
PAPUR DRE I BOBOL DRE

PAPUR DREPAPUR DRE
Rhifyn 91                                       HYDREF 2011 Pris 50c 

BE SY YN Y PAPUR?

A dim amser i eistedd!
(stori tudalen 10/11)

Cadair i bwy?
(stori tudalen 7)

Cadair i Rhys
(stori tudalen 10/11)

Mae un hogyn ifanc o Gaernarfon wedi cael modd i fyw yn Seland Newydd a job fasa’n gwneud unrhyw gefnogwr rygbi'n
eiddigeddus (mwy am hanes Rhodri o Rosbodrual ar dudalen 12).

Y COFI YNG
NGHWPAN Y BYD

Llun gan BBC Cymru
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PAPUR DRE I BOBOL DRE

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 Mari Davies newydd gael llwyddiant
aruthrol ym Mhencampwriaeth Nofio
Cenedlaethol Cymru. Fe dorrodd record
y bencampwriaeth yn y nofio rhydd dros
100m wrth iddi ddod yn ddetholyn cyntaf
drwy Brydain ac, os nad oedd hynny’n
ddigon o gamp, fe ddaeth hefyd yn
ddetholyn cyntaf drwy Gymru wrth
ennill ras y Pili Pala dros 100m.  Yn
ogystal â hyn llwyddodd Mari hefyd i
ddod yn gyntaf yn y 200m Nofio Rhydd,
yn drydydd yn y 400m Nofio Rhydd ac
yn 3ydd yn y 200m Nofio Cymysg
Unigol.  

PENCAMPWRAIG Y PWLL

SEGONTIUM ROVERS YN
MYND O NERTH I NERTH

'Dach chi wedi sylwi bod 'na lai o dimau
pêl-droed i blant a phobl ifanc yn dre nag
oedd yma  stalwm? Mae'n dipyn o gamp
dyddiau hyn cael pobl sy'n fodlon
sgwyddo'r baich hyfforddi a chodi'r pres
sydd ei angen i gynnal clwb. Ond mae
Segontium Rovers yn llwyddo'n rhyfeddol i
ddenu cefnogaeth busnesau a phobl y dre.
Cyn y tymor pêl-droed newydd, arwyddodd
Clwb Pêl-droed Ieuenctid Segontium
Rovers gytundeb gyda Tarian Cyf.,
Ymgynghorwyr Yswiriant, Caernarfon.
Gall unrhyw un sy’n prynu neu’n
adnewyddu polisi yswiriant gyda Tarian
gyfeirio at ein Cod Cyflwyno: TA11, a bydd
Tarian yn talu 25% o unrhyw gomisiwn a
gânt i’r clwb. felly rhannwch yr wybodaeth
gyda’ch teulu a’ch ffrindiau i helpu Clwb

Pêl-droed Ieuenctid Segontium Rovers! 
Meddai Aaron Evans, Cadeirydd y Clwb:
"Mae sefyllfa economaidd heddiw’n golygu
fod arian yn brin gan bawb, felly gobeithio y
bydd y cynllun hwn yn gymorth mawr i
helpu’r clwb i dalu am grysau, adnoddau a
hyfforddiant er mwyn rhoi pob cyfle i’r plant
wella ansawdd eu bywydau trwy bêl-droed.
Hoffem i bob tîm gael yr hyn sydd ei angen
i’w helpu i fagu hyder i fyw’n iach a
chyfrannu at y gymuned. Gobeithiwn y
byddwch yn medru helpu". Cewch ragor o
wybodaeth am sut y gallech helpu
Segontium ar y wefan: 
www.segontiumroversjfc.org.uk
Hoffem ddiolch hefyd i Gwynedd Skip Hire
am noddi'r tîm dan 11 ac i Garej Arwyn am
noddi'r tîm dan 9.

‘Mae’n rhedeg yn y teulu’ yw’r dywediad.
Ond yn hanes Lara, Ryan, Jody a Jack
Cain y teulu sy’n rhedeg.
Mae’r ddau frawd a'r ddwy chwaer o Ffordd
Llanbeblig wedi cael blwyddyn i’w chofio.
Enillodd y ddau hynaf, Lara (13 oed) a Ryan
(12 oed) Ras y Trên. Daeth y pedwar yn
gyntaf yn Ras y Plant yn Llanberis. Buont
yn cystadlu hefyd – a chael llwyddiant – yn
Ras yr Wyddfa, Cyfres Rasus Canol Wythnos
Joe Brown a Rasus Abersoch.
Mae Lara a Ryan yn ddisgyblion yn Ysgol
Syr Hugh Owen a Jody a Jack yn Ysgol yr
Hendre – y pedwar siŵr o fod yn rhedeg i’r
ysgol! Llongyfarchiadau lu iddyn nhw.

Y rhedwyr Cain – Jody, Jack, Ryan a Lara ar
ôl rasio’r trên.

Tîm dan 11 Segontium Rovers yn gwisgo’u dillad pêl-droed newydd gyda Stacey O’Grady, Gwynedd
Skip Hire, a fu mor garedig â chytuno i noddi’r tîm. 

TIim dan 9 Segontium Rovers efo Arwyn
Hughes, Garej Arwyn (ar y dde)

Y TEULU
SY’N RHEDEG
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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

ENILLWYR CLWB CANT
Gorffennaf 2011
1af   Jennifer Roberts       1
2il    Carole Griffiths           8
3ydd  Les Hughes   44

Dal fy llygaid
Aeth dros 30 o bobol efo Tudur Owen a fi ar ein Dro
Digri o gwmpas Caernarfon yn ddiweddar er budd
Hosbis yn y Cartref sef yr elusen lleol sy’n gofalu am
gleifion efo cancr a salwch difrifol eraill yn eu cartrefi.
Casglwyd dros £600 ar y diwrnod, ond mae croeso i
chwi ychwanegu at y swm drwy gysylltu â'r Rheolwr
Codi Arian, Lynn Parry: 01286 662772. Mae angen
£700,000 eleni i barhau efo’r gwaith.
Syniad y trefnwyr oedd fy mod i yn deud tipyn o
hanes y dre bob yn ail â chael straeon digri gan Tudur.
Ar ôl gadael y Clwb Rygbi lle cawsom gyfle i ddweud
stori neu ddwy go barchus, aethom ymlaen trwy’r
Parc lle soniwyd am roi Gondolas ar y llyn, ond roedd
rhai yn poeni pwy fyddai’n eu bwydo nhw dros y
gaeaf! 
Aethon ni a chriw cefnogwyr y daith gerdded lawr i’r
Maes lle roedd stondin yr Hosbis yn ein haros, a’r
gwirfoddolwyr yn rhoi dŵr a siocled i bawb am eu
cefnogaeth.
Nes i neud rhan o’r daith ‘Tyd am Dro Co’ :
www.drodre.com o amgylch rhai o strydoedd yr hen
dref, ac roedd Tudur yn dweud hen jôcs oedd yn hŷn
na’r castell – ond nath pawb eu mwynhau: “ma’
nhw’n hen, ond ma’ nhw’n dda!!”
(Gyda llaw, toes ’na ddim gwirionedd yn y stori bod
Owen a Jones am gystadlu efo Morecambe a Wise yn
fuan!)
Be ddaliodd fy llygaid oedd caredigrwydd pobol.
Roedd pawb yn fodlon helpu ac yn mwynhau
gwrando ar y straeon!

EMRYS LL JONES

Siambrau Banc Lloyds
Caernarfon

Swyddfeydd ym Mangor,
Porthaethwy a Chaergybi

Tudur Owen
Roberts, Glynne & Co.

Ffôn: (01286) 672207

Cyfreithwyr

DEWCH ATOM I BLYGU
PAPUR DRE
Rhifyn: TACHWEDD       

Noson Plygu: NOS LUN, 

TACHWEDD 14         

Yn lle: YSGOL MAESINCLA 

Faint o’r gloch: o 5.00 ymlaen 

Deunydd i law'r golygyddion perthnasol
NOS LUN – HYDREF 31    

Os gwelwch yn dda
Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
NOS LUN – TACHWEDD 14 

Y RHIFYN NESAF

• Merched y Wawr
Nos Fawrth, Hyd 11, 7:30 yn yr Institiwt:
Anna Jane Evans, 'Hyrwyddo Masnach Deg'

• Cylch Llenyddol Caernarfon a Gwyrfai
Nos Fawrth, Hyd 18, 7:30 Ystafell
Gymuned y Llyfrgell: Haf Llywelyn, 'Dilyn
Rhyw Lwybrau Rhyfedd'.

• Noson 4 a 6
Nos Iau, Hyd 20, 8:00, Clwb Canol Dre (hen
Con Club): Cowbois Rhos Botwnnog ac Ifor
ap Glyn. Mynediad £5

Nos Iau, Tach 3, 8:00, Clwb Canol Dre: Gai
Toms, Dewi Prysor a Tudur Owen.
Mynediad £5.

•Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd
Nos Iau, Hyd 27, 7.00, Ystafell Gymuned y
Llyfrgell:  Dafydd Whiteside Thomas,
'Peking, Paris a Betws Garmon'.

Byddai pob un o'r cymdeithasau uchod yn
falch o groesawu aelodau newydd.

Be sy’n
digwydd yn dre?

RHODDION
Hoffai PAPUR DRE ddiolch o
galon i Mrs M Parry, Llys
Siabod am ei rhodd ariannol.
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CAFFI
BWYTY

BAR
Y Maes, Caernarfon, LL55 2YD

(01286) 673100

3

“O, LA LA LA LA-A!”

Dyna’r sŵn byddarol glywyd yn atseinio drwy strydoedd y Dre nos
Sadwrn cynta’r mis wrth i gant a hanner o leisiau forio canu gyda Huw
Chiswell. Roedd yr hen Farchnad yn llawn dop i fwynhau perfformiad
arbennig gan y canwr o Gwm Tawe, a’r uchafbwynt yn wefreiddiol pan
gododd y gynulleidfa ar eu traed fel un i floeddio “I be?” ac ambell
gytgan enwog arall. Cadwch lygad ar YouTube rhag ofn i ambell glip o’r
noson ymddangos! 
Ac i goroni’r cyfan gwnaeth y noson elw o £875 at Eisteddfod yr Urdd
Caernarfon 2012.

Lluniau trwy garedigrwydd Stephen Rees.

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
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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

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)
Hywel.Williams.MP@parliament.uk

Hywel
Williams
Aelod Seneddol
Etholaeth Arfon

YSGOL SYR HUGH

Ymweliad Aelod Seneddol
Rydym yn ddiolchgar iawn i'r Aelod Seneddol Mr Hywel Williams am ddod i'r ysgol
i annerch criw'r Fagloriaeth.

