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PAPUR DRE
Rhifyn 89

MEHEFIN 2011

BE SY YN Y PAPUR?

Pris 50c

Y BARDD
SYDD YN HEL

CADEIRIAU
Dafydd Gwydion yn codi
Cwpan y Jacs
(stori tudalen 15)

Cae Glyn yn codi Cwpan y
Gynghrair
(stori tudalen 20)

Llŷr yn Brifardd yr
Urdd eto
Mae ennill un gadair yn Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd yn dipyn o gamp ond
mae Llŷr Gwyn Lewis, o Gae Gwyn yn
wreiddiol, wedi llwyddo i wneud hynny
ddwywaith yn olynol. Teitl y gerdd fuddugol
eleni oedd Fflam
– mwy o'i hanes ar dudalen 7.

NODDWYD Y RHIFYN HWN GAN GYNGOR TREF CAERNARFON

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

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

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

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

Llythyrau
FUOCH CHI YN Y COLEG NORMAL?
Os do, yna mae llyfr
perffaith ar eich cyfer
ar fin dod o’r wasg
ddechrau Gorffennaf.
Mae’r llyfr yn rhoi
ˆ
cip ar hanes y Coleg
Normal drwy lygaid
ei fyfyrwyr. Sut
brofiad oedd bod yn
Normalydd? Beth
oedd y profiadau
mwyaf dylanwadol ar
fyfyrwyr y tu mewn
a’r tu allan i furiau’r
sefydliad? Beth oedd
eu diddordebau go
Grwp Madrigal y Normal
iawn? Beth oedd y
1957-59 gyda Ryan Davies
sgandalau?
Mae’r
awdur, Tudor Ellis, cyn-ddarlithydd yn y Coleg, wedi hel
tystiolaeth o bob cwr ac wedi cyfweld cyn-fyfyrwyr er
mwyn cael mynd dan wyneb eu bywyd dyddiol. Cynhelir
cyfarfod arbennig i lansio Bywyd Normal bnawn
Gwener, 8 Gorffennaf, am 5.15 p.m. yn Adeilad y George
ar Safle’r Normal, Ffordd Caergybi. Estynnir
gwahoddiad agored i’r cyfarfod lansio. Er mwyn gallu
amcangyfrif y niferoedd a fydd yn bresennol, gofynnir i’r
sawl sy’n dod i gysylltu gyda Heledd Selwyn yn y
Brifysgol, naill ai drwy ei ffonio ar (01248) 383082 neu
drwy anfon neges ebost at h.selwyn@bangor.ac.uk.
Cyhoeddir y gyfrol gan Wasg y Bwthyn, Caernarfon. Ei
phris yw £12.95.

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

CHWILIO AM WIRFODDOLWYR
Annwyl Olygydd,
Tybed a fuasai rhai o'ch darllenwyr yn fodlon helpu
ymchwil sy gynnon ni ar y gweill yng Nghanolfan ESRC
dros Ymchwil i Theori ac Ymarfer Dwyieithrwydd ym
Mhrifysgol Bangor? Rydym ym chwilio am bobl sy'n
siarad Cymraeg a Saesneg yn rhugl ac sy dros 18 oed i
gymryd rhan mewn arbrawf bach. Byddant yn cael tâl o

DEWCH ATOM I BLYGU
PAPUR DRE
Rhifyn: GORFFENNAF
Noson Plygu: NOS LUN,
GORFFENNAF 11

www.bwrdd-yr-iaith.org

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

Yn lle: YSGOL MAESINCLA
Faint o’r gloch: o 5.00 ymlaen

Ellis Davies a’i Gwmni
CYFREITHWYR

Yn gwasanaethu
pobl Caernarfon ers
1898

2

HEN LYFRAU
Annwyl Ddarllenwyr,
Rwy'n chwilio am gopïau o'r llyfrau
canlynol:
- Llawlyfr Canmlwyddiant Eglwys Salem
(A) Caernarfon 1862 -1962, gan J. Ifor Davies
- Hanes yr Achos yn Salem, Caernarfon, gan
W H Williams (1912)
- Hanes Eglwys Beulah, Caernarfon 1886 1936, gan E Jones (1936)
- Hanes Moriah, gan y Parch. D Hoskins
(1926)
- Dipyn o Hanes yr Achos ym Mark Lane,
gan "Un yn Caru'r Achos" (dim dyddiad).
Pe bai copi o un ohonynt gennych ac yn
awyddus ei drosglwyddo i "gartref da", neu ei
werthu, gellir cysylltu â fi ar 01286 677438
neu clivejames1807@btinternet.com .
Yn gywir iawn,
Clive James
Hafan, Caeathro,
CAERNARFON
LL55 2SS.

ENILLWYR CLWB CANT
Mai 2011
1af
Gweneirys Jones
2il
Trystan Iorwerth
3ydd R L Japheth

79
28
41

Y RHIFYN NESAF
Deunydd i law'r golygyddion perthnasol
NOS LUN - Mehefin 27
Os gwelwch yn dda
Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
NOS LUN - Gorffennaf 11
HWN FYDD Y RHIFYN OLAF CYN YR HAF.

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

Stiwdio Gwallt
a Harddwch

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

46 Stryd Llyn, Caernarfon

ellisdavies@btconnect.com

Perchnogion: G Geal a G Evans

Rhif Ffôn:

£5 a chyfle i ennill bocs o siocled. Bydd yr
arbrawf yn cymryd llai nag awr ac yn cael ei
gynnal mewn lleoliadau amrywiol yn ardal
Arfon. Mae'n cynnwys (a) tasg syml lle mae
gofyn i ddau o bobl gydweithio er mwyn
cyrraedd y nod a (b) tasg gwrando ac ymateb.
Rydym yn chwilio am dimau o ddau o bobl i
gymryd rhan. Am ragor o wybodaeth gellir
cysylltu â fi ar 01286-830913 neu
m.fusser@bangor.ac.uk.
Diolch o galon am eich cefnogaeth.
Cofion gorau, Marika Fusser.

672999
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BRON I FILIWN
O BUNNAU O
ARIAN LOTERI

Meirionnydd ac mae wedi bod yn
llwyddiant mawr. Prosiect cyfeillio fydd
hwn ar gyfer cefnogi pobl dros 50 oed sydd
yn byw gyda chyflyrau cronig tymor hir fel
cancr a chlefyd y galon.
Gwaith y prosiect fydd recriwtio a chefnogi
gwirfoddolwyr i fod yn gyfeillion, yn ogystal
ag adnabod unigolion fydd yn cael budd o
wasanaeth cyfeillio.
Bydd y prosiect yn cael ei leoli yn Mantell
Gwynedd ac yn creu 4 swydd llawn amser
newydd dros y pum mlynedd nesaf.
Gobeithir cychwyn ar y gwaith yn ystod yr
Hydref
Staff Mantell Gwynedd, Caernarfon fu’n
gyfrifol am baratoi cais llwyddiannus i
Gronfa’r Loteri Fawr.

NEWYDDLEN AR GAEL AR DÂP
O’r chwith i’r dde : Sioned Larsen (Hwylusydd
Iechyd), Ceren Williams (Pennaeth Cyllid),
Bethan Russell Williams (Prif Swyddog) a
Bronwen Williams (Swyddog Gweinyddol)
Mae Cyngor Gwirfoddol Mantell Gwynedd
sydd â’i swyddfa yng Nghaernarfon wedi
llwyddo i gael £996,733 gan Gronfa’r Loteri
Fawr dros y pum mlynedd nesaf.
Bydd yr arian newydd yma yn galluogi
Mantell Gwynedd mewn cydweithrediad â
mudiadau fel Age Concern a Chynnal
Gofalwyr i ariannu prosiect cyfeillio o’r enw
‘FFRINDIAU’ ar draws Gwynedd. Mae’r
prosiect hyd yma wedi bod ar waith yn ardal

Mae newyddlen chwarterol Mantell
Gwynedd o’r enw ‘Mantell’ ar gael erbyn
hyn ar dâp ar gyfer rhai â nam ar eu golwg.
Mae’n newyddlen llawn hanesion difyr am
grwpiau cymunedol ar hyd a lled Gwynedd,
cyfleoedd am ariannu gweithgareddau ac
am lu o ddigwyddiadau, hyfforddiant ac ati.
Os ydych chi am gael copi o dâp neu gryno
ddisg cysylltwch hefo Cymdeithas y
Deillion ym Mangor ar y rhifau canlynol:
01248 353604, 01341 42263, neu
admin.nwsb@btconnect.com
Mae Mantell Gwynedd yn treialu'r tâp er
mwyn gweld a oes galw amdano. Os
gwyddoch chi am unrhyw un fyddai’n hoffi
ei gael, cysylltwch â Chymdeithas y Deillion.

MAE POB CEINIOG YN CYFRI
Dyma’r slogan fydd ar bocs casglu arian ar
gyfer cŵn tywys o hyn ymlaen, yr un cyntaf
o’i fath yn y Gymraeg. Fe gynhaliwyd y
lansiad yn ddiweddar ym Mhortmeirion ac
yno y lleolwyd y bocs casglu Cymraeg cyntaf.
Yn ôl Buddug Jones, o Rosbodrual mae pob
bocs casglu yn draddodiadol ar gyfer yr
elusen wedi bod yn Saesneg. “Wrth gwrs,
Cymraeg yw iaith gyntaf y mwyafrif yng
Ngwynedd ac felly rhaid oedd wrth focs
casglu i adlewyrchu hyn. Dyma’r bocs casglu
cyntaf o’i fath yn y Deyrnas Unedig sydd
efo’r iaith Gymraeg arno.”
Meddai Robin Llywelyn “Mae bob amser yn
bleser croesawu cŵn tywys i’r pentref hwn ac
rydym yn falch o gefnogi’r elusen werth
chweil hon a chefnogi yr iaith Gymraeg yr
un pryd”.

Buddug Jones (Cadeirydd Cŵn Tywys
Gwynedd) efo’i chi tywys ‘Ivy’; Robin Llywelyn
(Rheolwr Gyfarwyddwr Portmeirion) a Howel
Roberts (Trysorydd Cŵn Tywys Gwynedd).

DACH CHI'N DYSGU
CYMRAEG NEU'N
NABOD RHYWUN SY'N
DYSGU?
Cyfle i ymarfer a chael sgwrs dros banad
yn Palas Print rhwng 9.45 a 10.45 ar y
boreau Gwener hyn: Mehefin 25;
Gorffennaf 8, 22; Awst 12 a 26. Croeso i
ddysgwyr o bob safon!

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 MAESINCLA

YSGOL Y GELLI

Mae tîm athletau Ysgol Maesincla wedi ennill cystadleuaeth Sportshall Gwynedd am yr ail
flwyddyn yn olynol. Maent wedi gwirioni i gael cadw’r darian am flwyddyn ychwanegol.
Roedd wyth o ysgolion cynradd Gwynedd yn cystadlu yn y ffeinal. Gyda llwyddiant yn y
ras gyfnewid llwyddodd Ysgol Maesincla i ennill y pwyntiau yr oedd eu hangen arnyn nhw.

