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PAPUR DRE
Rhifyn 72

TACHWEDD 2009

Pris 50c

BE SY YN Y PAPUR?

23
stori ar dudalen 5

25
stori ar dudalen 3

50
stori ar dudalen 13

MAESINCLA’N
CAMU ‘MLAEN

stori ar dudalen 4
NODDWYD Y RHIFYN HWN GAN Y SIAMBR FASNACH

PAPUR DRE I BOBOL DRE
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CYFLE I WELD
CYW A’I
FFRINDIAU A
SION CORN.....

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
JANET ROBERTS
(01286) 669066

Trysorydd
GWYNDAF ROWLANDS
46 Stryd yr Hendre,
(01286) 678254
EMILY ROBERTS
01286 673553

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
Cydnabyddir cefnogaeth

www.bwrdd-yr-iaith.org

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

Y STILETTO
YN Y DOC
Fe holodd PAPUR DRE
fis diwethaf a wyddai
unrhyw un rywbeth o
hanes yr esgid fawr yn
Doc Fictoria.
Wel, fe allwn ddatgelu’r
mis yma mai artist o’r enw
Megan Broadmeadow o
ochrau Bae Colwyn sy’n
gyfrifol am y stiletto ! Hi
hefyd oedd yn gyfrifol am
yr arddangosfa fu yn
Galeri ers talwm i gydfynd â drama Dewi Rhys
am Manchester United.
Diben yr esgid mae’n
debyg ydy ein hysbysu nad
oes na ddigon o sylw yn
cael ei roi i ferched yn y
byd hwylio.

Ellis Davies a’i Gwmni
CYFREITHWYR

Yn gwasanaethu
pobl Caernarfon ers
1898

2

Straeon i’r papur.
Anfonwch eich straeon neu
unrhyw luniau difyr am y Dre at
Glyn Tomos
tomos882@btinternet.com

Y RHIFYN NESAF
Deunydd i law’r golygyddion
perthnasol
NOS LUN – NOS LUN –
TACHWEDD 30
Os gwelwch yn dda
Daw’r rhifyn nesaf o’r wasg
NOS LUN – RHAGFYR 14

DEWCH
ATOM I
BLYGU
PAPUR DRE
Rhifyn: TACHWEDD

RHODDION
Diolch yn fawr i Mrs
Eifiona Thomas, Bryn
Derw, Llanfaglan am ei
rhodd i Papur Dre.

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

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:

Bydd cymeriad Cyw a’i
ffrindiau o S4C yn y
Venue, Llandudno ddydd
Gwener 27 o Dachwedd ac
yn Y Ganolfan,
Porthmadog ddydd
Sadwrn, 12 o Rhagfyr.
Bydd Siôn Corn hefyd yn
galw heibio a bydd digon
o hwyl ar gyfer y plant
bach.
Bydd y sioe tua 45 munud
o hyd ac yn addas i blant
dros 2 oed. Pris tocyn yw
£3. Sioe uniaith Gymraeg
fydd hon. Mae’r
wybodaeth lawn ar y
wefan:
s4c.co.uk/nadoligcyw
Os ydach chi yn bwriadau
mynd i weld un o’r sioeau,
bydd angen archebu
tocynnau o flaen llaw
drwy gysylltu â Gwifren
Gwylwyr S4C ar 0870 600
4141 neu
gwifren@s4c.co.uk.

672999

Noson Plygu: NOS LUN,
RHAGFYR 14
Yn lle?
YSGOL MAESINCLA
Faint o’r gloch?
o 5.30 ymlaen

Byddwch yn llawer
gwell allan hefo Ni!
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PLAS MAESINCLA - DATHLU CHWARTER CANRIF
Mae Mrs Jaqui Roberts newydd ddathlu 25
mlynedd o weithio yng nghartref preswyl
Plas Maesincla. Daeth aelodau’r staff a’r
preswylwyr at ei gilydd i’w helpu i ddathlu
gyda bwffe a chacen arbennig oedd wedi’i
pharatoi gan staff y gegin. Diolchwyd i
Jacqui am ei gwasanaeth gan Mrs Dawn
Pritchard sydd wedi bod yn gydweithiwr
iddi ers pymtheg mlynedd ac ar ran y
preswylwyr, cafwyd gair o ddiolch gan Mr
Bernard Ellis.
Bydd pobl y Plas bob tro’n mwynhau cael
ymwelwyr ac roedden nhw wrth eu bodd yn
croesawu criw o blant o gapel Noddfa yno i
gynnal gwasanaeth Diolchgarwch yn
ddiweddar. Daeth y plant ag anrhegion a
ffrwythau efo nhw a’u cyflwyno i’r trigolion.
Ac mi aeth y staff i gyd i ‘ysbryd’ Calan
Gaea wythnos diwethaf – dyma nhw yn eu
gwisgoedd!

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

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.

CAFFI
BWYTY
BAR

6 Y maes / Castle Square CAERNARFON

Y Maes, Caernarfon, LL55 2YD

01286 673884
www.ypantricymraeg.co.uk

(01286) 673100
3
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Ysgol Maesincla
fe aeth y plant ati i greu cyflwyniad ‘powerpoint’ a ‘photostory’
ar y cyfrifiaduron er mwyn adrodd hanes taith gynta’r clwb.
Mae plant blwyddyn 3, dosbarth Mrs Gwynedd, wedi bod yn
mwynhau’r awyr iach hefyd. Buon nhw’n ddigon ffodus o gael
mynd i Faesincla efo’r Cynghorydd Huw Edwards, Humphrey
Jones a Chris y Warden, i blannu bylbiau Cennin Pedr. Diolch
iddyn nhw am roi’r cyfle a’r profiad i’r disgyblion – a gobeithio
y cawn ni weld y blodau pan ddaw’r gwanwyn.

Maesincla’n Camu Mlaen
Mae Ysgol Maesincla wedi sefydlu clwb cerdded i’r plant ac fe
aethon nhw ar eu taith gyntaf yn ddiweddar o gwmpas Llyn
Padarn (llun ar y dudalen flaen).
Nod y clwb yw rhoi cyfle i’r disgyblion fwynhau cerdded a
dysgu sgiliau map yn eu hardal leol. Ar ôl dychwelyd i’r ysgol,

GRÃP HEDDWCH A CHYFIAWNDER ARFON
Cyfarfod Cyhoeddus

Bethlehem Heddiw
Yng nghwmni

John Butler a Helen Lewis
Sgwrs gyda lluniau o’u hymweliad diweddaraf

Festri Capel Salem Caernarfon, Nos Lun 16 Rhagfyr 7.30

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
•

Bar a Bistro ar lan y dŵr
Cinio dydd Sul carferi a bwyd traddodiadol
cartref o'r safon orau. Trefnir ar gyfer pob
math o achlysur.
Y Marina, Y Felinheli
Rhif ffôn: 01248 679128

Moduron Menai
Dewis helaeth
o geir o’r ansawdd uchaf
am brisiau
cystadleuol
Ffôn: 678681
Ffôn symudol:

Gwasanaeth Personol ac Agos Atoch
•

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

7B Stryd y Plas,
Caernarfon
Gwynedd LL55 1RH
Ffôn:

4

TAFARN Y CEI

01286 677771

07780 998637
Ffordd y Gogledd,
Caernarfon, Gwynedd LL55 1BE
www.moduronmenai.co.uk
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Ysgol Syr Hugh
Burton a Taylor y Dyfodol?

Traed i Fyny, Mr Coles!

Bu criw o actorion talentog o Ysgol Syr Hugh Owen yn
perfformio Othello yn Theatr Colwyn yn ddiweddar fel rhan o
ŵyl Shakespeare i Ysgolion.
Meddai Mr Prince, y
cyfarwyddwr: “Er bod rhaid cwtogi’r ddrama i hanner awr –
fe lwyddon ni i gadw’r rhannau gorau i gyd ac roedd y teulu i
gyd yn gallu mwynhau’r perfformiad.”

Un dyn sy’n adnabod pob twll a chornel yn Ysgol Syr Hugh
Owen yw Mr Walter Coles. Am dros dair blynedd ar hugain bu
Walter yn ofalwr yn yr ysgol. Yn gyntaf, ar safle Segontium,
hyd nes uno’r ysgol ar y safle ar Ffordd Bethel. Bydd Walter yn
ymddeol fis Tachwedd ar ôl gwasanaeth amhrisiadwy i’r ysgol
dros y blynyddoedd a hynny â’i ffordd unigryw ei hun. Ni
chafwyd cymwynaswr tebyg iddo.
Dymunwn ymddeoliad hir a hapus wrth iddo symud tŷ a
chael gorwedd yn ei wely ar foreau tywyll oer.
Ni fydd yn segur fodd bynnag gan ei fod wedi cynnig ei
wasanaeth peintio a glanhau i’r dyfodol.
Pob hwyl Walt, a diolch am bob dim!

Othello (Cynan Glyn) a Desdemona (Lliwen Jones)

LLWYFAN I BLANT A PHOBL IFANC
Am y tro cyntaf eleni bydd wythnos yn
arbennig ar gyfer plant a phobl ifanc
Gwynedd yn cael ei chynnal rhwng y 14eg
a’r 20fed o Dachwedd.
Dathliad o ddoniau a llwyddiannau
ieuenctid y sir fydd Wythnos Ni a bwriad y rhaglen yw rhoi
llwyfan i blant a phobl ifanc Gwynedd mewn cyfres o
ddigwyddiadau ledled y sir.
Yn ogystal â dathlu plant a phobl ifanc, nod y digwyddiad yw
amlygu’r gwaith amhrisiadwy sy’n cael ei wneud gan
sefydliadau yng Ngwynedd ym maes plant a phobl ifanc. Bydd
bron i 50 o sefydliadau yn cyfrannu tuag at y digwyddiadau yn
ystod yr wythnos.

