
PAPUR DRE I BOBOL DRE

Rhifyn 74                                       IONAWR 2010                                       Pris 50c 

PAPUR DREPAPUR DRE
BE SY YN Y PAPUR?

Mae’r rhan fwya ohonon ni wedi cael llond bol ar chwysu uwchben y stôf a golchi’r llestri ar ôl yr ŵyl ond roedd gwên ar
wynebau’r genod yn Noddfa wrth iddyn nhw glirio ar ôl cinio Nadolig gwerth chweil. 

DROS BEN LLESTRI
Dal ar yr un hen FAES!

(stori ar dudalen 9)
Gweithio mewn MAES gwahanol

(stori ar dudalen 6)
Mentro i FAES newydd

(stori ar dudalen 12)

NODDWYD Y RHIFYN HWN GAN GALERI
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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 LØVGREEN
(01286) 674314 
R. ELWYN GRIFFITHS
(01286) 674731 
JANET ROBERTS
(01286) 669066

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

Hysbysebion 
ELERI LØVGREEN
Y Clogwyn, LL55 1HY
Ffôn: 07900061784
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

CODI ARIAN AT
STEDDFOD 2012 

Bydd cyfarfod cyhoeddus ar nos Iau,
Ionawr 28 am 7.00 yn yr Institiwt i

sefydlu Pwyllgor Apêl Lleol i godi arian
at Eisteddfod Genedlaethol Urdd

Gobaith Cymru yn Eryri yn 2012. Bydd
croeso cynnes i bawb. 

ENILLWYR
CLWB CANT

Rhagfyr 2009
C Hope  21
Geraint Løvgreen 75  
G Meredith 34

LLYFR MAWR Y PLANT

Bryn Dinas
5 Ffordd Coedmor
Bethesda
Gwynedd
LL57 3DP
bryn_dinas05@hotmail.com

Annwyl Olygydd,
Rydwyf yn fyfyrwraig ar fy
nhrydedd flwyddyn ym
Mhrifysgol Bangor, ac yn
astudio cwrs ‘Astudiaethau
Plentyndod’. Rwyf wrthi ar hyn
o bryd yn ysgrifennu traethawd
hir am lwyddiant ‘Llyfr Mawr y
Plant’ ac eisiau darganfod pa
mor boblogaidd, mewn
gwirionedd ydyw’r llyfr heddiw.
Os gwyddoch chi am unrhyw
weithgaredd (e.e. sioeau,
caneuon, dramâu a.y.y.b.) neu os
ydych wedi ymwneud mewn

unrhyw ffordd â chynnwys a
chymeriadau’r llyfr, mi fyddwn
wrth fy modd yn clywed
gennych. Ydy’r straeon yn cael
eu defnyddio yn eich ysgolion?
Beth yw barn plant yn eich
teuluoedd ac yn eich ysgolion
am y llyfr? Beth yw eich
atgofion chi, eich rhieni, eich
neiniau a’ch teidiau am y
storïau?

Diolch am eich amser.
Yn gywir,
Elin Mair Jones

www.bwrdd-yr-iaith.org

Cydnabyddir cefnogaeth
Cyhoeddir rhifyn nesaf 

Papur Dre ar 
8 CHWEFROR 

Deunydd i law erbyn 
25 IONAWR 

os gwelwch yn dda.

Y RHIFYN NESAF

DEWCH
ATOM I
BLYGU

PAPUR DRE
Rhifyn: CHWEFROR 

Noson Plygu: NOS LUN, 

CHWEFROR 8 

Yn lle?

YSGOL MAESINCLA 

Faint o’r gloch?

o 5.30 ymlaen 

Llythyrau TELYNORES EIRIAN

Annwyl Olygydd,
Difyr iawn oedd hanes
Telynores Eirian yn rhifyn
Rhagfyr o Papur Dre. Deuthum
i gysylltiad ag Eirian gyntaf dros
chwe deg mlynedd yn ôl pan
oedd hi’n aelod o Glwb
Ffermwyr Ifanc Rowen a
minnau o Glwb Llangybi.
Daeth atgofion lu hefyd am
Eisteddfod Llanrwst 1951,
gyda’r cyfeiriad at lun o Eirian
wrth y delyn gydag Eleanor
Puw, (Pierce bellach) enillydd yr
unawd cerdd dant, a minnau (a
ddaeth yn ail!)
Bûm innau hefyd unwaith am
wythnos gyda Chôr Telyn Eryri
yn cadw cyngherddau “yn y
South,”chwedl Telynores Eryri.
Gwnaeth Eirian gyfraniad mawr
fel telynores i gerdd dant a
chydnabyddwyd hynny gan Y
Gymdeithas Gerdd Dant trwy ei
gwneud (fel finnau) yn aelod
anrhydeddus am oes.
Pleser pob amser oedd canu pan
oedd Eirian wrth y delyn.
Yn Ddiffuant,
D. G. Jones (Selyf)
Garndolbenmaen.

CEFNOGWCH EIN

HYSBYSEBWYR
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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

3

Mae Mrs Elen Williams, Hendre,
Caernarfon wedi anfon cerdd i gyfarch
Mrs Kitty Roberts ar achlysur dathlu ei

phenblwydd yn 100 0ed

Mae gwraig o dref Caernarfon
Yn dathlu canmlwydd oed,

Yn siriol ac yn llawen
Ac ysgafn iawn ei throed.

Mynychu’r capel beunydd
Sy’n bleser ganddi hi,

Mwynhau pob pregeth fywiog
Ac emyn fawr ei bri.

O gyrraedd hirfaith oedran
Bu mwyniant drwy ei hoes,
Boed haul yn gwenu arnoch
Dim sôn am gwmwl croes.

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.

CYFARFOD BLYNYDDOL PAPUR DRE 
Bydd Cyfarfod Blynyddol PAPUR DRE yn cael ei gynnal am 6.30 o’r
gloch nos Fercher, Ionawr 27ain, yn yr Institiwt, Caernarfon. Yn y
cyfarfod bydd cyfle i swyddogion PAPUR DRE adrodd am hynt a helynt
y papur dros y flwyddyn diwethaf a bydd cyfle i bawb fydd yn bresennol
rannu syniadau ar gyfer datblygu’r papur i’r dyfodol. Mae croeso i bawb
sydd yn cefnogi ac yn darllen PAPUR DRE ddod i’r cyfarfod.  

Cystadleuaeth
Ysgrifennu Ysgrif
‘Cofi Gwerth
Chweil’
Yn anffodus, dim ond 2 a
wnaeth gystadlu ac yn ôl y
beirniaid, nid oedd neb yn
deilwng o’r wobr.

DATHLU’R 100

66 YY mmaaeess // CCaassttllee SSqquuaarree CCAAEERRNNAARRFFOONN

0011228866 667733888844
wwwwww..yyppaannttrriiccyymmrraaeegg..ccoo..uukk

Yn eu cinio Dolig gynhaliwyd yn y Black
Boy ym mis Rhagfyr, roedd gan aelodau
Merched y Wawr Caernarfon fwy nag un
rheswm i lawenhau. Roedd un o’u
haelodau ffyddlonaf sef Mrs Kitty Roberts
yn dathlu’i phen-blwydd yn gant oed.
Efallai ichi ddarllen erthygl Margaret W
Roberts amdani yn rhifyn Chwefror 2009 o
Papur Dre. Mae Mrs Kitty Roberts yn
parhau’n berson prysur a chymdeithasol ac
yn y cinio, cafodd syrpreis pan gyflwynwyd
basged o flodau iddi a chanwyd cân

arbennig. Hefyd, darllenwyd barddoniaeth
a oedd wedi’i chyfansoddi’n arbennig iddi
ar gyrraedd carreg filltir mor nodedig. O’i
hadnabod, pwy all anghytuno â’r disgrifiad
hwn ohoni:

Wyt arian byw, wyt ddiwyd – yn ystwyth
Yn wastad llawn bywyd,

Wyt gof diwylliant i gyd
A’th afiaith yn wyrth hefyd.

Yn y llun, mae Mrs Roberts yn torri’r
deisen oedd wedi’i gwneud a’i haddurno’n
gelfydd gan Eiddwen Roberts.

Clwb Rotari'n
dweud diolch
Ar ran y Llywydd Rotarian D Rhys
Prytherch a holl aelodau Clwb Rotari
Caernarfon hoffwn ddiolch i drigolion
y Dref a'r Cyffiniau am eu haelioni i
gasgliad blynyddol Rotari tu allan i
Tesco a Morrisons yn y dref dros
gyfnod y Nadolig.  Fe gasglwyd
£1536.72c a fe ddosberthir yr arian
yma yn ystod y flwyddyn i achosion
teilwng sydd mewn gwir angen o fewn
ein cymuned.  Unwaith eto, diolch o
galon am eich cefnogaeth.
Yn gywir,
Rotarian Dafydd J. Jones

Ar gyfer eich holl
anghenion yswiriant

6 Stryd Bangor, Caernarfon
Ffôn: (01286) 677787
Ffacs: (01286) 677629
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Russell yn ôl yn yr ysgol
Mae Russell Jones (‘Byw yn yr Ardd’)
wedi bod yn ôl yn ei hen ysgol yn
ddiweddar yn rhoi cyngor i ddisgyblion
Sgiliau Bywyd ynglŷn â thrin yr ardd. Y
tro diwethaf i Mrs Hanks weld Russell
oedd dros 10 mlynedd yn ôl, yn yr
ystafell ddosbarth, pan oedd yntau'n
ddisgybl yno. Roedd yn deimlad digon
rhyfedd i Mrs Hanks wrth iddi gael
hyfforddiant gan ei chyn-ddisgybl! Y
bwriad ydi creu gardd bywyd gwyllt yng
nghefn yr ysgol, ynghyd â llecyn
llysiau, dros y flwyddyn addysgol nesaf.
Mae'r garddio wedi datblygu o waith yr
adran Sgiliau Bywyd i gynnwys
disgyblion blwyddyn 10 i gyd, ac hefyd,
bellach, disgyblion blwyddyn 8 a 9 a'r
Uned Anghenion Addysgol Arbennig.
Dros y pedair blynedd diwethaf mae'r
prosiect tyfu blodau wedi bod yn
llwyddiannus iawn ac yn ffordd wych o
feithrin parch a chyfrifoldeb yn ogystal â
sgiliau mwy ymarferol.

