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PAPUR DRE
Rhifyn 85

CHWEFROR 2011

Pris 50c

BYD NEWYDD

I BEDWAR
Jonsi
Stori ar dudalen 15

Fflur
Stori ar dudalen 5

Dylan
Stori ar dudalennau 10 ac 11

Alan
Stori ar dudalen 10 ac 11

NODDWYD Y RHIFYN HWN GAN CWMNI DA

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
ANGEN EICH BARN AM ‘O TYN Y GORCHUDD’
Annwyl Ddarllenydd,
Rwy’n fyfyrwraig M.Phil ym Mhrifysgol Aberystwyth ac
yn astudio gwaith Angharad Price a gweithiau eraill
sydd wedi ennill y Fedal Ryddiaith, gan ddadansoddi eu
derbyniad a sut mae O! Tyn y Gorchudd wedi dod yn
ffenomenon ac yn ‘glasur’ mor gyflym. Er mwyn casglu
barn y darllenwyr, rwyf wedi creu holiadur. Felly, os
ydych wedi darllen O! Tyn y Gorchudd ac yn fodlon
rhannu eich sylwadau a’ch teimladau amdano,
cysylltwch â mi. Mae derbyn barn y cyhoedd am y nofel
hon yn hollbwysig ar gyfer fy nhraethawd ymchwil, felly
fe fyddwn yn ddiolchgar iawn am bob cymorth gyda’r
gwaith. Cedwir eich holl fanylion yn gyfrinachol wedi i
chi lenwi’r holiadur. Er mwyn derbyn copi o’r holiadur,
gallwch fy e-bostio – bmw7@aber.ac.uk. Croeso i chi fy
ffonio hefyd, neu gyrrwch neges destun gyda’ch
cyfeiriad ac fe wna i yrru’r holiadur i chi - 07799711988.
Diolch yn fawr am eich cymorth ac edrychaf ymlaen at
glywed gennych yn fuan,
Bethan Williams

DYDDIADURON 2012 Y LOLFA
Y Lolfa, Talybont, Ceredigion SY24 5HE
Annwyl Olygydd,
Mae’r gwaith wedi cychwyn ar roi trefn ar
Ddyddiaduron 2012 Y Lolfa. Mae’r Dyddiaduron yn
cynnwys Cyfeiriadur defnyddiol o fusnesau a
sefydliadau Cymreig. Os ydych am i’r Lolfa gynnwys
gwybodaeth am gwmni neu gymdeithas newydd yn ein
Cyfeiriadur neu os ydych am ddiweddaru neu ddileu
gwybodaeth mae croeso i chi gysylltu â mi neu fynd i’r
adran Cyfeiriadur Cymreig ar wefan Y Lolfa:
www.ylolfa.com.
Bydd, fel arfer, yna gyfle i hysbysebu tu mewn ac ar
glawr y dyddiaduron A5, A4 a phoced Y Lolfa. Os am
dderbyn taflen delerau mae croeso i chi e-bostio
sonia@ylolfa.com neu fy ffonio ar 01970 832304.
Yn gywir
Sonia Hughes

DEWCH ATOM I BLYGU
PAPUR DRE
Rhifyn: MAWRTH
Noson Plygu: NOS LUN, MAWRTH 14
Yn lle:YSGOL MAESINCLA
Faint o’r gloch: o 5.30 ymlaen

Ellis Davies a’i Gwmni
CYFREITHWYR

Yn gwasanaethu
pobl Caernarfon ers
1898

2

DIGWYDDIADAU

• Priodas • Cyfarfodydd busnes
• Bedydd / Parti / Te angladd
• Basged Picnic
• Bwyd yn unig neu gwasanaeth llawn
Cerid Mackinnon Ffôn: 01286 673190
Symudol: 07774 925502

Stiwdio Gwallt
a Harddwch

ellisdavies@btconnect.com

Perchnogion: G Geal a G Evans

Rhif Ffôn:

672999

Rhagfyr 2011
1af Marjorie Lloyd Davies
2il Ceren Williams
3ydd Alun Roberts
Ionawr 2011
1af Eryl W Roberts
2il Margaret Roberts
3ydd Howard Jones

78
26
9
19
12
40

Deunydd i law’r golygyddion perthnasol
NOS LUN – CHWEFROR 28
Os gwelwch yn dda
Daw’r rhifyn nesaf o’r wasg
NOS LUN – MAWRTH 14

Pryd i bawb

46 Stryd Llyn, Caernarfon

ENILLWYR CLWB CANT

Y RHIFYN NESAF

Arlwyo at bob achlysur yn
unrhyw leoliad
Bwffe blasus o safon

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

Cylch Llenyddol Caernarfon a Gwyrfai
Chwefror 15 ,7.30
Sgwrs gan Manon Steffan Ros am ei nofel
"Fel Aderyn" Ystafell Gymuned Llyfrgell
Caernarfon
Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd
Chwefror 24
Dilwyn Gray-Williams yn trafod "John
Lloyd, Pensaer". Ystafell Gymuned
Llyfrgell Caernarfon 7.00pm
Clwb Arlunio Caernarfon
Chwefror 17
Huw Geraint Jones yn trafod "Arlunio yn yr
Awyr Agored". Adeilad yr Institiwt 7.00pm
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NODDFA NEWYDD
Mae ’na newid yn Noddfa! Ac ar hyn o
bryd mae ’na adeiladwyr, plastrwyr, hanner
coridor, dim drysau, ceblau yn hongian,
mwd, mwd a mwy o fwd! OND mewn llai
na tri mis mi fydd yma gartref newydd i
Gylch Meithrin Seiont a Pheblig a dwy
ystafell gyfarfod newydd sbon danlli at
ddefnydd y gymuned a’r dref i gyd.
Mae Canolfan Noddfa yn ganolbwynt i
ardal Peblig ers y 50au pan sefydlodd y
Chwaer Emily Eglwys Noddfa mewn cwt
sinc. Ers hynny datblygodd y gwaith
gyda’r Cyngor Sir yn cymryd cyfrifoldeb am
yr adeilad a lleoli gweithwyr yma ers yr
1970au. Erbyn heddiw mae’r Ganolfan yn
gartref sefydlog i’r Cylch Meithrin, Eglwys
Noddfa, Cwmni Cofis Bach, Ti a Fi a nifer
enfawr o ddefnyddwyr rheolaidd ac
achlysurol sy’n rhy faith i’w nodi yma.
Ond yn ddiweddar mae’r adeilad wedi
mynd i edrych braidd yn flinedig a’r Cylch
Meithrin yn dyheu am leoliad iddyn nhw eu
hunain (ar hyn o bryd rhaid cadw popeth
dros nos os bydd galw am y neuadd), a
diolch i waith caled Pwyllgor y Ganolfan a’r
weinyddwraig Helen Davies. Sicrhawyd
grant gan Lywodraeth y Cynulliad i addasu
rhan gefn yr adeilad i’r Cylch Meithrin ac
adeiladu estyniad ar gyfer ystafell gyfarfod
newydd. Ers Mis Medi mae gweithwyr
Evans Wilson ac Evans wedi bod wrthi yma
yn y gwynt, glaw, eira a rhew i orffen yr
adeilad mewn pryd.
Mae pawb yma ar bigau drain i weld y lle

wedi ei orffen am ein bod ni’n gwybod y
bydd yn swanc dros ben. Ond am fod criw
Noddfa mor glên ac yn hoffi rhannu –
tydan ni ddim am gadw Noddfa jest i ni.
Mi fydd yr ystafell gyfarfod newydd a’r
ddwy neuadd ar eu newydd wedd ar gael i

unrhyw un eu llogi am un
cyfarfod/digwyddiad neu gyfres o
gyfarfodydd. Ac os nad ydach chi’n siŵr
mae croeso i chi alw draw i weld be di be a
chael gair efo Helen fydd yn fwy na
pharod i’ch helpu. 01286 674713

DAU GÔR O'R DRE
YN PERFFORMIO

Morgan, Bryncerdin. Codir £2 am raglen y
noson gyda £1 o bob llyfryn yn mynd at apêl
yr Urdd. Gellir cael rhaglen gan Alun
Roberts
ar
677208
neu
alungelli1@gmail.com

Nos Fercher Chwefror 16 yn Seilo rhwng 7
ac 8 o’r gloch cynhelir Noson Canu Mawl.
Noson o ganu cynulleidfaol o emynau
cyfoes Gerald Morgan, Tregaron o’i gyfrol
‘Bryncerdin ac emynau eraill’ gan gynnwys
cyflwyniadau gan GÔR YSGOL SYR
HUGH OWEN A CHÔR YSGOL YR
HENDRE. Arweinydd y noson fydd Gerald

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
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YSGOL SANTES HELEN
Eleni rydym wedi cychwyn clwb gwyddbwyll i blant yr adran Iau. Mae'r plant yn
cael gwella'u sgiliau ac wedyn bydd cyfle iddyn nhw gymryd rhan mewn twrnament ddiwedd
y tymor.

YSGOL
SYR HUGH
AS A GWLAD Y BASG
Un o fyfyrwyr gwleidyddiaeth Blwyddyn 12
yw Rhys Fletcher a dyma fo'n croesawu'r
Aelod Seneddol Hywel Williams i'r Ysgol i
sôn wrth y flwyddyn am Wlad y Basg fel
gwlad fechan arall yn Ewrop dan yr un
amgylchiadau. Soniodd am statws yr iaith a'r
sefyllfa wleidyddol yma yng Nghymru ac
yng Ngwlad y Basg. Roedd hyn yn rhan o
waith Blwyddyn 12 ar gyfer Bagloriaeth
Cymru

Fischer a Kasparov y dyfodol?

ENILLYDD CYSTADLEUAETH LLYFR ‘100 O GANEUON POP’
Mae’r llyfr sydd yn cynnwys casgliad o 100 o ganeuon pop Cymraeg a gyhoeddwyd gan
Y LOLFA cyn y Nadolig yn mynd i Carys Cadwaladr o Rostryfan. Enw Carys oedd y
cyntaf i ddod allan o’r het a LLONGYFARCHIADAU MAWR iddi. Diolch i bawb arall
am gystadlu. Gwell lwc tro nesa.

Problem
Compiwtar?
Angen cymorth?
Eisiau meddalwedd
am ddim?
Ffoniwch
John Fraser

Daliwch i ddarllen Papur
Dre a gwylio

Sgorio
Rownd a Rownd

01286
676645
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 SYR HUGH
CANU DROS GYMRU
Ar ôl nifer o glyweliadau,
cafodd Fflur Harman ei
dewis yn aelod o Gôr
Cenedlaethol
Ieuenctid
Cymru. Bydd hyn yn golygu
treulio gwyliau hanner tymor
mis Chwefror yn ymarfer am
wythnos
gyfan
yn
Aberhonddu
ar
gyfer
cyngerdd a gynhelir yn
Eglwys Santes Fair yn Y
Fenni ar ddiwedd y cwrs.
Llongyfarchiadau Fflur!
TROTHWY
Ychydig iawn ohonon ni all ddweud ein bod wedi cynhyrchu ein
CD eu hunain. Dyna yn union beth mae Alwyn Teztlaff ym
mlwyddyn 8 wedi'i wneud! Mae 17 o draciau ar ei Gryno Ddisg
cyntaf sydd wedi'i chynhyrchu yn ei stiwdio gartref. Mae'r traciau yn
amrywio o ganeuon adnabyddus i draciau cyfeiliant i ddarnau yr
mae'n eu chwarae ar y trwmped a'r gitâr. Mae'r traciau olaf ar y CD
yn werth eu clywed ac yn ganlyniad oriau o waith - dyfalbarhad yn
wir! Dim ond un cwestiwn ... Pryd mae'r nesaf?