Ymysg y digwyddiadau fydd gweithdy celf gyda Luned Rhys
Parri yng nghastell Caernarfon rhwng 10.30 a 4.00 ar ddydd Sul,
Tachwedd 15. Hefyd diwrnod dathlu 25 mlwyddiant Cwmni’r
Fran Wen yn y Galeri ar yr 17 o Dachwedd a Seminar Gweithio
yn y Diwydiannau Creadigol eto yn y Galeri ar yr 19 o
Dachwedd. Bydd yr wythnos yn cloi gyda Chynhadledd ‘Llais
Plant a Phobl Ifanc’ yn Technium Cast, Bangor.
Yn ogystal â’r prif ddigwyddiadau, bydd Cerdyn Ni yn cael ei
gynnig i bob plentyn a pherson ifanc yng Ngwynedd gyda
disgownt ar fynediad i wahanol atyniadau ar draws y sir.
Mae gwybodaeth am y digwyddiadau hyn i’w gweld ar wefan
Wythnos Ni sef

www.gwynedd-ni.org.uk/wythnos-ni

JUST NATURAL

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

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

(01286) 673300

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.

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
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YN RHYDD YN LLYS!
Agorodd adeilad newydd y llysoedd ei ddrysau i’r cyhoedd yn ddiweddar er
mwyn i bobl grwydro o gwmpas a gweld sut le sydd yno. Aeth Papur Dre yno
hefyd a holi rhai o’r ymwelwyr.

Elin, Llangefni “Da! Oni’n licio gweld y
Llys.”

Meddai EURWYN LLOYD EVANS, un
o’r Ynadon, wrth eistedd yn y Llys
Oedolion: “Lot gwell, adeilad mwy
modern na’r hen un. Roedd honna ’di bod
yno ers can mlynedd! Wrth gwrs, mae’ na
lys plant a Llys y Goron yma hefyd.”

GLENYS GRUFFYDD, Lôn Ddewi
wrth ymweld a’r celloedd:
“Diddorol dros ben! Rhy ddeniadol i’r
bobl sy ’di neud y drygau! Ond dim
llawer o le i’r cyhoedd gael eistedd.”

EIRIS OWEN, Waunfawr:
“Neis ofnadwy. Neis bod yma…gan
obeithio na fyddai’m yma eto!”

RHODRI HUGHES JONES,
Rhostryfan: “Mae ’na fwy o le yma i bobl
weithio ac mae’n haws i bobl ddod yma!”

DODREFN
A LLORIAU

Pob Dim i Ddodrefnu’r Tŷ

ALAN PARRY, Hendre:
“Lle bendigedig. Adeilad diddorol, ddim
y math arferol o adeilad newydd”
(Yn y llun mae ei fab bach Gwydion, efo
“Bobby” y car heddlu. Mae ’na ‘remotecontrol’ sy’n golygu bod yr heddlu’n
medru siarad efo’r plentyn a’i glywed
drwy’r car, heb i’r plismon fod yn y golwg).

KEVIN JONES, Hendre:
“Anhygoel o adeilad!”

MEDI
Bar Coffi

Stryd y Plas (01286)

674383

Canol y Dref, Caernarfon LL55 1NN

Bwyd drwy’r dydd

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

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

6
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ARDDANGOSFA GYHOEDDUS ARALL AR Y MAES
Yn dilyn cyhoeddiad bod Cyngor
Gwynedd wedi sicrhau cyllid Undeb
Ewropeaidd i adfywio tref Caernarfon,
cynhaliwyd arddangosfa gyhoeddus ar y
Maes rai wythnosau yn ôl er mwyn cael
barn trigolion lleol am faterion sy’n
effeithio ar ganol y dref. Cynigiwyd i bobl
flaenoriaethu pa newidiadau sydd eu
hangen e.e. ei gwneud hi’n haws cerdded

rhwng gwahanol rannau o ganol y dref;
cadw Stryd Llyn ar gyfer cerddwyr yn
unig ac adolygu’r sustem un ffordd, yn
enwedig Ffordd Bangor.
Bydd ymgynghoriad pellach gyda’r
cyhoedd am y prosiect cyn diwedd mis
Tachwedd (dydd Gwener a dydd Sadwrn
27 a 28 Tachwedd).
Cofiwch ddeud eich deud!

GARETH YN GWNEUD EI FARC

Ffansïo cyfansoddi
Cân i Gymru
2010?
Rydym yn croesawu caneuon
gwreiddiol o bob math, gan obeithio
bydd diddordeb gan rhai o’ch
darllenwyr i roi cynnig arni.
Dyma’r gwobrau ariannol sylweddol:

1af = £10,000
2il = £2,000
3ydd = £1,500
Gwobr arbennig (Rhodd y
rheithgor)
£500
Deg gwobr o £100 am gyrraedd
rhestr fer estynedig.
Am fwy o wybodaeth, rheolau llawn
y gystadleuaeth a ffurflen gais ewch i

s4c.co. uk/canigymru
neu ebostiwch:
canigymru2010@thepopfactory.com,
Ffôn: 01443688530

Eluned Jones o Gyrfa Cymru, Medwyn Jones o Goleg Menai, Gareth Roberts a Dr John Idris
Jones o Magnox North
Mae Gareth Roberts o Stryd Marcus,
Caernarfon yn un o bedwar person ifanc
sydd wedi derbyn bwrsariaeth trwy gwmni
Gyrfa Cymru. Noddwyd y pedair
bwrsariaeth o £100 gan Magnox North ar
gyfer pobl ifanc sy’n gwneud cais am
swydd, cwrs neu hyfforddiant cysylltiedig â
Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg neu
Fathemateg (STEM).
Mae Gareth yn dilyn cwrs Gosodiad
Trydanol yng Ngholeg Menai ac yr oedd
wrth ei fodd gyda’i lwyddiant. “Roeddwn
i’n falch iawn o ennill. Mi fydd y
fwrsariaeth yn mynd tuag at brynu offer. Ar
ôl y cwrs coleg mi faswn yn hoffi gweithio i
gyflogwr lleol ac, o bosibl, weithio i mi fy
hun un diwrnod.”

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

Dywedodd Richard Foxhall o Magnox
North, Trawsfynydd, “Rydym ni’n falch o
gael cefnogi Gyrfa Cymru gyda’r
bwrsariaethau. Mae nifer y bobl ifanc sy’n
astudio pynciau STEM yn gostwng. Bydd
hyn yn arwain at brinder sgiliau mewn
ystod eang o sectorau. Ein gobaith yw
herio’r tueddiad hwn. Dymunwn yn dda i’r
enillwyr gyda’u gyrfaoedd yn y dyfodol”.
Hoffai Gyrfa Cymru ddiolch i Magnox
North am eu cefnogaeth ac annog
cyflogwyr eraill i gefnogi’r ymgyrch. I gael
mwy o wybodaeth am Fwrsariaeth STEM
2010 dylai pobl ifanc gysylltu â’u
Cynghorydd Gyrfa yn yr ysgol neu’r coleg
neu gysylltu â’u Canolfan Gyrfaoedd leol ar
0800 389 9603.

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.

PETER HARROP
B.Sc. (Anrh) MCOptom

OPTOMETRYDD
OPTEGYDD
43, Stryd Llyn, Caernarfon

(01286) 673631
7
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SEILO’N DATHLU’R CANT A HANNER
(1859 – 2009)
Roedd 1859 yn flwyddyn arbennig yn hanes
crefydd yng Nghymru ac yng Nghaernarfon
hefyd, fel y gŵyr y cyfarwydd, ond da fyddai
inni aros ennyd i ystyried rhai o
ddigwyddiadau’r flwyddyn nad oeddynt yn
gysylltiedig ag ymweliad Yr Ysbryd Glân.
Digwyddiad mwyaf trist oedd yr un ar
arfordir Moelfre, Môn pan hyrddiwyd y
“Royal Charter” yn erbyn y creigiau a
chollwyd dros 400 o fywydau ar fore’r 26ain
o Hydref. Trychineb oedd a ddaeth i sylw’r
byd a denodd lu mawr o newyddiadurwyr i’r
pentref bach, ac yn eu mysg llenor enwocaf
Lloegr ar y pryd, sef Charles Dickens.
Cofnododd ef yr hanes mewn llyfr o’r enw
“Uncommercial Traveller”.
Yn Llundain, yn ystod yr un flwyddyn,
cyhoeddwyd dau lyfr gan wŷr y daeth eu
henwau yn gyfarwydd am resymau yn
ymwneud ag esblygiad ac â gwleidyddiaeth:
Un llyfr oedd “The Origin of the Species by
means of Natural Selection” gan Charles
Darwin a gyhoeddwyd ar Dachwedd 30ain a
dyna dderbyniad a gafodd hwnnw.
Cymysgedd o syndod ac o wrthdaro ffyrnig,
ond waeth pa’r un gwerthwyd yr oll o’r
argraffiad cyntaf o fewn wythnos. Yr hyn a
gynhyrfodd
y
dyfroedd
oedd
y
ddamcaniaeth mai o ymlusgiaid ac
anifeiliaid y daeth dyn i fodolaeth. Eto, yn yr
un flwyddyn, cyhoeddwyd “Critique of
Political Economy” gan yr Almaenwr alltud
Karl Marx, y comiwnydd a feirniadai’n hallt
ddylanwad materoliaeth ar hanes.
Wel, dyna gipolwg ar rai o ddigwyddiadau’r
flwyddyn 1859, a’r hyn sy’n rhyfeddol yw
mai yn ystod y flwyddyn honno yr
ymwelodd pŵerau’r Drindod â Chymru
fach. Yn union fel petai’r Hollalluog yn
gwrthod caniatáu i Charles Darwin a Karl
Marx gael y gair olaf. Gwerth yw dyfynnu
esgyll englyn Eifion Wyn i ddiwygiad:
“Eneidiau’n troi a Duw’n trin/Agoriad calon
gwerin”.
Mi rydw i, er fy holl ffaeleddau, yn digwydd
bod yn un o’r aelodau prin rheini yng
nghapel Seilo heddiw a all olrhain hanes ei
deulu yn ôl i sefydlu’r achos gan mlynedd a
hanner i’r flwyddyn hon, 2009, a chyn

