isho,
neu’n methu, talu Treth Cyngor. ‘Character
building’ fel basa’r Sais yn ei ddeud!
Be fasa’ch swydd berffaith?
Bod yn Governor y Banc of Ingland…i
sortio’r bancia na allan.
Pwy yw eich arwr?
Denis Law, chwaraewr Man U ers talwm.
Be di’r llyfr gora i chi’i ddarllen?
‘The girl with the dragon tattoo’.
Tasach chi’n anifail be fasach chi?
Llew, brenin y jyngl.
Tasach chi’n cael bod yn rhywun arall –
pwy?
Hugh Hefner, ella…. “enough said” !
Lle di’ch hoff le yn Dre?
Twtil
Vaults.
Siocled
Gorau

GO-AHEAD

07760 288009
01286 674400

Mel Jones, hanner Partneriaeth Seiont
sydd yn y gadair y mis yma. Fe sefydlodd
Mel a Jones arall – Robin – y busnes yn y
flwyddyn 2000. Maen nhw’n rhoi cyngor
ariannol annibynnol i bobl sy’n byw yn
ardal y cod post LL. Mae ganddyn nhw tua
600 o gwsmeriaid.
Pryd dach chi hapusa?
Dwi’n trio bod yn hapus drwy’r amser.
Beth yw eich ofn mwyaf?
Gas gin i lygod mawr. ’Swn i’n da i ddim yn
y Bush Tucker Trial ar y rhaglen jyngl na!
Beth yw eich cof cynharaf?
Mynd i weld Man U efo nhad yn y
saithdega.
Be dach chi ddim yn hoffi amdanoch
chi’ch hun?
Dwi’n rhy flewog!
Be dach chi’n ei gasáu am bobl eraill?
Pobol sy’n pregethu un peth ond yn
gwneud yn hollol groes.
Be oedd y sefyllfa nath i chi gochi fwyaf?
Brei Bach [ei ffrind – tan rŵan ella! – Gol.]
yn deud diolch, cheers, thanks bob tro i
‘waitress’ dramor.
Be di’r peth pwysica sydd gynnoch chi?

Y meibion, Adam a Ryan.
Be di’r peth mwyaf ofnadwy mae rhywun
wedi’i ddeud wrthoch chi erioed?
“Don’t get me pregnant, I’ve got work in
the morning”; yr atab oedd rhywun yn ’i
gael gan ferched Plymouth pan o’n i’n
‘based’ yno yn yr wythdega. (Mae o’n
swnio’n well mewn acen West Country,
gyda llaw!)
Pwy fasach chi’n ei wahodd i’ch swper
delfrydol?
Syr Alex Ferguson.
Sut dach chi’n ymlacio?
Gwylio pêl-droed, golff, mynd i wylio
Cymru oddi cartra a thynnu ar ffrindia!
Beth yw eich llwyddiant mwyaf?
Pasio hyfforddiant y Royal Marines.
Pa mor agos ydach chi wedi dod at farw?
Fwy nag unwaith. Mae o’n gwneud i chi
werthfawrogi bywyd lot mwy. [Bu Mel yn y
Marines am sawl blwyddyn, gan gynnwys
rhyfel y Falklands – Gol.]
Beth sy’n eich cadw’n effro yn y nos?
Meddwl am fynd am beint efo Bud
diwrnod wedyn!
Pa gân fasach chi’n hoffi ei chwarae yn
eich c’nebrwng?

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
6

Tyˆ Siocled
17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

SAMARIAID
Mae

Llinell Gymraeg

0300 123 3011
ar gael bob nos rhwng
7.00pm ac 11.00pm

Blodyn Tatws

19 Stryd y Plas, Caernarfon

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

01286 673002

TOWN CABS
Perchennog:
Brian O’Shaughnessy
GWYNDAF WILLIAMS
FAB
SiwrneiauA’ILleol

TACSI
• Trwsio Esgidiau • Copïo Goriadau • Gosod Strapiau a Batri

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

TACSI

Dydd a Nos

TACSI

Car 8 person

01286
27 Stryd
Llyn Caernarfon,676091
LL55 2AD. 01286 675433
07831 268995
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YSGOL ITALA
Ddeng mlynedd yn ôl, aeth Tony Foster ac
Adam Williams â nifer o fyfyrwyr o Ysgol
Syr Hugh Owen allan i Zambia. Tra
roeddynt yn cael seibiant yn Mkushi,
daethant ar draws athro lleol, Albert
Mwansa, a oedd yn gyfrifol am ysgol
fechan o 26 o blant lleol dan anfantais.
Esboniodd Albert ei fod yn awyddus i
wneud rhywbeth dros y nifer o blant nad
oeddent yn gallu fforddio mynd i ysgol y
wladwriaeth oherwydd tlodi.
Cytunodd Tony ac Adam y byddent yn
mynd ati i geisio sefydlu ysgol fechan a
fyddai’n cynnig mwy o lefydd i’r plant
lleol. Gwnaethpwyd cynnydd yn syth gan
adeiladu ysgol o fwd a gwellt a chynnig lle
i 75 o blant a oedd yn amddifad o
ganlyniad i’r pandemig AIDS.
Dros gyfnod o ychydig flynyddoedd,
cafwyd gafael ar dir a chychwyn ar y gwaith
o adeiladu ysgol fwy sylweddol ac fe aeth
myfyrwyr o Ysgol Syr Hugh Owen yno i
gychwyn cloddio’r sylfaen. Mae’r gwaith
wedi parhau dros y blynyddoedd, ac eleni
fe gwblhawyd bloc gwyddoniaeth. Mae’r
ysgol yn cynnig addysg am ddim i blant
tlawd ac amddifad yn ogystal ag oedolion o
unrhyw ryw ac oedran o’r ardal gyfagos.

Mae
llwyddiannau
Ysgol
‘Itala
Foundation’ yn nodedig. Dros y tair
blynedd ddiwethaf, mae’r disgyblion wedi
cael cyfradd basio o 100% yn eu
harholiadau terfynol (Gradd 7) a'r
dosbarthiadau i oedolion wedi cael cyfradd
basio cyson o dros 85%. Sgoriodd dwy o’r
oedolion, Hellen ac Abigail, y marciau
uchaf yn yr ardal mewn Mathemateg.
Mae gan yr ysgol gôr ac mae'r tîm pêldroed wedi ennill Cynghrair y Cylch, ac un
o’r merched yn chwarae i dîm pêl-rwyd
Zambia.
Mae ‘Itala Foundation’ yn elusen
gofrestredig sy’n cynnal yr ysgol yn llwyr
drwy gyfraniadau gwirfoddol.
Wyth
ymddiriedolwr sy'n athrawon neu'n gynathrawon lleol sy'n gyfrifol am yr elusen.
Bob blwyddyn, mae disgyblion o ysgolion
lleol yn mynd i Itala i wneud gwaith
gwirfoddol yn yr ysgol.
Eleni, bu
disgyblion o Ysgol Syr Hugh Owen ac
Ysgol Syr Thomas Jones yno, ac fe
wnaethant waith arbennig yn peintio 3
adeilad yr ysgol a dysgu nifer o’r plant.
Ym mis Gorffennaf eleni, aeth Tony Foster
a Gwenda Morgan Jones ar ran yr elusen i
ymweld â Phrif Weinidog Cymru, Mr
Carwyn Jones i dderbyn ‘Gwobr y
Cenhedloedd Unedig’. Mae'r wobr yn
cymeradwyo datblygiad yr elusen yn fawr
a’r cyswllt sydd wedi’i greu gydag Ysgol
‘Itala Foundation’ a phobl Caernarfon yn

enwedig.
Ym mis Tachwedd, cawsom newyddion
trist iawn bod Albert Mwansa, Prifathro'r
ysgol, wedi marw. Roedd Albert yn ddyn
arbennig iawn a oedd yn ffrind annwyl i ni
i gyd. Dim ond oherwydd natur Albert fel
unigolyn y mae’r berthynas rhyngom ni
yma yng Nghymru fach a’r ysgol yn
Zambia wedi gweithio mor dda. Roedden
ni fel elusen yn falch iawn o fod wedi
trefnu noson i gofio am Albert ac i gasglu
arian ar gyfer ei deulu. Mae merch hynaf
Albert ddwy flynedd o flaen ei hamser yn
yr ysgol, ac mae hi’n gobeithio astudio i fod
yn ddoctor. Cawsom noson braf iawn yng
nghwmni nifer o’r criw sydd wedi bod yn
Itala dros y blynyddoedd, yn ogystal â
phobl sy’n gefnogol o’r elusen.
Dymuna’r elusen ddiolch o waelod calon i
bobl Caernarfon, Amlwch, Abergele a
Chaergybi am eu cefnogaeth anferthol i’r
ysgol dros y blynyddoedd a hefyd i'r
‘Rotary’, ‘Inner Wheel’ a ‘Soroptimists
International’ am eu cefnogaeth.
Os ydych chi’n dymuno clywed mwy am
waith yr elusen, neu'n dymuno cyfrannu at
yr ysgol neu noddi disgybl, neu hyd yn oed
redeg marathon yn enw’r elusen, gallwch
gysylltu â ni yma:
www.italafoundation.com, neu drwy
drydar @italafoundation. Byddwn wrth
ein boddau'n clywed gennych chi.