ATEBION POS TUD. 14

GWELD Y GWAHANIAETH
1. Tŵr wedi diflannu. 2. Ffenestr
wedi mynd o do Cyngor Arfon. 
3. Car ychwanegol ym maes parcio’r
Celt. 4. Drws y Celt wedi troi’n
ffenest. 5. Ynys Môn wedi diflannu.

Ysgol Syr Hugh

Dim ID
Fel rhan o gynllun ABCH yr ysgol, cafwyd ymweliad gan Gwmni’r Fran Wen â’r ysgol
yn ddiweddar. Cyfle oedd hyn i ddisgyblion blwyddyn 10 i wylio drama “Dim ID “ gan
Bedwyr Rees. Drama gyffrous a heriol yw hon yn ymwneud â beichiogrwydd yn yr
arddegau.
Ar ôl gwylio y ddrama cafwyd sesiwn “Y Gadair Boeth “ gyda’r actorion a chyfle i’r
disgyblion holi a thrafod pwyntiau oedd yn codi o’r ddrama.

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

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

Hywel
Williams
Aelod Seneddol

Etholaeth Caernarfon

CYMORTHFEYDD
Os oes gennych fater yr hoffech ei

drafod gyda’ch AS mewn cymhorthfa,

yna ffoniwch 01286 - 672 076 i wneud

apwyntiad neu ysgrifennwch ato:

Swyddfa Etholaeth, 8 Stryd y Castell,

Caernarfon, LL55 1SE

01286 - 672 076

williamshy@parliament.uk

TAFARN Y CEI
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
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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

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. 

Palas Print a thafarn yr ‘Eagles’, Harri
Parri a’r ‘Black Boy’, Galeri a Sgubor
Goch. Beth sydd gan y rhein yn gyffredin
meddach chi? Wel, mae na sôn am bob un
ohonyn nhw yn llyfr newydd Goronwy
Jones, ‘Alias Myth a Jones’.

Goronwy Jones ydi’r ‘Dyn Dwad’ wrth
gwrs, y Cofi a adawodd Dre a mudo i
Gaerdydd yn ôl yn y Saithdegau. A be nath
o ar ôl cyrraedd? Pechu rhai o bobol

barchus y ddinas wrth adrodd straeon
amdano fo a’i ffrindiau yn crwydro tafarnau
Caerdydd. Mewn colofn yn ‘Y Dinesydd’ y
cafodd y straeon eu cyhoeddi gyntaf, ond
bellach mae hanes Gron a’i fêts ar gael
mewn sawl llyfr doniol a chrafog tu hwnt. 
‘Comic’ mae o wedi galw ‘Alias, Myth a

Jones’, ond be ydio ydi casgliad o sgyrsiau a
gyflwynodd ‘Y Dyn Dwad’ ym Mhabell
Lên Eisteddfod Caerdydd yn 2008. Ac fel ei
lyfrau eraill mae hwn eto yn llawn dop o
gymeriadau cofiadwy, clyfrwch geiriol, a
sylwadau crafog am bawb a phob peth. 
Dyma be ddigwyddodd pan gyrhaeddodd o
y Babell Lên, ac aelodau o’r gynulleidfa yn
disgwyl clywed straeon Harri Parri hefo’u
panad ganol dydd: 
‘Pwy ydw i i bechu yn erbyn grwpis Harri

Parri ia? Tydw i’m yn deilwng o ddaffod
creia’i sgidia fo, ma hi’n amlwg. ‘Harri
Parri’, ei enw’n perarogli sydd! Ma hyd yn
oed ei enw fo’n odli! Taswn i’n galw’n hun
yn Goronwy Onwy ella y byswn i’n ca’l
dipyn bach mwy o barch’.
Mae o hefyd yn dallt hiwmor Caernarfon –

wedi’r cwbwl Cofi ydio! 
‘Scot ydi George Cooks, yn ffrind i o Dre.

Susnag oedd George yn siarad pan ddoth o
i’r ysgol gynta ac o’dd o’n cal dipyn o

draffarth hefo Cymraeg. Dyma fo’n
pwyntio drw ffenast un bora oer o Ionawr a
thrio dangos ei hun i’r athro 
“Ma hi wedi ymffrostio Syr!’, medda
George. 
“Barrug”, medda’r athro. 
“Barrug bywyd, syr “, medda George, “Jest
i fi gal sgid ar y ’nhin bora ma!”. 
Fydd yr hiwmor ddim yn apelio at bawb –

mae Gron yn gneud defnydd llawn o
dafodiaith Caernarfon, ar ei mwyaf lliwgar
– ond i bawb sy’n mwynhau hiwmor
amrwd,  agos at yr asgwrn, hwn ydi’r llyfr i
chi.  

ALIAS, MYTH A JONES
Comic gan y Dyn Dwad
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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

JJoohhnn WWiilllliiaammss
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)

GWAITH YN GALW

Pan fo’r ffôn yn canu fe fydd Alun Jones
o Bengelli Wyn yn pacio’i fag ac yn mynd
i ble bynnag y bydd ei gyflogwr yn ei
anfon. Fe gafodd un o’r galwadau hynny
wythnos cyn Dolig. Fore trannoeth roedd
o ar ei ffordd  i Nigeria. O’r herwydd fe
gollodd yr ŵyl gartref efo’i deulu gan
dreulio dydd Gŵyl San Steffan yn teithio
nôl i Gaernarfon.
Mae Alun yn gweithio i un o gwmnïau
mwya’r byd – os nad Y mwyaf – sef General
Electric, a sefydlwyd ym 1892. Mae 323,000
yn gweithio i GE ac Alun yn un o’r rhai
breintiedig hynny. Peiriannydd ynni sy’n
gweithio gyda tyrbeins a sustemau
cyfrifiadurol  ydy Alun. “Aero energy”,
oedd y term ddefnyddiodd o. Nid aeth y
gohebydd i holi’n llawer dyfnach dim ond
sylweddoli a gwerthfawrogi ei fod yn waith
arbenigol iawn ac sy’n golygu bod Alun,
cyn ddisgybl yn Ysgol Syr Hugh Owen,
wedi teithio’r byd yn y ddwy flynedd y
bu’n gweithio i General Electric.
Yn y cyfnod byr hwnnw bu yn yr Unol
Daleithiau, Twrci, Israel, Norwy, Kuwait,
Sbaen a Nigeria gan weithio’n achlysurol
yn y gwledydd hyn yn ogystal. Mae
pencadlys GE ym Mhrydain yn Lincoln.
Yng Ngholeg Llandrillo y cychwynnodd y
daith mewn gwirionedd – dwy flynedd yno

ar ôl yr ysgol yn astudio peirianneg
electronig ac yna tair blynedd arall yn
astudio yn Wrecsam. Wedyn chwilio am
waith, a chael y bachiad delfrydol gyda
General Electric.
“O fewn dim i ddechra gweithio i GE ges
i’n anfon i Sbaen am fis,” meddai Alun.
“Roedd hynny’n braf iawn.” Ac er ei fod yn
cael aros mewn gwestai moethus gan amlaf,
tydi bywyd ddim yn fêl i gyd  drwy’r amser.
Er ei fod yn gwerthfawrogi’r gwmnïaeth,
tydi cael ei anfon ar rigiau olew oddi ar
arfordir yr Alban ddim yn brofiad y mae
Alun yn ei fwynhau gymaint â hynny.
“Tydwi ddim yn rhy hoff o helicoptars,”
meddai. “ Er bod pawb sy’n gorfod mynd
ar y rigs yn cael hyfforddiant mewn
simulator ac yn esgus crasho i bwll nofio a
ballu, pan dwi yn yr helicopter go iawn,
dwi’n dal ddim yn rhy cîn arni !” Ond mae
Alun wedi gweithio oddi ar arfordir
Aberdeen sawl gwaith.” Chwe wythnos
ydy’r cyfnod hira gei di weithio ar y rigs,”
ychwanega.

‘Dyw gweithio mewn gwlad dramor gynnes
ddim mor braf â hynny bob tro chwaith.
Mynd â rhan allweddol (a’i gosod) i injan
oedd wedi torri mewn ffatri sment fawr
oedd ei dasg ddiweddaraf yn Nigeria. Saith
awr o hedfan i Lagos a phum awr mewn car
wedyn a’r daith honno yn cynnwys tri char
i gyd – y car yr oedd Alun ynddo a dau gar
arall o bopty yn ei warchod. “Roedd gen i 5
bodyguard”, meddai, “ achos ti byth yn
gwybod be ddigwyddith yn Nigeria. Ma
dwyn – rwbath – yn rhemp yno. O’dd o
braidd yn scary tro cynta – fus i yno ym
mis Mawrth llynedd hefyd - ond doedd hi
ddim mor ddrwg tro yma.”
Ofnus neu beidio mae Alun yn mwynhau
ei waith a’r amrywiaeth o lefydd mae’n cael
ymweld â nhw.
A dweud y gwir, does ryfedd yn y byd ei fod
yn hoff o deithio gyda’i dad yn gweithio i
Stena a’i fam yn un o berchnogion cwmni’r
Seren Arian!
Ond lle nesa i Alun? Does ganddo ddim
syniad, nes canith y ffôn na!

Alun gydag un o'i warchodwyr arfog yn Nigeria 
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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

GGwwyynnddaaff WWiilllliiaammss aa’’ii FFaabb
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. 

Wrth i’r newyddion trist am filwyr a phobl
Afghanistan yn cael eu lladd ein cyrraedd
yn ddyddiol, dyma luniau yn dangos sut
oedd Caernarfon yn cofio ei harwyr yn
ystod yr Ail Ryfel Byd. Dyma 2 lun o
fferyllfa Humphrey Jones & Son o Turf
Square, Caernarfon a ddaeth yn siop
fferyllfa John Peris Jones am tua 30
mlynedd wedyn. Yn un o’r lluniau mae
dwsinau o luniau gyda'r arwydd "OUR
BOYS & GIRLS" sef y milwyr oedd yn
ymladd i ffwrdd o gartre. Yn y llun arall
mae Bob Lewis a weithiodd trwy gydol ei
oes yn y ddwy siop a chredir bod y llun
wedi ei dynnu cyn i’r rhyfel ddechrau yn
1939 oherwydd iddo fynd yno o'r ysgol a
chyn iddo yntau hefyd fynd i'r fyddin.

