
NAWDD O NODDFA

PAPUR DRE I BOBOL DRE

PAPUR DREPAPUR DRE
Rhifyn 87                                        EBRILL 2011 Pris 50c 

BE SY YN Y PAPUR?

Pam Gwyrdd?
(stori tudalen 4)

Pam piws?
(stori tudalen 10 ac 11)

Pam Pinc?
(stori tudalen 10 ac 11)

Mae pawb yn gwybod bod pobl dre'n hael ac yn y mis dwetha, mae 'na filoedd o bunnoedd wedi'u codi at achosion da yng
Nghaernarfon. Diwrnod piws dros epilepsi oedd hi yn Eglwys Noddfa'n ddiweddar ond mae 'na griwiau ac unigolion ym

mhob rhan o'r dre wedi bod yn cerdded, yn bownsio ac yn gwneud pob math o bethau i godi pres. 
Mwy o'r hanes ar dudalen 10 ac 11.
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Cadeirydd a Derbyn
Llythyrau
GLYN TOMOS
Garreg Lwyd, 7 Bryn Rhos
Rhosbodrual, LL55 2BT
(01286) 674980
tomos882@btinternet.com

BWRDD GOLYGYDDOL
ROBIN EVANS
(01286) 676963
RHIAN TOMOS
(01286) 674980
TRYSTAN A
CAROLYN IORWERTH
(01286) 676949
GERAINT LØVGREEN
(01286) 674314 
R. ELWYN GRIFFITHS
(01286) 674731 
JANET ROBERTS
(01286) 669066

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

Hysbysebion 
ELERI LØVGREEN
Y Clogwyn, LL55 1HY
Ffôn: 07900061784
Ffacs: (01286) 677599
eleri.lovgreen@btinternet.com

Clwb 100
CEREN WILLIAMS
13 Lôn Oleuwen, LL55 2UP
(01286) 676073

Tanysgrifio/Trefnydd
Dosbarthu
ALUN ROBERTS
Melangell, Lôn Sgubor Wen
LL55 1HS
(01286) 677208 

PWY ‘DI
PWY...

Stiwdio Gwallt
a Harddwch

46 Stryd Llyn, Caernarfon

Rhif Ffôn: 672999
Perchnogion: G Geal a G Evans

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

Ellis Davies a’i Gwmni
CYFREITHWYR

Yn gwasanaethu
pobl Caernarfon ers

1898

27 Stryd Bangor,
Caernarfon LL55 1AT

Ffôn:
(01286) 672437

ellisdavies@btconnect.com

www.bwrdd-yr-iaith.org

Cydnabyddir cefnogaeth DEWCH ATOM I BLYGU
PAPUR DRE
Rhifyn: MAI         

Noson Plygu: NOS LUN, MAI 9       

Yn lle: YSGOL MAESINCLA 

Faint o’r gloch: o 5.00 ymlaen 

Deunydd i law’r golygyddion perthnasol 
NOS LUN – EBRILL 26          
Os gwelwch yn dda

Daw’r rhifyn nesaf o’r wasg 
NOS LUN – MAI 9  

Y RHIFYN NESAF

Stivell yn dod i'r dre
GWYL DELYNAU CAERNARFON

Telynor enwog o Lydaw,
fu'n gyfrifol am greu
diddordeb rhyngwladol yn
sŵn y delyn Geltaidd yn
ystod y saithdegau, fydd yn
cloi'r Wyl Delynau gaiff ei
chynnal yng Nghaernarfon
eleni ar 18 - 19 o Ebrill.
Mae'n 40 mlynedd ers i
Alan Stivell ryddhau ei
albwm 'Renaissance of the

Celtic Harp' gan ddenu sylw anferthol i draddodiad
cerddorol gwerinol Llydaw ac mae Elinor Bennett,
Cyfarwyddwr Artistig yr Wyl, yn tu hwnt o falch ei bod
wedi llwyddo i'w ddenu i ddod i berfformio i Galeri.
" Mae hyn yn bluen go iawn yn het yr Wyl," meddai. "Fe
dorrodd Alan Stivell gwys newydd yn hanes y delyn efo'i
albwm ac fe fydd yn anrhydedd i'r telynorion fydd yn yr
Wyl gael y cyfle i'w glywed yn perfformio ac yn sgwrsio.
Mae yna gryn ddiddordeb yn ei gyngerdd ac mae'r
tocynnau eisoes ar werth. Rydw i'n fwy balch fyth bod
Stivell yng Nghymru pan ydym yn dathlu tri chan
mlwyddiant geni un o arwyr gwerin Cymru sef y telynor
Dafydd Owen, neu Dafydd y Garreg Wen.
Bydd blas y saithdegau ar naws y cyngerdd drwyddi
draw wrth i gwmni Alzeim o Aberhonddu noddi'r
digwyddiad trwy anfon llwyth o gennin pedr i addurno'r
llwyfan ac i'w gwerthu ar ddiwedd y noson. Mae Alzeim
yn defnyddio'r blodau i gynhyrchu cyffur newydd i drin
y clefyd Alzheimer a bydd yr elw o werthu'r blodau yn
cael ei rannu rhwng Cyfeillion Canolfan Gerdd William
Mathias ac elusen Alzheimer yn lleol. 
Bydd telynorion o bob gallu ac oed yn cymryd rhan yn y
gweithgareddau ac yn manteisio ar brofiad tiwtoriaid fel
Eira Lyn Jones, Gillian Green, Gwenan Gibbard ac wrth
gwrs Elinor Bennett ei hun. Bydd y myfyrwyr i gyd yn
cael cyfle i berfformio naill ai ar y nos Lun neu cyn
cyngerdd Stivell ar y nos Fawrth. Cewch ragor o
wybodaeth trwy gysylltu efo Canolfan Gerdd Williams
Mathias ar:- Ffôn: 01286 685230. Ebost: post@cgwm.net

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

Dysgu am y Cynulliad
Fe gafwyd ymwelydd arbennig iawn yn
Ysgol Syr Hugh Owen yn ddiweddar. Daeth
Alun Ffred Jones Aelod Cynulliad Arfon a'r
Gweinidog Treftadaeth i'r ysgol i siarad hefo
disgyblion blwyddyn 7 am ei waith. Roedd y
digwyddiad wedi'i drefnu gan Mrs Rhian
Tomos fel rhan o wersi Dinasyddiaeth y
disgyblion ac roedd yna gryn holi ar y gŵr
gwadd. Cafwyd ambell i gwestiwn am C'mon
Midffîld hefyd wrth gwrs!

Alun Ffred Jones AC, Rhian Tomos a rhai o
ddisgyblion blwyddyn 7

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ
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Mae band y Saethau sy'n
ddisgyblion yn Syr Hugh
wedi cyrraedd rownd derfynol
Brwydr y Bandiau ar C2.
Maen nhw'n apelio ar
ddarllenwyr Papur Dre i
bleidleisio drostyn nhw dros
y ffôn ar y 4ydd o Fai. Ac os
dach chi isio'u clywed nhw'n
fyw, ewch i Glwb Rygbi'r dre
ar 21 Ebrill!

Y SAETHAU o'r chwith:
Shaun Oliver (gitâr), Sam Jones
(bas), Lloyd Steele (gitâr/llais) a
Siôn Williams (drymiau).

CAFFI
BWYTY

BAR
Y Maes, Caernarfon, LL55 2YD

(01286) 673100

Siambrau Banc Lloyds
Caernarfon

Swyddfeydd ym Mangor,
Porthaethwy a Chaergybi

Tudur Owen
Roberts, Glynne & Co.

Ffôn: (01286) 672207

Cyfreithwyr

3

Y Pantri Cymraeg
DELICATESSEN

CYNNYRCh O GYMRu
Cawsiau, Gwinoedd, Cwrw, Siocled,

Melysion, Rhoddion a hamperi.
Dewis anhygoel o salad a

brechdanau. Arlwyir ar gyfer
ciniawau busnes ac achlysuron

arbennig.

6 Y Maes / Castle Square CAERNARFON

01286 673884
www.ypantricymraeg.co.uk

Y SAETHAU'N SAETHU I'R BRIGY Maer a’r Barwn

Cafodd Maer a’r Maeres Y Cynghorydd Huw
Edwards a Mrs Tegwedd Edwards
wahoddiad gan y Barwn  Wigley (Dafydd i
ddarllenwyr Papur Dre)  i ymweld â Thŷ'r
Arglwyddi. Y nhw oedd y Maer a’r Faeres
cyntaf i gael gwahoddiad ganddo. Dyma
nhw'n dangos trefn Tŷ’r Arglwyddi  ar gyfer
dydd Llun Mawrth 28.

BWYD IACH I BAWB O BOBOL Y FRO!
Mae Kenny Khan a chriw o bobol ifanc o stad Ysgubor Goch wedi sefydlu cegin gymunedol,
a fydd yn darparu bwyd rhad, fforddiadwy i bobol yr ardal. Mae’r hwyl a’r helynt i gyd i’w
weld mewn cyfres ddogfen ar S4C, o’r enw Cegin Cofi. Mae’r rhaglenni i’w gweld ar Ebrill y
6ed, y 13eg a’r 20fed – ar S4C am 9pm (gyda rhybudd am iaith gref!)
Mae Kenny a’r hogia wedi bod yn gweithio tuag at y Diwrnod Blasu, a gynhaliwyd yn
ddiweddar ar y stad, a chewch flas ar helyntion y paratoadau yn y dair rhaglen. Bydd rhaid
gwylio’r rhaglen olaf i weld sut aeth y diwrnod mawr, ond mae datblygiadau cyffrous wedi
bod ers gorffen ffilmio, gan bod Cegin Peblig – sef yr enw ar y fan fwyd – wedi cael
gwahoddiad gan Travis Perkins, Caernarfon, i werthu bwyd i’w cwsmeriaid yn y boreau. 
Dyma’r cam cyntaf ar y daith i gael Cegin Peblig ar y lôn, yn cynnig bwyd iach a chyfleoedd
hyfforddi i bawb sydd yn dymuno hynny....
‘Cegin Cofi’, Ebrill 6ed, 13eg, 20fed, S4C, 9pm.

..ond maen nhw angen eich pleidlais chi!

ENILLWYR CLWB CANT
Mawrth 2011
1af     R G Williams       68
2il      Ann Japheth         42
3ydd  Menna Parry         77

Kenny Khan
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CYFREITHWYR
•

O. Gerallt Jones LL.B (HONS)
•

Gail Jones LL.B (HONS)
Cyfreithwraig Gynorthwyol

•

Gwasanaeth Personol ac Agos Atoch
•

4 Stryd y Castell
Caernarfon LL55 1SE

Ffôn: 672307 • Ffacs: 678244
Ebost: office@emyrthomas.fsnet.co.uk

Emyr Thomas a’i Fab

Ffôn: 01286 677771

7 Stryd y Plas,
Caernarfon

Gwynedd LL55 1RH

Croeso cynnes bob dydd
gan

31 Stryd y Bont
Caernarfon

Ffôn: (01286) 672427

Caffi Cei

Hywel
Williams
Aelod Seneddol

Etholaeth 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

YSGOL SANTES HELEN YSGOL SYR HUGH

Cafodd rhai o hogia Santes Helen gyfle i
ddysgu dawns fel rhan o sioe Spin yn y
Galeri efo rhai o hogia Syr Hugh. 
Yn yr Eisteddfod Sir ym Mangor, cafodd
plant Santes Helen ail yn y gystadleuaeth
cerddoriaeth greadigol a'r ensemble lleisiol. 
A chafwyd tipyn o hwyl yn yr ysgol yn
dathlu Dydd San Padrig (llun ar y dudalen
flaen)

HANES CODI PRES YN YSGOL YR
HENDRE (tud 10 ac 11) ac ATHLETWYR
YSGOL MAESINCLA (tud 19 ac 20)

Darlith gan un o brif ymgynghorwyr
Blair
Cafodd myfyrwyr yr adran Wleidyddiaeth
gyfle i glywed darlith gyhoeddus yn y
brifysgol gan yr Arglwydd Carlile, QC am
Hawliau Dynol a Therfysgaeth.

Iwan Lovell a Rhys Fletcher

Cyflwyno Llyfr
Cyflwynwyd copi o'r llyfr The Oxford
Handbook on the United Nations i Mr Gareth
Cowell, Pennaeth y Chweched sy'n dysgu
Gwleidyddiaeth. Yr Athro Gareth Roberts,
Cadeirydd Cangen Menai o Gymdeithas y
Cenhedloedd Unedig yng Nghymru a'i
cyflwynodd iddo. Yn ôl Mr Cowell: "Mae'r
llyfr yn gyfeirlyfr gwerthfawr ar gyfer nifer o
bynciau y bydd myfyrwyr yn eu trafod wrth
astudio i'w TGAU, lefel A a'r Fagloriaeth".

Defnyddwyr Ifanc Cymru
Llongyfarchiadau i ddisgyblion Blwyddyn
12, Gwenan Duffy, Miriam Jones, Sara J
Jones a Sara P Jones ar eu llwyddiant yng
Nghwis Defnyddwyr Ifanc Cymru.  Cawsant

y fraint o gynrychioli Gwynedd yn
Llandrindod mewn cystadleuaeth frwd iawn
rhwng siroedd Cymru.  Yn anffodus, fe’u
trechwyd o 1 pwynt rhag mynd i’r rownd
gyn-derfynol. Diolch yn fawr iawn i Mrs
Gwenda Davies am fynd â’r criw  i
Landrindod.