ADRAN Y GELLI
Cafodd Côr Adran y Gelli, Caernarfon hwyl
dda iawn arni yn Eisteddfod yr Urdd yn
Abertawe - dyma nhw yn barod i ganu yn y
rhagbrawf. Mererid Mair ac Eleri Vaughan
fu'n hyfforddi'r côr.

Y MAES, Caernarfon

YSGOL SANTES HELEN

CYFREITHWYR
•

O. Gerallt Jones LL.B (HONS)
•

na-nôg

Emyr Tho mas a’i Fab

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

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

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

4

Unwaith eto, bu plant y Gelli yn hynod
ffodus o gydweithio gyda’r
awdur
poblogaidd Morgan Tomos. Yn dilyn cydysgrifennu Alun yr Arth yn y Gofod
llynedd, daeth Morgan Tomos yn ôl i’r ysgol
i bysgota am syniadau newydd ar gyfer ei
lyfrau. Roedd wrth ei fodd gyda syniad Jack
Williams o Flwyddyn 2. Cyd-ysgrifennodd
y stori am Jac Drws Nesa gyda’r plant. Bu’n
brofiad bythgofiadwy i’r plant ac mae gweld
eu gwaith mewn print wedi ysbrydoli
cenhedlaeth newydd o awduron.
Dyma Mrs Megan Roberts yn derbyn siec
gan Morgan Tomos ar Faes Eisteddfod
Abertawe i ddiolch i’r plant am eu cyfraniad

01286 677771

Dyma Ezgi, Jacob, Tomos a Keaton a fu'n
cystadlu yn nhwrnament Gem 24 ym
Mhorthmadog yn ddiweddar.

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

Y chweched yn codi hwyl yn Galeri
Bu myfyrwyr y chweched dosbarth mewn perfformiad o 'Hwyliau'n Codi' yn y Galeri
yn ddiweddar. Perfformiwyd y ddrama gan gwmni Theatr yn y Gymdeithas, Prifysgol
Bangor. Roedd y ddrama'n adlewyrchu rôl pwysig Caernarfon a'r Fenai ym myd
morwrol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, a sefydlu cwmni masnach morwrol gan y
teulu Davies adnabyddus o Borthaethwy. Pwysleisiwyd yn arbennig ymdrech
gweithwyr lleol i fyw eu breuddwydion yn wyneb caledi ac ansicrwydd ar y llongau.
Un o gyn-ddisgyblion Ysgol Syr Hugh Owen, sef, Karl Bohana, oedd yn chwarae rhan
Capten Robert Traethydd.

Athrawon Syr Hugh yn cerdded
ar y lleuad?
Yn gwisgo 'bras' lliwgar, bu dynion a
merched yn cerdded strydoedd Llundain
drwy'r nos - 17,000 ohonyn a hynny er
mwyn codi arian at elusen Canser y Fron.
Ymysg cerddwyr marathon y 'Moonwalk',
wedi eu gwisgo'n chwaethus mewn 'twtw's' coch roedd pedair athrawes o Ysgol
Syr Hugh: Miss Catrin Roberts, Mrs
Mannon Williams, Mrs Catrin Lewis a
Mrs Non Gwyn Jones. Llwyddodd y
pedair i gwblhau'r daith hir o 26.2 milltir gyda Mrs Non Gwyn Jones yn gorffen
ymysg yr ugain cyflymaf. Mae'r criw yn gobeithio hel tua £2000 i'r elusen ac maen
nhw eisiau diolch i bawb sydd wedi eu noddi ac a gyfrannodd pan fuon nhw'n pacio
bagiau yn Morrisons y dref ac yn gwerthu cacennau yn ystafell athrawon yr ysgol ac
ar y maes. Bydd Mrs Jones a Mrs Williams yn rhoi eu hunain drwy'r holl boen
unwaith eto mewn llai na mis pan fyddan nhw'n cerdded 26.2 milltir arall dros nos
yng Nghaeredin, eto er mwyn codi arian at Ganser y Fron.

Disgyblion yn Llwyddo
Profodd Seremoni Cyflwyno'r Ffeil
Cynnydd yn llwyddiant ysgubol eto
eleni. Elen Wyn sydd yn ohebydd
newyddion i'r BBC ac sydd hefyd yn
gyn-ddisgybl oedd y siaradwraig wadd
(ar y dde yn y llun). Soniodd am
bwysigrwydd anelu'n uchel a pharatoi
mewn da bryd ar gyfer byd gwaith a
chafwyd anerchiad hefyd gan y
Pennaeth a gan Mr Alun Ellis, y
Pennaeth Blwyddyn. Diolch yn fawr
iawn i bawb a gefnogodd yr achlysur.

Darllenwch Papur Dre a gwyliwch

Cyfres newydd o
DUDLEY
Eisteddfod
Ryngwladol
Llangollen

Deiamwntiau'n Dawnsio
Bu'r grŵp dawnsio disco 'Y
Deiamwntiau Du' yn cystadlu mewn
noson ddawns a gynhaliwyd yn Ysgol
Uwchradd Bodedern yn ddiweddar.
Mewn cystadleuaeth o safon uchel
daeth y genod, sydd ym Mlynyddoedd
7 ac 8 yn Ysgol Syr Hugh yn drydydd.
Llongyfarchiadau mawr iddynt.

Cofiwch gefnogi ein hysbysebwyr

Croeso cynnes bob dydd
gan

Caffi Cei
31 Stryd y Bont
Caernarfon
Ffôn: (01286) 672427

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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UN O DDYNION PRYSURA’R DRE

Richard Thomas (ar y dde) gyda'r Aelod
Cynulliad, Alun Ffred Jones.
Gydag etholiad y Llywodraeth yng
Nghaerdydd yn hanes bellach, mae’n amser
da i gael gair gyda Richard Thomas – Dic i
bawb sy’n ei adnabod, am ei waith fel
trefnydd Plaid Cymru yn Arfon. Mae hi
wedi bod yn flwyddyn brysur i Dic, gyda’r
etholiadau'n cael eu cynnal yn fuan ar ôl y
Refferendwm ar hawliau deddfu i’r
Cynulliad.

Alun Ffred
Jones

Mae swydd trefnydd gwleidyddol yn yrfa
annisgwyl i fab fferm o Rhiw ar Benrhyn
Llŷn. O ble daeth y diddordeb? Yn y Coleg
yn Aberystwyth y dechreuodd Dic
ymgyrchu – “protestio yn llawn amser” yw
ei ddisgrifiad o’r cyfnod, a dechreuodd
ymddiddori ym Mhlaid Cymru, gan
ganfasio yn is-etholiad Pontypridd yn 1987.
Wedi gorffen yn y Coleg aeth adref i ffermio,
nes iddo glywed fod angen rhywun i redeg
tafarn y Tŷ Newydd yn Sarn, ac am flwyddyn
bu’n cadw’r dafarn gyda dau ffrind o’i
ddyddiau coleg – Dylan Minnice a Guto
Bebb. Mae atgofion Dic o’r cyfnod braidd
yn annelwig!
Wedi blwyddyn “reit wyllt” yn Nhŷ
Newydd aeth Dic i deithio o amgylch y byd
am flwyddyn a hanner, cyn symud i
Gaernarfon adeg Refferendwm 1997. Yn
1998 dechreuodd ar ei gyfnod cyntaf fel
trefnydd Plaid Cymru Arfon cyn dod yn ôl
am yr ail ‘stint’ yn 2006, gyda’r bwriad o aros
am flwyddyn. Bum mlynedd yn
ddiweddarach mae o dal wrthi.
Cofiwch, mae ’na perks i bob swydd. Trwy ei
waith gyda Phlaid Cymru fe gyfarfu Dic â
Carys ei wraig – yn dosbarthu taflenni yn
Llanberis!
Ers 2006 mae Dic wedi rhedeg dwy ymgyrch
i Alun Ffred Jones, un ymgyrch i’r aelod
seneddol Hywel Williams, ymgyrchoedd i’r
Cyngor Sir ac i Ewrop, a’r Refferendwm yn y
Gwanwyn. Does dim rhyfedd felly ei fod yn
edrych ymlaen at bythefnos o wyliau yng
Ngroeg mis nesa!

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

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

01286
676645

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

Ar wahân i wleidyddiaeth a theithio mae’n
helpu plygu Papur Dre, does ganddo “ddim
amser i ddiddordebau eraill” – ond gydag
ymgyrch is-etholiad Arllechwedd i’r Cyngor
Sir ar y gorwel, fydd o ddim yn segur yn hir
iawn. Un felly ydi o.
Llŷr ab Alwyn

DIOLCH GAN ALUN
FFRED JONES
Annwyl Olygydd
Hoffwn ddiolch o galon i bawb a
bleidleisiodd i’m hail ethol, gyda
mwyafrif sylweddol, i wasanaethau
am dymor arall fel Aelod
Llywodraeth Cymru dros Arfon.
Roedd derbyn 57% y cant o’r
pleidleisiau yn anrhydedd fawr, ond
rydw i’n ymwybodol iawn o’r
cyfrifoldeb sy’n dod yn sgil y fath
bleidlais o hyder.
• CLUDIANT I
FAES
AWYR
Diolch yn arbennig i bawb
o dîm
• 24 AWR Y DYDD
TACSI
ymgyrchu Plaid Cymru yng
• PRYDLON
Nghaernarfon
a’r cyffiniau
a
TEITHIWCH
MEWN STEIL
A DIBYNADWY
weithiodd yn ddiflino
dros
yr achos.
• PRIS
CYSTADLEUOL
Heb eu hymdrechion nhw fuasen ni
07760
288009
ddim wedi sicrhau’r
fath ganlyniad.
Mae yna heriau enfawr
o’n674400
blaenau
01286
wrth inni wynebu mwy o doriadau
ariannol gyda phrinder enbyd o ran
swyddi a thai ymhlith pethau eraill.
Ond mae yna gyfleoedd hefyd, a’m
tasg i ydi hyrwyddo a hwyluso’r
cyfleoedd hynny hyd eithaf fy ngallu
ym mhob rhan o’r etholaeth.
Byddaf yn parhau i wneud fy ngorau
dros fy etholwyr i gyd, beth bynnag
fo’u daliadau gwleidyddol, ac mae
croeso iGorau
unrhyw un fyddai’n hoffi
Siocled
trafod unrhyw fater gysylltu â
swyddfa
Plaid
Cymru
yng
17 Stryd y Plas
Nghaernarfon (01286 672076).