hen daid John Owen ac Evan Hughes, tad y
diweddar Barch. J.E.Hughes 1865 – 1932,
trydydd gweinidog y Capel o 1894 – 1926.
Yn 1881 y daeth Y Parch R.R. Morris yn
fugail ar Seilo yn dilyn marwolaeth ei
ragflaenydd a gweinidog cyntaf Seilo, Y
Parch. John Williams, a fu farw yn 39 oed.
Gwelir felly na chafodd R.R. Morris fawr o
gwmni fy hen daid, ond bu yn gyfaill mawr
i’r teulu am flynyddoedd lawer, hyd yn oed
ar ôl iddo adael Seilo i fynd yn weinidog ar
Y Tabernacl, Blaenau Ffestiniog yn 1893.
Dau englyn o’i waith sydd ar garreg fedd
John Owen yng Nghaeathro:
Jane Owen
hynny hefyd. Aelodau ym Moriah oedd
William Davies, New Street, ei wraig a’i
blant, a ganed a bedyddiwyd ei ferch, Jane
Davies yn y flwyddyn 1829. Hi oedd yr unig
blentyn i gael ei bedyddio yn ei chartref,
sydd yn awgrymu’n gryf ei bod yn wachul ac
nad oedd disgwyl iddi fyw, ond byw a
wnaeth a bu farw yn Ionawr 1924 yn 94 oed.
Hi oedd fy hen nain ar ochr fy mam a
phriododd Jane gyda brodor o Ffestiniog o’r
enw, John Owen a chawsant chwech o blant,
pum mab William, Thomas, Owen, John,
David ac un ferch, Elizabeth Ellen.
Pan agorwyd yr ysgoldy yn Nhanrallt yn
1856 anfonwyd rhai o aelodau blaenllaw o
Moriah ac Engedi i ofalu am yr achos yno ac
yn eu mysg roedd John Owen, gŵr Jane, Glo
Fasnachydd, a dywedir iddo fod yn ddiwyd
iawn wrth y gwaith hyd ei farwolaeth yn
1882 ac yntau yn ddim ond 58 oed.
Yn 1859, a chyda’r rhai a fynychai’r ysgoldy
ar gynnydd, penderfynwyd sefydlu eglwys
yno ac o fewn dwy flynedd codwyd y ddau
flaenor cyntaf. Daethant yno o Engedi,
Henry Edwards a George Williams, a buont
gysylltiedig â’r ysgoldy mewn llofft, bedair
blynedd cyn codi Ysgoldy Tanrallt. Buan y
sylweddolid bod yr ysgoldy yn llawer rhy
fychan ar gyfer y gynulleidfa a
phenderfynwyd codi capel heb fod nepell o’r
safle ac agorwyd Capel Seilo yn 1869 ac yn
gynnar yn y flwyddyn 1870 aed ati i godi
rhagor o flaenoriaid ac fe gafwyd dau, sef fy

Wele unig gêl annedd – un newydd
I John Owen orwedd
A rhoi hanes ei rinwedd
Fynnaf fi ar faen ei fedd
Gwirionedd oedd gair ei enau - a gras
Oedd grym ei feddyliau,
Gwir flaenor, nid o gyngor gau,
Didwyll ei weithrediadau.
A deugain a dwy o flynyddoedd wedyn,
canodd i’w weddw:
Dyddiau hedd roed iddi hi - a nwyfiant
Y Nefoedd i’n llonni,
Sant annwyl, annwyl inni,
Hael ei braint a gloyw ei bri.
Yn 1901 codwyd Thomas, perchennog
Stablau Gwesty’r Royal ac ail fab John Owen
yn flaenor yn Seilo a daliodd y swydd hyd ei
farwolaeth yn 1941. Bu mab-yng-nghyfraith
John Owen hefyd, sef Rees Hughes, gofalwr
Castell Caernarfon am flynyddoedd lawer a
gŵr ei unig ferch, Elizabeth Ellen, hefyd yn
weithgar iawn gyda’r achos cenhadol yn hen
gartref yr eglwys, sef yr annwyl Seilo Bach.
Ystyriaf hi’n fraint i fod wedi cael adnabod y
tri olaf ac eraill o’r teulu ac yn dyst o’u
balchder yn y ffaith eu bod yn perthyn, trwy
waed neu trwy briodas, i un o sefydlwyr
Capel Seilo, Caernarfon.
Bendith a fyddo ar waith Eglwys Seilo yn y
dyfodol a bydded hyn o eiriau yn deyrnged
i’w gorffennol disglair.
T. MEIRION HUGHES

TOWN CABS
Perchennog:
Brian O’Shaughnessy

TACSI
TACSI
TACSI

Siwrneiau Lleol
Meysydd Awyr
Dydd a Nos
Car 7 person

01286 676091
07831 268995
8

Cynigir hyfforddiant cerddorol
o safon uchel ar amrywiaeth o
offerynnau a llais. Pob lefel.
Croeso cynnes i bob oed
Grwpiau cerdd i blant
18mis i 3oed yn ystod y dydd
Canolfan Gerdd William Mathias
Galeri, Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ
(01286) 685230 • post@cgwm.net
Rhif Cofrestredig Elusennol: 1084271
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DEUDWCH CHI
POBL Y CWM
Pobol y Cwm yw opera sebon hynaf y
BBC – mae’n dathlu 35 mlynedd ar ein
sgrin eleni. Fe aeth Elen Medi i holi pwy
yw hoff gymeriadau’r gwylwyr
ALUN ELLIS, Gerddi Gorwel
Fy hoff gymeriad
oedd Magi Post
oherwydd ei bod yn
dod â lliw i’r Cwm.
Roedd yn gymeriad
unigryw, a thrwyddi,
roeddem yn gael
clywed hanes pawb.
Dyw pobol y Cwm
ddim yr un fath hebddi!
CARYS PORTER, Llanfaglan
Llew oedd fy hoff
gymeriad i
oherwydd ei fod yn
gymeriad crwn.
Teimlais yn ddigalon
drosto pan wnaeth ei
wraig Dr Rachel ei
adael. Yn fy nhyb i,
roedd Llew yn cael
ei gamddeall, yn enwedig pan welsom yr
ochr dywyll ohono.
IFAN LLEWELYN JONES, Caernarfon
Magi Post oedd fy
hoff gymeriad.
Roedd gan yr actores
ddawn gwych yn
actio cymeriad mor
fusneslyd! Yr adeg
yma, roedd y comedi
ar Pobol y Cwm ar ei
orau, gyda Magi Post
yn ddoniol tu hwnt pan oedd yn hel clecs
am bobl eraill y Cwm.

Jason Parry
16 Stryd Bangor
Caernarfon
Ffôn:

(01286) 672366

MAIR HUWS, Llanrug
Sabrina, Harri Parri,
a gweddill criw
Brynawelon oedd fy
hoff gymeriadau i.
Roeddynt yn
gymeriadau amserol
iawn, yn hoffus ac
yn griw doniol.
Teimlaf fod y rhaglen wedi mynd braidd
yn stiff, ond hwyrach y rheswm am hyn
yw ei bod yn cael ei ddarlledu bob noson.
Efallai buasai’n well ei darlledu
ddwywaith neu dair gwaith yr wythnos.
GWYNDAF WILLIAMS, Caernarfon
Yr ddau gymeriad
gwych Meic Pierce a
Derek yw fy hoff
gymeriadau i.
Roedd eu “double
act” yn ddoniol yn
enwedig pan
oeddent yn ffraeo
gyda’i gilydd.
ANN CLAIRE WILLIAMS, Caernarfon
Yn sicr Kath Jones
yw’r cymeriad gorau.
Er bod ei theulu yn
llawn drygioni,
roedd Kath wastad
yno fel Mam ofalus
drostynt. Fy hoff
linell o’r Cwm yw
“Nage Mark ni nath
reeeeit”! Dyw’r Cwm ddim yr un fath
hebddi.
LLEW WILLIAMS, Caernarfon
Brandon Monk,
oherwydd ei fod yn
ddoniol. Mae’r stori
rhyngddo ef a Danni
yn ddigri tu hwnt.
Mae’r actor yn
chwarae’r rhan yn
dda iawn. Rwy’n

hoff iawn o Brandon am ei fod yn annwyl
yn ogystal a ychydig o “tough guy”!
ERIN, Llanrug
Fy hoff gymeriad i
yw Colin am ei fod
yn gymeriad mwy
cyffrous na’r
gweddill. Mae’n
llawn direidi,
weithiau’n ddrwg
ond mewn ffordd
ddoniol. Buasai’r
rhaglen lawer gwell
petaent yn cael gwared ar Denzil, mae o
wedi bod yno rhy hir!
ANN HUGHES, Caernarfon
Heb os nac onibai, fy
hoff gymeriadau
oedd Mrs Mac a’i
gŵr Glan. Roedd y
ddau gymeriad yn fy
atgoffa o bobl o’m
cwmpas sy’n debyg
eu ffordd, annwyl,
doniol, llawn direidi,
cariadus, a difrifol.
NICOLA ROBERTS, Caernarfon
Mae’r ateb yn
hawdd, Dai Ashurst
“hands down”.
Mae’r rhan yn cael ei
chwarae gan actor
dawnus iawn. Bob
tro mae’n
ymddangos ar y
sgrin, rydw i yn siŵr
o chwerthin o fewn ychydig eiliadau
oherwydd ei ystumiau a’i ddywediadau
doniol megis “gwranda ‘ma Pharo”. Mae
o a Diane yn gwneud cwpl hoffus iawn,
sy’n rhoi mwynhad i’r gwylwyr.

Yr Alexandra
Tafarn gartrefol a chlyd
Cwrw da, gwasanaeth cyfeillgar

Symudol:

07900594279

Ffôn: (01286) 672871

OWEN GLYN OWEN CYF

Panorama Cymru

Cigydd i’r Tai Bwyta Gorau

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.

