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PAPUR DRE
HEN FFRINDIAU
Rhifyn 82

TACHWEDD 2010

Pris 50c

Daeth criw o Gôr Cofnod at ei gilydd i ddathlu'n blynyddoedd o ganu a chymdeithasu…
stori ar dudalen 13

Doedd y ddwy ddim wedi gweld ei
gilydd ers blynyddoedd nes i Dilys
weld llun Delyth yn Papur Dre…stori
ar dudalen 3

Mae Brian Thomas yn perthyn i un o hen
deuluoedd y dre…stori ar dudalen 16

COFIWCH WNEUD EICH SIOPA NADOLIG YN DRE NODDWYD Y RHIFYN HWN GAN
SIAMBR FASNACH CAERNARFON.

PAPUR DRE I BOBOL DRE
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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
DIOLCH AM YR
ATGOFION
Arwel,
Llanrug
Caernarfon
Gwynedd.
LL55 3BA
Annwyl Olygydd,
Yr ydym newydd ddychwelyd
adref i Gymru ar ôl treulio
blwyddyn yn gweithio yn y
Wladfa ym Mhatagonia. Cyn
dychwelyd,
fodd
bynnag,
rhoesom addewid i’r cyfeillion
sy’n rheoli Ysgol yr Hendre,
Trelew, lle bu Nant yn addysgu
Cymraeg, y byddem yn gofyn yn
garedig i Bapurau Bro Cymru
gynnwys y cais canlynol, ar ran
yr ysgol:
Ysgol yr Hendre
Trelew, Chubut,
Patagonia – Yr Ariannin
Rydym
yn
chwilio
am
athro/athrawes Cymraeg, sydd
wedi cael hyfforddiant ar gyfer
addysgu mewn Ysgol Gynradd i
weithio am 10 mis yn Ysgol yr
Hendre yn ninas Trelew ym
Mhatagonia. Bydd y tymor
addysgu yn cychwyn ym mis
Mawrth ac yn dod i ben ym mis
Rhagfyr, gyda phythefnos o
wyliau ym mis Gorffennaf.
Mae Ysgol yr Hendre yn cynnig
gwersi trwy gyfrwng y Sbaeneg
yn ogystal â thrwy gyfrwng y
Gymraeg. Blwyddyn 4 yw’r
dosbarth uchaf ar hyn o bryd,

ond o fis Mawrth 2011, bydd yr
ysgol yn cynyddu i gynnwys
Blwyddyn 5. Ystod oed y
disgyblion yw 3 i 10, ond nid
ydynt yn siarad Cymraeg
gartref. Mae’r system addysg ym
Mhatagonia yn wahanol iawn
i’r drefn o addysgu sy’n bodoli
yng Nghymru. Yr ydym felly yn
chwilio am berson brwdfrydig,
sydd yn hoffi gweithio gyda
phlant, ac sy’n abl i weithio’n
hyblyg mewn amryw o wahanol
sefyllfaoedd.
Bydd y sawl a benodir yn
cydweithio yn yr ysgol gydag
Athrawes Sbaeneg, a disgwylir
iddo/iddi fod yn barod i
ymgymryd
â
gwahanol
weithgareddau allgyrsiol gyda
phlant yr ysgol, fel Eisteddfodau
a nosweithiau llawen.
Bydd y diwrnod gwaith yn
cychwyn am 8 y bore ac yn
gorffen am 4 y pnawn. Darperir
cinio canol dydd yn yr ysgol.
Bydd yr ysgol yn talu am docyn
awyren o Lundain i Drelew.
Telir cyflog athro/athrawes ar
raddfa tâl y Wladfa. Darperir
llety a bwyd gyda theulu o’r
ardal, o bosib yng nghartref un
o’r rhieni sydd â phlentyn yn
mynychu’r ysgol.
Os oes gennych chi ddiddordeb
yn y swydd, neu os ydych chi am
gael mwy o fanylion cysylltwch
â’r ysgol a/neu anfonwch eich
CV
at:
ysgolyrhendre@gmail.com
Os am air anffurfiol am y swydd
gellir cysylltu gyda ni ein dau ar
01286 870760
Tegid a Nant Roberts.

DEWCH ATOM I BLYGU
PAPUR DRE
Rhifyn: RHAGFYR
Noson Plygu: NOS LUN, RHAGFYR 13
Yn lle:YSGOL MAESINCLA
Faint o’r gloch: o 5.30 ymlaen

CYFREITHWYR

Hoffai PAPUR DRE ddiolch o
galon i’r canlynol am eu rhoddion
ariannol:Megan Roberts, Caernarfon
Ifan Llywelyn Jones, Stryd Marcus

2

Stiwdio Gwallt
a Harddwch
46 Stryd Llyn, Caernarfon

ellisdavies@btconnect.com

Perchnogion: G Geal a G Evans

Rhif Ffôn:

672999

parhad ar dudalen 3

Deunydd i law’r golygyddion perthnasol
NOS LUN – TACHWEDD 29
Os gwelwch yn dda
Daw’r rhifyn nesaf o’r wasg
NOS LUN – RHAGFYR 13

RHODDION ARIANNOL

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

Annwyl Ffrindiau,
Mae'n siŵr eich bod chi wedi
clywed am helynt S4C dros yr
wythnosau diwethaf. Mae'n
fwriad gan y Llywodraeth yn
Llundain dorri cyllideb S4C yn
sylweddol yn ogystal ag uno'r
sianel gyda'r BBC. Fe wnaed y
penderfyniad
yma
mewn
trafodaethau
rhwng
Llywodraeth Llundain a'r BBC
heb drafod y syniad hyd yn oed
gyda ni y Cymry. Pe bae'r ddau
fwriad yma gan y Llywodraeth
yn digwydd mi fyddai hi'n
ddechrau'r diwedd i'r sianel sy'n
bwysig i ni i gyd. Yn ddiweddar
mae Caernarfon a'r ardal wedi ei
daro yn drwm wrth weld
cwmnïau teledu'r ardal yn colli
cytundebau ac mae llawer o
bobl Dre wedi colli swyddi.
Mae'n anorfod y bydd y
datblygiadau diweddaraf yma
yn arwain at fwy o galedi i
gwmnïau teledu yr ardal ac felly
colli mwy o swyddi pwysig yng
Nghaernarfon. Yn wyneb hyn
buaswn i yn eich annog chi i
gyd i ysgrifennu at yr
Ysgrifennydd Gwladol dros
Ddiwylliant yn Llundain yn
mynegi:
• Eich bod chi'n gwrthwynebu'r
toriadau yng nghyllideb S4C
oherwydd ei fod yn sianel
arbennig sy'n gwireddu pwrpas
diwylliannol arbennig ac felly,

Y RHIFYN NESAF

Ellis Davies a’i Gwmni

Yn gwasanaethu
pobl Caernarfon ers
1898

O.N. Hoffai’r ddau ohonom
ddiolch i Bobby Haines am anfon
copïau rheolaidd o PAPUR DRE
i ni tra yn y Wladfa.
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er gwaethaf y toriadau cyffredinol, angen
ystyriaeth arbennig.
• Y bydd toriadau i gyllideb S4C yn
niweidiol i economi ac i swyddi yng
Nghaernarfon.
• Eich bod chi'n gwrthwynebu ei awgrym i
uno S4C gyda'r BBC oherwydd nad ydym ni
am weld sefydliad Cymraeg sydd a'i
bencadlys yng Nghaerdydd yn cael ei lyncu
gan sefydliad Prydeinig sydd a'i bencadlys
yn Llundain.
Yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant
ydy Jeremy Hunt AS, Department for
Culture Media and Sport, 2-4 Cockspur
Street, London, SW1Y 5DH.
Cofiwch alw mewn i'r swyddfa am sgwrs,
rydym ni uwchben Palas Print ar Stryd y
Plas. Ac yn olaf, cadwch olwg ar ein gwefan
– www.cymdeithas.org – i gael y wybodaeth
ddiweddaraf am ddigwyddiadau a ralïau er
mwyn dwyn pwysau ar y Llywodraeth i
gadw cyllid ac annibyniaeth S4C, ein sianel
ni.
Hwyl am y tro,
Osian Jones
Trefnydd Cymdeithas yr Iaith yn y Gogledd

CWMNI IFANC
TÑ’R YSGOL
Bydd Cwmni Ifanc Tŷ’r Ysgol yn
cynnal cyfarfod cyhoeddus yn y
Ganolfan
Wybodaeth,
Penllyn,
Caernarfon am 7 o’r gloch nos Fercher,
Tachwedd 17. Croeso i bawb. Mae’r
Cwmni yn chwilio am wirfoddolwyr i
weithredu fel aelodau o’r Bwrdd, neu ar
gyfer helpu yn y Ganolfan.
Am fwy o fanylion ffoniwch:
01286 672045.

Papur Dre’n uno hen ffrindiau
Doeddan nhw heb weld ei gilydd ers
hanner canrif, ond mi wnaeth Delyth
Jones nabod ei hen ffrind ysgol Dilys
Williams (Dilys Leighton Jones erbyn
hyn) yn syth pan gyfarfu’r ddwy yn
ddiweddar yng Ngwesty’r Celt.
Gweld llun ‘Dathlu yn yr Aelwyd’ yn
rhifyn dwytha Papur Dre ddaru sbarduno
Dilys, sy’n byw ym Mhant-glas ers
blynyddoedd, i gysylltu â Delyth, y ffrind
nad oedd hi wedi’i gweld ers pan oedd y
ddwy’n 16 oed.
Er bod y ddwy wedi gadael Caernarfon ers tro byd, maen nhw’n dal i gyfri’u hunain
yn genod Dre. “Cofi go iawn ydw i,” medd Dilys. “Ges i ’ngeni yn Stryd yr Eglwys, fy
medyddio yn Stryd yr Eglwys, priodi yn Stryd yr Eglwys, a difôrs yn Stryd y Jêl! Mi
fûm i’n gweithio yn siop optegydd Crofton yn Stryd y Plas, ac yn Siop 29. Mi briodais
fy ail ŵr yn Stryd y Farchnad, a mynd i fyw i Bant-glas i’w gartre fo.”
“Howgét o Fethesda ydw i mewn gwirionedd,” meddai Delyth, sy’n byw ym Mangor
erbyn hyn. “Mi adawais i Gaernarfon am Gaerdydd yn 16 oed i weithio i’r Bwrdd
Croeso. Un waith y dois i’n ôl i’r dre, a hynny ar gefn Draig Goch fawr, aeth yn sownd
yn y ffownten ar y Maes! Rhan o ddathliadau Gŵyl Cymru yn 1958 oedd hynny.”
A hwythau wedi mynd eu gwahanol ffyrdd ers cyhyd, a chymaint o atgofion i’w hel
am y dyddiau pan fyddai’r ddwy ffrind 16 oed yn gwneud brechdanau yn yr Aelwyd,
roedd bore o sgwrsio maith a difyr o flaen Dilys a Delyth dros goffi a bisgedi ar fore
glawog yn y Celt, a hynny diolch i lun yn Papur Dre.

