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PAPUR DREPAPUR DRE
BE SY YN Y PAPUR?

stori ar dudalen 10

NODDWYD Y RHIFYN HWN GAN RONDO

MAES
AMBIWLANS AWYR

MAES
AMBIWLANS AWYR

Patagonia …
tud. 9

Pŵl ...
tud. 10

Potel …
tud. 7
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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 
JANET ROBERTS
(01286) 669066

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 

PWY ‘DI
PWY...

Stiwdio Gwallt
a Harddwch

46 Stryd Llyn, Caernarfon

Rhif Ffôn: 672999
Perchnogion: G Geal a G Evans

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

Byddwch yn llawer
gwell allan hefo Ni!Ellis Davies a’i Gwmni

CYFREITHWYR

Yn gwasanaethu
pobl Caernarfon ers

1898

27 Stryd Bangor,
Caernarfon LL55 1AT

Ffôn:
(01286) 672437

ellisdavies@btconnect.com

GOBAITH AM GOFEB I
OWAIN GLYNDWR 

Annwyl PAPUR DRE 

Cafwyd cyfarfod cyhoeddus tra
cefnogol a chalonogol, a
thrafodaeth tra buddiol yn y
Llyfrgell, Caernarfon yn
ddiweddar. Penderfynwyd, a
hynny’n unfrydol, ar godi cofeb,
ac nid cerflun, i goffau ymgyrch
y gwron Owain Glyndŵr a’i
luoedd yn y blynyddoedd 1401-
03 yma’n nhref Caernarfon a
gofyn i Gymdeithas Ddinesig y
Dref fynd ar drywydd y mater. 
Deallir bod yr arian a godwyd
yn ystod yr 11 mlynedd a fu i’w
ddiogelu, hyd yr amser y gwêl
Cymdeithas Ddinesig
Caernarfon yn dda ei
ddefnyddio. Llawer o ddiolch i’r
oll a gefnogodd yr Ymgyrch i
goffau Glyndŵr yn nhref y Cofis. 

Yn gywir iawn 
E.H. GRIFFITH, DAFYDD GUTO

(Trefnwyr y Cyfarfod
Cyhoeddus)   

WEDI CAEL CIP AR PAPUR
DRE 

Bont y Castell 
Ffordd Aber 

Llanfairfechan 
LL33 0NR 

Annwyl PAPUR DRE 
Tra ar ymweliad â’r llyfrgell yng
Nghaernarfon cefais gip ar rifyn
Gorffennaf o PAPUR DRE a
sylwi bod darn o lun a dynnwyd
o ddisgyblion Ysgol Segontium
fel y daeth i gael ei galw tra
‘roeddwn i yn yr ysgol wedi ei
gynnwys. ‘Roeddwn innau yn y
llun gwreiddiol (Ysgol Sec Mod
fel oedd hi pryd hynny) ond nid
yn y darn a ddangoswyd yn eich

papur. Ym mis Medi 1949 y
dechreuais fel disgybl a Mr Ellis
Hughes oedd yr athro dosbarth
pan adewais yn 1953. 
Collais bob cysylltiad efo Mr
Hughes wedi gadael yr ysgol a
diddorol oedd darllen am rediad
ei yrfa wedi’r cyfnod hwnnw. Yr
un modd gyda’r bechgyn sydd
yn y llun dim ond ychydig o’r
enwau ‘rwyf yn eu cofio bellach. 
Yr eiddoch yn gywir 
JOHN GLYN JONES

(o Waunfawr yn wreiddiol) 

GWYL CERDD DANT
GLANNAU MENAI 2010

14, Ffordd Ffrydlas
Carneddi, 
Bethesda,

Gwynedd. LL57 3BL
Rhif ffôn Adre :  01248 602 323
e-bost: delythfon@hotmail.com

Annwyl Ddarllenwyr,
Ysgrifennaf ar ran Pwyllgor
Gwaith Gŵyl Cerdd Dant
Glannau Menai 2010 i apelio
atoch am eich cefnogaeth i ni
gyda’r gwaith o drefnu a lletya’r
ŵyl ym Mangor ar ddydd
Sadwrn, 13eg o Dachwedd y
flwyddyn nesaf.  Fel y
gwyddoch, yr Wyl Cerdd Dant
yw  un o Brif Wyliau Cymru ac
fe gynhelir Gŵyl Glannau
Menai 2010 yn Neuadd
Pritchard Jones, Prifysgol
Bangor.
Mae’r testunau bellach wedi eu
dewis ac felly rhaid mynd ati i
geisio trefnu gweithgareddau i
godi arian, i hel gwobrau tuag at
y cystadlaethau amrywiol ac
wrth gwrs i ddenu llu o
wirfoddolwyr i’n cynorthwyo
gyda’r gwaith yn arwain at yr ŵyl
a chynorthwyo gyda stiwardio ac
ati ar ddiwrnod yr ŵyl.
Os hoffech gynorthwyo mewn
unrhyw fodd byddem yn falch o
glywed gennych.  Hefyd, os

dymunwch roi gwobr tuag at
unrhyw gystadleuaeth,
cysylltwch â mi a gallaf anfon
gwybodaeth bellach atoch.
Edrychaf ymlaen i glywed
gennych.
Yn gywir, DELYTH VAUGHAN

Ysgrifennydd y Pwyllgor
Gwaith 

Llythyrau

ENILLWYR CLWB CANT
Papur Dre
Mehefin 2009
1af Nia Pyrs                        24
2il  Jennifer Roberts             1
3ydd Gwyddfid Jonea         16

www.bwrdd-yr-iaith.org

Cydnabyddir cefnogaeth

Deunydd i law’r golygyddion
perthnasol

NOS LUN –  HYDREF 26   
Os gwelwch yn dda

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

Y RHIFYN NESAF

DEWCH
ATOM I
BLYGU

PAPUR DRE
Rhifyn: TACHWEDD 

Noson Plygu: NOS LUN, 

TACHWEDD 9

Yn lle?

YSGOL MAESINCLA 

Faint o’r gloch?

o 5.30 ymlaen 

RHODDION
Hoffai PAPUR DRE
ddiolch o galon i’r
canlynol am eu rhodd
ariannol:- 
Canon Geraint Edwards,
Llanfechell £8. Olwen
Whittaker, Llundain  £8.
W.A.Parry a Mrs
M.J.Parry, Llys Siabod
£8. Dylan Thomas,
Modurdy Menai  £9.
Haf Evans, Lon Ysgubor
Wen £4. Di enw - £10.

ˆ

ˆ
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CAFFI
BWYTY

BAR
Y Maes, Caernarfon, LL55 2YD

(01286) 673100

Siambrau Banc Lloyds
Caernarfon

Swyddfeydd ym Mangor,
Porthaethwy a Chaergybi

Tudur Owen
Roberts, Glynne & Co.

Ffôn: (01286) 672207

Cyfreithwyr

Y Pantri Cymraeg
DELICATESSEN

CYNNYRCh O GYmRu
Cawsiau, Gwinoedd, Cwrw,

Siocled, melysion, Rhoddion a
hamperi. Dewis anhygoel o salad

a brechdanau. Arlwyir ar gyfer
ciniawau busnes ac achlysuron

arbennig.
6 Y maes / Castle Square CAERNARFON

01286 673884
www.ypantricymraeg.co.uk

3

BUOY TA BOY YDY’R BLAC?!
Ydy, mae o wedi bod yn gwestiwn dyrys ar
hyd y canrifoedd. Bwi ynteu bachgen ydy’r
Blac yn Stryd Pedwar a Chwech?
Mae hyd yn oed yr arwyddion o flaen y
dafarn yn awgrymu nad oes neb cweit yn
siŵr. Un peth sy’n sicr, BWI/BUOY ac nid
bachgen sydd yn iard gefn newydd y  Blac .
Fel rhan o’r gwelliannau mae’r perchennog
John Evans wedi cael gafael ar fwi nobl o
fferm yn Llandwrog. Ac mae o wedi cymryd
ei le yn daclus yn iard gefn yr adeilad - ar ôl
cael ei beintio’n ddu wrth gwrs! 

Mae’r Maer, y Cynghorydd Hywel Roberts
wedi cael gwahoddiadau di-ri yn ystod ei
dymor yn y swydd ond dim ond un aeth ag
o i gopa’r Wyddfa ! Gwahoddiad i Lanberis
gan Airbus (noddwyr) gafodd Hywel i
agoriad swyddogol arddangosfa o luniau
anifeiliaid a phlanhigion dan fygythiad.
Arddangosfa o waith  ffotograffydd byd
enwog y National Geographic, Joel Sartore,
oedd hi a phan gyrhaeddodd y Maer roedd
gan y Br Sartore ddiddordeb mawr yn ei
gadwyn. Tynnodd sawl llun ohoni ! Wedyn
fe aethon nhw ar y trên i ben yr Wyddfa, lle
cyfarfu Hywel ag un o’i gyn gydweithwyr yn
Llangefni, Barry Roberts. Mae Barry, sy’n
byw yng Nghaernarfon, bellach yn gweithio
yn Hafod Eryri, sy’n cael ei rheoli gan Peter
Roberts, un arall o drigolion Dre.

Uchod: Cynghorydd Hywel
Roberts, Maer Caernarfon
a’r ffotograffydd Joel
Sartore

Chwith: Y Maer yn Hafod
Eryri gyda Peter Roberts
(chwith), y rheolwr a Barry
Roberts. [ ...a Phil Jones –
Phil Lanmôr – un o’r
gweithwyr yn Hafod Eryri,
yn chwarae mig yn y
cefndir !]

Oriel Dafydd Hardy
Hydref 10 – 31  - Sevan Garo

Meddai’r artist:
“Does dim bwriad gen i i’r gwyliwr ddod at
unrhyw gasgliad wrth edrych ar fy lluniau.
Rwyf am i fy lluniau symud a newid gydag
amser ond eto iddynt fodoli yn eu hamser
a’u gofod eu hunain. Gofod lle caiff y

gwyliwr ymuno a theimlo’n gyfforddus wrth
wylio heb deimlo bod angen dod at unrhyw

gasgliad.”

Felly – beth am daro heibio i gael golwg?

