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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

ENILLWYR
CLWB CANT

Mawrth 2010
1af Ann Japheth 42
2il   Ifan L Jones 34
3ydd Dan Pyrs 50

www.bwrdd-yr-iaith.org

Cydnabyddir cefnogaeth

Cyhoeddir rhifyn nesaf 
Papur Dre ar 

NOS LUN - MAI 10

Deunydd i law erbyn 
NOS LUN - EBRILL 26

os gwelwch yn dda.

Y RHIFYN NESAF

DEWCH ATOM I BLYGU
PAPUR DRE

Rhifyn: MAI 
Noson Plygu: NOS LUN, MAI 10

Yn lle? YSGOL MAESINCLA 
Faint o’r gloch? o 5.30 ymlaen 

Llythyrau
COFIO MYND YN

BLENTYN I LEEDS HOUSE 

Annwyl Olygydd, 
Pleser mawr oedd darllen hanes

Meurig a Marie Evans yn rhifyn
dwytha PAPUR DRE. 
Yr wyf yn cofio mynd yn
blentyn i Leeds House, yn fuan
ar ôl y rhyfel, efo hen bot jam
glân, ac yn hon cefais sgŵp o
hufen ia - y cyntaf erioed i mi.
Uwchben siop Mr Roberts yr
oedd ei chwaer yn cadw siop
ddillad o safon i ferched; yma
cafwyd ffrogiau, hetiau, dillad
isaf a 'costumes', yn enwedig ar
gyfer priodasau neu achlysuron
pwysig, ac hefyd, Dydd Sul. Yn y
cyfnod hwnnw prynwyd dillad i
barhau am hir, ar ôl
blynyddoedd o 'cwpons', cadwyd
dillad yn ofalus ac 'roedd medr
gyda'r nodwydd i drwsio ac
addasu yn angenrheidiol.
Ar ymddeoliad Miss Mary
Roberts cymerodd fy mam y
busnes drosodd ac yn raddol
daeth newid, fel yr oedd
defnyddiau hawdd eu trin yn

cyrraedd a ffasiwn yn datblygu
mewn dull newydd heb fod mor
ffurfiol. A chaewyd llawer
o'r  siopau dillad yn y dref.
Diolch yn fawr am yr hanesion
diddorol am hen deuluoedd
adnabyddus y dref. 

Norah Davies.

ATGOFION AM Y DRE

Y Fron
Yr Wyddgrug

Annwyl Olygydd,
Daeth llawer o atgofion yn ôl i

mi am Gaernarfon wrth ddarllen
hanes Marie a Meurig Evans yn
PAPUR DRE.  Ar ôl capel bore
Sul byddai fy ffrindiau a minnau
yn cyfarfod ar y Maes ac yn
mynd i lawr Cei am dro. Ymysg
y criw roedd Emlyn Aethwy
Jones, Meurig Hughes, Gareth
Edwards, Gordon Jones, Huw
Howell a Gwilym Davies.
Byddem yn gorffen y daith yn
siop Leeds House, Stryd y Plas
ac yn cael croeso gan Mr a Mrs
Evan Roberts ac yfed Oxo neu
Vimto poeth yn y cefn yn y gaeaf
a hufen iâ yn yr haf! Fy nhad

oedd Mr AA Jones cyn reolwr y
Co-op arferai weithio yn Siop
Cei ar ôl iddo ymddeol. Gwelais
Marie a Meurig Evans ar drip
Seren Arian ychydig
flynyddoedd  yn ôl. Fy nghofion
cynnes atoch ac at hen ffrindiau
yn y dref a’r cylch ac i aelodau
Capel Caersalem lle roedd Marie
yn aelod hefyd. Gyda phob
dymuniad da i PAPUR DRE.
Yn gywir iawn,
Huw Jones, (Huw Coch) 

PARC Y DRE
AR EI ORAU 
Dyma gopi o gerdyn post a
anfonwyd i PAPUR DRE gan
Mrs. N. Hughes o Bontnewydd
sydd yn dangos Parc y Dre,
Caernarfon ar ei orau.  Ai llun o’r
Parc tua 100 mlynedd  yn ôl ydio
tybed? Mae’n ddiddorol bod Mrs
Hughes wedi anfon y llun i ni ar
yr adeg yma gyda phrosiect
cymunedol newydd o’r enw Parc
y Dre, Caernarfon wedi ei
sefydlu yn ddiweddar i geisio
adfer cyflwr y parc. Bydd yn
ddiddordol gweld a welwn y parc
ar ei orau unwaith eto ac am y
can mlynedd nesaf! 
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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

Y Pantri Cymraeg
DELICATESSEN

CYNNYRCH O GYMRU
Cawsiau, Gwinoedd, Cwrw, Siocled,

Melysion, Rhoddion a Hamperi.
Dewis anhygoel o salad a

brechdanau. Arlwyir ar gyfer
ciniawau busnes ac achlysuron

arbennig.
6 Y maes / Castle Square CAERNARFON

01286 673884
www.ypantricymraeg.co.uk

Teimladau cymysg oedd gan Dr Dewi
Davies ar ei ddiwrnod olaf ddiwedd mis
Mawrth ac yntau yn ymddeol ar ôl 27 o
flynyddoedd fel meddyg teulu yng
Nghaernarfon. Yn wreiddiol o Lyn Ceiriog,
ger  Llangollen daeth Dr Davies i
Gaernarfon fel meddyg teulu ym mis
Ionawr 1983. ‘Colli’r staff a’r cleifion fyddai
fwyaf yn fwy na unrhyw beth arall’, meddai
Dr Davies. Yn ystod ei yrfa mae wedi gweld
newidiadau cyffrous a newydd o fewn y byd
meddygaeth ac eraill ddim cystal fel y
targedau bondigrybwyll yn y maes iechyd.
Ac yntau wedi dod i ddiwedd ei yrfa mae’n
edrych ymlaen yn awr am gael mwy o gyfle
i chwarae gollf, garddio a thrafeilio.
Gyda Dr Davies yn ymddeol mae meddyg
newydd wedi ymuno â’r practis sef Dr Eilir
Jones sydd wedi cychwyn yn ei waith ers
dechrau Ebrill. 

Dr Dewi Davies yn torri’r gacen ar ei ddiwrnod
olaf yn y gwaith  

COLLI’R STAFF
A’R CLEIFION

CHWILIO AM UNIGOLION
DYNAMIG A BRWDFRYDIG

Mae Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr yn chwilio am unigolion dynamig a brwdfrydig i
ymuno â’u Bwrdd Ymddiriedolwyr. Elusen gofrestredig yw Gwasanaeth Cynnal
Gofalwyr sydd yn darparu cefnogaeth ymarferol ac emosiynol i ofalwyr di-dâl sy’n 18
oed+ yng Ngwynedd, Conwy ac Ynys Môn. 

Maent yn edrych am bobl ag amser ac egni i’w rhoi ac sydd â phrofiad mewn unrhyw
un o’r meysydd canlynol: iechyd a gofal cymdeithasol, mudiadau cymunedol neu
elusennol, materion gofalwyr, datblygu busnes, rheoli ariannol, y gyfraith, codi arian,
marchnata, y cyfryngau neu ymgyrchu. Mae’r Ymddiriedolwyr yn cwrdd ym Mangor
pedair gwaith y flwyddyn. Mae hon yn rôl ddi-dâl ond bydd costau teithio’n cael eu
had-dalu. Gofynnir i unigolion sydd â diddordeb i gysylltu â Gwasanaeth Cynnal
Gofalwyr erbyn 30 Ebrill 2010 i gael pecyn gwybodaeth. Cysylltwch heddiw drwy
ffonio: 01248 370797 neu: E-bost help@carersoutreach.org.uk 

Mae gwallt Dei Pritchard wedi newid ei liw
yn ddiweddar. Mae Dei sydd yn Arweinydd
yn y Clwb Ieuenctid Penrallt yn un o dîm
Cwmni Travis Perkins sydd wedi lliwio eu

gwalltiau yn binc er mwyn codi arian tuag at
Gancr y Fron. Yn y llun mae aelodau’r Clwb
yn rhoi rhodd o £50 at yr achos yn dilyn
cynnal disgo yn ddiweddar. 

DEI A’I WALLT YN BINC

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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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

YSGOL MAESINCLA

Cafodd dau o'r disgyblion lwyddiant yng nghystadlaethau Celf yr Urdd. Dyma Dillon Jones (3ydd) a Shauna Davies (2il am ffotograffiaeth). 

Tim athletau Ysgol Maesincla a enillodd gystadleuaeth athletau
‘Sportshall’ yn y Ganolfan Hamdden. Bydd y tîm yn cystadlu yn y
rownd nesaf yn fuan. 

Mae blwyddyn 3 Mrs Gwynedd wedi bod yn brysur yn gwneud (ac yn
bwyta!) brechdanau iach.
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Adda ac Efa
ARBENIGWYR GARDDIO

Os am weld eich gardd ar ei gora’
Codwch y ffôn, galwchADDA 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. 

Darllenwch Papur Dre
a gwyliwch 

Rownd a Rownd
a

Sgorio

YSGOL SYR
HUGH

ADRODDIAD DA
Cynllun ar gyfer disgyblion 11 i 14 oed
ledled Prydain ydi BBC School Report
a’r bwriad ydi i blant wneud eu
newyddion eu hunain a’i ddarlledu ar
wefan yr ysgol.
Y nod ydi ennyn diddordeb plant mewn
newyddiaduraeth a’r byd o’u cwmpas.

Fe fu 10 o ddisgyblion o flwyddyn 7 ac
8 o Ysgol Syr Hugh Owen eleni dan
arweiniad Mrs Non Gwyn Jones a Mrs
Rhian Tomos, athrawon Cymraeg yn yr
ysgol, yn paratoi bwletin radio ar gyfer
Mawrth 11eg. Cafwyd cyfle i holi nifer
fawr o bobl, gan gynnwys y
newyddiadurwr adnabyddus Huw
Edwards, y cyn-athro ymarfer corff
Meilir Owen, Y Cynghorydd Roy Owen,
PC Neil Williams a’r nofelydd Angharad
Price.

AR ANTUR I ANFIELD
Cafodd cefnogwyr Tîm Pêl-droed Lerpwl fodd i fyw ar daith a drefnwyd yn ddiweddar
gan yr Adran Addysg Gorfforol. (Llun ar y dudalen flaen).

CAFFI GWYRDD
Roedd y Diwrnod Sgiliau i Flwyddyn 7
yn llwyddiant ysgubol unwaith eto, gan
barhau i ddatblygu’r thema o agor caffi
gwyrdd na fyddai’n niweidio’r
amgylchedd.  Diolch yn fawr iawn i Mr
Dylan Huw Jones, Miss Lindsay
Marchant, Miss Elin a Roberts a Dr
Delyth Tomos am eu gwaith caled.

CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR
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Pob Dim i Ddodrefnu’r T ŷ
Canol y Dref, Caernarfon LL55 1NN

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

DODREFN
A LLORIAU

CARPEDI

John Williams
Yn ôl at eich gwasanaeth! 

