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PAPUR DRE
Rhifyn 92

TACHWEDD 2011

Pris 50c

BE SY YN Y PAPUR?

Yn y gadair
(stori tudalen 7)

Yn Tanzania
(stori tudalen 17)

Yn wên o glust i glust
(stori tudalen 3)

COFIS BACH YN SHANGHAI

Cofis Bach yn mwynhau sioe syrcas Shanghai! gan Cirque du Ciel yn Venue Llandudno.
“Anhygoel”...“gwych” oedd rhai o’r ymatebion. Ychwanegodd Sioned Huws, Rheolydd Prosiect
Cofis Bach, “ Roedd hyn yn gyfle gwych i fwynhau sgiliau syrcas byd enwog a hynny’n dilyn
sioe lwyddiannus Cofis Bach – Troi a Throi a berfformiwyd mewn pabell syrcas yn gynharach
eleni.” Mae Cofis Bach erbyn hyn yn gweithio ar brosiect celf uchelgeisiol a fydd yn cael ei
arddangos yng Nghastell Caernarfon Haf 2012 fel rhan o’r Olympiad Diwylliannol.
Am fwy o fanylion: 07765 655848.

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

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

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

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

Clwb 100

Llythyr

CYFARFOD BLYNYDDOL
PAPUR DRE

BYDDAI’N DDA CLYWED MWY AM YR HEN
YSGOL
Annwyl Olygydd
Wrth deithio ar hyd Lôn Parc, Caernarfon sylwais fod yr
hen ysgol yn cael ei hadnewyddu. Clywais dipyn o hanes
yr ysgol gan fy nain, Margaret Elen Williams fu’n byw
yn yr Hendre. Roedd hi’n mynychu’r ysgol pan oedd yn
blentyn, ac yn ei geiriau hi ‘Y sgŵl oedd Jôs Bach, roedd
yn gloff iawn ac oherwydd hyn fe fethodd fynd i’r
rhyfel’. Cefais yr argraff nad oedd yn or-annwyl. Llaw
chwith oedd fy nain, a soniodd fod yr athro yn clymu ei
llaw chwith yn ôl ac felly yn ei gorfodi i ysgrifennu â’r
law dde. Er hyn roedd ganddi lawysgrifen ‘copper plate’
bendigedig. Credaf fod rheidrwydd i dalu rhywfaint am
yr addysg. Tybed a oes gan eich darllenwyr fwy o
wybodaeth am yr ysgol. Difyr fuasai gwybod mwy am yr
hen le.
Yr eiddoch yn gywir
RHIAN MAI ROBERTS
Garth Isaf, Caeathro

Eisteddfod Eryri 2012
Mae'r coffrau'n llenwi!
Gwnaeth noson Dal dy Dafod yn y Clwb Rygbi £360 o
elw a chasglwyd £558.11 wrth bacio bagiau yn
Morrisons. Llwyddodd Rhiannon Jones i godi £868
yn rhedeg hanner marathon Caerdydd (stori ar
dudalen 3). Erbyn i'r papur ddod o'r wasg, bydd noson
blasu gwin wedi'i chynnal dan ofal y Parch Marcus
Robinson yn Galeri ac felly byddwn ni gam yn nes eto
at gyrraedd y targed. Mae'r Pwyllgor Codi Arian yn
ddiolchgar i bawb am eu hymdrechion.

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

Y RHIFYN NESAF
Deunydd i law'r golygyddion perthnasol
NOS LUN – TACHWEDD 28
Os gwelwch yn dda
Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
NOS LUN – RHAGFYR 12

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

Bydd Cyfarfod Blynyddol PAPUR DRE
yn cael ei gynnal am 6.30 o’r gloch nos
Fercher, Rhagfyr 7fed, yn yr Institiwt,
Caernarfon. Yn y cyfarfod bydd cyfle i
swyddogion PAPUR DRE adrodd am
hynt a helynt y papur dros y flwyddyn
diwethaf a bydd cyfle i bawb fydd yn
bresennol rannu syniadau ar gyfer
datblygu’r papur i’r dyfodol. Mae croeso
i bawb sydd yn cefnogi ac yn darllen
PAPUR DRE ddod i’r cyfarfod.

RHODDION
Hoffai PAPUR DRE ddiolch o
galon i'r isod am eu rhodd ariannol
a diolch hefyd i'r rhai sy'n dymuno
bod yn ddienw. Mae Papur Dre yn
dibynnu'n llwyr ar ein gwerthiant,
ein hysbysebwyr a'n cymwynaswyr,
ac rydym yn ddiolchgar i bawb am
eu cefnogaeth.
Beti Hughes, Ffordd Bethel
Geraint Roberts, Froncysyllte
Emrys Wyn Evans, Caersws
Olwen Rees, Caerdydd
Haf Evans, Llundain
Brian Hughes, Caernarfon
Olwen Whittaker, Llundain

Tudur Owen
Roberts, Glynne & Co.
Cyfreithwyr
Siambrau Banc Lloyds
Caernarfon

Cydnabyddir cefnogaeth

www.bwrdd-yr-iaith.org

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

ENILLWYR CLWB CANT
Hydref 2011
1af Margaret Parry
73
2il Ray Pritchard
38
3ydd L. M. Barton
25

Ellis Davies a’i Gwmni
CYFREITHWYR

Yn gwasanaethu
pobl Caernarfon ers
1898

2

DEWCH ATOM I BLYGU
PAPUR DRE
Rhifyn: RHAGFYR
Noson Plygu: NOS LUN,
TACHWEDD 12
Yn lle: YSGOL MAESINCLA
Faint o’r gloch: o 5.00 ymlaen

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:

672999

Swyddfeydd ym Mangor,
Porthaethwy a Chaergybi
Ffôn: (01286) 672207
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SYNIAD DA!

GWOBR AM DYNNU LLUN CLOWN

Mae Rhiannon Jones am ddiolch i bawb a'i
noddodd i redeg Hanner Marathon
Caerdydd. Ychwanegwyd £868 at goffrau
Apel ’Dre i Eisteddfod yr Urdd.
Mae’r holl weithgareddau sydd wedi eu
cynnal yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf
yn sicr wedi dod â llawer o bobl at ei gilydd
ac wedi cryfhau cyfeillgarwch. Meddai
Rhiannon: "Mae rhai ohonom yn awyddus i
drefnu paned a mins pei i gymdogion agos o
gwmpas y Nadolig gan nad ydym yn aml
iawn yn gweld pobl sydd ar garreg ein drws.
Os buasech chi’n hoffi ymuno gyda ni, a
chodi ychydig o arian ar yr un pryd i
Eisteddfod yr Urdd, beth am wadd 'chydig o
gymdogion draw ryw dro dros gyfnod yr
Ŵyl? Gallech yrru unrhyw arian at Trystan
Iorwerth, Trysorydd yr Apêl (01286 676949).
Croeso hefyd i chi gysylltu gyda mi os am
sgwrs i drafod sut rydym am drefnu ein
digwyddiad (01286 674806 – 07787755673)."

Rhiannon a'i mab Hywyn

Dros y misoedd dwytha, cynhaliwyd llu o weithgareddau a chystadlaethau i blant yn Llyfrgell
Caernarfon. Dyma Alaw Davies, 7 oed o Gaernarfon yn edrych yn hapus iawn ar ôl ennill bag
llawn nwyddau crefftau am dynnu llun clown.
Gyda’r Nadolig ar y ffordd mae’r Llyfrgell wedi trefnu cystadleuaeth lliwio llun dan 8 oed a
chystadleuaeth llunio cerdyn yr ŵyl dros 8 oed. Beth am gystadlu? Manylion llawn ar gael yn
y llyfrgell.

CYFARFOD ANRHYDEDDU RHYS
Mi fydd cyfarfod anrhydeddu Rhys Iorwerth, bardd
y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam eleni
yn cael ei gynnal yn un o Stiwdios y Galeri, nos
Wener, Tachwedd 25 rhwng 6.30 - 7.30 p.m.
Llywydd y noson fydd y Prifardd Meirion
Macintyre Huws. Croeso cynnes i bawb.

Cylch Llenyddol Caernarfon a
Gwyrfai
Nos Fawrth Tachwedd 16, Llyfrgell Caernarfon
7.30pm: Jerry Hunter, Enillydd Medal Ryddiaith
Eisteddfod Blaenau Gwent 2010 - Croeso i bawb

Modurdy

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

01286 675557
Ffôn symudol: 07768900447
Ffôn:

Gwasanaeth Cyfeillgar
o’r Safon Orau Bob Amser

CAFFI
BWYTY
BAR
Y Maes, Caernarfon, LL55 2YD

(01286) 673100
3
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CWPAN CLIVE I HOGIA’R HENDRE GOSOD TORCHAU
AR GOFGOLOFN
LLYWELYN

Tîm rygbi Hogia'r Hendre
Bu tîm rygbi Yr Hendre yn fuddugol yng nghystadleuaeth dalgylchoedd Arfon yn
ddiweddar. Dyma oedd gan Mr Llŷr Holland (hyfforddwr y tîm ac athro Blwyddyn 3) i'w
ddweud am yr holl brofiad:
"Ychydig yn ansicr oedd y tîm yn mynd i mewn i gystadleuaeth Clive James eleni yn
dilyn llawer o sôn am ysgolion eraill a chwaraewyr talentog dros ben. Er hynny, roedd
gennyf ffydd yn Hogia'r Hendre i wneud eu gorau. Yn dilyn gêm gyntaf weddol
rwystredig yn erbyn Llanrug daethom allan ohoni yn ddi-sgôr. Yna aeth yr hogia ymlaen
i guro Waunfawr a Bontnewydd cyn wynebu'r Gelli yn y ffeinal. Roedd y Gelli'n edrych
yn beryg gyda'u hogiau mawr pwerus ond roedd Hogiau'r Hendre'n benderfynol o ennill
y tlws - a dyma nhw'n Bencampwyr y twrnamaint. Diolch i Mr Clive James am drefnu'r
gystadleuaeth eto eleni".

DIM COFEB I GOFIO OWAIN
GLYNDÃR YN DRE
Er pob ymdrech glew i geisio codi cofeb i goffáu ymgyrchoedd byddinoedd y
gwron Owain Glyndŵr yn nhref Caernarfon, penderfynodd y rhai oedd yng
nghyfarfod cofeb Owain Glyndŵr na fydd hyn yn digwydd rŵan. Trafodwyd beth
oedd orau i’w wneud â’r £2,500 a gasglwyd a phenderfynwyd yn unfrydol bod y
trysorydd, Mr E.H. Griffith, gan fawr ddiolch iddo am ei waith da gyda’r
blynyddoedd, i anfon y cyfan o’r arian a gasglwyd ar ffurf siec i Ganolfan Owain
Glyndŵr ym Machynlleth. Diolchodd Dafydd Guto, yr Ysgrifennydd Gweithredol,
i bawb a fynychodd y cyfarfod ac i bawb am eu cefnogaeth dros y blynyddoedd.

Emyr Tho mas a’i Fab
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

4

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)
Hywel.Williams.MP@parliament.uk

Ar Ragfyr 11, 1282, lladdwyd Llywelyn ap
Gruffydd, Tywysog Cymru, ynghyd â
miloedd o'i filwyr yng nghyffiniau Cilmeri
wrth ymyl Llanfair ym Muallt wrth iddynt
ymladd i gadw Cymru yn rhydd o ormes
Lloegr. Fel sy'n digwydd bob blwyddyn ers
60au'r ganrif ddiwethaf coffeir y trychineb
hwn yn hanes Cymru trwy gynnal
seremoni coffáu yng Nghilmeri ar y dydd
Sadwrn agosaf i Ragfyr 11eg sef Rhagfyr
10fed eleni a hefyd ar y dydd Sul, Rhagfyr
11eg yn Llys Rhosyr ar gyrion Niwbwrch
ar Ynys Môn. Dylai pawb sy'n dymuno
cymryd rhan ymgynnull wrth ymyl
Institiwt Niwbwrch am 1.30 o'r gloch. Cyn
hynny yn y bore caiff torchau eu gosod ar
gofgolofn Llywelyn y tu allan i swyddfeydd
Cyngor Gwynedd yng Nghaernarfon am
11.00 o’r gloch. Gobeithir gweld yn y
seremonïau hyn bawb sy'n meddwl ei bod
yn bwysig coffáu'r Cymry a gollodd eu
bywydau wrth ymladd dros ryddid i
Gymru.