NODDI’R PAPUR
Mae Papur Dre’n ddiolchgar iawn i brif noddwyr y papur: Cwmni Da, Cyngor Tref
Caernarfon, Cymen, Galeri, Rondo a’r Black Boy. Os oes unrhyw un arall
yn dymuno dod yn un o’n prif noddwyr, cysylltwch ag Eleri ar 01286 674314

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR

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

Y Pantri Cymraeg
DELICATESSEN

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

CAFFI
BWYTY
BAR

6 Y maes / Castle Square CAERNARFON

Y Maes, Caernarfon, LL55 2YD

01286 673884
www.ypantricymraeg.co.uk

(01286) 673100
3

PapurDreTachwedd2010_PapurDreHydref2010 03/11/2010 18:01 Page 4

Arwel yn Arwain

YSGOL MAESINCLA

Mae Clwb Cerdded Ysgol Maesincla wedi ailgychwyn eleni ac ar y
daith gyntaf, dilynwyd llwybr drwy chwarel Dinorwig, yr holl ffordd
i lawr tuag at Nant Peris. Hoffem ddiolch i Mr Arwel Jones
(Hogiau’r Wyddfa) am roi o’i amser ei hun i ymuno â’r daith. Nid y
plant yn unig a fwynhaodd gwrando ar hanesion ac arferion y
chwarel, roedd y staff a’r rhieni hefyd yn gwrando yn astud. Diolch
unwaith eto Mr Jones!

Creu efo
Cefyn
Roedd Blwyddyn
5 a 6 wedi
gwirioni wrth
gael y cyfle i
weithio gyda’r
arlunydd Cefyn
Burgess yn
Galeri. Creu dail
yr hydref oedd
thema’r gwaith.
Roedd y
disgyblion wedi
mwynhau
defnyddio’r
peiriannau er
mwyn creu
arddangosfa yn yr
ysgol.

Dewi Cook yn mwynhau ei ffrwyth gyda’r chwarel enfawr yn y cefndir.

Naill oedd y cyntaf i weld ‘Brenhines Yr Wyddfa’ ar ochr y mynydd.

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

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

4

01286 677771

Hywel
Williams
Aelod Seneddol
Etholaeth Arfon

CYMORTHFEYDD
Os oes gennych fater yr hoffech ei
drafod gyda'ch AS mewn cymhorthfa,
yna cysylltwch ag ef 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)
williamshy@parliament.uk
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YSGOL Y GELLI
Plant mewn Print
Roedd Dydd Sadwrn yn ddiwrnod mawr i blant blynyddoedd 2 a 3
Ysgol y Gelli. Llynedd daeth Morgan Tomos - Awdur Alun yr Arth
- atyn nhw i gynnal gweithdy creu stori. Roedd plant y Gelli yn
llawn syniadau difyr ac, yn y pen draw, penderfynwyd datblygu stori
am Alun yr Arth yn mynd i’r gofod. Roedd Morgan wedi mopio ar
ddychymyg y plant ac wedi ei ymweliad aeth ati i gynhyrchu'r llyfr
diweddaraf yn y gyfres.
Dydd Sadwrn, gwahoddwyd yr holl blant oedd wedi cyfrannu i Palas
Print i glywed ffrwyth eu llafur. Roedd Morgan yno i ddarllen y stori
iddynt a hefyd i gyflwyno copi o’r gwaith a thocyn llyfr gwerth £5 i
bob un o’r plant. Roedd yr awduron ifanc wedi gwirioni ar y gyfrol
ac wrth eu boddau'n gweld eu henwau ar gefn-glawr y llyfr a’u
llofnodion ar y tu mewn.
Er mwyn diolch, fe ganodd y plant gân a ysgrifennwyd yn arbennig
ar gyfer yr achlysur, cân o’r enw “Diolch am Awdur” - Ac roedd un
sypreis arall i’r plant cyn iddynt ymadael, cyhoeddodd Morgan mai
un arall o’u syniadau nhw fydd asgwrn cefn y llyfr nesaf yn y gyfres
hefyd, sef awgrym gan Jac Williams , oedd yn awyddus iawn i roi
hanes genedigaeth ei chwaer fach!

Martyn Geraint a'r Lamp Hudol
Bydd Pantomeim Cymraeg Martyn Geraint yn ymweld â
Galeri Caernarfon: Rhagfyr 16 10.00am; 1.00pm a
6.30pm. Rhagfyr 17 10.00am ac 1.00pm

Dyfodol y Parc - eich barn chi?
Mae Cyngor Gwynedd a Chyngor y Dref eisiau eich barn am
sut y dylai’r parc sy' yn ymyl Ysbyty Eryri gael ei ddatblygu.
• Ydych chi’n hapus efo cyflwr y llyn, y llwybrau, y toiledau
a’r tŷ?
• Ydych chi’n hapus efo’r dŵr ger y Maes chwarae?
• Ydych chi’n teimlo’n ddiogel ar ôl cyrraedd yno?
• Sgynnoch chi syniadau eraill?
Os oes beth am eu hanfon i Glerc y Dref Mrs Katherine Owen
ar 672943 neu anfon gair i’r Institiwt cyn Rhagfyr y cyntaf. Yr
e-bost ydy clercydref@caernarfontowncouncil.gov.uk

Eglwys Bresbyteraidd Cymru,
Seilo Caernarfon

FFAIR NADOLIG
yn Theatr Seilo

Dydd Iau, Tachwedd 18, 1.00 - 4.30pm
Dewch i brynu eich anrhegion Nadolig am bris
rhesymol: cacennau, pwdin Dolig, taffi triog,
danteithion o bob math, anrhegion i blant ac
oedolion, cardiau a llawer mwy
Mynediad drwy docyn. Pris £1

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.

5
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DEUDWCH CHI
Mae 'na dipyn o sôn wedi bod yn
ddiweddar am ddyfodol S4C. Sut fasa pobl
Caernarfon yn gwella'r sianel tasen nhw'n
gyfrifol amdani?

Aled a Mia Williams a Ffion Lovell

Glesni Williams a Mari Williams

Isio petha fel Ben Ten a Hannah Montana a
rhaglenni am ffasiwn a canu. Angen darlledu
pêl-droed ar amser mwy cyfleus i blant.

Mwy o bethau ar gyfer yr arddegau (13 –
18) pethau fel Disney Channel Cymraeg

Sharon Jones ac Aled Evans
Mwy o amrywiaeth i apelio at
wahanol oedrannau a darlledu
rhaglenni ar amserau mwy priodol
• CLUDIANT I
– ma’ 'na rai rhaglenni’n
rhy hwyr.
FAES AWYR

GO-AHEAD
TACSI

• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON
TEITHIWCH MEWN STEIL
A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

07760 288009
01286 674400

Karen a Karl Williams
Mwy o ffilmiau a petha i bobl ifanc, tydyn
nhw ddim isio petha fel Ffermio ac mae’n
bryd dod â Pobol y Cwm i ben. Istanbwl a
Pentalar yn dda ac mae Aidan a Danny yn
mwynhau rhaglenni Cyw yn fawr.

Tyˆ Siocled
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas

CAERNARFON
Glyn a Ceri Williams
01286 675007
Gormod o ail-ddarlledu
ac angen amseru gwell i’r
rhaglenni.
Ddylai
rhaglen fel Snowdonia Haulwen O’Grady a Harri
1890 fod ar S4C yn Llai o hiwmor gwirion OTT.
Mwy o ddramâu a mwy o safon.
Gymraeg.

DODREFN
A LLORIAU

Pob Dim i Ddodrefnu’r Tŷ
Canol y Dref, Caernarfon LL55 1NN
Parcio aml-lawr, 100 metr i ffwrdd
Ffôn: 01286 676040 Oriau Agor Llun - Sadwrn 9.30 - 5.00

Blodyn Tatws

19 Stryd y Plas, Caernarfon

Blodau ﬀres
Blodau ﬀug
Basgedi Gwellt
Cardiau Cyfarch
Cludiant yn lleol
Priodasau a Chnebrwng

01286 673002
CARPEDI

John Williams

Yn ôl at eich gwasanaeth!
Ffôn: (01286) 674432
Symudol:WILLIAMS
07721 750958
GWYNDAF
A’I FAB
Sefydlwyd
1972
• Trwsio Esgidiau • Copïo
Goriadau
• Gosod Strapiau a Batri
Oriawr
• Engrafiadauaa lysau
• Anrhegion
i’w engrafu
Cyflenwi
Gosod
Carpedi
•
Ciosg
Lluniau
Kodak
TEILS CARPED, FEINYL, MATIAU
LLORIAU PREN

6
27 Stryd Llyn Caernarfon, LL55 2AD. 01286 675433
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Grãp Iachâd a
Thangnefedd
Mae Iachâd i Bawb yn eich gwahodd i AGE
CONCERN, Tŷ Seiont, Ffordd Santes
Helen, Caernarfon i ymuno yn eu
cyfarfodydd unwaith y mis. Dywedodd
Valerie Wooding: "Mae adeilad Age
Concern yn ddelfrydol am fod cyfleusterau
i bobl anabl yno a lle hwylus i barcio"
Bydd y cyfarfodydd nesaf ar brynhawn
dydd Mercher; Tachwedd 17 a Rhagfyr 15
gan ddechrau am 2.30pm (Ymlacio ac
Iachâd o bell); 3.00-4.00 (Iachâd galw i
mewn)

AWYDD BOD YN YNAD?
Os felly, dyma dyma’ch cyfle.
Mae
gwahoddiad i bawb sydd â diddordeb fynd
i Noson Recriwtio yn y Ganolfan
Cyfiawnder Troseddol, Caernarfon am 6.00
o’r gloch, dydd Mercher, Rhagfyr 1af 2010.
Yn y cyfarfod hwn bydd cyfle i chi siarad
efo ynadon a chael gwybodaeth lawn am y
broses. Hefyd, bydd cyfle i esbonio pam
bod angen penodi o leiaf chwe ynad gyda
phedwar o’r chwech yn ddwyieithog.
Yng Nghymru mae’r pwyslais ar
ddarparu’r gwasanaeth hwn yn y ddwy
iaith swyddogol – Cymraeg a Saesneg, felly
mae’n rhaid denu staff ac ynadon
dwyieithog. Yn ardal Arfon yng Ngwynedd
yn awr, am y tro cyntaf ers nifer o
flynyddoedd, mae cyfran yr ynadon
dwyieithog ar y fainc yn is na chyfran
aelodau dwyieithog y gymuned. Felly y
nod yw denu cymaint â phosibl o ynadon
dwyieithog i barhau â’r arbenigedd o’r fath
mae Llys Caernarfon yn hanesyddol ac yn
hollol deg wedi bod yn falch ohono.
Mae’n hawdd deall pam bod unigolion yn
pendroni am gyfnod hir a gyda pheth ofn
cyn cyflwyno cais. Mae’r gwaith yn golygu
ymrwymiad amser sylweddol ac mae
eistedd i farnu cyd ddinasyddion yn
gyfrifoldeb difrifol. Fodd bynnag, mae gan
y gwaith ochr gadarnhaol hefyd gan ei fod
yn darparu cyfle gwerth chweil i gyfrannu
at fywyd y gymuned a darperir pecyn
hyfforddi cynhwysfawr ardderchog i’ch
paratoi chi ar gyfer y gwaith a’r
cyfrifoldebau dan sylw.
Wedi’r cyfan, heb wirfoddolwyr ni fyddai’r
system cyfiawnder troseddol gyfredol ar y
lefel hon yn parhau. Oherwydd bod