MAER UCHAF CYMRU!
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CYFREITHWYR
•

O. Gerallt Jones LL.B (HONS)
•

Gail Jones LL.B (HONS)
Cyfreithwraig Gynorthwyol

•

Gwasanaeth Personol ac Agos Atoch
•

4 Stryd y Castell
Caernarfon LL55 1SE

Ffôn: 672307 • Ffacs: 678244
Ebost: office@emyrthomas.fsnet.co.uk

Emyr Thomas a’i Fab Moduron Menai

Ffôn: 678681
Ffôn symudol:

07780 998637
Ffordd y Gogledd,

Caernarfon, Gwynedd LL55 1BE
www.moduronmenai.co.uk

Dewis helaeth
o geir o’r ansawdd uchaf

am brisiau
cystadleuol

Ffôn: 01286 677771

7B Stryd y Plas,
Caernarfon

Gwynedd LL55 1RH

Croeso cynnes bob dydd
gan

31 Stryd y Bont
Caernarfon

Ffôn: (01286) 672427

Caffi Cei

4

Cafodd plant blwyddyn pedwar Ysgol y Gelli fynd am dro i
Gae’r Gors, hen gartref Kate Roberts yn ddiweddar. Roedd yr
uwd yn flasus iawn, medden nhw! 

Wedyn, fe ddringon nhw lethr chwarel Moel Tryfan a chael
cyfle i wrando'n astud ar Dewi Thomas yng nghymeriad Owen
Roberts, tad yr awdures.

Ysgol Y Gelli

PENTRE BACH
Y Pentre ble ffilmiwyd Sali Mali a’i ffindiau ar gyfer y gyfres ‘Pentre Bach’ gan S4C

HWYL GWYL WYTHNOS DATWS CEREDIGION
24 HYDREF -1 TACHWEDD

Dewch i Bentre Bach am ddiwrnod llawn hwyl a sbri. Neu beth am aros yn y
llety hunanddarpar 4 seren moethus.

Cewch gyfle i weld y gwahanol fathau o datws, amrywiaeth o ryseitiau, offer
hau a chynaeafu.

Cyfle i’r plant ddysgu ac i’r oedolion gofio am y ffordd yr oedd bwyd yn cael ei
dyfu!

Hefyd cofiwch am Siôn Corn ym Mhentre Bach
4-20 Rhagfyr*(Ond am ddydd Sadwrn 12/12/09)

Ffoniwch am fanylion. Rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw
01974-251676 www.pentrebach.org

Ysgol Santes Helen
Cafodd plant yr ysgol gyfle i weithio ar fosaic efo artist o'r enw
Maureen Murphy.. Dyma rai o'r plant yn edmygu eu gwaith ar
noson y dadorchuddio mawr.

Ddiwedd Medi, fe gawson ni bnawn o weithgareddau yn
neuadd yr ysgol i hel pres at elusen Macmillan gan gasglu
£162.00.
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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

5

Siop Iwan
Papurau Newydd • Da-da, Cardiau,

Nwyddau Ffansi
Presantau

43 Stryd y Bont Bridd, Caernarfon 

(01286) 673300

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

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. 

Dim plant blin yn Syr Hugh
Mae rhai o ddisgyblion Syr Hugh wedi bod mewn gweithdy
Rheoli Dicter yn meddwl am y math o bethau sy'n creu
gwrthdaro a sut i osgoi'r peth a datrys problemau.

Gwersi Gitâr
Bu rhai o ddisgyblion hŷn yr ysgol yn rhoi gwersi gitâr i'r
disgyblion iau. Dangosodd dros 70 o blant ddiddordeb yn y
gwersi a rhaid oedd tynnu enwau o het i gael 2 grŵp o 15 i
gymryd rhan. Roedd rhain yn blant na wyddent fawr ddim am
gitâr cyn y gwersi. Roedd y tiwtoriaid yn dysgu sgiliau
sylfaenol i gychwyn ac yna'n mynd ati i ddysgu cordiau iddyn
nhw. Roedd y gwersi yn llwyddiant a'r plant i gyd wedi
mwynhau ac yn awchu am fwy! Diolch i'r tiwtoriaid am eu
gwaith caled (fydd yn mynd tuag at eu gwaith BAC) ac i'r
disgyblion am gymryd rhan a mwynhau.

Masnach rydd
Cynhaliwyd pob math o weithgareddau amrywiol wrth i'r
ysgol gynnal dau ddiwrnod o weithgareddau er mwyn codi
ymwybyddiaeth y disgyblion o bwysigrwydd Masnach Rydd.

Clwb Darllen
Aeth Clwb darllen Blwyddyn 7 o nerth i nerth ac fe
gyflwynwyd tystysgrifau i'r aelodau mwyaf brwd.

Prifddisgyblion Newydd
Llongyfarchiadau i Lowri Ifor (dirprwy brif eneth), Heledd
Lewis (brif eneth), Aron Fenn-Jones (prif fachgen) a Osian
Williams (dirprwy brif fachgen) ar eu hethol yn brif
ddisgyblion.

Ysgol Syr Hugh
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Pob Dim i Ddodrefnu’r T ŷ
Canol y Dref, Caernarfon LL55 1NN

Parcio aml-lawr, 100 metr i ffwrdd
Ffôn: 01286 676040 Oriau Agor Llun - Sadwrn 9.30 - 5.00

DODREFN
A LLORIAU

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

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)

HAF PRYSUR IAWN ELENI 
Cafodd y Ganolfan Croeso, Oriel Pendeitsh yng Nghaernarfon haf
prysur iawn eleni. Er i’r tywydd fod yn wlyb, roedd yr ymwelwyr yn
hapus i grwydro o gwmpas y dref, ac yn falch bod yna gymaint i’w
wneud ac i’w weld yng Nghaernarfon. Roedd llawer yn dweud pa
mor lân ydi’r strydoedd a phawb yn hynod o glên.
Un o’r cwestiynau oedd yn cael ei ofyn yn aml yr haf yma oedd,
‘Beth sydd i’w weld a’i wneud ar dywydd gwlyb?’, ac wrth gwrs,
llefydd i aros. Rydym yn ffodus iawn yn y dre, a’r ardal gyfagos, i gael
llety o’r safon uchaf. Mae’r Ganolfan Groeso wedi trefnu llety i dros
saith mil o ymwelwyr, allan o dros dri deg mil sydd wedi ymweld â’r
Ganolfan o Ebrill hyd at fis Medi.  Hefyd, mae yna gwestiynau
doniol yn cael eu gofyn. Er enghraifft, ‘Roedd fy Nain yn byw yn
Twthill, Caernarfon yn 1909 a’i henw oedd Mrs Jones. Oeddech chi
yn ei hadnabod?!!’, a, ‘Ble mae’r castell?!!’

Mae’r Ganolfan Wybodaeth yn
adeilad Tŷ’r Ysgol ger Canolfan
Ieuenctid Caernarfon yn cael ei
rhedeg gan Gwmni Ifanc Tŷ’r Ysgol
ac mae’r gwaith yn mynd o nerth i
nerth. 

Eisoes mae Mel Jones wedi’i benodi
fel Rheolwr y Ganolfan gyda’r agoriad
swyddogol ym mis Tachwedd. Mae’r
Ganolfan ar agor fel a ganlyn:- 

Dydd Llun
9.00 hyd 12.00 o’r gloch

Dydd Mercher
9.30 hyd 6.00 o’r gloch 

Dydd Iau
9.30 hyd 4.30 o’r gloch

Dydd Gwener
9.30 hyd 4.30 o’r gloch

Hefyd bob prynhawn dydd Mawrth o
3.30 tan 5 o’r gloch mae clinig ar agor
ar gyfer cynnig cyngor i bobl ifanc. 

CANOLFAN WYBODAETH I BOBL IFANC 

Ffansïo Sgwennu i Papur Dre?
Dyma gyfle i chi wneud hynny! 

Rydan ni’n chwilio am unrhyw un sydd â diddordeb mewn
sgwennu pytiau byr o newyddion a hanesion am bobl
ddiddorol sydd yn byw yma yng Nghaernarfon. Nid oes raid
wrth brofiad o’r fath o’r blaen. Diddordeb mewn pobl ac
awydd i sgwennu amdanynt ydi’r peth pwysig. Cewch gyfle i
ymuno â thîm ohonom sydd yn cael tipyn o hwyl bob mis yn
meddwl a chwilio am straeon diddorol, a chael cyfle i gyfarfod
hwn a’r llall er mwyn rhannu eu hanesion efo darllenwyr
PAPUR DRE.  Os oes gennych ddiddordeb, neu os ydych am
gael sgwrs bellach, yna cysylltwch efo unrhyw un o aelodau
Bwrdd Golygyddol PAPUR DRE. Mae eu henwau a’u rhifau
ffôn ar dudalen 2. Edrych mlaen at glywed gennych.   
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Am gymorth:
i gychwyn prosiect
i gael hyfforddiant
i geisio am grant
i redeg mudiad
i wirfoddoli

cysylltwch â Mantell Gwynedd
– yn cefnogi grwpiau

gwirfoddol a chymunedol

ymholiadau@mantellgwynedd.com
www.mantellgwynedd.com
01286 672626 neu
01341 422575

Elusen Gofrestredig 1068851
Cofrestrwyd yng Nghymru

Cwmni Cyfynedig drwy Warant 3420271

PETER HARROP
B.Sc. (Anrh) MCOptom

OPTOMETRYDD
OPTEGYDD

43, Stryd Llyn, Caernarfon

(01286) 673631

Gwyndaf Williams a’i Fab
27 Stryd Llyn, Caernarfon

(01286) 675433
Trwsio esgidiau. Torri goriadau o bob math.
Gosod straps a batris oriawr. Glanhau a
thrwsio gemwaith. Engrafiadau a
chwpanau ar gyfer pob achlysur. 

Rydan ni wedi ffarwelio â’r Haf yn Noddfa
ond ew mi gawson ni hwyl! Mi fuom ar
bererindod i ardal Trefor gan ymweld â
Ffynnon Gybi, Tŷ Canol Oesol Penyberth a
pharc Glasfryn i fowlio deg. Ar Orffennaf
19 cawsom ddiwrnod arbennig – dathliad
yr Haf. Daeth Caroline Roberts, tiwtor celf
Cofis Bach i arwain sesiwn gwaith llaw
gyda’r plant cyn gwasanaeth hwyliog dros
ben. Nid oes yr un dathliad yn gyflawn yn
Eglwys Noddfa heb fwyd a gorffennwyd y

diwrnod gyda bwydlen o bizzas a hufen ia -
iym iym! Yna ar Orffennaf 27, dechreuodd
yr hwyl go iawn wrth i’r Cynllun Chwarae
gychwyn. Bu Llinos a’i thîm yn andros o
brysur am bum wythnos yn trefnu llond lle
o weithgareddau diddorol i gadw plant
Peblig yn hapus dros y gwyliau. Diolch i
Eiriona, Heather, Wendy, Helga, Martin,
Alison, Gwennan, Mel, Natalie, Maggie a
Leean am eu gwaith caled ac i’r plant am 5
wythnos hwyliog dros ben. 