Angylion Maesincla
Dyma i chi brawf bod staff Maesincla’n
angylion! Fe benderfynon nhw wisgo’u
‘halos’ i ddiddanu’r trigolion a’u teuluoedd
dros yr ŵyl. Mi gawson nhw i gyd fôr o
hwyl yn canu a dawnsio.

Dawns Flodau
Steddfod 1959
Ar ôl darllen hanes Eirian Jones yn
PAPUR DRE cofiodd June Jones, Parc
yr Hendre yr achlysur pan oedd genod
Ysgol Higher Grade yn dawnsio’r
ddawns flodau yn Eisteddfod 1959.
“Roeddan ni’n ymarfer efo Miss
Crossley a’r ddiweddar Mary Pierce,
trefnydd ymarfer corff, ac mi gawson ni
blác i gofio’r achlysur.  Cofiaf mor dlws
oedd Telynores Eirian â’i gwallt cyrliog
golau a hi oedd yn canu’r delyn i ni
ddawnsio. Dwi wedi dod i’w nabod yn
dda ers llawer blwyddyn gan ein bod
ein dwy yn aelodau yn Seilo. 
Roeddan ni’n hel blodau gwylltion i’w
rhoi yn ein gwalltiau ac o gwmpas ein
gyddfau cyn y seremonïau. Yn Gables,
Rhosbodrual ro’n i’n byw 'radeg hynny
ac roedd digon o flodau yn y caeau.
Roedd ein mamau yn mynd i festri
Engedi i smwddio dillad yr Orsedd -
dipyn o waith.”

SUT OEDD CAERNARFON YN COFIO EI HARWYR?

Darllenwch Papur Dre
a gwyliwch 

Rownd a Rownd,
Sgorio a

Glanaethwy
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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

Roedd y nifer o longau hwyliau a aeth i
drafferthion ym Mae Caernarfon ar droad y
19 ganrif yn sylweddol a phenderfynodd
Ymddiriedolwyr yr Harbwr yn y dref,  yn
1815, y dylid cael Gorsaf Bad Achub mor
agos i’r Bae a phosib ac mai’r man
delfrydol ar gyfer ei lleoli oedd yn
Llanddwyn. Lleoliad yn ne orllewin Ynys
Môn yng ngheg y Bae ac o fewn cyrraedd y
mannau lle digwyddodd llawer o
longddrylliadau a thrychinebau. Codasant
yno ddau dŷ ar gyfer peilotiaid a hynny
heb fod nepell o furddun Eglwys y Santes
Dwynwen. Yn ddiweddarach, yn 1846,
adeiladwyd goleudy a dau dŷ arall yno.
Yn y cyfamser, yn 1825, roedd bonheddwr
o’r enw Y Llyngesydd Crawley wedi ei
syfrdanu gan y nifer o longddrylliadau a
ddigwyddodd yn y rhan orllewinol o
Gulfor Menai a thalodd am Fad Achub i’w
ddefnyddio yn Llanddwyn a gosodwyd ef
yno yn 1826. Gweithred ddyngarol yn wir,
ond na fu o fawr fudd fel y profwyd wedyn.
Adroddir yn y bywgraffiad “Memories of
Sir Llewelyn Turner” bod ef, pan oedd yn
blentyn, yn cofio gweld y cwch gyda’r
matiau a daenwyd drosto wedi eu tynnu a
thywod yn drwch o’i fewn. Gan nad oedd
yno le addas i lansio’r cwch a dim ond
pedwar o beilotiaid i’w rwyfo, rhaid oedd
iddynt  wthio’r cwch i lawr at y traeth ac o
herwydd hynny ni chafodd erioed ei lansio.
Daliodd y trychinebau hyn i ddigwydd a
phan oedd Llewelyn Turner, cymwynaswr
mawr tref Caernarfon, yn ddeunaw oed yn
y flwyddyn 1841, cafwyd ei fod yn aelod o
griw y bad achub yn Llanddwyn.  Ar
Hydref  18, y flwyddyn honno aeth llong o

Lerpwl, Mountaineer  i drafferthion yn y
Bae. Penderfynodd y Coxswain G. Griffiths
i angori’r bad achub ac i nesau’n araf tuag
at y llong a bwrw rhaff allan. Llwyddodd i
achub 17 o bobl oddi ar y llong gan
gynnwys gwraig a thri o blant y Meistr,
Capten Williams. Yr unig un i golli ei
fywyd oedd bachgen ifanc a foddodd wedi
iddo fynd ynghlwm yn y rhaffau.
Derbyniodd y Coxswain Griffiths Fedal
Arian yr RNLI a chyflwynwyd blaenddelw
(figurehead) y llong i Llewelyn Turner.
Roedd yn gerflun 6 troedfedd o uchdwr
hynod hardd o Highlander a bu’n sefyll
yng nghyntedd ei gartref yn Parkia am tua
chanrif.
Cynyddu wnaeth nifer y llongddrylliadau
yn ystod y chwarter canrif dilynol, gyda
mwyafrif y llongau yn mynd i drafferthion
yn ystod mis Hydref a chafodd criw y bad
achub eu galw allan droeon a chan lwyddo
i achub rhai ugeiniau o fywydau. Ond
hefyd cawsant eu siâr o drafferthion. Nid
bob amser y buont yn llwyddiannus  i
lansio’r cwch mewn pryd. Ar Ragfyr 20
1852, methwyd sawl gwaith â thynnu’r bad
achub o gwmpas y rhan ddeheuol o
Landdwyn er i’r ynyswyr lwyddo i gael tîm
o geffylau o Niwbwrch i lusgo’r  cwch 18
can pwys dros y twyni i’w lansio. Yn y
cyfamser difrodwyd  Brig Roegaidd Athena
ar draeth Malltraeth, ond nid cyn achub
bywydau ei chriw o 14.
Diwrnod i’w gofio yn nhref Caernarfon
oedd hwnnw ym Medi 1866 pan lansiwyd
bad achub newydd oddi ar y llithrfa
gyferbyn â Gwesty’r Anglesey. Hwn oedd
bad achub Llanddwyn (Carnarvon Bay), 32
troedfedd o hyd a chyda 10 rhwyf. Roedd
yn nodweddiadol o fadau y National
Lifeboat Institution a chyda’r gallu i gael
gwared o’r dŵr a gronnai ynddo. Talwyd y
gost o’r bad achub yn ogystal ac un gorsaf
arall gan Gangen Manceinion o’r Sefydliad
a hynny trwy garedigrwydd gwraig a
adwaenid gan lythrennau cyntaf ei henw
yn unig sef H.W. Enwid y bad achub gyda’i
chaniatâd hi yn John Grey Bell ar ôl gŵr a
fu farw  a chyda dau ŵr arall a fu’n
ysgrifenyddion mygedol Cangen
Manceinion, Robert Whilworth a’r

GORSAF BAD ACHUB LLANDDWYN

TOWN CABS
Perchennog:

Brian O’Shaughnessy

TACSI   
TACSI
TACSI

01286 676091
07831 268995

Siwrneiau Lleol

Meysydd Awyr

Dydd a Nos

Car 7 person

Parchedig Hewlet.  Bu’r tri yn cynorthwyo
i godi arian ar gyfer dileu’r gost  o sawl bad
achub ychwanegol ar gyfer yr arfordir.
Yn gynnar y bore hwnnw roedd mwyafrif y
llongau ym mhorthladd Caernarfon wedi
eu haddurno â baneri ac felly hefyd llawer
o dai yn y dref. Ar yr awr a benodwyd i’r
bad achub adael Gorsaf Rheilffordd
Caernarfon, lle y’i cadwyd ers tridiau,
ymgynullodd cannoedd o bobl ar hyd y
ffordd a’r darn tir agored o flaen yr Orsaf.
Roedd y bad achub eisoes wedi ei addurno
â baneri a’r criw arno yn gwisgo gwregysau
achub. Gyda i’r trefniadau gael eu cwblhau,
cychwynnodd ar y daith, ond nid cyn i Mr.
John Jackson, ysgrifennydd mygedol y
gangen leol o’r National Lifeboat
Institution ofyn am i’r dorf roi
cymeradwyaeth i’r bad achub a gludwyd ar
gerbyd ar hyd y daith.
Yna, cychwynnodd yr orymdaith fel a
ganlyn:-  Uchel Siryf Sir Gaernarfon J.D.
Whitehead yn ei gerbyd; gwylwyr y
glannau yng ngwisg y Naval Reserve ac yn
cludo arfau; Y Maer, Mr. Llewelyn Turner;
Y Parch. J.C. Vincent, Ficer Llanbeblig;
Capten Fitzmaurice; Mr. Thomas Turner a
Dr. Wynne Jones Biwmares; aelodau o’r
Cyngor; perchnogion llongau ac eraill gyda
diddordeb yn Sefydliad  y Bad Achub,
ynghyd â morwyr o’r porthladd a dynnai y
cerbyd a gludai y John Grey Bell. 
Roedd llu mawr o bobl wedi ymgynnull ar

bob cornel i groesawu’r  bad. Er mor araf y
symudai’r orymdaith, cyrhaeddodd y man
lansio o’r diwedd a darllenodd Y Ficer ran
o’r Ysgrythur ac offrymodd weddi am
lwyddiant Y Sefydliad yng Nghaernarfon.
Hefyd am hapusrwydd y foneddiges a
gyfrannodd £1000 ar gyfer y pwrpas
dyngarol hwn.
Roedd pinacl gweithgareddau’r dydd i
ddod ac ar ôl anerchiad fer gan y Maer
galwodd ar Mrs. Morgan i ddod ymlaen.
Cymerodd hithau afael mewn potel ac wedi
dymuno pob llwyddiant i’r John Grey Bell
trawodd hi yn erbyn starn y cwch yn y
modd arferol. Ar hyn llithrodd y bad achub
yn urddasol i’r dŵr ac roedd y criw yn
barod gyda’u rhwyfau ar gyfer y lansiad ac
aethant  beth pellter o’r traeth fel y cawsai
y gwylwyr oll ei weld yn ei ysblander.