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Eryri 2012 Apêl Caernarfon
Casglwyd £306 yn Tesco ddechrau’r mis. Diolch i bawb a wnaeth gyfrannu. Bydd
Noson yn Cofi Roc ar Nos Fercher Tachwedd 24 am 7 p.m. Pris tocyn ydy £3
a chewch wydriad o win yn y pris. Bydd siopau’r dref yn arddangos nwyddau yno.
Y gweithgaredd nesaf fydd pacio bagiau yn Morrisons ar Ragfyr 11.
Mae gan Gaernarfon darged o £35,000 ac os dymunwch gyfrannu at y targed yma
cysylltwch â’r trysorydd Trystan Iorwerth ar 01286/676949 neu`r ysgrifennydd Alun
Roberts ar 01286/677208. Beth am drefnu gweithgaredd codi arian tuag at y targed?

ynadon gwirfoddol ar gael, gellir darparu
cyfiawnder ar lefel leol – pobl leol sy’n
adnabod eu cymunedau ac sy’n gweinyddu
cyfiawnder ar ran y cymunedau hynny
CLUDIANT
I
Os hoffech cael eich ystyried• ar
gyfer bod
FAES AWYR
yn ynad yn ardal Arfon yna
ewch i’r
• 24 AWR Y DYDD
TACSI
cyfarfod
ar y 1af o Rhagfyr neu•cysylltwch
PRYDLON
TEITHIWCH
STEIL
â Mrs
GwenMEWN
Owen
ar 01492
863868 neu
A DIBYNADWY
anfonwch e-bost ati ar• :PRIS CYSTADLEUOL
gwen.owen@hmcourts-service.gsi.gov.uk

GO-AHEAD

07760 288009
01286 674400

Oriel Dafydd Hardy
Dafaden Ddrwg
Dannedd Gosod 2
Anturiaethau yn y sied

Gethin Wavell
Agoriad Preifat : Nos Fercher 3ydd
ˆ Siocled
Ty
Tachwedd (7-9yh)
Wedyn,Gorau
agored
Siocled

i'r cyhoedd 4ydd 26ainTachwedd 2010

Oriau
Agor:
Dydd Llun – Dydd Gwener
17
Stryd
y Plas
10yb – 4yh (Dydd Sadwrn 10yb - 1yh)
CAERNARFON
01286 675007

Darllenwch a mwynhewch
PAPUR DRE
a chofiwch wylio ein rhaglenni ar S4C
Yr Wyl Cerdd Dant
(o Fangor dydd
Blodyn
Tatws
19
Stryd
y Plas, Caernarfon
Sadwrn 13.11.10). Sgorio
(bob pnawn
Blodau ﬀres
Sadwrn
Blodau
ﬀug a nos Lun). Rownd a Rownd.
Basgedi
(bobGwellt
nos Fawrth a Iau). Cymru ar Blât
Cardiau Cyfarch
(efo Dudley bob nos Iau)
Cludiant yn lleol
Priodasau
a
Chnebrwng
01286INDIAN
673002DOCTOR
heb anghofio
(cyfres ddrama ar BBC Wales 24.11.10)

Am gymorth:

GWYNDAF WILLIAMS A’I FAB

i gychwyn prosiect
i gael hyfforddiant
i geisio am grant
i redeg mudiad
i wirfoddoli

• Trwsio Esgidiau • Copïo Goriadau • Gosod Strapiau a Batri
Oriawr • Engrafiadau a lysau • Anrhegion i’w engrafu
• Ciosg Lluniau Kodak

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

27 Stryd Llyn Caernarfon, LL55 2AD. 01286 675433

PETER HARROP
B.Sc. (Anrh) MCOptom

OPTOMETRYDD
OPTEGYDD
43, Stryd Llyn, Caernarfon

(01286) 673631
7
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GYDA’R FFIWSILWYR CYMREIG YN WATERLÃ
Gredech chi bod yna gyn Ffiwsilwr o’r Ail
Ryfel Byd ac yn byw yn 16 Stryd Gelert,
Caernarfon, sy’n gallu olrhain hanes ei deulu
bump cenhedlaeth i’w hen hen daid a
fu’n ymladd ym mrwydr Waterlŵ yn
1815?
Diolch i Mr. Tom Glyn Griffith,
gallwn ddatgelu hanes Lewis
Griffith, ei hen hen daid o Daly-Llyn,
Meirionnydd
a
ymunodd â Chatrawd Y
Ffiwsilwyr Cymreig yn 19 oed
ar Ebrill 6ed 1814. Deëllir bod y
Brenin wedi rhoi gorchymyn i
bob tref a phentref ym Mhrydain
anfon dynion ifanc i’r fyddin ac roedd
angen un o Dal-y-Llyn a gwnaed hynny trwy
system “ballot”, fel y’i gelwid, a chafodd un
bachgen ifanc ei ddewis. Gan nad oedd yn
gryf ei iechyd, torrodd i lawr i grïo a’r
canlyniad fu i Lewis Griffith wirfoddoli i
gymryd ei le. Ddwy flynedd cyn Brwydr
Waterlŵ ac yntau yn aelod o’r Milisia cafodd
ei anfon i’r Iwerddon ac yno y cyfarfu ag un
a ddaeth yn wraig iddo. Yn enedigol o’r
Alban, merch mewn ysgol breifat oedd Jane
Drumble pan ddaethont i nabod ei gilydd
gyntaf. Blodeuodd y garwriaeth a chawsant
ganiatâd gan Swyddog yn y fyddin i briodi
cyn gadael am Wlad Belg i wynebu byddin
Napoleon ar faes y gad. Nid oedd ei theulu
am roi sêl eu bendith ar y briodas a thorrwyd
pob cysylltiad rhyngddynt unwaith ac am
byth.
Yn y papur newydd Cambrian News,
dyddiedig Gwener, Mai 26 1876
cyhoeddwyd atgofion Jane, neu Jenny fel y’i
gelwid, o fod yng nghwmni ei gŵr ac un
plentyn bach ar faes y gad am dridiau adeg
Brwydr Waterlŵ. Efallai nad yw’r adroddiad
yn hollol gywir mewn mannau, yn enwedig
parthed ei hoedran pan gyfarfu â Lewis
gyntaf yn Iwerddon tua 1812 yn ôl a
ddywed, hogan ysgol 14 oed ydoedd ar y
pryd. Yn ôl ei charreg fedd ganed hi yn yr
Alban yn y flwyddyn 1789 a fyddai yn ei
gwneud yn 22 neu 23. Mae hi hefyd yn rhoi
ei hoed adeg cyhoeddi’r ysgrif yn 1876 yn 85
a fyddai yn rhoi dyddiad ei geni yn 1790 neu
1791. Fodd bynnag, rhaid cofio ei bod yn
trafod digwyddiadau 61 o flynyddoedd ar ôl

brwydr Waterlŵ, a hithau ar y pryd mewn
gwth o oedran.
Ond, er hyn i gyd, nid oes le i amau’r
ffeithiau am y drafferth a gafodd i gael
caniatâd gwahanol swyddogion yn y
fyddin i fynd gyda’i gŵr yr holl
ffordd i Waterlŵ. Dywed iddynt
adael Iwerddon am Bristol
gyda llong ac oddi yno i
Winchester lle, ar ôl dwy
flynedd yn y Milisia, yr
ymunodd Lewis â’r 23rd Royal
Welch Fusiliers, ac mae dogfen
filwrol yn profi mai ar Ebrill 6
1814 oedd hynny.
Dwy waith bu bron iddi orfod gadael ei
gŵ a dwy waith aeth gerbron swyddog o’r
fyddin a llwyddo i gael gwyrdroi y
penderfyniad hwnnw. Y tro diwethaf
rhoddwyd caniatâd iddi aros gan un Cyrnol
Ellis a laddwyd yn ddiweddarach ym
Mrwydr Waterlŵ. Arhosodd gyda’i gŵr hyd
nes y dechreuodd danio ar y gelyn a phryd
hynny bu raid iddi ei adael.
Rhoddwyd hi ar ddeall bod Lewis wedi ei
anafu yn ei ysgwydd ac wedi ei gludo i
ysbyty, ond ni wyddai pa un nac ymhle.
Treuliodd ddyddiau yn chwilio amdano ac
o’r diwedd y plentyn bach wnaeth ei
adnabod a gweiddi “Dadi, Dadi”. Tynnwyd
saith darn o shrapnel o’i ysgwydd ac roedd y
bachgen bochgoch gynt yn llwyd fel lludw.
Tra oedd Lewis yn gwella bu Jenny yn cario
allan dyletswyddau megis nyrs a golchi
dillad yn y gwersyll. Dyfynnir yn y
Cambrian News rai sylwadau o’r hyn a gofiai
o’r cyfnod hwnnw “Ni fûm yn siarad gyda
Wellington, ond bum yn bur agos ato. Roedd
yn ddyn clyfar iawn, gyda thrwyn mawr.
Gwelais Bonaparte sawl gwaith. Roedd
‘Bonny’ yn union fel ffermwr bychan.
Gwelais fraich Joseph Bonaparte wedi ei
thorri ymaith ac wedi ei dwyn i Brussels, ac
yna yn Ffrainc gwelais Louis XIII yn cael ei
goroni. Ni chafodd fy ngŵr bensiwn gan mai
am amser cyfyngedig y gwasanaethodd, ond
derbyniodd £5 o ‘Blood Money’ a medal,
ond cafodd honno ei dwyn.”
Arhosodd Lewis yn y fyddin tan ddiwedd ei
saith mlynedd o gytundeb ar Ebrill 6ed 1821
a dychwelodd y teulu bach i Gymru ac i Dal-

y-Llyn lle cawsant rentu tŷ fferm o’r enw
Cildydd, ond nid y nhw oedd yn ffermio’r
tir. Cafodd Lewis waith mewn chwarel yng
Nghorris ond yn 1837, ac yntau yn ddim ond
45 oed, lladdwyd ef mewn damwain yno gan
adael Jenny yn weddw i ofalu am y plant.
Symudodd hithau i fyw yn nes at ddau
westy yn y pentref lle roedd hi’n cael ei
chyflogi i wneud y gwaith golchi.
Bu’n weddw tan 1853 ac ail briododd â John
Jones, Y Bowls, ond yn lle ysgafnhau y baich
ariannol oedd arni, nid felly y troes pethau
allan gan mai dyn diog oedd yn ôl pob
tystiolaeth a bu raid iddi ddal i weithio’n
galed i geisio cael dau ben llinyn ynghyd.
Cyn diwedd ei hoes roedd hi’n byw gyda
gwraig o’r enw Mary Griffith ac yn derbyn 5
swllt yr wythnos o Arian y Plwyf tuag at ei
chadw. Fodd bynnag, pan fu farw yn1884
rhoes un a alwodd ei hun yn gyfaill, garreg ar
ei bedd yn cyfeirio at y ffaith iddi fod yn
bresennol gyda’i gŵr cyntaf ym Mrwydr
Waterlŵ. Mae’n ddirgelwch pwy oedd y dyn
hwn, ond mae rhai yn meddwl mai aelod o’i
theulu cefnog ydoedd.
Wel, dyna hanes llygad-dyst o un a fu’n
Waterlŵ ac yn wraig i filwr yn y Ffiwsilwyr
Cymreig a fu’n ymladd gelyn mawr Prydain
a’r ddechrau’r 19fed ganrif. Rhyfedd meddwl
bod gŵr o Gaernarfon a gor or ŵyr iddo
wedi bod yn ymladd mewn rhyfel ganrif a
chwarter yn ddiweddarach ac yn perthyn i’r
un gatrawd, sef Y Ffiwsilwyr Brenhinol
Gymreig. Anrhydeddwyd Y Ffiwsilwr T.
Glyn Griffith ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd,
trwy gael ei ddewis i fartsio i gynrychioli y
9fed Fataliwn yn y “Victory Parade” yn
Llundain ar Fehefin 8fed 1946.
T. MEIRION HUGHES

TOWN CABS
Perchennog:
Brian O’Shaughnessy

TACSI
TACSI
TACSI

Siwrneiau Lleol
Meysydd Awyr
Dydd a Nos
Car 8 person

01286 676091
07831 268995
8

Cynigir hyfforddiant cerddorol
o safon uchel ar amrywiaeth o
offerynnau a llais. Pob lefel.
Croeso cynnes i bob oed
Grwpiau cerdd i blant
18mis i 3oed yn ystod y dydd
Canolfan Gerdd William Mathias
Galeri, Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ
(01286) 685230 • post@cgwm.net
Rhif Cofrestredig Elusennol: 1084271
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Yn ddiweddar mae gŵr ifanc o’r enw
Rhys Llwyd wedi cyrraedd
Caernarfon. Holodd PAPUR DRE am
y rheswm iddo ddod i fyw i Dre...