Yn 2013 daliwch i ddarllen Papur Dre a gwylio
ein rhaglenni ar S4C
CADW CWMNI – yn Ionawr,cyfres newydd efo John
Hardy bob nos Lun
ROWND A ROWND – bob nos Lun a Mercher
SGORIO – bob pnawn Sadwrn a nos Lun

Mr Tony Foster, o Sefydliad Itala yn cyflwyno tlws i Mr V. Williams, Pennaeth Ysgol Syr Hugh
Owen i ddathlu’r wobr ac fel cydnabyddiaeth o gefnogaeth ddi-flino disgyblion a staff Ysgol Syr
Hugh Owen dros y 10 mlynedd ddiwethaf.

DODREFN
A LLORIAU

Pob Dim i Ddodrefnu’r Tŷ
Canol y Dref, Caernarfon LL55 1NN
Parcio aml-lawr, 100 metr i ffwrdd
Ffôn: 01286 676040 Oriau Agor Llun - Sadwrn 9.30 - 5.00

heb anghofio ambell i raglen arall sydd ar y gweill :
GWLAD YR ASTRA GWYN
CODI HWYL
DDOE AM DDEG
LISA ANGHARAD – Y DYN EI HUN !
GWEFREIDDIOL
EISTEDDFOD LLANGOLLEN
DIGWYDDIADAU ’13
...a mwy !

CARPEDI

JYn ohn
Williams
ôl at eich gwasanaeth!
Ffôn: (01286) 674432
Symudol: 07721 750958
Sefydlwyd 1972

Cyflenwi a Gosod Carpedi
TEILS CARPED, FEINYL, MATIAU
LLORIAU PREN

7
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COFIO LLOYD GEORGE
Ar gais cyfaill hynod wybodus am ddyddiadau o bwys ar y calendr, sef
Bobby Haines, mentraf sgwennu pwt o hanes yr uchod a’i gysylltiad
hir â Chaernarfon ac i hynny gael ei gyhoeddi yn Papur Dre 150 o
flynyddoedd i’r mis y’i ganed.
Ar 17 Ionawr 1863 ganed mab i ysgolfeistr Cymraeg a’i wraig ym
Manceinion. Flwyddyn yn ddiweddarach bu’r tad farw a dychwelodd
y fam a’i dau fab bach i Gymru i fyw at ei brawd, Richard Lloyd yn
Llanystumdwy.
Addysgwyd David Lloyd George yn lleol a bu’n ddisgybl disglair
gyda chymorth ei ewythr, Richard Lloyd, a oedd yn ddyn diwylliedig
iawn, yn Gristion ac yn aelod o’r Bedyddwyr Albanaidd. Yn 1879 a
David bellach yn 16 oed, rhoes ei fryd ar yrfa gyfreithiol a bu’n
llwyddiannus. Sefydlodd ei hun yn dwrnai yng Nghricieth a daeth yn
boblogaidd iawn yn ei ddewis alwedigaeth. Cymerodd ddiddordeb
mewn gwleidyddiaeth ac ymunodd â’r Blaid Ryddfrydol. Bu am
gyfnod yn aelod o Gyngor Sir Gaernarfon ac yn 1890 enillodd sedd fel
Aelod Seneddol dros Fwrdeistrefi Caernarfon gyda mwyafrif o 18
pleidlais ar ôl Ail Gyfri. Priododd gyda Margaret Owen, merch i
ffermwr cefnog yng Nghricieth, er bod hynny’n groes i ewyllys y
teulu.
Siaradodd yn huawdl yn erbyn y penderfyniad i fynd i’r rhyfel yn Ne
Affrica yn erbyn y Böer yn 1899. Gwnaeth hyn ef yn amhoblogaidd a
bu raid iddo ddianc o Gyfarfod Cyhoeddus yn Birmingham mewn
gwisg plismon rhag cynddaredd y teyrngarwyr imperialaidd
Prydeinig. Fodd bynnag, erbyn 1905 sylweddolwyd ei botensial fel
gwleidydd praff a dyrchafwyd ef i fod yn Llywydd y Bwrdd Masnach
ac yn Ganghellor y Trysorlys yn llywodraeth Asquith yn 1908. Ef a
ddyfeisiodd “Gyllideb y Bobl” fel y’i gelwid yn 1909. Argymhellodd y
dylid codi’r Dreth Tir ac i bawb a enillai dros £3000 y flwyddyn orfod
talu mwy o Dreth Incwm fel y gellid talu am welliannau cymdeithasol
i’r tlawd ac am raglen i gyllido'r Llynges Frenhinol.
Gwrthodwyd y Gyllideb gan Dŷ’r Arglwyddi gan achosi argyfwng
cyfansoddiadol. Manteisiodd Lloyd George ar y cyfle i ymosod ar
Dŷ’r Arglwyddi a oedd wedi gwrthwynebu sawl mesur gan y
Rhyddfrydwyr i wella amodau byw'r anghenus . O ganlyniad, yn dilyn
etholiad cwtogwyd ar bwerau Tŷ’r Arglwyddi i ymyrryd â deddfau
cyllidol a basiwyd yn Nhŷ’r Cyffredin.
Roedd 1911 yn flwyddyn o bwys. Lloyd George oedd yn gyfrifol am y
Ddeddf Yswiriant Gwladol a oedd yn rhagflaenydd i’r Wladwriaeth
Les a ddaeth i fodolaeth yn 1948 yn ystod llywodraeth Attlee.
Pan ddechreuodd y Rhyfel Mawr yn 1914 roedd Lloyd George yn
gwasanaethu yn Llywodraeth Glymblaid Asquith fel Gweinidog
Arfau ac Ysgrifennydd Rhyfel. Ond roedd yn anhapus gydag agwedd
Asquith tuag at y rhyfel ac yn uchelgeisiol, felly fe gynlluniodd gyda
rhai Torïaid i gael gwared ar Asquith, ac o ganlyniad fe apwyntiwyd ef
yn Brif Weinidog ar Ragfyr 7, 1916. Achosodd hyn rwyg yn y Blaid
Ryddfrydol na lwyddwyd i’w oresgyn byth wedyn.
Profodd Lloyd George ei hun yn arweinydd abl adeg rhyfel, yn ddewr
ac yn ymosodol, yn enwedig pan wrthdarai â Syr Douglas Haig, gŵr

Dadorchuddio’r gofeb.

nad oedd yn ei drystio, ac ni allai ddygymod â’r colli bywydau yr oedd
hwnnw’n gyfrifol amdanynt. Anghytunai hefyd yn llwyr â
Phennaeth y Staff Imperialaidd, y Cadfridog Robertson. Un o
lwyddiannau mawr Lloyd George yn ystod y rhyfel oedd iddo
wrthsefyll ymdrechion yr Almaenwyr gyda’u llongau tanfor yn
gynnar yn 1917, i orfodi Prydain i ildio oherwydd prinder bwyd.
Gwnaeth hyn trwy orfodi system gonfoi ar y Llynges Frenhinol a
diswyddo Syr John Jellico ar Gyfnos Nadolig 1917.
Yn y Gynhadledd Heddwch ym Mharis yn 1919 cymerodd Lloyd
George agwedd gymedrol ar safiadau llym Georges Clemenceau a
chynigion mwy rhesymol Woodrow Wilson. I raddau, ef a luniodd y
cytundeb terfynol, er iddo’n ddiweddarach ddeall mai methiant fu’r
cytundeb, gan broffwydo rhyfel arall ymhen ugain mlynedd. Er
hynny, ac yn fuan wedi’r Gynhadledd Heddwch, rhoddwyd yr O.M.
(Order of Merit) iddo gan y Brenin.
Wedi’r rhyfel, cadwyd ef mewn grym fel Prif Weinidog ar
Lywodraeth Glymblaid gyda chydweithrediad y Torïaid, ond
oherwydd ei ymdriniaeth â’r broblem gyfansoddiadol yn Iwerddon
trwy rannu’r wlad i’r teyrngarwyr yn y gogledd a’r gweriniaethwyr yn
y De, a’r diweithdra a ddioddefwyd ym Mhrydain ar y pryd, bu raid
iddo ymddiswyddo yn 1922. Ni ddaliodd swydd mewn llywodraeth
wedi hynny er iddo gael cynnig gan Churchill yn ystod blynyddoedd
cynnar yr ail Ryfel Byd. Gwrthododd ar sail henaint a musgrellni a
bu farw ar y 26ain o Fawrth 1945 a’i gladdu ar lan Afon Dwyfor yn
Eifionydd.
Fodd bynnag, roedd gŵr mor fawr ag ef yn haeddu cael ei gofio gan
ei genedl. Ym 1919 codwyd Owen Jones, Glanbeuno (Rhyddfrydwr
brwd) yn Faer Tref Caernarfon a thalodd ef am ddelw o Lloyd George
a gerfiwyd gan Syr W. Goscombe-John i gael ei gosod mewn lle
amlwg ar Faes Caernarfon, gyferbyn â Phorth y Frenhines Elinor yng
Nghastell Caernarfon.
Y gŵr a gafodd y fraint o ddadorchuddio’r ddelw ar Awst 6, 1921
oedd William Morris Hughes, prif weinidog Awstralia a Chymro
Cymraeg a aned yn Llandudno. Yn fynych yn ystod y Rhyfel Mawr
byddai’r ddau’n siarad â’i gilydd ar y ffôn ac yn gwneud hynny yn eu
mamiaith rhag i’r gelyn fod yn clustfeinio. Yn groes i’r arfer o godi
cerflun i berson ar ôl ei farw, cafodd David Lloyd George fyw i
fwynhau gweld y ddelw ohono’i hun ar Y Maes am dros ugain
mlynedd.
T. MEIRION HUGHES

