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PAPUR DRE
Rhifyn 98

MAI 2012

Pris 50c

PWY YDW I?
Dewi’r awdur

Dyff Pobl y Cwm

Wyn ‘Rownd Rownd’ a Parri’r Barman

Dewi’r chwaraewr rygbi

Mae Dewi Rhys Humphreys Jones wedi chwarae rhannau di-ri dros y blynyddoedd ac wedi cael llu o wahanol enwau: Dyff
Jones ar Bobol y Cwm, Wyn ar Rownd a Rownd, Parri'r Barman a does wybod be mae pobl wedi'i alw ar y cae rygbi!
Ond fe aeth ati'n ddiweddar i geisio cael gwybod pwy ydi o mewn gwirionedd.... stori ar dudalen 9.

NODDWYD Y RHIFYN HWN GAN GALERI

PAPUR DRE I BOBOL DRE
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PWY ‘DI
PWY...
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

HEN SIOPAU TWTIL
- ymateb darllenwyr

CYSTADLEUAETH
CERDDOR IFANC
ROTARI 2012
Mi fydd cystadleuaeth Cerddor Ifanc Rotari 2012 yn
cael ei chynnal yn Theatr Seilo, Caernarfon, am 7.30,
Nos Wener 18fed o Fai 2012. Mae'r gystadleuaeth yn
agored i ddisgyblion o'r tair ysgol uwchradd yn y
dalgylch, sef Ysgol Syr Hugh Owen, Ysgol Brynrefail
ac Ysgol Dyffryn Nantlle. Pris mynediad fydd £6 i
oedolion a £3 i blant.
Bydd tocynnau ar gael wrth y drws.

PWY SY YN Y GADAIR Y MIS YMA?
Cliw: Doedd dim rhaid iddi gerdded yn bell i'r Maes

Cafwyd tipyn o hel atgofion am hen
siopau Twtil ar ôl darllen erthygl Dr
Glenda Carr fis diwethaf. Mae Mrs
Veronica Hughes yn cofio siop Miss
Taylor a siop cigydd ar y Sgwâr. Ar ben
Penrallt lle mae gwagle mawr y Lôn erbyn
hyn roedd siop Pete (Garej Dinas) a siop
bysgod y drws nesaf iddi ar un adeg.
Roedd llawer yn cofio fod gan Evan Owen
fecws yn Stryd Victoria yn ogystal ag yn
Stryd Llyn, yna trodd Mr Pritchard hi’n
siop ddillad dynion. Dywedodd Mrs
Mary Land mai ei brawd, Garnedd (Gary)
Price fu’n cadw’r siop ddillad wedyn.
Roedd sawl un yn galw “Hove Edge” yn
siop groser Fosters a bu Mr Ellis yn ei
chadw am gyfnod.

CASGLIAD
ARDDERCHOG
UNWAITH ETO
Adroddwyd yng Nghyfarfod Blynyddol
Cangen Caernarfon a'r Cylch o Sefydliad y
Galon bod swm o £12,151.61 wedi’i gasglu
hyd at ddiwedd Mawrth eleni yn dilyn
amrywiol weithgareddau, nifer o roddion
a hefyd rhoddion er cof. Diolchodd y
Cadeirydd i bawb am yr holl gefnogaeth
dros flwyddyn hynod o lwyddiannus a
phrysur.

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

ENILLWYR CLWB CANT
Ebrill 2012
1af
Hywel Roberts
2il
Catrin Rees
3ydd Robin Evans

11
31
14

Y RHIFYN NESAF

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

Deunydd i law’r golygyddion perthnasol
NOS LUN – MAI 28
Os gwelwch yn dda
Daw’r rhifyn nesaf o’r wasg
NOS LUN – MEHEFIN 11

Ellis Davies a’i Gwmni
CYFREITHWYR

Yn gwasanaethu
pobl Caernarfon ers
1898

2

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

Tudur Owen
Roberts, Glynne & Co.
Cyfreithwyr
Siambrau Banc Lloyds
Caernarfon
Swyddfeydd ym Mangor,
Porthaethwy a Chaergybi
Ffôn: (01286) 672207
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CLAEN TA!
Prosiect Cymunedol yng Nghaernarfon
gan Theatr Genedlaethol Cymru mewn
partneriaeth â Galeri Caernarfon Cyf.
Ar yr 2il a’r 3ydd o Fehefin yn Eglwys
Noddfa, Caernarfon (rhwng 10yb a 4yp) fe
fydd cyfle i drigolion tref y Cofis glywed
mwy am brosiect cyffrous ac unigryw ‘Claen
Ta!’.
Bwriad y prosiect yw rhoi cyfle i’r gymuned
gyfan yng Nghaernarfon ddod at ei gilydd i
greu un perfformiad unigryw iawn o
amgylch stad Peblig, Gorffennaf 13, 14 a 15.
I alluogi’r cynhyrchiad yma fynd yn ei flaen,
mae Theatr Genedlaethol Cymru a Galeri
yn chwilio am wirfoddolwyr i berfformio ac
i helpu ‘gefn llwyfan’ gyda’r cynhyrchiad.
Yn ôl Bethan Marlow, fydd yn arwain y
prosiect:
“Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr oed 11
neu hŷn... sydd hefo diddordeb mewn
unrhyw beth o ganu, dawnsio (fertigol),
actio, cerddoriaeth, gwisgoedd, marchnata a

hyd yn oed coginio! Bydd hwn yn gyfle i’r
trigolion gael eu mentora gan artistiaid
proffesiynol a chael bod yn rhan o brosiect
cwbwl unigryw gan ein cwmni theatr
Cymreig Cenedlaethol”
Does dim angen i’r gwirfoddolwyr fod ag
unrhyw brofiad na hyfforddiant i gymryd
rhan, dim ond yr awch a’r ymroddiad i
weithio ar y prosiect dros gyfnod o 6

wythnos rhwng y gweithdai, ymarferion a’r
perfformiadau cyhoeddus.
Felly os hoffech ymuno/wirfoddoli yn un o’r
grwpiau isod:
• Ysgrifenwyr / sgriptwyr
• Actorion
• Côr Carioci
• Dawnsio ‘fertigol’ (ar waliau adnabyddus
ar y ward)
• ‘Stunts’
• Cerddoriaeth ddigidol
• Props, colur a gwisgoedd
• Marchnata
• Gwirfoddoli / Stiwardio
• Coginio
CROESO CYNNES I BAWB 11 OED NEU
HŶN…. DEWCH I’N GWELD YN
NODDFA I GOFRESTRU A CHLYWED
MWY AM Y PROSIECT!
Am fwy o fanylion:
claenta@gmail.com
07827 786 112, 01286 685 211

CROESO’N ÔL I GYNDDISGYBL YSGOL
SYR HUGH OWEN
Mae gan Ysgol Syr Hugh Owen
Ddirprwy Brifathrawes newydd. Yn
wreiddiol o Gaernarfon, roedd Mrs
Rhian Parry Jones yn ddisgybl yn yr
ysgol, ac mae hi’n edrych ymlaen yn
fawr at gael cyfrannu at amrywiol
brofiadau disgyblion y dalgylch yn y
dyfodol.

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

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

PapurDreMai2012_PapurDreHydref2010 10/05/2012 12:54 Page 4

YSGOL Y GELLI

YSGOL PENDALAR

Curodd tîm pêl-rwyd Ysgol y Gelli Ysgol y Garnedd, Bangor mewn
gêm derfynol gyffrous yng nghystadleuaeth cylch Eryri yr Urdd. Mi
fyddan nhw'n mynd yn eu blaen i gystadlu yn Aberystwyth rŵan.
Pob hwyl iddyn nhw!

Dyma rai o blant Pendalar gafodd lwyddiant efo gwaith celf at
Eisteddfod yr Urdd (Ymddiheuriadau am beidio â chynnwys y llun
tro diwetha!)

MAESINCLA
Cystadleuaeth Athletau Sportshall
Llongyfarchiadau mawr i dîm athletau Ysgol Gynradd Maesincla
am eu buddugoliaeth yng nghystadleuaeth athletau Sportshall ym
Mhorthmadog. Dyma’r drydedd flwyddyn yn olynol i’r tîm athletau
ennill y gystadleuaeth. Pob lwc yn y rownd nesaf !

hymdrechion a'u dyfalbarhad yng nghystadleuaeth Pêl-droed yr
Urdd. Cafodd y tîm lwyddiant mawr yn eu grŵp yn gorffen yn y
safle cyntaf. Enillwyd y gêm rownd gynderfynol o 1 gôl i 0, peniad
pwerus gan Dion Owen. Cafwyd gêm agos iawn yn y rownd
derfynol ond colli o 1 gôl i 0 yn erbyn Ysgol yr Hendre. Ymdrech
wych gan y tîm cyfan.