CLWB 4 a 6
yn Clwb Canol Dre bob yn ail
nos Iau am 8.00.
Y mis yma:
Tach. 17 – Gwion Hallam yn
cyflwyno’r gantores LOWRI MAIR a’r
actor JOHN PIERCE JONES.
Rhag. 1 – Beth Angell yn cyflwyno’r
awduron RHIANNON WYN a
LLEUCU ROBERTS a cherddoriaeth
gan DAN AMOR.
Mynediad £5 – croeso i bawb, dewch
yn llu am noson ddifyr!

COFIWCH CEFNOGI
EIN HYSBYSEBWYR
Os hoffech chi hysbysebu,
cysylltwch ag
Eleri: 01286 6743414

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

01286 677771
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YSGOL SYR HUGH

YSGOL SANTES HELEN
Beicio i'r Rhyl ac yn ôl

Taith i'r Tate

Llwyddodd Stephen a Gareth i feicio 87
milltir o'r dre i'r Rhyl ac yn ôl er mwyn
codi pres at yr ysgol. Mae'r ysgol yn
ddiolchgar iawn iddynt am eu hymdrech.

Cafodd myfyrwyr o Flwyddyn 10
ddiwrnod cofiadwy'n ymweld ag Oriel Gelf
y Tate yn Lerpwl ar daith a drefnwyd gan
yr Adran Gelf.

Gwahoddiad i Gwenno
Llongyfarchiadau mawr i Gwenno Brown
o Flwyddyn 12 ar gael ei gwahodd i
ymddangos ar raglen deledu ‘Rhydian’ a
fydd yn cael ei darlledu ym mis
Tachwedd.
Bydd Gwenno, sydd wedi
swyno cynulleidfaoedd lu gyda’i doniau
cerddorol rhyfeddol tros y blynyddoedd,
yn chwarae'r piano i gyfeiliant cerddorfa
sydd yn dipyn o gamp ynddi’i hun!

Macsen yn dod yn ôl i Gaernarfon

Sgynnoch chi Syniad? - Syr Hugh
yn chwilio am arwyddair newydd i'r
ysgol

Mae plant Ysgol Santes Helen yn cychwyn
ymarfer ar gyfer eu sioe Nadolig Macsen
Wledig, sioe gerdd a gyfansoddwyd gan Mr
Bil Evans, cyn brifathro'r ysgol.
Y tro cyntaf i'r sioe gerdd gael ei
pherfformio oedd yn 1998 a gan fod pawb
wedi mwynhau gymaint penderfynwyd ei
hail berfformio eleni, nos Fercher, Rhagfyr
14eg. Bydd tocynnau ar gael o'r ysgol yn
fuan. Rhif ffôn yr ysgol ydi 01286 674856..

Mae’r ysgol yn awyddus i gael arwyddair
newydd ac felly rydym am gynnal
cystadleuaeth a rhoi cyfle i aelodau’r
cyhoedd anfon eu syniadau. Gallwch
wneud hyn drwy anfon eich ymdrechion ar
e-bost at:
pennaeth@syrhughowen.gwynedd.sch.uk
Neu drwy lythyr i’r cyfeiriad isod:
Y Pennaeth, Ysgol Syr Hugh Owen
Ffordd Bethel Caernarfon, LL55 1HW

Llythyr
DIOLCH
DIFYR

AM

YR

HANESION

Annwyl Olygydd,
Daeth stori Glyn Evans yn rhifyn Hydref
Papur Dre ag atgofion hapus i mi.
Roedd fy nhad yn mynd â'i hen gar
Standard i'r Central Garage i gael ei drwsio
ac i brynu petrol ac yn cael sgwrs yno efo
Mr Evans y rheolwr. Am gyfnod cyn hyn
bu Mr Evans yn athro mathemateg yn
Ysgolion
Gramadeg
Biwmares
a
Chaernarfon. Rwyf hefyd yn cofio Miss

Annie Tyler.
Wrth sôn am y W.I. yn Stryd y Plas cofiaf
stori ddigri ddywedodd Mam. Yr oedd hi
yn aelod o'r dechrau, tua 1924. Mewn
cyfarfod un prynhawn poeth iawn aeth
mam ac un arall allan o'r ystafell i chwarae
gêm. Pan oedd yn amser mynd yn ôl ’roedd
y drws wedi cloi a'r ledis parchus yn methu
dod allan. Bu rhaid cael saer yna i ryddhau
y merched druan. Adeg y rhyfel, roedd yr
aelodau yn 'canio' ffrwythau gyda pheiriant
arbennig; Mrs Hugh Griffith oedd yn
gyfrifol.
Diolch am yr hanesion difyr yn Papur Dre.
Norah Davies.

Darllenwch Papur Dre a gwyliwch

SGORIO
bob pnawn Sadwrn a nos Lun
ZANZIBAR
bob nos Iau
DDOE AM DDEG
yn ôl Tachwedd`10
ˆ GERDD DANT
YR WYL
Tachwedd 12

na-nôg

Y MAES, Caernarfon

COFIWCH GEFNOGI EIN HYSBYSEBWYR
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

Oriel Gelf y
Tate, Lerpwl

Gwenno
Brown

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

Croeso cynnes bob dydd
gan

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

GRAY-THOMAS

Bwydydd Iach a
deunydd Bragu

9-11 Pen Deitsh a 16 Stryd y Plas
Caernarfon

4 Penllyn, 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

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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CORNELI BACH Y DRE

A PHONT ARALL

gan Angharad Price

PONT FACH
COED CADNANT
Rhwng cefnau Maesincla a wal yr ysgol mae
yna lwybr sy’n croesi ffin. Llwybr di-sylw,
er bod yma dwtsh o arian yn haul mis
Tachwedd: paneli solar y tai’n sgleinio,
caniau Carlsberg a Coke yn disgleirio dan
draed, a dail celyn yn gloywi am fod y
gwrych yn noethi.
Ewch yn eich blaen, heibio i sbrings yr hen
3-piece sydd ar hanner ei llosgi, a’r bwlch yn
y clawdd lle mae helwyr myshrwms a
mwyar yn sleifio i’r cae. Cyn bo hir daw
defaid i’r golwg, gwartheg hyd yn oed. Mae
bylchau mwy rhwng y tai, a’r llwybr yn
mynd tuag i lawr at y ffin lle mae’r dre yn
gorffen a’r wlad yn dechrau.
Mae yna bont yn dynodi’r ffin honno: pont
fach grom, dlos - yn ddarn o wlad ar gyrion
y dre. Fel ar bob ffin, oedi mae rhywun wrth
ddod ati. Oedi i wylio afon Cadnant, yn
arian i gyd, yn cario’r wlad i mewn i’r dref.
Oedi i wrando ar fwrlwm yr afon - a thaeru
ei bod hi, ar ôl llifo dan y bont, yn dechrau
byrlymu trwy’i thrwyn...
Mae ’na eraill wedi oedi yma hefyd. Olion
trainers a bonion smôcs yn y mwd ar y lan.

Llythyr
Fe’m hatgoffwyd yn ddiweddar gan fy
chwaer, Janet Wakeford mai fel ‘Grisiau
Ladies’ y cyfeiriai ein mam at y grisiau ym
mhen isaf Stryd Garnon, rhan o’r bont sydd
heddiw uwchlaw Gorsaf Rheilffordd Eryri.
Magwyd fy nain yn y ‘Globe Inn’, New
Street, ddiwedd y bedwaredd ganrif ar
bymtheg (Uxbridge Street ddiflanedig
fyddai Stryd Newydd ar lafar adeg hynny).
Dywed Mr Bobby Haines iddo glywed y
diweddar Mr Edward Jones, Llys Meirion,
fu’n athro yn Ysgol Maesincla yn arfer yr
un ymadrodd am y grisiau. Yn New Street
y magwyd Edward Jones hefyd.
Oes rhai o’ch darllenwyr yn gyfarwydd â’r
enw ‘Grisiau Ladies’? Sut ddaeth yr enw
i’w arfer am y grisiau yma?

Papurau bwyd ymhlith y tyfiant, a chaniau a
photeli rhwng cerrig y nant. Tydi loetran ar
y ffin yn gwahodd cambyhafio?
Tri cham dros y bont, croesi’r ffin, ac mae
dewis o’ch blaen wrth i’r llwybr fforchio.
Tua’r chwith mae’n mynd yn ei flaen tua
Rhosbodrual a’r wlad. Ond tua’r dde, tros
gamfa Coed Cadnant, mae’r ffordd yn ôl
adref, heibio i’r postyn lle mae Darren,
Liam a Hywel wedi torri eu henwau mewn
permanent marker, i nodi tiriogaeth hogia’r
dre.
Dringwch y gamfa, a chamu i’r tân: ar
ddiwrnod fel heddiw mae Coed Cadnant yn
fflamau i gyd. Dail cyll yn felyn. Dail derw
yn oren. Aeron y drain yn danbaid o goch...
Camwch trwy’r cochni, yng nghwmni’r
afon, a dal i ddilyn y llwybr. Rhwng dŵr a
thân - yn ôl tua’r dre. Nes dod at derfyn y
daith dan siopau Min-y-Nant. Ac yno mi
welwch yr ail bont dros afon Cadnant, ond
bod hon yn un fawr goncrid, a’i graffiti Cofis
Cŵl yn tynnu sylw ati.
Oedi eto, i wrando ar fwrlwm trwynol - y
plant ar eu ffordd rhwng adra a’r ysgol.
Achos yma mae afon Cadnant yn diflannu
o’r golwg, gan gario cefn gwlad Arfon
ymlaen tua phont yr Abar, ac i fedyddio’r
dre ag enw’r wlad ei hun.

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

GO-AHEAD

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

TACSI

07760 288009
01286 674400

Tyˆ Siocled

Mae’r
enw ‘Grisiau Mawr’ ar y grisiau a’r
Siocled Gorau
bont sydd yn cysylltu Lôn Parc a Lôn
Gas/Ffordd Santes Helen yn ddealladwy i
17 Strydun
y Plas
unrhyw
fu’n dringo’r grisiau rheini!
CAERNARFON
Gwelir y geiriau ‘DeWinton, Carnarvon,
01286 675007
1870’ ar y bont honno, ond nid oes dyddiad
i’w weld ar ‘Grisiau Ladies’. Efallai i’r bont
honno gael ei hadeiladu pan osodwyd y
rheilffordd o Gaernarfon i Lanberis ac
Afonwen rhwng 1869 a 1870.
RHEON GWYN PRITCHARD, Y Groeslon

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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YN Y GADAIR

Bob mis mae PAPUR DRE yn dod i
adnabod un o’i thrigolion yn well. YN Y
GADAIR y mis yma mae Bethan Wyn
Thomson, Uwch Drefnydd Gwerthu gyda
Chwmni Gwerthwyr Tai Dafydd Hardy ar
Y Maes.
Beth yw eich cof cynharaf?
Adrodd yn Eisteddfod Capel Engedi yn 4
oed a mam ’di prynu ffrog goch felfed i mi!
Ac roeddwn i newydd ddod dros bowt o
niwmonia.
Be ’dach chi ddim yn ei hoffi amdanoch
chi eich hun?
Fy mhengliniau!
Be ’di’r peth mwyaf ofnadwy mae unrhyw
un wedi’i ddweud wrthych chi erioed?
’Mod i’n debyg i ffrind y Vicar of Dibley ar
y teledu – Alice dwi’n meddwl oedd ei
henw hi, yr un efo gwallt melyn!
Pwy fyddech chi’n ei wahodd i’ch swper
delfrydol?
Tîm Rygbi Cymru...... i drafod Cwpan y
Byd wrth gwrs.
Pe baech chi’n gallu teithio mewn amser,
lle byddech chi’n mynd?
I’r nefoedd i gyfarfod fy ngŵr.
Pwy yw eich arwr/arwyr?
Fy nheulu, wastad yna i mi, yn enwedig yn
ystod y pymtheng mlynedd diwethaf.
Pwy yw/oedd y Cymro/Cymraes mwyaf

yn eich tyb chi?
Gwynfor Evans - am frwydro i gael sianel
deledu Gymraeg.
Beth yw eich siom fwyaf?
Peidio â gweithio’n galed yn yr ysgol a
finna efo digon o allu – meddai’r athrawon!
Sut 'dach chi’n ymlacio?
Dwi’n hoffi mynd i'r gym yn y ganolfan
denis, cerdded, seiclo ar y Foryd (fy hoff le
yn Dre a’r byd!), darllen, gwrando ar fiwsig
a chymdeithasu.
Pa mor agos 'dach chi 'di bod at farw?
Dwi ’rioed di bod yn agos... ond dwi ’di
teimlo felly wrth lanio mewn awyren yn
Sbaen mewn andros o storm.
Pa un peth fasa’n gwella ansawdd eich
bywyd?
Ennill y loteri ella?!
Beth yw eich llwyddiant mwyaf?
Cael fy newis i gymryd rhan yn Theatr
Ieuenctid yr Urdd (Romeo a Juliet - fel un
o deulu’r Capulet) a bod yn rhan o Gôr
Codi Canu a enillodd y gystadleuaeth yn y
flwyddyn enillodd Cymru'r Grand Slam.
Beth yw eich ofn mwyaf?
Uchder.
Beth yw eich hoff ddilledyn?
Fy ffrog fach ddu... addas at bob achlysur.
Pryd oedd y tro dwytha i chi grio... a
chwerthin nes eich bod chi’n sâl?