Bwrlwm Berlin
Bob dwy flynedd bellach mae’r adran
Hanes yn trefnu taith addysgol i Berlin fel
rhan o’u cwrs Lefel A.  Cafwyd taith
ddiddorol o amgylch y ddinas ar fws ar y
bore cynta gan  ymweld â Stadiwm
Olympaidd Berlin, lleoliad rownd derfynol
Cwpan y Byd 2006 a’r Gemau Olympaidd
ym 1936 - yna i amgueddfa’r Topography of
Terror ar safle pencadlys y Gestapo yn ystod
yr Ail Ryfel Byd. Yno, roedden nhw’n cyfleu
erchyllterau dulliau treisgar yr heddlu cudd
Natsïaidd. Ddiwedd y prynhawn, cawsom
ein tywys i’r Amgueddfa Iddewig ym Merlin,
adeilad Daniel Libeskind sydd yn cyfuno
pensaernïaeth yr adeilad â hanes yr Iddewon
yn yr Almaen. Uchafbwynt y profiad hwnnw
oedd ymweld â Thŵr Holocost oedd yn
cyfleu’r unigrwydd a’r duwch a deimlai’r
Iddewon yn ystod y cyfnod erchyll hwnnw
yn eu hanes. Wedi diwrnod hir a trwm,
roedden ni i gyd yn barod i fynd i’n gwlâu yn
gynnar! 
Fore trannoeth, roedd rhaid codi’n gynnar i
ymweld â Phalas Wannsee sydd oddeutu awr
o ganol Berlin. Yma y cynhaliwyd y
gynhadledd i drefnu’r datrysiad olaf ar
broblem Iddewig y Natsïaid - cam a
arweiniodd at Auschwitz a gwersylloedd
crynhoi tebyg. 

Y tîm llwyddiannus efo Mr John Eden Jones, swyddog Safonau Masnach Gwynedd 
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Siop Iwan
Papurau Newydd • Da-da, Cardiau,

Nwyddau Ffansi
Presantau

43 Stryd y Bont Bridd, Caernarfon 

(01286) 673300

JUST NATURAL

Bwydydd Iach a deunydd Bragu
4 Penllyn, Caernarfon

01286 674748
Dewis helaeth o fwydydd iach, bwydydd cyflawn, 

fitaminau ac ychwanegion.
Barod bob amser i archebu nwyddau

sydd ddim yn y siop.
Stoc mwyaf gogledd Cymru o Berlysiau a sbeisiau. 

Problem
Compiwtar?
Angen cymorth?
Eisiau meddalwedd

am ddim?

Ffoniwch 
John Fraser

01286
676645

Er mwyn ymlacio gyda’r nos, mi aethon ni
draw i Ganolfan Sony yn Potsdamer Platz,
sef un o ganolfannau adloniant mwyaf y
ddinas i wylio ffilm. ’Roedd Mr Cowell a
Mr Jones wedi mwynhau True Grit yn
arbennig! A dydd Sadwrn, cawson ni gyfle
i ni siopa fymryn yng ngwres yr haul cyn
mynd i weld Cymru’n anffodus yn colli i
Ffrainc gyda’r nos. 
Cawsom ddiwedd heddychlon i'n taith o
flaen Giât Brandenberg – miloedd o bobl
yn mwynhau ymladd gyda chlustogau!
Roedd pawb wedi’u gorchuddio â plu ar yr
awyren adref! 
Ar ran y disgyblion i gyd hoffem ddiolch
i’r athrawon i gyd am eu gwaith
Sara Pennant ac Owain Gruffudd 
Yn fyw ac yn iach
Eleni, mae'r ysgol yn gweithio tuag at Gam

4 y Cynllun Ysgol Iach.  Fel rhan o'r
ymgyrch, bu disgyblion Blwyddyn 12 sy'n
dilyn y cwrs Iechyd a Gofal yn brysur iawn
yn trefnu Ffair Iechyd.   Cafodd disgyblion
blwyddyn 7 ac 8 gyfle i fynd o amgylch pob
math o wahanol stondinau a oedd yn
cynnig cyngor am faterion pwysig megis
bwyta'n iach, cadw'n heini, alcohol,
cyffuriau ac ysmygu.  Daeth y Nyrs Ysgol,
Cadi Fôn, Swyddog 5x60, a'r Heddlu i
gynorthwyo gyda'r ffair.

Pencampwyr Gwynedd!
Tîm pêl-droed Blwyddyn 7 ydy
pencampwyr Gwynedd ar ôl curo Ysgol y
Berwyn, y Bala 9-0 yn y rownd derfynol.
Yn y rowndiau blaenorol ddaru nhw guro
Dyffryn Nantlle, Brynrefail a Tryfan.

Darllenwch Papur Dre a gwyliwch
PORTHPENWAIG

Cyfres ddrama newydd o Ben Ll�n
(yn cychwyn ar S4C nos Sul 17

Ebrill)
DDOE AM DDEG

Awr o adloniant hwyrol i’r ifanc!
ROWND A ROWND

Hanner awr o ddrama i’r teulu
SGORIO

Gemau a gôls

Dysgu am hanes cythryblus Berlin
Genod iach.

Tîm Blwyddyn 7 Ysgol Syr Hugh yn dathlu buddugoliaeth arall!

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 676946n
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Pob Dim i Ddodrefnu’r T ŷ
Canol y Dref, Caernarfon LL55 1NN

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

DODREFN
A LLORIAU

CARPEDI

John Williams
Yn ôl at eich gwasanaeth! 
Ffôn: (01286) 674432
Symudol: 07721 750958

Sefydlwyd 1972

Cyflenwi a Gosod Carpedi
TEILS CARPED, FEINYL, MATIAU

LLORIAU PREN

GO-AHEAD
TACSI

07760 288009
01286 674400

• CLUDIANT I
FAES AWYR

• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON

A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

TEITHIWCH MEWN STEIL

Ty Siocledˆ
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

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

Blodyn Tatws
19 Stryd y Plas, Caernarfon

01286 673002

GWYNDAF WILLIAMS A’I FAB
• Trwsio Esgidiau • Copïo Goriadau • Gosod Strapiau a Batri

Oriawr •  Engrafiadau a lysau • Anrhegion i’w engrafu
• Ciosg Lluniau Kodak

27 Stryd Llyn Caernarfon, LL55 2AD. 01286 675433

DROS Y COWNTER  
Beth ydi hanes Siop y Plas?Ar ôl
ymddeol yn gynnar (neu weld y
goleuni!) o ddysgu Saesneg yn Glan
y Môr Pwllheli, roedd gennyf
awydd arallgyfeirio. Fy menter
gyntaf oedd agor bwyty M&Ms ac er
bod hyn yn llawer o hwyl, doeddwn
i ddim yn mwynhau’r oriau
anghymdeithasol. Yna dyma
benderfynu cael siop, a chan fy mod
yn hoff o emwaith, beth well?
Ailenwyd Palace Gift Shop yn Siop
y Plas, a’i hagor i werthu anrhegion
a gemwaith. Bum ar gyrsiau trin
arian a gemoleg, gan ei bod hi'n
bwysig cael gwybodaeth i allu trin a
thrafod anghenion eich cwsmeriaid.

Pryd wnaeth Gemwaith agor, a pham?
Rhyw ddeng mlynedd yn ôl, daeth siop arall yn wag – The Jewellery Shop – a dyma
benderfynu ar enw ‘gwreiddiol’ arall, sef Gemwaith. Rwyf yn credu y dylai pob siop
gael enw Cymraeg – mae ymwelwyr wrth eu bodd yn tynnu llun ‘Siop y Plas’ – pam
cyfieithu? Mae’r ffenestr yn dangos beth sydd ar werth.
Ydi hi’n anodd rhedeg siop ar ddau safle?
Ar y pryd, roedd Iona, ffrind ysgol fy merch, yn chwilio am waith ac mae wedi profi
ei bod werth ei phwysau mewn aur, fel y mae llwyddiant Gemwaith yn profi. Dydi
rhedeg dwy siop ddim yn broblem gan mai Iona sy’n gyfrifol am un, a finnau’r llall –
dim ond y cyfrifon fydda i yn neud a mae “gneud syms” yn bleser imi ers dyddiau
ysgol Llangybi.
Pryd ydi’r adeg brysuraf o’r flwyddyn?
Dolig – ond mae ganddon ni gwsmeriaid ffyddlon ar hyd y flwyddyn.
Beth sydd wedi newid fwyaf ers i chi ddechrau cadw siop?
Hwyrach bod mwy o emwaith arian yn cael ei brynu gan fod aur wedi mynd yn
erchyll o ddrud.
Beth yw eich gobeithion ar gyfer y dyfodol?
Mae fy ngobeithion ar gyfer y dyfodol yn ddibynnol ar iechyd wrth gwrs, ond nid wyf
yn rhagweld ymddeol yn gyfan gwbl gan fy mod yn mwynhau cyn gymaint!

SESIWN BLASU’R
CLYBIAU GWAWR 
Nos Fercher, 13 Ebrill bydd noson arbennig
yn cael ei chynnal ym Mhlas Menai i roi
gwybod i aelodau am waith mudiad
Merched y Wawr, denu aelodau newydd ac o
bosib i sefydlu clybiau newydd yn y
Gogledd. Dywedodd Nia Llywelyn,
Swyddog Hyrwyddo Clybiau Gwawr y
Gogledd ‘Mae croeso i bawb ddod i’r noson,
mi fydd yn gyfle i ferched ddod  i wybod
mwy am y mudiad cenedlaethol maen nhw’n
perthyn iddo ac yn gyfle gwych i bawb rannu
syniadau  am weithgareddau sydd wedi bod
at ddant ein haelodau. Bydd cyfle i brofi
ychydig o gynnyrch lleol ar y noson ac mae’n
gyfle i groesawu merched sydd eisiau
gwybod mwy am Glybiau Gwawr. Bydd y
cyfan yn rhad ac am ddim’. 
Mae’r noson yn cychwyn am 7:30 yh. 
Am fwy o wybodaeth cysylltwch  â Nia
Llywelyn: 01650511865  neu
nia.llywelyn@googlemail.com neu ewch ar
y wefan: www.clybiaugwawr.com. 
Dewch draw am banad a sgwrs anffurfiol!
Cyswllt / Contact : Bethan Glyn: 01248
382128, ebost: emse02@bangor.ac.uk

Ffyrdd i edrych a theimlo’n wych (gair o
gyngor gan Tim Anderson, Just Natural)
Taclo poen – All neb edrych yn dda os yw’n dioddef straen poen.
Poen mewn cymalau sy’n dod â’r rhan fwyaf o bobl i mewn i’r siop.
Ar ôl holi eich meddyg ynglŷn ag union achos unrhyw boen, mae’n
werth ystyried moddion naturiol. Mae EFAs (asidau brasterog
hanfodol) yn gallu lleihau chwyddau a lliniaru poen.  Parchu eich
Perfedd – Os nad ydy’ch system dreulio’n gweithio’n iawn, fyddwch
chi ddim yn gallu amsugno’r maetholion y mae eich corff eu hangen
i weithio fel wats. Rhaid cynnal cydbwysedd o facteria iach yn y

perfedd er mwyn atal llu o broblemau treulio. Fy hoff foddion
perfedd i ydi Tri-Blend Acidophilus Complex o Viridian.
Dadwenwyno a Rhoi Egni i’ch Corff – Ella bod addunedau da mis
Ionawr yn dechrau pylu erbyn hyn. Dwi fy hun yn dechrau gweld
canlyniadau gwych ‘super foods’  fel heiddwellt (barley grass),
Spirulina a bwydydd gwyrdd eraill. Mae powdwr heiddwellt yn un
o elfennau mwyaf maethlon y blaned, ac mae pobl yn ei gymysgu efo
sudd afal, ei daenu dros eu bwyd brecwast neu mewn smoothies.
Dowch draw i’r siop am sgwrs er mwyn i ni eich helpu i
gyflawni’r camau uchod.

DACH CHI'N DYSGU
CYMRAEG? 

(neu'n nabod rhywun sy'n dysgu?)
Croeso i siop Palas Print, Caernarfon

am banad a sgwrs. 
Bore Gwener, 13 Mai

Cysylltwch â Bethan Glyn
01248 382128, emse02@bangor.ac.uk
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Am gymorth:
i gychwyn prosiect
i gael hyfforddiant
i geisio am grant
i redeg mudiad
i wirfoddoli

cysylltwch â Mantell Gwynedd
– yn cefnogi grwpiau

gwirfoddol a chymunedol

ymholiadau@mantellgwynedd.com
www.mantellgwynedd.com
01286 672626 neu
01341 422575

Elusen Gofrestredig 1068851
Cofrestrwyd yng Nghymru

Cwmni Cyfynedig drwy Warant 3420271

PETER HARROP
B.Sc. (Anrh) MCOptom

OPTOMETRYDD
OPTEGYDD

43, Stryd Llyn, Caernarfon

(01286) 673631

GO-AHEAD
TACSI

07760 288009
01286 674400

• CLUDIANT I
FAES AWYR

• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON

A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

TEITHIWCH MEWN STEIL

Ty Siocledˆ
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

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

Blodyn Tatws
19 Stryd y Plas, Caernarfon

01286 673002

GWYNDAF WILLIAMS A’I FAB
• Trwsio Esgidiau • Copïo Goriadau • Gosod Strapiau a Batri

Oriawr •  Engrafiadau a lysau • Anrhegion i’w engrafu
• Ciosg Lluniau Kodak

27 Stryd Llyn Caernarfon, LL55 2AD. 01286 675433

Modurdy
B & K Williams

Lôn Parc/ South Road, Caernarfon
Gwynedd LL55 2HP

Ffôn: 01286 675557
Ffôn symudol:07768900447

Gwasanaeth Cyfeillgar
o’r Safon Orau Bob Amser

Yng nghystadleuaeth Gŵyl Gelf
Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Gwynedd
Caernarfon, cafodd y criw iau  lwyddiant

yn gwneud ac yn addurno bisgedi, yn
gwneud anifail papier maché...