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
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David Lloyd George

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
Rhif Cofrestredig Elusennol: 1084271
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GISDA YN ESTONIA

Aeth dau aelod staff a thri pherson ifanc o
Gisda i Estonia ym mis Hydref 2012.
Cyfnewidfa Ieuenctid Ewropeaidd oedd yr
achlysur a’r teitl a roddwyd iddo oedd ‘Man
in the Mirror’.
Thema’r wythnos oedd ‘Cychwyn Gyda chi
eich Hun’. Roedd rhaid i bobl ifanc edrych ar
eu hunain drwy wahanol ffurfiau celf i geisio
newid rhywfaint a cheisio gwella’u hunain
mewn un ffordd neu'i gilydd. Roedd hyn yn
cynnwys dawns, theatr masgiau, pypedau,
gweithdy clowns a cherdd.
Dywedodd Daniel, un o weithwyr allweddol
Gisda, “Roedden ni’n aros yn Ysgol Kohila
sydd 30km tu allan i Tallinn, prifddinas
Estonia. Disgynnodd y tymheredd i -6C tra
roedden ni yno. Mae’n gallu bod mor oer
â –30C ym mis Ionawr! Cymerodd Gemma,
person ifanc o Gisda, a finnau ran mewn
gweithdy theatr masg i edrych ar rai o’r
rhwystrau sy’n gallu bod yn ein bywydau, a
cheisio defnyddio’n profiadau o'r gorffennol
mewn perfformiad byr. Roedd yn wych
gweld Gemma yn mwynhau’r gweithdy

hefyd ac yn fwy hyderus oherwydd y
digwyddiad." Dywedodd Gemma, "Roedd
hyn yn ystyrlon i mi ac mae wedi fy nysgu
bod pawb o wahanol ddiwylliannau a
chenedlaethau ’run fath â'i gilydd tu mewn
gyda'r un gobeithion a’r un ansicrwydd. Mae
wedi agor fy llygaid."
“Ar ddiwedd yr wythnos cafodd yr holl
berfformiadau eu crynhoi i greu un
perfformiad theatr i'r bobl leol. Roedd yn
wych gweld y bobl ifanc yn herio’u hunain ac
yn cael profiad o rywbeth hollol wahanol.
“Ar y diwrnod olaf aethon ni ar daith i
Tallinn lle buon ni’n perfformio tri 'flash
mob'. 'Flash mob' ydi grŵp o bobl yn ymuno
â'i gilydd yn sydyn mewn lleoliad, yn
perfformio rhywbeth anghyffredin ac efallai
heb lawer o bwynt iddo, am gyfnod byr, cyn
gwasgaru. Pwrpas hyn ydi creu adloniant neu
fynegi rhywbeth mewn ffordd artistig. Fe
gawson ni lawer o hwyl gyda'r digwyddiad
yma achos roedd yn rhyfedd gweld ymateb y
bobl o'n cwmpas tra roedd hyn yn digwydd!
Rydyn ni’n gobeithio perfformio ‘flashmob’

Panorama Cymru

Yr Alexandra

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.

Croeso cynnes bob
amser gan Dilys a Ken.
Tafarn gartrefol a chlyd
Cwrw da, gwasanaeth
cyfeillgar
Ffôn: (01286) 672871

byr yng Nghaernarfon yn fuan felly
gwyliwch allan amdano!
“Ar ddiwedd y cyfnewid roedd ein pobl ifanc
yn emosiynol iawn oherwydd eu bod wedi
cwrdd â nifer o ffrindiau ac roedd y profiad
wedi eu cyffwrdd mewn gwahanol ffyrdd.
Maen nhw’n awyddus i gymryd rhan mewn
gweithgareddau yn y dyfodol a buasent yn
awgrymu'r profiad blinedig ond gwerthfawr
yma i unrhyw berson ifanc arall."
Dywedodd Sophie, “Nes i fwynhau'r profiad
cymaint a byddwn yn bendant mynd yn ôl
eto. Y dawnsio nes i fwynhau fwyaf ac mae
wedi fy ysbrydoli i fynd ymlaen i wneud
mwy o ddawnsio.”
Dywedodd Tom, "Rwyf eisiau diolch i Gisda
am y cyfle i fynd ar y gyfnewidfa anhygoel
yma, nes i fwynhau'n arw. Diolch i Dan a
Tracey hefyd; roedden nhw’n anhygoel
drwy'r wythnos yn gwneud yn siŵr ein bod
yn iawn."

GO-AHEAD

• CLUDIANT I
FAES AWYR
• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON
TEITHIWCH MEWN STEIL
A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

TACSI

07760 288009
01286 674400

01286 674140

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

Croeso cynnes bob dydd
gan

Caffi Cei
31 Stryd y Bont
Caernarfon
Ffôn: (01286) 672427

Tyˆ Siocled
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007
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Defnyddiwch y Gymraeg!
Iaith
Poster gwreiddiol rali gyntaf Cymdeithas yr
ôl.
yn
edd
mlyn
50
–
Trefechan yn 1963

Y NEWYDDION TRIST
Roedd 26% yn siarad
Cymraeg yng Nghymru
bryd hynny. Erbyn heddiw 19.3% sy’n medru’r iaith.
Dydy’r ffigurau manwl ar
gyfer Caernarfon ddim
wedi’u cyhoeddi eto ond
mewn rali ar y Maes cyn y
Nadolig, roedd y siaradwyr i
gyd yn pwysleisio pa mor
bwysig yw cymunedau
naturiol Gymraeg ar gyfer
dyfodol yr iaith.

A'R NEWYDD
ION DA
Un pet

h da sy’n digw
ydd
yng Nghaern
arfon i sicrhau
dyfodol i’r iait
h yw’r gwaith
gwych sy’n ca
el ei wneud
yng Nghano
lfan Iaith
Maesincla. Y
no, maen
nhw’n helpu
plant sy’n
symud i’r ard
al i ddysgu’r
iaith yn gyflym
a bod yn
rhan o’u hysgo
l a’u
cymuned.

Diwrnod o ddathlu - Canolfannau Iaith Gwynedd

GWNA BOPETH YN
GYMRAEG
* Siarada Gymraeg bob
cyfle, yn arbennig gyda’th
deulu a’th ffrindiau
* Bydd yn gwrtais gyda
phawb sy’n siarad iaith
arall a gwna’n siŵr eu bod
yn dangos yr un parch at dy
iaith di
* Siarada Gymraeg hefo
pawb – ar y stryd, ar y ffôn,
mewn siopau
* Parcha’r tafodieithoedd
gwahanol sydd yn ein
gwlad
* Darllena bapurau newydd
a chylchgronau Cymraeg
* Cofia fwynhau rhaglenni,
llyfrau a sioeau byw yn y
Gymraeg
* Defnyddia'r Gymraeg
wrth ysgrifennu e.e. sieciau,
Facebook ac ati
* Gwna bopeth yn Gymraeg
– dy iaith di ydi hi

