
PAPUR DREPAPUR DRE
Rhifyn 97                                       EBRILL 2012 Pris 50c 

PAPUR DRE I BOBOL DRE

CLWB 600

NODDWYD Y RHIFYN HWN GAN CYMEN

Saith o’r colbwragedd! Cefn (o’r chwith): Letticia Williams, Dr Nola Williams, Ciss
Lloyd. Blaen (o’r chwith): Glenys Hughes Jones, Hilda Roberts, Glenys Parry a Margot
Ashton.

Mae golff yn gêm gydol oes fel mae'r merched ffit yma yn ei brofi. Mae wyth
‘octogenarian’ ac un dros 90 oed yn perthyn i Glwb Golff Caernarfon.  Mae'r

saith aelod yn y llun yn chwarae 9 neu 18 twll yn rheolaidd bob dydd Mawrth, haf
a gaeaf. Cyfanswm eu hoedran bron yn 600  (594 i fod yn fanwl).

Mae golff yn wych ar gyfer y corff, y meddwl a’r ysbryd fel y profa’r merched.
Mae'r symudiadau syml o swingio  clwb a phlygu i lawr yn help garw i gadw
gewynnau yn ystwyth ac yn gweithio’r cyhyrau yr un pryd. Mae hefyd yn help i
losgi egni. Felly ferched, beth amdani?  Os am gadw yn heini a chymdeithasu,
mae croeso cynnes i chi (waeth beth fo’ch oed) i ymuno â ni yng Nghlwb Golff
Caernarfon, gan gofio hefyd bod na wersi di-dâl i ddechreuwyr i’w cael yn y Clwb

nos Fercher Ebrill 18 am 6 o’r gloch. Dowch !

Margot Ashton yn dangos sut mae ‘chipio’.

Letticia Williams yn dreifio – syth lawr y
canol!
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Cadeirydd a Derbyn
Llythyrau
GLYN TOMOS
Borth Wen, Ael y Garth,
Caernarfon, LL55 1HA
(01286) 674980
tomos882@btinternet.com

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

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

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

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

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

PWY ‘DI
PWY...

Stiwdio Gwallt
a Harddwch

46 Stryd Llyn, Caernarfon

Rhif Ffôn: 672999
Perchnogion: G Geal a G Evans

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

Ellis Davies a’i Gwmni
CYFREITHWYR

Yn gwasanaethu
pobl Caernarfon ers

1898

27 Stryd Bangor,
Caernarfon LL55 1AT

Ffôn:
(01286) 672437

ellisdavies@btconnect.com

www.bwrdd-yr-iaith.org

Cydnabyddir cefnogaeth

DEWCH ATOM I BLYGU
PAPUR DRE
Rhifyn: MAI   

Noson Plygu:

NOS LUN, MAI 14       

Yn lle: YSGOL MAESINCLA 

Faint o’r gloch: o 5.00 ymlaen 

Deunydd i law'r golygyddion perthnasol
NOS FERCHER – EBRILL 30  

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

Y RHIFYN NESAF

GWEITHDY
GWERIN CLERA

Dydd Sul, 22 Ebrill, 
bydd Clera, Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol
Cymru, yn cynnal gweithdy yn Amgueddfa Lechi

Llanberis 1pm - 4.30pm. 

Tiwtoriaid: Stephen Rees, Sioned Webb, Huw
Roberts. £7.50 i  oedolion/£5 i blant/£12 i deulu. 

Cysylltwch â Catrin ar 01286 831344 /
catrin@sesiwn.com / www.sesiwn.com

PWY SY YN Y GADAIR Y MIS YMA? 
Rhywun â barn go bendant? (Cyfweliad ar dudalen 7)

Siambrau Banc Lloyds
Caernarfon

Swyddfeydd ym Mangor,
Porthaethwy a Chaergybi

Tudur Owen
Roberts, Glynne & Co.

Ffôn: (01286) 672207

Cyfreithwyr

ENILLWYR CLWB CANT
Mawrth 2012
1af Gladwen Meredith
2il Eryl Whiteside Roberts    
3ydd Lisa Pyrs

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. 
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CAFFI
BWYTY

BAR
Y Maes, Caernarfon, LL55 2YD

(01286) 673100

3

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

Does dim angen bod yn
fathemategydd i wybod bod cael
100% mewn arholiad yn ganlyniad
rhagorol. Ond mae Alex Ng yn well
mathemategydd o dipyn na'r rhan
fwya oherwydd fe gafodd farciau
llawn yn y cyntaf o 6 o fodylau
Mathemateg Lefel A yn ddiweddar.
Heb os mae hyn yn dipyn o gamp
ynddo’i hun ond o gofio mai dim ond
ym Mlwyddyn 10 yn Syr Hugh y mae
Alex ac mai pedair ar ddeg oed yn
unig ydoedd pan safodd yr arholiad,
mae’n andros o orchest.

Cyflwynodd Llywydd Clwb Rotary Tref Frenhinol Caernarfon, W. Alwyn Jones siec am
£1,000 i Louise Courtnage o Ambiwlans Awyr Cymru yn ddiweddar. Codwyd yr arian drwy
gynnal cyngerdd blynyddol y Clwb yn Eglwys y Santes Fair gyda chorau a thalentau lleol.

CAMP ARUTHROL
YN 14 OED

CLWB ROTARY YN CEFNOGI'R
AMBIWLANS AWYR
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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 YR HENDRE YSGOL MAESINCLA

CYFLWYNO'R GEMAU
OLYMPAIDD YN YR HENDRE

Daeth yr awdur o Frynaman, Alun Wyn Bevan i ysgol yr Hendre’r
wythnos diwethaf i gyflwyno'i lyfr newydd i'r plant, sef  'Y GEMAU
OLYMPAIDD A CHAMPAU'R CYMRY'.
Mae'r llyfr yn bwrw golwg dros uchafbwyntiau'r gorffennol ac yn
sôn am straeon diddorol a dirdynnol pencampwyr Olympaidd gan
roi sylw arbennig i rai o'r Cymry sydd wedi serennu ar lwyfan
mwya'r byd.
Clywodd y plant am hanes difyr Paulo Francesco Radmilovic. Er
gwaethaf ei enw, Heol Bute yn ardal dociau Caerdydd oedd milltir
sgwâr Paulo Radmilovic a aned ym 1886 – un o fawrion byd y
campau yng Nghymru. Enillodd bedair medal aur Olympaidd
rhwng 1908 a 1924 a dod o fewn trwch blewyn i gipio pumed medal
Olympaidd yn y Gemau yn Amsterdam ym 1928.
Yn 2012, bydd plant yr Hendre'n sicr yn cefnogi Dai Greene o
Felin-foel, Llanelli a Rhys Williams o Ben-y-bont, ill dau yn
cystadlu yn y ras 400m dros y clwydi, a Helen Rebecca Jenkins, sydd
hefyd o Ben-y-bont, yn cystadlu yn y triathlon, gan obeithio y bydd
un o'r tri'n dod â medal aur adre i Gymru.
Y Gemau Olympaidd a Champau’r Cymry
Gwasg Gomer, £9.99. ISBN 9781848514171
Ar gael o’ch siop lyfrau leol neu www.gwales.com

Trefnwyd wythnos o chwaraeon yn Ysgol Maesincla i gasglu arian
ar gyfer elusen ‘Sports Relief ’. Cynhaliwyd nifer o weithgareddau
amrywiol fel nofio cyd-fynd am awr, ‘hula-hoop-a-thon’, cyfnod
ffitrwydd a rhedeg milltir o amgylch yr ysgol. Casglwyd dros £500
at yr achos da felly diolch yn fawr i’r holl blant a gasglodd yr arian
am weithio mor galed drwy’r wythnos. Diolch hefyd i Miss Rhian
Davies a Mr Ben Bolton am drefnu’r gweithgareddau.

Dewi Rhys (Magwa)
07827 631045
01286 238095

GWAITH TEILSIO
WALIE A LLORIE
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YSGOL SYR HUGH

Llwyddiant ar y maes rygbi
Llongyfarchiadau i Morgan Williams ar gael ei ddewis i Garfan Rygbi Cymru ar gyfer
Twrnament a gynhelir dros y Pasg.  Sgoriodd Morgan gais mewn gêm gynhesu yn erbyn tîm
dan 17 Y Scarlets ac mae pawb yn Ysgol Syr Hugh yn gobeithio y bydd yn ennill ei gap
cyntaf mewn gêm brawf yn erbyn Canada cyn y twrnament.  

Ac yn y pwll nofio
Bu Mari Davies o Flwyddyn 9 yn Llundain yn ddiweddar yn cystadlu ym
Mhencampwriaeth Nofio Nwy Prydain - mewn geiriau eraill yn nhreialon  Gemau
Olympaidd Llundain 2012.  Bydd Mari hefyd yn cymryd rhan yn Gemau Ysgolion
Sainsbury’s cyn bo hir lle bydd hi’n aelod o dîm dan 16 Ysgolion Cymru.  Ac yn yr haf, bydd
yn teithio i'r Swistir ar ôl cael ei dewis gan Nofio Cymru i gystadlu mewn gala yno.

Sbardun i sgwennu
Cynhaliwyd diwrnod o weithgareddau
llenyddol eto eleni i ddisgyblion
Blwyddyn 7. Bwriad y diwrnod yw
hybu diddordeb y plant mewn darllen
ac ysgrifennu creadigol drwy wahodd
awduron i’r ysgol. Daeth Jac Jones, y
darlunydd llyfrau, Mari Gwilym ac
Eric Maddern i gynnal sesiynau gyda'r
plant eleni ac roedd y tri'n canmol y
disgyblion am eu cyfraniad a’u
brwdfrydedd creadigol. 
Aeth holl ddisgyblion Blwyddyn 7
hefyd i ymweld â Llyfrgell y Dref lle
cafwyd cyflwyniad hynod o ddiddorol
gan Nia Gruffydd (Llyfrgellydd Plant
a Phobl Ifanc) yn cynnwys ‘Blind
Date’ llyfrau.

Eric Maddern yn difyrru’r disgyblion

Cyfarfod â Carwyn
Rhwng y 7fed a’r 9fed o Chwefror aeth
saith o fyfyrwyr gwleidyddiaeth Bl.12 a
13, a Mr Cowell, i gynhadledd
gwleidyddiaeth yn y Senedd yng
Nghaerdydd.  Uchafbwynt y daith oedd
sesiwn holi ac ateb gyda Carwyn Jones,
Prif Weinidog Cymru.

Newyddiadurwyr y Dyfodol
Cafodd criw o ddisgyblion blwyddyn 9 gyfle i fod yn newyddiadurwyr am yr wythnos fel
rhan o brosiect BBC School Report. Bu'r criw’n ymchwilio i straeon newyddion,
yn cyfweld pobl ac yn ysgrifennu bwletin newyddion. Hyn i gyd cyn ei olygu a’i recordio fel
bwletin proffesiynol sydd i'w weld ar wefan yr ysgol.  Yn ystod yr wythnos cafodd y criw
gyfle i ymweld â stiwdio newydd y BBC ym Manceinion a darlledwyd rhan o’u bwletin ar
raglen ‘The World at One’ ar Radio 4.