..ac yn gwneud llyfr sgrap yn sôn am
weithgareddau'r clwb.

Bu'r criw hŷn yn llwyddiannus hefyd -
dyma'u wal graffiti yn sôn am ddiogelwch
ar y ffyrdd.

Celf efo pasta, blodau papur mewn potyn
papier maché a chardiau 'dolig oedd rhai o
greadigaethau'r criw yma.

Trip Te Bach Eglwys Noddfa
Cafodd Eglwys Noddfa grant fechan yn
ddiweddar gan Gronfa Strategaeth Pobl
Hŷn Gwynedd i helpu gyda chynnal y te
bach bob mis ac i drefnu trip neu ddau  i
ni gael mwynhau te bach yn rhywle ar
wahan i Ganolfan Noddfa. Ddiwedd Mis
Mawrth aethom yn griw hapus ar fws i
Bortmeirion. Yn anffodus, doedd y
tywydd ddim mor braf ag y bu ac oedd, mi
roedd rhai ohonon ni’n ‘cwyno’ am y glaw
a’r oerni a’r niwl oedd yn amharu ar yr
olygfa!! Ond unwaith y cawsom eistedd
yn y gwesty a gweld y tebotiau a’r potiau
coffi ‘arian’ a’r stand cacennau dan ei sang
o sgons, cacenau siocled, bara brith a
bisgedi, peidiodd y cwyno a dechreuodd y
bwyta! Ac erbyn hynny cododd y niwl a
chawsom fwynhau’r olygfa a’r siwrna adra.
Da ni’n edrych ymlaen rŵan am y trip
nesaf. Cofiwch felly i gadw golwg am
ddyddiadau te bach Eglwys Noddfa er
mwyn i chi gael ymuno â ni tro nesaf.

Carys Angel , Nellie Owen a Nancy Taylor

Megan, Bethan, Anwen, Amy ac Ann

BLWYDDYN LWYDDIANNUS ARALL I'R CLWB IEUENCTID
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Rhif Cofrestredig Elusennol: 1084271

Cynigir hyfforddiant cerddorol
o safon uchel ar amrywiaeth o 
offerynnau a llais. Pob lefel.
Croeso cynnes i bob oed
Grwpiau cerdd i blant

18mis i 3oed yn ystod y dydd

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

TOWN CABS
Perchennog:

Brian O’Shaughnessy

TACSI   
TACSI
TACSI

01286 676091
07831 268995

Siwrneiau Lleol

Meysydd Awyr

Dydd a Nos

Car 8 person

Un o’r pethau a dynnodd fy sylw i yn
ddiweddar oedd dod ar draws llyfryn bach 4
modfedd o hyd, 2¾ modfedd o led gyda
thudalennau gydag ymylon aur iddynt tua ½
modfedd o drwch. Roedd ymysg hen bethau
a gadwyd gan y teulu mewn cist ac, o edrych
yn fwy manwl ar y llyfryn, gwelais mai
Testament Newydd ydoedd ac wedi ei bastio
oddi mewn i’r clawr roedd y geiriau hyn:
“Cyflwynwyd y Testament hwn gan Eglwys
y Graig, Bangor i Mr. Morris Williams pan
yn gwasanaethu ei Wlad fel Milwr, gyda
dymuniad da am ei lwyddiant ac i hwn fod
yn gyfrwng bendith iddo am ei oes.  Mehefin
1917.”

Testament yn achub bywyd?
Ni allaf wneud cysylltiad ag enw Morris
Williams gydag unrhyw un o aelodau’r
teulu, ond diau y bod un. Ni wn ychwaith a
fu y gŵr hwn farw yn ystod y Gyflafan Fawr
ac i’r testament gael ei ddychwelyd i’w deulu
yn ôl yr arferiad bryd hynny. Dyna
ddirgelwch y sefyllfa. Ond fe wn hyn, sef ei
bod yn arferiad yn ystod y Rhyfel Mawr,

1914 – 1918 i addoldai gyflwyno testamentau
cyffelyb i’w haelodau a wasanaethodd yn y
lluoedd arfog. Clywais hefyd bod y
llyfrynnau bychain hyn wedi bod yn
gyfrwng i achub bywyd sawl milwr yn ystod
y brwydro. Yn ôl y sôn byddid bob amser yn
cario’r testament ym mhoced chwith y
tiwnic, gyferbyn â’r galon a bod amryw wedi
cael eu saethu a’r fwled wedi cael ei hatal gan
y testament rhag niweidio’r unigolyn.

Tri chynnig yn anlwcus
Beth bynnag yw ein barn ni am yr hanes
heddiw roedd llawer yn tystio bod hyn wedi
digwydd yn rheolaidd. Stori arall a
adroddwyd gan gyn filwyr yn fynych oedd y
goel ei bod yn anlwcus i drydydd person
danio ei sigarét gyda’r un fatsen â dau
gymydog iddo. Y gred oedd bod milwyr y
gelyn (snipers) yn eu gwylio gydol yr amser
ac yn disgwyl cyfle i danio ergyd farwol.
Roedd gweld fflach goleuo’r fatsen yn
gwneud iddynt fod yn ymwybodol o’r
cyfeiriad a phan roed tân ar sigarét yr ail
filwr, byddai’r gelyn yn cael cyfle i anelu ei
wn ac yn  tanio gyda bod y trydydd yn
derbyn y golau.

Croes arian
Yr ail eitem o ddiddordeb a ddarganfûm yn
y gist oedd medal o liw arian ar siâp croes a’r
geiriau hyn ar y pedair rhan o’r groes:
British & / Foreign / Sailors / Society ac
angor bychan. Oddi mewn i gaead y cas
hefyd, ac wedi ei stampio mewn piws oedd yr
un geiriau mewn cylch allanol ac mewn
cylch mewnol y geiriau  Sailors Institute,
London E. SHADWELL.
Yr unig longwr yn y teulu, hyd y gwyddom,
oedd fy nhaid a bu ef farw o’r clefyd Yellow
Fever  yn Rio de Janeiro ar Chwefror 9. 1894.
Cogydd ydoedd ar y llong Moel Tryvan a bu
farw 5 mis cyn geni fy mam ar Orffennaf 12.
1894. Gwelir oddi wrth y Crew List i’r
fordaith gychwyn o'r Barri, De Cymru, yn
Hydref 1893 a’i fod yn frodor o Gaernarfon,
(Ganed a maged ef yn Stryd Twll yn y Wal)
ac roedd yn aelod o’r gangen leol o’r Royal
Naval Volunteer Reserve a arferai gyfarfod,
bryd hynny, yn lle mae’r Clwb Hwylio, Doc
Fictoria heddiw.

Yr unig forwr yn y teulu
Nid  wyf yn sicr mai ei fedal ef ydoedd, ond
ar yr un pryd, ni ellir anwybyddu’r ffaith mai
ef oedd yr unig forwr yn y teulu. Boed hynny
fel y bo, ond bydd llawer yn awyddus i

wybod mwy am y gymdeithas hon. Mae ei
hanes yn deillio’n ôl i’r flwyddyn 1814, gyda
phregethwr o’r enw George Charles Smith
yn pregethu’n rheolaidd i forwyr o bob
gwlad ar lannau Afon Tafwys yn Llundain ac
yn hybu gwaith Cristnogol a chymdeithasol
yno. Yn y flwyddyn 1833, sefydlwyd y
Gymdeithas ac yn 1901 cychwynnwyd ar
gynllun gan John Passmore Edwards i godi
adeilad pwrpasol yn arbennig ar gyfer
morwyr.
Yn Shadwell yn Nwyrain Llundain y’i
codwyd a gosodwyd y garreg sylfaen gan
Ddug Fyfe, Is Noddwr y  Gymdeithas ac
Arglwydd Raglaw Llundain. Adeilad o frics
ydyw gydag addurniadau mewn cylchoedd o
gerrig Portland a ffenestri ar siâp bwa ar y
llawr isaf. Disgrifir y brif fynedfa fel
“turreted gatehouse of very free Tudor
adapture” a chyda cherflun, eto mewn cerrig
Portland o Britannia yn dal llong, un ym
mhob llaw. O gwmpas y ddôr ac o dan y
cerflun rhoed enwau’r cyfandiroedd:
America; Affrica; Oceania; Awstralia; Asia
ac Ewrop. Hefyd y pedwar gwynt: Eurus;
Notus; Boreas a Zephyrus. Yna uwchben
Britannia, mae plac gyda’r geiriau hyn:
Passmore Edwards, Sailors Palace, British
and Foreign Sailors Association.
Yn y flwyddyn 1925 gwnaed i ffwrdd â’r
cyfeiriad yn yr enw at wledydd eraill y byd a
newidiwyd enw’r gymdeithas i British
Sailors Society, ond cyn hynny, dangosodd y
werin werthfawrogiad o’r adeilad yn
Shadwell trwy ei alw yn Jack’s Palace.

T MEIRION HUGHES

MEWN HEN GIST
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Panorama Cymru
19 Stryd y Plas

Arddangosfa o dirluniau trawiadol gan
Geraint Thomas

a ffotograffwyr eraill.
Llogi offer ffotograffig arbenigol.

Argraffu lluniau o safon uchel.
Gwasanaeth fframio.

Gwasanaeth meddalwedd.
01286 674140

OWEN GLYN OWEN CYF
Cigydd i’r Tai Bwyta Gorau

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

UN SAFON –
Y SAFON GORAU

AELOD O URDD CIGYDDION

Sefydlwyd 1939

Tafarn gartrefol a chlyd
Cwrw da, gwasanaeth cyfeillgar

Ffôn: (01286) 672871

Jason Parry
16 Stryd Bangor
Caernarfon

Ffôn:
(01286) 672366
Symudol:

07900594279

Yr Alexandra

GO-AHEAD
TACSI

07760 288009
01286 674400

• CLUDIANT I
FAES AWYR

• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON

A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

TEITHIWCH MEWN STEIL

Ty Siocledˆ
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

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

Blodyn Tatws
19 Stryd y Plas, Caernarfon

01286 673002

GWYNDAF WILLIAMS A’I FAB
• Trwsio Esgidiau • Copïo Goriadau • Gosod Strapiau a Batri

Oriawr •  Engrafiadau a lysau • Anrhegion i’w engrafu
• Ciosg Lluniau Kodak

27 Stryd Llyn Caernarfon, LL55 2AD. 01286 675433

GO-AHEAD
TACSI

07760 288009
01286 674400

• CLUDIANT I
FAES AWYR

• 24 AWR Y DYDD
• PRYDLON

A DIBYNADWY
• PRIS CYSTADLEUOL

TEITHIWCH MEWN STEIL

Ty Siocledˆ
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

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

Blodyn Tatws
19 Stryd y Plas, Caernarfon

01286 673002

GWYNDAF WILLIAMS A’I FAB
• Trwsio Esgidiau • Copïo Goriadau • Gosod Strapiau a Batri

Oriawr •  Engrafiadau a lysau • Anrhegion i’w engrafu
• Ciosg Lluniau Kodak

27 Stryd Llyn Caernarfon, LL55 2AD. 01286 675433

Hen Fynwent Llanbeblig

Nid lle marw ydi mynwent, a dydi hen
fynwent Llanbeblig ddim yn eithriad. Ar un
olwg, does yna nunlle mwy byw, gan mai’r
bobl, nid y beddau, sy’n mynd â’n bryd.
Wrth syllu ar yr enwau, ac wrth ddarllen y
ffeithiau moel - am fywyd a marwolaeth -
daw’r unigolion hynny yn fyw eto, am
funud bach.
Ewch yno ar bnawn yn y gwanwyn, pan
fydd cawod o law wedi sgleinio’r llechi a’r
haul yn goleuo’r geiriau. Mi fydd Moel Eilio
a Mynydd Eliffant yn tywynnu yn y pellter
rhwng y coed yw tywyll, a gwres canrifoedd
yn tarddu allan o gerrig melyngoch yr
eglwys. 
Ers clirio’r mieri, mi allwch gamu o garreg
i garreg trwy hanes Caernarfon. Mae
penglog ar ambell un o’r cerrig, ac esgyrn
croes. Mae eraill yn mynd yn ôl i’r ail ganrif
ar bymtheg - a thu hwnt, efallai. 
Ond y bobl, nid y cerrig, sy’n cyfri. Prin fod
un lle arall yn y dre yn dyst i’r fath fywyd.
Bywyd y morwr a’r capten. Bywyd y saer a’r
cigydd. Bywyd yr ysgolfeistr a’r rhwymwr
llyfrau. Bywyd y llwythwr llechi a’r
gwneuthurwr rhaffau. Bywyd y crydd a’r
barbwr. Bywyd y peintiwr a’r plisman.
Bywyd y groser a’r dyn clociau. Bywyd y

crydd a’r cadfridog. Bywyd y diacon a’r dyn
diod soda. A bywyd y dyn foddodd ar ei
ffordd o Fombay - a’r llall ar ei ffordd o
Fôn... 
Mae eu bywydau nhw i gyd i’w weld o flaen
eich llygaid - heb sôn am fywydau’r
gwragedd di-broffesiwn (ond nid di-waith),
a bywydau byrion y plantos a aeth o’u blaen. 
Dyna Ezekiel ac Elisabeth, babanod D.
Jones ac Elen, ei wraig. Mae olion galar a
chaledi yn y cerfio cam ar garreg eu bedd:

‘Mund ymaith ffwrdd ein dau a wneuthom ni
Roedd perlau’n brin yng ngoron Iesu cu.
Gorseddau gwag, telynau aur mewn hwul
Ar bwrdd yn llawn a chawsom fund i’r wul.’