ar Bont

Nod y Canolfannau Iaith yw darparu cwrs dwys yn y Gymraeg ar gyfer
dysgwyr ifanc er mwyn eu galluogi i gymryd rhan lawn mewn addysg
ddwyieithog. Mae disgyblion yn dilyn cwrs wedi’i strwythuro’n ofalus er
mwyn dod yn rhugl ar lafar a datblygu sgiliau ysgrifennu a darllen hefyd.
Rhwng Medi 2005 a Haf 2011 mae 1173 o blant wedi mynychu Canolfannau
Iaith Gwynedd.
Cynhaliwyd ‘Ffair Weithgareddau’ lwyddiannus yng Nghanolfan Porthmadog
yn ddiweddar i ddathlu’r gwaith gwych a gyflawnir gan bedair Canolfan Iaith
Gwynedd. Yn ystod y pnawn cafwyd perfformiadau canu ac actio gan blant o
bob Canolfan a chyfle i sgwrsio efo’r disgyblion wrth iddynt gymryd rhan
mewn amrywiol weithgareddau TGCh, mathemateg, darllen a gemau bwrdd.
Mae pob Canolfan Iaith yn derbyn hyd at 16 o ddisgyblion bob tymor i
ddilyn cwrs dwys am gyfnod o ddeuddeg wythnos. Caiff y disgyblion y cyfle i
fwynhau ystod eang o wersi difyr a diddorol trwy gyfrwng y Gymraeg. Ar
ddiwedd y cwrs mae’r plant yn gallu siarad Cymraeg yn ddigon da i’w
galluogi i dderbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg.
Dywedodd y Cynghorydd Siân Gwenllian, Aelod Cabinet Addysg
Cyngor Gwynedd:
ac unigryw hwn yn yr 80au. Dros y
arloesol
cynllun
y
yd
“Cyflwynw
di-Gymraeg sydd wedi symud i
blant
o
blynyddoedd mae cannoedd
Wynedd wedi cael y cyfle i ddysgu’r iaith a dysgu am y diwylliant
Cymraeg yn y canolfannau arbennig hyn. Braf iawn oedd cael y cyfle i
gydnabod y gwaith gwych a phwysig mae’r staff yn ein canolfannau
iaith yn ei gyflawni. Mae’r Canolfannau hyn yn gosod sylfeini am oes
o ddwyieithrwydd a galluogi’r plant i ddod yn siaradwyr Cymraeg
rhugl a hyderus yn y pendraw”
Ar y dde mae Sam Small ac Elen Williams o Ganolfan Iaith Maesincla yn
trafod eu gwaith ar yr ipad efo Mr Dewi Jones, Pennaeth Addysg Gwynedd
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Pedwar Santa ar Ras!
Fe ddaeth Dolig yn gynnar i
Lara, Jody, Jack a Ryan Cain.
Mi fuon nhw’n rhedeg yn
Ras Hwyl Santa ym
Mhwllheli ym mis Rhagfyr.
Ryan enillodd ond doedd ei
ddwy chwaer a’i frawd ddim
yn bell ar ei ôl. Mae’r ddau
hynaf, Lara a Ryan yn
ddisgyblion yn Syr Hugh, a’r
ddau fengaf, Jody a Jack yn
Ysgol yr Hendre. Fe
gasglodd y pedwar £120 i
Hosbis Tŷ Gobaith ac maen
nhw am ddiolch i bawb
wnaeth eu noddi.
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Ar noson gymdeithasol yn y dref,
penderfynodd criw ohonon ni roi
sialens i’n hunain yn 2013. Cafodd un
syniad o wneud y “Moonwalk”
(marathon llawn yn brasgamu) yn
Llundain ym mis Mai. Penderfynodd
saith ohonom gofrestru ar ei gyfer fel
tîm “Y Cofis”, i ni allu cefnogi ein
gilydd drwy gydol y 26.2 milltir.
Er ein bod wedi bod yn ymarfer ychydig
cyn y Nadolig....bydd yn rhaid
cynyddu’r sesiynau a’r milltiroedd
ymarfer yn y flwyddyn newydd, gan ei
bod yn sialens a hanner – fel i ni
sylweddoli wrth geisio ymarfer!!!
I ddechrau, dwi’n meddwl fod rhai wedi
gobeithio cael mynd i Lundain am
jolihoit, a chael gweld y golygfeydd i
gyd.....hynny yw, tan sylweddoli bod y
ras yn cychwyn am hanner nos!!
Cynhaliwyd y “Moonwalk” cyntaf
erioed yn ôl ym 1997, i godi arian i

Catrin Mair,
Heledd, Annes,
Tanya ac Eleri (yn
absennol mae
Gwawr ac Erin.

"Lle ti'n mynd Catrin?"

Tanya'n mynd trwy'i phetha'!!!!

elusen cancr y fron, achos sydd
yn agos iawn at galon tîm
“Y Cofis”.
h yn fawr i’r
ddiolc
Hoffem
ffotograffydd Owain Morris, sydd
wedi bod yn gwmni i ni ar
ambell i daith, yn recordio a
thynnu lluniau wrth i ni ymarfer.
Cewch ddarllen am ein helyntion
yn rheolaidd yn Papur Dre, ond
os na fedrwch ddisgwyl mis am
antics diweddaraf y genod, mae
modd ein dilyn ar twitter
@cofisyncerdded neu e-bostio
cofisyncerdded@hotmail.co.uk.
Tan y tro nesaf,
Y Cofis x
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Y CHWEDEGAU
OEDDECH CHI YNO?

Doc Fictoria, 1965

Diolch i Archifdy Gwynedd am y lluniau

DEWCH I RANNU EICH
ATGOFION AM GAERNARFON
Maes Caernarfon yn y 60au cynnar.
Gan fod nifer o ysgolion cynradd yn astudio
hanes y 1960au, mae Gwasanaeth Archifau
Cyngor Gwynedd yn paratoi casgliad o
adnoddau am y cyfnod. Un rhan o'r gwaith
fydd cofnodi atgofion pobl. Pa effaith
gafodd y chwedegau arnoch chi? Oeddech
chi'n rhan o fwrlwm protestiadau'r cyfnod?
Gafodd Bwyell Beeching effaith ar eich
ardal chi? Fuoch chi ym Mangor yn gweld y
Beatles? Yn ogystal â manylu ar
ddigwyddiadau penodol, y bwriad yw
canolbwyntio ar fywyd pob dydd yn lleol
yng Ngwynedd yn ystod y chwedegau. Bydd
hyn yn cynnwys sylwi ar agweddau megis
tai'r cyfnod, newidiadau yn nulliau ffermio,
cludiant, ysgolion, ffasiwn, siopa ac arferion
amser hamdden, yn chwaraeon ac yn
adloniant torfol.
A fyddech chi'n fodlon adrodd eich atgofion
ar ffilm er mwyn rhoi'r hanes ar gof a
chadw? Cysylltwch â John Dilwyn
Williams, Archifdy Gwynedd ar 01286
679091 neu
johndilwynwilliams@gwynedd.gov.uk

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

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i bobl
Caernarfon gyfrannu at arddangosfa
newydd a chyffrous drwy rannu eu straeon
a’u hatgofion am y dref dros y
blynyddoedd.
Cynhelir arddangosfa sy’n olrhain hanes
Caernarfon yn Oriel Pendeitsh o fis
Mawrth 2013 ymlaen, fel rhan o’r cynllun
Ein Treftadaeth.
Mae’r cynllun wedi’i gyllido’n rhannol gan
Gronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop
drwy Lywodraeth Cymru ac arian Môn
Menai.
Dywedodd y Cynghorydd John Wynn
Jones, aelod Cabinet Cyngor Gwynedd
gyda chyfrifoldeb dros yr economi a
chymuned: “Dyma gyfle cyffrous i adrodd
hanes y dref enwog gan ddefnyddio geiriau'r
bobl sydd wedi byw a gweithio yma dros y
cenedlaethau.
“Mae yna wastad fwy i hanes nag yr ydym
yn feddwl yn y lle cyntaf a byddwn yn
annog pobl sydd wedi byw yng
Nghaernarfon i gysylltu â ni efo’u straeon.
Dyma ffordd o fod yn rhan o hanes.
“Bydd y straeon gorau a difyrraf yn cael eu

CIROPODI PODIATRI
Iola Roberts
M.Ch.S. S.R.Ch.
Galwadau i’r cartref
25 mlynedd o brofiad
HPC cofrestredig

eang o stôfs traddodiadol a
modern
Cynigwn wasanaeth cyflawn gan
gynghori a gosod eich stôf
Edrychwch ar ein gwefan

www.fflam.biz
12

symudol:
07771 278633

dewis i fod yn rhan o’r arddangosfa.”
Mae trefnwyr yr arddangosfa yn arbennig o
awyddus i glywed am y canlynol:
• Pam fod pobl yn falch o fod wedi eu
magu yn y dref gaerog?
• Pa atgofion sydd ganddynt o dyfu fyny
yng Nghaernarfon?
• Beth maent yn feddwl sy’n bwysig o ran
hanes Caernarfon?
I rannu eich straeon a’ch atgofion,
cysylltwch â’r tîm drwy e-bostio
eintreftadaeth@gwynedd.gov.uk, neu
galwch heibio i Ganolfan Groeso
Caernarfon (dros ffordd i’r castell) neu
Archifdy Caernarfon i lenwi ffurflen
gyda’ch atgofion a syniadau. Y dyddiad cau
yw 16 Ionawr, 2013.
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O Sul i Sul

SIOP-UN-STOP YN AGOR YN DRE

SALEM
Ionawr 20 10 a.m. Oedfa Undebol
4 p.m. uno yn Seilo.
Ionawr 27 10 a.m. a 4 p.m. Oedfa yng
Ngofal yr Aelodau
Chwefror 3 10 a.m. a 4 p.m. Gweinidog
Oedfa 4 p.m. yn oedfa gymun Seilo yn
ymuno â Salem.
Chwefror 10 10 a.m. a 4 p.m. Y Gweinidog.

Ionawr 20
Ionawr 27
Chwefror 3
Chwefror 10
Chwefror 17
Chwefror 24

SEILO
10 Parch Gwenda Richards
Oedfa Undebol
Parch Iorwerth Jones Owen
10am Parch Gwenda
Richards, 4pm Uno yn Salem
Parch W.H. Pritchard
Parch Gwenda Richards
Parch Trefor Lewis

EBENESER
Gwasanaethau am 10 y bore. Yr Ysgol Sul
yn cydredeg
Ionawr:
20 Undebol.
27 Y Parch. Gwynfor Williams - Oedfa
Gymun
Chwefror:
3 Mr Tudor Ellis, Groeslon
10 Mr Merfyn Jones, Caernarfon
EGLWYS GYMUNEDOL NODDFA
Ionawr 20 –Dim oedfa yn Noddfa, oedfa
undebol Cyngor Eglwysi.
Ionawr 27 – Oedfa dan ofal Mr Dafydd
Iwan
Chwefror 3 – Oedfa Deulu dan ofal Llinos a
Mererid
Chwefror 10 - Oedfa Gymun dan ofal Y
Parch John Roberts
Chwefror 17- Oedfa dan ofal Y Parch
Marcus Robinson
Chwefror 24 – Oedfa dan ofal Y Parch
Pryderi Ll. Jones
Ysgol Sul am 2.30 y prynhawn.
Gwasanaethau am 3 y prynhawn. Croeso i
bawb o bob oed!