Heather Ashton, Elin Evans, Sian Evans, Kim Parry, Emyr Jones, Dylan
Price, Gethin Williams, Betsan Gruffydd, Heidi Salisbury-Turner, Elin
Wyn Hughes yn y gweithdy Crochan a Ffwrnais.
CROCHAN A FFWRNAIS
Cynhaliwyd gweithdy hwyliog yng nghwmni Ed Holden a Gwion
Llwyd yn yr ysgol yn ystod mis Ionawr. Bydd y recordiad o’r gwaith
i’w glywed yn y castell fel rhan o ddathliadau CADW i werthfawrogi
ein treftadaeth. Wrth i chi gamu i’r gegin yn y castell bydd stori ar
rap yn cael ei hadrodd i gyfeiliant sosbenni a phadelli a llwyau! Ewch
draw i’w clywed yn fuan.

Alwyn Teztlaff
Y SAETHAU
Band o’r ysgol sydd yn gigio’n rheolaidd yw’r Saethau.
Maen nhw newydd gael eu dewis o blith bandiau Gwynedd ym
Mrwydr y Bandiau C2 a gafodd ei gynnal yn ddiweddar ym Mlaenau
Ffestiniog - a mawr fu’r dathlu.
Yr aelodau yw Sïon Alun – drymiau; Lloyd Steele - llais a gitâr ;
Sam Jones - gitâr fas; Shaun Oliver – gitar; Tom Williams –
allweddellau. Gobeithio y byddan nhw'n ailadrodd hanes ac yn cael
yr un llwyddiant ac a gawson nhw ym Mrwydr y Bandiau Sbarc yn
Galeri yn 2009. Maen nhw wedi cefnogi artistiaid fel Meic Stevens
ac wedi ymddangos yn Wa Bala eleni. Mi gawson nhw gyfweliad
hefyd efo'r enwog Huw Stephens RADIO 1. Mae’r dyfodol o’ch
blaenau hogia. Go go go …!

Y Saethau

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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ˆ FFILMIAU MYNYDDA
GWYL
LLANBERIS 2011
ˆ
Mae’r Wyl
yn dod eto eleni i Lanberis
rhwng y 10fed a’r 18fed o Fawrth.
ˆ ymysg llawer o bethau eraill yn
Mae'r Wyl
ymdrechu i ysbrydoli pobl leol ac o bell i
ymchwilio a darganfod mwy am ddiwylliant
y mynyddoedd, ac hefyd addysgu pob
oedran am yr ecoleg, daeareg a'r
amgylchedd.
ˆ
Mae'r Wyl
yn ceisio gwneud hyn trwy
ddangos ffilmiau, ffotograffiaeth, addysg,
celf a siaradwyr.
Rhan o'r wyl yw'r gystadleuaeth ffilmiau i

ˆ yn estyn
bobol ifanc. Mae trefnwyr yr Wyl
gwahoddiad i unrhyw berson ifanc o dan 18
oed i gyflwyno ffilm fer (o dan 14 munud)
neu ffilm hir sydd gyda themiau yr awyr
agored, yr amgylchedd neu/a diwylliant
mynyddoedd. Fe fydd y ffilm fuddugol yn
ˆ
cael ei dangos dros benwythnos yr Wyl.
Am
fwy o fanylion ynglŷn â sut i gystadlu yna
ewch ar y wefan sef www.llamff.co.uk www
Dyddiad cau'r gystadleuath yw 20fed
Chwefror 2011. Noddir y gystadleuaeth gan
gwmni lleol DMM.

Torvill ’ta Dean?
Mae gwylanod y dre wedi cael digon ar ddwyn tships ar Stryd Llyn a gwneud llanast am
ben Lloyd George – maen nhw erbyn hyn wedi dechrau sglefrio ar rew Doc Fictoria!

FFANSIO CANU
MEWN CÔR?
Yn dilyn rhaglen lwyddiannus S4C,
Codi Canu yn ddiweddar, mae un o’r
corau a gymrodd ran, sef Côr Ogwen,
wedi penderfynu parhau fel côr
cymysg dan ei enw newydd Dal i
Ganu.
Mae’r aelodau yn gobeithio mynd
ymlaen i gystadlu ond heb anghofio’r
hwyl a’r mwynhad a ddaw o
berfformio mewn cyngherddau a
digwyddiadau lleol.
Rydym yn chwilio am ychwaneg o
aelodau ar gyfer y pedwar llais, ond yn
bennaf yn brin o faswyr a thenoriaid.
Felly os ydach chi’n dymuno cael
hwyl, canu a chymdeithasu efo criw
hwyliog, yna cysylltwch â Ruth
Lennon Rowlands ar 07787734797
neu Gareth Jones ar 01766512795

GO-AHEAD

• CLUDIANT I
FAES AWYR
• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON
TEITHIWCH MEWN STEIL
A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

TACSI
SÊL
CIST CAR
DAN DO

07760 288009

Neuadd Ysgol
Syr Hugh
01286
674400
Owen Caernarfon
10 tan 12 bore Sadwrn
Mawrth 5ed 2011
Agorir gan
Alun Ffred Jones AC
Gwerthwyr - £5 y bwrdd

(Drysau
ar agor i osod am 9 o’r
ˆ Siocled
Ty
gloch. Bydd byrddau ar gael.

Siocledi Gorau
Rhaid
bob stondin fod yn barod
erbyn 9.45yb)
17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

CROESO I BAWB
Elw at Eisteddfod Genedlaethol
yr Urdd Eryri 2012

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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COFIWCH FOTIO AR Y 3YDD O FAWRTH
Mae’n bwysig fod pob person dros 18 oed
yn cofrestru er mwyn cael pleidleisio ’Ie’
dros Gymru ar Fawrth 3. Dyna oedd y
neges glir gan bawb oedd mewn cyfarfod
yng Nghaernarfon yn ddiweddar i drafod
cael mwy o bwerau i Gynulliad Cymru.
Os nad ydych wedi cofrestru gyda
Chyngor Gwynedd erbyn Chwefror 16,
fydd gennych chi ddim pleidlais. Os ydych
eisiau mwy o wybodaeth am hyn ebostiwch: arfon@iedrosgymru.com
Daeth cynrychiolwyr o’r Blaid Lafur,
Plaid
Cymru
a’r
Democratiaid
Rhyddfrydol a thua 80 o gefnogwyr
ynghyd yn yr Institiwt yng Nghaernarfon
er mwyn trafod sut i gynnal yr ymgyrch yn
Arfon.
Ar hyn o bryd mae gan Gymru hawl i
wneud deddfau mewn 20 maes gan
gynnwys yr Iaith Gymraeg, Tai ac Addysg.
Ond mae’n rhaid gofyn i Lywodraeth
Prydain am ganiatâd i wneud hynny bob
tro.
“Mae pethau’n cael eu pasio yng
Nghaerdydd sydd er lles Cymru gyfan ac
mae’n wirion fod rhaid mynd i Lundain
am ganiatâd bob tro,” meddai Euron
Hughes ar ran y Democratiaid
Rhyddfrydol.
“Dydy’r Refferendwm ar Fawrth 3 ddim
yn golygu y bydd Cymru yn gallu newid
lefelau trethi nac yn mynd i greu mwy o
Aelodau Cynulliad. Dydy hi ddim yn
bleidlais dros annibyniaeth chwaith ond
mae’r refferendwm ynglŷn â rhyddid a
thegwch,” meddai Alwyn Humphreys o’r
Blaid Lafur.
Dywedodd yr Aelod Cynulliad dros Arfon,
Alun Ffred Jones, fod perygl na fydd pobol
yn trafferthu mynd i bleidleisio ar Fawrth
3ydd.
“Ond mae’n bwysig ein bod yn trafod hyn
ac yn annog pobl i fwrw pleidlais. Byddai
pleidlais fawr o blaid ar Fawrth 3 yn
dangos i Lywodraeth Prydain fod Cymry
yn teimlo’n gryf dros eu gwlad.
“Mae pawb yn cytuno fod angen newid y
sustem araf a hirwyntog bresennol sy’n
gwastraffu egni ac arian.”
Yn ôl yr Aelod Seneddol Hywel Williams,

GO-AHEAD

• CLUDIANT I
FAES AWYR
• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON
TEITHIWCH MEWN STEIL
A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

TACSI

07760 288009
01286 674400

mae’n rhaid dilyn 27 cam cyn bod yr hawl
i greu Deddf yn cael ei roi gan San Steffan.
“Mae’n gallu cymryd hyd at ddwy flynedd
i Gynulliad Cymru gael yr hawl i ddechrau
trafod heb son am gael y newid. Mae yma
gyfle gwych yma i newid hyn.”

Alun Ffred Jones, Gari Wyn (Cadeirydd y
cyfarfod), Alwyn Humphreys, Hywel Williams
ac Euron Hughes yn dweud Ie dros Gymru yn
Arfon.
Siocled Gorau

Pam dylwn i bleidleisio Ie?
• I roi llais cryfach a mwy hyderus i
Gymru.
• I barhau i adeiladu ar lwyddiannau’r 10
mlynedd a aeth heibio.
• I wneud cyfreithiau sy’n berthnasol i
Gymru yn unig yng Nghymru.
• I wneud penderfyniadau yn gynt, yn
rhatach ac yn well.

Modurdy

Mae mwy o wybodaeth am
Ie dros Gymru ar gael trwy’r wefan:
www.iedrosgymru.com

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Paul
Rowlinson ar y rhif (01248) 605365 neu
trwy e-bost: arfon@iedrosgymru.com
Cynhelir Cyfarfod cyhoeddus
Nghaernarfon 20.01.2011

Tyˆ Siocled
17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

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

Blodyn Tatws

19 Stryd y Plas, Caernarfon
Blodau ﬀres
Blodau ﬀug
Ffôn:
Basgedi Gwellt
Ffôn symudol:
Cardiau
Cyfarch
Cludiant yn
lleol
Gwasanaeth
Cyfeillgar
Priodasau a Chnebrwng

01286 675557
07768900447

01286 673002

o’r Safon Orau Bob Amser

yng

CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR

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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EMYNYDD EI ENWAD

