PAPUR DRE
Rhifyn 64
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BE’ SYDD YN Y PAPUR

Y Parchedig
tud. 11

Y Paffiwr
tud. 3

A’r Pyjamas
tud. 10

Popeth i bawb

Dim byd i neb
Mwy am Gau Woolworths ar dudalen 15
Noddwyd y rhifyn hwn gan Galeri

PAPUR DRE I BOBOL DRE

ANGEN
CASGLU
PEDAIR
PWY ‘DI
PWY... MIL O BUNNAU ETO!
Cadeirydd a Derbyn
Llythyrau
GLYN TOMOS
Garreg Lwyd, 7 Bryn Rhos
Rhosbodrual, LL55 2BT
(01286) 674980
tomos882@btinternet.com

BWRDD GOLYGYDDOL
ROBIN EVANS
(01286) 676963
RHIAN TOMOS
(01286) 674980
TRYSTAN A
CAROLYN IORWERTH
(01286) 676949
GERAINT LOVGREEN
(01286) 674314
R. ELWYN GRIFFITHS
(01286) 674731
CATRIN ROBERTS
(01286) 675834
JANET ROBERTS
(01286) 669066
BETHAN EDWARDS

Wrth ddiolch yn fawr i’r
rheini wnaeth noddi criw o
staff GISDA a’u perthnasau i
gerdded i ben yr Wyddfa rai
misoedd yn ôl a chasglu
oddeutu £1,000, dywedodd
Mair
Richards,
Prif
Weithredwr GISDA wrth
PAPUR DRE eu bod yn dal yn
brin o £4,000 ar gyfer cyrraedd
eu targed ariannol er mwyn

cynnig cyfleoedd arbennig i’r
bobl ifanc sy’n derbyn help
gan GISDA.
Bydd yr arian a gesglir yn
mynd tuag at gyfnewidfa
ieuenctid y mae GISDA
wrthi’n drefnu ar gyfer criw o
GISDA, ynghyd â chriwiau o
Ddenmarc,
Portiwgal
ac
Estonia. Bydd hwn yn gyfle
gwych i’r bobl ifanc ddatblygu

BWS MINI SYR HUGH

Mae
Cymdeithas
Rhieni
Athrawon Ysgol Syr Hugh
Owen wedi bod wrthi ers sawl
blwyddyn yn codi arian er
mwyn prynu bws mini i’r
ysgol. O’r diwedd, mae’r bws

wedi cyrraedd a dyma’r
Pennaeth,
Mr
Vaughan
Williams yn derbyn y goriadau
gan Mr Arwel Roberts,
Trysorydd y Gymdeithas.

Trysorydd

ac yn brofiad gwerth chweil.
‘Diwedd y gân yw’r geiniog’
medd yr hen air a’r sefyllfa ar
hyn o bryd yw y bydd gofyn
dechrau meddwl am drefnu
gweithgareddau eraill dros y
misoedd nesaf. Mae pob
cefnogaeth
yn
cael
ei
gwerthfawrogi
ac
os
dymunwch
gyfrannu
yn
ariannol
neu
gynnal
gweithgareddau, cysylltwch â
GISDA:
Rhif ffôn 01286 671153 neu
gyfeiriad e bost:
gisda@gisda.co.uk

Pawb
a’i Farn

Bydd rhaglen arbennig o
Pawb a’i Farn ar gyfer pobl
ifanc yn cael ei recordio yn
Stiwdio Barcud, Caernarfon
ar 12.02.09 - (mynediad
drwy docyn yn unig) –
ffoniwch 01352 754212 am
ragor o fanylion.

Enillwyr clwb cant
Papur Dre
Rhagfyr 2008

GWYNDAF ROWLANDS
46 Stryd yr Hendre,
(01286) 678254

Hysbysebion
ELERI LOVGREEN
Y Clogwyn, LL55 1HY
Ffôn: 05600 157099
Ffacs: (01286) 677599
eleri.lovgreen@btinternet.com

1af N Hughes 32
2il
C Iorwerth 83
3ydd G Jones
67

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

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

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

Y RHIFYN NESAF
Deunydd i law’r golygyddion
perthnasol
NOS LUN – IONAWR 26
Os gwelwch yn dda

Diolch yn fawr i Ceri
Williams, Frondeg, Llys
Gwyn am rodd i Bapur Dre
Cydnabyddir cefnogaeth

Daw’r rhifyn nesaf o’r wasg
NOS LUN – CHWEFROR 9

Ellis Davies a’i Gwmni
CYFREITHWYR

Yn gwasanaethu
pobl Caernarfon ers
1898
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RHODDION

Rhifyn: CHWEFROR
Noson Plygu:
NOS LUN, CHWEFROR 9
Yn lle:YSGOL
MAESINCLA
Faint o’r gloch? o 5.30 ymlaen

www.bwrdd-yr-iaith.org

JUST NATURAL

Bwydydd Iach a deunydd Bragu
4 Penllyn, Caernarfon

01286 674748
Dewis helaeth o fwydydd iach, bwydydd cyflawn,
fitaminau ac ychwanegion.
Barod bob amser i archebu nwyddau
sydd ddim yn y siop.
Stoc mwyaf gogledd Cymru o Berlysiau a sbeisiau.

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:

DEWCH ATOM
I BLYGU
PAPUR DRE

672999

Byddwch yn llawer
gwell allan hefo Ni!

CYFLWYNO

HANES
‘BLACK
BOY’

Yn ddiweddar aeth criw o bobl ifanc o Dŷ
Pobl Peblig yng Nghaernarfon lawr i
Gaerdydd i gymryd rhan yn nathliadau Mis
Pobl Ddu Cymru. Roedd y criw wedi mynd
i’r brif ddinas i roi cyflwyniad ar hanes
Tafarn y ‘Black Boy’.
Yno fe gafodd dwy ffrind lwcus ac un
bachgen ifanc gyfle i gyfarfod â Chyn Bencampwr Bocsio Pwysau Plu y Byd Steve
Robinson! Roedd y tri ohonyn nhw wedi
gwirioni, ac ar ôl sgwrsio hefo Steve am sbel,
mae'r Pencampwr wedi addo ei fod am ddod
i Gaernarfon yn ystod 2009 i gyfarfod rhagor
o bobl ifanc Tŷ Peblig.

Lluniau gan Barrie Phillips
Sophie Legalez a Catrin Williams hefo Steve
Robinson

MEDI
Bar Coffi

Stryd y Plas (01286)

674383

Bwyd drwy’r dydd
Agored yn hwyr dros y penwythnos
Coctels 2 am bris 1 (8.00 – 10.00)

Roberts y Newyddion
44 Y Bont Bridd, Caernarfon
01286 672 991
Papurau newydd • cardiau cyfarch
offer ysgrifennu • Da-da a diodydd
Tlysau aur ac arian o Fôn
Ar agor Llun – Sad (5.30am tan yr hwyr)
dydd Sul (5.30am – 12.00)
Dosbarthu papurau i’r drws
Gwasanaeth cyfeillgar bob amser

Ian Bohana a Steve Robinson

Tudur Owen
Roberts, Glynne & Co.
Cyfreithwyr
Siambrau Banc Lloyds
Caernarfon
Swyddfeydd ym Mangor,
Porthaethwy a Chaergybi
Ffôn: (01286) 672207

Y Pantri Cymraeg
6 Y Maes, Caernarfon 673884
Cynnyrch Lleol
Cawsiau, Siocledi, Pate, Cigoedd,
Pysgod, Gwinoedd, Gwirodydd,
Danteithion lu
Hamperi bwyd ac anrhegion
trwy’r flwyddyn
Bar salad a chownter deli ac
amrywiaeth wych o frechdanau ffres
i’w cludo allan
Paratoir bwffes ar gyfer cyfarfodydd,
partïon ayb
Oriau agor: 9.30 – 5.00
Y cyfan o Gymru
www.ypantricymraeg.co.uk
<http://www.ypantricymraeg.co.uk>
eandk@ypantricymraeg.plus.com

CAFFI
BWYTY
BAR
Y Maes, Caernarfon, LL55 2YD

(01286) 673100
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Ysgol Syr Hugh Owen
Cardiau Dolig

A dyma’r buddugwyr:
O’r chwith i dde: Jordan Owen, Betsan Gruffydd, Elin
Hughes, Cara Williams, Bethan Campbell, Jade Parry

Cyn y Nadolig, trefnwyd cystadleuaeth Dylunio Cerdyn 'Dolig
gan Mrs Joan Edwards, Uwch Gymhorthydd yn yr ysgol gyda
dosbarthiadau Blwyddyn 7.

Cyngerdd Carolau
Bu’r cyngerdd carolau’n llwyddiant ysgubol unwaith eto. Yr
uchafbwynt oedd côr yr ysgol yn perfformio 'Newyddion Da',
carol a gyfansoddwyd gan Elin Gruffydd o Flwyddyn 11 –
campwaith yn wir!

Codi Arian
Mae plant Blwyddyn
8 Ysgol Syr Hugh
wedi bod yn brysur yn
codi arian at gronfa
Joshua Clarke. Dan
arweiniad myfyrwyr
blwyddyn 12 maen
nhw wedi bod yn
cynnal
amryw
o
weithgareddau
gan
gynnwys golchi ceir,
tawelwch noddedig a
diwrnod ffasiwn. Wrth
ychwanegu casgliad y
Cyngerdd Nadolig at y
gronfa, maen nhw
wedi codi dros £1,200.

BLWYDDYN
NEWYDD DDA
Oddiwrth pawb
yn
Cwmni Da

Croeso cynnes bob dydd
gan

CAFFI CEI
31 Stryd y Bont
Caernarfon
Ffôn: (01286) 672427
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Dewis helaeth
o geir o’r ansawdd
uchaf am brisiau
cystadleuol
678681

Ffôn:
Ffôn symudol:

29 Stryd Fawr,
Caernarfon
Gwynedd LL55 1RH
Cae Llenor, Lôn Parc,
CAERNARFON, LL55 2HH
Ffôn: (01286) 685300 • Ffacs: (01286) 685301

Moduron Menai

Ffôn:

01286 677771

07780 998637
Ffordd y Gogledd,
Caernarfon, Gwynedd LL55 1BE
www.moduronmenai.co.uk
<htpp://www.moduronmenai.co.uk/>