Mae yma dristwch - ofnadwy weithiau. Ond
mae yma ddathliad hefyd, a diolchgarwch
am fywyd. Ac mae yma dawelwch, sy’n
anodd ei gael ar lawr y dre. Does dim
rhyfedd fod y lle yn tynnu: y fisitors a’r
‘fandals’ fel ei gilydd; y rhai ag amser i’w
dreulio, a’r rhai ag amser yn pwyso arnynt.
Cofeb i amser ydi mynwent, a beth ydi
bywyd ond amser? 
Hen fynwent Llanbeblig ydi llyfr hanes go-
iawn Caernarfon, a’r cerrig yn ddalennau
ynddo, ac fel unrhyw lyfr, rhaid ei ddarllen
er mwyn iddo ddod yn fyw. Yma, yn y lle
hardd hwn, mae hanes y bobl sydd wedi
gwneud y dre yn fyw i ni heddiw. Ac mae’r
hanes hwnnw’n haws ei fwynhau na hanes
mwy diweddar y fynwent sydd dros y
ffordd.

CORNELI BACH Y DRE

01286 672352
Yr unig fferyllfa annibynnol

yn y dre. Gwasanaeth
agos-atoch o’r safon uchaf.

Cyngor, moddion a
chymwynasgarwch.

FFeryllFa’r Castell

gan Angharad Price

Adolygiad
Hynt a Helynt Hanes Cymru gan Sioned
Glyn. Y Lolfa. ISBN: 978-1-84771-300-1

Gwych! Lliwgar! Deniadol! Difyr! Ble
mae cychwyn?
Wel, i gychwyn, mae’r clawr yn ddeniadol.
Mae’r ’sgwnennu melyn llachar ar gefndir
du sgleiniog yn effeithiol. Effeithiol hefyd
yw’r lluniau o bedwar cymeriad sydd tu
mewn i fap o Gymru. Ac nid cymeriadau
cyffredin yw’r rhain... dyma bedwar arwr
Celtaidd!  Llyfr cartwn Manga yw hwn wedi
cael ei lenwi hefo lluniau lliwgar,
gwybodaeth diddorol, storïau digri a
chyffrous. Mae’r llyfr wedi cael ei rannu i
bedwar stori, ac ymhob stori, cawn ddysgu
am hanes arwr Celtaidd.  Yn y rhan cyntaf,
cawn ddysgu am hanes Caradog, brenin y
Brython. Sonia’r ail ran am anturiaethau
Buddug, Brenhines yr Iceni. Yna cawn
hanes Macsen Wledig cyn gorffen gyda
hanes Cunedda. Mae’r storïau’n llawn antur
a ffeithiau difyr. Nid yw’r testun yn rhy
drwm, ac mae lluniau lliwgar a llachar yn
gwneud i chi deimlo fel petaech chi’n rhan
o’r antur! Daw’r cymeriadau’n fyw yn eu
ffurf Manga hynod o wych. Llwydda’r
awdur i gyfuno hanes Cymru ffeithiol gyda
hiwmor (e.e. mae’r ceffylau’n gallu siarad!),
cymeriadau difyr, straeon diddorol, lluniau
lliwgar, iaith hawdd i’w deall, ac arddull
Manga. (Hwn yw’r llyfr cyntaf Gymraeg i
ddefnyddio Manga!) Rydych yn dysgu am y
casineb roedd y Celtiaid yn ei deimlo tuag at
y Rhufeiniaid. Ond fel mae’r llyfr yn mynd
yn ei flaen, mae’r Celtiaid yn arfer hefo’r
Rhufeiniaid. Teimlaf fy mod yn deall hanes
y Celtiaid yn well ar ôl darllen y llyfr yma.
Mae yna gyflwyniad defnyddiol ar
ddechrau’r llyfr sydd yn sôn am hanes
Vercingetorix, yn dangos dylanwad y
Rhufeiniaid ar Brydain ac ar Ewrop, ac yn
rhoi llinell amser. Hefyd, mae’r awdures
wedi cynnwys unrhyw wybodaeth ffeithiol
ychwanegol mewn bocsys wrth ymyl
sgyrsiau’r cymeriadau. Rydych yn dysgu
heb ichi sylweddoli. Dylai pawb o bob
oedran ddarllen y llyfr yma er mwyn dysgu
hanes ffeithiol ein cyn-deidiau mewn modd
hwylus, doniol, a lliwgar. 

gan Siôn Trewyn
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Cofi pres at achosi  
Bownsio mewn Pyjamas
Dyna fu hanes Molly, Marged, Alaw ac Elin yn ddiweddar i

godi arian tuag at elusennau diwrnod Trwyn Coch.  Dwyawr

cyfan o fownsio heb ysbaid ar drampolîn Alaw ac Elin!  Fe

gasglodd y pedair ohonyn nhw gyfanswm o £175.90 ac mae'r

genod yn ddiolchgar iawn am holl garedigrwydd pobl y

Dre. Mae hel pres at achos da'n gallu bod yn hwyl a sbri!

Eglwys Nodd     

cydweithio i go  
Mae Elaine Bohana Davies o Mae               

yn ddiweddar yn trefnu gweithg           

Elaine wedi trefnu raffl arbennig              

yn y Clwb Rygbi ar Nos Wener, E               

yn gyfrifol am gynnal ocsiwn arb            

gan y tim cyntaf i’r Apel – diolch                

dalu wrth y drws. Trefnwyd gweit            

a thalu cyfraniad – diolch i’r Ysg             

yn brysur iawn yn helpu ei mam           

Nathan Craig yn cefnogi’r ymgyr              

eu piws ar y dudalen flaen) Daet               

wedi cefnogi – fe wnawn adael i           

RHODD O  
PESWCH  e    
Warburton
Mae Tîm Dibyniaeth D       
Betsi Cadwaladr wedi ca        
Rhoddwyd yr offer gan      
am Graham Warburton     
partner Graham: “Rhod        
gefnogaeth wych i Grah          
beiriant anadlu yn golyg          
byw bywyd llawn ac r           
ddyddiau.
“Ar ôl i Graham farw      

arian ar gyfer y Tîm Di        
drefnu digwyddiadau, cy        
yn ogystal â nifer o weit        
teulu, Llŷr Lewis, rede         
gronfa. Fe gawson ni law          
a theulu yn ardal Wrec         
cyfanswm o £4,400.”
Dywedodd Karen Jone         
Gymuned: “Mae’r tîm      
Warburton am godi’r ar     

Pinc amdani!
Aeth rhai o ddisgyblion Syr Hugh ati  i godi pres at elusen sy'n cynnig cefnogaeth

i ddioddefwyr cancr y fron drwy gael diwrnod gwisgo pinc (llun rhai o ddisgyblion

9S yn eu crysau pinc ar y dudalen flaen).

Cerdded dros
Comic Relief
Mae Alwena Luff ac Aimee Ellis

sy'n ddisgyblion yn Syr Hugh

newydd fod ar daith gerdded 10

milltir efo mam Aimee. Roedden

nhw'n codi pres at achos Comic

Relief sy'n helpu pobl yng

ngwledydd Prydain ac yn Affrica.

Mi lwyddon nhw i godi £65

Tawelwch Llethol!
Tawel iawn oedd Caernarfon ar ddiwrnod

Trwyn Coch Comic Relief! Fe

benderfynodd Kev Thomas, Ffordd

Segontium, fod yn dawel am 24 awr, ac i'r

rhai ohonoch sydd yn ei adnabod, mi

wyddoch ei fod bron yn amhosib i'w gadw

yn dawel! Ond nid y tro hwn, fe lwyddodd

yn ei dasg, gan godi £600 tuag at yr apêl.

Llongyfarchiadau mawr Kev, a diolch yn

fawr i  bawb am ei noddi.

Cacennau'r
Hendre'n codi pres
Mae dosbarth Mrs Pollard, Ysgol yr Hendre,

wedi bod yn brysur yn gwerthu teisennau

siocled. Gwnaethpwyd elw o £150 a

gyflwynwyd i Nicola - un o reolwyr Uned

Gofal Arbennig Babanod Ysbyty Gwynedd.
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 ddfa ac Ysgol yr Hendre'n

  godi pres.
     Maes Barcer – un o ffrindiau Eglwys Noddfa -  wed

i bod yn brysur iawn

    eithgareddau i godi arian ar gyfer mudiad cenedlaet
hol Epilepsi.  Mae

    nnig ac mae llu o wobrau. Mae Elaine hefyd wedi trefn
u disgo 60,70 a 80au

      er, Ebrill 15fed. Mae Kev Bach, Heart FM yn dod i arw
ain y disgo a bydd

    n arbennig gan fod Nathan Craig wedi rhoi crys Ever
ton wedi ei arwyddo

       olch Nathan. Bydd yr ocsiwn am 8 a’r disgo yn dechra
u am 9 – cost £3 i’w

     weithgareddau amrywiol yn Ysgol yr Hendre a chafo
dd y plant wisgo piws

      Ysgol am eu cefnogaeth. Bu Katie, sydd ym mlwyddy
n 6 Ysgol yr Hendre

      mam i drefnu gweithgareddau er mwyn casglu arian
 a braf oedd gweld

    mgyrch yn ei hen ysgol. (llun Katie, Nathan a Llino
s o Eglwys Noddfa yn

      Daeth â chrys Everton wedi ei lofnodi ar gyfer y raffl
. Diolch i bawb sydd

     ael i Papur Dre wybod mis nesaf beth fydd cyfanswm 
yr Apêl. 

CYFEILLION YR HENDRE
Mae Cyfeillion Ysgol yr Hendre wedi bod yn brysur 

dros

ben yn ystod y misoedd diwethaf yn codi arian ar gyfe
r yr

Ysgol a’i disgyblion. Bu'r disgo Calan Gaeaf, y F
fair

Nadolig gyntaf erioed a disgo Sant Ffolant 
yn

llwyddiannus iawn a chodwyd dros £1,600.  Cytunw
yd i

gefnogi cais  y Prifathro am gael archebu 3 cyfrifiad
ur a

bwrdd gwyn newydd. Bydd modd symud y rhain i’r y
sgol

newydd pan fydd hi'n barod.

Dywedodd Eleri Pritchard, Cadeirydd y Grŵp, 'm
ae

gennym griw bach, gweithgar o rieni sydd wedi gwn
eud

gwahaniaeth mawr i waith y Cyfeillion eleni.  ‘Rwy
f yn

ddiolchgar iawn iddynt, y plant a’u teuluoedd, y Prifat
hro,

athrawon, staff yr ysgol a’r gymuned oll am gefnogi
 ein

gweithgareddau a’n helpu i godi gymaint o arian.  M
ae’n

gychwyn ardderchog ac yn galonogol iawn wrth 
i ni

gynllunio ‘chwaneg o weithgareddau yn y dyfodol’.  

Dywed Mr Jones, Prifathro’r Ysgol ‘mae cael cymdeit
has

rhieni mor frwdfrydig yn gwneud gwahaniaeth ma
wr'.

Mae’r Cyfeillion wastad yn edrych am aelodau newyd
d a

chynigir croeso cynnes i unrhyw un sydd yn teim
lo y

gallan nhw gyfrannu. Os oes gennych ddiddor
deb,

ffoniwch yr Ysgol neu cysylltwch gyda Sharon Rob
erts

(Sharon.roberts@virgin.net, 07967093443) 
Yn y llun, (chwith-dde):
Alan Jones (Trysorydd),
Eleri Pritchard
(Cadeirydd Cyfeillion
Ysgol Yr Hendre), Ryan
Reynolds (Cadeirydd
Cyngor yr Ysgol), Mr
Arwel Jones (Prifathro)

 O BEIRIANT HELPU
  er cof am Graham
on

  eth Ddwys yn y Gymuned Bwrdd Iechyd Prifysgol
  di cael Peiriant Helpu Peswch er cof am glaf.

  r gan Ymddiriedolaeth Warburton, a sefydlwyd er cof
  urton o Gaernarfon. Dywedodd Megan Williams,

  Rhoddodd y Tîm Dibyniaeth Fawr yn y Gymuned
   Graham ac i’r teulu. Nid oedd bod yn ddibynnol ar

   golygu bod bywyd Graham wedi dod i stop; roedd yn
   ac roedd yn dal i fynd o gwmpas y rhan fwyaf o

    farw, sefydlwyd Ymddiriedolaeth Warburton i godi
    m Dibyniaeth Fawr yn y Gymuned. Fe wnaethon ni
 au, cyngherddau, nosweithiau coffi a dawns yn yr haf,

     weithgareddau codi arian eraill. Fe wnaeth ffrind i’r
   redeg Marathon Caerdydd gan godi £595 tuag at y
   i lawer o gymorth gan y gymuned leol a gan ffrindiau

    Wrecsam. Hoffem ddiolch i bawb a gyfrannodd at y
  ”
  Jones, Rheolwr Achos y Tîm Dibyniaeth Fawr yn y
  tîm cyfan yn ddiolchgar iawn i Ymddiriedolaeth
  ’r arian i brynu’r peiriant.” 

