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PAPUR DRE
Rhifyn 79

MEHEFIN 2010

Pris 50c

BE SY YN Y PAPUR?

Gwenu gyda’u gwobrau
(stori ar dudalen 7)

Gwenu wrth goginio
(stori ar dudalen 15)

A gwenu wrth grwydro
(stori ar dudalen 4)

CADAIR HARDD I CO’ DRE

Enillydd cadair Eisteddfod yr Urdd yn Llanerchaeron eleni oedd Llŷr Gwyn Lewis o Gae Gwyn. Cafodd ei awdl ar y testun
‘Tonnau’ ganmoliaeth uchel gan y beirniaid. Mwy am Llŷr a’i gamp a’r gadair arbennig a enillodd ar dudalen 16.

PAPUR DRE I BOBOL DRE

PWY ‘DI
PWY...
Cadeirydd a Derbyn
Llythyrau
GLYN TOMOS
Garreg Lwyd, 7 Bryn Rhos
Rhosbodrual, LL55 2BT
(01286) 674980
tomos882@btinternet.com

BWRDD GOLYGYDDOL
ROBIN EVANS
(01286) 676963
RHIAN TOMOS
(01286) 674980
TRYSTAN A
CAROLYN IORWERTH
(01286) 676949
GERAINT 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

Cydnabyddir cefnogaeth

www.bwrdd-yr-iaith.org

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

Llythyrau

Sŵn y Gwynt,
Tregeian, Bangor

COFIO GARI WILLIAMS

Annwyl Papur Dre,

Annwyl ddarllenwyr,

Bu farw fy modryb Mrs Sally
Evans, Y Barri yn 102 oed yn
ddiweddar wedi cael bywyd
llawn a hapus. Ganwyd hi yn
nhafarn y “Four Alls,” Twll yn y
Wal a bu’n flaenllaw mewn
dramâu, pasiantau a bywyd
cymdeithasol y dref cyn graddio
ym mhrifysgol Bangor a symud
i’r Barri. Yno, daeth yn
adnabyddus fel actores a
chantores a hi gynhyrchodd
basiant “Dilyw Noa” yn yr
Eisteddfod Genedlaethol yn
1968. Roedd yn chwaer i fy nain,
Mrs Elin Thomas Maesincla fu
ynglŷn â’r Holiday Queen ac yn
gynhyrchydd dramâu yn y dref
am flynyddoedd. Diolch i bawb
gysylltodd â fi yn dilyn hanes
Anti Sally yn “Pobol Dre” pan
oedd yn gant oed. Roedd
Caernarfon yn agos iawn at ei
chalon i’r diwedd, a’i hoff le

oedd Porth yr Aur. Gedy ferch,
Nerys yn Awstralia a mab, Dr
Gareth Evans yn Hemel
Hempstead.
Yn gywir,

Dwi’n siwr i chi gofio Gari
Williams, un o'r diddanwyr
mwyaf poblogaidd a welodd
Cymru. Mae Cwmni Da yn
cynhyrchu rhaglen deledu
arbennig i'w ddarlledu ar S4C i
gofio amdano ugain mlynedd ar
ol ei farwolaeth anhymig. Bydd
y noson yn cael ei chynnal yn
Venue Cymru, Llandudno ar
nos Fawrth y 29ain o Fehefin.
Gyda John Ogwen a Tudur
Owen wrth y llyw, cawn noson
hwyliog
o
gabaret
a
pherfformiadau gan Hogia`r
Wyddfa, Tara Bethan, Elgan
Llyr Thomas, Tomos Wyn ac
aelodau Aelwyd Bro Cernyw.
Bydd y rhaglen yn llawn
atgofion gan westeion arbennig
a fydd yn rhoi darlun o hanes
bywyd Gari a'r cyfnod cyffrous
hwnnw ym myd adloniant
ysgafn Cymru.
Os hoffech fod yn rhan o'r
gynulleidfa gallwch archebu
tocynnau drwy gysylltu â
Dennis Davies ar 01492 640 060
neu aelod o dîm Noson Cofio
Gari drwy ffonio 01248 671 167
(yn ystod oriau swyddfa). Mae'r
tocynnau yn £5 a bydd y
drysau'n agor am 6.30 yr hwyr.
Bydd elw'r noson yn mynd i
Gronfa Gari sy'n hybu talent
ifanc ym myd adloniant
Cymraeg.

ENILLWYR
CLWB CANT
Mai 2010
1af Llio Non Evans 70
2il Eleri Carrog
13
3ydd A Williams
69

Ellis Davies a’i Gwmni
CYFREITHWYR

Yn gwasanaethu
pobl Caernarfon ers
1898
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ANTI SALLY

RHODD
Hoffai Papur Dre ddiolch
i Olwen Rees am ei rhodd
garedig.

RADIO YSBYTY
GWYNEDD
Os oes gennych ffrindiau
neu berthnasau yn gleifion
yn Ysbyty Gwynedd ac
angen codi eu calon neu
eich bod yn methu mynd i
ymweld ac eisiau dymuno
yn dda iddynt yna fe allwch
gyflwyno cais iddynt ar
radio yr ysbyty. Yr unig
beth sydd angen i chi ei
wneud yw ffonio Alan,
Radio Ysbyty Gwynedd, a’r
rhif ffôn yw 01248 384789.

Y RHIFYN NESAF
Cyhoeddir rhifyn nesaf
Papur Dre ar
NOS LUN,
GORFFENNAF 12
Deunydd i law erbyn
NOS LUN, MEHEFIN 28
os gwelwch yn dda.

PWYLLGOR APÊL
CAERNARFON EISTEDDFOD
GENEDLAETHOL YR URDD 2012
Taith Gwch "Queen of the Sea" ar y Fenai o Gaernarfon i
Bont Menai ac yn ôl Nos Iau Gorffennaf 8fed Cychwyn 6.30
p.m. lle i 80 cost £10. Ni fydd y cwch yn mynd os bydd y
tywydd yn anffafriol.
Taith drên i gopa’r Wyddfa ac yn ôl dydd Sadwrn Medi 4.
Cychwyn o Lanberis am 9.30 a.m. Bydd angen bod yno erbyn
9 a.m. Cost tua £20.
Eisiau mynd? Cysylltwch ag Alun Roberts ar 01286/677208.

DEWCH ATOM I BLYGU
PAPUR DRE
Rhifyn: GORFFENNAF
Noson Plygu: NOS LUN,
GORFFENNAF 12
Yn lle? YSGOL MAESINCLA
Faint o’r gloch? o 5.30 ymlaen

Stiwdio Gwallt
a Harddwch

27 Stryd Bangor,
Caernarfon LL55 1AT
Ffôn:
(01286) 672437

46 Stryd Llyn, Caernarfon

ellisdavies@btconnect.com

Perchnogion: G Geal a G Evans

Rhif Ffôn:

Buddug Jones.

672999

Byddwch yn llawer
gwell allan hefo Ni!

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

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

Cylch Meithrin y Gelli
Ffair Haf/ Sêl Cist Car
10.30 bore dydd Sadwrn,
Mehefin 19eg
Cost y car : £5
Archebwch le drwy ffonio
07818 218123

SÊR Y BYD FFILMIAU
YN DYMUNO’N DDA I
COFIS BACH

Mae Steffan Rhodri sy’n actio yn y
ffilm ‘Harry Potter And The Deathly
Hallows’ a Julian Lewis Jones, un o sêr
y ffilm Invictus a gyfarwyddwyd gan
Clint Eastwood wedi dymuno yn dda i
Cofis Bach a Jaman ar eu noson fawr,
sef Noson Premiere Ffilm yn y Galeri
ar y 10fed o Orffennaf am 5 o’r gloch.
‘Rydym yn dymuno pob hwyl i blant a
phobol ifanc Ward Peblig Caernarfon’,
meddai’r ddau, ’ac yn eu llongyfarch ar
eu gwaith arbennig’. Dyma’r tro cyntaf
i blant a phobl ifanc Cofis Bach a
Jaman drefnu digwyddiad o’r math
yma. Mi fydd y noson ffilm yn gyfle
gwych i fwynhau doniau amryddawn
plant a phobl ifanc lleol. Bydd Dewi
Rhys o Rownd a Rownd yn arwain y
noson ac yn ogystal â dangosiadau
ffilmiau byrion gwreiddiol, bydd yno
fandiau byw a llawer mwy. Dewch yn
llu. Peidiwch â cholli’r cyfle hwn am
noson allan gofiadwy iawn!

Cerddor Ifanc
Rotari 2010
Cynhaliwyd cystadleuaeth flynyddol
cerddor ifanc y Rotari’n ddiweddar ac
enillydd yr Adran Iau oedd Huw Owen,
Ysgol Syr Huw Owen yn chwarae'r
Trwmped. Enillydd yr Adran Hŷn oedd
Elin Wyn Roberts, hefyd o Ysgol Syr Huw
Owen, oedd yn chwarae'r Ffliwt. Y
Beirniaid oedd Mrs Mair Carrington
Roberts a Ms Einir Wyn Hughes, ac 'roedd
y ddwy yn canmol safon y gystadleuaeth yn
fawr iawn.

Huw Owen yn derbyn ‘Cwpan Côr Cofnod’.

Einir Wyn Roberts yn derbyn ‘Cwpan Côr
Meibion Caernarfon.’

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

Y Pantri Cymraeg
DELICATESSEN

CYNNYRCh O GYmRu
Cawsiau, Gwinoedd, Cwrw, Siocled,
melysion, Rhoddion a hamperi.
Dewis anhygoel o salad a
brechdanau. Arlwyir ar gyfer
ciniawau busnes ac achlysuron
arbennig.

CAFFI
BWYTY
BAR

6 Y maes / Castle Square CAERNARFON

Y Maes, Caernarfon, LL55 2YD

01286 673884
www.ypantricymraeg.co.uk

(01286) 673100
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Casglu arian

YSGOL MAESINCLA

Mae Babanod Maesincla wedi
bod yn brysur iawn yn casglu
arian gyda thaith feiciau
noddedig o gwmpas yr ysgol yn
ddiweddar. Llwyddodd y plant i
gasglu £1,315.00 fydd yn cael ei
ddefnyddio i brynu adnoddau
garddio ac i ddatblygu’r ardal tu
allan. Llongyfarchiadau mawr
iddyn nhw i gyd am gasglu mor
dda!
Dydy'r plant hŷn ddim wedi bod
yn segur chwaith. Dyma griw o
flwyddyn 5 a fu ar daith gerdded
yn Rhyd-ddu. Roedd Michael
Hughes a Dion Bee wrth eu bodd
yn croesi'r afon ar daith
gerdded saith milltir o hyd tuag
at Fwlch y Ddwy Elor (llun ar y
dudalen flaen).
A dyma Shannon Jones a
Heather Smith yn cerdded trwy'r
goedwig.