Pencampwyr Hoci
Bu Elin Catrin,
Gwenan Duffy, Mabli
Williams a Beth Rogers
yn cynrychioli
Gwynedd yn
Nhwrnament hoci
Gogledd Cymru dan 18
dros y penwythnos,
dyma nhw gyda’r tim ar
ôl curo pawb i ddod yn
bencampwyr Gogledd
Cymru. Mae'r 4 yn
mynd ymlaen rŵan i
dreialon hoci Gogledd
Cymru. Bu Sara
Griffith a Sara Elen
Jones yn cynrychioli
Gwynedd yn y tîm dan
16, a daethant hwythau
adref yn bencampwyr
Gogledd Cymru!

Sesiwn Syms
Pwy sy'n dweud na all gwneud syms
fod yn hwyl? Cafodd Blwyddyn7
ddiwrnod i'w gofio pan ddaeth yr
Happy Puzzle Company i'r ysgol i
gynnal diwrnod o weithgareddau
Mathemategol ac nid yn unig y plant
ddaru fwynhau gan fod nifer o rieni
wedi ymuno â'r hwyl mewn sesiwn
agored ar ddiwedd y dydd.

COFIWCH CEFNOGI
EIN HYSBYSEBWYR

Os hoffech chi hysbysebu,
cysylltwch ag

Eleri: 01286 6743414
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Croeso cynnes bob dydd
gan

31 Stryd y Bont
Caernarfon

Ffôn: (01286) 672427

Caffi Cei

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. 

Darllenwch Papur Dre a gwyliwch

ZANZIBAR
bob nos Iau

SGORIO
bob nos Lun

GRAY-THOMAS
9-11 Pen Deitsh a 16 Stryd y Plas

Caernarfon

01286 672602
www.gray-thomas.co.uk

ANRHEGION ARBENNIG A CHARDIAU AT BOB
ACHLYSUR •  ORIEL, NWYDDAU CELF A
GWASANAETH FFRAMIO • AWYRGYLCH
GYFEILLGAR ... DEWCH I MEWN AM SBEC

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 676946na
-n
ôg

Y M
AE
S, 
Ca
ern

arf
on

Bwydydd Iach a
deunydd Bragu

Curo 16 
Ym Mhencampwriaeth Rhedeg Mynydd a Thra Phell y Gymanwlad daeth Mari
Davies, Mared Jones, Lara Cain, Alaw Jones a Tami Hughes yn fuddugol o blith 16 o
ysgolion.

Ffarwelio
Rydym yn ffarwelio a Miss Eleri Lloyd sydd wedi bod yn athrawes Technoleg yn yr
ysgol ers 11 mlynedd.  Bu Miss Lloyd hefyd yn gefn mawr i nifer o ddisgyblion ar hyd
y blynyddoedd fel Anogwr Dysgu'r ysgol. Mae’n priodi'n fuan a bydd hi a'i gŵr yn
ymgartrefu yn ardal Llanilar. Dyma hi ar ei diwrnod olaf gyda'i dosbarth cofrestru, 8I.

Opera Don Pascwale
Y llynedd, fe gafodd disgyblion
Blwyddyn 8 y profiad o gydweithio
gyda’r Prifardd Twm Morys i gyfieithu
rhannau o’r opera Don Pascwale o’r
Eidaleg i’r Gymraeg. Yn ogystal â hyn,
cawsom gyfle i actio mewn gweithdai
drama gyda’r cyfarwyddwr Mr Patrick
Young. Ym mis Medi, fe berfformiodd
cwmni Opera Cymru yn yr ysgol.
Roedd yr awyrgylch yn neuadd yr ysgol
yn wych a’r holl ddisgyblion wedi
mwynhau’r perfformiad.
Mari Davies

YSGOL YR HENDRE

Daeth Nathan Craig i agor Miri Medi, Ysgol yr Hendre a gynhaliwyd yn ddiweddar. Llwyddwyd i godi dros £750.  
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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

LLE GWAG
Y CAFFI CWCH
Peth od ydi sgwennu am gornel wag. Ond
dyna ydi hon. Cornel sgwâr rhwng dwy
slipwe dan wal y Cei. 
Dydi hi ddim yn wag go iawn. Mae dwr yr
Abar yn ei llenwi hi, a hwnnw’n llawn
gwymon, a mwd, a chregyn, a’r rheiny

TWLL YN Y WAL
Dach chi wedi sylwi ar y  bwlch yn Wal Glynllifon?  Mae’r eisteddfod ar ei ffordd!
Bu Pwyllgor Apêl Caernarfon wrthi fel lladd nadredd dros yr Haf yn codi arian. Bu
gwerthu yn Sioe Caernarfon, casglu yn Tesco, Siop yn Stryd Llyn, Perfformiad o
hyfel Pen Llŷn yn Theatr Seilo, bore coffi yn Llys Cerdd, Cae Gwyn a noson wych
efo Huw Chiswell yn yr Hen Farchnad (hanes ar dudalen 3). Diolch o galon i bawb
fu’n helpu. Targed Caernarfon ydy £35000 ac, er ein bod ni'n agosáu at y nod, mae
gynnon ni ryw £9000 i’w godi eto. Os hoffech chi gyfrannu mewn unrhyw ffordd,
ffoniwch Alun Roberts ar 677208, neu:
Beth am noddi Rhiannon sy’n rhedeg hanner Marathon Caerdydd ar Hydref 16.
(Ffoniwch 674806).
Bydd ’na bacio bagiau yn siop  Morrisons Sadwrn nesaf, Hydref 15. Ffoniwch Alun
Roberts (677208) os hoffech chi helpu. 
Pyramid Bwyd – os dach chi’n rhan o’r pyramid ond heb gynnal eich noson
eto –dydy hi ddim yn rhy hwyr.

wedyn yn llawn bywyd. Ond i bobl y dre -
ac i dwristiaid blynyddol - mae’r gornel
hon yn wag.
Mae ’na chwe mis wedi mynd ers colli’r

Caffi Cwch. Yn 65 oed, doedd dim
ymddeol i fod. Roedd heli’r Fenai wedi
andwyo’r styllod, a gaeaf caled 2010 wedi
gorffen y job. Doedd trwsio ddim yn
opsiwn, a phrynu o’r newydd yn rhy
ddrud.

Felly, sgrapiwyd y Floating Restaurant.
Lle bu styllod gwyn ac enw glas, lle bu rhes
o  ffenestri’n dangos pennau fisitors, lle bu
llond rhwydi o bysgod plastig, lle bu bwrdd
du a’i fwydlen hen ffasiwn - prawn cocktail,
gammon, black forest gateau - lle bu oglau
ffrio’n gymysg â gwymon, a lle bu lleisiau a
llestri’n taro trwy ddrws agored y gegin...
erbyn hyn does ’na ddim. Dim byd ond
bocs letrigs di-waith a pheipen ddwr a
charreg yn ei cheg. Dolenni gwag lle bu
rhaffau a chadwyni, ac olion traed chwe
degawd yn pantio’r slipwe. Hynny, a’r
gornel sgwâr sy’n teimlo’n wag.
Doedd pawb ddim yn ffan - yr hen bren yn
hyll; y bwyd yn wael. Ond nid eich
meddwl sy’n cyfri. Y corff sy’n gweld y
golled.
Wrth rowndio’r prom a’ch bryd ar yr

Anglesey, wrth gamu’n ddifeddwl dan
borth y dre i olwg yr Abar, wrth droi o faes
parcio’r cei llechi tua’r bont, dyna pryd
mae’r gwagle’n eich taro. Mae gan y corff ei
gof ei hun. Fel y gwyr pawb ers dyddiau’r
by-pass, mae colli darn o’r dre fel colli coes
neu fraich - mae’r bwlch yn dal i frifo.
Dyna pam y gwelwch chi ambell un y

dyddiau hyn yn oedi wrth y gornel wag dan
wal y Cei, i lenwi’r bwlch efo’u cof. Cyn
mynd ymlaen dros bont yr Abar, a thaflu
cip at lan yr ochr draw, rhag ofn, rhag ofn,
mai yno mae’r hen Gaffi Cwch yn gaeafu.

CORNELI BACH Y DRE
gan Angharad Price

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

PapurDreHydref2011_PapurDreHydref2010  06/10/2011  10:53  Page 6



7

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

Bob mis fe fydd PAPUR DRE  yn dod i
adnabod un o drigolion Caernarfon yn well
trwy ei roi YN Y GADAIR ar Y Maes. Y
creadur cyntaf i wirfoddoli (ac mae
PAPUR DRE yn hynod ddiolchgar iddo
fod y cyntaf i gytuno) ydy Pete Leung,
perchennog unig olchfa’r Dre. Daeth Pete i
Gaernarfon yn 11 oed, ymhell dros 30
mlynedd yn ôl a bu’n golchi dillad ers
1986, yn Gronant i ddechrau ac yna yn Lôn
Crwyn. Mae’n briod â Monica ac yn dad i
Jai, Breia, Kira a Bo.
1. Pa bryd ydach chi hapusaf?
Bob amser.
2. Beth yw eich cof cynharaf? 
Cael tynnu fy nhonsils ar fy mhen-blwydd
yn bump oed. Cofio’r hufen iâ a’r jeli gan y
nyrsus hefyd!
3. Beth oedd y sefyllfa wnaeth wneud i chi
gochi fwyaf?
Eistedd mewn cadair ar ganol y Maes! A
chael fy llun efo Monica ar dudalen flaen y
Caernarfon and Denbigh ar ôl i ni briodi yn
Las Vegas.
4. Beth yw eich hoff arogl?
Ffrwythau citrus
5. Pwy fysach chi yn ei wahodd i’ch swper
delfrydol?
Monica, fy ngwraig wrth gwrs....ond tasa
hi’n brysur, Angelina Jolie!
6. Pe tasach chi yn gallu  teithio mewn

amser, i ble basach chi’n mynd? 
I gyfnod cyn-hanes....i gael gweld sut yr
oedd y deinasoriaid go iawn yn byw.
7. Beth yw eich llwyddiant mwyaf?
Y busnes siŵr o fod, gan fy mod i’n dal yma. 
8. Beth sydd yn cadw chi yn effro yn y nos?
Dim!
9. Beth wnewch chi i gadw’n heini?
Dim !
10. Pa gân fasach chi’n hoffi i’w chael ei
chwarae yn eich angladd?
Highway to Hell gan ACDC
11. Beth ydych chi fwyaf anobeithiol am ei
wneud?
Gwaith o gwmpas y tŷ - DIY.
12. Beth yw eich hoff ddilledyn?
Shorts.... ac unrhywbeth y ca’ i fy nhalu i’w
olchi. 
13. Beth sy’n eich gwylltio fwyaf am
Gymru/y Cymry?
Culni ar brydiau.
14. Pwy fu’r dylanwad mwya’ ar eich
bywyd?
Dad....ddaeth drosodd o Hong Kong yn y
1950’au – i Salisbury i ddechrau, yna
Llundain am gyfnod byr.
15. Beth oedd eich swydd waethaf?
Gweithio ar safle adeiladu. Cofiwch ‘mod i’n
anobeithiol mewn DIY felly meddyliwch
sut oeddwn ni yn y job honno. 
16. Pwy yw y Cymro/Cymraes mwyaf yn

eich tyb chi?
Llywelyn Ein Llyw Olaf.
17. Be ’di’r llyfr gorau i chi ei ddarllen?
Lord of The Rings. Tydi Harry Potter ddim
yn ddrwg chwaith !
18. Pe baech chi’n anifail, beth fyddech
chi?
Sloth, yr anifail dioglyd hwnnw o Dde
America ....sy’n symud yn araf.
19. Pe baech chi’n rhywun arall, pwy
hoffech chi fod a pham?
Pencampwr Olympaidd fel Usain Bolt – i
gael gweld sut brofiad ydy o.
20. Beth yw eich hoff fwyd?
Mae’n rhaid i mi ddeud Chinese ’does ?!