Crio... pan nes i glywed bod ffrind i mi
wedi colli ei mam. Chwerthin... pan ddaeth
mam draw am swper. Mi ddechreuodd
chwerthin a fedrwn i ddim peidio â
gwneud 'run fath â hi. Dagrau’n powlio i
lawr fy mochau a ’mol i’n brifo. Ydy, pan
mae mam yn chwerthin mae o’n inffectiys!
Beth oedd eich swydd waethaf?
Gweithio
i
bapur
newydd
yng
Nghaerdydd... ’nes i gerdded allan!
Be ’di’r llyfr gorau i chi ei ddarllen?
Don’t Call Me Elizabeth; dwi’m yn cofio
enw’r awdur. Hanes mam yn troi at
buteindy i achub ei theulu.
Pe baech chi’n anifail, beth fyddech chi?
Dolffin – ma’ nhw’n licio siarad!
Beth yw eich hoff fand/miwsig?
Dwi’n hoff iawn o... Soul y 70au, Clapton a
Van Morrison, Il Divo a Robbie Williams,
U2 a Bryn Fôn. Ar hyn o bryd dwi’n hoffi
gwrando ar Adele. Yn y bôn, bob dim!
Pe baech chi’n rhywun arall, pwy hoffech
chi fod a pham?
Rhywun pwerus fel Alan Sugar. ’Swn i
wrth fy modd bod mewn ‘boardroom’ yn
deud ‘you’re fired’!
Beth yw eich hoff fwyd?
Caws ma’ gen i ofn. Dwi fatha llygoden
fach.
Pwy yw eich hoff dîm ffwtbol neu rygbi?
Rygbi ’di’r gêm ’di bod erioed yn teulu ni a
dwi wrth fy modd yn cefnogi Cymru.
Fydda i ddim yn mynd i wylio gemau rygbi
Caernarfon ond dwi’n darllen amdanyn
nhw bob dydd Llun yn y Daily Post.
Cywilydd i mi, a dad yn un o’r rhai
sefydlodd y Clwb! [Alun Roberts,
‘Cwstard’, Carlton - Gol.]
Beth yw eich hoff arogl?
Bara ffres (syrpreis syrpreis! Gol.) a garlleg.
Fel gwerthwraig tai, beth fyddai eich tŷ
delfrydol a lle bydda fo?
Mi fuaswn i’n prynu tŷ dros yr Aber, ar y
Foryd. Hen adeilad neu fwthyn llongwr.
Fedra i ddim meddwl am unman gwell i
agor cyrtans yn bora.
Beth yw eich hoff lecyn gwyliau?
Dwi wrth fy modd yn mynd i Portugal i
aros mewn tŷ s’gin dad yno, tu allan i hen
dref Albuferia. Mae pawb yn glên a di-lol.
Ail agos ydy Ynysoedd Groeg yn enwedig
Kefalonia – dwi’n hoffi bywyd hamddenol
y Groegwyr.

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
7
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DYDDIADUR COFI YN Y RHUTHR AM AUR (2)
Yn y rhan gyntaf rhoes Owen Owen sylw
arbennig yn ei ddyddiadur i fanylion fel
pryd y codai yn y bore, lluniaeth a gawsai
yn ddyddiol a’r tywydd, ond o Ebrill 11eg
ymlaen, rhydd mwy o sylw i’r anturiaethau
a ddaeth i’w ran ar weddill y fordaith a
gadawai sawl dyddiad heb gofnod, neu ryw
un llinell megis: Ebrill 11eg “Diwrnod
poeth iawn”; Ebrill 12fed “Yr haul yn
annioddefol” neu ar Ebrill 14eg “Y tywydd
yn boeth iawn. Dim pleser i ysgrifennu” ac
yna Ebrill 15fed ac 16eg “Yr un fath”.
Oherwydd hyn, ceisir dyfynnu o’r llythyr a
anfonodd i’w deulu ar ôl cyrraedd Awstralia
sydd yn gyfuniad o’r hyn a gofnodwyd yn y
dyddiadur a’i deimladau am ambell
ddigwyddiad.
Ymhelaethodd yn ei lythyr am y
ddarpariaeth oedd ar gyfer y teithwyr ym
mhen blaen y llong. Yno roedd y “Caban” i
letya 500 o bobl mewn chwech ystafell a
chafodd Isaac ac yntau eu rhoi mewn un ar
gyfer 14 o ddynion ifanc o sawl gwlad
Ewropeaidd, ond canmolai yr oll ohonynt
gan ddweud eu bod yn “ddynion ifanc
glanwaith ac y gallasech drystio popeth
iddynt”. Mae’n bur debyg ei bod yn gyfyng
iawn yno, oherwydd amcangyfrifai mai “4
llathen sgwâr” oedd eu hystafell hwy.
Un peth y cyfeiria ato yn ei lythyr yw y
siom a gawsai ar y Sul cyntaf ar y môr
(Ebrill 3ydd) na chynhelid gwasanaeth ar y
Sul ar fwrdd y llong, fel y rhoddwyd ar
ddeall iddo oedd yr arferiad ar longau yn
cario ymfudwyr. “Dim yn wahanol i
weddill dyddiau’r wythnos gyda’r criw yn
mynd o gwmpas eu gwaith fel arfer” oedd ei
sylw.
Yn ystod eu hwythnos gyntaf ar y môr, ar
Ebrill 8fed, cawsant achos i gwyno am yr
hyn a gawsant i ginio, sef cawl fel dŵr a
phorc wedi mynd yn ddrwg. Aeth y 14
ohonynt yn eu hystafell i nôl y Capten i
ddod i’w weld ac fe gondemniodd ef y bwyd
a threfnodd i gael rhywbeth gwell iddynt.
Sylw Owen oedd “Roedd golwg ddoniol
arnom yn martsio fel milwyr ar y dec at y
Capten i ddod gyda ni i’r caban, ond ni
fwynheais i ddim cinio y diwrnod hwnnw.
Y Capten yn rhoi’r bai ar y cogydd ac yn
dweud wrthym am ddyfod ato ef pan fyddai

rhywbeth o’i le, ond peidio dod i gyd gyda’n
gilydd. Nid oedd am i’r criw wybod rhag
codi twrw yn y llong”.
Ar Ebrill 13eg a’r tywydd yn boeth iawn
roeddynt yng ngolwg tir, lle o’r enw Cape de
Verd. Roedd y tir tua 5 milltir i ffwrdd ond
nid oedd na chwch na chreadur i’w ganfod
yn unman. Roedd Goleudy yn y golwg ac
roedd yn rhoi arwyddion gyda fflagiau.
Wythnos yn ddiweddarach, ar Ebrill
20fed, a’r gwres yn annioddefol, stopiodd y
llong gan fod y bwyler yn gollwng a rhoed
y stêm allan er mwyn ei drwsio. Ail
gychwyn bore trannoeth a chroesi’r
cyhydedd am 4 o’r gloch ar Ebrill 21ain.
Tua 10 o’r gloch y noson honno torrodd yr
injan a buont ar stop am dri diwrnod yn dal
siarcod a chael eu hanfon oddi ar eu cwrs
gan y gwynt. Roedd Owen yn deisyfu
iddynt ei drwsio gynted â phosib gan fod y
llong yn rowlio a dŵr yn dod i mewn dros
ei hochrau.
Drannoeth, tua deg o’r gloch, daeth stemar
arall i’r golwg. Rhoes y llong ei fflagiau
allan fel arwydd ei bod wedi stopio, ond
daeth y stemar heibio rhag ofn bod y llong
mewn trafferthion ac angen cymorth.
Credid nad oedd ac ei bod bron yn barod i
gychwyn, ond bu ddiwrnod arall cyn
gwneud, a phawb yn falch ddeg o’r gloch y
bore wedyn, pan ail gychwynnodd y llong.
Cofnodai’r
dyddiadurwr
ddechrau’r

Cyfrinachau Llynnoedd Eryri
"Pam mae 'na lyn yn agos at gopa'r
Wyddfa o'r enw Llyn Nadroedd?
Does bosib fod 'na nadroedd yn byw
mor uchel!" Dyna'r math o gwestiwn
a aeth trwy feddwl y ffotograffydd
Geraint Thomas, perchennog
Panorama yn dre, un prynhawn
gwlyb. Penderfynodd osod sialens
iddo'i hun - tynnu llun pob un o'r
140 o lynnoedd ym Mharc
Cenedlaethol Eryri. A dyma'r
canlyniad - llyfr lluniau godidog - yr
anrheg berffaith - i chi'ch hun neu i
rywun arall.

Alun Ffred
Jones
Aelod Cynulliad Arfon

CYMORTHFEYDD
Os oes gennych fater yr hoffech ei
drafod gyda’ch AC mewn cymhorthfa,
yna cysylltwch ag o yn ei swyddfa yng
Nghaernarfon neu ym Mangor:
Swyddfa Etholaeth, 8 Stryd y Castell,
Caernarfon, LL55 1SE
01286 - 672 076
Swyddfa Etholaeth, 70 Stryd Fawr,
Bangor, LL57 1NR
01248 - 372 948
alunffred.jones@cymru.gov.uk
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wythnos olaf yn Ebrill gyda’r geiriau; “Y
24ain, Sabboth hyfryd, tipyn o awel”, a
thrannoeth “Dechrau oeri a phawb yn
mynd i lawr i fwyta yn lle bod ar y dec fel
arfer”. Adroddai’r cofnod am Ebrill 26ain:
“Y tywydd yn dechrau ffyrnigo a moryn yn
codi”. Tebyg oedd y tywydd drannoeth, y
27ain hyd at tua deg o’r gloch yr hwyr.
Erbyn hyn roedd y môr yn torri dros y
llong ac aeth Owen i’w wely.
Am hanner awr wedi un ar fore’r 28ain y
dechreuodd y storm o ddifri. Daeth y môr
i fewn i’r llong gan ddeffro pawb. Tuniau a
llestri yn cael eu lluchio o’u llefydd ac felly
y bu trwy’r nos ac ar hyd y dydd. Dyma’r
dyddiad y dechreuodd Owen gofnodi nifer
y milltiroedd a hwyliodd y llong yn
ddyddiol o Ebrill 28ain hyd at Mai 18fed.
Roedd y ffigurau yn amrywio o 155 i 272 o
filltiroedd.
Erbyn Ebrill 29ain dechreuodd y tywydd
wella, ond roedd y gwynt yn dal i chwythu
yn weddol gryf, ond roedd hi’n codi’n braf.
Roedd y 30ain hefyd yn braf a phawb yn
mwynhau tan i’r llong stopio am bedair
awr gan fod y bwyler eto’n gollwng.
Gwawriodd Mai 1af gydag argoelion am
well tywydd: “Sabboth hyfryd. Ar
gyffiniau Cape of Good Hope a’r môr yn
wastad fel pe buasem yn edrych ar y tir.
Meddwl am gartref. (193 milltir)”. Ond nid
oedd y tywydd i barhau fel y dengys y
cofnod am Mai yr 2il: “Diwrnod braf a
phawb yn iach. Am 7.30 yn y bore gweld
llong hwyliau yn dod o gyfeiriad y Cape a
gwelwyd amryw eraill yn ystod y dydd.
Am 9 o’r gloch y nos cododd yn storm a
glaw mawr (228 milltir)”.
Cawn yr hanes yn Rhan 3 o weddill y
siwrnai mis nesaf a’r hyn a ddigwyddodd i
Owen ac Isaac wedi cyrraedd Awstralia.
T Meirion Hughes

Maen nhw ym mhobman...cyfieithiadau od!
Beth am osgoi hynny a throi at yr arbenigwyr
iaith? Cyfieithu o bob math ar eich stepan drws.