YSGOL Y GELLI

YSGOL SANTES HELEN

Taith gerdded noddedig

Gala Nofio

Ac nid dim ond plant Maesincla sy'n mwynhau cerdded - aeth
plant Santes Helen ar daith noddedig i Blas Menai ac yn ôl yn
ddiweddar (taith hir a blinedig iawn i rai!!).

Llongyfarchiadau i dîm y Gelli am ennill y gala nofio i ysgolion
mawr yn ddiweddar.

Emyr Tho mas a’i Fab

Croeso cynnes bob dydd

CYFREITHWYR

Caffi Cei

•

O. Gerallt Jones LL.B (HONS)
•

Gail Jones LL.B (HONS)

gan

31 Stryd y Bont
Caernarfon
Ffôn: (01286) 672427

Cyfreithwraig Gynorthwyol
•

Gwasanaeth Personol ac Agos Atoch
•

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

7B Stryd y Plas,
Caernarfon
Gwynedd LL55 1RH
Ffôn:
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01286 677771

Hywel
Williams
Aelod Seneddol
Etholaeth Arfon

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 SYR HUGH
PENCAMPWRIAETH
ATHLETAU ANGHENION
ARBENNIG
Cafwyd llu o brofiadau bythgofiadwy yn
ddiweddar pan aeth criw o flwyddyn 9 i
Dreborth
i
gynorthwyo
ym
Mhencampwriaeth Athletau Anghenion
Arbennig Gogledd Cymru.

AGOR DRWS
Gosodwyd drysau newydd i'r prif
gyntedd a diolch i'r Cyngor Ysgol am eu
gwaith caled dros y flwyddyn yn trefnu
gwahanol weithgareddau i godi arian ar
eu cyfer. Hoffai'r ysgol ddiolch yn fawr
iawn i'r Cwmni Kon-x (cwmni
peiriannau llungopïo) am eu cyfraniad
hael o £500 tuag at gost y drysau.
Cyflwynwyd y siec i swyddogion y
Cyngor Ysgol gan Mr Arwel Griffiths, y
Cyfarwyddwr Gwerthiant.

Y Tîm Athletau

SEREMONI FFARWELIO
Cynhaliwyd seremoni arbennig i
ffarwelio'n swyddogol â blwyddyn 11
bresennol yr ysgol. Gwahoddwyd rhieni
a ffrindiau i rannu yn yr achlysur pwysig
hwn pan gyflwynwyd eu Ffeil Cynnydd
iddynt. Mae'r ffeil hon yn cynnwys
tystiolaeth o'r hyn mae'r person ifanc
wedi llwyddo ynddo yn eu cyfnod yn yr
ysgol. Mae'n arf pwysig hefyd i'w
ddefnyddio gyda'u darpar gyflogwyr yn
y dyfodol.
Y gŵr gwadd eleni oedd Mr Gari Wyn
sy’n adnabyddus fel gŵr busnes
llwyddiannus lleol a chyn Bennaeth yr
adran Hanes yn Ysgol Syr Hugh.
Cafwyd anerchiad hwyliog ganddo oedd
yn amlinellu'r hyn yr oedd yr ysgol wedi
ei gyfrannu at ddatblygiad cymeriad y
disgyblion. ‘Yr hen a ŵyr a'r ifanc a
dybia’ oedd ei brif fyrdwn sydd hefyd yn
pwysleisio ein diolchgarwch i'r holl staff
sydd wedi paratoi'r disgyblion at eu
harholiadau allanol.
Dymuniadau gorau i bawb sydd rŵan
wedi cychwyn ar y cyfnod arholiadau a
mwynhewch eich gwyliau haf hir.

Y gŵr gwadd, Gari Wyn

Agor drysau’r newydd y cyntedd

Mr Alun Ellis (Pennaeth Blwyddyn 11) a Mr John Gareth Williams (athro dosbarth) yn
cyflwyno ffeil cynnydd i Wil Childes.

Siop Iwan

JUST NATURAL

Papurau Newydd • Da-da, Cardiau,
Nwyddau Ffansi
Presantau

Bwydydd Iach a deunydd Bragu

43 Stryd y Bont Bridd, Caernarfon

(01286) 673300

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.
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DWY’N DATHLU
Mrs Kate Williams yn 80 oed
Dathlodd Mrs Kate Williams, Y Glyn, ei phen-blwydd yn 80 oed ar
Fai 16. Ers blynyddoedd bu’n trefnu gwasanaeth bob Sul ym Mhlas
Maesincla ac mae hefyd yn ymweld â nhw’n rheolaidd. Roedd ei
diweddar ŵr, Mr Ifan Hefin Williams yn fugail ar gapel Ebeneser.
Cafodd Kate barti syrpreis a blodau gan staff a thrigolion y Plas i
ddiolch am ei holl waith diflino. Aeth ei mab David â hi mewn
awyren o Ddinas Dinlle dros Caernarfon ac uwchben Llandudno.

YR AELWYD AR GAEL
Canolfan yr Aelwyd, Caernarfon 3/5 Stryd
yr Eglwys, Caernarfon
Lle hwylus ar gael i gyfarfod yn wythnosol.
Mae nos Fawrth neu nos Wener yn bosibl ar hyn o bryd ond
mae lle ar gael yn ystod y dydd drwy gydol yr wythnos. Mae’r
Ganolfan yn rhydd dros y penwythnosau os bydd rhywun am
drefnu parti pen-blwydd neu gwrs.
Telerau rhesymol iawn. Cysylltwch ag
Idwal Williams ar 01286 673485 neu Idwal.Williams@o2.co.uk
i gael gwybod rhagor.

CYFLE I WELD ADEILADAU
CARTREF BONTNEWYDD
Rhwng Mehefin 28 a Gorffennaf 2 o 10.00 hyd 4.00 o’r gloch bydd
Ymddiriedolaeth Cartref Bontnewydd yn trefnu wythnos agored ac
mae croeso mawr i’r cyhoedd alw draw i gael y cyfle i weld
adeiladau’r cartref.

Mrs Bessie Hughes yn 100 oed
Cafodd aelodau eglwys Seilo, Caernarfon, gyfle ar fore Sul y Pasg i
longyfarch Mrs. Bessie Hughes ar ddathlu ei phen-blwydd yn 100
oed. Gweddw’r diweddar Barchedig R. Gwilym Hughes yw Mrs.
Bessie Hughes a bu’n cynorthwyo ei phriod yn ei weinidogaeth ym
Maentwrog, Dwyran, yr Wyddgrug, Caergybi a Phwllheli. Mae
Mrs. Hughes yn ffyddlon o hyd i oedfa’r bore yn Seilo, ac wrth ei
llongyfarch, diolchwn iddi am ei holl ymroddiad i waith yr
Arglwydd ar hyd y blynyddoedd. Cyflwynwyd basged o flodau a
chacen ben-blwydd iddi gan blant yr eglwys. Dyma hi yng
nghwmni rhai o blant Seilo a’i gweinidog, y Parchedig Gwenda
Richards.

BORE AGORED NODDFA
Bore agored gyda’r grwp Black Umfolosi i drigolion Ward
Peblig – croeso i bawb o bob oed!

Dydd Sadwrn, 26 Mehefin 10.30 -12 o’r gloch
yng Nghanolfan Noddfa
Mae Black Umfolosi o Zimbabwe wedi cyffroi
cynulleidfaoedd dros y byd gyda’u dawnsio ‘gumboot’ enwog,
eu canu gwych a’u hegni anhygoel. Dyma gyfle prin i
gydweithio gyda’r artistiaid enwog hyn! Dewch yn llu!
Rhad ac am ddim!
Am fwy o wybodaeth cysyllywch â Llinos Mai Morris yn
swyddfa’r eglwys – 01286 672257.

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
Ffôn: (01286) 674980 e-bost: tomos882@btinternet.com

DODREFN
A LLORIAU

Pob Dim i Ddodrefnu’r Tŷ

MEDI
Bar Coffi

Stryd y Plas (01286)

674383

Canol y Dref, Caernarfon LL55 1NN

Bwyd drwy’r dydd

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

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

John Williams

Yn ôl at eich gwasanaeth!
Ffôn: (01286) 674432
Symudol: 07721 750958
Sefydlwyd 1972

Cyflenwi a Gosod Carpedi
TEILS CARPED, FEINYL, MATIAU
LLORIAU PREN
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ENILLWYR CYSTADLEUAETH PAPUR DRE
Diolch i bawb am gystadlu yn rhifyn Mai. Roedd ’na griw da wedi anfon yr ateb cywir at y
Golygydd.
Y tri enw cyntaf ddaeth allan o’r het oedd, yn gyntaf, Lili Haf o Gaernarfon, yn ail, Osian
Prys o Gaernarfon ac yn drydydd, Ela Wyn o Bethesda Bach.
Mwynhewch y darllen!

ARDDANGOSFA

BOCS
Llais yr Ifainc
Dydd Gwener 11eg
Mehefin 2010
(4-6yp)
efo dathliad arbennig a chyflwyniadau i
ddisgyblion ysgolion lleol.
Lluniaeth ysgafn ar gael.
Ar agor i'r cyhoedd hyd 25ain Mehefin
2010.