Y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Gofal Cwsmer Cyngor Gwynedd gyda staff yn Siop
Gwynedd Caernarfon
O wythnos yma ymlaen fydd dim angen i
chi fynd yr holl ffordd i dderbynfa
bresennol Cyngor Gwynedd yn adeilad
Penrallt i dalu treth Cyngor a holi am
grantiau dillad ysgol a llu o wasanaethau
eraill. Yn hytrach mae’r Cyngor wedi agor
derbynfa newydd ar Stryd y Castell fydd yn
llawer mwy hwylus i bawb. Mi fydd modd i
chi siopio yn dre a mynd i Siop Gwynedd
yr un pryd.
Bwriad y swyddfa newydd yw darparu
siop-un-stop ar gyfer holl wasanaethau
Cyngor Gwynedd. Mae’r Cyngor hefyd yn
gweithio mewn partneriaeth efo Heddlu
Gogledd Cymru er mwyn cynnal
cymorthfeydd rheolaidd efo’r heddlu lleol
yng nghanol y dref.
Mae Siop Gwynedd yn cynnwys
ystafelloedd cyfarfod caeedig lle gall
aelodau’r cyhoedd drafod materion
personol gyda swyddogion y Cyngor. Yn
Siop Gwynedd mae mynediad rhad ac am
ddim i wefan y Cyngor, a’i holl
wasanaethau, a gall staff fod o gymorth i
ddangos sut mae’r wefan yn gweithio.
Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas,
sy’n arwain ar faterion gofal cwsmer ar
Gyngor Gwynedd: “Bydd Siop Gwynedd
Caernarfon o gymorth i bobl sy’n
defnyddio gwasanaethau Cyngor Gwynedd.
Yn y gorffennol roedd cael at y wybodaeth
gywir yn gallu bod yn ddryslyd a chymryd
llawer o amser i bobl nad ydynt yn
gyfarwydd â sut mae’r Cyngor yn
gweithredu, ond bellach does ond angen

galw heibio i Siop Gwynedd a siarad wyneb
yn wyneb efo un o’n staff cyfeillgar.
“Mae ffurflenni a thaflenni sy’n ymwneud
â gwasanaethau’r Cyngor hefyd ar gael o
Siop Gwynedd.
“Oni bai fod gennych apwyntiad wedi ei
drefnu efo swyddog penodol ym Mhenrallt,
dewch i Siop Gwynedd i drafod yr holl
faterion sy’n ymwneud â’r Cyngor - o holi
am grantiau dillad ysgol i’ch plant i gael
gwybodaeth am sut i gyflwyno cais
cynllunio, mae pob math o wasanaethau ar
gael o dan un to. Mae’r swyddfa newydd
hefyd yn llawer mwy addas ar gyfer pobl
sydd ag anableddau corfforol.
“Mae’r gwasanaeth newydd yn gweithio
law yn llaw efo canolfan cyswllt ffôn y
Cyngor, sef Galw Gwynedd, a’r
gwasanaethau sydd ar gael ar wefan Cyngor
Gwynedd.”
Ychwanegodd y Prif Arolygydd Peter
Gaffey, o Heddlu Gogledd Cymru: “Rydym
yn falch iawn o fod yn gallu gweithio efo
Cyngor Gwynedd i wasanaethau pobl y sir.
Rydym yn edrych ymlaen at gynnal
sesiynau taro-mewn a gweithgareddau
eraill yn Siop Gwynedd Caernarfon.”
· Mae Siop Gwynedd Caernarfon ar agor
ddydd Llun-Gwener, 9am-5pm.
· Cysylltwch â Galw Gwynedd ar 01766
771000, Llun-Gwener, 8.30am-5.30pm.
· Anfonwch e-bost at y Cyngor:
ymholiadau@gwynedd.gov.uk
· Cofiwch am wefan Cyngor Gwynedd ar
www.gwynedd.gov.uk.

GWEITHGAREDDAU
YN NODDFA
Stori, Sgwrs a Sgonsan!

Ar gyfer eich holl
anghenion yswiriant
6 Stryd Bangor, Caernarfon
Ffôn: (01286) 677787
Ffacs: (01286) 677629

Clwb Darllen i oedolion
dan arweiniad Gwen Lasarus. Bob dydd
Mawrth 1.30-1.30. Cychwyn Ionawr 15.
Croeso i bawb.
Côr Peblig
Bob nos Iau 7-8.30 Cychwyn Ionawr 17.
Croeso i aelodau newydd.
Clwb TLWS
Clwb i ferched ifanc 11+,
bob nos Lun, 5- 7
Clwb CIC
Clwb Pêl-droed i fechgyn 8-11,
bob nos Iau 5.30-6.45
13

PapurDreIonawr2013_PapurDreHydref2010 10/01/2013 11:48 Page 14

FFILBI
… yn gwylio

TU ÔL I’R LLENNI YN GALERI?
Dyma gyfle i ddod i wybod mwy am un o'r staff.

a gwrando!

TREFN NEWYDD
A HEN DREFN
Blwyddyn Newydd Dda! I bawb ond
Cyngor Gwynedd. Rŵan mae ei milwyr
mewn du wedi cael tâp mesur i wneud yn
siŵr fod pobl ddim yn parcio fwy na
hanner metr [bron yn ugain modfedd yn
yr hen bres] o’r cyrb. Mae ’na ffein o £70
[ond £35 os talu o fewn pythefnos] am
wneud hyn. Mewn egwyddor mae hyn i
nadu parcio dwbl a creu problemau traffig
a ciws a peryg i gerddwyr ayyb. Ond y
broblam fydd y milwyr mewn du yn gweld
hyn fel arf arall yn eu rhyfel yn erbyn
dreifars. Os fysa’r milwyr yn dangos
synnwyr cyffredin efo hyn dwi’n meddwl
fod y rheol yn eitha call, ond y peryg mawr
ydi i’r bobl mewn du neidio ar y rheol fel
ffordd o wneud mwy fyth o arian i’w
cyflogwyr. Ond ella fod y cyflogwyr yn
dweud wrthynt am wasgu pob ceiniog
allan o’r cyhoedd. Gwyliwch y cyrbiau,
mae’n debyg y bydd hwyl i gael yn
gwatchad pobl yn mesur a pendroni a
thrafod a gwylltio a ffraeo!!
Wrth edrych ar y cyrbiau cadwch lygad
allan am dderyn arbennig. I’r rhai
ohonoch sy’n gwylio derods mae na
dderyn bychan anarferol ar hyd strydoedd
Dre, sef Corhedydd y Graig. Aderyn yr
arfordir ydi hwn, i fod ar draeth creigiog,
ond mae o wedi gweld Dre fel siawns i
ehangu ei diriogaeth, ac mae o i weld, ar
ben ei hun fel arfer, ar y Maes, wrth yr
Eagles, ar y Cei ac wrth Ysgol Hogia’ a
Pendist, ac yn bendant llefydd eraill lle
dwi heb ei weld. Rŵan mae hyn yn
ymddygiad sydd ddim yn y llawlyfrau, ac
ella, ella mawr mawr, mae Dre efo math
newydd o’r deryn yma. Beth am hawlio
Corhedydd Strydoedd Caernarfon fel enw
newydd y math yma o gorhedydd. Yn
Saesneg “Rock Pipit” ydi enw’r creadur,
felly mae “Cofi Rock Pipit” yn swnio’n
berffaith i fi. Cadwch lygad agored: tydi
pob deryn bach llwydfrown ddim yn
aderyn y to.
Dros y Dolig bu’r heddlu’n brysur iawn
efo’r “bag”. Roeddynt yn stopio ceir yn y
boreau, er enghraifft ar yr [unig] ffordd i
mewn i Stad Cibyn, ac ar Lôn Bethel. Mae
hyn yn iawn, ddylai neb lysho a dreifio,
ond mae’n bendant fod rheini sydd yn
lyshio a dreifio’n rheolaidd [mae pawb
bron yn nabod rhywun sydd yn] yn mynd
i fod yn hollol glir dros ymgyrch tymhorol
yr heddlu. Y munud mae’r ymgyrch ar ben
mae’r hen drefn yn ôl. Mae’n debyg fod
nifer o bobl fysa byth yn ystyried yfed a
dreifio wedi cael eu
dal yn y bore, ond
fod
troseddwyr
cyson wedi callio
am y cyfnod.
14

Enw:
Glen Jones
O ble rwyt ti’n dod?
Ceunant
Beth ydi dy swydd ac ers pryd?
Goruchwylwraig Swyddfa Docynnau ers

Chwefror 2005
Beth wyt ti’n ei fwynhau fwyaf am y
gwaith?
Cyfarfod pobl, cael sgwrs a rhoi’r byd yn ei
le.
Beth wyt ti’n ei fwynhau leiaf am y
gwaith?
Cychwyn am 8.30 bob bore!
Pa ddigwyddiad/cynhyrchiad yn Galeri
ydi’r mwyaf cofiadwy a pham?
Dave Spikey yn 2007 am wn i - dydw i
erioed wedi chwerthin gymaint!
Beth wyt ti’n edrych ymlaen at ei weld
fwyaf yn rhaglen ddigwyddiadau Galeri’r
tymor hwn?
Andy Parsons ym mis Mai.
Beth neu bwy hoffet ti ei weld yn Galeri
yn y dyfodol?
Take That! Ond i fod yn fwy realistig –
Micky Flanagan.