GO-AHEAD

Tyˆ Siocled
CAERNARFON
01286 675007

Yn gywir
Alun Ffred Jones AC
8 Stryd y Castell,
Caernarfon LL55 1SE

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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LLWYDDO A DATHLU YN DRE!
Un o golofnwyr
Papur Dre ar Restr
Fer Llyfr y Flwyddyn

Gwobr i Dri o Brif
Noddwyr Papur Dre
Yng Ngwobrau Busnes Gwynedd 2011,
fe enillodd tri o brif noddwyr Papur Dre
wobr.

Aled Jones o gwmni Cymen,
Caernarfon enillodd y Wobr Arloesedd

ˆ LEWIS YN
LLYR
HEL CADEIRIAU
Bydd gan Llŷr lond tŷ o gadeiriau cyn bo hir.
Mi enillodd o'i gynta pan oedd o yn Ysgol
Syr Hugh, dwy yn yr Eisteddfod RyngCLUDIANT
I
golegol, cadair i blant ysgol •gan
Barddas,
FAES
cadair yr Urdd y llynedd a rŵan
honAWYR
eleni.
• 24 AWR Y DYDD
TACSI
Mae'r un
ddiweddaraf yma a enillodd
o yn
• PRYDLON
Eisteddfod
yr Urdd
Abertawe
TEITHIWCHGenedlaethol
MEWN STEIL
A DIBYNADWY
yn un arbennig o hardd.
Fflam
oedd teitl y
• PRIS
CYSTADLEUOL
gerdd rydd a ysgrifennodd a dywedodd Llŷr
07760
ei fod o'n awyddus i arbrofi
tipyn288009
mwy eleni
ar ôl ennill gydag awdl
y
llynedd.
Mae'n
01286 674400
amlwg iddo greu argraff ar y beirniaid, Emyr
Lewis a Mererid Hopwood. Dywedodd
Emyr: "Yn ogystal a dawn mae disgyblaeth
gan y bardd hwn," gan ganmol Llŷr am
beidio â gwastraffu geiriau ac osgoi ôl straen
a brys.

GO-AHEAD

Tyˆ Siocled
Siocled Gorau

Mae Angharad Price sy'n byw yn Ffordd y
Gogledd ac yn cyfrannu'n rheolaidd i Papur
Dre wedi cyrraedd Rhestr Fer Llyfr y
Flwyddyn gyda'i nofel Caersaint. Pob lwc
Angharad!

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

Llŷr ac Emyr Lewis, un o'r beirniaid.

Ifan Tudur o Galeri, Caernarfon
enillodd y Wobr Dwyieithrwydd

Modurdy

a

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

Blodyn Tatws

19 Stryd y Plas, Caernarfon

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

01286 673002
01286
675557
Ffôn symudol: 07768900447
Ffôn:

Robin Evans o Rondo, Caernarfon yn
derbyn Gwobr y Diwydiannau
Creadigol gan
Sam Davies yn
cynrychioli Llywodraeth Cymru

Gwasanaeth Cyfeillgar
o’r Safon Orau Bob Amser

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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HEL ACHAU
YR AIL RAN
Buom yn trafod rhai o’r canllawiau elfennol
a ddefnyddir wrth hel achau yn rhifyn
Papur Dre mis Mai, a’r tro hwn byddwn yn
rhoi sylw i anawsterau y deuir ar eu traws
yn fynych a bydd ein harbenigwraig, Miss
Norah Davies yn awgrymu ffyrdd o’u
goresgyn trwy ddefnyddio enghreifftiau o’i
phrofiad ei hun.
Newid enw
Un o’r pethau sy’n creu dryswch i’r rhai
sy’n newydd i hel achau yw’r hen arferiad o
newid cyfenwau. Cychwynnwyd eu newid
rhywbryd yn ystod y ddeunawfed ganrif ac
mae Cofrestrau’ r Plwyf o’r cyfnod hwnnw
ac ymhell i’r bedwaredd ganrif ar bymtheg
yn frith o enghreifftiau. “Patronymics”
yw’r enw Saesneg arno ac mae’n gwbl
unigryw i Gymru, sy’n ei gwneud yn llawer
mwy anodd olrhain hanes teuluoedd yma
nag mewn rhannau eraill o’r Deyrnas
Unedig.
Gofynnais i Norah am ei sylwadau ar y
pwnc dyrys hwn a dyma oedd ganddi i’w
ddweud:
“Ar y cychwyn cyntaf, dylid pwysleisio nad
oes unrhyw batrwm na rheol yn perthyn i’r
arferiad unigryw hwn. Gall ddigwydd i rai
aelodau, i ambell aelod o deulu, neu i’r
teulu cyfan a dyma enghreifftiau o’r effaith
a gafodd ar aelodau o’m teulu fy hun:
Enw fy hen, hen, hen daid oedd DAVID
ROBERTS, a MARGARET oedd enw ei
wraig. JOHN, a aned yn 1789 oedd eu
cyntaf anedig, ond ni lwyddwyd i gael
rhagor o wybodaeth amdano ef. Ganed
brawd iddo WILLIAM yn 1791 a
bedyddiwyd ef yn WILLIAM DAVIES (a
dyma’r ffurf mwyaf arferol o newid cyfenw.)
Y mab yn cymryd enw bedydd ei dad fel
cyfenw ac mae sawl enghraifft o hyn e.e.
mab ROBERT JONES yn dod i gael ei
adnabod fel JOHN ROBERTS.
A chan aros gyda teulu DAVID ROBERTS,
dyma ragor o enghreifftiau o enwau eraill
o’i blant : Yn 1804 claddwyd merch 10 oed
fel ANNE DAVID. Defnyddiai ROBERT, a
aned yn 1800, y ddau enw DAFIS a
DAVIES ar wahanol ddogfennau. Dim ond

un enghraifft a ddeuthum ar ei draws o
enw fy hen hen daid sef EVAN DAVIES ac
eto claddwyd babi blwydd oed yn 1805 fel
GRIFFITH DAVID.
Cawlach, go iawn meddwch, a phwy all
anghytuno ac roedd hyn yn adlewyrchu’n
wael ar Gofrestrau’r Plwyfi bryd hynny a
bu’r Eglwys Wladol yn gweithio’n
ddeheuig i geisio cael trefn ar y sefyllfa, ond
heb fawr lwyddiant.”
Daliodd yr arferiad mewn grym am
flynyddoedd wedyn a hyd at yn hwyr yn y
19eg ganrif. Fel mae’n digwydd mae gan
awdur hyn o eiriau enghreifftiau o deulu ei
fam ac o deulu ei wraig sy’n dangos yn eglur
bod aelodau o’u teuluoedd wedi hepgor un
cyfenw. Ganed taid Meiriona, fy ngwraig,
ym Mhlwyf Hen Eglwys, Môn yn 1835 a
bedyddiwyd ef yn RICHARD WILLIAM
PRICE WILLIAMS. Yn y 1860’au
symudodd y teulu i Sir Gaernarfon a
chafodd Richard waith yn Chwarel
Dinorwig. Er iddo gael ei gladdu ym
Mynwent Llandinorwig yn 70 oed yn 1905,
dengys y garreg fedd na fu iddo newid ei
enw, ond adnabuwyd ei deulu fel PRICE ac
nid PRICE WILLIAMS ac fel y teulu
PRICE y cyfeirir atynt hyd heddiw.
Digwyddodd rhywbeth tebyg mewn achos
taid ar ochr fy mam. Bedyddiwyd ef yn
JOHN OWEN HUGHES yn 1824 yn
Ffestiniog ac felly yr ymddengys ar un o’r
Cyfrifiadau cynnar, ond fel JANE OWEN
(gynt DAVIES) yr adweinid ei wraig a aned
ym Mhlwyf Llanbeblig yn 1829 ac OWEN
oedd cyfenw ei phlant hithau a’r ŵyrion
a.y.y.b. Ffordd arall o beri dryswch trwy
hepgor un cyfenw.
Henry > Harry > Parry
Meddai Norah unwaith eto. “Mae’r
enghreifftiau hyn hefyd yn rhai dilys, ond
gwelais, wrth chwilota achau ar ochr fy nain
fod yna fedd i un HENRY EVANS ac yn yr
un bedd claddwyd ei fab RICHARD
PARRY. Aeth yr HENRY yn HARRY ac
wedyn yn ap HARRY neu PARRY!! Prin
bod terfyn ar yr amrywiaethau a geir ar yr
arferiad cymhleth hwn.
Yn ddiweddar gwrandewais ar sgwrs radio
yn sôn fel yr oedd y ffurf o enwi yn Lloegr
wedi newid i rai fel John, William, Robert
a.y.y.b. Rhai Normanaidd ydynt yn dilyn
concwest 1066 a diflannodd gwir enwau
Saesneg fel Ethelred a Leofric ac os yw hyn

Archifdy Caernarfon
wedi cael effaith ar y system Brydeinig, pa
ryfedd fod system llawer mwy cymhleth
wedi ei heffeithio yng Nghymru.”
Wel, diolch yn fawr ichi Norah am eich
cyfraniadau gwerthfawr i’r golofn y mis
diwethaf ac eto y tro hwn. Rwy'n sicr y
bydd llawer yn cymryd sylw o’r hyn a
drafodwyd a bydd ganddynt well syniad o
lawer ar sut i fynd o gwmpas hel eu hachau.
Mae’r diddordeb hwn wedi dod yn hynod
boblogaidd yn ddiweddar a chyda phobl o
bob rhan o’r byd yn dod i gysylltiad ar ôl
canfod iddynt fod yn perthyn i’r un goeden
deulu. Dyna, mae’n debyg, y wobr fwyaf am
fisoedd o waith ymchwil a phori trwy hen
ddogfennau i ddod o hyd i’r wybodaeth
angenrheidiol. Gwnaiff hyn iawn am sawl
siom a rhwystredigaeth ar y daith.
Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd
Erbyn hyn, gobeithiwn y bydd llawer o
ddarllenwyr Papur Dre yn awyddus i fentro
ar geisio olrhain eu hachau ac, os felly,
awgrymwn yn gryf eu bod yn dilyn y
canllawiau a osodwyd yn y ddwy ysgrif olaf
a heb anghofio ymuno â Changen
Caernarfon
o
Gymdeithas
Hanes
Teuluoedd Gwynedd, yn y cyfarfod cyntaf
o’r tymor yn Ystafell Gymdeithasol y
Llyfrgell ar y 29ain o Fedi 2011. Trwy
wneud hynny gallent fod yn hyderus y
bydd ganddynt rywrai i droi atynt am
gymorth i drafod anawsterau y maent yn
debygol o ddod ar eu traws.
T MEIRION HUGHES

Straeon i’r papur
Anfonwch at Glyn Tomos,
Ffôn: (01286) 674980
e-bost: tomos882@btinternet.com