Llili’n mwyhnhau ei
llyfrau newydd

CAMP Y CRIW KARATE
Mae tri o fyfyrwyr ‘Zanshin Karate Cymru’ wedi dod i’r brig
trwy gipio’r prif wobrau eleni. Llwyddodd Adam Edwards ac
Eve Nicholson i ddod i frig eu dosbarthiadau a chawsant eu
gwobrwyo fel prif fyfyrwyr. Hefyd daeth Sion Endaf Parry yn
gyntaf mewn twrnament Kata 2010. Mae Adam a Sion yn
ddisgyblion yn Ysgol yr Hendre. Roedd Gareth Edwards,
Hyfforddwr y Clwb yn fodlon iawn gyda safon ei fyfyrwyr.
‘Mae’r myfyrwyr hyn yn glod i’r Clwb a’r dref ’, meddai
Gareth, ‘ac yn bleser i’w dysgu’. Cafodd pob myfyriwr dlws
Zanshin Shukokai.
Yn ddiweddar mae’r clwb wedi lansio eu gwefan:
www.ZanshinKarate.co.uk. Mae’r clwb yn cyfarfod bob nos
Lun rhwng 6.00 – 7.30 yn Ysgol Maesincla ac ar nos Fawrth
rhwng 6.30-8.00 a nos Wener rhwng 6.00 – 7.30 yn Ysgol yr
Hendre. Am fwy o fanylion y rhif ffôn yw: 01286 676166.
Mae’r Clwb yn cynnig dwy wers gyntaf am ddim i
ddarllenwyr PAPUR DRE sydd yn mynd â chopi o’r papur
efo nhw i’r clwb.
Yn y llun mae Eve Nicholson; Sion Endaf Parry ac Adam Edwards

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

Gwyndaf Williams a’i Fab
27 Stryd Llyn, Caernarfon

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

PETER HARROP
B.Sc. (Anrh) MCOptom

OPTOMETRYDD
OPTEGYDD
43, Stryd Llyn, Caernarfon

(01286) 673631
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ADLONIANT YN Y DYDDIAU GYNT

Y Guild Hall ers talwm.
ADLONIANT YN Y DYDDIAU GYNT
Yn rhifyn Ebrill o ‘Papur Dre’ rhoddais
gipolwg ichi o’r math o beth a roes
ddifyrrwch i’n tadau a’n cyndadau, dros
ganrif yn ôl. Ond hanes digwyddiad un
diwrnod oedd Sioe Enfawr Buffalo Bill a
bydd llawer yn gofyn y cwestiwn beth arall
oedd gan ein hynafiaid i edrych ymlaen ato
ym myd adloniant ar wahân i hynny? Cofier
mai 1904 oedd blwyddyn Diwygiad 04/05 ac
yn yr addoldai yr arferid cynnal cyfarfodydd
llenyddol ac adloniadol. Ar yr un pryd,
diolch i bobl fel Syr Llewelyn Turner (1823
– 1903), roedd y Pafiliwn ar ei draed ers y
flwyddyn 1877 a llawer o weithgareddau
adloniadol yn cael eu cynnal yno.
Erbyn diwedd degawd cyntaf yr ugeinfed
ganrif, fodd bynnag, roedd sinemâu yn codi
ymhob rhan o’r wlad ac agorwyd un yma yn
nhre Caernarfon gan mlynedd yn ôl, yn y
flwyddyn 1910, a hynny mewn neuadd a
oedd yn eiddo i’r Cyngor Tref, sef Y Guild
Hall yn Stryd Y Porth Mawr. Pâr priod
Evan O. a’i wraig Rose H. Davies oedd
perchnogion y sinema, ef yn frodor o Gonwy
a hithau o Lyn Ceiriog. Daethant yma o
Gaergybi lle roedd ganddynt ddwy sinema

arall, sef Sinema Neuadd y Dref a’r Empire.
Yn y Pafiliwn yn 1906 gan Gwmni y
Cinematography y dangoswyd y ffilmiau
cyntaf yng Nghaernarfon, ond o’r 1af o Awst
1910, yn achlysurol yn unig, y cychwynnwyd
yn y Guild Hall. Fodd bynnag, yn 1913
cafodd E.O. Davies drwydded i’r neuadd fod
yn sinema ar lês parhaol gan y Cyngor Tref.
Wrth gwrs, ffilmiau mud (silent films) oedd
y rhai hynny ac yn ystod y perfformiadau
byddai pianydd ac ar adegau feiolinydd yn
canu eu hofferynnau yn ystod y
perfformiadau. Mr. I. Roberts oedd y sawl a
ganai’r piano ar y cychwyn a dywedir iddo ef
gerdded yr holl ffordd o Lanwnda i wneud y
gwaith. Byddai llawer o fynychwyr y sinema
yn galw yn siop Robinson ar gornel Stryd
Star Bach i brynu licris i’w fwynhau wrth
wylio’r ffilm.
Anodd dweud pa ffilm a ddangoswyd gyntaf
yn y Guild Hall, ond ym mis Medi 1910
cafwyd mai Blue Bird oedd enw’r ffilm bryd
hynny. Yna yn 1927 dangoswyd y ffilm
lleisiol y talkie cyntaf, The Jazz Singer (Al
Jolson 1886 - 1950).Yn y flwyddyn 1930 bu
E.O. Davies farw a’i wraig Mrs R.H.Davies a
fu’n gyfrifol am y busnes am dros 20
mlynedd wedi hynny. Rhoesant foddhad i
lawer yn ystod cyfnodau duon y ddau Ryfel
Byd, sef o 1914 i 1918 ac o 1939 i 1945 ac am
15 mlynedd wedi hynny. Yn dilyn
marwolaeth E.O Davies, cofnodwyd yn y
papur lleol fel a ganlyn: Torch gan Pobl Dre
“In kind remembrance of one who gave so much
pleasure to the kiddies”. Aelodau yng Nghapel
Wesla, Ebeneser oedd y teulu a gedy wraig a
dwy ferch. Dilys ac Eluned Lloyd Davies.
Prin fod neb heddiw yn cofio Evan Davies
gan iddo farw 80 mlynedd yn ôl, ond mae
gan lawer ohonom gof byw o Mrs. Davies ac,
a siarad yn bersonol, cofiaf y cyfnod yr
adeiladwyd y trydydd sinema yn y dref, sef y
Majestic yn 1934. Dwy oedd yma cynt a chan
i’r Empire gael ei hadeiladu’n arbennig ar
gyfer sinema gan ŵr o’r enw Caradog
Rowlands yn 1915, Y Guild Hall a’r Empire
a fu’n cystadlu am fusnes am bron i 20
mlynedd cyn agor sinema foethus newydd i
ddal 1050 o bobl. Mae gennyf gof o fy
modryb, a oedd yn byw yn 36, Stryd Fangor
yn mynd â fi i’r ardd ac yn dangos yr adeilad

oedd ar hanner ei adeiladu imi ac yn dweud:
“Pictiwrs newydd fydd yma ac fe fyddi di yn
mwynhau gweld ffilmiau yno”. Roedd hi’n
broffwyd gan imi dreulio oriau lawer yn y tri
adeilad, Y Guild Hall, Yr Empire a’r
Majestic.
Cofiaf yn dda pa mor boblogaidd a fu’r tair
sinema ym mlynyddoedd fy ieuenctid ac fel
y byddai pobl yn aros y tu allan iddynt ar
bob tywydd i ddisgwyl cael mynediad. O! fel
mae pethau wedi newid!
Ond i ddychwelyd at y Guild Hall a’r
perchennog, Mrs. Davies. I ni, blant y
tridegau, roedd raid inni dalu 3 ceiniog am
fynd ar bnawn Sadwrn i’r Majestic neu’r
Empire, ond cawn fynd i’r Guild Hall am 2
geiniog a oedd yn golygu bod gennym
geiniog wrth gefn i wario un ai ar bethau da
neu beth arall a fynnom. Yr hyn y byddai
llawer ohonom yn ei wneud oedd mynd i
Stryd Fangor ac at ddrws siop Mrs.
Williams, Ship and Castle. Yno ar y wal
roedd peiriant gwerthu sigarennau ac am
geiniog fe gaech 3 sigaret S.O.S. ac wedi
gofalu bod gennym fatsys, byddem yn
mwynhau smôc yn y Galeri Bach tra’n
gwylio Flash Gordon a llun cowboi i
ddiweddu. Ar adegai byddem yn colli arnom
ein hunain yn llwyr ac yn codi twrw ac yn
stampio’n traed ar lawr a byddai y golau yn
dod ymlaen, y ffilm yn diffodd a Mrs. Davies
yn dod ar y llwyfan i ddweud y drefn ac oni
fyddem yn rhoi’r gorau iddi na fyddai yn
caniatáu inni weld diwedd y ffilm.
Dyddiau difyr! Bu farw Mrs. Davies yn
1951, ond cymerodd cwmni arall yr awenau
tan y flwyddyn 1960, pan fu’n rhaid cau’r
sinema oherwydd bod yr adeilad yn beryglus
ac nid oedd y Cyngor Tref yn fodlon gwario
arno. Y ffilm olaf i gael ei dangos yn y Guild
Hall o nos Iau, Gorffennaf 21, 1960 tan y
Sadwrn oedd The Barbarians a’r prif
gymeriad oedd Pierre Cressoy.
T. MEIRION HUGHES
O.N.
Unwaith eto, gwnaed llawer o’r gwaith ymchwil
gan Geraint Wyn Roberts a mawr ddiolch iddo.
Diolch hefyd i Mr. Bobby Haines am atgoffa
Papur Dre ei bod yn ganrif er pan ddefnyddiwyd
y Guild Hall gyntaf fel sinema.

TOWN CABS
Perchennog:
Brian O’Shaughnessy

TACSI
TACSI
TACSI

Siwrneiau Lleol
Meysydd Awyr
Dydd a Nos
Car 7 person

01286 676091
07831 268995
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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
Rhif Cofrestredig Elusennol: 1084271

Mae'n siŵr bod cannoedd o bobl Caernarfon wedi mwynhau'r Penwythnos Mawr yn y Faenol
a chafodd rhai o ddisgyblion Syr Hugh gyfle i fynd yno cyn y digwyddiad i gael golwg ar y
paratoadau. Trefnodd staff Radio 1 daith iddyn nhw o gwmpas y maes a’r holl lwyfannau.
Cafwyd sesiwn holi ac ateb hefyd gyda phrif drefnydd y penwythnos yn ogystal â chyfle
bythgofiadwy i weld ystafelloedd newid enwogion megis Cheryl Cole ac Alicia Keys.
A dyma rai o genod y dre'n mwynhau'r
penwythnos yn yr haul: Gillian Williams, Becky
Anderson, Mari Løvgreen, Manon Jones, ac
Ellen Evans yn y blaen.