Trip Belffast
Fel rhan o’r cwrs Lefel A Cymraeg, mae gofyn i ni astudio
ffilm o’r enw “Branwen”. Mae’n ffilm am ferch o Gymru sy’n
syrthio mewn cariad â Gwyddel. Ar ôl symud i fyw i Felffast,
mae hi’n darganfod ei hun yng nghanol brwydr Iwerddon.
Felly er mwyn i ni adnabod y wlad a’i phroblemau yn well,
trefnodd Adran y Gymraeg eleni eto i ni gael mynd draw i
Ogledd Iwerddon.
Ar ôl codi’n fuan, mi aethon ni’n syth am Lerpwl i ddal yr
awyren. Er ei bod hi’n oer ym Melffast, roedd y croeso yn
gynnes yno. Wedi i ni gyrraedd y gwesty, cyrhaeddodd tri
tacsi du oedd am ein tywys o amgylch y ddinas. Roedd y
gyrwyr yn Gatholigion, ac felly rhoddodd hyn gyfle i ni gael
clywed eu hochr hwy o’r hanes. Cawsom weld yr holl lefydd
hanesyddol a fuodd mor amlwg yn ystod y rhyfel, er
enghraifft y Falls Road, gyda murluniau a chofgolofnau ym
mhobman. Hefyd, gwelsom fedd Bobby Sands yn y plot
gweriniaethol ym mynwent Milltown.
Drannoeth, cawsom ein cludo i Derry, sydd i’r gogledd
orllewin o Felffast. Ar y ffordd, fe aethom drwy bentref ble
mae Eoghen o’r X Factor yn byw, gyda llond lle o faneri a
lluniau i’w gefnogi! Yn Derry, daeth cynghorydd Sinn Fein
y dref i’n cyfarfod sef Gerry McLoughlin. Ers blynyddoedd
bellach, mae’r gŵr caredig, sy’n medru’r Gymraeg yn rhoi ei
amser i dywys disgyblion o Syr Hugh o amgylch y ddinas. Yn
Derry, cawsom gyfle i weld y Guild Hall. Yna, daeth Maer y
ddinas atom i’n cyfarch gan ateb ein cwestiynau. Roedd ei
groeso yn gynnes, ac roedd yn amlwg yn falch o’n gweld.
Ymlaen a ni wedyn i ganolfan Sinn Fein ac yn y prynhawn,
aeth Gerry McLoughlin a ni i fynwent gyfagos i ddangos i ni
holl wirfoddolwyr yr IRA oedd wedi marw yn y frwydr. Yn
anffodus, daeth y glaw yn drwm iawn unwaith eto elenimae’n debyg ei fod yn rhan o’r trip erbyn hyn. Ar ôl i bawb
gael eu gwlychu at eu crwyn, aethom yn ôl i’r gwesty am
seibiant, a chyfle i’r hogiau fynd i wylio gêm Lerpwl!
Cyn gadael yn ôl am Gaernarfon, aeth Gerry a ni at y fan lle
lladdwyd protestwyr ar y dydd Sul gwaedlyd hwnnw yn ôl yn
1972. Cerddom ar hyd yr union stryd y cerddodd y
protestwyr am hawliau sifil. Lladdwyd chwe ar hugain
protestiwr o ganlyniad i’r dydd yma. Gwelsom gofgolofnau a
murluniau ym mhob man, ac roedd y ffaith fod Gerry wedi
bod yn dyst i’r hyn ddigwyddodd yn ddychrynllyd. Cyn
gadael, cawsom weld y wal enwog “Free Derry”.
Yn sicr, fe gafodd bob un ohonom agoriad llygad wrth weld
yr holl drais fu yng Ngogledd Iwerddon. Gallwn gymryd y
profiad yma i’n helpu i ddeall y ffilm yn well, gyda’r
darluniau, a’r effaith gafodd y rhyfel ar y bobl yn ein
meddyliau. Aeth y bobl hyn drwy gyfnod erchyll, a gobeithio
na fydd rhaid i’r fath drais fyth gael ei ddefnyddio eto i
ddatrys eu problemau.
Heledd Lewis

Cyngerdd carolau
Bu’r cyngerdd carolau’n llwyddiant ysgubol unwaith eto. Yr
uchafbwynt oedd côr yr ysgol yn perfformio 'Newyddion Da',
carol a gyfansoddwyd gan Elin Gruffydd o Flwyddyn 11 –
campwaith yn wir!

Adda ac Efa
ARBENIGWYR GARDDIO

Os am weld eich gardd ar ei gora’
Codwch y ffôn, galwch ADDA ac EFA

Twtio, plannu, chwynnu…
chewch chi neb gwell!
Rhif ffôn:

674400

Emyr Thomas a’i Fab
CYFREITHWYR
•

O. Gerallt Jones LL.B (HONS)
•

Gail Jones LL.B (HONS)
Cyfreithwraig Gynorthwyol

Siop Iwan
Papurau Newydd
Da-da, Cardiau, Nwyddau Ffansi
Presantau
43 Stryd y Bont Bridd, Caernarfon

(01286) 673300

Y Gegin Fach
5-9 Penllyn, Caernarfon

01286 672165
Dewis helaeth o fwyd ffres,
gan gynnwys brecwast, byrbrydau,
prydau llawn, cawl a chacenni cartref.
Y cyfan mewn awyrgylch Cymreig cartrefol.
Darperir ar gyfer partïon preifat a chyfarfodydd hefyd.
Croeso cynnes gan Alwyn a Pat yn disgwyl pawb.

•

Gwasanaeth Personol ac Agos Atoch
•

4 Stryd y Castell
Caernarfon LL55 1SE
Ffôn: 672307 • Ffacs: 678244
Ebost: office@emyrthomas.fsnet.co.uk
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diystyrwyd y gwrthwynebiad. O weld yr
adeilad yn datblygu credaf fod sail ein
gwrthwynebiad yn hollol gywir. Er hynny,
mae’n holl bwysig i ddyfodol Caernarfon
fod Llys y Goron yn parhau yma.

Fel Cynghorydd a Chadeirydd
Cymdeithas Ddinesig Caernarfon, mae
gan HYWEL ROBERTS farn bendant
ynglŷn â sut y mae am weld Caernarfon
yn datblygu yn y dyfodol. O’r
herwydd gofynnodd PAPUR DRE
iddo ar ddechrau blwyddyn newydd
am ei farn am hanner dwsin o bethau
sydd yn debygol o effeithio ar
Gaernarfon yn ystod 2009.

DEUD EICH DEUD

Cau Woolworths. Beth all effaith hyn fod
ar ganol Caernarfon a'r siopau eraill?
Beth ddaw yn ei lle?
Mae cau Woolworths yn ergyd fawr i brif
stryd siopa Caernarfon ac mae’n debygol
bydd llai o bobl yn siopa yma. Bydd hyn yn
cael effaith niweidiol ar siopau eraill yn
gyffredinol. Yn y sefyllfa economaidd
heddiw, mae’n anodd gweld siop fawr arall
yn dod yn ei lle.

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

Ydach chi wedi’ch plesio efo'r Maes ar ei
newydd wedd?
Credaf y bydd y Maes yn edrych yn dda
erbyn ei orffen. Bydd yn holl bwysig gweld
sut fydd y trafnidiaeth yn cael ei reoli.
Mae sôn am ddatblygu Archfarnad Tesco
newydd ar bwys Rhosbodrual. Pa effaith
mae hyn yn debygol o’i chael ar
Gaernarfon?
Bydd Tesco newydd sy’n gwerthu ystod
llawer ehangach o nwyddau na’r siop
bresennol yn sicr o gael effaith ddrwg iawn
ar siopau canol y dref ac yn ergyd arall
iddynt.
Ymateb cyntaf i'r meddygfeydd sydd wedi
agor yn Doc Fictoria. Ydach chi yn
hapus efo'r hyn sydd yno a beth am y
sefyllfa parcio?
Mae’r cyfleusterau meddygol yn Hafan
Iechyd yn sicr yn welliant mawr ac i’w
croesawu. Gwrthwynebais y lleoliad o’r
cychwyn gan fydd pawb yn cael paned yn y
Doc a siopa yn Morrisons rŵan. Mi fydd y
rhai ddaw efo car eisiau talu am barcio
wedyn yn y dref. Mae angen cynllun parcio
cynhwysfawr ar gyfer anghenion y dref
gyfan.

Yn eich tyb chi pa ddatblygiad fyddai yn
gwneud lles gwirioneddol i Gaernarfon er
mwyn sicrhau ffyniant yn y dyfodol?
Mae cael yr atyniadau twristiaeth,
busnesau, y gwestai a thai gwely a brecwast
y dref yn cydweithio i weithredu
strategaeth marchnata effeithiol i ddenu
mwy o bobl i’r dref yn holl bwysig i ffyniant
ar gyfer y dyfodol ac mae’n rhaid i hyn
ddigwydd yn ystod 2009. Mae sicrhau
Canolfan Dreftadaeth newydd i’r dref hefyd
yn holl bwysig i’r dyfodol.
Gol: Os oes gan unrhyw un o ddarllenwyr
PAPUR DRE farn am unrhyw agwedd o
fywyd Caernarfon yna anfonwch eich sylwadau
atom. Ydach chi yn cytuno neu yn anghytuno
efo sylwadau y Cynghorydd Hywel Roberts? Os
ydach chi, anfonwch air atom. Dyma eich cyfle
i ddeud eich deud. Gyda llaw ni fyddwn yn
cyhoeddi eich sylwadau os na fyddwch yn
cynnwys eich enw a’ch cyfeiriad.

Agorir Llys y Goron newydd ar Ffordd
Llanberis yn 2009. Oes gennych chi
unrhyw sylwadau ar hyn a pha ddefnydd
ellir ei wneud o adeilad presennol Llys y
Goron?
Rhoddodd y Gymdeithas Ddinesig
wrthwynebiad i gynllun y Llys newydd am
nad oedd yn cydymffurfio â’i gynefin ond

Pryd i bawb

Arlwyo at bob achlysur yn
unrhyw leoliad
Bwffe blasus o safon
• Priodas • Cyfarfodydd busnes
• Bedydd/Parti /Te angladd
• Basged Picnic
• Bwyd yn unig neu gwasanaeth llawn
Cerid Mackinnon Ffôn: 01286 673190
Symudol: 07774 925502

DODREFN
A LLORIAU

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

NOSON I WARBI

THEATR SEILO, CAERNARFON
Sadwrn 31ain Ionawr 2009, am 7.30pm

GARETH OWEN yn cyflwyno
JOHN EIFION, HOGIA'R
WYDDFA, DYLAN A NEIL,
PIANTEL, GARI JONES,
HOWARD HUGHES, SARAH
LOUISE, MONTRE,
Cyfeilydd ANNETTE BRYN PARRY
Tocynnau £10.00. Yr elw i gyd tuag at

“The Warburton Trust”
Tocynnau: Siop Na Nog ,Caernarfon; Awen Menai,
Porthaethwy; Megan Williams 01286 674013; Brian
Richardson 01286 675446; Gareth Jones 01286
650812

NOSON I'W CHOFIO

John Williams

CARPEDI
Yn ôl at eich gwasanaeth!