O Sul i Sul
Gwasanaeth yn dechrau am 3. Yr Ysgol
Sul am 2:30. Paned a sgwrs i ddilyn.

Medi 27ain – Sul Croeso n’ôl. Parch
Pryderi Llwyd Jones – dim ysgol Sul
Hydref 4ydd – Oedfa deulu – dim
ysgol Sul
Hydref 11eg – Mererid Mair
Hydref 18 – Parch Marcus Robinson
Hydref 25 – Dathlu Diolchgarwch –
dim ysgol Sul

CANOLFAN WYBODAETH I BOBL IFANC NEWYDDION NODDFA

Te Bach Noddfa
Cynhelir Te Bach Mis Hydref
ar Hydref 22 am 2:30.

CYSTADLEUAETH
CYSTADLEUAETH SGWENNU YSGRIF YN Y GYMRAEG NEU’R

SAESNEG AR Y TESTUN
“COFI GWERTH CHWEIL/A WORTHWHILE COFI”
GWOBRWYON: 1af £25; Ail  £15 a £10 i’r trydydd.

O ganlyniad i’r ffaith bod llawer a fyddai’n awyddus i anfon ysgrif i’r gystadleuaeth
uchod wedi bod ar eu gwyliau haf yn ddiweddar, penderfynwyd gohirio’r dyddiad cau

o Fedi’r 30ain hyd Hydref 31ain 2009.
Anfoner e bost am ragor o fanylion parthed y gystadleuaeth i

mail@CaernarfonOnline.co.uk neu trwy gysylltu â Mr. Gareth
Edwards, 16 Pen y Graig, Caernarfon, rhif ffôn 01286 676166.
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Rhif Cofrestredig Elusennol: 1084271

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

I rai fel ni sy’n byw yn yr
oes oddefgar hon, anodd
credu  bod cymaint
drwgdeimlad wedi  bodoli
yn ein tref yn y dyddiau a
fu a hynny rhwng y
gwahanol enwadau
crefyddol ac yn enwedig
felly rhwng yr Eglwys

Wladol ac Ymneilltuwyr.
Yn 1872, fodd bynnag, ychwanegwyd at
gymhlethdod y sefyllfa gyda Chymro
Cymraeg  ei iaith, 29 oed, yn cyrraedd yma i
ofalu am Yr Eglwys Gatholig. Ef oedd Y Tad
John Hugh Jones, brodor o’r Bala. Roedd ef
ei hun yn brofiadol o fod yn ffrwyth priodas
gymysg, gyda’i dad yn Eglwyswr a’i fam yn
Fethodist Calfinaidd ac yn wyres i bregethwr
eithaf enwog yn ei ddydd, Dafydd
Cadwaladr.  Modryb i’w fam hefyd oedd
Elizabeth Davies 1789 – 1860 (Betsi
Cadwaladr) a fu’n weinyddes yn Balaclafa
adeg Rhyfel y Crimea. Aeth yno yn 1854 pan
oedd yn 65 oed a bu’n cyd weinyddu gyda
Florence Nightingale.
Yn ôl Cyfrifiad 1851, gyda’i daid a’i nain
John a Sarah Jones roedd John Hugh a’i
chwaer Margaret Elizabeth yn byw. Roedd ef
yn 7 oed a’i chwaer yn 4 oed.  Yn y fferm
agosaf atynt, Tanrhiw roedd ei fam a’i dad
John a Mary Jones yn byw gyda brawd a
chwaer arall i John Hugh a Margaret
Elizabeth. Addysgwyd ef yn Ysgol Ramadeg
Y Bala a chafodd ei dderbyn i Goleg
Rhydychen yn 1862 gyda’r bwriad o fynd yn
offeiriad yn yr Eglwys Wladol. Yn ystod ei
gyfnod yno daeth o dan ddylanwad eraill a
mabwysiadodd y ffydd Gatholig. Yn 1865
derbyniwyd ef i’r ffydd gan y Dr. John Henry
Newman, Cardinal Newman yn
ddiweddarach, a bu raid iddo adael
Rhydychen heb radd. Treuliodd y chwe
blynedd rhwng 1865 a 1871 yn paratoi ei hun
ar gyfer Offeiriadaeth Babyddol yng ngholeg
diwinyddol S. Edmunds yn Ware ac yng
Ngholeg Beuno Sant, coleg y Jesiwitiaid yn
Nhremeirchion, Sir y Fflint. Yn 1871 fe’i
hanfonwyd i Fangor fel diacon lle bu’n
pregethu yn rheolaidd yn Gymraeg ac yn
Saesneg. Cafodd lawn urddau yn 1872, ac ar
Sul y Blodau y flwyddyn honno dechreuodd
ar weinidogaeth hir yng Nghaernarfon.
Y Tad John Hugh Jones oedd y trydydd

offeiriad, a’r Cymro cyntaf, i wasanaethu yng
Nghaernarfon. Ffrancwr o’r enw Y Tad
Francis Lansard D’Elbine oedd y cyntaf ac o
1866 tan ddiwedd 1868 y bu ef yma.
Dilynwyd ef gan ragflaenydd Y Tad John
Hugh Jones, sef Gwyddel, Y Tad John J.
O’Callaghan a ddaliodd y swydd o 1869 hyd
1872. Yn ystod gweinidogaeth y ddau hyn
llwyddwyd gyda chymorth gwraig gyfoethog,
Mrs. Rose Wilberforce i sefydlu Eglwys yn
rhif 7 Stryd y Goron i ddechrau, ond yn
ddiweddarach llwyddwyd i brynu tŷ helaeth
yn Stryd Eleanor am £250 oddi ar ŵr a fu’n
gyfrifol am ei adeiladu, ond a aeth i
drafferthion ariannol.
Pan gychwynnodd Y Tad J.H.Jones ei
weinidogaeth yn y dref roedd y tŷ a
adnabyddid fel y “Catholic Chapel House”
mewn cyflwr drwg iawn gyda’r waliau yn
damp a glaw yn dod i mewn trwy dyllau yn y
to a bu raid gwneud atgyweiriadau lawer.
Defnyddid y rhan uchaf o’r tŷ fel capel a
buan y sylweddolid nad oedd digon o le yno
fel roedd y gynulleidfa’n cynyddu nac
ychwaith ar gyfer yr ysgol ddyddiol a
gynhelid yno. Yn ogystal â’i waith bugeiliol
treuliai y Tad Jones bump awr y dydd am
bum niwrnod yr wythnos yn dysgu’r plant.
Rhoes ei fryd ar adeiladu capel a fyddai yn
dal 200 o addolwyr ar safle y drws nesaf i’r Tŷ
Capel Catholig a chyflawnwyd hynny am
gost o £445.
Galwyd yr Eglwys yn Santes Helen ar ôl
mam  Cwstennin Fawr. Gosodwyd y garreg
sylfaen yn Awst 1888 ac er i ddau bapur lleol
Y North Wales Chronicle a’r Caernarfon &
Denbigh Herald ymddangos yn bur gefnogol
i’r datblygiad , daeth gwrthwynebiad ffyrnig
o gyfeiriad y North Wales Observer and
Express ac ymddangosai yn eglur bod
drwgdeimlad yn dal i fodoli yn y cylch yn
erbyn Catholigion er yn cydnabod llafur
diflino Y Tad John Hugh Jones. Roedd y
papur yn dal i deimlo’n anniddig am y
datblygiad ym mhresenoldeb y Catholigion a
dyma’r ergyd a fynegai ragfarn y papur “The
poor classes in Twthill ought to be trained in
the pure untarnished truths in the Christian
religion, in preference to the vague and
meaningless traditions of the Romish
Church with its idolators”.
Nid oedd yr ymdeimlad Gwrth Gatholig
wedi newid fawr ers y blynyddoedd cynnar

YMLADD RHAGFARN

TOWN CABS
Perchennog:

Brian O’Shaughnessy

TACSI   
TACSI
TACSI

01286 676091
07831 268995

Siwrneiau Lleol

Meysydd Awyr

Dydd a Nos

Car 7 person

yn Stryd y Goron
pan aeth amryw o
bobl leol i geisio
amharu ar y rhai
oedd yn addoli
yno. Dim ond
trwy ymyrraeth
Mrs. Rose
Wilberforce, a roes
gerydd iddynt  yn
eu hiaith eu
hunain y
llwyddwyd  i’w
darbwyllo. Ychydig, fodd bynnag, o’r
atgasedd hwn a brofodd Y Tad J.H. Jones yn
ystod y cyfnod y bu ef yn gofalu am ei braidd
yn y dref. Diau fod y ffaith  ei fod yn Gymro
Cymraeg yn gyfrifol am hynny, ond cododd
yr hen ragfarn ei ben pan wnaeth Y Tad  gais
am gymorthdal i redeg yr ysgol. Er iddo gael
cefnogaeth gan gynrychiolwyr yr Eglwys
Wladol, gwrthodwyd y cais gan y mwyafrif
o’r Ymneilltuwyr ar y pwyllgor a
phenderfynodd y Tad Jones ymladd etholiad
i fynd ar y Cyngor Tref ac er nad oedd ond 19
o Gatholigion ar  y rhestr etholwyr, etholwyd
ef gan mor boblogaidd ydoedd yn y dref.
Wedi’r cyfan onid oedd yn berson hynaws ac
i’w weld yn aml ar gefn ei feic “penny
farthing” yn mynd i ymweld â’i braidd.
Etholwyd ef ar Fwrdd Ysgolion Caernarfon
ac yn aelod o Bwyllgor y Llyfrgell, lle roedd
yn uchel iawn ei barch. Mater o amser
ydoedd wedyn cyn i’w ysgol gael ei rhoi ar
restr y Bwrdd Ysgolion.
Erbyn 1893 roedd yn teimlo yn ddigon
hyderus i ysgrifennu “Pa mor wahanol yw’r
flwyddyn hon i 1865, pan edrychai fy nghyd
Gymry arnaf yn llygatraws, gan ddatgan imi
bechu’n anfaddeuol wrth ddod yn Babydd”.
Bu’r Tad J.H. Jones yn gweinyddu yng
Nghaernarfon  am 36 o flynyddoedd ac yn
1908 fe’i hanfonwyd gan yr Esgob i Goleg y
Santes Fair, Treffynnon i ddysgu Cymraeg.
Yno y bu tan ei farwolaeth ar y 15fed o
Ragfyr, 1910, a chladdwyd ef ym mynwent
Pantasaph, heb fod nepell o fedd Yr Esgob
Brown o Amwythig, sef y sawl a’i
hordeiniodd.
T. MEIRION HUGHES