NOSON FAWR
‘Y MORGAN LLOYD’
Er bod artistiaid byd enwog, fel Rihanna, Dizzee Rascal a Pendulum, wedi perfformio ar
Stâd y Faenol yn ystod ‘Penwythnos Mawr Radio 1’, roedd cyfle hefyd i glywed bandiau
addawol yr ardal hon yn ystod ‘Yr Wythnos Fach’, sef yr wythnos yn arwain at y
Penwythnos Mawr. Pwrpas ‘Yr Wythnos Fach’ oedd rhoi cyfle i fandiau o bob rhan o
Ogledd Cymru gymryd rhan yn yr ŵyl. Ymhlith y lleoliadau gafodd eu defnyddio roedd
Tafarn y Morgan Lloyd, ar faes Caernarfon.
Ar y nos Fercher y cynhaliwyd y noson yng Nghaernarfon, gyda bandiau lleol Y Bandana,
Through Colour a Mr. Huw yn perfformio, yn ogystal â ‘Tim and Sam’s Tim and The Sam
Band with Tim and Sam’ (llond ceg!) o Fanceinion. Roedd hi’n noson amrywiol yn
gerddorol, gyda phawb yn falch o gael noson ‘wahanol’. Cafodd yr holl fandiau eu dewis
gan DJ’s Radio 1 y BBC, ac er bod yr enwau mawr wedi serennu draw yn Y Felinheli,
mae’n sicr fod y bandiau yma hefyd wedi creu argraff ar bawb wnaeth eu clywed.

Mr Huw

COFIWCH CEFNOGI
EIN HYSBYSEBWYR

Mr Huw
Y Bandana

Jason Parry
16 Stryd Bangor
Caernarfon
Ffôn:

(01286) 672366
Symudol:

07900594279

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

OWEN GLYN OWEN CYF

Panorama Cymru

Cigydd i’r Tai Bwyta Gorau

19 Stryd y Plas
Arddangosfa o dirluniau trawiadol gan
Geraint Thomas
a ffotograffwyr eraill.
Llogi offer ffotograffig arbenigol.
Argraffu lluniau o safon uchel.
Gwasanaeth fframio.
Gwasanaeth meddalwedd.

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

UN SAFON –
Y SAFON GORAU
AELOD O URDD CIGYDDION

Sefydlwyd 1939

Darllenwch Papur Dre
a gwyliwch

GORAU
O’R CORAU
ac
EISTEDDFOD
LLANGOLLEN
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PAENTIO YN YR
Mae’r artist lleol, Iris Roberts, yn treulio oriau lawer yn yr atig....yn paentio. Ia,
ers dros 40 mlynedd dyna ydy ei dileit hi ac mae’n siwr fod sawl un o ddarllenwyr
Papur Dre naill ai wedi gweld ei gwaith hi yn cael ei arddangos yn Siop GreyThomas neu wedi prynu llun gwreiddiol neu brint ganddi hi. Ond, er iddi gael ei
geni, ei magu ac iddi dreulio’i holl fywyd yma yng Nghaernarfon, ychydig iawn o
luniau’r dre ei hun sydd ganddi hi.
Mae hi’n defnyddio sawl cyfrwng gan gynnwys olew, paent acrylig, dyfrlliw a sidan
a’r cyfrwng yn dibynnu ar natur a chynnwys y gwaith. Iddi hi, lluniau o flodau
amryliw sy’n gweddu orau i sidan ac mae’r lliwiau trawiadol yn ddigon i godi calon
unrhyw un. Mae hi’n defnyddio olew neu ddyfrlliw ar gyfer y tirluniau ac yn
crwydro ardal Caernarfon i chwilio am leoliadau sy’n ei chyffwrdd. Yn aml iawn,
mae yna fwthyn unig yn rhan o’r tirlun mynyddig yn swatio mewn niwl neu fachlud
hudolus.
Gweld eraill yn cario’u hoffer ar ôl gwers sbardunodd Iris Roberts yn y lle cyntaf i
holi am wersi paentio. Mae hi wedi cael sawl athro ers hynny ond y cyntaf oedd gŵr
o Gaernarfon, Mr Lambert. Mae hi’n dal i fynd i wersi i gael cyngor ac ymateb i’w
gwaith. Mi fydd hi’n sgetsio’r llun yn gyntaf naill ai o lun neu yn y lleoliad ei hun.
Mae hi’n mynd ati wedyn i ddewis y cyfrwng ac i ddechrau ar y gwaith gorffenedig.
Yr hyn sy’n rhoi pleser iddi hi ydy gweld y gwaith yn tyfu a datblygu a’r her ydy
cyfleu yr hyn mae hi’n weld fel artist.
Ond fel pob artist mae gweld ymateb eraill i’w gwaith hefyd yn rhoi pleser i Iris
Roberts a dyna pam ei bod yn hoffi arddangos ei gwaith. Mae hi wedi arddangos ei
gwaith yma yng Nghaernarfon ond mae hi’n awyddus i fentro ymhellach a chael
hyd i leoliadau arddangos y tu hwnt i Gaernarfon. Mae’r gwaith hefyd ar werth
ganddi hi – yn waith gwreiddiol a phrint ac mae croeso i unrhyw un gysylltu â hi ar
Caernarfon 675388.

DIGON O SIOE
Mi welwch chi’r Fenai ar un
llaw a mynyddoedd Eryri ar
y llaw arall o Gaeau Wern
Ddu, Ffordd Bethel, (tir
John ac Elen Williams
Fferm yr Hendre). Does
fawr o waith cerdded o
Ysgol Syr Hugh Owen ond
os dowch yn y car mae’r
parcio am ddim.
Bydd pob math o geffylau
yn cael eu harddangos a’i
marchogaeth. Yn y prif gae
bydd gwartheg a defaid,
cystadleuaeth gneifio, cŵn
anwes a phabell i adar a ieir
o bob lliw a llun.
Hel chwiaid yn hytrach na
defaid fydd Rolo’r ci!
Gellwch grwydro i weld a
phrynu yn y stondinau bwyd
a chrefftau – rhywbeth i
blesio’r teulu i gyd.

MAE POBOL
Dydd Sadwrn

RIWBOB HIRAF
Pabell ddiddorol ydi’r
un Cynnyrch Cegin a
Gardd. Beth am
gystadlu? Mae cyfle i
wneud pob math o
deisennau, jam, gosod
blodau yn ogystal â
ffotograffiaeth. Hefyd
mae adran i’r plant.
Dosbarthwr PAPUR
DRE, garddwr o fri a
gweithiwr caled i’r
Sioe
ydi
Alun
Roberts. Fo enillodd
am y coesyn hiraf o
riwbob am ddwy
flynedd yn olynol.
Beth am drio ei guro eleni? Mae
yna lawer o bobol dre efo
riwbob mwy mewn cornel o’r
ardd dwi’n siwr.

UNDEB AMAETHWYR CYMR
Mae swyddfa’r FUW yn Stryd y C
Williams a Gwynedd Watkin yn gwe
banad ar y stondin yn y Sioe.
Eleni buont yn casglu arian
at Ambiwlans Awyr a
RABI,
mudiad
a
ddechreuwyd
150
o
flynyddoedd yn ôl i gefnogi
ffermwyr mewn argyfwng.
Un ffordd o gasglu arian
oedd gwahôdd pobol i gael
brecwast
Cymreig
ar
ffermydd. Daeth tua 30 yn
eu tro i Gwern, Llanfaglan
gan fwynhau brecwast
anferth Anwen a Huw
Jones. Roedd Gwenda
hefyd yn helpu.
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ATIG

L DRE’N DWEUD ‘DOWCH I’R SIOE’
wrn, Gorffennaf 3ydd
YMRU
y Castell ac yno mae Gwenda
gweithio. Croeso i chi alw am

MARGARET
HEARD
Does dim rhaid
bod o gefndir
amaethyddol
i
fwynhau’r Sioe.
Ar ôl ymddeol o’r
Bwrdd Iechyd dair
blynedd yn ôl, penderfynodd Margaret Heard
chwilio am sialens newydd. Hi ydi ysgrifennyddes y
Sioe–gwaith gwirfoddol, caled ond pleserus.
Rhoddodd y Sioe gyfle iddi gystadlu gyda’i gwaith
croesbwyth mân mewn sidan, sy’n werth ei weld. Mae
hefyd yn mwynhau chwarae bowls dros yr Aber.

FFERMYDD DRE
Un arall fu’n arddangos ei
gwaith yn y Sioe ydi Eirwen
Parry Cae Bold. Cefais restr o
enwau’r ffermydd yn Dre ers
talwm ganddi, rhai wedi
mynd a stadau tai sy’n cario’r
hen enwau heddiw. Da sylwi
fod yna ffermydd ar Ffordd
Bethel
sy’n
dal
yn
weithredol.:
CAE HAMPTON, PLAS
MAESINCLA, CAE MUR,
CAE BOLD, PENGELLI
WYN (Ffynnon Rufeinig),
TY’N TWLL, PEN COCK
(hen
enw
HAFOD),
MADRYN (hen enw Pengelli
Bank),
PENGELLI,
PENGELLI ISA, TYDDYN
HEN, PEN WRACH, CAE
GWYN.

Gwefan y Sioe ydi www.sioecaernarfon.com. Mae rhaglen liwgar
a chwaethus Sioe 2010 ar gael yn y siopau lleol, eto yn rhad ac am
ddim. Cymerwch un ac mi fydd yn siwr o’ch denu i’r Sioe.
Magi Wyn Roberts

CLWB DA!
Dyma i chi olygfa anarferol. Bois y clwb
rygbi yn corlannu gwartheg.
Y peiriant sgrymio sydd tu ôl i’r barrau dur
fel arfer ond ar yr achlysur arbennig hwn
roedden nhw’n handi iawn i gadw trefn ar

wyth o wartheg grwydrodd lawr i’r Morfa o
gyffiniau Waunfawr – ar hyd yr afon siwr o
fod. Ac er eu bod wedi ymlwybro i borfa fras
y cae rygbi, Friesians oedden nhw, nid All
Blacks!

CHWARAE’N TROI’N CHWERW
Enillwyr cystadleuaeth 'Creu Ffilm/DVD' Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd oedd Gruffydd
Ellis a Guto Jones sy’n ddisgyblion yn Syr Hugh. Teitl eu ffilm oedd 'Chwarae'n Troi'n
Chwerw'. Roedd cyfle i weld y ffilm ar Mosgito yn ystod wythnos yr Eisteddfod.
Llongyfarchiadau mawr i'r ddau ohonynt.