Cystadleuaeth Pêl-droed yr Urdd.
Llongyfarchiadau i dîm Pêl-droed Ysgol Gynradd Maesincla am eu

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

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

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

01286 677771
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YSGOL SYR HUGH
Taith Fythgofiadwy i Auschwitz

Cwrs Niwclear yn Llwyddiant Ysgubol

Yn ddiweddar, bu Gwen a Miriam o Flwyddyn 13 Ysgol Syr Hugh
Owen yn ddigon ffodus i gael eu dewis i gymryd rhan mewn
cynllun a oedd yn cael ei drefnu gan Ymddiriedolaeth Addysgol yr
Holocost, ‘Gwersi o Auschwitz’. Ar y daith, cafodd y ddwy gyfle i
hedfan o Gaerdydd i wlad Pwyl i ymweld â phentref bychan lle
lladdwyd yr holl drigolion yn ystod yr Ail Ryfel Byd, yn ogystal ag
ymweld â gwersyll Auschwitz 1 a Birkenhau. Bwriad Gwen a
Miriam nawr yw rhannu eu profiadau bythgofiadwy gyda
disgyblion ieuengach yr ysgol er mwyn eu haddysgu hwythau
hefyd am ddigwyddiadau erchyll yr Holocost.
Llwyddiant Disgyblion Ysgol Syr
Nghystadlaethau Celf yr Urdd 2012

Hugh

Owen

Bu 8 disgybl o Ysgol Syr Hugh Owen yn dysgu sut i ddatrys rhai o’r
sialensiau sy’n wynebu’r diwydiant niwclear ar gwrs preswyl pedwar
diwrnod. Roedd y prosiect ‘cynllunio a chreu’ a arweiniwyd gan
beirianwyr o’r Labordy Niwclear Cenedlaethol, yn herio disgyblion
i symud gwastraff o un lleoliad i leoliad arall. Golygai hyn bod yn
rhaid iddynt werthu eu syniadau ar ffurf sesiwn debyg i “Dragon’s
Den” er mwyn sicrhau arian, a oedd wedyn yn eu galluogi i adeiladu
eu cynllun.

yng
Noson Flodeuog i Ddisgyblion Mentrus Ysgol Syr Hugh Owen

Dyma
rai
o
ddisgyblion
blwyddyn 7 ac 8 a
fu'n llwyddiannus
yn Eisteddfod y Sir:
Ffion Eaton, Tom
Oliver,
Awen
Pritchard, Mared
Robinson, Megan
Summer Roberts,
Cara
Bohana,
Dafydd
Trewyn,
Alaw
Williams,
Marged
Roberts,
Manon Owen.
Dyma griw’r Uned:
Mathew
Pritchard,
Dafydd Parry, Andrew
Jones,
Kelvin
Williams,
Aron
Roberts,
Geraint
Thomas ac Adam
Hughes-Evans a fu'n
fuddugol (1af) gyda
gwaith
creadigol
(gwaith grŵp). Bu Andrew Jones ac Aron Roberts hefyd yn
fuddugol gyda'u gwaith creadigol unigol.

Yn y llun, gwelwn enillwyr Cyflwyniad Gorau Rhaglen Dîm
Gogledd Orllewin Cymru 2012: Liam Oakes, Lee Jones, Thomas
Freeman, Holly Pugh a Daniel Roberts gyda Mrs Chris Hanks.
Ar ddechrau’r flwyddyn academaidd eleni, cafodd disgyblion
Blwyddyn 11 Sgiliau Byd Gwaith, gyfle i gymryd rhan yng
nghystadleuaeth Cwmni Menter yr Ifanc Cymru ar gyfer disgyblion
rhwng 15 a 19 oed. Mae’r rhaglen dîm hon yn annog disgyblion
sydd ag anghenion ychwanegol i gydweithio wrth iddynt greu a
rhedeg eu cwmni eu hunain. Wedi iddynt fod yn gweithio’n
drylwyr ar fusnes garddio fel rhan o’u gwaith cwrs BTEC, fe
ddatblygasant hyn yn fusnes gwerthu potiau blodau ar gyfer
achlysuron arbennig. Eu bwriad nesaf yw marchnata’r busnes yn y
gymuned leol yn ystod y tymor nesaf.
Cwrs John Muir
Bu disgyblion Blwyddyn 10 ac 11 Ysgol Syr Hugh Owen ar a gwrs
John Muir fel rhan o’u Sgiliau BTEC ar gyfer eu gwaith cwrs Sgiliau
Byd Gwaith yn ddiweddar. Mae Gwobr John Muir yn gynllun
gwobrwyo amgylcheddol sy’n canolbwyntio ar ardaloedd gwyllt.

Dyma griw blwyddyn 9: Iestyn Bee a Deio Huws, Cara Jones, Alaw
Jones, Mari Davies, Mali Davies.
APÊL AM LUNIAU -Eisteddfod yr Urdd – stondin Ysgol Syr Hugh Owen
Rydym yn apelio am luniau perthnasol i’r ysgol er mwyn eu harddangos - byddwn yn
falch o glywed gennych. Cysylltwch â Mrs Rhian Parry Jones. Gallwn drefnu i gael copi
o unrhyw luniau fel na fyddai’r un yn mynd ar goll na chael ei gam-drin.

Seren Olympaidd yn Disgleirio yn Ysgol Syr Hugh
Mae Rob Mitchell yn athletwr o Gymru a fydd yn cystadlu yn y
gystadleuaeth naid uchel yn y Gemau Olympaidd yn Llundain
2012. Mi fu disgyblion Blwyddyn 7 yn lwcus iawn o gael cymryd
rhan mewn sesiwn ffitrwydd gyda'r athletwr profiadol a chael y cyfle
anhygoel i’w wylio yn gwneud naid uchel! Mae Rob Mitchell yn
gallu neidio 2.25metr, sydd yn 35cm yn fwy na'i daldra ef ei hun
sydd hefyd yn fetr yn uwch nag y mae nifer o ddisgyblion Ysgol Syr
Hugh yn gallu ei neidio ar hyn o bryd!!!
5
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Cyffro yng Nglynllifon
Codwyd y dywarchen gyntaf ar safle’r
Eisteddfod yng Nglynllifon yn ddiweddar
gan Aelod Cynulliad Arfon, Alun Ffred
Jones ac mae’r gwaith yn mynd rhagddo i
ˆ fawr ei
gael y lle yn barod ar gyfer yr Wyl
hun rhwng y 4ydd a’r 9fed o Fehefin. Ar 21
Mai, bydd y Ganolfan Groeso yn agor, ac
yn gwerthu tocynnau dydd a thocynnau ar
gyfer y cyngherddau nos o’r safle. Bydd
cynnig arbennig i deuluoedd eto eleni ar y
dydd Sadwrn, pan fydd oedolion yn cael
mynd i mewn i’r maes, 2 am bris 1, a
phlant am ddim.
Dywedodd Aled Siôn, Cyfarwyddwr yr
Eisteddfod, “Mae wastad yn amser
cyffrous pan mae’r criw adeiladu yn
cychwyn ar eu gwaith ar y safle. Rydym yn
edrych ymlaen yn fawr i groesawu'r
100,000 disgwyliedig i’n digwyddiad
cenedlaethol.”
ENILLYDD Y GYSTADLEUAETH
Enw Marian Williams o 3 Rhoslan,
Rhosbodrual ddaeth allan o’r het fel
enillydd cystadleuaeth tocyn teulu am

ddim i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd o
fewn y mis yng Nglynllifon (Rhodd gan
Alun a Gwenno Roberts).
Os cofiwch, y cwestiwn a ofynnwyd oedd
‘Ym mha flwyddyn y daeth Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd i Lynllifon
ddiwethaf ’ a’r ateb cywir wrth gwrs yw

ATGOFION AM GIGS Y GYMDEITHAS
Mae’n siŵr y bydd nifer ohonoch yn gwybod bod Cymdeithas
yr Iaith Gymraeg yn dathlu ei hanner canmlwyddiant eleni.
Bydd rhai ohonoch hefyd wedi clywed am ŵyl gerddorol
arbennig, ‘50’, sy’n cael ei chynnal fel rhan o’r dathliadau
hanner canmlwyddiant, a hynny yn y Pafiliwn ym
Mhontrhydfendigaid ar 13-14 Gorffennaf (mwy o wybodaeth ar
y wefan hannercant.com).
Rydym yn lansio apêl am eitemau a allai fod yn ddefnyddiol
wrth baratoi'r arddangosfa a fydd yn rhan o’r digwyddiad. Bydd
yr arddangosfa’n rhoi sylw i weithgaredd cerddorol y
Gymdeithas dros y pum degawd diwethaf ac rydym yn chwilio
am bob math o eitemau, boed yn bosteri gigs, lluniau o
ddigwyddiadau, crysau T, ffansins neu unrhyw memorabilia
arall. Rydym hefyd yn awyddus iawn i glywed atgofion
arbennig pobl o gigs a digwyddiadau adloniadol y Gymdeithas
dros y blynyddoedd. Oes yna ddigwyddiadau yn aros yn y cof?
Gallwch e-bostio unrhyw ddeunydd neu atgofion i
arddangosfa@hannercant.com neu ffoniwch swyddfa’r
Gymdeithas ar 01970 624 501 – Toni Schiavone

GO-AHEAD

1990. Llongyfarchiadau mawr i Marian a’r
teulu. Gwobr werth chweil. Diolch i bawb
am gystadlu.
• CLUDIANT I
AWYR
Yn y llun mae’r hogiau lwcusFAES
a fydd
yn
Y DYDD
TACSI
cael mynd
i’r Steddfod• 24
amAWR
ddim
efo’u
• PRYDLON
mam,
Elis MEWN
Wyn,STEIL
GruffuddA DIBYNADWY
Llywelyn a
TEITHIWCH
Tomos Garmon (chwith
i'r dde).
• PRIS
CYSTADLEUOL

07760 288009
01286 674400

FFION GYDA MERCHED Y WAWR
Ffion Johnston o Benygarth ydi Pennaeth Fferyllwyr Gogledd
Cymru. Bydd Merched y Wawr yn ofalus iawn i beidio
gwastraffu meddyginiaethau ar ôl clywed ganddi fod gwerth
hanner miliwn y dydd yn cael ei wario ar gyffuriau meddygol yn
ein rhan ni o Gymru. Disgrifiodd Ffion y labordy newydd yn
Ysbyty Gwynedd a’r robot sy’n didoli’r moddion i leihau costau.
Mae Ffion hefyd yn hyrwyddo’r Gymraeg yn yr ysbytai. Dyma
hi’n mwynhau paned gyda Dorothy Jones y llywydd ar ôl noson
ddiddorol iawn.