CYFLWYNO SIEC AM £250 
Yn ddiweddar, cyflwynwyd

 siec am £250 gan John Wil
liams ar ran Arfon

Lodge i Gynllun Cymu
nedol Arfon. Mae’r Cyn

llun yn darparu

cefnogaeth a chyfleoedd u
nigryw i unigolion ag ana

bledd dysgu drwy

gynnig dewis helaeth o wei
thgareddau er mwyn datbl

ygu sgiliau neu allu

unigolion i gyrraedd eu p
otensial llawn. Mae’r Cyn

llun yn cyfarfod yn

ddyddiol yn Fron Deg, Ca
ernarfon ac yn defnyddio 

sawl lleoliad yn yr

ardal ar gyfer cynnal y gwa
hanol weithgareddau. 

Yn y llun (o’r chwith i’r dd
e) mae Rhys Roberts, Dyla

n Bee (un o ofalwyr

Cynllun Cymunedol Arfon
), Robyn Williams a John 

Williams o Arfon

Lodge yn cyflwyno’r siec. 
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I gadw’n gynnes a chlyd cysylltwch â

JOHN HUGHES A’I FAB
Masnachwyr Glo Carmel

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

www.fflam.biz   

CIROPODI PODIATRI

Iola Roberts

M.Ch.S.  S.R.Ch.

Galwadau i’r cartref

25 mlynedd o brofiad

HPC cofrestredig

symudol:

07771 278633

Neli Rees Prytherch a Percy Griffith
Yn dilyn hanes cyfraniad Neli Rees Prytherch i fyd y ddrama yn
Papur Dre, cawsom lun ohoni ar y llwyfan gyda Cwmni’r Rep. yn
1958 gan ei merch Carys Richards. Yr olygfa yw Amser Brecwast
allan o’r  ddrama “The Reluctant Debutant.”  Percy Griffith, ei gŵr
yn y ddrama, yw’r cymeriad arall.  Fo oedd perchennog y ddwy siop
G.O.Griffith yn Dre a deuai pobol o bell ac agos i brynu dillad o
safon uchel yno. Yn ei siop yng Nghaer yn agos at Browns of
Chester gweithiai genod Cymraeg lleol. Dywedodd Carys mai
Margaret Glenys Ellis (Magi Glen) oedd eu  merch yn y ddrama a
chafodd ddewis ffrog grand o’r siop i actio’r rhan a chael ei chadw
hefyd. 

Cymdeithas Hanes Teulu

Rhoddodd y pensaer Dilwyn Gray-Williams hanes John Lloyd,
pensaer arall nad oes cofeb deilwng iddo yn y Dre i aelodau’r
Gymdeithas. Iddo fo rydym i ddiolch am y mwyafrif o adeiladau
hardd y Dre – Capel Ebeneser, Y Barics, Swyddfa’r Harbwr, Hen
Swyddfa’r Heddlu ym Mhen Deitch, a thai hardd yn Nwyrain Twtil
heb sôn am lawer o bontydd  gosgeiddig. Diolch i Dilwyn am ei
ymchwil manwl drosglwyddodd i ni trwy luniau cofiadwy yn
cynnwys llun Stryd John Llwyd enwyd ar ôl y pensaer.  Mae
Eleanor, merch Dilwyn hefyd yn bensaer ac yn byw mewn
tŷgynlluniodd John Lloyd yng Nghaernarfon. Yn y llun hefyd mae
Cadeirydd y Gymdeithas, Grace Roberts a’r ysgrifennydd Norah
Davies.

PWYLLGOR APÊL CAERNARFON
GOGYFER AG EISTEDDFOD
GENEDLAETHOL YR URDD 2012
TAITH BWS i WESTY`R CLIFFE, GWBERT, ABERTEIFI
HYDREF 7 i’r 9 fed. Gwely a brecwast a chinio nos am ddwy
noson. Cychwyn bore Gwener Hydref 7fed a dychwelyd erbyn fin
nos Nos Sul Hydref 9 fed. Taith bws o gwmpas Gogledd Sir Benfro
ar y Dydd Sadwrn gyda arweinydd profiadol yn tywys. Adloniant
ar y Nos Sadwrn. Pwll nofio dan do yn y gwesty a nifer o atyniadau
eraill. Y gost ydi £155. Ffoniwch Emyr Parry ar (01286) 669309.

Grace Roberts, Dilwyn Gray Williams, Norah Davies Eleanor Gray

Atgofion am Actorion

Clamp o Gyngerdd 
Nos Wener, 20 Mai 2011 yng Nghapel Salem, Caernarfon am 7

o’r gloch. Eitemau gan CÔR CAERNARFON: Côr Meibion, 
Côr Cofnod, Côr Dre. Ysgolion: Gelli, Hendre, Maesincla,

Santes Helen, Ysgol Syr Hugh Owen.
Unawdwyr: Meinir Roberts ac Elen Gwenllian. 

Tocyn £5 Plant £3. Elw’r noson at apêl leol Eisteddfod yr Urdd
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Moduron Menai

Ffôn: 678681
Ffôn symudol:

07780 998637
Ffordd y Gogledd,

Caernarfon, Gwynedd LL55 1BE
www.moduronmenai.co.uk

Dewis helaeth
o geir o’r ansawdd uchaf

am brisiau
cystadleuol

O Sul i Sul
SEILO

Ebrill 17  Parch Gwenda Richards
Ebrill 21  nos Iau Cablyd – oedfa yn Salem
am 7pm
Ebrill 24  Sul y Pasg - Parch Gwenda
Richards
Mai 1  Parch Gwenda Richards
Mai 8  Parch Robert Parry

SALEM

Ebrill 17, 10 a 5 , Y gweinidog, Y Parch.
J.Ronald Williams.
Ebrill 22 , Nos Wener Groglith  am 7 p.m.
gwasanaeth.
Ebrill 24 , Sul y Pasg 10, y Gweinidog;  hwyr
-  undebol
Mai 1, 10 a 5  Y Gweinidog
Mai 8, 10 a  5  Cyfarfod pregethu, Geraint
Tudur, Bangor.

CAERSALEM 
www.caersalem.com

Ebrill 17: 10am - Rhys Llwyd; 5.30pm -
Arwel Jones
Ebrill 24: 10am - Gwasanaeth Teuluol.
5.30pm - Arwel Jones
Mai 1: 10am ac 5.30pm - Rhys Llwyd
Mai 8: 10am - John Robinson, 5.30pm -
Euros Wyn Jones

Manylion ynglŷn a chyfarfodydd canol
wythnos ar ein gwefan ynghyd a
phodlediadau o bregethau diweddar.

EBENESER  
Gwasanaeth am 10 y bore
Ebrill 17: Y Parch. Angharad Roberts,
Trefor
Ebrill 22: Undebol: Y Parch. Gwynfor
Williams, Oedfa Cymun y Groglith
Ebrill24: Y Gweinidog, Y Parch. Gwynfor
Williams, 5.30 Undebol
Mai 1: Mr. Merfyn Jones, Caernarfon
Mai 8: Y Parch. Emrys Evans, Caersws

NODDFA
Oedfaon am 3 Ysgol Sul am 2:30
Ebrill 17 – Parch Eric Jones, Bangor
Ebrill 24 – Sul y Pasg –  gwasanaeth
arbennig dan ofal Mererid a Llinos am 3 o’r
gloch. Dewch atom i ddathlu’r Pasg! Ni
chynhelir yr Ysgol Sul
Mai 1 -  Mererid Mair Cynhelir yr Ysgol Sul 
Mai  8 – Oedfa gymun dan arweiniad Parch
John Roberts. Cynhelir cyfarfod Eglwys.

CYNGOR EGLWYSI CAERNARFON 
WYTHNOS CYMORTH CRISTNOGOL

Mai 15  – 21. 
Sul 15 Mai 
Oedfa Undebol yn Seilo am 5.30 
Nos Fawrth 17 Mai 
Taith Feicio (10 milltir)  Lôn Eifion
17 Mai (Nos Fawrth) 
Taith Gerdded (5 milltir) Lôn  Eifion
18 Mai (Nos Fercher) Cyngerdd yn Theatr
Seilo am 6.30.Talentau’r Eglwysi .Tocynnau:
Oedolion £3 . Plant £1.

Y PASG YNG NGHAERNRFON

Nos Iau Cablyd ( 20 Ebrill) 
7.00:  Oedfa Gymun yn Salem

Dydd Gwener y Groglith: 
10.00 : Oedfa Gymun yn Ebeneser.
11.00: Gorymdaeith drwy'r dref
12. 30. Gwasanaeth/Myfyrdod yn Eglwys
Santes Fair
Nos Wener y Groglith
7.00: Oedfa yn Salem : ‘Y lleisiau a glywyd’
Sul y Pasg
Bore: oedfaon yn yr Eglwysi.
5 .30: Oedfa Undebol yn Ebeneser.

Ar gyfer eich holl
anghenion yswiriant

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

Nid ar Starbucks, iPods ac ati
yn unig y bydd rhywun fyw.
Weithiau mae ein bywydau'n teimlo fel un
ymdrech fawr i lenwi ein bodolaeth hefo
gwahanol bethau. Dillad, technoleg, ceir, tai
braf, bwyd a diod, sgidiau a ffilmiau.
Unrhyw beth mewn gwirionedd. Bellach
mae dros 1 biliwn o ffonau symudol yn cael
eu gwerthu bob blwyddyn, 50 miliwn o
iPods a 2 biliwn peint o Guinness. Mae 5
miliwn o Big Macs yn gael eu bwyta bob
diwrnod a 5 Starbucks newydd yn agor
rhywle bob dydd! Mae'n amlwg ein bod ni
jest ishe mwy, mwy a mwy.  Mae'r Beibl yn
sôn am fab gafodd ei ran o etifedd y teulu,
aeth o allan a gwario'r cyfan ar un spending
spree mawr ac un binge enfawr. Fe gafodd o’i
ddenu a'i hudo gan y goleuadau llachar a’r
hysbysebion. Ond yn fuan iawn fe redodd yn
brin o bres a chael y teimlad gwag yna a
sylweddoli y dyla fo fod wedi gwybod yn
well. Fe sylweddolodd o fod dim modd iddo
fo lenwi ei fywyd gyda phethau, gyda stwff,
dim ots faint o bethau a faint o stwff oedd
ganddo fo. Yn y diwedd fe aeth o’n ôl at ei
Dad a chafodd ei dderbyn nôl i'r teulu er
gwaethaf ei gamgymeriadau. Mi oedd o wedi
gneud llanast o bethau oedd, ond roedd ei
Dad yn ei dderbyn yn ôl gyda'i waled yn wag
oherwydd ei fod o’n ei garu.
Dyna sut mae Duw efo ni. Mae’n gweld ni'n
trio llenwi pob twll a chornel o'n bywydau
gyda mwy o bethau, mwy o bopeth. Wyt ti
wedi ystyried fod un rhan o'n bywyd ni
allwn ni ddim mo’i lenwi gydag unrhyw
beth arall heblaw am ffydd yn rhywbeth,
ffydd yn rhywun, Iesu Grist?  'Nid ar
Starbucks, iPods ac ati yn unig y bydd
rhywun fyw'.  Felly yn nhymor y Grawys a'r
Pasg mae'n gyfle arbennig i ni adael Iesu
mewn i'n bywydau ni.
Rhys Llwyd

EGLWYS GYMUNEDOL
NODDFA

Cynllun Chwarae Pasg

Mwy nag Wy
3 Diwrnod o weithgareddau i ddathlu’r Pasg

Ebrill 26-28
Plant sydd yn yr ysgol llawn amser yn

unig
Dan 8 oed: 10 - 11.55
Dros 8 oed: 1 - 3 

MAE’N RHAID I BOB PLENTYN
GAEL EI GOFRESTRU YMLAEN

LLAW
Bydd thema Gristnogol i
weithgareddau’r cynllun.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â
Llinos Morris – 672257

Diwrnod cofrestru—15 Ebrill 4:30-5:30 -
y prynhawn

Ni fyddwn yn cofrestru mwy na 50 o
blant ar gyfer pob sesiwn.