O.N. Dymunaf ddiolch i’r canlynol am eu
cymorth gyda’r ysgrif hon: Y Parch. Harri Parri
am fy annog i’w hysgrifennu ar gyfer Papur Dre;
Miss Margaret Kelly a Mr. Leslie Larsen,
aelodau o’r Eglwys Babyddol am fy nghyfeirio at
lawer o’r deunydd hanesyddol.
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Wrth danysgrifio am flwyddyn arall mae
amryw wedi deud cymaint o bleser a
mwynhad maent yn ei gael wrth dderbyn
PAPUR DRE drwy’r post bob mis. Yn ôl
Buddug Jones o Bae Penrhyn, Conwy
mae’n cael pleser mawr o’i ddarllen bob
mis tra bod Emrys Evans o Gaersws yn
dweud ei fod wedi gadael yr hen dre ers
1948 ac yn cael mwynhad pur o ddarllen
am ei hanes bob mis. Mae Marjorie Davies
o Ross-on-Wye yr un mor ddiolchgar.
‘Wedi mwynhau blwyddyn arall o ddarllen
PAPUR DRE. Edrych ymlaen i’r flwyddyn
nesaf am fwy o storiâu a hanes fy hoff dre!”. 
Ffrind arall i PAPUR DRE yw Geraint
Roberts o Froncysyllte. Yn ogystal â thalu
£12 am dderbyn y papur drwy’r post mae
wedi rhoi rhodd o £8 i PAPUR DRE.
Cafodd ei eni a’i fagu yng Nghaernarfon.
Roedd yn byw yn Tynllain ar y Morfa ac yr
oedd yn Gadeirydd Clwb Pêl-droed
Caernarfon ddeugain mlynedd i eleni yn
1969. Dyma lun o Mr Roberts (ar y dde) yn
cael ei gyflwyno yn ddiweddar i’r Tywysog
Charles fel Cynghorydd Cymuned yng
Nghanolfan Gymunedol Froncysyllte. 

MWYNHAU
DARLLEN
PAPUR DRE

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.

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 cwmni lleol yng Nghaernarfon yn
gweithio tuag at annog ymwelwyr i ymweld
â Phatagonia. Y gŵr tu ôl i’r fenter yw Wyn
Roberts a’i Gwmni Marchnata AQUA. Fe
deithiodd Wyn i Batagonia bythefnos yn ôl
er mwyn gweld potensial twristiaeth y wlad.
Tra yno arhosodd efo Gwyn a Monica Jones.
Daw Gwyn o Ddyffryn Conwy tra bo
Monica yn dod o Gaiman ac yn rhugl yn y
Gymraeg. Fel rhan o’r daith cafodd gyfarfod
gyda Maria Eugenia Castro, Cyfarwyddwr
Hyrwyddo a Datblygu Talaith Chubut ac

ymweld â llefydd fel Trefelin, Esquel, Porth
Madryn, tai te Gaiman ac ati. Ar ddiwedd y
daith cafodd gyfarfod gydag Eduardo
Arzani, sef gweinidog Twristiaeth yr ardal,
cyn cael diwrnod a noson yn Buenos Aires.
Ar ôl dychwelyd nol i Gaernarfon y cam
nesaf i Wyn ydi cychwyn ar y gwaith o
ysgrifennu'r strategaeth farchnata er mwyn
denu mwy o Gymry yno ar eu gwyliau. Ar  y
dudalen flaen mae llun o Nico a Daniel
Garcia o Pueblo Alto a Wyn yn gwneud sleid
rhaffau dros ddibyn 60 medr. 

DENU YMWELWYR I BATAGONIA

Tafarn gartrefol a chlyd
Cwrw da, gwasanaeth cyfeillgar

Ffôn: (01286) 672871

Yr AlexandraJason Parry
16 Stryd Bangor
Caernarfon

Ffôn:
(01286) 672366
Symudol:

07900594279

Straeon i’r papur.
Anfonwch eich straeon neu unrhyw luniau difyr am y Dre at Glyn Tomos:

Garreg Lwyd, 7 Bryn Rhos, Rhosbodrual, LL55 2BT (01286) 674980 tomos882@btinternet.com

Top: Wyn yn sefyll gyda mynydd "Gorsedd y
Cwmwl" yn y cefndir. Chwith uchod: Gwyn a
Monica Jones. Uchod: Ychydig o dirwedd y
paith o’r Gaiman i Drefelin.
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Nid yn aml fydd rhywun yn gweld hofrennydd yn glanio ar y Maes, ond dyna
ddigwyddodd ar Fedi’r 8fed eleni wrth i Ambiwlans Awyr Cymru lansio’i
hofrennydd newydd.
Yn y criw ddaeth at ei gilydd i Cofi Roc i ddathlu'r achlysur roedd Dafydd Jones

Morris, cyfarwyddwr rhanbarthol y Gwasanaeth Ambiwlans. “Dan ni’n
gythreulig o falch,” meddai dros ei banad. “Dyma’r hofrennydd mwya diweddar
fedri di ei gael.”
Mae’r hofrennydd yn gallu cludo claf i ysbyty o unrhyw le yng Nghymru o fewn

20 munud, sy’n gallu gwneud y gwahaniaeth rhwng byw neu farw. Mae’n costio
£1 miliwn i gynnal y canolfannau yn y De, y Gogledd a’r Canolbarth, felly
cofiwch ddal i gefnogi siop yr Ambiwlans Awyr yn Stryd Fawr! Yr
Ymddiriedolaeth Ambiwlans sy’n talu am y parafeddygon.
Un o’r parafeddygon hynny gyda’r criw yn Ninas Dinlle ydi Irfon Davies, ac mi

ddiolchodd o ar ran y criw i bobol y Gogledd am eu cefnogaeth. “Heddiw dan ni
angen eich cefnogaeth chi, ond fory ella mai chi fydd angen ein cymorth ni.”

Diolch yn fawr iawn i gwmni Antena Caernarfon am y llun hwn. 
© swyddfa@antena.co.uk

AMBIWLANS
NEWYDD Roedd hi yn noson a hanner yng Nghanolfan Ieuenctid Penrallt yn ddiweddar pan wobrwywyd yr aelodau ifanc am eu gorchestion yn ystod y flwyddyn.

Dyma luniau o rai o’r enillwyr. Llongyfarchiadau mawr i bob un ohonynt.  

PENCAMPWYR PENRALLT

Huw Bebb – enillydd y Tenis Bwrdd

Iestyn Bee – Enillydd y Pŵl a’r Jenga

Liam McWeeney – Enillydd y Dartiau a Thenis ar Wii
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Roedd hi yn noson a hanner yng Nghanolfan Ieuenctid Penrallt yn ddiweddar pan wobrwywyd yr aelodau ifanc am eu gorchestion yn ystod y flwyddyn.
Dyma luniau o rai o’r enillwyr. Llongyfarchiadau mawr i bob un ohonynt.  

PENCAMPWYR PENRALLT

Huw Bebb – enillydd y Tenis Bwrdd Y Tîm Dawnsio Iau: Alana, Carla, Emma a Kim

Iestyn Bee – Enillydd y Pŵl a’r Jenga Aelodau’r Clwb – 108 ohonyn nhw!

Liam McWeeney – Enillydd y Dartiau a Thenis ar Wii Rhai o’r Tîm Dawnsio Hŷn: Kirsty Jones, Elin Tomos a Lowri Jones
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I gadw’n gynnes a chlyd cysylltwch â

JOHN HUGHES A’I FAB
Masnachwyr Glo Carmel

01286 882 160
Hefyd yn gwerthu
STÔFS SY’N LLOSGI COED A GLO
Galwch yn yr iard i weld ein dewis
eang o stôfs traddodiadol a
modern
Cynigwn wasanaeth cyflawn gan
gynghori a gosod eich stôf
Edrychwch ar ein gwefan

www.fflam.biz   

Dilyn chwe pererindod gwahanol fydd y
rhaglen yma, gan drafod ffydd a chrefydd
yn yr oes fodern.  Mae un o’r rhaglenni yn
seiliedig ar Mari Jones o’r Bala eisoes wedi
ei dangos ac mae un arall ar y ffordd yn
ymwneud âg Ynys Enlli.

Fe welwn ddychwelyd rhaglenni megis
“Istanbwl” a “Tudur Owen o’r Doc”. Bydd
Tudur Owen yn ôl ar ein sgrin ar yr 20fed o
Hydref. Bydd rhaglen y “Royal Charter”
fydd yn cychwyn am 9 o’r gloch ar y 18fed
o Hydref yn mynd â ni’n ôl i gael hanes y
Titanic Gymreig. Bedwyr Rees sy’n bwrw
golwg ar yr hanes trist hwn pan darodd y
gwch greigiau Moelfre ar ei ffordd adref i
Lerpwl o Melbourne Awstralia yn 1859,
gan arwain at golli bywyd.  
Ar nodyn ysgafnach, bydd rhaglen cwbl

newydd yn cychwyn am 8.25 o’r gloch ar 20
Hydref o’r enw “Fferm Ffactor”!  Bydd y
person buddugol yn cael ei goroni neu ei
choroni gyda’r teitl “Amaethwr/aig gorau
Cymru”, yn ogystal â chael 4x4 newydd
sbon danlli.  Mae 10 o gystadleuwyr gyda’r
oed yn amrywio o 20 i 53 a bydd rhaid
iddynt berfformio tasgau gwahanol sy’n

rhan o’r diwylliant ffermio. Yr Athro
Wynne Jones gynt o Brifysgol Harper
Adams a Dai Jones Llanilar fydd yn
beirniadu a Daloni Metcalfe yn cyflwyno.
Daw’r rhaglen gyntaf o goleg amaethyddol
Meirion Dwyfor ym mharc Glynllifon.