Ffôn: 01286 674409
E-bost: Cymen@cymen.co.uk
Cymen, Twll yn y Wal, Caernarfon, Gwynedd LL55 1RF

GWAITH TEILSIO
WALIE A LLORIE
Dewi Rhys (Magwa)
07827 631045
01286 238095
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BRECWASTA

taith gohebydd Papur Dre o amgylch
llefydd brecwast yn Dre.

CAFFI CEI

Mis yma:
Am 8.30 ar fore Gwener mae Caffi Cei’n
brysur fel arfer, a dwi’n ’nelu am fwrdd lle
mae trysorydd Papur Dre, Gwyndaf
Rowlands, yn ôl ei arfer, yn darllen papur ac
yn mwynhau llond myg o goffi llaethog cyn
mynd i’r gwaith. Dydi Gwyndaf ddim yn
un am frecwast ond dwi’n archebu’r
brecwast – bacwn, sosej, wy, ffa pob a tost
am £2.99 – ac yn setlo i lawr i sgwrsio am
ein hannwyl dîm pêl-droed Wrecsam.
Ar fwrdd cyfagos mae Jean Roberts o
Ffordd Llanberis yn mwynhau panad a
thost efo’i merch Avril Page, sy’n byw yn
Bromsgrove erbyn hyn, ac Amanda Jones o
Bontnewydd. “Dwi ’di cael brecwast adra,”
meddai Jean, “ond dod yma am banad a tost
efo ffrindia ydi highlight y diwrnod.” Mae’r
dair yn canmol yr awyrgylch gyfeillgar sydd
yng nghaffi braf, glân Haydn Thomas yn
stryd y Bont Bridd.
Pobl sydd ar eu ffordd i’r gwaith, neu wedi
bod allan yn cerdded yn gynnar, neu yn y
dre am y bore, ydi prif gwsmeriaid y caffi’r
adeg yma o’r dydd.
Un o’r criw hwyliog yn y ffenest ydi Edwin
Bee, sydd wedi mwynhau’r ‘brecwast mega’,
sef y brecwast arferol gyda madarch, bara
saim a phwdin gwaed am bunt ychwanegol.
“Lyfli!” ydi ei ddisgrifiad o o’r bwyd.
“Dwi’n edrych ymlaen am Dolig rŵan, pan
fydd pawb yn cael mins pei efo’u paned gan
Haydn.”
“Gwerth punt o ffroth” sydd gan ei gyfaill
Wil Mac o’i flaen, medda fo, ond dwi’n
amau mai coffi ydio go iawn. Dan ni’n cael

FFeryllFa’r Castell

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

sgwrs am y newyddion yn y papur heddiw
bod Gerallt Lloyd Owen yn rhoi’r gorau i
wneud Talwrn y Beirdd ar y radio. Pwy
gymrith ei le o, tybed? Gerallt ydi’r Talwrn,
yn yr un modd ag mai Sean Connery ydi
James Bond, medd Wil.
A finna wedi hen orffen fy mrecwast erbyn
hyn, mae’n bryd ei throi hi. Af i dalu wrth
y cownter, wedi mwynhau sawl sgwrs am
hyn a’r llall dros fygiad o de cryf a phlatiad
gwirioneddol flasus, a’r cyfan am deirpunt –
dyna chi be di bargen.

Straeon i’r papur

Noson Ni
Fel rhan o fenter newydd gan brosiect Celf
Galeri SBARC! mae criw o bobl ifanc
wrthi’n brysur yn trefnu noson arbennig
fydd yn digwydd yn Galeri nos Fawrth
Rhagfyr 6ed. Daeth y criw at ei gilydd i
drefnu gweithgaredd celfyddydol o’u dewis
nhw a penderfynwyd cael sioe ffasiwn efo
bandiau byw. Aethant ati wedyn i greu
cynllun busnes a rhoi cais i fewn am
fwrsariaeth i Llwyddo’n Lleol. Fe fu’r cais
yn llwyddiannus. Meddai cydlynydd
SBARC! Rhian Cadwaladr, “Mae’n wych
gweld brwdfrydedd y criw ifanc wrth iddyn
nhw fwrw iddi efo’r trefniadau. Y nhw sydd
wedi cysylltu efo’r siopa, bwcio’r bandiau,
ffendio modelau, bwcio Galeri ac ati, a nhw
fydd wrthi ar y noson yn gneud yn siŵr fod
popeth yn rhedeg yn llyfn. Mae o’n brofiad
gwerthfawr iawn iddyn nhw a gobeithio y
bydda nhw yn dysgu sgiliau fydd yn
gymorth iddyn nhw drefnu gweithgareddau
eu hunain yn y dyfodol.”
Mae’r noson yn cychwyn am 7pm ar Ragfyr
6ed gyda siopau “Edge” “Q’s” a Celtica yn
dangos eu dillad, Kev Bach yn cyflwyno a
bandiau ifanc lleol yn diddanu. Cost tocyn
fydd £7 yn cynnwys lluniaeth ysgafn. Gellir
archebu tocyn drwy ffonio Galeri ar 01286
685222.

Anfonwch at Glyn Tomos:
Garreg Lwyd, 7 Bryn Rhos
Rhosbodrual, LL55 2BT
(01286) 674980 tomos882@btinternet.com

GERAINT, GWIN A GWARIO!
Canolfan Reolaeth Bangor nos Sadwrn,
Tachwedd 26 am 7.30.
Geraint Lovgreen a’r Enw Da, Ocsiwn fawr gyda
Dafydd Hardy’n ocsiwnïar
Caws a gwin.
£20. Elw’r noson yn mynd at Bwyllgor Apêl
Bangor a Phenrhosgarnedd Eisteddfod yr Urdd
Eryri 2012.

Yr Alexandra
Tafarn gartrefol a chlyd
Cwrw da, gwasanaeth cyfeillgar

GO-AHEAD

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

TACSI

07760 288009
01286 674400

Ffôn: (01286) 672871

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

Jason Parry
16 Stryd Bangor
Caernarfon
Ffôn:

(01286) 672366
Symudol:

07900594279

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.

Tyˆ Siocled
01286 674140
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007
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Dal fy llygaid

Emrys Ll Jones

Crysau ar y idleyin
crys
tro yma ydy’ pedwar

llyga
Be’ sy’ wedi dal fy
s i bob un.
s’ o
rygbi ar y lein a hane
crys y ‘Redland Crab
dd
oe
lw
sy
fy
u
nn
Y cyntaf i dy
lle buom yn 2003.
Brisbane Awstralia
rhau er eu
r Crancod yn dal i ba
o’
ef
ch
rw
ga
ill
fe
cy
e-bost
Mae’r
rdd: Peth da ydi’r
ffw
i
tir
ill
m
0
,00
bod dros 10
’ma!
edd Graham
d i Dre yn 2008 ac ro
co
an
Cr
r
o’
ai
rh
th
wi ar ei
Dae
rthmadog wedi ei en
Po
d
bo
l
dw
ed
m
yn
(Madog)
ei fod o fel ci
ei alw’n Madog am
ôl! (Mae o wedi cael
gwyllt ar faes rygbi!)
ys Gŵyl
odd fy sylw oedd cr
nn
dy
ys
gr
ail
yr
Wedyn
Hen Hogia
ˆ
, sef yr Wyl Rygbi
Goffa Bob Anderson
b a oedd wedi
yddiad i gofio am Bo
gw
di
a
af
nt
gy
ru
m
Cy
Bob’.
. ‘Da ni i gyd yn colli
ni
fo
he
ith
ta
wl
sa
Tavern’
bod ar
r geiriau: ‘Te Puka
o’
ef
sa
ne
dd
oe
ar
Crys lliwg
odd Y GOGs â
Blacks’ tîm â ymun
arno, cartref yr ‘Oil
chwarae yn
Newydd yn 1995 a
d
lan
Se
i
om
th
Ae
chyll
hwy.
wedi dioddef yn er
ch
lla
fydd welais
be
dd
sy
h
rc
fio am y bobol a’r lle
Christchu
co
d
ed
ro
ac
r
fro
we
mis Ch
gyda’r daeargryn ym
n i chwarae
atgofion yn ôl i mi.
ag
d
th Ewrop i Gaernarfo
ae
dd
n
bryd hynny yn do
pa
10
20
p
ro
ae pobol
d crys Gŵyl Ew
33 tîm a 15 gwlad. M
l,
bo
bo
o
il
A’r olaf ar y lein roed
M
.
fis
Co
ri binc a chroeso’r
rygbi a mwynhau sie
ôl’!?
rhan o’r GOGs a
d maen nhw’n dod yn
f arbennig o fod yn
go
at
Dre’n dal i ofyn ‘pry
r
wa
ed
ph
a
t,
sio yn y gwyn
Pedwar crys yn dawn
chael gweld y byd.

Wedi cael nawdd

Her a Hanner
Fore Sul y 9fed o Hydref bu dwy s
athrawon yn Ysgol Syr Hugh Ow
wrthi'n rhedeg ar strydoe
Llundain yn hanner maratho
Royal Parks. Roedd Cat
Lewis Jones a Non Gw
Jones wedi bod wrthi'n brys
yn ymarfer dros wyliau'r haf
yn barod am yr her. Roedd
ddwy’n codi arian at elus
Ymddiriedolaeth Tiwmor
Ymennydd
Samant
Dickson, a hoffent ddiolch
holl staff yr ysgol am
cefnogaeth
i'r
gwerth
cacennau yn yr ystafe
athrawon
ac
am
e
noddi.
Hoffent
hefy
ddiolch i bobl Caernarfo
am eu cefnogaeth wrt
iddynt bacio bagiau yn sio
Morrisons y dref. Mae
ddwy'n gobeithio y bydda
nhw wedi codi dros £100
i'r elusen.
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Gair o ddiolch
Cae Glyn am
ddiolch i Rhys
Mae tîm dan 9A Cae Glyn wedi
cael cit newydd diolch i Rhys,
Pitian Patian. Dyma nhw gyda'u
hyfforddwyr Owain Bedwyr
Williams ac Owain Morris.

Segontium Rovers am
ddiolch i Gavin a Kieran
A dydy Segontium Rovers dan 9A ddim am adael i Cae
Glyn edrych yn smartiach na nhw ar y cae chwaith!
Dyma nhw efo Gavin Pritchard (yn y canol) o gwmn
i
Plymio a Gwresogi K & G fu mor garedig â'u noddi. Mae
lle o hyd i fwy o chwaraewyr i blant blwyddyn 3 a 4 yn
y
tîm dan 9. Cysylltwch â Barry Bearman (079195437
32)
neu Alan Jones (07753624087) os oes gan eich plent
yn
ddiddordeb.

Ac yn chwilio am nawdd
wy sy'n
h Owen
ydoedd
athon y
Catrin
Gwyn
brysur
r haf ac
oedd y
elusen
mor yr
mantha
iolch i
am eu
werthu
stafell
eu
hefyd
narfon
wrth
n siop
Mae'r
yddan
£1000

Apêl Pêl Fasged -droed

a
bêl
Nid pawb sy’n gwirioni ar
h Patchett ac
rygbi. Felly fe aeth Garet
tîm pêl fasged
Arwel Jones ati i ailgychwyn
o ffurfio clwb
yn Dre. Ac ar ôl cwta fis
ernarfon eisoes
newydd mae na 7 o hogia Ca
na bron i 40 o
yn chwarae i dîm Eryri. “Mae
oed yn dod
hogia rhwng deuddeg a deunaw
meddai Gareth,
i ymarfer bob nos Wener,”
Hamdden ac
sy’n gweithio yn y Ganolfan
d y Clwb Pêl
wedi cymryd mantell Cadeiryd
naeth Ysgol yr
Fasged. Ac mae Arwel, pen
fenter newydd,
Hendre ac Ysgrifennydd y
wedi cael ei
wrth ei fodd bod y gamp
h yr hen glwb i
hatgyfodi yn Dre. “Mi ddaet
ôl ma siŵr”,
ben tua deng mlynedd yn
gêm yn Dre unwaith
c yn cymryd diddordeb yn y
ifan
gia
ho
o
t
ain
cym
eld
gw
ch
n Nantlle ers
meddai Arwel, “ond mae’n wy
d yn ddisgybl yn Ysgol Dyffry
oed
pan
u
mr
Cy
on
oli
ysg
ar y
yn ffeinal
16, mewn academi pêl fasged
dan
u
eto”. Fe chwaraeodd Arwel
mr
Gy
s
dro
e
ara
chw
di
sy’n 17 oed ac we
talwm ac mae ei fab Gerallt,
Essex.
fynd draw i’r
funud yn Colchester, Swydd
unrhyw un sydd â diddordeb
i
ydy
l
we
Ar
ac
h
ret
Ga
l
PUR DRE
felly, apê
unrhyw un o ddarllenwyr PA
Ar ôl ychydig o wythnosau
na
oes
os
Ac
yl.
hw
yr
yn
o
Wener i ymun
Ganolfan Hamdden bob nos
..
ylltwch â Gareth yn y Ganolfan
eisiau noddi’r hogia, wel cys
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Tips Pobl Dre

Gwen Jones
Ers talwm, roedd mam yn toddi menyn ar ochr y tân, cymysgu
llwyad o finagr a llwyad o fêl at y menyn, a’i gymryd bob hyn a
hyn.