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
gan Angharad Price

Pier Landerne
Mae hwn yn ‘sticio allan’ - ac nid i’r Fenai
yn unig. Dydi o ddim fel petai o’n perthyn
i’r dre, a phobl ddiarth welwch chi arno fel
arfer, yn chwilio am ddarn o Brighton neu
Blackpool rhwng Arfon a Môn.
Glaswyrdd Fictorianaidd ydi ei liw o, a
hwnnw mor sgleiniog â lliwiau fflatiau
Watkin Jones sy’n dod rhyngddo a’r harbwr,
heb sôn am weddill y dre. Mae arno giât
fariau uchel ac arni glo mawr, ynghyd â sawl
rhybudd coch. Dim hyn. Dim llall. Dim
arall. Nid pier pleser ydi hwn, ond carchar
ar stilts.
Ac eto, os mentrwch ar bier Landerne, mae
pleser o ryw fath i’w gael. Cefnwch ar y lan,
a chroesi’r ffin rhwng tir a môr, a buan y
mae sglein y paent yn pylu. Daw heli’r Fenai
i halltu pethau, yn graciau coch yn y
glaswyrdd, ac yn graciau mwy yn y pyst
pren. Bydd rhybedau metel yr estyll yn ildio
i gylchoedd o gen melyn. Bydd algae
gwyrdd yn cripian fwyfwy dros y pren, a
chachu gwylan yn sêr budur drosto. Ac yn y
bylchau rhwng styllen a styllen, mi fydd y
tonnau anniddig oddi tanoch yn eich
brawychu.
Ond does dim troi’n ôl. Mae’r pellter rhwng
y pen a’r lan yn llawer mwy na hyd y pier.
Rhaid mynd at y pen, a chamu ymlaen hyd
y ffin denau sydd rhyngoch a cherrynt croes
y Fenai.
O gyrraedd y pen, gallwch edrych yn eich

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

blaen, dros y traethau gwyllt at lannau Môn,
neu i’r dde tua Felinheli, neu i’r chwith at
gap Abermenai. Ond nid y golygfeydd fydd
yn mynd â’ch bryd. Wedi’r cyfan, mae’r
rheiny i’w gweld o’r dre ei hun.
Sbïo wnewch chi, yn hytrach, ar yr haen o
fetel ar bostyn pren sydd fel dalen agored
rhyw Feibl annealladwy, yn rhwd ac yn
dyllau, yn salm i dduw’r môr. Gerllaw, ar
bostyn arall, mae darn o graffiti: enw dyn ar
hanner ei gerfio.
Ond yr hyn wnaiff eich tynnu fwyaf fydd y
grisiau tuag i lawr. Yno, yn y dyfnderoedd,
bydd realiti pier Landerne yn eich taro mor
gryf â’r oglau heli. Y coesau’n drwch o
wymon tywyll ar ei brifiant. Miloedd ar
filoedd o gregyn gleision a chregyn crachod
yn crensian dan eich traed fel hen
sgerbydau. A’r ias sy’n mynd drosoch wrth
sylweddoli bod y llawr sy’n eich dal,
ddwywaith y dydd, wedi ei foddi dan
ddŵr…
Dydi gwaelodion y pier ddim yn lle i oedi
ynddo, a rhyw frysio’n ôl at y lan y mae
pawb fel petaent wedi eu rhyddhau o
garchar, heibio i’r rhes o lampau sydd wedi
eu gwneud gan Mr Windsor o Herts. Ond
wrth gamu trwy’r giât at fflatiau sgleiniog y
doc, mi fydd seiliau byw y pier yn dal yn fyw
yn eich cof. Ac wrth gerdded heibio i’r
archifdy yn ôl at y dre, mi ddaw’r
sylweddoliad fod pleser o ryw fath, wedi’r
cyfan, i’w gael ar bier Caernarfon, er nad ydi
hwnnw yr un â phleserau Brighton neu
Blackpool.

MAE’R LLYDAWYR
YN DOD!

Nos Iau, Gorffennaf 21, bydd 80 o bobl glên
Landerne yn cyrraedd Caernarfon, i dreulio
4 noson efo’u cyfeillion gefeillio – 20 o
ddawnswyr, 30 o offerynwyr y bagad, a 30 o
drigolion y dre. Mi fyddan nhw’n dod â’u
sŵn unigryw, a’u dillad lliwgar arferol efo
nhw! Mae na raglen lawn wedi’i threfnu ar
eu cyfer nhw – mi gewch chi’r manylion yn
rhifyn Gorffennaf y papur. Yn y cyfamser, os
oes gynnoch chi wely sbâr i’w gynnig i rai
ohonyn nhw – mi fydden ni wrth ein bodd
yn clywed gynnoch chi – mi fydd ffeindio
gwely i bawb yn dipyn o gamp! Cysylltwch
efo Eleri (674314) os gallwch chi gynnig llety
dros y 4 noson – byddai’n help mawr!

ADUNIAD
CYN-BLISMYN

FFeryllFa’r Castell

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

Yr Alexandra
Tafarn gartrefol a chlyd
Cwrw da, gwasanaeth cyfeillgar

GO-AHEAD
AWYR
Arthur
Rowlands yn Llyfrgell FAES
y Dref
yn

• CLUDIANT I

• 24Griffiths,
AWR Y DYDD
derbynTACSI
copi o lyfr Gwynfor
yng
• PRYDLON
nghwmni
John
Richard
Williams,
TEITHIWCH MEWN STEIL
A DIBYNADWY
Bryngwran a Winston Roddick, CF.

• 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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Noddfa ar ei newydd wedd
dfa ar bnawn Sadwrn,
Agorwyd y gwelliannau yng Nghanolfan Nod
n, dafliad carreg o’r
Mai 21 gan un gafodd ei fagu yn Lôn Eilia
Cyngor Gwynedd.
Ganolfan sef Harry Thomas, Prif Weithredwr
am ei fagwraeth yn y
Cyn gwneud yr agoriad swyddogol soniodd
pan oedd ef yn ifanc
stâd a pha mor bwysig oedd gwaith y Ganolfan
flynyddoedd. Bellach
a chyfraniad Noddfa i’r gymuned dros yr holl
ar gael i’w llogi gan
efo dwy ystafell gynhadledd newydd sbon sydd
ydd hynod o foethus
unrhyw fudiad neu gymdeithas, a’r cartref new
yr estyniad newydd
sydd gan Cylch Meithrin Seiont a Pheblig yn
dlu Clwb Cadw’n Ffit
heb anghofio yr offer cadw’n ffit ar gyfer sefy
arall yn ei hanes.
mae’r Ganolfan yn barod am bennod newydd
lltiad gyda Noddfa a
Dyma oedd ymateb rhai sydd wedi cael cysy
rhai sydd yn defnyddio’r lle heddiw.

ac ael
Nancy Taylor (aelod o Bwllgor Gwaith Noddfa
iffwl’
Teulu’r Bryn) – ‘Mae’r lle newydd 'ma yn biwt

Bobby Haines, Bet Morris a’r Cynghorydd Tony Yendell William
s Ymddiriedolwyr gwreiddiol y Ganolfan.
edd) ‘Wrth fy modd yn
Bobby Haines (trysorydd Noddfa ers 25 mlyn
gweld Noddfa yn mynd o nerth i nerth’

Roy Owen sydd yn cynrychioli
Y Cynghorydd Tudor Owen a’r Cynghorydd
Cyngor Gwynedd ar Bwyllgor Gwaith Noddfa.

Eiriona Rees Hughes (Arweinydd a R
Seiont a Pheblig) – ‘Dim angen clir
chwarae i ni ein hunain’.

Helen Jones (Gweinyddwraig
cyntaf Noddfa yn 1975) –
‘Teimlo mor falch bod y
weledigaeth gynnar wedi
datblygu gymaint’.
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dd

c aelod o Glwb
ffwl’.

Troi a Throi
Troi a Throi i fyd y syrcas!
ddydol poblogaidd
Mae Cofis Bach, Eglwys Noddfa, y prosiect celfy
adnabyddus am eu
i blant a phobl ifanc yng Nghaernarfon yn
a’r Noson Premiere
gwaith arloesol megis Cofi Opera, Cofis Gwyrdd
mentro i dir newydd
Ffilm. Yn ddiweddar eto bu Cofis Bach yn
Throi!
gyda sioe syrcas aml–gyfrwng o’r enw Troi a
n pabell syrcas yng
Daeth cynulleidfa o 200 i weld Troi a Throi mew
d y gynulleidfa gan
nghaeau Ysgol Maesincla/Plas Pawb a swynwy
, drama, rap a ffilm.
gyfuniad gwych o sgiliau syrcas, cerddoriaeth
- sef ein cyfrifoldeb
Roedd yma themâu hynod amserol a phwysig
r fregus, a cafwyd yn
fel dinasyddion i warchod a chynnal ein daea
us o’r themâu a oedd
Troi a Throi ymdriniaeth wreiddiol a chynhyrf
gofiadwy a chyffrous.
yn cyfuno’r doniol a’r dwys. Cafwyd noson
yn cefnogi’r noson a
Roedd yr aelod seneddol Hywel Williams yno
bl ifanc am eu gwaith
rhoddodd ddiolch arbennig i’r plant a pho
Noddfa, ddiolch i’r
gwych. Hoffai staff Cofis Bach, Eglwys
unedau’n Gyntaf, Tai
noddwyr – Llywodraeth y Cynulliad, Cym
b/Cronfa Loteri Fawr,
Eryri, BBC Plant Mewn Angen, Arian i Baw
-Jones am eu galluogi
Bwrdd Yr Iaith Gymraeg a Chronfa Elw Park
i gynhyrchu sioe mor arbennig.

a Rheolwr Cofrestredig Cylch Meithrin
clirio bob dim ar ein hôl rŵan efo lle

Dewch i ganu
efo Côr newydd Peblig
Desmond Mullender (Cadeirydd
presennol Canolfan Noddfa) –
‘Mwy o gyfleoedd rŵan i bawb o
bob oed ar y Stâd’.

Sesiwn blasu - Noddfa
Nos Iau 9fed o Fehefin 7-9 o’r gloch
n côr o’r blaen ... hwn
Dio’m ots os nad ydach chi erioed di canu mew
cysylltwch â’r
di’r côr i chi! Dewch yn llu .. am fwy o fanylion
6 672257
0128
dfa
arweinydd Mererid Mair, Eglwys Nod
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Siop Swapio
Roedd cynnal Siop Swapio yn Feed My Lambs yn ffordd o
ailgylchu, cymdeithasu a chodi pres yr un pryd. Rhaid diolch i
bawb a gefnogodd y digwyddiad gan fod cyfraniad pawb wedi cyfri
at lwyddiant y bore. Llwyddwyd i godi £710 i Eisteddfod yr Urdd
2012 wrth i dros 100 o ferched gyfrannu £5 am y cyfle i gyfnewid
dillad. Roedd sôn fod llawer yn swancio o gwmpas dre nos Sadwrn
yn eu dillad ‘newydd’ !
Braf iawn oedd cynnal y digwyddiad yn Feed My Lambs gan i’r
hen adeilad yma weld cymaint o Jymbls Sêls yn y gorffennol. Ar ei
newydd wedd mae’n ganolfan gysurus a hwylus ac yn dod ag
atgofion melys yn ôl i lawer ohonom sydd wedi byw yn Dre ers
talwm.