Morgan Williams

Mari Davies
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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

Ar Ebrill 1af, bydd gan Galeri
Gyfarwyddwr Artistig newydd, ond pwy
ydi Mari Emlyn? O ble daeth hi? Dyma
gyfle i ddysgu rhywbeth amdani.
Cafodd Mari Emlyn ei geni a’i magu yng
Nghaerdydd, a graddiodd yn y
Celfyddydau Perfformio yng Ngholeg
Drama Rose Bruford, Llundain cyn troi
tua’r gogledd i weithio efo cwmnïau theatr
lleol. Yma cyfarfu a’i gŵr, Emyr,

ymgartrefu yn y Felinheli, a magu tri o
hogiau yno, Ifan, Aled a Gwion.  
Gweithiodd yn helaeth ym myd y
celfyddydau fel actores, awdur, darlithydd
a thiwtor drama. Hi a Gwion Hallam oedd
cyd-awduron y sioe ‘Deinameit’, cofnod o
streic gweithwyr Ferodo. Mae hi wedi
ysgrifennu dwy nofel a thair cyfrol yn
cofnodi hanes y Wladfa. Ers bron i 10
mlynedd, bu’n chwarae’r cymeriad Jackie

yn nghyfres boblogaidd Rownd a Rownd ar
S4C.
"Nid lle i'r elite"
Fel un o drigolion Felinheli, Caernarfon
yw ei thre hi – yma yr addysgwyd ei phlant,
ac mae’r dre yn agos iawn at ei chalon.
‘Hon yw tref Gymreiciaf Cymru a dwi wrth
fy modd o gael swydd yn llunio rhaglen
artistig, safonol a chynhyrfus i Ganolfan
Celfyddydau’r dre. Oes yna unrhyw
ganolfan gelfyddydol arall yng Nghymru ar
safle mor brydferth?’
Ei nod ydi adeiladu ar y gwaith da sydd
eisoes wedi ei wneud yn Galeri, a denu
mwy o bobl o bob rhan o’r gymuned. ‘Nid
lle ar gyfer yr elite ydi Galeri, ond lle i
bawb. Rydw i’n edrych ymlaen i
ysgwyddo’r her o gynnig adloniant a
chyfleon gwirioneddol gyffrous i bobl
Caernarfon.’ Pwysleisia ei bod yn fwy na
pharod i gyfarfod ag unrhyw un o’r dre
sydd â syniadau neu awgrymiadau ar sut i
wella’r ddarpariaeth yn Galeri. 
Un o’i hofnau mwyaf yw y bydd angen
wardrob newydd arni os na ddysgith hi
faddau i’r cacennau godidog yng nghaffi
Doc Galeri – heb sôn am y chips!
Hoffai Papur Dre ddymuno’r gorau iddi yn
ei swydd newydd.

CYLCH
MEITHRIN
Y GELLI
Dyma blant Cylch Meithrin y Gelli yn
ystod eu hymweliad â Morrisons yn
ddiweddar fel rhan o’u thema ‘Bwyd’.
Cawsant hwyl yn chwilio am wahanol
fathau o ffrwythau, bara a llysiau.
Diolch yn fawr i’r staff i gyd am y
croeso.

Wyneb Newydd yn Galeri

Mari Emlyn
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Am gymorth:
i gychwyn prosiect
i gael hyfforddiant
i geisio am grant
i redeg mudiad
i wirfoddoli

cysylltwch â Mantell Gwynedd
– yn cefnogi grwpiau

gwirfoddol a chymunedol

ymholiadau@mantellgwynedd.com
www.mantellgwynedd.com

01286 672626 neu
01341 422575

Elusen Gofrestredig 1068851
Cofrestrwyd yng Nghymru

Cwmni Cyfynedig drwy Warant 3420271

Yn Y Gadair y mis hwn mae un o wynebau
mwyaf cyfarwydd Dre, Darren Billinghurst
neu Billy fel y mae pawb yn ei adnabod.
Cymêr, cefnogwr y Caneris, cyn fownsar ac
ar y funud, rheolwr Y Castell ar y Maes. 

Teulu?
Pedwar o blant ac fe fydd gen i wraig mewn
llai na mis! 
Pa bryd ydach chi’n hapus?
Pan dwi efo’r teulu. 
Beth yw eich ofn mwyaf?
Colli fy marblis.
Be dach chi ddim yn ei hoffi amdanoch
eich hun?
Dim byd o gwbl, dwi’n berffaith.
Be dach chi’n ei gasáu mewn pobl eraill? 
Rheiny sy’n trio bod yn fawr ac yn bwysig. 
Beth oedd y sefyllfa wnaeth wneud i chi
gochi fwyaf?
No comment! 
Ar wahân i brynu tŷ beth yw’r peth drutaf
i chi’i brynu erioed?
Car. 
Beth yw’r peth pwysicaf sydd gennych
chi?
Bywyd. 
Beth yw eich hoff arogl? 
Bêcyn yn coginio. 
Beth yw’r peth mwyaf ofnadwy mae

rhywun wedi ei ddeud wrthych erioed?
‘Dwi mynd i stabio chdi’, pan o’n i yn
gweithio ar y drysau. 
Pwy fasach chi yn eu gwahodd i’ch swper
delfrydol?
Ronnie a Reggie Kray, Alex Ferguson,
Snoop Dogg, Beyonce. Gewch chi weithio
allan pam!  
Sut ydach chi’n ymlacio? 
Wrth wrando ar fiwsig. 
Pa mor agos ydach chi wedi dod at farw?
Rhyw ddwy fodfadd. 
Pa un peth fysa’n gwella ansawdd eich
bywyd?
Ennill y loteri. 
Beth yw eich llwyddiant mwyaf?
Magu plant.
Beth sydd yn cadw chi yn effro yn y nos?
Dim byd.
Pa gân fasach chi’n hoffi ei chwarae yn
eich angladd?
‘You raise me up / shooting star.’ 
Sut basach chi’n hoffi cael eich cofio? 
Am jyst fod yn Billy. 
Beth ydych chi’n ei wneud i gadw’n heini? 
Dim llawar, ’mond cic bocsing yn lle Chris
Pritchard?! 
Beth yw eich hoff ddilledyn? 
Siwt pinstreip. 
Beth sy’n eich gwylltio fwyaf am Gymru?
Bod bob dim yn y sowth!!! 
Pwy fu’r dylanwad mwya’ ar eich bywyd?
Dad a mam.
Pryd oedd y tro diwetha’ i chi chwerthin
nes eich bod yn sâl?
Pan o’n i yn y ffwtbol clyb efo’r hogia yn sôn
am chops. Neith rhei pobl ddallt am be

Ar ôl nosweithiau cofiadwy iawn yng
Nghlwb Canol Dre yn y mis dwytha gyda
Bryn Fôn, Race Horses a Band Al Lewis,
yn yr wythnosau i ddod bydd Noson
Pedwar a Chwech yn croesawu:

TECWYN IFAN
a Gareth Roberts

(Ebrill 19)
a 

MEIC STEVENS
(Mai 3).

Dowch yn llu, bob yn ail nos Iau! 
Manylion yn https://www.facebook.com/

pages/Noson-Pedwar-a-Chwech/
249535435083307

dwi’n sôn....ha ha! 
Beth oedd eich swydd waetha?
Gweithio mewn becws pan o’n i yn 16, 6
noson yr wsos am £99. 
Pwy yw y Cymro/Cymraes mwyaf yn eich
tyb chi? 
Dw’n i’m. Tom Jones ella? 
Be di’r llyfr gorau i chi ei ddarllen? 
My Way gan Reggie Kray. 
Pe baech chi’n anifail, beth fyddech chi?
Llew. 

YN Y GADAIR

Darllenwch Papur Dre
a chofiwch wylio ein rhaglenni ar S4C

GWEFREIDDIOL
Cyfres newydd sbon efo Dylan

Ebenezer, Mari Løvgreen a Dyl Mei
bob nos Iau 

ROWND A ROWND
bob nos Lun a Mercher

SGORIO
bob pnawn Sadwrn a nos Fawrth

Wyneb Newydd yn Galeri

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. 

Bwydydd Iach a
deunydd Bragu

TOWN CABS
Perchennog:

Brian O’Shaughnessy

TACSI   
TACSI
TACSI

01286 676091
07831 268995

Siwrneiau Lleol

Meysydd Awyr

Dydd a Nos

Car 8 person

PEDWAR a CHWECH

PapurDreEbrill2012_PapurDreHydref2010  15/04/2012  20:07  Page 7



8

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

Mae’r ymgyrch fyd eang gan ferched, ganrif
a mwy yn ôl, i sicrhau yr un hawl  â dynion
i fwrw pleidlais mewn etholiadau yn
wybyddus i bawb ohonom. Ond faint sy’n
gwybod bod carfan gref a milwriaethus o’r
Suffrage Movement, Y Suffragettes, wedi
bod yn martsio trwy strydoedd Caernarfon
ac wedyn yn creu difrod bwriadol mewn
rhannau o’r dref? Gweler y llun sy’n dangos
heddwas yn ceisio gwarchod un ferch rhag
cael ei tharo gan ddyn yn gwisgo cap ac yn
chwifio ffon. Mae’r orymdaith i’w gweld yn
gadael y Maes ac yn cychwyn i fyny Stryd
Llyn.
Dau enw sy’n dod i’r cof wrth drafod y
Mudiad Suffrage a’r Suffragettes. Dwy ferch
o’r dosbarth breintiedig, fel yn wir yr oedd y
mwyafrif o’r aelodau. Roedd Emmeline
Pankhurst yn un o arweinyddion y mudiad
ac Emily Wilding Davison yn athrawes 40
oed pan drawyd hi yn anymwybodol ar Gwrs
Rasio Ceffylau Epsom ar ddiwrnod Y Derby,
Mehefin 4ydd 1913, gan geffyl y Brenin Siôr
V. Bu farw o anafiadau difrifol i’w phen
bedwar diwrnod yn ddiweddarach. Roedd
hi’n aelod o’r hyn a elwid yn Women’s Social
and Political Union (WSPU) a sefydlwyd ym
Manceinion yn 1903 gan Emmeline
Pankhurst. Mudiad eithaf parchus ar y
cychwyn, ond a dyfodd i fod yn un
milwriaethus wedyn er mwyn tynnu sylw’r
cyhoedd at sefyllfa israddol merched yn y
gymdeithas. 
Roedd y WSPU yn benderfynol o fynd â’r
maen i’r wal ac am dorri’r gyfraith sawl tro er
ceisio ennill y frwydr. Carcharwyd llawer o’r
aelodau ac erbyn hynny roedd llu o ferched
dosbarth gweithiol wedi ymuno â nhw. Bu
Emmeline Pankhurst ei hun o flaen y
llysoedd bum gwaith a charcharwyd hi
bedair gwaith. Gwrthododd rhai ohonynt
fwyd mewn protest ac roedd hyn yn peri
pryder i’r awdurdodau. Y peth olaf yr
oeddynt am ei weld oedd un o’r carcharorion
yn marw o newyn oherwydd byddai hynny
yn ei gwneud yn ferthyr ac o ganlyniad fe’u
gorfodwyd i gymryd bwyd, ond ar un
achlysur bu bron i un ferch farw gan i’r
bwyd a orfodwyd arni  fynd i’w hysgyfaint a
bron ei mygu.

