PAPUR DRE
Rhifyn 67

EBRILL 2009

Pris 40c

YN Y RHIFYN HWN MAE PAPUR DRE...

Ar y lôn...
tud. 10

yn y Celt...
tud. 16

...ac yn y Doc
tud. 10

Y GRONYN OLAF UN
Ar ôl 32 o flynyddoedd, mae un o ddigwyddiadau blynyddol
mwyaf poblogaidd tref Caernarfon yn dod i ben. Mae
Cymdeithas y Gronyn Gwenith wedi penderfynu mai

cynhyrchiad eleni ‘O Garreg Borth i Borth yr Aur’ fydd yr olaf.
Cawn fwy o hanes y perfformiad olaf un yn y rhifyn nesaf (llun
arall ar dudalen 3.)

NODDWYD Y RHIFYN HWN GAN RONDO

PAPUR DRE I BOBOL DRE

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

Llythyr
CROESO I GANOLFAN
UWCHGWYRFAI
Annwyl Gyfeillion
A ydych wrthi’n trefnu rhaglen
eich Cymdeithas am y
flwyddyn nesaf?
Beth am drefnu i ymweld â
Chanolfan Hanes Uwchgwyrfai
yng Nghlynnog Fawr sy’n dair
oed eleni?
Efallai bod eich cymdeithas
wedi ymweld â ni eisoes ond,
yn sicr, nid lle i ddod iddo
unwaith yn unig yw’r Ganolfan
hon. Mae yma arlwy wahanol
bob tro y dewch yma.
Cewch wylio ffilmiau difyr am
yr ardal hon sy’n ymdrin â’r
diwydiant chwarelyddol, hen
grefftau, digwyddiadau
cymdeithasol, ac yn y blaen. Yn
ogystal mae gennym
ddarlithwyr poblogaidd sydd
yn barod i gyflwyno amryfal
bynciau, e.e., Hen Dai yr Ardal,
Cantorion Bro’r Eifl, Robert
Hughes Uwchlaw’r ffynnon,
Cyrn y Diafol, Eben Fardd,
Chwedlau Lleol ac ati.
Hefyd, rhwng Mai a Medi,
gellir treulio ychydig amser yn
ein Gardd Hanesyddol
Gymunedol sydd yn arbenigo
ar berlysiau, blodau bwthyn,
hen feddyginiaethau a llên
gwerin a darperir rhai sgyrsiau
ar y pynciau hyn.
Ffoniwch i drefnu eich
ymweliad (01286 660 853 neu

Y RHIFYN NESAF
Deunydd i law’r golygyddion
perthnasol
NOS LUN – EBRILL 27
Os gwelwch yn dda

CYFREITHWYR

Yn gwasanaethu
pobl Caernarfon ers
1898
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M E ROBERTS
Ysgrifennydd
ˆ GOBAITH YN BUMP
TY
OED
Eleni mae Tŷ Gobaith (yr unig
hosbis i blant yng Ngogledd
Cymru) yn nodi ei ben-blwydd
yn bump oed – pum mlynedd o
ofalu am blant angheuol wael,
un ai yn eu cartref neu yn yr
hosbis, darparu gwasanaeth
cwnsela a chefnogaeth
ymarferol i blant, eu rhieni,
gofalwyr, brodyr a chwiorydd.
Bob blwyddyn mae gofyn i’r
elusen arbennig hon godi £1
miliwn i wneud yn siŵr y gellir
parhau hefo’r gofal arbennig.
Maent yn hynod ddiolchgar am
y gefnogaeth maent wedi ei
chael ers lansio’r apêl ar gyfer
Tŷ Gobaith yn 2001. Wedi
dweud hynny maent yn
dibynnu ar incwm gwirfoddol i
gynnal eu gwasanaethau
hanfodol ac mae help y
cyhoedd yn angenrheidiol
iddynt.
Yn ôl Eluned M Yaxley (Uwch
Swyddog Codi Arian) mae’r
elusen yn edrych ymlaen eleni
at raglen brysur o godi arian – o
deithiau cerdded 5km i golli 5
Cydnabyddir cefnogaeth

Daw’r rhifyn nesaf o’r wasg
NOS LUN – MAI 11

Ellis Davies a’i Gwmni

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:

pwys neu 5 stôn a sawl bore
coffi a the parti ac yn awyddus i
unrhyw un gysylltu gyda hwy
am fwy o fanylion.” Ni all dim
o’r gwaith rydym yn ei wneud
fod yn bosib heb eich
caredigrwydd, ac felly os
hoffech ein helpu i ddathlu 5ed
pen-blwydd Tŷ Gobaith a’n
galluogi i wneud yn fawr o
fywydau byr ac arbennig
cysylltwch gyda ni ar un ai
01492 596581 neu e bost:
codiarian@tygobaith.org.uk.

660 655) a’ch dewis bwnc.
Gallwn hefyd drefnu paned o
de yma neu eich rhoi mewn
cysylltiad â gwesty cyfagos i
gael pryd o fwyd, ac awgrymu
mannau eraill i ymweld â hwy
yr un diwrnod. Mae rhagor o
fanylion ar ein gwefan:
www.uwchgwyrfai.com
Edrychwn ymlaen yn fawr at
eich croesawu.
Yn gywir

672999

PAPUR
DRE
DRWY’R
POST
Os hoffech chi dderbyn
PAPUR DRE
drwy’r twll llythyrau
bob mis, cysylltwch ag Alun
Roberts – manylion
ar y chwith.

Enillwyr Clwb Cant
Papur Dre
Ebrill 2009
1af Ifor ap Glyn
10
2il Geraint Løvgreen 75
3ydd N Hughes
32

DEWCH ATOM
I BLYGU
PAPUR DRE
Rhifyn: MAI
Noson Plygu:
NOS LUN, MAI 11
Yn lle?
YSGOL MAESINCLA
Faint o’r gloch?
o 5.30 ymlaen

Byddwch yn llawer
gwell allan hefo Ni!

YSGOL SYR HUGH
Fflach Bang!
Er mwyn dathlu Wythnos Gwyddoniaeth, fe wnaeth dysgwyr
blwyddyn 7 gael y cyfle i fynd i 'Sioe Fflach Bang' yn Galeri
Caernarfon. Arweinydd y sioe oedd Dr. Robin sef un o sêr y
rhaglen deledu gwyddoniaeth poblogaidd, 'Atom'.
Yn ogystal â hyn fe wnaeth dau ymwelydd o Brifysgol Bangor
ddod i'r ysgol i drafod hylendid bwyd gyd rhai o ddysgwyr
blwyddyn 9. Fe gawson nhw gyfle i archwilio 'Platiau Agar'.
Roedd y rhain yn dangos gwahanol ficrobau (bacteria a ffwng!)
Hefyd, cafwyd cyfle i archwilio pa mor lân oedd eu dwylo
hwythau!
Bu band y Royal Marines yn yr ysgol.
Dyma rai o blant yr ysgol fu’n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd
Roedd gennym blant yn dawnsio disgo, dawnsio cyfoes, adrodd yn
unigol, actio mewn ymgom ac yn dawnsio gwerin. Cawsom barti i
ddweud diolch wrth y plant a gymerodd ran.

Ysgol Santes Helen

Emyr Thomas a’i Fab

Croeso cynnes bob dydd

CYFREITHWYR

CAFFI CEI

•

O. Gerallt Jones LL.B (HONS)
•

Gail Jones LL.B (HONS)

gan

31 Stryd y Bont
Caernarfon
Ffôn: (01286) 672427

Cyfreithwraig Gynorthwyol
•

Dewis helaeth
o geir o’r ansawdd
uchaf am brisiau
cystadleuol
678681

Gwasanaeth Personol ac Agos Atoch

Ffôn:
Ffôn symudol:

•

4 Stryd y Castell
Caernarfon LL55 1SE
Ffôn: 672307 • Ffacs: 678244
Ebost: office@emyrthomas.fsnet.co.uk

29 Stryd Fawr,
Caernarfon
Gwynedd LL55 1RH
Ffôn:
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Moduron Menai

01286 677771

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

Ysgol Maesincla

Prynhawn Pleserus
Bob p’nawn Mawrth bydd plant Cyfnod Allweddol 2 yn cael
'Prynhawn Pleserus'. Pwrpas y prynhawniau yma yw dysgu sgiliau
newydd.
Mae pob math o weithgareddau yn digwydd yma : ffotograffiaeth ,
coginio, coginio Cymreig, creu mosaics, cyfeiriannu, gwehyddu,
majorettes, gwaith coed e.e byrddau adar, celf 3D, sgetsio,
ffitrwydd, peintio gwydr a gweu.
Yn y llun mae criw o blant oedd yn coginio bisgedi siocled.