Clwb Cyfeillgar
a Lluniau
Llwyddiannus
Ronnie Williams, Cyn-Gadeirydd Clwb
Camera Caernarfon, ddaeth i'r brig yng
Nghystadleuaeth Clybiau Camera Gogledd
Cymru 2011.  
Mae’r Clwb yn falch ei fod yn gallu
cynhyrchu gwaith o'r safon uchaf ac eto
cadw'r clwb yn fach a chyfeillgar. Croeso i
aelodau newydd - bydd y selogion yno'n
barod i gael sgwrs a chynnig panad. Maen
nhw'n cyfarfod bob nos Lun yn y Llyfrgell
am 7.30

YN Y GADAIR
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Alun Ffred
Jones

Aelod Cynulliad Arfon

CYMORTHFEYDD
Os oes gennych fater yr hoffech ei

drafod gyda’ch AC mewn cymhorthfa,

yna cysylltwch ag o yn ei swyddfa yng

Nghaernarfon neu ym Mangor:

Swyddfa Etholaeth, 8 Stryd y Castell,

Caernarfon, LL55 1SE

01286 - 672 076

Swyddfa Etholaeth,  70 Stryd Fawr,

Bangor, LL57 1NR

01248 - 372 948

alunffred.jones@cymru.gov.uk

Rhan 1 – Dechrau’r Daith
Bydd llawer ohonoch yn cofio dyddiau
ieuenctid a’r straeon am filoedd o Ewrop yn
ystod hanner olaf y bedwaredd ganrif ar
bymtheg yn rhuthro i wahanol adrannau
o’r byd i chwilio am aur - y Gold Rush fel y’i
gelwid ar y pryd. I America yr aethai’r
mwyafrif, ond nid y cyfan. Aeth llawer i
Awstralia i geisio gwneud eu ffortiwn ac
mae suddiad y ‘Royal Charter’, llong a oedd
yn cario aur oddi yno ac a faluriwyd ar
greigiau Moelfre, Môn, ar Hydref 26ain,
1859 yn brawf digonol o hynny.
Wel, hanes sydd gennyf ichi heddiw am hen
ewythr imi a adawodd ei dref enedigol yn
1887 i fynd i chwilio am yr aur a fyddai yn
sicrhau annibyniaeth iddo am weddill ei
oes. Yn ffodus gadawodd ddyddiadur o’r
flwyddyn 1887 ar ei ôl a thrwy
garedigrwydd Mrs Carys Richards, Y
Bontnewydd, un a oedd hefyd yn or-nith
iddo, cefais ei fenthyg ac ynddo mae hanes
y fordaith o Lundain i Awstralia wedi ei
chofnodi yn ei ysgrifen ei hun.
Roedd Owen Owen, neu Yncl Owen i ni’n
dau, yn fab i John a Jane Owen, 33, Stryd
Garnon, Caernarfon ac yn un o chwech o
blant (5 mab ac un ferch). Cafwyd yn y
cofnod cyntaf yn ei ddyddiadur mai ar y
26ain o Chwefror 1861 y’i ganed a’i fod yn
26 oed yn 1887. Hwyliodd Owen Owen a
chyfaill iddo, sef Isaac Parry, ar Ebrill 2 o’r
flwyddyn honno o Lundain am Awstralia.
Roedd Isaac wedi ei brentisio’n gigydd a
chafodd waith yn Melbourne, tra mentrodd
Owen i’r ‘Bush’ i geisio gwneud ei ffortiwn
ar drac y metel melyn gwerthfawr.
Cofnododd Owen, gyda pheth manylder,
ryfeddodau’r daith o’r cychwyn ar ddydd
Gwener Ebrill 1af hyd at gyrraedd
Melbourne ar Fehefin 5ed, yr olaf o’r
cofnodion yn y dyddiadur ei hun, ond bod
ganddo ddrafft o lythyr a ysgrifennodd at ei
deulu ar ddiwedd y llyfryn o dan y
pennawd Memoranda.
Am saith o’r gloch y bore ar Ebrill 1af, y
cychwynnodd y ddau gyfaill o Orsaf
Reilffordd Caernarfon am Lundain a chan
gyrraedd Willesden Junction am 3 o’r gloch

y pnawn. Cawsant fwyd yno cyn cychwyn
am Fenchurch Street Station, lle’r arosasant
dros nos mewn llety cyfforddus yn
Leadenhall Street. 
Yn gynnar drannoeth aethant i chwilio am
yr asiant a’i holi ef ymhle y byddai’r llong,
“Port Adelaide of London”,  yn galw ar ei
thaith i Awstralia, fel y gallent anfon llythyr
adref. Ni allai ef ddweud hynny, ond tybiai
mai yn y Cape of Good Hope y byddai.
Rhoddodd docyn i’r ddau ohonynt i fynd o
Fenchurch Street i Tilbury Docks, lle roedd
y stemar wrth angor. Wedi cyrraedd
cawsant bryd o fwyd, sef cig eidion
berwedig a the a dim arall tan drannoeth.
Cychwynnwyd ar y daith i lawr yr afon ac
unwaith eto angorodd y llong i ddisgwyl ei
thwrn i fynd allan i’r môr.
Ar ddechrau’r fordaith o Ebrill 2il hyd at
Ebrill 10fed mae cofnod o hanes
digwyddiadau’r diwrnod yn ddi-fwlch yn y
dyddiadur ac yna gwelir bylchau hyd at y
cofnod olaf yn y llyfr sef Mehefin 5ed pan
gyrhaeddwyd Melbourne. Erbyn y Sul,
Ebrill 3ydd roeddynt ar y môr mawr, ond yr
unig sylw yn y dyddiadur yw: “Diwrnod
braf, yn iach. (Brecwast tatws, cig eidion a
choffi; cinio cawl a thatws; Te, Bara a
menyn”).
Tebyg yw’r sylw am drannoeth Ebrill 4ydd.
Y bore’n braf a nodir mai coffi, uwd a
thriog a gafwyd i frecwast. Yna’r manylion
am luniaeth gweddill y dydd a nodwyd bod
y tywydd wedi troi a’r môr wedi codi a rhai
yn mynd yn sâl. Tir Ffrainc ar y gorwel a
mwy yn mynd yn sâl môr a’r llong yn
“rowlio fel pêl” wrth nesáu at Fae Biscay.
Erbyn drannoeth Ebrill 5ed, roedd bron
pawb o’r teithwyr yn sâl ac ni fwytaodd
Owen na brecwast, cinio na the ac aeth yn
ôl i’w wely dri o’r gloch y pnawn ac aros yno
nes iddynt adael Bae Biscay.
Erbyn Ebrill 6ed roedd Owen yn teimlo’n
well ond fawr stumog am fwyd arno, ond
mentrodd fwyta tipyn o fara a menyn a
llymed o de. Roedd y môr yn dal i gorddi a
daeth awydd bwyd arno yn nes ymlaen a
gwnaeth ddefnydd iawn ohono cyn mynd
i’w wely a chysgu’n iawn. Drannoeth, Ebrill
7fed ni allai fwyta na brecwast, cinio na the.
Nododd bod llong hwyliau wedi eu pasio a
phawb yn llawenhau gan mai hon oedd y
llong gyntaf iddynt eu gweld ers mynd i’r

môr. Erbyn hyn teimlai ei fod wedi gwella
o’r salwch môr.
Roedd Ebrill 8fed yn Ddydd Gwener y
Groglith a rhoddwyd bynsan bob un iddynt
i wneud iddynt deimlo’n gartrefol, ond nid
oedd yn werth ei bwyta gan mor sych yr
oedd ac roedd y menyn “yn ddim gwell na
saim”. Y Capten yn eu rhoi ar allowance o
fara. Bynsan bach arall i de a dyna’r cwbl.
Roedd y lluniaeth a gafwyd i ginio yn
destun cwyn, ond fe ddelir â hwnnw yn yr
ail ran o’r ysgrif hon yn y rhifyn nesaf.
Tebyg oedd y nodiadau am Ebrill 9fed.
Codi am 7 o’r gloch a brecwast am 8, ond
doedd gan Owen ddim stumog i fwyd er
bod digon o fisgedi ar gael, “ond roeddynt
yn galed fel cerrig ac yn ddiflas.” Gwyliodd
y lleuad yn codi gyda’r nos a’r olwg arno yn
ardderchog a fel pe bai gymaint ddwywaith
â’r hyn a gofiai gynt ohono a hyn yn codi
hiraeth am gartref arno.
Terfynir y rhan gyntaf hon o hanes y
fordaith gyda’r sylwadau am y Saboth,
Ebrill 10fed, a chyda’r llong yn nesáu at
Ynysoedd y Caneri ac yn eu canfod am 8 o’r
gloch y bore. Disgrifiai’r dyddiadurwr nhw
fel llefydd ffrwythlon iawn, ond ni
chawsant fynd o fewn milltiroedd iddynt i
flasu’r ffrwyth. Roedd haul canol dydd yn
boeth iawn ac yn poethi o ddydd i ddydd o
hynny ymlaen, ond nodai ei hiraeth
dyddiol am gartref.

DYDDIADUR COFI YN Y RHUTHR AM AUR

Cymdeithas Brodwaith Cymru
Mae'r Gymdeithas yn cynnig ysgoloriaeth o hyd at
£300 i fyfyrwyr Cymraeg sy'n dilyn cwrs tecstiliau
mewn coleg bob blwyddyn. Nod y Gymdeithas yw
hyrwyddo brodwaith drwy gyfrwng y Gymraeg a
threfnir cyrsiau, darlithoedd, dosbarthiadau ac
arddangosfeydd drwy Gymru. Diffinnir brodwaith fel
unrhyw waith sydd yn addurno gan ddefnyddio edau
a nodwydd.  I gael ffurflen gais neu ragor o
wybodaeth, cysylltwch â Gwenfyl Jones, Meini
Diddos, Prion Dinbych Ll16 4SA;
gwenfyljones@btinternet.com.