Ffôn: (01286) 674432 • Symudol: 07721 750958
Sefydlwyd 1972

Cyflenwi a Gosod Carpedi
TEILS CARPED, FEINYL, MATIAU
LLORIAU PREN
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Rhai Atgofion
Gwamal
Hanner Cofi

Rhyw ddeuddeng mlynedd sydd ers pan
ddaeth Margaret fy ngwraig a finnau i fyw
i Gaernarfon. Mae hi yn Gofi o’i sawdl i’w
chorun gan iddi gael ei geni a’i magu yn y
dref fel y rhelyw o’i theulu ers
cenedlaethau. Mae’n rhaid i mi gyfaddef
mai rhyw hanner Cofi ydw i er mod i’n
byw barhaol yma bellach. Ond rwyf wedi
bod yn ymweld â’r dre’n gyson ers dros
hanner can mlynedd. Rwy’n cofio rhai o’r
hen adeiladau yn well nag eraill oherwydd
rhyw brofiadau personol sydd ynglŷn â
nhw. Er enghraifft, yr hen stesion. Does
gen i ddim cof i mi wneud llawer o
ddeunydd ohoni, ond cofiaf fynd i
gyfarfod ag un o’r teulu, rhywdro. Wrth
droi’n ôl i’r ffordd fawr, roedd yn ofynnol
bacio’r car i’w gael i wynebu’r ffordd iawn.
Fel digwyddodd hi, doeddwn i ddim wedi
sylweddoli fod yna bolyn haearn
sylweddol oedd wedi’i goncritio i’r llawr er
mwyn atal ceir rhag mynd i gefn y stesion
mae’n debyg. Yn anffodus, fe euthum i

wrthdrawiad â’r polyn. Canlyniad hynny
oedd rhigol o dolc gwbl syth yn union i
lawr cefn y car, nes ei bod yn edrych fel
petai hi’n nodwedd unigryw o’r model
hwnnw o Awstin. Dyna’r eglurhad a
roddais i’r brawd a brynodd y car gen i rai
misoedd yn ddiweddarach. Ddaru o ddim
protestio. Wedi dweud hynny, mae’n siŵr
na fydd neb o ddarllenwyr y llith yma’n
barod i gymryd car ail law gen i. Mae’r
stesion fel yr Awstin wedi hen ddiflannu
erbyn hyn. Adeilad arall sy’n fy atgoffa o
brofiad bach smala ydy’r tŷ a elwir Plas
Bowman ar gornel Stryd y Farchnad. Fel y
cofia llawer mae’n siŵr bu’n westy unwaith
am gyfnod. Wedi iddo gau fel gwesty, bu’n
wag am rai blynyddoedd ac fe aeth a’i ben
iddo braidd. Ond erbyn hyn mae wedi’i
adnewyddu’n nifer o fflatiau hwylus ar
gyfer pobl sy’n dymuno byw yng nghanol
y dref. Rwy’n cofio pan oedd y lle’n westy
imi gael gwahoddiad i ginio priodas yno
rhyw dro. Wedi cyrraedd, sylweddolais yn
union fod yr ystafell fwyta yn gyfyng iawn,
o ystyried nifer y gwesteion a oedd wedi’u
gwadd. Wedi i bawb eistedd wrth y
byrddau, roeddent mor glos at ei gilydd fel
helfa o fecryll mewn bwced. Problem arall,
os problem hefyd, oedd fod perchnogion y
gwesty wedi sicrhau fod sawl caráff o win
coch a gwyn ar bob bwrdd. Wedi dod i
weld yn fuan bod y mwyafrif llethol ar y
bwrdd lle’r oeddwn i yn llwyr
ymwrthodwyr, roedd hyn yn golygu wrth
gwrs mai dim ond rhyw ddau neu dri
ohonom oedd yn abl i ddelio efo gwin. Gan
fod pawb mor glos at ei gilydd, roedd hi’n
dipyn o gamp corfforol rhoi bwyd yn y
genau, heb sôn am godi’r bys bach, fel
maen nhw’n dweud. Sut bynnag, euthum
ati gydag arddeliad. Ymhen rhyw awr neu
ddwy o ddathlu, roedd y lleiafrif
llymeitgar ohonom mewn cryn gyfyng
gyngor, gan fod natur yn galw’n groch ac
nid oedd modd ei hateb oherwydd diffyg
gofod i symud. Roeddem yn llythrennol
yn gwingo fel basgedaid o grancod. O’r
diwedd gwelsom fod y llymeitwyr yn y
mwyafrif llethol yn y bwrdd nesaf atom ac
wedi i’r rheini symud, fe gafwyd cyfle i
fynd i’r cefn i gael gollyngdod. Wrth
gofio’r achlysur, daw pennill a welais yn
rhywle i’r cof.

“Fe drodd yr Iesu ddŵr yn win
Er fod rhai o’r ffrindiau’n flin
Gwell ganddynt hwy mae hynny’n siŵr
Petai o wedi troi y gwin yn ddŵr”
Doedd dim llawer o siawns i hynny
ddigwydd ym Mhlas Bowman y diwrnod
hwnnw.
Er mai cyfeiriad at argraffiadau gwamal
a wnes hyd yma, brysiaf i ddweud fod
eraill o hen adeiladau’r dref wedi gadael
argraffiadau mwy sylweddol arnaf dros y
blynyddoedd ond mwy am hynny eto.
Bob Roberts

MENTER NEWYDD SBON
Ar gychwyn blwyddyn arall yn ein hanes
hoffwn ar ran criw CelfEden dynnu eich
sylw at fenter newydd sbon fydd yn
dechrau yn 2009. Yn ei hanfod gweithdy
gelf ryngwladol fydd CelfEden ond bydd
y gweithgareddau ynghlwm â’r fenter yn
cynnig llawer mwy i unrhyw un sydd â
diddordeb yn y celfyddydau yn
gyffredinol.
Bydd CelfEden wedi ei
leoli ym Mhlas Tan y Bwlch. Yno bydd 8
o artistiaid (4 o dir mawr Ewrop a 4 o
Gymru) yn cymryd rhan mewn gweithdy
celf a thrwy eu hamrywiol gyfryngau yn
cynhyrchu gwaith fydd yn ymateb i naws
a thirwedd Eryri. Ar ddiwedd yr wythnos
bydd arddangosfa o’u gwaith yn y Plas.
Yn cydredeg â’r gweithdy yn y Plas bydd
amryw o weithgareddau fydd yn dwyn y
gymuned i mewn i’r brosiect. Bydd hyn
yn
cynnwys
dawns
gyfoes
a
thraddodiadol, gweithdai barddoniaeth,
dawn y cyfarwydd, cyflwyniadau
dramatig a cherddoriaeth.
Bydd
CelfEden yn cydweithio gyda nifer o
bartneriaid
yn
cynnwys
Parc
Cenedlaethol Eryri, Theatr Ardudwy,
Harlech a Galeri Caernarfon. Bydd mwy
o wybodaeth ar gael am drefniadau
CelfEden yn y dyfodol agos, gan gynnwys
manylion am yr wyth artist fydd yn
cymryd rhan yn y gweithdai. Yn y
cyfamser os oes angen mwy o wybodaeth,
mae croeso ichi gysylltu â ni neu ymweld
â’r wefan. Edward Elias, Rhian Haf a
Shari Llywelyn: post@celfeden.com

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

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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LLEWELYN
TURNER
Roedd y 4ydd o Ragfyr 2008 yn ddiwrnod
hanesyddol yma yng Nghaernarfon a bydd
yn cael ei gofio’n hir fel y diwrnod y
ceisiwyd gwneud iawn ag un o
gymwynaswyr mwyaf ein tref. Ganed
Llewelyn Turner yn ‘Parkia’, ar Ffordd
Bangor yn y flwyddyn 1823, yr ieuengaf o
11eg o blant William Turner a’i wraig Jane.
Byddech yn disgwyl gydag enw fel
Llewelyn iddo fod yn Gymro o hir dras,
ond nid gwir mo hynny. Yn Sir
Gaerhirfryn y ganed William Turner, y
chweched mewn teulu mawr ar stad fechan
o’r enw Low Mosshouse yn Seathwaite.
Collodd ei dad pan oedd ond 12 oed, a’i
dad bedydd, clerigwr, Y Parch Robert
Walker a fu’n gyfrifol am ei addysgu.
Un o’r pynciau y disgleiriodd William
ynddo oedd Daeareg a phenderfynodd
fynd yn bartner mewn chwarel yn
Llanrwst a chafodd £500 gan ei deulu i
gychwyn mewn busnes. Yna ffurfiodd
gwmni i weithio Chwarel y Diffwys ym
Mlaenau Ffestiniog a bu’r fenter yn un
llwyddiannus iawn. O ganlyniad cafodd
wahoddiad i fynd yn bartner gyda Thomas
Asshetton Smith yn Chwarel Dinorwig a
symudodd i ‘Parkia’ i fyw.
Dewisodd ei fab, Llewelyn, fynd yn
gyfreithiwr a chymerodd ddiddordeb
mawr mewn sawl maes ac ar Ragfyr 4ydd
2008 cynhaliodd Cymdeithas Ddinesig
Caernarfon gyfarfod ar y Maes i
ddadorchuddio plac iddo a gwahoddwyd
siaradwyr o’r gwahanol fudiadau y bu’n
ymwneud â nhw i danlinellu ei
gyfraniadau gwerthfawr i’r dref ar hyd ei
oes hir. Bu farw ar Fedi’r 18fed 1903 ac yn
2003 bwriadwyd dathlu ei fywyd trwy osod
8

plac a gostiodd £1700 mewn lle amlwg yn
y dref. Ond am sawl rheswm, fodd
bynnag, methodd y Gymdeithas Ddinesig
â dod o hyd i le addas ar gyfer y plac. Yn
ddiweddar cytunodd Cyngor Gwynedd i’w
osod ger y ffowntan newydd ar y Maes fel
y gellid gwireddu breuddwyd y
Gymdeithas.
Mr. Glyn Evans, M.B.E., Llywydd y
Gymdeithas Ddinesig a gadeiriodd y
cyfarfod yng Nghapel Y Maes am 2 o’r
gloch ac wedi estyn croeso i’r Maer Y
Cynghorydd Myfi Powell Jones, y
gwesteion a’r gynulleidfa deilwng, gan
gynnwys disgyblion o Ysgol Syr Huw ac
Ysgolion Cynradd y dref, galwodd ar y
Maer i ddweud gair. Esboniodd hithau mai
ychydig a wyddai am gyfraniadau Syr
Llewelyn cyn iddi ymuno â’r Gymdeithas
Ddinesig, ond ei bod wedi rhyfeddu at yr
hyn a lwyddodd i’w wneud dros y dref yn
ystod ei oes.
Y Barnwr, Michael O’Donoghue fel
Llywydd, a siaradodd am gyfraniad gydol
oes Llewelyn i’r Clwb Hwylio Brenhinol
Cymreig ym Mhorth yr Aur. Yn ddyn
ifanc roedd yn cymryd diddordeb mawr
mewn hwylio ac yn trafaelio ymhell i
gystadlu mewn regatas ac yn berchen ar iot
hynod gyflym. Ac yntau yn ddim ond 24
oed yn 1847 roedd yn un o sefydlwyr y
clwb a bu yn un o’r Flag Officers ar hyd ei
oes. Bu hefyd yn gefnogol iawn i
Gymdeithas y Badau Achub a chafodd ei
alw allan droeon gan lwyddo i achub sawl
bywyd. Pan sefydlwyd uned o’r Royal
Naval Volunteer Reserve yn y dref tua
chanol y ganrif, bu’n annerch gwŷr ifanc y
dref ac yn eu hannog i ymuno, gyda pheth
llwyddiant.
Cadeirydd presennol Ymddiriedolwyr yr
Harbwr, Y Cynghorydd Ioan Thomas a
soniodd am gyfraniad un o’i ragflaenwyr
yn y swydd a thalodd sylw arbennig i
adeiladu Doc Fictoria. Roedd gan
Llewelyn Turner ei gynlluniau ei hun ar
gyfer y fenter ond fe’u gwrthodwyd gan yr
Ymddiriedolwyr a phenderfynwyd ar
gynllun llawer llai uchelgeisiol. Ef, fodd
bynnag a gafodd y fraint o osod y garreg
sylfaen yn ystod ei flwyddyn olaf fel Maer
yn 1870. Roedd y fasnach lechi mewn bri
yn ystod y cyfnod hwnnw, ond yn ystod y
1890au bu gostyngiad mawr yn yr
archebion gan adael llawer o’r sgwneri
llechi yn segur. Yn ei lyfr “Memories of
Llewelyn Turner” mae yn mynegi ei siom
o weled cyn lleied â thair llong yn hwylio
heibio ei gartref mewn wythnos. Cymharer
hyn â chyfartaledd o 42 o longau y mis yn
y dyddiau gynt. Sylweddolodd, bryd
hynny, mai gwiriondeb fyddai bod wedi
cario ymlaen â’i gynlluniau ef.
Rhoes Dr. Lyndon Miles, Cadeirydd
Bwrdd Iechyd Lleol Gwynedd, deyrnged
i’r ffordd y deliodd Llewelyn Turner â’r
epidemig o’r Colera yn 1866. Roedd ef
wedi rhagweld beth fyddai’n digwydd pe
na bai y Cyngor Tref yn cytuno ar gynllun
dŵr glân i’r dref ond roedd y mwyafrif o’r