Ffôn: (01286) 674432
Symudol: 07721 750958

Sefydlwyd 1972

Cyflenwi a Gosod Carpedi
TEILS CARPED, FEINYL, MATIAU

LLORIAU PREN

MEDI
Bar Coffi

Stryd y Plas (01286) 674383
Bwyd drwy’r dydd

Agored yn hwyr dros y penwythnos
Coctels 2 am bris 1 (8.00 – 10.00)

LANSIO
FFOTOGRAFFI

Cynahlwyd noson yn ddiweddar yn
Llety’r Bugail; cartref rhieni yng
nghyfraith Richard Outram, sef Ron a
Rhian Williams, ac roedd yn dda gweld
criw da wedi dod i gefnogi a bod yn rhan
o ddechrau’r fenter newydd. Mae
Richard wedi bod yn tynnu lluniau o
dirwedd hardd Eryri ers peth amser
bellach ond yn dilyn anogaeth teulu a
ffrindiau mae wedi penderfynu ceisio
ymestyn diddordeb i fod yn rhywbeth
mwy.  Mae dwy agwedd i waith Richard
sef lluniau o dirwedd anhygoel Cymru
ac ochr arall mwy unigryw o dynnu

Ysbrydoliaeth dwy ffrind yw ‘bOtwm’ gan
fod Nain Siwan Haf wedi rhoi bocs o
fotymau o bob math iddi pan yn blentyn, a
hithau, fel Bethan Elin, creu-wraig y
gwaith, wrth ei bodd yn ferch fach, yn
ffidlan efo’r amrywiaeth o fotymau!

Rhyw flwyddyn yn ôl, cafodd y ddwy
ffrind sesiwn trafod syniadau a setlo ar yr
enw ‘bOtwm’ gan fod pob darn o waith yn
mynd i gynnwys botwm o ryw fath. Roedd
hefyd yn bwysig fod pob dim, o fewn
rheswm, yn cael ei ailgylchu a’i atgyfodi’n
rhywbeth newydd sbon!  Ychydig fisoedd

yn ôl clywodd ffrind arall, Lowri Jones, am
y cynllun cyffrous, a chynnig ymuno yn y
fenter; hwn oedd yr hwb roedd y ddwy ei
angen i fynd ati go iawn i greu.

Syniad sylfaenol y prosiect ydi defnyddio
botymau, mwclis, rhubanau, hen emwaith
a fyddai fel arall yn cael eu lluchio, ac
unrhyw beth i ddeud y gwir, i greu
gemwaith ‘newydd’, hollol unigryw. Nid
oes yr un dau ddarn o waith yr un fath.
Mae popeth o fewn rheswm yn cael ei
ailgylchu – o hen glasbiau cadwyni i
fotymau hen gardigan.

“Mae ffrindiau wedi bod yn dda iawn,
chwarae teg, yn rhoi eu hen fanion i fi eu
hailgylchu,” meddai Bethan. “Mae lot o’r
darnau’n reit quirky, yn hwyliog, eraill yn
fwy traddodiadol; rhai’n gywrain ac eraill
yn swmpus. Yn sicr mae 'na rywbeth addas
ar gyfer pawb, o bob oedran – yn freichledi,
cadwyni, broetsys, modrwyau a
chlustdlysau”.

Ers arddangos eu gwaith am y tro cyntaf
i’r cyhoedd yn ystod ffeiriau Nadolig
ddiwedd flwyddyn diwethaf, ac
ymddangosiad ar ‘Wedi 7’ ac ‘Uned 5’, mae
‘bOtwm’ bellach yn cynnig partïon tai

L   T     F   TYMAU!

Yn cyflwyno 
YSGOL SYR HUGH

OWEN
Cyngerdd Mawreddog 

Theatr Seilo 
7.00 o’r gloch 

Dydd Mercher Mai 5ed 
Croeso i bawb

neu'n fodlon dod i’ch cymdeithas i
arddangos a gwerthu eu cynnyrch. Mae
hefyd yn bosib gofyn am gomisiwn unigol.

Y gobaith ydi y bydd ‘bOtwm’ yn parhau
i fod yn boblogaidd ac y bydd y gemwaith
yn gwerthu’n dda  - byddai’n braf meddwl
fod gemwaith ‘bOtwm’ yn cael ei wisgo gan
fwy a mwy o bobl wrth i’n cwsmeriaid  fod
yn fwy ymywbodol ohonom!”
I drefnu parti gemwaith ‘bOtwm’ yn eich
cartref neu'ch cymdeithas, cysylltwch â
Siwan Haf ar 07811 338 286 neu e-bostio
‘botwm@live.co.uk’ neu am ragor o
wybodaeth, ewch i:
www.facebook.com/botwm

lluniau plant a theuluoedd o fewn harddwch
naturiol Gogledd Cymru. Meddai Richard;
‘dechreuodd yr agwedd hwn o’r gwaith wrth
i mi dynnu lluniau o fy mab Gwydion mewn

gwahanol fannau wrth i ni fynd am dro.
Hoffaf dynnu lluniau naturiol o blant a
phobl pan nad ydynt yn ymwybodol fy
mod yn gwneud hynny. Teimlaf fod hyn
yn creu llun arbennig ac unigryw.” Bydd
yn bosib trefnu sesiwn gyda Richard
mewn lleoliad o ddewis y cwsmer. Bydd
yn trefnu cyfarfod i drafod y sesiwn o
flaen llaw.
Mae’n bosib gweld gwaith Richard ar ei

wefan newydd
www.richardoutram.com
ac yn siop Panorama Cymru; hoffai
Richard ddiolch i Geraint Thomas am
bob cefnogaeth. Ewch draw i gael golwg
a phrynu!

Diolch hefyd i Menter a Busnes am eu
cymorth a’u cefnogaeth.
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Am gymorth:
i gychwyn prosiect
i gael hyfforddiant
i geisio am grant
i redeg mudiad
i wirfoddoli

cysylltwch â Mantell Gwynedd
– yn cefnogi grwpiau

gwirfoddol a chymunedol

ymholiadau@mantellgwynedd.com
www.mantellgwynedd.com

01286 672626 neu
01341 422575

Elusen Gofrestredig 1068851
Cofrestrwyd yng Nghymru

Cwmni Cyfynedig drwy Warant 3420271

PETER HARROP
B.Sc. (Anrh) MCOptom

OPTOMETRYDD
OPTEGYDD

43, Stryd Llyn, Caernarfon
(01286) 673631

Gwyndaf Williams a’i Fab
27 Stryd Llyn, Caernarfon

(01286) 675433
Trwsio esgidiau. Torri goriadau o bob math.

Gosod straps a batris oriawr. Glanhau a
thrwsio gemwaith. Engrafiadau a
chwpanau ar gyfer pob achlysur. 

Plant y Dre’n cael
Blas ar y Wlad
Roedd plant lleiaf ysgol Maesincla wedi
gwirioni pan ddaeth dad Megan Denham ag
oen bach i'r ysgol.

Roedd prysurdeb mawr yng Nghylch
Meithrin y Gelli ar fore Sadwrn yn ystod
mis Mawrth pan gynhaliwyd Helfa Wyau
Pasg wrth i’r plant a’u rhieni geisio
darganfod llond côl o wyau.  Yn fuddugol
roedd Dafydd gyda 6 ŵy, ac yn ail a
thrydydd oedd Cadi Wyn ac Ela Haf.

Rhoddwyd y gwobrau gan Tŷ Siocled, Stryd
y Plas. Mae’r Cylch yn ddiolchgar iddynt
am eu rhodd hael. Gwobr y raffl oedd bag o
wyau bach a’r enillydd oedd Alis. Hoffai
staff y Cylch ddiolch yn fawr i’r Pwyllgor
am drefnu’r gweithgareddau ac wrth gwrs i’r
plantos bach a’r rhieni am eu cefnogaeth! 

HELFA WYAU YN Y GELLI

Annwyl Olygydd 
‘Rwy’n mwynhau darllen PAPUR DRE,
papur diddorol iawn yn dwyn llawer o hen
atgofion yn enwedig y llun o athrawon yr
Ysgol Ramadeg neu y ‘County School’ fel y’i
gelwid yn 1943. 

Roeddwn i, Rina Jones o Edward Street,
Twthill yn ddisgybl o 1939-1947, yn perthyn
i dŷ Eifion ac yn chwarae yn y tîm hoci.  
Roedd yn ysgol gyfeillgar a mwynheais y
blynyddoedd hynny yn fawr iawn.
Gadewais yn 1947 a threulio dwy flynedd
yng ngholeg hyfforddi y Santes Fair ym
Mangor cyn mynd i ddysgu am chwe
mlynedd ym Mhenbedw (Birkenhead). Yno
y cyfarfyddais a’m gŵr Gordon Macdonald. 
Amgauaf benillion a gyfansoddwyd ac a
ddarllenwyd mewn aduniad ohonom ni
ferched yng ngwesty y Royal tua 25
mlynedd yn ôl. Yn anffodus nid wy’n cofio

pwy o’r merched a’i cyfansoddodd. 
Yn gywir iawn,  Rina Macdonald (Jones)  

Diwrnod mawr ar ddechrau Medi
Pan ges fynd i’r ‘County School’,
Methu’n lan gael hyd i’r dosbarth,
Teimlo weithiau braidd yn ffwl. 
Roedd y gwersi mor wahanol 
A’r holl athrwaon yn eu tro, 
‘Yes Miss’ – ‘No Sir’, oedd yn boendod 
Nes i’m arfer hefo fo.
Nodau rhyfel yn ein clustiau,
Rations, coupons a chig T.V.P,
Gas masks a’r blackout a swp o ffurflenni 
Ac ambell i bishyn mewn siwt A.T.C! 
Swn y siren weithiau’n sgrechian 
Torri ar wersi ddigon maith,
Pawb yn rhedeg am eu bywyd,
Neb yn poeni am y gwaith. 
Cofio’r ‘lab’ a’r meinciau hirion, 
Cofio Cemeg B.J.P,
Cofio llais P.D.yn gweiddi,
Mwyn gynghorion rhen E.P.
Gwersi Saesneg, dysgu ‘spelio’,
‘Quotio’ mawr o Julius C,
‘As you like it’, genod annwyl
Gafodd afael arnaf fi. 
Dysgu Ffrangeg – hwnnw’n plesio 
Teimlo ‘mod i’n gwneud yn dda,
Diolch wnes am Howel Williams 
Pan yn Ffrainc ar wyliau ha’.
Cofio’r ‘sgons’ wnes yn y ‘cookery’, 
Nid coginio fel ’mhlant i,
Mam yn wfftio wrth eu blasu, 
’Rol mi eu crasu ar No.3! 
Diolch byth am gael fy nhrethu
Yn swn geiriau’r rhen Huw G
A’m treigliadau oll yn gywir 
Llawer gwell na’r B.B.C
Rhaid wrth orffen gofio heno 
‘Mari Ffein’ a’i hen ‘AMO’,
Anti Moi a’i theclyn gwrando
Fethodd glywed lawer tro! 
Llawer blwyddyn a aeth heibio 
Er y dyddiau hynny gynt 
Er yn blant yn ysgol ‘County’
Aeth yr amser fel y gwynt.      
Diolchwn heno ichi genod 
Am gael noson fawr o wledd
Cyd gyfarfod yn y ‘Royal’
Lleisiau’n aros er newid gwedd. 
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Rhif Cofrestredig Elusennol: 1084271