Y dyddiad cau fydd 30 Ionawr 2012
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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

01286 672352
Yr unig fferyllfa annibynnol

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

Cyngor, moddion a
chymwynasgarwch.

FFeryllFa’r Castell

Mae Palas Print, Stryd y Plas wedi cael eu
cynnwys mewn Cyfeirlyfr Siopau Llyfrau
Annibynnol You’re in the Guide a
ymddangosodd am ddim yn y Guardian tua
wythnos yn ôl. Mae’r Guardian a’r Observer
newydd lansio eu tymor llyfrau fydd yn cael
sylw yn y papur ac ar-lein tan ddiwedd
Hydref.
Yn naturiol mae Eirian a Sel wrth eu bodd
bod sylw ar draws Prydain i’w siop. ‘Cael
cyfweliad ar y ffôn ddaru ni’, meddai Eirian
ac yna ymhen hwyr a hwyrach deall ein bod
wedi ein cynnwys yn y cyfeirlyfr’. Efallai eu
bod yn gwneud rhywfaint o waith ymchwil
ar bob siop lyfrau a phwy a ŵyr efallai bod
cwsmer cudd wedi galw yma heb i ni
wybod. Ta waeth mae’n gyhoeddusrwydd
da i ni’. 

Mis yma: CAFFI CIBYN
Caffi Cibyn, ar y stad ddiwydiannol, ydi Y
lle am frecwast i weithwyr y stad, gyrwyr
loris o bell a phobl leol sy’n dod yn
unswydd am y bwyd a’r gwmnïaeth. Mae’r
caffi yng ngofal Bethan Denham Roberts
ers mis Mai.
“Mae hi’n pigo fyny’n slo bach,” meddai
Bethan pan holais sut roedd busnes. “Dan
ni’n agored o 7 tan 3 ar ddydd Llun i ddydd
Gwener, ac wyth tan hanner awr wedi un ar
ddydd Sadwrn.
“Dad landiodd yn y tŷ ryw ddiwrnod ym
mis Mai a gofyn ‘ti isio Caffi Cibyn’? A
dyma fi, a dwi wrth fy modd yma.”
Hefyd wrth ei bodd mae Nicola Williams,
un o’r 4 o staff sy’n gweithio yma gyda
Bethan. “Mae na griw da’n dod i mewn,”
meddai, “ac maen nhw i gyd yn dod yn ôl!”
Cytuno â hynny oedd Dylan Oldham,
gyrrwr lori o Stockport, “Dwi’n dod yma
bob tro – brecwast neis ac mae pob dim yn
lân yma.”
Roedd Elis Evans o Dalysarn a Chris
Edwards, Lôn y Bryn, yn mwynhau sgwrs
wrth fwrdd arall. “Be sy’n dod â chi yma
bob dydd?” medda fi. “Car!” oedd ateb
parod Elis.
Ond gan fod parcio’n anodd yn Dre, a fynta
efo bathodyn glas ar ei gar, mae’n wir bod
Caffi Cibyn yn hwylus iawn o ran parcio’n
agos at y drws.
“Dod yma am y bwyd da, y gwasanaeth da a
sgwrs efo Elis fydda i,” meddai Chris. 
Ac roedd Elis yn sgwrsiwr o fri. Wrth sôn
am helynt y car 4x4 aeth i fyny’r Wyddfa’n

ddiweddar, dyma fo’n hel atgofion:  “Ar
naw nos ola’ (neu ‘harvest moon’) yn ôl yn
1958 pan ddoth yr Austin Gipsy allan gynta
i gystadlu efo’r Landrover, mi yrrwyd dau
neu dri ohonyn nhw i ben yr Wyddfa fel
stynt cyhoeddusrwydd. Dwn’im be di’r holl
ffys!”
A be am y bwyd yn Caffi Cibyn? Wel mi ges
i blatiad o frecwast blasus iawn – bacwn
trwchus, dwy sosej, dau wy, madarch a ffa
pob efo tost a myg o de poeth i gyd am lai
na phumpunt. Be gewch chi well?
Mi ro’i’r gair ola’ i frecwastwr arall o’r enw
Keemun – “Bendigedig!”

PALAS PRINT
YN Y GUARDIAN

Eirian yn wên o glust i glust efo’r cyfeirlyfr

neu Ymchwil Papur Dre i ddod o hyd i’r
brecwast gorau yn Dre.BRECWASTA
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Steddfod i’w chofio i’r Cofis

Meinir yn Ser
Cafodd Meinir Wyn Ro  

Meirion, yr ail wobr yn yr O   

25 oed ac ail yn y gystadleu  

Cân Gelf 19 – 25 oed ac o  

llwyddiant yn y ddwy gyst  

enillodd Ysgoloriaeth G  

Mary Lewis i’r soprano fw  

er mwyn iddi gael hyffordd  

Cofiwch yr enw!

Merch ei thad
Ymfalchïwn hefyd yn llwyddiant

Annest Mair Jones, merch

Raymond Jones, un o unawdwyr

Côr Meibion Caernarfon, ac wyres

Margaret a Dafydd Jones, Ael-y-

Garth, a gafodd yr ail wobr yn canu

deuawd gyda Rhys Meilir.

Llwyddiant eto i Llŷr
Ac yntau eisoes wedi en

nill dwy gadair yn Sted
dfod

yr Urdd, mi ychwaneg
odd Llŷr Gwyn Lewis 

at ei

dlysau drwy ennill ar 
y gystadleuaeth Vers L

ibre a

chipio Ysgoloriaeth Em
yr Feddyg.  

Cadair o’r dre i hogyn
 o’r dre

Roedd ennill y Gadair y
n Steddfod Wrecsam ar 

ei gynnig cyntaf, ac ynta
u ond yn 28 oed,

yn dipyn o wefr i Rhys I
orwerth ond roedd y ffa

ith mai cwmni o'r dre, S
eren Arian, oedd

wedi rhoi'r gadair honn
o wedi ei blesio’n arben

nig. Er ei fod yn byw yn
g Nghaerdydd ac

yn gweithio yn Adran Y
mchwil y Cynulliad, yn

 Ysgol Syr Hugh Owen
 y dechreuodd o

gynganeddu a sgwennu
 ac, yn ei eiriau fo'i hun

, ‘Dwi'n dal i feddwl a s
iarad fel hogyn o

Gaernarfon’. Yn ogystal
 â chipio'r Gadair am ei

 ddilyniant 'Clawdd Ter
fyn', roedd hefyd

yn aelod o dîm buddugo
l Aberhafren a enillodd 

rownd derfynol Talwrn 
y Beirdd. Un o'r

cerddi a gafodd 10 marc
 gan Gerallt Lloyd Owe

n oedd cywydd Rhys i'r
 dre.

CAERSAINT

Caersaint sy’n creu ias o
 hyd,  

a’r hen furiau’n y foryd 
 

yn dal mil o chwedlau m
ân

hen fywydau yn fudan 

dan y sment a’r palmen
tydd,

o dan lwybrau dechrau’
n dydd.

A heno dros y Fenai,

cloi o’u hôl mae’r welyd
d clai

yr holl straeon sy’n cron
ni,

a’u sŵn nhw’n ein siars
io ni, 

pan awn o’r dre’n ein h
enaint,

aros o hyd fydd Caersai
nt.

Mae gan ddau aelod ara
ll o'r tîm buddugol gys

ylltiad cryf â'r dre hefy
d - Owain Rhys,

mab Richard Morris Jon
es, Ffordd Segontium a 

Mari George, merch yng
 nghyfraith Mrs

Glenys Gruffydd, Lôn D
dewi.

Geraint a’i Goron
Er mai yn Bontnewydd mae Geraint LloydOwen yn byw, siawns nad oes ganGaernarfon rywfaint o hawl arno hefyd ganiddo gadw Siop y Pentan yma amflynyddoedd a'i fod erbyn hyn yn BennaethCyhoeddi ar Wasg y Bwthyn yma yn y dre.Llongyfarchiadau mawr i Geraint am ennillCoron Wrecsam!

Ond...
...chafodd criw arall o’r dre ddim cweit

cymaint o lwyddiant....mi anghofion nhw

begiau’r babell!!

Llun gan BBC Cymru
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Tips Pobol Dre
Y mis hwn mae Papu

r Dre wedi bod yn ho
li

buddugwyr gwobrau 
garddio’r Cyngor y Dr

e.

Mr a Mrs Dafydd
Jones – Cwpan Kaylor
Gneud be ma’r wraig yn ddeud ac ar ôl torri’rgwair gofalu rhoi digon o ddŵr i’r lawnt.

Grace Jones – Cwpan Castle
Fire Brick
Mae’n bosib cael gardd ddeniadol heb orfod gwario gormod

trwy wneud eich compost eich hun a chymryd toriadau.

Norman Bohana –
Cwpan Howard Farrow
a’r Gwpan Sialens
I gael y gorau  mae’n rhaid gofalu dedhedio a
bwydo bob pythefnos a chael tywydd da.

Mary Evans – Basged flodau orau
Defnyddiwch y compost gorau y gallwch ei fforddio gan ychwanegubonemeal ato a dyfrio basgedi, hyd yn oed os ydi hi wedi glawio.

Charles Frank Jones – Cwpan Trefor Jones
Dim ond potiau sydd gen i ond mae angen edrych ar eu holau fel plant gyda digon o
fwyd a dŵr ac, i arbed dŵr, rhoi bagiau plastig o fewn pob pot teracotta a phapur newydd
ar ben y grafel dan y pridd.

