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PAPUR DRE
Rhifyn 65

CHWEFROR 2009

Pris 40c

BE’ SYDD YN Y PAPUR

Creu Cymylau
tud. 6

Codi Capten
tud. 19

Cael Cyfrifiadur
tud. 4

DATHLU! DATHLU!

Rhai o’r criw ddaeth i ddathlu pen-blwydd y Clwb ieuenctid yn 30 Rhai o blant yr Hendre yn dathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd
Noddwyd y rhifyn hwn gan Galeri
oed (tudalen 10)
(tudalen 5)
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CERDD AM WOOLWORTHS

Llythyr
COFNODION A HANES
CARTREF BONTNEWYDD
ERS 1898

Yn dilyn hanes trist cau
Woolworths, cawsom y gerdd
yma gan Gwynfryn Jones, Llys y
Gwynt.

Yn Trysorfa’r Plant 1934 y cafodd
o hyd iddi – ac mae’n siŵr o godi
hiraeth ar sawl un o ddarllenwyr
Papur Dre.

Annwyl Olygydd,

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

Trysorydd
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

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

Ysgrifennaf ar ran Bwrdd
Ymddiriedolaeth
Cartref
Bontnewydd i hysbysu bod
cofnodion a hanes Cartref
Bontnewydd ers 1898 yn awr yn yr
archifdy yng Nghaernarfon er
mwyn sicrhau eu diogelwch a rhoi
cyfle i’r cyhoedd gael eu gweld.
Yn gywir
Jean Evans
Ysgrifennydd yr Ymddiriedolaeth

NODWCH YN EICH
DYDDIADUR
Bydd Eisteddfod Gadeiriol
Bontnewydd yn cael ei
chynnal ar nos Iau a nos
Wener y Groglith, 9fed a
10fed o Ebrill. I gael rhagor o
wybodaeth, cysylltwch â
Dilys Williams, 01286 676905
neu drwy e-bost ar:
d.williams@bangor.ac.uk

Enillwyr Clwb Cant
Papur Dre
Chwefror 2009

Y RHIFYN NESAF
Deunydd i law’r golygyddion
perthnasol
NOS LUN – CHWEFROR 23
Os gwelwch yn dda

Cydnabyddir cefnogaeth

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

Ellis Davies a’i Gwmni
CYFREITHWYR

Yn gwasanaethu
pobl Caernarfon ers
1898

2

DEWCH ATOM
I BLYGU
PAPUR DRE

1af E Løvgreen 65
2il
L Davies
72
3ydd R Tomos
15

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:

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

672999

Byddwch yn llawer
gwell allan hefo Ni!
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MAE YSGOL SYR HUGH YN YSGOL DDA!
‘Mae Ysgol Syr Hugh Owen yn ysgol dda’.
Pwy sy’n deud hynny? Yr ateb ydi
Adroddiad ar Ansawdd Addysg yn Ysgol
Syr Hugh Owen a gyhoeddwyd cyn y
Nadolig. Fe gynhaliwyd arolygiad yn yr
ysgol ym mis Hydref gan dîm annibynnol
o arolygwyr, wedi’u harwain gan Dr Neil
Trevor Jones. Comisiynwyd yr arolygiad
gan Estyn, sef corff statudol sy’n
annibynnol ar, ond a ariennir gan y
Cynulliad. Mae’r adroddiad yn mynd
ymlaen i ddeud ‘ Mae’r cwricwlwm yn ateb
gofynion y disgyblion yn dda iawn ac
mae’r ysgol yn gymuned hapus a gofalgar.
Mae safonau cyflawniad disgyblion a
safonau’r addysgu’n dda …’
Os dymunwch ddarllen yr adroddiad yn
llawn yn y Gymraeg neu Saesneg yna ewch
i’r wefan: estyn.gov.uk
Dywedodd Mr Vaughan Williams, y
Pennaeth, fod yr ysgol yn hynod o falch
bod Arolygwyr ei Mawrhydi wedi
darganfod gwir gryfderau Ysgol Syr Hugh
Owen. “Dwi’n hapus iawn bod yr
Arolygwyr yn ystyried yr ysgol yn

gyffredinol fel ysgol dda,” meddai “a’u bod
nhw o’r farn bod y gofal a’r gefnogaeth a
ddarperir i’r disgyblion yma gyda
nodweddion rhagorol”. Ychwanegodd
hefyd mai braf oedd cael cadarnhad bod y
disgyblion yn cael eu hadnabod fel rhai
cwrtais a naturiol gyfeillgar a bod safon

ymddygiad a’r agwedd at ddysgu yn
gadarnhaol. “Mae’r adroddiad,” meddai,
“yn dangos ffrwyth llafur yr holl
ddisgyblion, y staff a’r rhieni i sicrhau
rhediad esmwyth yr ysgol a chynnal yr
ethos unigryw Gymreig sydd gan Ysgol
Syr Hugh Owen.”

ANRHYDEDD I GOFI YN AWSTRALIA

Gwynfor ‘Taffy’ Pritchard (fu’n ymladd yn
Rhyfel Vietnam yn ystod ei yrfa filwrol) yn
hawlio’r penawdau yn un o bapurau newydd
Sydney

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

Ddiwedd Ionawr roedd Cofi sy’n byw yn
Sydney ers deugain mlynedd ar restr
anrhydeddau’r Frenhines yn Awstralia.
Derbyniodd Gwynfor Pritchard, gynt o
Ffordd Sgubor Goch, y ‘Medal of the
Order of Australia ‘(OAM) am ei
wasanaeth yn gwarchod lles cyn- filwyr, yn
bennaf yng Nghlwb y Veterans yn Canley
Heights, Sydney. Gadawodd Gwynfor
Gaernarfon yn bymtheg oed i ymuno â’r
Welsh Guards gan ymfudo i Awstralia fel
un o’r £10 Poms ym 1969. (Cafodd
miloedd o Brydeinwyr eu hannog i allfudo
gan Lywodraeth Awstralia yn y cyfnod
hwnnw. Rhan o’r fargen oedd pris tocyn
awyren am £10).
Ond buan iawn y daeth yr Aussies i
sylweddoli nad Poms ydy Cofis a ‘Taffy’
Pritchard fu Gwynfor yn Sydney byth ers
hynny! Pan symudodd i Sydney gynta
aeth i fyw i Pritchard Street, Mount

Pritchard. Wir yr! Enw a chyfeiriad
berodd gryn drafferth i’r plismon lleol pan
stopiodd Gwynfor un noson! Mae’n siwr
bod llawer o ddarllenwyr PAPUR DRE yn
cofio Ruth Pritchard, mam Gwynfor a
arferai edrych ar ôl y Côr yn Eglwys
Llanbeblig. Ac mae’n siwr hefyd bod ei
chwaer, Audrey Jennings, sy’n byw yn yr
Hendre yn falch iawn o’i brawd mawr a’r
OAM mae o newydd ei dderbyn.

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

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
3
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Ysgol Syr Hugh Owen
Gwersi Gwahanol

Dringo’n Uwch

Mae cwricwlwm ysgolion uwchradd wedi datblygu'n arw dros
y blynyddoedd diwethaf, a gwelir hynny'n glir wrth edrych ar
yr arlwy a gynigir i flynyddoedd 10 ac 11 yn Ysgol Syr Hugh
Owen. Yn ychwanegol at y pynciau traddodiadol i gyd erbyn
hyn gall y disgyblion ennill cymwysterau mewn meysydd mor
amryfal â Thrin Gwallt, Perfformio a Dawns, Peirianneg
Modurol, Gweithgareddau Awyr Agored, Therapi Harddwch,
Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Chyfryngau Rhyngweithiol.
Ond un cwrs sy'n parhau'n boblogaidd yw'r cwrs a ddarperir
yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Glynllifon, gyda'r disgyblion
yn ennill cymhwyster NVQ mewn Astudiaethau Tir ac
Amgylchedd. Cânt brofiadau amrywiol yma gan drin
peiriannau, trin anifeiliaid a datblygu nifer o sgiliau ymarferol
eraill. Diolch i Mr Hobley sy'n cefnogi'r disgyblion hyn yn
Ysgol Syr Hugh Owen.

Mae clwb dringo Ysgol Syr Hugh wedi bod yn brysur yn ystod
y misoedd diwethaf yng Nghanolfan Dringo’r Beacon.
Llongyfarchiadau i rai o ddisgyblion blwyddyn 8 a 9 am lwyddo
i ennill tystysgrif NICAS lefel 1. Er mwyn llwyddo bu rhaid
iddynt ddringo’n ddiogel ac angori eraill wrth iddyn nhw
ddringo. Diolch i Trystan Gwilym, swyddog 5 x 60 am gefnogi’r
fenter a’r hyfforddiant trylwyr gan Berwyn Evans (gynt o siop
Copa), prif hyfforddwr y Beacon, Oliver Cain a Tom yr
hyfforddwyr eraill. Braf oedd clywed y famiaith yn adleisio
drwy’r ganolfan gan fod yr hyfforddiant bron yn gyfan gwbl
trwy gyfrwng y Gymraeg.

Gethin, Osian, Erin, Lisa, Awen, Kirsty, Ellis, Gwion, Ifan, Tomos,
Craig (Carwyn, Adam ac Iwan yn absennol)

Arddangosfa
Bydd gwaith celf Blwyddyn 13 yn cael ei arddangos yn Oriel
Dafydd Hardy o 6 Chwefror tan ddiwedd y mis – cofiwch alw
heibio i weld gwaith artistiaid y dyfodol.

Gwobr Gwerth Ei Chael
Llongyfarchiadau mawr i Jean Morris o 9A sydd wedi ennill
gliniadur yng nghystadleuaeth 'Baillie Gifford and Mail' a
redwyd yn y Daily Mail. Y dasg oedd dychmygu eich bod yn
cael £10,000 ar eich pen-blwydd yn ddeunaw oed - ysgrifennwch
draethawd yn egluro sut y byddech yn buddsoddi'r arian
hwnnw dros dymor hir (llun ar y dudalen flaen).

Rhai o griw blwyddyn 10 yn dysgu sut i godi wal a rhai o Fl11 yn dysgu
sut i ffensio.

Cofiwch Wylio Rhifyn
arbennig o
LLE AETH PAWB?
O Gaernarfon
Noson Dydd Gŵyl Dewi
ar S4C.