Cynigir hyfforddiant cerddorol
o safon uchel ar amrywiaeth o 

offerynnau a llais. Pob lefel.
Croeso cynnes i bob oed

Grwpiau cerdd i blant
18mis i 3oed yn ystod y dydd

Canolfan Gerdd William Mathias
Galeri, Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ
(01286) 685230 • post@cgwm.net

TOWN CABS
Perchennog:

Brian O’Shaughnessy

TACSI   
TACSI
TACSI

01286 676091
07831 268995

Siwrneiau Lleol
Meysydd Awyr
Dydd a Nos
Car 7 person

Cant a chwech  o flynyddoedd yn ôl union i
eleni ac ar y 4ydd o Fai, digwyddodd
rhywbeth o bwys yng Nghaernarfon ac, er
mai 1904 oedd y flwyddyn, nid oedd ganddo
ddim oll i’w wneud â’r diwygiad nac â
chrefydd. Daeth rhan helaeth o’r Gorllewin
Gwyllt yma i’r dref a’r gŵr oedd yn gyfrifol
am yr ymweliad undydd hwn oedd neb llai
na William Frederick Cody, neu â rhoi iddo
ei lysenw Buffalo Bill. Cychwynnodd ef ar
daith trwy Ogledd Orllewin Cymru gydag
800 o berfformwyr o amryw wahanol
wledydd a 500 o geffylau a rhoes
berfformiadau yn Llandudno (Mai 2);
Caergybi (Mai 3); Caernarfon  (Mai 4);
Porthmadog (Mai 5) cyn symud ymlaen i
Ddolgellau ac oddi yno i Aberystwyth.
Ganed W. F. Cody ar Chwefror 26, 1846 ger
Le Claire, Iowa, ac roedd yn un o
gymeriadau mwyaf lliwgar y Gorllewin
Gwyllt. Bu’n filwr Americanaidd yn y
Rhyfel Cartref o 1863 i 1865. Yna o 1868 i
1872  gwasanaethodd fel Prif Sgowt i’r Third
Cavalry yn ystod y Plains Wars. Dyrchafwyd
ef yn Gyrnol a derbyniodd y Medal of Honor
yn 1872. Bu iddo amryw o swyddi eraill ac
yn eu mysg bu’n heliwr ych gwyllt (bison) a
chontractwyd ef gan y Kansas Pacific
Railroad i gadw’u gweithwyr mewn cig ych.
Mewn cyfnod o wyth mis dywedir iddo ladd
4,860 o’r anifeiliaid hyn a rhoddwyd yr enw
Buffalo Bill arno. Fodd bynnag, nid ef oedd
y cyntaf i arddel yr enw hwnnw, ond gŵr o’r
enw Comstock. Enillodd Cody yr hawl i’r
enw trwy gynnal cystadleuaeth rhyngddo ef
a Comstock i edrych pa un o’r ddau a
lwyddai i ladd y nifer mwyaf  o’r ych gwyllt
mewn amser penodedig a Cody a fu’n
fuddugol. 
Yn Rhagfyr 1872, aeth Cody i Chicago gyda
chyfaill iddo, Jack Omohundro o Texas i
gychwyn ar yrfa newydd fel perfformwyr
mewn sioe a elwid yn The Scouts of the
Prairie, un o’r Sioeau Gorllewin Gwyllt
gwreiddiol a gynhyrchwyd gan Ned
Buntline. Yn ystod y tymor 1873/74
gwahoddodd y ddau ŵr gyfaill arall iddynt,
sef James Butler Hickok, neu Wild Bill
Hickok i ymuno â nhw mewn drama
newydd Scouts of the Plains.

Dyna a fu canolbwynt ei fywyd o hynny
ymlaen a bu’n hynod lwyddiannus yn rheoli
ei fusnes ei hun a hwnnw yn mynd o nerth i
nerth nes yn 1887 cafodd wahoddiad i ddod
i Brydain i gymryd rhan yn nathliadau
Jiwbili Aur y Frenhines Fictoria.
Cynhaliodd sioeau yn Llundain a
Birmingham cyn symud i Salford ger
Manceinion  lle bu’n cynnal sioeau yn
rheolaidd am 5 mis. Yn 1889 aeth ar daith
trwy Ewrop a’r flwyddyn olynol cyfarfu â’r
Pab Leo XIII. Yn 1893 rhoes arddangosfa
yn ystod dathliadau Ffair Fawr y Byd yn
Chicago a gwnaeth hynny ef yn dra
phoblogaidd ac yn fyd enwog.
Ond i ddychwelyd at y flwyddyn 1904 a’i

ymweliad  â siroedd Gwynedd a Môn ac yn
enwedig â thref Caernarfon. Dywedir i
ysgolion y dref gau am y dydd er mwyn rhoi
cyfle i’r plant i fynd i weld yr arddangosfa
unigryw hon a oedd yn portreadu hanes
cyffrous rhan o’r byd a oedd yn gyfarwydd i
bob plentyn. Nid yw gofod yn caniatáu
adroddiad llawn o’r sioe, ond fe gynhaliwyd
dau berfformiad yn ystod y dydd, un  am 2
o’r gloch y pnawn ac un arall gyda’r nos am
8 ac fe’u cynhelid mewn cae eang ar Ffordd
Bethel.

Nid yw gofod yn caniatáu adroddiad llawn
o’r digwyddiadau, ond rhestrir rhai o brif
atyniadau y wledd a wynebodd y rhai oedd
yn bresennol. Cyflwynid y sioe o dair trên
yn cynnwys 60 o gerbydau a gyrhaeddodd
Gorsaf Rheilffordd Caernarfon ac a
dynnwyd gan 6 Injan Stêm. Diwrnod
bythgofiadwy i’r rhai a dalodd rhwng swllt a
7/6c am y fraint o gael dweud “Roeddwn i
yno”.

Am 2 o’r gloch yn brydlon, tarodd y
‘Cowboy Band’ nodau cyffrous y ‘Star
Spangled Banner’ ac arwydd oedd hyn i
wahanol lwythau o’r Indiaid Cochion
garlamu ymlaen o dan arweiniad eu
penaethiaid ac yn eu paent a’u gwisgoedd
rhyfelgar. Yr olaf o’r penaethiaid hyn oedd
neb llai na mab ac etifedd archelyn
arloeswyr y Gorllewin Gwyllt, Sitting Bull,
sef Young Sitting Bull a chafodd groeso
gwresog gan y gynulleidfa.

Caed amryw o arddangosfeydd ar
farchogaeth ceffylau gan rai o wahanol
wledydd megis Mecsico, Y Caucaues ac
America. Roedd yno hefyd 16 o aelodau o’r
English Lancers a fu’n brwydro yn Rhyfel

Y SIOE FAWR

De Affrica yn ogystal â milwyr o’r American
Cavalry ac eitemau eraill llawer rhy niferus
i’w henwi.
Y prif atyniad, fodd bynnag, oedd golygfa

o’r hyn a elwid yn Custer’s Last Stand neu
Battle of the Little Big Horn. Y frwydr
waedlyd honno a ymladdwyd rhwng rhai
cannoedd, os nad miloedd o’r Indiaid
Cochion o dan arweiniad Sitting Bull a
charfan fechan o filwyr Y Cadfridog Custer.
Yn ôl a ddeëllir ni chyrhaeddodd Y Prif
Sgowt, Buffalo Bill, safle’r gyflafan tan
drannoeth y drin, ond roedd yn llygad dyst
i adladd echrydus y gyflafan bythgofiadwy a
hanesyddol honno. Ef a gymerodd ran
Custer yn yr olygfa.
Dyna frasolwg o’r sioe enfawr honno ac

rwy'n siŵr na wad neb nad sioe unigryw
ydoedd  ac na welodd Caernarfon ei thebyg
na chynt nac wedyn. Bu W.F. Cody fyw tan
y flwyddyn 1917, ac er y dywedir iddo golli
llawer o’r arian a enillodd yn ystod ei yrfa fel
dyn busnes llwyddiannus, fe adawodd dros
£100,000 o ddoleri yn ei ewyllys ac ar ei
farwolaeth ar y 10fed o Ionawr 1917, o fewn
6 wythnos  i fod yn 71, derbyniwyd
teyrngedau iddo gan Siôr V o Brydain,
Kaiser Wilhelm II o’r Almaen a’r Arlywydd
Woodrow Wilson o’r Unol Daleithiau. Fe’i
claddwyd yn Elks Lodge Hall, Denver,
gyda’i gyfaill Governor John B. Kendrick,
Wyoming, yn arwain yr orymdaith.
T. MEIRION HUGHES

O.N. 
Diolch i Geraint Wyn Roberts, chwilotwr
profiadol, am ei gymorth gyda’r gwaith ymchwil.

W. F. Cody “Buffalo Bill”
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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

Yr Alexandra

Bu Côr Meibion Caernarfon o dan
arweiniad Delyth Humphreys, yn
perfformio yng nghyngerdd blynyddol
Cymdeithas Cymry Manceinion i ddathlu
Gwyl Ddewi yn ddiweddar, ac yn ôl Elwyn
Evans, Ysgrifennydd Pwyllgor Cerdd y
Gymdeithas, daeth y Côr â chryn glod i
Gaernarfon. Cynhaliwyd y cyngerdd yn
neuadd hardd y Coleg Cerdd. Dyma un o’r
cyngherddau anoddaf i gael tocyn iddo.
Maent yn mynd ar werth dechrau Rhagfyr

ac o fewn ychydig ddyddiau does fawr ddim
tocynnau ar ôl. Yn ôl Elwyn Evans mae’r
achlysur hwn yn denu dros bedwar cant a
hanner o gefnogwyr i fwynhau noson o
adloniant cerddorol o’r safon uchaf. ‘Mae
amryw o’r Côr yn adnabyddus i mi wrth
gwrs’, meddai Elwyn Evans, ‘a phleser
arbennig oedd cael croesawu hen gyfeillion
atom i Fanceinion unwaith eto’.  

APÊL
EISTEDDFOD 

YR URDD 
ERYRI 2012

Nod Caernarfon fydd codi £35,000
ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2012

ac mae sawl ffordd y gallwch chi
helpu.  Y ffordd symlaf ydi
llenwi’r ffurflen sy’n amgaeedig

yn y papur hwn gan nodi arni eich bod yn
cefnogi Pwyllgor Apêl Caernarfon.  Ffordd
arall ydi cynnal digwyddiad i godi pres ac os
oes gennych syniad cysylltwch ag Alun
Roberts, Ysgrifennydd y Pwyllgor ar
Gaernarfon 01286 677208. Y ffordd fwyaf
pleserus wrth gwrs ydi cefnogi un o’r
digwyddiadau fydd yn cael eu cynnal dros y
ddwy flynedd nesaf i godi’r pres.
Swyddogion eraill pwyllgor apêl Caernarfon
ydi Ioan Thomas (Cadeirydd), Wil Lloyd
Davies (Is-Gadeirydd), Trystan Iorwerth
(Trysorydd).