Dylan Rhys

Fis diwetha, mi gawson ni gyngor gan rai o arddwyr gorau'r dre.
A'r tywydd yn oeri, aeth Elen Medi i holi rhai o bobl
Caernarfon be maen nhw'n ei argymell at annwyd neu'r ffliw?

Bob tro ydw i’n cal annwyd mae
Mam yn tywallt llond powlen o
ddŵr poeth a joch o vicks ynddo.
Wedyn ma rhaid i mi eistedd gyda
’mhen dros y bwced a thywel dros
fy mhen am o leia chwarter awr!!!!

Huw Edwards
Peth gora at ffliw ers talwm oedd
llond llwy de o SPIRITEINEITA
a tenti riwbob hen. Mae gen i
botel fach yn y cwt yng ngwaelod
yr ardd – galwch heibio!!

Bruce Edwards
Y peth gora at annwyd yn fy
meddwl i, ydi yfed cymysg o
whisgi, llefrith poeth a mêl. Ma na
flas neis arno fo hefyd!

Beti ap Iorwerth
Pan oedd un o’r plant efo annwyd ers talwm, fe ges i row gan yr
hen Doctor John pan welodd botel o ddiod cyrains duon gen i.
Mi fuasa’n llawer gwell medda’r doctor i mi hel dipyn o gyrains
duon o’r ardd a gwneud diod efo’r cyrains duon ffresh, mêl a dŵr
poeth, a dyna wnes i.

Caroline Jones
Pan o’n i’n cael annwyd, ’roedd
mam yn rhoi be oeddan nhw’n ei
alw yr amser hynny yn tenti
riwbob. Ma siŵr y basa ni yn ei
nabod fel Tincture of Rhubarb
rŵan.

Freda Jones
Roedd nain yn torri rwdan yn ei
hanner, rhoi siwgwr brown rhwng
y ddau hanner, a’i roi mewn
powlan a’i adael i dreiddio i mewn.
Ar ôl ychydig o amser roedd sug
yn dod i waelod y bowlen; cymryd
llond llwy o’r sug fel bo angen.

I gadw’n gynnes a chlyd cysylltwch â

JOHN HUGHES A’I FAB
Masnachwyr Glo Carmel

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

www.fflam.biz
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A BE AM FARN YR ARBENIGWR?
Gydag annwyd mae angen yfed digon o hylif, cael digon o
seibiant, cymryd moddion fel paracetamol, aspirin neu ibuprofen
i leddfu’r symptomau ac angen lot o fwythau, boed yn dod gan
fam, wraig, partner a.y.b. Y driniaeth orau yn fy marn i ydi ateb
Dylan Rhys sef y bowlen o ddŵr poeth, ychydig o olew
eucalyptus a thywel dros y pen. Agor y ffroenau a chlirio’r pen.
Mae tri o’r ymatebion yn sôn am beth oedd "mam" yn ei neud ers
talwm. Felly, y moddion gorau at annwyd yn blentyn oedd cael
rhywbeth gan Mam oedd yn cael ei roi mewn ysbryd cariad a
gofal - y placebo famol. Ond cofiwch bod dynion yn dioddef saith
gwaith yn waeth o annwyd na merched felly angen saith gwaith
mwy o sylw a mwythau!
Mae nifer yn sôn am ‘fêl’ a chyrains duon, pethau naturiol yn
cynnwys fitaminau a mineralau fyddai efallai yn fuddiol ond yn
well yn ffresh gan fod lefel y fitaminau yn uwch ac yn ysgafnach
ar y boced na phrynu ffisig. Mae spirit of niter yn hen
feddyginiaeth sy’n dyddio nol i’r 13eg ganrif gan Feddygon
Myddfai i leddfu ffliw. Llond llwy de gyda dŵr pob dwy i dair
awr at wella chwysu, gostwng tymheredd a chwsg.
Y tincture rhiwbob eto yn hen remedi at wres ac annwyd ond ei
ddefnydd penodol ydi i wella rhechu, rhwymedd â dŵr poeth yn
y stumog.

Clybiau Eglwys Noddfa
Mi fydd y misoedd nesaf yn brysur yn Eglwys Noddfa
wrth i nifer o glybiau ail gychwyn neu gychwyn o’r
newydd. Mi fydd Clwb Darllen Peblig – Clwb sy’n cael ei
redeg gan yr Eglwys fel rhan o Gynllun Cymunedau
Darllen y Cynulliad – yn cyfarfod bob prynhawn Iau
rhwng 4 a 5.
Mi fydd yn gyfle i blant rhwng 7 a 11 ddod i wneud
gweithgareddau hwyliog yn ymwneud â darllen, storïau,
ysgrifennu a llawer mwy. Ar Nos Iau hefyd bydd clwb Cic
yn cyfarfod sef clwb i fechgyn rhwng 7 a 11 oed.

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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phodlediadau o bregethau diweddar.

O Sul i Sul
SALEM
Tachwedd 20 10 a.m. y Gweinidog. 5.30 p.m.
Seilo a Salem yn ymuno yn Seilo.
Tachwedd 27 10 a.m. y Gweinidog 4 p.m. yn
festri Salem, y Parch. Euros Wyn Jones,
Llangefni.
Rhagfyr 4 10 a.m. a 4 p.m. y Gweinidog.
Seilo yn ymuno â Salem yn festri Salem am
4 p.m.
Rhagfyr 11 10 a.m. Richard Lloyd Jones,
Bethel 4 p.m. y Gweinidog yn y festri.
SEILO
Tach 20 10am Parch Gwenda Richards
5.30pm Parch Ronald Williams
Tach 27 Dr. Rhodri Glyn, Llansannan
Rhag 4 10am Parch Gwenda Richards
4pm Salem Parch Gwenda Richards
Rhag 11 Parch Harri Parri
Rhag 18 10am Parch Gwenda Richards
5.30 Parch Ronald Williams
EBENESER
Gwasanaethau am 10 y bore
Tachwedd
20 Y Parch. John Gwilym Jones,
Caerfyrddin
27 Y Gweinidog, Y Parch. Gwynfor
Williams - Gwasanaeth Cymun
Rhagfyr
4 Y Parch. Iorwerth Jones Owen,
Caernarfon
11 Mr Glyn Owen, Llanwnda
18 Gwasanaeth Nadolig y Plant

EGLWYSI SANTES FAIR A
LLANBEBLIG
20 Tachwedd
Santes Fair - 10.30am
Cymun
Bendigaid
Eglwys Llanbeblig - 4yh Gosber a phregeth
27 Tachwedd
Eglwys Llanbeblig - 10.30am Cymun
Bendigaid; 4yh Gosber a phregeth
4 Rhagfyr
Eglwys Llanbeblig - 10.30am Cymun ar gân;
4yh Gosber a phregeth.
11 Rhagfyr
Eglwys Llanbeblig - 10.30am Bedydd Esgob
a Chymun; 4yh Gosber a phregeth

Dathlu Diolchgarwch
yn Eglwys Noddfa
Mi fyddai’n ddiddorol cadw cofnod o faint
o weithiau fyddwn ni’n dweud diolch
mewn diwrnod! Mae dathlu Diolchgarwch
yn bwysig i ni yn Noddfa ac eleni
dechreuwyd y dathlu gyda chinio o
lobsgows blasus! Roedd yn wych gweld y
neuadd yn llawn o fwrlwm plant, pobl
ifanc, teuluoedd ifanc a phobl hŷn yn cydfwyta a sgwrsio’n hapus.
Ar ôl bwyta llond ein boliau roedd yn
amser i gael gwasanaeth. Dechreuwyd y
gwasanaeth gyda'r weddi; Arglwydd, rwyf
am gymryd munud, nid i ofyn i Ti am
ddim byd, ond i ddiolch i Ti am y cyfan
sydd gen i. Diolch i Anne Bohana am ddod
o hyd i’r weddi ar facebook i ni. Yn yr
oedfa cawsom gyfle i chwarae pictionary, i
glywed hanes porthi'r pum mil, i weddïo a

chanu mawl. Clywsom am waith Cymorth
Cristnogol yn Guatemala a dysgom hefyd
sut mae adnoddau cread Duw yn cael eu
rhannu yn annheg a chawsom ein herio i
fod yn rhan o fynnu cyfiawnder i bawb yn
ein byd. Gan ei fod yn Sul y Beibl, buom yn
diolch hefyd am Air Duw ac am neges
obeithiol yr Efengyl i bob un. Roedd cyfle
cyn diwedd yr oedfa i ni gyflwyno
rhoddion a phwysleisio pa mor bwysig ydy
rhannu. Diolch i bawb ddaeth i lenwi’r
bwrdd â phethau blasus. Diolch yn
arbennig hefyd i Riioh am ddod â photel
lemonêd wag yn llawn o geiniogau yr oedd
wedi eu casglu ar gyfer cartref plant yn yr
India.
Nid y gwasanaeth oedd diwedd ein
gweithgareddau. Aeth criw ohonom yn
blant ac oedolion i Gartref Plas Maesincla i
gynnal gwasanaeth byr yno. Roedd y
trigolion wrth eu bodd yn clywed y plant
yn canu. Cafodd y plant hefyd rannu
calonnau ffelt yr oeddent wedi eu creu yn
yr Ysgol Sul i gofio am gariad Iesu Grist
tuag at bob un.
Diolch i bawb ddaeth i wneud y diwrnod
yn arbennig ac am gyfle i ddweud
DIOLCH!

Aled Thomas yn helpu i hwylio'r byrddau
Diolchgarwch.

CAERSALEM
www.caersalem.com
Tachwedd 20: 10am - Rhys Llwyd 5.30pm Kent Morris
Tachwedd 27: 10am - Merfyn Jones 5.30pm
- Rhys Llwyd
Rhagfyr 4: 10am - Rhys Llwyd 5.30pm John Robinson
Rhagfyr 11: 10am - Denis Young 5.30pm Rhys Llwyd
Manylion ynglŷn â chyfarfodydd canol
wythnos ar ein gwefan ynghyd â

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

Dilyniant i’r gyfres
“Cegin Cofi”,
cofiwch wylio
“Dos i Gwcio”
ar S4C
ym mis Rhagfyr

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

a gwrando!