BEIC NEWYDD FEL ANRHEG
NADOLIG?
COFRESTRWCH O HEDDIW!
Gawsoch chi feic newydd fel anrheg
Nadolig neu ydych chi wedi prynu beic
newydd yn y sêl? Os do, mae Heddlu
Gogledd Cymru yn gofyn ichi gofrestru
eich beic er mwyn helpu i leihau troseddu.
Dros y misoedd diwethaf mae nifer o
feiciau wedi cael eu dwyn ar draws
Gogledd Cymru, gyda nifer o’r rhain yn
feiciau arbenigol a drud. Mae’n bosib
cofrestru beiciau’n rhad ac am ddim drwy
roi manylion y ffrâm, ond mae opsiynau
ychwanegol ar gael i brynu pecynnau
marcio Efydd, Arian ac Aur sydd yn
cynnig lefelau gwahanol o ddiogelwch.
Unwaith y bydd y beic wedi cael ei
gofrestru gall y perchnogion fynd ar
wefan BikeRegister:

www.bikeregister.com
gyda’u cyfrinair a chyfathrebu â
pherchnogion eraill. Mae yna hefyd
gyfleuster i chwilio am feics sydd wedi cael
eu dwyn a llawer iawn mwy.
Os yw eich beic yn cael ei ddwyn,
riportiwch y mater i’r heddlu drwy ffonio
101 a marciwch o fel beic sydd wedi cael ei
ddwyn ar eich cyfrif cyn gynted ag sy’n
bosib. Gall riportio eich beic fel un sydd
wedi cael ei ddwyn, neu sydd ar goll,
gynorthwyo’r heddlu i adnabod ei
ddisgrifiad a’i ddychwelyd yn ôl atoch.
Mae rhagor o wybodaeth am sut y gallwch
gadw eich beic yn ddiogel ar gael yn ein
Adran Cyngor a Chymorth ar ein gwefan
www.heddlu-gogledd-cymru.police.uk
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AM FUNUD
Ddiwedd y flwyddyn roedd yna
weinidog yn pregethu yn un o gapeli’r
dre yma. A’r farn oedd ei fod o’n
bregethwr ‘neis’. Dydw i ddim yn siŵr
iawn be ydi pregethwr neis. Mae gen i
syniad be ydi golygfa neis. Er y byddai
dweud golygfa hardd, neu olygfa
brydferth, yn well disgrifiad. ‘Dydi hi’n
dywydd neis,’ meddai pobl. Fedra i
ddeall peth felly hefyd. Tywydd braf
maen nhw’n feddwl; tywydd cynnes,
tywydd hafaidd. ‘Gawsoch chi Ddolig
neis?’ oedd cwestiwn pobl, bron cyn bod
y cig wedi mynd oddi ar yr asgwrn a’r
pwdin wedi’i dreulio. Os oes yna air â
milltiroedd uchel ar ei gloc o ‘neis’ ydi
hwnnw.
Cofiwch, o sôn am bregethu a
phregethau, ansoddeiriau gwahanol
fydda i’n glywed: diflas, sych, maith a
hwn – ond hwyrach mai dim ond y fi
fydd yn clywed hwn – gair EinglGymreig, ‘bôring’. A phan fydd rhywun
fel fi (neu arall) yn ymddiheuro am
y methiant, mae pobl yn ddigon parod i
gynnig cysur: ‘Peidiwch â phoeni,
glywson ni chi’n salach lawer gwaith’.
Hyd y gwela i, doedd Iesu ddim yn
bregethwr neis. Pan aeth o i fyny i
Jerwsalem hefo’i ddisgyblion am y waith
gyntaf fe ddechreuodd y llywodraeth
banicio – fel mae llywodraethau’n
medru panicio – ac fe anfonwyd plismyn
i’w ddal o. Roedd ei bregethu’n newid
syniadau pobl, yn croesi ffiniau ac yn
ochri hefo anffodusion.
Fe
ddychwelodd y plismyn yn waglaw. A
dyma’r awdurdodau’n holi, ble mae o?
A’r ateb a gafwyd oedd, Ni lefarodd dyn
erioed fel hyn. Roedd yr hyn glywson
nhw, nid yn unig wedi agor meddyliau
ond wedi clymu dwylo’n ogystal.
Ond dim ond un pregethwr fel’na fu.
A doedd o ddim yn bregethwr ‘neis’. Yn
wahanol iawn i’r un y clywais i amdano
fo. Wyddoch chi pwy oedd o? Na
finnau. Weithiau, dydi dyn ddim yn
nabod ei hun.
HARRI PARRI

YDACH CHI’N COFIO TEULU BACH NANTOER?
oeddent yn ifanc – neu’n hŷn ! Os ydych
chi’n un o’r miloedd ddarllenodd y nofel
ac am rannu eich atgofion maen nhw'n
gofyn i chi gysylltu â nhw naill ai drwy
lythyr, ebost, ffôn neu ar Facebook. Os
nad ydych chi am gymryd rhan yn y
rhaglen ond yn barod i rannu’ch atgofion
mae croeso hefyd i chi gysylltu â nhw.
Maent yn awyddus i glywed mwy am y
nofel ac atgofion pawb ohoni.
Rhif ffôn: 07804 260042
Ebost : post@unigryw.com
Facebook: Teulu Bach Nantoer
Os hoffech ddarllen y nofel eto neu ei
darllen am y tro cyntaf, mae yna gopi ar
gael ar wefan Llyfrau o’r Gorffennol.
http://www.llyfrau.org/

Mae Cwmni Unigryw wrthi’n paratoi
rhaglen fydd yn cael ei darlledu ar S4C
ddechrau’r haf i nodi canmlwyddiant
cyhoeddi Teulu Bach Nantoer. Yn ôl pob
tebyg, y nofel hon gan Moelona, a
gyhoeddwyd yn 1913, yw’r nofel fwyaf
poblogaidd erioed i blant yn y Gymraeg.
Ar gyfer y rhaglen mae’r cwmni yn
chwilio am bobl ddarllenodd y nofel pan

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

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

DATBLYGIADAU
NEWYDD
Bydd PAPUR DRE ar y we cyn
bo hir ac rydyn ni’n awyddus i
ddenu gwirfoddolwyr newydd i
helpu gyda’r datblygiadau
cyffrous sydd ar y gweill – os
oes gennych chi ddiddordeb
mewn sgwennu, cyhoeddi ar y
we, ffotograffiaeth, creu a
golygu fideo neu os hoffech chi
helpu PAPUR DRE mewn
unrhyw ffordd, cysylltwch â ni
(manylion yn PWY DI PWY).

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
15
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POBOL DRE
YN HEL ATGOFION
Yn dilyn hanes Dr Norman Roberts yn
Papur Dre fis Rhagfyr cysylltodd Mr
Bryan Jones Ffrwd Cae Du gydag
atgofion am ei hen ffrind ac mae’r ddau
yn edrych ymlaen am gyfarfod am y tro
cyntaf ers blynyddoedd maith.
Roedd Bryan, Maurice Jones brawd
D.W.E. Jones Cae Cristo a Norman yn
teithio ar fys pum munud wedi wyth o’r
Maes bob dydd i’r Brifysgol ym Mangor
yn 1947, a’r tri yn dilyn cwrs gradd
mewn economeg. Rhaid oedd i’r
myfyrwyr o gartrefi yn agos i Fangor fyw
adref gan fod y niferoedd wedi cynyddu
ar ôl y rhyfel. Bu Norman yn y lluoedd
arfog ond aeth Bryan i’r coleg yn syth o’r
ysgol. Un arall deithiai ar yr un bys oedd
Gwynedd Pierce, brawd Ceri Williams,
fu’n Athro Hanes Cymru ym Mhrifysgol
Caerdydd ac mae’n dal i fyw yno gan
ymweld â’r Dre yn aml.

Anfonodd Bryan lun o Norman gyda TÎM HOCI DYNION A.T.C. 1943-4.
Rhes Gefn: Jack Barlow, Leslie Jones, D.J. Williams, Donald Owen, Stanley Williams, Ellis R.
Jones. Rhes Ganol: Norman Roberts, Elwyn Owens, Mr C Pritchard, Eric Parry, Alwyn Williams
Rhes Flaen: Iorwerth Williams, Al Bertorelli, Gareth Williams

Os oes gennych atgofion am y cyfnod
yma sgwennwch at Papur Dre. Rydyn
ni’n gobeithio cael adran arbennig ar ein
gwefan newydd i gynnwys hen luniau ac
atgofion.
MAGI WYN ROBERTS

Anfonwch ei
straeon a lluniau
i Papur Dre at y
Golygydd:
Glyn Tomos:
Borth Wen, Ael y Garth,
Caernarfon, LL55 1HA
(01286) 674980
tomos882@btinternet.com

TÎM PÊL DROED YSGOL COWNTI 1943-4.
Rhes Gefn:James Roddick, Iolo W. Griffith, Alwyn Owen. Rhes Ganol: Cemlyn Williams,
Cledwyn, Norman Roberts, John Richards, David Emlyn, Mr Claridge. Yn Eistedd:
Gareth Williams, Andrew Roberts, Y Prifathro, W.H. Roberts, Bertie Bertorelli
Ar y Llawr: Eurys Rowlands (mab Meuryn), Elwyn Davies.