Croeso cynnes bob dydd
gan

CAFFI CEI
31 Stryd y Bont
Caernarfon
Ffôn: (01286) 672427

4

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/>
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Llond Llyn o Hwyl
Ar nos Wener oer ym Mis Ionawr roeddem ni a 25 o
ddisgyblion eraill blwyddyn 7 ysgol Syr Hugh yn ysu am ein
hymweliad blynyddol â gwersyll yr Urdd yng Nglanllyn. Ar ôl
llond bol o swper blasus, cawsom ein rhannu i’n hystafelloedd
a’n blino wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol.
Ond yn anffodus i’r staff a’r swyddogion chawsom ni ddim ein
blino ddigon - aeth neb i gysgu tan oriau man bore Sadwrn.
Doedd yr athrawon ddim yn bles iawn efo ni yn cadw sŵn a
dweud y lleiaf!! Ond, cododd pawb yn llawn brwdfrydedd bore
trannoeth ac ar ôl brecwast, dechreuodd y gweithgareddau.
Cawsom lawer o hwyl yn bowlio 10, nofio, gweithgareddau
rhaffau a dringo.
Mae’n rhaid cyfaddef ein bod ychydig yn boenus am ein
gweithgareddau ar y llyn. Pwy fyddai yn ein beio ar
benwythnos rhyfeddol o oer a gwyntog ym mis Ionawr? Fodd
bynnag brynhawn Sadwrn, ar y llyn yr oeddem ni, a’r
athrawon chware teg iddyn nhw! Roedd pawb yn eu dillad daldŵr oren, rhyfeddol o ddel!! Cawsom gryn hwyl yn adeiladu
rafft ac yn canŵio! Roedd yn rhaid i ni badlo’r canŵ i ganol y
llyn cyn cyfnewid lle a’n gilydd, tasg anodd a dychrynllyd yn
enwedig gan fod y dŵr yn oer iawn, a chanlyniad cam gwag
fyddai glanio ynddo. Ond chware teg llwyddodd pawb ond un
o’r criw gyrraedd yn ôl ar y lan yn sych! Disgo oedd ein
gweithgaredd ar ôl swper blasus nos Sadwrn. Rhaid oedd
ymbincio cyn gweithgaredd o’r fath, felly cawod, sychu a
sythu ein gwalltiau cyn coluro a mynd i ddawnsio. Dawnsiodd
pawb - hyd yn oed yr athrawon. Mae’n rhaid cyfaddef i ni gael
sioc o weld Miss Elin Roberts, Miss Nia Clwyd a Mr Richard
Farrer yn gwneud dawns Mr Urdd a’r Cha Cha Slide, a’r sioc
fwyaf oedd eu bod yn cael hwyl dda arni!! Wedi’r disgo nos
Sadwrn aeth pawb i gysgu. Erbyn hynny roedd blinder wedi
hitio pawb ohonom ac roeddem oll yn falch o gael mynd i’n
gwlâu, a’r athrawon yn falch iawn, iawn o’n gweld yn cysgu.
Tasg drist oedd pacio ein bagiau wedi cinio Sul i fynd adref.
Bu i ni fwynhau ein hamser yn fawr yn Glanllyn gan wneud
llwyth o ffrindiau newydd o ysgolion eraill. Wedi ffarwelio
gyda pawb cychwynasom ar y daith bws adref gan gyrraedd yn
ôl yng ngiatiau Ysgol Syr Hugh yn ddisgyblion blinedig iawn
yn hwyr brynhawn Sul!! Ond wir er y blinder a’r oerni,
cawsom benwythnos bril yng Nglanllyn.
Gwenno Pari Huws

YSGOL Y GELLI
Llongyfarchiadau mawr i
Mari Fflur Davies am
lwyddo i gael ail yn y ras
rydd dan 12oed yng
Ngala Nofio
Genedlaethol yr Urdd a
gynhaliwyd ym Mae
Caerdydd ganol Ionawr.
Canmoliaeth hefyd i
Llion, Guto, Isaac a
Thomas am nofio mor
dda.

YSGOL YR HENDRE
Blwyddyn Newydd Dda! Buom
ni'n dathlu Blwyddyn Newydd
China. Cawson ni brofi bwydydd
amrywiol a dysgu sut mae pobl yn
byw yn y wlad honno. (Llun mwy
ar y dudalen flaen)
Croesi’r Bont
Cafodd dau o'r
disgyblion ac aelod o
staff eu gwahodd i
agoriad swyddogol
mynedfa newydd y
Castell (mwy ar
dudalen 17)

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)

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 Tho mas 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

5
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ADRA

Mae ’na lawer ohonon ni wedi treulio
amser yn syllu ar y cymylau ac anfantais
hynny ydi ei bod hi’n debyg o fwrw ac y
cewch chi’ch gwlychu. Ond, yn ystod yr
wythnosau diwethaf, tasech chi wedi
mynd i Oriel Dafydd Hardy, mi allech chi
fod wedi gwylio’r cymylau drwy’r dydd
heb orfod poeni am ddim. “Adra” oedd
teitl arddangosfa Rowena Edwards ac
roedd y lle’n llawn cymylau. Ar un wal yn
yr oriel roedd llun symudol o gymylau
gwlanog ar gefndir gwyn gyda mainc o’i
flaen i chi eistedd a gwylio’r cymylau’n
mynd heibio.

Page 6

Meddai Rowena “Mae mynyddoedd,
wybrennau diddiwedd a moroedd agored
Gogledd Cymru wastad wedi fy ysgogi.
Hefyd, fues i yn Siapan chydig o
flynyddoedd yn ôl ac roedd hynny’n
symbyliad arall.” Ond, fel mae teitl yr
arddangosfa’n awgrymu, tywydd a
thirwedd “Adra” ydi’r pwysicaf iddi.

DIM TESCO I’R RHYL, OND BETH AM DRE?
Ychydig wythnosau yn ôl roedd ymgyrchwyr yn erbyn cynlluniau ar gyfer siop
Tesco Express yn Rhyl wrth eu bodd ar ôl i
Bwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Ddinbych
wrthod cais y cwmni archfarchnad. Roedd
mwy na 1,600 o drigolion lleol wedi
gwrthwynebu’r cais oherwydd pryderon y
buasai’r datblygiad yn lladd busnesau bach
lleol. Roedd y gwrthwynebwyr wedi dadlau
y buasai’r datblygiad yn achosi problemau
traffig, yn amharu ar y cymdogion ac yn

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

effeithio ar fusnesau lleol eraill. Be sydd a
wnelo hyn â Chaernarfon? Mae ’na lawer
sydd yn siopa yn Tesco Caernarfon dros yr
wythnosau dwytha yn dweud bod cyfnod y
siop yn prysur ddod i ben. Mae rhai o’r
silffoedd yn wag ac mae’n edrych bod cais
cynllunio wedi ei gyflwyno ar gyfer
adeiladu tai ar y safle. Ai paratoi ar gyfer
mynd i Rosbodrual ydi hyn? Y cwestiwn
rŵan ydi a ydan ni’n mynd i weld pobl
Caernarfon yn dilyn esiampl pobl y Rhyl?

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

EGLWYS EBENESER, CAERNARFON

PARTI ENFYS
dan ofal

LEAH OWEN ac YNYR LLWYD
Nos Fercher, 4ydd Mawrth ,
2009 am 7:00yh
Tocynnau £5 (01286 673938 )

Byd Awyr Agored
Dillad ac esgidiau cerdded
Offer campio

01286 677500
Penllyn, Caernarfon.
hefyd yn Stryd Fawr Llanberis

01286 870777
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DAL Y TYWYDD
GYDA CHLIC Y
CAMERA

llynedd, a’r cam diweddaraf yn ei
ddatblygiad yw’r Oriel Lluniau. Mae cyfle
yn awr i wylwyr lwytho eu lluniau o
dirwedd a thywydd Cymru drwy ymweld
â’r cyfeiriad canlynol,:

Gyda thirwedd Cymru yn ei holl ogoniant
yr adeg hon o’r flwyddyn mae Gwasanaeth
Tywydd S4C yn annog pobl Cymru, o Fôn
i Fynwy, i fynd allan gyda’u camerâu
digidol, a hynny gan lapio’n gynnes wrth
gwrs!
Lansiwyd gwasanaeth tywydd ar-lein
cynhwysfawr newydd S4C ym mis Mai y

Dywedodd Erin Roberts, un o
gyflwynwyr tywydd S4C (ac un o
gynddisgyblion Syr Hugh) “Nid oes yn
rhaid i chi fod yn ffotograffydd
proffesiynol i gyfrannu llun. Mae’r oriel
yn agored i bawb, o’r rheiny sydd heb
dynnu llun â chamera digidol o’r blaen i’r
rheiny sy’n hen law arni.”

www.s4c.co.uk/tywydd.

Mari Grug, Chris Jones ac Erin Roberts, 3 o
gyflwynwyr tywydd S4C

CLWB CAMERA CLIC

GWRAIG DDA!

Oes gynnoch chi
gamera? A fasach
chi’n hoffi tynnu
lluniau gwell? Ydy’r
holl
‘settings’
gwahanol ar eich
camera yn eich mwydro? Dewch draw i
Ganolfan Noddfa bob nos Iau rhwng 7 a 9.
Mae Eglwys Noddfa wedi cael grant gan
Gist Gwynedd i gychwyn Clwb Camera.
Mae’n glwb anffurfiol a chroeso i unrhyw
un o bob safon. Rydym wedi bod yn
cyfarfod ers Mis Medi ond dim ond criw
bychan sydd wedi dangos diddordeb hyd
yn hyn a byddem wrth ein bodd yn gweld
mwy yn dod draw. Mae gennym gamerau a
meddalwedd ar gyfer addasu lluniau ar y
cyfrifiaduron ac mae gan Ganolfan Noddfa
gyfrifiaduron y cawn eu defnyddio. Ar
gyfer y misoedd nesaf rydym wedi trefnu
sesiynau gyda ffotograffwyr proffesiynol
fydd yn ffordd i ni ddysgu a gwella. Felly
peidiwch a bod yn swil – mi rydan ni’n griw
ddigon clên a phawb yn awyddus i wneud
un peth – creu lluniau gwerth chweil. Am
fwy o wybodaeth, cysylltwch â Mererid yn
Noddfa ar 672257.