Carys, Anwen ac Elaine yn sicrhau fod pawb yn cael paned.

PYRAMID SWPER EISTEDDFOD
YR URDD

Bwrlwm y swapio

Mae'r pres yn dod i mewn yn raddol - a phobl y dre'n twchu'n
ara bach! Os 'dach chi wedi bod i un o swperau'r pyramid ond
heb gynnal eich swper chi eto, peidiwch â phoeni - dydy hi
ddim yn rhy hwyr - digon o amser dros yr haf! Ac os oes
gennych bres i'w drosglwyddo, a fyddech gystal â'i roi i'r
person lle cawsoch chi fwyd cyn gynted ag y bo modd os
gwelwch yn dda inni gael syniad sut mae pethau'n mynd.
Diolch i bawb sydd wedi cynnal swper hyd yn hyn.

NOSON CERDDI ERYRI
Nant Gwrtheyrn, 23 Mehefin, 7.30 o'r gloch
Noson i ddathlu cerddi ardal Eryri yng nghwmni
Twm Morys, Ieuan Wyn, Ifor ap Glyn, Karen Owen,
Myrddin ap Dafydd a Meirion MacIntyre Huws.
Ocsiwn o waith beirdd eraill y Sir i ddilyn.
Arweinydd: Nia Parry
Cerddoriaeth gan: Gwenan Gibbard
Ocsiwniar: Aled Davies. Pris: £5.
Elw er budd Eisteddfod yr Urdd Eryri 2012
Tocynnau ar gael yn Palas Print (01286 674631)

I gadw’n gynnes a chlyd cysylltwch â

JOHN HUGHES A’I FAB
Masnachwyr Glo Carmel

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

www.fflam.biz
12

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

symudol:
07771 278633
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O Sul i Sul
SALEM
Mehefin 19, 10am a 5am: y Gweinidog, y
Parch. J. Ronald Williams
Mehefin 26, 10 am: y Gweinidog; 5pm: y
Parch. Ioan Wyn Gruffydd, Pwllheli.
Gorffennaf 3, 10am: y Gweinidog; 5pm:
Arwel Roberts, Rhuddlan
Gorffennaf 10 10am: y Gweinidog; p'nawn:
gwibdaith flynyddol Salem i Salem.
CAERSALEM
www.caersalem.com
Mehefin 19, 10am: Arwel Jones; 5.30pm Cynan Llwyd
Mehefin 26, 10am a 5.30pm: Ioan Davies
Gorffennaf 3, 10am: Rhys Llwyd yng
nghwmni cyfeillion o Galiffornia
5.30pm - Rhys Llwyd
Gorffennaf 10, 10am: Arwel Jones
Dim oedfa yn yr hwyr ond yn ymuno ag
oedfa bregethu Ebeneser, Llanllyfni am
4pm.
Manylion ynglŷn a chyfarfodydd canol
wythnos ar ein gwefan ynghyd â
phodlediadau o bregethau diweddar.

Gorffennaf 10, Eglwys Llanbeblig – 10.30 –
Cymun Bendigaid
4.00 – Gosber a phregeth
SEILO
Meh 19, y Parch Gwenda Richards
Meh 26, y Parch Glyn Tudwal Jones
Gorff 3, y Parch Gwenda Richards
Gorff 10, y Parch Ifan Roberts
EGLWYS NODDFA
Gwasanaethau am 3, Ysgol Sul am 2:30
Mehefin 19 - Anna Jane Evans
Gorffennaf 3 - Parch Gwenda Richards
Gorffennaf 10 - pererindod i Noddfa,
Penmaenmawr
Gorffennaf 17 - dathliad yr Haf
Gweithgareddau a gwasanaeth arbennig i
gloi'r tymor.
Te bach - Prynhawn Iau, Mehefin 30 2:30 Dewch draw am baned a sgwrs
Am fwy o fanylion am weithgareddau
Eglwys Noddfa, Cysylltwch a Mererid neu
Llinos ar 672257

Mae'n bleser gan aelodau Eglwys
Caersalem gyhoeddi eu bod wedi galw
Rhys Llwyd yn Weinidog ar yr Eglwys
a’i fod wedi derbyn yr alwad. Bydd
Rhys yn cychwyn ar ei waith fis Medi.
Mi fydd manylion y cyfarfod sefydlu yn
rhifyn nesaf Papur Dre.

TRYSORYDD YN TROSGLWYDDO
COFFRAU FFRINDIAU YSBYTY ERYRI

EBENESER
Gwasanaethau am 10 y bore
Mehefin 19, Mr Glyn Owen, Llanwnda
Mehefin 26, Y Parch Gwynfor Williams
Gorffennaf 3, Y Parch Raymond Hughes,
Llanrhaeadr Y M
Cyfarfod Pregethu
Gorffennaf 10, Mr John Hugh Hughes,
Llanberis
EGLWYSI SANTES FAIR A
LLANBEBLIG
Mehefin 19, Eglwys Llanbeblig – 4.00 y
pnawn - Cymun Bendigaid
Eglwys Santes Fair - 10.30am. Boreol
Weddi
Mehefin 26, Eglwys Llanbeblig - 10.30am
Cymun Bendigaid
- 4.00 y pnawn - Gosber a phregeth.
Gorffennaf 3, Eglwys Llanbeblig – 10.30 –
Cymun Bendigaid
4.00 - Gosber a phregeth

GWEINIDOG NEWYDD
I GAERSALEM

Ar ôl gwasanaethu fel trysorydd Ffrindiau
Ysbyty Eryri am 25 mlynedd, mae Mr
John Arthur Jones yn rhoi'r gorau iddi
eleni. O'r Groeslon mae'n dod a bu'n
Swyddog Gweinyddol am flynyddoedd i
Ysbytai Caernarfon. Rhwng 1969 a 2011,
mae'r Ffrindiau wedi codi gwerth £61,000
i'r Ysbyty i brynu offer a setiau teledu er
budd y cleifion. Mr Alun Jones o Lys
Meirion fydd yn ysgwyddo gwaith y
trysorydd o hyn ymlaen.

John Arthur Jones ac Alun Jones

Moduron Menai
Dewis helaeth
o geir o’r ansawdd uchaf
am brisiau
cystadleuol
Ar gyfer eich holl
anghenion yswiriant

Ffôn: 678681
Ffôn symudol:

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

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

Ar Lafar a Noson Ar Lafar- y
cyfresi yn parhau
9o’r gloch a 10o’r gloch bob
nos Lun
Pigion i ddod:
4 Gorff - bydd plant Syr Hugh
yn trafod iaith decstio. Beth
yw dyfodol tafodieithoedd fel
iaith Cofi?
25 Gorff - isio gwbod sut iaith
i'w disgwyl ym mro'r
Steddfod eleni?
Dyma'ch cyfle i ddeall iaith
y 'nene ene'!

Cae Llenor, Lôn Parc,
CAERNARFON, LL55 2HH
Ffôn: (01286) 685300
Ffacs: (01286) 685301
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FFILBI
… yn gwylio

a gwrando!

HOLI’R
CYNGHORWYR
Endaf Cooke

DIFFYG A
HIRAETH
Mae Stryd Llyn yn agosáu at gael ei
gorffen, i gyd-fynd efo’r Maes a’r Bont
Bridd. Y cwestiwn ydi faint o wahaniath
mae hyn yn mynd i wneud i Gofis? Fy hun,
sgin i ddim clem! Ydi, mae’r Maes yn ddel
iawn a phob pafin yn edrych yn well, ond
so wat? Cosmetics ydi hyn, ia? Cuddio
tyllau mae ffowndeshion crîm. Gwendid
Dre ydi methu â defnyddio’r etifeddiaeth
hanesyddol ardderchog ac anhygoel sydd
yma. Mae Conwy, Dinbych y Pysgod
(Tenby), Llangollen, Aberhonddu (Brecon)
a Pwllheli - i enwi dim ond rhai - yn gallu
trefnu pob math o ddigwyddiadau i ddenu
pobl yno. Dre? Oes, mae na bethau yn cael
eu trefnu, ond mae’r trefi eraill cymaint
gwell am hysbysebu a gwerthu eu hunain.
Sori am bregethu ac ail adrodd, ond mae
angen i’n Cyngor a’n chembyr o trêd neu
rywun gicio tinau’r powyrs ddat bî.
Ers y disasdyr hwnnw o’r enw fflaiofyr a
holltodd Dre, mae 'na lefydd wedi newid
yn gyfan gwbl yn C’narfon. Cymerwch
Penrallt Isaf – Sowth i chi a fi. Unwaith yn
ffordd i draffig o Twtil i lawr i Dre, rŵan yn
ded end. Unwaith roedd 'na iard goed yno,
yr e.t.si, y Salvation Army, yr Harp a’r
George, Edward Hughes y bildars
merchant, siop Fred Thompson y crydd,
Capel Moreia ac Ysgol Hogia’, siop dada,
siop grosar Elite, Wilson y Teiliwr a siop
bwtsiar. Fel oedd y stryd yn agor i Sgwâr
Twtil roedd 'na farbar [y Ted Mort
bythgofiadwy!], pôst bach, siop garped,
siop bapur [brawd Ted Mort], siop gemist ,
siop jips a’r Vaults. I fyny Stryd Fictoria
oedd 'na fecws a siop Co-op gyferbyn.
Oedd, mewn tref roedd 'na bentra! Biti bod
y gymdeithas ‘bentrefol’ yma ddim cweit
run fath rŵan.
Erbyn heddiw mae’r mae’r iard goed yn
dai teras gweddol newydd a’r e.t.si yn
Hardcore Gym [be?!]. Mae’r Sali Armi [lle
mor mustiriys ers talwm a’r ffrimesyns
meddan nhw] yn fflatiau. Mae’r Harp yn
dal i fynd. Mae Edward Hughes yn gefn i
Argos, ac yn creu problemau parcio byth a
beunydd, a Moreia yn faes parcio i’r festri.
Mae’r Ysgol Hogia’ yn dal i lwyddo fel
clwb
ieuenctid
a
chanolfan
i’r
gwasanaethau cymdeithasol. A heblaw am
exchenj y GPO, dyna chi. Trist ta be?
Cymaint o fywyd yn troi rownd cymaint o
fusnesau doedd? Y cwbl wedi mynd. Ond
mae gynnon ni bafins llydan!
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Enw: James Endaf Cooke
Ymhle gawsoch chi’ch magu? Hogyn o
Bwllheli ydw i yn wreiddiol. Ardal braf a
blas y môr yn yr heli.
Oes gynnoch chi deulu a beth yw eu
hanes? Symudodd fy nheulu i Gymru o
Loegr yn y flwyddyn 1813 a setlo ym
mhentref Pistyll ger Nefyn. James Cooke
oedd enw fy hen daid. Mi symudodd o yma
i Gymru i agor chwarel yn Pistyll. Mae yna
gysylltiad efo ‘Cooks Penrhyn’ a’r teulu
ond dydw i ddim yn siŵr o’r manylion.
Chwarelwyr, Capteiniaid a Pharchedigion
oedd y mwyafrif o’r teulu.
Beth ydych chi’n ei hoffi ac yn fwyaf
balch ohono ers dod yn Gynghorydd Sir?
Cael cynrychioli'r bobl sydd yn byw yn fy
Ward i a drwy Gwynedd i gyd, ond beth
sydd yn rhoi y wefr fwyaf i mi ydy cael y
bodlonrwydd ar ôl cwblhau rhyw dasg
oedd yn achosi pryder i’r bobl yn y Ward, a
chael blasu llwyddiant yn eu cwmni. Rwy'n
falch o gael blasu'r ffydd y mae nhw wedi ei
roi yn fy ngallu i fel Cynghorwr Sirol. Rwyf
yn ddiolchgar iawn iddynt ac yn gaddo
gweithio yn galed ar eu rhan.
Pwy ydy’ch arwr? Catherine fy ngwraig
annwyl Mae hi yn wraig dda ac yn ffrind
gore, mae yn gefn i mi ar adegau caled ac
mae hi yno bob tro ac yn werth ei phwysau
mewn aur.
Beth ydy’ch atgof hapusaf fel plentyn? Yr
amser a dreuliais efo fy nhaid annwyl