Felly gyda’r nosau yn oeri a’r dydd yn
byrhau, be gewch chi well na swatio ar y
soffa o flaen y teli bocs i wylio llu o wahanol
raglenni Cymraeg ar S4C.

ELEN MEDI

TYMOR Y TELEDU
Wel mi addawodd y bobl tywydd haf
bendigedig o boeth i ni gyd yn do?  Dyna
stori het oedd honno, ond dwi’n gallu addo
un peth sicr i chi’r Hydref hwn, a rhaglenni
gwych ar S4C ydi hwnnw!  
Rydym eisoes wedi bod yn gwylio rhaglen

am ben-blwydd Antur Waunfawr yn 25,
cychwyn cyfres newydd o Uned 5 sydd o
hyn allan am 12.30 ar bnawn Sul, rhaglen

newydd Ifor Glyn – Popeth
ar ffilm, hanes y cleddyf
gyda John Ogwen, Byw yn
yr Ardd a Dechrau Canu
Dechrau Canmol. 

Hefyd ers dechrau
Hydref mae

rhaglen ddogfen
newydd o’r
enw “Y
D a i t h ”
wedi bod
ar ein
s g r i n .

BLO2
Blo2 ar s4c yn fuan! 
Bydd Blodau, cyfres newydd (6 rhaglen
awr yr un) yn cychwyn ar S4C ar nos
Sul Tachwedd 8fed am 9 o'r gloch. Un
o’r actorion yw Dyfrig Evans sydd yn
byw yn Rhosbodrual. Actio rhan Rich
y mae o.  

Gweddill y cast yw: Rhian Blythe
(Lili), Sara Lloyd-Gregory (Cat),
Dyfed Potter (Paul), Fflur Medi Owen
(Jess), Sion Wyn Fôn (Dan), Carwyn
Jones (Wyn), Aaron Morris (Mac).
Mae’r gyfres wedi ei lleoli yn
Llandudno a'r cylch.
Mae Lili, Cat a Paul yn ffrindiau

mynwesol ond daw prawf ar eu
cyfeillgarwch wrth i'r ffrindiau glosio.
Mae Jess mewn cariad gyda Dan ond
mae Rich ei brawd yn amau
cyfeillgarwch Dan. Mi wnaiff Rich
unrhyw beth i warchod ei chwaer ond
am ba hyd fydd o'n gallu cadw hyd
braich?

CYFLWYNIAD GAN STEWART JONES 
Nos Fawrth Hydref 20fed am 7.30
Theatr Bara Caws yn cyflwyno:
Wil Sam y Dewin Geiriau
Cyflwyniad gan Stewart Jones
Yn y Clwb Rygbi Caernarfon ar Y Morfa.
Tocyn £3.00 o’r Clwb 01286 674513
neu gan Emrys: 01286 672070

PLAID CYMRU CANGEN CAERNARFON
Cwis yn y Clwb Rygbi Nos Wener Hydref 23
am 8 p.m. Dewch yn llu a'ch cyfeillion hefo chi. 

NOSON SÊT Y GORNEL – HYDREF 21 
Noson o ddychan a rhoi ambell swadan i’r Sefydliad yng nghwmni
Geraint Jones a chyfeillion. Y gŵr gwadd yw Emyr Llywelyn a
llywyddir gan Geraint Lloyd Owen. 
Caiff y gyfrol Ysgrifau Sêt y Gornel ei chyflwyno yn y cyfarfod. Yng
Nghanolfan Hanes Uwchgwyrfai, Clynnog Fawr, am 7 o’r gloch.
Mynediad am ddim. 

CWMNI IFANC TY’R YSGOL – HYDREF 22
Cynhelir Cyfarfod Blynyddol o’r Cwmni yn
Nhŷ’r Ysgol Penllyn, Caernarfon am 7.00.   D
IG

W
Y
D

D
IA

D
A
U
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O Sul i Sul
SALEM

Hydref 18 10 a.m. a 5 p.m. Y Gweinidog.
Y Parch. J. Ronald Williams.

Hydref 25 10 a.m. y Parch. Ieuan Davies,
4 p.m. Y Parch. Brian Evans, Y Bermo.

Tachwedd 1 10 a.m. a 4 p.m. yn y festri
Y Gweinidog.

Tachwedd 8 10 a.m. a 4 p.m. Y Gweinidog.

SEILO
18 Hydref     Parch Gwenda Richards
25 Hydref     Parch Hugh Pritchard
1 Tach        Parch Gwenda Richards
8 Tach        Parch Harri Parri

EGLWYSI SANTES FAIR A
LLANBEBLIG 

Hydref 18: (Luc Efengylwr) 
10.00: Y Cymun Bendigaid (Santes Fair)
6.00: Hwyrol Weddi (Llanbeblig)

Hydref 25: (Ugeinfed Sul wedi’r Drindod) 
10.00: Y Cymun Bendigaid (Llanbeblig) 
6.00: Hwyrol Weddi (Santes Fair)

Tachwedd 1: (Yr Holl Saint) 
10.00: Y Cymun Bendigaid (Llanbeblig) 
6.00: Hwyrol Weddi (Santes Fair)

Tachwedd 8: (Ail Sul a’r hugain wedi’r
Drindod)
10.00: Y Foreol Weddi (Santes Fair) 
6.00: Hwyrol Weddi (Llanbeblig) 

Hywel Williams
Aelod Seneddol

Alun Ffred Jones
Aelod Cynulliad

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

Cyrhaeddodd Haf Bach Mihangel ar yr union ddiwrnod y trefnodd Geraint Jones, Lôn
Ddewi daith i gerddwyr Seilo. Y man cychwyn oedd Porth Eilian o fewn golwg i hen
oleudy Leinws. Cawsom hanes y llongau fu’n hwylio yma ers talwm ac wrth grwydro
llwybr yr arfordir roedd gan Emyr Jones atgofion am ei blentyndod yn yr ardal. Wedi
cyrraedd Porth Amlwch gwelsom y llwybr treftadaeth o gwmpas yr harbwr. Yna cafwyd
stelcan i fwynhau paned a hufen iâ yn Amgueddfa Mynydd Parys a dysgu tipyn am yr hen
waith copr. Bydd Geraint yn ein tywys drwy’r Lôn Goed yn fuan. 

Byd Awyr Agored
Dillad ac esgidiau cerdded

Offer campio

01286 677500
Penllyn, Caernarfon.

hefyd yn Stryd Fawr Llanberis

01286 870777

CLWB CERDDED SEILO 

Da Iawn Anna Jane a John!
Mae Eglwys Noddfa am longyfarch Anna Jane (ysgrifennydd yr eglwys) a’r Parch John
Roberts sy’n gofalu amdanom fel Eglwys ar eu camp ddiweddar ar Fedi 11eg o gerdded o
Benmon i Aberdaron mewn 29 awr. Ia, mi ddarllenoch chi’n iawn – 60 milltir mewn 29
awr! Aeth criw o Noddfa i Benmon i roi hwb iddynt ar y cychwyn a bu amryw yn ymuno
â nhw ar wahanol rannau o’r daith ond dim ond y ddau wnaeth y daith I GYD. Y rheswm
am gerdded oedd i godi arian i Gymorth Cristnogol a gall unrhyw un sy’n dymuno
cyfrannu gysylltu â ni yn Noddfa – 672257.  Ar y Sul canlynol, roedd Anna Jane a John yn
y gwasanaeth yn Noddfa a wnaeth yr un ohonyn nhw syrthio i gysgu! Cawsom y fraint
hefyd o gyfarfod Abdi o Kenya sy’n gweithio gyda elusen Northern Aid yn Kenya ac sy’n
bartner i Cymorth Cristnogol. Roedd yn arbennig cael clywed am y gwaith sy’n cael ei
gyflawni yno ond cawsom ein dychryn hefyd gan y lefelau o dlodi mae pobl yn gorfod eu
dioddef mewn mannau gwahanol o’r byd. 

Wedi colli esgid? 
Os oes rhywun yn gwybod be di hanes
hon rhowch wybod inni!
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Lloriau

Ystafelloedd
Arddangos
Cibyn
Caernarfon
(01286) 677757

•  Gwasanaeth
 Dyfynbris a
Chynllunio am ddim

•  Pob gwaith wedi ei
wneud gan ein tîm o
weithwyr
proffesiynol

Amtico,
Karndean
Lloriau Pren

Carpedi
a Rygs

FFILBI
… yn gwylio
a gwrando!

O’R JÊL I JÔC
Wel mae Cofi Lock wedi’i miglo hi, lwmp o
Cofi Knock i economi’r Dre a’r ardal yn ôl
ei gefnogwyr. Ond fedrwch chi ddim colli
rhywbeth 'da chi erioed wedi’i gael, felly mi
fydd ein bywyd ni yn mynd yn ei flaen fel
o’r blaen. Beth sydd tu ôl i’r newid meddwl
‘ma dwch? Sut mewn difri calon mae’r
Weinyddiaeth dros Gyfiawnder wedi
ffeindio nad ydy’r safle yn addas i garchar?
Be ‘da chi angen i garchar ond tir fflat i’r
blociau celloedd a wal fawr a maes parcio i’r
sgriws a’r fisitors. Siawns nad oedd hyn i
gyd ar gael yn Ferodo pan ddewiswyd y safle
i ddechra. Ac mae o’n dal ar gael. Felly beth
sydd wedi newid cymaint?
Mae’n  rhaid credu fod y llywodraeth wedi
gwneud ei gwaith cartref cyn dewis Ferodo,
ond ella bod ymchwil pellach wedi
darganfod rhywbeth sy’n gwneud y lle’n
beryg, neu’n ddrud, neu’r ddau,  fel safle.
Beth am i’r Minisdri of Jysdis ddeud
wrthym beth yw’r rheswm neu rhesymau.
Ond ella bysa hyn yn arwain at fwy o waith
a gwariant mawr hefyd! Tybed faint o
asbestos sydd yn dal ar y safle - wedi ei
gladdu yn y ddaear fel mae nifer o gyn
weithwyr Ferodo wedi sôn. Hefyd mae na
olew trwm a hyd yn oed beiriannau mawr
wedi eu claddu yno medda rhyw dderyn
bach wrtha i. Ai’r gwir ydy fod y lle wedi’i
boliwtio’n ofnadwy ac angen miliynau i’w
llnau? Ddylia ni gael gwybod cyn i’n plant
ddechrau chwarae ar y safle derelict ! A
chyn adeiladu tai a gwesty?!
Mae hyn i gyd yn profi fod pob lefal o
lywodraeth yn gallu creu shambyls heb help
o gwbl. Yn lleol rydym wedi gweld ein
cynghorau yn gwneud Cofi Coc Yp ar ôl
Cofi Coc Yp, ac fe fydd na fwy mae’n siŵr.
Un peth sydd  wedi nharo i am Gyngor
Gwynedd ydi nad oes na ddim i’w weld
wedi newid ar ôl y holl hw-ha am ethol Llais
Gwynedd. Ydi hyn yn profi rhywbeth am y
natur ddynol dwch? Ella dylai pawb orfod
darllen llyfr George Orwell, “Animal Farm”!