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
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DEWCH
I’R RALI
YN PORT
Fel rhan o’u hymgyrch i gryfhau Y
Mesur Iaith Gymraeg a gyhoeddwyd
yn ddiweddar gan Lywodraeth
Cymru bydd Cymdeithas yr Iaith yn
cynnal rali ar 19 o Fehefin am 2.00
ym maes parcio swyddfa dreth (ger y
Cob) ym Mhorthmadog.
Yn ôl y Gymdeithas mae gwendidau
amlwg yn y Mesur ac maent yn gofyn
a ydi’r Ddeddf Iaith yma yn mynd i
gryfhau’r
Gymraeg
yn
ein
cymunedau. Fel enghraifft mae
degau ar ddegau o fferyllfeydd
bychain pentrefol wedi cau yn ystod
y degawd diwethaf ac o’r herwydd
rydym bellach yn cael ein gorfodi i
ddefnyddio
fferyllfeydd
gan
gwmniau mawr fel Boots a
Superdrug. Oes gennym ni yr hawl i
ddisgwyl gwasanaethau Cymraeg gan
y cwmniau hyn yn ôl y Mesur Iaith?
Yn syml, nac oes. Pa werth ymarferol
yw’r ddeddfwriaeth felly, os nad oes
gennym yr hawl i dderbyn
gwasanaethau iechyd drwy gyfrwng
y Gymraeg, sefyllfa drychinebus o
drist lle na allwn drafod ein
anghenion iechyd yn ein hiaith ein
hunain. Yn ôl y Gymdeithas ni fydd
hawl i bobl ddefnyddio’r Gymraeg
yn eu bywyd pob dydd, ni fydd hawl
gan blant na rhieni i addysg cyfrwng
Cymraeg, ac ni fydd gan y Gymraeg
statws swyddogol yn ein gwlad o dan
y
cynlluniau,
er
gwaethaf
addewidion y Llywodraeth. Mae
eisiau hawl i’r Gymraeg oherwydd
mae angen gweld hyder pobl yn yr
iaith yn cynyddu.
Dewch i ddangos eich cefnogaeth
am Fesur Iaith cryfach drwy ymuno
yn y rali.

O Sul i Sul
SALEM
Mehefin 13
10 a.m. y Parch. Dewi Myrddin Hughes,
Rhydaman
5 p.m. Y Gweinidog, y Parch. J.Ronald
Williams.
Mehefin 20
10 a.m. a 5 p.m. y Gweinidog
Mehefin 27
10 a.m. y Gweinidog 5 p.m. yr Athro
Euros Wyn Jones, Llangefni.
Gorffennaf 4
10 a.m. a 5 p.m. y Gweinidog
Gorffennaf 11
10 a.m. a 5 p.m. y gweinidog

Mehefin 20
Meh 27
Gorff 4
Gorff 11
Gorff 18

SEILO
Parch Gwenda Richards
Parch William Davies
Parch Gwenda Richards
Parch Megan Williams
Parch Gwenda Richards

EBENESER
Oedfa am 10 y bore
Mehefin 13
Parch S. O. Hughes, Bae Colwyn
Mehefin 20
Parch Iwan Ll. Jones, Porthmadog
Mehefin 27
Parch Gwynfor Williams, Caernarfon
Gorffennaf 4
Parch Elwyn Richards, Caernarfon
Gorffennaf 11
Mr Carwyn Siddall, Ynys Môn
EGLWYSI SANTES FAIR A
LLANBEBLIG
Mehefin 20: Trindod 3
10.00: Y Cymun Bendigaid (Santes Fair)
6.00:
Hwyrol Weddi (Llanbeblig)
Mehefin 27: Trindod 4
10.00: Y Cymun Bendigaid (Llanbeblig)
6.00:
Hwyrol Weddi (Santes Fair)
Gorffennaf 4: Trindod 5
10.00: Y Cymun Bendigaid (Llanbeblig)
6.00:
Hwyrol Weddi (Llanbeblig)
Gorffennaf 11: Trindod 6
10.00: Y Foreol Weddi (Santes Fair)
5.00:
Gŵyl Gorawl y Ddeoniaeth

(Eglwys Sant Padarn, Llanberis)
Gorffennaf 18: Trindod 7
10.00: Y Cymun Bendigaid (Santes Fair)
6.00:
Hwyrol Weddi (Llanbeblig)
Bore dydd Mercher:
10.00: Cymun Dwyieithog (Santes Fair)
Bore dydd Gwener:
8.30:
Cymun Bendigaid (Llanbeblig)
EGLWYS NODDFA
20ed o Fehefin - Gwasanaeth dan ofal
Llinos Roberts, Trefor.
27ain o Fehefin - Pererindod
4ydd o Orffennaf - Gwasanaeth dan ofal Y
Parch Pryderi Ll. Jones
11eg o Orffennaf - Gwasanaeth a Bedydd
Erin Glyn, dan ofal Y Parch John Roberts.
18ed o Orffennaf - Bydd Eglwys Noddfa yn
dathlu'r Haf gyda gweithgareddau hwyl a
sbri, lluniaeth ysgafn a gwasanaeth bywiog
i gloi y tymor. Croeso i bawb o bob oed.
Gweithgareddau am 1 o'r gloch gyda
gwasanaeth i gloi y prynhawn am 3. Dewch
yn llu!

YR ESGOB
YN DOD I
GINIO!
Ymunodd Esgob Andrew,
Esgob Bangor, a phlwyfolion
Llanbeblig i fwynhau cinio’r
plwyf yn Feed my Lambs yn
ddiweddar. Dynion y plwyf
oedd yn gyfrifol am drefnu’r
pryd,
tri
chwrs
(hen
draddodiad ym mhlwyf
Llanbeblig) dan arolygaeth
craff Julie. Mwynhaodd yr
Esgob y cyfle i gyfarfod â
phlwyfolion mewn awyrgylch
bleserus ac anffurfiol. Swper y
Cynhaeaf ym mis Hydref
fydd y fenter nesaf i’r dynion
a bydd croeso cynnes i bawb
i’r Swper.

EsgobAndrew
Esgob
Andrew(ar
(ary ydde),
dde),
Julie
Julie
a’ra’r
dynion
dynion

Byd Awyr Agored
Dillad ac esgidiau cerdded
Offer campio

01286 677500
Penllyn, Caernarfon.
hefyd yn Stryd Fawr Llanberis

01286 870777

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

07780 998637
Ffordd y Gogledd,
Caernarfon, Gwynedd LL55 1BE
www.moduronmenai.co.uk

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
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FFILBI

JIMMY WHITE

a gwrando!

YN DOD I’R DRE

… yn gwylio

POLITICS: DIM DIOLCH.
Wel, mae'r lecsiwn drosodd o'r diwedd, a
David a Nick yn y gwely efo’i gilydd.
Roeddan nhw i weld yn cael hwyl arni, nes
i’r gair ‘corypsion’ godi’i ben eto efo’r hen
David Laws. Ar ôl yr holl firi am gostau a
threuliau aelodau seneddol cyn y lecsiwn
doedd hyn ddim yn sioc fawr.
Beth bynnag, mae David Cameron a Nick
Clegg yn dal yn hapus ond ’swn i’n deud
mai Dafydd sydd ben bob amser. Mae’r
ffaith bod cymaint o’n MP’s yn ymddwyn
fel crwcs (a phleidiau mor barod i droi eu
cefnau ar nifer o’u hegwyddorion er mwyn
cael eistedd ar y bwrdd mawr) wedi’n suro
fi at bolitics. Mae’r Senedd a Sir Fôn bron
cynddrwg â’i gilydd ’di mynd! Fy hun (hyd
yn oed cyn i Mr Laws ddod i’n sylw),
roeddwn am bleidleisio i bwy bynnag oedd
â'r nifer fwyaf o arwyddion yng ngerddi yr
etholaeth. Ac ar ôl trafeilio cryn dipyn
roeddwn yn berffaith hapus efo fy newis.
Ond sôn am siom ar y diwrnod mawr: ar ôl
stydio'r papur fôtio yn ofalus dyma ffendio
nad oedd enw Dafydd Hardy yno!
Wrth wneud yr ymchwil mi welais lot o
arwyddion rhyfedd. Haf Jones a Pegler
oedd un. Yn y dechrau mi feddyliais mai
hysbys am sioe oedd y rhain: fentrilicwist a
dymi, neu fodan yn canu efo grŵp ella. Ond
na, gwerthu tai mae’r rhain medda nhw. A
pham mai dim ond un enw sydd gan
Pegler? Ydi o'n ffwtbolyr o Brasil? Ydi hi'n
canu pop? Roedd yn rhaid cael ateb felly
draw â fi i’r intyrnet, lle mae’r ateb i bob
dim. Ond och a gwae - dim eglurhad ar y
wefan. Ella dylai’r arwyddion fod yn Haf
Jones a Pegler ac Enigma!
Mi ddefnyddais gryn dipyn ar y bysus i
weld yr arwyddion lecsiwn. Mae’r
gwasanaeth lleol yn dda iawn, ond y
powyrs ddat bî yn rhywbeth arall! Mae na
amserlen bysus newydd ers Mai 23, ond
doedd na ddim llyfryn efo’r holl
wybodaeth ar gael tan yr wythnos wedyn.
Pam? Mae’r holl beth, meddan nhw, wedi
gorfod cael ei ail-argraffu ar frys ar ôl
camgymeriad! Wel dyna i chi gost
oherwydd diffyg darllen a checio! Mae’r
llyfryn am ddim, felly mae’n ta ta i gael
hyd yn oed canran fechan o’r gorwario’n ôl.
Ychydig o fisoedd yn ôl, mi sonais am
ddiffyg amserlen bysus yn Pendist. Wedyn
dyma nodi bod y cyngor wedi rhoi bocs
yno i ddal amserlen ond heb roi’r gwaith
papur ynddo fo. Ac felly mae hi wedi bod –
tan rwan. Erbyn hyn mae hyd yn oed y
bocs (heb amserlen) wedi diflannu! Doh!!
Sonia i’r un gair am susdemau Cyngor
Gwynedd a llywodraeth
leol rhag ofn i mi fynd i
drwbwl.
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OES GENNYCH ATGOFION
O NANT GWRTHEYRN?
Os oes, yna mae Catherine Tudor Jones
sydd newydd gychwyn fel Swyddog
Treftadaeth yn Nant Gwrtheyrn eisiau
clywed gennych. Hoffai glywed gan
unrhyw un sydd wedi tyfu i fyny yntau yn
Nant Gwrtheyrn neu’r ardal gyfagos ac sy’n
barod i rannu eu hatgofion. Y gobaith yw y
bydd cofnodi’r hanesion hyn yn cyfoethogi
dealltwriaeth o fywyd yn y Nant ac yn
gymorth i greu darlun realistig o fywyd y
chwarelwyr a’u teuluoedd ar droad yr
ugeinfed ganrif ac wedi hynny.
Felly, os oes gennych atgofion o’r Nant neu
os ydych chi’n cofio straeon oedd yn cael
eu hadrodd ar eich aelwyd am fywyd yn y
Nant gan aelodau o’ch teuluoedd,
cysylltwch â Catherine ar 01758 750 334
neu Catherine@nantgwrtheyrn.org.uk.