Ffôn: (01286) 672146 • Ffacs: (01286) 677761
2 STRYD BANGOR, CAERNARFON

UN SAFON –
Y SAFON GORAU
AELOD O URDD CIGYDDION

Sefydlwyd 1939

9
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NADOLIG
LLAWEN!

Anrhegion gwych! P

Cyfarchion yr Ãyl i bawb gan Siambr Fasnach Caernarfon
Mae hi bron yn amhosib troi’r teledu ymlaen neu agor papur newydd y
dyddiau yma heb glywed rhywun yn crintachu am y dirwasgiad dwbl
neu’r wasgfa gredyd fondigrybwyll.
Yn y Siambr, dan ni ddim yn dweud bod bywyd yn fêl i gyd yn y dre,
ond dan ni’n bendant yn credu yn y cyfnod yma o ddathlu mai hanner
llawn ydy’n gwydr ni, ddim hanner gwag.
Do, dan ni wedi colli rhai siopau mawr, ond mae 'na lawer mwy o rai
bach wedi dod yn eu lle, ac mae siopwyr y dre wedi buddsoddi’n helaeth
yn eu busnesau - ac mae hynny’n amlwg i bawb.
Dan ni hefyd wedi gweld buddsoddi mawr gan y sector cyhoeddus yng
Nghaernarfon, ac mae’r gwaith ar y Maes bron â gorffen! Roeddan ni’n
gallu eistedd allan i fwyta ein cinio ym mis Hydref eleni – jysd fel bod
dramor!
Un o gryfderau mawr Caernarfon ydy’r ganran uchel o fusnesau sy’n
berchen i bobl leol, ac yn cael eu rhedeg gan bobl leol. Dydan ni ddim
wedi dilyn esiampl trefi eraill a dod yn gopi slafaidd o’i gilydd. Rydan ni
wedi cadw ein stamp ein hun, ac rydan ni mewn sefyllfa unigryw i gynnig
yr union anrheg dach chi’n chwilio amdano.
Ar gyfer y dyfodol, ein gobaith ydy gweld yr holl waith caled a
gyflawnwyd yn barod yn dwyn ffrwyth, gan greu tref well i ni gyd
fwynhau a theimlo’n falch ohoni.
Yn olaf, gawn ni fanteisio ar y cyfle yma i ddiolch o galon i bawb yn y
dref am eu cefnogaeth werthfawr dros y flwyddyn ddiwethaf.

Digwyddiadau

Roberts y Newyddion

Pyramid

Siop y Plas

27 TACHWEDD – Y Maer yn cynnau goleuadau’r Nadolig. 5.00pm ar y
Maes.
RHAGFYR 5, 12, 19 – Ogof Santa, efo’r Llewod. Ffoniwch 674610 am
fanylion
11 RHAGFYR - Gorymdaith dan Lusern a Drama’r Geni ar y Maes,
Gwasanaeth Carolau efo ysgolion lleol yn Neuadd y Farchnad, Stryd y
Plas, yn nwylo Cyngor y Dre.
19 – 30 RHAGFYR – Miri’r Maes – Cyffro Caernarfon
21 RHAGFYR – Sgrin Fawr Cyffro – Pendist
22 RHAGFYR – Sgrin Fawr Cyffro – Rhan uchaf Stryd Llyn
Plant lleol yn canu carolau
Fflôt y Bwrdd Crwn

Pantri Cymraeg

RHAGFYR 12, 13, 19, 20, 22, 23 – Trên Santa – Rheilffordd Eryri
Yr holl wybodaeth yn gywir adeg mynd i’r wasg
www.caernarfontowncouncil.gov.uk
Gwefan y Siambr Fasnach: www.caernarfon.biz

Na nog
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Presanta difyr! Rhywbeth i Bawb!

H&H

Siop Dan Cloc

Siop Iwan

Palas Print

Lotti a Wren
Siop Eifion

Jacmor

Blodyn Tatws

Gray Thomas

Panorama

GRAY–THOMAS
9-11 Pen Deitsh, Caernarfon

Siop Bapur y Castell
Papurau newydd a chylchgronau; tybaco rhydd; pibelli a nwyddau tybaco;
Loteri Cenedlaethol; Cardiau cyfarch. Dewis helaeth o focsys siocled ar gyfer y
Nadolig. 8, Pen Deits, Caernarfon,

(01286) 673114

Anrhegion a chardiau safonol
ar gyfer y Nadolig a phob
achlysur
14.11.09 : SIOE NADOLIG YR
ORIEL - lluniau newydd gan
artistiaid lleol .
21.11.09 : Arddangosfa o
waith diweddaraf
Stephen John Owen.
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Cwch yn Troi mewn Cylch
O EFROG NEWYDD I AFON SEIONT
Mae’r Queen of the Sea, y cwch sy’n cludo
pobl i fyny ac i lawr y Fenai bob haf, wedi
cael bywyd difyr! Fferi i Long Island a Fire
Island yn Efrog Newydd oedd o i ddechrau
nôl yn 1938 a’i enw bryd hynny oedd
Wayfarer II. (Ond ‘Cannon’ oedd enw’r
bobl leol arno oherwydd y sŵn a’r mwg o’r
egsost yn y bore wrth ei danio.) Ar ôl
corwynt mawr yn Long Island adeg y
rhyfel, mi benderfynwyd codi pont a rhoi’r
gorau i’r fferi. Felly mi werthodd y
cwmni’r Wayfarer i fyddin Prydain. Mi
fuodd o’n gwch ysbyty am gyfnod ond
erbyn 1945, roedd wedi cyrraedd
Caernarfon ac yn angori yn iard Graham
Bunns ar afon Seiont.
Gwelodd Richard John Jones, peilot Afon
Menai, ei gyfle a’i brynu i’w droi’n gwch
pleser i gario 95 o deithwyr i fyny ac i lawr
y Fenai. Yn 1951, fe benderfynodd Richard
ei ffeirio fo am gwch llai. Rhwng 1951 ac

1984, fe gafodd ei brynu a’i werthu a newid
ei enw droeon.
CYD-DDIGWYDDIAD
Ond dyma lle mae’r stori’n troi mewn
cylch! Yn 1984, mi welodd Richard ddau
gwch ar werth yn Plymouth. Penderfynodd
fynd am dro i gael golwg arnynt. Roedd un
yn plesio’n arw, Y Queen of the Sea, felly
dyma ei brynu. Ond wedi edrych yn
fanylach – dyma fo’n sylweddoli ei fod wedi
prynu ei hen gwch yn ôl. Yr hen Wayfarer
II oedd y Queen of the Sea ond wedi cael ei
ailwampio! Fe’i cludwyd ar hyd y ffordd i
Dickies ym Mangor ac wedyn ei hwylio’n ôl
i Gaernarfon lle mae’n dal yn fyw ac yn iach
ac yn dal i weithio. Ei berchennog yn awr
wrth gwrs yw ŵyr Richard Jones – Emrys
Peilot.
Diolch i Alwynne T Jones am dynnu ein
sylw at yr hanes a adroddir yn llawn gan
John Cave yng Nghylchlythyr Seiont II
Gwanwyn 1995.

Emrys a’r Queen of the Sea yng Nghaernarfon

Y Wayfarer yn Long Island, Efrog Newydd

Y cwch ar ei ffordd i Dickies, Bangor

Darllenwch Papur Dre a gwyliwch

ATGOFION AM YR AELWYD
Diolch i Mr John Roberts am luniau o Gôr Aelwyd Caernarfon oedd yn y papur fis
diwethaf. Bu’n weithgar iawn yno am flynyddoedd a chafodd cannoedd o bobol ifanc bleser
a mwynhad, sy’n dal i aros yn y cof, o dan ei gyfarwyddyd. Braf oedd taro i mewn ar nos
Sadwrn a chael paned ar ôl cerdded o gwmpas y bloc yn chwilio am gariad!
Mae un delynores yn y llun yn byw yn Dre sef Eirian Jones (Huws gynt) a bydd mwy o’i
hanes hi yn Papur Dre y mis nesaf.

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
12

Rownd a Rownd
Sgorio, Ista’nbwl
Tigh Dudley
ar S4/C
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O Sul i Sul

DATHLU 50 MLYNEDD FEL BLAENOR
ynof. Braint mawr i mi oedd cael y cyfle i
weithio ac i wasanaethu yn Eglwys Iesu
Grist.
Be ydi’r prif newidiadau yng Nghapel
Seilo yn ystod eich cyfnod?
Ar un adeg, oedfa’r hwyr oedd fwyaf
poblogaidd ond erbyn heddiw mae llawer
mwy o aelodau yn mynychu oedfa’r bore.
‘Roedd yr Ysgol Sul yn cael ei chynnal am
2.00 o’r gloch y prynhawn ac ar wahân i
lawer o ddosbarthiadau plant yn y festri,
‘roedd pedwar o ddosbarthiadau oedolion
yn cyfarfod yn y capel. Yr athrawon oedd
Mri William Williams, Bodrual, Emyr P
Thomas, Muriau, David Favretto, Stryd
Edward a Robert Jones, Hendy. Mae’r
Ysgol Sul heddiw yn y bore, ac i blant yn
unig.

EBENESER
Tachwedd
15: Mrs Alwenna Williams, Ynys Môn
22: Y Gweinidog, Gweinyddir y Cymun
Sanctaidd
29: Miss Nerys Jackson, Caernarfon
Rhagfyr
5: Mr Arwel Williams, Caernarfon
13: Mr Islwyn Hughes, Ynys Môn
SEILO
Tach 15 Parch Gwenda Richards
Tach 22 Parch Iorweth Jones Owen
Tach 29 Parch Gwenda Richards
Rhag 6 Parch Gwenda Richards
Rhag 13 Parch Wayne Roberts
SALEM
Tachwedd 15: 10 a.m. a 4 p.m. y Gweinidog,
y Parch. J.Ronald Williams
Tachwedd 22: 10 a.m. y Gweinidog 4 p.m.
Parch. John Pritchard Llanberis
Tachwedd 29: 10 a.m. a 4 p.m., y Gweinidog.
Rhagfyr 6: 10 a.m. a 4 p.m. y Gweinidog
Rhagfyr 13: 10 a.m. Yr Athro Euros Jones,
Llangefni 4 p.m., y Gweinidog.
EGLWYS NODDFA
Tachwedd 8fed 3 o’r gloch – Gwasanaeth
Cymun dan ofal Parch. John Roberts
2:30 – Ysgol Sul
15fed 3 o’r gloch – Gwasanaeth dan ofal
Parch Marcus Robinson
2:30 – Ysgol Sul
22ain – 3 o’r gloch Oedfa Deulu dan ofal
Llinos a Mererid
Dim Ysgol Sul
29ain – 3 o’r gloch. Gwasanaeth dan ofal
Parch Emlyn Richards
2:30 Ysgol Sul
Te Bach: Tachwedd 26 am 2:30. Croeso i
unrhyw un droi mewn am baned, brechdan,
cacen a sgwrs.