NEWIDIADAU
Mae na sôn y bydd y penderfyniad am y
baipas yn cael ei wneud cyn hir (o bosib
cyn i'r papur yma fynd i'r wasg!). Tybed be
fydd y penderfyniad ynglŷn â ffordd osgoi
Dre? Fydd y fisitors yn mynd heibio ni am
Ben Llŷn gan wario’i ciaps yn fan’no? Neu
a fydd hyn yn gyfla i Dre ri-infentio’i hun
fymryn? Llai o draffig ella yn gadael cyfle i
Gyngor Gwynedd ddod o hyd i susdem
lonydd sy’n plesio pawb... wel, mwy o leia.
Fasa hi’n bosib cadw ceir allan o’r Maes
tybed a’i droi yn ôl i fod yn galon Dre? OK,
fydd rhaid i bobl gael delifro i’r Maes - yn
fuan yn y bore, fel Stryd Llyn rŵan, ia –
synnwyr cyffredin ydy hynny. Tu ôl i’r
Post, mi fasa newid y gyffordd wrth y
Legion a troi traffig Garnons St. yn
gwneud sens. Mae Lôn Gas a’r twnel
wedyn yn gadael i geir gyrraedd y Cei.
Dwi’n cl’wad hogia tacsis yn gweiddi
rwan... os felly rhoi’r tacsi ranc wrth y Post
a dim ceir rhwng y Castle a’r castell. Cau
un ochr o’r Maes o leia. Testun trafod – ac
mi fydd! Ond o ddifri rŵan, does bosib nad
oes modd dyfeisio susdem sy’n gadael i Dre
wneud y gorau o’r Maes.
Un peth arall fasa’n helpu fasa newid y
busnes troi clocia ma. Heblaw am ffermwyr
pwy sy’n defnyddio golau dydd am 6 y bore
yng nghanol yr haf? Beth am symud y gola
(a’r gwres) yna i gyda’r nos a gadael i ni i
gyd elwa ohono fo! Mi fasa noson ola’,
gynnes yn galluogi busnesa i roi byrdda a
chadeiriau ar draws y Maes... chydig o
fwyta ac yfed al fresco fel sy’ ar y cyfandir.
A heb ddim ceir – perffaith! Cawn weld.
Mae Dre yn gwella diolch i waith da cwmni
“Dawnus”. Da iawn hogia, llawer o ddawn
a’r canlyniadau yn dechrau dangos. Ond
mae’n amlwg pam na chafodd y cwmni ei
enwi’n ‘Sydyn’ tydy?! Mae 'na si, os bydd
Cloc Mawr yn sdopio eto, y bydd Cadw yn
rhoi’r gwaith trwsho i “Dawnus”.
Newid mawr yn ein archfarchnadoedd yn
ddiweddar hefyd, sef syrfio’ch hun. Y
syniad ydi bod hyn yn gynt i’r cwsmeriaid
(ac yn arbed pres i’r siop wrth gwrs).
Rhatach i’r siop ella, ond cyflymach i chi a
fi ? Ho Hym. Mae’n gomic sbio ar bobl yn
trio talu’n Morrisons – lot fawr yn cael
trafferth i ddallt y dalltings efo’r ffordd
newydd yma o dalu. Mae llais rhyw fodan,
yn Saesneg, yn deud wrthoch chi be i
’neud. Ond os gnewch chi gam-gym mae’r
holl beth yn cloi ac mae’n rhaid cael fodan
go iawn, sy’n siarad Cymraeg, i sortio fo
allan! Cofiwch chi,
tasa na beiriannau fel
hyn yn cael eu rhoi yn
pybs Dre, fetia’ i chi sa
pawb yn ’u dallt nhw
mewn cachiad nico!
14

Adolygiad Cythral o Dân gan Arwel Vittle, Y Lolfa Cyf., 2011
Saith deg pum mlynedd wedi i’r Ysgol Fomio ym Mhenyberth gael ei llosgi gan dri
chenedlaetholwr, mae Arwel Vittle wedi ysgrifennu cyfrol sy’n adrodd yr hanes, sef
‘Cythral o Dân’. Disgrifir y digwyddiadau a arweiniodd at benderfyniad Saunders Lewis,
D J Williams a Lewis Valentine i ymateb yn y fath fodd, ynghyd â hanes eu hachosion llys
a’r effaith a gafodd hynny ar Gymru.
Yr hyn sy’n arwyddocaol i rywun o Gaernarfon yw’r gefnogaeth a dderbyniodd y tri yn
y dre yn ystod eu hymgyrch. Wedi’r llosgi, cynhaliwyd yr achos llys am eu troseddau yn
Llys y Goron, Caernarfon. Ar gyfer eu hachos ar fore’r 13 o Hydref 1936, casglodd
cannoedd o gefnogwyr. Roedd hi’n dorf mor gref nes y bu’n rhaid gosod rhwystrau rhwng
tafarn yr Anglesey Arms a’r fynedfa i’r castell. Mae meddwl am dyrfa o’r fath yng
Nghaernarfon yn dangos cymaint y gefnogaeth i’r tri gŵr. Gwerthwyd rhaglenni o’u
hareithiau yn y llys ar y Maes yn ogystal.
Er hynny, y darlun mwyaf trawiadol i unrhyw un o Gaernarfon yw hwnnw o ddydd y
Cyfarfod Croeso, pan groesawyd y tri adref o’r carchar.
HELEDD LEWIS
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AM FUNUD
Cristnogaeth oedd prif grefydd Cymru
am ganrifoedd lawer – hyd yn ddiweddar
iawn. Ond dros y blynyddoedd fe ddaeth
yna grefydd wahanol i’r fei a thyfu mewn
poblogrwydd.
Dim ond pan
gyrhaeddodd y tîm cenedlaethol rownd
gyn-derfynol Cwpan Rygbi’r Byd, a
boddi yn ymyl y lan, y daru imi lawn
sylweddoli dylanwad anhygoel y grefydd
newydd. Cofiwch, ar lefel byd ac mewn
hanes dydw i ddim yn hollol siŵr prun
o’r ddwy grefydd fydd fyw hwyaf.
Un peth dw i’n hoffi am y grefydd
newydd ydi nad oes gan ddilynwyr rygbi
ddim cywilydd i ddangos eu hochr.
Maen nhw’n siarad am eu crefydd bob
cyfle posibl a’r brwdfrydedd yn un
cenhadol. Yn union fel byddai dilynwyr
y grefydd Gristnogol yng Nghymru
unwaith.
Yn wir, mae i rygbi, fel crefydd, gymaint
o’r nodweddion a berthynai i’r grefydd
Gristnogol pan oedd honno mewn bri.
Beth am aberth anhygoel dilynwyr y bêl
hirgron? Roedd angen hanner incwm
ambell i deulu tlawd i deithio i Seland
Newydd. A dydi teithio’n ôl a blaen i
Gaerdydd i gemau rhyngwladol ddim yn
rhad. (Unwaith, fe gostiodd hynny fil o
bunnau i un teulu.) Cofiwch, roedd yna
Gristnogion
hunanaberthol
iawn
unwaith. Nhw gododd y frech capeli ac
eglwysi ar hyd a lled Cymru. Gormod,
mae’n wir, ond fe aberthwyd i’w codi
nhw.
Ac yn yr union fannau hynny lle
methodd yr eglwysi y mae rygbi fel
crefydd yn llwyddo. Pan gyrhaeddais i
Gaernarfon yn 1976 roedd yr Ysgol Sul
yn fudiad llewyrchus a phlant yn dylifo
iddi. Camp y clybiau rygbi oedd ennill
plant a phobl ifanc ar foreau Sul i’w
hyfforddi a’u haddysgu ar y caeau rygbi.
Heb blant ac ieuenctid does yna ddim
dyfodol i unrhyw fudiad.
A dyna finnau, am unwaith, wedi
sgwennu tri chan gair i Papur Dre heb
gredu gair ohono. Os gwnewch chi
faddau i mi.
HARRI PARRI

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

PEN LLÑN

Does unman yn debyg i adra’, medda’ nhw,
ac mae hynny’n sicr yn wir i Harri Parri.
Dyma gyfle gwych i fynd ar daith drwy
Lŷn a dod i adnabod un o drigolion
gwychaf y penrhyn wrth iddo ein tywys
drwy fro ei febyd a rhannu atgofion
personol a harddwch yr ardal yn ei gyfrol
newydd Pen Llŷn Harri Parri. Mae’r llyfr,
sy’n cael ei gyhoeddi gan Wasg y Bwthyn,
Caernarfon, yn ddilyniant i gyfres deledu
boblogaidd S4C Pen Llŷn Harri Parri, ac yn
gyfuniad effeithiol o destun Harri Parri a
ffotograffau proffesiynol godidog Mike
Harrison.

CROESO I CHI YN
Y CLWB CAMERA
Beth am fynychu gweithgareddau Clwb Camera Caernarfon sydd gyda’r gorau yng
Ngogledd Cymru. Dyma’r llun a ddaeth i’r brig fis Hydref yng nghystadleuaeth “Agored”
y Clwb yn ddiweddar. Siân Davies yw’r ffotograffydd ac fe flasodd gryn lwyddiant gyda
gweddill ei gwaith yn yr un gystadleuaeth. Mae’r Clwb yn cyfarfod bob nos Lun am 7.30
yn Llyfrgell Caernarfon. Bydd y cyfarfod nesaf nos Lun, Tachwedd 21ain a’r
gystadleuaeth fydd ‘Eglwysi a Mynwentydd’. Bydd croeso i aelodau newydd fynychu y
cyfarfod hwn.

Rhwng 7 a 18 mlwydd oed?
Ydych ĐŚŝ͛Ŷ creu eich ffilmiau eich hunain?
Hoffech weld eich ffilm(iau) chi ar sgrîn
sinema Galeri?
Os ĨĞůůǇ͙͘Lawrlwythwch ffurflen gais o

www.gwylffilmpics.com

Arddull:

Categorïau:

Ffuglen /// Dogfen /// Arswyd
Comedi /// Animeiddio ///
Fideo Bop

Ffilmiau Cynradd (Gwobrau gan Tinopolis)
1af £50 /// 2il £35 /// 3ydd £15

ǇĚĚŝĂĚĂƵ͛ƌ wǇů

Iaith y ffilm:

Ffilmiau Cynradd (Gwobrau gan ͚z>>͛Ϳ

26 ʹ 29 Ionawr 2012
[Yn Galeri, Caernarfon]

Cymraeg neu heb iaith

1af £100 /// 2il £50 /// 3ydd £25

Manylion pellach:

Hyd y ffilm:

Gwobr Addewid (Gwobr gan Rondo) £150

Hyd at 10 munud

Gwobr yr wǇů (Gwobr gan Cwmni Da) £200

gwylffilmpics.com
01286 685 222
Facebook.com/gwylpics

Oed 7 ʹ 11

Oed 11 - 18

Dyddiad cau:
5yh /// 15 Rhagfyr ͚ϭϭ
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POBOL DRE
Atgofion am
RED GARAGE
Yn dilyn hanes Garej Central fis Hydref,
bu llawer yn sôn am Red Garage ar Stryd
Bangor dros y ffordd i’r Majestic. Dyma
atgofion rhai fu’n gweithio yno.
TOM VAUGHAN JONES
Mae wedi byw yn Dre
ers dros hanner can
mlynedd gyda’i wraig
Betty a chyn ymddeol
roedd yn Oruchwyliwr
Trafnidiaeth
i
MANWEB. “Dechreuais weithio yn Red
Garage yn 1944 a theithio o Gwm y Glo am 7
ceiniog - pris rhad adeg rhyfel. Cwmni Royal
Red Coaches Llandudno oedd perchnogion y
modurdy. Gwerthwyd y tir lle safai’r hen
Briordy iddynt gan William Price fu’n cadw
busnes gerllaw.”
Mae Tom Vaughan yn cofio Ted Wilkinson
yn y storfa, Tom Evans yn y swyddfa a Frank
Roberts, Y Glyn yn brif fecanic. “Yn y gaeaf
byddwn yn prynu porc-peis yn Carlton neu
Siop Edwards, Stryd Llyn i’w bwyta o
gwmpas tân gwresog y stôf amser cinio.
Weithiau roeddan ni’n mynd i glwb Crosville
efo’n tuniau bwyd i gael panad a gêm o
snwcer. Hogia’r gweithdy fyddai’n weldio ac
ail-wneud y falfiau losgai’n aml am fod petrol
yn sâl adeg y rhyfel.” Roedd gan y
Weinyddiaeth Amaeth bwmp petrol preifat
ar y safle drwy’r cyfnod yma.
O’r gweithdy yn y cefn lle bu Tom Vaughan
yn fecanic am 15 mlynedd mae’n cofio
clywed sŵn trenau LMS yn mynd heibio o
orsaf Caernarfon am Lanberis ac Afonwen.
Dyma adeg pan oedd mwyafrif y dynion yn
berchen moto-beic. “Rhyw 2 flynedd ar ôl i
mi ddechrau yn Red Garage daeth Eirwen o’r
Cwm i weithio yn y swyddfa.”
EIRWEN CLOSS EVANS
Ym Mhorthcawl mae
Eirwen yn byw ers
blynyddoedd ond mae
wrth ei bodd yn dod i
Dre ddwywaith bob

Gweithwyr Red Garage
blwyddyn. Bu’n gweithio yn y swyddfa am 16
o flynyddoedd a daeth yn ysgrifenyddes i’r
rheolwr Gordon Omrod. “Roedd y brif garej
yn Llandudno ac eraill yn Hen Golwyn a
Phorthmadog am gyfnod. Perthyn i’r 'Roots
Group' roeddan ni ac yn gwerthu Humber,
Hillman a Sunbeam Talbot. Cyflogwyd 46
yng Nghaernarfon; y mwyafrif yn fecanics,
rhai yn gwerthu teiars, tri yn gwerthu ceir a
thri yn gwerthu petrol, cyn y dyddiau
helpu’n hunain.
“Ar un adeg roedd saith yn y swyddfa. Un o’r
genod oedd Iris Nicholson o Twtil briododd
Kevin Bunn, mab perchnogion cwch y LiHo ac roedd yn chwith gweld ei lle yn wag yn
y Cei eleni. Ond cyfarfyddais dair o ferched
fu’n cydweithio â fi yn y swyddfa - Doreen,
briododd fab siop ddodrefn Moores ar
Ffordd Bangor, Gwyneth Parry a Gwyneth
Roberts. Buom yn gwledda yn Yr Harbwr,
mwynhau cyngerdd yn Galeri a hel
atgofion.”
GWYNETH ROBERTS
Mae Gwyneth yn cofio’r gwmnïaeth dda yn
Red Garage. “Roedd amryw yn byw yn Y
Glyn; John Francis Jones yn y storfa a
William Richards yn gwerthu petrol. Cyn y
Nadolig roeddan ni’n cael parti mawr yn
Caffi Paynes Llandudno hefo gweithwyr y
cwmni i gyd. Dwi’n cofio John Howard yn
dod atom yn hogyn ifanc ac yn canu wrth ei
waith a chodi’n calonnau.”

