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PAPUR DRE
Rhifyn 66

MAWRTH 2009

Pris 40c

YN Y RHIFYN RHYNGWLADOL HWN, MAE PAPUR DRE YN...

‘Merica
tud. 17

Gambia
tud. 11

A HEFYD YN

Awstralia
tud. 20

BERMIWDA

Glyn Pritchard, Cofi yn Bermiwda
yn cael cip ar ei bapur lleol!
Ydy, mae PAPUR DRE yn cael ei
ddarllen ym mhob cwr o’r byd fel y
gwelwch ar dudalen 10.

PAPUR DRE I BOBOL DRE

PapurDreRhifyn66Q5:PapurDreRhifyn66Q5

PWY ‘DI
PWY...
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

5/3/09

10:52

Annwyl PAPUR DRE

Llythyr
Annwyl Olygydd,
Tasen nhw heb ollwng
bomiau yn ddi-baid am dair
wythnos, fyddai Gasa ddim yn
y cyflwr y mae ynddo nawr.
Fyddai 1,300 heb golli eu
bywydau a byddai eu tai, er yn
wael, yn dal i sefyll. Byddai 400
o blant yn dal yn fyw, byddai
60% o'u tir yn dal yn dir âr.
Byddai 50,000 o gartrefi yn dal
i sefyll ac ni fyddai hanner
miliwn heb ddŵr a bwyd. Tasen
nhw heb fomio, fyddai dim
rhaid trefnu codi arian.
Ond gan fod y difrod wedi ei
wneud, rhaid gwneud yr
ymdrech. Cais i godi rhywfaint
o arian yw'r noson a gynhelir
yng Ngwesty Meifod,
Bontnewydd ar nos Wener, 13
Mawrth. Dowch am 8.00 i
glywed Steve Eaves a Gwilym
Morus yn rhoi 'Cân i Gasa'. Os
na fedrwch ddod yno, mae
croeso i chi anfon siec, wedi ei
gwneud i DEC (Cyfuniad o'r
mudiadau dyngarol) a'i hanfon
ataf yn y cyfeiriad uchod.
Anfonir pob cyfraniad yn syth i
leddfu'r dioddefaint erchyll yn
Gasa.
Diolch
Angharad Tomos
Morannedd,
Penygarth,
Caernarfon

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

Wrth ddarllen atgofion Mrs
Doughty yn rhifyn Ionawr o
PAPUR DRE ynglŷn â’r
stondinau yn Neuadd y
Farchnad, cefais fy atgoffa am y
cyfnod yn ystod y rhyfel pan
fyddai fy nain (Emma
Williams) a oedd yn byw yn
Lôn Las, Brynsiencyn yn
teithio drosodd o Fôn i
Gaernarfon ar fferi yr oedd
Harry (Haul) a Griff Williams
yn gweithio arni.
Ar rai dyddiau roedd y daith
drosodd yn arw gyda’r môr yn
torri dros ben blaen y cwch,
ond byddai nain yn eistedd,
gan afael yn dynn ar ei basgedi
o fenyn a wyau, ei llygaid wedi
cau ac yn gweddïo am gael
glanio yn ddiogel.
Roedd dydd Sadwrn yn
ddiwrnod y farchnad a byddai
yn treulio ei hamser gyda’i
chwsmeriaid ffyddlon ar ein
stondin yng nghanol Neuadd y
Farchnad (dros ffordd i R. M.
Jones y cigydd).

DIOLCH AM
WERTHU
PAPUR DRE
Dymunwn y gorau i Mr a
Mrs Hughes, Treflyn Stores,
Bethel ar eu hymddeoliad.
Rydym yn ddiolchgar iawn
iddynt am werthu PAPUR
DRE yn ystod y saith
mlynedd diwethaf. Diolch
iddynt am eu sirioldeb bob
amser. Bydd y siop yn cau ar
Ebrill 5. Peidiwch â phoeni
chi ddarllenwyr brwd
Bethel, bydd PAPUR DRE
ar werth yn y Swyddfa Bost.
Cydnabyddir cefnogaeth

Daw’r rhifyn nesaf o’r wasg
NOS LUN – EBRILL 6

Ellis Davies a’i Gwmni
CYFREITHWYR

Yn gwasanaethu
pobl Caernarfon ers
1898

2
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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:

672999

Yn achlysurol os byddai fy
mam yn aros gyda hi ac yn
dymuno dod yn ôl adref i
Benisarwaun a’r tywydd yn
stormus mi fyddai yn gwrthod
mynd ar y fferi. Byddai yn
cerdded ychydig filltiroedd i
Frynsiencyn i ddal bws drwy
Fangor i Gaernarfon ac yna
adra. Fel arfer byddai’r gwch
wedi cyrraedd y pier yn ddiogel
cyn iddi gyrraedd Brynsiencyn.
Yn gywir iawn
Margaret Morris

Y farchnad heddiw

Enillwyr Clwb Cant
Papur Dre
Marwth 2009
1af Carole Griffiths 8
2il Margraret Parry 73
3ydd Menna Parry 77

DEWCH ATOM
I BLYGU
PAPUR DRE
Rhifyn: EBRILL
Noson Plygu:
NOS LUN, EBRILL 6
Yn lle?
YSGOL MAESINCLA
Faint o’r gloch?
o 5.30 ymlaen

Byddwch yn llawer
gwell allan hefo Ni!

CANEUON Y COFIS I GYMRU!
Roedd cystadleuaeth Cân i Gymru eleni
yn frith o gysylltiadau â Chaernarfon :
• Cyd- gyfansoddwr a pherfformiwr y gân
fuddugol “Gofidiau” oedd Elfed Morgan
Morris o Ddeiniolen; mae o’n arwain
Côr Merched Cofnod o Dre.
• Ceri Bostock oedd cyd-gyfansoddwr
“Gafael yn fy llaw”, y gân ddaeth yn ail.
Yn wreiddiol o Landwrog mae Ceri
bellach yn byw yng Nghaernarfon.
• Cyd-gyfansoddwr y gân ddaeth yn
drydydd oedd Steve ‘Pablo’ Jones ; mae
o hefyd yn dod o Dre â chanddo stiwdio
arlunio yn yr Hen Farchnad.
• Ymhlith yr wyth ola hefyd roedd Sarah
Louise o Gaernarfon, yn canu ei chân ei
hun “Un peth dwi’n gwybod”
• Ac yn canu’r gân “Hedfan i Ffwrdd”
roedd Dyfrig Evans o Rosbodrual.
Tipyn o noson yn Llandudno felly i
gerddorion
Caernarfon a’r cyffiniau.
Llongyfarchiadau iddyn nhw i gyd.

LLEIANOD YN Y PLAS
Dyma gôr o staff Plas Maesincla’n barod i
ddiddanu trigolion y Plas a’r Ganolfan
Dydd. Bu’r trigolion hefyd yn gwneud

cacennau a’u gwerthu i godi arian at blant
mewn angen. Casglwyd £154.84 at yr
achos. Diolch i bawb a gyfrannodd.

CARPEDI

John Williams

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

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

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
3

Ysgol yr Hendre
Dyma Anti Pat, gofalwraig boblogaidd
Ysgol Yr Hendre ar ei diwrnod olaf yn ei
gwaith ar ôl 18 mlynedd yn gofalu am yr
ysgol. Cafwyd cyngerdd arbennig gan y
plant i ddweud diolch a ffarwel.
A dyma’r gerdd ysgrifennodd Blwyddyn 5
iddi:
DIOLCH ANTI PAT
Pwy fydd yn agor giatiau,
Bob bore yn ddi-stŵr,
Pwy fydd yn agor drysau,
‘Rôl Anti Pat a’i gŵr?
Pwy fydd yn meddwl eto
Am blant ein hysgol ni ,
Pwy fydd yn cynnal disco,
Sy’n llawn o hwyl a sbri?
Pwy fydd â lle’n ei chalon,
Run faint ag ogof fawr,
Pwy fydd yn gwrando droeon,
Ar straeon plant yn awr?
Ein colled ni’n Yr Hendre ,
Yw colli Anti Pat,
Ond cofiwch, nad yw’n cartre’n
Rhy bell i chi o’r fflat.
GAN BLWYDDYN 5
Chwefror 2009

Ysgol Santes Helen

Ar yr un diwrnod clywsom fod Mrs
Heather Wyn, gweinyddes Blwyddyn 2 yn
gadael ar ôl 23 blwyddyn yn Ysgol yr
Hendre. Rydym yn dymuno’n dda iddi yn
ei swydd newydd. Roedd Blwyddyn 2 yn
drist iawn ac fe welwch chi ambell un yn ei
dagrau yn y llun.
Bu blwyddyn 2 yn brysur yn y gegin yn
ddiweddar yn gwneud crempogau a hefyd
yn gwneud ac yn bwyta cyri fel rhan o’r
gwaith ar India.

Cyfres newydd
"Byw yn yr Ardd"
yn cychwyn darlledu am 8:25
nos Iau 26ain Mawrth a’r
“SIOE GELF” (cyfres newydd)
9:30 nos Fercher 1af o Ebrill
A chofiwch ddilyn
“ANGELL YN INDIA ”
9 o’r gloch pob nos Fercher o’r
2ail o Fawrth

Croeso cynnes bob dydd
gan

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

Moduron Menai
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

Ymddiheuriadau! Yn Papur Dre mis
diwetha – roedd lluniau o blant Ysgol
Santes Helen. Mewn camgymeriad,
dywedwyd mai plant Ysgol yr Hendre
oedd y rhain – mae’n ddrwg iawn
gennym am hyn.

Ffôn:

01286 677771

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

YSGOL SYR HUGH

Taith i Old Trafford
Bu criw o ddisgyblion YSHO yn ymweld ag Old Trafford yn
ddiweddar ar daith a drefnwyd gan yr adran Addysg Gorfforol.

Eisteddfod yr Ysgol
Yn Eisteddfod yr Ysgol, Tŷ Seiont oedd yn fuddugol mewn
cystadleuaeth glos a chyffrous. Dyna’r tro cyntaf i Seiont
ennill ers 14 mlynedd. Dyma’r capteiniaid balch, Heledd
Lewis ac Osian Williams yn derbyn y darian gan Mr Gwyn
Tudur, y Dirprwy Bennaeth.
Dyma rai o’r prif enillwyr:
Huw Ifan, Enillydd y Gadair Hŷn
Catrin Elwyn, Enillydd y Gadair Iau.
Meinir Roberts, Enillydd Perfformiad Unigol Hŷn
Gwenno Brown, Enillydd Perfformiad Unigol Iau
Owain Williams Enillydd Cyfraniad Gorau yn yr adran
Gwaith Cartref.