Eric Owen – Cwpan
sialens Fron Goch
Er mwyn cael y gorau mae’n rhaid treulio
digon o amser yn yr ardd a bwydo cyn plannu
heb anghofio bwydo a dyfrio potiau’n gyson.
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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

Y COFI YNG NGHWPAN Y BYD
Mae na un Cofi bach wedi bod yn
brysur iawn yn Seland Newydd yn
ystod Cwpan Rygbi’r Byd.
Fe aeth Rhodri Hughes o Rosbodrual
allan i Auckland, Seland Newydd i
weithio ar safleoedd adeiladu rhyw
bedwar mis yn ôl. Ond pan
ddynesodd Cwpan Rygbi’r Byd dyma
wneud cais am swydd wahanol yn
ystod y gystadleuaeth. Ac er mawr
syndod iddo’i hun cafodd waith fel
swyddog diogelwch yn stadiymau
Eden Park a North Harbour.
“Nid fel car park attendant ym maes
parcio fel o’n i di ofni”, meddai
Rhodri, “ ond fel field of play
response.” Be’ ‘di hynny meddech chi?
“Wel isda AR Y CAE mewn sgidia
pel-droed, ac os ydy rhywun yn
trespasu yn ystod gêm, yn noeth neu
fel arall, fy ngwaith i ydy eu dal nhw!
Fedra i ddim coelio pa mor lwcus dwi
wedi bod i gael y fraint yma!”
ychwanegodd Rhodri.
Hyd yn hyn mae Rhodri wedi
gweithio yn ystod pob gêm sydd wedi
cael eu cynnal yn Eden Park a North
Harbour gan gynnwys y seremoni
agoriadol a gemau fel Crysau Duon v
Tonga, Awstralia v Iwerddon, De
Affrica v Namibia a Lloegr yn erbyn
Yr Alban. 
Yn rhinwedd ei swydd mae Rhodri
weithiau yn gorfod wynebu’r dorf,
dro arall yn cerdded i fyny a lawr y
lein. Yn anffodus methodd Rhodri â
mynd lawr i Wellington i weld
Cymru yn herio Iwerddon gan ei fod
yn gweithio yn Eden Park. Ond fe
gafodd gyfle i fynd i Hamilton i weld
Cymru yn rhoi cweir go iawn i Fiji.
Mi gafodd o hefyd y fraint o gyfarfod
â  Jonah Lomu yn y seremoni
agoriadol, “dyn clên iawn,” meddai
Rhodri “ond bod ei freichia yn fwy
na nghoesa’ i !”

Rhodri yn cydymdeimlo â dwy o Fiji!

Rhodri a’r Fari Lwyd  Rygbiaidd 
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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

Ar gyfer eich holl
anghenion yswiriant

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

Cae Llenor, Lôn Parc,
CAERNARFON, LL55 2HH

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

BYW YN ÔL Y PAPUR
NEWYDD

Bob nos Wener ar S4C am
8.25

Tudur Owen a Bethan Gwanas yn
camu'n ol i'r 1920au, i oes aur y
papurau newydd yng Nghymru,
pan oedd yr Herald Gymraeg yn
gwerthu 16,000 o gopiau bob
wythnos. Ffilmiwyd llawer o'r
golygfeydd yn yr Institiwt.

SALEM. 
Hydref 16, Sul Diolchgarwch.10 a.m. y
Gweinidog, cyd addoli yn Seilo am 5.30 p.m.
Hydref 23, 10 a.m. Gweinidog   5 p.m
Parch. John Pritchard, Llanberis
Hydref 30, 10 a.m. a 4 p.m.( yn y festri), y
Gweinidog.
Tachwedd 6, 10 a.m. a 4 p.m. y Gweinidog.
Tachwedd 13, 10 a.m. Parch. Alan Wyn
Roberts, Brynsiencyn; 4 p.m. cydaddoli yn
Salem.

EBENESER
Gwasanaethau am 10 y bore 
Hydref
16 Cyfarfod Diolchgarwch
23 Y Parch Gwynfor Williams 
30 Y Parch Angharad Roberts Trefor
Tachwedd
6 Trefniant lleol
13 Y Parch Reuben Roberts Llanwnda

SEILO
Hydref 16: Diolchgarwch.  Y Gweinidog
Hydref 23: Edward Morris Jones
Hydref 30: Parch Gareth Edwards
Tach  6: Parch Gwenda Richards
Tach 13: Parch Iorwerth Jones Owen

CAERSALEM
www.caersalem.com

Hydref 16: 10am - Rhys Llwyd; 5.30pm -
Arwel Jones
Hydref 23: 10am - Denis Young, 5.30pm -
Rhys Llwyd
Hydref 30: 10am - Arwel Jones, 5.30pm -
Euros Wyn Jones
Tachwedd 6: 10am - Rhys Llwyd, 5.30pm -
John Robinson
Tachwedd 13: 10am - Arwel Jones, 5.30pm -
Rhys Llwyd
Manylion cyfarfodydd canol wythnos ar
ein gwefan ynghyd â phodlediadau o bregethau
diweddar.

Straeon i’r papur
Anfonwch at Glyn Tomos, 

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

EGLWYSI SANTES FAIR A
LLANBEBLIG 

Hydref 16:  Santes Fair - 10.30 y bore.
Cymun Bendigaid
Llanbeblig – 4 y pnawn Gosber a phregeth
Hydref 23: Eglwys Llanbeblig-10.30 y bore
Y Foreol Weddi
4 y pnawn - Gosber a phregeth.
Hydref 30: Feed My Lambs - 10.30am -
Cymun bob oed. 
Tachwedd 6: Llanbeblig - 10.30 a.m. Cymun
Bendigaid
4.00 y pnawn - Gosber a Phregeth.
Tachwedd 13: Llanbeblig 10.30 Cymun
Bendigaid
4.00 Gosber a Phregeth

EGLWYS NODDFA
Gwasanaeth am 3 Ysgol Sul am 2:30 oni
nodir yn wahanol

Hydref 23 - Dathlu Diolchgarwch. 1:00 -
Cinio  2:00 Gwasanaeth.
Dewch draw i Noddfa am ginio
Diolchgarwch blasus a gwasanaeth arbennig
i ddweud Diolch. Dewch yn ffrindiau hen a
newydd. Mae croeso i bawb yn Noddfa!
Hydref 30 Parch Eric Jones, Bangor
Cynhelir yr Ysgol Sul Tachwedd 6  -oedfa
deulu yng ngofal Llinos a Mererid. Ni
chynhelir yr Ysgol Sul Tachwedd 13 - oedfa
gymun dan arweiniad Parch John Roberts

Bwrlwm yn Noddfa
Te Bach Eglwys Noddfa
Mae te bach Eglwys Noddfa wedi symud
o Ddydd Iau ola'r mis i Ddydd Llun
ola'r mis. Mae croeso cynnes i unrhyw
un droi fewn am baned a danteithion
blasus. Cynhelir y te nesaf ar Hydref 31
am 2:30.

Côr Peblig
Mae ymarferion côr Peblig wedi
ailgychwyn - bob Nos Iau rhwng 7 a
8:30 - dewch yn llu i ganu llawer a
chwerthin mwy!

Cofis Bach
Mae Clwb Cofis Bach wedi ailgychwyn
ar Nos Fawrth gyda llond gwlad o
weithgareddau celfyddydol newydd i
blant rhwng 4 a 15 oed. Am fwy o
fanylion neu am ymaelodi, cysylltwch a
Sioned, Judith neu Llinos ar 672257

Ti a Fi Noddfa
Hoffai grŵp Ti a Fi Noddfa ddiolch yn
fawr iawn i Guto Roberts am y rhodd o
£250 ar ôl iddo redeg y Great North
Run. Diolch Guto!

Gwahoddodd Grŵp Heddwch a
Chyfiawnder Arfon eglwysi a
chymdeithasau'r dref i gefnogi diwrnod
heddwch y byd drwy ddod at ei gilydd a
chyflwyno cyfarchion heddwch. Daeth
disgyblion o'r Gelli, yr Hendre, Santes
Helen a Maesincla i'r Maes gan ddod â
baneri o ddwy wlad lle mae gwrthdaro a
therfysg heddiw. Gofynnwyd iddynt
'sgrifennu neges heddwch ac fe glymwyd y
negeseuon wrth falwnau a'u gollwng yn
rhydd.
Roedd yn ddiwrnod delfrydol i hedfan
balwnau - digon o wynt! Gobeithio'n wir y
gwnaiff y gwynt chwythu'r ysbryd rhyfelgar
sy'n dal yn y byd i ffwrdd am byth!

Diwrnod Heddwch y Byd
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CYM ON!
Ers dechrau hanes mae selebs wedi bod yn
bwysig. Mae enwogrwydd yn creu diddordeb.
Twrna o Gricieth yn gorffen, ar ôl gyrfa
ffabiwlys, fel Prif Weinidog ac yna’r gân
“Lloyd George Knew My Father” yn codi o
rywle. Pam? Fasa’r fath gân yn bodoli tasa
Lloyd George wedi aros yn dwrna yng
Nghricieth? Yn Llŷn ac Eifionydd, ella, ac yn
y Gymraeg mae’n debyg. Mi fasa Lloyd
George felly yn seleb lleol ond nid yn un
cenedlaethol. Am be dwi’n fwydro?  Wel y
wasg leol a’r fficseshion ’ma am luniau
cynghorwyr. Do, dwi di sôn am hyn o’r blaen
ond cym on! Mae’n edrych yn debyg bod lot o
aelodau o’n cynghorau ni wedi mopio’u penna
efo cael eu llun yn papur. Mi fasa’n ddiddorol
cyfri faint o weithiau mae stori am ryw
broblam yn Dre yn troi allan yn elecshion
posdar i ryw gynghorydd neu’i gilydd. A pam
eu bod nhw fel arfer yn edrych mor ofnadwy o
ddifrifol? Peidiwch â ’nghamddallt i, ydyn,
mae materion lleol yn bwysig i chi a fi, ond
mae wynebau cynghorwyr yn papur, am
rywbeth gweddol ddibwys yn aml, yn fwy
dibwys fyth ac amherthnasol i bobl Bont neu
Caeathro. Ella pleidleisia i tro nesa i rywun
sydd ddim isho’i lun yn papur trwy’r amser!
Cofiwch chi mae’r cylt o selebs wedi bod yn
Dre erioed. Mae llun Wil Napoleon ar y
miwral ger y llyfrgell, efo Lloyd George a
Saunders Lewis et al, yn profi hyn. Ac mae na
sêr yn dal yn Dre. Mi fyddwch yn cyfarfod ag
ambell un yn Papur Dre yn y misoedd nesaf.
Selebs sydd ddim yn y laimlait, fel mae nhw ar
y teli bob awr o’r dydd a’r nos wedi mynd.
Erbyn hyn tydi o ddim digon i fod yn seleb.
Mae’n rhaid i selebs rŵan wneud rhywbeth
hollol wahanol i’r rheswm pam eu bod nhw’n
selebs yn y lle cynta – os dach chi’n fy nilyn i!
Flynyddoedd yn ôl mi oedd na raglen deledu
eithaf obsgiwyr o’r enw “Come Dancing”.
Rhaglen reit hwyr yn y nos, rhyw fath o
dwmpath cha-cha-cha ffrimesonaidd. Doedd
gan y mwyafrif helaeth o bobl dan 102 ddim
diddordeb ynddi hi. Ond mae’r sioe hen
ffashiwn yma rwan wedi ail-ddechra ar Nos
Sad [sic] y BBC. Selebs a dawnswyr
proffesiynol yn cystadlu. I be? Mae’r holl beth
yn boncyrs, ac eto yn ofnadwy o boblogaidd.
Ond pwy mewn difri calon fasa isho gweld
Robbie Savage ar y teledu am 6.30 ar Nos Sad
efo fodan ddel yn tango?! 
Mwy anhygoel fyth i mi ydi’r ffordd mae ffans
yr “adloniant” yma yn ei drafod o’n y pybs.
Pobl hollol gall i fod. Mam bach! Ac roedd
mam yn methu diodda “Come Dancing”. Y
peth gwaethaf un ydi sut mae’r ffans wedi
newid yr enw: “Strictly”
ydio rwan. Flynyddoedd
yn ôl fasa neb yn galw
“Come Dancing” yn
“Come” na fasan?!