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 arian
a thlysau ffasiwn

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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JOHN HOWARD HUGHES
Roedd gan tad John
fusnes lorïau yn Twtil a
byddai’n
cario
nwyddau yn gyson o’r
Gwaith
Brics.
“Edrychwn ymlaen am
gael dechrau prentisiaeth fel mecanic yn Red
Garage yn 1954 a chafodd 7 ohonom gyfle i
fynd i’r Coleg Technegol ym Mangor.”
Roedd disgyblaeth lem yno a rhaid oedd
galw’r cwsmeriaid yn Ma’am neu Syr. Os
daliai’r rheolwr nhw’n llaesu eu dwylo
byddai’n gweiddi o 'stafell uwchben a’r gosb
oedd brwsio llawr y gweithdy.
“Roeddan ni’n gorfod llnau y ceir tu mewn ac
allan nes eu bod yn sgleinio ac yn stocio’r stôf
'coke' lle’r oedd jygiad o de yn stiwio. Ond
weithiau cawn fynd efo O. C. Williams
(Wilias Speed) oedd yn gwerthu ceir ac roedd
hynny’n fwynhad ac yn newid. Am fod bum
munud yn hwyr yn y gwaith, roeddan ni’n
colli chwarter awr o dâl. Pan ffurfiwyd
Undeb AEU cawsom 3 ceiniog o fonws yr
awr ar ben y cyflog o £1:7:6. Fel mecanic bu
John yn trin lorïau trymion ond gorffennodd
ei yrfa gyda MANWEB.
Wrth fynd a’i ŵyr i’r ymarfer band ym
Miwmares yn ddiweddar gwahoddwyd John
i chwarae cornet gyda band “Last of the
Summer Wind.” Felly mae’n dal i brentisio
ac ymarfer, mwynhau a rhoi pleser i
gynulleidfaoedd gyda’r grŵp, fel unawdydd
ac aelod o Gôr Meibion Caernarfon.
MAGI WYN ROBERTS
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ORIEL TWTIL
Y Tate yn Llundain, Y Louvre ym Mharis,
Glyn y Weddw yn Llanbedrog a Pen Deitsh.
Orielau lluniau nid anenwog. Ond rŵan mae
na un arall. Oriel Twtil... yn Siop Malcolm!
Efallai bod rhai ohonoch wedi sylwi ar
gasgliad difyr o sgetsus tu ôl i’r cownter.
Lluniau cartwnaidd o rai o gymeriadau’r
Siop, gan gynnwys Malcolm ei hun. Yr
arlunydd ydy un o gwsmeriaid cynnar, cyson

IÂR MEWN PWCED

Mae Dan Pyrs o Ffordd y Gogledd yn treulio
ychydig o fisoedd yn dysgu mewn ysgol yn
Tanzania a dyma hanes ei daith o Gymru i
Ddwyrain Affrica.
Iâr mewn pwced, cheetah a 200 o ffans
ffwtbol!
Eistedd ar y bws a iâr mewn pwced wrth fy
nhraed. Gweld cheetah yn hela Impala yn y
Serengeti a 200 o blant yn rhedeg ar y cae i
ddathlu ar ôl i mi sgorio i dîm yr athrawon
yn ystod gêm yn erbyn pentref cyfagos.
Dim ond tri o’r profiadau swreal rwyf wedi
bod yn ddigon lwcus i’w cael yma yn
Nhanzania.
Cychwynnais fy nhaith ddiwedd Awst.
Hedfan o Lerpwl i Nairobi prif ddinas
Kenya. Roedd gennyf fag cefn bach i ddal fy
nillad a ches mawr llawn llyfrau, beiros a set
criced i’r ysgol gynradd lle roeddwn am fod

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

01286 676645

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

Gwyn Jones . 07881 757533
gwyn27@hotmail.com

y Siop – neb llai na’r bore godwr William
Selwyn o Ael y Garth, neu Wm fel mae
Malcolm ac ambell i wag arall yn ei alw.
Mae’r casgliad ar y wal yn ffrwyth rhyw ddwy
flynedd o sgetsio gan gychwyn adeg Dolig
2009 pan oedd Wyn Davies, Geraint Bara a
Dylan Morris yn y siop rhyw fore. Mae na
hefyd lun o Edgar Parry, y buldar a llun
chwareus o ferch yn Bwlgaria yn ddiweddar
yn ceisio dwyn arian oddi ar Dylan Morris
(oedd yno ar drip pêl-droed). Y tro nesa
byddwch chi yn siop Twtil felly cymrwch gip
ar y Ffyni Galeri, chwedl Malcolm.

Malcon yn yr Oriel

yn gweithio am y tri mis nesaf. Ond cyn
hynny roedd rhaid ffeindio fy ffordd o
Nairobi, croesi’r ffin i Danzania, heibio
troed mynydd uchaf Affrica, Kilimanjaro,
drwy Barc Cenedlaethol y Serengeti a’r holl
ffordd at lyn Victoria, i dref fechan o’r enw
Bunda.
Gwasgu i gefn matatu, bws mini sydd i fod i
gario 8 o bobl, efo pymtheg o bobl eraill
chwyslyd yn gwneud fy ffordd tuag at
Tanzania oedd un o fy mhrofiadau cyntaf o
Ddwyrain Affrica. Wrth y border cefais fy
nhwyllo gan ddyn newid pres. Roeddwn yn
fy niniweidrwydd yn meddwl ei fod yn
ceisio fy helpu. Yna cael fy ngwasgu eto hefo
pymtheg o bobl wahanol mewn dalla-dalla,
matatu Tanzaniaidd, ar daith o ddwy awr i
Arusha.
Roedd y golygfeydd ar y daith yn anhygoel.
Tir anial am filltiroedd. Ambell ffermwr yn
edrych ar ôl ei eifr a llosgfynyddoedd
dormant yn y pellter. Nes i ddim cymryd at
Arusha rhyw lawer. Lle prysur prysur a chael
fy mhlagio gan ‘fly catchers’ sef gweithwyr
cwmnïau safari ar bob cornel yn ceisio
gwerthu eu teithiau. Er hynny cefais
wahoddiad annisgwyl i’r bar yn yr orsaf
heddlu i wylio Man Utd yn chwalu Arsenal.
Doeddwn i ddim yn hapus efo’r sgôr ond
roedd yr awyrgylch yn wych. Pawb yn tynnu
ar ei gilydd. Tebyg iawn i adra ond heb y
cwffio diwedd nos!
Cyn cyrraedd yr ysgol penderfynais fynd ar
drip ar draws Parciau Cenedlaethol y wlad i
weld y bywyd gwyllt. Dreifio i fyny llethrau
crater y llosg fynydd, Ngorongoro a
gwersylla dros nos wrth gopa’r crater. Pan
gyrhaeddom roedd teulu o eliffantod yn

gadael y copa, ar ôl torri’u syched yn y dŵr.
Ben bore aethom i waelod y crater ac yno
gwelom grŵp o hyenas yn ceisio dwyn cig
rhwng coesau dau lew oedd newydd fod yn
hela. Gwelsom 4 rheino sy’n beth anarferol
ac un cheetah yn bwyta pen antelop.
Treulion y tri diwrnod nesa yn teithio i’r
Serengeti, tri diwrnod anhygoel, yn llawn
rhyfeddodau. Llewod yn hela ac yn bwydo
eu llewod bach, hippos yn ymladd am eu
tiriogaeth a’r uchafbwynt, gweld dau cheetah
yn hela. Gyda’r nos roedd yn ddigon clir i ni
weld yr haul yn machlud dros y Serengeti.
Y bore wedyn roeddwn yn ôl ar y bws yn
parhau fy nhaith i Bunda. Doedd dim
tarmac ar y ffordd a’r dreifar yn mynd tua 70
m.y.a. Cefais fy ysgwyd yr holl ffordd i
Bunda, taith o chwe awr! Roedd pethau mor
ddrwg bu’n rhaid stopio i newid pob teiar ar
y bws. Roeddwn yn hapus iawn i gyrraedd
Ikizw er bod yna dwll mawr yn fy nghês
oherwydd yr holl ysgwyd. Yma helpodd dyn
clên o’r Maasai fi ffeindio tacsi i fynd â fi ar
ran ola’r daith. Roeddwn ar fy ngliniau yn
cyrraedd ysgol gynradd Olympus yn Bunda.
Cefais groeso mawr gan Leah a David,
perchnogion yr ysgol a’u merch Victoria a
Majogoro, Prifathro'r ysgol. Y peth cyntaf
ddywedodd Leah wrthyf oedd mod i’n
edrych yn flinedig iawn! Roedd hynny’n
ddigon gwir ond roedd y croeso cynnes
gefais yn gwneud i mi edrych ymlaen yn arw
at setlo yn Bunda a dod i nabod pawb yn
well, yn enwedig y plant. Fy noson gyntaf
yn Bunda cysgais yn drwm er pan rois fy
mhen i lawr roeddwn yn teimlo fel taswn i’n
dal i ysgwyd ar y bws.
DAN PYRS

Caffi Cibyn

Cynnyrch a gwasanaethau
priodol ar gyfer y rhai
dros 50 oed
F15'0',2020#$ F15'0',20
F15'0',2#'2&'- F57&07",
F07+3#01-,-* F7,**3,'3,%*""3

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

+ 0'1&# 057+#"'%#2&A#5!&'B
Age Concern Gwynedd a Mon
Ty Seiont, Ffordd, Santes Helen, Caernarfon LL55 2YD
Ffôn: klmsqqrsnlk
(ar agor 9am–5pm Mon–Fri)
Neu ffoniwch kskkkspnrolneu ewch i
555@%#3)@-0%@3)G.0-"3!21

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

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
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CROESAIR

CLIWIAU HAWS
Ar Draws
7. Gwyntoedd ysgafn (6)
8. Hob (6)
10. Ar gopa'r mynydd (2,1,4)
11. Caernarfon a Phorthmadog (5)
12. Diwedd y weddi (4)
13. Eich marc mewn etholiad (5)
17. Un cynnil (5)
18. Crochan yn y chwedlau (4)
22. Hogyn o'r hen sir (5)
23.Lleoliad Eisteddfod Genedlaethol 2011 (7)
24. Anrhydedd (6)
25. Garej yng Nghaeathro (6)
I Lawr
1. Un mewn cwr o fynydd (7)
2. Coeden (7)
3. Malu (5)
4. Bethel (7)
5. Deryn to (5)
6. Sarhad di-sail (5)

19. Llwyth o grac yn dod yn ôl (mewn
llong). (5)
20. Nid y cyntaf i gefnogi’r cynnig? (5)
21. Pwll baw yn y de? I’r gwrthwyneb! (5)