CROESO I WEINIDOG IFANC
Dwi newydd gychwyn fy ngwaith fel Bugail
neu Weinidog dan hyfforddiant yng
Nghaersalem, Capel y Bedyddwyr yn Dre. Ar
hyn o bryd dwi'n hyfforddi ar gyfer y gwaith
ac mae'r misoedd nesaf yma yn rhan o fy
hyfforddiant – cynllun tebyg i ymarfer dysgu
ond i gyw Weinidogion! Mae'n ffordd dda
iawn i hyfforddi ar gyfer y gwaith dwi'n
meddwl oherwydd fod y cyfan yn hands on
ac eich bod chi'n treulio amser gyda pobl a
sefyllfaoedd go-iawn yn hytrach na llyfrau a
stafelloedd darlithio'n unig.
Ges i ngeni ym Mangor ond fe symudodd y
teulu i Aberystwyth pan o ni'n ifanc felly
dyna lle ges i fy magu mewn gwirionedd.
Arhosais i yn Aber i astudio Gwleidyddiaeth
yn y Brifysgol a mwynhau bod yn rhan o
brotestio UMCA dros fwy o Addysg
Gymraeg a threfnu gigs gyda Chymdeithas yr
Iaith ac ati. Ond wedyn ar ôl graddio
ffeindish i fy hun nol ym Mangor yn gwneud
PhD am Genedlaetholdeb Gristnogol R.
Tudur Jones; dwi dal heb orffen y traethawd
ond mae'n rhaid i mi ei roi mewn erbyn y
Nadolig felly ymddiheuriadau ymlaen llaw

Ar agor:
Llun, Maw, Merch a
Gwen: 9–5pm
Dydd Iau
9–6pm
Dydd Sul AR GAU
• Arbenigwyr mewn cyflenwi, gosod llefydd tân o
safon yn cynnwys stôfau amldanwydd, llosgi coed,
nwy a thrydan.
• Archwilio simneau â chamera
• Sgubo simneiau
Ymgymerir y gwaith gan beirianwyr cymwys a phrofiadol

Y Lle Tân
4 Lôn Glanhwfa, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EN

012848 751175
Jason Parry
16 Stryd Bangor
Caernarfon
Ffôn:

(01286) 672366
Symudol:

07900594279

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

os bydd yna olwg blinedig a stressed arna i
dros yr wythnosau nesaf! Fe ddechreuais i fy
hyfforddiant i fod yn Weinidog llynedd a
gweithio gyda’r Parch. Olaf Davies ym
Mhenuel, Bangor. Ges i flwyddyn dda ac
wnes i ddysgu llawer ond ar ôl i John
Treharne symud i Lwynhendy ger Llanelli
yn ddiweddar daeth cyfle i mi symud i
Gaernarfon a chychwyn torri cwys fy hun fel
petai.
Tu hwnt i fy maich penodol dros rannu fy
ffydd gyda fy nghyd Gymry dwi hefyd wedi
chwarae mewn sawl band – ar hyn o bryd
dwi'n drymio i'r Society Profiad ac unwaith
fydd y PhD yma allan o'r ffordd dwi'n
gobeithio cychwyn recordio LP newydd
oherwydd mae angen chwistrelliad newydd o
egni ar y Sin Gymraeg. Wna i ddim
ymddiheuro chwaith am uniaethu fy hun ag
ymgyrchoedd am gyfiawnder gan gynnwys
ymgyrchu dros hawliau i Gymry Cymraeg a'u
cymunedau. Ond hefyd dros y misoedd nesaf
gyda'r toriadau sydd ar ddod bydd
cyfrifoldeb arna i ufuddhau i'r Beibl ac i
"Ddadlau o blaid y mud, a thros achos yr holl
rai diobaith. I siarad yn eglur, a rhoi barn
gyfiawn; i gefnogi achos yr anghenus a'r
tlawd." (Diarhebion 31:8) Ond gan gofio,

Yr Alexandra
Tafarn gartrefol a chlyd
Cwrw da, gwasanaeth cyfeillgar

wrth gwrs fod Iesu yn cynnig rhywbeth i'r
enaid yn ogystal ag i'r corff hefyd.
Pam dy fod di, berson ifanc, yn mynd yn
Weinidog? Dyna gwestiwn dwi'n ei gael yn
reit aml dyddiau yma. Yr ateb syml, ac efallai
fod hyn yn ymddangos yn amlwg ar ryw
wedd, yw oherwydd mod i'n credu mewn
Duw. Dwi'n credu fod gan Dduw a ffydd yn
Iesu Grist yn arbennig rhywbeth i gynnig i
gymdeithas heddiw ac yn syml iawn dwi'n
gobeithio cynorthwyo pobl Caersalem i ddod
i wybod mwy am Iesu ond hefyd eu
cynorthwyo i sôn wrth y gymdeithas gyfan
yn Dre am Iesu. Ceisio herio pobl i weld fod
yna le yn ein bywydau ni i gyd all ond cael ei
lenwi gan un peth, sef ffydd yn Iesu. Dydw i
ddim yn berson crefyddol coeliwch neu
beidio, does gen i fawr o amynedd gyda
arferion crefyddol a thraddodiadau
crefyddol. Dwi ddim wedi ngalw gan Dduw i
gael mwy o bobl Dre i grefydda, dwi wedi fy
ngalw i rannu fy mhrofiad fod Duw eisiau
ymwneud â ni ac ei fod e'n ein derbyn ni fel
ydym ni ond i ni ei dderbyn ef.
Mae'r Capel yn cynnal gwahanol bethau o un
wythnos i'r llall a dros y flwyddyn gobeithio
fyddwn ni'n datblygu ein gwaith a'n
cenhadaeth. Rydym ni'n gymuned anffurfiol
o bobl sydd ar daith gyda’n gilydd yn chwilio
am, yn darganfod ac yn addoli Iesu gyda’n
gilydd. Mewn ymateb i hynny rydym ni’n
gofalu am ein gilydd ac yn ceisio
gwasanaethu cymuned Caernarfon yn gyfan.
Croeso i chi fynd draw i'n gwefan i weld beth
sy' mlaen; mae ffilm fer yna yn eich cyflwyno
chi i'n cyfres sydd newydd ddechrau yn
mynd trwy Nehemeia, llyfr yn y Beibl yw
Nehemeia sy'n trafod pobl oedd yn wynebu
sefyllfa ddigon tebyg i'r hyn mae Cymru a
Chaernarfon yn ei wynebu heddiw. Hefyd ar
y wefan mae cyfle i lawrlwytho pregethau:
www.caersalem.com Os ydych chi'n hoffi be
'da chi'n gweld ac yn ei glywed neu wedi eich
herio galwch mewn, cysylltwch neu stopiwch
fi am sgwrs ar stryd unrhyw bryd.
Pan o ni'n fach, yn ogystal â meddwl mai'r
Gymraeg oedd Iesu Grist yn siarad,
roeddwn
• CLUDIANT
I
i'n meddwl mai Caernarfon oeddFAES
Jerwsalem!
AWYR
24 AWR
Y DYDD
Felly, yn
olaf, diolch am y •croeso
i Jerwsalem
TACSI
PRYDLON
y Cymry Cymraeg, dwi'n disgwyl•mlaen
i fyw
A DIBYNADWY
ynTEITHIWCH
Dre gyda MEWN
chi a STEIL
helpu, calonogi
ond hefyd
• PRIS CYSTADLEUOL
herio lle fedra i.

GO-AHEAD

07760 288009
• CLUDIANT I
674400
GO-AHEAD 01286 FAES
AWYR
TACSI

• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON
TEITHIWCH MEWN STEIL
A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

07760 288009
01286 674400

Ffôn: (01286) 672871

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.

01286 674140

Tyˆ Siocled
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

Tyˆ Siocled
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007
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YSGOL SYR HUGH

Llongyfarchiadau mawr i bedwar o fyfyrwyr o Flwyddyn 13 Ysgol
Syr Hugh Owen ar gael eu dewis yn Brif Ddisgyblion yr ysgol am
2010-2011. Elin Gruffydd yw'r Brif Eneth newydd gyda Ella
McGarry yn Ddirprwy Brif Eneth. Dewiswyd Guto Huws yn Brif
Fachgen a Daniel Griffiths yn Ddirprwy Brif Fachgen.

Roedd y Ras Hwyl yn llwyddiant ysgubol eto eleni. Gofynnir yn
garedig am gefnogaeth rhieni i sicrhau fod yr arian noddi yn cael
ei gyflwyno i'r Adran Addysg Gorfforol.

Enwau Enwog
Mae Gwilym Evans, 7 Maes Barcer gynt wedi casglu dwsinau o
hen enwau cymeriadau'r dre - y rhan fwyaf ohonyn nhw'n byw
yma ddechrau'r ganrif ddiwetha yn ôl pob tebyg. Mae mab Mr
Evans, Eurig sy'n byw yn sir Fôn wedi anfon y rhestr at Papur
Dre a'n bwriad yw eu cyhoeddi fesul tipyn. Os oes rhai o'n
darllenwyr yn gyfarwydd â'r enwau ac yn gwybod hanes y bobl
hyn - cofiwch roi gwybod inni.

Roedd y Ras Hwyl yn llwyddiant ysgubol eto eleni. Gofynnir yn
garedig am gefnogaeth rhieni i sicrhau fod yr arian noddi yn cael ei
gyflwyno i'r Adran Addysg Gorfforol.

Richard Rownd y Byd
Wil Sweet Oranges
Dic Mam Ga'i Frechdan
Ann Bol Melfed
John Evans Pawb yn Iach

Unwaith eto, roedd y Noson Wobrwyo Ymdrech a Dathlu
Llwyddiant yn noson arbennig iawn a fydd yn aros yn y cof am gryn
amser. Mr Dewi Rhys oedd y gwr gwadd eleni a chafwyd anerchiad
hynod ddifyr ganddo yn hel atgofion am ei gyfnod yn Syr Hugh.
Cafwyd sawl eitem gerddorol o safon uchel gan rai o fyfyrwyr yr
ysgol i'n diddanu bob ochr i'r seremoni wobrwyo ei hun. Diolch yn
fawr iawn i bawb a gefnogodd y noson.