Dawnsio Disgo

Dyma lun criw o enethod fu’n cystadlu yn Dawnsio Disgo yr Urdd
yn Ysgol Brynrefail.
Mae pob un ohonynt wedi bod yn brysur yn ymarfer ar gyfer y
gystadleuaeth hon, amseroedd chwarae ac ar ôl ysgol. Buont yn
dawnsio o flaen gweddill yr ysgol ac roeddent yn dawnsio'n wych.

Trwynau Coch

Dyma blant Ysgol Maesincla yn gwisgo coch ac yn gwisgo trwynau
coch i godi arian i'r elusen 'Trwynau Coch'. Roedd y plant wedi
prynu trwynau coch a thalu £1.00 am wisgo coch.

Tîm Gymnasteg

Mae plant y tîm gymnasteg wedi bod yn cymryd rhan mewn
cystadleuaeth yn y Ganolfan Tenis yng Nghaernarfon. Maen nhw
wedi bod wrthi'n ymarfer amser cinio gyda Mr Jones ar gyfer y
gystadleuaeth yma.

Byd Awyr Agored
Dillad ac esgidiau cerdded
Offer campio

01286 677500
Penllyn, Caernarfon.
hefyd yn Stryd Fawr Llanberis

01286 870777

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR
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:

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

(01286) 673300

674400
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.
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UWD
Mae’r dyrfa oll yn nerfus,
Cnoi gwinedd wna pob dyn
Gan ddisgwyl y canlyniad
Pwy fydd y blaenllaw un,
Yn union fel dewis Olimpics
Neu lle cynhelir Cwpan y Byd,
’Rôl drymrol – saib – a drymrol –
Y neuadd a aeth yn fud.
Roedd pedwar yn y ffeinal,
Pob un yn chwysu’n awr
Yn grynedig ddisgwyliedig,
Gobaith pob un yn fawr;
Yna fe ddaeth y cyhoeddiad
Fyddai’n siwr o newid byd –
“And the winner is…. CARNARVON”
Fe synnwyd ni i gyd.
Am sioc – syfrdanwyd y dyrfa,
Cymysglyd oedd eu hymateb i gyd,

Rhai’n gweiddi, llewygu, crio, nadu,
Rhai hyd’noed yn chwdu i’r stryd,
Roedd y mobeil ffôns gyd yn wynias,
Bod yn gynta ’fo’r niws oedd y nod,
“Canlyniad cwbwl annisgwl I Gnafron ma’r JÊL ma yn dod!!”
Os cymysglyd odd hi yn cwarfod
Yn Gnafron mi roedd ganwaith gwaeth,
Rhai’n amlwg o “Blaid” y newyddion,
Gweld bendith o gael y lle caeth;
Ond roedd nifer yn bendant yn erbyn,
“Da ni’m isho pobol drwg yma’n dre,
Cal jêl ar seit lle Ferodo
Dduda i, wel no blwming we!!”
Amrywiol oedd yr ymatab,
Poenai rhai am dynged yr iaith,
Eraill ddadleuai yn ffyrnig,
“Be dan isho yn dre ma ’di gwaith”;
“Fe gollwn ein Welshness”, medd arall,

CANOLFAN CYFIAWNDER TROSEDDOL
NEWYDD AR FIN AGOR YN SWYDDOGOL
Os ydach chi wedi mynd ar hyd Ffordd Llanberis yn ddiweddar fe welwch bod y
sgaffaldiau wedi diflannu a’r gwaith adeiladu wedi dod i ben. Mae’r Ganolfan Cyfiawnder
Troseddol yn barod ar gyfer ei agor yn swyddogol ym mis Mai. Bydd yr adeilad yn cael ei
agor yn swyddogol ar Fai 20 gan Yr Arglwydd Brif Ustus Igor Judge.
Disgwylir i’r achosion yn y Llys Ynadon gael eu clywed am y tro cyntaf ar Ebrill 27ain ac
achosion Llys y Goron ar Fai’r 11eg.
Bydd staff Llys Ynadon, Llys y Goron a staff swyddfa Stryd y Farchnad, Caernarfon, a’r
Uned Iaith o Gaergybi a swyddfa Probate, Bangor yn symud i’r adeilad newydd. Mae hen
edrych ymlaen gan bawb i symud i’r adeilad newydd. Bydd adeiladau yr hen lysoedd o
fewn y dre yn mynd yn ôl i berchnogaeth y Cyngor Sir.

“A’n teitl Wyld Heritej Sait,
Mi fydd y jêl ’ma yn ‘eyesore’,
Dwi’n bendant yn barod am ffait!”
“Be tasa rhai o nhw’n dingid?”
Dwi’m yn meddwl, do’s neb isho loes
Pwy’n ei lawn sens sa’n rhedag draws Maes
Sa’n saff dorri’i wddw neu goes;
Neu fel o Alcatraz erstalwm
A nofio o’r jêl ’nôl pob sôn,
Pwy uffar ’fo synnwyr cyffredin
’Sa isho mynd draw i Sir Fôn?
Deunaw miliwn o bunnoedd y flwyddyn
Ddaw i’r ardal, os gwir ydi’r si,
Diflannu yn wir wnaiff diweithdra
Wel, arwahân i ryw ddau neu dri,
Roedd staff Huws Gre ’di gwirioni
Yn llawenhau o glywed y niws,
Basa’r lle ar eu hangen byth bythoedd –
Ni all ’run jêl weithredu heb sgriws!
’Da chi’n cofio Joni Cash estalwm
Yn San Cwentin yn canu ei gân?
Wel yma yn ardal tre’r cofi,
Mae ganddo ni Dafydd I-Waan,
“Mae’r Llencyn yn y Jêl” i ddechra
Yna “Rhywun yn y Carchar drosom Ni”
Chydig mwy ac yna i ddarfod
“Bod yn Rhydd” neu “I wanna be Free!”
A rwan mae’r gwaith ar fin cychwyn,
Bydd yn barod yn fuan iawn,
A chyda’r holl ddrygioni’n y byd
Buan iawn bydd y lle hwn yn llawn,
Gyda’m rhegi a ’nhuedd i enllib
Byddaf flaenllaw ar flaen y ciw
Ac mae’n bosib mai fi fydd y cynta i wneud
“uwd”
Yn jêl newydd Meithrinfa Fiw.
Carcharor 30551

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

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)
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
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TONIC YN Y CASTELL

Arweinydd ar y Brig

ddechrau bu’r criw yn gwylio’r ffilm
HEDD WYN yn y sinema deithiol (oedd ar
y Maes ar gyfer yr ŵyl) ac yna fe gafwyd
paned a theisen neu ddwy yn Y Castell. Nôl
i Galeri ar gyfer y cyfarfod nesa!

Roedd Côr Cofnod wedi gwirioni fod eu
harweinydd Elfed Morgan Morris wedi
ennill Cân i Gymru yn Llandudno. Dyma
Rita Williams, cadeirydd y côr a Caroline
Jones, yr ysgrifennydd, yn cyflwyno “cufflinks” draig goch, potel o champagne a
cherdyn lwc-dda o waith Miriam i
ˆ
ddymuno’n dda iddo yn yr Wyl
BanGeltaidd yn Donegal ar Ebrill 16.

Gan fod yr Wyl Cyfryngau Celtaidd yn cael
ei chynnal yn Galeri fe fu’n rhaid i griw
TONIC symud o’u ‘cartref ’ arferol wythnos
ola Mawrth.
Ond mi gafwyd gwledd o newid lleoliad. I

Rita, Dominique (cyfeilydd y côr) a Caroline
yn dymuno’n dda i Elfed Morris.