Roberts y Newyddion
Gemwaith o Safon

44 Y Bont Bridd, Caernarfon

GEMWAITH

01286 672 991
Papurau newydd • cardiau cyfarch • offer
ysgrifennu • Da-da a diodydd • Tlysau arian
a thlysau ffasiwn

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

Ar agor Llun – Sad (5.30am tan yr hwyr)
dydd Sul (5.30am – 12.00). Dosbarthu papurau i’r
drws. Gwasanaeth cyfeillgar bob amser

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
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llawr isaf yn Llyfrgell y Sir newydd.
Adeiladwyd Siambr y Cyngor mewn arddull Art Noveau ac mae
lluniau o'r holl feiri ar hyd y muriau.
Cadair y Maer: cyflwynwyd i'r Cyngor gan Sir William Preece ar
achlysur ei urddo yn rhyddfreiniwr cyntaf y Fwrdeistref.

DAL FY LLYGAID

Y Statws Brenhinol a Siarteri a'r Selau
Rhoddwyd y Siartr gyntaf i Gaernarfon gan y brenin Iorwerth 1af yn
1284 ar ôl genedigaeth y tywysog a alwyd yn Dywysog Cymru er bod
y rhan fwyaf o'r wlad yn anghytuno'n daer â'r twyll.
Fe ddaeth Caernarfon yn Fwrdeistref Frenhinol yn 1963 ac wrth i'r
fwrdeistref ddod i ben, cafodd y dref y teitl Brenhinol yn 1972.

Y Gefeillio
Mae Caernarfon wedi gefeillio gyda thref Landerne yng ngogleddorllewin Llydaw ers 1993. Arwyddwyd y Siartr gan y Maer Helen
Gwyn a Jean Pierre Thomin, Maer tref Landerne. Mae'r gefeillio’n
parhau ac mae ymweliadau bob dwy flynedd.
Mae llawer gormod o drysorau yn yr Institiwt i'w cynnwys yn yr
erthygl yma, felly ewch am dro yno, ac os bydd yr ystafelloedd yn
rhydd dwi'n sicr bydd y Clerc, Katherine Owen yn fodlon i chi gael
gweld y lluniau arbennig sydd yno i'w hedmygu.
Edrychwch am y Gargoil sydd yn llechu tu allan i'r Institiwt.
EMRYS LLEWELYN

ADEILAD YR INSTITIWT
Mae gan Gaernarfon drysor nad yw llawer o bobol yn ymwybodol o'i
fodolaeth. Nid yn unig mae adeilad yr Institiwt sydd ar Allt Pafiliwn
yn gartref i Gyngor Tref Caernarfon ond mae hefyd yn oriel luniau
anhygoel ac yn gofnod o hanes y dref.
Adeiladwyd yr Institiwt yn 1884 fel rhan o draddodiad yr oes ar
ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg i ddiwallu anghenion addysg
a diwylliannol y gweithwyr. Richard Owen o Bwllheli oedd y pensaer
a fo hefyd oedd yn gyfrifol am adeiladau capel Engedi a chapel Y
Maes.
Mae tri llawr i'r adeilad, ac ar y cychwyn roeddent wedi eu rhannu’n
Ystafell Ddarllen, Llyfrgell, Ystafell Ddarlith a'r Ystafell Gelf. Bellach
maent yn cael eu hadnabod fel Seiont, Peblig a Menai ac yn cynnwys
Siambr y Cyngor, a dyma un o adeiladau mwyaf urddasol a
gwerthfawr y Dref.
Y peth cyntaf welwch chi wrth gerdded trwy'r drysau crand coch ydi'r
grisiau mawreddog yn arwain i'r llawr cyntaf a dwy o'r stafelloedd, sef
'stafell Seiont a Siambr y Cyngor Tref.
SEIONT
Mae'r llun o Ddeffroad Cymru gan Christopher Williams yn cael ei
gydnabod fel yr un mwyaf eiconig yng Nghymru ac mae’n portreadu
Gwenllian merch Owain Glyndŵr yn codi i ryddid o afael draig goch
ffyrnig.
Os na sylwch chi ar unrhyw lun arall yn yr Institiwt, peidiwch da chi
â methu'r campwaith hwn.
Mae cartŵn o’r arwisgiad yn 1911 gan Christopher Williams i'w weld
yn ystafell Peblig, gyda llaw, ac mae’n werth sylwi ar hwnnw hefyd.

Trwsio, twtio, chwynnu a phlannu
Telerau rhesymol
Cysylltwch â

Gwyn Jones . 07881 757533
gwyn27@hotmail.com

na-nôg

GARDDWR YN DRE

Y MAES, Caernarfon

Siambr y Cyngor
Adeiladwyd y stafell hon tua 1912 pan estynnwyd yr adeilad wrth
ychwanegu'r Siambr a'r baddondy i'r adeilad gwreiddiol. Trowyd y

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 676946
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Age Concern Gwynedd a Mon
Ffo
fordd Santes Helen, Caernarfo
fon LL55 2YD
D
Ty Seiont, Ff
Ffôn: klmsqqrsnlk
Ffô
ar agor 9am
9am–5pm
5pm
Neu ff
lneu ewch i
ffoniwch kskkkspnrol
555@%#3)@-0%@3)G.0-"3!2
21

Darperir yswiriant cartref,
f, car a theithio gan Yswiriant Ageas Cyfy
fynged
dig.
i
Darperir Nwy
wy a Thrydan gan E.ON Energy Solutions Cyfy
fyngedig.
Age UK yw nod masnach Age UK (Elusen rhif 1128267). Defnyddir enw a logo Age UK o dan
gytundeb trwydded rhwng Age UK ac Age UK E
Enterprises Limited, sef eu cangen gwasanaethau
masnachol. Rhoddir yr elw net i Age UK. Age UK Enterprises Limited, Linhay House, Ashburton,
Devon TQ13 7UP.
P. ID9975 11/10
MP2430V2APR11_ SL036523_12
2_1
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CROESAIR DIWRNOD Y LLYFR 2013
Cynhelir Diwrnod y Llyfr eleni ar 7 Mawrth, ac mae’r Cyngor Llyfrau wedi trefnu croesair arbennig ar
gyfer holl bapurau bro Cymru. Bydd gwobrau o docynnau llyfrau gwerth £30 yr un ar gael i DRI
enillydd lwcus a bydd papurau bro’r tri enillydd yn derbyn siec o £50 yr un. Felly, dyma gyfle i
dderbyn gwobr bersonol a chefnogi’ch papur bro yr un pryd!
AR DRAWS
1. Cyfenw bardd a gyhoeddodd ei gyfrol O
Annwn i Geltia ym mis Mawrth 2012 (7)
4. Rhyw Fath o _ _ _ _ _ _ _, nofel am
wallgofrwydd cariad gan Lleucu Roberts (7)
9. Rhywun yn _ _ _ _ _ _, cyfrol o gerddi i blant gan y
prifardd Tudur Dylan a gyhoeddwyd yn 2005 (5)
10. gweler 29 ar draws
12. Ar ei ymweliad wythnosol â’r farchnad
hon yr enillodd Tecwyn y Tractor
gariad o’r enw Ffergi Lwyd (4)
13. Enw cyntaf awdur y gyfrol i blant, A
Wyddoch Chi am Anifeiliaid Cymru? (4)
14. Casgliad o limrigau i blant yng Nghyfres
Cerddi Gwalch: 1 Limrigau _ _ _ _ _ (5)
16. _ _ _ - Cofiant R. Williams Parry, gan Alan Llwyd (3)
18. Cyfrol a ysgrifennwyd gan Hefin Wyn am
un o feirdd amlycaf sir Benfro (2, 6, 5)
20. Y Pussaka _ _ _, stori gyffrous i blant
9–10 oed gan Menna Elfyn (3)
21. Enw cyntaf awdur y nofel Blasu (5)
23. Odl-dodl _ _ _ _, stori ar fydr ac odl sy’n addas
i blant dan 7 oed gan Gwion Hallam (4)
25. Enw cyntaf yr awdur a gyhoeddodd ei
hunangofiant o dan y teitl Cofnodion (4)
26. Enw cyntaf awdur yr hunangofiant
Ymlaen a’r Gân yn 2003 (6)
29 a 10 ar draws. Hunangofiant arbennig o ddifyr
awdures Amdani! a Llinyn Trôns (5, 5)
30. Enw cyntaf awdur Cerbyd Cydwybod,
cyfrol o farddoniaeth gan un o
arloeswyr y sin roc Gymraeg (6)
31. Nofel gan Mared Lewis a ddewiswyd yn
Nofel y Mis yn Ebrill 2012 (3, 1, 3)
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2. Enw cyntaf awdur y nofel Tarw Pres,
dilyniant i’w nofel Pwll Ynfyd (4)
3. Enw cyntaf awdur Cerddi Bob Lliw,
cyfrol o gerddi personol ac amryliw a
gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2011 (5)
5. Cyfenw awdur y gyfrol o gerddi Ar y Tir Mawr (6)
6. Cynnal _ _ _ _ _, cyfrol gan Eirwyn George
sy’n bwrw golwg ar rai o weithgareddau
Annibynwyr Sir Benfro (1, 4)
7. Nofel hanesyddol gan Wiliam Owen Roberts
a gyhoeddwyd gyntaf ym 1987 (1, 3)
8. Hunangofiant y cerddor a’r athro
amryddawn Rhys Jones (3, 3, 2, 3, 2)
9. Enw cyntaf awdur Madamrygbi – Y Briodas (4)
11. Yr Wylan _ _ _, cyfrol o storïau gan Kate
Roberts a gafodd ei hailargraffu yn 2011 (3)
12. Nofel gan Lleucu Roberts sy’n adrodd hanes
teulu sydd wedi mynd i fyw eu bywydau
trwy sgrin y teledu a sgrin y cyfrifiadur (6)