A minnau ar ddechrau blwyddyn newydd yn
meddwl o ddifri o ble doi’r awen am ysgrif ar
gyfer y mis bach, cefais alwad ffôn gan neb
llai na Mrs. Katherine Owen, Clerc Cyngor
Tref Frenhinol Caernarfon. Bwrdwn ei neges
oedd iddi gael cais am wybodaeth am y
bardd Llew Llwyfo gan Gwmni Teledu.
Wedi sefydlu mai yn hen fynwent y plwyf
Llanbeblig y claddwyd ef, roedd y cwmni
am wybod a oedd rhagor o Gymry o bwys
wedi eu claddu yno.
Diau bod llawer, ond yr enw cyntaf a ddaeth
i’m meddwl i oedd yr Hyfforddwraig mewn
Morwriaeth, Ellen Edwards, o Amlwch,
gwraig a fu’n gyfrifol am lwyddiant gyrfa
forwrol ugeiniau o ddarpar gapteiniaid y
dref a’r cylch. Soniais hefyd am y teulu
Foxwists a fu yma am ganrifoedd yn dilyn
goruchafiaeth Iorwerth y Cyntaf ar ein
gwlad, o ganlyniad i fradwriaeth Cilmeri yn
1282. Wrth gwrs, nid Cymry oedd rhain, ond
rhai o dras Normanaidd a gwnaeth hynny
imi feddwl am feirdd ac emynwyr mwy
diweddar.
Un enw oedd yn sefyll allan, sef un Robert
Jones, a aned yn Nhyddyn Clefi, Llanfair
Talhaearn. Fe’i ganed ar Ragfyr 20. 1851, yn
unig fab i Evan a Harriet Jones. Tair oed
oedd Robert pan fu farw ei fam a magwyd ef
gan ei unig chwaer a oedd yn 9 mlynedd yn
hŷn na’i brawd. Sylweddolwyd yn fuan fod
ganddo ddawn arbennig i brydyddu a
phriodolwyd hyn i’r ffaith bod ei fam yn
perthyn i Fardd Nantglyn. Gadawodd yr

ysgol yn 12 oed ac fe’i prentisiwyd gyda
William Jones, teiliwr lleol, a dysgodd y
grefft o gynganeddu yng nghwmni neb llai
na Talhaiarn. Mabwysiadodd Robert Jones
yr enw barddol, Meigant ac ar lyfrau’r capel
cyfeirir ato fel R.M. Jones, er mai fel Robert
Jones y cofrestrwyd ef ar ei dystsgrif geni.
Yn y flwyddyn 1869 ac yntau yn 17 oed,
daeth i weithio fel teiliwr yn Siop y Porth,
Rhif 1 Stryd y Porth Mawr. Ymgartrefodd
yma a daeth yn aelod o Gapel Y Bedyddwyr,
Caersalem a chafodd ei fedyddio gan y
gweinidog a’r bardd enwog, Cynddelw, a
gofir fel awdur cywydd y Berwyn. Bu’n
athro Ysgol Sul ar ddosbarth o ferched ac
yno y cyfarfu â’i wraig, Elizabeth Griffiths,
merch a hanai o Bwllheli. Nid oedd gan
Gaersalem drwydded i weinyddu priodasau
ar y pryd ac yng Nghapel Yr Annibynwyr,
Salem, y priodwyd nhw yn 1876.
Toc ar ôl iddo ddod i Gaernarfon, bu raid i’w
gyflogwr roi’r gorau i’w fusnes oherwydd
afiechyd ac o ganlyniad collodd Meigant ei
waith. Buasai wedi gadael y dref onibai i
flaenor yn y capel, Thomas Jones, Y
Postfeistr, gynnig swydd iddo fel postmon,
ac fe gyflawnodd y gwaith hwnnw yn
ddiwyd a chydwybodol am 25 mlynedd.
Treuliau ei amser hamdden yng nghwmni
beirdd y cylch, Eifionydd, Llew Llwyfo,
Anthropos ac Alafon. Enillodd wobrau lawer
mewn eisteddfodau lleol am gyfansoddiadau
yn y mesurau caeth ac unwaith enillodd
“fountain pen” werthfawr iawn. Ond, er ei
orchestion fel cynganeddwr, i’r emyn y
rhoddai o’i orau, a gwnaeth hynny ef yn
ffefryn gyda’r Bedyddwyr.
O ganlyniad, fe’i codwyd ef ar y Pwyllgor
Dethol yn un o’r golygyddion ar gyfer
cyhoeddi llyfr emynau newydd i’r enwad, sef
Llawlyfr Moliant. Bu’n ddiwyd iawn gyda’r
gwaith a gwelodd y pwyllgor yn dda i
gynnwys 16 o’i emynau ef ei hun yn y
casgliad. Cynhwyswyd rhai mewn llyfrau
emynau enwadau eraill, megis yn y
Caniedydd (Ann) a Llyfr Emynau y
Methodistiaid. Ymysg y ffefrynnau roedd yr
emyn ar gyfer agor gwasanaeth “Dyro inni
Dy arweiniad Arglwydd trwy yr oedfa hon”

a “Daeth Prynwr dynol ryw/Yn fyw o’i
fedd”.
Ond, yn sicr ei emyn mwyaf poblogaidd ac
a bery tra siaredir yr iaith Gymraeg yw “Ti
yr hwn a wrendy weddi” a dyfynnir o’r
fersiwn diwygiedig yn Caneuon Ffydd:
Ti yr hwn sy’n gwrando gweddi,
atat ti y daw pob cnawd;
llef yr isel ni ddirmygi,
clywi ocheneidiau’r tlawd:
dy drugaredd
sy’n cofleidio’r ddaear faith.
Minnau blygaf yn grynedig
wrth dy orsedd rasol di
gyda hyder gostyngedig
yn haeddiannau Calfari:
dyma sylfaen
holl obeithion euog fyd.
Hysbys wyt o’m holl anghenion
cyn eu traethu ger dy fron;
gwyddost gudd feddyliau ‘nghalon
a chrwydriadau mynych hon:
O tosturia,
ymgeledda fi â’th ras.
Nid oes ond dy ras yn unig
a ddiwalla f ’eisiau mawr;
O rho’r profiad bendigedig
o’i effeithiau imi nawr:
Arglwydd Gwrando
mewn trugaredd ar fy llef.
Bu Meigant yn dioddef o glefyd y galon am
y 18 mis olaf o’i oes, a bu farw yn 47 oed ar
Orffennaf 11. 1899. Fe’i claddwyd ym
mynwent Llanbeblig a cherfiwyd Hir a
thoddaid Berw, Y Parch R.A. Williams,
ficer Betws Garmon ar ei garreg fedd:
Dyn fu’n awenydd dan Nef eneiniad,
Mwynaidd, annwyl emynydd ei enwad,
Yma gorwedda gwedi ymroddiad,
Cyrraedd i wylaidd waith ac addoliad.
Uwch ei lwch rhydd serch ei wlad – wyn
fynor
Cywir egwyddor ac argyhoeddiad.
Da i ninnau gofio i’w emynau gael eu
teilwrio yn grefftus a chariadus gan un a fu’n
bostmon am chwarter canrif yn ein tref.
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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CORNELI BACH Y DRE
Y shelter dros yr Abar
Lle dauwynebog ydi o. Dyna’i ogoniant o,
yn enwedig tua phedwar y pnawn yr adeg
hon o’r flwyddyn. Ar bnawn oer a heulog,
dechreuwch efo’r wyneb pellaf. Gwisgwch
yn gynnes, eistedd ar y fainc bren a’ch cefn
at y dre, a theimlo waliau cerrig a tho
concrid y shelter yn lapio amdanoch. Haul
yn tywynnu ar eich trwyn a’ch talcen: ar
derfyn gaeaf, mae ei olau mor bwysig â’i
wres.
O’ch sedd yn y gysgodfa, mi synnwch mor
sydyn mae’r haul yn machlud, yn suddo’n is
dros y cae pêl-droed, trwy gangau’r coed
noeth, ac yn goleuo’r pyllau budur sydd ar
lôn y Foryd, nes eu bod nhw’n edrych fel
llynnoedd o aur.
Mi fydd y Fenai a’r awyr yr un lliw yn
union, a hwnnw’n newid o flaen eich
llygaid: o felyn-las, i felyn-llwyd, o lwydoren i oren-binc. Heblaw am grychau twyni

Niwbwrch, mi fyddech yn amau nad oes yna
ffin rhwng aer a môr.
Yn raddol, ger eich bron chi, mi fydd y
traeth yn duo, a’r dyn sydd yn ei gwman yn
hel cocos, a’r crëyr glas y tu hwnt iddo, yn
dod ddim ond silwéts ar sgrîn. Chlywch chi
ddim byd ond chwibanu piod môr, oni bai
fod car yn pasio o’r clwb golff, neu
hofrennydd yn codi o’r Fali tuag Eryri.
Oerfel neu beidio, hawdd fyddai mynd i
hepian.
Ond peth peryg fyddai hynny, ac amser yn
mynd. A chofiwch, lle dauwynebog ydi’r
shelter. Codwch, felly, troi eich cefn ar y
machlud, a mynd rownd at ei ochr arall i
wynebu’r dre.
A dyna hi o’ch blaen, wedi ei boddi mewn
goleuni, a mwd yr Abar yn sgleinio wrth ei
thraed. O’r pier yn un pen, at frig Twr Eryr
y pen arall, mae Caernarfon yn disgleirio ar
bnawniau fel hyn, er bod yr awyr erbyn hyn
yn gleisiau i gyd.

gan Angharad Price

A thros graig Twthill mae lleuad fawr wen
yn codi, i dywallt arian ar ben yr aur. Mi
fyddai’r shelter wedi bod yn lle da i’w
gwylio hithau, os ydych yn fodlon mentro
dros yr Abar gyda’r hwyr. Ond stori arall
fyddai honno...
Am y tro, wrth i’r pnawn ddod i ben ar
ddechrau’r mis bach, peidiwch ag eistedd ar
yr ail fainc. Mae hi’n oerach na’r gyntaf,
beth bynnag, a hithau heb gael haul. Yn
hytrach, defnyddiwch ail wyneb y shelter
dros yr Abar yn fan cychwyn - yn ôl at y dre,
i ddal y golau a’r cynhesrwydd cyn iddi nosi.
A thrwy lwc, bydd lampau’r bont yn goleuo
wrth i chi groesi, i’ch croesawu adref, wedi i
chi fod dros y môr mewn lle pell.

HANES CYMRU
YN FYW TRWY
ˆ
GARTWNAU

FFeryllFa’r Castell

01286 672352
Yr unig fferyllfa annibynnol
yn y dre. Gwasanaeth
agos-atoch o’r safon uchaf.
Cyngor, moddion a
chymwynasgarwch.

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

Y MAES, Caernarfon

Mae Sioned Glyn yn athrawes Gelf yn Ysgol
Syr Hugh Owen, Caernarfon. Wrth gyfuno
hanes Cymru a chartŵnau, mae Sioned yn
clymu ynghyd dau o'i phrif ddiddordebau.
Mae'n artist profiadol ac mae'r dull Manga a
ddefnyddia yn y llyfr yn arddull poblogaidd
dros y byd ond dyma'r llyfr cyntaf i'w
ddefnyddio yn y Gymraeg.
Yn y llyfr cyntaf o Hynt a Helynt gwelwn
4 cymeriad yn brwydro yn erbyn y
Rhufeiniaid am ganrifoedd ac wedi gorfod
ymladd
i
gadw'u
hawliau
a'u
traddodiadau Celtaidd. Llyfr syml, ffres a
deniadol ar ffurf cartŵn.
Bydd y lansiad yn cael ei gynnal am 6 o'r
gloch ar y 3ydd o Fawrth yn Neuadd Ysgol
Syr Hugh Owen ac hefyd yn Palas Print
dydd Sadwrn Mawrth 5ed am 2 o'r gloch.