Modurdy

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

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

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

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

01286 675557
Ffôn symudol: 07768900447
Ffôn:

Gwasanaeth Cyfeillgar
o’r Safon Orau Bob Amser

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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GWYL BIANO
NEWYDD SBON

Rhwng y 1af a’r 3ydd o Fai 2009 bydd
ˆ Biano
Galeri, Caernarfon yn gartref i Wyl
newydd sbon a drefnir gan Ganolfan Gerdd
William Mathias i goffáu geni'r
cyfansoddwr William Mathias 75 o
flynyddoedd yn ôl.
Bydd tair cystadleuaeth fawr yn cael eu
cynnal; un i bianyddion hŷn (22 oed ac iau)
ac un i'r ieuenctid (17 oed ac iau ). Yn
ogystal, bydd cystadleuaeth gyfeilio gyda
chyfle i gyfeilio i ddau o sêr y byd opera,
Mary Lloyd-Davies a Rhys Meirion yn y
rownd derfynol. Y gobaith yw denu
cystadleuwyr o ddalgylch eang gan fod y
wobr gyntaf yn £1000 i'r rhai hŷn a'r
cyfeilyddion, a £500 i'r rhai iau.
Bydd ysgoloriaeth o £500 hefyd i'r
cyfeilydd lleol mwyaf addawol (Gwynedd a
Môn) er cof am y gyfeilyddes Mai Newman
- y wobr yn rhodd gan Gantorion Menai a
Chantorion Monteverdi.
Un o bianyddion mwyaf creadigol a
llwyddiannus Prydain Iwan LlewelynJones fydd Llywydd yr ŵyl, ac mi fydd yn
ymuno â Nick Capaldi, Gareth Owen,
Gwawr Owen, Bernard Roberts, Dr Rhian
Davies a Bryan Davies ar y panel beirniadu.
Noddwyr Anrhydeddus yr ŵyl yw Yvonne
Mathias MBE a'r Dr Rhiannon Mathias.
Bydd Annette Bryn Parri yn rhoi tri
dosbarth meistr ar gyfeilio yn arwain i fyny
at yr ŵyl.
Cynhelir cyngerdd yr ŵyl ar nos Sadwrn,
Mai 2 gyda'r pianydd rhyngwladol o fri
John Lill yn rhoi datganiad. Bydd llu o
weithgareddau ymylol yn ogystal gan
gynnwys pianothon, noson yng nghwmni
Alwyn a Joy Humphreys gydag ychydig o
glecs a datganiadau ar y piano, cerddoriaeth
gan y ddeuawd Piantel, perfformiad
arloesol o Six Pianos (Steve Reich) a darlith
enghreifftiol gan y cyfansoddwr toreithiog
John McCabe.
Bydd Pianos Cymru yn noddi’r ŵyl gan
ddarparu pianos ar gyfer yr holl
weithgareddau a bydd arddangosfa o bianos
amrywiol yn Stiwdio 1 Galeri ar yr 2il a’r
3ydd o Fai. Am fanylion pellach cysylltwch
â Sioned Webb neu Meinir Llwyd Jones ar
(01286) 685230.

YMDDIRIEDOLAETH
WARBURTON YN
MYND O NERTH I
NERTH
Yn sgil cynnal cyngerdd llwyddiannus dros
ben yn Theatr Seilo yn ddiweddar a
gwneud elw o £1,231 mae Ymddiriedolaeth
Warburton fwy na hanner ffordd tuag at eu
targed o gofrestru fel elusen. Yn ôl Ms
Megan
Williams
ar
ran
yr
Ymddiriedolaeth, “mi fasa Graham
(Warburton) wedi bod wrth ei fodd yn
gweld pawb oedd yn y cyngerdd yn
mwynhau eu hunain. Ar ran yr
Ymddiriedolaeth hoffwn roi diolch
arbennig i Gareth Jones a Rhian Evans am
drefnu’r noson; i bawb a gefnogodd y
cyngerdd ac i bob un o’r artistiaid a phawb
arall oedd yn gysylltiedig gyda’r
digwyddiad am eu cefnogaeth a’u
cydweithrediad. Cawsom noson i’w
chofio”.
Mae sawl digwyddiad arall wedi eu trefnu.
Erbyn i chi ddarllen hwn bydd noson
pampro ar gyfer merched wedi ei chynnal
yn Feed my Lambs ac yna ar nos Sadwrn,
27ain o Fehefin o 7.30 ymlaen tan yr hwyr
bydd
yr
Ymddiriedolaeth
mewn
partneriaeth gyda Chlwb Tu Allan i Oriau
Ysgol Deganwy yn cynnal Dawns Elusen
Haf yng Ngwesty St Sior, Llandudno. Ar y
noson bydd bwffe, raffl a cherddoriaeth
byw gan Newborn. Pris y tocyn yn £25. Er
mwyn archebu eich tocyn ffoniwch Megan
(01286 674013). Os am wybod mwy am
Ymddiriedolaeth Warburton ewch ar y
wefan: www.thewarburtontrust.co.uk

CANWR YN AD-DALU
Caiff un o gantorion Côr y Waun o ardal
Waunfawr y cyfle i ad-dalu i’r
Ambiwlans Awyr mewn cyngerdd
arbennig yng Nghaernarfon wedi iddynt
achub ei fywyd fis Awst y llynedd.
Cafodd Haydn Jones, Rhandir Mwyn,
Waunfawr ei ruthro i Ysbyty Frenhinol
Manceinion fis Awst y llynedd wedi iddo
gael trawiad difrifol ar y galon.
Bydd Côr y Waun yn perfformio Er
Hwylio’r Haul o waith Robat Arwyn am
hanes bywyd Llywelyn ap Gruffydd yn
Galeri Caernarfon ar Nos Sadwrn Mai
9fed, gyda’r unawdwyr enwog Alwen
Derbyshire ac Iwan Bryn , a bydd elw’r
cyngerdd yn mynd i’r Ambiwlans Awyr.
Dywedodd Haydn, prif faswr y côr:
“Oni bai am yr Ambiwlans Awyr mae’n
bosib iawn na fuaswn yno i ganu yn y
cyngerdd. Mae’n bleser cael talu nôl
iddynt.”
Gellir archebu tocynnau i’r cyngerdd
o’r Galeri neu drwy ysgrifenyddes y côr,
Irene Roberts (Waunfawr 650545).

01286 678310
Papur Dre

Dau o artistiaid y cyngerdd

Alun Ffred Jones
Aelod Cynulliad

Hywel Williams
Aelod Seneddol
Etholaeth Caernarfon

CYMORTHFEYDD
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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WARWS PETHAU DA
Bu Nefydd Roberts hefyd yn y busnes cyn
gadael i agor siop a busnes cyffelyb lle ma
NaNog rŵan.

Ydach chi ’rioed wedi meddwl be ydi’r
adeilad mawr ’na sy’ yn Cei Banc, tu ôl i
Wetherspoons? Hen fanc oedd o, a dyna’r
enw hyd heddiw “Hen Adeiladau’r Banc”,
ond cwmni o’r enw R&I Jones sy’ yno.
Cwmni ydi hwn sy’n gwerthu melysion,
diodydd meddal, sigaréts, slysh, crisps,

glo, coed tân a thaclau ’molchi ac yn y
blaen a hynny i siopau a thafarndai, i
ysgolion ac i ganolfannau hamdden.
Dechreuwyd y cwmni yn 1923 gan
Richard ac Ifor Jones a’u canolfan gyntaf
oedd lle bu siop C.C. Williams wedyn, dan
Glwb y Torïaid. Ifor oedd yn y warws a
Richard yn drafeiliwr yn hel busnes.

Car newydd ’ta het newydd?
Yn 1960, a’r cwmni wedi symud i’w safle
presennol fe’i prynwyd gan Edward Jones
o Landrillo, a’i nai Glyn Humphreys.
Roedd Edward Jones yn teithio bob dydd o
Landrillo i Gaernarfon erbyn 8 y bore, ac
yntau yn ei 80au. Mae ’na stori am Edward
Jones yn newid ei hen gar Rover am un
newydd, mwy modern, ac yn mynd a fo nôl
i’r garej ymhen wythnos yn anhapus. Fe
archwiliodd gŵr y garej y car a dweud wrth
Edward Jones, ‘Does dim o’i le arno fo.
Pam ’dach chi am newid y car?. Yr ateb
oedd, ‘Dw i’n taro fy het ar ffrâm y drws
wrth fynd i mewn i’r car – mae’r to’n is na
tho’r hen gar’. ‘Wel be am dynnu eich het
cyn mynd i’r car?’ awgrymodd y gwerthwr
‘Ddim ar unrhyw gyfrif ’ oedd ateb Edward
Jones, ‘haws newid y car’, a dyna fu.
Yn 1978 daeth Meirion Roberts yn bartner
a phan fu Glyn Humphreys ymddeol fe
ddaeth o’n berchennog ar y cwmni ac mae
o dal yn eiddo i’r teulu hyd heddiw.