I gadw’n gynnes a chlyd cysylltwch â

JOHN HUGHES A’I FAB
Masnachwyr Glo Carmel

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

www.fflam.biz
12

CIROPODI PODIATRI
Iola Roberts
M.Ch.S. S.R.Ch.
Galwadau i’r cartref
25 mlynedd o brofiad
HPC cofrestredig

symudol:
07771 278633
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O Sul i Sul
SALEM
Tachwedd 14: 10 a.m. a 4 p.m. y Gweinidog,
Y Parch. J. Ronald.Williams
Tachwedd 21: 10 a.m. y Gweinidog, 4 p.m.
Y Parch. Iwan Llywelyn Jones, Porthmadog.
Tachwedd 28: 10 a.m. a 4 p.m. Y Gweinidog.
Rhagfyr 5: 10 a.m. a 4 p.m. y Gweinidog.
SEILO
Tachwedd 14, y Parch Iorwerth Jones Owen
Tachwedd 21, y Parch R E Hughes
Tachwedd 28, y Gweinidog, y Parch Gwenda
Richards
Rhagfyr 5, y Gweinidog
Rhagfyr 12, y Parch Gareth Edwards
EBENESER
Gwasanaeth bore Sul am 10 o'r gloch . Yr
Ysgol Sul yn cydredeg
TACHWEDD
14 Mr Arwel Williams, Caernarfon
21 Mr Islwyn Hughes, Ynys Môn
28 Y Parch Gwynfor Williams, Caernarfon
RHAGFYR
5 Y Parch Dilys Myfanwy, Felinheli

Rhagfyr 5:
Ail Sul yn Adfent
10.00: Y Cymun Bendigaid (Llanbeblig)
4.00: Hwyrol Weddi (Llanbeblig)
Rhagfyr 12:
Trydydd Sul yn Adfent
10.00: Y Foreol Weddi (Santes Fair)
4.00: Hwyrol Weddi (Llanbeblig)
Bore dydd Mercher: 10.00:Cymun
Dwyieithog (Santes Fair)

CAPEL NODDFA
Ysgol Sul am 2:30 - Gwasanaethau am 3.
Tachwedd 7fed - Parch Gwenda Richards
Tachwedd 14 - Parch John Roberts - oedfa
gymun
Tachwedd 21 - Sul yr Aelodau
Tachwedd 28 - Oedfa Deulu - Ni chynhelir
yr Ysgol Sul.
FFAIR NADOLIG EGLWYS NODDFA
NOS IAU, TACHWEDD 18FED YN
NODDFA AM 5. Tocynnau 50c

COFNOD YN COFIO
Daeth Côr Cofnod a nifer o gyn-aelodau at ei gilydd yn y Clwb Golff yn ddiweddar i
ddathlu pen-blwydd y côr yn 35 oed.
Côr Alawon Menai oedd enw'r côr yn ei flynyddoedd cynnar a dros dri degawd a mwy
mae'r aelodau wedi diddanu, cystadlu a chymdeithasu ym mhob cwr o Gymru heb sôn
am yn America, Llydaw, Iwerddon a'r Eidal. Roedd y genod i gyd wrth eu bodd yn
clywed Awena Jones, yn crynhoi hanes y côr wrth ein tywys yn ôl drwy'r degawdau.
Cafwyd noson braf yn hel atgofion ac yn gwylio hen ffilmiau o'r côr ar sgrin fawr - yn
chwerthin am ben ffasiwn a gwalltiau ac yn colli ambell ddeigryn hefyd wrth weld
wynebau rhai sydd wedi'n gadael erbyn hyn.
Un o uchafbwyntiau'r noson oedd fideo o'r côr yn perfformio Teilwng yw yr Oen ac
roedd hi'n braf cael cwmni'r arweinydd ar y pryd, Bill Evans, yn y dathlu.
Mae'r côr yn dal i fynd o nerth i nerth dan arweiniad ei arweinydd newydd, Mair
Hughes , ac ar ôl noson o edrych yn ôl - edrych ymlaen maen nhw rŵan at aeaf o ganu
a hwyl.
Mae Haf Jones, Rena Williams a Caroline Jones yn aelodau o'r côr ers y dyddiau
cyntaf ac yn dal i ganu!

CAERSALEM
www.caersalem.com
Tachwedd 14: 10am a 5.30pm Eirwyn
Vaughan
Tachwedd 21: 10am Rhys Llwyd. 5.30pm
Arwel Jones
Tachwedd 28: 10am Caleb Coverrett. 5.30pm
Euros Wyn Jones
Rhagfyr 5: 10am a 5.30pm Rhys Llwyd
Rhagfyr 12: 10am Denis Young. 5.30pm
Caleb Coverrett
Hefyd...
'Adnabod Duw' (Nos Fawrth, 7.30)
Sesiwn anffurfiol i drafod rhai o gwestiynau
pwysig bywyd a ffydd a’r berthynas rhwng y
ddau.
'Cyfarfod Gweddi gyda'r Pentecostaliaid'
(Ail Nos Fawrth bob mis am 7.30)
Cyfle i ddysgu, rhannu a gweddïo gyda rhai
o'n cyfeillion o Eglwys Bentecostaidd
Caernarfon.
EGLWYSI SANTES FAIR A
LLANBEBLIG
Dros y Gaeaf sylwch bod gwasanaethau
gyda’r nos yn cychwyn am 4.00 yn hytrach
na 6.00
Tachwedd 14:
Trindod 24 – Sul y Cofio
10.00: Y Foreol Weddi (Santes Fair)
4.00:
Hwyrol Weddi (Llanbeblig)
Tachwedd 21:
Sul o flaen Adfent
10.00: Y Cymun Beindigaid (Santes Fair)
4.00:
Hwyrol Weddi (Llanbeblig)
Tachwedd 28:
Sul Cyntaf yn Adfent
10.00: Y Foreol Weddi (Llanbeblig)
4.00: Gwasanaeth yr Adfent (Santes Fair)

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 ‘JOLLY BOYS OF WALES’
ADEILADU SGWÂRS
A CHYLCHOEDD
Mae’r adeiladwyr wedi dechrau datblygu’r
safle tu draw i’r Hen Fynwent, Llanbeblig.
Tai. Mwya’r tebyg mi fyddan nhw 'run fath â
lot o dai newydd eraill: bocsus sgwâr i gyd,
efo gerddi maint gwely dwbl. Fydd na ’run
simdde ma’ siŵr, dim ond fent i ffiwms y tân
gas gael dengid. Mae na blant yn tyfu rŵan
sydd erioed wedi gweld tân glo! Mae’n biti
garw, gan fod gweld tân agored yn rhywbeth
arbennig mewn cartref. OK, mae ’na waith a
baw efo tân glo ac mae’r sofft opshiwn yn
apelio i sawl teulu efo plant bach a bywydau
prysur. A tydi tân go iawn bellach ddim yn
ffordd rad nac effeithiol i wresogi tŷ. Ond y
peth sydd yn fy ngwylltio i ydi nad ydi
adeiladwyr heddiw byth yn rhoi dewis i bobl.
Heb simdde draddodiadol mae cael tân
agored yn amhosib. Mae’r tai yn rhatach i’w
hadeiladu ond ydi’r pris yn rhatach i’r
prynwr cyntaf? Dyna’r cwestiwn!
Ofnadwy oedd clywed am y fandaliaeth yn yr
Hen Fynwent yn ddiweddar. Mae’r peth yn
warthus. Sori am ddweud hyn eto... ond tasa
rhywun yn barod i dalu am gadw’r lle yn dwt
ella basa’r fandals yn cadw draw. Ffordd arall
o drio datrys y broblem ydi cameras CCTV.
Mae 'na rai mewn stadau tai wrth ymyl
Llanbeblig, felly pam ddim cael un neu ddau
yn y fynwent? Mi fasan nhw hefyd yn gallu
gweld y Fynwent Newydd gan gadw’r holl
feddau yn saff. Tybed fasa ein cynghorau ni
wedi gallu rhoi amod i’r datblygwr tai drws
nesaf a’i wneud yn gyfrifol am gynnal a
chadw’r Fynwent? Neu, yn well fyth, rhoi
swm sylweddol o facs mewn tryst, fel bod y
llog yn talu am y gwaith? Un peth sy’n siŵr,
mi fasa’r macs maen nhw’n ei arbed ar
simneia’ yn cynnal y Fynwent am
flynyddoedd. Ella bod 'na gyfraith sy’ ddim
yn caniatáu hyn. Ond oes na rywun wedi
checio?
Rwbath arall sydd isho i’n cynghora ni ’neud
ydy ail-edrych ar enwau llefydd yn Dre. Yn
ddiweddar mi fu ’na ddamwain bws yn ganol
Dre. Ond yn lle yn union? Yn ôl y sôn roedd
na un Co’ yn trio ffonio 999. Lle oedd o? Wel,
“y rowndabowt dan y lôn newydd wrth ymyl
y bys sdeshon.” Does na ddim enw i’r lle!
Dwi’n ail-adrodd beryg, ond rhyw ddiwrnod
mi fydd y gwasanaethau brys yn methu â dod
o hyd i rywun mewn traffarth am na all o,
neu hi, egluro’n iawn lle mae o. Mi fasa
“Rowndabowt Cadnant” neu “Salem” mor
hawdd. Heblaw am fama mae ’na
rowndabowts “Plas Menai,” “Morrisons,”
“Alexandra,” “Parc”. Heb sôn am honno
wrth y llysoedd newydd. Beth am gofio’r hen
ysgol - “Segontiwm”? Mae arwyddion yn
costio, ydyn..... jyst fel y gwaith garddio sy’n
cael ei wneud ar y rowndabowts yma bob
blwyddyn. Ond cofiwch - dim ond unwaith
’dach chi angen gwario
ar
arwydd!
Ysgrifennwch at eich
cynghorwyr!
14

Y MAES, Caernarfon

a gwrando!