DERBYN PAPUR DRE
DRWY’R DRWS!
Nos Fercher 14 Gorffennaf yng
Nghlwb Pêl-droed Caernarfon, bydd
Jimmy'n chwarae 9 ffrâm yn erbyn
rhai o chwaraewyr Cynghrair Bangor
a'r Ardal. Bydd cyfle hefyd i enillydd
y raffl chwarae ffrâm yn erbyn Jimmy.

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.

Tynnir y raffl ar y noson a dyma'r
gwobrau:
1af - Cyfle i chwarae ffrâm yn erbyn
Jimmy White
2il - Ciw a ches snwcer
3ydd- Potel o Whisgi
4ydd - Gwerth £20 o nwyddau yn
Tesco
Bydd cyfle hefyd ichi gael tynnu'ch
llun efo Jimmy a chael ei lofnod.
I archebu'ch tocyn, ffoniwch Ken
Henson ar 07917404755 neu 01286
675010
Bydd elw'r noson yn mynd at yr
Ambiwlans Awyr ac Ysgol Pendalar.

NODDI’R 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

Lloriau
Carpedi
a Rygs
Amtico,
Karndean
Lloriau Pren

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

(01286) 677757

AM FUNUD
Mae rhyddid i bobl grefydda yn ôl eu
cydwybod
yn
rhywbeth
i’w
werthfawrogi a’i warchod. Wrth gwrs,
mae rhyddid i beidio â chrefydda’r un
mor bwysig. Ond dydi rhyddid
crefyddol ddim mor ddiogel ag y bu.
Dyna ichi Ffrainc, er enghraifft, a
bwriad Sarkosy a’i Lywodraeth i
ystyried y posibilrwydd o wrthod hawl i
ferched y ffydd Fwslemaidd i wisgo’r
byrca mewn mannau cyhoeddus.
Fel gwyddoch chi, amcan gwisgo’r
byrca ydi i ferch fedru cuddio’i chorff
o’r corun i’r sawdl ar wahân i agen fain
ar gyfer y llygaid. Coeliwch neu beidio,
ond bellach, mae yna’r fath beth i’w gael
â byrcini (o’r gair ‘bicini’) i ferch fedru
ymdrochi a nofio heb ddangos modfedd
o groen!
Yn ôl Sarkosy, y ddadl yn erbyn y
rhyddid i wisgo’r byrca i fynd i gaffi neu
ar fws, deudwch - beth bynnag am y
byrcini - ydi’i fod o’n arwydd o
israddoldeb. Credu mae o (os gnewch
chi faddau’r gymhariaeth) mai’r dyn
mewn ambell gartref Mwslemaidd sy’n
gwisgo’r trowsus. Mae o’n cymryd yn
ganiataol mai dymuniad pob merch
Fwslemaidd ydi rhoi’r byrca a’r byrcini
yn y bin a gwisgo’n debyg i bob merch
arall. Dadl fymryn yn sigledig dybiwn i.
Mae rhai, yn siŵr, yn gwisgo felly o
ddewis. Nid bod Cristnogion ym
Mhrydain, serch y canrifoedd o
draddodiad, yn ei chael hi’n llawer haws
i ddangos eu hochr heb ymyrraeth o
du’r awdurdodau. Mi glywsoch am Nyrs
o’r enw Shirley Chaplin? Hi a gafodd y
sylw amlycaf. Y dewis iddi hi oedd
peidio gwisgo croes i’w gwaith neu gael
ei diswyddo. I anghydffurfiwr fel fi felly o ran ei natur ac o ran ei fagwraeth
- mae gwisgo’r byrca’n odrwydd a dydi
gwisgo croes, na gwneud yr arwydd o
ran hynny, yn apelio dim. Eto, mi
fyddwn i’n sefyll yn gadarn dros hawl i
bawb sy’n dymuno gael gwneud hynny.
HARRI PARRI

DIWRNOD O HWYL YN NODDFA
Daeth 300 o bobol i fwynhau'r Diwrnod o Hwyl yn Noddfa ddydd Llun y Banc Sulgwyn.
Trefnwyd y digwyddiad gan Gwna Fo Dy Hun, sef aelodau cwrs cyfrwng Cymraeg, ar y
cyd rhwng Coleg Harlech a Brocer Iaith Peblig, dan arweiniad Rhys Mwyn.
Roedd yno gastell bownsio, bycin bronco, bingo ac ati. Llwyddwyd i wneud hyn gyda
help y gwirfoddolwyr gwych yn Peblig, a thrwy gyfraniadau caredig. Hoffai Gwna Fo Dy
Hun ddiolch yn fawr i'r gwirfoddolwyr i gyd, i A4E, Canolfan Ffrwythau, Spar a Tesco,
Caernarfon, Dafydd Jones y Cigydd, Cymdeithas Tai Eryri, Y Goron, a'r Fyddin.

Erica Jones yn rhoi help llaw ar y diwrnod.
Sam ac Annette sydd ar y dudalen flaen.

Tonwen yn mwynhau ar y llithren

Dillon ar y bronco.
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LLWYDDIANT LLÑR
Hogyn o Dre enillodd Gadair Eisteddfod
Genedlaethol
yr
Urdd
eleni
yn
Llanerchaeron. Ac fe gafodd Llŷr Gwyn
Lewis ganmoliaeth uchel iawn gan y ddau
feirniad, Gwenallt Llwyd Ifan a Fflur
Dafydd. ‘Tonnau’ oedd y testun ac fe
sgwennodd Llŷr awdl yn cymharu taith
bywyd i fordaith – weithiau’n hwylio’n braf,
dro arall yn gorfod dygymod â stormydd
enbyd.
Roedd 19 wedi cystadlu a hynny am gadair
go arbennig. Roedd wedi cael ei chyflwyno
i’r Eisteddfod gan deulu y diweddar Dic
Jones a’i chynllunio gan Glan Rees, ffrind
agos i’r cyn-archdderwydd. “Roedd ennill y
gadair arbennig yma yn anrhydedd o’r
mwya,” meddai Llŷr, sy’n 23 oed ac yn
gwneud MA yng Ngholeg yr Iesu,
Rhydychen ar ôl graddio y llynedd yng
Nghaerdydd. “ O gofio bod Dic Jones wedi
ennill cadair yr Urdd bum gwaith yn olynol
ddiwedd y 50au a bod ei deulu ac un o’i
ffrindiau yn gyfrifol amdani eleni, roedd cael
cipio cadair Ceredigion yn gryn fraint.”
Mae Llŷr, cyn ddisgybl yn Ysgol y Gelli a
Syr Hugh, wedi ennill cadair y Steddfod
Ryng-golegol ddwywaith yn y gorffennol.
Bu hefyd yn actio rhan Chris yn ‘Rownd a
Rownd’ am ddwy gyfres. Fe geisiodd am
gadair yr Urdd y llynedd hefyd ond bryd
hynny doedd o ddim yn y dosbarth cyntaf.
“Mae’n werth cystadlu er mwyn cael
beirniadaeth,” meddai Llŷr “a chymryd
sylw o’r hyn mae’r beirniaid yn ei ddweud.”
Mae’n amlwg iddo gymryd mwy na sylw o’r
sylwadau a gafodd y llynedd –
llongyfarchiadau mawr iddo.

Llongyfarchiadau i'r Ensemble Lleisiol gafodd
y drydedd wobr yn Llanerchaeron.

ELEN YN ENNILL

Llongyfarchiadau hefyd i Elen
Gwenllian o Lôn Campbell a enillodd
ei
lle
yng
nghystadleuaeth
ysgoloriaeth Bryn Terfel drwy gael y
wobr gyntaf yn y llefaru i’r rhai rhwng
19 a 25 oed. Ym mis Hydref y cynhelir
y gystadleuaeth honno.
Llŷr a’i gadair

CYNRYCHIOLI CAERNARFON

Aeth criw mawr o ddisgyblion Syr Hugh i lawr i Eisteddfod yr Urdd hefyd i gystadlu mewn llu
o wahanol gystadlaethau.

Roberts y Newyddion
Gemwaith o Safon

44 Y Bont Bridd, Caernarfon

GEMWAITH

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

Yn newydd eleni – PANDORA
Dewis cynhwysfawr o emwaith
aur ac arian ar gyfer
pob oed a phoced
Aur Cymru
y Metel (C.Y.M.) a Clogau
Trwsio rhesymol
Y Bont Bridd, Caernarfon

(01286) 675733

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

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

01286 673121 / 01758 701138
Teganau, modelau - yr enwau mawr i gyd
TEGANAU I BOB OEDRAN
Nwyddau babanod: M&P, Bebecomfort, Cossatto, Jane Chicio a phob math
o ddillad plant 0-6 mlwydd oed.

www.rajonesandson.co.uk
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Yr Awr Aur
Wrth edrych yn ôl ar fy mhlentyndod mae
atgofion am yr awr ginio pan oeddwn yn
mynychu Ysgol Hogia yn dylifo yn ôl. Na
peidiwch â phetruso nid erthygl am goginio
sydd yn dilyn ond atgofion am yr awr
euraidd rhwng deuddeg ac un o’r gloch sydd
yn byrlymu yn ôl.
Yn ystod fy addysg yn yr ysgol (1947-51) nid
oedd gwaharddiadau ar aelodau o’r ysgol
rhag gadael cyffiniau’r iard a mynd i edrych
am adloniant a direidi lle bynnag y medrwn
ei ffeindio.
Y difyrrwch agosaf at yr ysgol oedd mynd i’r
tir wast a safai rhwng yr ysgol a’r Band
Room. Ar y tir yma roeddem yn ymgynnull

i chwarae marblis neu ‘ji-jins’. Yma roedd
yn bosibl i ennill esiamplau gorau o’r peli
bach gwydr a hoffai pob hogyn ei gael i
ennill statws ymysg ei gyd fyfyrwyr.
Wrth ehangu dipyn yn bellach mi fyddwn
yn troi i fewn yn rheolaidd i siop Mr Jones
y crydd a safai yn Pool Side. Dyn annwyl ac
amyneddgar oedd Mr Jones a adawodd imi
ei wylio yn gwneud a trwsio peli pêl-droed
ac o dro i dro (yn yr oes cyn edau nylon)
rhoddai hyd o ‘flax’ ar fachyn ar y wal a
siarsio imi dynnu tamaid o gŵyr-llaw ar hyd
y flax nes iddo fod wedi ei orchuddio i sefyll
yn wastad. Yna roedd yn barod i’w
ddefnyddio i wnio.
Ganllath i lawr y lôn gyferbyn â’r Argos
presennol safai gweithdy Ifan y gof. Yma eto
roedd croeso i mi (cyn bod son am asesiad
risg na Iechyd a Diogelwch). Treuliwn