Ac mae sôn am Animal Farm wedi
f ’atgoffa fi o sgwrs glywais i dros yr haf
mewn cantîn gweithwyr ar safle adeiladu.
Mae hiwmor yn rhywbeth sy’n dod i rai
pobl mor sydyn. O’m mlaen i yn y ciw
brecwast  roedd dyn a  oedd yn amlwg, o’i
siâp, yn mwynhau sgram, ac ella beint neu
ddau hefyd ! Dyma fo’n helpu ei hun i
bedair rashyr o fecyn, tair sosej a mynydd o
bwdin gwaed cyn cyrraedd y ddynas oedd
yn syrfio wyau. “Un ta  dau?” meddai’r
ddynes efo gwên, “Dim un” oedd yr ateb,
“dwi’n cadw ieir a fysa hynna fatha b’yta
teulu!” Dyma’r ddynes yn sbio ar ei blat
gorlawn gan ddweud, heb wên, “Dwi’n
gweld nad ydach chi’n cadw moch.” ‘Nes i
drio peidio â
chwerthin dros y lle!
Hiwmor naturiol, does
dim byd gwell.

Tafarn Y MIS
Y golofn sy’n geiban ond yn gwbod mai yma
wyf inna i fod.
Mis yma:

Y TWTHILL
Nos Lun oedd hi pan gerddais i mewn i’r
Twtil, a gêm Aston Villa a Man City ar
ESPN ar y sgrin fawr uwchben y drws.
Ond gêm arall oedd yn hoelio sylw pawb,
sef y gêm darts yn y gornel rhwng y Twtil
a’r Albert.
Ges i groeso’n syth a pheint a sgwrs efo

Glyn Carmel (Thomas), sy’n byw ac ac yn
bod yma ers Rhagfyr 1971 pan briododd a
dod i fyw ychydig ddrysau i ffwrdd. Mae o
wedi gweld newidiadau dros y
blynyddoedd – “Yng ngeiriau Johnny
Cash, I’ve seen them come and I’ve seen
them go,” meddai, “ond yr un awyrgylch
cartrefol sy yma, a’r un gymdeithas –

trydanwyr, plymars, mecanics; os ti isio
hand efo rwbath ma rhywun bob amser yn
barod i helpu.”

Cytuno wnaeth Derek Roberts, rheolwr
newydd tîm pêl-droed Caernarfon, oedd
wedi picio i mewn am beint. Mae yntau’n
dod yma ers 25 o flynyddoedd. “Fedri di
gerdded i mewn ar ben dy hun,” meddai, “a
ti’n siŵr o gael croeso, a peint a sgwrs wrth
y bar.”

Yn gyfrifol am y croeso mae’r dyn mae
pawb yn ei nabod fel ‘Bud’, sef Keith
Roberts, a Sharon ei wraig a Carwyn y mab.
Mae’n dafarn deuluol y tu ôl i’r bar ac
mae’n teimlo fel un teulu mawr yr ochr
yma i’r bar hefyd. “Boi cymwynasgar iawn
ydi Bud,” meddai Glyn, “a phan gerdda i
mewn i’r lle am bum munud i saith ar nos
Wener mi droith y sianel deledu i’r rygbi
imi, er bod pawb yn y bar yn cwyno!”
Erbyn hyn roedd y tîm darts ar y blaen, a

Craig Bellamy wedi sgorio ar y sgrin, a
pheint arall o Ginis wedi ymddangos o
’mlaen i, a finnau’n dechrau dallt pam fod
y dafarn yma fel ail gartref i lawer o
drigolion strydoedd Twtil.  Mae’n noson
darts bob nos Lun a nos Fawrth, pŵl nos
Fercher, a bob dydd Sul mae tîm pêl-droed
y Twtil Tigers yn chwarae ar gae’r ysgol
dan reolaeth Dewi “Hymps” Rhys.
Ar ôl i’r darts orffen, daeth brechdanau a
crisps o rywle, a phawb yn claddu am y
gorau. Mi orffennais i fy mheint, deud
diolch a nos da, a throi am adre’n teimlo
’mod i wedi bod ymhlith ffrindiau.

14

Terry Wax yn wên i gyd ar ôl ennill y darts!
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AM FUNUD

Yn Llanw Llyn - Papur Bro’r fro lle
ce’s i fy magu - roedd yna ysgrif gan
hen gyfaill ysgol imi, unwaith, sy’n
byw ym mhellafoedd y De. Egluro
roedd o, ei bod hi’n bosibl gneud
ceiniog neu ddwy drwy gymryd
arnoch eich bod chi’n rhywun arall.
Yr actor Anthony Hopkins yn ei
achos o. Lookalike ydi’r enw
proffesiynol ar y job.
Roedd amryw wedi cyfeirio at y

tebygrwydd pryd a gwedd a oedd
rhwng yr actor ac yntau ac fe
benderfynodd o droi’r camgymryd yn
hanner galwedigaeth. Wrth gwrs,
roedd yn rhaid cael asiant i drefnu
pethau ar ei ran o. Wedyn, roedd o’n
cael ei anfon i actio Anthony Hopkins
mewn partïon gwaith a phen-blwyddi,
i ymddangos mewn hysbysebion a
llenwi bwlch mewn ambell i ffilm.
Roedd hi’n llawer rhatach i gael
lookalike i ddigwyddiad na fyddai hi i
gael y seleb ei hun.
Roedd yna hen syniad, doedd, bod

gan bawb ei ddwbl. Hefo rhai ohonon
ni mae hi’n ofid i feddwl y gallasai bod
yna fwy nag un ar gael; gydag eraill,
mae hi’n biti na fydda’r Hollalluog
wedi gneud dwsin ohonyn nhw ar y
tro.
Mae hi yn natur dyn i ddynwared

eraill. Sylwch chi ar blant rŵan; mae
nhw’n giamstars ar y gwaith. A dyna,
am wn i, ydi cyfrinach actor gafaelgar:
bod y cymeriad y mae o neu hi’n
ceisio’i bortreadu. Os mynnwch chi,
rhoi cig a gwaed i eiriau.
Yn y grefydd Gristnogol mae bod yn
debyg i rywun gwell a mwy’n sialens.
Nid yn gymaint y lookalike. Pan oedd
Cymru’n wlad weddol grefyddol roedd
yna ganu’r hen emyn hwnnw ‘O na
bawn yn fwy tebyg . . .’ Roedd yna,
hefyd, gytgan; un llinell i’w bloeddio
bedair gwaith - ‘O! na bawn i fel efe’.
Ac mi adawa i’r dehongli i chi.
Harri Parri

CÔR AELWYD CAERNARFON YN NULYN
Erw Wen, Y Groeslon, Caernarfon 

Annwyl Olygydd ,
Yn 1951 gwahoddwyd Côr Aelwyd Caernarfon (Arweinydd G Peleg Williams) i gymryd
rhan mewn dathliad arbennig yn Nulyn. Rhoddwyd nifer o gyngherddau a hynny ym
mhresenoldeb Mr de Valera. 
Amgaeaf ddau lun a dynnwyd ar y pryd, gan feddwl y gallasai fod o ddiddordeb i
ddarllenwyr PAPUR DRE (a dwyn atgofion i rai efalle!!) 

Yn gywir 
JOHN ROBERTS Cyn-Warden yr Aelwyd 

Ar gyfer eich holl
anghenion yswiriant

6 Stryd Bangor, Caernarfon
Ffôn: (01286) 677787
Ffacs: (01286) 677629

Côr Aelwyd Caerarfon yn Theatr y Capitol, Dulyn 1951

Telynorion yn Nulyn 1951: Eirian Huws, Tom Bevan ac Ann Lloyd
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Gemwaith o Safon

GEMWAITH
Yn newydd eleni – PANDORA

Dewis cynhwysfawr o emwaith
aur ac arian ar gyfer 
pob oed a phoced

Aur Cymru
y Metel (C.Y.M.) a Clogau

Trwsio rhesymol
Y Bont Bridd, Caernarfon

(01286) 675733

16

POBOL DRE

MARATHON EFROG NEWYDD
Dim ond pythefnos i fynd nes y bydd
Steven Harris yn rhedeg Marathon 26 o
filltiroedd yn Efrog Newydd, ar Dachwedd
1af. Mae eisoes wedi gwneud rhai 22 milltir
yn y wlad yma a’r ddiweddaraf oedd
Marathon Môn fis Medi. Ers pedwar mis
bu’n ymarfer yn galed. Y drefn ydi rhedeg
8 milltir bob dydd, tua 15 milltir unwaith
yr wythnos a diwrnod o seibiant.  