Lisa’n Ennill Gwobr
Cafodd Lisa Worthington ei
dewis o'r dosbarth arlwyo i
gynrychioli
YSHO
mewn
cystadleuaeth yng Ngholeg Menai
ac fe enillodd y wobr gyntaf –
bydd hi’n mynd yn ei blaen yn
awr i’r rownd nesaf – Pob lwc i
Lisa!

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon
Nos Wener Mawrth 13 am 7.30 bydd Cymdeithas Rhieni ac
Athrawon YSHO yn cynnal noson Bingo a Chwis am 7.30 yng
Nghlwb Pêl-Droed Caernarfon. Hwyl a sbri tra'n cefnogi'r
ysgol. Mynediad, cardiau bingo a chystadlu yn y cwis - £5
wrth y drws.

YSGOL
SANTES
HELEN
Yng nghyngerdd dydd Gŵyl
Dewi’r ysgol, cafodd y plant oedd
yn cystadlu yn Eisteddfod yr
Urdd gyfle i berfformio o flaen
gweddill y plant. Dyma rai o'r
plant yn eu gwisgoedd.

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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RICHARD A’I
RUBANAU
Mae Richard Jones sy’n ddisgybl ym
Mlwyddyn 8 yn Syr Hugh yn prysur
gwneud enw iddo’i hun mewn sioeau
amaethyddol. Dyma fo’n dangos rhai o’i
rubanau wedi i'w heffer 6 mis oed ennill
yn ei dosbarth ac yna ennill y wobr fel y
brif heffer yng nghystadleuaeth
‘Gwartheg Potensial Gogledd Cymru'
yn Rhuthun. Ar ddiwedd y sioe roedd
ocsiwn ac fe werthwyd heffer Richard
am £6,800 sef pris uchaf y sioe.

Dathlu Pen-blwydd y Clwb Golff yn 100 oed
Mae 2009 yn flwyddyn hanesyddol a
phwysig yn hanes Clwb Golff Caernarfon.
Mae yna raglen lawn drwy’r flwyddyn a
bydd chwaraewyr o Gymru gyfan yn dod i
gystadlu. Mae yna lyfr diddorol o ganrif o
hanes wedi’i gasglu gan Dr Eurwyn Evans
a phawb yn edrych ymlaen i’w ddarllen.
Dyma Lywydd y Clwb, Mr Brian
Johnstone Jones yn dadorchuddio’i rodd o
garreg las arbennig i ddathlu’r pen-blwydd
a’i gyfnod fel Llywydd.
Wil Mac Hughes.

DIDDORDEB
MEWN MYNEGI
BARN?
Mae’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn
bwriadu ymestyn darpariaeth dialysis
yng Nghymru ac yng Ngwynedd yn
benodol ac mae Cynghorau Iechyd
Cymuned Meirionnydd a Gogledd
Gwynedd (CIC) yn ymwneud â’r gwaith
hwn.

DIOLCH O GALON
Dymuna Laura, Judith ag Ian, teulu y
diweddar Meredydd Parry Jones, ddiolch
o galon am y cardiau, galwadau ffôn, a
rhoddion a gafwyd at Hafan Iechyd.
Diolch i’r Parch.Ronald Williams am ei
wasanaeth a Gwyn Jones o Gwilym Jones
a’i Feibion.

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

Mae Cyngor Iechyd Cymuned yn
dymuno clywed gan unrhyw sefydliad
neu unigolyn sydd â diddordeb mewn
mynegi barn neu gyfrannu.
Gellir cysylltu â Pat Billingham, CIC
Meirionnydd (ffôn: 01341 422236) neu
Glanville Owen, CIC Gogledd
Gwynedd (ffôn: 01286 674961) i fynegi
diddordeb.

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

CYNGERDD YN SALEM
14 Mawrth Cyngerdd Mawreddog yn
Salem. Côr Meibion Caernarfon a Chôr
Merched Kidderminster. Unawdydd:
Gwenllian Mai Elias. Pris mynediad:
Oedolion £6. Pensiynwyr £5. Tocynnau
ar werth yn Palas Print .

Grŵp Heddwch a
Chyfiawnder Arfon
Dydd Sadwrn, Ebrill 4, 11-1yp
Festri Capel Salem, Caernarfon.
Sesiwn blasu Cwrs Di-Drais,
Croeso i bawb

BWTHYN I'W RENTU
yn Waunfawr wedi'i ddodrefnu'n
llwyr 3 lofft, gwres canolog a than
glo. Cysyllter â 07766096709

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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AIL-GREU’R DYDDIAU DA YN WOOLIES
Wrth ymchwilio ar gyfer cyfres Lle Aeth
Pawb? a dod ar draws llun o hanner dwsin
o ferched bach wedi’u gwisgo yn y wisg
Gymreig, gyda Dafydd Iwan yn eistedd yn
eu canol a’r Ddraig goch yn y cefndir efo
Sam Tân, ychydig a wyddwn y buaswn i’n
dod ar draws cymaint o straeon difyr ar fy
stepen drws.
Yn y llun a dynnwyd yn siop Woolworths,
Caernarfon, ar Fawrth y 1af 1990, mae Elen
Medi - yn ddim ond 11 oed, yn ddisgybl
yn Ysgol yr Hendre yn y dref, ac yn gwisgo
gwisg Gymreig.
Cafodd yr union wisg hon ei gwisgo yn
ystod Arwisgiad Edward yr 8fed yn
Dywysog Cymru yn 1911 gan ei hen Nain,
Elizabeth Ellen. Roedd hi’n wraig i
Geidwad Castell Caernarfon ar y pryd,
Rees Hughes.
Meddai Elen, sydd dal yn byw yng
Nghaernarfon heddiw. “Yr hyn dwi’n ei
gofio am y diwrnod pan dynnwyd y llun yn
Woolworths oedd mor browd o’n i’n ei
deimlo o gael gwisgo dillad fy hen nain,”
Ac yn y Lle Aeth Pawb? arbennig hwn, aeth
Elen ati i chwilio am y bobl eraill yn y llun,
gyda help un arall oedd yno, Gwenda
Toplis, oedd yn gweithio yn Woolworths ar
y pryd. Y nod oedd cael pawb at ei gilydd
unwaith eto i ail-greu’r llun.
Bu Gwenda, sy’n byw bellach ym
mhentref Dinas ar gyrion Caernarfon, yn
gweithio yn Woolworths rhwng 1962 a
1966, a 1987 – 1991, cyn gadael i sefydlu
busnes caffi, Y Gegin Fach, yn y dref.
“Ro’n i wrth fy modd yn gweithio yn
Woolworths,” meddai. “Mi roeddan ni’n
cael llawer o hwyl ac roedd 'na gymaint o
gymeriadau yn dod i mewn. Fe
ddechreuais i weithio yno pan o’n i’n 17. A
gweithio ar gownter 33, sef y cownter oedd
yn gwerthu petha ll’nau fel bwcedi a mops
ac ati, o’n i. Yr adeg hynny, mi roedd
gennon ni gownter mawr yng nghanol y
siop yn gwerthu pob math o fferins, roedd
hynny cyn y cyfnod Pick and Mix!
“Mae’n drist ofnadwy gweld y siop ar gau.
Mae’n dod â lwmp i fy ngwddw i. Mae siop
Woolworths wedi golygu llawer i fy nheulu
i dros y blynyddoedd gan fod fy chwaer
yng nghyfraith, fy chwaer, a’m merched,

Gwenan a Ffion, wedi gweithio yno
hefyd.”
Un arall o’r cyn-weithwyr yn y llun yw
Gillian Morgan, Hendre sydd newydd gael
ei hail blentyn: “Mae’n bechod mawr
gweld Woolworths di cau,” meddai.
Un wyneb roedd pawb yn ei adnabod yn y
llun oedd Dafydd Iwan. Wedi iddo ganu
‘Mae’n Wlad i Mi’ gyda’i gitar tu allan i
siop Woolworths gyda gweddill criw y llun
ar ddiwedd y diwrnod o ffilmio,
dywedodd: “Er bod na damaid o
Gaernarfon wedi mynd efo cau siop
Woolworths, mae cymeriad Caernarfon yn
aros...mae hi’n Ddydd Gŵyl Dewi bob
dydd yn nhre y Cofis”.
Hefyd yn y llun, mae Jade Leung, 24, sydd
bellach yn gweithio fel un o swyddogion
Pobl Ifanc Egniol ac wedi ei lleoli yng
Nghanolfan
Hamdden
Caernarfon:
“Roedd o’n brofiad reit swreal canu gyda
Dafydd Iwan yng nghanol Gaernarfon!”
meddai.
Pan ofynnais i Elen sut brofiad oedd
ffilmio rhaglen Lle Aeth Pawb? dywedodd:
“Roeddwn i’n cofio’r llun ond doeddwn i
byth yn meddwl swn i’n cael fy ngofyn i ail
greu y llun bron i 30 mlynedd yn
ddiweddarach!”
Ni ddarganfuwyd un ferch sydd ar ochr
chwith bellaf yr hen lun o 1990. Ar y pryd
roedd ganddi wallt golau, a byddai yn ei
20au cynnar heddiw. Os mai chi yw hon, o
ran diddordeb, byddai PAPUR DRE , a
minnau, yn hoffi clywed gennych!
Bydd cyfres newydd o Lle Aeth Pawb? ar

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

S4C nos Iau, 2il o Ebrill, am 9.00pm.
Siwan Haf, cyfarwyddwr ‘Lle Aeth Pawb?’