DARLITH FLYNYDDOL I
GOFFÁU HENRY RICHARD
(mewn cydweithrediad â Phrifysgol

Bangor a Changen Menai, Cymdeithas
y Cenhedloedd Unedig)

6 y.h., Dydd Iau 13 Mai 2010
Prif Ddarlithfa’r Celfyddydau, Prifysgol

Bangor, Ffordd y Coleg, Bangor
Teitl: HENRY RICHARD a’i
BERTHNASEDD HEDDIW

Siaradwr: Kenneth O. Morgan, (Barwn
Morgan o Aberdyfi) hanesydd a chyn-

Bennaeth Prifysgol Cymru, Aberystwyth

Yn ei araith, bydd Kenneth O. Morgan yn
edrych ar gyfraniad Henry Richard yn ei
gyd-destun hanesyddol, ond hefyd yn

nhermau datblygiadau gwleidyddol
cyfredol.!

DWYN CLOD I’R DREF YM MANCEINION 

Rhai o aelodau y Pwyllgor Cerdd – Joy Barton, Eflyn ac Elwyn Evans, Anne Hunt, y pedwar wedi
bod yn ddisgyblion flynyddoedd lawer yn ôl yn yr Ysgol Ramadeg (Ysgol Syr Hugh Owen rwan) fel
y’i gelwid hi ar y pryd. 

Côr Meibion Caernarfon yn perfformio ar y noson .
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Glyn Thomas (chwith) ac Owie Foulkes Williams tu

allan i Ffatri Bernard Wardle fel ag y mae heddiw.

Roedd 800 yn gweithio yno ar un adeg.

PENBLWYDD ANHAPUS
Mae 30 mlynedd union  wedi mynd ers i ffatri
Bernard Wardle gau ei drysau  am y tro olaf gan
roi dros 300 o bobl ar y clwt. O fewn y mis bydd
nifer fawr o bobl Dre yn cofio mai ym mis Mai
1980 y daeth 32 o flynyddoedd o gynhyrchu yn y
ffatri i ben. 

Roedd gweithwyr Bernard Wardle (Everflex Ltd)
– Ffatri Peblig i bawb yn lleol – wedi cael gwybod
ar ddiwrnod olaf Ionawr  y byddai’r gwaith yn cau
ond doedd neb bron wedi disgwyl i hynny
ddigwydd o fewn tri mis. Roedd y sydynrwydd yn
dipyn o sioc i bawb.

Dau fu’n gweithio yno am gyfnod hir yw Owie
Foulkes Williams a Glyn Thomas o Twtil.
Rhyngddyn nhw fe fuon’ nhw’n gweithio yn y
ffatri am dros ddeng mlynedd ar hugain ac ar ôl
cyfnod mor hir o wasanaeth a chyflogaeth roedd
colli gwaith yn ergyd drom.

Symud i weithio yn Peblig o chwarel Llanbêr
wnaeth Owie ym 1961 ac er nad oedd yn rhy cîn ar
symud i weithio dan do daeth yn rhan o’r
gymdeithas glós yn Peblig o fewn dim. Bu yno am
19 mlynedd gan weithio ar beiriant mwya’r ffatri
am gyfnod – peiriant a enwyd yn ‘concorde’
oherwydd ei  gyflymder siwr o fod. “Er ein bod
ni’n rhyw hanner disgwyl newyddion drwg
ddechrau 1980 – lot o beiriannau yn segur a ballu –
roedd o’n dal yn dipyn o sioc,” meddai Owie.
Roedd Glyn, ddechreuodd yn Peblig ym 1964 (ar ôl
bod yn gweithio ar y fan Lyfrgell Symudol) wedi
amau fod rhywbeth mawr o’i  le ychydig cyn
hynny. Fo, ar y pryd, oedd ysgrifennydd y gangen
leol o Undeb y T&G ac ar ddechrau pob mis
Rhagfyr byddai’r Undeb a’r perchnogion yn trafod
telerau ac amodau gwaith. Ddiwedd 1979, meddai
Glyn, fe gawson nhw godiad cyflog heb unrhyw
ffys o gwbl. “Gawsom ni bob dim oeddan ni’n ei
ofyn amdano,” meddai. “Dwi’m yn ama na fysan ni
di cael y lleuad tasa ni ‘di gofyn!” Roedd hynny’n
od. Fe ddaeth popeth yn glir fis yn ddiweddarach
gyda’r newydd fod y ffatri i gau. 
Tri chant dau ddeg a dau oedd yn gweithio yn

Peblig ym 1980, rhyw ddeugain ar yr ochr
weinyddol a’r gweddill ar lawr y ffatri. Roedd colli
cymaint â hynny o swyddi i Gaernarfon yn ergyd a
hanner. Mae’n atgoffa rhywun o’r hyn
ddigwyddodd yn Ferodo ychydig dros ugain
mlynedd yn ddiweddarach.

Agorwyd y ffatri ym 1948 ac yn ei hanterth, yn y
60’au, fe gyflogid dros 800 o bobl yno yn gweithio
mewn plastig a PVC. Roedd yno hefyd dair shift.
“Roedd o’n un teulu mawr – yn frawdoliaeth,”
meddai Glyn.
Disgrifiwyd y penderfyniad i gau Peblig yn y

‘Caernarvon and Denbigh Herald’ (ie, dyna sut yr
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oedden nhw’n sillafu enw Dre 30
mlynedd yn ôl!) fel
“bombshell for the area”
gan yr Aelod Seneddol ar
y pryd, Dafydd Wigley.
Ond roedd na beth pryder
am ddyfodol y gwaith
wedi bod ymhell cyn
hynny mewn gwirionedd.
Gorfodwyd y ffatri i
weithio dim ond tridiau –
hynny oherwydd
anghydfod yn ffatrioedd
Ford – ym 1978. Gwellodd
pethau fymryn yn ’79 wrth
i’r tridiau droi’n ôl i bump
– am gyfnod. Ond yn ôl i’r
tridiau aeth hi wrth i’r
diwydiant ceir, yn Chrysler
a British Leyland y tro
hwn, fynd i drafferthion
eto. Roedd y cwmniau ceir
ym Mhrydain hefyd wedi
sdopio defnyddio PVC ac
roedd mwy o fewnforio ceir
yn digwydd . Ar ben hyn
roedd PVC mewn dodrefn
wedi mynd yn anffasiynol.
Roedd y penderfyniad i gau
yn anorfod. 

Bu cyfarfodydd di-ri, sôn
am gymryd y ffatri drosodd
gan y gweithwyr. Bu
protestio a gorymdeithio fel
nas gwelwyd ers y dyddiau
pan oedd y chwareli llechi yn
eu hanterth. I gyfeiliant Band
Deiniolen gorymdeithiodd
2,500 o bobl un bore Sadwrn
o  Cei Llechi rownd y  dref i
Westy’r Royal lle roedd
perchnogion Everflex yn
cwrdd â’r Aelod Seneddol,
Undebwyr a Swyddogion y
Cyngor Sir. Ond  ofer fu’r holl
godi llais.

Caeodd drws y ffatri am y tro
olaf yn Ebrill 1980 er bod y
cwmni wedi gwneud elw o
dros £600 mil ym 1979. Tydi
rhai pethau byth yn newid ! 

PENBLWYDD ANHAPUS

Ym mlwyddyn cau Peblig........

digwyddiadau eraill 1980

* Bu farw John Lennon, Steve McQueen,

Caradog Prichard a Hugh Griffith

* Saethwyd J R Ewing

* Bjorn Borg ac Evonne Goolagong yn ennill

Wimbledon

* Roedd BMW 316 newydd sbon yn costio

£5,500

* Cychwynodd Ffalabalam ar y teledu

* Daeth Ronald Reagan yn arlywydd yr Unol

Daleithiau

* Dim Unol Daleithiau yn y Gemau Olympaidd

ym Moscow (am fod yr Undeb Sofietaidd wedi

ymosod ar Affganistan )

* Johnny Logan enillodd Eurovision a Plethyn yn

ennill Cân i Gymru efo’r gân ‘Golau tan gwmwl’.

* Rhyddhau record olaf Edward H. Dafis: 

Plant y Fflam

* Ganwyd Zimbabwe (i ddisodli  Rhodesia).

CAU PEBLIG1980
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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   

Roedd hyd yn oed y lleuad edrych yn
wahanol ym Mrynia Casia!  A dyna a’n
trawodd wrth inni deithio o Guwahati i
Shillong ble’r roeddem i aros am
bythefnos, sef bod gwlad enfawr India yn
dra gwahanol i Gymru fach!  Min nos oedd
hi pan laniodd yr awyren ym maes awyr
Guwahati yn dilyn taith deirawr o Delhi.
Roedd taith bedair awr yn ein haros cyn y
byddem yn cyrraedd ucheldir Bryniau
Casia.  Cawsom ein rhybuddio y byddai’r
daith yn un araf a hynny oherwydd bod
lorïau cario glo yn hawlio’r briffordd yn
ystod oriau’r hwyr.  A gwir y gair!  Lorïau,
cannoedd ohonynt, fel lindys lliwgar yn
nadreddu eu ffordd i fyny’r elltydd, a’r ceir
a’u gyrwyr diamynedd yn eu goddiweddyd
naill ai ar y dde neu’r chwith, pa ochr
bynnag oedd yn rhydd ar y pryd!  Mae
synau aflafar y cyrn yn dal yn fy nghlyw.
Doedd rheolau’r ffordd fawr ddim yn cyfri
rhyw lawer i’r gyrwyr na nos na dydd, a
buan y bu’n rhaid i ni gyfarwyddo â hynny!

Dilyn ôl troed y cenhadwr cyntaf
Pwrpas ein hymweliad oedd dathlu

daucanmlwyddiant geni Thomas Jones, y
cenhadwr cyntaf o Gymru i gyrraedd
Bryniau Casia.  Roeddwn i ddadorchuddio
‘plac’ i gofnodi’r achlysur. Mae’r  hanes yn
wefreiddiol, ond ni allaf ond ei grybwyll
yma.  Cychwynnodd Thomas Jones a’i
briod o Lerpwl ar y llong Jamaica ar y 5ed
o Dachwedd 1840, a chyrraedd dinas
Calcutta bum mis yn ddiweddarach, ar
23ain o Ebrill 1841.  Yn ystod y fordaith
trawyd ei wraig yn wael â’r ‘jungle fever’ a
bu’r afiechyd yn ei phoeni trwy gydol ei
hoes fer. Yn fuan wedi iddynt lanio yn
Calcutta ganwyd merch fach iddynt a bu
farw’r un diwrnod. Y ddau wedyn yn
teithio i bentref Cherrapunji, man gwlypa’r
byd, i gychwyn ar eu cenhadaeth yn y fan
honno. Gweithiodd y ddau yn galed gan
wynebu llu o anawsterau, ond o dipyn i
beth, sefydlwyd eglwys yno, a gwelwyd
cenhadon eraill o Gymru yn dilyn ôl eu
traed. Roedd hynny dros 170 o
flynyddoedd yn ôl, ac o’r hedyn bach
hwnnw, fe dyfodd Eglwys Bresbyteraidd
India i fod yn rym i yn y wlad. Erbyn
heddiw mae aelodaeth Eglwys

Bresbyteraidd India dros 11 miliwn!
Croeso brenhinol

Gan fod ein hymweliad yn un swyddogol
roedd y trefniadau yn drylwyr a’n
hamserlen yn llawn i’r ymylon. Un gŵyn
sydd gen i yw na chefais gyfle i siopa!
Roedd dau neu dri o gyfarfodydd wedi eu
trefnu ar ein cyfer bob dydd, a bu’r
cyfarfyddiadau hynny’n fendithiol iawn, er
bod disgwyl i mi annerch ym mhob un
ohonyn nhw!  Yr hyn a ddeuai’n amlwg
dro ar ôl tro oedd cariad angerddol
aelodau’r eglwys tuag at eu mam eglwys
yng Nghymru, a hynny’n amlygu’i hun yn
ddieithriad mewn croeso tywysogaidd i’r
ddau ohonom.  Pe bai’r frenhines wedi
cyrraedd yno ni fyddai wedi cael mwy o
groeso! Roedden nhw mor ddiolchgar i
Eglwys Bresbyteraidd Cymru am iddi
gyflwyno’r Efengyl iddyn nhw trwy
gyfrwng y cenhadon ar hyd y blynyddoedd.
Roedd y cyfan yn brofiad afreal ac yn peri
ymdeimlad o ostyngeiddrwydd
gwirioneddol.  Cyflwynwyd anrhegion
hardd i’r ddau ohonom a bu’n rhaid inni
brynu cês arall i’w cludo adra!