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
CLUDIANT
llawer mwy! Gwasanaeth•argraffu
- gallemI
FAES AWYR
argraffu neges bersonol o’ch dewis ar
• 24 AWR Y DYDD
TACSI
grysau/hwdis, mwg, mat llygoden
a mwy!
• PRYDLON
TEITHIWCH MEWN
STEIL
www.na-nog.com
01286 676946
A DIBYNADWY

na-nôg

GO-AHEAD

Yr Alexandra
Tafarn gartrefol a chlyd
Cwrw da, gwasanaeth cyfeillgar

• PRIS CYSTADLEUOL

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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Dylan ar Daith
pur wahanol.
Mae un o hogia Dre ar fin cychwyn ar antur
io’r 10 mis
Fe fydd Dylan Rhys, Tŷ Capel Salem, yn treul
cyn cychwyn
nesa yn cenhadu yn Ne Affrica ac India. Ond
gryn sioc pan
ar ei daith wythnos ddiwethaf fe gafodd
él annisgwyl
drefnodd criw o’i gyn gyd-fyfyrwyr barti ffarw
raddio (BA Yr
iddo yng Nghaernarfon. Mae Dylan newydd
Dewi Sant,
Actor a’r Celfyddydau) yng Ngholeg y Drindod
i’r gogledd
fyny
i
Caerfyrddin ac fe ddaeth rhai o’i ffrindiau
i hi am Dde
i roi syrpreis go iawn iddo cyn iddo’i thro
Affrica.
yn ymweld â
O dan adain ‘Training in Mission’ fe fydd
yn ne India.
Johannesburg i ddechrau cyn symud i Madurai
o astudiaeth
“Mi fydda i’n cael y cyfle i wneud ychydig
eud gwaith
gwn
yn
ad
leoli
ddiwinyddol yn ogystal â bod ar
ymarferol,” meddai Dylan, sy’n 22 oed.
20 – 30 oed yn
Bob blwyddyn mae 12 o bobol ifanc rhwng
gynrychioli
cymryd rhan yn TIM (Training in Mission) gan
, Cyngor
gach
ehan
nifer o gyrff sy’n rhan o’r mudiad
Dylan
fydd
Fe
Cenhadu’r Byd (Council for World Mission).
raeg. Yn y
yn cynrychioli Undeb yr Annibynwyr Gym
gweithio gyda
gorffennol mae ieuenctid fel Dylan wedi
wedi cael eu
phlant y stryd, carcharorion, cymunedau sydd

heffeithio gan HIV ac
AIDS a grwpiau o ferch
ed
sy’n cael eu camdrin.
“Bwriad y cwrs ydi dy
sgu ni i fod â meddwl
agored am genhadu, ac
i edrych arno mewn ffy
rdd
gwahanol i’r arfer,” yn
ôl Dylan. “ Mae llawe
r o
bobol yn gofyn i mi
’n amal be ydi cenh
adu,”
meddai. “Mae o’n gw
estiwn sy’n dychryn
llawer
iawn o bobol ifanc sy’n
mynd i genhadu, ond
i mi
be ydy o ydy mynd all
an at y bobol i helpu’r
tlawd
a’r rhai llai ffodus na
ni. Ac er ’mod i’n my
nd i
wledydd pell i ddechr
au, mae gwaith cenh
ad
u o’n
cwmpas ni i gyd bob dy
dd.”
Ac ar ôl dod adref o In
dia ddiwedd Tachwedd
gobaith
Dylan ydy crwydro Cy
mru yn adrodd ei ha
ne
s gan
annog mwy o bobl ifa
nc i fynd ar deithiau
cyffelyb.
“Dwi hefyd yn go
beithio gallu gweit
hio hefo
Cristnogion ieuainc,”
meddai “gan wneud de
fnydd o’r
celfyddydau, fel mae’r
annibynwyr wedi’i wneu
d eisoes
efo’u sianel deledu, an
nibynwyr.tv.”
Hwyl Fawr, Dylan Tŷ

Capel!

Her Eithafol
n tymheredd o 45
Dros 150 o filltiroedd mewn 6 diwrnod, mew
sy’n wynebu Alan
gradd yn niffeithwch y Sahara. Dyna’r her
ras eithafol y Marathon
Edwards o Gaernarfon wrth gymryd rhan yn
des Sables ym mis Ebrill.
ar” ac mae’n hynod
Caiff ei hystyried “y ras droed anoddaf ar y ddae
o redwyr o Brydain
o anodd cael lle arni – dim ond ychydig dros 200
blwyddyn o drio, mae
sy’n cael lle pob blwyddyn. Er hyn, ar ôl sawl
i gael lle eleni ac wedi
Alan o’r diwedd wedi bod yn ddigon ffodus (!)
bellach.
bod yn brysur yn ymarfer ers bron i flwyddyn
gorfod bod yn hollol
Elfen anoddaf y ras yw bod y rhedwyr yn
coginio, dillad, offer
hunangynhaliol a chario eu holl fwyd, offer
anti venom pump i
Rhedeg i fyny'r Wyddfa eleni
cysgu a phecyn cymorth cyntaf (gan gynnwys
neu
oedd
nadr
gan
iad
frath
yw
unrh
n
ymladd yn erby
y 6 diwrnod.
y
scorpions!) ar eu cefnau mewn sach redeg am
Mae’r ymarfer wedi bod yn anodd – yn enwedig
gyrraedd 45
d
ered
tymh
y
gall
ond
y,
hynn
s
unig
gwre
yn
reu
Nid
gaeaf yma – gan ei bod yn amhosib ail-g
n
mew
ras
o’r
f
fwya
rhan
y
ir
rhed
a
dydd
y
yn
!
gradd celsius
diffeithwch y Sahara yma yng Nghaernarfon
e
chw
yn
ant
bydd
y
gu
hmy
ddyc
ch
gael
twyni tywod, felly, gallw
Hefyd, mae’r ffaith i mi a ngwraig Bethan
ei
wedi
ôl
yn
diwrnod eitha heriol!
merch fach, Cara Mabli, bedwar mis
“Mae’n
her.
yr
at
fawr
yn
en
ymla
ch
edry
yn
am
Mae Alan
gwneud yn anodd i mi fynd allan i ymarfer
siŵr y bydd
sg
mynd i fod yn hynod o galed ond dwi’n
oriau, gan fod clytiau budur a nosweithiau di-gw
nnig iawn.
llwyddo i gwblhau’r fath beth yn deimlad arbe

wedi cymryd d
gefnogol, mae B
y twyni tywod
Mae’r sialens y
rheoli fy mywy
edrych ymlaen
efallai!”
Mae Alan yn c
godi cymaint
ddiolchgar pe
gwneud hynny
http://uk.virgi
neu trwy gysy

Alan a
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Pob lwc Dylan!

rindod,
Criw Coleg y D
ffarwel i
roddodd syrpreis
).
Dylan (yn yr het

Mae Dylan yn m
ynd o’n tre fach
llwm –
mae wedi cael rh
an hefo pobl y C
WM;
bydd yn canu’n
iach yn fuan â’r
D
re,
ar gontract deg
mis i lawr yn y
De.
Mae’n edrych ym
laen at gael “tje
nj of sîn”
ond nid gyda D
ensil, Mike Pie
rc
e
na
c Eileen;
mae’n ymuno â
phobl y CWM el
eni,
ond nid y “cwm
” sydd yng Ngh
wm Deri!
- a rhag ichi ‘gyd
gael eich drysu’
y Council for W
n ulw,
orld Mission yw
’r CWM sydd da
Mae Dylan am
n sylw.
fentro ar hyd lw
ybrau’r ffydd
i’r Affrig a’r Indi
a, nid lawr i Gae
rdydd;
ac yno dangosa
ei gariad at fraw
d
wrth ymgeleddu’
r anghenus a’r tl
awd;
yn gweithredu yn
eu plith yn llon,
fel llewyrcho go
Mae’r “curad” am leuni ger eu bron.
droi’n genhadw
r dros dro
– bendithied yn
awr ei lwybrau
o.
Pob lwc iti Dylan
, wrth newid dy
rôl
– edrychwn ym
laen i’th groesa
wu yn ôl!
Ifor ap Glyn

Dylan Tŷ Capel

ac, er yn
d drosodd! Bydd hi’n anodd gadael y ddwy
anol
yngh
d
fford
fy
ae Bethan yn poeni y bydda i’n colli
od heb ‘sat nav’!
mae wedi
ns yn un eithafol – a gwirion yn ôl llawer – ac
sicr yn
yn
an
Beth
Mae
ywyd dros y flwyddyn ddiwethaf.
nesaf
her
yr
aen at gael ei gŵr yn ôl ym mis Ebrill…tan

Pwy ydy’r rhain?

ond hefyd i
yn cystadlu, nid yn unig fel sialens bersonol,
yn hynod
ai
nt o arian â phosib i elusen Mencap. Buas
i. Gellir
pe bai pobl Dre yn ei gefnogi trwy ei nodd
nny trwy ymweld â gwefan:
irginmoneygiving.com/AlanEdwards1
ysylltu ag Alan 07870 658572.

n a'i ferch fach newydd – Cara
– ar ddiwedd
Marathon Eryri ...ei farathon
gyntaf!

OES GAN RYWUN SYNIAD PWY YDI’R RHAIN?
Mi gafodd Papur Dre ddau gerdyn post gan Mel Morris, un o
blygwyr ffyddlon Papur Dre. Mae’r ddau’n dangos tair o
genod bach mewn gwisgoedd Cymreig yng Nghaernarfon.
Tybed ai genod o’r dre oedd y rhain? Os oes rhywun yn
gwybod rhywfaint o’u hanes, cysylltwch â ni!
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DROS Y COWNTER
TIM ANDERSON
yn 'Just Natural/Bwyd Naturiol'
Cyfres newydd yn holi rhai o siopwyr/
tafarnwyr/perchnogion caffis y dre.
Fis diwetha, fe gawson ni rywfaint o gyngor
gan Tim Anderson ynglŷn â sut i ddadwneud y drwg wnaethon ni i'n cyrff dros y
Nadolig. Roedd ei dad, Bob, yn adnabyddus
iawn yn y dre, ond pwy ydy Tim a be ydi'i
hanes o - aeth Papur Dre i holi.
Rwyt ti wedi bod yn byw dramor am
dipyn, do? Lle fuest ti a pham?
Fues i'n teithio dramor am 3 blynedd i gyd
bron, a threulio'r rhan fwyaf o'r amser yn
Ne America ac yn Asia. Y prif reswm dros
fynd oedd er mwyn dysgu iaith dramor ac
am wahanol ddiwylliannau a phobl
wahanol. Ar y dechra, dim ond am 6 mis
rôn i wedi bwriadu mynd ond mi wiriones
i ar Dde America ac aros am fwy na dwy
flynedd. Fues i'n dysgu Saesneg yno ac yn
gwirfoddoli efo elusen oedd yn gweithio
efo cymunedau tlawd.
Lle rwyt ti'n byw rŵan, ta?
Yn ôl yng Nghaernarfon efo fy mam a fy
chwaer.
Rwyt ti wedi ailagor siop dy dad. Be ydi
dy gynlluniau di?
Dw i isio cadw at yr un gwerthoedd oedd

gan fy nhad yn y siop. Dw i'n meddwl ei
bod hi'n bwysig deall beth ydi gofynion
cwsmeriaid felly mi fydda i'n chwilio am
gynnyrch newydd o hyd. Dros yr ychydig
fisoedd cyn ’Dolig, mi wnaethon ni
'hampers' ac roedd y rheini'n boblogaidd
iawn. Yn y misoedd nesa, mi fydda i'n
dechra' cynllun cerdyn i roi cynigion a
disgownt arbennig i gwsmeriaid rheolaidd.
Pa fath o groeso wyt ti wedi'i gael nôl yng
Nghaernarfon?
Croeso da iawn a hyd yn hyn, mae pawb
wedi bod yn gefnogol iawn imi.
Be ydi patrwm dy ddiwrnod di yn y siop?
Fel rheol, mi fydda i'n treulio'r diwrnod yn
gwerthu ac yn rhoi cyngor i gwsmeriaid, yn
archebu pethau gan ein cyflenwyr ac yn