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

Tyˆ Siocled
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007

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

Yn y gadair y mis yma mae rheolwraig un o
siopau mwyaf Caernarfon. Yn enedigol o
Bontnewydd, fe aeth Edwina Williams i
Ysgol Syr Hugh ac mae hi a Malcolm ei gŵr
yn byw yn Dre ers 25 mlynedd ac wedi
magu dau o blant, Jason ac Emma. Edwina
sydd yng ngofal Poundstretcher ar Y Maes.
Pryd ’dach chi hapusaf?
Pan fydd y teulu i gyd [gan gynnwys Jac a
Jai yr wyrion] acw i ginio dydd Sul.
Beth yw eich ofn mwyaf?
Does gen i ’run !
Beth yw eich cof cynharaf?
Cael fy mwydo gan Anti Mary drws nesa
drwy’r ffens. O’n i’n cau’n glir â bwyta i
mam ac am bod Anti Mary yn ddynas ddilol mi fydda mam yn rhoi fy mwyd i dros y
ffens iddi hi fy nghael i i fwyta. Dwi’n dal i
ddeud wrth Anti Mary oni bai amdani hi mi
fawn i yn size 10 yn hytrach na’r
‘voluptuous figure’ sydd gen i heddiw.
Be dach chi ddim yn ei hoffi amdanoch
eich hun?
Hoffish i rioed fy nhaldra. ’Swn i di licio

bod yn fach a petite.
Be dach chi’n ei gasáu mewn pobl eraill?
Rhywun sy’n dweud celwydd.
Ar wahân i brynu tŷ beth yw’r peth drutaf
i chi’i brynu erioed?
Potel £90 o Chanel.
Beth yw eich hoff arogl?
Coco Mademoiselle gan Chanel.
Pwy fysach chi yn eu gwahodd i’ch swper
delfrydol?
Geronimo er mwyn i mi gael ateb i
gwestiwn fy ngŵr: beth oedd o’n ei feddwl
pan ddwedodd o ‘I leave a footprint and my
name.’ Swn i hefyd yn gwahodd Enrico
Caruso i ganu cân neu ddwy i mi a Tudur
Owen am chydig o sbort.
Os basach chi’n gallu teithio mewn amser,
lle fasach chi’n mynd?
I Rwsia adeg y Chwyldro i mi gael gweld
efo’n llygaid fy hun be ddigwyddodd i
deulu’r Romanov a Rasputin.
Beth yw eich siom fwyaf?
Na chafodd fy rhieni fyw yn ddigon hir i
ngweld i’n graddio ym Mangor.
Beth yw eich llwyddiant mwyaf?
Ar wahân i’r plant a’r wyrion, graddio mewn
Hanes fel myfyriwr hŷn ym Mangor ym
1999.
Beth sy’n eich cadw chi’n effro yn y nos?
Hot flushes!
Sut ydach chi’n ymlacio?
Darllen neu wrando ar fiwsig.
Pa gân fysach chi’n hoffi ei chwarae yn
eich angladd?
‘Island in the stream’ gan Kenny Rogers a
Dolly Parton – cân y gŵr a finna.
Sut fysach chi’n hoffi cael eich cofio?

Bwydydd Iach a
deunydd Bragu
4 Penllyn, Caernarfon

01286 674748
Dewis helaeth o fwydydd iach, bwydydd cyflawn,
fitaminau ac ychwanegion.
Barod bob amser i archebu nwyddau
sydd ddim yn y siop.
Stoc mwyaf gogledd Cymru o Berlysiau a sbeisiau.

Fel rhywun cadarn a theg.
Beth ydych chi fwyaf anobeithiol am ei
wneud?
Ennill y loteri!
Beth ydych chi’n ei wneud i gadw’n ffit?
Rhedeg i fyny a lawr 5 llawr
Poundstretchers yn Dre bob dydd.
Prun oedd y llyfr gorau i chi ei ddarllen?
‘Cashelmara’... dwi’m yn cofio enw’r awdur
ond nofel ydy hi am hanes y newyn tatws yn
Iwerddon. Mae’n agoriad llygaid - yr holl
greulondeb ddioddefodd pobl dan law y
perchnogion tir Seisnig.
Pe baech chi’n anifail, be fasa chi?
Cath, y ‘creature of comfort’. Cael cysgu
drwy’r dydd a chael rhywun i ’mwydo (ond
nid Anti Mary) a’m magu.
Beth yw eich hoff fand / fiwsig?
Dwi’n hoffi bob dim o opera i bop. Ond dwi
wirioneddol yn licio John Lennon a
Leonard Cohen.
Lle ydy’ch hoff le yn Dre?
Dros ’Rabar, y lle i ymlacio. A dio’m ots
faint o weithia ewch chi yno mae na
rywbeth gwahanol i’w weld yno bob tro.
Beth yw eich hoff fwyd?
Cinio efo cig a llysiau neu rywbeth siocled.
Tasa chi’n cael y dewis, lle ’sach chi’n
mynd ar eich gwylia perffaith?
I Rwsia yn gynta i weld yr holl lefydd dwi
wedi darllen amdanyn nhw a wedyn picio i
Siberia i weld yr anifeiliaid gwyllt yn eu
cynefin.

TOWN CABS
Perchennog:
Brian O’Shaughnessy

TACSI
TACSI
TACSI

Siwrneiau Lleol
Meysydd Awyr
Dydd a Nos
Car 8 person

01286 676091
07831 268995

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

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 am 6.10
a phnawn Sul am 4
SGORIO
bob pnawn Sadwrn a nos Lun am 10
*** sylwch ar y newid yn yr amseroedd
darlledu o Mai 14 ymlaen ****

Elusen Gofrestredig 1068851
Cofrestrwyd yng Nghymru
Cwmni Cyfynedig drwy Warant 3420271
7
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ˆ
YR HEN GOWNTI SGWL

Yn y rhifyn diwethaf o Papur Dre trafodwyd y difrod a wnaed ar yr
hen Gownti Sgŵl gan aelodau o’r Mudiad Suffrage yn y flwyddyn
1913. Y tro hwn rhoir sylw i hanes cychwyn yr ysgol honno ar droad
y ganrif ddiwethaf.
Fe’m haddysgwyd i o 1939 tan 1944 yno, o dan ofal y Prifathro E.P.
Evans, ac fe adewais yr ysgol ar yr un diwrnod y bu i Mr Evans
ymddeol. Cofiaf y dyddiau olaf pan ddaeth y prifathro â’i olynydd, Mr
J. Ifor Davies i’r dosbarth i’w gyflwyno inni. Ni feddyliais ar y pryd y
byddai Mr Davies yn ysgrifennu llyfr trwchus yn rhoi hanes cynnar
yr ysgol ar gof a chadw ar gyfer cenedlaethau i ddod.
Rhoes yr awdur gynnwys ei lyfr mewn pedair adran: 1) Rhagair a
Diolchiadau; 2) Cyflwyniad; 3) Rhan I, 1885-1944; 4) Rhan II, 194568. Fodd bynnag, cyfyngir sylwadau’r ysgrif hon at y cyfnod yn
terfynu yn ystod blynyddoedd cynnar yr ugeinfed ganrif. Ar yr un
pryd, dylid rhoi sylw i’r enwau a fathwyd ar yr ysgol o 1945 ymlaen yn
dilyn pasio Deddf Addysg Butler, sef Ysgol Ramadeg Caernarfon ac
Ysgol Syr Hugh Owen ar ddiwedd y 1960au. Penderfyniad
llywodraethwyr yr Ysgol Ramadeg oedd defnyddio’r enw Hugh
Owen, ar ôl y bachgen o Fôn (1804-81) a addysgwyd yng
Nghaernarfon yn ystod cyfnod y bu’r Parch Evan Richardson yn
dysgu yma. Gadawodd Hugh Owen ysgol Evan Richardson yn y
flwyddyn 1823 yn 19 oed, ac ar ôl cyfnod o ddwy flynedd ar y fferm
yn Nhal y Foel aeth i Lundain lle cafodd waith fel Clerc Twrnai.
Yn 1836 penodwyd ef yn glerc yng Nghomisiwn Deddf y Tlodion ac
yn brif glerc yno yn 1853, a pharhaodd yn y swydd pan gymerwyd y
Comisiwn drosodd gan y Bwrdd Llywodraeth Leol. Yn Llundain y
treuliodd y rhan helaethaf o’i oes, ond roedd Cymru’n agos iawn at ei
galon, a gwelai lawer o ddiffygion yn y System Addysg yma.
Penderfynodd wneud rhywbeth am y peth a bu’n flaenllaw yn ceisio
gwella’r sefyllfa am yn agos i ddeugain mlynedd. Rhestrir isod rai o’i
lwyddiannau:
• Sefydlu Ysgolion anenwadol, yn cynnwys yr hen Ysgol Hogiau ym
Mhenrallt Isaf yn 1858.
• Cymaint oedd llwyddiant y fenter hon drwy Gymru benbaladr,
sylweddolodd yn fuan nad oedd digon o athrawon ar gael a bu’n
flaenllaw mewn ymgyrch codi arian i sefydlu Coleg Hyfforddi
Athrawon ym Mangor – Y Coleg Normal, yn 1858. Yn fuan wedyn