Mae Mr Bleddyn Williams o Gapel
Seilo wedi cyrraedd carreg filltir
arbennig iawn eleni. Mae yn dathlu 50
mlynedd fel blaenor yn yr hen Seilo a’r
Seilo newydd. Fe aeth PAPUR DRE i’w
holi.
Pam oeddech chi am fod yn flaenor yn y
lle cyntaf?
Pan gefais fy ethol yn flaenor yng Nghapel
Seilo ‘roeddwn yn barod i dderbyn y swydd
am fod fy nghyd-aelodau wedi ymddiried

Pa gyngor fyddech chi yn ei roi i flaenor
newydd?
Daliwch ati. Mae’n gyfnod anodd i’r
eglwysi heddiw ac y mae’n bwysig cael
blaenoriaid i fod yn gefn i’r gweinidogion
ac i ysgwyddo peth o’r baich. Deallaf fod
rhai blaenoriaid yn dymuno gwasanaethu
am gyfnod gweddol fyr. Fy nheimlad i yw y
dylai fod yn swydd am oes. Mae’r profiad a
geir dros y blynyddoedd yn gallu bod o
werth mawr ac yn gymorth i flaenoriaid
newydd.

SUL ’NÔL I’R EGLWYS
A glywsoch am Sul nôl i’r eglwys? Ers 2006
yn yr Unol Daleithiau, Awstralia a Lloegr y
mae un Sul ym mis Medi wedi ei neilltuo i
wahodd pobl newydd neu aelodau sy’n
ddieithr i’r addoliad i ymuno mewn
addoliad Cristnogol. Clustnodwyd Medi
27ain 2009 fel Sul “Nôl i’r eglwys” yng
Nghymru ac eleni am y tro cyntaf y mae
adnoddau arbennig ar gael yn Gymraeg.
Fel mae’n digwydd ‘rydym ar i hol hi
ychydig yn Salem, Caernarfon ond ddim
wedi colli’r ffordd yn llwyr achos
penderfynwyd ar SUL 15 TACHWEDD
2009 fel Sul i roi cynnig arni. Dyma’r math
o gwestiynau a ofynnir gennym:
A ydym yn awyddus i bobl newydd ymuno
gyda ni yn ein heglwys? A oes rhai a fu’n
rhan o fywyd ein heglwys ond sydd nawr

Byd Awyr Agored

wedi pellhau? A ydym yn awyddus i
rannu’r newyddion da Cristnogol gyda
phobol gwahanol? Mae’r neges yn syml
iawn, gwahoddwn aelod o’r teulu neu ffrind
i ddod i’r capel hefo ni.
Er y cyfeiriaf at gapel Salem, Caernarfon
fan yma gwn fod eglwysi eraill y dref yn
fwy na pharod i estyn yr un gwahoddiad.
PARCH J. RON WILLIAMS

Alun Ffred Jones
Aelod Cynulliad

Dillad ac esgidiau cerdded
Offer campio
Hywel Williams
Aelod Seneddol

01286 677500
Penllyn, Caernarfon.
hefyd yn Stryd Fawr Llanberis

Etholaeth Caernarfon

01286 870777

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
13
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OFF DY BEN
FFILBI
… yn gwylio
a gwrando!

BRILIANT TA BE?
Mae Cyngor Dre am wario tua £61,000 ar logi
goleuadau Dolig am dair blynedd. Ond yr
unig reswm pam fod hyn yn briliant ydi nad
ydyn nhw wedi meddwl am ddefnyddio
rhywfaint o’r swm enfawr yma ar bynting
hefyd ! Mam bach. Mi fasa ’chydig bach o’r
pres yma wedi talu am llnau landars canol Dre
efo cheri picyr ac mi fasa’r gwahaniaeth i’w
weld drwy’r haf pan mae’r mwyafrif helaeth o
bobl ddiarth yn landio. Pam gwario cymaint
ar ’Dolig? Ydi goleuadau yn denu pobl i Dre?
Onid ydy’r dewis cymaint yn fwy ym Mangor,
Llandudno, Caer ac ati’n gwneud yr holl beth
yn wast o bres? Peidiwch â ’nghael i’n rong am
y goleuadau, dwi’n licio’u gweld nhw ac mae’r
Dre yn joli iawn efo nhw. Ond dwi’n meddwl
y dylia’n Cyngor edrych yn bellach na ’chydig
o wythnosau yng nghanol y gaeaf. Yn
bersonol mae gen i gywilydd o’r laiff fforms yn
ein landars. Be mae fisitors yn feddwl o’r
blerwch yma? Mae Tref Frenhinol Caernarfon
yn debycach i Rŵff Gardyn Frenhinol, heb y
garddwr!
Mae’r ôl-singing-ôl-dansing feddygfa newydd
yn Doc Fictoria yn methu mewn un peth
syml. Mae’n rhaid, wrth gwrs, ffonio i gael
gweld doctor unrhyw ddiwrnod, a’r cyntaf i’r
felin gaiff falu. Felly, am 8 y bore mae nifer
(fawr) o bobl yn trio ffonio yr un pryd, ac ella’n
methu a gweld y meddyg maen nhw’n dewis
ei weld – am fod pawb arall wedi cael galwad
trwodd o’u blaen. Pam, pam nad oes susdem
ciwio ffôns gan y syrjeri? Mae “Rydych mewn
ciw, mi atebwn eich galwad yn ei thro” lot
gwell na’r tôn engej’d ’na sy’n dod ymlaen eto
ac eto ac eto cyn i rywun fod yn ddigon lwcus
i gael hit. Ar y funud, mi allech chi ffonio am
8 a bod yn anlwcus, cael trwodd yn y pen draw
ond methu a gweld eich dewis ddoctor.
Siawns nad ydi yr ôl-singing-ôl-dansing
feddygfa yn ennill digon o fags i fuddsoddi
mewn peiriant ciwio galwadau gan adael
siawns teg i bawb yn lle pot lyc.
Ac i aros hefo doctoriaid ag ati. Dim ond yn
Dre. Boi ’ma sy’n regiwlar yn Wetherspoons
yn gofyn am beint. Y barman yn ffonio
rhywun.
Barman: Cha’ i ddim dy syrfio di.

Be ydi o am enwau siopau trin gwallt
Caernarfon? Gwallt Co’ ydi enw siop
barbwr Jason Parry, sy’n un o gefnogwyr
ffyddlon i Papur Dre, a rŵan mae lle trin
gwallt newydd wedi agor dros y ffordd,
efo’r enw “Off dy Ben!”
Kelvin Hughes sy wedi agor y salon a fo
feddyliodd am yr enw. “O’n i isio rwbath
fasa pobol yn nabod – rwbath Cofi,”
meddai Kelvin, ac yn sicr mae o’n enw sy’n
tynnu sylw a phawb yn ei hoffi. Mae’r siop
yn agored ers rhyw fis ac yn brysur iawn,
felly mae’r enw’n gweithio!
Be am siopau eraill y Dre? Fedrwch chi
feddwl am enwau da i siop fara, siop bapur,
siop dda-da ac ati? Anfonwch eich
syniadau!

CYFLE I ENNILL 2 CD
I BLANT BACH
gan Gwmni Recordiau Aran
Ffrindiau'r Wyddor a 'Noa' a'r 'Mab
Afradlon'
Dyma ddwy CD newydd sbon ar gyfer yr hosan Nadolig!
Mae Ffrindiau'r Wyddor yn cyflwyno llythrennau'r
wyddor Gymraeg mewn modd ysgafn, syml a hwyliog.
Mae pob llythyren yn gysylltiedig â chymeriad arbennig.
Mae cyfle hefyd i wrando ar yr alawon heb y geiriau.
Cyfle da felly i symud, dawnsio a bod yn greadigol. Mae
'Noa' a'r ' Mab Afradlon' yn cyflwyno dwy stori o'r Beibl mewn geiriau a chân,
I ennill y ddwy CD - atebwch y cwestiwn yma a’i anfon drwy’r post neu’r e-bost at
y golygydd erbyn diwedd mis Tachwedd. Byddwn yn tynnu enw’r enillydd o het.
PA FATH O GWCH OEDD GAN NOA?
Os na fyddwch chi'n llwyddiannus - cofiwch y gallwch
chi archebu copi trwy eich siop Gymraeg leol, trwy’r
wefan

www.traciaucymraeg.com
neu trwy ffonio

Recordiau Aran ar 01286 831346

Lloriau
Carpedi
a Rygs

Regiwlar: Pam?
Barman: Mae dy ddoctor wedi gofyn i ni
beidio.
Regiwlar: *************
Barman: Gei di beint ar ôl i dy ddoctor di
ddeud bod o’n iawn!
Briliant ta be!
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Amtico,
Karndean
Lloriau Pren