Byddai’n cymryd tudalennau lawer i sôn am
y cam-drin a’r arteithio a fu ar y rhai a
garcharwyd a bodlonaf ar ddyfynnu
ystadegau a gyhoeddwyd gan haneswyr o’r
nifer a ddioddefodd rhwng 1905 a 1914.
Cyfanswm o 1085 o ferched a 9 o ddynion a
oedd yn gefnogol i’w hachos. O’r nifer hyn,
mae’r hanesydd Martin Pugh wedi cofrestru
241 a aeth ar streic newyn, 110 yn 1909-10 a
131 yn ystod 1912-13.
Er gwaethaf y gwrthwynebiad i bolisi’r
llywodraeth o orfodi bwyd ar y streicwyr
newyn mewn dull annynol ac i feddygon
nodi’r peryglon i fywyd yr unigolion,  fe
gariwyd ymlaen i wneud hynny. Roedd rhai
o’r adroddiadau gan feddygon yn feirniadol
o’r llywodraeth a defnyddid y geiriau
“artaith” ac “arteithio” yn fynych iawn.
Rhoesant enghreifftiau o gyflwr merched a
ryddhawyd o’r carchar, rhai yn dioddef
cleisiau lawer, eraill a’u trwynau yn gwaedu,
anafiadau i’w cegau, eu gyddfau a’u
dannedd, gwallt wedi ei dynnu o’r gwraidd,
pwysau gwaed uchel, diffyg hylif ayyb. Pan
fethai meddygon y carchar â’u bwydo trwy
eu cegau byddent yn gwthio tiwb rwber trwy
eu trwynau a hynny yn boenus iawn, ond
ychydig o faeth a gai’r carcharor druan
gyda’r dull hwn a rhaid oedd eu rhyddhau
cyn iddynt fod yn ferthyron.
Cafodd Emily Davison fwy na’i siâr o’i
cham-drin y troeon diwethaf y bu yn y
carchar a meddyliodd am ffordd arall i
dynnu sylw at yr achos. Ni wyddys i
sicrwydd ai ei bwriad oedd cyflawni
hunanladdiad yn Epsom y diwrnod hwnnw
ac roedd ei gwrthwynebwyr yn gwneud yn
fawr o’r ffaith iddi brynu tocyn dychwel i
fynd yno ar fore’r 4ydd o Fehefin 1913.
Cafodd afael ar ddwy faner y WSPU  a’u
cuddio o dan ei dillad a mynd i sefyll mewn
man agos at y Cwrs Rasio. Ei bwriad mae’n
debyg oedd gosod y baneri dros y ceffyl wrth
iddo basio, ond cafodd ei tharo ganddo ac
yna fe’i ciciwyd drachefn yn ei phen a dyna
fu achos ei marwolaeth bedwar diwrnod yn
ddiweddarach.
Waeth beth oedd y gwir gwnaeth y WSPU
ferthyr ohoni a rhoes hyn fomentwm i’w
hachos a chynhaliwyd cyfarfodydd ymhob

rhan o Brydain a dyna sut y cynhaliwyd un
yng Nghaernarfon ar Awst 15, 1913. Edrydd
y Carnarvon & Denbigh Herald bod gofalwr
Ysgol y Sir, Mr Hughes yn mynd o gwmpas
adeiladau’r ysgol yn ôl ei arfer am 8.40 am,
pan sylwodd bod tân i’w weld trwy 4 neu 5 o
ffenestri yng nghefn un adeilad ac wedi cael
cymorth dau neu dri pherson arall
llwyddwyd i’w ddiffodd. Yna gwelwyd
copïau o lenyddiaeth y Suffragettes wedi eu
gwasgaru o gwmpas yr iard. Yn
ddiweddarach caed bod Tas Wair wedi ei
llosgi i’r llawr ar fferm Cae Gwyn heb fod
nepell i ffwrdd. Cyd-ddigwyddiad oedd i
gyfarfod arall gael ei gynnal yn yr Eglwys
Saesneg Castle Square y noson cynt gan y
National League for Opposing Women‘s
Suffrage a’r Siaradwraig Wadd oedd Mrs
Gladstone Solomon.
Rhoed cryn sylw i Ysgol y Sir ym
mhapurau’r Herald am y flwyddyn 1913.
Dyma’r flwyddyn yr ymddeolodd Mr
Gaudin, y Prifathro cyntaf a phenodwyd Mr
E.P. Evans i gymryd ei le ym mis Medi. Ar
Fedi’r 19eg hefyd, cychwynnodd Miss Edith
Morris ar ei gwaith fel Athrawes Ffrangeg a
rhoes y ddau flynyddoedd lawer o wasanaeth
clodwiw i’r ysgol.
Yn ystod Rhyfel 1914-1918 cyflogwyd
merched i wneud gwaith o Bwys
Cenedlaethol a meddalodd agwedd y
Llywodraeth tuag atynt. Pasiwyd deddf yn
1918 yn caniatáu i ferched dros 30 oed gael
yr hawl i bleidleisio, ond bu raid disgwyl tan
1928 i ostwng yr oed hwnnw i 21 fel yn achos
dynion.

T. MEIRION HUGHES

Y SUFFRAGETTES YN DRE 

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

 

 

                                      

 

                  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. 

 

 

 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.

Arweiniad
Ariannol
Annibynnol

ˆ
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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

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

Swydd Newydd i Ddau...
Gwyn Tudur
Mae Mr Gwyn Tudur yn wedi bod yn aelod o staff Ysgol Syr Hugh ers bron i ddeunaw
mlynedd gan ddechrau yn yr adran Gymraeg cyn dod yn Bennaeth Cynorthwyol ac wedyn
yn Ddirprwy Bennaeth. Heb os, mae wedi bod yn gaffaeliad mawr i’r Ysgol trwy ei
ymroddiad i’r gwaith a’i ymrwymiad i gael y gorau ar gyfer pob disgybl. Dangosodd ei
deyrngarwch i Ysgol Syr Hugh ymhob agwedd o’r gwaith a’r gweithgareddau. Gall nifer o
blant yr Ysgol a’u rhieni dystio i’r sylw trylwyr a manwl a roddwyd gan Mr Tudur i ddatrys
problemau gyda’r cwricwlwm neu arholiadau a bydd nifer hefyd wedi gweld effaith ei waith
wrth ymwneud ag Eisteddfod yr Ysgol, ambell i daith sgïo a theithiau i Belfast. Mae'n barod
iawn ei gymwynas ac yn fodlon cerdded y filltir ychwanegol yn ogystal â gwneud yr hyn
roedd yn ei ddweud. Bellach mae’n symud ymlaen i swydd arall a dymunwn yn dda iddo fel
Pennaeth Ysgol Tryfan. Bydd yr ysgol yn sicr o weld ei golli ond yn gwybod y bydd Ysgol
Tryfan mewn dwylo diogel am y blynyddoedd i ddod. 
(Ar y dde mae llun o ferched y gegin wedi paratoi 'cinio olaf' arbennig iawn i Gwyn Tudur)

Mark Hobley
Ar ôl bron i ddeuddeg mlynedd o wasanaeth i Ysgol Syr Hugh bydd  Mr Mark Hobley yn
symud yn barhaol i Goleg Glynllifon i ddarlithio ar Amaeth. Bydd nifer o ddisgyblion yr
ysgol yn cysylltu Mr Hobley gyda chyrsiau Glynllifon ac yn awr bydd yn cael cyfle i weithio
yn y maes sydd o'r diddordeb pennaf iddo. Athro Gwyddoniaeth oedd Mr Hobley yn Syr
Hugh ac mae'r ysgol yn gwerthfawrogi ei gyfraniad dros y blynyddoedd. Pob dymuniad da
yn y swydd newydd ymysg y defaid a’r gwartheg!

A'r rhestr fer i un
Mae Mr Siôn Jones, Pennaeth Adran Hanes Syr Hugh, wedi cael ei enwebu yn un o bump
sydd ar restr fer i ennill gwobr Athro Uwchradd y Flwyddyn yng Nghymru. Cafodd ei
enwebu gan aelodau’r chweched dosbarth ac, os bydd yn fuddugol, fe fydd ei enw yn mynd
ymlaen i’r rownd derfynol yn Llundain. 

Fel rhan o baratoadau ar gyfer y prosiect Crochan a
Ffwrnais yr Olympiad Ddiwylliannol 2012, mae criw
Cofis Bach a Chofis Mawr wedi bod yn brysur iawn
yn paratoi darnau o waith celf trawiadol a fydd yn cael
eu harddangos yn y castell ym mis Gorffennaf. 
Meddai Mari Gwent un o diwtoriaid celf Cofis Bach:
“Mae cyfuno straeon hanesyddol am ardal Caernarfon
a Chymru hefo celf yn gweithio'n dda iawn, gwelwn y
plant yn dangos diddordeb amlwg yn eu gwaith.”
Mae Cofis Bach yn hynod falch o fod yn rhan o’r
prosiect uchelgeisiol hwn ac yn edrych ymlaen yn arw
at weld eu gwaith gorffenedig wedi ei osod oddi fewn
i furiau’r castell. 

Siôn Jones

Cofis Bach yn paratoi i Gipio’r Castell!

Croeso cynnes bob
amser gan Dilys a Ken. 
Tafarn gartrefol a chlyd
Cwrw da, gwasanaeth

cyfeillgar
Ffôn: (01286) 672871

Croeso cynnes bob dydd
gan

31 Stryd y Bont
Caernarfon

Ffôn: (01286) 672427

Caffi Cei
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Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr y Sir

A llai na deufis i fynd cyn i'r Steddfod
agor yng Nglynllifon, mae'r trefniadau'n
tynnu i ben a phlant a phobl ifanc
Caernarfon yn barod i gynrychioli'r dref
yn yr ŵyl. Llongyfarchiadau i bawb fu'n
cystadlu yn yr eisteddfod gylch a'r
eisteddfod sir - ennill neu beidio - fe gaiff
pawb gyfle i fwynhau'r hwyl eleni a'r
steddfod ar stepen ein drws.

TAITH TRÊN EIS
TEDDFOD YR UR

DD ERYRI 2012

Trwy garedigrwydd Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri mae

Pwyllgor Gwaith Eisteddfod yr Urdd Eryri yn trefnu taith

ar y trên o Borthmadog i'r Waunfawr ac yn ôl brynhawn Sul

Ebrill 22. Bydd y daith yn cychw
yn o Borthmadog am 12.00 ac yn ôl ym Mhorthmadog am

16.00
Y pris fydd £10 y tocy

n (plant dan 5 oed ar
 lin am ddim) gyda'r holl elw i gronfa'r

Eisteddfod. Mae hwn yn gyfle gwych i gael taith trwy ran odidog o ddalg
ylch yr Eisteddfod

am bris tu hwnt o deg!