JAC Y JWC YN
DOD I DRE
Bydd siop lyfrau Palas Print ar Stryd y
Plas yn cynnal 2 ddiwrnod yn ystod
mis Mawrth lle bydd 4 llyfr ar gael am
bris 3. I ddathlu’r achlysur bydd Jac y
Jwc, seren rhaglen Pentre Bach a
rhaglenni eraill Cyw yno ar y dydd
Sadwrn i ddarllen storiau plant drwy’r
dydd. Mae Jac hefyd am ofyn i’w ffrind
Sali Mali fedrith hi ddod draw i
ddarllen ac ymuno yn yr hwyl”. Bydd
Jac y Jwc yn darllen stori ar yr awr,
bob awr.
Ar ddydd Gwener Mawrth 27 a dydd
Sadwrn Mawrth 28, bydd cynnig
arbennig yn y siop drwy gydol y ddau
ddiwrnod, lle bydd cwsmeriaid yn
medru prynu 3 llyfr a chael y
pedwerydd llyfr am ddim!
Mae siop lyfrau Palas Print ar agor
dydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 9
o’r gloch a 6 o’r gloch yn y prynhawn,
gyda gwasanaeth prynu ar-lein yn –
www.palasprint.com

Gwyndaf Williams a’i Fab
15 Penllyn, Caernarfon

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

PETER HARROP
B.Sc. (Anrh) MCOptom

OPTOMETRYDD
OPTEGYDD
43, Stryd Llyn, Caernarfon

(01286) 673631
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OWAIN GWYRFAI - BU’N GOFI O’I ANFODD

Mae newydd ddyfodiaid i Gaernarfon, fel
rheol, yn uchel eu clod i’r croeso a
dderbyniant gan y trigolion ac yn toddi i
mewn i’r gymdeithas mewn byr amser ac
yn enwedig felly rhai sy’n Gymry Cymraeg.
Fodd bynnag, ceir hanes am un gŵr a oedd
yn tystio i’r gwrthwyneb. Owen Williams,
neu a rhoi iddo ei enw barddol, Owain
Gwyrfai oedd hwnnw.
Ganed Owen Williams yn 1790 yn fab i
William Pritchard a Siân Marc mewn
bwthyn o’r enw Bryn Beddau, Y
Waunfawr. Dywedir iddo briodi yn ifanc
iawn gyda Margaret Lloyd, merch ffarm
Penybryn, Llanwnda a chychwyn ar eu
bywyd priodasol yn Tŷ-ucha’r-ffordd, y
Waenfawr. Dechreuodd Owen weithio yn y
chwarel, ond yn fuan wedyn aeth yn
brentis i Gowper o Gaernarfon. Bu’n
gwneud berfâu i’w gwerthu i berchennog
Chwarel Dinorwig cyn i’r chwarel archebu
gwagenni ar gyfer y gwaith. Ganwyd wyth
o blant i Owen a Margaret ac yn 1832
symudodd y teulu i fyw i Gapel Elim, Y
Felinheli. Ond nid oedd Owen yn hapus
yno a daethant i fyw i Gaernarfon gan drigo
mewn tri lle yma, sef Tanybont, Queen
bach (Queen’s Head, Pepper Lane) ac
Uxbridge Street, neu Y Stryd Newydd fel
y’i gelwid yn y Gymraeg.
Roedd Owen Williams yn hynafiaethydd,
yn llenor ac yn fardd o bwys yn ei ddydd.
Bu’n ddisgybl i Dafydd Ddu Eryri a gadwai
ysgol yn Y Waunfawr a Betws Garmon, ac
ef hefyd oedd ei athro barddol. Camp fwyaf
Owen fel bardd oedd ennill Cadair am awdl
i’r “Barwn Richards” yn Eisteddfod y
Cymreigyddion, Caernarfon yn 1824 (un o

ragflaenwyr yr Eisteddfod Genedlaethol fel
yr adwaenwn ni hi heddiw). Mae ei
orchestion llenyddol yn llawer rhy niferus
i restru’r cyfan ar gyfer ysgrif fel hon, ond
dylid nodi bod toreth o’i ysgrifau
gwreiddiol ar gael yn y Llyfrgell
Genedlaethol yn Aberystwyth, ynghyd â
llyfr trwchus iawn a elwid yn “Llyfr Coch
Owain Gwyrfai”, llyfr y byddai ef yn mynd
gydag ef i bob man i holi hwn a’r llall am eu
hachau. Dyfynnodd J.E. Griffith yn
helaeth o’r llyfr pan oedd yn ysgrifennu ei
gyfrol werthfawr “Pedigrees of Anglesey and
Caernarfonshire
Families”
ddeugain
mlynedd ar ôl marw Owain Gwyrfai.
Mae’n debyg mai ei orchest fwyaf yn y
maes llenyddol oedd cyhoeddi mewn 45
rhan yr hyn a eilw yn “Y Geirlyfr
Cymraeg” a phris pob rhan oedd swllt.
Cychwynnodd ar y gwaith tua 1830 ac fe
gymerodd flynyddoedd i’w gwblhau.
Roedd yn arferiad ganddo hefyd i fynd ar
daith i werthu ei lyfrau ac, wedi dychwelyd
o un o’r teithiau hyn, penderfynodd ei fod
wedi cael digon ar fyw yng Nghaernarfon
ac aeth yn ei ôl i’r Waunfawr. Arhosai yno
yn ystod yr wythnos a dychwelai bob
penwythnos at ei wraig a’i deulu yn y dref
a bu’n gwneud hyn am gyfnod o bymtheng
mlynedd. Yn ddiamheuol roedd yn ddyn
galluog ac nid gormodedd fyddai dweud
iddo ymylu ar fod yn athrylith. Ond, fel y
dywed yr hen air “lle bo camp, bydd
rhemp”, felly da fyddai edrych yn fanylach
ar y dyn yn hytrach nag ar yr hyn a
gynhyrchodd.
Disgrifir ef yn y Bywgraffiadur fel “Dyn
byr, ysgafn o gorff, gydag wyneb crwn a
phryd golau. Cerddai yn fân ac yn fuan gan
grymu ychydig, ac ni welid ef byth heb
ffon”. Credir i’w ffon ddod yn gymaint
rhan ohono nes iddo ddod yn arferiad
ganddo i siarad hefo hi wrth gerdded.
Hoffai ei gwmni ei hun ac un o’r pethau na
hoffai am dref Caernarfon oedd bod
gormod o bobl yn dod ato i siarad. Oedd
roedd yn casáu’r dref â chas perffaith a
dyma englyn o’i waith sy’n mynegi ei
deimladau i’r dim:

O.N. Cydnebydd awdur hyn o eiriau ei ddyled
i’r hanesydd Mr. Edgar Parry, 16, Stryd
Thomas, Caernarfon am lawer o’r defnydd ar
gyfer yr ysgrif hon. Mae Mr. Parry yn perthyn
i’r un goeden deulu ag Owain Gwyrfai.

Cael llonydd mewn cell unig – yn fy nydd
Yw fy nef arbennig.
Byw yn dda heb neb yn ddig,
Na noddi dim anniddig.
Dywedodd hefyd ar un achlysur na fyddai
waeth ganddo pe bai’r dref yn mynd ar dân,
ond iddo ef gael mynd i’r Waunfawr wrth

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
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“lewyrch ei choelcerth”. Dweud go fawr
gan un oedd yn bregethwr cynorthwyol
gyda’r Wesleaid am 30 mlynedd ac am
weddill ei oes gyda’r Annibynwyr.
Stori arall amdano yw’r un am Ffrancwr
yn annog pawb a oedd yn dioddef o’r cryd
cymalau i gysgu gyda’r pen i gyfeiriad y
gogledd a’r traed i gyfeiriad y de.
Sylweddolodd Owen ei fod ef yn cysgu’n
gwbl groes i hynny ac aeth i drafferth mawr
i ddatgymalu’r gwely mewn ystafell gyfyng
a’i ail osod yn ôl cyfarwyddyd y Ffrancwr.
Roedd hi’n hwyr y nos arno’n cwblhau’r
gwaith cyn sylweddoli mai y cyfan a ddylai
fod wedi ei wneud oedd gosod y
gobennydd y pen arall i’r gwely ac meddai
“Bobol annwyl, beth wneuthom ni (‘ni a
fyddai yn ei ddweud bob amser wrth
gyfeirio ato’i hun), beth wnaethom ni
dywedwch?”
Bu’r cymeriad lliwgar hwn farw ar Hydref
3ydd 1874 yn Fron Heulog, Y Waunfawr, a
chladdwyd ef ym mynwent Betws Garmon.
Casglodd Ioan Arfon a chyfeillion eraill
£50 i gael cofgolofn ar ei fedd a
dadorchuddiwyd honno ar Fawrth 7fed
1879.
Yn 1904, 30 mlynedd ar ôl marw Owain
Gwyrfai, cyhoeddodd ei fab Thomas
Williams (ap Gwyrfai), ei hanes a pheth o’i
waith yn y llyfr Gemau Gwyrfai ac yn 1911
gyfrol arall, Gemau Môn ac Arfon, yn
cynnwys ysgrifau ar faterion hynafiaethol a
barddoniaeth a godasai Owen Williams o
hen lawysgrifau. Bu yn ddiwyd iawn yn
ystod ei oes faith o 84 mlynedd, ond nid
oedd wedi cael hyfforddiant ar gyfer llawer
o’r gwaith a geisiai ei wneuthur. Er hyn,
mae ei gofnodion am yr hyn a
ddigwyddodd yn ei gyfnod ef ei hun yn
werthfawr, ac mae llawer o’r llythyrau a
gasglodd a’r cofnodion a wnaeth yn
ddiddorol i’w darllen heddiw.
T. MEIRION HUGHES

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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CLWB IEUENCTID
AELODAU’R CLWB WEDI BOD
YN BRYSUR
Codi arian a chystadlu. Dyna be mae aelodau
Clwb Ieuenctid Penrallt wedi bod yn ei
wneud yn ddiweddar. Casglwyd £100 i Tŷ
Gobaith yn nisgo Nadolig y Clwb Iau a
derbyniwyd y siec gan Arthur Newnes ar ran
yr elusen. Yna yn noson disgo Valentines
codwyd £100 i gronfa Gobaith am Olwg
Joshua Clarke ac mi ddaru Joshua a’i rieni
ddod i’r Clwb i dderbyn y siec. Hefyd bu
genethod dawns yn cynrychioli Gwynedd yn
y gystadleuaeth dawnsio disgo ‘Youth
Cymru’ yn Llandrindod tua wythnos yn ôl.
Er nad oeddent yn llwyddiannus fe
wnaethon nhw fwynhau eu hunain. I
goroni’r cyfan mae tair o genod wedi coginio
pryd i ddau am £7 ac wedi mynd trwodd i
gystadlu ar lefel Cymru yn y Drenewydd ym
mis Ebrill.

Genethod coginio: Ema, Elin a Shaunagh

Dad, Mam a Joshua yn derbyn £100 gan ddau aelod o’r Clwb Iau
Genod Tîm dawnsio Hŷn

Genod Tîm dawnsio Iau

Arthur Newnes yn derbyn siec am £100 ar ran Tŷ Gobaith

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
9
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PAPUR DRE I BOBOL
Mae’n fis Mawrth a Chymry rownd y byd yn dathlu
Gŵyl Dewi. Mae na rai Cofis doeth yn dathlu rownd
y flwyddyn wrth gael hanes eu tref enedigol yn
Papur Dre. Dyma rai ohonyn nhw.

Ymfudodd Geraint Roberts i Ganada ym 1957. ‘Mab Twm Cae
Garw, Rhosbodrual ydw i,’ meddai wrth Papur Dre. Roedd na
anogaeth i bobl groesi’r Iwerydd yn y cyfnod hwnnw ac fel mab i
amaethwr, mynd i weithio ar fferm wnaeth Geraint. ‘Ro’n i’n
ffitio’r bil,’ ychwanegodd, ‘yn sengl, yn fab ffarm a ddim yn
smocio nac yfad!’ Priododd Rose, merch o Ganada, ym 1964.
Mae ganddynt 5 o blant – 4 wedi’u geni yn Canada ac un yn
Ysbyty Bryn Beryl pan ddaeth Geraint a Rose yn ôl i Gymru am
ddwy flynedd a hanner yn 1967. Erbyn hyn mae nhw’n byw
rhyw 100 milltir i’r gogledd o Toronto.