Annwyl Olygydd,
Ysgrifennaf atoch i ofyn am gymorth gyda llun diddorol yn fy meddiant. Roedd Thomas
Williams, brawd fy nhaid, yn frodor o Benmachno ac yn gweithio fel teiliwr ym Mae
Colwyn. Yn ystod y Rhyfel Mawr cymerwyd yn garcharor ym mrwydr Cambrai yn
Nhachwedd 1917 ac aethpwyd ag ef i gamp carcharorion yn Minden, Yr Almaen. Mae
gennyf nifer o luniau a gymerwyd yn y camp â’r rhyfeddaf o’r rhain yw llun o 23 carcharor
gyda’r capsiwn “Some jolly boys of Wales”. Tom yw’r ail o’r dde yn y rhes gefn.
Anfonodd Tom y cerdyn yma ar Mai 18fed 1918 i fy mam, oedd yn 9 oed ar y pryd, ac mae’n
amlwg fod o leiaf 22 cartref arall yng Nghymru wedi derbyn y cerdyn yma hefyd. Tybed a
oedd gan un o’ch darllenwyr daid neu berthynas yn garcharor yng nghamp carcharorion
Minden yn 1918? A ydych yn adnabod un o’r dynion yn y llun? Oes gan rhywun gopi o’r
llun? Byddwn yn ddiolchgar iawn o gael unrhyw wybodaeth.
Os ydych am gael mwy o hanes Tom yn y Rhyfel Mawr ewch i’r wefan
http://blogs.caernarfonherald.co.uk/hywelroberts/
Diolch yn fawr,
Hywel Roberts, hywel.roberts@btinternet.com, 01286 672757
.

na-nôg

… yn gwylio

Cefnogwch Eich Siop Gymraeg!
Popeth Cymraeg o dan un to: Cryno Ddisgiau,
DVDs, Llyfrau, Gemau a Jigsôs, Bagiau i bawb!
Offer cegin, Mwgiau, Cadw-Mi-Gei, Dillad Ysgol,
Hwdis a chrysau-T efo sloganau amrywiol, a
llawer mwy! Gwasanaeth argraffu - gallem
argraffu neges bersonol o’ch dewis ar
grysau/hwdis, mwg, mat llygoden a mwy!
www.na-nog.com 01286 676946

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

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

FFeryllFa’r Castell

01286 672352
Yr unig fferyllfa annibynnol
yn y dre. Gwasanaeth
agos-atoch o’r safon uchaf.
Cyngor, moddion a
chymwynasgarwch.
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AM FUNUD
Ro’n i’n chwech oed yn cyrraedd yr
ysgol am y tro cyntaf a phawb yn
gobeithio y byddai’r athrawes yn rhoi
cymorth imi i ddal i fyny. Yna, fe
sylweddolwyd fod gen i anabledd a’r
anabledd hwnnw oedd fy mod i’n
sgwennu hefo llaw chwith. Mi fu
gorfodaeth greulon, dros ddau dymor, i
geisio cywiro’r gwall hwnnw. Gyda fy
llaw dde y bûm i’n sgwennu wedyn am
yr ugain mlynedd nesaf. Wedi gadael
coleg fe lithrais yn ôl i sgwennu hefo fy
llaw chwith. Bellach anaml, os byth, y
bydda i’n sgwennu dim hefo’r dde. Y
gred unwaith oedd bod pobl llaw
chwith yn llai artistig. Eto, llawchwith
oedd Leonardo da Vinci a Pablo
Picasso!
Yn y Daily Mail, nid bod o’n bapur y
bydda i’n ei gefnogi’n aml, roedd stori
bywyd Nicholas McCarthy - myfyriwr
ugain oed sy’n astudio cerddoriaeth yn
y Coleg Brenhinol yn Llundain ac sy’n
bianydd cyngherddau go eithriadol.
Chwiliwch am ei lun o ar y we ac mi
welwch mai un llaw sydd ganddo ac
mai’r chwith ydi honno. (A wyddwn i
ddim o’r blaen fod yna gymaint o
gerddoriaeth wedi’i sgwennu’n benodol
ar gyfer llaw chwith.) Cryfder
McCarthy oedd llwyddo serch ei
anabledd ac, yn wir, troi’i anabledd yn
gyfle. Fe enillodd ei le yn y Coleg
Brenhinol ar yr un telerau â phawb
arall ac nid ar sail unrhyw dosturi.
Does yna fyth rinweddau mewn
unrhyw anabledd. Ond yr hyn wnaeth y
myfyriwr ugain oed o Tadworth, medda
fo, oedd troi’i anabledd yn fantais. Pan
fydd o’r pianydd llaw chwith gorau yn y
byd i gyd – ac mae hynny, mae’n debyg
o fewn ei gyrraedd - mi fydd, nid yn
unig wedi troi anabledd yn fantais ond,
yn ogystal, wedi troi argyfwng yn gyfle.
HARRI PARRI

Calendr Cymraeg i Blant

Mae'r archfarchnadoedd a siopau cadwyn
erbyn hyn yn llawn o galendrau lliwgar o
sêr pop Eingl-Americanaidd, arwyr pêldroed Cynghrair Lloegr a chartwnau
Disney. Yn dilyn galw mawr gan rieni ac
athrawon, mae'r Lolfa wedi penderfynu
llenwi'r bwlch yn y farchnad trwy
gynhyrchu calendr uniaith Gymraeg sef

Calendr Rwdlan 2011. Mae cyfres Rwdlan
erbyn hyn ymhlith y cyfresi gwreiddiol
mwyaf poblogaidd erioed i blant yn
Gymraeg ac mae'r calendr yn cynnwys
lluniau unigryw Angharad Tomos o rai o
gymeriadau'r gyfres.
£4.95 yw pris y Calendr A4 sy'n cynnwys
llun lliw ar gyfer pob mis a digon o le i'r
plant ysgrifennu. Mae'r Calendr eisoes ar
werth mewn Siopau Llyfrau Cymraeg a
dywedodd Meinir Edwards ar ran Y Lolfa,
“Rydym eisoes yn cynhyrchu ffeiloffaith a
dyddiaduron i oedolion bob blwyddyn ac
roeddem yn teimlo bod angen rhywbeth ar
gyfer y plant. Mae'r calendr yn dangos
digwyddiadau pwysig y flwyddyn, fel Dydd
Sul y Pasg, Calan Gaeaf, Dydd Gwyl Dewi
a Dydd Santes Dwynwen. Mae lle i
ysgrifennu
penblwyddi
neu
ddigwyddiadau eraill wrth bob dyddiad.”

Lansio pamffled newydd
Mae pobl sy'n dioddef o Fibromyalgia ac
ME wedi sefydlu grŵp
cymorth ac wedi cynhyrchu
pamffled gwybodaeth. Mae'r
ddau gyflwr yn gallu achosi
poen, stiffrwydd a blinder.
Lansiwyd y pamffled
gwybodaeth gan Grŵp
Fibromyalgia/ME Môn a
Gwynedd mewn diwrnod
agored
yn
Ysbyty
Gwynedd ym Mangor
wedi ei drefnu gan ARMA
(Arthritis and Musculoskeletal
Alliance) fel rhan o World Arthritis Day ar
12 Hydref. Sefydlwyd y grŵp ar Ynys Môn
yn 2007, ac erbyn hyn mae yn cynnig
cymorth a gwybodaeth i ddioddefwyr sy’n
byw yng Ngwynedd hefyd.
Mae'r Grŵp yn cyfarfod ar nos Fercher
cyntaf bob mis (ac eithrio Awst a Rhagfyr)
rhwng 7yh a 8.30yh yng Nghanolfan
Cymunedau’n Gyntaf, Hen Ysgol British,
Stryd y Bont, Llangefni, Ynys Mon, LL77
7TS. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni
ar 01248 722184 neu ebostiwch
fmsmemonagwy@yahoo.com.

Noson Lawen Caernarfon
Recordio yn Venue Cymru,
Llandudno.
Nos Sul 28ain o Dachwedd
2010. Drysau ar agor am
7.00pm. Noson i ddechrau
am 7.30pm.
MARI LØVGREEN yn
cyflwyno
GERAINT LØVGREEN
COWBOIS RHOS
BOTWNNOG
CÔR DRE
HUW LLYWELYN
EMYR “HIMYRS” ROBERTS
GEMMA MARKHAM
MEINIR WYN ROBERTS
Tocyn £5 i gynnwys diod
Bydd y noson yn cael ei
recordio ar gyfer y teledu.
Elw'r noson at achosion da lleol
Am docynnau ffoniwch Cwmni
Da ar 01248 671167

Cae Llenor, Lôn Parc,
CAERNARFON, LL55 2HH
Ffôn: (01286) 685300
Ffacs: (01286) 685301
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POBOL DRE
BRIAN THOMAS
(NAPOLEON)
CIL UCHAF

Brian a Pat Thomas yn edrych ar lun o’ r llong
Wrth aros eu tro yn y syrjeri, roedd tri o
ddynion yn sgwrsio’n ddifyr am Dre ers
talwm. Cydsyniodd Brian Thomas i rannu
tipyn o’i atgofion efo darllenwyr Papur
Dre.
TWTIL BACH
Magwyd Brian yn Belgium House, Twtil
Bach. Dyma’r ardal oedd ar yr ochor serth
o dan Twtil a Mountain Street hyd at lan
Afon Cadnant. Roedd yr afon yn y golwg yr
adeg hynny a’r plant wrth eu boddau yn
chwarae yno. Yn yr ardal yma roedd
prysurdeb mawr o gwmpas yr Iard Goed,
Lle Crwyn ac Efail y Gof oedd dros y
ffordd i lle mae 'Argos' erbyn hyn. Meddai
Brian,“Ro’n i’n mynd at y gof bob dydd
Gwener i sgwrsio. Roedd un ceffyl mawr
yn llenwi’r efail. Mi fyddai ceffylau o’r
Gwaith Brics yn cael eu cerdded yno fesul
dau i gael eu pedoli. Roeddan ni’r hogia yn
edrach ar y dynion yn llwytho brics i drol i
fynd â nhw i’r stesion. Roedd yna lot o
geffylau yn gweithio yn Dre ers talwm.”

YSGOL RAD
Roedd Brian yn mynd i’r Ysgol Rad.
Ychydig yn ôl darganfuwyd ffenest gudd
wrth ail wneud Feed My Lambs ond roedd
Brian yn gwybod yn iawn amdani achos
yno roeddan nhw’n bwyta cinio ysgol.
“Dwi’n cofio Mr Hughes Bach yn cadw
siop da-da dros y ffordd i’r ysgol. Ac ar
Stryd Llyn roedd siop Avana ac ro’n i wrth
fy modd yn cael teisan gwstard a theisan
bwdin yno.” Symudodd Brian i fyw i Cil
Coed pan oedd o’n blentyn. Ar ôl gadael
ysgol Higher Grade ymunodd o a’i efaill
Alun â’r Welsh Guards, fel y gwnaeth tua 8
o’r teulu wedyn, a mynd i’r Amwythig yn
bymtheg oed. Ond ar ôl priodi Pat Bohana
mi fu’n gweithio yn Nhanygrisiau,
Trawsfynydd a’r Wylfa yn y gwaith
adeiladu. Yn niwedd y 50au roedd o’n cael
5 swllt y dydd am fod y gwaith yn beryglus
ac roedd hynny yn bres mawr yr adeg
hynny. Rhaid oedd iddo fynd i ben peilons
enfawr 310 o droedfeddi yng Nghei
Connah yn Sir y Fflint.
WIL NAPOLEON
Mae Brian Thomas yn falch iawn o’r enw
Napoleon roddwyd i’r teulu ar ôl llong o’r
un enw oedd yn cario llechi o’r Cei. “Roedd
fy hen daid Owen Thomas neu Now
Napoleon yn gofalu am y cwch ar un adeg.
Ac roedd Wil Napoleon yn ewyrth i mi.”
Dyma un o gymeriadau’r Dre ac yn ôl pob
sôn wrth lenwi ffurflen yn y lle dôl
dywedai ei fod yn “film star”. Do, fe fu yn
actio sawl gwaith gan gynnwys rhan yn
“The Vikings” ffilmiwyd yn y Cei yn agos
at y fan lle llwythai cwch enwog y teulu.

Brian Thomas gyda’i gi, Barny.

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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Anfarwolwyd Wil hefyd ar y murlun
wnaeth Ed Povey yn Stryd Bangor.
Mynychai dafarn yr Anglesey yn rheolaidd
gyda’i ffrind Mons a’r ci a threuliai
nosweithiau yno wrth dân glo croesawus
Olwen.