codwyd Coleg tebyg i ferched yn unig yn Ne Cymru.
• Ei brif gyfraniad i addysg yng Nghymru oedd ymgyrch tebyg dan
ei arweiniad i godi Coleg Prifysgol ar dir hen westy yn Aberystwyth
yn 1872.
• Buan y sylweddolwyd nad oedd safon addysgiadol y myfyrwyr yn
dod i’r Brifysgol yn ddigon uchel ac roedd Syr Hugh yn gweithio ar
gynllun i sefydlu Ysgolion Canolraddol trwy Gymru ac ar roi
perswâd ar wleidyddion i basio deddf i’r perwyl hwn yng Nghymru.
Yn anffodus bu farw yn 1881 cyn gweld gwireddu ei freuddwyd.
Mae’n amlwg felly bod rhoi dewis enw'r llywodraethwyr, sef Syr
Hugh Owen, ar yr ysgol yn un addas iawn o gofio ei gyfraniad enfawr
i addysg yng Nghymru ac mai yn y dref hon y cafodd ef ei hun ei
addysg gynnar. Yn dilyn darlith a roddodd i’r Eisteddfod
Genedlaethol yn 1880, llwyddodd i ennill cefnogaeth Arglwydd
Aberdâr ac eraill dylanwadol yn y Blaid Ryddfrydol i bwyso am
ddeddf ar gyfer codi ysgolion Canolraddol yng Nghymru, ond bu raid
aros tan y flwyddyn 1889 cyn gweld y ddeddf ar y Llyfr Statud.
Gyda sefydlu Cynghorau Sir ag aelodau etholedig rai misoedd
ynghynt, ysbardunwyd y Cyngor Tref i wneud cais am i un o’r
Ysgolion Canolraddol arfaethedig gael ei lleoli yng Nghaernarfon, a
chynhaliwyd Cyfarfod Cyhoeddus o dan gadeiryddiaeth y Maer ar y
pryd, Mr. J. Issard Davies. Agorwyd Cronfa er sicrhau arian i godi
adeilad newydd yn y dref ar gyfer yr ysgol a chyhoeddwyd ar
Dachwedd 7fed 1893 bod y cyfanswm yn £1189.10.10 gydag
addewidion eto i ddod. Cyfraniad y Maer o £210 oedd ar ben y rhestr.
Yn 1894 cafwyd caniatâd i agor yr Ysgol Ganolraddol mewn adeilad
dros dro a aeth ar dân yn Stryd yr Eglwys, sef y North Wales Training
College. Symudwyd y Coleg hwnnw i Fangor a’i alw’n Goleg y Santes
Fair ar ôl yr Eglwys o’r un enw yng Nghaernarfon.
Penodwyd staff o bedwar i’r ysgol: y Prifathro Trevor Owen, y
Brifathrawes Miss Annie Jones a dau athro sef y Meistri Head a
Gaudin. Ychwanegwyd dau arall atynt yn fuan wedyn ac erbyn 1898,
er i amryw ohonynt adael a chael eu penodi i swyddi eraill ledled y
wlad roedd nifer y staff wedi cyrraedd 11.
Un o ddisgyblion y cyfnod cynnar yn Stryd yr Eglwys oedd bachgen
o Fethel, sef W.J. Gruffydd a ddaeth yn enwog fel bardd ac a
gyfansoddodd folawd i’r Hen Chwarelwr “Rhoes ei geiniog brin i
adeiladu’r Coleg ....” a’r faled boblogaidd am “Twm Huws o Ben y
Ceunant aeth gyda Roli’i frawd .....”
Er bod yno gyfyngder ar ofod, roedd amryw wedi dod yn hoff iawn
o’r lle ac yn gyndyn o’i adael i fynd i’r adeilad newydd ar Ffordd
Bethel. Nid i hynny ddigwydd heb broblemau. Disgwylid agor yr
ysgol newydd ar ddechrau Ionawr 1900, ond roedd y gwaith adeiladu
heb ei orffen ac fe gymerodd rai misoedd i’w gwblhau. Roedd hefyd
brinder arian a bu raid cynnal gweithgareddau i chwyddo’r coffrau.
Derbyniodd y Prifathro J. Trevor Owen swydd arall ac allan o restr fer
dewiswyd Mr J. de Gruchy Gaudin, M.A. (Camb.) mewn Ieithoedd
Modern i lanw’r swydd. Bu ef wrth y llyw tan 1913 a phenodwyd Mr
E.P.Evans yn Brifathro i’w olynu tan 1944. – T. MEIRION HUGHES

Arweiniad
Ariannol
Annibynnol

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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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

 Pensiynau
Arweiniad Ariannol Annibynnol
 Buddsoddiadau
Independent Financial Advice
 Yswiriant Personol
 Pensiynau
 Cynllunio a Chyngor
Ariannol
 Buddsoddiadau
 Yswiriant Personol

Dylan Roberts: Arbenigwr
Ariannol
 Cynllunio a Chyngor
Ariannol
Rhaglen Nia ar Radio Cymru
Dylan Roberts: Arbenigwr Ariannol Rhaglen Nia ar Radio Cymru
36 Y Maes, Caernarfon,
Gwynedd, LL55
2NN 01286 672011 36 Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN
www.canllaw.co.uk01286 672011
www.canllaw.co.uk
cynllunio@canllaw.co.uk
cynllunio@canllaw.co.uk

Gwasanaeth Cyfeillgar, Profiadol, Lleol a Phroffesiynol:
Gwasanaeth Cyfeillgar, Profiadol, Lleol a Phroffesiynol:
Cysylltwch yn syth i drefnu eich cyfarfod cychwynol yn
Cysylltwch yn syth i drefnu eich cyfarfod cychwynol yn rhad ac am ddim.
rhad ac am ddim.
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Taith Dewi Rhys

Mae’r rhan fwya o bobol Dre yn gwbod
pwy ydi Dewi Rhys. Fo ydi Parri’r Barman,
neu Dyff ar ‘Pobol y Cwm’, neu Wyn ar
‘Rownd a Rownd’. I’w fêts ysgol, Dewi
Humphs ydi o, ond faint ohonan ni sy’n ei
nabod o go iawn, a faint sy’n gwybod be
'di’r cysylltiad rhwng Dewi a Kenneth
Gregory Thomas?
Cafodd yr actor a’r digrifwr ei fagu yn Dre
gan Dafydd a Laura Jones, ond pan oedd
Dewi Rhys Humphreys Jones yn naw oed,

mi gafodd o wybod mai wedi cael ei
fabwysiadu yr oedd o, a dim ond yn
ddiweddar iawn y mae o wedi cael gwbod
pwy oedd ei fam a’i dad o gig a gwaed.
Mi roedd o wedi trio dod o hyd i’w rieni
flynyddoedd yn ôl, ond chafodd o fawr o
lwc yr adeg honno. Ond y llynedd mi aeth
o ati eto, a hefo help asiantaeth arbenigol
mi lwyddodd i ddarganfod a chyfarfod
rhai aelodau o’i deulu. Yn Garstang, ger
Preston, y mae June, ei fam, a Gary, ei

Panorama Cymru

Fferm Ffactor yn
dychwelyd i sgrîn S4C
Bydd y gyfres boblogaidd Fferm Ffactor yn dychwelyd i sgrin S4C
yn yr Hydref, ond pwy fydd yn hawlio’r teitl a’r brif wobr eleni?
Mae Cwmni Da yn awyddus i glywed am ffermwyr sy’n gweithio’n
llawn neu ran amser ar y fferm, yn ddynion a merched 18 oed a
throsodd – gyda’r brwdfrydedd a’r awch i gystadlu am deitl Fferm
Ffactor! Os hoffech gystadlu eich hun, neu enwebu ffrind neu
berthynas cysylltwch â thîm Fferm Ffactor yn Cwmni Da, Cae
Llenor, Lôn Parc, Caernarfon, Gwynedd LL55 2HH neu ffoniwch
(01286) 685300 neu e-bostio fferm.ffactor@cwmnida.tv . Dyddiad
cau ymgeiswyr: Mai 31, 2012

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

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.