BRISBANE, AWSTRALIA

BRITISH COLUMBIA, CANADA

Lowri Hanlon yn mwynhau Papur Dre yn haul Brisbane.

Dylan a Shirley Griffiths (Bee gynt), Haf a Cai ar lethrau’r Rockies
ger eu catrtref yn British Columbia, Canada
Mae Dylan a Shirley Griffiths, Cai a Haf, wedi bod yn byw yn
British Columbia, Canada ers pedair blynedd. Mae nhw wedi
ymgartrefu yn Kimberley ym mynyddoedd y Rockies, rhyw
hanner awr o’r ffin â’r Unol Daleithiau a deg awr o Vancouver.
Arferai Dylan weithio i BT ond rŵan mae ganddo fusnes ‘fibre
optics’ yn Kimberley. Ac er bod Canada’n bell mae Brenda a
John, mam a thad Dylan wedi bod yn ymweld â’r pedwar yn
Canada dair gwaith.

Athrawes yn Awstralia ydy Lowri Hanlon, 36 oed o Ael y Garth.
Ymfudodd hi a’i gŵr Martin, o Ddinas Dinlle, i Ynys Bribie yn
Queensland (rhyw dri chwarter awr o Brisbane) bron i ddwy
flynedd yn ôl. Yn ôl rhieni Lowri, Alwyn a Caroline Jones, sydd
bellach yn byw yn Noc Fictoria, roedd Lowri a Martin yn teimlo
fod bywyd Awstralia yn ddelfrydol ar gyfer cwpwl ifanc.
Cogydd hunan-gyflogedig ydy Martin ac mae’n amlwg fod
teithio yng waed ei deulu – mae ganddo ddau frawd sydd hefyd
yn byw yn Awstralia ac un arall yn Seland Newydd !

YR ALBAN

ONTARIO,CANADA

Papur Dre yn Glasgow, yng nghartref Dr Norman Roberts

Geraint Roberts, gynt o Gae Garw, Rhosbodrual ond bellach o
Peterborough, Ontario.
10

Yn Glasgow mae Dr Norman Roberts yn byw ers blynyddoedd.
Mab Arthur Plymar, a arferai ganu efo Côr Ferodo, ydy o ,medda
fo. Arferai’r teulu fyw yn Stryd y Jêl. Ac yntau bellach dros ei
80 ac wedi ymddeol ers 25 mlynedd, coginio a sgwennu ( a
darllen Papur Dre wrth gwrs) ydy dileit Norman erbyn hyn.
Mae’ sgwennu ac ymchwilio cryn dipyn i hanes y White
Russians gan fod teulu ei wraig wedi bod yn Rwsia yn 20’au y
ganrif ddiwethaf.

PapurDreLliw:PapurDreLliw
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DRE – ROWND Y BYD
BERMIWDA

LOIS MORGAN
Mae Lois ar ei blwyddyn
olaf ym Mhrifysgol
Bangor ac yn dilyn ôl
troed ei chwiorydd sy’n
athrawon – Lowri yn
Wrecsam a Llinos ym
Methesda. Ond ar
ddiwedd ei chwrs yr haf
yma hwyrach y bydd Lois
yn mynd i Affrica gan
iddi gael profiadau
bythgofiadwy yn helpu cymuned fechan yn Gambia.
“Does yna ’run diwrnod yn mynd heibio nad ydw i’n
meddwl amdanynt,” meddai. Dyma’i stori.

Glyn Pritchard yn Bermiwda yn darllen Papur Dre
Mae Glyn Pritchard wedi bod yn brysur iawn ers iddo ymddeol
o’r heddlu. Ar ôl cyfnod yn hyfforddi plismyn yn yr Iorddonen,
Irac a Gogledd Iwerddon mae Glyn bellach yn Bermiwda. Ac yn
derbyn Papur Dre yn fan’no hefyd. Yn wreiddiol o Ffordd
Sgubor Goch mae’n frawd i Gwynfor y bu stori amdano yn Papur
Dre fis diwethaf yn cael ei urddo gan y Frenhines yn Awstralia.
Tra bod Gwynfor wedi gadael Dre i fynd i’r fyddin, troi am y
môr wnaeth Glyn ac ymuno â’r Blue Funnel Line neu’r ‘Welsh
Navy’ fel y’i gelwid. Yna, wedi cyfnod gyda McKenzie Brown yn
Lerpwl ymunodd â’r heddlu, fel ei frawd a’i chwaer Gwyneth a
Wil. Ac erbyn hyn, fel y crybwyllwyd, mae’n teithio’r byd yn
hyfforddi.

CAM WRTH GAM
Sefydlwyd Cam Wrth Gam tua 4 blynedd yn ôl gan
ddau o bobl ifanc o ochrau Rhuthun, Elen Lloyd a Llŷr
Derwydd. Roeddent yn awyddus i sefydlu mudiad
Cymraeg a phob dimai o’r arian a gesglid yn mynd at
waith y prosiect. Wedi cysylltu ag African Aid, daethant i
wybod am brosiectau gwerth chweil – rhywbeth fuasai’n
gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl dlawd yn
Affrica. Pwrpas Cam Wrth Gam, felly, yw ceisio lliniaru
tlodi a dioddefaint mewn cymunedau truenus. Efallai na
all criw bach o Gymru achub y byd, ond fel awgryma'r
enw os gallwn wneud gwahaniaeth mewn un cymuned
fechan, yna mae'n sicr yn werth pob ymdrech!

PERTH, AWSTRALIA

FI a CAM WRTH GAM

Gary Orritt, adeiladwr o Dre rŵan yn adeiladwr yn Perth! Yn darllen
y papur, ei fab, Patrick.
Roedd Gary Orritt, mab Vernon ac Ann o Lôn Ddewi, wedi cael
digon ar y busnas adeiladu fan hyn, felly fe gododd ei bac fis
Awst diwethaf a symud i Awstralia. Cafodd joban gan
gwmni adeiladu yn Perth. Ac mae o, ynghyd â’i
wraig Mandy (o Ynys Môn), y plant Jinny,
Patrick a Kelly, wrth eu bodd yno yn ôl
nain Dre.

PAPUR DRE

Sut ddes i wybod am y Mudiad? Yn syml, janglo yn
“Weatherspoons” Dre un nos Sadwrn oeddwn i. Sgen i
ddim syniad sut cododd y pwnc, ond o’r funud y clywais i
am y prosiect, roeddwn yn gwybod fy mod eisiau bod yn
rhan ohono. Cysylltais ag Elen yn Rhuthun, a chael fy
nerbyn i fod yn un o’r criw. Digwyddais sôn wrth Elin
Mair Jones, wyres Bob Jones, siop y cigydd yn top Stryd
Llyn a oedd yn Ysgol y Gelli a Syr Hugh efo fi, a
phenderfynodd hithau ddod hefyd! Roedd hi’n reit braf
cael hogan o’r dre yn gwmni. Buom yn cyfarfod bob hyn a
hyn i hel syniadau a dês i nabod y criw yn fuan iawn wrth
gyd-weithio i godi arian, er enghraifft Ysgubor Lawen,
Ras Hwyaid a phacio bagiau yn Morrisons.
Trefnodd Elin ddiwrnod agored yn “stiwdio” Rownd a
Rownd yn ogystal a chael stondin yn sioe amaethyddol,
Caernarfon.
parhad ar dudalen 12
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O Sul i Sul
SALEM
Mawrth
15 10 a.m. Yr Athro Geraint Tudur Bangor
4p.m. Y gweinidog Y Parch. J.Ronald
Williams.
22 10 a.m. a 4 p.m. Y Gweinidog
29 10 a.m. Y Gweinidog 5 p.m. Parch.
Euros Wyn Jones Llangefni.
Ebrill 5 10 a.m. Y Gweinidog 5 p.m. Parch.
Ioan Wyn Gruffydd Pwllheli
NODDFA
Ysgol Sul am 2:30 Gwasanaeth am 3 o'r
gloch. Paned wedi'r gwasanaeth
Mawrth
8 Parch John Roberts, Gwasanaeth
Cymun
15 Mererid Mair
22 Parch Elwyn Richards
29 Parch Ronald Williams
Gweithgareddau yn Noddfa
Cofis Bach bob Nos Fawrth, 4-7
Dydd Iau, Mawrth 26 - Te Bach am 2:30 Croeso cynnes i bawb. Clwb Camera Clic bob
Nos Iau, 7-9. Bydd Joe Griffiths yn dod i
gynnal sesiynau ar Fawrth 5ed, 19 a Ebrill 2il
EBENESER
Oedfa am 10 y bore, Ysgol Sul yn cydredeg
a'r Oedfa
Mawrth
15 Y Parch Tudur Rowlands, Rhuthun
22 Y Gweinidog - Offrymir y Cymun
Sanctaidd
29 Y Parch Ddr. O. E. Evans Llanfair P G
Ebrill
5 Mr T. Alun Williams, Rhosbodrual
12 Mr Idris Pritchard, Caernarfon
19 Y Parch Dewi Morris, Porthmadog
GWASANAETHAU EGLWYSI SANTES
FAIR & LLANBEBLIG
Mawrth
15 Trydydd Sul yn y Garawys
10.00 Y Cymun Bendigaid (Santes Fair)
6.00 Hwyrol Weddi (Llanbeblig)
22 Pedwerydd Sul yn y Garawys - Sul y Fam
10.00: Gwasanaeth Teuluol Sul y Fam
(Feed my Lambs)
6.00: Hwyrol Weddi (Santes Fair)
29 Sul y Dioddefaint
4.00: Cymun Plwyfol Dwyieithog
(Betws Garmon)
Ebrill
5 Sul y Blodau
10.00: Y Cymun Bendigaid (Llanbeblig)
6.00: Hwyrol Weddi (Santes Fair)
Bore dydd Mercher: 10.00 Cymun
Dwyieithog (Santes Fair)
Bore dydd Gwener:
8.30 Cymun
Bendigaid (Llanbeblig)
SEILO
Mawrth
15 Mr Thomas Alun Williams
Parch Pryderi Llwyd Jones
22 Parch Gwenda Richards
29 Parch R.O. Roberts
Ebrill
5 Parch Gwenda Richards
12 Parch Gwenda Richards 10am
Undebol yn Noddfa 3pm
19 Parch R. Capon 10a.m
Parch Trefor Jones 5.30

ARTISTIAID IFANC
Mae artistiaid ifanc Ysgol Syr Hugh wedi bod yn arddangos eu gwaith
celf yn Oriel Dafydd Hardy’n ddiweddar – yn y llun: Enfys Griffiths,
Iwan Jones, Angharad Rhys ac Ifan Puw