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

(01286) 677757
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AM FUNUD
Glywsoch chi’r stori Wyddelig hon?
Hanes am ddyn ifanc yn ymuno â
mynachlog lle na chai’r mynachod
ddim ond gofyn un cwestiwn a hynny
unwaith mewn blwyddyn.
Ar derfyn y flwyddyn, dyma’r mynach
yn mynd at yr Abad am ei gyfweliad
cyntaf.
‘Be ydi dy gais di?’ holodd hwnnw.
‘Mi hoffwn i gael un frechdan
ychwanegol i frecwast,’ ebe’r mynach.
‘Mae bwyd yn hynod o brin yma.’
‘Wel, cei â chroeso,’ meddai’r Abad.
‘Mi gei di frechdan ychwanegol i
frecwast.’
Ar derfyn ei ail flwyddyn fe
arweiniwyd y mynach, unwaith eto, at
yr Abad iddo gael gofyn ei gwestiwn
blynyddol.
‘Be ydi dy gais di eleni ’ta?’ gofynnodd
yr Abad.
‘Mi hoffwn i’n fawr,’ meddai hwnnw,
‘petawn i’r flwyddyn nesa yn cael
mymryn o gaws ar yr ail frechdan.’
‘Â chan croeso,’ atebodd yr Abad. ‘Yli,
mi ofala i y cei di ddarn o gaws ar dy
ail frechdan. Yna, os byw ac iach, mi
gawn ni weld ein gilydd eto ymhen y
flwyddyn.’
‘Mae hyn yn dechrau mynd yn
arferiad,’ ebe’r Abad pan ddaeth y
mynach ato ar derfyn ei drydedd
flwyddyn. ‘Ond deud wrtha i be ydi dy
gais di’r tro hwn?’
‘’Dw i wedi blino ar y lle ’ma,’
meddai’r mynach. ‘Hoffwn i’n fawr
ga’l ymadael.’
‘Mi fydda i’n falch iawn o gael
caniatáu’r cais,’ atebodd yr Abad. ‘Er y
dydd y gwelais i ti gynta, dwyt ti wedi
gneud dim byd ond cwyno.’
A thair cwyn wnaeth y mynach, druan,
mewn tair blynedd. Ond y pwynt oedd
mai cwyno wnaeth o bob cyfle posib.
Fe ddywedir ei bod hi’n bosibl rhannu
pobl i o leiaf ddau ddosbarth: rhai sy’n
canmol a’r gweddill ohonom.
Harri Parri

CODI £510 TUAG AT ACHOS DA
Fe lwyddodd Eglwys Ebeneser i godi £511 tuag at fudiad Cymorth Canser Macmillan yn
ddiweddar drwy gynnal bore coffi a stondin Dewch a Phrynwch. Roedd hyn yn rhan o
weithgaredd blynyddol Cymorth Canser Macmillan o gynnal boreau coffi ledled Prydain i
godi arian i waith y mudiad. Roedd Dafydd Wigley, cyn Aelod Seneddol yn bresennol i agor
y gweithgareddau a chafwyd cefnogaeth i’r digwyddiad gan aelodau eraill Eglwysi a Chapeli’r
dref. Mae’r diolch pennaf am lwyddiant y bore i ferched Eglwys Ebeneser gan mai nhw
ddaru ofalu am yr holl drefniadau, y te a choffi, y stondin a gwerthu tocynnau raffl
Cenedlaethol Macmillan a dynnir diwedd Tachwedd. Hoffai swyddogion Eglwys Ebeneser
ddiolch o waelod calon i bawb a ddaeth i gefnogi a’i wneud yn fore llwyddiannus a hwyliog.

Ar gyfer eich holl
anghenion yswiriant
6 Stryd Bangor, Caernarfon
Ffôn: (01286) 677787
Ffacs: (01286) 677629
15
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POBOL DRE

gystadleuwyr a hyfforddwyr yn paratoi ar
gyfer y gemau. Llwyddodd criw oedd yn
galw eu hunain yn “Black September
Guerrillas” i ddod i mewn i’r Pentref wedi
gwisgo mewn dillad ymarfer. Lladdwyd
naw o swyddogion a chystadleuwyr codi
pwysau o Israel roedd Ieuan yn eu
hadnabod. Ers hynny bu system ddiogelu
llym ym mhob un o’r gemau. Wedi’r
drasiedi fawr aeth y gemau ymlaen ar ôl
ychydig ddyddiau, ond bu’n brofiad
erchyll.

IEUAN OWEN
Y CODWR PWYSAU
Cynhelir Gemau’r Gymanwlad yn yr India
yn 2010. Yr arferiad yw cario baton gyda
llythyr swyddogol o’i fewn i gyhoeddi’r
gemau ym mhob gwlad sy’n cymryd rhan.
Ar Dachwedd 9ed daw’r baton i Dre ar y
trên bach a bydd Ieuan Owen yn ei
dderbyn a’i gludo o gwmpas y Maes ac i’r
seremoni gyflwyno yn y castell. Dewiswyd
Ieuan am ei fuddugoliaethau ddaeth ag
enw Caernarfon a Chymru i sylw’r byd.
GEMAU’R GYMANWLAD
Yn Jamaica yn 1966, Ieuan gafodd y fraint
o gario Baner y Ddraig Goch o gwmpas y
stadiwm. Yn Christ Church, Seland
Newydd, fo oedd capten haeddiannol tîm
Cymru. Gellir gweld medalau Ieuan yn
Sain Ffagan.
Medal Arian yn Perth, Awstralia - 1962.
Medal Efydd yn Jamaica -1966
Medal Arian yng Nghaeredin -1970
Medal Arian yn Christ Church, Seland
Newydd - 1974
PERTH a CARNARVON AWSTRALIA
Daeth tyrfa fawr i orsaf Caernarfon yn 1962
i ddymuno’n dda i Ieuan yng Ngemau’r
Gymanwlad yn Perth. Meddai Ieuan, “Ar ôl
ennill y fedal arian, daeth Maer lle o’r enw
Carnarvon, Gorllewin Awstralia i’m

Ieuan yn gadael gorsaf Caernarfon gyda Mr
White Phillips, ei rieni a staff Gwenlyn Evans
1962

Ieuan yn dangos y gragen ddaeth o Carnarvon,
Awstralia.
llongyfarch. Roedd Mr.White-Phillips,
Maer Dre, wedi rhoi tarian efo arfbais
Caernarfon i mi gyflwyno iddo. Rhoddodd
yntau gragen anferth yn llawn coral i mi fel
anrheg i Gaernarfon. Doedd hi ddim yn
hawdd ei chario heb ei malu ar y daith hir
yn ôl adra ar yr awyren! Roeddwn wedi
syfrdanu gweld yr holl bobol oedd yn fy
nghroesawu pan gyrhaeddais adra.
Tynnodd George Thomas luniau pan
gyflwynais y gragen i Cemlyn Williams.”
Yno hefyd roedd ei rieni Dilys ac Evan T.
Owen, ei chwaer Mair a’i frawd Emyr, cydweithwyr o Argraffdy Gwenlyn Evans,
ffrindiau a phobol Dre yn llawenhau yn ei
fuddugoliaeth.
Mae’r gragen i’w gweld ym Mharlwr y
Maer yn yr Institiwt a mis Medi eleni
daeth Llywydd Talaith Carnarvon,
Awstralia a’i ffrindiau yma a rhyfeddu
clywed yr hanes. Dywedodd fod y dalaith
gymaint â Chymru a’i fferm ddefaid yr un
faint â Gwynedd er mai saith mîl o bobol
sy’n byw yno! Cawsant ginio yn y Black
Boy, a’u tywys o gwmpas y Castell a’r Dre ar
ddiwrnod braf.
GEMAU OLYMPAIDD
Dewisiwyd Ieuan i gynrychioli Prydain
yn y Gemau Olympaidd yn Munich yn
1972 - anrhydedd fawr iddo. Arhosai yn y
Pentref Olympaidd lle roedd miloedd o

Roberts y Newyddion
Gemwaith o Safon

44 Y Bont Bridd, Caernarfon

GEMWAITH

01286 672 991
Papurau newydd • cardiau cyfarch • offer
ysgrifennu • Da-da a diodydd • Tlysau aur ac
arian o Fôn

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

Ar agor Llun – Sad (5.30am tan yr hwyr)
dydd Sul (5.30am – 12.00). Dosbarthu papurau i’r
drws. Gwasanaeth cyfeillgar bob amser

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
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DIDDORDEBAU
Argraffydd oedd Ieuan wrth ei waith bob
dydd yn Gwenlyn Evans a’r Cyngor Sir.
Mae’n dal i ymddiddori yn y maes yma ac
yn arbenigwr ar wneud cardiau, posteri a
phob math o waith gyda’r cyfrifiadur. Mae
hefyd yn ffotograffydd penigamp. Ar gais
Mr Vernon Pierce, ail dynnodd Ieuan y
lluniau o’r hen feiri welir yn Siambr y
Cyngor, fel bod y gwreiddiol yn cael eu
diogelu.
Mor lwcus ydi Clwb Codi Pwysau Llanrug
o gael dyn mor brofiadol â Ieuan i’w
hyfforddi bob wythnos. Bydd yn ymuno â
nhw i chwarae golff hefyd ac mae’n cadw’n
iach a heini wrth reidio’i feic yn ddyddiol.
Pleser arall ydi canu’r piano yn enwedig
miwsig Chopin, ond er mor fedrus ydi o, ni
wnaiff hynny’n gyhoeddus. Ydi, mae Ieuan
yn ddi-ymhongar er ei holl dalentau. Mae
hefyd yn ŵr bonheddig a dylai pobol Dre
fod yn falch iawn ohono.
MAGI WYN ROBERTS

Ieuan yn ôl yn Dre wedi ennill y fedal arian yn
Perth gyda Cemlyn Williams.
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Hiwmor y Cofi Y BANDANA
• Mae Coj ac Ifor yn gwmni casglu sbwriel ac
roeddent yn cael paned yn nhŷ rhyw hen
wreigan tu allan i’r dre. Mi gynigiodd hi
rywbeth iddynt i’w fwyta:
“Gymerwch chi ’sgedan?”
Atebodd Coj:
“ Tydw i ddim yn licio fish.”
• Yr athro yn sylwi nad oedd Cofi Bach yn
cymryd sylw yn y wers. Gwaeddodd arno,”
Cofi Bach! Be ydi 9, 15 a 37?” Dyma Cofi
Bach yn ateb, “Sky 1, Discovery a BBC News
24, syr !”
• Cefnogwr yn gwylio gêm ddiflas tu hwnt ar
yr Oval. “Sa well gen i wylio fish finger yn
dadmar,” oedd ei sylw treiddgar.
Bu un o fechgyn ifanc y Dre yn mynydda yn
Nepal. Roedd yn rhaid iddo roi’r gorau iddi
ar ôl ychydig ddyddiau gan iddo, yn ôl un o
fois Y Twtil, ddioddef o attitude sickness !
Mae rhai o’r straeon yma yn berffaith wir.
Maen nhw hefyd i’w gweld mewn llyfr
newydd sbon gan un o hogia Dre, Dewi
Rhys. Hiwmor y Cofi ydy’r teitl ac mae ynddo
doreth o straeon a hanesion am Gaernarfon
a’i phobl. Hawdd ei ddarllen, addysgiadol
(mewn mannau!) a difyr. Bargen gan y Lolfa
am bedair punt.
• Un fach arall : Cofi bach 3 oed yn chwarae
efo’i geilliau yn y bath ac yn gofyn, “Mam, ai
fy mrêns i ’di rhein?”
“Ddim eto,” meddai.