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

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

symudol:
07771 278633

pwyso a phecynu'r bwyd sych. Dw i wedi
dysgu llawer o bethau newydd, yn enwedig
am yr holl ffisig llysieuol y byddwn ni'n ei
werthu ac at be maen nhw'n dda.
Be wyt i'n licio/ddim yn licio am gadw
siop?
Mae gofyn cael lot o egni ond dw i'n licio'r
rhyddid o fod yn fos arnaf fi fy hun a'r
amrywiaeth yn y gwaith. Mewn ffordd,
mae hi'n fwy nag un job - gwerthwr,
goruchwylydd staff, cyfrifon, rheoli stoc a
gwasanaethu cwsmeriaid!
Be wyt ti'n 'neud yn y dy amser
hamdden?
Dw i'n mwynhau cymdeithasu efo'n
ffrindiau, nofio, chwarae pêl-droed a
gwylio ffilmiau.
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O Sul i Sul
EGLWYSI SANTES FAIR A
LLANBEBLIG
Chwefror 20: Septwagesima
10.00: Y Cymun Bendigaid (Santes Fair)
4.00: Gwasanaeth Undebol (Llanbeblig)
Chwefror 27: Secsagesima
10.00: Y Cymun Bendigaid (Llanbeblig)
4.00: Hwyrol Weddi
Mawrth 6ed: Cwincwagesima
10.00: Y Cymun Bendigaid (Llanbeblig)
4.00: Hwyrol Weddi (Llanbeblig)
Mawrth 13: Sul Cyntaf yn y Garawys
10.00: Y Foreol Weddi (Santes Fair)
4.00: Hwyrol Weddi (Llanbeblig)
CAERSALEM
www.caersalem.com
Chwefror 20
10am - Rhys Llwyd
5.30pm - John Robinson
Chwefror 27
10am - Arwel Jones
5.30pm - John Roberts
Mawrth 6
10am ac 5.30pm - Rhys Llwyd
Mawrth 13
10am - Merfyn Jones
5.30pm - Arwel Jones
Manylion ynglŷn a chyfarfodydd canol
wythnos ar wefan y capel ynghyd a
phodlediadau o bregethau diweddar.
EBENESER
Oedfaon am 10 y bore
Chwefror
20 Mr John Hugh Hughes, Llanberis
27 Y Gweinidog, Y Parch.Gwynfor
Williams
Mawrth
6 Y Parch.Trefor Jones, Caernarfon
13 Y Parch.Tudur Rowlands, Rhuthun
EGLWYS NODDFA
Gwasanaeth am 3 Ysgol Sul am 2:30 oni
nodir yn wahanol
Chwefror 13: Gwasanaeth Cymun dan
arweiniad Parch John Roberts.
Chwefror 20: fed Gwasanaeth Undebol
Cyngor Eglwysi’r Dref yn Llanbeblig am 4
Ni chynhelir yr Ysgol Sul

Chwefror 27: Dathlu Gwyl Dewi
Gweithgareddau 12 – 3. Gwasanaeth am 3.
Mawrth 6: Parch Ron Williams
Mawrth 13 : Gwasanaeth Cymun dan
arweiniad Parch John Roberts.
SALEM
Chwefror 20: Bore am 10 : Oedfa'r Teulu.
Dim oedfa yn y prynhawn yn Salem: Oedfa
Undebol dan nawdd Cyngor Eglwysi'r dref
yn Eglwys Llanbeblig am 4 o'r gloch
Chwefror 27: Bore am 10: Gweinidog
Parch Ronald Williams. Ysgol Sul y plant
yn cyfarfod yn y bore. P'nawn am 4: Parch
Marcus Roberts, Bethel.
Mawrth 6. Bore am 10: Oedfa Dathlu Gwyl
Ddewi . Paned yn y festri yn dilyn y
gwasanaeth. P'nawn am 4: Gweinidog
Mawrth 13: Bore am 10: Parch Elwyn
Richards, Caernarfon. Ysgol Sul y plant a'r
Oedolion yn cyfarfod yn y bore. P'nawn
am 4: Gweinidog.
SEILO
Chwefror 20 10am Parch Gwenda
Richards
5.30 Undebol
Chwefror 27 Parch Ddr. Elfed ap Nefydd
Roberts
Mawrth 6 Parch Gwenda Richards (Bore Oedfa Deulu)
Mawrth 13 Parch Iorwerth Jones Owen

LLWYFANNU
ADDASIAD O
‘UN NOS OLA
LEUAD’
Mae Theatr Bara Caws ar fin llwyfannu
addasiad John Ogwen, Maureen Rhys a
Betsan Llwyd o nofel Caradog
Pritchard ‘Un Nos Ola Leuad’. Cast:
Rhys Richards, Carys Gwilym, Manon
Wilkinson, Rhodri Sion, Sion Trystan
ac Arwyn Jones. Cyfarwyddwr: Betsan
Llwyd. Bydd y cynhyrchiad yn Galeri
nos Wener, Mawrth 11 a nos Sadwrn,
Mawrth 12. Tocynnau ar gael drwy
ffonio Swyddfa Docynnau: 01286
685222

Moduron Menai
Dewis helaeth
o geir o’r ansawdd uchaf
am brisiau
cystadleuol
Ar gyfer eich holl
anghenion yswiriant
6 Stryd Bangor, Caernarfon
Ffôn: (01286) 677787
Ffacs: (01286) 677629

Ffôn: 678681
Ffôn symudol:

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

Cymuned
Ddarllen Peblig
Mi fydd cynllun cyffrous newydd yn
dechrau yn ardal Peblig Fis Mawrth
sef Cymuned Ddarllen Peblig. Mae
Cyngor Llyfrau Cymru wedi dewis deg
ardal yng Nghymru i fod yn
gymunedau darllen ac yn Peblig,
Eglwys Noddfa sydd wedi cael y
gwaith o gydlynu’r cynllun. Nod y
cynllun ydy hybu ac annog plant a
phobol o bob oed i darllen mwy. Mae
rhaglen ddiddorol a chyffrous wedi ei
threfnu i blant, oedolion a theuluoedd.
Caiff y cynllun ei lawnsio ar ddiwrnod
y Llyfr sef Mawrth 3ydd gyda
gweithgaredd arbennig ar y cyd gyda
Cylch Meithrin Seiont a Pheblig a
Grwp Ti a Fi Noddfa yng Nghanolfan
Noddfa. Ond dim ond y dechrau fydd
hyn! Bydd mwy o wybodaeth i’w chael
yn Papur Dre bob mis wrth i’r
digwyddiadau agosau. Ac os nad yda
chi’n byw yn Peblig – peidiwch a
phoeni, bydd y gweithgareddau ar agor
i BAWB! Am fwy o wybodaeth am y
cynllun cysylltwch â Mererid neu
Llinos yn Eglwys Noddfa ar 672257.

Dathlu Dydd Gŵyl
Dewi yn Noddfa
Mae pawb yn Eglwys Noddfa wrth eu
bodd yn dathlu a chael parti! A dyna
fydd yn digwydd ar Chwefror 27 pan
fyddwn yn dathlu Dydd Gwyl Dewi gyda
diwrnod agored llawn hwyl a
gweithgareddau. Bydd y dathliadau yn
dechrau am 12 a than 3 o’r gloch bydd
cyfle i chwarae, peintio wynebau,
gwneud crefftau Cymreig a bwyta
cacenau gri a bara brith a gwrando ar
fand gwerin bywiog. Am 3 bydd
gwasanaeth arbennig i ddathlu’r
diwrnod.
CROESO
CYNNES
I
BAWB.
DIWRNOD I’R TEULU GYD

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
… yn gwylio

a gwrando!

HOLI’R CYNGHORWYR
SIR Y DREF
Huw Edwards.

SYNIADAU
BONCYRS
Yn y Caernarfon a Dedli roedd rhyw foi yn
awgrymu codi wyneb [newydd] y Maes, a
chreu maes parcio dan ddaear yno. Mae’r
syniad yn boncyrs! Faint sydd wedi cael ei
wario ar roi wyneb newydd ar y Maes yn
barod? Gormod meddai rhai, ac ydy, mae’r
wyneb yn llithrig yn y glaw, ond mae sôn am
ei newid o eto ychydig fisoedd ar ôl gorffen y
gwaith yn hollol boncyrs. Wedyn, mae’r
proffwyd yma’n meddwl fod cael maes
parcio dan y Maes yn syniad call. Mewn difri
calon, oes 'na angen maes parcio arall? Mae’r
arwyddion haitec newydd yn dangos faint o
lefydd sydd ar gael yn gyson rŵan ac mae ’na
lwythi o lefydd gwag bob dydd. Ocê, mae
parcio’n gallu bod yn broblam yn yr ha’, ond
parcio o dan y Maes? Nefi blw. Yn ôl
cynllun y co 'ma mi ddylian ni wedyn
bedestrianeiddio canol Dre i gyd. Mae na
sens yn hyn, pe bai Cyngor Gwynedd yn
gallu gweithio allan susdem draffig gall. Ond
dyna fo, mae’n siŵr bod 'na fwy o siawns i’r
Tywysog William brodi a phrynu tŷ yn Twtil
na hynny! Felly neith o’m digwydd na
'neith. Ond y syniad “gorau” gan y gŵr
doeth ydy troi Dre yn rhyw Cheshire Oaks,
gyda ffactori owtlets ym mhobman. Mam
bach! Mae’r rhan fwyaf ohonom wedi bod yn
Cheshire Oaks o leiaf unwaith mae’n siŵr a
gwario’n stiwpid yno. Ond dwylo i fyny
unrhyw un fasa’n licio byw yno! [Os codoch
chi’ch llaw, galwch am ddoctor rŵan !] Dros
y blynyddoedd mae 'na lwyth o syniadau
ynfyd wedi gwneud difrod i Dre, fel y graith
goncrit 'na sy’n hollti C’nafron. Ond mae’r
syniad o droi ein cartrefi yn ffactori owtlets
yn haeddu gwobr arbennig am boncyrdom.
Mi ges i fraw wrth siarad efo ffrind i mi yn
ddiweddar. Tydy ei wraig o, sydd ddim yn
ddynes ifanc, erioed wedi bod yn BenTwtil.
Dyna i chi golled. Oes na rai eraill ohonoch
chi sydd ’rioed wedi gweld yr olygfa 360
gradd fythgofiadwy sydd i’w gweld oddi yno.
Mi ddylsai pob Cofi fynd i Ben Twtil yn
rheolaidd. A deud y gwir, er mawr gywilydd
i mi fy hun, fu’s inna’ ddim yno ers rhai
blynyddoedd chwaith. Pam mynd yno’n
rheolaidd? Wel yn Ben Twtil ’dach chi’n cael
syniad o Dre i gyd, sut mae’r lle wedi tyfu a’r
berthynas rhwng Dre a Môn, y Fenai, Arfon
ac Eryri. Ers talwm mi fysa plant o bob rhan
o Dre yn mynd yno, ond mae X bocsus ac ati
wedi dwyn pob syniad o antur go iawn oddi
wrth blant heddiw. Faint o blant sy’n
gwybod am enw Crachan Gam, heb sôn am
ei dringo hi? Ond mae na o leia un cysur.
Rhaid i ni fod yn ddiolchgar nad ydy’r
cynllunydd y soniais i amdano wedi clywed
am Ben Twtil......neu mi
fasa’n awgrymu codi maes
parcio myltistori ar ei dop
o!
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Ymhle gawsoch chi’ch magu?
Dwyran, Sir Fôn, ac yna Bethel, Caernarfon.
Oes gynnoch chi deulu a beth yw eu
hanes? Tegwedd y wraig, tad i Nia a Non, a
Taid balch i Tomos ac Elin.
Beth ydych chi’n ei hoffi am fod yn
Gynghorydd Sir? Gallu helpu pobl ac
ymateb i broblemau Ward Cadnant.
Beth ydych chi fwyaf balch ohono ers eich
ethol yn Gynghorydd Sir? Bod yn rhan o’r
broses o weddnewid Tai Cyngor Ward
Cadnant.
Pwy ydy’ch arwr? Jack Kelsey- Golgeidwad
Arsenal a Chymru yn y 50/60au.
Beth ydy’ch atgof hapusaf o’ch
plentyndod? Cael pêl-droed ledr gyda chrïa
lledr am y tro cyntaf. Anrheg gan fy mrawd
o’r Dwyrain Canol, y fi oedd y cyntaf yn
Bethel i gael pêl ledr.
Beth ydy’r teclyn pwysicaf yn eich eiddo?
Ffôn symudol er mwyn cael bod mewn
cysylltiad â’r byd tu allan. Hanfodol i mi fel
Cynghorwr.
Beth ydy’ch hoff bryd bwyd? Cinio Dydd
Sul i mi bob tro.
Beth hoffech chi ei weld yn digwydd yng
Nghaernarfon yn y dyfodol? Datrys y
problemau parcio, a chael mwy o siopau
dillad a sgidiau yn y dre.
Pa dri pherson fuasech yn eu gwahodd am
bryd o fwyd? Y diweddar Wally Barnes
(Arsenal a Chymru), y diweddar Charles
Williams, a’r diweddar I.B.Gruffydd.
Beth sy’n eich tristáu/gwylltio am Gymru?
Gorfod ymladd i gael dwyieithrwydd yn y
Gymru heddiw, a chael Polisïau Iaith ayb yn
ddwyieithog gan Gynghorau eraill. Rhaid
cadw’r Iaith Gymraeg yn fyw.
Beth sy’n gwneud i chi chwerthin?
Atgofion o’r gorffennol, a hiwmor naturiol
comedïwyr fel y diweddar Charles Williams.
Pa ddigwyddiad wnaeth achosi mwya o
embaras i chi? Mynd i weld Caernarfon yn
chwarae ar Yr Oval, y tîm yn colli 1-4 yn
erbyn Aberystwyth, a mynd at grŵp o
chwaraewyr yn y clwb ar ôl y gêm a’u
cyhuddo o fod yn ddiglem a dyma nhw’n
dweud wrthyf mai chwaraewyr Aberystwyth
oeddan nhw! Roeddwn wedi cael yr hogia
anghywir.
Beth/pwy yw’r dylanwad mwya ar eich
bywyd? Tegwedd y wraig. Hi sy’n sicrhau fy
mod mewn pryd ar gyfer pob cyfarfod ac yn
enwedig pan yn paratoi at Etholiad. Mi
fuaswn ar goll hebddi hi.