ADUNIAD AELODAU DOSBARTH MEDI ’57 

Er mai ychydig o gysylltiad uniongyrchol a gafodd Gareth M Tilsey efo tre Caernarfon
ers gadael yr ysgol yn 1964 a’r teulu’n symud o’r dre yn 1965,cafodd gyfle yn ddiweddar i
gyfarfod â hen ffrindiau....
Cefais gyfle i ailgydio â Chaernarfon eleni gan i mi dderbyn gwahoddiad i aduniad aelodau’r
dosbarth a ddechreuodd eu gyrfa yn yr Ysgol Ramadeg ym mis Medi 1957.  Chware teg
iddynt am gofio amdanaf, gan nad es i yno tan ymuno â Form 4 yn 1960, pan ddaeth fy nhad
yn weinidog ar y Capel Wesle, a threulio dim ond pedair blynedd yn eu cwmni.  Rwy’n cofio
cael croeso da yn yr ysgol a setlo i lawr yn eu plith yn sydyn iawn – a chael cwrs brys yn iaith
y cofi wrth gwrs!
Roedd rhyw 78, yn cynnwys partneriaid, yn bresennol yn y Clwb Hwylio nos Sadwrn Medi
3.  Un sâl iawn ydw i am gofio wynebau, ond yn raddol bach fe ddaeth cof am lawer o’m
cyfoedion yn ôl i mi.  Wrth gwrs, roedd cael gweld ambell i hen lun o adeg ysgol yn gymorth
mawr i adnabod un neu dau, gan nad yw 47 mlynedd yn pasio heb newid cryn dipyn arnom
– rhai yn fwy na’i gilydd!  
Mae ein diolch yn fawr iawn i Menna Wyn Thomas (Roberts) a Sylvia James (Parry) am y
gwaith caled a wnaed i gysylltu â’r cyn-ddisgyblion, ac i drefnu noson mor wych i ni i gyd yn
y Clwb Hwylio.  Fe gawsom fwyd ardderchog, ac Ifan Glyn yn cadw trefn dda ar y noson.
Cawsom gyfarchion gan nifer dda oedd wedi methu dod, ac fe ddarllenodd Barbara Davies
(Hodgeson) ddarn o farddoniaeth Saesneg o’i chyfansoddiad hi ei hun, ac Olwen Rees ddarn
oedd yn crisialu'r newidiadau mawr sydd wedi digwydd ers ‘ein hamser ni’. 
Diolch yn fawr i Joe Griffiths am gael defnyddio'r llun. Mae modd prynu copi o'r llun hwn
drwy fynd i Joegriffiths.com a chlicio ar Portrait ac wedyn Reunion.
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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
the-fire-works@btinternet.com

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

01248 751175

AM FUNUD

Doedd dim rhaid i Dr Kate McCann
bendroni am deitl i’w llyfr.  Madeleine
oedd yr unig un posibl.  Mae o’n deitl
sy’n rhoi’r cynnwys ar flaen llaw ac yn
canu cloch i filiynau.  Doedd hi ddim yn
drafferth, chwaith, i gael y Sun beiddgar
i gyhoeddi detholion o’r gyfrol.  
Yn wahanol i’r arfer gyda llyfrau o’r fath,
y fam a ysgrifennodd y gyfrol. Fe alla i
ddychmygu fod yna ddagrau’n gymysg
â’r inc pan oedd hi uwchben y
cyfrifiadur. Mae’i disgrifiadau hi o weld
y gwely gwag am y waith gyntaf, a’r ôl-
fflachiau sinistr a ddilynodd, yn
cyffwrdd at y byw.  Cryfder yr
ysgrifennu ydi fod rhywun yn byw’r
peth ei hun; yn pinsio’i hun, am eiliad, i
beidio â chredu hynny.
Wedi mynd i giniawa fin nos roedd y
rhieni mewn pentref gwyliau yn Praia
da Luz yn yr Algarve - gydag eraill o’r
un brethyn â nhw, cyd-feddygon yn
bennaf - gan adael Madeleine a’r ddau
blentyn arall yn cysgu gan medr i
ffwrdd.  Bu’r chwilio amdani yn
anhygoel.  Yr un mor anhygoel ydi’r
ffaith drist nad oes neb, hyd yn hyn,
wedi dod o hyd iddi.  Mi fyddai’r fechan,
hefo’r un llygad gwahanol hwnnw,
bellach yn wyth oed.  
Mae’r cannoedd ar gannoedd o
ymatebion i’r gyfrol ar y we yn rhannu’n
daclus i ddau wersyll.   Gan yr
hunangyfiawn, fe’u chwipir yn
ddidrugaredd am iddyn nhw beidio â
chloi’r drws a bolltio’r ffenestri cyn
mynd i wledda.  Ond hawdd, hwyrach,
ydi bod yn ddoeth drannoeth
digwyddiad. Mae eraill yn glawio’u
cydymdeimlad.  Meddai’r fam: ‘Os caiff
eich plentyn ei ladd drwy ddamwain car
neu farw o gancr, mae’r rhieni mewn
heddwch’. Tybed?  Nid pob rhiant,
dybiwn i.  Un sylw arall, fe ddywedir fod
deg o blant wedi’u cipio’r un diwrnod ag
yr aeth Madeleine ar goll.  Be amdanyn
nhw? 

HARRI PARRI

Bu’r Instiwt ar agor am bedair awr bob dydd Llun i’r cyhoedd yn ystod Medi. Daeth hanner
cant i weld y trysorau. Y cynghorwyr oedd yn mynd â’r cyhoedd o gwmpas. Dyma’r
cynghorwyr fu’n arwain eleni: Cyng Myfi Powell Jones, Cyng. Ioan Thomas, Cyng. Gerald
Parry, Cyng. Llŷr ab Alwyn, Cyng. Hywel Roberts a’r Cyng. Alun Roberts.  Beth oedd yn
tynnu sylw’r cyhoedd fwyaf oedd ystafell y baddonau sy ar y llawr isaf. 
Yn y llun mae’r Cynghorydd Hywel Roberts efo nifer o breswylwyr Caernarfon gan cynnwys
Mair Davies a’i brawd a’i brawd yng nghyfraith. Ond mae’r cyfaill ar y dde sy’n gwisgo
sbectol yn frodor o Awstralia ar ei wyliau yng Nghaernarfon ac wedi bod yng Nghaernarfon
Awstralia. 

Drysau Agored 

Dydy bywyd cyhoeddus ddim yn beth
diarth i Lywydd newydd y Rotari yng
Nghaernarfon. Meddai Alwyn Jones, "Mae’n
bur debyg mai'r hyn roddodd sbardun imi
fod yn rhyw fath o greadur cyhoeddus oedd
bod yn gadeirydd Clwb Ffermwyr Ieuanc
Dyffryn Nantlle pan o'n i'n rhyw 18 oed, ac
yn ddiweddarach yn gadeirydd Bwrdd Crwn
Caernarfon. Roedd o'n gam naturiol imi
ymuno â'r Rotari gan fod amcanion y ddau
fudiad yn eitha tebyg'.
Mae'n aelod o Glwb Rotari Caernarfon ers

1993 ac ers hynny mae wedi bod yn
Ysgrifennydd, yn Is-Lywydd ac yn Llywydd
unwaith o'r blaen.  Felly mae llyw'r clwb
mewn dwylo diogel iawn.
Un o Eifionydd ydy o'n wreiddiol a bu'n
gweithio i'r Weinyddiaeth Amaeth ac i'r
Adran Tollau Tramor a Chartref fel Swyddog
Treth ar Werth cyn ymddeol yn 2006. Yn y
Weinyddiaeth Amaeth y gwnaeth o gyfarfod
â'i wraig, Caroline ac mae'r ddau erbyn hyn
yn edrych ymlaen at daith i Awstralia dros y
Nadolig i ymweld â Lowri'r ferch hynaf sy'n
athrawes yn Brisbane. Mae Mari'r ferch
fenga'n byw dipyn yn nes, yn Welwyn
Garden City. 
A beth mae Alwyn yn gobeithio'i gyflawni
yn ei flwyddyn wrth y llyw? "Yr hyn sy'n
rhoi mwynhad imi fel aelod o'r Rotari yw
gallu helpu'r rhai sy'n llai ffodus na ni'n
hunain, yn lleol, yn genedlaethol ac yn
rhyngwladol. Y nod fydd cadw'r aelodau'n
hapus a denu aelodau newydd".

Dyn Newydd wrth y Llyw

Rhys Prytherch (ar y dde) yn trosglwyddo'r
awenau i Alwyn Jones 
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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

16

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 arian

a thlysau ffasiwn 

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

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

Gwerthwyd adeilad Stryd Llyn i Boots ond
roedd y mecanics yn dal yn brysur yn Stryd
William.
Y LÔN NEWYDD
Daeth y lôn newydd i rwygo bywydau llawer
o’r Dre. Meddai Glyn, “Roedd yn adeg
erchyll. Roedd gan Edith a finnau bedwar o
blant bach ac wedi prynu tŷ ym Mhenrallt
pan ddaeth rhybudd fod ein cartref i gael ei
chwalu. Wedyn daeth y newydd fod y garej
i’w dymchwel ac yn fuan bu ocsiwn ar y cyfan
oedd ynddi.” Do, collodd ei gartref a’i waith
oherwydd y Lôn. Ond agorwyd drws arall
pan aeth Glyn i ddreifio i Gwmni Arvonia.
Setlodd y teulu yng Nghae Mur. Heddiw mae
Delyth yn byw yn ymyl ei rhieni, Olwen ym
Maes y Bwthyn, Arwel yn Llanllyfni ac
Arthur Wyn yn China lle mae’n gweithio fel
ymgynghorydd technegol ac yn teithio ar
draws y byd.
STRYD Y PLAS
Pan oedd Glyn yn hogyn ym Mrynrefail
byddai wrth ei fodd yn mynd i dŷ ei daid a’i
nain yn Stryd y Plas. Ar y llawr uchaf roedd
ystafell y Women’s Institiwt efo cadeiriau
wedi’u gosod o gwmpas y lle. “Dwi’n cofio
diwrnod dathlu coroni’r brenin George 6ed
yn 1937 a chael gweld y prosesiwn i gyd o’r
ffenest - roedd yn ddiwrnod i’w gofio.” Mae
gan Glyn lun o siarabáng agored a’i daid a’i
nain yn eistedd ynddi ac fel mecanic a dreifar
mae am chwilota i’r hanes. Gobeithio y cawn
weld y llun yn Papur Dre yn fuan.