Gan fod dydd Santes Dwynwen newydd
fod a dydd San Ffolant ar y gorwel –
dyma ’chydig o gyngor ar gadw’r rhamant
yn fyw!
Bod yn wraig dda ddoe a heddiw.
Cefais fy nhaflu braidd yn ddiweddar pan
ges i hen gylchgrawn gan ffrind
gwrywaidd. Yn wir! Mi awgrymodd y
dylwn i ddarllen un erthygl yn arbennig
ac yna ei ddangos i'w wraig o. Yr hyn a
gefais oedd copi o Housekeeping Monthly,
o'r flwyddyn 1955 a'r erthygl arbennig a
glustnododd i mi oedd The Good Wife's
Guide Roedd wedi mynd mor bell a
thanlinellu ambell i awgrym.
A dyma rai o'r “ffefrynnau”:
• Paratowch eich hunan at ddychweliad
eich gŵr o'r gwaith. Ymolchwch, rhowch
golur a gwisgwch ruban yn eich gwallt –
cofiwch mae o di gweithio'n galed trwy'r
dydd a dyma'r lleiaf allwch chi ei wneud i
ddangos eich gwerthfawrogiad.
• Mae edrych ar ei ôl yn rhoi pwrpas i'ch
bywyd.
• Byddwch yn ddidwyll wrth geisio’i
blesio.
• Mae gwraig dda yn gwybod ei lle.
Felly, wedi'r geiriau yna o gyngor dw i
wedi bod yn crafu fy mhen am
ddiweddariad i'r erthygl wych hon (a
berodd i mi chwerthin yn uchel ar fwy
nag un achlysur – er mai nid dyna ei
fwriad ar y pryd!) a dyma fy nghyngor i:
Cofiwch ferched; gewch chi ofyn
unwaith ac atgoffa unwaith – wedyn di o'n
ddim byd ond nagio.
Jyst am nad ydi o'n ateb , tydi o ddim yn
golygu nad ydi o wedi clywed.
Ac os ydi o yn ateb , di ddim wastad yn
dilyn ei fod yn gwrando!
Os am gael ei sylw yn ystod gêm bêldroed/rygbi, mae'n hanfodol sefyll o flaen
y teledu.
Gair i gall – yn ôl pob tebyg, tydi hi
ddim yn ddoniol i'w gyflwyno’n
swyddogol i'r Hoover o flaen ei ffrindiau.

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

CALENDR CLIC
Nos Iau 7-9
£1 y sesiwn (gan gynnwys panad!)
Chwefror 5: Sesiwn anffurfiol
Chwefror12: Geraint Thomas, Siop
Panorama: Sut i ddefnyddio Photoshop
Chwefor 26: Noson anffurfiol
Mawrth 5: Joe Griffiths
Mawrth 12: Noson Anffurfiol
Mawrth 19: Joe Griffiths
Mawrth 26: Noson Anffurfiol
Ebrill 2: Noson ola’r tymor. Joe
Griffiths:
Sesiwn arbennig ar dynnu llun ‘portraits’

Gwyndaf Williams a’i Fab
15 Penllyn, Caernarfon

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

PETER HARROP
B.Sc. (Anrh) MCOptom

OPTOMETRYDD
OPTEGYDD
43, Stryd Llyn, Caernarfon

(01286) 673631
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CARCHARORION YN Y RHYFEL BYD CYNTA
Dyma bennawd o erthygl yn y C. & D.
Herald, Awst 30. 1918
YN NWYLO’R ALMAENWYR
AM FWY NA PHEDAIR
ˆ
BLYNEDD – PROFIADAU GWR
O GAERNARFON
Cofnodir hanes Mr. J.P. Roberts, Tyn-yCei, Caernarfon yn cyrraedd adref ddydd
Llun, Awst 26. 1918 ar ôl bod yn garcharor
rhyfel am dros bedair blynedd. Wythnos
cyn i’r rhyfel dorri allan roedd ef yn un o
griw llong o’r enw Rutland a oedd yn
eiddo i Donald Currie a’i Gwmni ym
mhorthladd Hamburg yn yr Almaen.
Cymerwyd y criw i gyd yn garcharorion ar
y diwrnod y cyhoeddwyd y rhyfel. Ar y
cychwyn cadwyd hwy’n gaeth mewn
hwlciau o longau lle roedd 1500 o
garcharorion. Ymhen 3 mis ac ar
Dachwedd y 6ed, 1914, symudwyd hwy i
wersyll ger cae rasus ceffylau enwog yn
Ruhleben ger Berlin yn yr Almaen ac ar
wahân i gyfnod byr yn yr Iseldiroedd,
treuliodd weddill yr amser yno.
Doedd ganddo ddim gair da i ddweud am
yr Almaenwyr yn Ruhleben. Dywedodd
mai yr unig fwyd a roddwyd iddynt oedd
Dŵr Maip ac oni bai am barseli a
anfonwyd atynt o Brydain gan eu
teuluoedd a’u cyfeillion, byddent wedi
llwgu. Rhoes J.P. Roberts glod mawr i
waith diflino Mr. Isaac Edwards (gynt o
Gaernarfon) yn y maes hwn. Dim ond trwy
gymorth y parseli hyn y cadwyd y
carcharorion yn fyw.
Roedd yno lawer o Gymry yn y gwersyll yn
Ruhleben – morwyr, dynion busnes a
myfyrwyr a fu yn astudio yn yr Almaen ac
yn fwyaf arbennig yn y brifddinas Berlin
ei hun. Roeddynt yn fyfyrwyr disglair
iawn ac yn Gymry pybyr.
Anfonwyd llyfrau Cymraeg iddynt o Goleg
Aberystwyth a mannau eraill ac roedd
llawer o ddarllen arnynt. Derbyniwyd dros
1000 o’r llyfrau hyn a byddai’r Cymry yn
dod at ei gilydd ddwywaith yr wythnos i
wrando ar ddarlithoedd gan y myfyrwyr ac
i gynnal dadleuon. Gwerthfawrogid y
cyfarfodydd hyn yn fawr yn ôl J.P. Roberts.
Bwriedid anfon y cyfan o’r llyfrau wedi’r
rhyfel i’r llyfrgell enwog yn Louvain, a
losgwyd i’r llawr gan yr Almaenwyr yn
ystod blwyddyn gynta’r rhyfel.
Ar Fawrth 23. 1918, symudwyd J.P.
Roberts i’r Iseldiroedd ac, fel y dywedwyd
eisoes, ar ddydd Llun Awst 26ain y
cyrhaeddodd adref. Dywedodd iddo fod yn
un o 400 o garcharorion Prydeinig a
newidiwyd am 1600 o Almaenwyr.
Roedd yn frodor o Bwllheli ac yn naturiol
ddigon yn falch o fod adref yng Nghymru.
A chysidro yr hyn a ddioddefodd,
edrychai yn bur dda. Gwelodd gymaint o
fryntni gan yr Almaenwyr fel y byddai’n
hoffi, pebai’n gryfach, fynd i ymladd yn eu
herbyn. Mae’n rhyfedd fel mae testunau
llawenydd a thristwch , y naill fel ei
gilydd, yn digwydd i deuluoedd mewn
cyfnod o ryfel. Ar y diwrnod yn dilyn
dychweliad J.P. Roberts adref, derbyniodd
8

Carcharorion yn aros am ddŵr poeth.
ei wraig y newydd drwg bod ei brawd,
Private Robert Henry Williams, mab Mrs.
Williams, 1 Church Lane, wedi ei ladd yn
Ffrainc.
Ymfudodd Pte. Williams, a oedd yn 30
oed, i Bute, Montana U.D.A. wyth
mlynedd ynghynt ac roedd yn gweithio fel
mwynwr yno. Ymunodd â byddin America
a daeth drosodd i Ewrob i ymladd yr
Almaenwyr. Pan oedd yn ddyn ifanc yng
Nghaernarfon, roedd yn gweithio fel clerc
gyda’r diweddar Henadur Richard
Thomas, Y.H. ar y Maes.
Yr hyn sy’n gwneud hanes J. Parry
Roberts, Ty’n Cei yn wahanol i hanes
carcharorion rhyfel eraill yw nad oedd yn
perthyn i’r lluoedd arfog ac na thaniodd
un ergyd at y gelyn erioed. Er hynny
treuliodd bron y cyfan o’r rhyfel mewn
gwersyll i garcharorion rhyfel yn yr
Almaen a hynny o dan amgylchiadau
anodd a thruenus.
Stori am garcharor o’r Almaen a swyddog
yn y fyddin, Franz Lane, 21 oed, a
gofnodid mewn rhifyn diweddach o’r
Herald, sef un Hydref 25. 1918. Y noson
gynt ac am hanner awr wedi wyth, roedd
rhingyll o’r Heddlu, Sergeant Jones, ar
ddyletswydd yn Y Stryd Fawr, pan welodd
ddyn dieithr yn cerdded o’i flaen. Roedd
yn ymdebygu i ddisgrifiad o ddyn y
darllenodd amdano yn Swyddfa’r Heddlu
ac yn edrych yn amheus. Prysurodd y
rhingyll i’w oddiweddyd a throes y gŵr ato
gan ddweud yn Saesneg “It’s all right
Sergeant. I give myself up. I’m a German
Officer from Dyffryn Aled Camp.” Restiwyd
ef gan y rhingyll ac aed ag ef i’r ddalfa.
Holwyd ef yn Swyddfa’r Heddlu a dyma
oedd ganddo i’w ddweud: Er pan
ddihangodd o Wersyll Dyffryn Aled yn
Sir Ddinbych bu’n cysgu allan bob nos.
Cadwai gydag ef gwmpawd, peth bara du
Almaenig a bacwn a dderbyniodd mewn
parseli o’r Almaen, ond nid oedd ganddo
arian. Y bore Iau hwnnw bu ar ben Yr
Wyddfa. Roedd, meddai, am weld cymaint
o’r wlad a oedd yn bosib’. Ychwanegodd ei
fod yn sylweddoli pa mor anodd fyddai

dianc o’r wlad oherwydd mai ynys yw
Prydain ac na thybiai y gallai fyth
ddychwelyd adref. Hwn oedd yr ail dro
iddo ddianc; ar yr achlysur cyntaf
dihangodd o wersyll yn Swydd Efrog a
daliwyd ef yn Whitby. Ar fore Gwener
Hydref 25. 1918 cafodd ei hebrwng yn ôl
i’r gwersyll yn Nyffryn Aled, 17 diwrnod
cyn y Cadoediad ar Dachwedd 11.
Dwy stori gwbl wahanol am brofiadau dau
garcharor rhyfel, y naill yn Brydeiniwr a’r
llall yn Almaenwr. Treuliodd y ddau
gyfnodau mewn carchar, y cyntaf yn yr
Almaen a’r ail yn Swydd Efrog ac yng
Ngogledd Cymru. Trwy dudalennau papur
newydd y daethom i wybod peth o’u hanes
ac anodd yw peidio â meddwl beth a
ddigwyddodd iddynt wedi cyfnod y
Gyflafan Fawr.
T. Meirion Hughes

Sgets o’r gwersyll gyda’r Cae Ras ar y dde..