LLUN TÎM CRICED YR YSGOL RAMADEG- 1938
Yn dilyn y diddordeb mawr yn y llun o athrawon yr Ysgol Ramadeg gafwyd gan Mrs
Eurfron Jones, dyma un arall o’i chasgliad - Tîm Criced 1938. Mae ei diweddar briod
O.H.Jones yn y llun. Cadwodd luniau a phapurau am hanes Caernarfon a Bontnewydd yn
ofalus a’u cyflwyno i’r Archifdy. Yn y llun hefyd mae Gwynedd Pierce, brawd Ceri
Williams Llys Gwyn. Mae’n byw yng Nghaerdydd lle bu’n ddarlithydd ac yn Athro Hanes
Cymru yn y Brifysgol am flynyddoedd. Os oes rhywun yn gwybod hanes y lleill
cysylltwch â PAPUR DRE.

hanner awr neu fwy os oedd angen yn
pwmpio’r fegin fawr yng ngrombil dywyll
yr adeilad gyda’i lawr o gerrig lan y môr ar
ei oglau unigryw.
Mae’n siwr mai y lle mwyaf poblogaidd i ni
anelu ato oedd ‘Pen Twtil’. Yma y treuliais
oriau di-ri yn dringo o gwmpas y clogwyn.
Wrth droed y boncan roedd ‘Submarine
Rock’ lle enillwyd pob gornest yn erbyn
grym llynges yr Almaen. Ymlaen i ‘Crachen
Gam’. Yr oedd rhaid ei ddringo os am fod yn
aelod o’r ‘Black Hand Gang’ cyn cyrraedd y
‘secret ledge’ lle y gadawyd Eddie Rowles
(Seland Newydd) yn segur am dros awr cyn
ei achub gyda phen hen wely a dynnwyd o’r
clawdd tu cefn i fferm Twt Bach.
I orffen roedd yn bosib mynd ar hyd y
‘secret passage’ lawr cefn tai lôn Sant
Dafydd ac yn ôl i’r ysgol heibio y Majestic,
cyrtiau tenis a’r Pafiliwn.
Y lle pella i ni grwydro oedd allan i Parc Y
Dre yn arbennig ar yr adegau pan roedd
posib sglefrio ar lyn y Parc. Mae’r atgof wedi
ei losgi ar fy meddwl am aeaf 1949 pan
syrthiais ar y rhew ac agor hollt yn fy
mhenglin. Rwy’n cofio mynd i feddygfa Dr
Noel Roberts ar Y Maes a gweiddi nerth fy
mhen mewn poen ac ofn pan rhoddwyd
chwech o bwythau i mewn i gau’r hollt cyn
fy nghludo adref yn eu gar.
Wrth ddod i derfyn am fy atgofion o’r ‘Awr
Aur’ rwyf eto i son am y ‘torpedo boat’ safai
ger warws Bibby a hefyd y drwg deimlad
ddi-ddiwedd a oedd yn bodoli rhwng ‘Ysgol
Hogia’ ac ‘Ysgol Rad’. Caf gyfle rhyw dro eto
i ddeud mwy am hynny.
COLIN JONES (Cofi ar wasgar)

Rhes Gefn: Gwynedd Pierce, Robert Edgar Williams, Tom Poole, David Gwyn Hughes, Mr
Claridge. Canol: Arfon Jones, Stanley Jones,(Jack Sam), Elis John Pierce, Alec Hughes,
O.H.Jones,. Blaen: Ifan Bethel, Trevor Williams (Frankie).

Gemwaith o Safon

SIOP y PLAS
Dewis cynhwysfawr o
emwaith aur ac arian ar
gyfer pob oed a phoced
Aur Cymru
y Metel (C.Y.M.) a Clogau
Trwsio rhesymol
Stryd y Plas, Caernarfon
(01286) 671030
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CROESAIR

CLIWIAU HAWS
Ar draws
1. Pentref wrth ymyl Corwen (10)
6. Pêl-droediwr enwog o'r Iseldiroedd,
Marco van ...... (6)
7. Yn y fan hon mi welwch anifeiliaid
caeth (3)
9. Nofel a rhaglen ar S4C am genod yn
chwarae rygbi (6)
10. Yn y fan hon (3)
11. Llwch tân (3)
14. Sypyn o arian (3)
15. Yr hen a ...., yr ifanc a dybia (3)
16. Coleg ym Mangor (6)
18. Gŵr (3)
19. Kyffin Williams? (6)
21. Y wobr am ennill y croesair (10)
I lawr
1. Arf crwm (3)
2. Osgo (5)
3. Dechrau gweddi'r Arglwydd (6)
4. Gwleidydd sydd wedi troi'n ddigrifwr
(6)
5. Pentref genedigol Garin Jenkins a
Leighton Rees (4-1-3)
6. Rhithweledigaeth (8)
8. Brecwast (2,2,4)
9. Hangar (8)
12. Rhywun sy'n eich ysbrydoli (6)
13. Enw merch neu gwch mawr (6)
17. Darn o bren (5)
20. Twrw (3)
CLIWIAU CRYPTIG
Ar draws
1. Ac ar fore niwlog, rhoddodd Now a Ned
eu pennau i mewn i’r dref. (10)
6. Mae bronglwm d’ŵr yn siŵr o fynd y tu
ôl i’w gefn! (6)
7. Oes, yn ôl y brodor o sir Benfro. (3)
9. Mae’r Sais yn ofnus, mae’n ymddangos,
a hynny’n ddiangen. (6)
10. Yn Afon Wysg mae ocsigen, er
enghraifft. (3)
11. Mân oleuadau a welir mewn amser. (3)
14. Offeryn sy’n rhoi dim nodyn – dim!
(3)
15. Tebyg i gynnyrch treigledig y gwenyn.
(3)
16. Tarth Cesar yn y nen. (6)
18. Gôl yn ôl cofnod y llong. (3)
19. Meddwl am ddim sy’n gadarn. (6)
21. Mae terfyn 500 wal blith draphlith yn
y dref. (10)
18

I lawr
1. Cantorion sydd i’w gweld yn Eco’r
Wyddfa. (3)
2. Emlyn, er enghraifft, sy’n dipyn o ben
dafad. (5)
3. Dyn gododd gastell yn y Dre cyn
Edward? (6)
4. Côr cymysg Edi sy’n saethu i’r
entrychion. (6)
5. Rywsut, yn ôl Gwion, a gollodd ei ben,
maen nhw’n troi. (8)
6. Y sant (fi) yn y Bwl. Dwi’n anifail! (8)
8. Joban o 18 yn ôl disgrifiad un sydd
wedi’i awdurdodi. (8)
9. Goruchwyliwr sydd i’w weld yn dilyn y
dyn. (8)
12. Ceisiaf afael yn drwsgl am y nitrogen.
(6)
13. Mae Begw a Mali ychydig yn ysmala.
(6)
17. Planhigyn sy’n dychwelyd mewn
gweddi egwan. (5)
20. Anifail sydd ddim yn llond ei groen. (3)
ATEBION HAWS MAI
Ar draws
5. Glas y dorlan. 7. Hybu. 8. Anwesant. 9.
Y Castell. 11. Craffu. 13. Siabi. 14.
Brolgar. 16. Cigyddion. 17. Coco. 18.
Grimsby Town.

I lawr
1. Caru. 2. Cyfaddef. 3. Golwg. 4. Clasurol.
5. Glyn Ceiriog. 6. Nant Ffrancon. 10.
Sibrydir. 12. Crynwyr. 15. Minsk. 17. Cloc.
Enillydd: Mrs M. Bassett,
50 Bronygarth, Caernarfon

ATEBION CRYPTIG
Ar draws
5. Trawsblannu. 7. Llawr. 8. Ariangar. 9.
Ceunant. 11. Glynu. 13. Athena. 14.
Anathema. 16. Ehediaid. 17. Denu. 18.
Diwydiannol.
I lawr
1. Cawr. 2. Isrannu. 3. Clais. 4. Un o’n
plith. 5. Trafferth o hyd. 6. Un
annymunol. 10. Non a Dewi. 12. Anadlaf.
15. Cardi. 17. Dant.
Enillydd: John Williams,
7 Pretoria Terr, Caernarfon

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

YR UNION BETH AR
GYFER CWPAN Y BYD
Adolygiad o’r llyfr ‘Cwpan y Byd 2010’ gan
Gwyn Jenkins (Gwasg Y Lolfa - £4.95 )

Mae sawl un wedi fy holi yn ddiweddar sut
mae gwybod oes ‘na bysgod yn agos atoch
chi mewn llyn. Y ffordd hawsaf wrth
reswm yw eu gweld yn codi ond mae angen
mwy na hynny weithiau er mwyn gallu
rhoi plu o’u blaenau. Pan welwch frithyll
yn codi, er enghraifft, does na fawr o
ddiben taflu pluen i’r union fan honno gan
y bydd wedi symud yn ei flaen. Nid ydynt
fel pysgod afon.
Fel arfer maen nhw’n nofio yn erbyn y
gwynt (i gael mwy o ocsigen) ac yn nofio
mewn cylchoedd amrywiol eu maint. Felly
ceisiwch daflu plu rhyw ddwylath o’u
blaenau gan ofalu nad ydy’r lein na’i
chysgod yn mynd dros y sgodyn. Yn aml
tydy’r pysgod trymaf ond yn codi a sugno’r
bluen oddi ar wyneb y dwr. Fe welwch ei ôl
a’r cyfeiriad mae o’n symud ar wyneb y dŵr
hefyd.
Os byddwch yn gweld neu’n clywed
pysgodyn yn neidio ac yn sblashio, un
bychan ydy hwnnw gan amlaf. Mae angen
cofio hefyd bod rhai pysgod yn aros yn eu
hunfan ac yn gwylio’r wyneb o’r
dyfnderoedd. Mae’r rhain yn dueddol o
godi am bluen ac, yn glên iawn, yn gwneud
hynny fwy nag unwaith gan roi sawl cyfle i
chi fachu!
Mae’n fuddiol yn ogystal i chi sgota ar y
lan ble mae’r gwynt yn chwythu iddi. Nid
yw’n hynod gyfforddus a gall fod yn
flinedig iawn ond fe all fod yn fodd o gael
helfa dda.
Mae pryfaid ar wyneb y llyn wastad yn help
hefyd. Ac fe all y gwenoliaid ddynodi ble
mae’r pryfaid reit aml – mae’r adar yn gweld
yn well na ni!
Os mai ar gwch y byddwch chi’n sgota
cofiwch wisgo rhywbeth i arbed eich llygaid
a pheidiwch â sefyll yn y cwch da chi !
Hwyl ar y bachu
GLAS Y DORLAN