cynghorwyr yn gwrthwynebu oherwydd y
gost. Torrodd epidemig allan ar ddiwedd
Hydref ac ym mis Rhagfyr gofynnodd y
Maer am gymorth o’r Swyddfa Gartref yn
Llundain a daeth Dr. Seaton i Gaernarfon
ddeuddydd cyn y Nadolig ac aeth o
gwmpas yng nghwmni’r Maer. Darparodd
adroddiad yn beirniadu’n hallt y sefyllfa
druenus o ran glanweithdra a fodolai yng
Nghaernarfon. O ganlyniad bu raid i’r
cyngor weithredu trwy fenthyca £10,000 o
goffrau’r Llywodraeth ac ymhen llai na 18
mis fe gafodd y dref gyflenwad dŵr
newydd ac ni ddychwelodd y Colera i’r dre
byth wedyn.
Mr. Mike Yates oedd y gwesteiwr olaf i
siarad ar ran CADW ac amlinellodd ef
waith aruthrol Llewelyn Turner wedi iddo
gael ei benodi gan Arglwydd Carnarvon,
Cwnstabl y Castell , yn Ddirprwy iddo yn
y flwyddyn 1870. Ef a fu’n gyfrifol am godi
arian i atgyweirio ac arolygu’r gwelliannau
i’r adeilad hwnnw a oedd mewn cyflwr
truenus. Gyda chynorthwy saer maen o’r
enw John Jones gweddnewidiwyd yr
adeilad o fod bron yn furddun i’w gyflwr
presennol ac iddynt hwy y mae’r clod bod
y castell bellach wedi sicrhau bod
Caernarfon yn cael ei hystyried yn Safle
Treftadaeth Byd Enwog.
Ar ddiwedd y cyfarfod yng Nghapel y
Maes diolchodd y Llywydd, Mr. Glyn
Evans, i bawb a gymerodd ran a rhoddodd
her i’r disgyblion a oedd yn bresennol i
wneud gwaith ymchwil arbennig i’r hanes
bod brenin wedi rhoi gorchymyn i
ddymchwel Castell Caernarfon gan enwi
dau dirfeddiannwr lleol i fod yn gyfrifol
am gwblhau’r gwaith. Y dasg ar eu cyfer
oedd darganfod enw’r brenin hwnnw a’r

manylion yn llawn. Dywedodd wrthynt
hefyd y byddent yn synnu at y pleser a
gawsant gyda’r gwaith ymchwil a’r
boddhad o ddarganfod atebion.
Am 2.35pm aeth pawb o’r capel at safle’r
plac ac ar wahoddiad y Llywydd y
Cynghorydd Hywel Roberts, Cadeirydd y
Gymdeithas Ddinesig a gafodd y fraint o’i
ddadorchuddio.
T. Meirion Hughes
O.N. Mae Papur Dre yn ddyledus i Mr.
Gareth Edwards, Caernarfon Online am y
copïau o’r lluniau a dynnwyd ar ddydd
dadorchuddio’r plac ac i’r rhai ohonoch a
hoffai weld fideo o weithgareddau’r dydd,
cliciwch ar:
www.caernarfononline.co.uk/2008/nov/tu
rner.html

Llythyr
‘Garn’, Ffordd Bangor
Caernarfon
Annwyl Mr Tomos,
‘Roeddwn yn falch fod cynifer yn
bresennol ar 4ydd o Ragfyr ar achlysur
dadorchuddio cofeb i Syr Llewelyn Turner.
Hoffwn ddiolch yn ddiffuant i bawb a fu’n
gysylltiedig â’r fenter mewn unrhyw
ffordd. Pleser hefyd oedd croesawu
disgyblion o ysgolion Y Dre i wrando ar
deyrngedau
gan
swyddogion
yn
cynrychioli mudiadau y bu’r cymwynaswr
eithriadol
yn
gyfrifol
amdanynt.
Ystyriwyd y cyfarfod gan amryw yn
agoriad llygaid a hyn wrth gwrs yn
tanlinellu un o amcanion pwysicaf y
Gymdeithas. Mae’r gofeb a luniwyd o
efydd gan gwmni o Bolton ar safle
ddelfrydol ar Y Maes ac yn ychwanegiad at
eraill sy’n tystio i dreftadaeth unigryw a
hudolus Y Dre.

Mae Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Prifysgol
Aberystwyth yn cynnal cynhadledd undydd i ddathlu cyfraniad
W.S.Jones, ‘Wil Sam’ i’r ddrama a’r theatr yng Nghymru.
Agorir y gynhadledd gan y Gweinidog dros Dreftadaeth:
Alun Ffred Jones, AC.
Prif siaradwr gwadd: Prifardd Twm Morys.
Lleoliad: Amgueddfa Lloyd George, Llanystumdwy
Dyddiad: 20fed Chwefror
Amser:Cofrestru: 10.30 y bore
Cloi:4.00 yr hwyr
Cost: £14.00 (£10.00) yn cynnwys bwffe ganol dydd.
Angen cofrestru trwy ebost i aej@aber.ac.uk, neu ar 01970 621659
erbyn dydd Mercher 4ydd Chwefror.
Niferoedd yn gyfyngedig.

Yn gywir,
R.Glyn Evans, M.B.E., Llywydd
Cymdeithas Ddinesig Caernarfon

Cofiwch gefnogi ein hysbysebwyr

Alun Ffred Jones
Aelod Cynulliad

Hywel Williams
Aelod Seneddol
Etholaeth Caernarfon

CYMORTHFEYDD
01286 678310
Papur Dre

Os oes gennych fater yr hoffech ei drafod gyda’r A.S. neu’r A.C.
mewn cymhorthfa, ffoniwch 01286 672076 i wneud apwyntiad
neu ysgrifennwch atynt:
Swyddfa Etholaeth, 8 Stryd y Castell, Caernarfon LL55 1SE
neu

e-bost: williamshw@parliament.uk
alunffred.jones@wales.gov.uk
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Y CLWB YN 30 OED

Lluniau noson codi arian i Plant mewn Angen a disgo Noson Pyjama Clwb Nos Iau (llun arall ar y dudalen flaen).
Mi fydd y dathliad mawr yn cael ei gynnal
Yn ddiweddarach y mis hwn bydd
yn y Clwb ar nos Iau, Ionawr 22 am 7.00.
Clwb Ieuenctid Penrallt yn cynnal
Fe fydd yn gyfle i bawb sydd wedi bod yn
parti arbennig er mwyn dathlu pengysylltiedig dros y blynyddoedd i hel
blwydd y Clwb yn 30 oed.
atgofion a gweld sut mae’r Clwb wedi
symud ymlaen dros y blynyddoedd. I’r
rhai mwyaf heini bydd cyfle i chwarae
Y Cynghorydd I.B. Griffith agorodd y
ambell i gêm o pŵl neu denis bwrdd!
Clwb yn swyddogol ar yr 11eg o Ionawr
Disgwylir i gynrychiolwyr o Gyngor
1979. Ers hynny mae’r Clwb wedi mynd o
Gwynedd a Chyngor Tref fod yn
nerth i nerth ac mae cenedlaethau o bobl
bresennol. Mae’r Clwb yn ddyledus iawn i
Mae'r
bar
di-alcohol
wedi
cael
newydd
ifanc y dre wedi cael pleser a llwyddiannau
Gyngor Dref am eu cefnogaeth ariannol
wedd,
paent
a
dodrefn
newydd,
a
hefyd
mawr wrth fod yn aelodau.
tuag at sicrhau bod y Clwb ar agor 5 noson
dwy
sgrin
fawr,
un
i
wylio
pêl-droed
neu
Dros y blynyddoedd mae'r Clwb wedi
yr wythnos – yr unig Glwb i fod yn agor
ffilmiau
ac
un
i
chwarae
ar
y
WII.
cael llwyddiannau ysgubol mewn sawl
bob noson o’r wythnos a’r gobaith yw y
Y
gobaith
ar
gyfer
y
dyfodol
ydi
casglu
cystadleuaeth. Maent wedi ennill
bydd hyn yn parhau am flynyddoedd i
arian
i
gael
offer
newydd
i'r
gampfa,
i
gario
cystadleuaeth Dawnsio Hŷn yng Nghymru
ddod.
'mlaen
i
hybu
pwysigrwydd
bwyta'n
iach,
a llwyddo i fynd mor bell â ffeinals
ffitrwydd
a
gweithio'n
agos
gydag
Prydain yn 1989. Mae tîm pêl-droed y
bechgyn wedi
bod yn y gemau asiantaethau iechyd, atal cyffuriau ayyb
gogynderfynol 4 gwaith, 2 waith yn y
rownd cyn derfynol ac unwaith yn ffeinal
Cwpan Ieuenctid Cymru (Welsh Youth
Cup) yn erbyn Abertawe yn 1999. Cafodd
un o’r gemau ei chwarae yn erbyn
Caerdydd ym Mharc Ninian oedd yn
dipyn o fraint i’r tîm o dan 17 oed.
‘Dwi'n meddwl ei fod yn bwysig iawn i
ieuenctid y dref gael Clwb fel hyn’, medd
Janice Roberts un o swyddogion y Clwb.
‘Mae na lawer o weithgareddau yn mynd
ymlaen. Mae’r aelodau yn cystadlu bob
ˆ
blwyddyn yn yr Wyl
Gelf i glybiau
ieuenctid Gwynedd, ac yn llwyddiannus
mewn cystadlaethau coginio, coluro, ac
hefyd gweithgaredd llwyfan, sef Dawns,
Canu
a
Sgets.
Hefyd
cynhelir
cystadlaethau Pêl-droed, Dartiau, Tenis
Bwrdd, Snwcer a Pŵl o fewn y Clwb bob
blwyddyn. Wedyn y cyfle i fynd i
rowndiau Arfon a Gwynedd, rhai o rhain
wedyn yn cynrychioli Gwynedd yng
Nghystadlaethau Cymru. Yn barod y
tymor yma mae 3 o enethod o'r Clwb wedi
dod yn gyntaf am goginio pryd i ddau, dau
gwrs am £7. Mi fyddant yn y ffeinal ym
mis Chwefror. Mae hyn i gyd yn rhoi
hyder i lawer o bobol ifanc sydd efallai
ddim yn cael y cyfle’.
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Y bechgyn yn
mwynhau y
bwrdd snwcer
tua 2000,
Paul a Jason
yn cael gwobr
pŵl yn hwyr
yn yr 1990au a
bechgyn tenis
bwrdd 1990
cynnar.