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

frawd yn byw, ac fel y medrwch chi
ddychmygu roedd y cyfarfod cyntaf hefo
nhw yn un emosiynol iawn.
Ers hynny mae Dewi wedi cadw mewn
cysylltiad agos hefo nhw, ac mae o’n
gobeithio y bydd Gary’n dod i Gaernarfon
yr ha’ ma i gael gêm o golff, a chael peint
neu ddau yn y Twtil a’r Black Boy. Ac yn ôl
pob sôn, mi fydd yn ddigon hawdd ei
nabod o. Mae pennau’r ddau frawd yn
sgleinio cymaint â’i gilydd.
Yn ogystal â darganfod aelodau o’i deulu,
mae Dewi hefyd wedi ffendio o le mae’r
ddawn i berfformio ac actio wedi dŵad
hefyd. Mi fuodd un o antis Dewi yn actio
yn y ffilm ‘Fiddler on the Roof ’, ac yn y
cyfresi teledu ‘Z Cars’ a ‘Softly, Softly’, ac
mae ewythr i Dewi yn un o ddynion stynt
enwocaf Prydain. Ydach chi’n cofio’r ffilm
‘The Italian Job’? Wel, Yncl Dewi oedd yn
gyrru’r fan dros ymyl y dibyn!
Mae Dewi’n cyfaddef fod chwilio am ei
deulu wedi bod yn dipyn o gambl, ac roedd
hi’n amhosib rhagweld be fysa fo’n ei
ddarganfod. Ond mae’r gambl wedi talu ei
ffordd, ac mae o’n awyddus i ddangos i
bobol eraill sydd yn yr un cwch â fo fod na
help i’w gael i ddod o hyd i'w teuluoedd.
Ond mae’r ymchwil yn para, a’r cam nesaf
i Dewi fydd ceisio cael gafael ar ei Dad, ei
hanner chwaer, a’i ddau hanner brawd.
(O’r Galon: Taith Dewi’, Nos Fercher, Mai
16eg, 9.00p.m. S4C)

Jason Parry
16 Stryd Bangor
Caernarfon
Ffôn:

(01286) 672366
Symudol:

07900594279

GO-AHEAD

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

TACSI

07760 288009
01286 674400

Croeso cynnes bob dydd
gan

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

Tyˆ Siocled
Siocled Gorau

17 Stryd y Plas
CAERNARFON
01286 675007
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COFIS MAWR

Bardd Pla

Chwedlau Aesop yn y Noddfa!
Bu criw o Gofis Mawr yn brysur iawn
yn ddiweddar yn trefnu digwyddiad
arbennig yn y Noddfa. Trwy gefnogaeth
cynllun Hyrwyddwyr Ifainc Noson
Allan, Cyngor Celfyddydau Cymru a’r
cydlynydd lleol Rhian Cadwaladr,
trefnwyd i ddod â Theatr Na N’og a’u
sioe deulu boblogaidd, Chwedlau Aesop
i’r Noddfa.
Cafwyd noson wych – y lle’n llawn, a
sioe ragorol a hwyliog dros ben.
Llongyfarchiadau i griw Cofis Mawr:
Shannon Barnard, Becky Bohana,
Shannon Lock, Liam McWeeney, Ffion
Parry a Katelyn Pepper am y gwaith
trefnu gwych. Derbyniodd pob aelod o’r
criw dystysgrif ar y noson fel
cydnabyddiaeth o’u gwaith.
plant
Carys Gwilym o Theatr Na N’og yn didanu’r

BRECWASTA
amgylch
Taith gohebydd Papur Dre o
llefydd brecwast yn Dre.
h cartrefol ar y Maes y
Wrth gerdded i mewn i’r caffi bac
cerdded i mewn i
teimlad cynta ges i oedd ’mod i’n
b yn nabod ei gilydd yma
gymdeithas glos. “Ydi, mae paw
Ffion Haf y rheolwraig
wrth eu henwau cynta,” meddai

Cafodd y Gymuned Dd
Ebrill o gael croesawu
Cymru - neu fel dywed
Byd’, i Noddfa i gynna
yn llawer mwy na hyn
Anfonodd Ysgol Maes
ddisgyblion yr un ac r
Eglwys Noddfa hefyd
Dechreuodd Eurig y s
chwedl Ceridwen a Gw
helpu i adrodd y stori.
oedolion) ar flaen eu s
siomedig nad oedd am
Yna, daeth yn amser i
hunain. Gweithiodd p
gynhwysion y byddai
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fama fydda i’n
stryfan yn cytuno. “I
Roedd Ifor Parry o Ro
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dd Plant Cymru’n ymweld â Chymuned Darllen Peblig

Gymuned Ddarllen fraint fawr ddiwedd mis
el croesawu Eurig Salisbury, Bardd Plant
eu fel dywedodd un o’r plant - ‘Bardd y
ddfa i gynnal sesiwn farddoni – ond roedd
mwy na hynny!
Ysgol Maesincla ac Ysgol yr Hendre 12 o
n yr un ac roedd aelodau Clwb Darllen
oddfa hefyd wedi cael gwahoddiad i’r sesiwn.
dd Eurig y sesiwn drwy adrodd dechrau
eridwen a Gwion Bach ac annog y plant i’w
rodd y stori. Roedd pawb (yn cynnwys yr
ar flaen eu seddau yn gwrando ac mor
nad oedd amser i glywed y chwedl gyfan!
h yn amser i’r plant gael creu eu cerdd eu
Gweithiodd pawb yn ddiwyd i feddwl am
on y byddai Ceridwen wedi eu rhoi yn ei

CAFFI MAES

Rysêt Cer
idwen
Trwn

chrochan enfawr i greu hud. Yna, gyda
help Eurig, llwyddodd y plant i greu
cerdd arbennig. Diolch i’r ysgolion am
gefnogi ac i Eurig Salisbury am ddod
draw i Noddfa, ond yn bennaf diolch i
blant Ysgol Maesincla ac Ysgol yr
Hendre am fod mor wych yn ystod y
sesiwn ac am ddangos pa mor
greadigol ydy’r cofis efo geiria!
Dyma’r gerdd (gan ymddiheuro i bobol
Bala ond does dim llawer o lefydd yng
Nghymru yn odli efo tila!)
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DAL FY
LLYGAID
Be ddaliodd fy llygaid y mis hwn oedd y
pethau sydd wedi eu colli yn y Dref.
Wrth gerdded o amgylch y strydoedd dwi’n
gofyn “lle aeth y Pafiliwn”, a “lle aeth siop
Hamers”, Plas Mawr, y Porth Mawr, y
Barbican, Pont ’Rabar, Stesion, y Nelson
Emporiwm, Caffi Mantico, y Baths Dros
’Rabar a degau o lefydd eraill?
Yr ateb syml ydi bod pobol oedd yn
gwybod yn well wedi eu chwalu ac ambell
waith heb unrhyw reswm ond
moderneiddio. Be fyddai ychydig o arian
wedi gallu ei gadw i’r dref a’i phobol, dyn a
ŵyr. Ond does dim pwrpas mewn
dychmygu, beth am ddisgrifio’r trysorau a
gollwyd?
Y Pafiliwn lle roedd cannoedd o bobol yn
mynd i gyngherddau, ac i wrando ar Lloyd
George yn ei dweud hi, ac i fwynhau
ffeiriau a marchnadoedd.
Siop Hamers, yma mae Tafarn y Porth
erbyn hyn ac yma y cefais fy ngwialen sgota
gyntaf gan Taid a dal dim ond annwyd!
Yna, y Plas Mawr - adeilad tebyg i hwnnw
sydd yng Nghonwy ond fe’i tynnwyd i lawr
ar ôl iddo fynd i gyflwr drwg a rhoi’r
farchnad dan do yn ei le! Y farchnad oedd
‘Llofft yr Hol’ i’r Cofis a dyma lle’r oedd
ffair fenyn bob Dolig lle byddai pobol fawr
´ blasu’r menyn efo llwy ond y
yn cael
caridyms yn gorfod defnyddio’u bawd!
Roedd y Porth Mawr a’r Barbican yn rhan
allweddol o amddiffynfa’r Dref, ond
tynnwyd y Barbican i lawr a newidiwyd
cymaint ar y Porth dros y blynyddoedd.
Wedyn, y stesion a’r trên i Fangor a’r tu
hwnt. Yma y byddem yn mynd ar ‘drip
ysgol Sul’ i’r Rhyl bob blwyddyn ac
weithiau i Butlins. Roedd trip ysgol Sul yn
antur fawr i blant y dre a byddem yn hel
ein ceiniogau i’w gwario yn yr hanner awr
gyntaf ar ôl cyrraedd y Rhyl!
Roedd Baths dros ’rabar yn Lido yng ngwir
ystyr y gair a channoedd o blant a’u rhieni
yno yn yr haf, ond chwalwyd hwnnw hefyd,
lle heddiw byddai’n atyniad hanesyddol a
lle da i gael dip.
Roedd y Nelson Emporiwm yn un o dair

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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Yr hen stesion
siop fawr y Dref. Yr Afr Aur a’r Angor Aur
oedd y ddwy arall a dyma pam roedd
Caernarfon yn cael ei galw’n ‘The Regent
Street of Wales’ yn y 19eg ganrif. Maent i
gyd wedi mynd bellach.
Wedyn, caffi Mantico lle mae siop grefftau

bellach. Yma oedd ein Canolfan
Gymdeithasol pan oedden ni’n ifanc ac
yma y bydden ni’n treulio oriau yn yfed
Coca Cola ac yn gwrando ar bawb o’r
Rolling Stones i Edwin Starr.
Pont yr Rabar - mae caneuon wedi’u
sgwennu am yr hen bont ac roedd yn
edrych yn well na’r bont dwy a dima sydd
yno rwan. Tynnwyd yr hen bont i lawr yn
ystod cyfnod yr arwisgiad a rhoi pont
soldiwrs yn ei lle.
Tybed beth oedd ym meddyliau’r
cynghorwyr a fu’n gyfrifol am chwalu Pont
yr Aber a’r holl drysorau eraill?
Ella eu bod nhw i gyd wedi diflannu, ond
maen nhw i gyd yn fy nghof ac yn dal fy
llygaid sydd wedi cau.