T MEIRION HUGHES

Lansio’r bad achub
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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

Tafarn gartrefol a chlyd
Cwrw da, gwasanaeth cyfeillgar

Ffôn: (01286) 672871

Jason Parry
16 Stryd Bangor
Caernarfon

Ffôn:
(01286) 672366
Symudol:

07900594279

BLWYDDYN SYR HUGH (y gãr ar y Maes, nid yr Ysgol!)

Dwi wedi gweld rhyfeddoda dros y
flwyddyn ddiwethaf ac wedi clywed am
fwy fyth.  
Ma’ agoriad swyddogol Y Maes ’ma wedi
hen fynd a finna bellach wedi dechra dod i
arfer efo’n llecyn newydd o flaen y Castell –
yr un sy’n gwerthu bwyd a diod, efo to arno
fo. Mae na ogla’ da yn dod o’na ’fyd. Y chef
yn un gwerth chweil yn ôl pob sôn a’r
landledi glên hefyd wedi cymryd yr her o
wneud ei marc yn y Morgan Lloyd gan drio
cadw’r petha ifanc ’ma (a hen rocars) yn
hapus ar benwythnosa efo gigs yn y selar. A
rhaid i mi gyfadda dwi wedi cael copsan
neu ddwy yn tapio nhroed i’r Ods a Tecwyn
Ifan. Dwi’n un hawdd iawn i mhlesio, chi.
Ond yn un sy’ di gwylltio’n gacwn efo’r holl
barcio  dan fy nhrwyn i. Nid maes parcio
mwya Dre ydy o i fod. Mae na rai wedi
baglu neu lithro ar y wyneb llechi hefyd
mae’n debyg ond mi ddadleua i – o be dwi
di weld - mai o achos olew ceir a bysus y
digwyddodd  hynny. Wir i chi, erbyn hyn
mae bysus fisitors yn mynnu parcio am
hydoedd rhyngddof  i a Lloyd George sy’n
creu bedlam ar ddiwrnod marchnad.
Wedi deud hynny dwi’n licio’r  ‘water
feature’ o flaen y Banc a Bob Parry. Er,
rhyngddoch chi a fi, cawod handi iawn
oedd hi’n ystod yr haf. Teuluoedd yn picio
mewn i ‘Poundstretchers’, yn prynu  sebon
a shampŵ a chael golchfa gymunedol a lot o
hwyl.  Sit down bach ar y meinciau wedyn
efo  llond bocs o KFC.  Diwrnod lot
rhatach na mynd i Dinas Dinlle!

Do wir, dwi wedi gweld y petha rhyfedda
ar y Maes 'ma dros y deuddeg mis diwethaf.

Sinema fawr las, hofrennydd coch –
ambiwlans meddan nhw – ac  injan stêm,
heb sôn am babell Cyngor Gwynedd.
Gwahodd cyhoedd i gynnig a mynegi barn
ar ffyrdd i adfywio’r dre’ oedd pwrpas
honno meddan nhw. Finna’n meddwl mai
job y bobol gododd y babell oedd hynny?
Da waeth, fe ddaeth y babell yn ei hôl
drachefn – i’r un rhai gael deud yr un peth
eto mae’n siŵr.  O be wela i does dim isho
pabell na holiadur na dim byd i sylweddoli
bod isho gneud rwbath i Stryd Llyn. Brics
yn rhydd, Woolworth yn dal yn wag – trist
iawn a diwedd cyfnod i genedlaethau o
ddysgu dwyn yn y pics a mics.

Clywed y petha yma ydw i cofiwch. Rhai
da am hel clecs ydy hogia a genod tacsis.
Hafan Iechyd yn Doc Fictoria yn lle hwylus
meddan nhw (ac yn dda i fusnas!)

Ond mae’n rhaid i mi gyfadda bod yr enw
yn creu peth penbleth i mi. Lloches o’n i’n
feddwl oedd ystyr ‘hafan’ (i gychod fel
arfer), nid stafell llawn pobol afiach yn tagu
a chwyno. Ac yn ôl pob sôn tydi’r Doc ei
hun ddim wedi bod yn fawr o hafan i ddim
byd dros y flwyddyn ddiwethaf. Lot o ffraeo
a dadla am yr holl safle heb sôn am y
‘Bollardgate’! 
Ond dim hanner cymaint o ddadla â fuodd
am y carchar. Ma nghlustia i’n brifo ar ôl
blwyddyn o gecru. Carchar i bobol leol,
jobsus i bobol leol, hwb i’r economi leol.
Tybed? Chawn ni byth wybod ond mae
nhw’n deud i mi bod y petha carchar 'ma yn
rhedeg eu sioe eu hunain efo’u pobol eu
hunain. Ac fel deudodd rhywun mi fasa
‘multi storey car park’ ar y Maes o mlaen i
yn hwb i’r economi leol hefyd ond fydda
neb yn ei iawn bwyll yn gwneud hynny. Ac
eto.....?!! 

Adeilad newydd ddaeth i Dre ydy hwnnw
ar safle hen Ysgol Segontium. Mae’n torri
calon hen addysgwr fel fi wrth reswm. Yn
ôl hogia tacsis mae enw’r adeilad newydd
yn cychwyn ar roundabout Ffordd
Llanberis ac yn gorffen wrth ymyl siop Min
y Nant.  Canolfan Cyfiawnder Troseddol
Caernarfon. I chi a fi, Llysoedd Barn ydyn
nhw.
Llwydyn ar y chwith yn deud bod yr hen
Li-Ho (Floating Restaurant, Caffi Cwch)
isho côt arall o baent cyn y Gwanwyn.
Gobeithio y gwelwn hi yn hwylio’r siwrna
fer ar hyd y Seiont at wal yr Anglesey eto.
Oes gan cyngor tre’ rywfaint o bres i sbario
tybed?  Mi warion nhw’n hael ar oleuadau
Dolig ond y fi yn siomedig iawn na ches i
run bulban na thinsel ganddyn nhw!
Braf oedd gallu dathlu pen blwydd y Clwb
Ieuenctid, Penrallt yn 30 oed llynedd.  Mi
dwi’n gweld y plant ’ma’n tyfu bob dydd.
Gobeithio eu bod nhw’n gwerthfawrogi  yr
hen dre 'ma. Rhaid cyfaddef mi ges i
ddeigryn bach yn ddiweddar pan aeth
baton Gemau’r Gymanwlad drwy’r Maes i’r
Castell a’i roi yn nwylo’r gŵr annwyl
hwnnw Ieuan Owen, un sy’n dal i roi
Caernarfon ar y map.

Be am 2010? Be faswn i’n licio’i weld?
Llai o ffraeo am betha gwirion a Huw
Chemist yn mynd adra cyn naw y nos
weithia !  
Blwyddyn newydd dda i chi gyd.

SYR HUGH

Yr Alexandra
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FIN GORFFENNAF AWST MEDI HYDREF TACHWEDD RHAGFYR

Llun drwy garedigrwydd Gerallt Llewelyn
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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   

Nid llawer o bobl sy'n cael y cyfle i weithio
gyda'u teulu ond felly mae hi yn siop
Dodrefn Perkins gan fod y tad, y mab ac un
o'r merched yn gweithio o dan yr un to!
Noel y tad ydi rheolwr y siop, mae Karen y
ferch hynaf yn gweithio yn y swyddfa a Neil y
mab yn gyfarwyddwr, gan wneud popeth o
werthu dodrefn i drefnu'r hysbysebion. Yn
wahanol i'w brawd a'i chwaer, penderfynu
mynd i'r byd addysg wnaeth Clare y ferch
arall a hi ydi Pennaeth Meithrin Ysgol
Caergeiliog, Ynys Môn.
Agorodd Noel y busnes yn 2000 ar ôl bod yn

prynu dodrefn i gwmni Finneys am dros
ddeng mlynedd. “Roedd hi'n teimlo fel mod
i'n dod nôl adra gan mod i'n arfer gweithio yn
Nelson a fi oedd y rheolwr am gyfnod,”
meddai. “Roedd 'na dipyn o bobl wedi bod yn
deud nad oedd 'na siop ddodrefn yng
Nghaernarfon ac felly mi gymrais y lwc ac
agor. Tri oeddwn i'n ei gyflogi ar y dechrau
ond erbyn heddiw dwi'n cyflogi naw.”

Daeth Karen yma ar ôl bod yn gweithio i
Halifax ym Manceinion a Bangor. “Mi
ofynnodd Dad a fyswn i'n licio dod ato fo i
weithio ac mi oeddwn i'n falch o'r cyfle i
helpu busnes y teulu,” meddai. Gweithio yn y
swyddfa mae Karen gan sortio'r biliau ac ati.
“Da ni'n cyd-dynnu'n iawn ac ma gweithio

aros ers hynny.”
Ac mae'r tad a'r mab yn dod ymlaen yn dda,

meddai Noel. ”Weithiau da ni'n anghytuno
chydig ond da ni'n trio peidio mynd â fo adra
efo ni. Da ni'n sortio petha yn y siop ac felly
ma'n gweithio reit dda. Y peth mwya ydi mod
i'n dibynnu mwy ar y plant, busnes Neil fydd
o ar ôl i fi ymddeol.”

Ac mae Neil, meddai, yn dda iawn efo'r
cwsmeriaid. “Maen nhw'n ei licio fo,”
meddai. “Hefyd mae o'n edrych ar bethau'n
wahanol, ac ma hynny'n bwysig wrth i
ffasiwn dodrefn newid. Mae o'n gallu gwerthu
i bobol yr un oed â fo.”

A nid dim ond y plant sy'n ymwneud â'r
busnes, mae mab yng nghyfraith Neil, sef gwr
Clare, yn saer coed ac felly'n gwneud gwaith
ffitio wardrobs a gosod lloriau. “Dwi'n gallu
ffonio Mark ar unrhyw adeg os oes na
broblem,” meddai Noel. ”Yn aml pan da ni'n
mynd â dodrefn i rywle ma'n rhaid tynnu
ffenestri am nad ydi'r dodrefn yn gallu mynd
mewn i'r ty, yn enwedig heddiw am fod gwydr
dwbwl ar ddrysau. Dwi'n cofio un tro, nos
Sadwrn cyn Dolig oedd hi, ac roedden ni
wedi mynd â dodrefn i dy yn Lôn Ddewi.
Doedd y 'suite' ddim  yn gallu mynd i fewn a
dywedodd y cwsmer na fydden ni fyth yn
gallu ffeindio saer nos Sadwrn cyn Dolig.
Ond dyma ni'n ffonio Mark a mi ddaeth o
yno'n syth!”