TROI CEFN AR Y DDINAS
Dyna ydi hanes Anna Marie Williams. Newydd symud
yn ôl i Gaernarfon i agor clinig newydd o’r enw Clinig
Ceiropracteg Arfon yn Doc Fictoria. Dyma Anna i
ddweud ei hanes:
“Cefais i fy ngeni a’m magu yng Nghaernarfon ond
symudais i ffwrdd i fynd i’r Brifysgol. Ar ôl astudio
BSc yn Biocemeg ym Mhrifysgol Sheffield, fe fues yn
gweithio yn Ysbyty Coleg y Brenin (Kings College
Hospital) yn Llundain. Penderfynais fynd i Brifysgol
Surrey i astudio MSc mewn Ceiropracteg yn 1999 ac mi
wnes i raddio yn 2002 gydag Anrhydedd. Ers hynny
rwyf wedi bod yn gweithio mewn clinigau ceiropracteg
yn Swydd Efrog (Harrogate, Halifax a Leeds) cyn
symud yn ôl i Gaernarfon yn ddiweddar. Rydw i wedi
bod yn ôl yma ers mis bellach ac rwy’n edrych ymlaen
at weithio fel ceiropractydd yn y clinig. Rwy’n teimlo
fy mod yn gallu rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned wrth
gynnig gwasanaeth i helpu pobl leol.
Bwriad y clinig yw darparu gofal ceiropracteg
proffesiynol, cyfeillgar o safon uchel i bobl yng
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Ugain sy’n gweithio i’r cwmni ar hyn o
bryd, gyda rhai yn y swyddfa, rhai yn y
warws a phedwar dreifar, sy’n delifro bob
wythnos os oes angen. Ond dydy un
swydd ddim yn ddigon i Edgar gan ei fod
o a’i wraig, Carys, yn cadw siop bapurau Y
Castell.
Yn y llun, mae Edgar y tu ôl i gownter y
siop gyda’i wyres, merch Dewi, Katie Haf.
Tybed ai hi fydd trafeiliwr nesa R&I?

Y tad a’r mab
Er bod ’na newid wedi bod ym
mherchnogaeth y cwmni dros y
blynyddoedd mae nifer o’r staff wedi bod
yn sefydlog dros ben, gyda 4 ohonynt yno
ers dros 30 mlynedd ac un, Edgar Owen,
yno ers 44 mlynedd. Pan ddechreuodd
Edgar weithio yno roedd ’na Edgar arall
yn gweithio i’r cwmni ac felly fe gafodd ei
alw’n Fred, a dyna’i enw gwaith hyd
heddiw. Un o ddau drafeiliwr ydi Edgar, y
llall ydi Dewi, ei fab, ddechreuodd ar y
gwaith flwyddyn yn ôl. “Junior” medde
Edgar, “Y gora” medda Dewi!
Mae’r
trafeilwyr yn teithio tua 30 mil o
filltiroedd y flwyddyn gan ymweld â
sefydliadau o Fachynlleth a Thywyn i
Ruthun a Dinbych ac yn gwerthu slysh
cyn belled â Chaer hyd yn oed.

www.arfonchiropractic.co.uk
Ngwynedd. Mae ceiropracteg yn broffesiwn gofal iechyd
sydd wedi ei hen sefydlu. Mae’n arbenigo mewn rhoi
diagnosis a thrin problemau sy’n ymwneud â’r cymalau,
y cyhyrau, y gewynnau, y tendonau a’r nerfau. Gall
ceiropracteg roi rhyddhad effeithiol i bobl sydd yn
dioddef gyda phoen cefn a gwddf, anaf i’r ddisg, gwasgu
ar y nerfau a siatiga, cur pen, poenau yn yr ysgwydd, y
fraich, y goes, y glun a’r pen-glin, poen o achos arthritis,
poen o ganlyniad i ddamwain car, anafiadau chwaraeon.
Mae poen cefn yn broblem fawr i nifer o bobl dyddiau
yma. Yn ôl ymchwil y Gymdeithas Ceiropracteg
Brydeinig mae 52% o bobl ym Mhrydain yn dioddef
rhyw fath o boen cefn ar hyn o bryd. Ond does dim rhaid
i bobl ddioddef gyda phoen cefn, mae therapïau fel
ceiropracteg yn gallu rhoi rhyddhad.”
Am fwy o fanylion gallwch gysylltu ag Anna ar 01286
675934, neu e-bostiwch:
enquiries@arfonchiropractic.co.uk
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60 O DAI POTIO YN 1881

Cavendish, Lôn Treforus , Penmaenmawr

Annwyl Olygydd,
Diddorol oedd cael darllen yn rhifyn
Chwefror ‘PAPUR DRE’ am hanes hen
dafarndai neu ‘tai potio’ y dre. Fe anwyd fy
mam mewn hen dŷ tafarn sef y Four Alls
yn Stryd y Plas. Ar y pryd, siop cigydd
oedd yn hawlio’r safle a fu’n ddiweddarach
yn adnabyddus fel siop Gwilym Jones,
cigydd, cyn ei adnewyddu fel tafarn y
‘Goron Fach’. Gwyddai mam mai tŷ tafarn
oedd ei chartref yn yr 1800 am fod llechi y
‘tŷ bach’ yn dal yn yr iard gefn. Dywed
mam mai enw’r dafarn gan y werin oedd
Uffern Bach ond nid oedd sôn am yr enw
yma yn rhestr o dafarndai’r dre yn 1881.
Amgaeaf y rhestr a fydd efallai o
ddiddordeb i ddarllenwyr PAPUR DRE.
Heb os roedd yfed yn llawer mwy
poblogaidd yn yr hen ddyddiau ond ddim
efallai ymysg y bobl ifanc fel y gwelir
heddiw.
Colin Jones
Cofi ar Wasgar
Tai Tafarn Caernarfon yn 1881
(Cyfanswm = 60) (Mae’r rhai sydd wedi
cau erbyn hyn mewn print tywyll)
Stryd Star Bach
Star Bach
Queens Bach
Stryd Pedwar a Chwech
Llanfair Arms
Black Buoy
Stryd y Farchnad
Market Vaults
Drum Inn
Stryd Fawr
Custom House Inn
Snowdon Vaults
Pachet House
Angel Vaults
Commercial Hotel
Stryd y Jêl
Buckley Arms
Twll yn y Wal
Hole in the Wall
Four Alls
Jones & Price
Stryd y Plas
Black Lion (No 1)
Palace Vaults
Bardsey Inn
Black Lion Bach
Newborough Arms
Blue Bell
Jones & Price
Vaynol Arms
Three Stars
Red Lion (Fawr)
Red Lion (Bach)
Adelphi
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Promenâd
Anglesey Hotel
Stryd y Castell
Glanrafon Bach
Sportsman Hotel
Kings Head
Pendeitsh
County Hotel
Allt y Castell
Cwellyn
Tan y Bont
Gomer Arms
Cei Banc
Manchester Arms
Patent Step
Glan Môr Ucha
Rose & Crown
Trumpet Inn
Ffordd y Gogledd
Alexandra Hotel
Railway Hotel
Stryd Bangor
Royal Hotel (Uxbridge)
Prince of Wales
White Horse
Crown Hotel
Ship & Castle
Penrallt Isa
Harp Inn,
Bont Bridd
George Inn,
Holland Arms
Y Maes
Brittania Hotel
Castle Hotel
Morgan Lloyd Vaults
Rhes Segontiwm
Albert Hotel
Stryd Newydd
Albion Hotel
Globe Hotel
Stryd Garnon
Garnon Arms
Stryd y Degwm
Eagles Hotel
Stryd Llyn
Arvon Arms
Sgwâr Twtil
Twthill Hotel
Mountain Arms
Stryd Fictoria
Rhif.1 Stryd Fictoria

FFILBI
… yn gwylio
a gwrando!