Rwyf wedi bod
yn
edrych
ymlaen yn arw ar
gyfer Cwpan y
Byd Affrica 2010
ers misoedd, a’r
llyfr yma yw’r
union beth ar
gyfer
gwylio
twrnament mwyaf y blaned sydd newydd
gychwyn yr wythnos hon.
Roedd yn drist nad oedd Cymru yn y
rowndiau terfynol y tro hwn ond gyda’r tîm
o fechgyn ifanc yn datblygu dwi’n siŵr y
cawn lwc yn y dyfodol. Wrth edrych ar y
timau a’u chwaraewyr rwyn meddwl bydd y
gystadleuaeth yn gyffrous iawn y flwyddyn
yma gyda chwaraewyr gorau’r byd fel ;
Messi, Ronaldo a Gerrard bydd yn siŵr o
ddisgleirio. Ond hefyd, mae chwaraewyr
ifanc bydd yn brwydro i ddenu llygaid fel ;
David Silva, Marek Hamsik a Mesut Ozil.
Ar ôl darllen y llyfr ‘Cwpan y Byd 2010’
’rwyf wedi dod i adnabod gwledydd a
thimau’r byd yn llawer mwy nag o’r blaen.
Rŵan rwyf yn gwybod poblogaeth, prif
iaith, eu prifddinasoedd, enwau arweinwyr
gwleidyddol, llysenwau a hyfforddwr pob
un tim! Hefyd mae’n dweud wrthaf hanes
De Affrica a pham mae Cwpan y Byd yn
cael ei gynnal yna. Yn ogystal â hynny,
mae’n dweud wrthaf ar ba feysydd bydd y
timau’n chwarae a dipyn o ffeithiau
amdanynt. Yn agosach at ddiwedd y llyfr
mae’n dangos tair llond tudalen o ffeithiau
diddorol o 1930 i 2010 ac mae ffeithiau am
Gymru yno hefyd!
Un o fy hoff bethau am y llyfr hwn yw sut
mae wedi ei ddylunio. Yn fy marn i mae’r
llyfryn wedi ei wneud yn ddeniadol iawn ac
mae wedi gwneud i mi ei werthfawrogi hyd
yn oed yn fwy. Mae’n lliwgar, ac mae’r
dylunydd wedi defnyddio lliwiau cryf a
chywir ar gyfer y gwledydd gwahanol. Mae
hefyd wedi ei wneud yn dda iawn, yn
hyblyg ac yn llyfn gyda thudalenau trwchus

cadarn. Mae’r lluniau hefyd yn glir iawn ac
yn siarp sydd yn dangos sut mae’r
chwaraewyr a chrysau’r timau yn edrych.
Dwi’n meddwl hefyd bydd y siart sydd yn
dod am ddim yn help mawr iawn hefyd i
gadw
trefn
ar
ddigwyddiadau’r
gystadleuaeth. Mae’n syml, yn daclus a’r
maint cywir.
A dweud y gwir, rwyn anghytuno gyda
John Hartson sydd yn meddwl mai’r
Ariannin sydd am fynd â hi eleni. Dwi’n
meddwl mai’r Almaen sydd am gipio’r
Gwpan yn Ne Affrica yn 2010. Mae
ganddynt ddigon o brofiad yn y tîm ac
mae’r wlad wedi ennill y gwpan dair
gwaith ac wedi dod yn ail bedair gwaith,
sydd yn gwneud Yr Almaen yn un o’r timau
rhyngwadol mwyaf llwyddianus erioed.
Mae ganddynt hefyd sêr fel
Lucas
Podolski, Philipp Lahm a Miroslav Klose.
Rwyn falch iawn hefyd bydd cyfran o
werthiant
y
llyfr
yn
mynd
i
Ymddiriedolaeth John Hartson ac mae’n
dda ei weld yn gwisgo crys Cymru ar
ddechrau’r llyfr.
Prynwch y llyfr – tydi ddim yn rhy hwyr er
bod y twrnament wedi cychwyn.
GUTO RHYS HUWS

GENOD Y GOLFF
Mae tymor yr haf yn ei anterth a marched
y Clwb Golff yn brysur tu hwnt. Fel hyn yr
aeth hi yng nghystadlaethau mis Mai.
Medal GUW Mai 4 : 1. Olwen Rowlands 2.
Luned Fôn Jones. Medal GUW Mai 8 : 1.
Sheila Thorman
2. Liz Wood.
Pedwarawdau ‘Coronation’: 1.Karen
Copperwaite a Luned Fôn Jones 2. Letitia
Williams a Nan Bate. Powlen Nansi
Frazer: 1. Gilly Bennett 2. Eirian Owen
Yn y gêm flynyddol am Dlws Eryl Gwyn
Griffith (rhwng merched Dre a Chlwb
Dewi Sant, Harlech) y tîm o Feirion aeth â
hi eleni. Chwaraewyd y Pedwarawdau
Cymysg cyntaf (am Gwpan Penry
Williams) yn ystod mis Mai hefyd a’r
enillwyr oedd Y Capten, Les McKean a
Chapten y Merched Llinos Dinwiddy.
Meinir Owen a John Wilcock ddaeth yn ail
gyda Dilys ac Ian Howe yn drydydd.

Modurdy

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

Ar gyfer eich holl
anghenion yswiriant

01286 675557
Ffôn symudol: 07768900447
Ffôn:

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

Gwasanaeth Cyfeillgar
o’r Safon Orau Bob Amser
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TRIO FY NGORAU GLAS

Treuliodd Owain Gruffydd, disgybl
Blwyddyn 11 yn Syr Hugh wythnos o
‘brofiad gwaith’ tra anarferol. Dyma’i
argraffiadau o’i gyfnod byr yng nghwmni
tîm rygbi y Gleision yng Nghaerdydd.
Anaml y caiff cefnogwr rygbi ifanc o
Gaernarfon dreulio wythnos gyfan ‘y tu ôl
i’r llenni’ hefo clwb rygbi proffesiynol fel
Gleision Caerdydd, enillwyr Cwpan Amlin,
a hynny yn ystod wythnos gêm fawr. Felly,
pan dderbyniwyd fy nghais i dreulio
wythnos o brofiad gwaith gydag Adran y
Wasg y Gleision, fel rhan o fy ngwaith ysgol,
roeddwn ar ben fy nigon. Wythnos o waith
yn stadiwm newydd Dinas Caerdydd, a
honno yn ystod wythnos pan fyddai rhai o
fy arwyr, fel Jamie Roberts, Leigh
Halfpenny a Richie Rees, yn dychwelyd i’r
garfan ar ôl eu cyfnod gyda thîm Cymru ym
Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad.
Drwy gydol yr wythnos, fy ngwaith i oedd
paratoi gwahanol bethau ar gyfer y gêm
gartref yn erbyn Ulster ar y nos Wener. Ond
cyn cychwyn ar fy ngwaith ar y bore cyntaf,
cefais daith o amgylch y stadiwm newydd er
mwyn dod i adnabod y lle. Roedd hynny’n
cynnwys gweld yr ystafelloedd newid, lle
bydd nid yn unig rhai o fy arwyr rygbi yn
paratoi, ond hefyd arwyr pêl-droed fel Jay
Bothroyd a gweddill tîm pêl-droed Dinas
Caerdydd.

Martin Williams ydy’r boi ar y dde efo Owain!
Uchafbwynt arall oedd cael teithio i westy’r
‘Vale of Glamorgan’ i weld cyfleusterau
ymarfer timau rygbi Cymru a’r Gleision a
thim pêl-droed Cymru. Dyma’r cyfleusterau
hefyd y bu timau pêl-droed Lerpwl, Arsenal
a Barcelona yn eu defnyddio. Wrth weld y
cyfleusterau anhygoel sydd yno, roedd hi’n
amlwg pam ei fod yn cael ei ystyried yn un
o’r mannau ymarfer gorau yn y byd. Cefais
hyd yn oed fy nghyflwyno i Gareth
Williams, Josh Navidi a’r hyfforddwr Dai
Young!

Ar ddiwrnod y gêm rhwng y Gleision ac
Ulster roedd y tensiwn yn uchel.
Cychwynnais y diwrnod trwy addurno’r
‘Chwarter Gwyddelig’, ac mae’n rhaid i mi
gyfaddef ei fod yn edrych yn wych, gyda
baneri Gwyddelig a ‘shamrocks’ wedi
trawsnewid y rhan honno o’r stadiwm.
Wedyn, fe gefais gyfle i weld beth oedd y
newyddiadurwyr yn ei wneud ar ddiwrnod
gêm, cyn eistedd lawr yn fy sêt i wylio’r
ornest, a hynny ddim ond 4 sêt i ffwrdd oddi
wrth yr hyfforddwr Dai Young!
Ar ôl y gêm, a buddugoliaeth i dîm
Caerdydd, cefais fynd lawr i’r twnel lle roedd
Martyn Williams a Dai Young yn cael eu
cyfweld. Ond roedd gwell i ddod wrth i mi
fynd i’r ystafell newid. Yno roedd yr holl
garfan a phawb mewn hwyliau da. Cefais
sgwrsio â chwaraewyr fel Jamie Roberts,
Leigh Halfpenny a Casey Laulala.
Diwedd cofiadwy i wythnos berffaith i lawr
yng Nghaerdydd. Hoffwn ddiolch i bawb yn
y Gleision, yn arbennig i Gwydion Griffiths
a Laura Jones, am y cyfle.

Owain gyda Dai Young, hyfforddwr y Gleision

PENCAMPWYR DWBL

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

Llongyfarchiadau mawr i dîm dan 14 Cae Glyn ar gyflawni’r dwbl.
Tîm Mike Owen ac Iwan Evans (hyfforddwyr) enillodd Gynghrair a Chwpan
Gwyrfai eleni. Dyma nhw a’r tîm llwyddiannus gyda’u noddwr o Siop Ainsworth.
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