9. Cael mynediad (4,1,4)
14. Un o wardiau'r dre (7)
15. Anrhegion wedi'u lapio (7)
16. Pethau i'w taro (7)
19. Dawns ladinaidd (5)
20. Chwyn yng nghanol yr ŷd (5)
21. Un ffordd o goginio ŵy (5)
CLIWIAU CRYPTIG
Ar draws
7. Dyn y drws i’r traeth sy’n chwibanu. (6)
8. Bronglwm o ddŵr: un annheyrngar. (6)
10. Heb siw na miw, mi wneith i ŵr cyn
bore heddiw. (7)
11. Chware gwirion gan ferch i’m rhieni. (5)
12. Gronyn bach yn dod i’n cyfeiriad. (4)
13. Wedi colli’i ben trodd Talfan yn fudur. (5)
17. Yn ôl yn y du, ebe’r fuwch, mae
’nghartref. (5)
18. Cweryl sydd ym mron Wmffra Elis. (4)
22. Merch, a’i dyn wedi mynd? Dyna ni ’ta. (5)
23. Newid er mwyn y gŵr sy’n actio ar S4C.
(4,3)
24. Pry afon ar fynd yn ddiddiwedd. (6)
25. Yn disgwyl babi heb geiniog, mae’n
crio. (6)
I lawr
1. Cymysgu paent yn “straeon” Dan. (1,6)
2. Dychwelyd ti o’r lôn rywsut. (4’1,2)
3. Dwyn i gof y brodor o’r Dre ar ddim. (5)
4. Y clwyf ar groen Daniel sy’n fwyd. (7)
5. Dylan yn dawnsio yn y buarth gwair. (5)
6. Ger yr iâr, heb gar, gwelwn y
mynyddoedd... (5)
9. ...a daeth torf wyllt i gael sgwrs busnes. (9)
14. Un sy’n siarad dros gychwyn arteithio
mewn llefydd. (7)
15. Dychryn buwch ar y tro. (7)
16. Erstalwm yn Dre, er enghraifft, roedd
Sei yn chwech. (7)

Atebion Haws Medi
Ar draws
1. Llundain. 5. India. 8. Traed. 9. Iwerddon.
10. Aberdaron. 12. Awn. 13. Mostyn. 14.
Vanwil. 16. Ddoe. 17. Gwylltineb. 20. Gafr
Eto. 21. Di-ofn. 23. Lodes. 24. Sbonsro.
I lawr
1. Lletya. 2. Noa. 3. Ardudwy. 4. Neidr. 5. I
mewn. 6. Dydd Sadwrn. 7. Annynol. 11.
Eisteddfod. 13. Meddygol. 15. Astudio. 17.
Gwers. 18. Yr Oes. 19. Bando. 22. Oes.
Enillydd: Joan Edwards, 1 Maes y
Bwthyn, Lôn Ddewi, Caernarfon
Atebion Cryptig Medi
Ar draws
1. Llywelyn, 5. Maneg, 8. Wyneb, 9.
Serennu, 10. Newyn mawr, 12. Cai, 13.
Caruso, 14. Llwynog, 16. Ias, 17.
Cyfarwyddo, 20. Iwerddon, 21. Sebon, 23.
Dyddio, 24. Gruddiau.
I lawr
1. Llawen, 2. Wyn, 3. Libanus, 4. Nos da, 5.
Morwr, 6. Nant Conwy, 7. Gludiog, 11.
Warws Werdd, 13. Cliced, 15. Wyresau, 17.
Cuddio, 18. Finag, 19. Ofnau, 22. Bri.
Enillydd: Nan Owen, 8 Rhes Efrog,
Llanberis.

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

YR EOG TRYMAF
Mi fu hi’n dipyn o flwyddyn efo’r wialen i un pysgotwr o Gaernarfon.
Llwyddodd T. W. Parri (Wyn Eban) i gael eog 14 pwys a 4 owns i’w rwyd
gan gipio teitl Pencampwr Seiont, Gwyrfai a Llyfni am eleni. Fe
lwyddodd hefyd i ddal 20 o frithyll môr. Mae Mr Parri yn amlwg yn un
gafodd hwyl ar y bachu yn 2011.
Wyn Eban ag un o’i frithyll môr

Eglwys Bresbyteraidd Cymru,
Seilo Caernarfon

FFAIR NADOLIG
yn Theatr Seilo
Dydd Iau, Tachwedd 18, 1.00 - 4.30pm
Dewch i brynu eich anrhegion Nadolig am
bris rhesymol: cacennau, pwdin Dolig,
taffi triog, danteithion o bob math,
anrhegion i blant ac oedolion, cardiau a
llawer mwy
Mynediad drwy docyn. Pris £1 Yr elw at Eglwys Seilo
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FFARWELIO AG EDEN PARK
Shifft ola’ Rhodri yng Nghwpan y Byd
Fis diwethaf yn PAPUR DRE fe gawsom ni hanes Rhodri Hughes o Rosbodrual.
Roedd Rhodri wedi cael swydd yn gweithio fel swyddog diogelwch (gofalu nad oedd
neb yn rhedeg ar y cae ac ati) yn Eden Park, Auckland, Seland Newydd yn ystod
Cwpan Rygbi’r Byd. Yn Eden Park yr oedd y ffeinal wrth gwrs, a enillwyd, fel y
gwyddom erbyn hyn, gan Seland Newydd. Dyma rai o brofiadau olaf Rhodri yn ei
swydd ‘berffaith’!
Wel, wedi gwneud fy shift ola yn Eden
Park, profiad anhygoel ond dwi’n falch ei
fod o drosodd. Dwi wedi gweithio yn ystod
pymtheg gêm dros gyfnod o 6 wythnos y
gystadleuaeth – hynny yn ychwanegol i’r
gwaith dwi’n ei wneud ar safleoedd
adeiladu yn ystod yr wythnos.
Roedd hi’n noson siomedig i Gymru eto
nos Wener (yn erbyn Awstralia am y
trydydd safle) ond yn dda gweld cymaint
o'r Cymry wedi aros yn Auckland i wylio’r
gêm er nad oedd hi’n gêm mor bwysig â
hynny a’i bod hi’n ddrud. Yn anffodus fe
wnes i sbrênio fy ngarddwn yn ystod y
gêm – stori reit ddoniol a deud y gwir!
Cyn y gêm roedd Quade Cooper, rhif 10 y

Wallabies yn ymarfer ei gicio at gôl, ac fel
ro’n i’n cerdded heibio iddo mi sylwais fod
un o’i giciau yn mynd yn syth tuag at
ffotograffwr. Wnes i ddim ymateb yn
ddigon cyflym. Gan hynny mi ddaru’r bêl
daro ’ngarddwrn i a’i phlygu am yn ôl.
Aeth fy momentwm â fi i gyfeiriad y ffens
wedyn. Mi geisiais stopio ond methu.
Dio’m byd difrifol, dim ond chydig o
boen. Dim digon i golli diwrnod o’r
gwaith!
Chwarae teg i Ffrainc, mi wnaethon nhw
ornest ohoni yn y ffeinal a hynny efo llai
na chwarter y stadiwm o gefnogwyr. Yn
anffodus roedd ambell un wedi cael
gormod i yfed a bu’n rhaid eu taflu allan

o’r stadiwm, ond ches i neb yn trio rhedeg
ar y cae. Yn y ffeinal hefyd roedd rhieni
ffrind i mi o adra yn eistedd reit o flaen lle
roeddwn i’n gweithio. Byd bach.
Fedra i ddim egluro’r teimlad o fod ar y
cae yng nghwpan rygbi'r byd, yn enwedig
y ffeinal. Dwi ddim yr hogyn lleiaf yn y
byd ond roeddwn i yno i amddiffyn
chwaraewyr deg gwaith fy maint i. Mi fasa
nhw wedi gwneud gwell job o amddiffyn
eu hunain, beryg!
Mae pob Kiwi dwi wedi siarad ag o wedi
deud mai Cymru a’r Crysau Duon ddylai
fod wedi bod yn y ffeinal. Mae gan bobl
Seland Newydd feddwl y byd o'r Cymry.
Os bydda i’n dal i deithio mewn tair
blynedd ella byddai’n lwcus eto a chael
gwaith yng nghwpan pêl droed y byd yn
Brasil?!
Dwi yn gadael Auckland rŵan. Mae gen i
ffrind sydd â char felly ’dan ni am ‘road
tripio’ i lawr i ynys y de ac am geisio cael
gwaith lawr yn Queenstown dros yr haf.
Dwi wedyn yn gadael Seland Newydd
diwedd mis Mawrth ac yn hedfan i India
am 6 wythnos cyn hedfan nôl i Dre am
ryw fis. Wedyn ymlaen i . . . . . . . sgen i
ddim syniad eto!

Rhodri wrth ei waith – llun ychydig gwahanol i hwnnw ohono yn dathlu ar glawr Papur Dre fis diwethaf!

Gemwaith o Safon

TOWN CABS

SIOP y PLAS

Perchennog:
Brian O’Shaughnessy

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

TACSI
TACSI
TACSI

Siwrneiau Lleol
Meysydd Awyr
Dydd a Nos
Car 8 person

01286 676091
07831 268995

Arweiniad Ariannol Annibynnol
Independent Financial Advice





Pensiynau
Buddsoddiadau
Yswiriant Personol
Cynllunio a Chyngor Ariannol
Dylan Roberts: Arbenigwr Ariannol Rhaglen Nia ar Radio Cymru
36 Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN
01286 672011
www.canllaw.co.uk
cynllunio@canllaw.co.uk
Gwasanaeth Cyfeillgar, Profiadol, Lleol a Phroffesiynol:

Cysylltwch yn syth i drefnu eich cyfarfod cychwynol yn rhad ac am ddim.
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PAPUR DRE

Chwaraeon

Mae’n bnawn gwlyb a gwyntog iawn ar y
Morfa ac mae Chris Malherbe,
hyfforddwr olwyr Caernarfon, yn gweld
ei dîm yn colli gartref am y tro cynta ers
dau dymor.
Yn Cape Town, dinas enedigol Chris, mae
hi’n haul tanbaid a phawb yn mwynhau’r
gwres a’r barbeciws. Fasa hi ddim yn well
ganddo fod ‘adra’ yn Ne Affrica nag yn
gweld y Cofis yn colli i How Gets Pesda yn
y glaw?
“Dim o gwbl,” meddai Chris, “fama ydy
adra rwan a dwi’n hapus iawn yma.”
Ond sut daeth o yma yn y lle cynta?
“Ddois i drosodd i Brydain i chwarae rygbi
i Ottley yn Swydd Efrog,” meddai. “Roedd
Paul [Williams, hyfforddwr y blaenwyr yn
Dre erbyn hyn] yn chwarae i Ottley hefyd
ac fe aeth y ddau ohonom ni am drip i
Werddon ryw benwythnos. Yno ’nes i
gyfarfod Sara, merch o Felinheli. A ’da ni
efo’n gilydd byth ers hynny!”
Flwyddyn neu ddwy ar ôl i Chris a Sara
gwrdd fe ddechreuodd Paul fynd allan efo
Miriam, chwaer Sara. Erbyn heddiw felly
mae’r pedwar nôl yn Felin ac yn magu
teuluoedd! Mae Paul yn gweithio yn yr iard
gychod a Chris yn rhedeg canolfan
ffitrwydd gerllaw. Paul wedyn yn hyfforddi
blaenwyr tîm rygbi Dre a Chris yn gofalu
am yr olwyr - a Ieuan Jones yn ceisio cadw
trefn ar y cwbl!
Fe chwaraeodd Chris un gêm ddechrau’r
tymor, yn erbyn Pwllheli, ond cafodd anaf
drwg i’w benglin sy’n golygu mai hyfforddi
fydd o o hyn i ddiwedd y tymor.
“Dwi’n gobeithio cael ail-adeiladu fy
mhenglin rywbryd mis yma,” meddai
Chris, “ond dwi’n mwynhau hyfforddi. Mi
wnes i dipyn yn Swydd Efrog, yn Ottley ac
yn Wharfedale ar ôl hynny”.
Ond beth am y gweir na gan Bethesda?
“Dwi’n meddwl mai’r broblem oedd ein
bod ni’n meddwl ein bod ni am ennill,”

PAPUR DRE

COFI BOK

Chris Malherbe o Cape Town a Felinheli.
meddai. “Mae hi’n haws cyrraedd y top
weithia nag aros yno”. Fel y darganfu De
Affrica yng Nghwpan y Byd?

CLWB NEWYDD

“Bosib iawn,” meddai’r gŵr o Cape Town.
“Roedd Cymru yn anffodus iawn i beidio â
chyrraedd y rownd derfynol ac yn flêr wrth
golli i De Affrica – y Springboks yn fwy
‘streetwise’ ac yn sgorio’r pwyntiau pwysig
pan oedd angen gwneud hynny,”
ychwanegodd. A ble gwyliodd o’r gêm
honno?
“Ar y soffa yn tŷ – y plant a finna mewn
crysau gwyrdd a Sara mewn coch,” meddai’r
Springbok Cymreig!

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
Mae'r bêl yn grwn ac ma na rwyd. Ond nid pêl-droed na hoci ydy'r gêm. Ar ôl saib o ddeng
mlynedd mae na rai o hogia Dre wedi ail afael mewn pel fasged. Yr hanes yn llawn ar y
tudalennau canol.

un arall yn dymuno dod yn un o’n prif
noddwyr, cysylltwch ag
Eleri ar 01286 674314

PAPUR DRE I BOBOL DRE