Grŵp roc o ardal Caernarfon sydd wedi profi
cryn lwyddiant yn ddiweddar yw Y Bandana.
Dyma gyfweliad efo Siôn o’r grŵp.
Pwy yw Y Bandana?
Fi Siôn sy ar y gitar bâs ac mae fy mrawd
Tomos ar yr allweddellau. Gwilym fy
nghefnder sydd ar y gitâr ac yn canu. Mae
Robin o Fethel ar y drymiau.
Pa fath o gerddoriaeth dach chi’n ganu?
Rydan ni wedi newid dipyn ers i ni ddechrau.
Roeddan ni’n eitha ‘popi’ pan doedd gennym
ni ddim drymiau ond erbyn hyn rydan ni’n
grŵp roc go iawn.
Sut wnaethoch chi ddod yn offerynwyr mor
hyderus?
Mae’r pedwar ohonom ni wedi bod yn
mynychu Sbarc yn Galeri ac wedi cael gwersi
ar offerynnau roc. Wnaethon ni ffurfio yn y

lle cyntaf ar gyfer Brwydr y Bandiau Sbarc
ddwy flynedd yn ôl. Wnaethon ni ddim
ennill y noson honno ond roedd y
ganmoliaeth gawson ni yn hwb mawr i ni.
O ble ddaeth yr enw?
Roedden ni’n meddwl y base hi’n hwyl cael
pobl yn cyfeirio aton ni fel y band da 'na.
Ydach chi wedi bod yn brysur iawn?
Do. Rydan ni wedi perfformio bron i 40 o
gigs eleni – ym mhob cornel o Gymru gan
gynnwys Bwcle, Crymych, Amlwch a
Chaerdydd.
Pa gig oedd y gorau?
Maes B yn Y Bala. Wnaethon ni fwynhau
canu hefyd ar y Maes yng Nghaernarfon ar
ddiwrnod agoriad swyddogol y Maes.
Beth ydach chi’n gobeithio ar gyfer y dyfodol?
Parhau i gigio ac hefyd rhyddhau CD.
I weld a chlywed y grŵp ewch i:

www.myspace.com/ybandana

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
17
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CROESAIR

CLIWIAU HAWS
Ar Draws
1. Pysgod môr, ysgadan. (7)
5. Heb bres, anghenus. (5)
8. Dim unman. (5)
9. Planhigyn Nadoligaidd ag aeron gwyn.
(7)
10. Proses a arweiniodd at y Cynulliad. (9)
12. Gŵr. (3)
13. Pentref yn ardal Pwllheli. (6)
14. Pendefig, bonheddwr. (6)
16. Penwisg. (3)
17. Diwrnod yng nghanol yr wythnos. (3,6)
20. Addoldy’r Iddew. (7)
21. Darn bach o’r Beibl. (5)
23. Ocsigen a hydrogen, er enghraifft. (5)
24. Lle trin gwallt newydd yn Dre. (2,2,3)
I Lawr
1. Cosb. (5)
2. Mam Dewi Sant. (3)
3. Pentref glan môr rhwng Aberystwyth ac
Aberteifi. (7)
4. Gliwio. (5)
5. Llefydd sy’n cynnwys tai, siopau,
swyddfeydd ac ati. (5)
6. Anghysondeb. (9)
7. Un sy’n difyrru cynulleidfa. (7)
11. Roedd George Thomas yn Arglwydd
yma. (9)
13. Esgid ysgafn yr Indiaid Cochion. (7)
15. Parti o 6. (7)
17. Maint sy’n ateb y gofyn, heb fod yn
ormod. (5)
18. “N’ad im ----- Ysbryd Duw” (Iesu
Tirion). (5)
19. Cerflunydd Ffrengig Y Gusan. (5)
22. Dim un person. (3)
CLIWIAU CRYPTIG
Ar Draws
1. Daw gydag ofn ond cryd sy’n tarfu (7)
5. Rhywfodd dyw pum cant ac un byth yn
segur (5)
8. Brenhines gymnasteg yn troi’n Dduwies
(5)
9. Un nam yn ddigon i golli un (5,2)
10. Chwaer a brawd Amlyn yn cuddio (6,3)
12. Mae yn dial ar un yng Nghaernarfon (3)
13. 12 ar draws a chydig yn Ffrainc yn
cynnig dadleuon yn erbyn penderfyniad
(6)
14. Mewn grant arian mae amddiffynfa (6)
16. Afon gyfandirol yn cynnig llawer (3)
17. Mae creiriau gwerthfawr dynes yn malu
yn yr haul (3,6)
20. Deunydd crai 3 i lawr, ie yn dalog (7)
21. Mae’r ynys yn colli’r fannod ond eto’n
fuddugol (5)
23. Un ar ddeg’n ddiwyro (5)
18

24. Frifodd un go iawn? (1,6)
I Lawr
1. Llong ryfedd yn troi’n orchymyn i sefyll (5)
2. Y mae’r gair ynghudd yn y fan hon (3)
3. Roedd y meddyg am ddenu gwr Efa i’r
perfformiad gwych (5,2)
4. Na dim brycheuyn (5)
5. Deg am droi stori (5)
6. Dewisa rif 5 yn flaenwr dros Gymru (3,6)
7. Mae Dafydd Iwan o hyd yn Sain Ffagan
(3,4)
11. Tair ebe fi yn mynd am dro yn y gorllewin
(9)
13. Fe’u cewch ar gorff neu mewn clwb (7)
15. O’i selar mae’n torri tir newydd (7)
17. Yn hen Ddinas yr Angylion ceir cyflog
Rhufeiniwr (5)
18. Rhoi’r gorau iddi yn y Mabinogion (5)
19. Breuddwyd erchyll heb ddechrau neu
bedwar llais yn ôl Waldo (2,3)
22. Mae hwn yn erbyn yr Arglwydd (3)
Atebion Cliwiau Haws Hydref
Ar draws
2. I’r gorllewin. 3. Cawod. 4. Cario. 5. Condor.
6. Toes. 9. Ifan y. 10. Prada. 12. Esgid Newydd.
13. Diana. 14. Un ola. 18. Mirain. 19. Edern.
20. Wrtyd. 22. Caeau. 23. Saer.
I lawr
1. Ffrainc. 4. Cacen. 6. Tro. 7. Sgiw Pren. 8.

Siop. 11. Rodeo. 13. Drud. 15. Maharen. 16.
Digalon. 17. Dyma. 19. Enwyn. 21. Acas. 24.
Abertawe. 25. Aur. 26. Canon. 27. Deddfau.
Enillydd: Eirian Williams, Pantycelyn.
Rhostryfan
Atebion Cliwiau Cryptig Hydref
Ar draws
1. Dysgub. 4. Tesog. 6. Cei. 7. Papur Dre. 8.
Cochi. 11. Chwydu. 13. Trol. 15. Gwaredu. 16.
Castiau. 17. Ynys. 19. Brawd. 21. Siân. 24.
Seibiant. 25. Rio. 26. Morlo. 27. Noethni.
I lawr
1. Diolch. 2. Gwarchodwyr. 3. Beudy. 4.
Tadau. 5. Stemar. 6. Cloc. 9. Olwyn. 10. Idris.
12. Dinas Dinlle. 13. Tatws. 14. Obama. 18.
Ynyswr. 19. Brifo. 20. Arian. 22. Ifori. 23.
Nebo.
Enillydd: E. W. Pritchard, Ty’n Caeau,
Garndolbenmaen
Anfonwch eich atebion, erbyn diwedd
y mis, at :
Trystan Iorwerth, Graigwen,
Lôn Ddewi, Caernarfon LL55 1BH.
Tocyn Llyfr yn wobr i’r enillydd.