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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HEN DAI
POTIO DRE
Yn ôl pob sôn mae pum tafarn yn cau bob
wythnos yng Nghymru. Ac mae rhai o
dafarndai Caernarfon yn sicr o fod yn ei
chael hi’n anodd i gadw dau pen llinnyn
ynghyd yng nghanol y dirwasgiad ma’.
Mor wahanol oedd hi ers talwm fel y tystia
R Elwyn Griffith.
Os oes rhai ohonoch chi’n meddwl fod na
lot o dafarndai yn Dre heddiw, meddyliwch
sut oedd hi hanner can mlynedd yn ôl !
Roedd na dipyn mwy o dai potas yn Dre
bryd hynny ond mae’r gloch ola wedi hen
ganu mewn llawer ohonyn nhw.
Ar bwys hen swyddfa’r heddlu yr oedd y
County Arms. Gwasanaethau Masnachol
Gwynedd saif yno heddiw. Os oeddech chi
fymryn dan oed fama oedd y lle i fynd am
un bach sydyn gan na fyddai, oherwydd ei
leoliad, byth heddwas yn tywyllu’r lle !
Rownd y gornel yn Stryd y Plas wedyn yr
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oedd y Newborough Arms. Llys Llywelyn
(a siop harddwch) ydy o heddiw ond yn yr
hen ddyddiau lle i gael llonydd wrth wlychu
pig efo ffrindiau.
Rhwng y Maes a Pendist(Turf Square)
roedd na dri tŷ tafarn. Y George Inn (drws
nesa i’r Harp) gyda’i deils gwyn amlwg,
oedd tafarn bechgyn y dre. Byddai’r gŵr
sy’n croesi’r ffordd yn y llun yn sefyll yn y
bar a thraffig heddiw yn gyrru’n syth drwy’r
dafarn! Yn nes ymlaen ar hyd y Bont Bridd,
ger siop Trevor Jones heddiw, ceid yr
Holland Arms – lle bychan oedd hwn. Gan
hynny ymddangosai yn llawn bob amser ac
roedd yma beint da iawn, medde nhw!
Mae’n siŵr bod sawl un ohonoch yn cofio’r
Britannia Inn lle mae siop y Groes Goch . Y
Britannia oedd y lle am beint cyn dal y bws
i fynd adra am y ‘wlad’ ac o’r herwydd roedd
hwn hefyd yn gyson lawn ond yn brin iawn
o bobl ifanc. Cofiwch bod y bysus i gyd yn
mynd a dod o’r Maes bryd hynny.
Tafarn boblogaidd arall yn Dre, yn enwedig
ymysg y cymeriadau lleol, oedd
y
Manchester
Arms,
ddaeth
yn

Holland Arms
ddiweddarach yn gaffi coffi’r Starlight ond
sydd heddiw yn faes parcio cwmni R&I tu
cefn i Wetherspoons. A tybed faint ohonoch
chi sy’n cofio’r hen Mona Hotel ar gornel
gwaelod stryd fawr (groes- gongl i Blas
Bowman)? Roedd y Mona ers talwm yn lle
prysur iawn, yn cynnal gwleddau priodasau
a phartion. Swyddfeydd i ran o Adran
Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor
Gwynedd ydy o erbyn hyn.
Yn nhrydedd chwarter y ganrif ddiwethaf
roedd na ddau glwb hwyliog iawn yn Dre
hefyd: Clwb Cash, yn Gronant a lle
poblogaidd iawn gan gyplau. Y llall oedd
Clwb Tanybont a ildiodd ei le yn y diwedd i
faes parcio.
Hanner can mlynedd yn ôl oriau agor yr
hen dai potas oedd 10a.m. tan 3p.m. a 6 tan
10. Ydy, mae bob dim wedi newid!

George Inn

Britannia Inn

County Arms

Mona Hotel

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: williamshy@parliament.uk
alunffred.jones@wales.gov.uk
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DEUDWCH CHI
Yng nghanol y wasgfa ariannol a'r
digalondid mawr, be fydd yn codi eich

calon chi ar ddiwrnod oer o Chwefror?
Aeth Papur Dre i holi …

Brenda Owen, Uxbridge Square
Mae mis Ionawr yn ddigalon iawn ar ôl
Dolig ond dwi'n edrych 'mlaen i weld y
dydd yn ymestyn ac am y gwanwyn a'r ha'.

Huw Roberts, Ffordd Cwstenin
Mae'r wraig wedi trefnu penwythnos i
ffwrdd i ni gael ymlacio efo'r plant ac rydan
ni'n edrych 'mlaen yn fawr.

Rhys Prydderch, Ffordd Llanbeblig
Dwi'n edrych 'mlaen at y gwanwyn pan
fydd mwy o oriau yn y dydd i fynd am dro
efo'r wraig a'r ci bach.

Iestyn Roberts, Stryd y Faenol
Rygbi – Pencampwriaeth y Chwe Gwlad a
chael mynd allan i Dre i'w gwylio.

HOGYN O SYR HUGH
YN ENNILL
YSGOLORIAETH
GWERTH £500
Yn ddiweddar yn ystod noson
gyflwyno ysgoloriaethau mynediad ym
Mhrifysgol
Bangor
enillwyd
Ysgoloriaeth Parry Williams (Ysgol
Cerdd) gan Gruffudd ab Arwel o
Gaernarfon. Yn y llun mae Gruffudd
yn cael siec am £500 gan yr Athro
Colin Baker, Dirprwy Is-ganghellor
Prifysgol Bangor. Roedd Gruffudd yn
ddisgybl yn Ysgol Syr Hugh Owen,
Caernarfon, ac mae ar hyn o bryd yn
astudio Cerdd ym Mhrifysgol Bangor.

Darllenwch
PAPUR DRE
a gwyliwch
SGORIO
a
ROWND a ROWND
Cerys Amlyn o Garmel
Mae'r ferch wedi cael beic newydd ac rydan
ni'n edrych 'mlaen i fynd ar hyd Lôn Eifion
ar ôl yr ysgol. Hefyd rydan ni'n edrych
'mlaen i fynd i lefydd fel y Gelli Gyffwrdd.

Margaret Owen, Bron y Garth
Rhoi spring clean iawn i'r ty i gael sbario
gwneud hynny yn yr ha'. Hefyd mae mynd
i'r gwersi keep fit yn fy ngwneud i'n hapus.

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
12

01286 675557
Ffôn symudol: 07768900447
Ffôn:

Gwasanaeth Cyfeillgar
o’r Safon Orau Bob Amser
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LLUNIAU O’R DATHLU
Roedd Clwb Ieuenctid Caernarfon yn llawn dop nos Iau, 22
o Ionawr ar gyfer dathlu pen-blwydd y Clwb yn 30 oed.
Roedd y lle yn llawn bwrlwm gyda phawb yn rhannu atgofion
am eu cyfnod yn y Clwb naill ai fel cyn aelod neu staff y Clwb.
I helpu sbarduno’r atgofion roedd casgliad o lyfrau a lluniau.
Cafwyd cacen pen-blwydd arbennig ac fe gafodd y Maer,

10

Y Cynghorydd Myfi Powell yr anrhydedd o dorri’r gacen.
Roedd criw da o gynghorwyr Cyngor Tref Caernarfon yn
bresennol yn ogystal â chynghorwyr Cyngor Gwynedd heb
anghofio swyddogion a staff presennol y Clwb. Noson
arbennig i gofio a chydnabod cyfraniad a llwyddiant Clwb
Ieuenctid arbennig dros y 30 mlynedd dwytha.

Papur Dre Rhifyn 65:PapurDreRhifyn 62
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PYSGOTA
YN Y PARC
Angen gwneud rhywbeth i
Barc Pont Seiont
Mae’n dipyn o lanast ar lyn y Parc. Mae’r
hwyaid gwylltion wedi mynd a’r dŵr wedi
ei orchuddio gan hen hesg gwyrdd sy’n
mygu popeth byw. A’r cwestiwn gan bawb
ydy: oes modd gwneud rhywbeth i’w gael
yn ôl fel ag yr oedd o?
Un ateb (gan sgotwr fel fi) fyddai gwneud
pysgodfa dŵr croyw yno. Gwario rhyw
ychydig ar ddyfnhau y llyn a chryfhau’r
glannau. Wedyn – ac unwaith yn unig –
byddai’n rhaid prynu’r pysgod. Fel y gŵyr

17:26
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y rhan fwyaf ohonoch, nid yw’r pysgotwyr
yn lladd y pysgod yma, felly fe fyddent ailgenhedlu eu hunain.
Un peth pwysig iawn fyddai gofalu na
allai’r pysgod yma i nofio i Afon Seiont.
Ar ôl clirio’r llyn a chael pysgod ynddo
beth am wneud bwthyn y gofalwr yn siop i
werthu abwyd a gêr pysgota, a hyd yn oed
yn gaffi bach? Y fantais o wneud hyn i gyd
ydy y byddai ’na wedyn rywle i’r sawl a
fynno i bysgota drwy’r tymor yng
Nghaernarfon, o Fehefin hyd fis Mawrth.
O ganlyniad byddai’n cynyddu’r diddordeb yn y math yma o bysgota.
Yn sicr mi fasa’ ’na ddiddordeb gan
ymwelwyr a phwy a ŵyr, efallai y gellid
cynnal cystadleuthau yma maes o law.
Mae’n debyg y byddai angen ffurfio clwb
i gynnal a chadw lle pysgota fel hyn hefyd.
Ond mi fyddai werth o!
Felly, be’ amdani Gyngor Tref Caernarfon
a Chyngor Gwynedd?
Fyddai’r gost ddim yn aruthrol o uchel a
buan iawn y deuai’r buddsoddiad yn ei ôl.