Pont ’Rabar Bach

EMRYS LLEWELYN

‘Baths’ dros ’Rabar

Plas Mawr

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

symudol:
07771 278633
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O Sul i Sul
CAPEL SALEM
Mai 20 10 a.m. a 5 p.m. Parch. John Owain
ab Ifor Jones, Ynys Bute Yr Alban
Mai 27 10 a.m. Gweinidog Parch. J.Ronald
Williams 5 p.m. T.Alun Williams,
Rhosbodrual
Mehefin 3 9.30 a.m. Gwasanaeth yr Urdd
yn y Pafiliwn yng Nglynllifon 5 p.m.
Gweinidog
Mehefin 10 10 a.m. Parch. Andrew Lenny,
Aberystwyth 5 p.m. Gweinidog.
EBENESER
Gwasanaeth am 10 y bore. Ysgol Sul yn
cydredeg
Mai 20, Y Diacon Stephen Roe,
Porthaethwy
Mai 27, Y Parch Gwynfor Williams,
Gwasanaeth Cymun
Mehefin 3, Dim oedfa
Mehefin 10, Trefniant lleol
CAERSALEM
www.caersalem.com
Mai 20: 10am - Rhys Llwyd
5.30pm - Arwel Jones
Mai 27: 10am - Arwel Jones
5.30pm - Rhys Llwyd
Mehefin 3:
10am a 5.30pm - John Treharne
Mehefin 10: 10am - Marc Owen, Undeb
Bedyddwyr Cymru
5.30pm - Rhys Llwyd
Manylion ynglŷn a chyfarfodydd canol
wythnos ar ein gwefan ynghyd a
phodlediadau o bregethau diweddar.

Mai 27 – Parti’r Pentecost – Digwyddiad
arbennig i ddathlu’r Pentecost
Ni chynhelir yr Ysgol Sul
Mehefin 3 – Mererid Mair
Mehefin 10fed – Parch John Roberts
Gweithgareddau’r wythnos yn Eglwys
Noddfa:
Dydd Llun olaf y mis 2:30 – Te Bach
Dydd Llun 5-6:30 – Clwb Tlws
Dydd Mercher 4-5 Clwb Darllen
Dydd Iau 5:30 – 7 – Clwb Cic
7 – 8:30 – Côr Peblig
Cofiwch fod croeso i chi bob amser yn
Eglwys Noddfa, a chyfle i gael cefnogaeth
os ydych yn wynebu anawsterau ynglŷn â
materion budd-daliadau neu unrhyw fater
tebyg. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â
Mererid ar 672257.

GISDA YN RHAN O WYL
OLYMPAIDD LLUNDAIN
Mae anrhydedd o’r mwyaf wedi dod i ran
GISDA. Maent wedi eu dewis i berfformio
yn y ‘Royal Opera House’, Llundain yn yr
ˆ Llundain 2012, i
haf, fel rhan o Wyl
ddathlu’r Gemau Olympaidd a
Paralympaidd.
Bydd elusen ‘Streetwise Opera’ yn
cyflwyno digwyddiad arbennig am un
noson yn y Tŷ Opera Brenhinol i
arddangos sgiliau 300 o berfformwyr o bob
rhan o’r wlad ac o dramor sydd â phrofiad
o ddigartrefedd.
Mae’r digwyddiad, sef ‘With One Voice’, yn
rhan o’r ŵyl fwyaf y mae’r Deyrnas Unedig
erioed wedi ei weld. Mae Gŵyl Llundain
2012 yn ddathliad cenedlaethol arbennig
dros 12 wythnos, rhwng Mehefin 21ain a
Medi 9fed, yn dod ag artistiaid blaenllaw’r

SEILO
Mai 20
Parch Gwenda Richards
3pm Oedfa Undebol Noddfa
Mai 27
Parch Robert Capon
Meh 3
Parch Gwenda
Richards/Uno yn Salem 5pm
Meh 10
Parch Ifan Roberts

Eglwys Bresbyteraidd Cymru,
Seilo, Caernarfon

Noson Goffi
yn Plas Bach
(70 Cae Gwyn, Caernarfon)
Nos Wener, 25 Mai, 6.00 - 8.00pm
Byrddau gwerthu amrywiol
Tocyn: £1, yr elw at Seilo ac Apel
Guatemala
byd a’r gorau o wledydd Prydain at ei
gilydd.
Dyma’r tro cyntaf erioed i bobl ddigartref
allu cymryd rhan yn nathliadau’r Gemau
Olympaidd a chael llwyfan swyddogol fydeang i godi ymwybyddiaeth o
ddigartrefedd.
Roedd GISDA yn llwyddiannus allan o 100
o geisiadau a gyflwynwyd gan sefydliadau
digartref o gwmpas y byd. Dywedodd
Gethin Evans o brosiect Agor Drysau
GISDA, sydd wedi’i ariannu gan y Loteri
Fawr, “Y gobaith oedd y bysa perfformiad
dwyieithog y bobl ifanc yn dal llygaid y
panel. Mae’r grŵp ifanc yn gwybod ers
tipyn eu bod nhw wedi cael eu dewis ac
mae wedi bod yn anodd iawn iddynt
gadw’n ddistaw!”
Dywedodd Darren Roberts, aelod o grŵp
Theatr Fforwm GISDA, “Mae hyn fel
ennill medal aur yn y Gemau Olympaidd i
ni! Mae’n gyfle unwaith mewn bywyd i ni
fel grŵp ac mae’r holl beth mor gyffrous!”

O'r chwith: Seren
Cynfal, Osian
Ellis (hwylusydd
Theatr Fforwm),
Elliw Jones,
Lynda Roberts
(Gweithiwr
Allweddol) a
Darren Roberts

NODDFA
Gwasanaethau am 3. Ysgol Sul yn cyfarfod
am 2:30 oni nodir yn wahanol.
Mai 20 Parch Eric Jones, Bangor

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

O’r Galon:
Taith Dewi
S4C nos
Fercher,
Mai 16 am 9pm.
Cae Llenor, Lôn Parc,
CAERNARFON, LL55 2HH
Ffôn: (01286) 685300
Ffacs: (01286) 685301
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FFILBI NOSON 4 A 6
… yn gwylio

a gwrando!