Y PARCH WENA DIAN PARRY
yn ôl bellach ar daith mewn hwyaden o
Gaernarfon gan anelu am Awstralia. Naci,
nid y math o hwyaden a geir ar iard fferm
ond D.U.K.W - anferth o gerbyd a allai
nofio ar wyneb y dŵr. Yn anffodus, ni
pharhaodd y fordaith yn hir iawn
oherwydd erbyn cyrraedd Dinas Dinlle fe
suddodd yr hwyaden ac yno y mae hi o hyd
wedi ei chladdu yn y llaid hyd heddiw.
Er ei bod wedi ymddeol bellach ers tua
deg mlynedd mae yn parhau i
weinidogaethu hyd a lled Cymru o dro i
dro. Bu taw ar ei pregethu am ysbaid ond
nid oes modd ei thawelu. ‘Deuthum i
deimlo’n euog’, meddai, ‘o fod yn segur tra
bod gymaint o bulpudau gwag yng
Nghymru. A minnau yn cadw fy nghariad
at fy Arglwydd Iesu i mi fy hun’.
Yn y blynyddoedd diwethaf, mae hi wedi

datblygu diddordeb mawr mewn gwaith
animeiddio ac wrthi yn ceisio rhoi un neu
ddau o’i phregethau ar fidio gydag
animeiddio yn gwneud y gwaith yn fwy
diddorol i’w gwylio. Clywsom fod ganddi
ddiddordeb mewn gwneud un neu ddau o
brosiectau ar Gaernarfon. Mae’r ddau
brosiect ar y gweill yn y siop cyfrifiaduron
y mae hi’n berchennog arni ym Maesteg.
Mae un ffilm yn sôn am foddi’r dref a’r
llall yn rhoi ychydig o hanes Byddin yr
Iachawdwriaeth.
Ond a ydi’r Parch Wena Dian Parry yn
bwriadu dod nôl i Gaernarfon i fyw?
‘Ydw, Caernarfon ydi fy nhref i,’ meddai,
‘ond fedrai ddim gweld rheswm digonol i
ddod yn ôl. Y gwir ydi rwyf yn dyheu am
fod yng Nghaernarfon ond beth fedrwn i
wneud yno? Amser a ddengys!’

Parchedig Wena Dian Parry yn derbyn ei
gradd ym Mhrifysgol Abertawe
Yn ddiweddar mae un o gyn drigolion tref
Caernarfon wedi cyflawni tipyn o gamp.
A hithau bron yn ddeg a thrigain oed ac
yn byw bellach ym Mhort Talbot mae y
Parchedig Wena D. Parry wedi ennill
Gradd mewn Dyniaethau ym Mhrifysgol
Abertawe. Llynedd yn yr un Coleg fe
dderbyniodd hi dystysgrif yn y maes
Cwnsela.
Yn ystod y
flwyddyn
academaidd hon mae hi’n gweithio tuag at
radd trwy wneud blwyddyn anrhydedd, ac
efallai wedyn y daw’r cyfle i wneud ‘D Ph’
drwy ysgrifennu dylanwad Cymru ar
Fyddin yr Iachawdwriaeth yn ogystal â’i
dylanwad hi ar Gymru.
Dyma’r un a gychwynnodd flynyddoedd

Byddin yr Iachawdwriaeth yng Nghaernarfon yn 1930

D.U.K.W
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HAFAN IECHYD
AR AGOR

NADOLIG SYR HUGH

Mae’n siŵr bod pawb yn gwybod erbyn
hyn bod dwy feddygfa’r dre – Meddygfa
Bron Seiont a Meddygfa Stryd y
Farchnad wedi symud i Ddoc Fictoria.
Ond sut le sydd yno a sut mae cyrraedd
y lle? Dyma’r ffeithiau
Lle’n union mae Hafan Iechyd?
Mae’r drws ar yr ochr sy’n wynebu siop
Celtica ac mae lifft a grisiau i fyny i’r llawr
cyntaf lle mae’r dderbynfa. Os oes angen
help ar rywun, mae ffôn yn y cyntedd ar y
llawr gwaelod ichi gysylltu â’r dderbynfa.
Ydy’r ddwy feddygfa wedi uno?
Nac ydyn. Mae’r ddwy feddygfa’n
rhannu’r dderbynfa a’r ystafelloedd aros
ond, bydd y ddau bractis yn dal i weithio
ar wahân.
Be sy’n newydd?
System awtomatig i gleifion gofrestru yn
yr ardal aros (un i bob practis) a system i
alw’r cleifion at y doctor neu’r nyrs. Mae
digon o le i hyfforddi staff a lle i
ymgynghorwyr
sy’n
ymweld
â’r
meddygfeydd ac mae llawer mwy o le yn
yr ystafelloedd aros hefyd.
Bydd
gwasanaethau iechyd eraill hefyd i gyd yn
gweithio yno – pawb dan yr un to – y
nyrsys bro, bydwragedd ac ymwelwyr
iechyd, gwasanaethau ciropodi, therapi
lleferydd ac iaith, cynllunio teulu, y tîm
datblygu plant,
Beth yw’r rhif ffôn?
Un rhif ffôn sydd ar gyfer pob gwasanaeth
01286 684100
Be am barcio?
Mae chwech lle parcio i gleifion anabl ar
gael ac mae lle i barcio yn y maes parcio
gyferbyn ac yn y maes parcio dan
Morrison’s. Mae’n bosib gollwng pobl y
tu allan i’r Harbwr.
Oes ’na fws?
Mae bws i’r hafan bob hanner awr, sef
gwasanaeth 92 Seren Arian. Mae’n mynd
rhwng 8.15am a 6.15pm, o safle A,
gyferbyn ag Argos.

Mae hi wedi bod yn gyfnod reit brysur i’r
hen Syr Hugh Owen ar Y Maes. Symud
safle. Pobl yn gweithio yn ddi-baid o’i
gwmpas ac wedyn.... Dolig.
“Mae hi wedi bod fatha ffair ’ma. A deud y
gwir ma’i di bod YN ffair do ? Dwi’n ama
mai dyna pam oeddan nhw isho’n symud i
yn nes at y Castle...i wneud lle i Jan van
kon Rwbath a’i ferigorownds.
Er, dim merigorwonds ydyn nhw rwan
naci. Welsoch chi nhw? Y petha anferthol
na i symud stumoga.
Mi fu’s i’n hongian ac yn siglo wrth
symud fy mhymtheg llath ond nefi, ddim
byd tebyg i’r rheina. Er fuo dim rhaid i mi
dynnu’n sgidia chwaith fel dewrion dwl y
reids. Dwi’n synnu na chafodd neb
hypothermia na llosg eira wir ar yr hen
fraich fawr ’na.
Ond dyna fo, tydi’r petha’ ifanc ma ddim
yn teimlo’r oerfal dyddia yma nac’dyn ?
Dros Dolig sa chi’n gweld cyn lleied o’dd
gin rai ohonyn nhw amdanyn.
Ma hi wedi callio mymryn ar y Maes ma
erbyn hyn a finna’n dechra setlo.....yn nes
at y pyb a Spar a dwi’n gallu cadw cil

llygad dde ar gloc y post rwan. Dwi’n gallu
cadw llygad arno fo – LG – efo’r llall rwan
‘fyd. Tipical, de, chafodd O mo’i symud
yn yr ail-wampio mawr. Ond dyna fo petha
digon disymud ydy prif weinidogion.
Yr unig gŵyn sy gen i ydy bod na hen
wylan fowr, foliog wen wedi cymryd ata i
yn o arw.
LG oedd yn arfer denu’r derods ond rwan
mi fydd yn rhaid i minna olchi ngwallt yn
amlach cyn i bobl ddechra ngalw fi’n Syr
Hugh Wylan.
Ma nhw’n deud i mi bod na chydig o
newid di bod rownd gornol tua’r castall
‘fyd. Methu ‘gweld o fama ond sôn am
bont i fynd mewn neu rwbath. Hwyluso
petha i’r golff bygis ma siwr pan fyddan
nhw’n agor pitch and putt tu mewn. Lifft i
fyny Tŵr Eryr ydy ffês 3 mae’n debyg.
Napan neu ddwy rwan ar ôl y Dolig dwl
na. Ma cysgu ar y Maes ma reit hawdd
‘chi....mond cyfri tacsis yn lle defaid sy
isho !
Blwyddyn newydd dda i chi gyd.”
Huw Wan

Modurdy

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

ADNODDAU TELEDU
Ffôn: (01286) 684 300
Ffacs: 684 379
E-bost: ymholiadau@barcud-derwen.co.uk
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01286 675557
Ffôn symudol: 07768900447
Ffôn:

Gwasanaeth Cyfeillgar
o’r Safon Orau Bob Amser

Gobaith
am
Olwg
Joshua
O Sul i Sul
Golchi Ceir

EBENESER
Oedfa am 10 y bore . Yr Ysgol Sul yn
cydredeg â'r Oedfa
Ionawr 18: Mr Merfyn Jones, Caernarfon
Ionawr 25: Y Parch Gwynfor Williams
Gweinyddir y Cymun Sanctaidd
Chwefror 1: Mr John Hugh Hughes,
Llanberis
Chwefror 8: Mr Dafydd Roberts, Trefor
Chwefror 15: Y Parch Angharad Roberts,
Trefor
SALEM
Ionawr 18 10 a.m. Parch. Geraint Hughes,
Bethesda 4 p.m. Y Gweinidog Y Parch.
J.Ronald Williams.
Ionawr 25 10 a.m a 4 p.m. Y Gweinidog
Chwefror 1af 10 a.m. a 4 p.m. Y Gweinidog
Chwefror 8 fed 10 a.m. Parch. John
Pritchard Llanberis 4 p.m. Y Gweinidog.
PLWYF LLANBEBLIG
Ionawr 18: Yr Ail Sul Wedi’r Ystwyll
10.00: Y Cymun Bendigaid (Santes Fair)
6.00: Hwyrol Weddi (Llanbeblig)
Ionawr 25: Tröedigaeth Paul, Apostol
10.00: Boreol Weddi (Llanbeblig)
6.00: Hwyrol Weddi (Santes Fair)
Chwefror 1: Y Pedwerydd Sul Wedi’r
Ystwyll
10.00: Y Cymun Bendigaid (Llanbeblig)
6.00: Hwyrol Weddi (Santes Fair)
Chwefror 8: Septwagesima
10.00: Boreol Weddi (Santes Fair)
6.00: Hwyrol Weddi (Llanbeblig)
Bore dydd Mercher:
10.00: Cymun Dwyieithog (Santes Fair)
Bore dydd Gwener:
8.30: Cymun Bendigaid (Llanbeblig)
Ion 18
Ion 25
Chwe 1
Chwe 8
Chwe 15
Chwe 22

SEILO
Parch Gwenda Richards
Parch H. O. Jones
Parch Gwenda Richards
Parch Gerallt Ll. Evans
Parch Gwenda Richards
Parch Dafydd Hughes

Penderfynodd ffrindiau Joanna i olchi ceir
trigolion Caernarfon.
Cynhalwyd y
digwyddiad yn Moduron Menai, Ffordd y
Gogledd.
Diolch i Dylan am gael
defnyddio’r garej a diolch i Travis Perkins
Tool Hire am gael defnyddio’r offer am
ddim. Oherwydd llwyddiant y digwyddiad
mae’n bosib y bydd y criw yn golchi ceir
unwaith eto yn y flwyddyn newydd!
Casglwyd £365 at Apel Gobaith am Olwg
Joshua.