Ac mi fyddai’r Parc yn ôl i’w hen
ysblander unwaith eto!
Glas y Dorlan
[Ydych chi’n cytuno â Glas y Dorlan? Oes
gynnoch chi syniadau eraill ar sut i wella’r
Parc a’r llyn ? Byddai PAPUR DRE yn falch
o glywed eich sylwadau. Gol.]
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O Sul i Sul
PLWYF LLANBEBLIG
Chwefror 15: Ail Sul cyn y Garawys
10.00: Y Cymun Bendigaid (Santes Fair)
6.00: Hwyrol Weddi (Llanbeblig)
Chwefror 22: Sul olaf cyn y Garawys
10.00: Y Cymun Bendigaid (Llanbeblig)
6.00: Hwyrol Weddi (Santes Fair)
Mawrth 1: Gŵyl Ddewi – Sul cyntaf yn y
Garawys
10.00: Y Cymun Bendigaid (Llanbeblig)
6.00: Hwyrol Weddi (Santes Fair)
Mawrth 8: Ail Sul yn y Garawys
10.00: Boreol Weddi (Santes Fair)
6.00: Hwyrol Weddi (Llanbeblig)
Bore dydd Mercher: 10.00Cymun
Dwyieithog (Santes Fair)
Bore dydd Gwener: 8.30 Cymun
Bendigaid (Llanbeblig)
EBENESER
Oedfa am 10 y bore. Ysgol Sul yn cydredeg
a'r Oedfa.
Chwefror 15 Y Parch Angharad Roberts.
Trefor
Chwefror 22 Y Gweinidog, gweinyddir y
Cymun Sanctaidd
Mawrth 1 Y Parch R Glyn Williams.
Benllech
Mawrth 8 Ddr. Tudor Ellis. Groeslon
Mawrth 15 Y Parch Tudur Rowlands.
Rhuthun
Chwefror 15
Chwefror 22
Mawrth 1
Mawrth 8

SEILO
Parch Gwenda Richards
Parch Dafydd Hughes
Parch Gwenda Richards
10am Parch G.Williams
5.30 Mr Dafydd Iwan

SALEM
Chwefror 15 10 a.m. Y Gweinidog Y Parch.
J.Ronald Williams
5:30 p.m. Undebol yn Seilo
Chwefror 22 10 a.m. Y Gweindog
4 p.m Parch. John Lewis Jones Bae Colwyn.
Mawrth 1af 10 a.m. a 4 p.m. Y Gweinidog
Mawrth 8 fed 10 a.m. a 4 p.m. Y Gweinidog
EGLWYS GYMUNEDOL NODDFA
Chwefror 8fed 3pm – Parch John Roberts
Gwasanaeth Cymun
Ysgol Sul am 2:30
Chwefror 15fed – Dim gwasanaeth – uno yn
Seilo ar gyfer Cul Cyngor Eglwysi
Chwefror 22 3pm – Parch John Roberts
Ysgol Sul am 2:30
Mawrth 1af 3pm– Gwasanaeth Teulu i
ddathlu Gwyl Ddewi
Dewch draw i Noddfa am wasanaeth bywiog
llawn hwyl i ddathlu dydd ein Nawdd Sant.
Bydd cawl a chacen gri i bawb wedi’r
gwasanaeth.
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PLANT CAPEL EBENESER
AR BEN EU DIGON
Does dim byd gwell na Sion Corn yn galw efo llond sach o anrhegion. Dyna
ddigwyddodd mewn gwasanaeth a gynhaliwyd cyn y Nadolig yng Nghapel Ebeneser.
Cafwyd oedfa fywiog wedi ei threfnu gan athrawon yr Ysgol Sul ac ar derfyn y
gwasanaeth fe alwodd Sion Corn. Mae’n amlwg o’r llun bod pawb wedi eu plesio gyda
ymweliad Sion Corn.

Ymateb i “DEUD EICH
DEUD” mis diwethaf
Yn Papur Dre Ionawr – rhoddwyd cyfle
i’r Cynghorydd Hywel Roberts ddweud
ei ddweud a gofynnwyd i’r darllenwyr
anfon eu hymateb – mae dwy wedi
gwneud:
Meddai Myfi Owen a Vera Owen Tre’r Gôf,
“Rydan ni’n cydweld â barn Hywel
Roberts yn Papur Dre y mis diwethaf.
Mae
pawb
yn
ddigalon
fod
WOOLWORTHS wedi cau ac mae stryd
Llyn yn ddistaw iawn. Mae dwy siop arall
wedi cau yno hefyd.”
“Does dim angen y TESCO mawr o
gwbwl, mi fydd yn lladd siopau’r Dre sy’n
gwerthu dillad plant, a phethau tŷ a
siopau chemist; fydd yna ddim siopau ar
ôl yng nghanol y Dre wedyn.”
Meddai Vera, “Dydi’r SYRJERI
NEWYDD ddim yn gyfleus i ni, rhaid

cerdded i ddal býs sy’n stopio wrth Caffi’r
Harbwr a straffaglu yn y gwynt sy’n
chwythu o’r môr.” Meddai Myfi, “Mae fy
ŵyr yn gorfod cerdded efo’r pram a dau o
blant bach o lôn Llanbeblig yr holl ffordd
i’r syrjyri.”
“Rydan ni’n falch fod LLYS Y GORON
yn aros yn Dre. Beth sy’n mynd i
ddigwydd i’r hen adeilad?”
Y MAES “Mae’n beryg bywyd efo’r llechi
llithrig a’r stepiau cul. Sut fydd y bobol
ddiarth yn gwybod lle mae’r ceir i fod i
fynd heb lôn? Mi fydd damwain yn siŵr o
ddigwydd.”
“Pam nad ydan ni wedi cael ffownten iawn
yn lle tyllau yn y llawr? Mae’n wâst ar
bres.”
Doedd y merched del yma ddim eisiau cael
tynnu eu lluniau!

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

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
13

ATEBION LLE’N Y DRE?
1. Siop Gemwaith Bont Bridd
2. Arwydd Tafarn Pendeitsh
3. Adeilad clwb Ieuenctid
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FFILBI
… yn gwylio
a gwrando!

CAPIAU, CIBYN,
CARBYNCYL!
Mae’r eira diweddar wedi dangos pa mor
werthfawr ydi cotia a hwds. Mae bron pawb
yn Hwdis mewn tywydd fel hyn. Ond
diddorol ydi’r ffordd mae agwedd at hwds
wedi newid ymhlith yr ifanc? Ers stalwm
roedd mamau yn gweiddi byth a beunydd
ar i Johnny Bach wisgo’r hwd ar y dyffyl
neu’r anorak yn y gwynt, y glaw a’r eira. Y
draffath oedd fod Johnny Bach yn gweld yr
hwd fel arwydd o fod yn fabiadd. Dim
hwds i’r caled! Heddiw mae gwisgo hwd
YN galed ! Hyd yn oed yn yr haf! Od de?!
A beth am y capiau gwlân crwn na? Grêt yn
y gaeaf ond yng nghanol haf? Boncyrs!
Gwaeth byth ydy’r capia gwlân efo patryma
cymhleth a dau linyn yn hongian yn y
ffrynt, jyst run fath â’r rheiny ’ welwch chi
ar steppes Mongolia. Tydi’r capiau yma yn
matchio dim byd mae pobl fforma yn ei
wisgo. Hyd y gwela i penna nomads o
Mongolia wedi’i grafftio ar gorff Hwdi
cyffredin ydyn nhw. Bizâr!
Yn Cibyn mae Caergylchu wedi bod yn
llwyddiant anhygoel. Mae cymaint ohonon
ni wedi cael gafa’l ar y holl ethos o
ailgylchu. Ffabiwlys. Ond ers i Cilgwyn
gau mae’r defnydd o’r lle wedi chwyddo:
ciws ar adegau. Tydi hyn ddim yn deg ar
Danric, siop drydanol sy’n rhannu’r ffordd
i mewn i Caergylchu. Mae’n amser i
Gyngor Gwynedd edrych eto ar y broblam
yma. Ac wrth stagio ar y lle mi ddylan nhw
sylweddoli fod y gwynt yn dechrau
chwythu ‘sbwriel o’r safle a hwnnw’n glynu
ar wifrau a choed ag ati. Nid bai y bois sy’n
gweithio yn Caergylchu ydy hyn, mae
nhw’n grêt, ond mi ddylai Cyngor
Gwynedd yrru giang rownd Cibyn a
Rhosbodrual i dwtio’r lle yn rheolaidd. Fel
arall mi eith yr holl ardal yn flêr yn sydyn
iawn.
Wel mae’r adeilad cyfreithiol newydd bron
wedi’i orffen. Ac mae o’n hyllach nag o’n
i’n ddisgwyl. Mae’n debyg y bydd rhyw
wag o Gofi wedi meddwl am enw doniol i’r
bwystfil erchyll: cofiwch Colditz! Yr holl
frics coch a du ‘na....Cochdu?! Ond i fi
mae’r holl beth yn edrych fel tasa plentyn
ifanc iawn wedi cael llawer gormod o’r
brics bach enwog ‘na o Denmarc. Fysa Llys
Lego ella yn enw da arno fo: neu LegalLego i’r Di-Gymraeg! Mi fasa’r Prins of
Wêls yn ei alw’n carbyncyl – tasa fo’n
dangos diddordeb yn ei Dywysogaeth. Ella
basa’i fam o wedyn wedi gallu deud
rhywbeth am yr adeilad horibilis pnawn
diwrnod Dolig yn y Regina Monolog
blynyddol!

14

Tafarn Y MIS
(neu’r Blac Boi i chi a fi)

Yn y mwya o’r ddau far mae’r teledu sgrin
mawr – lle da i wylio gemau rygbi’r chwe
gwlad y mis yma, os fedrwch chi gael sêt.
Fan hyn mae’r jiwcbocs hefyd, oedd tan yn
ddiweddar yn llawn stwff Cymraeg cyfoes
da, o Sarah Louise i’r Sibrydion. Yn
anffodus, mae ’na jiwcbocs crand ar-lein
wedi’i osod ers y Dolig a’r caneuon
Cymraeg wedi diflannu. Mae John yn addo

Y dafarn enwoca yn Dre? Ie, o bosib, neu o
leia, un o’r mwya poblogaidd. Ers 2004,
John Evans bia’r gwesty hynafol yma
(adeiladwyd yn 1522), ac mae o wedi
gwneud dipyn go lew o waith gwella (y lle
chwech nesa, plîs!). Y gwaith diweddara
ydi ail-wneud y nenfwd yn y bariau a chodi
safon y llofftydd. Un deg tri o stafelloedd
gwely sy yno ar hyn o bryd, ond pan fydd
yr holl waith adeiladu wedi’i gwblhau mi
fydd ’na 40 ystafell wely a chwrt braf yn y
cefn i fwynhau’r haul yn yr haf. Gyda’r holl
newidiadau er gwell, mae’n braf gweld bod
cymeriad arbennig yr hen le’n cael ei gadw
yr un fath.

ers mis y byddan nhw’n ôl cyn bo hir, felly
cofiwch ei atgoffa fo! I’r rhai sy’n well
ganddyn nhw gael sgwrs heb dwrw
jiwcbocs na theledu, mae’r bar bach yn lle
cartrefol iawn.
Mae’r ystafell fwyta’n dal tua deugain o
bobol os ydach chi am gael pryd bwyd
ychydig yn fwy ffurfiol. Ychydig yn ddrud
ydi prisiau cwrw a bwyd yn y bar, ond mae
’na ddigon o ddewis o gwrw da, a bwyd
cartref blasus sydd ar y fwydlen, efo chips
go iawn wedi’u torri o datws. Ac mae ’na
rywbeth amhrisiadwy am awyrgylch y lle
hefyd. Dyna sy’n ein tynnu ni’n ôl am
beint i’r Blac dro ar ôl tro.