PARCIO O FLAEN
Y BWCIS
Mi fydd pawb yn falch ar ôl i Gyngor
Gwynedd sortio allan parcio yn Dre unwaith
ac am byth. Mae’r mishmash ar y funud yn
creu crafu pen go iawn. Er enghraifft, mae’r
slotiau newydd gyferbyn â Banc Barclays ar
Ffordd Fangor yn 45 munud, ond yr hen rai,
dros y ffordd, yn 30 munud. Mi ofynnais i
‘pam’ i un o’r wardeniaid waci, ac mi
ddywedodd o fod yr holl stryd yn mynd i fod
yn 45 munud yn y dyfodol. Pam ddim rŵan?
Ac mae’r holl firi o barcio ar y Maes yn
chwerthinllyd a defnyddio camerâu cctv i
drio datrys hyn yn fwy chwerthinllyd byth.
Mae ’na beryg’ bydd rhyw druan yn cael ei
fygio ar y Maes tra bod y camera[u] yn
brysur efo parcio! Efo’r holl bres sy’ wedi ei
wario ’nath neb yn y cyngor ragweld y
broblam yma? Sgersli bilîf! Cwestiwn arall
sy’n codi ei ben ydy pam nad oes na amser
cyfyngedig ar y slotiau ar y cei wrth y Sailing
Club? Oes ’na reswm call am hyn, neu ydyn
nhw jyst yn handi i weithwyr Gwynedd?
Ocê, maen’ nhw ychydig yn bell o ganol Dre
ond mi fysa rhoi dwyawr i barcio yn fama yn
creu slotiau i siopwyr ac felly yn helpu
economi Dre. Ar y funud mae ’na geir yma
trwy’r dydd ac felly ddim ond yn helpu
perchnogion y ceir! Mae’n edrych i mi fel
nad oes gan Gwynedd gynllun arbennig i’r
broblam parcio ‘ma - neb yn gweld y ‘darlun
mawr’. Mae bob dim i’w weld fel syniad
munud olaf, ddim yn rhan o strategaeth neu
gynllun pendant. Ty’d ’wan Gwynedd!
Mewn ’chydig fydd Dre yn enwog am y nifer
o siopau bwci fydd yma. Maen nhw’n agor
bob dau funud. Rŵan mae ’na sôn am un
arall yn top Stryd Llyn. Pam, mewn difri
calon, bod angen pump bwci yn G’narfon?
Oes na gymaint o fetio fel nad ydy William
Hill a Corbett yn gallu côpio? Ella bod hyn
yn wir ar ddiwrnod y Grand National, ond
fel arall - na. Dwi’m yn dallt y trend yma o
gwbl, ond mae’n drist mai’r unig ddau fath o
siopau sy’n cynyddu yn Dre ydy siopau
‘charity’ a bwcis. Be’ ’di’r enw priodol am
lwyth o siopau ‘charity’ dudwch? Beth am
“Derbyniad” neu gwell byth “Casgliad” o
siopau elusennol. Ond tydi llwyth o fwcis
ddim mor hawdd. Ella bysa “Gobaith” o
fwcis yn gwneud, neu “Siawns” ella...i’r rhai
optimistig. I’r mwyafrif helaeth “Dagrau”
neu “Siom” fysa ora. Cofiwch nad oes ’na
fwci tlawd! Os ydi’r fformiwla Cofi Dock =
Cofi Lock yn gweithio, ella bysa Siom o
Fwcis = Cwrs Rasio yn gweithio hefyd. Ac
mi fysa Cwrs Rasio Ceffyla lleol yn grêt i’r
ardal. (Mae’n siŵr bod na ddigon o le yn
Ferodo – hyd yn oed rownd y jêl !)
Meddyliwch am y rasus posib. Y Cyngor
Gwynedd Amateurs Handicap: Y Gwynedd
Diffyg Cynllun Handicap, Y Maes
[Mis]Stecs: [gwisgo blincyrs yn hanfodol]
Wedyn y Cyngor Dre Buffet
Chase [dros fisoedd] a’r Cofi
Roc Maiden Chase, dros y
jymps wrth gwrs.
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Tafarn Y MIS
Y golofn sy’n cael tri pheint yn y pnawn a
hercan nymbar tw ar y ffordd adre. Mis yma::

Y LLONG A’R CASTELL
Tafarn sy’n llawn croeso a theimlad
cysurus ydi’r Llong a’r Castell. Yma mae’r

“staff bar neisia yn Dre,” yng ngeiriau un o
gwsmeriaid y pnawn. Ac er bod Lena ac Alf
sy’n rhedeg y lle yn glên iawn hefyd, dydyn
nhw’n cymryd dim nonsens, a hynny sydd
i gyfri am y naws gartrefol sydd yma.
Mi godais beint o Ginis am £2.90: “Mae’r
prisiau wedi codi, ond dan ni’n dal yn
rhatach na bron bob man arall,” meddai
Ffion yr hogan hawddgar tu ôl i’r bar.
Mae nos Wener a nos Sadwrn yn
nosweithiau prysur a hwyliog, ond mae ’na
ddigon yn mynd ymlaen yma drwy’r
wythnos hefyd – darts dynion nos Lun,
darts merched nos Fawrth, ac, wrth gwrs, y
noson cwis enwog ar nos Iau. Mae ’na bres
mawr i’w ennill weithiau – os na fydd neb
wedi ennill y jacpot nos Iau dwytha mi

fydd i fyny i £90 nos Iau yma. Ac mae
rownd y cwestiynau sydyn yn gyfle i bawb
sy’n ateb yn gywir gael shot o goctels
amheus Carol Hughes.
“Fan hyn dwi’n teimlo’n fwya cyfforddus o
holl dafarnau’r dre,” medd John Chris, un
o’r ffyddloniaid, sydd wedi rhoi ei enw i’r
lolfa fach glyd yn y cefn. Fo oedd y cyntaf i
eistedd yno, ar ei ben ei hun – “am bod neb

isio siarad efo fo!” – yn ôl cymeriad arall
wrth y bar. Ac o fewn dyddiau roedd
arwydd y “John Chris Lounge” wedi
ymddangos uwchben yr adwy. Noson neu
ddwy wedyn dyma ddau foi’n dod i mewn,
yn gweld yr arwydd ac un yn ebychu
“Blydi hel, o’n i’m yn gwbod fod y boi wedi
marw!”
A nhwthau yma bellach ers 8 mlynedd, mi
briododd Alf a Lena ar ddydd Sant Ffolant
eleni, er gwaetha nerfau munud ola Lena!
Roedd hwnnw’n ddiwrnod mawr yn y
dafarn, efo sbred yn y cefn a’r lle’n llawn
dop drwy’r dydd a’r nos. Ond pa bynnag
ddiwrnod ewch chi i’r ‘Ship’, mi allwch fod
yn siŵr o ymlacio’n braf yn awyrgylch
cynnes y lle.

Lloriau
Carpedi
a Rygs
Amtico,
Karndean
Lloriau Pren

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

(01286) 677757

AM FUNUD
Yn ddiweddar, fe
dorrodd lleidr i
mewn i dŷ yn
Norwich a dwyn
amryw o fân
bethau,
yn
cynnwys gemau
cyfrifiadurol ac
ychydig fwyd o’r rhewgell. Yn naturiol,
fe hysbyswyd yr heddlu am y
digwyddiad. Ond drannoeth, be
ymddangosodd ar y stepan drws ond y
pethau a ddwynwyd y pnawn blaenorol.
Pob dim ond y bwyd. Roedd y lleidr
wedi claddu hwnnw mae’n debyg. A
phrun bynnag, go brin y byddai’r
teulu’n awyddus i fyta bwyd oedd wedi
bod yn nwylo chwyslyd y lleidr a’i
stwffio wedyn i un o’i bocedi . Ond
gyda’r pethau a ddychwelwyd roedd yna
air byr o ymddiheuriad. Dydw i ddim
yn gyfieithydd ond, yn fras, dyma oedd
cynnwys y llythyr hwnnw: ‘Sori ’mod i
wedi dwyn y stwff ’ma. Ro’n i ’di
meddwi’n chwil, ylwch. Twpsyn, ia?’
Dwn i ddim be ddigwyddodd i beri iddo
fo neu hi ddychwelyd y ‘stwff ’ ac
ymddiheuro ar ben hynny: cydwybod
euog, cyngor gan rywun callach neu
brofiad o edifeirwch. Ystyr ‘edifeirwch’
i ni ydi newid meddwl. Mi fydda i o dro
i dro - fel chithau hwyrach - yn deud
’mod i’n ‘difaru’ am y peth a’r peth. Ond
roedd lleidr Norwich, chwarae teg, wedi
deall ystyr y gair yn llawnach. Mae
difaru’n golygu newid meddwl a newid
ffordd o fyw. Gyda llaw, mi fyddwn i’n
deud mai’n gwleidyddion ni, at ei
gilydd, ydi'r rhai gwaelaf o bawb am
ymddiheuro.
Mae Musus Phillips, sy’n byw i lawr y
lôn, newydd golli’i pheiriant torri gwair
o’r ardd gefn: Flymo Minimo Plus XE.
Doedd o ddim yn un da iawn ond roedd
o’n gneud y job iddi hi. Os mai chi
dwynodd o dowch â fo’n ôl, plîs, achos
mae’r gwair yn ailddechrau tyfu. Fydd
dim rhaid ichi sgwennu llythyr, os nag
ydach chi’n teimlo fel gwir edifarhau.
Harri Parri

CARCHAR I
GAERNARFON
Cyfarfod cyhoeddus i drafod y carchar
gyda:
Hywel Williams AS
Cyng. Dyfed Edwards, Arweinydd
Cyngor Gwynedd
Alun Ffred Jones AC
Theatr Seilo, Caernarfon
7.00pm, Nos Wener, Ebrill 24
Dewch i holi a thrafod.
Croeso cynnes i bawb
PLAID CYMRU CANGEN CAERNARFON