Y Sgwner “Napoleon”(trwy garedigrwydd
Meirion Hughes)
SGWNER ENWOG NAPOLEON
Ysgrifennodd T. Meirion Hughes am long
Y Napoleon yn Papur Dre ac i gael yr hanes
yn llawn darllenwch ei waith yn y llyfr
Caernarfon Tre’r Mileniwm. Dyma
fraslun: Adeiladwyd y sgwner yn 1843 ar
gyfer chwech o ddynion. Un ohonyn nhw
oedd William Thomas, yn wreiddiol o
Lanbedrog, ddaeth yn brif berchennog a
chapten arni. Lansiwyd y llong, oedd yn
hwylio o gwmpas yr arfordir (Coaster), gan
Caledfryn, gweinidog Capel Pendref.
Griffith Thomas, brawd y Meistr
ddilynodd fel capten a’i fab Robert Henry
Thomas ddaeth yn berchennog yn 1891.
Roedd yn byw ac yn cadw siop groser yn
Castle House. Pan ddechreuwyd cludo’r
llechi ar y rheilffordd gwerthwyd y
Napoleon ac addaswyd hi i fod yn steam
hulk i gario cargo ar draws y Merswy. Yn
anffodus aeth ar dân ond mae’r enw yn dal
ar gof a chadw gan disgynyddion y capten
sef Brian ac Alun Nap. Mae gan Brian a
Pat Thomas saith o blant, i gyd ond un yn
byw yn Dre. Dydyn nhw ddim yn arddel yr
enw Napoleon ond mae un o’r 14 o wyrion
yn falch fod rhai o’i ffrindiau yn ei alw yn
Brian Napoleon fel ei daid. Mae’r teulu i
gyd yn gwybod erbyn hyn fod un o’r hen
deidiau wedi bod yn gapten sgwner
enwocaf porthladd Caernarfon.
Magi Wyn Roberts
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GWELLIANNAU I’R DRE
CYCHWYN AR Y GWELLIANNAU YM MIS IONAWR

Bydd rhan gyntaf y gwaith i wella canol y Dre yn dechrau yn y
Bont Bridd ym mis Ionawr 2011. Fel y gwelwch o’r lluniau, bydd
y gwaith yma'n cynnwys lledu’r palmentydd a chulhau’r
gerbydffordd ar gyfer traffig, cyflwyno croesfan pâl, cael gwared ar
y rheiliau, gwella wyneb y ffordd yn Lôn Crwyn, darparu safle
tacsis, newid llif y traffig i un ffordd ar hyd y Bont Bridd i gyd i
mewn i’r Maes (ar hyn o bryd mae rhan fechan ohoni'n ddwy
ffordd) a newid llif y traffig ar hyd rhan o Benllyn.
Mae’r arian ar gyfer y rhan gyntaf yma a gweddill y gwelliannau
dros y blynyddoedd nesaf wedi dod yn sgil cais llwyddiannus gan
Gyngor Gwynedd am gyllid oddi wrth Gronfa Datblygu
Rhanbarthol Ewrop (trwy raglen Cydgyfeiriant yr Undeb
Ewropeaidd sy’n cael ei gweinyddu gan Lywodraeth Cynulliad
Cymru) i gynnal Adfywiad Ffisegol yng Ngogledd Cymru ac, yn
benodol, gwaith yng nghanol Tref Caernarfon.
Y llynedd penodwyd cwmni o Ymgynghorwyr, Gillespies, i
baratoi Cynllun Rheoli Traffig a Chynllun Gweithredu. Roedd
hynny'n cynnwys ystyried mesurau rheoli traffig ar Stryd Bangor,
Y Bont Bridd a’r llwybrau i'r Maes, gwella'r ddarpariaeth ar gyfer
bysiau ym Mhenllyn, gwella amgylchedd Stryd Llyn, y llwybrau i
mewn ac allan o'r dref, arwyddion ar gyfer meysydd parcio a
llwybrau i bobl symud o amgylch Caernarfon.
Mae dau gynllun wedi’u cwblhau yn barod. Un oedd codi pedwar
arwydd yn dangos mannau parcio rhag i geir deithio’n ddiangen
o gwmpas y dref, a’r llall oedd gosod y groesfan pâl ar draws
Balaclafa yn cysylltu'r maes parcio â’r feddygfa newydd.
Mae dyluniadau wedi’u paratoi hefyd ar gyfer Stryd Bangor, Stryd
y Llyn, Penllyn a Phendeitsh.
Oherwydd bod cynifer o geisiadau wedi’u derbyn am adolygu’r
sefyllfa ar Y Maes, ystyrir ar hyn o bryd naill ai gosod cafnau

blodau mawr yno (er bod pryderon wedi’u mynegi ynghylch
cynnal y rhain yn y dyfodol) neu folardiau symudol. Bydd
ychydig yn rhagor o leoedd parcio hygyrch hefyd yn cael eu
darparu yn ogystal â dau le arhosiad byr ac yna, cyflwynir
gorchymyn traffig newydd a fydd yn golygu mai dim ond yn y
lleoedd hynny y bydd hawl parcio.
Bydd pob perchen eiddo y bydd y gwaith yma'n effeithio arnyn
nhw'n cael llythyr personol ac ymweliad gan gynrychiolwyr
Cyngor Gwynedd. Yn ystod y cyfnod adeiladu bydd gan Dawnus
Construction swyddfa yn rhif 3 Stryd Bangor (hen siop Tŷ Bach
Twt). Gall unrhyw un sy'n poeni am y cynlluniau alw mewn i
drafod gyda’r Swyddog Cyswllt. Bydd y rhaglen a’r holl
wybodaeth ynghylch y gwaith yn cael eu harddangos yn ffenestr y
siop. Bydd y rhaglen hefyd a'r holl awgrymiadau ar gyfer
ardaloedd eraill yng Nghaernarfon i'w gweld ar y wefan
www.gwynedd.gov.uk/canoltrefcaernarfon

CANLYNIADAU IS ETHOLIADAU DIWEDDAR
Yn ddiweddar, cynhaliwyd Is-etholiadau yn Wardiau Seiont a
Cadnant. Rhag ofn na chlywsoch y canlyniadau dyma nhw i chi.
Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i’r ymgeiswyr
llwyddiannus.
Canlyniad Seiont (Cyngor Sir)
Endaf Cooke (Llais Gwynedd) - 399; Menna Thomas (Plaid
Cymru) - 279; Tecwyn Thomas (Llafur) - 184; Gareth Edwards
(Annibynnol) - 91; Llinos Thomas (Ceidwadol) - 23;
Seiont (Cyngor Tref)
Glyn Thomas (Plaid Cymru) 466; Tecwyn Thomas (Llafur) 452
Cadnant (Cyngor Tref)
Glyn Thomas (Llafur) 188; Dylan Jones (Ceidwadol) 128
Meilyr Tomos (Plaid Cymru) 95

Gemwaith o Safon

SIOP y PLAS
Dewis cynhwysfawr o
emwaith aur ac arian ar
gyfer pob oed a phoced
Aur Cymru
y Metel (C.Y.M.) a Clogau
Trwsio rhesymol
Stryd y Plas, Caernarfon
(01286) 671030
17
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CROESAIR

CLIWIAU HAWS
Ar draws
7. Glanhau’r corff. (6)
8. Pennill, hen fathodyn Plaid Cymru. (6)
10. Adeilad ffenestrog i dyfu planhigion.
(2,5)
11. Dinas lawn camlesi yn yr Eidal. (5)
12. Angerdd. (4)
13. Y diwrnod ar ôl heddiw. (5)
17. Adar duon o deulu’r Corvidae. (5)
18. Ffres, amrwd. (4)
22. Coed bytholwyrdd â dail pigog. (5)
23. Clwb pêl-droed Aaron Ramsey. (7)
24. Un wedi’r ail. (6)
25. Darn o offer wedi’i greu at bwrpas
penodol. (6)
I lawr
1. Llenni. (7)
2. Rhai sy’n cynnau tân. (7)
3. Cwyno, hel clecs. (5)
4. Enillydd Coron neu Gadair yr Eisteddfod
Genedlaethol. (7)

5. Pren tywyll o goed trofannol. (5)
6. Diogelu rhag sioc drydanol. (5)
9. Caerdydd neu Lundain, er enghraifft. (9)
14. Crefyddwyr a ymfudodd o Feirionnydd i
Pennsylvania. (7)
15. Mynyddoedd bychain. (7)
16. Alaru, syrffedu. (7)
19. “-- --- nid myfi” (John Gwilym Jones).
(2,3)
20. Peth crwn sy’n troi ar echel. (5)
21. Arolygiaeth addysg a hyfforddiant
Cymru. (5)
CLIWIAU CRYPTIG
Ar draws
7. Darn o dir i chwi sy’n suro (6)
8. Tewach dry canol Adda yn y mis du (6)
10. Newidir hyn er mwyn y llamwr (7)
11. Cei yn sydyn esgus i gael merch (5)
12. Y cynta o ddeuddeg heb wr i ferch (4)
13. Afon yn rhoi amen i feddwi (5)
17. Y wybren i golli ei gweiriach (5)
18. Dyn enfawr yn troi’n greadur (4)
22. Modryb annwyl swnllyd iawn
blithdraplith mewn tin (2,3)
23. Yfwr mud yn meddwi cyn dod i’r wlad (7)
24. I’r afiach does dim gloyn yn y gaeaf (3,3)
25. Docar sy’n ddysgwr yn cymysgu wrth
gael elusen (6)
I lawr
1. Ebychiad endid ysbrydol. Un o ryddhad?
(7)
2. Dwy ferch, neu un sydd wedi brifo’i llaw
(4.3)
3. Dim Iwan, hogyn arall (5)
4. Cerbyd yn sicr, neu gêm (7)
5. Mae’r co’n llyncu creaduriaid bach ac yn
achwyn (5)
6. Mae’r dyn cynta’n chwerw’n ddiddiwedd
ac yn newid (5)
9. Yn hapus iawn ym mhegwn y gogledd
(2,3,1.3)

14. Mae barn Mic yn ddryslyd wrth ymosod
ar y llau (7)
15. Bydd rhywun yn ffwndro’n aml cyn rhoi
mwythau (7)
16. Er gwadu’n wirion – rhoi pethau yn y
bin (7)
19. Ac anhwylder? Dim o gwbl! (5)
20. O'r epa y daw'r gwaith (5)
21. Hogyn swnllyd, budr (5)
ATEBION HAWS
Ar draws: 1. Gwyntog. 5. Codwm. 8. Siani.
9. Araf bach. 10. Ambiwlans. 12. Uhu.
13. Cryman. 14. Garglo. 16. Try. 17. Syr Ifan
ab. 20. Afon Goch. 21. Radar. 23. Dyddio.
24. Blodwen. I lawr: 1. Gisda. 2. Yma.
3. Teilwra. 4. Ghana. 5. Clais. 6. Dyblu’r gân.
7. Machludo. 11. Blynyddoedd. 13. Catrawd.
15. Allforio. 17. Sugno. 18. Rachub.
19. Barwn. 22. Duw.
Enillydd: D. B. Jones, Hafan,
Bethesda Bach.
ATEBION CRYPTIG
Ar draws: 1. Gwyliau. 5. Cochni. 8. Arwyr.
9. Llanfair. 10. Chwaraewyr. 12. Tre.
13. Aberthu. 14. Dadrith. 16. Het. 17.
Caerfaddon. 20. Feiolin. 21. Nodaf.
23. Osian. 24. Darogan.
I lawr 1. Gwalch. 2. Ydw. 3. Iarllaeth.
4. Unlliw. 5. Canwr. 6. Chwarterodd.
7. Iorwerth. 11. Aberteifi. 13. Anghofio.
15. Anfonwr. 17. Celyn. 18. Ennyd. 19.
Nefyn. 22. Dug.
Enillydd: Dilys Roberts, 6 Stad Dinas,
Llanwnda
Anfonwch eich atebion erbyn diwedd mis
Hydref at: Trystan Iorwerth, Graigwen, Lon
Ddewi, Caernarfon. LL55 1BH. Llyfr yn
wobr i’r enillydd.