Y golofn sy’n stagro o dafarn i dafarn er mwyn
darllenwyr Papur Dre. Mis yma:

Y BACHGEN DU

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
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AM FUNUD
Hyd fis yn ôl
wyddwn i ddim am
fodolaeth
Ariane
Sherine.
Wedi
chwilio’r we a phori
yn
y
papurau
newydd mi wn i
hyn: mae hi’n wyth ar hugain oed, yn
gantores ddaru fethu â tharo deuddeg
ond a lwyddodd, wedi ennill
cystadleuaeth, i gael bachiad i sgwennu
sgriptiau teledu. Fe ddaeth hi i sylw
gwlad fel yr ‘enaid’ tu cefn i’r ymgyrch,
ddechrau
Ionawr,
i
hysbysebu
anffyddiaeth ar fysys yng Nghymru a
Lloegr.
Ac ar y wyneb, un dda oedd yr
hysbyseb: Mae hi’n debygol nad oes
Duw. Rŵan peidiwch â phryderu a
mwynhewch
eich
bywyd.
Ond
camgymeriad yn siŵr oedd cynnwys y
gair ‘tebygol’; probably oedd y Saesneg.
Gair i fynegi amheuaeth ac ansicrwydd
ydi hwnnw. Felly, yn ôl yr hysbyseb,
mae yna bosibilrwydd bod Duw yn bod.
(Nid bod yr Hollalluog yn mynd i
bryderu gormod am hollti blew fel’na.)
Mewn hysbysebu o’r math yna, mae
pendantrwydd yn allweddol. Hybu
anffyddiaeth a magu anffyddwyr oedd y
bwriad nid codi amheuon.
Hwyrach i’r hysbysebu fod yn
wrthgynhyrchiol yn ogystal; nid peri i
bobl amau a oes yna Dduw ond i amau y
gall Duw fod yn bodoli. A chymwynas
fawr arall Ariane Sherine, mewn oes
faterol, oedd dwyn y gair Duw, neu
‘duw’, i sylw’r cyhoedd. O’r miloedd ar
filoedd a ddarllenodd yr hysbyseb ar
200 o fysys yn Llundain a 600 arall ar
draws Cymru a Lloegr, dw i’n siŵr i
nifer fawr ystyried y cwestiwn a hynny,
hwyrach, am y waith gyntaf erioed.
Mae’r gred mewn Duw cyn hyned â’r
creu’i hun ac mae anffyddiaeth wedi bod
yr un mor hirhoedlog. Doeddwn i ddim
yn cytuno ag athroniaeth yr hysbyseb
ond yn falch ei bod hi wedi ymddangos.
Fe all pobl o Ffydd, yn ogystal, beidio â
phryderu a mynd ymlaen i fwynhau
bywyd. Wedi’r cwbl, roedd Duw yma
ymhell o’n blaenau ni ac mi fydd yma ar
ein holau ni – ac mae hynny’n cynnwys
Ariane Sherine.
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BWYD
a BALLU
Dyma dymor lop sgows a chawl. Un o'r rhai
symlaf a mwyaf blasus gen i yw CAWL
INDIA CORN. Cafodd fy merch Lora un
o'r anrhegion Nadolig gorau gafodd erioed
pan yn chwech oed medda hi. Llyfr rysetiau
oedd: "My First Show Me How Cookbook",
ac o hwnnw y daw y ryset. Mae'r llyfr a'r
cawl yn dal i fynd yn ein teulu ni, chwarter
canrif yn ddiweddarach.
tin 10 owns o gorn.
3 a thri chwarter cwpanaid o ddŵr.
2 giwb stoc.
Cymysgu'r rhain a'u mud-ferwi ar wres
uchel. Cymryd sosban arall wedyn, a rhoi'r
cynhwysion nesaf ynddi.
2 owns o fenyn.
4 owns o flawd plaen.
2 gwpanaid o lefrith efo'i hufen.

Sioe Ffasiwn i
Roi Hwb i
Siopau’r Dre
Ar Nos Iau, Mawrth 19eg 2009, yng
Nghofi Roc, Caernarfon, bydd Clwb
Olwyn Fewnol, Caernarfon (Inner Wheel)
yn cynnal Sioe Ffasiwn rhai o Fusnesau
Caernarfon. Bydd y noson yn dechrau am
7.30. Y bwriad yw hyrwyddo busnesau’r
dref ac i ddangos beth sydd ar gael yma.
Bydd stondinau ynghyd â'r dilladau a raffl.
£3.00 fydd y tâl mynediad ac fe fydd holl
elw'r noson yn cael ei rannu rhwng
elusennau lleol.
Dewch i fwynhau ac i helpu'r dre fach yma
i gario ymlaen. Eich tre chi yw hi!
Bydd tocynnau ar gael gan Gwen Jones
672633 neu unrhyw un o aelodau’r Clwb,
neu wrth y drws. Welwn ni chi yno!

Gwneud roux drwy flendio hyn oll nes yn
bast a phupur a halen ynddo.
Yna blendio'r cyfan i'r corn ayb, cyn un ai ei
sgrialu a'r Bili Wiz neu ei adael fel y mae a'i
aildwymo.
Mae TEMPURA SIAPANEAIDD yn
eithriadol o flasus a gellir ei wneud ag
unrhyw lysieuyn neu gorgimwch.
I wneud y cytew rhaid cael 5 owns o flawd
plaen a hanner llond cwpan o ddŵr oer,
oer, ac un wy. Os yn defnyddio courgette,
yna eu sleisio ar eu hyd a rhoi halen arnynt
cyn eu dowcio yn y cytew. Gellir defnyddio
darnau o bysgodyn yr un modd, neu slots
neu flodau coli neu foron. Mae pupur coch a
gwyrdd yn gwneud yn dda. Dim ond rhyw
funud wedyn yn y badell ffrio mewn
dyfnder go lew o olew. Yn y sosban jips yr
arferwn i eu gwneud. Maent yn flasus gyda
sleisen o leim neu lemwn a soya sos.
Gwenllian.
Jason Parry
16 Stryd Bangor
Caernarfon
Ffôn:

(01286) 672366

Symudol:

07900594279

Harri Parri

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.

9-11 P
Pen Deitsh, Caernarfon Gwynedd LL555 2AU
Ffôn:
Ffô
f n (01286) 672602 • Ffacs: (01286) 676728
fô
728

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

Yr Alexandra
Tafarn gartrefol a chlyd
Cwrw da, gwasanaeth cyfeillgar
Ffôn: (01286) 672871
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POBOL DRE

SIOPAU’R DRE 1959-2009

KITTY ROBERTS
Cerddai i lawr Stryd Llyn yn fân ac yn
fuan. Gwisgai sodlau main a dillad
ffasiynol. Gyda gwên ar ei genau arhosai i
siarad efo hwn a’r llall. Er fod ei gwallt yn
gyrls taclus, fel pob dydd Iau arall ers ugain
mlynedd, aeth i mewn i siop Cameo.
Hawdd fuasai meddwl ei bod tua 66 oed,
ond rhaid troi y rhifau â’u pennau i lawr
gan fod Kitty Roberts wedi dathlu ei
phenblwydd yn 99 oed fis Rhagfyr!
CYMDEITHASAU
Ni fydd yn colli’r un oedfa yn Seilo gan
gynnwys y Seiat, Cymdeithas y Merched
a’r Gymdeithas Lenyddol. Mae’n “Taro i
Mewn” yn Salem ar fore Mawrth cyn mynd
am ginio efo’i ffrindiau o Ebeneser. Os oes
cyngerdd neu ddarlith yn y dre mi fydd hi
yno. “Dwi’n lwcus iawn yn fy
nghymdogion a’m ffrindiau sy’n barod i’m
cludo yn y car.” Ond yn aml bydd Mrs
Roberts yn neidio ar ddau neu dri býs i
gyrraedd pen ei thaith. Mae croeso i bawb
yn ei chartref cysurus a’r sgwrs yn felys.
DYDDIAU CYNNAR
Ganwyd Kitty Roberts yn Nant Peris a
chofia deithio gyda brêc a cheffyl i
Lanberis ac ambell waith ar y tren i Dre.

Kitty Roberts a Mary Vaughan Jones
Ond yn 1916 yng nghanol y Rhyfel Byd
Cyntaf, a hithau yn 7 oed, daeth Yncl Tom
i’r Nant efo lori paraffîn ac aeth Kitty yn
ôl efo fo i aros i Dre. “Roedd ei gartref
gyferbyn â’r Baths dros yr Aber. Gyda’r nos
daeth milwyr o’r gwersyll yng Nghoed
Helen i ystafell ar ochr y tŷ i gael paned a
dwi’n eu cofio yn canu dros y lle. Dydd Sul
aeth Anti Elliw â fi i 20 Stryd Newydd at ei
theulu i gael te. Yna mi euthom ni i gapel
Beulah ac arhosodd hynny yn fy nghof gan
mai eglwyswyr oeddan ni.” Ychydig wedyn
daeth y siarabang gyntaf i’r ardal i gario
pobol i’r dre. Roedd prifathro’r Nant yn
Gymro ardderchog ac yno y cafodd Kitty
Roberts flas ar lenyddiaeth Gymraeg. Ar ôl
gadael ysgol ramadeg Brynrefail bu’n
gweithio ym Manceinion am gyfnod gan
fwynhau dawnsio ar nos Sadwrn a
mynychu Clwb y Ddraig Goch a Chapel
Cymraeg Moss Side. Ond un gwyliau haf
daeth John, hogyn ifanc o Lanberis heibio
a doedd dim troi’n ôl wedyn. Symudodd i
fyw a gweithio yn Aberystwyth gan ei fod
yn fyfyriwr yno. Mae’n dal i drysori’r
anrheg cyntaf gafodd ganddo sef “Cerddi’r
Haf ” R. Williams Parry.
GWRAIG GWEINIDOG
Yn 1939 priododd â’r Parchedig
J.D.Roberts a mynd yn syth i’r ofalaeth
gyntaf yn Rhydlios lle roedd wrth ei bôdd
gyda phobl Pen Llŷn.Yno y ganwyd
Buddug a Huw. Symudodd y teulu i
Flaenau Ffestiniog yn 1950 ac yna i’r
Waunfawr. Bu’n wraig gweinidog weithgar
a phoblogaidd am hanner can mlynedd.