ˆ

Straeon i’r papur.
Anfonwch eich straeon neu unrhyw
luniau difyr am y Dre at Glyn Tomos:

Garreg Lwyd, 7 Bryn Rhos
Rhosbodrual, LL55 2BT

(01286) 674980
tomos882@btinternet.com
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PIMPYL DU
DAMWEINIAU O
FLAEN WYNEB
HYLL?!
Mae’r term “desáin ffolt” yn dangos nad oes
na neb yn berffaith. Mae cynllunwyr trefol,
peirianwyr, penseiri ayyb, yn rheolaidd yn
methu â rhagweld effaith y mae diffygion
(weithiau, rhai bach iawn) yn ei gael yn y
tymor hir.
Mae na enghraifft “berffaith” o hyn yn Dre.
Mae ein llysoedd swmpus newydd wedi creu
peryglon mawr! Pam? Wel, mae “ffrynt” yr
adeilad yn y lle rong. Mi ddylai o fod rownd
yr ochr. Y rheswm am hyn ydi’r  natur
ddynol a’r ffaith fod nifer fawr o bobl sy’n
mynd i’r llys yn smocio ac felly mae na
botensial am ddamwain neu ddwy.
Meddyliwch am funud: rhwng gwaelod
Ffordd Ysgubor Goch a Siop Min y Nant
mae na fynedfeydd i geir i’r  orsaf dân, maes
campio, garej, pump o dai, a Llys y Sir, heb
sôn am yr Adeilad Hyllaf yn y Byd ei hun.
Taflwch i’r mics hefyd un zebra crossing, ceir
di parcio o flaen y llysoedd, a’r llwybr i Ysgol
Maesincla  trwy Plas ac mi ddaw yn amlwg
bod angen i bob dreifar fod yn ofalus iawn
yn yr ardal yma. Gall  fod yn bimpyl du
damweiniau!
Ac mae’r ‘desáin ffolt’ yn amlygu ei hun yn
waeth ac yn gwneud y ffordd yn llawer mwy
peryglus ar y diwrnodau sych hynny pan
mae’r Llysoedd yn eistedd. Tu allan mae’r
euog a’r dieuog (yn eu dillad gorau) a’u
ffrindiau a’u cefnogwyr, yn casglu am ffag a
sgwrs am hyn a’r llall....pa jêl ydi’r gorau, neu
be’ ydy’r ffein leiaf ellith rhywun ei gael am
waldio wiwar yn gyhoeddus ac ati. Rŵan
mae’r natur ddynol yn neidio i’r mics.
Faint o ddreifars sy’n tynnu eu stagars oddi
ar y lôn i drio gweld oes na rywun mae
nhw’n eu nabod yn y crowd na? Dim ond
stag bach sydyn ella, ond mae’r potensial am
ddamwain yn codi, yn enwedig os ydy
dreifar sy’n mynd y ffordd arall yn gwneud
yr un peth! Natur ddynol ydy busnesu....ar
fyrglar mewn blezar,  potsiar mewn
pinstraip, twyllwr mewn tycsido neu fflashar
mewn rêncôt.
Felly y ‘desáin ffolt’ yn yr adeilad hyllaf yn
y byd ydy bod y torfeydd amrywiol yma yn
ymgasglu ar ochr y ffordd
yn hytrach na rownd yr
ochr o olwg dreifars.
Synnwyr cyffredin – neu
lac of - mae gen i ofn!
[STOP PRESS: ar yr intyrnet mae na foi yn
honni fod na ffatri dractors sofietaidd yn Minsk
yn hyllach na’n llysoedd ni! Mae’n amlwg fod y
co’ wedi newid o’r vodka a rŵan ar yr indysdrial
alcohol: mae’r ffatri dractors fel y Taj Mahal
wrth ochr y bocs ’na ar Lôn Llanbêr. ]

HOLI’R CYNGHORWYR 
Ioan Thomas

Ymhle gawsoch chi’ch magu a beth yw
hanes y teulu?
Ym mhentref bach Pwll ger Llanelli. Dwi’n
briod â Sian, ac yn dad i dri o blant,
Mathew, Steffan a Catrin. Mae’r tri wedi
bod i ffwrdd mewn Prifysgolion ac wedi
dod yn ôl i fyw a gweithio’n lleol. Dwi’n
Daid i ddau o wyrion, sef plant bach
Steffan, Jamie a Lois.
Beth ydych chi’n ei hoffi am fod yn
Gynghorydd Sir a beth ydych chi fwyaf
balch ohono ers eich ethol?
Cael bod o gymorth i etholwyr i ddatrys
problemau, mae hyn yn rhoi boddhad
mawr i mi. Medru helpu'r bobl yn nhre
Caernarfon, a cheisio gwneud fy ngorau
drostynt bob tro. Un peth yn ddiweddar
oedd sicrhau ymgynghoriad llawn gyda
thrigolion Twtil ynglŷn â pharcio i
drigolion a sicrhau parhad y gwasanaeth
bws i Gae Gwyn yn y tymor byr.
Pwy ydy’ch arwr?  
Yr hyfforddwr rygbi a chenedlaetholwr, y
diweddar  Carwyn James.
Beth ydy’ch atgof hapusaf fel plentyn?
Dwi’n cofio mynd i wylio gemau Rygbi ar
Barc Y Strade pan oedd tîm Llanelli yn un
da iawn. Roedd yn amser hapus iawn.
Beth ydy’r teclyn pwysicaf yn eich eiddo? 

Fy ffôn symudol. Rwyf yn ei defnyddio fel
dyddiadur felly mi fyddwn ar goll hebddi.
Beth ydy’ch hoff bryd bwyd?
Cinio Dydd Sul efo’r teulu, a grefi wedi ei
wneud efo nionod Sir Gaerfyrddin i roi
tipyn o gic ynddo. Bendigedig.
Beth hoffech chi ei weld yn digwydd yng
Nghaernarfon yn y dyfodol?   
Dwi’n ceisio sicrhau ein bod ni'n cadw
cymaint o swyddi’r Cyngor yng
Nghaernarfon ag sy'n bosib - dyma fy
mlaenoriaeth ar y funud. Mi ydw i hefyd yn
cydweithio â thrigolion Twtil i geisio
sicrhau ein bod yn cael gwared o
ymddygiad gwrthgymdeithasol ym Mharc
Twtil.
Pa dri pherson fuasech yn eu gwahodd am
bryd o fwyd?
Carwyn James, Syr Llewelyn Turner a Ray
Gravell. Tri cawr o’r gorffennol.
Beth sydd yn eich tristáu/gwylltio am
Gymru a beth sy'n gwneud ichi
chwerthin?
Difaterwch am ddyfodol yr Iaith Gymraeg
yn rhai o Gynghorau Cymru a
pherfformiadau ein timau Cenedlaethol ar y
ddau faes sy'n fy nhristáu. Cyfresi Teledu fel
C’mon Midffild wrth gwrs, yr orau erioed,
ac nawr rwyf wrth fy modd yn gwylio
Istanbwl. 
Pa ddigwyddiad wnaeth achosi mwya o
embaras i chi?
Cael gwahoddiad tra yn Faer Caernarfon
yn y flwyddyn 2000 i ddod â timau
gwahanol chwaraeon lawr i Lundain i
gystadlu mewn gemau Trefi oedd yn rhan o
Fwrdeisdrefi Brenhinol, ac ar y noson olaf
mewn parti a’r medd yn llifo dyma fi yn
mynd i fyny at y meicroffon carioci a chanu
[allan o diwn]...Cân i ddweud wrth y
Saeson ble i roi eu Sweet Chariots..Wps!
Beth/pwy fu/yw’r dylanwad mwya ar eich
bywyd?
Tra yn fachgen ifanc, dim amheuaeth mai
fy rhieni oedd, ac nawr pan wyf yn hen a
pharchus mi ydw i yn llwyr ddibynnu ar
Siân fy ngwraig sydd yn ddoeth ei chyngor
bob tro.

FFILBI
… yn gwylio
a gwrando!

14

CYNGERDD ELUSENNOL Y MAER
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AM FUNUD

Am ddeugain diwrnod, o Ddydd
Mercher Lludw hyd y Pasg, mi fydd
rhai o aelodau eglwysi Caernarfon yn
cwrdd â’i gilydd, unwaith yr wythnos, i
gydaddoli.   Gan amlaf, bydd yno o leiaf
un aelod o bob capel ac eglwys, i
gynrychioli’r gweddill absennol neu’n
dod yno o ddewis ac o argyhoeddiad.
Ond bychan ydi rhif y mynychwyr ac
aethant yn brinnach wrth i’r
blynyddoedd fynd yn eu blaenau.  Ond
dydi brwdfrydedd y rhai sy’n cefnogi
fymryn llai ac mae yna gyfeillgarwch
naturiol rhwng y ffyddloniaid a’i gilydd. 
Unwaith, i gapelwyr roedd yr arfer yn
un diarth ac, yn wir, yn un i ymwrthod
ag o os nad ei gollfarnu.  Am ganrifoedd
dirifedi Catholigion ac Anglicaniaid a
gadwai’r traddodiad yn fyw a nhw, o
hyd, sydd fwyaf brwd o’i blaid.
Bwriad tymor y Grawys ydi paratoi’r
meddwl ar gyfer dathlu croeshoeliad ac
atgyfodiad Iesu yn ystod y Pasg.  I rai
Cristnogion selog mae’n dymor o
ymwadu ac o ymwrthod.  Fe
benderfynwyd ar y deugain diwrnod am
i Iesu, yn ôl yr efengylau, dreulio’r un
nifer o ddyddiau yn yr anialwch adeg ei
demtiad.
Fel arfer, penllanw’r cydaddoli a’r
cyfeillgarwch yng Nghaernarfon fydd
oedfa gofiadwy yn eglwys y Santes Fair
ar nos Iau Cablyd.  Yno, wedi’r
cydgymuno, fe dywyllir yr adeilad a
chuddio’r addurniadau.  Bydd rhai
unigolion yn oedi yno am gryn amser i
fyfyrio mewn tawelwch.
Ond dyma sy’n anesboniadwy i mi.  Pan
ddaw drannoeth, bore Gwener y
Groglith, yn ôl â ni i’r hen drefn - the
mixture as before.  Y capelwyr i gymuno
yn Ebeneser (ac un eglwysig fydd y
cymun hwnnw) a’r eglwyswyr yn aros
yn eu hadeilad eu hunain.  Pam
gwahanu ar y bore hwn o bob bore?
Finnau wedi meddwl bod y Groglith yn
uno Cristnogion â’i gilydd.  Y fi, mae’n
debyg, sydd wedi camddeall y neges.

HARRI PARRI

Dros 50? Medrwch
ymddiried yng Nghynnyrch
a Gwasanaethau 

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

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

ACOWAL880V2JUL10_CS024825_10 

YSWIRIANT CARTREF

GWASANAETH LARWM
PERSONOL

YSWIRIANT CAR

YSWIRIANT TEITHIO

NWY A THRYDAN

YSWIRIANT RHAG
TORRI I LAWR

CYNLLUNIAU ANGLADD

GWYLIAU

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

Cynhaliwyd noson lwyddiannus ar ffurf
Hawl i Holi gan GISDA yn ddiweddar yn y
Galeri. Daeth pobl ifanc o Wynedd a Môn i
holi panel o westeion arbennig am yr hyn
oedd yn bwysig iddyn nhw yn eu
cymdeithas heddiw.
Roedd y gynulleidfa yn cynnwys traws
doriad o bobl ifanc o ysgolion, myfyrwyr
lleol, aelodau clybiau ieuenctid, asiantaethau
lleol, elusennau a chymdeithasau sydd yn
gweithio ym maes plant a phobl ifanc yn
ogystal ag aelodau’r cyhoedd.
Ar y panel roedd cynrychiolwyr o bob

agwedd o fywyd cyhoeddus lleol sydd yn
ymwneud â’r ifanc a chadeiriwyd y noson
gan Gwyn Llewelyn – Darlledwr a
Chyflwynwr.
Roedd hi yn noson mor lwyddiannus fel
bod y gynulleidfa yn dymuno cael y cyfle
yma unwaith eto. 
Dywedodd Hywel Williams AS, hefyd ar y
panel “Roeddwn yn hynod falch o allu bod
yn rhan o’r noson. Mae’n bwysig i bawb
sydd yn rhan o’r broses benderfynu wrando
ar farn pobl ifanc. Dylid llongyfarch GISDA
am eu gwaith arbennig ac am roi cyfle i bobl
ifanc  leisio’u barn.”
Dywedodd Mair Richards, o GISDA “I
ddathlu pen-blwydd GISDA yn 25,
penderfynodd ein pobl ifanc y bydden
nhw’n hoffi cydweithio gydag ieuenctid
eraill o Wynedd a Môn, er mwyn rhoi
gwybod i bobl sut deimlad yw bod yn berson
ifanc yn ein cymunedau heddiw.”
Mae DVD o’r noson ar gael, yn cynnwys
cyfweliadau gan y rhai a oedd yno. Bydd
hwn ar gael ar wefan newydd GISDA o fis
Mai 2011.
Hoffai GISDA ddiolch i bawb fu’n rhan o’r
noson ac am eu cwestiynau. Oherwydd nad
oedd yn bosib cael ateb i bob cwestiwn yn
ystod y noson, anfonwyd y rhain at aelodau’r
panel ac maen nhw wedi cael eu hateb. Bydd
rhestr o’r cwestiynau yma a’r atebion ar y
wefan newydd hefyd.