I archebu tocynnau 
cysyllter â Geraint Elis 01248670726 neu

 Dafydd Efans 01286 872276. 

AR Y FFORDD!
Bydd sawl un o gorau Syr Hugh yn
cynrychioli Caernarfon yng Nglynllifon  - y
Côr Bechgyn Hŷn, y Côr Byd yn Un, y Côr
Cymysg Hŷn, y Côr Merched Hŷn. Hefyd,
mae'r Ensemble Lleisiol, y Parti Bechgyn
Iau a'r Parti Cerdd Dant Iau drwodd i'r
genedlaethol.

Mae nifer o unigolion hefyd ar y ffordd i
Lynllifon: Alwyn Tetzlaff, enillydd yr
Unawd llinynnol yn y Sir, Lloyd Steele
fydd yn cystadlu yn yr Unawd Piano; Alaw
Gwenlli a Mali Fflur fydd yn canu'r
Ddeuawd Cerdd Dant a bydd Mali hefyd yn
cystadlu yn yr Unawd Cerdd Dant. Fflur
Harman fydd yn cynrychioli Eryri yn yr
Unawd Sioe Gerdd a bydd Kira Leung yn
cystadlu yn y Ddawns Werin Unigol.
Llongyfarchiadau mawr i bawb a phob lwc
iddynt. 

Taith Trên

Cafodd llawer o ddisgyblion Syr Hugh wobrau yn y
cystadlaethau Celf a Chrefft - 30 ohonynt wedi ennill
gwobrau yn y cylch a 18 yn y sir ac fe gafodd ysgolion
cynradd y dref gryn lwyddiant yn yr adran honno hefyd. 
Dyma rai o Syr Hugh ac o Bendalar fu'n creu gyda'u dwylo.
A dyma COFI CLOGS yn dawnsio'u ffordd i Lynllifon ar ôl
ennill yn y Sir.

Ffordd hwylus o gyrraedd Glynllifon

Bydd bysiau Arriva'n mynd bob hanner awr yn ôl ac ymlaen rhwng Caernarfon a Glynllifon

drwy'r wythnos.
Gadael gorsaf fysiau Caernarfon bob hanner awr rhwng 9.30 a.m. a 5.30 p.m.

Dychwelyd o Lynllifon i orsaf fysiau Caernarfon bob hanner awr rhwng 10 a.m. a 6 p.m.

Cynnig Arbennig - Tocyn Teulu i'r Eisteddfod am Ddiwrnod am ddim! (Gwerth £37)

Mae Papur Dre yn cynnig gwobr arbennig (rhodd gan Gwenno ac Alun Roberts) i deulu yng

Nghaernarfon - tocyn teulu i ddau oedolyn a dau blentyn fyn
d i'r Eisteddfod yng Nglynllifon

ar ryw ddiwrnod o'u dewis.
Y cyfan sydd rhaid ichi ei wneud yw ateb y cwestiwn syml hwn a'i anfon at y Golygydd cyn

diwedd y mis - drwy'r post:  Glyn Tomos, Borthwen, Ael y Garth, Caernarfon, Gwynedd Ll55

1HA; neu drwy'r ebost: tomos882@btinternet.com

Ym mha flwyddyn y daeth Eisteddfod Genedlaethol yr U
rdd i Lynllifon

ddiwethaf?

Cynnig Arbennig - Tocyn Teulu am ddim!
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Eisteddfod yr Urdd

TAITH TRÊN EIS
TEDDFOD YR UR

DD ERYRI 2012

Trwy garedigrwydd Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri mae

Pwyllgor Gwaith Eisteddfod yr Urdd Eryri yn trefnu taith

ar y trên o Borthmadog i'r Waunfawr ac yn ôl brynhawn Sul

Ebrill 22. Bydd y daith yn cychw
yn o Borthmadog am 12.00 ac yn ôl ym Mhorthmadog am

16.00
Y pris fydd £10 y tocy

n (plant dan 5 oed a
r lin am ddim) gyda'r holl elw i gronfa'r

Eisteddfod. Mae hwn yn gyfle gwych i gael taith trwy ran odidog o ddalg
ylch yr Eisteddfod

am bris tu hwnt o deg!

I archebu tocynnau 
cysyllter â Geraint Elis 01248670726 neu

 Dafydd Efans 01286 872276. 

Taith Trên

Cafodd llawer o ddisgyblion Syr Hugh wobrau yn y
cystadlaethau Celf a Chrefft - 30 ohonynt wedi ennill
gwobrau yn y cylch a 18 yn y sir ac fe gafodd ysgolion
cynradd y dref gryn lwyddiant yn yr adran honno hefyd. 
Dyma rai o Syr Hugh ac o Bendalar fu'n creu gyda'u dwylo.
A dyma COFI CLOGS yn dawnsio'u ffordd i Lynllifon ar ôl
ennill yn y Sir.

Ar ôl bod wrthi'n brysur
am ddwy flynedd yn codi
pres at gronfa Caernarfon,
mae'r Pwyllgor yn falch o
gyhoeddi ein bod ni yn y
dre nid yn unig wedi
cyrraedd ein targed, ond
wedi rhagori arno. Raffls,
casgliadau, teithiau ar
droed, ar gwch ac ar drên,
brecwastau, dyddiadur
dewis, noson presanta' 'dolig,
sêl cist car, cymanfa ganu,
gwerthu nwyddau, stondinau
cacennau, tombolas,
nosweithiau adloniant, boreau
coffi, pyramid swper, cyfnewid
dillad, blasu gwin, siopau ail
law, rhoddion gan unigolion, cymdeithasau a
busnesau, rhedeg hanner marathon,
digwyddiadau yn yr ysgolion a chyfraniad
sylweddol gan Gyngor Tref Caernarfon -
maen nhw i gyd wedi chwyddo'r coffrau ac
mae'r pwyllgor am ddiolch o waelod calon i
bawb sydd wedi helpu i drefnu'r
digwyddiadau ac i bawb sydd wedi eu
cefnogi. Dan ni wedi cyrraedd y nod! 

Wedi Cyrraedd!

£35,000

Ffordd hwylus o gyrraedd Glynllifon

Bydd bysiau Arriva'n mynd bob hanner awr yn ôl ac ymlaen rhwng Caernarfon a Glynllifon

drwy'r wythnos.
Gadael gorsaf fysiau Caernarfon bob hanner awr rhwng 9.30 a.m. a 5.30 p.m.

Dychwelyd o Lynllifon i orsaf fysiau Caernarfon bob hanner awr rhwng 10 a.m. a 6 p.m.

Cynnig Arbennig - Tocyn Teulu i'r Eisteddfod am Ddiwrnod am ddim! (Gwerth £37)

Mae Papur Dre yn cynnig gwobr arbennig (rhodd gan Gwenno ac Alun Roberts) i deulu yng

Nghaernarfon - tocyn teulu i ddau oedolyn a dau blentyn fyn
d i'r Eisteddfod yng Nglynllifon

ar ryw ddiwrnod o'u dewis.
Y cyfan sydd rhaid ichi ei wneud yw ateb y cwestiwn syml hwn a'i anfon at y Golygydd cyn

diwedd y mis - drwy'r post:  Glyn Tomos, Borthwen, Ael y Garth, Caernarfon, Gwynedd Ll55

1HA; neu drwy'r ebost: tomos882@btinternet.com

Ym mha flwyddyn y daeth Eisteddfod Genedlaethol yr U
rdd i Lynllifon

ddiwethaf?

Croeso Lliwgar
Mae 'buntin' pwrpasol i’r Eisteddfod ar

gael gan Alun Roberts, Melangell, Lôn

Ysgubor Wen, Caernarfon 01286/677208.

£3.50 am un pecyn; £5 am 5 pecyn; £28

am 10 pecyn.

Nwyddau'r Eisteddfod
Mae nwyddau’r eisteddfod yn dal ar

werth yn Gray Thomas neu Celtica.

Cynnig Arbennig - Tocyn Teulu am ddim!
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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

Ers mis Tachwedd mae sŵn cerddoriaeth
wedi ei glywed eto ar y Maes bob nos Iau,
diolch i Steve Pablo gyda chefnogaeth Justin
o’r Morgan Lloyd.
“Meddwl wnes i am le fel Iwerddon,”
meddai Steve, “lle fasach chi’n disgwyl
clywed miwsig byw yn dod o’r tafarnau
gyda’r nos – rhywbeth gwerinol, acwstic.”
Felly dyma fo a Justin yn sefydlu noson
‘meic agored’, lle mae croeso i unrhyw un
droi i fyny efo gitâr i roi cân. 
“Mae ’na un prif act sy’n cael tâl,” meddai

Steve, “Ond ar wahân i hynny fedrith
unrhyw un roi cynnig arni. Mae o’n lle da i
bobol ifanc leol sy jyst yn dechrau ac isio trio
canu o flaen pobol. Does yna ddim gymaint
â hynny o bwysau, tafarn ydio, felly mae
hanner y gynulleidfa’n siarad a hanner yn
gwrando. Ond dan ni ’di cael pob math o
acts yma – beirdd, gwerin, blŵs, actorion,
storïwyr, rapwyr...”
Pa nosweithiau oedd y gorau hyd yn hyn?
“Oedd y band lleol Stonehouse yn wych, a
hefyd Alys Williams efo’i brawd Ifan – oedd
y lle’n llawn dop i’r ddau gig yna. Un arall
da oedd Martin Dawes, bardd-rapiwr o
Lundain.”
Faint o Gymraeg sy’na? “Dwi braidd yn
siomedig bod ’na ddim mwy o Gymraeg, er
mai Cymry Cymraeg ydi’r rhan fwya sy’n
chwarae yma. Ella bod nhw’n teimlo’n
saffach yn gwneud cyfyrs Saesneg.” Roedd
Arron Hughes o’r band Beat Surrender, sydd
wedi chwarae yn y Morgan, yn cytuno.
“Mae’n haws sgwennu caneuon yn Saesneg
hefyd,” meddai, “a mwy o siawns o fynd
ymlaen efo fo i lefydd gwahanol.” Roedd o
wedi chwarae yn y Cavern yn Lerpwl efo’i
hen grŵp, Scarabs, ac yn recordio yn LIPA
Lerpwl yn fuan.
“Ond mae’n gweithio’r ffordd arall hefyd,”
mynnodd Steve. “Aeth Something Personal i
wneud gig yn Llundain ac roedd y trefnydd
isio iddyn nhw ganu yn Gymraeg, felly does
dim rhaid i’r iaith fod yn rhwystr.”
Doedd yr iaith yn sicr ddim yn rhwystr i
Ryan Kift yn ddiweddar pan aeth Papur Dre
i’r Morgan, gyda dros hanner ei set o
ganeuon gwreiddiol yn Gymraeg, ac yn cael
ymateb da. Felly os oes gennoch chi gitâr a
chaneuon, ac awydd perfformio, heglwch hi
lawr i’r Morgan Lloyd ar nos Iau!