DIM CYMRAEG
– DIM COFIS
Mae susdemau Papur Dre wedi cael eu
hacio!
Cyn i’r papur hitio’r strydoedd, efo’n pwt
am olwg flêr yr Harp, roedd sgaffold yn
mynd i fyny rownd y dafarn. Sut oedd y
perchnogion yn gwybod fod Papur Dre yn
mynd i’w beirniadu nhw? Maen nhw wedi
hacio’n llyfr nodiadau ni mae’n amlwg.
Cywilydd o beth! Ac wedyn maen nhw
wedi paentio’r lle yn felyn llachar (’dach
chi’n licio fo neu ddim) efo’r arwydd yn
uniaith Saesneg. Dwi’n dallt na “Harp”
fysa Cofis yn galw’r lle, ond mi fasa arwydd
“Y Delyn” yn dangos i bawb fod Dre yn
Gymraeg. Mi deuda i o eto, mi ddylai pob
busnas wthio’r ffaith ma’ hon ydy’r dre
fwyaf Cymraeg yn y byd! Mae’r powyrs
ddat bi yn ddall i’r UN peth sy’n gwneud
Dre yn unigryw.
Ar y funud, mae canol Dre yn Ddreigiau
Coch a bynting am y gwelwch chi am fod
Steddfod yr Urdd yn Glynllifon ddechrau
mis nesaf. Da o beth ydy hynny. Ond mi
allai fod yn sbringfwrdd i hysbysebu Dre
fel Y DREF Gymraeg. Mor wahanol ydy
Llangollen yn ystod ei gŵyl fawr hi.
Ychydig iawn o Gymraeg sydd i’w glywed
ar y strydoedd yn fan’no. Ond mae
ymwelwyr yn tyrru yno rownd y flwyddyn
am eu bod nhw wedi clywed am y lle.
Mae’n rhaid i Gaernarfon gymryd mantais
o’r UN peth sy’n ein gwneud ni yn
wahanol - yr iaith ar y stryd. Tybed oes na
ormod o sylw yn cael ei roi i’r “Royal” a
“Brenhinol”? ’Mond gofyn. Faint o
weithiau mae’r royals wedi dangos unrhyw
ddiddordeb yn Dre? Beth am wneud
rhywbeth fel….. rhoi “Cymraeg” yn lle
“Brenhinol”? ’Mond awgrym. ’Sa ’na
Andros o ffỳs yn y cyfrynga! Mae
Bwrdeisdref Gymraeg Caernarfon yn
swnio’n dda, ’dach chi’m yn meddwl?!
Mae archfarchnadoedd yn ceisio arbed
arian wrth adael i ni dilio ein hunain.
Mae’r susdem yn grêt ac yn galluogi
rhywun efo chydig o bethau i osgoi’r ciws.
Ond Mistar Morrison, pam fod y
peiriannau yn uniaith Saesneg? Yn y
dechrau mi ofynnais i pryd y byddai’r
fersiwn Gymraeg yn cyrraedd. ‘Cyn hir’
oedd yr ateb. Roedd hynny fisoedd ar
fisoedd yn ôl. Dowch Gynghorau annwyl
rhowch bwysau ar Mistar Morrison. Mae
cael gwasanaeth Cymraeg yn y Dre fwyaf
Cymraeg yn y byd yn bwysicach na
meddwl
am
fynd i ardd yn
Llundain i gael
b r e c h d a n
g i w c y m b y r.
’Mond deud!
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Cafwyd dwy noson arbennig arall yng Nghlwb Canol Dre y mis dwytha, yn gyntaf gyda
Gareth Roberts y ffotograffydd yn dangos ei luniau o’r nos, a’r canwr Tecwyn Ifan yn ein
diddanu, ac wedyn ddechrau Mai gyda Steve Pablo, Elin Fflur a Meic Stevens. Roedd y
Clwb yn llawn i glywed perfformiad anhygoel gan Elin i gyfeiliant Siôn Llwyd, gynt o Dre
ond bellach o Gaerdydd. A wnaeth Meic Stevens ddim siomi chwaith, ond biti bod y
system sain wedi chwythu ffiws cyn iddo fo orffen ei set!
Nosweithiau i ddod: Nos Iau 17 Mai – Trwbador, Eilir Pierce ac Aneirin Karadog. Nos
Iau 31 Mai – Dafydd Iwan a ffilm Cymdeithas yr Iaith, “Munud i Ddathlu”. Cofiwch
ddod.

COLLI SWYDDI LLEOL A GWASANAETH CYMRAEG
Mae galw ar i bawb wneud popeth o fewn eu gallu i ymladd y cyhoeddiad gan Scottish
Power am eu bwriad i gau Canolfan Wasanaethau Cwsmeriaid Cymraeg y Cwmni yng
Nghaernarfon fydd yn arwain at symud 32 o swyddi o’r dre i Wrecsam.
Bydd hyn yn glec aruthrol i gyflogaeth yng Nghaernarfon ac yn arbennig felly i’r
gweithwyr a’u teuluoedd. Os digwydd hyn bydd yn rhoi o leiaf 3 awr ychwanegol at
ddiwrnod gwaith y staff a’r gost o ran amser ac arian y bydd hyn yn eu rhoi arnynt. Mae’r
staff yng Nghaernarfon yn darparu gwasanaeth cyfrwng Cymraeg wrth ymateb i alwadau
mewnol ac allanol ac i ymholiadau ebost a gohebiaeth Gymraeg. Dyma enghraifft o swyddi
da yn cael eu colli ac ni all unrhyw economi leol fforddio gweld hyn yn digwydd.
Fe allwch ddangos eich gwrthwynebiad i’r penderfyniad hwn drwy bwyso ar Scottish
Power i ailfeddwl eu strategaeth a chadw’r swyddi gwerthfawr hyn o fewn y gymuned leol.
Hefyd fe ellir cysylltu â chwmni rhiant Scottish Power, Ibedrola, i’w hatgoffa hwythau fel
cwmni Ewropeaidd o’u cyfrifoldeb i’r gymuned yma yng Ngorllewin Cymru ac am sicrhau
bod swyddi da yn cael eu cadw a bod y gweithlu yn cael eu trin gyda pharch.
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AM FUNUD

CORNELI BACH Y DRE
gan Angharad Price

Ychydig dros ddeufis yn ôl cafwyd hyd
i gorff y Cwnstabl David Rathband yn
ei gartref yn Blyth wedi crogi’i hun. Y
mis yma mae’r Cyn-Gwnstabl Arthur
Rowlands yn dathlu’i ben-blwydd yn
nawdeg oed.
Pan saethwyd David
Rathband yng Ngorffennaf 2010 a’i
ddallu, Arthur ddaeth i’m meddwl i.
Roedd y ddwy drasiedi mor ingol o
debyg. Ond mae’r hyn a ddilynodd
hynny’n rhyfeddol o wahanol.
Wrth Bont ar Ddyfi ger Machynlleth y
saethwyd Arthur a bu’n ddall, bellach,
am hanner can mlynedd. Ar gyrraedd
y deugain oed oedd Arthur pan gollodd
o’i olwg a David Rathband bedair
blynedd yn hŷn – y ddau, fel ei gilydd,
yn dad i ddau o blant. Dynion
gorffwyll oedd yn gyfrifol am y ddwy
lofruddiaeth: Raoul Moat yn achos
Rathband a Robert Boynton yn achos
Arthur Rowlands.
Teitl yr hunangofiant a ysgrifennwyd
dros David Rathband ydi Tango19.
Dengys ei ddewrder mawr a chymorth
amhrisiadwy’i wraig. Ond yn fuan aeth
priodas David a Kath Rathband ar y
creigiau. Un o’i ddymuniadau olaf
oedd i’w wraig fod yn absennol o’i
angladd ac i’r angladd hwnnw fod yn
ddigrefydd.
Enid Wyn Baines a ysgrifennodd
hunangofiant Arthur gan fathu chwip o
deitl, Mae’r Dall yn Gweld. I mi, a
gafodd gymaint o’i gefnogaeth yn Seilo
am chwarter canrif, mae’r gwrthrych a’r
teitl yn ffitio fel maneg am law.
Mae un gwahaniaeth arall hefyd. Bu
Olive, priod Arthur, yn bopeth iddo: yn
llygad ac yn glust, yn gymar ac yn
galon. A dymuniad Arthur, ddydd ei
hangladd,
oedd
gwasanaeth
o
ddiolchgarwch Cristnogol yn eglwys
Bryncoedifor lle priodwyd y ddau.
Meddai Enid yn y gyfrol Mae’r Dall yn
Gweld, ‘Ond mae ceisio cael gafael ar
gyfrinach mawredd cymeriad Arthur
fel ceisio dal yr enfys’. Hwyrach mai’r
allwedd i’r gyfrinach honno oedd
Olive. A chofion at Arthur ar ei benblwydd.
HARRI PARRI

Cae Top
Does yma ddim seti na stand, dim
llifoleuadau na rhes o hysbysebion. Dim
byd ond ffens wen fymryn yn rhydlyd yn
amgau petryal o wair, dwy gôl ddi-rwyd, a
dwy ynys o lwch lle bu traed y ceidwaid.
Hwn ydi cae pêl-droed brafiaf Cymru, a’r
unig un yn y byd ac eliffant yn gefndir iddo.
Mi fyddai hynny ynddo’i hun yn ei wneud
yn drysor.
Mae’r mynyddoedd i’w gweld ar eu gorau
yma: Moel Eilio a Mynydd Eliffant o bobtu
i’r gôl, a choron yr Eifl ar draws y cae, y tu
hwnt i’r half way line.
Ac mae yna drysorau eraill, rhai nes a
newyddach. Tua’r chwith, dau blasty gwyn
ar gyrion Caeathro. A thua’r dde, tyrau
bach sgwâr ysgol newydd yr Hendre.
Mae’r ysgol, yn groes i Cae Top, yn llawn
adnoddau. Llefydd chwarae wedi’u
cynllunio’n ofalus. Ardaloedd dan-do.
Deunydd meddal dan draed a gwair
‘gwyrdd’ ar y toeau. Mae yma gae swings
newydd-sbon a maes parcio diogel. Trysor o
le i blant a phobl Peblig.
A hithau’r ysgol fwyaf yng Ngwynedd, mi
lanwodd yr ysgol newydd yr hen Gae
Philips i gyd. Ac roedd yna bryder am Cae
Top. Rhyw sôn am ‘ddatblygu’ hwnnw.
Codi stâd o dai. Potensial y lleoliad
godidog...
Roedd yma drysor o hanes, mynnai’r
archeolegwyr. Waliau cudd yn ddwfn ym
mhridd Cae Top. Claddfeydd canoloesol,
lle’r oedd hen, hen bobl y dref yn ceisio
gorffwys - trwy swn y cicio a’r hacio, y taclo
a’r ffowlio, y rhegi a’r sgorio sydd yma bob
Sadwrn.
Ond cadwyd Cae Top fel yr oedd o, diolch i
griw o bobl leol a’r Cyngor. Yn gae. Cae pêldroed, y brafiaf yng Nghymru. A hwnnw
ers sawl blwyddyn bellach yn gartref
parhaol i’r Wanderers, ac i bawb o bob oed

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

01286 672602
www.gray-thomas.co.uk

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

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

sy’n licio cicio pêl.
Er y trysorau sydd o’i gwmpas - y
mynyddoedd y tu cefn iddo, yr ysgol
gerllaw iddo, yr hanes oddi tano - ar yr
wyneb y mae gogoniant Cae Top. Yn y
gwair sydd wedi gwisgo’n batshys moel
mewn ambell le, a’r blodau dant y llew sydd
wedi’u sathru. Yn olion y styds sy’n tyllu’r
pridd, a chraith rhyw sgid neu ddwy. Yn y
crys budur gafodd ffluch i lwyn o ddrain.
Yn y paent gwrth-fandal sy’n ffresh ar
wyneb y sied. Yn y ddwy gôl ddi-rwyd, a’r
ddwy ynys o lwch sy’n dal dan draed y
ceidwaid. Ac yn y ffens wen, fymryn yn
rhydlyd sy’n gwneud y cae yn gae pêldroed, ac yn creu’r ffin denau, denau rhwng
y gêm a’r gymuned.