PAWB WEDI PLESIO EFO HAWL I HOLI 

PapurDreEbrill2011_PapurDreHydref2010  06/04/2011  17:33  Page 15



Yn fuan, enillodd wobr am y fasged grog
orau ac erbyn hyn mae hi wedi ennill y brif
gystadleuaeth a’r Gwpan Sialens bedair
gwaith. Gofynnais iddi sut roedd yn mynd
ati i gynllunio’r ardd. “Mi fydda i'n cadw
hadau cornflower a cosmos a’u rhoi mewn
potiau yn y tŷ gwydr ym mis Mawrth. Mae
graean ar ran o’r ardd ac yno mae potiau
mawr i ddal y blodau.  Mi fydda i’n plannu
rhai eraill yn y pridd a wedyn mi ro'i fasgedi
crog ar wal y tŷ fel y bydd blodau ar wahanol
lefelau. Fedra'i ddim cael llwyni uchel am
fod yr ardd yn wyntog. Maen nhw i gyd yn
flodau blynyddol ac rydw i’n cael pleser
mawr yn edrych ar eu holau, eu bwydo a’u
dyfrio yn rheolaidd ac mae tynnu’r  pennau
marw i gael tyfiant newydd yn bwysig iawn”

HAF LLIWGAR
“Gobeithio y bydd 'na dipyn o flodau ar y
Maes a llefydd eraill yn y Dre eleni. Mi wnes
i fwynhau gweld y blodau yng Nghricieth
llynedd ac wrth y castell roedd cwch wedi ei
addurno efo blodau ac roedd pobol yn cario
cerrig o’r traeth i sgwennu enwau anwyliaid
a’u rhoi yn y cwch. Wna'i byth anghofio
hynny.”
Mi fydd yna ddigon o liw yng ngardd
Verona beth bynnag. Mae’n werth i chi
gerdded heibio’i chartref ym Maes Cadnant
pan ddaw yr haf – chewch chi ddim o’ch
siomi.

Magi Wyn Roberts 

Gemwaith o Safon

GEMWAITH
Yn newydd eleni – PANDORA

Dewis cynhwysfawr o emwaith
aur ac arian ar gyfer 
pob oed a phoced
Aur Cymru

y Metel (C.Y.M.) a Clogau
Trwsio rhesymol

Y Bont Bridd, Caernarfon
(01286) 675733
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R. A. JONES A'R MAB
• SIOP DAN CLOC•
37 Stryd Fawr, Caernarfon
2 Llys Penlan, Pwllheli

01286 673121 / 01758 701138
Teganau, modelau - yr enwau mawr i gyd

TEGANAU I BOB OEDRAN
Nwyddau babanod: M&P, Bebecomfort, Cossatto, Jane Chicio a phob math

o ddillad plant 0-6 mlwydd oed.

www.rajonesandson.co.uk

Roberts y Newyddion 
44 Y Bont Bridd, Caernarfon 

01286 672 991 

Papurau newydd • cardiau cyfarch • offer
ysgrifennu • Da-da a diodydd • Tlysau aur ac

arian o Fôn 

Ar agor  Llun – Sad (5.30am tan yr hwyr)

dydd Sul (5.30am – 12.00). Dosbarthu papurau i’r
drws. Gwasanaeth cyfeillgar bob amser

Cyrhaeddodd y Gwanwyn ac mae Verona
Jones, enillydd Cwpan Kaylor a’r Gwpan
Sialens am Ardd Orau’r Dre y llynedd, wedi
plannu hadau blodau yn ei thŷ gwydr. Nid
yn unig ei gardd sy’n lliwgar ond ei holl
fywyd prysur. 

TAI BACH TWT 
Yn ystod y gaeaf, mae Verona yr un mor
artistig yn cynllunio tai o wahanol gyfnodau
ac yn gwneud dodrefn a chelfi manwl ar
gyfer pob ystafell. “Gan fod Darren y mab
wedi setlo yn Bontnewydd gyda Kathy a’r
plant Erin Medi a Rhun Llywelun
penderfynais droi ei ystafell wely yn
arddangosfa o dai bach twt.” Ei hoff faes ydi
tai Edwardaidd a Fictoraidd crand. Ond ar
hyn o bryd mae’n gweithio ar dŷ Cymreig ac
wedi paentio cardfwrdd yn llwyd a’i dorri’n
ofalus i wneud llechi to. Rhaid cael digon o
amynedd i droi’r clai arbennig yn ornaments
a bwyd i roi ar y platiau. Bob hyn a hyn bydd
yn newid yr ystafelloedd yn llwyr. Mae
Delyth y ferch, sy’n dilyn cwrs celf ar gyfer
lefel A, yn rhannu’r un diddordeb. Gwnaeth
dŷ modern a chegin gyda micro-don a
theledu ar y wal. Cŵn ydi ei hoff anifeiliaid
ac mae gwahanol fathau  i’w gweld o
gwmpas y lle. Rhaid rhoi clod i Wil, gŵr
Verona gan mai fo wnaeth y silff i greu’r
stryd lle codwyd y tai. Mae hefyd wedi
paratoi bocsus unigol i’r merched ddilyn
themâu gwahanol fel Tafarn Cei Bach, Fo a
Fe, Siop Cigydd a Physgod (daeth y syniad o
lyfrau Harri Parri, ei hoff awdur) a Golygfa

VERONA JONES
MAES CADNANT

POBOL DRE Glan Môr gyda thywod wedi ei gario adra
o’u gwyliau. 

GŴYL A GWAITH
Bu Wil yn gweithio yn y Gwaith Brics cyn
symud i First Hydro Llanberis sy’n
cynhyrchu trydan gyda nerth y dŵr gaiff ei
bwmpio o Lyn Marchlyn i Lyn Peris. Yn
ffreutur Ysgol Syr Hugh Owen mae Verona
yn gweithio. Bob gyda’r nos ar ôl te, boed
glaw, hindda neu dywyllwch bydd y ddau yn
lapio’n gynnes ac yn cerdded am tua dwy
awr. Un daith ydi i fyny Ysgubor Goch i
Ffordd Llanbeblig a Lôn Eifion yna ar hyd
y Foryd cyn troi am adra!  Yn syth wedyn
bydd Verona yn gweithio yn yr ardd yn yr
haf neu’n addurno’r tai yn y gaeaf. Pleser
arall ydi gwneud picl betys neu nionod bach,
chillies a garlleg dyfodd mewn potiau yn yr
ardd gefn.  Mae’n athrawes Ysgol Sul ac yn
mwynhau pob gweithgaredd efo’r  plant yn
enwedig gwaith llaw. Erbyn hyn mae Delyth
sydd hefyd yn selog yn yr Ysgol Sul, newydd
ei derbyn yn gyflawn aelod yn Seilo.

O FERFA I GWPAN
Pan oedd Verona yn blentyn byddai’n mynd
gyda’i thad Emyr Jones i dŷ ei nain yn Y
Glyn i arddio ac roedd yn dotio at y dahlias
lliwgar dyfai ei thad mewn potiau yn Stryd
Marged. “Er bod Nain a Dad yn canu yng
Nghôr Dilys Wynne a Mam yn canu efo
Cantorion Marden wnes i ddim troi at ganu
ond roeddwn wedi gwirioni efo garddio.”
Penderfynodd rentu rhandir ar Ffordd
Bethel ac roedd wrth ei bodd yn gweithio yn
yr awyr iach.  Dechreuodd ennill gwobrau
dros ddeng mlynedd yn ôl pan brynodd
ferfa, ei llenwi efo blodau a’i rhoi yn ei gardd.

Verona a’r tai gynlluniodd

Verona’n dangos tŷ Fictoraidd
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Cofis Bach yn mentro
i fyd y syrcas!
Mae Cofis Bach, Eglwys Noddfa, y prosiect
celfyddydol poblogaidd i blant a phobl ifanc
yng Nghaernarfon yn adnabyddus am eu
gwaith arloesol  megis Cofi Opera, Cofis
Gwyrdd a’r Noson Premiere Ffilm. Eleni eto
mae  Cofis Bach yn mentro i dir newydd
gyda sioe syrcas  aml–gyfryngol o’r enw
“Troi a Throi”!
Mae’r sioe hon a fydd yn cael ei pherfformio
mewn pabell syrcas yn gyfuniad gwych o
sgiliau syrcas, cerddoriaeth, drama, rap a
ffilm.  Mae’r plant a’r bobl ifanc  wedi bod yn
ymarfer eu sgiliau syrcas – boed ar feiciau un
olwyn, ar stiltiau, neu’n  jyglo a sgipio –
gyda’r arbenigwyr Kate Driver a James
Carpenter o Syrcas-Syrcas. 
Bu’r plant a’r bobl ifanc hefyd yn creu  sgript
gyda'r Prifardd Meirion MacIntyre Huws, yn
creu cerddoriaeth wreiddiol gyda’r
cyfansoddwr Owain Llwyd, ac wrthi’n
llywio’r cyfan bu’r gyfarwyddwraig Carys
Huw . Yn ogystal bu’r criw yn cyfansoddi
dwy rap wreiddiol gyda’r beatbocsiwr Ed
Holden, yn creu set a gwisgoedd gyda
Caroline Roberts ac yn cael hyfforddiant gan
y coreograffydd fedrus Sarah Mumford. 
Daw’r holl elfennau hyn ynghyd i greu sioe
eithriadol o gyffrous . Mae’r criw wedi
ymgymeryd â themâu hynod  amserol a

phwysig - sef ein cyfrifoldeb fel dinasyddion
i warchod a chynnal ein daear fregus. Ceir yn
“Troi a Throi”  ymdriniaeth wreiddiol a
chynhyrfus o’r themâu sy’n cyfuno’r doniol
a’r dwys. 
Dyma uchafbwynt blwyddyn Cofis Bach –
dowch yn llu i gefnogi – 6 o’r gloch, 21 Ebrill
(lleoliad i’w gadarnhau, gweler y posteri,
ffleiars, a’r wasg leol). Bydd faniau bwyd ar
gael. Hoffai staff Cofis Bach, Eglwys Noddfa,
ddiolch i’r noddwyr - Llywodraeth y
Cynulliad, Cymunedau’n Gyntaf, Tai Eryri,
BBC Plant Mewn Angen, Arian i
Bawb/Cronfa Loteri Fawr,  Bwrdd Yr Iaith
Gymraeg a Chronfa Elw Park-Jones am ein
galluogi i gynhyrchu sioe mor arbennig. 
Am docynnau/gwybodaeth bellach  –
ffoniwch 07765 655848 neu 07879 202547 

Dyma Holly Pugh ac Aled Thomas (yn
canolbwyntio!) mewn gweithdy sgiliau syrcas yn
ddiweddar yn Noddfa gyda  No Fit State
Circus/Galeri. 

Dr Gareth Parry Jones
Ar ôl 32 mlynedd yn
gweithio fel Meddyg
Teulu yng Nghaernarfon,
mae Dr Gareth Parry
Jones wedi ymddeol. 
Brodor o Aberdaron ym
Mhen Llyn yw Dr Parry
Jones, ac mae’n briod â

Nia sy’n nyrs mewn meddygfa leol. Mae
ganddo ddau fab – Deian ac Iwan, a gan fod
Deian bellach yn gweithio ac wedi
ymgartrefu yn Norwy, mae Dr Parry Jones
yn edrych ymlaen at gael treulio amser efo’i
fab yn y wlad honno.
Fe adawodd Aberdaron i fynd i Lerpwl i
astudio meddygaeth, ac oddi yno aeth i
Fangor i wneud ei hyfforddiant meddyg
teulu am dair blynedd. Cafodd swydd fel
Meddyg Teulu yn y feddygfa ar y Maes yng
Nghaernarfon.
Ym 1981 symudodd y feddygfa i adeilad
Bron Seiont tu ôl y Post, ac yno bu iddo
ddatblygu’r practis i hyfforddi meddygon
teulu dan hyfforddiant. Mae Dr Parry Jones,
a gweddill y partneriaid, wedi bod yn rhan o
hyfforddi dros 60 o feddygon dros y
blynyddoedd, ac amryw ohonynt wedi aros i
weithio yn yr ardal, gan gynnwys nifer o
feddygon Caernarfon a Waunfawr.
Mae ei gyfraniad i hyfforddiant meddygon
yn fawr – bu’n “Associate Dean of Post
Graduate Medical Education” ac yn  arholwr
cenedlaethol i Goleg Brenhinol Meddygon
Teulu, sy’n golygu ei fod yn trafaelio i
Lundain a Chaerdydd yn aml. Mae’n uchel
ei barch yn y maes hwn yn lleol ac yn
genedlaethol. Bu’n aelod gweithgar o’r
Gymdeithas Feddygol, a bu’n llywydd am
gyfnod.
Tu allan i’w waith mae ganddo hoffter mawr
o’r bywyd awyr agored, yn hoff iawn o
arddio ac o gerdded mynyddoedd. Mae
eisoes wedi bod yn Machu Pichu, Base
Camp Everest, Mynyddoedd yr Atlas ym
Moroco ac i gopa Kilimanjaro. 
Mae’n feddyg poblogaidd iawn ymysg
cleifion a staff, bob amser â gwên a gair da, ac
yn dynnwr coes heb ei ail! Bydd colled mawr
ar ei ôl ym Mron Seiont ac yng
Nghaernarfon, ond rydym i gyd yn
dymuno’n dda iddo ar ei ymddeoliad.
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Gemwaith o Safon

SIOP y PLAS
Dewis cynhwysfawr o
emwaith aur ac arian ar
gyfer pob oed a phoced

Aur Cymru
y Metel (C.Y.M.) a Clogau

Trwsio rhesymol
Stryd y Plas, Caernarfon
(01286) 671030
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CROESAIR