Kifty yn y Morgan (llun: Sarah Preston)

SEGONTIWM 
Ar fryncyn uwchben tref Caernarfon mae
olion tref arall hynafol iawn, sef caer
Rufeinig Segontiwm. 
Julius Agricola, ymerawdwr Prydain
sefydlodd y gaer oddeutu 77 O.C. wedi iddo
ddinistrio’r llwyth lleol yr Ordovices yn
ddidrugaredd. Mae Segontiwm wedi ei
henwi o bosib ar ôl y llwyth lleol, sef y
Segonti, neu efallai ar ôl enw’r afon Seiont.
Pan edrychwch ar yr olion, nid oes dim byd
trawiadol i’w weld, dim ond muriau isel o
gerrig llwyd. Ond os ewch heibio’r
amgueddfa fechan (sydd ynghau ar hyn o
bryd) fe ddewch i sylweddoli bod y safle yn
un eang gyda thipyn o stori o’i chwmpas.
Segontiwm oedd prif gaer gogledd Cymru
wedi'r goncwest Rufeinig ac roedd hi’n
eithriadol o bwysig yn economaidd i’r
Rhufeiniaid.  
Mae 'na hanes wedi ei groniclo sy’n sôn am
gatrawd y Segontienese yn ymladd yn ne-
ddwyrain Ewrop (sydd bellach yn cael ei
alw yn Balkans). Roedd hyn yn 4edd ganrif.
Tybed a oedd yna rai milwyr Cofi lleol yn
eu mysg?
Roedd dwy ran i safle’r gaer, Segontium
oedd y brif un ar ben y bryn, yna Hen
Waliau , sef yr is-gaer, porthladd a’r storfa
uwchben yr afon. Mae’r brif gaer wedi ei
rhwygo gan ffordd Llanbeblig. Mae’n werth
mynd i ran ddeheuol Llanbeblig, er nad
ydy’r  rhan yma ddim ar agor i’r cyhoedd,
er bod Hogia Dre yn mynd yno i chwarae
pêl-droed ac yfed lager! Mae rhan o’r mur
i’w gweld wrth fynd i lawr llwybr gyferbyn
â mynedfa’r amgueddfa ac mae’n sefyll tua
dwy ran o dair o’i faint gwreiddiol.
Mae Breuddwyd Macsen Wledig yn rhan o
hen chwedloniaeth y Cymry. Yn ôl y stori,
sonnir bod Macsen wedi syrthio i gysgu ac
mewn breuddwyd mae'n cael gweledigaeth
ryfedd. Mae'n teithio dros yr Alpau, trwy
Gâl a thros y  Môr Udd i  Ynys Prydain.
Yna mae'n cerdded i ogledd-orllewin yr
ynys ac yn gweld caer ysblennydd wrth
aber gyda mynyddoedd gwyllt a choed y tu
ôl iddi ac ynys ffrwythlon gyferbyn. Caer
yn Seint oedd y lleoliad – Caernarfon
bellach.
Mae chwedloniaeth leol yn honni bod yr
Ymerawdwr Cwstennin wedi ei ail-gladdu

yng Nghastell Caernarfon wedi i’r
Normaniaid ddod o hyd i’w fedd yn
Segontiwm. Mae’r Cofis yn hoff iawn o
straeon ac yn fodlon coelio unrhyw beth
sy’n ymwneud â’r Rhufeiniaid!
'Roedd yr dramodydd Gwenlyn Parry yn
byw wrth ymyl y gaer ar un adeg, ac roedd
yn honni bod ysbryd Rhufeiniwr yn symud
ei gig moch pan fyddai’n gwneud brechdan
yn y gegin ben bore!
Yn 80au y ganrif ddiwethaf daethpwyd o
hyd i deml y duw Mithras wrth agor
ffosydd i ddatblygu ystad o dai yn yr ardal.
Duw o Bersia oedd Mithras ac oedd wedi ei
dderbyn gan y Rhufeiniaid tua 68 O.C. Fe
elwir y tai yn ‘Tai Newydd’ o hyd, ac mae’n
ymddangos bod y trigolion yn byw ar ben
teml duw oedd yn bodoli 1,800 mlynedd
ynghynt!
Mae’n hyfryd meddwl bod y dref hon wedi
bod yn lleoliad o bwys ers bron iawn i 2,000
o flynyddoedd, a bod olion y rhai a ddaeth
yma i’w gorchfygu i’w gweld o hyd, a  bod
arlliw o’u hiaith nhw yn pupuro’n Cymraeg
ninnau hyd y dydd heddiw. 

EMRYS LLEWELYN

Miwsig yn y Morgan
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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

'Tai Bach y Byd'
o Bangladesh i Ben Llŷn ac
o Tokyo i Gaernarfon. Be
mae ein toiledau'n dweud

am ein ffordd o fyw?!
Cyfres newydd yn

cychwyn ar S4/C Ebrill 19,
am 9yh

SALEM

Ebrill 22, 10 a.m. Y gweinidog;  5p.m. (yn y
festri) Y Parch. Iwan Llywelyn Jones,
Porthmadog
Ebrill 29, 10 a.m. a  5 p.m (yn y festri) y
gweinidog, Y Parch. J. Ronald Williams
Mai 6, 10 a.m. a   5 p.m. (yn y capel) y
Parch. Ieuan Davies Waunarlwydd
Mai 13, 10 a.m. a 5 p.m. cyfarfod pregethu,
y Parch. Guto ap Gwynfor, Llandysul.

CAERSALEM
www.caersalem.com

Ebrill 22: 10am - Arwel Jones
5.30pm - Rhys Llwyd (Oedfa Fedydd
Trochiad)
Ebrill 29: 10am - Arwel Jones
5.30pm - Arwel Jones
Mai 6: 10am - Rhys Llwyd
5.30pm - John Robinson
Mai 13: 10am - Kent Morris
5.30pm - Rhys Llwyd
Manylion cyfarfodydd canol wythnos ar
ein gwefan ynghyd â phodlediadau o
bregethau diweddar.

GWASANAETHAU PLWYF
LLANBEBLIG

22 Ebrill: Eglwys Llanbeblig: 10.30am
Cymun bendigaid; 4pm Gosber a phregeth
29 Ebrill: Feed my Lambs: 10.30am
Cymun pob oed - croeso arbennig i blant a
theuluoedd ifanc.
Eglwys Llanbeblig: 4pm Gosber a
phregeth.
6 Mai: Eglwys Llanbeblig: 10.30am
Cymun; 4pm Gosber a phregeth
13 Mai: Eglwys Llanbeblig: 4pm Gosber a
phregeth

SEILO
Ebrill 22. Parchedig Gwenda Richards
Bydd oedfa’r bore yn rhoi sylw i Apêl
Guatemala a chesglir yr amlenni
Ebrill 29. Bore – Dr Eryl Wyn Davies
Hwyr (5pm) Mr Richard Parry Jones

Mai 6. 10 Parch Gwenda Richards
5pm Uno yn Salem
Mai 13. 10 Parch Casi Jones
5pm Miss Karen Owen

EBENESER
Gwasanaethau am 10 am
22 Ebrill - Y Parch Gwynfor Williams
29 Ebrill - Y Parch Iorwerth Jones Owen
6 Mai - Y Parch Alan Wyn Roberts
13 Mai - Y Parch T Alun Williams

Cofio’r rhai
sy’n wylo 
Trefnodd Grŵp Heddwch a
Chyfiawnder Arfon gyfarfod ar y Maes i
feddwl a chofio am y mannau hynny yn
y byd lle mae pobl yn dioddef yn sgil
gwrthod ffordd tangnefedd. Roedd hyn
yn adleisio Iesu Grist yn wylo dros
ddinas Jerwsalem cyn iddo gael ei
groeshoelio.

GORYMDAITH Y GROGLITH

Yn ddiweddar, cafodd Cyngor Eglwysi Caernarfon gyfle i ddiolch i Parch Jeffrey Hughes am
ei waith fel llywydd ac a chroesawu Mr Richard Morris Jones yn llywydd newydd a Mrs
Fiona Evans yn drysorydd newydd. Bydd Mererid Mair yn parhau yn ysgrifennydd.

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
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… yn gwylio
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TREF GYMREICIA’R BYD
Mae erthygl Wikipedia ar Dre yn gwneud
pwynt pwysig iawn: Caernarfon ydy’r dref
efo’r ganran uchaf sy’n gallu siarad Cymraeg
yng Nghymru, ac felly, wrth gwrs, yn y byd
i gyd. Ewch i’r siopa, caffis a thafarnau,
eisteddwch ar fysus, cerddwch y strydoedd a
Chymraeg ydy iaith bywyd. Fel Cofis 'dan
ni'n derbyn hyn fel rhan o’n hetifeddiaeth a
ddim yn meddwl llawer amdano. Ond
siawns na ddylai Dre ddefnyddio hyn er ei
mwyn ei hun. 
Beth am farchnata Dre fel Y Dref Gymraeg;
gwneud y pwynt fod bywyd fan hyn yn yr
iaith Gymraeg. Mae ymwelwyr yn dŵad i
Dre i weld y castell, ond beth am i’r powyrs
ddat bî drio gwerthu Dre fel rhywle lle
mae’r hen ffyrdd yn dal yn fyw ac mor
wahanol i drefi eraill? Mae nifer fawr o’r
ymwelwyr sy’n dŵad i Dre yn hoffi hanes ac
mae angen gwneud y pwynt fod hanes yn
fyw yn Dre! Mae na gyfle i ddefnyddio ein
hiaith a gwerthu Caernarfon fel “Tref fwyaf
Cymraeg y Byd”.
Yn ystod yr haf mae’r Maes yn lle amlwg i
gael dawnsio gwerin, corau, artistiaid lleol
ac ati. Yn ystod Gŵyl Caernarfon mae’r
syniad o gael pobl yn canu yn Saesneg ar y
Maes yn hollol boncyrs. Mae ymwelwyr sy’n
dod i Gymru yn disgwyl rhywbeth
gwahanol.
Dydd Sadwrn oedd y diwrnod ers talwm.
Marchnad brysur ar y Maes a nos Sad yn
Dre yn llawn o bobl ifanc yn cerdded rownd
a rownd - o’r Maes i Pendist, o dan cloc i
fyny Stryd y Plas ac yn ôl i’r Maes. Bob hyn
a hyn mi fasa’n rhaid cerdded rownd y
ffordd arall i wneud yn siŵr fod rhywun yn
gweld pawb. Mi fasa pobl ifanc heddiw yn
chwerthin o weld y fath beth. Am ddeg o’r
gloch ers talwm mi fasa’r Maes yn orlawn o
bobl yn dal bysus am adref i’r wlad. Mae
petha wedi newid. Ydy, mae’r farchnad yn
dal i fynd, ond am ba hyd?  Cymharwch hi
efo Llangefni ac mi welwch y gwahaniaeth:
cymaint mwy o stondinau a mwy o
amrywiaeth ym mhrif dref Môn. Ydi hi’n
amser meddwl gwneud marchnad Dre yn
fwy? Cau'r Maes i draffig ar ddydd Sadwrn?
Ella nad ydy stondinwyr eisiau dod yma
beth bynnag ond mae’n werth trio rwbath i
ddenu mwy o bobl i’r Dre. 
Mae’r Harp yn newid ei enw. Erbyn hyn
mae’r arwydd ar y wal tu allan yn t e  a  .
Ond go brin bod y cwsmeriaid yn gofyn am
de yn aml iawn! Tasa na lond bỳs o W.I. Bae
Colwyn yn mynd yno i chwilio am banad a
sgon mi fasa nhw’n cael tipyn o sioc. Mae
angen gwario ar y lle. Mae’r arwydd wedi
malu ac mae
coed yn tyfu ar
yr adeilad. Feri
sad......neu trist
iawn fel byddwn
ni’n ’ddeud yn
Dre!