CANU CAROLAU
Aeth Côr Dre i ganu carolau yn Siop
Pringles, Llanfairpwll ac yn yr Harbwr,
Doc Caernarfon cyn y Nadolig. Codwyd
£235. Diolch i bawb am eu cefnogaeth.

Ocsiwn Addewidion
Gwesty’r Celt, Ionawr 29, 7 o’r gloch
Rhai o’r addewidion hyd yma:
Gwyliau gan Seren Arian
Pêl Droed wedi ei harwyddo
gan Man U.
Crys T a wisgodd Jason Grimshaw
yn Coronation Street.
Dodrefn o ‘Dodrefn Perkins’
Taith awyren fechan o amgylch
Sir Fôn.
Dewch i gefnogi’r achos.

Parry Davies Clwyd-Jones & Lloyd
Siambrau'r Castell
2A Y Bont Bridd
Caernarfon
(01286) 673381

Cyfreithwyr

25 Stryd yr Eglwys
Llangefni
Ynys Môn
(01248) 723106

Ar gyfer eich holl anghenion cyfreithiol • Gwasanaeth dwyieithog personol a chyfeillgar
15 Stryd Salem
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9BP
(01407) 831777

TEULUOEDD
TALENTOG

Trem y Don
Benllech
Ynys Môn
LL74 8TF
(01248) 852782

Y Gilfach
Stryd Penlan
Pwllhwli
LL53 5DE
(01758) 703000

Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol • Gwasanaeth Amddiffyn Troseddol

Bethan a Raymond Morris-Jones ar lwyfan
Theatr Seilo addurnwyd gan Sioned Clwyd
Jones yn noson Nadoligaidd Teuluoedd
Talentog.
Y teuluoedd gymerodd ran oedd
1. John Richards gyda Mona Meirion,
Rona a’i mab Rhun, Helen a’i meibion
Huw a Tomos.
2.Gerallt a Marian Wyn Jones a’u mab
Gareth Pennant.
3.Parchedig Trefor Jones gyda Geraint,
Sioned ac Euros Clwyd.
4.Dafydd a Margaret Morris Jones gyda
Raymond a Bethan.
5.Dr. Gwyn Lewis gydag Alwena, Rhydian
a Heledd.
Y llywydd oedd Elwyn Robinson ac yn
cyplysu popeth roedd Gweno Parry ac
Edwina Morgan.

PAPUR DRE
DRWY’R POST
Os hoffech chi dderbyn Papur Dre
drwy’r twll llythyrau bob mis,
cysylltwch ag Alun Roberts – manylion
ar dudalen 2.
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‘rom-com’,” meddai. “Wnes i ddechrau
dod yma achos dyma lle oeddwn i’n
teimlo’n gyfforddus – ac oedd Mel yma
hefyd. Fyswn i ddim isio rhedeg unrhyw
byb arall yn dre.”

FFILBI
… yn gwylio
a gwrando!

CYNGOR GWYNEDD
YN MYND LAWR Y PAN
Ychydig o flynyddoedd yn ôl daeth yr ais
rinc heb ais i Dre dros y Dolig, er mwyn
denu pobl i Dre i siopio yma. Mae’r syniad
wedi datblygu, ac mae rhaid rhoi clod i
bawb oedd tu ôl i’r ffair ddaeth i’r Maes
dros yr Wyl. Da iawn chi. Yr unig
gwestiwn sgin i ydy : oedd gan y
Swpersyrjeri yn y Doc rywfaint o inpwt yn
y dewis o’r ddwy reid fwyaf…i arbed arian.
Tu allan i’r Honour roedd na beiriant oedd
yn troi rhywun bob sut ac yn gwneud yn
siwr fod pob dim oedd yn sownd yn eich
clustiau chi yn gwbl rhydd ! Y Wacsijector
oedd hwn, safiodd waith i ryw nyrs yn
rhywle yn bendant ! Ond roedd y llall,
oedd yn swingio chi rownd a rownd i’r
gofod bron, yn delio â phroblam hollol
wahanol ac mi fydd pob nyrs yn gobeithio
y bydd y Constipeshonbystyr yn ôl
flwyddyn nesaf!
Maer Swpersyrjeri yn lle diddorol. Ond
cofiwch, sa well i chi fynd â paced o reis efo
chi, a gadael eich hoel, neu ffeindiwch chi
byth mo’ch ffordd allan! Wedyn mae na
sgrîns, fel maes awyr neu sdeshion trêns i
ddeud tro pwy ydy hi nesa. Tydi Cofis
ddim yn cymryd at yr hei-tec yma’n sydyn.
Roedd doctor yn gweiddi ‘Mrs Jones’ i lawr
corridor hir fel roeddwn i yn mynd heibio.
Tîdding problams. Sori, syrjeri rong.
Wel, mae Gwynedd unwaith eto yn
dangos diffyg comon sens. Maen nhw rwan
am gau toiledau cyhoeddus yn nifer o
bentrefi’r Sir, a throi rhai eraill yn dai bach
haf ! Arbed arian ydy’r mantra gan ein
cynghorwyr anrhydeddus. Mae ambell i
fog trefol i gau hefyd gan gynnwys
Llanbeblig yn Dre. Y toiledau yn y
fynwent newydd ydy’r rhain, toiledau sy’n
cael eu defnyddio’n gyson gan Gofis o bob
oed adeg profedigaeth. Ble mae’r sens yn
hyn? Mae’r fynwent yn lle oer iawn yn y
Gaeaf (a thu mewn i Eglwys Llanbeblig yn
oerach byth yn ôl rhai !) a lot o bobl mewn
oed, rhynllyd, fel arfer mewn angladd.
Weithiau ‘dan ni’n claddu lyshiwrs o fri a
hynny ar ôl dechrau’r wêc yn y pyb yn y
bore, ymhell cyn y cnebrwng. O gofio
effaith yr oerfel [a lysh] ar ein bladyrs ni
oll, ydy cau’r toiledau yma, i safio ychydig
gannoedd, yn syniad da? Go brin. Mae’r
peth yn boncyrs a deud y gwir. I fod yn
onast mae’r syniad o gau toiledau yn y wlad
(ond eu hagor yn yr haf) yn dangos nad ydy
Cyngor Gwynedd yn poeni dim am y bobol
leol, jyst am y fisitors.
Ond meddyliwch y sylw fasa cynghorydd
anrhydeddus yn ei gael tasa fo’n cael ei
restio gan y glas ar ôl methu ffeindio toiled,
ac wedi gorfod cymryd emyrjynsi acsion ar
ochr lôn!
Ffoniwch eich cynghorwyr
i gwyno.
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Tafarn Y MIS
Y golofn sy’n ymweld â thafarnau’r dre fesul un
(mae’n waith caled, ond mae’n rhaid i rywun ei
neud o). Mis yma:

YR ANGLESEY

Mae’n siŵr mai un o dafarnau prysura’r dre
y dyddiau hyn ydi’r Anglesey, efo noson
darts nos Lun, darts merched nos Fawrth,
pŵl nos Fercher, cwis hynod o boblogaidd
nos Iau, a band byw bob nos Wener yn ddiffael. Mae’n cael ei redeg ers blwyddyn
bellach gan Melanie Jones, hogan o Maes
Barcer, a Mathew Morris, sy’n dod yn
wreiddiol o Fetws yn Rhos, gyda help
genod Melanie, Keely (19 oed) a Zara (8).
Pan ddaeth Math i Gaernarfon i fyw chwe
mlynedd yn ôl fuodd o ddim yn hir cyn
darganfod yr Anglesey – tafarn efo ‘crac’
da, criw da o gwsmeriaid lleol a’r lleoliad
gorau yn Dre. A fuodd o ddim yn hir
wedyn cyn syrthio mewn cariad efo’r
hogan ddel tu ôl i’r bar. “Mae’r hanes fel

Mae Mel a Math yn trio creu ‘buzz’ ac
awyrgylch da yma – mae’r staff yn
gyfeillgar a does na ddim bownsars ar y
drws. Cinio dydd Sul Mel ydi’r gorau yn
Sir Gaernarfon, yn ôl Math, ac mewn mis
neu ddau maen nhw’n bwriadu cael cogydd
newydd i newid y fwydlen a chanolbwyntio
ar fwyd cartref a chynnyrch lleol. “Wrth
deithio o gwmpas ma rhywun yn gweld be
sy’n gwneud tafarn dda,” medd Math, “a
dan ni’n trio creu hynny yn fama rŵan.” Ac
mae’r locals yn gwerthfawrogi’r awyrgylch
braf a’r cwrw Marstons gwych.
Mae’r miwsig byw bob nos Wener yn
cynnig amrywiaeth o wahanol fandiau i
apelio at bawb. Sgŵp fawr yr haf dwytha
oedd cael y gantores o Memphis, Amy
LaVere, i berfformio yn y bar bach ar y
Fenai, ar ganol taith oedd yn mynd â hi i’r
Albert Hall ymysg llefydd eraill! Os mai
cerddoriaeth ydi’ch pethau chi beth am alw
i mewn ryw nos Wener – does wybod pwy
fydd wrthi.
Dyddiadau mis yma: Ionawr 16 – Mr
Huw; 23 – Sibrydion; 30 – Moniars.

Gwyndaf Williams a’i Fab
15 Penllyn, Caernarfon

(01286) 675433
Trwsio esgidiau, Torri goriadau
Gosod straps a batris oriawr
Engrafiadau a chwpanau ar
gyfer pob achlysur

Lloriau
Carpedi
a Rygs
Amtico,
Karndean
Lloriau Pren

• Gwasanaeth
Dyfynbris a
Chynllunio am ddim
• Pob gwaith wedi ei
wneud gan ein tîm o
weithwyr
proffesiynol
Ystafelloedd
Arddangos
Cibyn
Caernarfon

(01286) 677757

AM FUNUD
Yn 1879, yn Jacksonville, Florida, roedd
yna bregethwr ifanc, 20 oed, yn croesi
afon mewn canŵ a hithau’n lli mawr. Fe
aeth ei ganŵ’n ddarnau hefo’r llanw ond
mi fu’n ddigon ffodus i fedru cydio
mewn brigyn a chodi’i hun o’r dŵr.
O hynny ymlaen, byddai’n dechrau pob
pregeth â’r geiriau: ‘Dw i am sôn fel yr
achubwyd fi yn Jacksonville, yn ystod
llifogydd mawr 1897.’ Gan iddo fyw i fod
yn ddeg a phedwar ugain, a dal i
ddechrau pob pregeth â’r un sbin, roedd
o wedi diflasu dwy genhedlaeth o
wrandawyr. Yn ôl y chwedl, wedi iddo
farw a mynd i’r nefoedd fe roddwyd iddo
un dymuniad. Ei ddymuniad, yn
naturiol ddigon, oedd cael pregethu i’r
llu nefol. Medda fo wrth Pedr, ‘Mi
hoffwn i sôn wrthyn nhw fel yr
achubwyd fi yn Jacksonville, Florida, yn
ystod llifogydd mawr 1897.’ ‘Dy ddewis
di fydd hynny,’ meddai Pedr, ‘ond ga’ i
dy rybuddio di y bydd Noa yn y
gynulleidfa ac mae o’n cofio’r dilyw.’
Mor hawdd ydi mynd i gredu bod ein
profiadau ni’n rhagori ar brofiadau pawb
arall. Mor hawdd ydi mynd i gredu bod
ein problemau ni’n rhai anoddach na
phroblemau pobl eraill. Mor hawdd ydi
mynd i gredu bod ein gofidiau ni’n rhai
dwysach na gofidiau neb arall. Pan o’n
i’n Weinidog - o fath - yn y dre yma, ac
yn ymwneud o dro i dro â phobl a oedd
yn wynebu profiadau dirdynnol o
anodd, y frawddeg a glywais i yn amlach
na’r odid un oedd: ‘Cofiwch ma’ hi’n
waeth ar hwn a hwn nag ydi arna i’ neu
‘Mae hi’n llawar gwaeth yn y lle a’r lle
nag ydi hi yma’. A hanner yr amser
doedd hi ddim. Mae yna wahaniaeth,
does, rhwng lli a dilyw. Ond ambell dro,
ar dywydd drwg, mae hi’n anodd iawn
gweld y gwahaniaeth hwnnw.
Harri Parri