Profiad a hanner
Ond cyn terfynu, carwn sôn am un profiad
bythgofiadwy, sef pregethu i ddeugain mil
o bobl allan yn yr awyr agored yn
Cherrapunji.  Deuddydd y dathlu yno oedd
uchafbwynt ein hymweliad, a bu’r paratoi
ar gyfer y penwythnos yn drwyadl a
gofalus.  Bu’r gweinidog lleol a’i briod
ynghyd â ffrindia am ddyddia  yn paratoi
bwyd y tu allan i’r tŷ ar gyfer bwydo rhyw
wythgant o bobl!  Yr hyn a’n trawodd ni’n
dau oedd bod geifr a chŵn yr ardal yn
mynnu helpu hefyd! Roedd y brif oedfa am
1.30pm a’r tyrfaoedd wedi bod yn cyrraedd
ers oria.  Nid yn unig eu bod nhw’n teithio
mewn lorïau a bysiau ond arnynt yn
ogystal.  Roedd pob cerbyd yn orlawn o
bobl a phawb yn ei ddillad gora!  Dan haul
tanbaid canol dydd roedd yr olygfa
ymhlith yr harddaf a welais erioed gyda
phlant ac ieuenctid a phobl o bob oed yn
cyrraedd yn blith draphlith dros y bryniau
ac yn chwilio am le i eistedd ar y llethrau.
Roedd hi’n oedfa a barodd am dair awr
gyda chwe chôr ieuenctid yn cyfoethogi’r

O GAERNARFON I FRYNIAU CASIA

dathlu â’u canu gwefreiddiol.  Cafodd fy
mhregeth ei chyfieithu i’r iaith Casi
frawddeg wrth frawddeg, ac er gwaethaf
meithder yr oedfa dan wres haul canol
pnawn roedd ymddygiad y gynulleidfa gan
gynnwys y plant i’w edmygu.
Yn ystod ein harhosiad gwelsom yr eglwys
yn ymestyn allan i bob cyfeiriad i
gynorthwyo pobl yn eu hamrywiol
amgylchiadau.  Cawsom ymweld ag Ysbyty
Dr Gordon Roberts yn Shillong; ysbyty’r
eglwys yw hon a’i chyfraniad yn
amhrisiadwy.  Buom mewn dau gartref i
blant amddifad, y naill i enethod a’r llall i
fechgyn, y rhain eto dan ofal yr eglwys
Gwelsom ferched ifanc mewn un eglwys yn
cael eu hyfforddi i wnïo a gwehyddu, a’u
cynnyrch, bagiau llaw gan fwyaf, yn
eithriadol o hardd a chywrain. A do,
gwelsom dlodi a theuluoedd yn byw dan
amgylchiadau digon truenus.

Bu’r daith yn un fythgofiadwy ac yn
brofiad i’w drysori tra byddwn.

Diwrnod Agored
Dydd Iau 22ain o Ebrill, rhwng 10am a

7.30pm,  cynhelir ‘Diwrnod Agored’ ym
Mhlas Bach, 70 Cae Gwyn, i godi arian
tuag at Ysbyty Shillong a chartrefi'r plant
oedd mewn gwir angen am gymorth.
Darperir panad a bisgedi a bydd yno fwrdd
gwerthu.  Ni chodir tâl mynediad ond ceir
cyfle i gyfrannu rhywbeth bach tuag at yr
apêl. Dewch yn llu os gwelwch yn dda.
Croeso cynnes i bawb

GWENDA RICHARDS

Gwenda efo rhai o blant cartref plant Thomas
Jones yn Shillong
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Hanes yn Eglwys
y Santes Fair 
y tro cyntaf mewn 700 mlynedd
Ers canrifoedd  cynhelir oedfa Gymun yn yr
Eglwys ar Nos Iau Cablyd ac ers sawl
blwyddyn mae'r trefniant yn rhan o
weithgarwch Cyngor Eglwysi’r Dref. Eleni
am y tro cyntaf gweinyddwyd y Cymun gan
weinidog Ymneilltuol, gweinidog capel
Salem, Caernarfon. Meddai'r Canon Roger
Donaldson: ’Roedd yn braf, ’roedd yn
fendigedig, ac mi fydd y patrwm yn parhau
i'r dyfodol. 

Yn y llun: Canon Roger Donaldson, y Parch.
Ron Williams a’r Parch Jeffrey Williams 
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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

O Sul i Sul
SALEM

Ebrill 18  10 a.m. a  5 p.m. Y Gweinidog
Parch. J. Ronald Williams.
Ebrill 25  10 a.m. Gweinidog 5 p.m. Parch.
Dafydd Wyn William, Bodedern.

Mai 2   10 a.m. a 5 p.m. Y gweinidog.
Mai 9  Cyfarfod Pregethu 10 a.m. a 5 p.m.
Parch. Ieuan Davies.Waunarlwydd.

EBENESER 
Oedfa am 10 y bore
Ebrill 18 Mr John Hugh Hughes,
Llanberis
Ebrill 25 Y Parch. Gwynfor Williams 
Mai 2  Mr T. Alun Williams, Rhosbodrual
Mai 9  Mrs Nesta Barker Jones,
Croesoswallt
Mai 16  Mr Eurfryn Davies, Llandegfan

SEILO

Ebrill 18 Parch Gwenda Richards
Ebrill 25 Parch Glyn Tudwal Jones
Mai 2 Parch Gwenda Richards
Mai 9 Parch Eifion Roberts
Mai 16 Parch Gwenda Richards
Hwyr Undebol Cymorth Cristnogol  Bob Gwener y Groglith, bydd eglwysi Caernarfon yn cynnal gorymdaith drwy’r dre.

GORYMDAITH GWENER Y GROGLITH
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Prif Ddinas Goll
Mae na stori fod Yates’s Wine Lodge yn
mynd i agor yn Dre. Hen adeilad gwag,
hardd y llys yn Pendeitch ydy’r safle dan
ystyriaeth mae’n debyg. Dwi ddim yn
gwybod faint o wirionedd sydd yn y stori
ond mi fysa pyb mawr arall fel Spwns yn
ergyd fawr i dafarnwyr traddodiadol y Dre,
sy’n barod yn brwydro i gadw’u busnesa’ ar
agor. Mae cynghorau lleol weithiau yn
brwydro’n erbyn Tesco’s a Morrison’s y byd
’ma gan ddweud fod archfarchnadoedd
enfawr ar gyrion dinas neu dref yn gwneud
drwg i fusnesa bychan canol tref. Os gwir y
gair am Win Mr Yates ella dylai Gwynedd
ystyried yr effaith gai hynny ar dafarndai
Dre ’fyd. 

Ar ôl deud hynny ma’ bendant angen
ffeindio defnydd i’r hen lys a’r polisdeshion
drws nesaf. Yn hyn fyswn i’n licio’i weld
ydy Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn
addasu’r ddau adeilad i greu Amgueddfa’r
Gogledd. Dod â thipyn o’n hanes o
Gaerdydd. Sym hôp! Llifo i Gaerdydd mae
pob dim wedi’i ’neud ers 1955, pan
ddewiswyd Caerdydd yn brif ddinas Cymru.
Rhyfedd meddwl mai tref Caernarfon oedd
yr ail yn y ras i fod yn brif ddinas. Ocê, ail
pell yn y pleidleisio (gan gyghhorau lleol),
ond mi fysa Dre yn brif ddinas wahanol
iawn. A heddiw mi fysa’r hen lys a’r
polisdeshion wedi cael eu prynu’n syth a
fysa’r Prince of Wales (y pyb nid ein tywysog
pell) ddim yn edrach mor drist. Mae’r
arwydd Ar Werth ar y Prince yn dangos pris
o £275,000. Gan ystyried fod y swm yma yn
ddigon i brynu rhyw ddau dŷ yn Twtil neu
hanner fflat yn Doc Fictoria, mae’r pris yn
isel ofnadwy am faint yr adeilad. Mae’n
debyg fod yna waith mawr i wneud tu mewn
i’r Prince, ond hyd yn oed wedyn, am y
pris…? Wnaiff rhywun fentro tybed? (Mae
na si fod rhywun â’i lygaid arno). Ond yn
gyffredinol oes na rywun yn barod i fentro
buddsoddi yn Dre ’ma ’dwch? Ella bod
saga’r White Eleph… sori, Doc Fictoria,
wedi rhoi pobl off! Ond o ystyried y castell,
yr hanes, y lleoliad hardd a’r Cofis unigryw,
beth sydd wedi digwydd i’n hen Dre ni? Sut
cyrhaeddom ni’r sefyllfa lle mai’r cwbl mae
rhywun yn ei glywed ydy “does dim byd
yma” neu “ma’ Dre yn ffinish’d”? Fysa
Caernarfon, prif ddinas Cymru ddim yn yr
un stâd!  

Rydwi wedi anghofio un busnas newydd
yn Dre: Siop Siocled yn Palas Strît. Pob lwc
iddi, a gobeithio y bydd y galw am ei
chynnyrch yn ddigon i gyfro’r trethi busnas
a ballu. Mae pawb yn cwyno am y rheiny
felly ella mai’r ateb i ganol trefi fel
Caernarfon ydy newid y ffordd mae cyllideb
llywodraeth leol yn cael ei chynnal. Dod â
threthi busnesa canol trefi i lawr yn
sylweddol a chodi’r arian ryw ffordd arall.
Mae angen trafod hyn ar lefel uchel iawn –
yn y Cynulliad hyd yn oed. 

Meddyliwch eto, efo pleidlais wahanol yn
1955  mi fysa’r Cynulliad
yn Doc Fictoria a
busnesa’ Dre yn bŵmio!