Mis yma: KAS BAR
Caffi/bar braf ar ddau lawr yn y Stryd Fawr
ydi’r KAS BAR, yn cynnig pob math o
fwydydd blasus rhwng 9.30 a 2.30 bob
dydd, cyn cau am y pnawn ac agor eto fel
bar rhwng 6 ac 11 y nos. Ar ôl clywed
canmol y brecwast, mi es i yno un dydd
Gwener a chanfod y lle’n llawn dop a Cath
Allsup y perchennog yn slafio yn y gegin i
borthi’r pum mil. Felly dyma ddod yn ôl, ar
ddydd Iau y tro yma, ac yn gynt yn y bore.
Kelly Pritchard o Groeslon oedd tu ôl i’r
cownter. Myfyrwraig yng Ngholeg Menai
ydi hi, yn safio pres i fynd i Brifysgol
Manceinion flwyddyn nesa i wneud gradd
mewn gwaith cymdeithasol. “Fydda i’n
gweithio yma fel arfer ar ddydd Mercher a
dydd Sadwrn, i gael dipyn o bres poced,”
meddai. “Mae’n handi iawn, a dwi’n
mwynhau.”
Agorodd Cath y caffi dair blynedd yn ôl ar
ôl cyfnod yn y Gors Bach ac yn Seland
Newydd, ac mae’r lle’n codi bob wythnos,
meddai. Dydd Gwener mae hi brysura,
meddai, a gweddill yr wsnos yn reit dow-
dow, efo ambell i barti plant. Mae hi’n
ddiolchgar iawn i’w mam sy’n dod i lawr yn
y boreua i helpu’n aml. 
Mi es i am y brecwast clasurol – bacwn, wy,
bîns, tomato a tost – bargen am £1.99, a
phot o de am 90c. I fytwrs mwy na fi mae

’na frecwast mawr am £4.45, un mwy fyth
(dwbl) am £5.45 ac un ENFAWR am £6.75
– ffefryn gan ambell i gwsmer fel Liam
Young a Darren Billingham.
Mae brecwast llysieuol ar gael hefyd, dim
ond ichi ddeud yn ddigon clir mai dyna be
dach chi isio wrth ordro! Aeth platiad o
facwn a sosej allan i un lysieuwraig tra o’n i
yno, a Cath wedyn yn gorfod gwneud
brecwast ffresh iddi!
“Un peth sy’n ‘annoying’ ydi pobol yn
meddwl mai Kas ydi’n enw i,” meddai. Ond
llythrennau cynta enwau’r wyresau, Kara,
Alicia a Sasha, sy’n rhoi’r enw i’r bar.
Brysiwch yno am sgram – mae’r bwyd yn
grêt a ma ’na hyd yn oed adran i ‘fussy
eaters’ ar y fwydlen!

taith gohebydd Papur Dre o amgylch
llefydd brecwast yn Dre.BRECWASTA
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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

Mae’r Parchedig
Andrew Alden,
Ficer Eglwys
Sant Paul,
Weston- super-
Mare, wedi creu
sôn amdano’i
hun – yn fwriadol

mae’n debyg. Y fo, yn ôl y wasg a’r
cyfryngau, ydi’r Ficer cyntaf ym
Mhrydain i berswadio’i gynulleidfa, yn
ogystal â rhai yn eu cartrefi, i drydar yn
ystod ei bregethau. Hynny ydi, i anfon
sylwadau ar y pryd am yr hyn mae
nhw’n ei glywed ac yn ei weld.
Er nad ydi o’n gyw o bell ffordd – mae
o’n 46 ac yn dad i ddau o fechgyn yn eu
harddegau – fe’i disgrifir ar y we fel
‘gweinidog trendi’. Ceir llun ohono yn
pregethu ac yn trydar yn y pulpud,
wedi’i wisgo’n debyg i joci – ond heb y
cap. Mae gen i gof i minnau ennill yr un
disgrifiad, unwaith, pan oeddwn i’n
Weinidog ifanc ym Mhorthmadog a
hynny am ddim mwy na  gwisgo
sgidiau swêd! Ond bod nhw’n rhai lliw
golau.
Treblu’r gynulleidfa ydi’i fwriad o a
hynny drwy gyfathrebu’n gyfoes. Fel y
dylid wrth gwrs. Mewn cyfweliad
gyda’r Sunday Telegraph dywedodd
mai’i nod ydi ychwanegu at y
gynulleidfa 16% o rai dan 15 oed a 25%
o rai dan 30. Does dim o’i le mewn cael
breuddwydion mawr. Felly’r anfonodd
Iesu’i ddisgyblion allan: Ewch i’r holl
fyd. Dyna fyrdwn rhai o’r emynau a
genid unwaith: Rwy’n gweld o bell y
dydd yn dod / bydd pob cyfandir is y rhod /
yn eiddo Iesu mawr. A gobeithio y bydd
bendith ar ei grwsâd.
Ond mi rydw i wedi colli’r trên yna. Yr
unig drydar fydda i’n glywed ydi
dyrnaid o oedolion yn janglo yn ystod
hel y casgliad. Er mi welais i flaenor yn
ddiweddar, pan oedd y bregeth ar
ddŵad i ben, yn anfon neges destun ar
ei ffôn symudol. Dweud roedd o wrth ei
wraig am iddi ddechrau paratoi’r cinio. 
HARRI PARRI

Caergylchu
Mae hi fel ffair yma weithiau: wedi’r
Nadolig neu adeg spring clean. Rhes o geir
a’u cistiau’n agored, a’r gyrwyr yn
morgrugo trwy’i gilydd dan lwyth ar ôl
llwyth o wastraff. A’r swyddogion mewn
arfwisg lliw-leim yn trio cadw trefn. 
Caer ydi hon, wedi’r cyfan, ac mae gan bob
caer ei rheolau - yn enwedig pan fo Iechyd
a Diogelwch yn y fantol. 
Mae’r rheolau hynny mewn lle amlwg wrth
y fynedfa. Dim plant. Dim dwyn yn ôl. Dim
llysiau’r dial... 
Yno’n aros y mae rhes hirach o geir. Eu
cistiau’n orlawn o wastraff - a phlant wedi
eu hel o’r tŷ.
Fesul car dônt yn nes at eu tro. Rhaid
dweud pwy ydych cyn cael mynd heibio i
ffens bigfain Caergylchu. Mae gwyliwr y
giât yn camu atoch efo’i glipbord. Gwên o
gyfarchiad. Nodi rhif y car ar ei glipbord.
Natur y llwyth. Llofnod.
Amnaid at yr arwyddion, a dyna chi mewn
i’r ffair.
Mae yma stondinau di-ri. Papur i’r
cynhwysydd glas. Poteli i’r un gwyrdd.
Tuniau i’r coch a Tetrapaks i’r brown. Hen
setiau teledu, fideos, cyfrifiaduron,
chwaraewyr CD i’r cistiau bren. Hen
oergell? I’r gornel dde. Hen bopty? Y
gornel chwith. Hen olew i’r tanc plastig.
Hen fatris i’r fasged. Cardbord ar y pentwr
yma. Metel ar y twmpath acw. Gwastraff
gardd fan hyn. Gwastraff tŷ fan draw... 

Mae’r gyrwyr yn dal i forgrugo trwy’i
gilydd, yn ôl ac ymlaen at gist y car. Gwaith
trwm ydi ysgafnhau baich.
Yn garcharorion yn y car, sylla’r plant ar y
mynyddoedd gwastraff yn tyfu o flaen eu
llygaid. A’u protestiadau’n ddi-sŵn y tu ôl
i’r ffenestri: ‘Sbiwch ar y sgetbord!’ ‘Be am
y beic...?’ ‘Ond dwisio’r tedi ’na!’ 
Ond ffair tu-chwith ydi hon. Nid cynnig
pethau y mae hi, ond eu cymryd oddi
arnoch. Ysgafnder o fath gwahanol sydd i’w
gael yng Nghaergylchu.
O’r diwedd, wedi cau’r gist a chyda gwên o
ryddhad, dringa’r gyrwyr i’w ceir, codi llaw
ar y swyddog a thanio’r injan. 
Un cip yn y drych cyn mynd. Ar y llwyth a
waredwyd. A’r rhybuddion sydd bellach tu-
chwith: Dim plant. Dim dwyn yn ôl. Dim
llysiau’r dial...
Yna codi sbîd wrth yrru i ffwrdd, heibio i’r
ceir sy’n aros. Mae yna deimlad o
ddihangfa. Ac mae’r car yn wag. Heblaw am
sŵn y plant yng nghefn y car – ‘y sgetbord!’
‘y beic!’ ‘y tedi!’ - a’u crio hiraethus am
wastraffu gwastraff Caergylchu. 

CORNELI BACH Y DRE
gan Angharad Price

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
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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
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R. A. JONES A'R MAB
• SIOP DAN CLOC•
37 Stryd Fawr, Caernarfon
2 Llys Penlan, Pwllheli

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

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

o ddillad plant 0-6 mlwydd oed.

www.rajonesandson.co.uk

Roberts y Newyddion 
44 Y Bont Bridd, Caernarfon 

01286 672 991 

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

rhwng y ddwy Benrallt yn cael eu cadw gan
Mr a Mrs Thomas, a’i chwaer hi, Miss
Hale.

PEN CAE
“Ers talwm yr oedd cae bach yn arwain o
ben uchaf Stryd Edward i Ddwyrain Twtil
rhwng pen y rhes tai a phen uchaf Eleanor
Street. Yn ddiweddarach adeiladwyd tŷ ar
y cae. Ein henw ni blant ar y cae oedd Ben
Cae. Wrth dyfu i fyny sylweddolais mai
clwt bach digon disylw oedd Ben Cae ond
pan fentrais i allan i’r byd mawr i chwarae
ynddo ymddangosai fel petai’n ymestyn
ymhell, bell fel 'prairie' i bob cyfeiriad.