BWYD
a BALLU
Mae'n rhyfedd fel caiff dyn ei siomi mewn
rhai lleoedd, a'i siomi o'r ochr orau efo rhai
eraill. Bûm yn edrych ymlaen at weld
Casablanca a'r rhamant sydd yn yr enw a'i
gysylltiadau, ond siom fu'r lle tua tair
mlynedd yn ôl. 'Rwyf wedi bod yn y Taj
Mahal ddwy waith, a siom fu’r ddau dro
mae gennyf ofn. Ond edrychais ymlaen
hyd yn oed fwy am gael bod yn Samarkand,
a phan welais ran o'r dref o fws meddyliwn
mai siom fyddai hi eto. Ond na. O'r eiliad y
sefais ar y sgwâr tywod, cymesur a'i
adeiladau teilsiog o las a gwyn, gwyddwn
fod yma fath ar nefoedd. Mae lot o swyn yn
yr enw'n unig, ac erbyn i mi gyrraedd bedd
Timwr yn adeilad y Gur Emir, fe'm
dallwyd yn siŵr gyda'r holl ramant a
syndod. Sefais wrth faen jad (jade yn
Saesneg), arenfaen, gwyrdd a thywyll. Mae
y gwyrdd mor dywyll, credech mai du yw.
Yn ddiweddarach gwelais arddangosfa'r
"Turks" yn Llundain, a gwelais
enghreifftiau o'r un maen yno, sef dwy
gwpan o Samarkand o'r bymthegfed ganrif.
Yn y bedwaredd ganrif ar ddeg, a'r
bymthegfed ganrif yr oedd Timwr yn fyw,
gan goncro pawb a phopeth o'i flaen.
Diawl o ddyn oedd o yn ôl pob sôn, ond
onid dyna oedd pob arweinydd
cenedlaethol a hyd yn oed llwythol, yr adeg
honno? Ond am ryw reswm mae gen i ryw
hen gongol bach wan yn fy nghalon iddo,
a'r un modd a Llywelyn ein Llyw Olaf yn
hytrach na gweddill ein tywysogion. Y lle
tyner hwnnw sydd i rai dynion digon
creulon eu ffyrdd!! Yr oedd Timwr yn
greulon a dig, ond eto, tynnodd ato
grefftwyr i godi tai a mosgiau

bythgofiadwy, i wnïo brodweithiau y tu
hwnt o gain, a phob math o gerfluniau a
lluniau, ynghyd a gwaith academaidd, yn
enwedig gwyddoniaeth a seryddiaeth. A
diwinyddol wrth gwrs. Otano ef y
blodeuodd Samarkand. Ar ei ôl, daeth yr
Uzbeciaid yno, a chychwynnodd Babu, un
o ddisgynyddion Timwr tua'r India gan
sefydlu
ymherodraeth
anferth
y
Moghuliaid. Mae gan yr holl fyd ddyled
iddynt. Un o wyrion Timwr adeiladodd un
o'r madrassau mawr yn y sgwâr tywod yn
Samarkand, a dywed traddodiad fod
Tomwr yn aml yn darlithio i gannoedd o
ysgolheigion ar seryddiaeth.
Timwr adeiladodd Fosg y Bibi Khanoum
ar ôl iddo goncro Delhi. Bûm unwaith
mewn mosg arall yn y dref honno lle
gweddïodd cyn ei gyrch ar Ddelhi. Ers
hynny bu llun ohono yn fy meddwl, yn
methu sythu un goes i benlinio o flaen ei
Dduw, ac efallai yn cael trwydded i beidio
gan ei fod yn ŵr mor bwysig ac yn plygu ei
ben yn osgeiddig gan ddangos y credai fod
arweinydd mwy nag ef ei hun, ac yn iselhau
ei hun, a'i fraich ddiffrwyth, ei goes fer a'i
gamweddau dychrynllyd. Ond ar ei fedd yn
y Gur Emir (yn Gymraeg - Bedd y Brenin)
mae'r beddargraff gorau i mi ei weld erioed,
sef, "Yma y gorwedd Rheolwr y Byd". Dyna
beth yw epitaff i ŵr rhyfeddol o amlochrog,
a chreithiog o'i grud. Creodd un o
ddinasoedd harddaf y byd, er ei holl
greulonderau, ond dyna fo, oes fel’na oedd
hi. A'r oll efo un fraich oedd yn gweithio,
ac un goes rhy fyr.
Yn y Gur Emir hefyd, mae arysgrif
Kuffig sydd ddeng troedfedd o uchder,
sy'n dweud, "Y mae Duw yn anfeidrol".
Digon syml fel arall o'i gymharu a'r
mwyafrif o adeiladau'r ddinas yw'r adeilad
ond dim ond cragen megis yw i'r jad
gwyrdd o China, a'r esgyrn bregus sydd
tano.
Gwenllian.
(Ni allaf son am fwyd heb
deimlo'n sal.)

Diwedd Cyfnod
Bnawn Gwener cynta’r flwyddyn, daeth
Linda Plemming i’r gwaith awr yn gynnar
er mwyn ffarwelio ag un o’i chydweithwyr
yn Woolworths. Dyna pryd oedd shifft olaf
Keith Morris wedi bron i wyth mlynedd ar
hugain o wasanaethu yn y siop. Mae Linda
wedi bod yn gweithio yno ers deng
mlynedd hefyd. Roedd y ddau wrth eu
bodd yn gweithio yn Stryd Llyn ac yn
drist o weld diwedd cyfnod i’r siop, i’r staff
ac i’r dre.
Keith a Linda yn nrws y siop.
Jason Parry
16 Stryd Bangor
Caernarfon
Ffôn:

(01286) 672366

Symudol:

07900594279

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.

Yr Alexandra
Tafarn gartrefol a chlyd
Cwrw da, gwasanaeth cyfeillgar
Ffôn: (01286) 672871
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POBOL DRE
HEN LUNIAU
Yn dilyn hanes Victor a Mary Doughty y
mis diwethaf- dyma ychydig o hen luniau a
ddaeth I law. Ydach chi’n adnabod rhywun
neu oes gennych chi fwy o atgofion am
siopau’r farchnad?

i stryd Llyn. Meddai Mrs Annie Glyn
Roberts, Maesincla, “Dwi’n cofio “doctor”
Tomavo a’i ferch Marie; byddai’n gwneud
eli at gyrn ar y traed. Roedd dwy stondin
gîg R.M.Jones yn werth eu gweld ac mi

fyddwn i fel Mary Doughty wrth fy modd
yn cael gwerth 2 geiniog o “dates” gâi eu
sleisio oddi ar flocyn mawr gan Mrs
Benest.”

1. CÔR MEIBION y llong “CAPETOWN
CASTLE” 1942.
Roedd 5,000 o ddynion ar y llong
gymerodd chwech wythnos i gyrraedd
Bombay. Yn y côr gyda Victor Doughty
roedd Gwilym Owen, Llanberis ac Ula
Larsen.
2.TÎM PÊL DROED “CAERNARFON
THURSDAYS” 1938
Rhes uchaf- Griff, Dick Williams, Trefor
Jones, ? . Canol- Victor Doughty, Jack
Roberts, Elwyn Hughes,(cefnder Hugh
Howel) Blaen- Alfie Gould, ?, Albert
Victor Jones, Jim Parry (brawd Dick
Trefor, Canada),
Thomas Glyn Hughes (gŵr cyntaf Mary
Doughty). Roedd y tîm yn ymarfer ar
bnawn Iau gan fod y siopau’n cau am un o’r
gloch.
3. DOSBARTH BABANOD YSGOL
TWTIL 1926-27
Rhes gefn: 2il o’r chwith- Ned Jones athro,
ar ben y rhes- Robin Jones athro
Rhes 3: Jennie Mitchel (Parry) Ffordd y
Gogledd- 3ydd o’r dde
Rhes 2: Nêst- chwaer Meurig Williams,
Mary Tindall (Doughty) a Dilys Williams
chwaer Dafydd (Lyons) ar y dde.
Rhes 1: Douglas Lloyd - 3ydd o’r dde,
Eric Gould Stryd Faenol ar y pen.
SIOPAU’R FARCHNAD
Daeth hanes y stondinau gan Mary
Doughty ag atgofion yn ôl i lawer. Cawsom
sgwrs gyda Pat Lloyd, Ffordd Bethel
gadarnhaodd mai ei thad yng nghyfraith
oedd R. H. Lloyd arfarai drwsio a gwerthu
watches yn “Llofft Rhôl”, ( llofft yr Hall)
fel y gelwid y Farchnad. Mae ei diweddar
briod Douglas yn y llun o Ysgol Twtil.
Cofia Mrs Lloyd siop bysgod ardderchog,
“Needhams” yn y farchnad cyn iddi symud

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

*** Yma yn fuan / Coming soon ***
07.01.09 Burn after Reading [15]
09.01.09 KINO-ANKST (Film & Musik)
11.01.09 City of Ember [PG]
14.01.09 Arwyddo ar Gân
14.01.09 Hunger [15]
15.01.09 TONIC Gwerin
15.01.09 Cracio Cynghanedd 2
21.01.09 Easy Virtue [12A]
22.01.09 Rhyfeddodau byd Natur Cymru gan Iolo Williams
* Bydd ffilmiau yn dechrau yn brydlon ar yr amser a nodir (dim hysbysebion)
Awgrymir eich bod yn bwcio tocynnau o flaen llaw gan y bydd y prisiau yn codi rhywfaint ar y diwrnod.

T: 01286 685 222 www.galericaernarfon.com
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’SGOTA

POSAU
LLE YN Y DRE?