Endaf Jenkins, dyn caredig, cyfeillgar ac
mi ydw i dal i feddwl amdano hyd heddiw.
Beth ydy’r teclyn pwysicaf yn eich eiddo?
Y teclyn pwysicaf i mi ydy fy musnes Siop
Pysgod a Sglodion, yng nghanol tre
Caernarfon, galwch draw i chi gael Fish a
Chips ar ei orau.
Beth ydy’ch hoff bryd bwyd?Wel cwestiwn
gwirion ynte Ha Ha !!!!!!! Sgodyn a Sglods
wrth gwrs , beth gwell na bagiad iawn o
sglodion a sgods wedi lapio mewn ôl rifyn
o Bapur Dre ac yn nofio mewn Finegr a
Halen, blas y môr ar ei orau.
Mmmmmmmm GWYCH.
Beth hoffech chi ei weld yn digwydd yng
Nghaernarfon yn y dyfodol?
Mi fuaswn i yn hoffi gweld amryw o bethau
yn digwydd yng Nghaernarfon , mi fuaswn
yn hoffi gweld y Dref yn llwyddo fel Tref
Marchnad unwaith eto ac yn cefnogi
cynyrch lleol. Does dim byd gwell.
Pa dri pherson fuasech yn eu gwahodd
am bryd o fwyd? Mike Tyson, Lenox
Lewis, a Frank Bruno, a mi fuaswn i yn
cuddio dan y bwrdd os bysa nhw wedi cael
gormod o Laeth Mwnci. Mi ydw i wedi
gwirioni efo bocsio, noson ddiddorol iawn
fuasai hon. Seconds out.!!!!
Beth sydd yn eich tristáu/gwylltio am
Gymru? Pan mae Cymru yn colli i Loegr
mewn Rygbi mi ydw i yn wyllt. Diolch
byth 'na dim ond un waith y flwyddyn mae
hyn yn digwydd.
Beth sy’n gwneud i chi chwerthin? C'Mon
Midffîld bob tro, mi fedrwn ei wylio
trosodd a throsodd. Doniol iawn.
Pa ddigwyddiad wnaeth achosi mwya o
embaras i chi? Colli bet gyda ffrindiau
mewn Tafarn leol ac mi oedd yn rhaid i mi
ganu Karioki. Mae gen i lais da fel arfer,
ond dim y tro yma. Cywilydd!!
Beth/pwy fu/yw’r dylanwad mwya ar eich
bywyd? Fy annwyl ffrind Gareth Hughes o
Lanystumdwy. Mae'r creadur bach yn
gweithio yn galed iawn ac yn ddiweddar fe
enillodd y wobr o fod Y Cogydd Ifanc gore
ym Mhrydain mewn cystadleuaeth yn
Stadiwm y NEC yn Birmingham. Da iawn
chdi Gareth, os wyt yn rhydd rhyw dro
tyrd draw i’r Siop Sglods orau yn y
Gogledd.

Cofiwch gefnogi ein hysbysebwyr
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AM FUNUD
Stori ddigon o ryfeddod oedd honno
mewn papur newydd am wraig o
Fethesda a welodd wyneb Iesu ar ben
rhaw. Eistedd yn yr ardd yr oedd
Andrea Jones, meddai hi, yn cael smôc.
Yn sydyn, dyma’i llygaid hi’n disgyn ar
y shefl, a be welodd hi ond wyneb Iesu.
Dyma hi’n galw ar ei chariad, boi o’r
enw Neil, a dyna yn union welodd
hwnnw. Er bod dau ben yn well nag un
- ac nid dau ben rhaw dw i’n feddwl roedd rhaid cael barn annibynnol. O
ran cred, mae’u cymydog yn un o
ganlynwyr Bwdha a dyma gael barn
hwnnw. Ia, wyneb Iesu welodd yntau
hefyd.
Yn y papur roedd llun Neil yn dangos
pen y rhaw i’r camera. I ddechrau,
welwn i ddim byd ond rhwd ac olion
sment wedi sychu. Eto, wedi hir syllu
mi welais ddau lygad, trwyn a gên. Bob
tro yr edrychwn i, wedyn, dyna welwn
i. Fel yna mae hi gyda llun enwog
Curnow Vosper o Siân Owen yng
nghapel Salem, Cefncymerau. Unwaith
y gwelwch chi wyneb y diafol ym
mhlygion ei siôl hi mi gwelwch o bob
tro o hynny ymlaen.
Ydw i’n llyncu’r stori? Yr ateb ydi, nag
ydw. Ddwy flynedd yn ôl roedd yna
deulu o’r Rhondda wedi gweld wyneb
Iesu - wyneb gwahanol, mae’n wir - ar
gaead jar Marmite. Hefo dychymyg
wedi’i ddeffro mae hi’n bosibl gweld y
pethau rhyfeddaf. Oes yna ddrwg yn y
peth? Dydw i ddim yn meddwl. Mae’n
rhaid bod Andrea’n gwybod am Iesu.
Oni bai am hynny sut y byddai hi wedi
meddwl amdano fo?
Yn annisgwyl iawn, dymuno gweld yr
un wyneb roedd bardd a fu, unwaith, yn
weinidog ym Methesda:
Gad imi weld dy wyneb di
Ym mhob cardotyn gwael ...
Hwyrach fod y gweld hwnnw’n fwy
posibl ac yn bwysicach.

DAU O GISDA’N YMWELD Â MONGOLIA

Ar ôl prynhawn o gyfweliadau a gweithgareddau yn Aberystwyth, mae dau o bobl ifanc
GISDA wedi cael eu dewis i fynd i Fongolia ym mis Medi hefo Fforwm Ieuenctid Cymraeg
ar Ddatblygu Cynaliadwyedd.
Sefydlwyd y Fforwm yn 2003 i sicrhau llais i bobl ifanc yng Nghymru, ar faterion datblygu
cynaliadwyedd trwy rym, addysg a gweithrediad. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn
darparu’r arian craidd i’r sefydliad.
Bydd Kyle ac Anthony yn teithio am 8 diwrnod ar drên Trans-Siberian ag yn gwirfoddoli
ym Mongolia am bythefnos cyn dod yn ôl. Cyn hynny mi fyddan yn gweithio ar godi arian
i fynd ar y daith. Da iawn nhw!
Mae pobl ifanc GISDA hefyd wedi bod yn rhan o ddatblygu gwefan newydd GISDA sy'n
fyw erbyn hyn yma: http://www.gisda.org/

Gwydion yn Codi
Cwpan y Jacs
Mynd lawr i Abertawe i'r ’steddfod wnaeth
Gwydion ond doedd Mr Urdd ddim ynddi
pan welodd o ei ewythr Dewi a Dafydd a’i
ail-gefnder Ioan yn gadael am Wembley
ben bore Llun i weld Abertawe yn herio
Reading. "Plis ga’i fynd. Pliiiiiiis!" Er
mwyn gwneud iddo deimlo well am gael ei
adael ar ôl dywedodd tad-cu (Ron
Williams) y byddai’n mynd â Gwydion
lawr i Stadiwm Liberty am dro fore Dydd
Mawrth a dyna fu. Roedd Gwydion wrth
ei fodd. Yna, o nunlle, daeth dynes heibio
yn cario cwpan mawr arian â rhubannau
du a gwyn yn chwifio’n hapus yn y gwynt
– Y CWPAN! Y CWPAN enillodd ‘yr
elyrch’ am gael dringo i’r Uwch-gynghrair
a dyma Gwydion yn cael gafael ynddo.

HARRI PARRI
Gwydion a'r cwpan.

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
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POBOL DRE
YN COFIO

Siop Nelson y tro cyntaf yn 1948. “Mi welais
i’r hanes ar flaen papurau newydd
cenedlaethol a hynny am ei bod yn un o
siopau harddaf a phwysicaf Prydain.”

JOHN AUBREY
Yn dilyn hanes Malcolm Jones y mis
diwethaf bu amryw yn hel atgofion am
Ysgol Caeathro, Ffatri Peblig a’r tanau
difrifol chwalodd lawer o adeiladau’r Dre.

HUGH HOWEL
“Roedd pawb wedi eu syfrdanu pan
gyrhaeddais Ysgol Hogia lle’r o’n i’n
gweithio yn 1976 a gweld fod Capel Moreia y
drws nesaf a’r organ wych wedi llosgi yn
ystod y nos. Ond dim hwn oedd y tân cyntaf
ym Mhenrallt. Yn nechrau’r pedwardegau a
finna’n yr Ysgol Ramadeg bu tân anferth yn
Warws William Price y cwmni offer
amaethyddol (safle’r Clwb Henoed heddiw.)
Byddwn wrth fy modd yn edrych ar y
peiriannau fferm fel aradr ac injan- lladdgwair yn y ffenest arddangos.” Roedd gan y
cwmni siop yn gwerthu pob math o offer
fferm ar Stryd Bangor. Cartref teulu Price
oedd Bryn Morfa ddaeth yn gartref nyrsys ac
wedyn yn Swyddfa NFU cyn i Tesco ei
chwalu i wneud maes parcio. Roedd Hugh
yn y Llu Awyr yn Rhydychen pan losgwyd

John Aubrey

Un arall o hogia’r Dre sy’n cofio tanau mwy
diweddar ydi John Aubrey fagwyd yn Stryd
Marged. Bu’n gweithio efo’i ewyrth Richie
Aubrey rheolwr E B Jones ar Stryd Llyn am
ychydig. Llosgwyd siop wreiddiol E.B.
Jones gan ei bod drws nesaf i’r Nelson. Mae
John Aubrey yn gweithio ers blynyddoedd
i’r Cyngor yn gwneud y gwaith pwysig o
ofalu am daclusrwydd ar y lonydd a chodi
ein sbwriel. “Roedd Warws Cyngor Arfon
drws nesa i Siop Nelson a wna i byth
anghofio’r sioc wrth fynd i nôl ein hoffer
gwaith adeg yr ail dân a gweld y llanast. Dw
i hefyd yn cofio cychwyn gweithio am 6 y
bore yn y Stryd Fawr a sylweddoli fod Plas
Bowman yn llosgi. Ni roddodd y 'cones' o
gwmpas y lle cyn i’r frigâd dân gyrraedd.”