Lloriau

Ystafelloedd
Arddangos
Cibyn
Caernarfon
(01286) 677757

•  Gwasanaeth
 Dyfynbris a
Chynllunio am ddim

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

Amtico,
Karndean
Lloriau Pren

Carpedi
a Rygs

FFILBI
… yn gwylio

a gwrando!
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Bu’n filwr yng Ngogledd Iwerddon, yna’n
cadw siop chips yn Llanrug. Ond rŵan mae
Dylan Wyn Williams, sy’n byw yn Twtil
(ond yn wreiddiol o Felinheli) yn tynnu
lluniau ar rai o longau pleser mwya’r byd.
Ydy, ac yntau ond yn ddeg ar hugain oed,
mae Dylan wedi cael swyddi amrywiol iawn
ers gadael Ysgol Syr Hugh Owen.
O’r ysgol aeth yn syth i’r Fyddin, lle bu am

bedair blynedd a hanner yn gwasanaethu
mewn llefydd fel Canada a Gogledd
Iwerddon. Daeth tro ar fyd go iawn wedyn
pan brynodd siop chips yn Llanrug. Bu
wrthi’n ddygn yn plicio tatws a ffrio pysgod
am bum mlynedd cyn cymryd tro go ffyrnig
arall yn ei yrfa. Ac fe ddaeth y tro hwnnw
diolch i gystadleuaeth i ffotograffwyr
amatur yn y papur lleol. Roedd Dylan wedi
bod â diddordeb mewn tynnu lluniau ers
pan oedd yn ei arddegau cynnar, felly pan
ddaeth y cyfle ddwy flynedd yn ôl dyma
anfon llun i gystadleuaeth
yn  yr Herald. Enillodd.

Cynyddodd ei gariad at y
camera a phenderfynodd roi
cynnig ar dynnu lluniau yn
broffesiynol. Cnociodd ar
sawl drws cyn cael swydd
gyda chwmni Ocean
Images, cwmni sy’n cyflogi
ffotograffwyr ar longau. A
chafodd Dylan flas ar ‘high
life’ y ‘cruises’! Tynnu
lluniau pobl yn dod ar ac
oddi ar y llongau yw ei brif

ddyletswyddau. Mae hefyd yn tynnu lluniau
priodasau ac un dasg ddiddorol oedd tynnu
llun clawr record / cd i berfformiwr o’r
Ffindir. Tydy Dylan ddim yn cofio’i enw
ond yn sicrhau Papur Dre ei fod yn enwog
iawn yn ei wlad ei hun!

Erbyn  hyn mae Dylan yn gweithio i
gyflogwr arall  o’r enw Image Company,
sydd dan gytundeb i gwmni llongau enfawr
y Royal Carribean ac mae newydd ddod yn
ôl o Croatia lle bu’n cael hyfforddiant am
wythnos gan y cwmni. Mae o rŵan ar fin
gadael am chwe mis ar fordeithiau  yn y
Caribî neu Fôr y Canoldir, tydy o ddim yn
siŵr eto. Mi fydd ei bencadlys naill ai yn
Fort Lauderdale, Florida neu Civitavecchia,
Rhufain. Ar ba bynnag fôr, mi fydd bod yng
nghwmni  tua 2,000 o bobl ar long enfawr,
foethus yn dra gwahanol i gadw siop chips
yn Llanrug a throedio strydoedd Gogledd
Iwerddon!

AR Y LLI’N TYNNU’R LLUNIAU
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AM FUNUD
Os mynni glod, ebe hen air, bydd farw.
Mae ymddeol, fe ymddengys, yn cael
effaith debyg. Clywed John Humphrys -
rottweiller Radio 4 - yn holi’r Parchg
Ian Paisley a wnaeth imi feddwl. Pan
ddaw’r Etholiad Cyffredinol heibio
bydd Paisley’n rhoi’r ffidil yn y to neu, a
defnyddio idiom Beiblaidd, yn rhoi’r
delyn ar yr helyg. Am flynyddoedd
meithion bu Ian Paisley a Martin
McGuinness - aelod o Fyddin
Weriniaethol Iwerddon unwaith – yn
elynion anghymodlon. Proffwydoliaeth
Paisley ar y pryd (os nad ei ddymuniad,
wir) oedd y byddai McGuinness yn
‘pydru yn uffern’. Yn ôl yr hyn a
ddywedwyd yn y cyfweliad, yn
ddiweddar bu’r ddau’n gweddïo hefo’i
gilydd. Meddai Paisley, ‘Mae’r fath beth
yn bod â maddeuant’.

Gwell hwyr na hwyrach, a defnyddio
hen ddywediad arall. Ond dyna drueni
na fyddai’r ddau wedi cydweddïo
ynghynt – neu hyd yn oed wedi sgwrsio.
Faint o fywydau a fyddai wedi’u harbed,
sawl un diniwed a fyddai’n dal ar dir y
byw a pha nifer o ieuenctid a fyddai
wedi cael byw i fod yn ganol oed? Wrth
i John Humphrys, a fu’n ohebydd yng
Ngogledd Iwerddon pan oedd y bomio
ar ei waethaf, atgoffa Paisley o’r lladdfa a
fu, doedd dim gormod o ysbryd
edifeirwch i’w glywed yn yr atebion.
Ond meddai un hen air arall, rhaid wrth
big glân i glochdar. Faint o weinidogion
ac arweinwyr crefyddol Cymru sy’n
euog o rannu pobl? Rhannu yn enw
cyfundrefn neu ar seiliau diwinyddol.
Yn ôl y rhagolygon, os na ddaw hi’n
dywydd gwahanol marw ar wahân fydd
hanes enwad a sect ar fyr dro. Dim ond
gwelltyn i gydio ynddo ydi credu, os ydi
hi’n ‘tynnu yma i lawr’ ei bod hi’n ‘codi
draw’. Ond mae hynt y wir Eglwys yn
wahanol. Hyd y gwn i, mae’r addewid
yn dal: ‘ac ni chaiff holl bwerau angau’r
trechaf arni’.
Harri Parri

Mae mynychwyr Canolfan Ddydd
Maesincla o Gaernarfon a’r cylch yn edrych
ymlaen at fynd yno i gymdeithasu a gweld
ffrindiau am sgwrs. Bydd b!s arbennig yn
eu cludo a phaned o goffi yn eu disgwyl pan
gyrhaeddant. Yn yr ystafell fwyta byddant
yn cael cinio blasus, bwyd cartref fel stwnsh
rwdan, lobscows a thatws popty. 

Cyn y Pasg bu Idwen Jones y rheolwraig,
Marilyn Owen ac Avril Jones yn dangos sut
i addurno hetiau Pasg. Yn ystod y pnawn
roeddan nhw’n gwisgo’r hetiau a dangos eu
gosodiadau o flodau’r gwanwyn. Anodd
iawn oedd i Margaret a Hywel Roberts
ddewis y buddugwyr gan fod pob un yn

werth ei gweld. Annie Jones, Penygroes
gafodd y wobr gyntaf gydag Irene Morris
Penisarwaun yn ail a William Jones
Caernarfon yn drydydd. Yn dilyn y
gystadleuaeth roedd te a brechdanau i
bawb.

Mae gwaith gwych yn digwydd yn y
ganolfan a siaradwr neu ganwr yn dod i’w
diddori yn y pnawn. Cawsant Ginio Gŵyl
Ddewi yn Y Bedol a bu deg ohonynt ar y
Maes yn croesawu milwyr o’r Gwarchodlu
Cymreig ddaeth adref o Afghanistan.
Byddant hefyd yn cael Cymun gan y
Rheithor, y Parchedig Roger Donaldson
cyn y Pasg. 

HETIAU PASG
Canolfan Ddydd Maesincla.

CYFLWYNO
SIEC AM £250

Yn ddiweddar cyflwynodd Mr. Bruce
Edwards, Capten Clwb Golff Caernarfon
siec am £250 i Mrs Janice Roberts ar ran
Llid yr Ymenydd. Casglwyd yr arian yn
ystod blwyddyn canmlwyddiant y Clwb
Golff trwy roddion hael yr aelodau.
Hefyd cyflwynwyd siec am £250 i’r
Ambiwlans Awyr.
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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
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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

POBOL DRE

TY’D AM DRO
CO
Mae pawb yn Dre
yn nabod Emrys,
Joe Bach neu
Em – yr un un
ydi’r tri!  Fo sy’n
arwain y teithiau
cerdded gorau yn
y byd, achos mae
pawb yn
mwynhau a dysgu
wrth wrando ar

fwrlwm ei eiriau. “Beth sy’n braf yn Dre
ydi fod toman o walia bach i ddyn byr gael
neidio ar eu pennau i bawb gael ei weld a’i
glywed,” meddai’n llawn hiwmor wrth
fynd am dro. Yn ystod y Pasg roedd gan
Emrys ddwy daith – un o gwmpas y Dre
Gaerog a’r llall o gwmpas yr Harbwr efo
hanes yr hen forwyr. Bydd yn cynnal
teithiau yn ystod yr haf ac mae’n werth
mynd arnyn nhw. Y peth sy’n aros yn y cof
ydi’r storïau am gymeriadau’r Dre sydd ar
flaenau’i fysedd. Nid ffeithiau o lyfr ond
hanesion drosglwyddodd y teulu ers pedair
cenhedlaeth o Gofis. Mae rhai o’i deulu
yntau’n haeddu sylw hefyd. 
“ADGOFION ANDRONICUS”
Dyma deitl llyfr ysgrifennodd hen daid

Emrys sef John William Jones neu
“Andronicus” yn 1894. Y tu mewn roedd ei
lun a’r tebygrwydd pryd a gwedd rhwng
Emrys ag yntau yn amlwg. Felly hefyd y
ddawn dweud stori a etifeddwyd – un ar
bapur a’r llall ar lafar. Bu Andronicus yn
gweithio ym Manceinion lle cyfarfu wŷr
enwog fel John Bright. Daeth i adnabod
Cymru o un pen i’r llall tra’n teithio ar y
trên fel trafeiliwr esgidiau a dechreuodd
sgwennu i’r papurau newyddion. Roedd yn
byw yn 25 Stryd Llyn lle bu’n orweddog
am flynyddoedd oherwydd cricmala, ond
daliodd ati i lenydda.