CYFARFOD BLYNYDDOL
Cynhaliwyd
Cyfarfod
Blynyddol
Cymdeithas Bysgota Seiont, Gwyrfai a
Llyfni ddiwedd y flwyddyn.
Yn ôl y Cadeirydd, Dr Robin Parry roedd
2008 wedi bod yn flwyddyn reit llewyrchus
ac nad oedd cyflwr ariannol y Gymdeithas,
yn yr hinsawdd ariannol bresennol, yn rhy
ddrwg o gwbl. Cytunodd y Pwyllgor i gadw
tâl aelodaeth yr un fath â’r llynedd ond y
bydd cost cychod yn gostwng i £50 y
flwyddyn ar y llynnoedd i gyd. Bargen !
Bu cryn drafod hefyd am sefydlu
Ymddiriedolaeth, rhywbeth sydd ar
gynnydd ar hyd a lled y wlad. Mae’n
ddieithr a bygythiol medd rhai ond yn
fanteisiol o safbwynt denu grantiau ac ati
medd eraill. Pwysleisiwyd na fyddai
sefydlu Ymddiriedolaeth yn amharu dim
ar yr hawlia nac ar y pysgota ond y
byddai’n fanteisiol yn y dyfodol i ddenu
arian cynnal a chadw ar ddyfroedd y
Gymdeithas. Y duedd bellach, meddid,
ydy ffafrio Ymddiriedolaethau yn hytrach
na chlybiau a chymdeithasau unigol.
Penderfynwyd gwneud mwy o ymchwil i’r
mater. Siom fwyaf y cyfarfod oedd bod cyn
lleied o’r aelodau yn bresennol.
Fe etholwyd aelod newydd ar bwyllgor y
Gymdeithas i gynrychioli Caernarfon, sef
Gareth Jones.

Allwch chi ddweud lle mae’r llefydd hyn
yn Dre? (Atebion ar dudalen 18)

Cwrs Rhaffau
Bu criw o'r chweched, Ysgol Syr Hugh
Owen, yng Nghanolfan Conwy Plas
Newydd, Ynys Môn yn mentro ar gwrs
'rhaffau'. Roedd y myfyrwyr yn gorfod
cymryd cyfrifoldeb dros lunio asesiadau
risg ac fe gawson nhw gryn flas o wahanol
swyddi o fewn y diwydiant
gweithgareddau awyr agored, lle mae na
brinder gwirioneddol o siaradwyr
Cymraeg.

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

Yr aelod fachodd yr eog trymaf oedd Dave
Spencer.

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
Clifford Thomas gafodd Dlws Tommy Lovell
am wneud cymaint o waith dros yr aelodau yn
2008.
Blwyddyn newydd dda a hwyl ar y bachu
yn 2009. Glas y Dorlan

Trwsio rhesymol
Stryd y Plas, Caernarfon
(01286) 671030

TOWN CABS
Perchennog:
Brian O’Shaughnessy

TACSI
CSI
TACSI
TACSI

Siwrneiau Lleol
Meysydd Awyr
Dydd a Nos
Car 7 person

01286 676091
07831 268995
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CROESAIR

CLIWIAU HAWS
Ar Draws
1. ac 13. Eleni (3,3),(1,3)
4. Cymeriad o lyfr Esther oedd am ladd
Mordecai (5)
6. Nid hwn yw popeth melyn (3)
7. Roedd un o’r rhain yng Nghydweli (3,5)
8. Yn hytrach na. (4)
11. Y pethau sy’n ein dychryn (5)
13. Gweler un ar draws. (1,3)
15. Drws tân (7)
16. Balch a haerllug (7)
17. Wedi (2,2)
19. Gweithred ymosodol (5)
21. Un o’r rheng flaen (4)
24. Crio difrifol (4,4)
25. Chwedeg munud (3)
26. Tarth (5)
27. Lle i aderyn ddodwy wyau (3,3)
I Lawr
1. Sioe lwyfan (5)
2. Gwesty ym Modelwyddan (6,4)

9-11 Pen Deitsh, Caernarfon Gwynedd LL55 2AU
Ffôn: (01286) 672602 • Ffacs: (01286) 676728

www.gray-thomas.co.uk post@gray-thomas.co.uk
Oriel ac Anrhegion. Agored 7 diwrnod yr
wythnos. Tocynnau anrheg ar gael o £1 i fyny
Cynigion arbennig ar lawer o nwyddau
Arddangosfa'r mis yn yr oriel: gwaith
Gerald V. Gadd, arlunydd o Groesowallt.
Gwaith artistiaid lleol • Crefftau o Gymru
Anrhegion at bob achlysur • Busnes teulu • Sefydlwyd 1924

Darllenwch
PAPUR DRE
a gwyliwch
SGORIO a
ROWND a ROWND

3. Traeth rhwng Bangor a Llanfairfechan (5)
4. Afon yn y Mynyddoedd Duon (5)
5. Sŵn y gath (6)
6. Does unman yn debyg i fama (4)
9. Sarff (5)
10. Mae hwn yn y gasgen gwrw (5)
12. Cartre’r Llyfrgell Genedlaethol (10)
13. Anffawd (5)
14. Dod nôl at eich gilydd (5)
18. Mynydd yn y Beibl (6)
19. Disgrifiad THPW o’r teithiwr (5)
20. Bwyty Indiaidd Dinas (5)
22. Dyfais neu fudiad i’r anabl (5)
23. Sosban fawr y dadeni (4)
CLIWIAU CRYPTIG
Ar Draws
1. Tria weld mai hogiau’r buarth neu’r coleg
oedd y rhain ar ôl i Elwyn bach adael
erstalwm. (6)
4. Mae gwead cymhleth i’r hylif coch. (5)
6. Stwff budur ydi gradd Pantycelyn. (3)
7. Cyn deg mae pen. 549 yn siglo’n ôl a blaen.
(8)
8. Camgymeriad ydi troi llaw ar ôl y geiniog.
(4)
11. Gadael rhywun yn unig yn y sw? Bron
iawn! (6)
13. Beth wna diotwr ym Mhantyfedwen. (4)
15, 16. Geiriau cynta’r mis yma. (7,5,2)
17. Het ar gylch sy’n newid traw gitâr. (4)
19. Undeb y Saeson sy’n Gymraeg yn syth.
(5)
21. Caewch eich cegau a dilynwch ben blaen
y trên! (4)
24. Morrisiaid Môn, efallai, neu Gowbois
Rhos Botwnnog, neu Dr Rabwit, yn
rhyfedd iawn... (3,4)
25. Atebaf yn gadarnhaol wedi colli defnyn
olaf y dŵr. (3)
26. Mae cant yn anhysbys, ond bardd yw
hwn. (5)
27. A grychodd yr un sy’n gwneud y
weithred? (6)
I Lawr
1. Yr Eryr yn y Castell, o bosib? Na, dyn y
gyfraith. (5)
2. Brân ydy enw anghyffredin cludwr afalau
i farchnad Caer. (6,1,3)
3. Dod ag wy. (5)
4. Oglau rhyfedd sy’n absennol yn y
tywyllwch. (5)
5. Afon dda sy’n troi’n fwyaf dyrys. (6)
6. Gwlad ble, rywsut, y dechreuodd
gwleidyddiaeth. (4)
9. Am liw od sydd ar wraig Fred! (5)
10. Wrth fritho gan ddyblu’r 500 mae
gwneud yn dda. (5)
12. Honno welodd y doethion sydd yn wen,
er yn wahanol. (5,5)
13. Y dyn tân yn bennaf ydyw, yn y lluosog.
(5)
14. Wele’n dringo 20 gogleddwr sy’n codi
mewn gweddi egwan. (5)
18. Mae s?n tap yn gallu troi’n gosb go gas.
(6)
19. Brenin Rheged a âi mewn dur i Engedi.
(5)
20. Wele’n dringo 14 deheuwr, neu ddeg gŵr
troëdig. (5)
22. O syllu, mae e ar y gwydr. (5)
23. Mympwy yw dy roi di a thithau ar ben
Waldo. (4)
Atebion Cliwiau Cryptig Rhagfyr
Ar Draws
1. Doethion; 5. Enaid; 8. Eunuch; 9.
Ficerdy; 10. Dillad Glan; 12. WDA; 13.
Pennal; 14. Nid Aur; 16. Bae; 17. Y rhai
dethol; 20. Llyfrgell; 21. Argol; 23. Dilol;
24. Dodrefn.
I Lawr

18

1. Dweud; 2. Ein; 3. Iechyd da; 4. Nofel; 5.
Eicon; 6. Amrywiaeth; 7. Drygair; 11.
Llandderfel; 13. Pebyll od; 15. Indiaid; 18.
Anllad; 19. Lolyn; 22. Gwe.
Enillydd: Mrs M. W. Ellis-Davies,
4 Caeau Bach, Caernarfon
Atebion Cliwiau Haws Rhagfyr
Ar draws
1. Lôn Ddewi. 5. Baban. 8. Wylem. 9.
Oerddrws. 10. Iesu Grist. 12. CIA. 13.
Sandra. 14. Boncath. 16. Nia. 17. Ceiriosen.
20. Gwlypaf. 21. Arffed. 23. Gosen. 24.
Neithiwr.
I lawr
1. Lowri. 2. Nôl. 3. Edmygwr. 4. Ifori. 5.
Borat. 6. Bardd Cocos. 7. Noswaith. 11.
Santa Clos. 13. Synagog. 15. Origami. 17.
Cwpan. 18. Irfon. 19. Noder. 22. Ffoi.
Enillydd: Catherine A. Jones, Ty Capel,
Pencaerau Rhiw
Anfonwch eich atebion, erbyn diwedd
y mis, at Trystan Iorwerth, Graigwen,
Lôn Ddewi, Caernarfon LL55 1BH.
Tocyn Llyfr yn wobr i’r enillydd.
ATEBION LLE YN Y DRE?
Llun 1 – Arwydd yr Alex
Llun 2 – cyngor sir 3
Llun 3 – pafin y doc

01286 676946

Dewch i Na-nôg ar y maes am y
dewis gorau o CDs, fideos, DVDs,
llyfrau, gemau, lluniau mewn
ffrâm, anrhegion, cardiau cyfarch,
dillad Cymreig a’r ddraig goch, a
llawer iawn mwy …

PETER HARROP
B.Sc. (Anrh) MCOptom

OPTOMETRYDD
OPTEGYDD
43, Stryd Llyn, Caernarfon

(01286) 673631

PÊLDROEDWYR
PRYSUR
Roedd wythnos olaf y tymor yn wythnos brysur iawn i
dimau pêl-droed Ysgol Syr Hugh Owen gyda thri thîm yn
cyrraedd
rowndiau
terfynol
Ysgolion
Eryri.
Llongyfarchiadau mawr i'r tîm dan 18...nhw ydy
Pencampwyr Ysgolion Eryri ar ôl trechu Ysgol Dyffryn
Conwy o dair gôl i un. Colli o ddwy gol i un yn erbyn Ysgol
John Bright oedd hanes y tîm dan 14 a chafodd gêm Bl7 yn
erbyn Ysgol y Berwyn ei chanslio er siom mawr i'r hogia.

GRWP HEDDWCH A
CHYFIAWNDER ARFON

Y Tîm dan 14

23 Ionawr : 5- 6 . YN TESCO CAERNARFON,
GWRTHDYSTIAD HEDDWCH A
CHYFIAWNDER I'R PALESTINIAD
9 MAWRTH 7 o'r gloch yn Salem, Caernarfon
Ffilm 'Contempt of Consience' Hanes saith
Heddychwr Treth.
4 Ebrill yn Salem, Caernarfon. Sesiwn Blasu : Cwrs
Di-Drais 11-1 o'r gloch
Y Tîm dan 18
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PAPUR DRE
Rhifyn 64

IONAWR 2008

Pris40c

BE’ SYDD YN Y PAPUR

Y Parchedig
tud. 11

Y Paffiwr
tud. 3

A’r Pyjamas
tud. 10

Popeth i bawb

Dim byd i neb
Mwy am Gau Woolworths ar dudalen 15
Noddwyd y rhifyn hwn gan Galeri

PAPUR DRE I BOBOL DRE