Cystadleuaeth Gerddi Cyngor Tref Caernarfon
Mae cystadleuaeth gerddi flynyddol y dre'n mynd o nerth i nerth a'r enillwyr eleni wedi cael clod mawr gan y beirniaid.
Fe'u gwobrwywyd yn siambr y cyngor gan y Maer, y Cynghorydd Huw Edwards. Enillydd Cwpan Her Fron Goch oedd Eric
Owen, Cae Berllan. Verona Jones o Faes Cadnant enillodd Gwpan Kaylor a'r Cwpan Her. Tafarn y Black Boy a gipiodd y
Cwpan i Fusnesau.

Enillydd Cwpan Her Fron Goch oedd Eric
Owen, Cae Berllan
18

Verona Jones o Faes Cadnant enillodd Gwpan
Kaylor a'r Cwpan Her

Tafarn y Black Boy a gipiodd y Cwpan i
Fusnesau.
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YDACH CHI'N COFIO’R TÎM YMA?
N I D Y N FAW R
OND YN FELYS
Erbyn hyn, â’r tymor pysgota yn prysur
ddod at ei derfyn, hwyrach ei bod yn amser
priodol i edrych yn ôl ar y tymor a aeth
heibio.
Nid un o’r tymhorau gorau ond eto nid un
o’r rhai salaf chwaith.
Rhwng y sychder ym Mai a Mehefin ac
wedyn Gorffennaf ac Awst mor oer roedd
angen gweithio yn galed am bob pysgodyn.
Wedi dweud hynny, os daw y dydd pan
fydd hi’n hawdd bachu unrhyw bysgodyn
yna fe fydd y rhan fwyaf o bysgotwyr yn
rhoi’r gorau i bysgota!
Rhaid dweud bod y llynnoedd wedi
pysgota yn dda. Llyn Nantlle yn werth
mynd arno gyda chwch ac yn rhoi pysgod o
faint cymharol dda. Cwellyn felly hefyd
gyda’r bonws o fedru pysgota o’r glannau ar
hwnnw er nad yw’r brithyll yn fawr iawn.
Ar Lyn Padarn gall fod yn anodd cael
cwch allan. Mae’n rhaid cael dŵr i’w lusgo
dan Bont Penllyn, ond os oes gormod o
ddŵr ar y llaw arall mae’n anodd ei gael yn
ei ôl i lawr i’w gadw.
Mae Llyn Dywarchen wedi pysgota reit
dda gyda’r pysgod yn dod i’r wyneb ac felly
yn rhoi hwyl dda i rywun efo pluen sych.
Bachwyd ychydig o siwin yn yr afonydd
hefyd ond fe gawn fwy am hynny a’r
eogiaid fis nesaf – ar ôl cael tipyn o ddwr
gobeithio.
Hwyl ar y bachu.
GLAS Y DORLAN

Mae Rina Macdonald, yn wreiddiol o Gaernarfon ond bellach yn byw yn Aberystwyth,
wedi anfon dau lun i ni o dîm hoci a thîm pêl-droed sydd yn dyddio nôl i 1946. Mae un
ar dudalen 18 ac un isod.
Tîm Hoci (o’r chwith i’r dde): Rhes ucha: Megan Williams, Effie Rundill, Jean Williams
a Rina Jones.
Rhes ganol: Megan Richards, Siriol Williams, John Ifor Davies (y Prifathro), Lettie
Williams, Awena Roberts. Rhes isa: Elliw Rowlands, Brenda Jones, Mair Williams.
Tîm Hoci a Thîm Pêl-droed

A’R TÎM YMA?

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR

Yn y rhifyn nesaf
cawn weld pwy
sydd yn y llun
yma o dîm hoci a
thîm pêl-droed.

Modurdy

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

Dros 50? Medrwch
ymddiried yng Nghynnyrch
a Gwasanaethau
YSWIRIANT CARTREF

NWY A THRYDAN

YSWIRIANT CAR

CYNLLUNIAU ANGLADD

YSWIRIANT TEITHIO

GWYLIAU

GWASANAETH LARWM
PERSONOL

YSWIRIANT RHAG
TORRI I LAWR

Darperir yr Yswiriant Cartref, Car a Theithio gan Fortis Insurance Limited.
Darperir yr Yswiriant Rhag Torri i Lawr gan Europ Assistance Holdings Limited.

I gael mwy o fanylion ymwelwch
â ni yn:

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

Age Concern Gwynedd a Mon,
Ty Seiont, Ffordd,
Santes Helen
Caernarfon LL55 2YD

Tel: 01286 678310
neu ffoniwch: 0800 085 3741
neu ymwelwch â:
www.ageconcern.org.uk/products
Age UK yw’r grym newydd sy’n uno Age Concern a Help the Aged. Mae teulu Age UK
yn cynnwys Age Scotland, Age Cymru ac Age NI.
Age Concern Enterprises Limited, Astral House, 1268 London Road, SW16 4ER
ACOWAL880V2JUL10_CS024825_10
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PAPUR DRE

Chwaraeon

PAPUR DRE

DAU O'R DRE YNG NGEMAU'R GYMANWLAD

Warbi yn Delhi
Newydd gyrraedd Llundain oedd Gareth
Warburton ar ei ffordd nôl o Gemau'r
Gymanwlad i Gaerdydd. Fel roedd hi'n
digwydd, roedd 'na griw o'i hen ffrindiau
ysgol o Gaernarfon yn y ddinas fawr dros y
penwythnos. Felly - dyma nhw'n bachu ar
y cyfle i'w holi.

Teli yn Delhi

Sut aeth hi yn Delhi?
Rôn i'n rhedeg yn yr 800 metr unigol gyrhaeddes i'r ffeinal a chael 4ydd. Hefyd,
rôn i yn y ras gyfnewid 4 x 400m ac mi
aethon ni i'r rownd derfynol yn honno
hefyd.
Roedd y sylwebyddion i gyd yn dweud dy
fod wedi rhedeg yn wych yn y rownd
gynderfynol i gyrraedd y ffeinal. Sut
oedd dy amserau'n cymharu efo be
oeddet ti wedi'i wneud o'r blaen?
Dw i wedi torri dwy eiliad oddi ar fy
amser yn yr 800m dros y flwyddyn
ddwytha. 'Mond yn ddiweddar dw i'n
rhedeg y pellter yna. Taswn i wedi rhedeg
yr amser wnes i yn y rownd gynderfynol
yn y ffeinal, mi faswn i wedi cael medal
ond rôn i wedi rhedeg pump ras mewn
pump diwrnod! Rô'n i'n reit hapus efo
mherfformiad. Roedd hi'n dipyn o siom
bod Dai Greene wedi gorfod tynnu allan
o'r ras gyfnewid achos anaf. Fel arall,
mae'n eitha posib y basan ni 'di gallu
ennill medal
Sut brofiad oedd bod Delhi? Roedd 'na
gwyno am y llety a'r gwres ac ati ar y
teledu.
Fel pawb arall, rôn i wedi clywed y storïau
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Tref Caernarfon, Cymen, Galeri,
Rondo, Tafarn y Black Boy. Os oes
unrhyw un arall yn dymuno dod yn un
o’n prif noddwyr, cysylltwch ag Eleri ar
01286 674314

Roedd 'na ddyn arall o Gaernarfon yng
nghanol bwrlwm lliwgar Gemau y
Gymanwlad yn Delhi yn ddiweddar. Ond
nid cystadlu oedd Llion Baines o
Rosbodrual. Roedd Llion yn India yn
rhinwedd ei swydd fel peiriannydd lluniau
gyda chwmni SIS Live o Lloegr.
Cyfrifoldeb Llion yn rhannol oedd sicrhau
bod ansawdd y lluniau o safon digonol i’w
darlledu. Gofynnodd PAPUR DRE iddo
am ei brofiad a’i argraffiadau o Delhi.
cyn mynd allan yno, ond roedd y llety yn
neis iawn. Y lle bwyd ym mhentre’r
athletwyr oedd un o’r petha mwya
anhygoel am y lle - ardal maint cae ffwtbol
efo cannoedd o stondinau o’i amgylch a
bwyd o bob rhan o'r byd ar gael yno.
Roedd yr awyrgylch yn y stadiwm yn
anhygoel - dw i erioed wedi profi'r fath
deimlad o'r blaen.
Be di dy gynlluniau di ar gyfer y dyfodol?
Gemau Olympaidd 2012 ydi’r targed ond
gynta, dw'n gobeithio cael fy newis i redeg
yr
800m
i
dîm
Prydain
ym
Mhencampwriaethau’r Byd yn Ne Corea
haf nesaf er mwyn magu profiad.
Wyt
ti'n
neud
unrhyw
waith
arall/chwaraeon eraill ar hyn o bryd
neu'n canolbwyntio'n llwyr ar y rhedeg?
Dw i'n gweithio yn llyfrgell UWIC yng
Nghaerdydd rhan amser ond yn
canolbwyntio ar redeg gweddill yr amser.
Fyddi di'n cael cyfle i ddod nôl i
Gaernarfon yn aml?
Mae'r teulu i gyd yn dal i fyw yn Cae Gwyn
felly, mi fydda' i’n dod yn ôl yn eitha aml,
bob rhyw 6 wsnos mae’n siŵr.

‘Roedd y profiad o weithio yno yn un
bythgofiadwy. Roedd y bobol leol yn
gyfeillgar, yn wastad yn barod i helpu, a’m
cydweithwyr yn llawn hwyl a hiwmor, y
cyfuniad perffaith. Cefais wybod cyn mynd
bod pawb a oedd yn gysylltiedig â'r ochr
deledu yn cael aros mewn gwesty braf, a
dyna fel y bu. Adeilad moethus iawn oedd
o, un o'r rhai hyna’ yn Delhi, yn dyddio'n ôl
i gychwyn y 1900au.
Roeddwn yno am ychydig dros bythefnos.
Roedd yr wythnos gynta' yn eitha
hamddenol, gydag amser i fynd i weld
rhywfaint o'r hen ddinas gyda'i strydoedd
cul a marchnadoedd tanddaearol neu
'bazaars' fel y’u gelwid. Ar y dydd Sadwrn
canol roedd y ras gynta' roeddem yn ei
darlledu sef y 'cerdded 10k'. Roedd hon yn
cychwyn am 6.30 y bore er mwyn osgoi
gwres llethol y dydd, ond roedd gofyn i ni
fod yna am 3.30. Dwy ras feics wedyn sef un
o gwmpas strydoedd Delhi ac yna y 'time
trial' ar gyrion y ddinas, gan ddiweddu
gyda'r marathon ar y dydd Iau ola', eto am
6.30 y bore’.
Profiad a hanner!
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