BWYD
a BALLU
Dyma bryd ysgafn, gwanwynol a sydyn
Porc wedi’i ffrio gyda Mange Tout
Gellir defnyddio unrhyw lysiau go ifanc fel
pupur, bresych, ffa Ffrengig ac ati.
8 owns o borc heb gig gwyn
1 llwy fwrdd o soya sôs
1 llwy fwrdd o Shao Hsing (gwin reis)
2 lwy o de o flawd corn wedi’i gymysgu ag un
llwy fwrdd o ddŵr
8 owns o lysiau
1 neu 2 slotsyn wedi eu malu’n fân
4 llwy fwrdd o olew
1 sleisen o wreiddyn sinsir wedi’i malu
1 llwy de o halen
1 llwy de o siwgwr
mymryn o stoc neu ddŵr
Sleisio’r porc yn ddarnau o’r un maint â
stamp hirsgwar, marineiddio yn y Soya a’r
Shao Hsing a’r blawd corn a’r dŵr.
Sleisio’r llysiau tua’r un maint â’r cig.
Ffrio’r porc am tua munud yna’i godi o’r
Wok. Ffrio’r slots yna’r llysiau a’r sinsir efo’r
slots. Rhoi’r halen a’r siwgwr a’r cig i mewn
a’u ffrio am 2 funud. Y mymryn stoc ar ei
ben wedyn am funud yn unig.
Halva Sbeislyd (Pwdin)
4 owns semolina
2 owns sultanas neu raisins heb hadau
6 owns siwgwr
1/4 peint o ddŵr
4 owns menyn
Pinsied o bowdwr sinamon
Croen un oren wedi’i gratio
2 owns o almonen wedi’i falu’n fân
4-5 o hadau cardamom (eu hagor)

ANRHYDEDD I
JOHN WILLIAMS
YR HENDRE

Anrhydeddwyd John Williams, Fferm Yr
Hendre yn Is-Lywydd Cymdeithas Y Merlod
a’r Cobiau Cymreig fel cydnabyddiaeth o’i
waith diflino i’r Gymdeithas ac i fridiau
Cymreig. Cyflwynwyd tystysgrif iddo yn y
cyfarfod blynyddol yn Venue Cymru fis
Mawrth. Llongyfarchiadau.

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

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

Toddi’r siwgwr mewn dŵr mewn sosban. Ei
godi o’r berw nes bydd yn t’wchu yna’i
dynnu oddi ar y tân a thoddi’r menyn iddo.
Rhoi’r semolina i mewn a’i frownio, yna’r
raisins, croen oren, almonau a’r cardamom.
Ei roi ar wres isel gan droi ar hyd yr adeg nes
ei fod yn drwchus. Y sinamon wedyn ar ben
y pwdin. Mae fel gwanwyn y diwrnod rwy’n
ysgrifennu hwn. Erbyn ei ddarllen, efallai y
bydd yn rhew ac eira unwaith eto.
Gwenllian.

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

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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POBOL DRE
MENNA VAUGHAN
GWESTY’R CELT
Tydan ni’n lwcus yn Dre fod gennym westy
helaeth tair seren gyda lle i gynadleddau,
priodasau a digon o ystafelloedd i roi llety i
lond 4 bẃs o ymwelwyr. Na, does gan
Bangor, sy’n Ddinas Dysg, ddim byd o’r
fath. Un sy’n haeddu clod fod Y Celt yn dal
i ffynnu ydi Menna Vaughan y rheolwraig
fu wrth y llyw ers 10 mlynedd bellach. Mae
hi’n cofio’r hen “Royal” yn iawn.“Ro’n i’n
arfer dod yma i’r ystafell ddawnsio lle
mae’r bar erbyn hyn, i dynnu gwaed ar
gyfer yr ysbytai. Da ydi dweud fod
gennym lawr-dawnsio newydd sy’n denu
grwpiau o bob rhan o Brydain i dreulio
penwythnosau dawnsio.”
GARNDOLBENMAEN
Magwyd Menna yng Ngarndolbenmaen a
mynychodd ysgol Eifionydd. Meddai, “Mi
gefais fy ysbrydoli gan y prifathro, y
diweddar Mr Jackson, dyn cadarn gyda
safonau clir a phendant. Mae hynny’n
bwysig yn fy ngwaith gan fod 75 yn
gweithio yn y Celt a lle i 250 aros yma felly
rhaid bod yn drefnus a gwneud yn siŵr fod
y tîm yn gwrtais a chroesawus.”
SIOP Y CASTELL, BUTLINS A
MURIAU
Mentrodd Menna i fyd busnes a dod i Dre
i’r siop bapur newydd dros y ffordd i’r
castell. “Gwnes lawer o ffrindiau yno a
gwerthu cannoedd o ddolis bach mewn
gwisg Gymreig.” Ymlaen wedyn i wersyll
Butlins ger Pwllheli lle cafodd brofiadau
da. “Roedd hwn yn adeg hapus i mi. Er
cofiaf yr ofn pan redodd un fam ar fy ôl i’r
gegin efo cyllell am i mi anghofio rhoi
baked beans ar blât ei mab! Ni redodd fy
nghoesau bach erioed mor gyflym.”
Symudodd Menna wedyn i Westy Muriau
Park i redeg busnes Gwely a Brecwast.
Yma y ganwyd ei mab, Iwan sy’n 17 oed ac
yn fyfyriwr yng Ngholeg Menai erbyn hyn.
RICHARD BRANSON A MICHAEL
WINNER
Pan agorodd Cwmni Virgin Westy Seiont

Manor cafodd Menna swydd yno fel
trefnydd cynadleddau a phriodasau.
Welodd hi na’r staff mo Richard Branson
ond roeddan nhw’n ymwybodol iawn
ohono. Ymlaen wedyn i Tŷ’n Rhos, Seion.
Bwyd oedd ei phrif faes yno wrth gwrs.
“Roedd hi’n bleserus gweld ymwelwyr yn
mwynhau heddwch yr ardal a’r bwydydd
safonol yma.” Pwy gyrhaeddodd un Sul
ond Michael Winner sy’n ysgrifennu
adroddiadau pigog i’r Sunday Times. “Fi
oedd yn gweini arno, ro’n i mor nerfus ac
yn chwys domen, ond er yr holl boeni
cawsant adroddiad ffafriol iawn.”
Y CELT HEDDIW
“Fy ngwaith i ydi gofalu fod pob dim yn
mynd yn esmwyth o ddydd i ddydd. Mi
fyddai’n gwneud yn siŵr fod pob tîm yn
iawn ac yn cadw llygaid i weld fod
safonau’n cael eu cadw.” Adnewyddwyd
rhannau o’r gwesty y llynedd gan fod y
busnes yn tyfu. Mae mwyafrif y staff
gweinyddol o’r ardal ond siomedig fu yr
ymateb lleol i ambell swydd. Felly,
cyflogwyd rhai o wledydd Ewrop, sydd yn
ymdoddi i mewn i’r gymdeithas yn dda.
Hamdden. - Mae’r Pwll Nofio a’r clybiau
Cadw’n Iach a Heini yn boblogaidd gan
bobol lleol ac yn atyniad i dwristiaid. Gellir
cael aelodaeth 3 mis neu hirach a
defnyddio’r holl gymwysterau yn cynnwys
ystafell sauna a stêm, campfa ac ystafell
ffitrwydd. Mae staff ar gael i hyfforddi.
Bwyd - Prynir y cig a chynnyrch llaeth
yn lleol. Yn ystod y Nadolig diwethaf