ARGRAFFWYR 
Argraffydd ar y Stryd Fawr dros y ffordd i
“Siop 29” oedd H W Jones, taid Emrys. Bu
cyfnod pan oedd 17 o argraffdai yn Dre. Un
o deulu Bracegirdles oedd ei Nain, ddaeth
yma o Northumberland a’r teulu wedi
troi’n Gymry naturiol ers dros 100
mlynedd. Eu merch Nansi, cymeriad cryf
yn ofni dim oedd mam Emrys. “Jim Parry
gyflwynodd hi i dad pan oeddan nhw’n
cerdded y mynyddoedd. Bu mam yn nyrs
ym Mhlas Gwynfryn adeg y rhyfel yn
tendio milwyr oedd wedi eu hanafu’n
ddrwg.”Ar ôl priodi cafodd Nansi a Joe dŷ
ar stâd newydd sbon Cae Mur ac yno
magwyd Emrys ei frawd a’i chwaer.
“Roedd digon o blant yno i chwarae ac

roeddan ni’r rhai fengaf yn y ‘Gang Bach’.
Mae Malcolm, Ken, Meirion ac Alan yn dal
i fyw yn Dre ond bu Dafydd Arthur farw
yn ddiweddar. Roeddan ni’n chwarae Chês
Mawr oedd yn para drwy’r dydd, rownd
Dre i gyd ac o  ben Twtil i Parc. Tu cefn i ni
roedd Lodging Hall efo degau o goed i’w
dringo a dens i guddio. Fama roeddan ni’n
chwarae ‘Am y gora i farw!’ lle byddai un
yn saethu a’r lleill yn rhedeg ato ac yn
disgyn pob siâp a’r gora oedd yn cael y gwn
nesa. Fel arfer Mei oedd yn ennill!”
Fel ei daid, daeth inc ar ddwylo Emrys a

dechreuodd weithio yn uned argraffu
Cyngor Sir Gaernarfon o dan Alun Griffith
yn hen adeilad y “Sportsman”. Pan godwyd
y swyddfeydd newydd roedd bwriad i’w
hymestyn trwy ddymchwel  6-8 Stryd
Fawr; ymgyrchodd Emrys a chriw bychan
i gadw’r tai oedd yn rhan o etifeddiaeth y
Dre. Cyn ymddeol roedd Emrys yn reolwr
uned argraffu a rhwymo llyfrau ym
Mhrifysgol Bangor. 
GWYL RYGBI HEN HOGIA EWROP
Emrys ydi cadeirydd y GOGs (Geriatrics o
Gymru) a nhw fydd yn croesawu Gŵyl
Rygbi Hen Hogia Ewrop i Dre ym
Mehefin. Ers eu sefydlu yn 1993 i fynychu
Gŵyl yr Hen Hogia Aur yn Iwerddon
maent wedi teithio’r byd yn chwarae
Rygbi’r Hen Hogia (Golden Oldies). “Dwi
wedi bod yn Seland Newydd, Awstralia,
pob rhan o Ewrop a Bethesda! ac wedi
gwneud llawer o ffrindiau. Mae’r GOGs yn
eu 40au a’r 50au ac ychydig o hen begors yn

eu 60au. Gwahoddwyd yr enwau mawr
Brynmor Williams, Gareth Davies a
Jonathan Davies i ymuno â’r GOGs a does
'run wedi gwrthod eto! Ond bydd Gavin
Jenkins cyn fachwr Abertawe, Cymru a’r
Llewod yn Llysgennad yr Wyl a mae o
wedi bwgwth chwarae hefyd!” 
Mae nhw’n trefnu ers tair blynedd ac yn

disgwyl tua 30 tîm i ddŵad i Dre o 14 o
wledydd led-led Ewrop, Rwsia a hyd yn
oed yr Ariannin. Bydd dros 1,000 o bobol
yn aros yng Nghaernarfon a’r cyffiniau.
Chwaraeir y gemau ar y Morfa ac ar gaeau
Ysgol Syr Hugh Owen. Ar y diwrnod
agoriadol mi fydd gorymdaith o Westy’r
Celt i’r Castell lle cynhelir yr agoriad
swyddogol. Ceir mwy am yr Wyl yn Papur
Dre mis Mai.

Magi Wyn Roberts

EMRYS
LLEWELYN JONES

Emrys

Andronicus, hen daid Emrys

Dyn byr ar wal fach! 

ˆ

ˆ

ˆ
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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

ŷ

ADOLYGIAD o ‘CAERSAINT’ 
– ANGHARAD PRICE 

Nofel  yw hon sy’n holi – pwy sy’n mynd i
achub Caersaint? Cyfrifoldeb pwy yw’r
dref? Ac nid oes rhaid aros tan ddiwedd y
stori i ddeall mai NI sydd i wneud y gwaith
hwn – NI, bobl y dref. Y drwg yw nad oes
neb yn gwybod yn iawn SUT. 
Mae’n nofel ddifyr ei dychan
– yn enwedig y ffordd yr
arweinir y dref gan ei
chynghorwyr a’u cynffon.
Dilynir gŵr ifanc o’r enw
Jamal Gwyn Jones – enw
paradocsaidd i ŵr a’i dad yn
frown ei groen a’i
ailddyfodiad i dref ei
fagwraeth. Gwthir ef i gredu
ei fod yno i achub y dref o’i
thrymgwsg difeind. 
Mae Jamal neu Jaman fel y

gelwir ef yn y dref yn fachgen
hardd; ystyr yr enw Jamal yw ‘hawddgar’
neu ‘olygus ras’. Mae enwau rhyfeddol yn y
nofel – bron yn Ddicensaidd fel Miss
Bugbird a Med Medra – o Fôn wrth gwrs, a
phwysleisir felly arfer y saint/cofis i roddi
llysenwau ar bawb bron. 
Mae Miss Bugbird (neu yr oedd, gan ei

bod wedi marw) yn byw ar y graig, sef
‘Brynhill’, uwchben y saint yn y dref ac yn
edrych i lawr arnynt. (Fe hoffwn i fod wedi
gweld s fawr yn sant/saint, ond nid yw hyn
yn fawr o gŵyn go iawn).       
Nid yw pobl y graig yn saint go iawn, ‘dim
cweit yn saint er y basan nhw’n lecio bod’.
Mae llawer o’r rhain o gwmpas y dref hon,
o ddifrif, y tu allan i’r nofel. 

Mae’r Eglwys Gatholig dani (er neu am
am ei bod ar y graig) am ei bod ‘yn deud
wrthan ni sut i fyw’. Mae’r dref wedi cael
digon o hyn wrth gwrs o Edward y cyntaf
hyd heddiw. Mae’r Tad Lasarws o Lahore
druan o’r un llinach. Mynnu dysgu Jaman
sut i fyw wna Trefor drws nesa hefyd;
mynnu dweud wrtho beth i’w wneud â’r tŷ
a etifeddodd. Fynta, Jaman heb fynadd yn
y byd i neud dim ond lyshio ac anghofio.
Mae ei dŷ yn ddrych o’r dref – yn flêr,

llawn o hen bethau heb neb yn malio. 
Dwy wraig y stori yw Almut yr Almaenes

sy’n lesbian, a Babs Inc, dynas y papur dre.
Mae’r ddwy yn ferched cryfion – un yn
annwyl ac un yn hunanol a thros ben
llestri. Aiff y ‘pwyllgora’ yn y dafarn braidd
yn ddiflas ar adegau a’r jôcs yn wantan a
rhy ‘lân’ i dafarn go iawn, felly ddim yn

real rhywsut. Mae Tanwen
Bold yn y dref wrth gwrs, yn
gymeriad stoc yr eneth
brydferth sy’n cael ei cham-
drin gan ei bwystfil o ŵr
creulon. Erys Tanwen druan
yn amyneddgar yn ei phoen,
i’r mab darogan – Jaman –
gyrraedd ar ei geffyl gwyn
i’w hachub o grafangau’r
cnaf Med. 
Ond nid Jaman hyd yn oed

yw arwr y stori, ond y dref ei
hun – mae pawb yn rhoi
gwrogaeth o fath iddi –

pawb yn ei ffordd ei hun, boed weithio,
lyshio, llnau neu freuddwydio. Y lle sy’n
bwysig. Pwy ofala am y lle arbennig hwn?
Digon hawdd yw dweud ‘rhaid gwneud
rhywbeth’ ond beth? Efallai fod angen
Almaenes gref, dyn dŵad (hanner dŵad o
leiaf), gyda chymorth rwdlan o wraig papur
newydd, dyn o Saron a hŵr neu ddwy i
ddangos sut i ‘chwara Duw efo Caersaint’
fel y dywed Almut wrth Babs lnc’. Cael ei
drin wna Jaman a’i orfodi gan y ‘giang of
four’ i feddwl mai ef yw Meseia’r dref,
ynghanol difaterwch y rhelyw o’r saint. 
Caernarfon yw Caersaint, ac yn bictiwr

dychanol a thrist o’n tref ni ac o Gymru
hefyd mae’n debyg. Er bod yr areithiau ar y
Maes yn codi i dir pur aruchel, tân shafings
ydynt hwythau yn y diwedd. Mae yma lot o
hiwmor a gwamalu a dyma ffordd yr awdur
o drin pwnc trist a phwysig. Wn i ddim a
fuasai llai o hwyl a rompian wedi mynd â’r
maen i’r wal yn well i’r un sy’n darllen, ond
difaterwch yn hytrach na Chaersaint sy’n
curo yn y diwedd. 

Mae Caersaint yn gaer wrth gwrs, i’w
thrigolion, ac yn gaer i Gymreictod, a
phwysleisir mai’r unig ateb yw creu hunan-

gred cryfach yn ei phobl a’u Cymreictod
lliwgar, unigryw, annwyl ac agos-atoch-chi.
Darllenwch y nofel rhag ofn fod gennych
chi ateb gwahanol. 
Gwenllian Jones

PWY SY’N MYND I ACHUB CAERSAINT? 

YN Y FAN 

Bydd cyfle i bobol Dre weld y grŵp gwerin
Celtaidd, Allan yn y Fan, mewn cyngerdd
yn Galeri nos Sadwrn nesa, 17 Ebrill. Dyma
noson olaf taith ‘y Filltir Sgwâr’ gan y grŵp,
yng nghwmni’r delynores Delyth Jenkins, i
hyrwyddo’u CD newydd “Lle Arall”.
Gallwn ddisgwyl noson o ganeuon gwerin
egnïol a baledi Celtaidd swynol.

Mae gan Papur Dre gopi o CD newydd
Allan yn y Fan, “Lle Arall”, i’w roi am ddim
i un darllenydd lwcus. Y cwbwl sydd raid
ichi’i wneud ydi ateb y cwestiwn yma:

Pwy ydi’r delynores sydd wedi ymuno ag
Allan yn y Fan ar eu CD newydd?

Anfonwch eich atebion erbyn 30 Ebrill at
Geraint Lovgreen, Y Clogwyn, Caernarfon
neu drwy e-bost i:
geraint.lovgreen@btinternet.com 

SIAWNS I
ENNILL CD

COFIWCH GEFNOGI
EIN HYSBYSEBWYR
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CROESAIR

CLIWIAU HAWS
AR DRAWS
1.Fe gewch wirod a chwrw o rhain (8)
7. Dyma be fyddwch o ymarfer (5)
8. Gyda rhain fe allwch deimlo a blasu (9)
9. Mis (3)
10. Gair ar garreg fedd wrth sôn am y rhai
sydd ar ôl (4)
11. Cadw’r ddysgl yn wastad (6)
13. Y tywydd ar ddiwrnod braf o haf (6)
14. Ergyd (6)
17. Ychydig o ddiod (6)
18. Ffwrn galch (4)
20. Rhanbarth lleia’r India (3)
22. Roedd un o’r rhain yn drugarog (9)
23. Mesur o dir (5)
24. Y broses o godi tŷ (8)

I LAWR
1. Gall hon fod o eira neu’n anifail (50
2. Math o benillion 14 llinell (7)
3. Afon a red i’r Clwyd (4)
4. Comedïwr sy’n swnio’n ddoeth yn Lloegr
(6)
5. Methu â bodloni (5)
6. Un syml a difygythiad (7)
7. Cyfareddol (7)
12. Yr hyn a wna unben (7)
13. Un o’r pethau yr oedd ein cyndeidiau yn
eu credu (3,4)

15. ......... Jones – anturiwr (7)
16. Heb unrhyw ymrwymiad (6)
17. Neidiwr (5)
19. Yr hyn sy’n gwneud cerddoriaeth (5)
21. Amrwd (4)