MAGI WYN ROBERTS

Mecanic yn Central Garage

Byddai plant yn cael gadael yr ysgol yn
bedair ar ddeg oed yn y 1940au os oeddent yn
ddigon lwcus i gael prentisiaeth. Neidiodd
Glyn Evans am y cyfle i dderbyn
hyfforddiant fel mecanic yn Central Garage
Caernarfon. Anodd dychmygu heddiw mai
safle Siop Boots ar Stryd Llyn oedd siop
arddangos y ceir. Yma roedd y ffordd brysur
yn fforchio am Lanberis ac roedd yn lle
delfrydol i werthu petrol o’r pympiau Esso.
PRENTISIO - STRYD WILLIAM
Ar Stryd William roedd y gweithdy lle
prentisiwyd Glyn. Roedd yn gwrs hir a
thrwyadl a chydweithiodd yn hapus gyda’r
hogia. “Yn ystod yr awr ginio roeddan ni’n
mynd efo’n tuniau bwyd i Gaffi Maes a chael
croeso mawr gan Mr a Mrs Hughes er mai
panad yn unig roeddan ni’n brynu!  Pobol
fusnes oedd biau’r mwyafrif o geir a faniau yn
y cyfnod yma. Dwi’n cofio’r ddau frawd
Ellis-Davies ac Emyr Thomas y twrneiod yn
dod i’r Central i brynu a thrwsio’u ceir. Er
bod siopa’r dre i gyd yn cau ar bnawn dydd
Iau roeddan ni’n gweithio ac yn cael dydd
Sadwrn yn rhydd.”
LLUOEDD ARFOG A NÔL I DRE
Fel pob hogyn ifanc deunaw oed rhaid oedd

GLYN EVANS
Cae Mur

POBOL DRE i Glyn wneud gwasanaeth milwrol am 2
flynedd, ond diolch byth roedd y rhyfel
drosodd. Daeth yn ôl wedyn i orffen ei
brentisiaeth yn y Central. Erbyn hynny
roedd mwy yn medru fforddio prynu ceir. Y
prif gwmnïau oedd  Austin, Morris a Singers
ac roedd garej Central yn asiant i Triumph.
“Ni oedd yn trin a thrwsio tancars Esso a
lorïau Peblig a Corona. Un dyn busnes
adnabyddus gadwai ei gar yn y Central bob
dydd oedd J.R.Morris y llyfrwerthwr yn y
Bont Bridd. Fo ydi’r dyn bychan sy’n gwisgo
het yn y llun.” Ymhlith y gweddill dim ond
Glyn, Robert Alun (fu’n cadw garej Carmel
wedyn) ac Edgar Nebo sy’n dal yn fyw.
GAREJ GWALIA A CHARIAD 
Fel mecanic profiadol cafodd Glyn gyfle i
weithio yn Garej Gwyrfai yn Bont a Garej
Gwalia Caeathro ac yno yn disgwyl y bỳs un
diwrnod gwelodd Edith. Danfonodd hi yn ei
gar i’r dre. Gweithiai yn siop ddillad Sidneys
yn Stryd Llyn. Dyma’r adeg pan oedd
Caernarfon yn brif dre siopa Gogledd
Cymru. Meddai Edith, “Dwi’n cofio
G.O.Griffiths, H.R.Phillips, Hepworths,
Jones&Son, Roland Williams a Molineux yn
gwerthu dillad ar Stryd Llyn. Roedd hi’n
adeg dda i weithio yn Dre a phawb yn cael
hwyl ac yn nabod ei gilydd.”
Pan ddaeth problemau Suez roedd 'rations' ar
betrol a Glyn yn gorfod gadael Gwalia. Ond
tarodd ar Eurwyn Williams, rheolwr y
Central, a dychwelodd yno. Yn
ddiweddarach daeth Harri Williams
(adeiladydd ysgol Maesincla a rhan 'newydd'
Syr Hugh) yn berchennog y garej.

Glyn ac Edith

Gweithwyr Central Garage. Eurwyn Williams; John Morris Maes Hyfryd; J.R. Morris
(llyfrwerthwr); Annie Taylor, Stryd Margaret; Eifion, Carmel; Robert Alun; Fitter; Jackie Lane;
Glyn Evans; Edgar, Nebo.
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Cofiwch gefnogi ein hysbysebwyr

Straeon i’r papur
Anfonwch at Glyn Tomos, 

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

GARDDWR YN DRE
Trwsio, twtio, chwynnu a phlannu

Telerau rhesymol
Cysylltwch â 

Gwyn Jones . 07881 757533
gwyn27@hotmail.com

Caffi Cibyn

Mae Caffi Cibyn yn gaffi glân a chyfeillgar lle gallwch
fwynhau brecwast llawn, rôls brecwast, paninis,
brechdanau, brechdanau wedi’u tostio, byrgers ac
amrywiaeth o brydau blasus - neu beth am baned o
de, coffi, cappuccino, neu latte? Mae prydau llysieuol

hefyd ar gael.
Oriau agor: Llun - Gwener 7yb - 3yh

Sadwrn: 8yb - 1.30
Rhif ffon: 01286 674649 

Mae Caffi Cibyn ar Stad Ddiwydiannol Cibyn, drws nesa i
W.M.O'Grady • Cafodd y caffi sgôr hylendid bwyd o 5

Cynnyrch a gwasanaethau 
priodol ar gyfer y rhai 
dros 50 oed

Darperir yswiriant cartref, car a theithio gan Yswiriant Ageas Cyfyngedig. 
Darperir Nwy a Thrydan gan E.ON Energy Solutions Cyfyngedig.
Age UK yw nod masnach Age UK (Elusen rhif 1128267). Defnyddir enw a logo Age UK o dan 
gytundeb trwydded rhwng Age UK ac Age UK Enterprises Limited, sef eu cangen gwasanaethau 
masnachol. Rhoddir yr elw net i Age UK. Age UK Enterprises Limited, Linhay House, Ashburton, 
Devon TQ13 7UP. ID9975 11/10  MP2430V2APR11_ SL031618_11_1

Age Concern Gwynedd a Mon
Ty Seiont, Ffordd, Santes Helen, Caernarfon LL55 2YD
Ffôn:  
(ar agor 9am–5pm Mon–Fri)

Neu ffoniwch neu ewch i 

CYMUNEDAU
DWYIEITHOG
Y BYD
Cynhelir arddangosfa a thrafodaeth ar y
thema “Cymunedau Dwyieithog i Byd”
ddydd Mercher, 2 Tachwedd 2011 yn
Stiwdio 1, Galeri, Caernarfon. Trefnir y
digwyddiad gan Ganolfan ESRC dros
Ymchwil i Theori ac Ymarfer
Dwyieithrwydd ym Mhrifysgol Bangor
fel rhan o Wyl Gwyddorau Cymdeithas
yr ESRC. Bydd croeso i bawb a’r
mynediad am ddim.
Bydd yr arddangosfa yn cynnwys
adroddiadau o lygad y ffynnon gan
siaradwyr o ieithoedd lleiafrifol ledled y
byd ynghylch hawliau iaith, defnydd
iaith mewn bywyd preifat a chyhoeddus
ac unrhyw ymgyrchoedd cymunedol. 
Gyda’r nos cynhelir trafodaeth panel
gyda siaradwyr y Fasgeg, Tibeteg,
Lombardeg, Galiseg a Ndebele. Dan
gadeiryddiaeth Bethan Jones Parry bydd
y gynulleidfa yn cael holi’r panelwyr, a
bydd cyfle i bawb rannu syniadau ar sut
i wneud y gorau o’n hieithoedd
bach. Ceir hefyd sgwrs gan yr Athro
Margaret Deuchar, y Dr Peredur Davies
a Marika Fusser am ganlyniadau
ymchwil y Ganolfan Ddwyieithrwydd
yn ogystal â chwis ieithoedd bach.
Bydd yr arddangosfa yn agored i bawb
daro mewn, ond nifer cyfyngedig o
lefydd sy ar gael ar gyfer y bwffe a’r
drafodaeth. I gofrestru ar gyfer y noson,
ffoniwch 01248 382559 neu e-bostiwch
m.fusser@bangor.ac.uk erbyn 17
Hydref.

Cyfle i Longyfarch Llñr 
Bore Sul, 4 Medi, cafodd cynulleidfa eglwys Seilo, Caernarfon, gyfle i longyfarch un o’i
phobol ifanc disglair ar ei lwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd Abertawe a’r Fro eleni.  Enillydd
Cadair yr Eisteddfod, a hynny am yr eildro yn olynol, oedd Llŷr Gwyn Lewis, 80 Cae Gwyn,
sydd ar hyn o bryd yn astudio ar gyfer ei Ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.
Cyflwynodd y gweinidog, y Parch. Gwenda Richards, gopi rhwymedig o’r gerdd fuddugol
‘Fflam’ iddo ar ran ei gyd-aelodau yn Seilo, gan ddatgan llawenydd yr eglwys ar ei lwyddiant.
Ar derfyn yr oedfa cafodd pawb gyfle i eistedd yng nghadair y Prifardd ac ar yr un pryd
edmygu crefft y cynllunydd medrus, Aled Tinnuche – sydd, yn rhyfedd iawn, â’i wreiddiau
ym mhentref Nantlle, lle’r oedd ei deulu yn gymdogion ac yn ffrindiau agos gyda nain Llŷr,
sef y ddiweddar Mrs Jennie Lewis.

TLWS JOHN A CERIDWEN HUGHES
Os dymunwch ystyried enwau ar gyfer y tlws uchod yna dyma eich cyfle. Cyflwynir y
tlws yn flynyddol yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i unigolion sydd wedi gwneud
cyfraniad sylweddol i ieuenctid Cymru.
Gellir ystyried rhywun sydd wedi cyfrannu at waith ieuenctid yn y gorffennol ond
sydd wedi rhoi gorau iddi erbyn hyn, yn ogystal, wrth gwrs, â rhai sydd yn dal i
weithio gyda phobl ifanc. Mae’n ofynnol ddefnyddio'r ffurflen enwebu briodol.
Cysylltwch gyda Enfys Davies, Swyddfa’r Urdd, Aberystwyth, ar 01970 613103, neu
trwy e-bost - enfys@urdd.org

Daniel yn rhoi’r
Castell ar y map
Daniel ap Geraint, prif gogydd gwesty’r
Castell, sydd yn un o ddim ond 80 lle drwy
Gymru gyfan i ennill cymeradwyaeth y
“Good Food Guide” eleni. Mae Daniel yn
gweithio yn y Castell ers dwy flynedd, ac
mi gafodd o ganmoliaeth arbennig am ei
bwdin bara brith a whisgi Penderyn. Mae’r
ffaith ei fod yn defnyddio cig gorau
Tyddyn Mawr ac yn gwneud pob saws ac
ati efo defnyddiau ffres wedi cyfrannu at ei
lwyddiant heb os. Llongyfarchiadau
Daniel.