coginiwyd 6,000 o ddarnau twrci! Gellir
bwyta yn y bar yn ddyddiol, cael carferi ar
y Sul neu giniawa
yn ystafelloedd
Caernarfon a’r Celtic. Ar gyfer partïon mae
ystafell wledda fawr ar gael.
Ymwelwyr – “Yn ddiweddar daeth tripiau
o Iwerddon, Siapan, Yr Almaen, Awstria a
Lloegr yma. Mae colled ar ôl yr
Americanwyr oherwydd y sefyllfa
economaidd. Ar nos Fawrth ceir cinio
cynnar er mwyn i’r ymwelwyr gael mynd
i’r Galeri i wrando ar Gôr Meibion
Caernarfon yn ymarfer.
Bu llawer o enwogion yn aros yn y Celt;
Hywel Gwynfryn, Janet Street Porter,
Michael Aspel, Charlie o “Casualty”, Mark
Owen - “Take That”, Timmy Mallet a
Rhodri Morgan. Cyn troi tuag America y
llynedd daeth Ed Povey, artist y murlun ar
lôn Bangor yno efo arddangosfa o’i luniau.
Un arall oedd Jennie Bond, gohebydd y
B.B.C.i’r teulu brenhinol. Ers talwm bu
Elvis Presley, Tina Turner ac Elton John
yma – go wir!!! Welodd rhywun o’r
darllenwyr nhw?
Y DYFODOL
Ar hyn o bryd mae Menna yn hysbysebu i
gael mwy o grwpiau i ddod i’r Celt ac
mae’n gobeithio cael corau lleol i’w
diddanu. Hefyd bydd yn rhoi cynigion
munud olaf am brisiau gostyngedig ar y
wê. Mwya’n y byd ddaw yno, gorau oll ydi
hynny i ni yn Dre. Mae hefyd am drefnu
noson arbennig ar gyfer Gŵyl Ddewi 2010.
Unrhyw syniadau?
“O edrych yn ôl ar y 10 mlynedd, bu’n
waith caled. Ond drwy fod yn bositif, gyda
chymorth y tîm a’r perchnogion bu’n werth
yr ymdrech. Dwi wedi cael lot o hwyl
hefyd. Un noson canodd y larwm tân a cael
a chael wnaeth un cwsmer oedd wedi yfed
gormod o cherry bincs ddod allan cyn colli
ei drowsus!
“Mae bywyd gwerth chweil i’w gael mewn
gwesty a digon o amrywiaeth a hwyl. Mi
wnes fwynhau gwisgo i fyny fel Dolly
Parton ar gyfer parti syrpreis, a chanu
“Nine ‘Til Five” - er nad felly ydi bywyd
mewn gwesty!” Os ydach chi eisiau trefnu
dathliad arbennig rydach chi’n gwybod at
bwy i fynd. – Margaret Wyn Roberts

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

ARDDANGOSFA NEWYDD AR HANES Y DRE DIGON O SIOE

Nid dim ond y castell sydd o bwys hanesyddol yn nhref Caernarfon. Mae Treftadaeth
Gwydion, grŵp o haneswyr ac ymchwilwyr sydd â diddordeb mawr mewn hanes
Caernarfon a’r cylch, wedi agor arddangosfa newydd yn Celtica, Doc Fictoria. Yn ôl y
trefnwyr bydd yr arddangosfa newydd yma yn dangos cyfoeth y dreftadaeth ddiwylliannol
sydd yma. Y nod ydi olrhain hanes Caernarfon o’r cyfnod cynnar hyd at y presennol gyda’r
pwyslais ar yr agwedd forwrol. Yn y tymor byr, bwriad yr arddangosfa yw codi
ymwybyddiaeth pobl yr ardal ac ymwelwyr o’n treftadaeth. Y nod yn y tymor hir yw codi
ymwybyddiaeth o hanes anhygoel Caernarfon a gweithio tuag at sefydlu canolfan
treftadaeth yn y dref. Bydd mynediad i’r arddangosfa yn rhad ac am ddim. Os hoffech gael
mwy o fanylion cysylltwch ag Aaron Evans: evans_aaron@yahoo.co.uk

DARLITH
LLYWELYN
TURNER
Yn dilyn dadorchuddio plac i goffáu
Syr Llewelyn Turner ar y Maes fis
Rhagfyr bu llawer yn holi am fwy o
wybodaeth am y dyn a wnaeth gymaint
i ddatblygu tref Caernarfon yn ail
hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg.
Mewn ymateb, mae Cymdeithas
Ddinesig Caernarfon wedi trefnu
darlith ar fywyd Llewelyn Turner gan
yr arbenigwr ar hanes Caernarfon, T
Meirion Hughes, ar nos Fawrth 28ain o
Ebrill. Bydd y ddarlith yn Saesneg,
"The Life and Times of Syr Llewelyn
Turner" am 7.30 yn Ystafell Peblig yn yr
Institiwt ac mae croeso i bawb.

TOWN CABS
Perchennog:
Brian O’Shaughnessy

TACSI
CSI
TACSI
TACSI

Siwrneiau Lleol
Meysydd Awyr
Dydd a Nos
Car 7 person

01286 676091
07831 268995

ˆ
HALIBALW
YN GALERI
Bydd drama olaf Wil Sam, ‘Halibalŵ
yn cael ei llwyfannu yn y Galeri ar nos
Fercher (Ebrill 29) a nos Iau (Ebrill 30)
am 7.30. Yn union fel yr oedd yr awdur
ei hun mae Cadwyni a Halibalŵ yn
llawn o hwyl a chwerthin iach. Wedi ei
gosod yn solat ym myd diamser
Eifionydd y dychymyg sydd mor
gyfarwydd i ni bellach, mae’n dilyn
hanes cwpwl ifanc a’u hymdrechion i
ffeindio gwir hapusrwydd tu hwnt i
hualau a chadwyni cymdeithas.
Cyfarwyddwr y ddrama yw Betsan
Llwyd a’r actorion yw Delyth Eirwyn,
Bryn Fôn, Carwyn Jones a Valmai
Jones. Rhif ffôn Galeri ar gyfer archebu
tocyn yw: 01286 685222. Mae’r ddrama
yn addas i’r teulu i gyd.

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR

Cynhaliwyd noson lwyddiannus iawn
yn Cofi Roc yn ddiweddar i geisio rhoi
tipyn o hwb i’r dre yn y cyfnod anodd
hwn ac roedd yr ymateb yn wych gan
fusnesau’r dre. Cafwyd raffl ar y noson
ac roedd nifer o’r siopau wedi dod â
stondin i’r noson ac wedi trefnu
modelau i fodelu dillad.
Mae’r trefnwyr yn awyddus i ddiolch
i’r canlynol: Lotti & Wren; Q; Gray
Thomas; Mel's Brides; Paula; Trefor
Jones; Jacmor; Escape, Palas Print;
Bob Anderson; Carlton; Perkins,
Fferyllfa'r Castell; Gemwaith; Siop y
Plas, H&H; Coral; Barbara a Marcus
Hughes; Seren Arian; Llinos; Sue
Prytherch; Blodyn Tatws; Owen Glyn
Owen, Cigydd.

Diolch yn arbennig i Carys Prytherch
am gyflwyno'r noson ac i Ioan Thomas,
Gilly a Staff Cofi Roc am bob cymorth.
Mae'n debygol y bydd yr elw dros £400
ac fe rennir hwn rhwng nifer o
elusennau lleol. Diolch hefyd i bawb
ddaeth i gefnogi'r noson.
Gwen Jones

MWYNHAU NOSON O GAWL A CHÂN
Yn ddiweddar, trefnwyd Noson o Gawl a Chân hynod lwyddiannus gan aelodau Capel
Ebeneser yn y Ganolfan gyda chynulleidfa dda wedi dod at ei gilydd. Ar ôl mwynhau y
cawl a’r lluniaeth ysgafn cafwyd adloniant gan Barti Enfys, sef saith cerddor ifanc gwych
o ardal Dinbych, o dan gyfarwyddyd Leah Owen a’i mab Ynyr Llwyd. Cafodd y
gynulleidfa eu gwefreiddio gan berfformiad y Parti ac Ynyr Llwyd ei hun. Y Llywydd
ar y noson oedd Mrs. Megan Roberts a thalwyd y diolchiadau gan y Gweinidog, Y Parch.
Gwynfor Williams. Ar ddiwedd y perfformiad safodd y gynulleidfa yn unfrydol mewn
gwerthfawrogiad o’r perfformiad safonol ac amrywiol.

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
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CLYBIAU CHWARAEON
URDD GOBAITH CYMRU
TYMOR NEWYDD ARALL