OES RHYWUN YN COFIO’R BOCSWYR?
Dyma gopi o boster yn cyhoeddi gornestau bocsio rhwng Cymru a Lloegr yn y
Pafiliwn, Caernarfon ddydd Sadwrn, Chwefror 14, 1920. Roedd y drysau yn agor am
6.30 a’r gornestau yn cychwyn am saith o’r gloch. Roedd tair prif ornest. Yn gyntaf,
gornest bymtheg rownd o dri munud rhwng Fred Higgins a Kid Lees. Cyfeirir at Fred
Higgins fel ‘one of the foremost Welsh Light-weights from the famous Ted Lewis
School.’ Yna gornest arbennig 10 rownd rhwng Dai Jones a Pte. Johnny Maloney.
Dywedir bod Dai Jones yn dod o Gaernarfon ac mai dyma oedd ei ymddangosiad
cyntaf yn y sgwâr ymladd yn ei dref enedigol. Yn ôl y poster disgrifir Jones fel ‘winner
of over 30 contests’. Ac yn olaf gornest arbennig chwe rownd rhwng Lars Lawson o
Gaernarfon ac Eddie Hiat. Oes rhywun yn gallu dweud mwy wrthym am y bocswyr
hyn, yn arbennig y ddau o Gaernarfon? Oes perthnasau iddynt yn byw yn Dre? Oes
lluniau o’r ddau ar gael. Sgwennwch at PAPUR DRE. (Diolch i Leslie Larsen o
Penisarwaun am anfon copi o’r poster i ni).
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CRIW SYR HUGH
Oes rhywun yn gwybod i ble mae pysgod
Afon Seiont wedi mynd?! Ar ôl yr holl law
’na ddiwedd Medi doedd na ’run eog i’w
gael.
Pam tybed?
Oedd a wnelo’r gwaith trydan neu’r gwaith
carffosiaeth rywbeth â’r peth ?
Mae angen edrych i mewn i hyn neu fe fydd
Afon Seiont wedi ei difetha yn llwyr.
CHOELIWCH CHI BYTH !
Dyma hanes gwir, ond anodd iawn i’w
goelio, a ddigwyddodd yn y flwyddyn 1870
yn yr Alban.
Roedd yna bysgotwr eog ddaeth o flaen ei
well am roi cweir i’w wraig. Ond roedd y
cyhuddiad yn un afresymol ar sawl ystyr.
Roedd o’n adnabyddus am ei gymwynasau
ac am ei garedigrwydd tuag anifeiliaid a
phlant. Plediodd yn euog, fodd bynnag, gan
ddweud ei fod yn bysgotwr eog a’i bod hi’n
draddodiad gan ei deulu i roi cweir i’r wraig
os nad oedd y dwr yn ffafriol a’r pysgota yn
anodd.
Y ddirwy oedd pymtheg swllt a rhybudd i
beidio â rhoi cweir i’w wraig byth wedyn.
Wir yr !
GLAS Y DORLAN

Bu criw o Flwyddyn 8 Ysgol Syr Hugh
Owen yn cymryd rhan mewn pob math o
weithgareddau morwrol ym Mhlas Menai
yn ddiweddar fel rhan o gynllun cyffrous
newydd o'r enw Môr a Mynydd. Cawsant
gyfle i ddysgu hwylio a chaiacio ar y Fenai
ac roedd yna sesiynau hyfforddi yn y pwll
nofio ac ar lawr y dosbarth. Mae'r
profiadau hyn yn gysylltiedig â chynllun
ehangach ble gobeithir y bydd hyd yn oed
pynciau mwy traddodiadol yr ysgol, ar
adegau, yn cael eu dysgu yng nghyd-destun
arfordir Gogledd Cymru ac mae wedi'i
ysgogi gan gynllun Classe de Mer Llydaw

Sian, Lliwen a Lois

HWYL YM MHLAS Y BRENIN
Yn ystod yr haf fe ariannodd y
Bartneriaeth Awyr Agored 3 disgybl o un o
ysgolion Gwynedd i fynychu wythnos o
weithgareddau ym Mhlas y Brenin. Roedd
yn werth £400 yr un. Dewiswyd Sian
Evans, Lliwen Jones, a Lois Hughes o
Ysgol Syr Hugh Owen i gynrychioli’r Sir
ar ôl iddyn nhw gymryd rhan mewn
amrywiaeth o weithgareddau 5x60 drwy’r
flwyddyn. Lois sy’n dweud sut yr aeth hi
yng Nghapel Curig.
Pan gyrhaeddom Blas y Brenin roedd yno
blant o bob cwr o Loegr ond ni oedd yr
unig Gymry Cymraeg. Yn ystod y noson
gyntaf cawsom fraslun o’r cwrs a’r dyddiau

Cyfres Newydd Sbon

Modurdy

Y criw ym Mhlas Menai
o’n blaenau a chael cyfle i gyfarfod yr
hyfforddwyr. Roeddem yn edrych ymlaen
at weddill yr wythnos er eu bod wedi
pwysleisio drosodd a throsodd pa mor
beryglus oedd y cwrs !
Ar y diwrnod cyntaf buom yn kayakio ym
mhwll nofio Plas y Brenin ei hun. Cawsom
hyfforddiant ar sut i droi i wahanol
gyfeiriadau a beth i’w wneud pe byddai’r
kayak yn troi drosodd . Ar ôl dysgu’r
pethau sylfaenol aethom allan ar yr afon i
ymarfer ein sgiliau newydd.
Yn ystod yr wythnos hefyd cawsom brofiad
o kayakio môr ar y Fenai a chwarae yn y
trobyllau o dan y pontydd. Cawsom syrffio
yn Rhosneigr a chanwio dŵr gwyn ar afon
Dyfrdwy ac ar y gamlas yn Llangollen.
Roedd yna ddigon o bethau i’n diddori
gyda’r nos ym Mhlas y Brenin hefyd fel y
cwrs rhaffau ac yn gyffredinol roedd y
diwrnodau’n hir – ambell i weithgaredd yn
mynd yn ei flaen tan ddeg o’r gloch nos.
Roeddem yn cysgu’n dda iawn!
Ar ddiwedd yr wythnos cafodd Sian,
Lliwen a finnau dystysgrif i brofi ein bod
wedi gweithio’n galed. Roedd yn brofiad
gwerth chweil ac fe hoffem fynd eto pe
caem y cyfle.
Sian, Lliwen a Lois

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

Cychwyn Hydref 20fed
Pob nos Fawrth am 20:25

01286 675557
Ffôn symudol: 07768900447
Ffôn:

Cae Llenor, Lôn Parc,
CAERNARFON, LL55 2HH
Ffôn: (01286) 685300 • Ffacs: (01286) 685301

Gwasanaeth Cyfeillgar
o’r Safon Orau Bob Amser
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Chwaraeon

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

Cadw trefn ydy gwaith Derek Roberts.
Wrth ei waith bob dydd, cadw trefn ar bla.
Gyda’r nosau ac ar ddydd Sadyrnau, cadw
trefn ar dîm pêl-droed Caernarfon. Ac er
mor wahanol y ddwy dasg mae’n
mwynhau’r ddwy , yn enwedig y ffwtbol !
Dyn pêl-droed o’i goryn i’w sawdl fu Derek
erioed.
O Felinheli yn wreiddiol, cychwynnodd ei
yrfa o ddifri yn chwarae i dîm dan 16 y
pentref. Arferai amrywio rhwng safle’r
streicar a’r gôl-geidwad. “Taswn i’n bod yn
onast, o’dd well gen i fod yn streicar,”
meddai. Ond rhwng y pyst y treuliodd y
rhan fwyaf o’i yrfa fel chwaraewr i
Caernarfon Borough, Caernarfon Athletic
a thîm cynta Caernarfon. “ O’dd cyfnod
Caernarfon Athletic yn ffantastig, enillon
ni bob dim,” meddai Derek. Ger Bach –
Geraint Williams - yn rheolwr yr Athletic
yn y cyfnod byr hwnnw pan fu tîm cynta’r
Caneris yn chwarae ‘in exile’ !
Bu Derek hefyd yn rheoli ail dîm
Caernarfon pan oedd Adie Jones yng
ngofal y tîm cynta. Pan gafodd Adie y sac fe
aeth Derek efo fo, fel rhan o’r tîm
hyfforddi, i Fae Colwyn. Bu yno yn
nghynghrair Unibond am dair blynedd
cyn ymuno â staff hyfforddi Llangefni yn

Uwchgynghrair Cymru. Cafodd gyfnod byr
yn rheoli Llangefni hefyd.
Ar ôl Llangefni, cafodd flwyddyn gron o
beidio â gwneud dim byd â phêl-droed.

PAPUR DRE

Blwyddyn o ganolbwyntio ar ddifa pla a
rhedeg tafarn y Bryn Gwna yng
Nghaeathro. Ond pan fo pêl-droed yn y
gwaed mae’n anodd cadw draw yn hir. Ac
yn ei ôl i’r Oval y daeth at David Rowe.
Ond diflannodd yntau yn ôl am Lerpwl a
dyma ni – Derek yn reolwr ar y Caneris yn
y Cymru Alliance. Mi fyddai o a George
Denham, y Cadeirydd, wrth eu boddau yn
dychwelyd i Uwchgynghrair Cymru y
flwyddyn nesa ond mae’n rhaid bod yn
amyneddgar. Y nod realistig y tymor hwn
ydy gorffen yn y chwech uchaf gan
adeiladu a chryfhau carfan y Cofis. Yn
anffodus mae na rai o beldroedwyr dawnus
Dre yn chwarae i dimau eraill yn barod –
yn Llangefni a Bethesda er enghraifft.
Gydag amser efallai y gellid denu rhai o’r
rheini yn ôl i’r Oval. Ond yn y cyfamser
mae angen rhyw dri chwaraewr newydd
arall ar yr Oval i gwblhau’r garfan, medd
Derek.
Bychan erbyn hyn ydy’r fintai o Sgowsars
sy’n chwarae i Dre. Mae naw o hogia lleol
yng ngharfan y Caneris ar hyn o bryd, dau
o Glwyd a dim ond llond car o Lerpwl. Ac
felly y dylai fod yn ôl y cefnogwyr – nes
bod y tîm yn dechrau colli wrth gwrs ! Pwy
fyddai’n rhedeg clwb a thîm phêl-droed?
Mae’n siŵr bod rheoli pla yn haws !

Segontium Rovers yn ddigon o sioe!
Mae tîm dan 9B Segontium Rovers yn barod i herio’r byd yn eu cit newydd, diolch i’r
cwmni lleol, C L Jones. Meddai Aaron Evans, Cadeirydd y Clwb Iau: “Mi hoffwn i
ddiolch yn fawr iawn i C L Jones am noddi’r cit i’r hogiau dan 9. Mae eu rhieni nhw
wrth eu bodd ac rydyn ni i gyd yn gwerthfawrogi eu cefnogaeth.”

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

Y tîm efo’r hyfforddwyr a Ron Owens, cynrychiolydd ardal C. L. Jones (2il ar y dde).
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