5

31

Cofiwch mai un llythyren yw CH, DD, NG, LL, RH, TH
15. Cyfenw awdur y gyfrol 301 a gyhoeddir yn 2013 (4) 27. Cyfenw’r sawl a gyhoeddodd lyfr â’r
16. Hunangofiant y pysgotwr a’r naturiaethwr
teitl Blwyddyn Fawr yn 2007 (4)
o Dregaron, Moc Morgan (3, 3)
28. Yr Un Hwyl a’r Un _ _ _ _, detholiad o gerddi gan
17. Casgliad cyntaf John Glyn Jones o gerddi a
y diweddar gyn-Archdderwydd Dic Jones (4)
gyhoeddwyd yn 2010, _ _ _ _ ac Ysgafn (4)
19. Cyfrol gyntaf Caryl Lewis o straeon byrion (3)
Gall chwilio gwefan www.gwales.com
22. Nofel gan Robat Gruffudd a enillodd iddo
eich helpu gyda’r atebion
Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod
Genedlaethol Bro Morgannwg, 2012 (6)
23. Lliw’r englynion a gyhoeddwyd
gan y Lolfa yn 2001 (4)
llyfrau ar-lein
24. Cawsom hanes taith Rocet Arwel
Jones i’r wlad hon yn ei gyfrol Diolch i
‘Nhrwyn a gyhoeddwyd yn 2002 (5)
25. Creadur sy’n aelod o dîm golchi ffenestri yn y gyfrol
i blant, Jiráff, a’r Pelican a Fi gan Roald Dahl (5)

gwales.com

ENW
CYFEIRIAD

DIWRNOD Y

LLYFR
ENW’R PAPUR BRO
Anfonwch y croesair at: Croesair Papur Bro, Cyngor Llyfrau Cymru, Castell Brychan, Aberystwyth, Ceredigion,
SY23 2JB, erbyn 30 Ebrill 2013. Gofalwch nodi eich enw a’ch cyfeiriad ac enw’ch papur bro lleol.

18

7.3.2013

PapurDreIonawr2013_PapurDreHydref2010 10/01/2013 11:48 Page 19

LLONGAU CAERNARFON

Môrladron Gwynedd
Roedd sawl aderyn brith ymhlith morwyr
Sir Gaernarfon. Mae’n siŵr ichi glywed am
Harri Morgan a Barti Ddu, ond roedd nifer
o forladron ar lannau Arfon a Môn hefyd.
Un ohonynt oedd Pyrs Gruffydd, etifedd y
Penrhyn a ymunodd â Llynges Elizabeth 1
yn 1588 ar ôl adeiladu ei long ei hun. Mae
tystiolaeth yn dangos ei fod yn gyfaill
pennaf i Syr Francis Drake a’i fod wedi
ysbeilio llongau a thrysorau Sbaen. Bu Pyrs
yn gapten y llong Grace, un o longau rhyfel
Elizabeth 1 ac fe laniodd yn Abercregyn yn
1600.
Ond nid dim ond ym Môr y Caribî y bu’r
Môrladron yn brysur. Rhwng 1560 a 1575,
daeth morladron Barbary i achosi helbul a
difrod yng Nghaergybi ac yng ngogledd
Môn ac fe gafwyd trafferthion ar draethau
Llŷn hefyd. Prynwyd Ynys Enlli gan Syr
Wyn ap Huw o Fodfel yn 1569 ac mewn
cwta flwyddyn, fe’i cyhuddwyd o fod yn
gapten ar grŵp o forladron ar Enlli ac o
gyflogi gwerthwyr i werthu eu hysbail ym

Moduron Menai
Dewis helaeth
o geir o’r ansawdd uchaf
am brisiau
cystadleuol

marchnadoedd Caer a Fflint. Yn ôl pob sôn,
roedd pobol Llŷn yn rhy ofnus i dystio yn ei
erbyn ac roedd yn ffrind mawr i
dirfeddianwyr mwyaf y Sir.
Yn 1647, fe gwynodd sgweiar Stad Bodfael
fod morladron wedi ymosod ar Enlli a
meddiannu’r wlad rhwng Abersoch a
thraeth Nefyn. Roedd cilfachau’r glannau’n
lle da iddynt guddio’u llongau ac ymosod ar
y cychod a oedd yn teithio o borthladd
Caernarfon, ac o Gaer, Caergybi ac
Iwerddon.

A choeliwch neu beidio, yn 1602-03,
cyhuddwyd holl boblogaeth Pwllheli o
amddiffyn a helpu’r morladron lleol ac yn
1626, cyhuddwyd pobl Llŷn o werthu bara,
menyn a chaws i forladron o Dunkirk.
Erbyn diwedd yr 17g, roedd glannau Sir
Gaernarfon wedi cael gwared ar y
morladron, ond nid ar yr adar brith i gyd roedd smyglwyr yn dal yn bla yng
Nghaernarfon - mwy am y rheini eto.
R. ELWYN GRIFFITH

DILLAD DOLIG Y ROVERS
Roedd angen crysau newydd ar dîm o dan 7 Segontium Rovers ac felly roedden nhw'n
ddiolchgar iawn i Chris Agar o EWE Building Plastics am yr anrhegion Nadolig hyn i'w
cadw'n gynnes ym misoedd y gaeaf.

Ffôn: 678681
Ffôn symudol:

07780 998637
Ffordd y Gogledd,
Caernarfon, Gwynedd LL55 1BE
www.moduronmenai.co.uk

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

$
!"#$%$&'
($)"*+,-$&,./,00$$

123$4"5607$
$
$

FFeryllFa’r Castell

01286 672352

89:;<:<=$>>$<9:=;$
89:;<:<=$>>
$<9:=;$
?<;$@$?<8$
?<;$@$?<8$
$
AAA$B"
<DE$AAA$
AAA$B"#--"5$2,C$($<DE$AAA$
B"#--"5$2,C$($<DE$
!"
!"#$%&%'()*+%
#$%&%'()*+%

Yr unig fferyllfa annibynnol
yn y dre. Gwasanaeth
agos-atoch o’r safon uchaf.
Cyngor, moddion a
chymwynasgarwch.
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PAPUR DRE

Chwaraeon

PAPUR DRE

PRIF NODDWYR NEWYDD
Mae gan Glwb Rygbi Caernarfon dri phrif noddwr newydd.

Ymgymrodd tri chwmni â’r cyfrifoldeb, sef cwmni adeiladu Dawnus o Abertawe (ond sydd â swyddfa ym Mangor ac sydd wedi bod yn
gwneud llawer o waith yn Dre yn ddiweddar), Siop Roberts o Felinheli a chwmni teledu Rondo o Gaernarfon (cynhyrchwyr Rownd a
Rownd, Sgorio a Gwlad yr Astra Gwyn ar S4C). Yn y llun mae’r ddwy chwaer o Siop Roberts, Miriam Williams a Sara Roberts (gyda Trystan
Gwilym) a Rhys Evans, capten y tîm cyntaf gyda Robin Evans, Cadeirydd Rondo (sy’n gwisgo crys y tîm cyntaf am y tro cyntaf ers canol
wythdegau’r ganrif ddiwethaf!)

COFIS
YN CIPIO
CWPAN
Fe orffennodd tîm dan 9 oed
Cae Glyn 2012 mewn steil –
ennill cystadleuaeth ym Mae
Colwyn.
Mae’n anodd dweud o’r llun
pwy oedd wedi gwirioni fwyaf,
y plant ta Carwyn a Rob yr
hyfforddwyr!
Llongyfarchaiadu mawr hogia!

GWARIO AR Y MORFA
Cywiriad bychan i stori oedd yn Papur Dre fis Tachwedd ynglyn â gwario ar wella cae chwarae rygbi Y Morfa yn Dre. Cafwyd grant o
£10,000 tuag at y gwaith gan Gartrefi Cymunedol Gwynedd o’r Gronfa Buddsoddi Cymunedol dan ofal Mantell Gwynedd (ac nid Cist
Gwynedd fel y dywedwyd). Ymddiheuriadau am hyn [gol.]

PAPUR DRE I BOBOL DRE