CLIWIAU CRYPTIG
AR DRAWS
1. Dim yn y Clwb Ffermwyr Ifanc i Gwyn,
dim ond diod boeth. (4,4)
7. Prin y gwelir rhywbeth o’i le yn Alun bach.
(5)
8. Bysgar sydd ddim angen cymorth neb arall.
(4,2,3)
9. Y diwrnod cynt oedd yn flêr. (3)
10. Merch sy’n rhoi cartref i adar o Loegr? (4)
11. Mân farddoni wna Rhian fach o flaen y
gampfa a’r Bedol. (6)
13. Mae yn y ffrâm mewn ymosodiad ar
Lundain. (6)
14. Dim dŵr red yn ôl ar ôl hanner bresych.
(6)
17. Cydau, neu gwdyn sydd ddim mor hen.
(6)
18. Mil yn dilyn Phil, yn ôl a glywais, i weld
sioe’r sinema. (4)
20. Dau arddodiad sy’n dodwy. (3)
22. P.S. Dwy bedol a chred sy’n troi’n
ddrygionus. (9)
23. Un yn dilyn aderyn i’r mynyddoedd. (5)
24. Mae o’ch blaen rŵan yn cario sêr rywsut.
(8)
I LAWR
1. Adeilad lle ceir gradd mewn cerdd. (5)
2. Migwrn yn dal 10, mae’n hawdd gweld
drwy hon! (7)
3. Gliw y gellir cael pryd arno. (4)
4. Siwrnai i ffwrdd yn cario pum cant. (6)
5. Dau ddu sydd yn y simdde. (5)
6. Chwaraewr rygbi all chwalu wal bren. (7)
7. Cariad ydi dyn y wal pan fydd yn rhacs. (7)
12. Delwedd o gip blêr, gallwn gael mwy nag
un o’r peiriant. (7)
13. Heb ddifrod? Wel, heb fwriad drwg. (7)

15. Dei yn dal iâr, a dolur rhydd. (7)
16. Cerbyd, cerbyd treigledig yn ddalfa. (6)
17. Tyfiant sy’n wyn ar ddiwedd y llwybr. (5)
19. Allan ddyn sy’n gwisgo 10. (5)
21. Er da, trown yn ôl i fynd yno ar ddiwedd
dydd. (4)

Atebion Cliwiau Cryptig Mawrth 
AR DRAWS
1.Cryptig. 5. Gemog. 8. Osgar. 9. Aelodau. 10.
Sabrina. 11. Unoli. 12. Teledu. 14. Edifar. 17.
Astra. 19. Hen Fran. 22. Amnewid. 23. Traed.
24. Seren. 25. Gwresog.

I LAWR.
1. Croes. 2. Ysgubol. 3. Torri. 4. Gwanas. 5.
Goleuad. 6. Medro. 7. Grugiar. 12. Trahaus.
13. Du a gwyn. 15. Farnais. 16. Ehedeg. 18.
Tenor. 20. Natur. 21. Nodog

Enillydd: Sharon Davies, 23 Ffordd
Cwstenin, Caernarfon

Atebion Cliwiau Haws Mawrth 

Ar draws
1. Gwyliau. 5. Cudyn. 8. Lewis. 9. Gwridog.
10. Diddanwr. 11. Arwydd. 12. Siarad. 14.
Tudwal. 17. Argae. 19. Wilbert. 22. Cynneddf.
23. Mwsog. 24. Diolch. 25. Sinamon.
I lawr
1. Golud. 2. Yr Wyddfa. 3. Ibsen. 4. Utgorn. 5.
Carcharu. 6. Dudew. 7. Negyddol. 12. Siarcod.
13. Abererch. 15. Wrecsam. 16. Nwyfus. 18.
Gwnïo. 20. Lemon. 21. Tegan.

Enillydd: Gwenan Jones, Gwened,
Rhosbodrual.

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

SWYDDI CYFIEITHWYR
Yn sgil y galw cynyddol am ein

gwasanaethau, mae cwmni cyfieithu
Cymen yn chwilio am gyfieithwyr i ymuno

â’n tîm prysur yn ein swyddfa yng
Nghaernarfon.

Yn ddelfrydol bydd gan yr ymgeiswyr llwyddiannus brofiad o gyfieithu, ond
rydym yn fodlon cynnig swydd dan hyfforddiant hefyd.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm sy’n ymgymryd â phrosiectau
cyfieithu arloesol a chyffrous.

Byddai'n ddymunol petai'r ymgeiswyr wedi ennill cymwysterau Cymdeithas
Cyfieithwyr Cymru neu'n fodlon ymgyrraedd atynt.

Bydd y cyflog yn ôl profiad a chymwysterau. Cynigir pecyn buddiannau a
chynllun pensiwn hael.

Os oes gennych chi ddiddordeb a fyddech cystal â chysylltu
i holi am ffurflen gais.

e-bost: swyddi@cymen.co.uk
ffôn 01286 674409 

DYDDIAD CAU – DYDD GWENER 16 EBRILL 2010
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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

Mae pobl dros 50 oed yn
ymddiried yng nghynhyrchion

a gwasanaethau
Age Concern

Yswiriant Cartref

Yswiriant Cerbydau a Diffyg ar y Modur

Yswiriant Teithio

Cynllunio Angladd

Cyflenwadau Trydan a Nwy

Am fwy o wybodaeth ymwelwch â ni yn:
Age Concern Gwynedd a Môn
Ty Seiont, Ffordd Santes Helen

Caernarfon, Gwynedd LL55 2YD 
Open: 9am - 5pm

01286 678310
gan ddyfynnu’r cyfeirnod: PAPUR DRE

Os byddwch yn cysylltu a swyddfa Age Concern, byddwch yn ymwneud a chynrychi-
olydd penodedig o Age Concern Enterprises Limited (ACEnt). Mae ACEnt wedi ei aw-
durdodi a!i reoleiddio gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (FSA) ar gyfer
cyfryngiad yswiriant. Mae!r Age Concern uchod yn elusen gofrestredig

A4
6V

4A
WS

T0
7 C

S0
11

03
0_

10

Ar gyfer eich holl
anghenion yswiriant

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

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

CRICED
Daeth Ysgol Blessed Edward Jones o'r
Rhyl draw i'r Ganolfan Hamdden i
chwarae gêm griced gyfeillgar yn erbyn

genod Syr Hugh. Cafwyd dwy gêm
gystadleuol - criw y Rhyl oedd yn fuddugol
yn y gêm gyntaf o 61 rhediad - 54 rhediad,
a chyfartal oedd yr ail gêm: 43 rhediad yr
un. Dyma oedd y gêm griced gyntaf erioed
i'r genod, felly da iawn nhw.

Ar ddechrau  tymor fel hyn cwestiwn sy’n
cael ei ofyn yn aml ydy ‘pa enwair ydy’r
gorau?’

Y cyngor doethaf dwi’n meddwl ydy –
anghofiwch am yr enwair, ystyriwch faint y
plu a phle ‘dach chi am wneud y rhan fwyaf
o’ch sgota. Er enghraifft, os am bysgota
mewn afon fechan ewch am faint plu 14,
wedyn genwair  7-9 efo lein  4 i 6. Neu mewn
afon fwy neu lyn bychan beth am enwair 9-
10 troedfedd i blu 10-14 a lein 6 i 8. Mi
wnaiff y meintiau yma i ddal sewin hefyd –
ac eog efo chydig o bwyll !

O safbwynt yr enwair cofiwch nad ydy o’n
dilyn mai’r ddrutaf yw’r orau. Dwi hefyd y
mis hwn am wisgo’r bluen eog glasurol, yr
Usk Grub.  Pluen adnabyddus iawn ar Afon

Wysg yn y
b e d w a r e d d
ganrif ar ddeg
oedd hon. Fel
hyn yr oedd hi’n
cael ei chawio
gan y meistri:

• Tag – edau arian •Cynffon – pluen goch a
pheasant aur • Corff – yr hanner cyntaf yn
oren a’r gweddill yn ddu • Asenau – edau
arian • Traed canol – oren a gwyn • Traed y
gwddf – coch y bonddu • Adain – jungle
cock • Pen – edau coch a farnish coch.

Hwyl ar y bachu, GLAS Y DORLAN

Llongyfarchiadau i Nathan Palmer ac
Aeron Morgan am fod yn aelodau o dîm
buddugol Gogledd Cymru ym
Mhencampwriaethau Athletau dan do
Ysgolion Cymru.  Enillodd Nathan fedal
aur mewn dwy ras gyfnewid a medal efydd
yn taflu pwysau.  Enillodd Aeron fedal aur
mewn ras 8 lap.  Bydd y ddau yn mynd yn
eu blaenau i gystadlu ym
Mhencampwriaethau Prydain yn
Birmingham.

Llongyfarchiadau hefyd i Gwion Eryl ar
gael ei ddewis i chwarae rygbi dros dîm

Nathan Palmer Aeron Morgan Gwion Eryl

Gogledd Cymru yn erbyn Swydd Amwythig
ar faes rygbi Clwb Rygbi Cobra ym Meifod.

Cynrychioli Gogledd Cymru
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PAPUR DRE I BOBOL DRE

YN EISIAU: GENOD
(I CHWARAE RYGBI)

Roedd hi’n oes i aur i rygbi merched yn
Dre rhyw ddeng mlynedd yn ôl. Kate
Jones a Manon Lloyd Williams yn
chwarae i Gymru, Sara Wheldon i’r tîm
dan 20 a Claire Jones (Thomas gynt) i
Cymru ‘A’.
Ond tawel fu hi ers 2005 … tan rŵan.
Mae’r awydd wedi ailgydio ac mae na griw
o genod wedi  dechrau hyfforddi ar y
Morfa unwaith eto. Ond mae angen mwy o
ferched. Felly os gennych chi ddiddordeb

Fel’ma mae gwneud! Rhai o’r merched yn
hyfforddi gydag Eifion Harding.

Barod i
Sboncio
Aeth criw Sboncen blwyddyn 9 draw i
Ysgol Tryfan am gêm. Roedd y gemau yn
gystadleuol iawn, ond criw Ysgol Syr
Hugh Owen ddaeth yn fuddugol yn y
diwedd drwy ennill 17 gêm yn erbyn 14.
Diolch i David Parry blwyddyn 13 am eu
hyfforddi. Yn y llun mae Adam, Gethin,
Sion, Caio, Kirsty, ac Awen ar fin gadael
yr ysgol. 

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

“Ewch i chwilio am yr hen ’sgidiau rygbi ’na! Mae angen mwy o genod i chwarae rygbi yn Dre!”

cysylltwch â’r clwb neu ewch draw i’r cae
rygbi fore Sul.
Mae na jyst digon i wneud tîm ar y funud,

meddai’r hyfforddwyr Eifion Harding ac
Emrys Llywelyn Jones ond mae angen
rhagor. Dim ond wedyn y gallan nhw

obeithio cael gemau yn erbyn clybiau fel
Bae Colwyn, Rhuthun, Harlech a
Dolgellau. Mae na sôn hefyd am chwarae
yn erbyn tîm Coleg Aberystwyth a chriw o
Gwernyfed, sef  tîm o ochrau Talgarth yn y
canolbarth.
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