Mantais arall o weithio gyda'i blant ydi y
bydd Noel rhyw ddydd yn gallu
trosglwyddo'r awenau gan wybod y bydd y
busnes yn parhau yn nwylo'r teulu. Ac mae
Neil yn llawn syniadau ar gyfer y dyfodol.
“Mi fyswn i'n licio datblygu'r cwmni ac agor
siop arall a datblygu'r wefan. Dwi'n edrych ar
ddatblygu'r wefan ar hyn o bryd gan mai i'r
cyfeiriad yma y bydd pethau'n mynd,”
meddai.

CATRIN JONES

efo'n gilydd wedi dod â ni'n nes fel teulu. Ond
da ni'n gwylltio Mam bob hyn â hyn yn siarad
am waith wrth y bwrdd bwyd amser cinio
dydd Sul!”

Ac ers iddi ddechrau gweithio yn siop ei
thad, mae Karen wedi dangos ei bod yn
ymroddedig iawn i'r busnes. Cymaint felly
hyd nes iddi fynnu dod i'r gwaith pan oedd
hi'n agos iawn i eni ei phlentyn, Ela. “Mi
oeddwn i fod i fynd i'r ysbyty i gael fy
'inducio', ond roeddwn i'n gwrthod mynd nes
oeddwn i wedi dod i'r gwaith gynta i sortio
petha gan ei bod yn ddiwedd y flwyddyn
ariannol. Roeddwn i isho gorffen bob dim
cyn mynd i'r ysbyty. Roeddwn i'n gadael y
siop am hanner awr wedi deuddeg ac roedd
Ela wedi ei geni erbyn y bore wedyn!”

Tra bod Karen wedi cael profiad yn y byd
gwaith cyn dod i weithio yma, dod yma'n syth
o'r ysgol wnaeth Neil. Aeth i'r chweched
dosbarth am gyfnod, ond tra roedd ei rieni ar
wyliau penderfynodd adael am ei fod wedi
cael digon ar y byd addysg. “Dwi'n mwynhau
gweithio efo Dad ac mae'n braf cael gweithio
yng Nghaernarfon,” meddai Neil. “Mi
oeddwn i wedi meddwl mynd i'r heddlu ond
pan wnes i adael yr ysgol roedd Dad isho
rhywun i helpu, doeddwn i ddim yn meddwl
y byswn i wedi licio'r gwaith ond dwi wedi

Y TAD Y MAB A’R FERCH

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

Karen, Noel a Neil Perkins
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O Sul i Sul
SALEM

Ionawr 17 10 a.m. Gwasanaeth Undebol yn
Seilo 4 p.m. Y Gweinidog y Parch.
J.Ronald Williams
Ionawr 24 10 a.m. Parch. Geraint Hughes,
Bethesda 4 p.m. Gweinidog.
Ionawr 31 10 a.m. a 4 p.m. Y Gweinidog
Chwefror 7 10 a.m a 4 p.m Y Gweinidog

SEILO

Ionawr 17  Parch Gwenda Richards
Ionawr 24  Parch Bryn Williams
Ionawr 31  Parch Dafydd Ll. Hughes
Chwefror 7  Parch Gwenda Rochards

EBENESER

Gwasanaeth am 10 y.b.
Ionawr
17 Y Parch Trefor Jones, Caernarfon
24 Y Gweinidog - Cymun Sanctaidd
31 Mererid Williams, Caernarfon
Chwefror
7 Mr Richard Lloyd Jones, Bethel

SANTES FAIR 
A LLANBEBLIG 

Ionawr 17: Ail Sul wedi’r Ystwyll 
10.00: Y Cymun Bendigaid (Santes Fair) 
6.00: Hwyrol Weddi (Llanbeblig) 
Ionawr 24: Trydydd Sul wedi’r Ystwyll 
10.00: Y Foreol Weddi (Llanbeblig) 
6.00: Hwyrol Weddi (Santes Fair) 
Ionawr 31: Pedwerydd Sul wedi’r Ystwyll 
10.30: Cymun Plwyfol Dwyieithog (Santes
Fair) 
6.00: Hwyrol Weddi (Llanbeblig) 
Chwefror 7: Secsagesima 
10.00: Y Cymun Bendigaid (Llanbeblig) 
6.00: Hwyrol Weddi (Santes Fair) 

CASGLIAD ARDDERCHOG ETO

Yn sgil cynnal Ffair Hydref Sefydliad y
Galon yn yr Institiwt (wedi ei threfnu
gan Bwyllgor Arfon) fe wnaed elw o dros
£800. 
Yn absenoldeb anorfod y Llywydd
diolchodd Jenkin Griffith i bawb a
gefnogodd y noson ac i aelodau’r Pwyllgor

am eu gwaith diflino drwy’r flwyddyn.
Hefyd ar y noson fe gyhoeddodd Richard
Parry y trysorydd bod siec am £8,560, sef
cyfanswm casgliad cylch Arfon am eleni
wedi ei anfon i’r Pencadlys yng
Nghaerdydd. Mae hyn i gyd yn gymorth i
hybu ymchwil i glefyd y galon.    

Alun Ffred
Jones

Aelod Cynulliad Arfon

CYMORTHFEYDD
Os oes gennych fater yr hoffech ei

drafod gyda’ch AC mewn cymhorthfa,
yna cysylltwch ag o yn ei swyddfa yng

Nghaernarfon neu ym Mangor:
Swyddfa Etholaeth, 8 Stryd y Castell,

Caernarfon, LL55 1SE
01286 - 672 076

Swyddfa Etholaeth,  70 Stryd Fawr,
Bangor, LL57 1NR
01248 - 372 948

alunffred.jones@cymru.gov.uk

Byd Awyr Agored
Dillad ac esgidiau cerdded

Offer campio

01286 677500
Penllyn, Caernarfon.

hefyd yn Stryd Fawr Llanberis
01286 870777

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

MWY AM Y BLACK BOY 
Os cofiwch chi, yn rhifyn Hydref Papur
Dre, roedd stori am y 'Black Boy' a be oedd
tarddiad yr enw. Wel, mae Meirion
Hughes, yr hanesydd lleol wedi ymateb
gan ddweud:
"Roedd pwt yn rhifyn Hydref o Papur Dre

yn cynnig gwahanol esboniadau ond dyma
wir hanes y dafarn. I ddechrau ni fu erioed
ddyn du y tu ôl i far y Blac ac yn ail,
pysgotwyr eogiaid yn ystod hanner cyntaf
yr ugeinfed ganrif a arferai fynychu’r
dafarn a ddechreuodd y ‘stori gynffon joli’
(ymadrodd cofïaidd go iawn) mai ar ôl bwi
mawr du ar y Fenai, y galwyd y tŷ’n
BLACK BUOY". Felly gofynnodd Papur
Dre i Meirion Hughes, "Be ydi'r hanes go
iawn?" A dyma'r ateb:
“Rhyw ddwy flynedd yn ôl, ac ar gyfer
rhaglen deledu Saesneg, gwnes waith
ymchwil ar y dafarn a dyma'r ffeithiau:
Yn 1820 mae'r enw'n ymddangos gyntaf ar y
dafarn a hynny yn yr 'Ale House
Recognisances'. Bryd hynny, roedd dwy
dafarn ar y safle - y 'Black Boy' yn rhif 7 a'r
'Four Shillings and Six Pence' yn rhif 9.
Ar fap o 1800 ac yng nghyfrifiad 1794, mae'r

stryd yn cael ei
galw'n Black Boy
Street ac yn 1717,
gwerthwyd tŷ gan
Mr Thomas
Wynn, sgweiar
Glynllifon a'r
cyfeiriad yw 'Street
y Black Boy'
Roedd Mr Ivor
Wynne Jones, y
newyddiadurwr a'r
awdur yn dweud ei
fod wedi gweld dogfennau a oedd yn
awgrymu bod cefnogwyr y frenhiniaeth yn
cyfarfod yma adeg Cromwell ac yn codi eu
gwydrau i'r 'Black Boy', sef yr etifedd i'r
goron a ddaeth wedyn yn Siarl II. Doedd
neb yn meiddio'i enwi o enwi rhag ofn i
ysbïwyr Cromwell eu clywed. Byddai mam
Charles yn ei alw'n 'Black Boy' am ei fod yn
dywyll ei bryd. 
Mae tafarnau mewn trefi eraill â'r un enw ac
felly, mae'r esboniad yma'n gwneud
synnwyr.” 

Diolch yn fawr i Meirion Hughes am ein
goleuo.

Gwenno Millar
(Ysgrifennydd)
Richard Parry
(Trysorydd) Mari
Edwards (cyn
Ysgrifennydd)
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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

FFFFIILLBBII
… yn gwylio

a gwrando!

DRE NI TA DRE
SAXE-COBURG-
GOTHA?
Mae Dre yn “Dref Frenhinol” oherwydd y
cysylltiad â Thywysog Cymru. Be mae hyn
yn feddwl i chi a fi? Llai na dim, ’sna da
chi’n aelod o Gyngor Dre mae’n siŵr: mae
bod yn gynghorydd “Tref Frenhinol” yn
fwy o anrhydedd na bod yn gynghorydd
dinas hanesyddol fel Bangor. Not!! Ella fod
bod yn aelod o Gyngor Dre yn anrhydedd,
ond dydy’r term “brenhinol” yn meddwl
dim. Mae’r term yma am Dre yn hollol
dafft. Y dref fwyaf Cymraeg yng Nghymru
ydi’r unig un a’r “anrhydedd” yma, ond ydi
hyn yn dod ag unrhyw fantais i Dre? Na
ydi’r unig ateb call. Ydi’r teulu brenhinol
yn dod yma’n gyson a chadw Dre yn
staggings fisitors? Na. Ydi Cofis, heblaw
am ambell i Faer neu Gynghorwr yn cael
gwadd i Balas Buckingham am barti yn yr
ardd? Na. I fod yn onast, yr unig reswm
rhoddodd y frenhines y teitl i Dre oedd fel
rhyw abwyd chwe mlynedd cyn yr
infestitchwr. So wat!! Erbyn rŵan mae’r
peth yn chwerthinllyd, a faint o Gofis,
heblaw am y cyngor dre, sydd yn cofio am
yr “anrhydedd” yma? Ydi hi’n amser i’n
cyngor roi galwad i Balas Buckingham a
dweud “Diolch ond dim diolch ddim
mwy” a gwllwng y teitl stiwpid ’ma. 