Hanner can mlynedd yn ôl pan ddaeth Mrs
Roberts i’r Waun âi i siop trin gwallt
SIDDALS dros y ffordd i gapel Pendref.
“Osa oedd yn torri fy ngwallt a phan
symudodd hi i Pendist ac wedyn i Stryd
Llyn, mi es efo hi. Dechreuodd Anwen
weithio yno ac ers blynyddoedd dwi’n
mynd ati hi i CAMEO.”
“Yn siop OWEN GLYN OWEN stryd y
Plas roeddwn i’n prynu cig. Dwi’n dal i
fynd at ei fab Wil i Pendist ac yn mwynhau
sgwrs a thynnu coes yn ogystal â’r cig
blasus.”
“Roedd LODGING HALL yn siop
ffrwythau ardderchog o dan y cloc mawr efo
bob math o lysiau a blodau. Yno roeddan
ni’n cael coeden Nadolig bob blwyddyn.
Mae Mrs Davies yn helpu’r ferch yn FOUR
SEASONS erbyn hyn ac mi fyddai’n dal i
fynd ati hi.”
MERCHED Y WAWR
Yn 1966 cefnogodd Kitty Roberts syniad
Mary Vaughan Jones i sefydlu cangen o
Ferched y Wawr yng Nghaernarfon.
Teithiodd llond býs o’r Waun nes
chwyddodd yr aelodaeth i gant. Mae pedair
o aelodau gwreiddiol Caernarfon yn dal yn
selog –Gweneirys Jones, Rhiannon Ellis,
Mary Land a Kitty Roberts. Yna agorwyd
cangen yn y Waunfawr ond parhaodd Mary
a Kitty i fod yn aelodau yn y ddau le. Bu
Mrs Roberts yn weithgar yn cynorthwyo i
sefydlu Ysgol Feithrin yn y Waun. Ar ôl
chwys a llafur a sawl bore coffi agorwyd yr
ysgol ar Ddydd Gŵyl Ddewi gyda Marion
Iwan yn athrawes. Cafodd Kitty Roberts
ambell barti penblwydd a balch oedd o
weld ei gor-wyresau Begw a Mabli yr
efeilliaid ugain mis oed ar y diwrnod
arbennig.Yng nghinio Merched y Wawr
cafodd syrpreis pan gyflwynwyd blodau a
chanu cân arbennig iddi gyda’r cytgan–
Penblwydd hapus, ar Ragfyr yr ugeinfed,
Penblwydd hapus, ymlaen yn awr i’r canfed.
Margaret Wyn Roberts.

Alwena Lewis yn cyflwyno blodau

Gemwaith o Safon

GEMWAITH
Yn newydd eleni – PANDORA
Dewis cynhwysfawr o emwaith
aur ac arian ar gyfer
pob oed a phoced
Aur Cymru
y Metel (C.Y.M.) a Clogau
Trwsio rhesymol
Y Bont Bridd, Caernarfon

(01286) 675733
16

*** Yma yn fuan / Coming soon ***
PARLEZ-MOI DE LA PLUIE
[12A]: (Let’s talk about the rain)
IS-DEITLAU 11 Chwefror –
7.30yh
DEAN SPANLEY [U]
25 Chwefror – 2yh a 7.30yh

FROST / NIXON [15]
4 Mawrth – 2yh a 7.30yh

INKHEART [PG]
8 Mawrth – 2yh: Australia [12A]
11 Mawrth – 2yh a 7.30yh

* 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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DA DI DARLLEN
YR
ANWELEDIG
LLION IWAN
GWASG
GOMER
Cefais gyfle i
ddarllen y nofel
hon
mewn
cyfnod
byr
iawn a’i chael
hefyd yn anodd
iawn ei rhoi o’r
naill ochr gan
fod rhediad y
digwydd
a’r
dweud yn fy nghymell i wybod pendraw’r
stori. Fe gododd y dyfyniad crafog ar y
ddalen agoriadol fy chwilfrydedd yn arw a
ches i mo fy siomi:
‘Efallai nad oes gennyt ti ddiddordeb
mewn rhyfel, ond mae gan ryfel
ddiddordeb ynot ti’ – Leon Trotsky
Mae digwyddiadau’r stori yn cysylltu
unigolion â’u cynefin ar gyfandiroedd
gwahanol, a’r “Rhyfel yn erbyn
Terfysgaeth” sy’n eu cydgysylltu ac yn
gadael ei ôl arnynt. Prif leoliad y nofel ydy
dyffryn uchel ym mynyddoedd yr Hindu
Kush yng ngogledd orllewin Pacistan ac
Affganistan ble y ganwyd prif gymeriad y
nofel - Hani.
Mae’r penodau fel golygfeydd mewn ffilm
gyffrous sy’n ein gwahodd i mewn i fyd
cythryblus y gwahanol gymeriadau ar
ddwy ochr brwydro’r rhyfel: y peilot o
Americanwr, arweinwyr y mujahideen,
Rehman y bugail a’i deulu, i enwi ond
ychydig.
Ceir chwalu breuddwydion, chwalu
dedwyddwch a chlymau perthynas sy’n
rhan o’r chwalu eithafol a wna terfysg a
rhyfel ar fywyd unigolion. Colled sydd yn
wynebu’r
ddwy
ochr
ac
mae
digwyddiadau’r nofel yn tanlinellu gwacter
a ffolineb rhyfel. Roedd yn brofiad eironig
iawn darllen y nofel hon ochr yn ochr â
chlywed y bwletinau newyddion am y
rhyfel yn Israel a Llain Gaza.
Gyrfa ym maes newyddiaduraeth sydd
gan yr awdur ac mae canfas y nofel hon yn
dyst i’r yrfa hon. Ewch ati i ddatrys
arwyddocâd ‘yr anweledig’.
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MEIRION A’R CYFFINIAU 2009
DYDDIADAU CAU: Cystadlaethau
Cyfansoddi - Ebrill y 1af! Ffurflenni
cystadlu yn nghefn y rhestr testunau neu
yn www.eisteddfod.org.uk
Tocynnau: Gellir prynu Tocynnau Pafiliwn
Dydd dros y ffôn ar 0845 122 1176 neu dros
y we. Mae cynnig arbennig yn rhedeg tan
ddiwedd Mai, sef tocyn Maes wythnos am
£90.
CYNGHERDDAU: Bydd tocynnau ar
gyfer y cyngherddau gyda’r nos yn mynd ar
werth ar 1af Fawrth. Ffoniwch: 0845 122
1176 neu ewch i’r wefan:
www.eisteddfod.org.uk
GWOBRAU: Cysylltwch â’r swyddfa ar
0845 122 2003 os ydych am gynnig gwobr
ar gyfer Eisteddfod 2009 neu 2010.
LLETY A CHROESO: Cofiwch os oes
gennych lety, gwely a brecwast, adeilad

AGOR Y BONT
Agorwyd mynedfa newydd i’r Castell
gan Alun Fred Jones A.C. y Gweinidog
Treftadaeth, sy’n rhoi mynediad i’r anabl
am y tro cyntaf. Yn y llun mae Ann
Hughes a’i chi Odelle; Maer y Dref, Y

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
Llion Iwan

hunan ddarpariedig neu garafán deithiol
i’w llogi am yr wythnos, cysylltwch ag
Elinor Jones ar 0845 122 2003 er mwyn
cynnwys y wybodaeth ar ein rhestr.
MAES CARAFANNAU: Ffurflenni ar
gael o’r swyddfa neu oddi ar wefan yr
Eisteddfod. Y Cyntaf i’r felin
SWYDDFA
NEWYDD:
Swyddfa’r
Eisteddfod, Uned 15, Parc Busnes Yr
Wyddgrug,
Ffordd
Wrecsam,
Yr
Wyddgrug, Sir y Fflint. CH7 1XP. Rhif
ffôn: 0845 122 2003.
MWY
O
WYBODAETH:
www.eisteddfod.org.uk a dilynwch y
ddolen i Galendr Digwyddiadau Lleol
2009. neu cysylltwch â Hywel neu Alwyn
ar 0845 122 2003 neu ar e bost:
hywel@eisteddfod.org.uk
neu
alwyn@eisteddfod.org.uk

Cyng. Myfi Powell-Jones sydd hefyd yn
ddirprwy Gwnstabl y Castell; Mr. Ken
Powell-Jones; Mrs Katherine Owen,
Clerc y Dref; Siân Eirlys Foulkes, y
gyntaf efo cadair olwyn i fynd i’r castell.

TOWN CABS
Perchennog:
Brian O’Shaughnessy

TACSI
TACSI
TACSI

Siwrneiau Lleol
Meysydd Awyr
Dydd a Nos
Car 7 person

01286 676091
07831 268995
17
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YMLAEN
AM Y
GWPAN!
Dechreuodd Syr Hugh yn dda, gyda'r
blaenwyr a'r olwyr yn gweithio'r bêl i
fyny'r cae cyn rhyddhau Sam Jones
ar yr asgell i sgorio yn y gornel
chwith. 0-5.
Ar ôl cyfnod distaw, fe lwyddodd
Ysgol y Gader yrru ymlaen drwy'r
blaenwyr, ac fe sgoriodd eu hwythwr
addawol gais. 5-5.
Ysbrydoliaeth oedd hyn, ac ni
welwyd y tîm cartref yn bygwth llawer
o hyn ymlaen, gan i'r hogia amddiffyn
yn ddewr iawn, a chychwyn taflu'r bêl
yn llydan gan ymestyn amddiffyn y
tîm cartref. Sgoriodd Michael Downey
yn y gornel cyn yr hanner, ac fe
drosiodd Carwyn Roberts i'w gwneud
yn 5-12 ar yr hanner.
Yn yr ail hanner, fe ddangosodd
blaenwyr Syr Hugh eu cryfder gan
sgorio tair cais - un gan y bachwr
Rhodri Farrer, ac un yr un i'r
blaenasgellwyr Michael Downey a
Sam Mouneimne. 5-27.
Mae'r tîm drwodd i rownd yr 16 olaf
yng nghwpan Cymru, ac yn barod i
groesawu
Ysgol
Ystalyfera
i
Gaernarfon yn fuan - dewch i gefnogi!!