CYFLE GWYCH I
WIRFODDOLI
Mae Clwb Garddio Tŷ Peblig yn chwilio
am rywun i fod yn gyfrifol am waith
gweinyddol y Clwb. Bydd disgwyl iddo/
iddi gysylltu â gwahanol bobl, busnesau
a grwpiau eraill i drefnu amrywiaeth o
weithgareddau yn ôl gofyn trefniadau’r
Clwb. Bydd y person llwyddiannus yn
gweithio yn Nhŷ Peblig ac mi fydd yn
rhydd i ddewis ei oriau. Bydd y Clwb
angen rhywun hapus, positif a
brwdfrydig, sy’n barod i feddwl am
syniadau newydd ar be’ i wneud, a sut
i’w gwneud. Bydd pob math o gyfleoedd
hyfforddiant ar gael yn rhad ac am ddim.
Bydd hyfforddiant ar sut i lawr lwytho
lluniau o gamera digidol i wefan a
hyfforddiant cyffredinol cyfrifiadureg ar
gael yn ôl gofynion yr unigolyn. Hefyd,
bydd cyfle i gymryd rhan mewn unrhyw
weithgaredd neu hyfforddiant neilltuol a
fydd yn codi gyda phrosiectau eraill sydd
ar gael yn Nhŷ Peblig. Yn ddelfrydol,
mae’r cyfle yma ar gael i unigolyn sydd
â’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg ar
Saesneg ac sy’n byw ar ward Peblig ond
nid yw’n gaeedig i’r di-Gymraeg nag
unigolion sydd ddim yn byw ar y ward.
Os yw’r unigolyn yn barod i dderbyn
bod y mwyafrif o’r aelodau yn siarad
Cymraeg, a Chymraeg fydd iaith pob
dydd y prosiect, mae posibilrwydd
cynnig y cyfle i'r unigolyn ddysgu’r iaith.
Pwrpas y prosiect yma yw creu cyfleoedd
i bobl leol, felly, os oes diddordeb
gennoch chi ond efallai dim yr hyder fe
allwn ni eich helpu gyda phob agwedd
o’r gofynion.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â
Stephen Roberts Tŷ Peblig, 3/4 Pen
Sgubor, Caernarfon Gwynedd LL55
2RU neu ffoniwch Linda ar 01286
662620 neu Stephen ar 07823 884 840 am
fwy o wybodaeth.

ROBERTS,
GWYNFRYN,
(Til)
Dymuna Wendy, Kevin, Llinor, Buddug
a’u teuluoedd ddiolch i bawb am bob
arwydd o gydymdeimlad a
charedigrwydd a dderbyniwyd yn eu
profedigaeth o golli tad a brawd.
Roedd cyfanswm y rhoddion a
dderbyniwyd tuag at Tŷ Gobaith ac
Ysgol Pendalar yn £1,100.
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AM FUNUD
Fel creadur cwbl anwleidyddol - ac yn
weddol falch o hynny - mae’n debyg fy
mod i’n eithriad mawr ymhlith
darllenwyr Papur Dre. Mae gen i gof
’mod i’n weddol frwd yn nyddiau ysgol
ond fe egrodd y brwdfrydedd hwnnw’n
fuan wedyn. Felly, nid y cambihafio
gwleidyddol diweddar a’m gyrrodd i i’r
anialwch. Nid bod hynny, cofiwch,
wedi bod o unrhyw help i’m hennill i’n
ôl i gorlan unrhyw barti gwleidyddol.
Nid fod gwleidyddion yn twyllo’r werin
yn beth newydd.
Fy nhad yng
nghyfraith a fyddai’n sôn am Lloyd
George yn blingo Churchill yn
gyhoeddus mewn cyfarfod lecsiwn, a
rhoi iddo enw gwaeth na phob enw.
Cyn bo hir, fe aeth yna un o’i
wrandawyr o i Lundain. Un min nos,
mi welodd Lloyd George a Churchill,
ieuengach, yn cydio yn ei fraich, yn
cydgerdded i swpera hefo’i gilydd
mewn rhyw dŷ bwyta crandiach na’i
gilydd. Cyn dyddiau bri'r News of the
World wyddai’r werin bobl bron ddim
byd am y gêm wleidyddol - nac am
fywyd dwbl Lloyd George o ran hynny.
Ar y llaw arall, mi wn i’n iawn mai
gwleidyddiaeth sy’n newid pethau - er
gwell neu er gwaeth. Fel gwleidydd
gyda’r mwyaf dylanwadol ei gyfnod y
byddwn ni’n meddwl am Nelson
Mandela; gwleidyddion ydi Al Qaida,
hefyd, ond eu bod nhw’n defnyddio
dulliau gwahanol.
I fynegi barn gwbl leiafrifol, mi fyddwn
i’n alltudio gwleidyddiaeth partïon o
lywodraeth leol, cynghorau cymuned a
chynghorau trefol. Mae’r deisen yn rhy
fach. I mi, mae cefnogi’r gymuned yn
gyffredinol, ac unigolion yn ôl yr angen,
yn ddyfnach na glynu at athroniaeth
wleidyddol y naill barti neu’r llall. Mi
fyddwn i’n tybio fod rhai digwyddiadau
yng Nghyngor Sir Ynys Môn - ac un
Gwynedd o ran hynny - yn tanlinellu
hynny. Cofiwch, mi fyddwn i’n deud yr
union bethau am enwadaeth hefyd.
HARRI PARRI

JONSI YN DRE
Mae Jonsi neu Eifion Jones, wrth ei enw
iawn, fu yn diddanu gwrandawyr Radio
Cymru am flynyddoedd gyda dywediadau
fel ‘Cadwch eich hun yn bur’, ‘yr hen goes’,
‘sieri binc’, ‘llaeth mwnci’ a’r un mwyaf
poblogaidd ohonynt i gyd ‘Malu Cacen
Siocled’, wedi cychwyn ar swydd newydd
yng Nghaernarfon.
‘Dwi wrth fy modd yn gweithio yn Dre.
Mae’r bobl yn glên ac yn ffeind a dwi wedi
setlo lawr yn dda yn fy swydd newydd’.
Dyna oedd y peth cynta ddudodd Jonsi pan
aeth PAPUR DRE i’w holi wrth ei ddesg
yn swyddfa Cwmni Yswiriant TARIAN ar
Stryd Bangor.
Ar ôl dros 30 o flynyddoedd o ddarlledu ar
y radio, 15 mlynedd gyda radio annibynnol
a’r 15 mlynedd dwytha efo’r BBC, mae
Eifion wedi bod yn gweithio i Gwmni
Tarian ers dechrau mis Ionawr eleni.
Bellach mae o’n brysur pob dydd yn
hyrwyddo Tarian arlein.com, gwefan
newydd ddwyieithog sydd yn cynnig
gwasanaeth prisio a phrynu polisïau
yswiriant ceir a thai.
Er bod gweithio yng Nghaernarfon yn
brofiad newydd iddo dywedodd bod ei
gysylltiad â’r Dre yn mynd yn ôl i’r
chwedegau. Bryd hynny roedd yn bêldroediwr ifanc addawol a chafodd dipyn o
hwyl yn chwarae ffwtbol i Gaernarfon
United yn Cae Top. ‘Dwi’n meddwl mai fi
oedd yr unig hogyn o Fangor oedd yn
chwarae efo timau ffwtbol Caernarfon bryd
hynny!’ meddai Jonsi. ‘Dwi’n cofio ni’n
chwarae ar Cae Top a Wyn Davies yn dod
yno i gicio pêl efo ni yn ei drac siwt
Newcastle United’. Ar nos Sul roedd yr
hogs yn mynd i Gaffi Mantico, gyferbyn â’r
castell, drws nesa i Gray Thomas. Don i
dim yn meddwl llawer o’r coffi ond roedd
‘na fodins del yno!’
‘Diwrnod o’r blaen mi ddois ar draws Ken
Owen yn Siop Iwan a minnau heb ei weld
ers blynyddoedd. Cofio yn dda am hogia
ffwtbol fel Robert Hunt, Ernie Talbot a
Ger Bach sydd yn ddyn spit a polish
ffenestri yn dre rwan. Dwi’n cofio criw
ohonon ni yn mynd mewn fan i Old
Trafford efo Robert Hunt yn dreifio fel
dyn o’i go. Dwy awr yn y fan ar yr hen A56
i wylio Man Utd. Hefyd dwi’n cofio

unwaith Bobby Charlton yn gwrthod rhoi
ei lofnod i ni o flaen Old Trafford o dan y
stand ar ôl gêm rhwng Man Utd a Real
Madrid’.
Fydd o yn dychwelyd i’r byd darlledu eto?
Pwy a ŵyr. Ond mae’n amlwg bod llwyddo
yn ei swydd newydd yn bwysig iawn iddo
a chael cario mlaen i fwynhau ei hun yn
gweithio yng Nghaernarfon.
LANSIAD GWEFAN ARLOESOL
NEWYDD – tarianarlein.com
Mae un o hysbysebwyr PAPUR DRE sef
Tarian (Yswiriant) Cyf sydd a’u swyddfa
yn 6 Stryd Bangor, Caernarfon newydd
lansio gwefan unigryw a chyntaf o’i math
sydd yn cynnig dyfynbris ar gyfer polisïau
yswiriant ceir a thai ac i brynu’r polisïau
hyn ar-lein drwy gyfrwng y Gymraeg. Gall
cwsmeriaid fynd ar-lein ac ateb set o
gwestiynau Cymraeg neu Saesneg i gael
dyfynbris orau gan banel yswirwyr ar-lein.
Mae tarianarlein.com wedi cymryd 2
flynedd a thua £40,000 i’w datblygu. Mae
hyn ynddo’i hyn ar adeg o ddirwasgiad yn
dangos ymrwymiad i Gymru a’r iaith
Gymraeg ac yn y gred y dylai pawb yng
Nghymru gael y dewis o gael
gwasanaethau drwy’r Gymraeg neu’r
Saesneg. Mae Tarian (Yswiriant) Cyf yn
cyflogi 5 o weithwyr ar hyn o bryd ac
gobeithiwn ehangu’r nifer gyda llwyddiant
tarianarlein.com ac wrth hynny helpu i
gyfrannu at dwf economi Cymru.