Mae’r ffaith fod mab hynaf y brenin neu’r
frenhines yn cael bod yn Dywysog Cymru,
heb ofyn i bobl Cymru, hefyd yn codi
gwrychyn nifer fawr o bobl. Mae o’n amlwg
sgin run o’r Waleses bwt o ddiddordeb yno’
ni. Fel teulu, mae’r Saxe Coburg Gothas
[enw go iawn y Windsors] yn dangos llawer
mwy o deimlad am yr Alban. Mae ’na lot o
achlysuron pan mae’r Tywysog Siarl yn
gwisgo kilt, ond ychydig iawn ohono yn
dangos diddordeb yn niwylliant Cymru!!
Felly mae’r teitl “Tywysog Cymru” yn
sham a dylai ein Cynulliad feddwl am
geisio cael gwared efo’r holl lol. 

Tref Frenhinol ne’ ddim mae ’na betha
digri i glywed yn Dre. Yn ddiweddar
rhywun yn ffieiddio fod person yn licio cig
efo gwaed ynddo. “Ych! Mae hynna’n
debyg i roi ffwd poisoning i chi, semolina
gewch chi.” Sôn am chwerthin. Wedyn
cwestiwn am ddarts: “Da chi’n chwarae
heno?” ateb “Na, da ni di cael blame”.
Meddyliwch amdano! Mae gwerth
gwrando ar bob sgwrs, ond cofio hefyd
faint o gamgymeriadau da ni i gyd yn
gwneud!!

14

GWELD Y GWAHANIAETH
Mae 5 gwahaniaeth rhwng y ddau lun isod. Allwch chi eu gweld nhw?

ATEBION ar waelod tudalen 4

POS Y FLWYDDYN NEWYDD
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AM FUNUD

Ddiwedd yr hen flwyddyn bu farw
ffrind o gymydog imi a hynny wedi
brwydr hir. Hwyrach ichi weld
cyfeiriad at ei angladd yn y Daily Post.
Yn fan honno roedd ei enw tu ôl
ymlaen, fel sy’n arferol gyda nodiadau
coffäol o’r fath - Lloyd-Williams,
Robert John. Yn ffodus, roedd ei enw
torfol yno hefyd, mewn cromfachau -
Bob Frigidaire. Gyda llaw, cwmni’n
arbenigo ar werthu rhewgelloedd a
phethau tebyg oedd Frigidaire
unwaith. 
Os bu rep delfrydol erioed ‘Bob
Williams’ oedd hwnnw. Roedd o’n un
o’r ychydig rai a fedrai werthu tywod i
Arab heb gynnig ei roi mewn sachau
na chynnig disgownt! Ym mhopeth
arall, roedd o’r caredicaf yn bod: yn
siriol a phryderus, brwd ac eto’n
ddihyder, yn wên i gyd ond yn gwaedu
oddi mewn. O sôn am werthu, mae
yna lun ohono wrth fwrdd gwledd yn
y Savoy, o bobman, yn derbyn
cymeradwyaeth y cwmni am werthu
mwy mewn blwyddyn na’r un
cynrychiolydd arall. Ac mi
gyflawnodd y gamp honno fwy nag
unwaith.
Wrth gyfeirio ato’n foel fel ‘Bob
Williams’ dim ond rhai a fyddai’n ei
adnabod - hyd yn oed yma yng
Nghaernarfon. Ond o ychwanegu
enw’r ffyrm fe ddisgynnai’r geiniog yn
chwap - boed hynny ym Mhen Llŷn,
ym mhendraw eitha’ Môn neu ym
mherfeddion Meirionnydd: ‘Wel, siŵr
iawn, Bob Williams. Ond fo ddaru
werthu ffridj inni!’ Ac os oedd y ffridj
honno’n dal i rewi fe ddeuai gwên o
anwyldeb i wyneb y cwsmer hwnnw.
O gyfeirio at Frigidaire, fyddai Bob
Williams byth yn blino sôn am y
ffyrm nac ar ganmol ei chynnyrch.
Mor amharod swil mae amryw
ohonom ni i ddangos ein lliwiau -
boed hynny’n wleidyddol neu’n
grefyddol. 
Os y clywaist ar dy rawd,
Cofia ddweud
Am y Crist sydd iti’n frawd,
Cofia ddweud . . .
HARRI PARRI

Addasiad o Dweud eich Dweud, Radio
Cymru, Rhagfyr 2009

BARA CAWS YN THEATR SEILO
Bydd cynhyrchiad nesaf Theatr Bara Caws
yn cael ei lwyfannu  yn Theatr Seilo ar nos
Fawrth a nos Fercher y 9fed a’r 10fed o
Chwefror. Drama newydd sbon gan Valmai
Jones – ‘Croesi’r Rubicon’ ydi teitl y
cynhyrchiad nesaf gyda Bryn Fôn yn
cyfarwyddo. Yr actorion yw Valmai Jones a
Christine Pritchard, y ddwy yn wynebau
cyfarwydd iawn ar S4C a llwyfannau Cymru. 
Yn y ddrama ceir Esme sydd yn wraig
weddw dlawd yn chwilio am ddechrau
newydd ac wedi derbyn swydd fel gofalwr
bwthyn unig yn y wlad tra bod ei
berchennog i ffwrdd. Mae’r  tŷ, fel ei
berchennog yn llawn cyfrinachau ac ofnau
Esme’n cynyddu wrth i ymwelydd diarth
gyrraedd i ddwysau’r hunllef. Ai dechrau
newydd oedd croesi’r Rubicon neu dechrau’r
diwedd.....? 
Mae  tocynnau ar gael trwy gysylltu â
Swyddfa Docynnau Galeri ar 01286 685222    

Dathlu Priodas Aur
Llongyfarchiadau i Ifan a Beryl Lloyd
Williams ar ddathlu eu priodas aur y mis
yma. Mi briodwyd y ddau yng Nghapel
Seilo gan yr Archdderwydd, y Parch
William Morris. O Gaernarfon mae
Beryl yn dod yn wreiddiol ac Ifan o
Feddgelert ond maen nhw’n byw yn Hen
Golwyn erbyn hyn.

DAWNS I BAWB YN CYFLWYNO

Salsa
gyda Bill a Gaynor Jones
Os fethoch chi dosbarth dechreuwyr tymor
diwethaf peidiwch a poeni mae na siawns i
gofrestru eto ar 15 Ionawr 2010. Mae
dosbarthiadau nos Wener Dawns i Bawb yn
ôl gyda Bill a Gaynor Jones.
Croeso i bawb ymuno rydym angen
dechreuwyr newydd i ddysgu symud i
gerddoriaeth ffynci Ciwba a De America.
Mae Salsa heb os nac oni bai yn ffordd dda o
ymarfer eich corff, ymlacio, datblygu eich
cydamseriad a chael y teimlad o “Pa mor
dda ydi bywyd”. Mae’n ffordd dda o ymlacio

ar ôl gwaith ac ar y llaw arall yn ffordd o gael
llawer iawn o hwyl. Mae pawb sydd yn dod
i’r dosbarth yn gyfeillgar felly mae’n ffordd
dda o ddod i adnabod pobl newydd a
gwneud ffrindiau.

• Salsa Dechreuwyr yn FEED MY
LAMBS Lôn Ysgol Rad, Caernarfon LL55
2AW 7pm-8pm • Salsa Canolraddol yn
FEED MY LAMBS Lôn Ysgol Rad,
Caernarfon LL55 2AW 8pm-9pm • Rueda
Lefel 2 MEDI CAFÉ BAR 11 Stryd y Plas
Caernarfon LL55 1RR
7pm-8pm • Rueda Lefel 3/4 MEDI CAFÉ
BAR 11 Stryd y Plas Caernarfon LL55 1RR
8pm-9pm
Am fwy o fanylion cysylltwch gyda Dawns i
Bawb: post@dawnsibawb.org

DERBYN PAPUR DRE
DRWY’R DRWS!

Pam ddim cael Papur Dre i gyrraedd drwy’r
drws bob mis?

Tanysgrifiad - £6.00 y flwyddyn. 
Papur Dre drwy'r post yn y DU - £12. 

Papur Dre drwy'r post 
dramor - £24. 
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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

Rhagfyr 3 - Rhiannon H-Jones yn
brasgamu
Roedd y cesus yn torri ar dawelwch y bora
wrth eu rowlio i lawr Ffordd Bethel.
Clywsom sŵn troli arall yn dod o gyfeiriad
Twtil. Nêst Thomas, sy’n gweithio yn
Amgueddfa Lloyd George yn
Llanystumdwy oedd yno ac roeddan ni’n
teithio gyda’r gymdeithas i Lundain.
Cyrhaeddodd bws Seren Arian mewn dim.
“Coach ydi hon!” meddai Elfyn Thomas
gyda gwên, ac yn wir roedd hi’n arbennig o
foethus a chyfforddus a dim ond pythefnos
oed. Roedd y gwesty dros y ffordd i erddi
Kensington lle buom yn cerdded cyn newid
i fynd i swpera i Odette’s, bwyty Bryn
Williams. Brasgamodd Rhiannon
Humphreys-Jones, un o ferched y Dre, a
phedwar arall ohonom i ben Bryn y Briallu
cyn bwyta i weld cofeb i Iolo Morganwg.
Gwledd fythgofiadwy wedyn a blas mwy ar
ein gwefusau.