PEN TWTIL 
“Mynd i chwarae i 'Ben Twtil' a wnaem, nid
chwarae 'ar Twtil'. Roedd yn bosib mynd
dros y copa ac i lawr i Twtil Bach i weld y
gofgolofn. Am le anhygyrch i godi
cofgolofn! Caem ein siarsio i beidio â mynd
yn agos i 'Grachan Gam,' a oedd yn disgyn
yn serth i lawr i erddi’r Royal.
Flynyddoedd yn ddiweddarach
sylweddolais mai 'y Wrachen Gam' oedd yr
enw cywir. Ni fentrais erioed i lawr
Grachan Gam, ond unwaith bu ffrind a
minnau mor eofn â dringo i lawr o Twtil
Bach i gefnau Lôn Ddewi, ac edifarhau o
waelod calon wrth landio mewn drain a
phob math o frwgaets hanner ffordd i lawr.
“Mae’r olygfa o Ben Twtil yn fendigedig.
Yn ystod fy mhlentyndod cynnar roedd yr
hen Bafiliwn yn dal ar ei draed ac roedd ei
faint anferth i’w weld yn glir o Ben Twtil.
Mae’n anodd dirnad fod y ddwy ysgol lle
cefais fy addysg gynnar nid yn unig wedi
eu dymchwel ond bod yr holl safle wedi
diflannu’n llwyr a dim ond bwlch ac awyr
las lle buom gynt yn chwarae ac yn chwysu
ar gyfer y Sgolarship.”

HEN ENWAU
Hwyrach fod enwau eich darn bach chi o’r
dre yn llyfr Dr Glenda Carr. Dyma rai
eraill:  Lleiod, Maesincla, Maes y Barcer,
Plas Brereton, Rope Walk, Rhosbodrual, Y
Glyn, Rhosdican, Ty’n Llwydyn a Tyddyn
Sclaters.  Dowch â’ch atgofion i Papur Dre.

MAGI WYN ROBERTS

Rhoddodd T. Meirion Hughes sylwadau
gwerthfawr am gyfrol Hen Enwau o Arfon,
Llŷn ac Eifionydd, gan Glenda Carr yn
Papur Dre y mis diwethaf. Cawsom
ddarlith ddiddorol gan yr awdur yn y
Cylch Llenyddol am darddiad enwau lleol
megis Ala Las, Bryn Seiont, Cae Bold, Cae
Hopsyn, Cae Cristo, Cae Hampton, Gallt y
Sil, Henwalia a llawer mwy.  Dyma ychydig
o hanes ac atgofion Glenda Carr, fagwyd yn
Twtil. 

Y TEULU - Clochydd a 'Brain of Britain'
Roedd y teulu o ochr ei thad, Richard
Parry Williams yn hen deulu o’r dref.
Roedd ei thaid, o’r un enw, yn saer coed
medrus ac yn fab i westy’r White Horse
oedd dros y ffordd i Gapel Pendref.
Magwyd ei hen daid, Robert Williams, yn y
bwthyn bach sy’n dal i sefyll wrth giât
eglwys Llanbeblig, gan fod ei hen-hen-
daid, John Williams (1806-1885) yn
glochydd Llanbeblig.
Ganwyd Glenda yn Ysbyty’r Cottage a’i
magu yn Stryd Edward a Dwyrain Twtil.
Addysgwyd hi yn Ysgol y Babanod, Ysgol
Genod a’r Ysgol Ramadeg neu’r Cownti
cyn mynd i Brifysgol Bangor lle graddiodd
gyda Dosbarth Cyntaf yn y Gymraeg. Aeth
ymlaen i wneud gradd M.A. Yn ei hail
dymor yn y brifysgol cyfarfu â Tony Carr
oedd wedi gwneud enw iddo’i hun drwy
ennill teitl 'Brain of Britain' pan nad oedd
ond 18 oed – yr ieuengaf erioed. Enillodd
hefyd deitlau 'Brain of Brains' a 'Top Brain
of Britain'. Priododd y ddau yn Eglwys
Llanbeblig. Mae Richard y mab yn
ddarlithydd yng Ngholeg Glannau
Dyfrdwy a Gwenllian y ferch yn Bennaeth
Cyfathrebu i’r Eisteddfod Genedlaethol.
Erbyn hyn mae ganddynt ddau o wyrion.

ATGOFION – SIOPAU TWTIL
“Credaf mai’r gwahaniaeth pennaf yw’r

DR. GLENDA CARR
ATGOFION AM
TWTIL

POBOL DRE

holl siopau a oedd yn yr ardal yn ystod fy
mhlentyndod yn y 40au a’r 50au. Rwy’n
cofio’r siopau canlynol:
Hove Edge drws nesaf i Hampton Cottage.
Siop groser? Dwn i ddim – nid wyf yn cofio
mynd iddi erioed. Becws Stryd Fictoria –
adeg y rhyfel, a’r silffoedd yn llawn o jariau
mawr o ffrwythau i wneud “fruit tarts”.
Cofio pigo crystyn poeth y dorth ar y
ffordd adref.
Siop da-da Mr Nicholson, a Nain yn rhoi ei
chwpons da-da i mi, nid fod yna lawer o
ddewis yn y dyddiau hynny. Siop John, sef
John Owen, y chemist ar y gongl yn Sgwâr
Twtil. (Siop Malcolm heddiw). Roedd o’n
bianydd da, ac yn arweinydd côr plant
poblogaidd o’r enw Marden Singers. Ar
ochr arall Stryd Fictoria yr oedd y Co-op ar
gornel Edward Street. Byddwn yn mynd
yno i siopio i Nain, a hyd heddiw rwy’n
cofio ei rhif  er mwyn gofalu cael y divi, sef
1188. Yn y tŷ cyntaf yn Stryd Fictoria,
drws nesaf i’r Twthill Vaults roedd Siop
Flossie, siop chips. Ond nid i honno yr
awn i oherwydd ar un adeg yr oedd yna
siop Chips yn ystafell ffrynt 12 Edward
Street. Rwy’n credu mai’r teulu hwnnw a
aeth i gadw’r siop chips yn Siop Cae
wedyn.  
“Yn  Sgwâr Twtil yr oedd Siop Bapur
Newydd Morton Jones. Ychydig is i lawr ar
ben South Penrallt roedd aelod arall o’r
teulu, Ted Morton yn cadw Siop Barbwr ac
roedd yn trwsio ambarels. Post Bach Twtil

Glenda Carr ac Ifor ap Glyn yn y Cylch Llenyddol.

ˆ
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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
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Problem
Compiwtar?
Angen cymorth?

Eisiau meddalwedd
am ddim?

Ffoniwch John Fraser

01286 676645

“Water, water,
every where,
Nor any drop to
drink”.
Y llinellau
adnabyddus o
The Rime of
the Ancient
M a r i n e r
ddaeth i fy
meddwl wrth i
mi fodio drwy
dudalennau’r
llyfr gwych
yma gan
G e r a i n t
T h o m a s .
Wrth gwrs fel

moroedd Coleridge does dim diferyn i
gysuro chwant y cnawd, ond ar bob tudalen
mae yna filoedd ar filoedd o alwyni o’r
dyfroedd prydfertha yng Nghymru i
drochi’r ymennydd a chyffroi’r dychymyg.
Y diddordeb wedi ei danio gan y lluniau;
nawr am y geiriau.  I fod yn hollol onest, at
y Saesneg yr edrychais gyntaf. Mae’r
wybodaeth yn eang mewn hanes, chwedlau
a ffeithiau, ond buan iawn mae rhywun yn
sylwi fod yna fwy o ddyfnder yn y
Gymraeg. 
Mae prinder pobl yn y lluniau yn creu
awyrgylch ddi-oes, a haws yw dychmygu’r
Brenin Arthur a Myrddin yn rhodio ger
Llyn Dinas, yr Afanc yn gaeth yn Glaslyn
a’r tylwyth teg wrth Lyn y Dywarchen. Lle
mae hoel dyn, mae’r adlewyrchiad yn gryf:
y twll du ar lan Llyn Celyn am ryw reswm
yn dwyn atgof o gampau carcharorion yr
Ail Ryfel Byd.  
Rwyf wedi dreifio heibio, gweithio ar
lannau, sglefrio rhew ar ben, a hyd yn oed
wedi cyfarfod Major Lockwood, ond
wyddwn i ddim mai platiau haearn wedi eu
cludo o sybmarîn Almaenig, a oedd yn cael
ei darnio ym Mhorthmadog, yw sylfaen
argae Llyn y Gwryd.  Diolch am y
wybodaeth, a llawer perlan arall ar y daith
ddifyr o Lyn Anafon yn y gogledd i Lyn

Mwyngil yn y de.  
Cymeradwyaf Cyfrinachau Llynnoedd
Eryri i bawb sydd yn hoffi crwydro cefn
gwlad, boed hynny ar droed neu o’r gadair
siglo ger y tân. Mae’r gwaith camera yn
arbennig, nid hap a damwain yw’r
cerfluniau yma. Mae’r gwaith ymchwil i’r
hanesion, chwedlau a ffeithiau yn agoriad
llygaid, ac yn creu ysfa i fynd i grwydro, a
phwy a ŵyr hwyrach ddod ar draws y
tylwyth teg, neu drysor y Brenin Arthur
uwchlaw Marchlyn Mawr.
Sam Roberts.

J ELYGAID
S o n i a
Edwards
Stori am Nain
yn gweld pobl
efo llygaid jeli
ydi hon. Pan
mae hi yn
g w y l i o ’ r
r h a g l e n
Emme rd a l e
mae pobl efo
llygaid jeli yn
dod allan o’r
teledu. Dydi
Mam a Dad
ddim yn credu
yn y Jelygaid.
Mae Ned yn
credu, ond
dydi Elin
ddim yn siŵr. 
Un diwrnod,
pan mae Mam

a Dad wedi mynd i Fangor, mae Nain, Ned
ac Elin yn mynd trwy’r teledu efo’r
Jelygaid i Wlad y Jelygaid. Dim ond
melysion sydd yng ngwlad y Jelygaid.
Mae’r llyfr yma wedi ei sgwennu yn dda
gan Sonia Edwards. Roeddwn yn hoffi’r
rhan pan oedd Elin a Ned yn ffraeo. Hefyd
roeddwn yn hoffi’r diwedd oherwydd
roedd yn annisgwyl.
Osian McGuinness

Hanesion Taid ar Dâp

Bu tri sydd â chysylltiad â Chaernarfon
yn darllen eu cyfraniadau ar gyfer
fersiwn sain o “Taid/Tad-cu” a
gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Wasg
Gwynedd - Gwyn Llywelyn, Dafydd
Iwan a Rhys Iorwerth.
Mae 13 o awduron wedi cyfrannu i’r
gyfrol a fydd ar gael yn awr i ddeillion, y
rhannol ddall a’r rhai sy’n cael trafferth i
ddarllen print.  Llyfrau Llafar Cymru
fydd yn dosbarthu’r fersiwn sain o’r
pencadlys yng Nghaerfyrddin. 
Dywedodd Sulwyn Thomas, Cadeirydd
Llyfrau Llafar Cymru, “Rydym yn
gwybod bod na gannoedd a allai fod yn
manteisio ar ein gwasanaeth ni ond
efallai eu bod yn rhy swil i gysylltu a
gofyn am lyfrau, cylchgronau a
phapurau bro sydd ar gael ar gryno-
ddisg. Siawns y gallai rhywun arall eu
helpu gan fod amrywiaeth o ddeunydd
ar gael.”
Os oes unrhyw un am helpu mewn
unrhyw ffordd cysylltwch â Linda
Williams ar 01267 238225. Gallwch
gasglu mwy o wybodaeth ar y wefan
www.llyfraullafarcymru.org.uk