ˆ
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CROESAIR

CLIWIAU HAWS
Ar Draws
1. Prifddinas Lloegr. (7)
5. Gwlad yn Asia. (5)
8. Gwaelod y coesau. (5)
9. Yr Ynys Werdd. (7)
10. Pentref yn Llŷn, cerdd gan Cynan. (9)
12. Byddwn yn mynd. (3)
13. Mae meistr ar Mistar ------. (6)
14. Llysenw Mair Williams, cyn-Faer y
Dre. (6)
16. Cyn heddiw. (3)
17. Byrbwylltra, ffyrnigrwydd. (9)
20. Gw. 22 i lawr.
21. Dewr, beiddgar. (5)
23. Merch, hogan. (5)
24. Noddi (ar lafar). (7)

I Lawr
1. Aros yn nhŷ rhywun arall. (5)
2. Dyn yr Arch. (3)
3. Ardal Harlech. (7)
4. Sarff. (5)
5. Nid allan. (1,4)
6. Diwrnod pêl-droed a rygbi. (3,6)
7. Creulon, ciaidd. (7)

11. Gŵyl fawr y Cymry. (9)
13. Yn ymwneud â doctoriaid. (7)
15. Edrych yn fanwl, myfyrio. (7)
17. Rhywbeth i’w dysgu. (5)
18. Y dyddiau da – “-- --- aur”. (2,3)
19. Hen grŵp Caryl Parry-Jones. (5)
22 a 20 ar draws. Geiriau cyntaf “Cyfri’r
Geifr”. (3,4,3)

CLIWIAU CRYPTIG
Ar draws
1. Tywysog Hywel yn colli ei ben yn y llyn
(7)
5. Meg yn negyddol am law (5)
8. Os yw’n ddigywilydd, mae gan Alwyn
Ebeneser un (5)
9. Un ernes all ddisgleirio (7)
10. Chwildro yn awr mewn gwlad
oherwydd methiant y tatws (5,4)
12. Ci a drodd yn farchog (3)
13. Canwr sy’n caru Soffia (6)
Creadur ddaw i ddifa wedi gwyll nos
ddiddiwedd (6)
Diben sain yw troi’n wefr (3)
Dydy’r storiwr ddim yn llywio’r ffilm (9)
Mae’n ynys ac mae hynny’n rhyw fath o
wirionedd heb un os (7)
Mae Sobin yn cyfnewid hanner ei far sy’n
glanhau (5)
23. Mewn bedydd i Owain daw’r wawr (5)
24. Ga’i bedol ddur fler bob ochr i nhrwyn?
(7)

I lawr
1. Mae angen ysgytiad i wella’n teimlad
hapus (5) 
2. Dyn sy’n ddrwg i chi heb y ferch (3)
3.  Cawlio’r blas i un wlad (7)
4. Nod aelod yw ffwndro cyfarchiad (3.2)
5. Yn astud Glanmor wrandawodd ar y
llongwr (5)
6.    Dau lawr ’n cael cant o etholaeth (4,5)
Milwr o UDA yn cael golud sy’n glynu (7)
11. Yng Nghibyn ceir sedd brenin ar y we

fyd eang (5,4)
Mae gan Cled un ci sy’n agor drysau (7)
15 Wyau’n cael ser i ddrysu plant y plant (7)
Chwarae plant o’r golwg cyn deg (5)
18 Mae arbrofi’n agored yn datgelu hylif
chwerw (5)
19. Pryderon ddaw yn o fuan rhywfodd (5)
22. Rheolwyr rygbi’n cael enw da (3)

Atebion Haws Gorffennaf
Ar draws
1. Miniog. 4. Bynea. 7. Tomen o lechi. 
8. Grid. 9. Ar hyd. 11. Triphlyg. 13. Nwy
Nobl. 15. Monet. 17. Mynd. 18. Saith
mlynedd. 20. Noson. 21. Unioni.
I lawr
1. Margot. 2. Isod. 3. Gwenwyn. 4. Broga. 
5. Noe. 6. Asiad. 7. Tisian. 10. Heolydd. 
12. Gwehyddu. 14. Lodesi. 15. Mesen. 17.
Meri. 19. Ias

Enillydd: Awen Roberts, Craig y Don, 
Rhosgadfan

Atebion Cryptig Gorffennaf
Ar draws
1. Parcio. 4. Cyplu. 7. Y Felinheli. 8. Nosi.
9. Lemon. 11. Dartiau. 13. Undonog. 15.
Sodom. 17. Mama. 18. Dim cerddwyr. 20.
Asbri. 21. Gadael.
I lawr
1. Pernod. 2. Cofi. 3. Omledau. 4. Canol. 5.
Ple. 6. Union. 7. Ysbryd. 10. Moniar. 12.
Unarddeg. 14. Gwamal. 15. Sadia. 16. Mieri.
17. Mynd. 19. Mab.

Enillydd:  John Williams, 7 Rhes
Pretoria, Caernarfon

Anfonwch eich atebion erbyn diwedd y mis
at Trystan Iorwerth, Graig Wen, Lôn
Ddewi, Caernarfon. Ll55 1BH. Tocyn llyfr
yn wobr i’r enillydd.

ITV AR Y MORFA
Roedd ’na brysurdeb anarferol ar y Morfa y
bore pan oedd Cymru yn chwarae yn erbyn
Namibia.
Roedd ITV Wales wedi dewis Clwb Rygbi
Caernarfon ar gyfer eu darllediad byw cyn ac
ar ôl y gêm. Ond yn amlwg mae ’na waith i’w
wneud cyn bod y lluniau’n cyrraedd y sgrin.
O ganlyniad roedd fan ITV tu allan i’r clwb
am 5:30 y bore ac wrth lwc roedd cloc larwm
Alun Roberts, yr Ysgrifennydd, yn gweithio
ac roedd o yno mewn da bryd i agor y drws
i’r criw teledu. Erbyn i’r anthemau gael eu
canu yn New Plymouth, Seland Newydd am
7:30 (ein hamser ni) roedd y clwb yn orlawn:
plant mewn gwisg ysgol, dynion mewn
siwtiau, pob un â’i esgus yn barod erbyn
iddyn nhw gyrraedd y gwaith neu’r ysgol yn
hwyr! Te, coffi a brechdan selsig oedd hi
hanner amser gyda phawb yn falch bod
Cymru ar y blaen o ugain pwynt.  Cafwyd
sgwrs fer gyda rhai o fechgyn ifanc y clwb ar
ddiwedd y gêm (a Chymru wedi ennill  81-7
erbyn hynny) cyn i bawb fynd yn ôl i
normalrwydd - gan gynnwys ambell un
gafodd  fynd yn ôl i’w wely!

Criw ITV wedi codi’n gynnar iawn.

Rhai o ieuenctid y clwb rygbi ar y teledu ac yn eistedd o’i flaen!

PapurDreHydref2011_PapurDreHydref2010  06/10/2011  10:53  Page 18



19

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

TOWN CABS
Perchennog:

Brian O’Shaughnessy

TACSI   
TACSI
TACSI

01286 676091
07831 268995

Siwrneiau Lleol

Meysydd Awyr

Dydd a Nos

Car 8 person

Mae hi bron yn ddiwedd  tymor sgota arall.
Tymor digon rhyfedd. Dechrau’n oer ac o
fewn dim yn troi fel canol haf, oedd yn
golygu gormod o haul a dim digon o ddŵr.
Yna daeth newid tywydd drachefn. Glaw
diddiwedd a gwynt o’r dwyrain bron bob
dydd. Wrth lwc roedd Llyn y Dywarchen yn
ein cadw ni i fynd a’n cadw ni’n wlyb wrth
gael ein dal yn y dilyw!
Bu sgota sewin yn wael eleni – chydig iawn
yn bachu. Ond wrth i mi sgwennu hyn o
eiriau ddiwedd Medi,  a hithau’n bwrw , mae
na obaith am eogiaid yn Afon Seiont. Pump
neu chwech, yn ôl y sôn, sydd wedi eu dal
hyd yn hyn gan gynnwys yr un 4 pwys yma
(yn y llun) gan Ifan Humphreys o Twtil yn
Llyn Engan a hynny gan ddefnyddio mepps
glas ac arian.
Mae gan y gweddill ohonom tan Hydref 17 i
geisio gwneud yr un modd.
Hwyl ar y bachu.
GLAS Y DORLAN

Ifan Humphreys a’i eog 4 pwys.

GENOD Y GOLFF - HAF PRYSUR

Cafodd Genod y Golff haf prysur iawn
arall. Bu sawl cystadleuaeth frwd gyda sawl
tlws a chwpan yn cael cartref da! Fel hyn yr
aeth hi:

Gorffennaf 
Tlws Beti Matthews: 1. Dilys Howe 2.
Anwen Jones
Cystadleuaeth Llywydd y Merched (Miss
Letitia Williams): 1. Luned Fôn Jones 2.

Dilys Davies.
Cwpan y Cyn-Gapteiniaid : 1. Carys Evans.

Awst
Tlws Glyn a Mary Edwards: 1. Elin Parry
2.Sheila Thorman,
Diwrnod Gwahodd: 1. Carys Evans a
Susan Jones (Pwllheli)
Cystadleuaeth Ymchwil Cancr y Fron: 1.
Elin Parry 2. Sheila Thorman 

Mae nifer o gemau eraill wedi eu trefnu cyn
y gaeaf a'r uchafbwynt fydd y diwrnod
agored "Miri Mawr Calan Gaeaf." sydd yn
addo bod yn ddiwrnod llawn hwyl
ddiwedd Mis Hydref.

COFIWCH!
Mae mis Hydref hefyd yn fis codi
ymwybyddiaeth Cancr y Fron a dan nawdd
Tenovus. O ganlyniad fe fydd Genod y Golff
yn cynnal cystadleuaeth arbennig ddydd
Sadwrn, Hydref 29ain. Y SGRAMBL BINC
fydd yr achlysur – hynny yw Tecsas Sgrambl
gan ddefnyddio peli pinc ! Bydd y diwrnod
yn agored i'r  merched profiadol, sy'n
chwarae ar ddydd Mawrth, yn ogystal â'r
dechreuwyr sy'n chwarae ar ddydd Sadwrn.
Felly, golff-wragedd Caernarfon, cofiwch
am y diwrnod pwysig yma.

Diwrnod Gwahoddiad y Merched: Capten Merched Caernarfon, Mrs Joan Massey yn cyflwyno’r
wobr gyntaf i Mrs Carys Evans a Mrs Susan Jones o Bwllheli.

Mrs Llinos Dinwiddy yn cyflwyno gwobr y cyn-gapteiniaid i Carys Evans.
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