Crynwyr yng
Nghaernarfon
Bydd cyfarfod Crynwyr Cymraeg yn
dechrau yng Nghaernarfon ar yr ail nos
Fawrth o bob mis, a chynhelir y cyfarfod
cyntaf ar y 10fed o Fawrth, am 7.00yh yn
festri Capel Salem. Mae’r Crynwyr yn
honni y gellir dod o hyd i Dduw ar unrhyw
adeg ac mewn unrhyw fan. Seilir hyn ar
fywyd Iesu a'i ddysgeidiaeth am gariad.
Maent hefyd yn ymwrthod â rhyfel ac yn
ymdrechu yn erbyn drygioni gyda daioni
waeth beth fyddo'r gost. Ceisia’r Crynwyr
ddidwylledd personol gan gredu’n
angerddol mewn cyfiawnder. Nid oes
offeiriaid na gweinidog i arwain y
Crynwyr. Maent yn addoli mewn
distawrwydd, heb ddilyn patrwm penodol
na chanu emynau na phregethu.
Cychwynna'r cyfarfod wrth i bawb eistedd
i lawr mewn tawelwch. Yn raddol, lleihâ'r
dwndwr dyddiol a bydd yr addolwyr yn
aros yn ddistaw am lais Duw oddi mewn.
Gall y distawrwydd barhau drwy’r

cyfarfod, neu fe all unrhyw un godi un ai i
weddïo neu ddarllen neu sôn am brofiad
diweddar a fyddai wedi bwrw goleuni ar ei
lwybr.
Yn
y
cyfarfodydd
yng
Nghaernarfon, bydd hanner awr o’r
distawrwydd, ac wedyn rhyw hanner awr o
sgwrs ar faterion sy’n codi. Bydd y cyfarfod
yn gorffen gydag ennyd arall o
ddistawrwydd. Nid yw’r Crynwyr erioed
wedi bod yn gryf yng Ngwynedd. Daeth
Siôn ap Siôn ar daith trwy Ogledd Cymru,
yng nghwmni George Fox, sefydlwr y
Crynwyr, yn 1657, gan deithio drwy
Aberystwyth, Machynlleth, Dolgellau, a
Chaernarfon. Ar y teithiau hyn, ac eraill ar
eu hôl, yn araf, enillodd y Crynwyr ychydig
o dir, yn enwedig ym Maldwyn a
Meirionnydd, ac erbyn 1686 yr oedd peth
dilynwyr ym Môn hefyd. Ond, oherwydd
yr erledigaeth drom, aeth rhai cannoedd o
Grynwyr Cymru i Bennsylvania yn
enwedig o 1681 ymlaen, gan wanychu'r
mudiad yma yn enbyd.
Mae Cyfarfod Cymraeg eisoes ym
Mhwllheli a’r Bala. Ai hwn yw’r ailddeffro? Bydd croeso i bawb.

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
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FFILBI
… yn gwylio
a gwrando!

DROSODD ATOCH CHI
GYNGOR GWYNEDD
Fwy nag unwaith yn y golofn yma dwi wedi
gwneud ’chydig o hwyl am ben wardeniaid
waci Cyngor Gwynedd. Mi fyddwch yn falch
o glywed fod y ‘comedi act’ yma dal wrthi.
Yn ddiweddar roedd ’na fan Securicor wedi’i
pharcio yn y lle tacsis wrth y Ship and Castle
a Banc Barclays. Mi fysa pawb call yn
cymryd bod y fan yn casglu neu’n danfon
rhywbeth i Barclays, ac nid i’r Ship na
nunlla arall. Beth ddigwyddodd? Iw gesd it:
dyma un o’r wardeniaid waci yn ploncio
ticad ar y fan. Mi ddaeth ’na go o’r banc allan
i drafod y peth ond doedd y ‘ddynes ddim
am droi’. Mae’r geiriau “Police Follow This
Vehicle” wedi’i sgwennu ar y faniau yma.
Dim faniau cyffredin ydyn nhw, ond rhai
“armoured” efo’r gweithwyr yn gwisgo
helmedau arbennig, i’w harbed rhag lladron
arfog. Ond tydi hyn yn golygu dim i’n
wardeniaid waci dewr mae’n amlwg. Mae
Cyngor Gwynedd yn rhedeg cyrsiau i’w
gweithwyr byth a beunydd. Beth am gwrs ar
gomon sens i’r rhain? Wrth gwrs mae
Cyngor Gwynedd wedi dangos eu hagwedd
at gomon sens efo’i syniad boncyrs nad ydy
pobl leol angen toiledau yn y gaeaf! Ond mae
Cyngor Dre yn dallt anghenion toiledol y
Cofis ac yn cymryd toiledau Llanbeblig
drosodd. Da iawn chi. Beth am goedwigoedd
landars canol Dre fel y projecd nesaf? Wel
mae’n edrach fel tasa Cofi Lock yn mynd i
ddigwydd. Ond cyn hynny ma’ rhaid i ni
benderfynu ar enw i’r monstar llys ’na ar
Lôn Llanbêr. Dwi wedi cynnig rhai yn
barod ond geshi syniad gwell!! Be sy’ mewn
pob llys troseddol ond “dock”, felly Cofi
Dock. Mi fysa’n bosib i rywun wedyn greu
twrw yn Cofi Roc, gael achos yn Cofi Dock
cyn treulio amser yn Cofi Lock! Ac mae’n
siŵr y bysa locals yn cael blaenoriaeth yn eu
carchar lleol: celloedd efo sî fiw a ballu?
Ond yn fwy difrifol, beth sydd yn mynd i
ddigwydd i Lôn Las Menai, sy’n mynd trwy
ganol y safle? Tydi’r syniad o lwybr
cyhoeddus drwy ganol carchar ddim yn
gweithio rywsut! Felly dyma gyfle cynnar i
ofyn am gael symud Lôn Las Menai fel ei
bod hi’n mynd rownd y carchar, hynny ydy
rhwng Cofi Lock a’r Fenai, gan greu ardal
bicnic yno hyd yn oed. Mi fysa hynny’n braf
i bawb [heblaw am y carcharorion] ar lan y
Fenai. Rŵan ydy’r amser i holi. Un pwynt
bach arall; ella gneith Cofi Lock arwain at
bafin trwy bant Tŷ Coch – lle mor beryg i
gerddwyr a beicwyr. Mae angen palmant fan
hyn ers blynyddoedd gan nad ydy pobol am
ddefnyddio Lôn Las Menai yn y t’wllwch.
Felly drosodd atoch chi Gyngor Gwynedd i
ni gael trio ennill
rhwbath o godi
Cofi Lock.
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Tafarn Y MIS
Y golofn sy’n mynd am beint distaw ond yn
mynd adre wedi cael pedwar neu bump – a hyn
i gyd er mwyn darllenwyr Papur Dre. Mis yma:

Y CASTELL
Na, nid y peth mawr llwyd ’na ond y
gwesty gwyn ar ganol y Maes. Mae o dan
reolaeth newydd ers ychydig dros
flwyddyn rŵan ac Angharad Anwyl ydi’r
rheolwraig. “Dwi rioed wedi gweithio mor
galed!” meddai, “ond efo’r cymeriadau sy’n
dod yma, dwi wedi chwerthin bob dydd
hefyd.”
Ond flwyddyn yn ôl, a hithau ’mond wedi
bod yma ers mis, mi gafodd amheuon a
oedd hi wedi gwneud y peth iawn. Roedd
cwsmer wedi torri i mewn i’r dafarn ben
bore yn chwilio am y rheolwr bar, rhedeg i

fyny’r grisiau a dod i lawr yn waed drosto,
a thra oedd pawb yn trio’i gael o’no roedd
Angharad yn trio rhesymu efo’r boi!
“Wnes i ddim meddwl y gallai o fod yn
berig tan wedyn!” meddai.
Mae ganddi gynlluniau ar gyfer yr hen
dafarn – mae’r tu allan i gyd wedi cael ei
atgyweirio’n barod, a’r bar wedi’i ailwneud i gyd, efo dodrefn a llawr newydd,
ond heb golli cymeriad y lle. Y bwriad nesa
ydi troi’r lle’n hanner tŷ bwyta a hanner
tafarn, gan gadw’r bar ar y chwith a
gwneud bwyd drwy’r dydd yn yr ystafell ar
y dde. Mae hi am sicrhau y bydd y coginio
o’r safon uchaf, yn defnyddio cynnyrch
lleol, a hynny am bris rhesymol. I sicrhau
awyrgylch braf i fwyta mae hi am droi’r
dafarn yn lle i bobol dros 21 yn unig, fel na
fydd y lle ddim yn llawn criwiau ifanc y
penwythnos sy’n nelu am Cofi Roc.
Mae Angharad yn byw yma ers 12
mlynedd, wedi bod yn gweithio ym myd
teledu efo Ffilmiau’r Bont. Dipyn o newid
byd felly, ond erbyn hyn mae hi’n bendant
mai dyma’r peth gorau wnaeth hi erioed.
“Cyn hyn, o’n i’n arfer cerdded drwy’r dre
ac yn nabod neb. Ond rŵan dwi’n cael ’y
nghyfarch ym mhob man, a dwi’n cael
teimlad o berthyn. Yn y flwyddyn dwytha
dwi wedi gweld mor garedig ydi pobol Dre,
mae ’na gymdeithas garedig iawn yma.”
Beth bynnag fydd y newidiadau, mi fydd y
cyfeillgarwch ym mar y Castell yn dal yr un
fath.