ATEBION CROESAIR IONAWR
Atebion Cliwiau Cryptig Ionawr
Ar draws
1. Triawd. 4. Gwaed. 6. Baw. 7. Pendilio. 8.
Gwall. 11. Ynysu. 13. Yfed. 15. Blwyddyn.
16. Newydd dda. 17. Capo. 19. Union. 21.
Tewch. 24. Tri brawd. 25. Ydw. 26. Cynan.
27. Goddrych.
I lawr
1. Twrna. 2. Aderyn y bwn. 3. Dodwy. 4.
Golau. 5. Anoddaf. 6. Belg. 9. Wilma. 10.
Llwyddo. 12. Seren newydd. 13. Ydynt. 14.
Eiddew. 18. Pastwn. 19. Urien. 20. Iorwg.
22. Edrych. 23. Chwiw.
Enillydd: P. Longshaw, 4 Cwm Silyn,
Caernarfon.
Atebion Cliwiau Haws Ionawr
Ar Draws.
1. Dwyfil. 6. Haman. 6. Aur. 7. Henfenyw.
8. Anad. 11. Ofnau. 13. A naw.15.
Dihangfa. 16. Trahaus. 17. Ar ôl. 19. Trais.
21. Prop. 24. Wylo mawr. 25. Awr. 26.
Caddug. 27. Nyth iâr.
I Lawr
1. Drama. 2. Faenol Fawr. 3. Lafan. 4.
Honddu. 5. Mewian. 6. Adra. 9. Neidr. 10.
Diawl. 12. Aberystwyth. 13. Anhap. 14.
Aduno. 18. Olewydd.19. Talog. 20. Arman.
22. Radar. 23. Pair.
Enillydd: Elen Gwenllian, Clwyd,
Campbell Rd. Caernarfon.
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GENOD Y GOLFF
Mae gan adran y merched Gapten newydd.
Yng
nghyfarfod
blynyddol
2009
cyflwynodd Jean Patrick yr awenau i Nan
Bate (llun ar y dudalen flaen). Llinos
Dinwiddy fydd yr Is Gapten, Laura
Williams Trysorydd a Margaret Ellis
Davies Ysgrifenyddes y Cystadlaethau.
Yn y cyfarfod hefyd diolchodd Jean Patrick
i Beti ab Iorwerth am ei gwaith trwyadl yn
ystod y naw mlynedd diwethaf ac i Yvonne

SBONCEN
Ar ddydd Gwener Ionawr 23ain,
cynhaliwyd y gêm gyntaf i dim Sboncen
bechgyn blwyddyn 8 YSHO draw yng
Nghanolfan
Hamdden
Pwllheli.
Disgyblion bl. 7, 8 a 9 oedd y
gwrthwynebwyr, a chafwyd gêm galed
iawn gan y criw o Ben Llŷn.
Chwaraeodd y chwe disgybl o YSHO
dair gêm yr un yn erbyn gwrthwynebwyr
gwahanol, ac ar ôl dwy awr o gystadlu
brwd, criw Glan y Môr oedd yn fuddugol
o 14 gêm i 4. Mae'r criw YSHO yn
cyfarfod bob prynhawn dydd Iau o dan
hyfforddiant David Parry o flwyddyn 13
fel rhan o'r cynllun 5x60. Rydym fel
cynllun bob amser yn chwilio am bobl i
roi help llaw gyda gweithgareddau.
APÊL: Hoffai'r criw ddatblygu y clwb
sboncen ymhellach, a hefyd byddem yn
hoffi sefydlu clwb Badminton i'r Dre.
Felly, os oes gennych ddiddordeb mewn
maes arbennig, e.e. sboncen neu
badminton, cysylltwch gyda Trystan
Gwilym ar 07717407630.

Jones am ei chymorth helaeth a pharod fel
Llywydd y Clwb. Marion Hughes fydd y
Llywydd newydd, a phob llwyddiant iddi.
Etholwyd Nia Williams , Gwenda Roberts
a Beti ab Iorwerth i'r Pwyllgor gan fod
tymor tair arall wedi dod i ben.
Cyflwynodd Jean Patrick hefyd y cwpanau
a’r tlysau i'r holl enillwyr diweddar (sy
eisioes wedi cael eu henwi yn PAPUR
DRE). Ar ddiwedd y noson cafwyd pryd o
fwyd rhagorol, fel arfer, wedi ei baratoi gan
Enid Jones a'i staff.

LLE
YN Y
DRE?
Allwch chi
ddweud lle
mae’r
llefydd hyn
yn Dre?
(Atebion ar
dudalen 13)

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.
19
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Chwaraeon

DAU FRAWD

FFWTBOL YN
FFYNNU

Er bod prif dîm Caernarfon ar waelod
Uwch Gynghrair Cymru tydi pethau ddim
yn ddu o gwbl ar beldroed yn Dre. Mae
Caernarfon Wanderers a Borough yn
gwneud yn dda yn y C’narfon and District
a Segontiwm Rovers yn creu gwyrthiau
gyda’r plant iau. Felly hefyd hogiau Cae
Glyn, sydd eleni yn dathlu eu penblwydd
yn 40 oed.
Mae rhedeg timau ieuenctid yn lot fawr o
waith a hwnnw, wrth reswm, yn wirfoddol.
CAMP CAE GLYN:
• 10 tîm (o dan 7 oed i dan 19) • 160 o
blant a phobl ifanc yn chwarae ac yn
ymarfer bob wythnos • Chwarae mewn

cynghreiriau bob Sadwrn a Sul • 28 o
hyfforddwr trwyddedig a chymwys • 2
hyfforddwr i bob tîm (4 efo’r ddau dîm
ieuengaf) • Cost hyfforddi ar y cae bob
tywydd bob wythnos: £140. Cost
blynyddol: £2,500 (yn cael ei godi gan y
plant, yr hyfforddwyr a’r pwyllgor) •
Tîm dan 14 – pencampwyr Arfordir y
Gogledd 2008 • Chwarae ar gae bychan
Cae Glyn hyd at dan 11.... sy’n arwain at
unig gŵyn yr hyfforddwyr a’r
gwirfoddolwyr! Gyda chymaint o blant a
ieuenctid Dre yn chwarae peldroed a
chymaint o wirfoddolwyr yn codi arian ac
yn cynnal y timau ’ma, mae na brinder
caeau ar gyfer y timau hŷn. Y rhai sydd â
chlustiau i wrando – gwrandawed!
[Mae ’deryn bach wedi dweud wrth PAPUR
DRE fod na drafodaethau ar y gweill i geisio
gwella sefyllfa’r caeau. gol]

PAPUR DRE

Lamont yn yr Alban, Bergamasco yn yr
Eidal a Jones yn Dre. Brodyr sy’n
chwarae rygbi gyda’i gilydd. Ond mae’r
ddau frawd o Gaernarfon yn fwy
anarferol na’r llu brodyr eraill sy’ wedi
chware i’r un tîm. Mae Mark Vaughan a
Chris Wyn Jones ill dau yn yr ail reng
gyda’i gilydd ac yn ddi-os wedi bod yn
gonglfaen i lwyddiant y Cofis yn ystod y
tymor neu ddau diwethaf. Roedd y ddau
yn rhan o bac cryf ac effeithiol
Caernarfon a enillodd bencampwriaeth
y gogledd tymor diwethaf am y tro
cynta ers deunaw mlynedd - tipyn o
gamp i ddau sy’n dod o ‘deulu ffwtbol’!
Peldroed ac Arsenal ydy dileit mawr eu
tad Kevin a’u taid Ron. Ac mae gweddill
y Jonesiaid yn rhannu eu teyrngarwch
rhwng Lerpwl a Man U!
Ond ers llwyddiant y brodyr tydyn nhw
ddim yn drwg-licio rygbi erbyn hyn.
Fel cymaint o chwaraewyr rygbi Dre
chwarae ffwtbol oedd Mark a Chris pan
oedden nhw’n iau – i Cae Glyn yn yr
achos yma – ond buan iawn y
dechreuodd y ddau fagu diddordeb
mewn rygbi ar ôl mynd i Ysgol Syr
Hugh.
Mae’n siwr mai chwarae yn y rheng ôl
fyddai dewis y ddau “ond ma’ na
brinder second rows”, chwedl Mark
felly closio at ei gilydd yn yr ail reng
ydy eu hanes wedi bod ers dros
flwyddyn. Nid bod angen closio arnyn
nhw – blwyddyn union i’r diwrnod sydd
rhwng y ddau. Mark, sy’n 25ain ydy’r
hyna’ ac mae o wedi ennill 23 o gapiau i
Gymru rhwng oedran 17 a 21. Yn wir,
sgoriodd gais yn ei gêm gynta dros ei
wlad (o dan 17eg) yn erbyn yr Eidal. Bu
am dair blynedd yn magu profiad
gwerthfawr a sylweddol gydag Abertawe
a Llanelli gan rannu tŷ am sbel gydag
un arall o sêr rygbi Caernarfon, Cai
Griffiths (sydd bellach ar gytundeb
proffesiynol gyda’r Gweilch). Cafodd
Chris bum mlynedd o saib oddi wrth y
bêl hirgron pan benderfynodd droi at y
sgwâr bocsio, ond mae’r clwb rygbi yn
hynod o ddiolchgar ei fod o wedi
hongian ei fenyg. O ganlyniad mae gan
Chris a Mark flynyddoedd o gyfraniad
pellach i’w wneud tuag at llwyddiant
tîm rygbi Caernarfon yn y dyfodol.

NODDWYR Y PAPUR
Mae Papur Dre’n ddiolchgar iawn i brif
noddwyr y papur:

Cwmni Da, Cyngor Tref
Caernarfon, Cymen,
Galeri, Rondo.

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

PAPUR DRE I BOBOL DRE