Rhagfyr 4 - Hywel Williams yn San Steffan
Emrys Williams oedd trefnydd ein taith yn
dilyn ôl troed Lloyd George ynghyd ag
Elizabeth a Phillip George, aelodau o’r
teulu. Roedd ganddynt wybodaeth ddifyr,
bersonol wrth i ni ymweld â’i gartrefi yn
Wandsworth a Cheyney Walk. Yna ymlaen i
Parliament Square i ryfeddu at y cerflun a
thynnu lluniau di-rif. Cledwyn Jones,
Ffordd Victoria oedd ein dreifar heddiw ac
roedd ei feibion, Peter a Michael wedi bod
yn naddu’r plinth o lechfaen chwarel y
Penrhyn - da iawn hogia Dre. Ar ôl seibiant
yn y gwesty yn ôl â ni i Balas Westminster i
gyfarfod Rhian Medi, trefnydd swyddfeydd
y tri A.S. Plaid Cymru. Roedd yn wybodus
am bob twll a chornel o Dŷ’r Arglwyddi a’r
Thŷ’r Cyffredin. Gwelsom greiriau
cysylltiedig â Lloyd George a chael golwg ar
yr Ystafell Gymreig. Daeth Arglwydd
Tenby, ŵyr Lloyd George i’n cyfarfod yno.
Pryd o fwyd yn San Steffan heno gyda’n
haelod seneddol Hywel Williams, oedd heb

fynd adra i Deras Segontiwm ar lan y
Seiont, ond aeth â ni i’r Teras enwog ar lan y
Tafwys. Yn ei sgwrs dywedodd na fydd yr
enw Caernarfon (ddefnyddiwyd mewn
gwahanol ffurf ers i ni gael A.S.) yn cael ei
arddel yn dilyn yr etholiad nesaf - trist iawn.

Rhagfyr 5- Ann Llwyd ar goll!
Diwrnod yn Surrey heddiw yn gweld Churt
lle’r oedd Bron y De, cartref Lloyd George.
Gan fod y tir yn wyllt, prynodd foch i
dyrchu’r ddaear yn naturiol, cyn plannu
aceri o goed ffrwythau. Cododd Siop y
Fferm, sy’n fynglo heddiw, i werthu’r
cynnyrch. Roedd ganddo wenynfa a
gwerthid y mêl yn Harrods a Fortnum and
Mason efo’r label “From the estate of David
Lloyd George M.P.” Wrth gyrraedd y
pentref bychan roedd ei lun gyda’i glogyn
yn chwifio ar yr arwydd i’n croesawu yno.
Cinio Dolig wedyn yn nhafarn “Pride of the
Valley” a’r ddraig goch a chennin Pedr wedi
eu cerfio o gwmpas y lle. Mi fuo fi’n chwilio
am Ann Llwyd, Lôn Ysgubor Wen i dynnu
ei llun ond methais â’i gweld; wedi meddwl,
roedd ganddi dipyn o fagiau ychwanegol yn
dod adra!

Rhagfyr 6 - Elain Llwyd yn canu
Roeddan ni yng Nghapel Castle Street
hanner awr o flaen y gynulleidfa yn cael
hanes cyfraniad  Lloyd George i’r capel
Bedyddwyr fel yr arferai fod. Fedrwn i ddim
peidio ag edrych tua’r organ a chofio am y
ddiweddar, dalentog Carys Hughes,  fu’n
organyddes yno am flynyddoedd. Mae ei
mam Mrs Bessie Gwilym Hughes, yn byw
yng Nghaernarfon. Roedd y gwasanaeth
Nadoligaidd yng ngofal aelodau Aelwyd
Llundain ac erys yn hir yn y cof. Un o’r
unawdwyr oedd Elain Llwyd o’r Dre yn
canu mor wych ag erioed a’i rhieni Ceren ac
Ian Lloyd yn y gynulleidfa gan fod
seremoni graddio Elain drannoeth.
Darllenwyd gwaith Geraint Løvgreen,
Nadolig 1965 ac roedd Ceri Wyn Griffiths
o’r Felinheli hefyd yn cymryd rhan. Paned o
de a mins pei i bawb yn y festri wedyn. Yna,
ymlaen i Gapel Clapham Junction i weld y
ffenest liw roddwyd er cof am Mair Eluned,
merch Margaret a David Lloyd George fu
farw yn 17 oed. Mwy o fwyd  a chroeso yno
i’n cynnal ar y daith adra i Dre.

MAGI WYN ROBERTS

YN LLUNDAIN

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

Criw Dre oedd yng Nghapel Castle Street Llundain: Ceren ac Ian Lloyd, Gareth a Christine
Griffiths, Hywel a Margaret Roberts, Nest Thomas, Rhiannon Humphreys-Jones, Elfyn Thomas,
Elain Llwyd a Ceri Wyn Griffiths.
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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

Diolch i Mrs Eurfron Jones, Lôn Ysgubor
Wen, am lun o brifathro a staff yr ysgol
dynnwyd tua 1943. Enwodd Bleddyn
Williams y rhan fwyaf. Oes rhywun yn
gwybod pwy yw’r lleill? Cysylltwch â
PAPUR DRE efo unrhyw wybodaeth neu
hanes yr athrawon.
RHES GEFN: 
?   Hugh Williams, S.A.Claridge, E.H. Farrar,
Major Kerr, B.J.Price, ?, W.R.Jones,
R.T.Cemlyn Williams, 
RHES GANOL
Morfudd Williams, Miss? Jones, Dilys
Williams, Laura Humphreys (Jones wedyn),
J.Howel Williams, ?, ?, ?, Jonett Barnett (Prys-
Davies wedyn),
RHES FLAEN
Eluned Ellis Williams,(Jones wedyn), Hugh
Griffith, Mrs Evans, Mr.E.P. Williams,
prifathro, Edith Morris, Ida Esling, Mary Tine. 

ATHRAWON YSGOL RAMADEG CAERNARFON, 1943

Bydd hi’n sicr o fod yn flwyddyn newydd
dda i nifer o glybiau a chymdeithasau
yng Nghymru eleni, wrth i wasanaeth ar-
lein Golwg 360 gynnig cyfle gwych
iddynt ddatblygu gwefan yn rhad ac AM
DDIM! Mae’r cyfle unigryw yn dod wrth
i’r gwasanaeth newyddion ar y we lansio
elfennau newydd ar y safle. Un o’r rheiny
yw ‘Lle Pawb’ sy’n rhoi cyfle i glybiau,
cymdeithasau ac unigolion greu gwefan
fach iddyn nhw eu hunain heb unrhyw
gost! Lansiwyd Golwg 360 ym mis Mai y
llynedd, ac ers hynny mae’r gwasanaeth
newyddion wedi tyfu’n raddol ac erbyn
hyn yn cyhoeddi mwy na 30 o storïau bob
dydd ar gyfartaledd – gan gynnwys
straeon hollol newydd a gwahanol. 

“Rydym yn hapus iawn gyda’r
gwasanaeth newyddion” meddai Golwg,
“mae’n cynnig amrywiaeth o storïau o
wahanol feysydd. Nawr rydym am roi
cyfle mwy uniongyrchol i grwpiau,
cymdeithasau ac unigolion gyhoeddi eu
newyddion diweddaraf nhw.

Felly, os ydych yn awyddus i gael gwefan
am ddim i’ch grŵp neu gymdeithas, Lle
Pawb ar wefan www.golwg360.com yw’r
lle i chi. Am ragor o wybodaeth,
cysylltwch â thîm Golwg 360 trwy ffonio
01570 423 529, e-bostio: 

cymorth@golwg360.com 
neu daro draw i’r wefan wrth gwrs.

CYFLE I DDATBLYGU GWEFAN YN RHAD AC AM DDIM!  
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CLIWIAU HAWS
Ar Draws
1. Dydd cynta’r flwyddyn. (5)
4. Ifor -- ----, bardd a darlledwr teledu. (2,4)
9, 20. Cyfarchiad 1 ar draws. (7,5,2)
10. Oferwr, iob. (5)
11. “Gwen a Mair ac ----”. (4)
12. Troelli. (7)
13. Tamaid bach. (3)
14. Bwrdd y cymun. (4) 
16. Y Saboth. (1,3)
18. Achosi marwolaeth. (3)
20. gw. 9.
21. Ceg afon. (4)
24. ----- Glynn, enillydd y Fedal Ryddiaith

yn Eisteddfod Casnewydd 2004. (5)
25. Cyfandir dros Fôr yr Iwerydd. (7)
26. Diwrnodau. (6)
27. Gorchudd allanol y corff. (5)
I Lawr
1. Ymadrodd sy’n amharchu Duw. (6)
2. ----- Morgan, un o gyflwynwyr Ralio ar

S4C. (5)
3. Cerfio pren neu garreg. (4)
5. Waliau mewnol. (8)
6. Haenau. (7)
7. Dafydd ------, un o Feirdd yr Uchelwyr

(15G). (6)
8. Mynydd yn y Moelwynion. (5)
13. Barddoni - am y Goron? (8)
15. Hapusrwydd. (7)
17. Tro trwstan. (6)
18. Disglair, gloyw. (5)
19. Mynd ar y blaen. (6)
22. Anafu, rhoi dolur. (5)
23. Cloffni. (4)
CLIWIAU CRYPTIG
Ar Draws
1.Dinas yr angylion mewn cân ar yr adeg

hyn (5)
4. Y rhan isaf yn cael deg tro mewn cawell

(6)
9. Aderyn costus a merch yn colli ei phen (7)
10. Ar ôl pwysau ceir gwynt gogleddol (5)
11. Heb gychwyn dosbarthu arian gwlad (4)
12. Nansi heb un dor i agor stordy (7)
13. Gwefr un cynrychiolydd (3)
14. math o ffrog sy’n hyll aesthetegol (4)
16. Mur yn cael un mewn cyfres deledu (4)
18. Ceir gradd ar ddisgyrchiant mewn cwd

(3)
20. Nei di fynd mewn car o Ffrainc yn ôl (7)
21. Mwy nag un 23 lawr yn dod adra

rhywfodd (4)
24. Un o’r Gweilch yn rhegi (5)
25. Cystadleuaeth i roi tywysoges yn y gro ar

chwâl. (7)
26. Boddhau wrth ail-lunio rhan i un (5)
27. Bu un yn Iwerddon yn enw anghydfod (5)

I Lawr
1. Mae car Dai’n lle da i eistedd (6)
2. Samuel yn colli mil i ferch (5)
3. Wilson heb os mewn cwmwl (4)
5. Dal gŵr swnllyd a chei ffrwyth pwdr (4,4)
6. Mae ’ol gofal blêr mewn ardal o Gymru (7)
7. Merch yn cael tro pedol wrth sicrhau’r

gwirionedd (6)
8. Rhoi tro wrth sôn am un math o dŷ (2,3)
13. Nia yn cymysgu rhwng Salem a gwlad (8)
15. Cael Megan fach i ddrysu hen wyddor (7)
17. mae Dan yn hedfan heb gerbyd ac yn

ffwndro perthynas oedrannus (3-3)
18. Un byd bach yn troi ar fwytäwr mawr (5)
19. Tŷ crwn yn mwydro llanc (6)
22. Newid a newid yn anhysbys (2-3)
23. Aderyn yn sobr a newynog (4)

Atebion Cliwiau Haws Rhagfyr
Ar draws
7. Ara deg. 8. Annwyl. 10. Ochenaid. 11.
Panda. 12. Iran. 13. Praidd. 17. Plant. 18.
Barn. 22. Teras. 23. Telynor. 24. Brigau. 25.
Anoddaf.
I lawr
1. Nadolig. 2. Paderau. 3. Lleuad. 4. Yn y
Pridd. 5. Owens. 6. Elias. 9. Aderyn y to. 14.