DEINIOL HUGHES
“Fel y soniodd Malcolm rydw i’n cofio’r
hwyl roeddan ni’n gael wrth gerdded o’r
pentra i ysgol wledig Caeathro. Dwy
athrawes oedd yno ac roedd yn amser hapus
iawn.” Bu Deiniol hefyd yn gweithio yn

Malcolm a’i ffrindiau lle cinio Ysgol Caeathro

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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Deiniol Hughes
Ffatri Peblig lle’r oeddan nhw’n gwneud seti
ceir a bysus i gwmni 'Ford' yn bennaf.
“Roedd gwaith amrywiol yn Peblig a chyfle i
bobol leol aros yn eu bro. Fel y chwarelwyr
ers talwm roedd cymdeithas dda a hwyl yn
ystod yr awr ginio. Dwi’n cofio un yn tynnu
eiran fawr biws o’i focs bwyd a deud, 'Ew,
dwi’n licio greengages.' 'Dim greengage sgin
ti ond Victoria plum,' meddai ei ffrind. 'Paid
â bod yn wirion, dydi blwmonj ddim yn las
nagydi!' oedd yr ateb. Cynhelid dawnsfeydd
ar nos Sadwrn a phartïon i’r plant ac mae
chwith ar ôl y lle.”
MAGI WYN ROBERTS
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AGOR STIWDIO GELF Cerddor Ifanc
y Flwyddyn
Clwb Rotari
Caernarfon

Cafwyd noson lwyddiannus yn Neuadd yr Hen Farchnad yn ddiweddar i lansio Stiwdio Gelf
Steve Pablo a Tomas Sampedro. Diolch i bawb a gefnogodd yr achlysur.
Gormod o ddewis!

Y Maetholion Coll Hanfodol
Mi newidiodd ein deiet yn sylweddol dros y ganrif ddiwethaf, ac mae hynny wedi achosi
i bobl ddioddef afiechydon gwahanol. Erbyn heddiw, dan ni’n dioddef llawer mwy o
boenau yn ein cymalau, mwy o broblemau efo’n croen a mwy o anhwylderau ymddygiad
nag o’r blaen. Mae maethegwyr yn credu mai’r newid yn lefel asidau brasterog hanfodol
(EFAs) omega-3 ac omega-6 yn ein cyrff sy’n gyfrifol am hynny.
Mae angen rhyw 3 i 4 gwaith yn fwy o asidau brasterog Omega-6 nag Omega-3 ar ein
cyrff, i daro cydbwysedd. Yn anffodus, dan ni’n bwyta 20% o’r pysgod olewog omega-3 yr
oedden ni’n eu bwyta ganrif yn ôl, a dyden ni erioed wedi bwyta hadau llin omega-3 fel y
dylen ni. Ers yr 1940au, mae margarinau ac olewau coginio wedi chwyddo ein defnydd o
omega-6 i chwe gwaith beth oedd o. Mae hyn yn golygu bod y gymhareb erbyn heddiw
yn fwy tebyg i 120:1 na’r 4:1 sydd ei angen arnon ni. Credir bod yr anghydbwysedd yma’n
cyfrannu at y cynnydd mewn problemau llidiol (inflammatory) a chylchredol dan ni’n eu
gweld y dyddiau hyn.
Mae pob un o’r asidau brasterog hanfodol yn aml-annirlawn (polyunsaturated) – mae hyn
yn golygu eu bod yn hawdd iawn eu difetha gan wres ac ocsigen. O’r herwydd, mae
cynhyrchwyr bwyd yn eu tynnu allan o fwydydd sy’n cael eu prosesu, er mwyn iddyn nhw
bara’n hirach.
Mae’r holl ffactorau yma’n golygu mai’r unig ffordd o wrthsefyll hyn ydi cymryd
ychwanegolion (supplements) i gynyddu lefel yr asidau brasterog hanfodol yn ein cyrf. Y
cynhyrchion delfrydol i ystyried eu cymryd ydi olewau pysgod, olew hadau llin,
cymysgeddau EFA a’r ychwanegolyn diweddaraf – Olew Krill.
Mae’r rhain i gyd ar gael yn siop Just Natural – dewch draw am sgwrs a chyngor!

Cynhaliwyd
cystadleuaeth
flynyddol
Cerddor Ifanc Y Flwyddyn Clwb Rotari
Caernarfon, yn Theatr Seilo, Caernarfon,
Nos Wener Mai 13eg 2011, lle bu naw o
gerddorion ifanc tair Ysgol Uwchradd y fro
yn cystadlu. Roedd y beirniaid, Mrs Mair
Carrington Roberts a Mr Daniel Brian
Hughes, yn canmol safon uchel y
gystadleuaeth. Enillydd yr Adran Iau oedd
Mabon Jones (Ffidil) o Ysgol Dyffryn
Nantlle ac mae ef yn ennill cwpan Cor
Cofnod ynghyd a £50. Enillydd yr Adran
Hŷn oedd Caryl Angharad Roberts (Solo) o
Ysgol Dyffryn Nantlle ac mae hi yn ennill
cwpan Cor Meibion Caernarfon ynghyd a
£100.

CASGLIAD O DÑ I DÑ
Caryl Roberts a Mabon Jones
O’r wythnos hon tan Mehefin 25 mi fydd Cangen Caernarfon a’r cylch o Sefydliad y
Galon yn gwneud casgliad o dŷ i dŷ. Y mis dwytha cynhaliwyd Bore Coffi ac fe
wnaed elw o dros £500. Yr oedd Mabon Ap Gwynfor, Trefnydd Codi Arian y Gogledd
yn bresennol a chafwyd gwybodaeth ganddo am sut mae’r arian a gesglir yn cael ei
ddefnyddio ar wahanol brosiectau lleol a chenedlaethol. Hefyd roedd y Maer newydd,
Y Cynghorydd Ioan Thomas yno a diolchwyd yn fawr iddo am ei rodd haelionus.
Croesawyd a diolchwyd i bawb am alw heibio gan Dr.Tudor Ellis, Cadeirydd y
gangen.

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.

GARDDWR YN DRE
Trwsio, twtio, chwynnu a phlannu
Telerau rhesymol
Cysylltwch â

Gwyn Jones . 07881 757533
gwyn27@hotmail.com

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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CROESAIR

CLIWIAU HAWS
Ar draws
1. Aderyn ysglyfaethus; hen stiwdio deledu.
(6)
4. Ymylon, parthau. (5)
6. Dyn priod. (3)
7. Haid o foch. (8)
8. Corn gwddw, drachtiad. (4)
11. Cofnod byr; sain gerddorol. (5)
13. Tad i dad neu fam. (4)
15. Ann, er enghraifft. (3,4)
16. Rhoddodd sws. (7)
17. Ceffyl ifanc. (4)
19. Cymell, perswadio. (5)
21. Llithrig, clyfar. (4)
24. Dinesydd gwlad gafodd lythyr gan yr
Apostol Paul. (8)
25. Aderyn pyped, ffrind Martyn Geraint.
(3)
26. Coeden sy’n rhoi cnau. (5)
27. Elfen fetelaidd ymbelydrol Ra. (6)
I lawr
1. Adar duon sy’n crawcian. (5)
2. Enillwyr Cwpan Barritt eleni. (10)
3. Hen sir yn y de-orllewin. (5)
4. Priodfab Nia Ben Aur, tywysoges Tir na
n’Og. (5)
5. Pilen yng nghefn y llygad. (6)
6. Camgymeriad, nam. (4)
9. Gwep. (5)
10. Ffurf wen yn yr awyr. (5)
12. Nadroedd, madfallod ac ati. (10)
13. Enw byr pentref ar yr A470; math o
gynghanedd. (5)
14. Deunydd ysgithrau’r eliffant. (5)
18. Ffrij. (6)
19. Peth i roi llythyr ynddo. (5)
20. Anian. (5)
22. Cloch i ddeffro rhywun. (5)
23. Awgrym (fel hwn!) (4)
CLIWIAU CRYPTIG
Ar draws
1. Lliw ar ffordd Port din dros ben
diddiwedd (6)
4. Ar yr wyneb mae’r un bur yn llyncu
ebychiad (5)
6. Mae’n chwerw ym mlas Urien (3)
7. Ym Mhen Llŷn ei llyn sy’n troi’n dir
sanctaidd (4,4)
8. Llysieuyn i ferch ddistaw (4)
11. Bu farw’r creadur ar ôl dau ateb
cadarnhaol (1,4)
13. Cyffyrddiad pluen yn troi’n sioc (4)
15. Mae’n felyn yn y nen ond yn frown ar y
18

croen (3,4)
16. Mae’n lladd y defaid bach gwyllt ar ynys
Môn (7)
17. Dameg ddiddiwedd fratiog am gaws (4)
19. Mae’r brenin yn gorffen y potes a’i droi
cyn rhoi caead arno (5)
21. Tôn ddiddiwedd i ddyn (4)
24. Yn aml heb si bydd y sioe’n troi’n waith
gan Puccini (2,6)
25. Y metel puraf rhywfodd heb fod yn
swnllyd na distaw (3)
26. Tae un yn gwylltio ni fyddai’n dew (5)
27. Mae pâr yng nghanol y tyddynnod sy’n
gwpwl (3,3)
I lawr
1. Ifor yn dawel yn cymysgu’r blasu (5)
2. Un gwirion ffôl sy’n mudo heb un o rhain
i gadw mewn cysylltiad (3,7)
3. Gras Iolo’n cuddio cystadleuaeth (5)
4. 007 ddim ar y to (4)
5. Edrych am un meddw a un dim arall (6)
6. Ond yn Ffrangeg mae’n troi i iro (4)
9. Cyfandir a phum cant mewn uniad (5)
10. Cwestiwn am gig moch neu un i
Myfanwy (5)
12. Dagrau Mei â yn drobwll mewn math o
lun (10)
13. Cant a ddug dywyllwch (5)
14. A yw Siôn yn ffwndro heb un i’w hudo
(5)
18. Yn nwylaw Elwyn bach oni welwch
wyntoedd ysgafn (6)
19. Caib Urien yn dechrau torri cawgiau (5)
20. Yr had yn cael ei wasgaru ond nid ar
draws (2,3)