ELUSEN CANCR MACMILLAN
Tu allan i faes parcio Penllyn yn Dre roedd
Steven un  Sadwrn yn yr haf yn casglu
arian noddi tuag at Elusen Cancr
Macmillan. Rhwng ei waith, ei deulu a’r
holl ymarfer roedd yn rhoi ei oriau prin i’r
achos da. Yn dilyn hyn rhedodd 20 milltir
adra i  Borthmadog! 
“Rydw i’n rhedeg y marathon am fod mam
fy ffrind, Stephen Williams, sy’n gweithio
yn Age Concern yn Dre, wedi marw o
gancr. Penderfynodd naw o hen ffrindiau
ysgol o Port wneud rhywbeth i helpu ac fel
canlyniad i’r trefnu a’r ymarfer rydan ni
wedi dod yn nês at ein gilydd eto ac mae
pawb yn cydweithio’n dda.”   Mi fyddan
nhw yn ymuno â 63 o redwyr eraill o
Brydain yn eu dillad gwyrdd  ar y diwrnod
mawr.   Casglodd Steven a’r criw £26,000
yn barod a’r nôd ydi £30,000. Cafwyd
gemau pêl droed 7 bob ochr, cystadleuaeth
golff a raffl fawr. Trefnwyd ocsiwn hefyd a
rhaid oedd sicrhau gwobrau unigryw i
wneud arian da. Cawsant grys Man.U wedi
ei arwyddo gan Ryan Giggs; crys
Manchester City a’r tîm i gyd wedi’i
lofnodi a chrys y Llewod gydag enw pawb
oedd yn chwarae yn Ne Affrica.

DYN TÂN YN DRE
Wrth ei waith bob dydd, dyn tân yng

Nghaernarfon ydi Steven.  Un rhan o’i
waith ydi mynd gydag uned arbennig i
ryddhau ac i ddelio gyda lorïau trymion yn
ogystal â cheir fydd mewn  damweiniau ar
y ffyrdd. Mae hefyd yn ddiffoddwr tân a
bydd weithiau yn dreifio’r injan neu’n
eistedd yn y cefn yn teithio’n gyflym i
gyrraedd y drychineb. Y peth cyntaf ydi
achub bywydau cyn defnyddio’r pwmp
trwm i chwistrellu’r dŵr i ddiffodd y tân. 
Meddai Steven, “Mae’n bwysig iawn fod
gan bawb larwm mwg yn eu tai. Mi ddown
i’ch cartrefi i roi cyngor a gosod larwm yn
rhad ac am ddim – cofiwch y gall  achub
eich bywyd. Ffoniwch 0800 1691234 am y
gwasanaeth yma.”

HELPU EIN GILYDD
Mae Steven yn helpu pobol yn ei waith a’i
amser hamdden ac mae nyrsus Macmillan
yn rhoi cymorth i gleifion sy’n dioddef o
gancr fedru aros yn eu cartrefi yn ogystal â
helpu’r teuluoedd. Felly os ydach chi am
gefnogi dau o hogia sy’n gweithio yn Dre a
rhoi cyfraniad i Elusen Cancr Macmillan
ffoniwch Steven ar 07733305634 neu
cysylltwch â Papur Dre. Dymuniadau
gorau i’r hogia yn y Marathon. 

MAGI WYN ROBERTS

STEVEN HARRIS

R. A. JONES A'R MAB
• SIOP DAN CLOC•
37 Stryd Fawr, Caernarfon
2 Llys Penlan, Pwllheli

01286 673121 / 01758 701138
Teganau, modelau - yr enwau mawr i gyd

TEGANAU I BOB OEDRAN
Nwyddau babanod: M&P, Bebecomfort, Cossatto, Jane Chicio a phob math

o ddillad plant 0-6 mlwydd oed.

www.rajonesandson.co.uk

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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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

O GAMP I GAMP
Her i Hanna
Cafodd Hanna Williams gyfle gwych gan
raglen deledu  Mosgito  i brofi ei dewrder
wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau
awyr agored, megis dringo, abseilio a
cherdded ceunant! Daeth y cyfle cyffrous
hwn yn sgil ei chyfraniad misol fel we-
gangwr i'r rhaglen.  Mae mwy o’i hanes ar
wefan Mosgito ar safle BBC Cymru. 

Blas ar Bob Dim
Cafodd disgyblion ysgolion gynradd yr
ardal ymweld ag Ysgol Syr Hugh i gael blas
ar y  gwahanol chwaraeon sydd ar gael
iddyn nhw. Cafodd y plant chwarae pêl
fasged, hoci, gweithio fel tîm, rownderi,
tenis, pêl-droed a gweithio ar ffitrwydd.

Cafodd yr adran Addysg Gorfforol gymorth
gan griw'r chweched sydd yn gwneud y cwrs
Arweinyddion Chwaraeon. Cafodd pob un
o'r plant dystysgrif i dystio eu bod wedi
cymryd rhan.

Athletau
Bu rhai o ddisgyblion y dre’n cynrychioli
Ysgolion Eryri yn Athletau Cymru yng
Nghaerdydd. Daeth Amy Jones o flwyddyn
9 yn 2il yn y ddisgen a daeth Sara Lois
Williams o flwyddyn 9 yn 4ydd yn y clwydi.
Daeth Osian Dwyfor Jones o flwyddyn 11
yn 1af yn taflu'r ordd.

Osian a Denise
A phwy tybed sydd efo Denise Lewis,
enillydd y fedal aur yn y Gemau
Olympaidd yn Sydney? Osian Dwyfor
Jones o Gae Gwyn, pencampwr ysgolion
Cymru ar daflu’r ordd, gafodd y fraint o’i
chyfarfod yng ngemau ysgolion Gwledydd
Prydain 2009.

Arweinwyr Chwaraeon
Llongyfarchiadau i fyfyrwyr Blwyddyn 13
Ysgol Syr Hugh ar gymhwyso'n Arweinwyr
Chwaraeon.

GALA NOFIO
Cynhaliwyd Gala Nofio yn Syr Hugh
ddiwedd tymor yr haf a'r sêr ar y diwrnod
oedd Lisa Ball, Morgan Williams a
Nathan Williams
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CLIWIAU HAWS
Ar Draws
1. Gwlad y tri lliw a’r ceiliog (6)
4. Rhywbeth melys i fynd efo paned (5)
6. Cornel mewn ffordd (3)
7. Hen fainc o goed(4,4)
8. Lle i brynu nwyddau (4)
11. Chwaraeon y cowboi (5)
13. Ddim yn rhad (4)
15. Hwrdd (7)
16. Ddim yn hapus (7)
17. Ffordd gryno o ddweud fod rhywbeth yn

rhywle (4)
19. Ffurf ar laeth (5)
21. Corff sy’n helpu i ddatrys anghydfod

diwydiannol (4)
24. Cartref yr Elyrch (8)
25. Metel modrwy (3)
26. Gwn mawr (5)
27. Rheolau cymdeithas (6)
I Lawr
1.  Siarad o bell gyda theclyn (5)
2. Y ffordd i Ben Llyn (1’1,8)
3. Ychydig o law (5)
4. Gwaith Ifas Tryc (5)
5. Aderyn mwyaf y Gorllewin (6)
6. Blawd a dŵr (4)
9. Morys y gwynt ac ........ glaw (4,1)
10. Label ffasiwn Eidalaidd (5)

12. Be oedd ar droed y ddau gi aeth i’r coed
(5,5)

13. Duwies hela (5)
14. .. nos ....leuad (2,3)
18. Merch sydd hefyd yn hardd (6)
19. Mab Nudd a phentref yn Llyn (5)
20. Mae Eglwys hwn ger Llanfair-ym-Muallt

(5)
22. Llefydd i anifeiliaid bori (5)
23. Gall hwn drin pren neu feini (4)

CLIWIAU CRYPTIG
Ar Draws
1. Rhoi addysg i blentyn i gychwyn, am

ddechrau cerdd Crwys am y dail. (6)
4. Braf ydi cymysgu toes ar geiniog! (5)
6. Wyt, rwyt ti’n cael y caffi yn Dre. (3)
7. Mae’r meddyg yn troi mewn papure, a

chithau’n edrych arno. (5,3)
8. Gwrido wrth i chi ddilyn y dyn. (4)
11. Chwyddo hebddo, o flaen y Deyrnas

Unedig (sic).  (5)
13. Troi un yn hanner cant ar ôl ceffyl. (4)
15. Cadw – neu daflu i ffwrdd? (7). 
16. Triciau mwy nag un criw o actorion. (7)
17. Mae Lewsyn yr Heliwr yn ôl, yn dal ei

dir. (4)
19. Pum cant wedi dychryn perthynas i mi.

(5)
21. Ym mynwes Ianto mae James, sy’n

canu’r delyn. (4)
24. I be? I sant gorffwyll gael gorffwys! (8)
25. Ferdinand sy’n fawr ym Mrasil. (3)
26. ’Morol yn wyllt am foelrhon. (5)
27. Heb ddillad? Ni? Wel, stad ddiddillad

sydd yma! (6)
I Lawr
1. Gair o werthfawrogiad sy’n fudur? (5) 
2. Amddiffynwyr o dŵr a gwrych wedi’i

blygu. (10)
3. “Dyma le i lo,” eb y Du Chwareus. (5) 
4. Twm yn bennaf, a chwpl efo fo, sy’n gyfrifol

am blant. (5)
5. Mae’r sant digalon yn troi am y llong. (6)
6. Dau gant am lo? Dywed faint o’r gloch ydi

hi! (4)
9. Staen Davies ein cyn-beldroediwr sy’n troi.

(5)
10. Sidir sy’n meddwi, mae hwn angen

cadair! (5)

CROESAIR

cymen

12. Caerdydd, er enghraifft, nid yn ôl lle, lle ar
lan y môr. (5,5)

13. Llysiau sydd, dan do, ar war ambell
beldroediwr. (5)

14. Dim gradd Baglor, gradd Meistr sydd gan
yr Arlywydd! (5)

18. Diogelwr rhag sioc, mae’n byw ynghanol
y môr. (6)

19. Fi yn ôl yn fy nghynefin? Mae’n boenus.
(5)

20. Gwariant hyn heb gynffon. (5)
22. Un Hael, o bosib, ar y piano. (5)
23. Pentre lle nad oes un dyn na dim yn byw?

(4)

Atebion Cliwiau Haws Mehefin
Ar draws
1. Cenhedlaeth. 6. Hwdiwch. 7. Nid. 9. Ar fy

llw. 10. Siw. 11. Sêr. 14. Eos. 15. Nwy. 16.
Lewsyn. 18. Ira. 19. Gebyst. 21.
Ystafelloedd.

I lawr
1. Cyw. 2. Neidr. 3. Erchwyn. 4. Lerpwl. 5.

Efnisien. 6. Helsinki. 8. Dewi Sant. 9.
Arwyddais. 12. Cloddfa. 13. Gwagle. 17.
Ysbïo. 20. Sudd.