Angharad Anwyl tu ôl i far y Castell ar bnawn difyr arall

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
Mi fydda i’n clywed mwy o weddïo ar
strydoedd Caernarfon nag yn unman
arall, a hwnnw’n weddïo cyhoeddus.
Cofiwch, hwyrach mai fi sy’n blwyfol.
Efallai bod yna ardaloedd eraill yng
Nghymru sy’r un mor dduwiol ag ydi
Caernarfon neu’n fwy felly. A phetawn
i’n byw ym Mangor neu ym Mrynaman,
yn Llandeilo neu yn Llandudno, mae
hi’n gwbl bosibl bod trigolion y mannau
hynny’n gweddïo mwy fyth.
Ond serch bod y Gymraeg i’w chlywed
yn glir ar strydoedd yr hen dre, yn
Saesneg y bydda i’n clywed pobl
Caernarfon yn offrymu’u gweddïau.
Dowch i mi egluro ichi be sgin i mewn
meddwl. Pan fydda i’n cerdded y stryd,
neu’n teithio ar fws, yn mynd i gartref
neu i gaffi mi fydda i bownd o glywed
rhywun yng Nghaernarfon yn offrymu
gair o weddi. Gwraig yn cerdded i fyny
Stryd Llyn ac mae hi’n bygwth slipio ar
groen banana a be neith hi? Offrymu
gair o weddi: ‘Oh! God’. Pobl yn sgwrsio
hefo’i gilydd wedyn mewn siop bwtsiar
neu yn y Swyddfa Bost: ‘Glywsoch chi fod
hwn a hwn wedi mynd i ffwrdd hefo gwraig
rywun arall? ‘Oh! God.’
Ond mae gan rai weddïau sy’n fwy
personol na hynny. Yr ymadrodd wedyn
ydi ‘Oh! my God’. A dyna chi be mae’r
Beibl - ne’r Koran am a wn i - yn galw
amdano fo: perthynas bersonol, un wrth
un, rhwng pobl a’u Duw.
Y fi sy’n naïf, mae’n debyg. Hwyrach
nag ydi Caernarfon ddim yn dre
grefyddol o gwbl. ‘Oh! my God’, tybed
mai math o ofergoeliaeth ydi’r peth i gyd
ac nid duwioldeb.
Tybed mai cymryd
enw Duw yn ofer
maen nhw ac nid
gweddïo
mewn
unrhyw ddyfnder.
Ai rhagrith ydi’r
cyfan i gyd?
Harri Parri

BWYD
a BALLU
Newydd ddarllen llyfr rhyfeddol o'r enw
"Journey of the Magi" gan ŵr o'r enw Paul
William Roberts sy'n Gymro yn byw yng
Nghanada. Mae'r llyfr yn hynod ddiddorol
ac ôl gwaith ymchwil mawr arno. Crwydro
ar yr hyn a gred oedd yn llwybr y doethion
i Fethlehem ers talwm y mae, ac mae'n
ysgolheigaidd iawn mewn rhannau, yna yn
ddoniol tu hwnt yn ei ymwneud â'r
cymeriadau mae'n ei gyfarfod ar y ffordd.
'Rwyf finnau wrth fy modd dysgu am
draddodiadau a storïau gwahanol sy'n
ymwneud â Christnogaeth ond nad ydynt
yn y Beibl. Yr un modd â Moslemiaeth a'u
llyfr hwythau.
Pan oeddwn yn Turkmenistan ychydig
amser yn ôl, dyma aros ar ochr ffordd
digon llychlyd ac anial a dim golwg o adyn
yn unman. Ond ar ben y clawdd mewn cae
sych iawn yn ymyl yr oedd arwydd mewn
mwy nag un iaith. Mewn Saesneg go flêr,
hysbysid ni mai yno, i fyny'r cae yn rhywle,
yr oedd bedd Dafydd. Gan fod Rwsiad o
Uzbekistan efo ni holais ef am y Dafydd
hwn. Ie'n wir, y Brenin Dafydd Beiblaidd
ydoedd! Yr oedd traddodiad hynafol iawn
mai yma y bu farw. Nid oedd ffordd i mi,
nad wyf nag awdur llyfrau teithio na
hanesydd, wybod sut i gael mwy o gefndir
y stori ddifyr hon, felly dyna yn unig a wn.
Mae bedd Mair, Mam yr Iesu yn Saveh yn
Iran, lle bu farw tra yng nghwmni ei mab
oedd ar ei ffordd i India heb gael ei
groeshoelio fel yn ein stori ni. Wrth gwrs
mae traddodiad hir yn Iran hefyd mai un o
efeilliaid oedd Iesu, ac mai ei efaill a
groeshoeliwyd ac nid ef!
Ond y stori orau gen i yw'r un am fedd yr
Iesu yn Srinagar yn Kashmir. Bum yn
Kashmir, dair blynedd ar ddeg yn ôl
bellach,a dyna pa bryd y darllenais am yr
hanes hwn, ond gan fod yr holl wlad ar y
pryd - a hyd heddiw - dan warchae gan
fyddin India, ni fu modd crwydro'n rhy
bell, ninnau'r unig Ewropeaid welsom ni yr
Jason Parry

en Deitsh, Caernarfon Gwynedd LL55 2AU
9-11 P
Pen
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

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

16 Stryd Bangor
Caernarfon
Ffôn:

(01286) 672366

Symudol:

wythnos ddiddorol y buom yno, fy ngŵr a
finnau. Y traddodiad yno yw i Grist fod yn
y wlad ddwy waith. Mae y tro cyntaf yn
llenwi twll yn hanes Crist na wyddom
ddim amdano, sef ei hanes yn fachgen, a
chan nad oes dim am hyn yn y Testament
Newydd, dywedir i Grist fod yn Srinagar
pan yn dair ar ddeg oed. Dadleua gŵr o'r
enw Yr Athro Fida Mohammad Hassnain,
i'r Iesu ddod yno ar hyd y Ffordd Sidan,
gyda masnachwyr yn ei deulu, drwy Persia,
ac yn wir yr oedd yn amser pan grwydrai
marsiandwyr fel hyn am rai cannoedd o
filltiroedd. Yna, bu yno drachefn ar ôl ei
atgyfodi! Ac yno felly y'i claddwyd. Cofiwn
i Grist ddweud ei fod am fynd i'r lle y daeth
ohono, hefyd. MAE bedd yn Srinagar, er na
welais i mohono, a chred llawer mai bedd
Crist yw. Dywedodd hanesydd o Rwsia yn
1887 iddo ddod o hyd i ddogfen yn Hemis,
mynachdy yn Ladakh gerllaw Kashmir,
sy'n sôn am ŵr sanctaidd o'r enw Issa
ddaeth i Gashmir gyda charfan o'r
Gorllewin ac mae llawer o'i ddywediadau
yn debyg iawn i ddywediadau Iesu. Issa
yw'r Arabeg am Iesu. Dywedir iddo
bregethu yn Srinagar, yr ail dro iddo ddod
yno, am Dduw 'y Tad' a Duw cariad yn
hytrach na Duw dialgar, gan bregethu yn
erbyn y system ddosbarth ddieflig yn
India. Yn yr hen ddinas yn Srinagar, na
chawsom fynedfa iddi, mae y bedd ac arno,
"Yuz Asaf y Proffwyd". Enw Arabeg arall
yw hwn sy'n golygu "Iesu'r Casglwr", a wna
i ni feddwl am yr iâr yn casglu ei chywion
o dan ei hadenydd. Yn ôl yr Athro
Hussnain, yr un yw Issa ac Yuz ac Iesu.
Mae llywodraeth India yn gwrthod rhoddi
caniatâd i agor y bedd. Mae yno gred hefyd
fod rhai o'r Kashmiriaid yn ddisgynyddion
i Israeliaid. Mae yno wr o'r enw Basharat
Saleem, sydd hyd yn oed yn mynnu ei fod
yn ddisgynnydd i Grist ei hun. Gwir 'ta
chwedl? Wn i ddim, ond yn stori ddifyr
iawn.
GWENLLIAN.

TARO
DEUDDEG ETO
Mae siop Gray-Thomas o hyd yn
llwyddo i nodi achlysuron arbennig yn
ffenestr y siop ac ychydig dros wythnos
yn ôl cyfle Dewi Sant a’r Tîm Rygbi
Cenedlaethol oedd hi. Roedd y ffenestr
yn werth ei gweld. Mae tu allan y siop
wedi cael côt o baent yn ddiweddar ac
mae’n edrych yn arbennig o dda.

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.
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PASIANT
OLAF SEILO!
O Garreg Boeth i Borth yr Aur: Stori
Bywyd Hanner Gweinidog
gan Harri Parri
Ar ôl bod yn cyflwyno pasiant ar lwyfan
Theatr Seilo am 32 o flynyddoedd, mae
Cymdeithas y Gronyn Gwenith wedi
penderfynu mai cynhyrchiad eleni fydd yr
olaf – wedi’r cwbl, rhaid i bopeth da ddod i
ben ac mae’n ddoethach torri pethau yn eu
blas !
Yn dilyn cyflwyno pasiant ar fywyd a
gwaith Ieuan Gwyllt, pan ddaeth Sasiwn y
Gogledd (Eglwys Bresbyteraidd Cymru) i’r
dre yn 1977, y penderfynwyd sefydlu
Cymdeithas y Gronyn Gwenith, dan
gyfarwyddyd yr actores Elen Roger Jones,
Marian-glas, Ynys Môn. Y bwriad oedd
perfformio pasiant blynyddol i ddathlu ein
treftadaeth – yn grefyddol ac yn
ddiwylliannol - drwy gyfrwng y theatr

newydd a oedd yn rhan o gapel Seilo. Bu’r
ymateb i’r perfformiadau yn syfrdanol dros
y
32
mlynedd
diwethaf,
gyda
chynulleidfaoedd yn teithio i Gaernarfon o
bob rhan o ogledd Cymru a thu hwnt, a
mawr yw ein diolch i chi am eich
ffyddlondeb a’ch cefnogaeth gyson i ni ar
hyd y blynyddoedd.
O gofio mai’r person a fu’n ysbrydoli’r
Gymdeithas ar hyd y blynyddoedd yw’r
Parch Harri Parri, mae’n gwbl addas mai
addasiad llwyfan o’i storïau ef ei hun fydd
wrth wraidd y pasiant olaf hwn, sef ‘O
Garreg Boeth i Borth yr Aur: Stori Bywyd
Hanner Gweinidog’ . . .
Un o hoelion wyth cymdeithas barchus
Porth yr Aur yn marw’n sydyn a dwy ‘wraig
weddw’ yn galaru ar ei ôl . . . Angladd o’r
Sowth gyda chorff yr ymadawedig yn hwyr
i’w gynhebrwng ei hun . . . Dyna rai o’r
sefyllfaoedd sy’n rhan o ‘fagad gofalon’ y
Parch. Eilir Thomas yn nhref glan y môr
Porth yr Aur. Efo’i ddawn i greu deialog
mewn Cymraeg naturiol, cawn brofi o
ffrwyth dychymyg arbennig Harri Parri i
gonsurio panorama o gymeriadau a

sefyllfaoedd cofiadwy.
Dros y 30 mlynedd diwethaf, y mae Harri
Parri wedi hen ennill ei blwyf fel awdur
storïau byrion gyda’r mwyaf doniol yng
Nghymru – ond o dan y doniolwch y mae
sylwebaeth graff a deifiol ar gyflwr ein
cymdeithas gyfoes ni heddiw. Rydym yn
barod wedi cael cyfle i flasu’r storïau hyn
mewn print, ar y radio, a thrwy
berfformiadau byw John Ogwen yn y Babell
Lên yn yr Eisteddfod Genedlaethol; bellach
dyma gyflwyno addasiad llwyfan yr awdur
ei hun yn Theatr Seilo o nos Fawrth, 31
Mawrth tan nos Sadwrn, 4 Ebrill (Trefnydd
Perfformiadau: Mr David Elwyn Williams:
01286 677016).
Pam y mae pawb yn sibrwd am y wên
dangnefeddus a oedd ar wyneb y diweddar
Derlwyn Hughes? A phwy yn union sy’n
cael ei gladdu – David John Lewis ynteu
John David Lewis? Os hoffech chi gael
atebion i’r cwestiynau hyn - a llu o rai eraill
– dewch draw i Theatr Seilo i weld drosoch
eich hun, ac wedyn - yng ngeiriau’r anfarwol
William Howarth - ‘mi ddaw pethau’n
gliriach i ni, un ac oll, yn y man . . .’
Hefyd, i gyd-fynd â’r pasiant olaf hwn –
ac i ddiolch i’r Parch Harri Parri am ei
ysbrydoliaeth ar hyd y blynyddoedd –
penderfynodd y Gymdeithas gyhoeddi
llyfryn yn portreadu a gwerthfawrogi ei
fywyd a’i waith llenyddol, yn dwyn y teitl:
O Garreg Boeth i Borth yr Aur: Portread o
Harri Parri a’i Waith. Gellir cael mwy o
fanylion am y llyfryn trwy gysylltu â Dr
Gwyn Lewis (ffôn: 01286 676651 neu ebost: wgwyn.lewis@btinternet.com).