DA ‘DI DARLLEN

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

CLIWIAU HAWS
Ar Draws
1. Darn o gerddoriaeth (6)
4. Caneuon crefydd (6)
9. Sgwenna bethau ar bapur (7)
10. ..... gras ym Mangor ucha (5)
11. Synau’n dod yn ôl (9)
12. Gadewch i ni fynd (3)
13. Diosg penwisgoedd (5,6)
18. Bangor .. . coed (2,1)
19. Cwpanau sydd gennych ers tro(3,6)
21. Lliw (5)
22. Cyfnod ers talwm (3,4)
23. Lle claddu (6)
24. Criw sy’n canu yn y brifddinas (6)

I lawr
1. Cael ail neu wlychu (6)
2. Nid daearol (5)
3. Mae nhw gyda ni bob amser (7)
5. Rhieni benywaidd (5)
6. Nefoedd (7)
7. Gwneud rhywbeth yn syth (6)

8. Chwaraewr rygbi trafferthus (5,6)
14. Enlli a Seiriol (7)
15. Ymosod (7)
16. Mae’n dda mewn tarten (6)
17. 21 Mehefin (6)
19. Yr un soniwyd amdani (5)
20. Yn y geg neu mewn esgid (5)

CLIWIAU CRYPTIG
Ar draws
1. Modd o ddehongli’r hyn sydd mewn
trydar, lle nad yw i’w glywed. (6)
4. Y papur i ddyn o’r wlad hon, ond nid
merch? (1,5)
9. Dyna ddeuawd, Elwyn bach! Mi gadwith
ni’n sych! (7)
10. Nefar! Staen sydd yma i aros! (5)
11. Doedd fy naw chwyldro’n ddigon i beri
braw. (9)
12. Marc i Don ar ei ben! (3)
13. Yn Lôn Ddewi fydd cyhoeddwyr “Wgw”
byth yn gas, rywsut. (5,1,5)
18. Gradd ar bumed nodyn “Ar Lan y Môr”.
(3)
19. Am gymysgedd o groen pys a phen
eliffant? Dyma’r lle i chi! (9)
21. Dod yn agosach wedi torri asen ar bedol.
(5)
22. Oes cnoi annifyr wrth feddwl am y
dramodydd? (7)
23. Pobl grwydrol y gellid tybio eu bod yn
tarddu o wlad enedigol 22. (6)
24. Rwyt ti’n deffro dy hun i ddilyn D.I. (6)
I lawr
1. Gŵr drwg, difäol bron iawn. (6)
2. Enw’r cochyn sydd rywsut yn brin o ofyn
tamaid heb un niwc. (5)
3. Edrych yn gam ar America wrth ddisgrifio
cyflwr 11. (7)
5. Bydd y cant wedi troi’n gelc yn nwylo
hwn. (5)
6. Carbon deuocsid, er enghraifft, sy’n

bresennol yn y Mabinogi. (7)
7. Seigiau wy gawn ni gan O.M a’r
Foneddiges. (6)
8. Wedi troi yn wlyb, ddi-dân, fel eleni. (7,4)
14. Mae ces mawr blêr yn dre’. (7)
15. Tryciau sydd gen Iwan Wyllt. (7)
16. Wrth gael lluman dan swllt gellir troi
nyten. (6)
17. Tŷ Siôr, yn rhyfedd, sy’n rhoi yr hanes.
(1,5)
19. Peth ysgafn ydi hanner can pedol, yn y
pen! (5)
20. Cyfnodau tynnu cant o’r coesau. (5)

Atebion Haws Mawrth
Ar draws: 1. Capelwyr. 7. Syched. 8.
Mathemateg. 9. Iâr. 10. Ufudd. 11. Tylwyth.
13. Sianel. 14. Darllen. 17. Bangor. 18.
Angen. 20. Côr. 22. Eisteddfod. 23. Olwyn.
24. Addunedau.Amdani. 27. Ronoan. 
I lawr:1. Cymru. 2. Pethau da. 3. Lima. 4.
Ystwyth. 5. O chwith. 6. Ydfrain. 7. Sgowsar.
12. Ceinwen. 13. Sbectol. 15. Llong ofod. 16.
Corsydd. 17. Brawd. 19. Nodau. 21. Cefn.

Enillydd: Margaret M. Jones,
Dolgynfydd, Pen-y-garth, Caernarfon

Atebion Cryptig Mawrth
Ar draws: 1.Casgenni. 7. Aelod. 8. Bara a
chaws. 9. Wyr. 10. Nanw. 11. Henffych. 13.
Afalau. 14. Stylleb. 17. Taflan. 18. Awen. 20.
Ria. 22. Melyn olaf. 23. Asesu. 24.
Celynnen.I lawr: 1. Caban. 2. Serennu. 3.
Edam. 4. Nia Ben. 5. Clywch. 6. Adar man.
7. Asiffeta. 12. Carlamu. 13. Andreas. 15.
Llywelyn. 16. Dail te. 17. Tafell. 19. Nefyn.
21. Andy

Enillydd:  Alvara Roberts, 15 Ffordd 
Cwstenin, 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.
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Gemwaith o Safon

SIOP y PLAS

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

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

Trwsio rhesymol
Stryd y Plas, Caernarfon
(01286) 671030

Straeon i’r papur
Anfonwch at Glyn Tomos, 

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

A SIÔN ENDAF
YN ENNILL YN
BLACKPOOL

Mae Siôn Endaf Parry sy'n 8
oed wedi ennill kata mewn
shotokan ym
Mhencampwriaeth y Deyrnas
Unedig yn Blackpool. Mae
Siôn yn hyfforddi efo Sensei
Gwyn Mole (5ed dan) ym
Mangor. Cafodd y tlws ei
chyflwyno iddo gan Sensei
Kamasoe (8fed dan). Belt
Brown ydy Siôn.

Dangosodd wyth o fyfyrwyr clwb Zanshin
Karate sut i ennill medalau aur i Gymru
mewn cystadleuaeth ym Mhencampwriaeth
Gogledd Orllewin Lloegr yn ddiweddar.
Mae’r disgyblion dawnus yn cael eu
hyfforddi yn Ysgol yr Hendre ac Ysgol
Maesincla yng Nghaernarfon.
Roedd clybiau o bob cwr o Ogledd Orllewin
Lloegr yn cystadlu am fedalau mewn Kumite

(ymladd) a Kata (symud) ond Clwb Zanshin
oedd yr unig gynrychiolydd o Gymru.
Aeth wyth o fyfyrwyr draw i Loegr i gystadlu
gan ddychwelyd adref gyda naw medal.
Roedd y myfyrwyr i gyd yn llwyddiannus
mewn gwahanol gystadlaethau.  Dyma’r
disgyblion  a fu’n llwyddiannus:-  Hanna
Williams-Jones - dwy fedal aur am ei Kumite
a Kata (genethod iau),  Adam Edwards – y

fedal aur am ei Kata (bechgyn gradd uwch),
Jenny Owen – y fedal aur am ei Kata
(genethod gradd uwch), Joshua Taylor – y
fedal aur am ei Kata (bechgyn iau) a
Cameron Owen yn ennill medal aur am ei
Kumite (bechgyn gradd uwch).  Enillodd
Kyle Williams y fedal arian am ei Kumite
(bechgyn iau), Thomas Edwards y fedal arian
am ei Kata (bechgyn gradd uwch) a Tomos
Owen y fedal efydd am ei Kata (bechgyn iau).
Bydd rhai o fyfyrwyr Clwb Zanshin yn cael y
cyfle i gynrychioli Cymru ym
Mhencampwriaeth UKASKO yn ystod yr
haf.  
Roedd hyfforddwyr y clwb, Gareth Edwards
(6ed Dan) a Reuben Florence (3ydd  Dan) yn
ymfalchïo yn y myfyrwyr ac yn eu
llongyfarch ar eu llwyddiant ysgubol draw yn
Lloegr. 
Mae clwb Zanshin Karate yn hyfforddi yn
Ysgol Maesincla ac yn Ysgol yr Hendre
(Newydd).  Mae croeso cynnes i unrhyw un
ymaelodi - am fwy o wybodaeth edrychwch
ar wefan y clwb:-
www.caernarfonkarate.co.uk neu rhowch
ganiad ar 01286 676166.  Mae dosbarthiadau
newydd i oedolion yn cychwyn yn Ysgol yr
Hendre ar nos Wener, 30ain o Fawrth,
cysylltwch am fwy o wybodaeth.

MEDALAU AUR I GLWB KARATE

01286 672352
Yr unig fferyllfa annibynnol

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

Cyngor, moddion a
chymwynasgarwch.

FFeryllFa’r Castell
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PAPUR DRE I BOBOL DRE

COFIO CEREDIGION

Mae wedi bod yn dymor llwyddiannus eithriadol i Glwb
Rygbi Caernarfon. Yn dilyn llwyddiant y tîm cyntaf i ennill
prif bencampwriaeth y gogledd, tro yr ail dîm oedd hi i
ddathlu ym Methesda. Wrth guro’r Howgets o 41 -10 fe
ddaeth hogia’r ail dîm hwythau yn bencampwyr. Perfformiad
gwych ym Methesda ar ôl bod ar ei hôl hi o 10 pwynt i ddim.
A choron ar dymor lle mai dim ond Llangefni sy’ wedi
llwyddo i drechu’r Cofis (fel yr ai Papur Dre i’r wasg beth
bynnag gan fod un gêm arall – lled amherthnasol bellach – ar
ôl yn erbyn Pwllheli !) 

Fe gafodd Tîm dan 11 Clwb Rygbi Caernarfon dipyn o sioc pan
wnaeth y bws gyrraedd cae clwb rygbi Llanbedr Pont Steffan.
Yno ar gyfer gêm gyntaf eu taith Basg oedd yr hogiau, ond yno
hefyd ar yr arwydd yn hysbysebu gêm tîm cynta Llanbed yn
erbyn Aberteifi yr oedd enw Caernarfon yn fawr ac yn fras!
Yn anffodus dyna ddiwedd ar y croeso wrth i Lanbedr roi cweir
dda i'r Cofis ifanc. Ar y ffordd adra fe stopiodd y bws wrth y

graffiti enwocaf yng Nghymru i gael gwers hanes gan Rhian Mair am
foddi Capel Celyn.Ymlaen i Aberystwyth wedyn a dwy gêm arall.
Buddugoliaeth dda yn erbyn Aberaeron ond colli yn erbyn
Aberystwyth.
Fe wnaeth yr hogia lot o ffrindiau, gyda Llanbed, Aberaeron ac
Aberystwyth i gyd yn dweud eu bod nhw am ddod “lan” i Gaernarfon
y tymor nesaf. Fe fydd yn rhaid paratoi arwydd i'w croesawu!

Myfyr: "Oes 'na un tymor arall i'r hen goesau yma?"

AIL YN GYNTAF
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