CROESAIR Plasdai. 15. Carneddi. 16. Yn brefu. 19. Stabl.
20. Eraill. 21. Glynu

Enillydd: Awen Roberts, 
Craig y Don Rhosgadfan.

Atebion Cliwiau Cryptig Rhagfyr
Ar draws
7. Morgan. 8. Curiad. 10. Roberts. 11. Achosi.
12. Chwys. 13. Brawd. 17. Crafu. 18. Bale. 22.
Moron. 23. Iechyd da. 24. Afalau. 25. Dyn tân.
I lawr
1. Ymdrochi. 2. Crybwyll. 3. Mawrth. 4.
Llumanwr. 5. Digon. 6. Idris. 9. Ysgrifbin. 14.
Bryniau. 15. Cardota. 16. Geraint. 19. Amcan.
20. Organ. 21. Achwyn.

Enillydd: Mr C. Jones, 
4 Gerddi Benar, Bontnewydd.

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

DAL Y TWRCI
1. Gilly Bennett 23 pt.
2. Liz Wood 22pt
3. Eirian Owen 22pt 

Enillwyd y gacen Nadolig (oedd wedi’i
choginio a’i haddurno gan Eiddwen
Roberts) gan  Rhona Morris gyda
deunaw pwynt. 

GENOD Y GOLFF

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

Cae Llenor, Lôn Parc,
CAERNARFON, LL55 2HH

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

Cofiwch wylio rhaglenni

yn ystod 2010

Yn ddiweddar cynhaliwyd cyfarfod
blynyddol Cymdeithas Pysgota Seiont,
Gwyrfai a Llyfni. Siomedig oedd y nifer
ddaeth ynghyd ond cafwyd cyfarfod
llwyddiannus. Braf cael nodi fod y prisiau
a’r taliadau amrywiol yn aros yr un fath â’r
llynedd. Dim newid chwaith i’r £50 am gael
cwch ar y 4 llyn. Bargen!
Mae lle i ddiolch i’r pwyllgor a swyddogion
y Gymdeithas am eu gwaith a’u hamser dros
y flwyddyn ac mi fuaswn i yn bersonol
hefyd yn hoffi diolch i’r sawl gafodd am y
weledigaeth o agor  y Caban yn Crawia! Mae
hwn yn lle hyfryd, cynnes a chartrefol am
baned a sgwrs.
Yn ôl arfer y cyfarfod blynyddol
gwobrwywyd y rhai fachodd yr eog a’r sewin
trymaf yn nhymor 2009.
Aeth y tlysau i :
Clifford Thomas, Felinheli ( eog)
Hefin Hughes, Caernarfon (am sewin 16
pwys 10 owns)
Wrth ddymuno blwyddyn newydd dda i chi
gyd, ga’ i apelio ar i fwy ohonoch chi ddod
i’r cyfarfod cyffredinol nesa fis Rhagfyr
nesa!
Dim ond deufis i fynd cyn dechrau’r tymor
newydd felly wela i chi ar lan yr afon. 
Hwyl ar y bachu – pan ddaw’r cyfle!
GLAS Y DORLAN

Ddechrau Rhagfyr fe lawnsiwyd llyfr gan
Dr Eurwyn Lloyd Evans i ddathlu can
mlynedd o hanes Clwb Golff Caernarfon. Y
bwriad gwreiddiol oedd ysgrifennu llyfr i
gofnodi hanes a datblygiad y Clwb Golff
dros y can mlynedd diwethaf ar gyfer
aelodau'r Clwb, ond efallai y bydd y
cynnwys yn apelio i eraill hefyd yn
enwedig i rai sydd â diddordeb yn hanes
cymdeithasol ardal Caernarfon. Dros y
cyfnod mae'r Clwb wedi newid ei enw (a’i

Na, doedd na ddim arwerthiant yn yr
Ysgol fel yr awgryma’r pennawd. Yn
hytrach fe ddaeth dau o hyfforddwyr Clwb
Rygbi'r Sale Sharks i Ysgol Syr Hugh
Owen yn ddiweddar i roi sesiynau
hyfforddi i fechgyn Blynyddoedd 8, 9, 10,
11 a'r tîm hŷn.  Roedd yn brofiad a hanner
i'r bechgyn a chafodd pawb ddiwrnod i'w
gofio.  Roedd yr hyfforddwyr yn eu tro yn
hapus iawn gyda sgiliau ac ymroddiad y
bechgyn.  Efallai bod 'na Dwayne Peel neu
Eifion Lewis-Roberts y dyfodol yn llechu
yn un o dimau Syr Hugh.

sillafiad) bedair gwaith. Dechreuodd yn
1909 fel Clwb Golff Carnarvon, yn 1926
newidiwyd ei enw  i Glwb Golff
Caernarvon, ac yna yn 1975 daeth yn Glwb
Golff Caernarfon. Mabwysiadwyd yr enw
presennol Clwb Golff Tref Frenhinol
Caernarfon, yn 2000.
Mae'n llyfr hynod o ddifyr a fydd o
ddiddordeb i bawb. Mae'n ddwyieithog ac
fe ellir archebu copi am ddeg punt yn y
Clwb Golff.

HANES Y CLWB GOLFF YN GANT

Eurwyn Lloyd Evans (chwith) - awdur y llyfr, a chapten y clwb, Bruce Edwards.

SALE YN SYR HUGH
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IOLO EVANS - SCARLETS LLANELLI
Ar y 6ed o Ionawr, ar gae Clwb Rygbi
Talbot Athletic, roedd tîm dan 18
Scarlets Llanelli yn wynebu Gleision
Caerdydd yn rownd derfynol
Cystadleuaeth Rhanbarthol dan-18
Undeb Rygbi Cymru. Ar y cae roedd
cynrychiolydd o Gaernarfon, sef Iolo
Evans, Parcia. 
Ymunodd Iolo ag Academi’r Scarlets yn

ystod  Haf 2009, ar ôl blynyddoedd o
chwarae i Glwb Rygbi Caernarfon , Ysgol
Syr Hugh Owen a thîm Rhanbarthol
Gogledd Cymru. Cyn symud i Lanelli,
arferai Iolo chwarae fel canolwr, ond
erbyn hyn mae’n chwarae fel asgellwr.
Mae’n ymarfer bron pob diwrnod gyda’r
academi, sef casgliad o 22 o chwaraewyr
ifanc, mwyaf addawol y clwb. Mae Iolo
hefyd yn chwarae i Goleg Sir Gâr, tim a
ddaeth yn fuddugol yn ddiweddar mewn
cystadleuaeth rhwng rhai o golegau
Cymru, Lloegr a’r Alban.

Ar y ffordd i’r Rownd Derfynol,
enillodd y Sgarlets 6 gêm a cholli 1, gyda
Iolo yn sgorio cais yn erbyn y Gweilch. 
Mae Iolo wedi addasu yn gyflym i fywyd

yn Llanelli. Mae’n rhannu tŷ yno gyda 3
o chwaraewyr eraill y garfan dan 18. Yn
ogystal â hyn mae rhai o chwaraewyr
eraill y tîm yn wynebau cyfarwydd iddo.
Chwaraewyr fel George North a Rhodri
Jones sydd hefyd yn dod o’r Gogledd.
Chwaraeodd Iolo hefyd i garfan dan-16

Cymru gyda rhai o chwaraewyr carfan y
Scarlets. Bu’r tîm yn fuddugol yng
nghystadleuaeth y 4 gwlad y llynedd,
wrth iddynt drechu Ffrainc, Lloegr a’r
Eidal. Ond mae Pencampwriaeth y tîm
dan 18 i’w chwarae yn ystod y flwyddyn
newydd a gobaith Iolo yw sefydlu ei hun
yn y garfan honno.  Mae Iolo hefyd yn
gobeithio cael ymuno a thîm  cyntaf
Clwb Rygbi Llanelli yng Nghyngrair y
Principality ar ôl i dymor y tim dan-18
orffen.

Blwyddyn newydd brysur i Iolo felly.
Pob lwc iddo , a gobeithio y cawn ei weld
yng nghrysau cochion y Sgarlets a
Chymru am sawl tymor arall. 

Segontium Rovers yn ddigon o sioe!
Mae tîm pêl-droed dan 7 oed(A) Segontium Rovers yn edrych yn ddigon o sioe yn eu
cit newydd. Noddwyd y dillad newydd a’r tîm gan Ddodrefn Perkins ac mae rhieni’r
chwaraewyr yn ddiolchgar iawn i’r cwmni am eu haelioni. 

Y tîm gyda’u hyfforddwr Paul Griffiths (chwith),y rheolwr Barry Bearman (ar y dde) a Neil
Perkins. 

NODDWYR Y
PAPUR

Mae Papur Dre’n ddiolchgar iawn i brif
noddwyr y papur: Cwmni Da,

Cyngor Tref Caernarfon, Cymen, 
Galeri, Rondo. Os oes unrhyw un
arall yn dymuno dod yn un o’n prif

noddwyr, cysylltwch ag Eleri ar 
01286 674314
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