Elen Roger Jones a’r Tîm a gynhyrchodd Ieuan Gwyllt, pasiant cyntaf
Theatr Seilo ym Medi 1977 (ac a arweiniodd at ffurfio Cymdeithas y
Gronyn Gwenith).
Rhes gefn o’r chwith: Alwyn Evans, T, Vaughan Jones, Gwyneth M. Owen, T.
Gordon Lloyd, Emyr Walter Owen. Rhes flaen: Katie Jones, Nel Griffith, Elen
Roger Jones, Helen Jones, Neli Prytherch (llun gan Ieuan Owen)

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
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*** Yma yn fuan / Coming soon ***
AUSTRALIA [12A]
11 Mawrth – 2yh a 7.30yh
SLEEPING BEAUTY & ALCESTIS
(anaddas i blant o dan 12 oed)
12 Mawrth – 8yh
CATRIN FINCH A CIMARRON
13 Mawrth – 7.30yh

CYNGERDD
ATYNIAD CYMREIG
(Ensemble Cymru)
14 Mawrth – 10.30yb
NOSON O DDAWNS
16 a 17 Mawrth – 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

TENNESSEE, FLORIDA A
CHAERNARFON

Does na ddim llawer iawn o Gymraeg yn
Tennessee na Florida. Ond mi fydd yno
fwy pan aiff Lara Garner a Melissa Strack
yn ôl adra ymhen deunaw mis ! Ar ôl cwrs
Wlpan dwys yng Nghaerdydd fis Awst
diwethaf ac yna chwe mis o fyw yng
Nghaernarfon mae’r ddwy yn gallu cynnal
sgwrs yn Gymraeg yn barod. Maen nhw’n
dal i gael un wers yr wythnos ym Mangor
ac mae’r ddwy eisoes wedi ymuno â Côr
Dre.
Fel’na mae gwneud !
Wedi dod drosodd i Gymru mae’r genod fel
rhan o brosiect ‘One Story’, cynllun
elusennol rhyngwladol sy’n cael ei
weinyddu o Virginia. Yno y cyfarfu’r ddwy
gan ddod i wybod am Gymru a’r Gymraeg.
Mae ‘One Story’ wedi bod wrthi ers
blynyddoedd yn trosi straeon o’r Beibl ar
lafar i ieithoedd lleiafrifol. Gwnaethpwyd
gwaith arloesol yn China, India ac Affrica
ond dyma’r tro cynta iddyn nhw ymweld ac
ymgymryd â gwaith yng Ngorllewin
Ewrop. Tasg Lara a Melissa yng Nghymru
felly ydy nid yn unig dysgu’r iaith ond

hefyd dod o hyd i bobl (a phlant) all eu
helpu i gyfieithu ac adrodd rhai o straeon
amlyca’r Beibl yn y Gymraeg.
Ac mae’r ddwy yn mwynhau’r profiad yn
fawr hyd yn hyn, er gwaetha’r tywydd oer
diweddar.
Melissa oedd yn ‘dioddef ’ fwyaf gan ei
bod hi wedi arfer â haul crasboeth Florida.
Mae hi’n byw rhyw awr a hanner o
Disneyland ac wedi bod yno sawl tro. “Mae
pobl Florida yn cael ‘deals’ da i fynd i
Disney,” meddai. “Ac er ei bod hi wedi bod
yn oer iawn yng Nghymru dros y gaeaf, o
leia chawson ni ddim ‘hurricanes’!”
Wrth droed mynyddoedd yr Appalachians
y mae cartref Lara, deirawr o Nashville a
rhyw 12 awr o daith car o gartref Melissa.
Ond fe ddaeth ‘One Story’ â nhw at ei
gilydd a’u harwain i Dre’r Cofis am ddwy
flynedd.
Os oes ganddoch chi ffansi helpu’r genod
i gyflawni eu prosiect cysylltwch â nhw
drwy e-bost:
melissa_annes@yahoo.com neu:
curator_babe@hotmail.com

SYRPREIS AR
ˆ DEWI
DDYDD GWYL
Cafodd Mrs Elen Williams, sydd yn byw
yn Fferm yr Hendre, Lôn Parc
Caernarfon, dipyn o syrpreis ar y 1af o
Fawrth, diwrnod ei phen-blwydd yn 85
oed. Cyflwynwyd cyfrol yn cynnwys
detholiad o’i gwaith iddi ar ran y teulu
gan John, Rhian, Eirwen a Helen. Teitl y
gyfrol yw Maes Gwyn a Cherddi eraill
gan Elen Williams – Neli Maes Gwyn
(Maes Gwyn yn enw ei hen gartref yng
Ngharmel). Ers blynyddoedd mae Mrs
Williams wedi bod wrthi yn ysgrifennu
barddoniaeth ar gyfer rhyw achlysur
neu’i gilydd. Mae’r gyfrol wedi ei
hargraffu gan Wasg y Bwthyn. Doedd
Mrs Williams yn gwybod dim ymlaen
llaw am hyn ac mi oedd y cyfan yn
syrpreis hyfryd iddi.
Mae Mrs Williams yn byw yn Fferm yr
Hendre, Caernarfon, ers blynyddoedd
lawer bellach. Yn ôl Eirwen ei merch a
fu’n gyfrifol am ddod a’r casgliad at ei
gilydd, nefoedd ei mam hyd heddiw yw
cael cilio ennyd i fyd odl ac ysgrifennu ar
gyfer rhyw achlysur neu'i gilydd. Mae hi
wedi cystadlu a bod yn fuddugol mewn
sawl Eisteddfod.
Mae’r gyfrol yn awr ar werth, os am gopi
ffoniwch Eirwen gyda’r nos ar 01286
675850

Modurdy

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

Ffôn:

01286 675557
07768900447

Ffôn symudol:

Gwasanaeth Cyfeillgar
o’r Safon Orau Bob Amser

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

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

3
4.
5.
6
9.
14.
15.
16
19
20.
21.

CLIWIAU HAWS
Ar Draws
7. Pentref uwchben Groeslon. (6)
8. Sŵn adar. (6)
10. Prifddinas talaith New Mexico. (5,2)
11. Stordy. (5)
12. Ceffyl ifanc. (4)
13. Terfyn. (5)
17. Creadur sy’n symud wysg ei ochr. (5)
18. ---- Nefyn, cyn beldroediwr Dyffryn
Nantlle gyda Orig Williams. (4)
22. Pencampwyr pêl-droed Ewrop. (5)
23. Tref yng Nghwm Cynon. (7)
24. Dafydd ab ------, bardd o’r 15fed ganrif
a ad-drefnodd fesurau Cerdd Dafod. (6)
25. Ystafell yn perthyn i gapel. (6)
I Lawr
1. Tafarn y mis y tro yma. (1,6)
2. Mynyddig. (7)
3. Gwobr aur, arian neu efydd. (5)
4. Cyfres o eiriau ac atalnod llawn ar ei
diwedd. (7)
5. Tafarn Pobol y Cwm. (1,4)
6. Mwydro. (5)
9. Nid llwyddiannau. (9)
14. Caffi wrth y lle dal bysus. (7)
15. Begera. (7)
16. Sŵn sy’n arwydd o ddifyrrwch. (7)
19. Adain. (5)
20. Dinas yn yr Eidal sy’n enwog am ei
ham. (5)
21. Cwt ci. (5)
CLIWIAU CRYPTIG
Ar Draws
7. Mae’n amen i’r planhigyn pigog (6)
8. Mae gan y brenin goban yn ninas dysg
(6)
10. Caiff dau frenin anrhydedd 'to gan
reolwr yr elyrch (7)
11. Hadau – mae angen gram ohonynt
nawr. (5)
12. Naci, nid Abel. (4)
13. Afon yn y Sbaeneg sy’n cael hoe (5)
17. Mae enw bedydd y bardd a’r athro o’r
Blaenau a llythyren gyntaf ei gyfenw’n
chwythu lle y mynno (5)
18 Dilyw yw’r ateb heb y lol (4)
22 Mae’n cwmpasu ei gamau gwirion (5)
23 Un o’r Bala’n gafael mewn drysau heb
ddechrau cael llefydd i’w storio (7)
24 Brenhines y weirglodd yn ffwndro
aderyn pur (3,3)
25 Mae’n Mair ni yn troi at ferch arall (6)
I Lawr
1 Yma mae’r CIA yn cymhlethu pethau
(7)
2 Mae Dafydd Bach yn frwd iawn ond
18

mae’n drysu i ffwrdd yn y de (7)
Mae hogan yn llyncu un ac yn troi’n
greaduriaid (5)
Mae lle’r hogyn fan draw (3,4)
Naw, er enghraifft yn Lladin sy’n
eiddil (5)
Mae talu am bethau pur yn gymhleth
(5)
Mae ein Prif Weinidog yn troi dryll yn
y de (9)
Daw Kate Roberts ar draws eu blerwch
(7)
Siôn? Na siwgr! (3,4)
Mae’r taffi du’n hollol ddilys (7)
Mae tad y brenin o dan y ddinas (5)
Datglo! Ond go ara! (5)
Braint diderfyn yw cael bod rhwng y
cŵn a’r rhain (5)

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

SWDONTIUM
Sef Swdocw Segontium! Defnyddiwch y
llythrennau SEGONTIUM i lenwi’r grid.
Rhaid i bob llythyren ymddangos un
waith yn unig ym mhob rhes, pob colofn a
phob bocs 3x3.

GENOD GOLFF
Y Capten newydd Nan Bate ar y tî ar
brynhawn Sadwrn cyntaf ei theyrnasiad.
Yr hyn na wyddai Nan oedd mai pêl ffug
oedd hi yn ei tharo. Ffrwydrodd mewn
pwff o fwg gwyn!
Mae Joan Grant Jones, Ysgrifennyddes
Adran y Merched yn gwrthod yn lân â
dweud o ble mae hi’n cael y peli od yma.
Enillwyr y dydd oedd : 1 Tricia Parkin
2: Carys Evans.