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:

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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POBOL DRE
DELYTH JONES
Go brin y gwelwn ni
Ddraig
Goch
anferth, 40 troedfedd
o hyd yn symud ar
olwynion yn y Maes
ar Ddydd Gŵyl
Ddewi eleni. Ond
dyna ddigwyddodd
yn 1958. Y ferch
ddel mewn gwisg
Gymreig eisteddai
arni oedd Delyth
Williams o Stryd yr
Eglwys.
Gŵyl Cymru 1958
Dewiswyd Delyth, weithiai yn swyddfa’r
Bwrdd Croeso yng Nghaerdydd, i’w
cynrychioli i hysbysebu Gŵyl Cymru.
Adeiladwyd y Ddraig i orchuddio lori
anferth ac roedd mwg hyd yn oed yn dod
allan o’i cheg. Prin oedd gan y dreifar le i
weld y ffordd o’i flaen!
Teithiodd
y
Ddraig
drwy
Gymru ac edrychai Delyth ymlaen at ddod
i Gaernarfon lle magwyd hi. I gyrraedd yma
o Fangor rhaid oedd i’r Ddraig fynd drwy
Gapel Curig am fod pont y rheilffordd yn y
Felinheli yn rhy isel iddi. Roedd yn
achlysur pwysig yn Dre ddenodd filoedd i
weld y rhyfeddod. Band Llanrug
arweiniai’r Orymdaith oedd yn cynnwys
partïon o ddawnswyr gwerin a nifer o blant
mewn gwisgoedd lliwgar wedi eu hyfforddi
gan Shirley Kirk. Roedd Miss Mary
Richards ac aelodau Capel Caersalem yn
portreadu bywyd Ann Griffiths. Hefyd yn
bresennol roedd Y Frenhines Amaeth,
Elizabeth Owen a’i gosgordd. Yr
uchafbwynt oedd y Ddraig gyda Delyth yn
eistedd arni a phamffledi yn hysbysebu’r
ŵyl yn cael eu dosbarthu. Meddai
Delyth,“Teithiodd y Ddraig drwy Faes
Barcer i lawr Stryd Llyn ac i’r Maes. Wrth
fynd o gwmpas y Ffownten aeth yn sownd
gan ei bod mor fawr! Roeddwn yn berwi o
boeth gan fy mod yn eistedd ar yr injan a

Delyth ar y Ddraig ar y Maes 1958
Cyfarfod Kenneth Moore
Bu Delyth yn cynrychioli’r Bwrdd Croeso
am tua phedair blynedd a chafodd
brofiadau bythgofiadwy. Daeth yn ôl i
Gaernarfon yn ei gwisg Gymreig i
Eisteddfod Genedlaethol 1959. Teithiodd i
Balas St. James a chyfarfod Dug Caeredin a
Chymry enwog Llundain. Roedd dangosiad
cyntaf o’r ffilm “Northwest Frontier” yng
Nghaerdydd ac ymunodd Delyth â
Kenneth Moore a’r sêr eraill i weld y ffilm.
Bu mewn sawl cyfarfod dinesig yng
nghwmni telynorion a chroesawodd Hayley
Mills ac actorion “Tiger Bay” i’r brifddinas
cyn ymuno â nhw yn y sinema.

Delyth yn cynrychioli’r Bwrdd Croeso 1958
buaswn wedi hoffi cael Corona o’r lori oedd
yn rhannu’r diod i blant yr ysgolion.” Ar y
Cei roedd y Maer, William Hughes a’r
Cynghorwyr Jack Thomas a T.R. Owen yn
croesawu pawb.

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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Byw yn yr Aelwyd
Magwyd Delyth yn yr Aelwyd lle’r oedd ei
rhieni Mr a Mrs Arthur Williams yn
ofalwyr. Hon oedd oes aur yr Aelwyd gyda
John Roberts yn warden a’r côr a’r cwmni
drama yn llewyrchus a dyma brif ganolfan
pobol ifanc y Dre ar nos Sadwrn. “Roedd
yn amser hapus, a chofiaf y dyddiau braf
pan âi Mr Pritchard Porth yr Aur a thua
dwsin ohonom ni’r plant yng nghwch
Dafydd Rabar drosodd i Aber Menai am y
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YR ANFARWOL
DREMPYN
JOHN PREIS

Mirain (Lois Pobol y Cwm) Delyth a Jonathan Nefydd
diwrnod a dod i’n nôl wedyn gyda’r nos.”
Priododd Delyth a Geraint Wyn Jones yng
Nghapel Engedi a chawsant eu brecwast
priodas yng Ngwesty’r Mona ym Mhorth yr
Aur, dau le byrlymus iawn yn Dre ers talwm
ac adeiladau sy’n chwith eu gweld erbyn
hyn. Ymgartrefodd ei rhieni yng Nghae
Mur am gyfnod cyn dychwelyd i’r Aelwyd.
Pobol y Cwm a Rygbi
Ar ôl colli ei gŵr, Geraint yn ddiweddar
bu’n ddiwyd yn gwireddu ei ddymuniad i
gyhoeddi 3 llyfr roedd o eisoes wedi eu
paratoi. Astudiaeth o waith Kate Roberts
gyhoeddwyd gan Wasg y Bwthyn yw 'Fel
Drôr i Fwrdd' a daw 'My Guinea Pig Died
with its Legs Crossed' a 'Canolfannau Iaith'

o’r wasg yn fuan. Roedd Delyth yn
adnabyddus yng Nghymru yn y 50au a’r
60au gan mai hi oedd yr wyneb i hybu
twristiaeth. Mae’r traddodiad yn parhau: ei
mab ydi Iwan Jones fu’n chwarae rygbi i
Lanelli a Chymru. Ymddangosodd ei
hwyresau ar y teledu - Esyllt mewn cyfresi
amrywiol a Mirain ydi “Lois” yn ‘Pobol y
Cwm’. Yn Rhiwlas mae ei mab Gareth yn
byw ac mae Cai ei fab yntau, sy’n brysur
gwneud enw iddo’i hun fel chwaraewr tenis,
yn aelod o Academi tenis yn Wrecsam ac yn
ymarfer yng Nghaernarfon. Tair oed ydi
Lois ac mae hi’n edrych ymlaen am wisgo’i
dillad Cymreig, fel y gwnaeth ei Nain, ar
Ddydd Gŵyl Ddewi.
Magi Wyn Roberts

Dyweddiad
Delyth a David
Pleser yw cyhoeddi dyweddiad Delyth,
merch Kevin ac Eryl, Awel Menai, Lôn
Ysgubor Wen, Caernarfon a David
Taylor,
mab
Peter
Taylor,
Northhampton, ac Anne Beattie,
Lowestoft. Llongyfarchiadau oddi wrth
y ddau deulu.

Straeon i’r papur

CWMNI’R FRÂN WEN YN CYFLWYNO:

Delyth yn Eisteddfod Caernarfon 1959

Prydferth Fach
Little Beauty

Yn cyffroi, herio ac ysbrydoli...
Exciting, challenging and inspiring...

Gyda Elen Gwynne a
Sioned Wyn

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

Annwyl Olygydd,
Mae’n fwriad gan Wasg Utgorn Cymru,
Canolfan Hanes Uwchgwyrfai, gyhoeddi
cyfrol am yr anfarwol drempyn John Preis.
Os oes gan ddarllenwyr Papur Dre unrhyw
straeon amdano, neu ddywediadau ganddo,
boed yn addas i’w cyhoeddi ai peidio, neu
luniau neu atgofion, waeth pa mor ddibwys
ydynt iddynt hwy, neu hyd yn oed
recordiadau, buasem yn dra diolchgar o’u
derbyn. Pwysleisiwn y caiff unrhyw luniau,
dogfennau neu recordiadau, eu dychwelyd
yn ddi-oed, wrth gwrs.
Yn gywir,
Marian Elias Roberts
Ysgrifennydd Canolfan Hanes Uwchgwyrai,
Clynnog Fawr, Caernarfon.
LL54 5BT (01286 660 853/655)
e-bost:
marian@uwchgwyrfai.com"marian@uwch
gwyrfai.com

Cynhyrchiad sy’n
dathlu grym adeiladol
cyfeillgarwch.... Mae Gor
arbennig wedi cael ei
ddysgu gan ei ofalwyr i
arwyddo i gael beth mae
eisiau mewn bywyd. On
ei ddymuniad yn fwy na
dim yn y byd yw cael
ffrind.
Swynol…heriol…
doniol…ond yn fwy
na dim…am stori
dda!

Perff
ffo
ormiadau C
19/02/11 Stiwdio Coleg Menai, Bangor (2.30 y.p.) (Perfformiad Saesneg)
£6 / £4 • Pontio: 01248 382141
ffo
ormiad Cymraeg)
24/02/11 Feed My Lambs, Caernarfon (2.30 y.p.) (Perff
£4 / £3 • Cwmni’r Frân Wen: 01248 715048
25/02/11 Neuadd Dwyfor, Pwllheli (2.30 y.p.) (Perfformiad Cymraeg)
£4 / £3 • Swyddfa Docynnau: 01758 704088
26/02/11 Canolfan Glasdir, Llanrwst (2.30 y.p.) (Perfformiad Cymraeg)
£4 / £3 • Cwmni’r Frân Wen: 01248 715048
05/03/11 Oriel Ynys Môn, Llangefni (2.30 y.p.) (Perfformiad Cymraeg)
£4 / £3 • Menter Iaith Môn: 01248 725700
Hoffai’r
H
offai’r Cwmni
Cwmni ddiolch
ddiolch i Anthony
Anthony Browne
Browne a Walker
Walker Books
Books am
am eu
eu cefnogaeth
cefnogaeth a chaniatâd
chaniatâd i’r
i’r addasiad
addasiad hwn.
hwn.
Hawlfraint
Hawlfraint © 2008
2008 Brun
Brun Limited
Limited Reproduction
Reproduction trwy
trwy ganiatad
ganiatad Walker
Walker Books
Books Ltd,
Ltd, Llundain,
Llundain, SE11
SE11 5HJ
5HJ

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

NODDI
PAPUR DRE
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
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CROESAIR

CLIWIAU HAWS
Ar draws
1. Dydd cynta’r flwyddyn. (5)
4. Gem werdd. (6)
9. Ysgogi, ysbrydoli. (7)
10. ----- Llwyd, AS Meirionnydd. (5)
11. Wedi troseddu. (4)
12. Llyn Llanwddyn. (7)
13. Dryll. (3)
14. Lobsgows,er enghraifft. (4)
16. Tref yng ngorllewin yr Alban. (4)
18. Dafad ifanc. (3)
20. Ddim yn glir (awyr). (7)
21. Mesur o dir, erw. (4)
24. Deryn -----, cyn chwaraewr Wrecsam a
rheolwr Caerfyrddin. (5)
25. Pôl i ddewis cynrychiolydd. (7)
26. Yr hyn a wna baneri. (6)
27. Mwynwr yn y pwll. (5)
I lawr
1. Adeilad caerog. (6)
2. Un dwl, lob. (5)
3. Angerdd. (4)
5. Lle ar y Fenai gyferbyn â’r Felinheli. (4-1-3)
6. Enw merch, neu gwmni bysus (o’i
Gymreigio!) (7)