CLIWIAU HAWS
Ar draws
5. Pentref ar yr A470 yn y Canolbarth. (11)
7. Sant ‘melyn’ o Fôn. (4)
8. Esgidiau ysgafn agored. (8)
9. Annwn yw’r ------- Cymreig. (7)
11. Pres gwario. (5)
13. Pobl dda iawn. (5)
14. Nid dychmygol. (7)
16. Perthynol i goleg neu academi.  (8)
17. Cyflymach. (4)
18. Beth geir yn yr ysgol cyn cinio. (6’1,4)
I lawr
1. Egni. (4)
2. Jim Cro -------. (7)
3. - ---- a adnabuom ac a gredasom y cariad
sydd gan Dduw tuag atom ni – 1 Ioan  
4,16. (1,4)

4. Torth gyrens. (4,4)
5. Deuawd cerddorol Cymraeg arbrofol, o

Stiniog yn wreiddiol. (5,6)
6. Dau ddigrifwr enwog Cymraeg o’r
1970au (4,1,6)
10. Pentref ger Llanrwst. (8)
12. Gwerthu mân nwyddau wrth grwydro o
le i le. (7)
15. Yn ôl y chwedl Almaenig, gwerthodd ei
enaid i’r diafol. (5)
17. Awrlais. (4)
CLIWIAU CRYPTIG
Ar draws
5. Cwpwl yn gyrru gwyddau o Langollen i
Ddolgellau a un hen ŵy drwg (3,3,5)
7. Bydd ŵy yn cuddio’r pâr benywaidd
(1,3)
8. Cant ag un ar ddeg ar Sul a throi’n
ronyn o halen (8)
9. Dwy sy’n perthyn i chwyddo’r llanast (7)
11. Aderyn y bloda yn colli rhif (1,4)
13. Un o 5 ar draws o bosib yn nôl Wenna i
guddio (5)
14. Am Bala â, i dre yn yr UDA (7)
16. Ei gelyn hi â i chwalu pentref (8)
17. Dau’n gwaeddi crio (4)
18. I frawd Joseff, rhowch yr ŵydd swnllyd
a dyma lle mae’r trên bach yn mynd 
(1,3,2,5)

I lawr
1. Yn fy nryswch, nid lawr (4)
2. Bardd hen heb ei ben yn Sir Fflint (7)
3. Un a llaw goch yn cyfri un, dim a naw
(5)
4. Dwy radd a biro i fam a brawd Rhys
(4,1,3)
5. Diwedd Gwyddyl ond rhywsut mae
gennym wyliau iddo (3,4,4)
6. Gwirioni gweld drama y sir alluog (5,1,5)
10. Troi o fan newydd at goeden (8)

12. Cawn ddiod bur wrth i ni gyrraedd tir
(7)
15. Mae’r gair yn amcan y saint, “efe a
ganfu Simon, ac Andreas ei frawd, yn bwrw   
rhwyd yn y môr: ….. pysgodwyr

oeddynt” (5)
17. Y ddau’n troi at gerfio (4)

ATEBION CRYPTIG MAWRTH
Ar draws
1. Cynulliad. 7. Calon. 8. Cliwiau da. 9.
Ydw. 10. Neis. 11. Dewraf. 13. Marmor. 14.
Byrfodd. 17. Cath fôr. 18. Plât. 20. Dŵr. 22.
Ymsymudodd. 23. Ysgol. 24. Llugaeron.
I lawr
1. Cacen. 2. Neithiwr. 3. Llais. 4. Aruchel.
5. Clwyf. 6. Unawdydd. 7. Caerdydd. 12.
Morthwyl. 13. Maldwyn. 15. Fel y dur. 16.
Coesau. 17. Crogi. 19. Tyddyn. 21. Emma

Enillydd: Pat Longshaw, 4 Cwm Silyn, 
Caernarfon

ATEBION CLIWIAU HAWS MAWRTH
Ar Draws
1. Cyflog Da. 7. Obama. 8. Mawr o gorff. 9.
Aur. 10. Deio. 11. Cynyddu. 13. Cantel. 14.
Llofrudd. 17. Cicero. 18. Aber. 20. Tia. 22. 
Y trên olaf. 23. Trais. 24. Tryweryn.
I Lawr
1. Cymod. 2. Fawrion. 3. Ogof. 4. Diogyn.
5. Tanau. 6. Caerdydd. 7. Offrymodd. 12.
Nercwys. 13. Cantata. 15. Rybelwr. 16. Yr
arwr. 17. Calan. 19. Rafin. 21. Snow

Enillydd: S. Jones, 51 Ffordd Crwys,  
Bangor

Anfonwch eich atebion erbyn diwedd y mis at Trystan Iorwerth, Graigwen, Lôn Ddewi, Caernarfon. LL55 1BH.  Tocyn llyfr yn wobr i’r enillydd.
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GARDDWR YN DRE
Trwsio, twtio, chwynu a phlannu

Telerau rhesymol

Cysylltwch â 
Gwyn Jones . 07881 757533

gwyn27@hotmail.com

GENOD Y GOLFF
DEWCH I DARO
Dyma'ch cyfle i ymuno â chriw Merched Golff Caernarfon. Nos Fercher, Ebrill 20fed rhwng
6 ac wyth o’r gloch, bydd cyfle i ferched sydd heb chwarae golff o’r blaen gael gwers am
ddim. Bydd clybiau a pheli yno ar eich cyfer.Wedyn croeso i chi gael sgwrs a phaned gyda
rhai o’r aelodau.Os oes gennych ddiddordeb cysylltwch â’r  Hyfforddwr Proffesiynol, Aled
Owen. 01286 678359. 
Dowch genod, i ddangos i’r dynion sut mae taro pêl ! Mi fydd yn hwyl.

TEITHIAU MISOL DIDDOROL
Yn ddiweddar, trefnodd Parc Cenedlaethol Eryri daith gerdded o gwmpas Coed y Brenin
wrth ymyl Ganllwyd ar gyfer cerddwyr gyda nam golwg. Mae’r cerddwyr yn cyfarfod yn
fisol er mwyn cerdded mewn gwahanol lefydd. Daw'r criw o bob rhan o Wynedd a Môn
gyda’r mwyafrif yn dod o Gaernarfon a’r cylch. Yn y llun mae Alex Samsone hefo'i gi tywys
"Keaton". Mae Alex yn mynd mis nesaf i ddeifio o’r awyr efo'r ‘Red Devils’. Pob hwyl iddo!

Dwi wedi eistedd llawer awr wrth y tân y
misoedd diwethaf yn cofio’r tymhorau y
bûm wrth yr afon, ac hefyd yn meddwl am
y tymor sydd ar gychwyn.  Ydyw, mae’r
tymor brithyll wedi dechrau, sy’n fy atgoffa
am stori am un sydd bellach wedi’n gadael.
Roedd Dafydd yn treulio pob awr y gallai
yn pysgota pluen, gan gymryd pwyll ac
amser wrth fynd i fyny’r afon.  Yn symud
fel crëyr  glas, un goes ddim yn symud cyn
i’r llall fod yn solat yn ei lle. Ei ddillad yn
gweddu yn berffaith i’r cefndir a’i feddwl
yn gyfan gwbwl ar y dasg o’i flaen. Roedd
yn cawio ei blu ei hun, yn enwedig y plu
sych nad oedd byth yn rhoi adain arnynt –
dim ond traed a chynffon.  Yn ôl rhai,
roedd yn hoff iawn o roi saim mochyn ar y
bach.
Ar y diwrnod hwn dan sylw roedd Dafydd
wedi dechrau pysgota cyn gynted ag roedd
y bws naw wedi’i ollwng.  Aethai i fyny’r
afon heb wneud smic na chyffwrdd dim.
Roedd yn gweddu i’w gefndir ac yn anodd
iawn i’w weld i ddyn a physgodyn. Wedi
gosod ei bluen (un o’i ffefrynnau, cynffon
ffesant) symudai i fyny’r pwll heb ddangos
ei hoel. Gwnâi ei ffordd at hen foncyn yng
nghanol y pwll gan ymestyn tua pedair
troedfedd i’r afon gan greu twll dwfn ar y
tro.  Yno y gorweddai yn gwylio’r wyneb
am unrhyw bryfetach neu chwilen a
ddisgynnai i’r dŵr.  
Taflodd Dafydd ei bluen yn hollol gywir
tua tair troedfedd yn  uwch na’r  lle yr oedd
y brithyll yn gorwedd gyda phlygiad at i
lawr ym mlaen y llinyn. Perffaith,
meddyliodd. Gwelodd Dafydd y gynffon
ffesant yn diflannu a’i enwair yn plygu’n
gron, bron.  Tynnodd y pysgodyn allan o’i
drybini i ganol y pwll. Daliai  Dafydd o â’i
holl nerth rhag ofn iddo dorri’n rhydd. Os
caf hwn yn y rhwyd, meddyliodd, chaiff
neb hwyl ar fy mhen. Mi fydda i cystal
sgotwr â’r gorau. Felly cymerodd bwyll
mawr i’w rwydo.
Wedi chwarter awr o redeg i fyny ac i lawr
y pwll chwythai fel neidr gan wlychu ei
droed dde fel y deuai’r pysgodyn yn nes. Ei
bwysau oedd tri phwys naw owns.
Edrychodd Dafydd arno. Ei ochrau lliw
aur gyda’r spotiau coch fel rwbis, y gynffon
llawn a’r corff perffaith. Gwyddai Dafydd
pe byddai’n dangos hwn hyd yr afon fe
fyddai’n siŵr o ennill parch ac edmygedd ei
gyd- bysgotwyr.
Ond wrth ei dynnu at y rhwyd fe aeth
bysedd Dafydd i lawr y blaenlli at y
bachyn.  Gafaelodd yn hwnnw a’i ysgwyd a
daeth y pysgodyn yn rhydd. Roedd Dafydd
yn gwybod ei fod wedi bachu a cholli y
pysgodyn mwyaf yr oedd wedi’i ddal
erioed.
Sawl Dafydd ‘dach chi’n ei adnabod ?
Hwyl ar y bachu.

GLAS Y DORLAN

Rhodd i Ward Alaw

Cae Llenor, Lôn Parc,
CAERNARFON, LL55 2HH

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

CEGIN COFI
9PM S4C

Nos Fercher
EBRILL 6ed,
13ed, 20FED.
COFIWCH WYLIO!

Cyflwynodd Capten Merched Clwb Golff Caernarfon, Mrs J. Massey a’r Is-gapten Mrs P.
Parkin siec am £232 i ward Alaw Ysbyty Gwynedd. Mae’r ddwy yn y llun gyda rhai o staff y
ward. Casglwyd y pres ddechrau Mawrth yn ystod "Drive In" Capten y dynion Mr Wil
Williams, Ty Hapus. 

Straeon i’r papur
Anfonwch at Glyn Tomos, 
Garreg Lwyd, 7 Bryn Rhos
Rhosbodrual, LL55 2BT

Ffôn: (01286) 674980 e-bost:
tomos882@btinternet.com
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PAPUR DRE I BOBOL DRE

COFIS YN EU CANNOEDD
Roedd hi fel yr hen ddyddiau ar yr Oval.
Bron i ddwy fil o bobl yn gwylio gêm. 1,927
oedd y ffigwr swyddogol. 
Ond nid Barnsley na York City  oedd yr
atyniad. Dim sôn am John King, Allan
Clarke nac Austin Salmon, yr enwau fu'n
denu'r cannoedd i'r Oval yn yr 80'au. Nid
hyd yn oed Bangor a Clayton Blackmore yn
Uwchgynghrair Cymru. Yr enwau a
ddenodd y cannoedd y tro hwn oedd y
brodyr Sadler, Biscan, Midge, Shin, Kev
Lloyd - hogia Dre a'r cyffiniau. 

Yr achlysur  hanesyddol (ar nos Wener y
18fed o Fawrth) oedd y gêm gynta erioed
rhwng tîm Tref Caernarfon a Caernarfon
Wanderers. Ac oedd, mi roedd o'n dipyn o
achlysur yn rownd wyth olaf Cwpan Barritt.
A phan fydd y Wanderers wedi cael
dyrchafiad i'r un gynghrair â Dre erbyn y
tymor nesa mi gawn ailadrodd y digwyddiad
- ar yr Oval a Cae Top, gobeithio! Ond fydd
Wanderers ddim eisiau ailadrodd y
canlyniad. Fel y gŵyr y rhan fwyaf ohonoch
chi, mae'n siŵr, Dre enillodd o 4 gôl i 2.  

MASWR
O FRI

Dyma Morgan Williams o Ysgol Syr
Hugh Owen a chwaraeodd i dîm
buddugol dan 15 gogledd Cymru, a
roddodd grasfa o 34-7 i Ysgolion
Cwm Rhymni yng nghystadleuaeth
Bowlen Amdahl ar gae sain Helen yn
Abertawe. Mae'r maswr addawol yn
rhan o raglen datblygu Rygbi
Gogledd Cymru ac mae'n gobeithio
dilyn dau gyn-fyfyriwr o'r ysgol sef
Cai Griffiths a Iolo Evans sydd ar
hyn o bryd yn cynrychioli
rhanbarthau'r Gweilch a'r Scarlets.

TÎM ATHLETWYR MAESINCLA

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

Mae Ysgol Maesincla newydd ennill
cystadleuaeth Sportshall.  Bydd y tîm yn
cystadlu yn y rownd derfynol ym

Mhorthmadog yn ystod mis Ebrill.  Mae'r
athletwyr yn edrych ymlaen at geisio ennill
y gystadleuaeth am yr ail flwyddyn yn olynol
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