Arddangosfa
Aelodau bocs
Mawrth 6ed - 31ain
Bydd Gŵyl Cyfryngau Celtaidd yn dod i
Gaernarfon ym mis Mawrth. I groesawu
ein brodyr a’n chwiorydd Celtaidd i’r
Dref, mae tref Caernarfon wedi trefnu
noson o adloniant arbennig ( o’r enw
‘Caernarfon Ar Dân') ar Y Maes ar nos
Iau, 26ain o Fawrth..
Agorir y noson am 6 yr hwyr yn Oriel
Dafydd Hardy gydag Arddangosfa a
Digwyddiad Cerddoriaeth, fydd yn cael
ei chyflwyno gan grŵp ifanc o arlunwyr a
cherddorion, ‘bocs’. (www.bocs.org.uk)
Hefyd bydd “bocs” yn trefnu Clic
Caernarfon - Ymchwiliad Ffotograffig.
Mae’r gystadleuaeth yma yn agored i
aelodau’r cyhoedd ac i ddisgyblion ysgol
a myfyrwyr coleg. Dyma sut y mae’n
gweithio1)Dewch â chriw o ffrindiau at ei gilydd!
- Casglwch dîm o ffrindiau, hyd at 4
person.
2)Trowch i fyny - Dewch â chamera neu
gamera ffôn symudol - Dewch draw i
gasglu rhestr o’r themâu a chyflwyniad
byr i Oriel Dafydd Hardy, Y Maes, am 10
o’r gloch y bore 26ain Mawrth 2009
3)Ymchwiliwch!
Crwydrwch
Gaernarfon.
Tynnwch
luniau
a
mwynhewch!
Llwythwch eich gwaith cyn 6yh neu ei
roi ar CD a’i adael yn Oriel Dafydd
Hardy cyn 5yh.
4)Enillwch a Gwyliwch! – Cewch weld
ein dewis ni o’r gwaith gorau ar y sgrin
cinemudol ar y Maes Ddydd Gwener,
27ain Mawrth.
Cysylltwch ag aelodau "bocs":
Huw Erddyn:
huw_erddyn@hotmail.com,
Yvonne Tsang: nanimo@gmail.com
ynglŷn â Chlic Caernarfon neu Sevan
Garo Nigogosian (Curadur yr
Arddangosfa) contact@sevangaro.com,
am fwy o fanylion. Neu cysylltwch â
Glenys Davies (Oriel Dafydd Hardy)
07774 730 325
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DAU FRAWD – TEBYG NEU ANNHEBYG ?

TYMOR NEWYDD ARALL
Erbyn i chi ddarllen hwn fe fydd y tymor
brithyll wedi dechrau ers y 3ydd o Fawrth
ar yr afonydd ac ers yr 17eg ar y llynnoedd.
Fel dwi wedi awgrymu fwy nac unwaith
yn barod fe fydd y brithyll yn gorwedd yn
ddwfn yn y tywydd oer ’ma. Ond mae ’na
gyfle yn Llyn Padarn i gael bachu un ar
bluen.
Gobeithio eich bod wedi cynnal eich gêr
dros y gaeaf, wedi gosod eich leins ar y rîl
yn wastad fel na chewch dagfa pan fachwch
y sgodyn mawr, mawr ’na! Mae’n werth
gwneud yn saff.
Hefyd, ydach chi wedi cawio’r plu sydd eu
hangen arnoch ar ddechrau’r tymor? Ac
yn yn bwysicach fyth, ydach chi wedi
gwneud yn siŵr fod eich wêdars yn dal
dŵr? Cofiwch fod y dŵr yn oer iawn yr
amser yma o’r flwyddyn, felly nid wrth
fynd i ddŵr llyn mae dod i wybod fod twll
ynddyn nhw! Mae angen dillad addas rhag
yr oerfel hefyd. Mae hi dipyn haws tynnu
dilledyn os ‘dach chi’n boeth na cheisio
cynhesu heb ddigon amdanoch.
Dwi’n mawr obeithio eich bod wedi codi
tocyn y Gymdeithas a chofiwch bod angen
trwydded ar y cyntaf o Ebrill. Rhaid i mi
eich atgoffa yn ogystal bod pris y cychod
gan y Gymdeithas yn rhesymol iawn y
tymor hwn – hanner cant a phump o
bunnau i bob llyn am y tymor, ychydig
dros bunt yr wythnos.
Mae’n edrych ein bod ni am gael tymor
llwyddiannus iawn â Llyn Dywarchen yn
agor ddechrau Ebrill.
Ymlaen i dymor llwyddiannus a
chofiadwy!
Hwyl ar y bachu.
GLAS Y DORLAN

Darllenwch
PAPUR DRE
a gwyliwch
CÔR CYMRU,
SGORIO
a
ROWND A ROWND

Fis diwethaf fe gawsom ni hanes Mark Vaughan a Chris Wyn Jones sy’n chwarae
rhan mor allweddol i lwyddiant tîm rygbi Dre. Ydyn mae nhw’n ddau frawd, yn cael
eu penblwyddi yr un diwrnod (mae Mark flwyddyn yn hŷn) ac ill dau yn chwarae yn
yr ail reng. Ond pa mor debyg ydyn nhw mewn gwirionedd? Bu Papur Dre yn holi
mwy.
Mark
Chris

Hoff fwyd
Cyw iâr
Bwyd Chinese
Hoff chwaraewr rygbi
Jerry Collins, Crysau Duon
Shane Williams
Hoff gar
Bugatti
(tasa ti’n ennill y loteri!)
Aston Martin Vanquish
Lle fasa ti’n byw
(tasa ti’n gorfod gadael Dre!)
Caribî
Efrog Newydd
Hoff fiwsig / grŵp
Guns’n’ Roses
Oasis
Tasa ti ddim yn chwarae
rygbi, pa gamp arall?
Power-Lifting
Bocsio
Hoff dîm peldroed
Man Utd
Man Utd.
Hoff raglen deledu
Only Fools and Horses
Fonejacker
Profiad rygbi gorau
Sgorio cais yn ei gêm gynta Ennill pencampwriaeth
gynta i Gymru (dan 18)
y gogledd efo Caernarfon
v Yr Eidal
tymor dwytha

RYGBI – GÊM
DEULUOL
Gêm deuluol! Pêl-droed oedd
(yn wir ydy) popeth i deulu
Mark a Chris ond erbyn hyn
mae’r Jonesiaid yn cefnogi
rygbi hefyd. Dyma nhw ar
ddiwrnod oer, gwyntog a
glawog ar Y Morfa. O’r
chwith: John Eilian (ewythr),
Steve (gŵr Ann, eu modryb),
Kevin (tad), Ron (taid) a
Daniel (yn y tu blaen,cefnder,
mab Steve ac Ann).

RADIO YSBYTY GWYNEDD
Os oes gennych ffrindiau neu berthnasau
yn gleifion yn Ysbyty Gwynedd ac angen
codi eu calon yna fe allwch gyflwyno cais
iddynt ar radio yr ysbyty. Yr unig beth sydd
angen i chi ei neud yw ffonio naill ai 01248
384789 neu 01248 384384 ar nos Wener a
gofyn am Alan Radio Ysbyty Gwynedd

ARDDANGOSFA o
arlunwaith a chrochenwaith
(gan gynnwys Majolica)
gan artist lleol,
Iris O Roberts yn
Oriel Gray Thomas
Ebrill 1 - Ebrill 29

ADNODDAU TELEDU
Ffôn: (01286) 684 300
Ffacs: 684 379
E-bost: ymholiadau@barcud-derwen.co.uk
19
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Chwaraeon

OSIAN YN OZ

PAPUR DRE

IOLO I
GARFAN
CYMRU

Llongyfarchiadau i Iolo Evans,
disgybl ym mlwyddyn 11 yn Ysgol
Syr Hugh Owen ar gael ei ddewis i
garfan Rygbi o dan 16 Cymru.
Golyga hyn y bydd Iolo yn treulio'i
benwythnosau yn ymarfer yn Ne
Cymru fel paratoad ar gyfer
Pencampwriaeth y 4 Gwlad.
Mae Iolo eisioes wedi cael cynnig
cytundeb gan y Sgarlets.

Osian (a’i liw haul) ar y Morfa
Mae Osian Williams, hyfforddwr ffitrwydd
tîm rygbi Dre ers tair blynedd, newydd
ddod adra o Awstralia. Tra roedd o draw
yn Perth mi gafodd wythnos o waith gyda
Chlwb Rygbi Rhanbarthol Western Force,
sydd yn chwarae yng nghystadleuaeth y
Super 14, ac yn cynnwys 7 chwaraewr
rhyngwladol Awstralia.
“Mi ges i brofiad gwych yno”, meddai
Osian. “Mae wedi bod yn agoriad llygaid i
weld pa mor broffesiynol ydy rygbi yn
Awstralia. Mae’r chwaraewyr yn cael prawf
braster corff bob bythefnos, yn ymarfer yn
ddyddiol, ac am 8 o’r gloch bore Llun yn
cael prawf anadl.”
Tydi Osian, fodd bynnag, ddim yn
meddwl y bydd y Cofis yn barod i wneud
hyn i gyd, ond mi fydd na brawf braster i’r
hogia bob 6 wythnos o hyn ymlaen. Felly

os gwelwch chi unrhyw aelod o dîm cyntaf
rygbi Caernarfon yn bwyta bwyd cyflym
yn Dre, cysylltwch ag Osian yn syth!
Yn ôl Osian roedd hi dipyn gwahanol
hyfforddi rygbi yn Perth mewn tymheredd
o 40° ym mis Chwefor, mewn crys-t a
siorts. Hyn o’i gymharu â’r Morfa ar nos
Fawrth a nos Iau, yn gwisgo 5 haenan o
ddillad ! Ar ddiwedd ei wythnos cafodd
docynnau i weld y Force yn erbyn
Auckland Blues, gyda’r Force yn colli.”
Ella bydd rhaid i rai o’u hyfforddwyr nhw
ddod draw i Dre i weld sut mae ennill,”
meddai Osian a’i dafod yn ei foch.
“Dwi’n gobeithio mynd yn ôl i
Awstralia,” ychwanegodd, “ ac i Seland
Newydd hefyd ddiwedd y flwyddyn er
mwyn ehangu fy ngwybodaeth. Gweld a
chyfarfod y Crusaders a’r Warratah’s fydd y

daith nesaf. Ond mi fyddai’n dal i wneud y
gwaith gyda Chlwb Rygbi Dre, yn ogystal
ag Academi Rygbi Gogledd Cymru.”
Newyddion drwg i werthwyr byrgyrs a
chips!

Osian yn teimlo reit gartrefol yn Awstralia.

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
Cartre’r Western Force

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

PAPUR DRE I BOBOL DRE