Wel, mae’r tymor wedi dechrau ar bob afon
a llyn ac mae hi’n amser am gêr newydd !
Ac mae na fargeinion i’w cael yr adeg yma –
yn enwair neu rîl. Dyma’r adeg hefyd i gael
lein newydd. Cofiwch, os oes yna unrhyw
nam ar eich leins neu blu prynu un newydd
yw'r ateb. Mae leins troellio newydd yn
ddigon rhad i’w newid bob blwyddyn, ond
mae lein bluen dipyn drutach. Cofiwch
hefyd gael cip olwg ar eich plu ond peidiwch
â phrynu gormod. Cymerwch olwg ar y rhai
’dach chi’n eu defnyddio amlaf. Os ’dach
chi fel fi, mae’n siwr mai dim ond rhyw
chwech i ddeg sy’n cael defnydd cyson.
Felly byddai cael rhyw dair o bob un o rai
eog, siwin a brithyll yn ddigon. Sawl un
ohonoch tybed sy’n prynu bob dim ac
wedyn yn eu rhoi yn eich gwasgod?! Yn
bersonol dwi ddim yn hoff o gael unrhyw
beth yn hongian wrth fy nillad gan siglo o
ochr i ochr yn erbyn fy nghorff byth a
beunydd. Os ydach chi angen siswrn a
sbectol dylech, efallai, eu rhoi o amgylch y
gwddf. Ac mae sbectol haul yn fuddiol iawn
bob amser rhag ofn i’r bachau fynd i’ch
llygaid. Rwan beth am bwt neu ddau am
bluen eog glasurol ag iddi gysylltiad â
Chymru. Y bluen y tro hwn yw Y
CAPTEN. Yn ôl phob ymchwil mae yna
ddwy wisg i’r bluen hon gan Francis
Francis. Cafodd ei defnyddio gyntaf ar Afon
Dyfi: Tag: edau aur. Cynffon: topping a
tippet. Gwaelod: ostrich du. Corff: mewn
pedair rhan o silc tew, oren tywyll, yna coch
tywyll wedyn melyn llachar a du. Asenau:
aur tenau. Traed: cochfrown ar hyd y corff.
Gwddf: glas, sgrech y coed. Adain: tyrci
brown a hwyaden. Cyrn: macaw glas. Pen:
du. Mae’r ail wisg yn cael ei phriodoli i
Afon Teifi. Tag: edau aur. Cynffon: topping
a thair pluen paun. Corff: oren tywyll.
Asenau: edau aur. Traed: ceiliog coch ar hyd
y corff. Adenydd: tippets a phluen Aderyn y
Bwn dros y cwbwl. Pen: du. Enw arall sydd
yn cael ei ddefnyddio’n aml am Y CAPTEN
yw'r POYDER.
GLAS Y DORLAN

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

Mae Clwb Pêl-rwyd yr Urdd (5x60) wedi bod
yn cyfarfod ers dros ddwy flynedd bellach
yng Nghanolfan Hamdden Arfon. Mae’r
clwb yn agored i ferched Bl. 7 i 9 sy’n
aelodau o’r Urdd. Yn ddiweddar daeth holl
glybiau Pêl-rwyd yr Urdd at ei gilydd i
gystadlu mewn Gŵyl Bêl-rwyd ym Maes
Glas, gwelir llun o’r merched isod: (Yn y
llun mae Catrin Thomas, sy’n cynorthwyo
gyda’r clwb - hoffwn ddiolch i’r holl
hyfforddwyr am eu cymorth)
Mae Clwb Dawns a Chlwb Pêl-rwyd
newydd yn dechrau ar ôl gwyliau’r Pasg.
Yn y Clwb Dawns mae cyfle i ddisgyblion Bl
4 i Bl 6 - bechgyn a merched ddysgu steiliau
gwahanol o ddawns. Cynhelir y gwersi bob

nos Fawrth yng Nghanolfan Hamdden
Arfon.
Mae cyfle hefyd i ddisgyblion Bl. 5 a Bl 6
wella eu sgiliau pêl-rwyd trwy fynychu
gwersi pêl-rwyd wythnosol, a hynny bob
nos Wener rhwng 6 a 7 y.h yng Nghanolfan
Hamdden Arfon.
Gyda Chwpan Ryder Golff yn dod i Gymru
yn 2010 mae cyfle gwych i blant ifanc
ddatblygu eu sgiliau golff yn Safle
Cymunedol Golff Coed Helen. Mae’r gwersi
o dan arweiniad Swyddog Datblygu Golff.
Os hoffech fwy o fanylion ynglŷn â chlybiau
Chwaraeon Cymunedol yr Urdd, cysylltwch
ag Aled Jones ar y rhif canlynol : 01248 672
105 neu Aled@urdd.org

Y GENOD YW’R GORAU YNG NGWYNEDD!
Tîm rygbi genod Syr
Hugh yw’r gorau yng
Ngwynedd. Maen nhw
newydd
ennill
y
twrnament sirol a rŵan
byddan nhw’n cynrychioli
Gwynedd yn nhwrnament
Cymru. Pob lwc iddyn
nhw! Mi wnaeth y tîm
dan 18 yn dda hefyd, gan
golli yn y ffeinal yn erbyn
Coleg Menai.

Clwb Sgota
Ysgol
Syr Hugh
Bu'r clwb Pysgota ym
Mhysgotfa Bron Eifion
yng Nghricieth.
Prin
iawn oedd y pysgod gan
fod y dŵr yn rhy oer - wel
dyna'r esgus beth bynnag!

CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR
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Chwaraeon

PAPUR DRE

SÊR CYNNAR SYR HUGH

John Griffiths yn 2009, yr enw cyntaf un yn
Oriel Anfarwolion Syr Hugh
I’r rhai ohonoch sy’n gyfarwydd â
chyntedd Ysgol Syr Hugh Owen (ac mae
hynny yn golygu y rhan fwyaf ohonoch
siŵr o fod ) mi wyddoch am ‘Oriel yr
Anfarwolion’. Rhestr o ddisgyblion yr
ysgol sydd wedi llwyddo yn y byd
chwaraeon ydy hi gan gychwyn ddiwedd
pedwardegau’r ganrif ddiwethaf. Ac fel y
byddech yn disgwyl mae ‘pêl droed’ yn
ymddangos yn bur aml arni. Yn wir mae’r
chwech enw cyntaf yn beldroedwyr ac fe
aeth pedwar ohonynt ymlaen i chwarae’r
gêm yn broffesiynol. Bobby Haines sy’n
hel atgofion ac yn tynnu ein sylw at y
cyntaf un ar y rhestr.

Yr Oriel chwaraeon yng nghyntedd Syr Hugh.

John Griffiths, Ken Barton a Gwynfor Jones

Noson o’r blaen, beth ddaeth i’m cof oedd y
fraint gafodd cyfaill ysgol i mi, sef John
Griffiths (neu John Griff fel yr adnabuwyd
ef) o gynrychioli tîm pêl droed Cymru dan
15 oed yn nhymor 1948-49. Chwaraeodd yn
erbyn Lloegr, os cofiaf yn iawn, ym Maine
Road, Manceinion a hynny o flaen torf o
ddegau o filoedd. Deuai’r rhan fwyaf o’r
Cymry o dîm dan 15 Abertawe, oedd yn un
o’r timau ifanc gorau yng Nghymru a
Lloegr ar y pryd. Yn eu plith yr oedd Len
Allchurch, brawd yr enwocach Ivor. Enw
John Griffiths ydy’r cyntaf ar restr
‘Anfarwolion’ Ysgol Syr Hugh Owen.
Rhestr ydy hi sy’n enwi disgyblion yr Ysgol
sydd wedi cynrychioli Cymru ym myd y
campau. Ac mae’r chwech cyntaf yn
beldroedwyr. John Griffiths, Gwynfor
Jones, Ken Barton, Ritchie Haines, Brian
Orritt a Trefor Roberts. Fe aeth pedwar o’r

rhain i chwarae’r gêm yn broffesiynol –
John a Ritchie, fy mrawd, oedd y ddau
eithriad. Yn wir trödd Ritchie yn ‘fradwr’ a
mynd i chwarae rygbi!! Bu farw dau o’r
chwech, Ken Barton (gynrychiolodd
Arsenal ar y lefel uchaf) a Trefor Roberts ,
yn ddynion ifanc iawn. Mae John Griffiths,
a’i wraig Brenda, yn byw rŵan yn Nwyrain
Twtil ac yn hynod o falch erbyn hyn bod
Glyn, eu mab, hefyd wedi cynrychioli ei
wlad ac yn rhan o’r Oriel. Roedd John yn
ei ddydd yn dipyn o athletwr a chwaraewr
criced hefyd ond ei ddileit mawr ers hanner
can mlynedd, siŵr o fod, ydy bowlio lawnt.
Etifeddodd y ddawn honno gan ei dad!
Ysgol Ramadeg Caernarfon oedd hi yn y
dyddiau cynnar hynny wrth gwrs a gyda
help pobl fel John Griffiths a’r gweddill
roeddan ni wastad yn rhoi cweir i Ysgol
Brynrefail!! BOBBY HAINES

CLWB HOCI
CAERNARFON
YN MYND O
NERTH I NERTH
Bu tîm dan 15 Clwb Hoci Caernarfon yn
cystadlu ym mhencampwriaeth RAF
hoci dan 15 Gogledd Cymru’n
ddiweddar. Llwyddodd y tîm i ennill y
twrnament ac maen nhw’n mynd ymlaen
i gynrychioli Gogledd Cymru yn erbyn
tîm sy'n cynrychioli De Cymru yn rownd
derfynol Cymru. Mae'r tîm yn
gymysgedd o genod Ysgol Brynrefail ac
Ysgol Syr Hugh Owen. Bydd y rownd
derfynol yn cael ei chwarae ym mis Mai,
felly cawn wybod cyn bo hir sut hwyl
gawson nhw. Pob lwc!

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
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