22. Nora’n troi’n Wyddel (5)
23. Nia a Wil Roberts yn cychwyn y funud
hon (4)
ATEBION CLIWIAU CRYPTIG
EBRILL
Ar draws 1. Pencampwyr. 6. Cynfyd. 7.
Gwg. 9. Cnonyn. 10. Dwy. 11. Efa. 14. Mao.
15. Adda. 16. Tonnau. 18. Dim. 19. Astrus.
21. Tirfesurydd.
I lawr 1. Pwy. 2. Nefyn. 3. Amdani. 4.
Porant. 5. Ymgodymu. 6. Ci defaid. 8.
Gwybodus. 9. Calan Mai. 12. Strade. 13.
Unllais. 17. Actor. 20. Urdd.
[Roedd gwall neu ddau yng nghliwiau
cryptig mis Mai. Mae'n ddrwg gennym
am hynny, a llongyfarchiadau mawr i'r 4
a lwyddodd i gwblhau'r croesair!]
Enillydd: Sharon Davies, Ffordd
Cwstenin, Caernarfon
ATEBION CLIWIAU HAWS MAI
Ar Draws 1. Aberystwyth. 6. Trawst. 7. Toc.
9. Anwylo. 10. Mor. 11. Bor. 14. A fo. 15.
Dof. 16. Bariau. 18. Uwd. 19. Mewian. 21.
Annibynnwr.
I Lawr 1. Aur. 2. Elwyn. 3. Ystwyll. 4.
Tewion. 5. Ystumiau. 6. Tra bo dau. 8.
Cardotyn. 9. Arafa don. 12. Abatai. 13.
Tramwy. 17. Arwyn. 20. Aer. Enillydd:
Enillydd: Annwen Morris, Carmel.

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

Annwyl Bobl Caernarfon,
nu at nifer o
Mae’r Cyngor Tre yn cyfran
eithgareddau er
gw
elusennau a mudiadau a
leuaeth gerddi
tad
enghraifft rali hen geir, cys
Gŵyl Caernarfon,
,
blynyddol, dathliad canol haf
hau deunydd i
sicr
digwyddiadau’r Nadolig a
ld fel esiampl dda
we
. Mae’r Cyngor i’w
farchnata a hyrwyddo’r Dre
Ieuenctid ar agor
fan
g at gadw’r Ganol
wrth gyfrannu’n ariannol tua
ar nosweithiau Gwener.
aidd o gadw’n
ffordd llawer mwy poblog
Mae cerdded wedi dod yn
0 at wella
,00
di cytuno i gyfrannu £10
heini. Mae’r Cyngor Tre we
n yn
olio
Dwi’n gobeithio bydd trig
safon rai o lwybrau’r Dre.
Cyngor
y
r
y gwaith yma gan weithwy
defnyddio’r llwybrau ar ôl
byn
y Cyngor Tre eisoes wedi der
Sir. Dylid hefyd nodi bod
yn
Mynwent Cyngor Gwynedd
cyfrifoldeb am y toiled ym
i
ampl yma o’n hymrwymiad
Llanbeblig. Dyma ddwy esi
gydweithio!
y
dsoddi’n helaeth iawn dros
Mae’r Cyngor Tre wedi bud
mae’r
ni
Ele
lig.
Do
dau
lla’r goleua
blynyddoedd diweddar i we
uadau ar y pyst sydd yn
Cyngor am osod mwy o ole
esty’r Castell o’r Maes.
dal y goleuadau ar ochr Gw
nydd yn y cydweithio
Dwi’n gobeithio gweld cyn
wr fydd maes o law
ym Mharc y Dre a’r Porth Ma
o waliau’r Dre’
yn sicrhau mynediad i rannau
hefyd.
a’r Faeres o gymorth i
Os byddai ymweliad gen i
yddiad gellir cysylltu
unrhyw fusnes neu ddigw
weithio a sicrhau
gyda chlerc y Dre. Mae cyd
flaenoriaeth.
yn
dyfodol llewyrchus i’r Dre
IOAN THOMAS,
Maer Caernarfon
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CWPAN ERYRI I SYR HUGH
Fel y gwyddoch mae’n siŵr, mae’n haws
bachu pysgodyn pan fo 'na wynt ar lyn.
Mae’n haws fyth taflu pluen pan nad yw’r
gwynt hwnnw yn rhy gryf. Os cewch chi
wynt wyneb mae tipyn anos ac yn beryclach
– mae’n haws cael damwain ! Anos fyth ydy
gwynt cefn. Mae’n dueddol o chwythu pluen
ar i lawr ac mae sawl un wedi bachu’i hun
cyn heddiw.
Daliwch yr enwair i fyny efo 'chydig o slac.
Does wybod o ba gyfeiriad y daw na 'sgodyn
felly rhaid cadw llygaid cyson ar y bluen. Ac
os byddwch yn pysgota pan fo gwynt o’r ochr
cofiwch geisio cadw eich pluen rhag mynd ar
draws y dŵr efo’r gwynt.
Anaml iawn y bydd rhywun yn taflu at
bysgod sy’n codi i’r wyneb yn rheolaidd felly
mae angen pysgota yn ddall. Pan fydd
'sgodyn yn codi ceisiwch daflu eich pluen
oddeutu dwy neu dair llath o’i flaen.
Ond sut mae gwybod pa ffordd mae
pysgodyn yn nofio? Wel, yn amlach na
pheidio mae pysgod yn nofio yn erbyn y
gwynt. Os ydyn nhw’n frithyll cyffredin mae
nhw’n dueddol o nofio mewn cylch
cymharol fychan ond brithyll yr enfys mewn
cylchoedd tipyn mwy.
Rhaid i mi gyfaddef ei bod hi tipyn anos cael
llwyddiant wrth bysgota pluen sych o gwch
os nad yw hwnnw wedi’i angori; yn bennaf
oherwydd bod y gwynt yn dueddol o yrru’r
cwch i’r un cyfeiriad a’r hyn y taflodd
rhywun ei blu. Gan amlaf hefyd, mi fydd y
cwch yn symud yn gynt na’r hyn sy’n bosib i
rywun bysgota ei blu.
Mae’n syniad da yn ogystal ceisio suddo
'chydig o’r blaenllinyn lle mae’r bluen wedi
ei chlymu. Reit aml mae trwyn y brithyll yn
taro’r blaenllinyn ac felly yn symud y bluen.
Canlyniad hynny ydy dychryn y pysgodyn.
Yn bersonol fe ddewiswn i blu heb adain
(ond gyda thraed) i 'sgota llyn. Gall y rhain
nofio ar yr wyneb gan wynebu’r gwynt fel
pryfed naturiol. Mae’n well gen i hefyd blu
tywyll neu ddu. Lliw da arall ydy porffor neu
liw gwin tywyll. Ond pawb at y peth y bo !
Hwyl ar y bachu.
GLAS Y DORLAN

Enillodd tîm rygbi dan 18 YSHO Gwpan Eryri mewn gêm agos yn erbyn Ysgol Eirias.
22-20 oedd y sgôr terfynol gyda Sam Jones yn sgorio 2 gais, ac yn haeddiannol yn cael
ei enwi'n seren y gêm.

SEGONTIUM ROVERS YN DWEUD DIOLCH
Fe aeth timau dan 7 a dan 9 Segontium Rovers ar daith gerdded ar Lôn Eifion yn
ddiweddar. Diolch i bawb fu'n cerdded a hefyd i'r rheini a noddodd ein chwaraewyr.
Rydyn ni'n wir yn gwerthfawrogi amser ac ymdrech pawb a'u help i godi arian i'r clwb
unwaith eto. Diolch yn fawr, Aaron Evans, Cadeirydd.

CAFFI RONAN!

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
Does 'na ddim gwirionedd yn y stori bod Mr Keating wedi agor caffi yn dre!
19
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PAPUR DRE

Chwaraeon

PAPUR DRE

PENCAMPWYR CYMRU
Mewn tymor anhygoel o lwyddiannus i
nifer o dimau o Gaernarfon dyma un a
lwyddodd i ddod yn bencampwyr
Cymru - tîm pêl-droed dan 14 oed Ysgol
Syr Hugh Owen. Hogia Syr Hugh
enillodd Gwpan Ysgolion Cymru wrth
guro Ysgol Pentrehafod o Abertawe o 3
gôl i un yn Neuadd y Parc, Croesoswallt,
cartref TNS. Nathan Palmer sgoriodd y
gôl gynta i'r Cofis ar ôl 10 munud. Mewn
gêm glos, Shaun Cavanagh rwydodd yr
ail gydag ergyd o bum llath ar hugain.
Ymatebodd Pentrehafod yn syth i'w
gwneud hi'n 2-1. Bu Andrew Heaton fel
craig yn y gôl ar ôl hynny cyn i Luke
Phillips benio'r drydedd bum munud o'r
diwedd. Roedd dathlu mawr ar y
chwiban olaf wrth i'r Capten Nathan
Palmer godi'r cwpan!
Aeth y tîm yn ei flaen wedyn wythnos
diwetha i gynrychioli Cymru mewn
twrnament yn erbyn pencampwyr
Lloegr, Iwerddon, Gogledd Iwerddon a'r
Alban ar gaeau'r Brifysgol yn
Nhrefforest ger Pontypridd. Anlwcus fu
Syr Hugh yn y gêm gyntaf yn erbyn
pencampwyr Gogledd Iwerddon wrth i'r
gwrthwynebwyr sgorio yn y funud olaf
a'i gwneud hi'n gyfartal 2-2. Yna, fe
gurodd hogia'r dre bencampwyr
Gweriniaeth Iwerddon 1 - 0. Methu o
drwch blewyn â chael lle yn y rownd
derfynol wnaethon nhw (oherwydd
gwahaniaeth goliau'n unig) ond fe all
Pencampwyr Cymru fod yn eithriadol o
falch o'u hymdrechion
Roedd mynd i'r twrnament yn y de'n
orchwyl ddrud ac felly mi hoffai'r Ysgol
ddiolch i bob noddwr sydd wedi'u
cefnogi i fynd i Drefforest, sef : G.K
Builders, Cyngor y Dref, T.J.Fix It, Siop
Iwan, Maldwyn a Sylvia, Siop Sheena,
Cwmni Da, Bargain Booze, Clwb Cae
Glyn, Caernarfon Town, A + R Motor
Srevice, Adran Addysg Prifysgol Bangor,
Huws Gray, Cartref Preswyl Willow
Hall, PESS Gwynedd a Chwaraeon
Eryri.

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
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Doedd gorffen ar frig y gynghrair (heb golli gêm) ddim yn
ddigon i ail dîm rygbi Dre. Nhw hefyd enillodd Gwpan
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Fe enillodd Cae Glyn
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Roedden nhw eisoes
wedi ennill cynghrair
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gynghrair hefyd.
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