7. Dylid cadw ci ar hwn. (6)
8. Mae’n codi i wyneb llefrith. (5)
13. Dydd cyntaf mis Mawrth. (4,4)
15. Drymiau mawr cerddorfa. (7)
17. Hen gymeriad o’r Dre a actiwyd gan
Richard Hughes. (1,2,3)
18. Afon sy’n rhedeg drwy Fethesda. (5)
19. Cynllwyniwr dichellgar, anffyddlon. (6)
22. Prifddinas yr Aifft. (5)
23. Gwag, ffug, cellweirus. (4)
CLIWIAU CRYPTIG
Ar draws
1. Mewn campfa heb fod yn ddistaw cewch
fodd i groesi terfyn (5)
4. Rhaglen a Glenda heb gael ei 50 (6)
9. Selyf yn cael yr ynysoedd hyn i’w gwladychu
(7)
10. Heb y Sbaeneg, mae r Tywysog yn y berth.
(1,4)
11.Merch benisel a diben meddwi (4)
12. Plant dy frawd rhywfodd yn debyg i’th
anian (3,1,3)
13. Mae dyn od yn cuddio yn y lle hwnnw (3)
14. Anifail yn cael hanner cymwynas ffôl(4)
16. ‘Ogla od ar ferch o Rwsia (4)
18. Elwyn bach yn cael un i lawr y llwybr (3)
20. Sefydliad addysgiadol yn cael y Ffrangeg
mewn salad (7)
21. Gall y gronyn lleiaf o domato fod yn ddiod
(4)
24.Ma’ Ann yn cael bwyd nefolaidd (5)
25. Dim ysgrifennydd Rol gwirion oedd yr un
clyfar (7)
26. Rhywsut mae’r Dodo na welir mwyach yn
ymochel tu mewn (1,3,2)
27. Gwrthryfelwr y Bere losgwyd gyntaf yn y
ffrwgwd (5)
I lawr
1. ‘Sgen ein cynrychiolydd blêr ddim i ddal
cwrw (6)
2. I ddechrau mae Edward Fon uwch sylw y
ffrwyth (5)
3. Diawl heb ddim un i sbwylio’r gerdd (4)

5. Rhyfeddol ydi pan nad yw gwlith y bore
wedi cychwyn na gorffen (8)
6. Mae’n hunllef pan fo pob gewyn o’n corff
isio bwyd (7)
7. Dafydd Iwan yn cychwyn yn yr Aman falu
arwydd (6)
8. Newidia os unig wyt heb un ffordd o fwyta
(5)
13. Adyn yn cael sylw ar gam ger arfordir Môn
(4,4)
15. Santa yn llyncu bod arallfydol sy’n troi’n
ddarlledwr (7)
17. Dwi ddim yn malio ffeuen fod o’n dechra
mynd ar dân (6)
18. Mae Ned yn ffwndro am chydig (5)
19. Chwilio mae y morlo yn ofer (6)
22. Mae Elizabeth ac Alwyn bach yn cael
dogfen swyddogol (5)
23. Gwelir mewn fflag o’r dwyrain yr hyn a
wneir wrth dorri ruban (4)
ATEBION CRYPTIG RHAGFYR
Ar draws 1. Nadolig. 5. Llawen. 8. Dynol. 9.
Arsylwi. 10. Penwaig Nefyn. 12. Amcanu. 14.
Twrnai. 17. Blwyddyn Newydd. 21. Dyn mawr.
22. Siarl. 23. Serog. 24. Samaria.
I lawr 1. Nodi. 2. Dinlle. 3. Lili wen. 4. Gwario.
5. Llusen. 6. Wil Ifan. 7. Neis-neis. 11.
Darbodus. 13. Crwynwr. 15. Wrecsam. 16.
Andros. 18. Ddraig. 19. Yn awr. 20. Elwa.
Enillydd: C. Williams, Cefn Gwyn, Bethel
ATEBION HAWS RHAGFYR
Ar Draws 1.Casglwr. 5. Gellyg. 8. Erbyn. 9.
Parasol. 10. Undeb y Glowyr. 12. Gwario. 14.
Bwyd da. 17. Sain cerdd a chân. 21. Afal coch.
22. Lowri. 23. Nylon. 24. Chwyrlio.
I Lawr 1. coed 2. Sobin. 3. Lon Ddewi. 4.
Rapwyr. 5. Gwrol. 6. Llosgwyd. 7. Galarnad.
11. Agos iawn. 13. Anifail. 15. Wy ar lwy. 16.
Crachach. 18. Cocyn. 19. Arwel. 20. Llifo.
Enillydd: Mr A. Evans, Gwynle, Ffordd
Bethel, Caernarfon.

Anfonwch eich atebion erbyn diwedd y mis at Trystan Iorwerth, Graigwen, Lon Ddewi, Caernarfon. LL55 1BH. Tocyn llyfr yn wobr i’r enillydd.
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• Mae dipyn rhatach i’w phrynu.
A’r anfanteision ?
• Nid yw’n cario lein drom yn dda iawn( sef
dros 15pwys).
• Mae’n beryg i chi gael twist yn y lein wrth
dynnu i mewn ac i’r pysgodyn redeg
allan.

Ond wedi dweud hyn mae'r mwyafrif o
bysgotwyr yn defnyddio’r fixed spool. Ond
ar y môr, mewn cwch, yn gogwyddo tua’r rîl
sy’n
rhedeg yn rhydd ar ei hechel
Multiplier gan fod y lein a ddefnyddir yn
20pwys a mwy.
Dyna’r dewis. Hwyl ar y bachu.
Glas y Dorlan

TIM PEL-RWYD YN 3YDD

Y mis hwn dyma geisio rhoi ychydig o
wybodaeth am y ddwy rîl sydd yn cael eu
defnyddio i bysgota gyda rils troelli.
I ddechrau, rîl sydd yn rhedeg yn rhydd ar
ei hechael, sef y multiplier. Gwneir y defnydd
helaethaf o’r math yma i bysgota môr, ond fe
welwch hi hefyd yn cael defnyddio i
bysgota eog.
Prif ragoriaeth rîl fel hyn ydy :
• Mae’n bosib defnyddio troellwr trwm i
fynd i lawr at yr eog.
• Gellir defnyddio lein neilon drymach efo
hi a rhoi braided line dros 15 pwys arni.
• Mae’n taflu’n bellach.
Ond mae hefyd anfanteision wrth ei
defnyddio:
• Rhaid defnyddio’r ddwy law gyda’r
enwair gan orfod newid llaw i dynnu’r
troellwr yn ei ôl. Y rheswm yw bod y rîl
yn gorfod bod ar ben yr enwair.
• Mae’n hawdd iawn cael nyth brân go
iawn gyda lein neilon.
• Mae’n anodd iawn i’w thaflu yn erbyn y
gwynt gan beidio â chael nyth brân go
iawn.
• Nid yw’n gallu taflu troellwr ysgafn ysgafnach na 5/8 oz.
Y Math arall o rîl yw'r fixed spool sef y rîl y
mae’r rhan fwyaf ohonom yn ei defnyddio.
I fod yn deg mae gan y ril yma hefyd ei
rhagoriaethau a’i hanfanteision.
Y
manteision i ddechrau :
• Mi fedrwch ddefnyddio lein ysgafnach o
lawer a defnyddio troellwyr llai ac
ysgafnach.
• Mae’n haws osgoi nyth brân wedi i chi ei
llwytho yn iawn.
• Mae’n bosib defnyddio genweiriau llai o
faint gydag un law ac nid oes angen newid
dwylo.

Daeth tim pel-rwyd dan 16 Ysgol Syr Hugh yn 3ydd yn Nhwrnament Gogledd Cymru’n
ddiweddar.

GENOD Y GOLFF
Cynhelir cystadleuaeth Y Cwpan Elusen
bob haf gyda'r rhoddion yn mynd at elusen
o ddewis Capten y Merched. (Enillydd y
gystadleuaeth gyda llaw oedd Liz Wood).
Eleni Sefydliad y Galon oedd dewis Llinos
Dinwiddy. A hithau ar fin cwbwlhau ei
blwyddyn lwyddianus fel Capten daeth
nifer dda o'r genod ynghyd ddechrau’r mis
gyfarfod â Mr Tudur Ellis, Llywydd
Cangen Arfon o Sefydliad y Galon pan
gyflwynwyd siec iddo am £101 gan Llinos.
Wrth ddiolch i bawb am y rhodd, soniodd
Mr Ellis am yr angen mawr am

wirfoddolwyr i helpu'r achos.
Symbylwyd ef i ddod â hyn i sylw wrth
ffendio'i hun ymhlith cymaint o ferched
iach a ffit yr olwg!

Llinos Dinwiddy a Tudur Ellis

GARDDWR YN DRE
Trwsio, twtio, chwynu a phlannu
Telerau rhesymol

Cysylltwch â

Gwyn Jones . 07881 757533
gwyn27@hotmail.com
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PWY YW STEVE SMITH?
Ym mis Tachwedd fe benodwyd Steve
Smith yn rheolwr ar glwb pêl-droed
Caernarfon. Ar y pryd yr oedd y Caneris
yn sownd ar waelod adran gyntaf
cynghrair y Welsh Alliance gyda dim ond
2 bwynt.
Ar ôl curo Llanfairpwll, naw gêm
gynghrair yn ddiweddarach, roedd
Caernarfon yn bumed gyda 22 o bwyntiau.
Ydy, mae record Steve Smith yn y Welsh
Alliance yn un ryfeddol: chwarae 9, ennill
7, 1 gêm gyfartal a cholli 1. Ond pwy ydy’r
rheolwr sydd wedi gweddnewid y tîm ar yr
Oval. Bu PAPUR DRE yn ei holi.
Enw: Steve Smith
Oed: 49, bydd yn 50 ym mis
Gorffennaf.
Llys enw: Seico – oherwydd ei
agwedd wyllt pan oedd yn ifanc.
Mae o wedi callio lot erbyn hyn
medda fo!
Arwydd zodiac: Llew
Yn wreiddiol o: Pwllheli
Rŵan yn byw yn: Tremadog
Ysgol: Pwllheli
Teulu: Priod efo Jackie a 4 o blant Nicola, Leo, Johan a Steven
Gwaith: Cyngor Gwynedd.
Gyrfa beldroed: Pwllheli,
Porthmadog; (ennill cynghrair
Gwynedd fel rheolwr ail dîm Port
ac felly ddyrchafiad i'r Welsh
Alliance), Penrhyndeudraeth.
Hoff dîm: (heblaw Caernarfon
wrth gwrs!): Lerpwl
Hoff chwaraewr presennol: Lionel
Messi
Hoff chwaraewr erioed: Zico

Hoff fand / grwp: Blondie / The
Clash / Sex Pistols
Hoff raglen deledu / ffilm: hoff o
raglenni dogfen a The Good, The
Bad and The Ugly
Hoff fwyd: lobscows
Cas fwyd: bwyd Indiaidd.
Cas beth arall: diffyg parch gan
chwaraewyr
Hobi: golff
Pa anifail sy’n ei ddisgrifio orau...?
Eliffant, ’dio byth yn anghofio!
Gwyliau eleni? Golffio yn Magaluf
Gwyliau gorau erioed? Magaluf
hefo'r teulu
Lle hoffai fynd ar ei wyliau? Brasil
Uchelgais tymor yma: aros i fyny
Uchelgais tymor nesa: curo'r
bencampwriaeth a dyrchafiad i'r
Cymru Alliance.

DILYW DYFFRYN CONWY
Does na ddim gwir yn y si fod clwb
rygbi Nant Conwy wedi buddsoddi
mewn jacwsi newydd!
Ond dyma oedd yr olygfa yn
Nyffryn Conwy ar ddiwedd y gêm
rhwng Nant a Chaernarfon. Roedd
cae y tîm cyntaf, lle chwaraewyd y
gêm, yn ynys a'r cefnogwyr a'r
chwaraewyr fel ei gilydd yn gorfod
ymlwybro drwy'r llifogydd i gyrraedd
y stafelloedd newid a'r maes parcio.
Dre enillodd gyda llaw o 14-13 gan
fynd drwodd i rownd nesaf
cystadleuaeth Plât Undeb Rygbi
Cymru. Taith i Rhisga yng Ngwent
sydd o'u blaenau rŵan.
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