Enillydd: B. Jones,
Glennydd, Bontnewydd.

Atebion Cliwiau Cryptig Mehefin
Ar draws
1. Bryn Terfel. 6. bragdy. 7. Erch. 9. Amrant.

10. Fry. 11. Aed. 14. Rod. 15. Wyr. 16.
Oferedd. 18. Non. 19. Wynebi. 21. Mochyn
Daear. I lawr

1. Bar. 2. Ymgom. 3. Tryfan. 4. Ryvita. 5. Eben
Fardd. 6. Bara Gwyn. 8. Chwyldroi. 9.
Aderyn To. 12. modrwy. 13. Aelwyd. 17.
Ein Lle. 20. Byr.  

Enillydd: Nellie Williams,
29 Rhydfadog, Deiniolen.

Anfonwch eich atebion, erbyn diwedd
y mis, at :
Trystan Iorwerth, Graigwen, 
Lôn Ddewi, Caernarfon LL55 1BH.  
Tocyn Llyfr yn wobr i’r enillydd.
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GENOD DRE YN
MYND AMDANI !
Un o sêr rygbi merched Caernarfon ydy
golgeidwad y tîm pêl-droed erbyn hyn ac fe
gafodd hi a gweddill genod y bêl gron
ddiwrnod i’w gofio yn ddiweddar. Ar ôl
cyfnod hir o chwarae rygbi i Dre a Chymru
(a’r Gogs!) Kate Jones ydy golgeidwad tîm
ffwtbol merched Caernarfon ers dau dymor.
Ac fe gafodd hi a gweddill y criw brynhawn
i’w gofio ar ddiwrnod hanesyddol  ar yr
Oval pan guron nhw Wrecsam 2-0 (goliau
gan Alexia Musgrove a Kim Broadbent).
Hon oedd eu gêm gyntaf erioed yn
Uwchgynghrair newydd Cymru – cynghrair
sy’n cynnwys Caernarfon, Wrecsam,
Llanidloes, Aberystwyth, Abertawe, UWIC
Caerdydd, Maenorbŷr a Chastell Newydd
Emlyn.
Bydd enillwyr y gynghrair yn ennill £8000
ac yn cael cystadlu yn Ewrop y tymor nesaf.
Hei lwc genod.

GENOD Y GOLFF
Ym mlwyddyn  canmlwyddiant y clwb bu’n
fis Medi prysur i’r merched. Lot o gystadlu a
lot o enillwyr. Dyma nhw :
Hambwrdd Glyn a Mary Edwards: 1. Karen
Copperwaite 2 Elin Parry. Tlws y Cyn-
Gapteiniaid:  Enillydd  Dilys Davies.
Cwpan Cancer Relief :  1. Carys Evans  2.
Dilys Davies a chasglwyd swm sylweddol o
arian. Diwrnod Gwahoddiad: 1. Joan Grant
Jones (Caernarfon) a Carol Davies
(Abergele) 2. Carys Evans (Caernarfon) a

Susan Jones ( Pwllheli). 3. Laura Williams
(Caernarfon) a Gladys Hughes (Betws y
Coed). Cwpan Howell Williams:  1. G.
Bennett  2. Rhona Morris. Hambwrdd
Peggy McKensie:  1. Letitia Williams  2.
Laura Williams. Cwpan Hefin Griffiths:  1.
G. Bennett  2. Karen Copperwaite.
Cyfnewid â Gallt Melyd :  1. G. Bennett  2.
Nia Williams 3. Carys Evans. Cwpan Purfis :
1. Debbie Roberts a Liz Madine (Baron
Hill). 4 cymysg : Pam a Stanley
(Penmaenmawr). 4 ‘Greensome’ : 1. G.
Bennett a Letitia Williams  2. Luned Jones
a Sandra Garnett.

Y Cae Glyn gwreiddiol ym 1969.

Kate Jones yn cefnogi tîm rygbi hogia Dre yn
Nant Conwy. Ar ôl llwyddiant ar y maes rygbi
mae Kate rŵan yn creu enw iddi hi ei hun ar y
cae pêl-droed. 

Roedd na ddathlu yn Cae Glyn dros yr haf, gan fod y tîm pêl-droed enwog yn ddeugain
oed. Ac fe gafwyd noson i’w chofio yn y Clwb Pêl-droed  ar yr Oval pan gafwyd aduniad
o’r tîm gwreiddiol nôl ym 1969. Sefydlwyd Cae Glyn gan Bobby Wroe a Les Williams –
rhyw gyfuniad a datblygiad  o’r hen Sgibs United a Cibyn Rovers. Ac roedd Bobby yn yr
aduniad ynghyd â Carol Williams, gweddw Les. 

CAE GLYN YN DATHLU DEUGAIN

Modurdy
B & K Williams

Lôn Parc/ South Road, Caernarfon
Gwynedd LL55 2HP

Ffôn: 01286 675557
Ffôn symudol:07768900447

Gwasanaeth Cyfeillgar
o’r Safon Orau Bob Amser

NOSON WARBI
Theatr Seilo Caernarfon

Nos Wener 30 Hydref am 7.30pm
Kev Bach yn cyflwyno:

Iona Stephen Williams (enillydd Ruban
Glas), Alistair James, Mon Heli, 
Gari Jones, Gemma Markham,
Raymond Jones (tenor), Gwenno
Brown, Côr y Waun (Waunfawr)

Tocynnau £10
Elw i gyd at Ymddiriedolaeth Warburton
Tocynnau: Siop Na Nog neu ffonio 

01286 650812

Cae Llenor, Lôn Parc,
CAERNARFON, LL55 2HH

Ffôn: (01286) 685300 • Ffacs: (01286) 685301

Cyfres Newydd Sbon

Cychwyn Hydref 20fed
Pob nos Fawrth am 20:25

Yr hogia heddiw : ddim wedi newid rhyw lawer !
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GWELLA’R CLWB RYGBI

Dros y tymhorau diwethaf mae Tîm Rygbi
Caernarfon wedi cael llwyddiant mawr ar y
cae. Y Cofis ydy un o dimau gorau Gogledd
Cymru. Ond mae hyn yn mynd law yn llaw
hefo’r datblygiadau a’r gwelliannau oddi ar
y maes. O fewn y flwyddyn ddiwethaf
mae’r clwb wedi bod yn cynllunio ac yn
gwella y cyfleusterau sydd ar gael yn y clwb
ei hun. Gyda chymorth adeiladwyr lleol,
gwaith caled gan wirfoddolwyr  ac aelodau

Y Clwb rygbi gyda’r estyniad newydd yn y cefn.

Dylan Owen yn ‘hedfan’ i sgorio yn erbyn
Llangefni a Dave Evans y llumanwr yn cael gwell
hwyl ar ddal i fyny efo fo na’r asgellwr o Fôn!

diwyd yn casglu arian mae’r gwaith bron â
dod i ben, sy’n golygu bod cyfleusterau
Clwb Rygbi Dre hefyd bellach gyda’r gorau
yn y Gogledd.
Un o’r ffactorau pwysicaf a wnaeth y

datblygiadau hyn yn bosib oedd y grant o
£20,000 a dderbyniwyd gan Undeb Rygbi
Cymru. Yn ogystal codwyd £20,000
cyfatebol gan aelodau’r clwb.  
Un o’r newidiadau pwysicaf yw dwy

ystafell newid newydd yn arbennig i’r
merched mewn estyniad yng nghefn yr
adeilad – stafelloedd ‘posh’ gyda dwy
gawod ciwbicl! Gobaith y clwb, yn ôl y prif
hyfforddwr Ieuan Jones ydy “denu mwy o
ferched i’r clwb ac i ail-sefydlu tîm y
merched. Roeddan nhw’n llwyddiannus tu
hwnt yn eu cyfnod diwethaf,” meddai
Ieuan. O dan yr un to erbyn hyn hefyd mae
‘na ystafell ffitrwydd newydd, ystafell
newid i’r dyfarnwr a chwpwrdd offer
newydd. Mae nenfwd y  lolfa wedi cael ei
godi ac mae’r taflunydd a’r sgrîn newydd
sbon yn galluogi’r aelodau a ffrindiau i
wylio gemau rhyngwladol yn y clwb mewn
steil.   Y nod, wrth ddatblygu a gwario, ydy
denu pobl newydd i’r clwb yn ogystal â
darparu adnoddau a chyfleusterau gwell i’r
aelodau presennol. Yn sicr mae’n werth
mynd draw i’r clwb i weld y datblygiadau
ac i weld yr holl blant, pobl ifanc, dynion a
merched yn ymarfer a chwarae ar y Morfa
bob wythnos.                OWAIN GRUFFUDD

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

NID DA LLE
GELLIR
GWELL
Rhyw brofiad digon cymysglyd fu hi i
gefnogwyr tîm rygbi Dre yn ystod mis
cynta’r tymor. Gweld yr hogia yn curo
Bae Colwyn yn hawdd, yn gwneud
môr a mynydd o drechu Bro Ffestiniog
a Phwllheli, yn ennill pwynt bonws yn
Llangefni (er gwaetha’r gweir gafodd y
pac) a cholli mewn gêm hynod o
siomedig yn Nant Conwy. Er gwaetha’r
buddugoliaethau mae’n debyg mai
‘gellir gwneud yn well’ fyddai’r geiriau
wedi bod mewn adroddiad ysgol! Ond
efallai mai wedi cael ein sbwylio gan yr
hogia ydan ni yn ystod y tymhorau
diwethaf  a’n bod ni bellach yn disgwyl
i’r tîm sgorio llond trol o bwyntiau ym
mhob gêm. Mae’n siwr mai bagliad
bach oedd colli yn Nant Conwy. Mi
fydd y bechgyn yn dal tua’r brig pan
ddaw mis Ebrill !

RYGBI DRE AR GAMERA

Carwyn ac Andrew wrth eu gwaith.

Lluniau gan Phil Stead o Felinheli. Os dach chi am weld mwy o luniau gwych Phil  (neu hyd yn oed am
brynu rhai !) ewch ar ei wefan, sef www.philstead.com

Y dyfodol. Tîm dan 8 Caernarfon yn edrych ymlaen at y gêm gynta erioed yn erbyn Llangefni.

Liam Leung yn ei chanol hi’n erbyn Nant Conwy.
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