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

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
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POBOL DRE
TEULU
PRITCHARD
BROTHERS
Wedi 85 o flynyddoedd mewn busnes yn y
Dre, chwith meddwl na welwn faniau
Pritchard Brothers o gwmpas mwyach ar ôl
ymddeoliad John a Didi (David Alwyn)
Pritchard. Roeddan nhw’n arbenigwyr ar
bacio, llwytho a chario i bobol oedd yn
'madal' i dai newydd. Does dim rhyfedd i’r
teulu brenhinol ddefnyddio eu sgiliau. Ond
i bobol Dre - nhw ydi teulu Porth yr Aur.
CYCHOD, TYWOD A DODREFN
Aeth y tri brawd, Bob, Richie Bonner a
Charles, meibion Dafydd Rabar, i’r môr yn
hogia ifanc a theithio’r byd. Yn 1913
hwyliodd Charles fil o filltiroedd i fyny’r
Amazon i Manaus gyda llechi o Ddinorwig i
doi’r Tŷ Opera. Y llwyth gariwyd yn ôl i
Gymru oedd 'guano'. Bu Richie i ffwrdd
unwaith am flwyddyn a hanner ac ym
Montevideo cafodd gêm bêl-droed yn erbyn
tîm lleol a chwaraeai’n droednoeth. Wedi
sawl antur, setlodd yr hogia eto yn Dre,
prynu cychod rhwyfo a’u llogi am swllt y
bore neu 2/6 y dydd a 2 gwch-modur efo
injan fawr ar gyfer tripiau pleser i Aber
Menai.
Roedd y castell yn cael ei atgyweirio yn 1927
a phrynodd y brodyr wagan, yn dilyn
addewid am waith gan y prif glerc. Meddai
John, “Roeddan nhw’n cyflogi dynion i
wneud y gwaith caled i godi’r tywod o’r
Foryd i’r tipar a’i waredu am swllt y dunnell.
Unwaith daeth y llanw i mewn yn sydyn a’r
tywod yn trymhau nes suddodd y wagan. Yn
yr hen jêl mae llun o nhad, Bob, a’r dynion
fu’n gweithio yn trwsio’r jêl yn 1928.”
Tyfodd y busnes a dechreuodd y brodyr
gario dodrefn a gorchuddio ffrâm efo canfas
cyn cael faniau pwrpasol. Doedd dim llwythi
trwm i groesi Pont y Borth yn y 30au, ac
roedd gofalwr yn byw uwchben mynedfa’r
bont. Byddai’r hogia yn llechu gerllaw i aros
iddo ddiffodd ei olau gyda’r nos cyn mentro
i ddreifio’r fan-ddodrefn dros y bont! Fel
arall buasai’n rhaid cario’r pethau efo llaw i

Richard a John Pritchard gyda gwaith yr artist Moss
Williams

Hen fan ddodrefn Pritchard Brothers
ysgafnhau’r llwyth.
ADEG Y RHYFEL
Cyrhaeddai arfau a bomiau ar y trên i
Dalysarn yn ystod y rhyfel a chludai tua 100
o weithwyr Pritchard Brothers nhw i dyllau
chwareli Dyffryn Nantlle. Ni siaradai neb
am natur y llwyth. Bob dydd Gwener
´ Pritchard yn mynd â £150 i
byddai’r brodyr
gondyctor bys 4 o’r Dre i’w rhoi i’r fforman
i dalu cyflogau’r gweithwyr. Gwyddai pawb
am hyn ond feiddiai neb drio dwyn y pres
gan fod pob teithiwr yn parchu ei gyd-ddyn.
Cafodd y Cwmni waith cyfrinachol iawn i
symud trysorau gwerthfawr o Lundain i
Manod i’w diogelu rhag y bomio. “Byddai’r
brodyr yn mynd i Gaffi Watling Street i gael
swper a chysgu ar fainc y tu mewn. Yn y bore
rhaid oedd pacio gwerth ffortiwn o luniau yn
yr Orielau yn ofalus. Yn amal byddai’n ras i
ddod o Lundain ar ôl llwytho cyn i’r bomio
gychwyn gyda’r nos a chawsant eu dal yn y
blits yn Staples Corner un tro.”
Daethant yn adnabyddus yn Llundain a
chael gwaith i symud dodrefn y byddigion
i’r wlad; ni chymerai chwinciad iddyn nhw
dynnu ffenestri i fynd â pianos-cyngerdd i’r
tai mawrion. Dysgodd Bob y grefft i fod yn
“French Polisher”, felly byddai unrhyw
grafiad ar bren yn cael ei atgyweirio fel
newydd. Bu Charles yn cario parseli
gyrhaeddai’n foreol i’r stesion. Yn y 50au
cynlluniodd yr hogiau faniau dwfn a chul ac
adeiladwyd nhw â llaw yn Sandbach.

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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ACHUB BYWYDAU
Roedd Bob yn nofiwr cryf ac enillodd ras y
Fenai sawl tro. Fel llwyr-ymwrthodwr nid âi
i’r Yacht Club uwchben ei swyddfa ond adeg
y regata er mwyn gweld allan i’r môr. Petai
rhywun mewn peryg rhedai i’r Cei a nofio’n
gryf i helpu. Meddai Richard, “Cofiaf hogan
fach bron â boddi o dan Porth yr Aur a
neidiodd fy nhad i mewn fel ag yr oedd, a’i
hachub. Gyda’r nos roedd llwyth o bapurau
punt oedd yn ei boced yn sychu o flaen y
tân!”
CARTREFI
Roedd yr hen deulu’n byw yn y tŷ dros yr
Abar achos eu taid Dafydd Rabar a’r hen
daid o’r un enw redai’r fferi cyn codi’r bont
yn 1900. Bu’r brodyr yn byw yn y tŷ drws
nesaf i’r Tolldy ym Mhorth yr Aur. Prynodd
y teulu yr adeilad dros y ffordd lle mae’r iard
fawr tu ôl i waliau’r Dre. Yno hefyd mae’r
swyddfa efo llun enwog gan yr artist Moss
Williams o lewes yn cario’r cenau bach a’r
geiriau “ Safe Removal”. Mae’r gwreiddiol y
tu mewn.
Prynodd Richie Bonner Borth yr Aur lle
mae Richard yn dal i fyw ac yn adrodd
hanesion y teulu wrth ei fab Ynyr.
Dangosodd lle roedd cerrig wedi eu torri i
wneud lle i’r faniau fynd i’r iard tu ôl i’r
Aelwyd, cartref ei fam Megan. Symudodd
Bob i Ffordd Llanbeblig a’i feibion o, John a
Didi, gariodd ymlaen gyda’r busnes. Mae
Didi Pritchard newydd symud o’r Dre yn
nes at ei ferch ac mae John Pritchard yn dal
i fyw ar ei fferm yng Nghaeathro. Cawn eu
hanes nhw y mis nesaf.
MAGI WYN ROBERTS
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DATHLU 50 YN SALEM

Iola a John Grisdale wrthi’n brysur yn hel ac
yn didoli’r holl luniau ar gyfer yr arddangosfa.
Y Gweinidog presennol, y Parchedig Ronald Williams a’i wraig Rhian yn derbyn rhodd gan y
cyn-Weinidog, y Parchedig Ieuan Davies a’i wraig Eunice.
Mis y dathlu yw mis Mai yng Nghapel
Salem. Mae’r achos yn 150 oed ac i ddathlu’r
achlysur,
trefnwyd
rhaglen
o
ddigwyddiadau gan ddechrau gyda
gwasanaeth arbennig yng nghwmni un o
gyn-weinidogion Salem, y Parch Ieuan
Davies. Roedd ei wraig, Eunice, wedi bod
yn brysur yn paratoi rhodd o’i gwaith llaw
ar gyfer yr achlysur.
Ar ôl y gwasanaeth, aeth y gynulleidfa i’r
festri am banad a chyfle i weld arddangosfa
hynod ddifyr o luniau sydd wedi’u tynnu
dros y blynyddoedd a hel atgofion.
Cynhaliwyd cyfarfod arbennig gan griw
Taro Mewn hefyd ac yna nos Iau diwethaf,
trefnwyd cyfarfod i lansio Llyfr y Dathlu.
Meddai’r Parch Ronald Williams:
“Teimlad o lawenydd a diolchgarwch sydd
gennyf wrth gyflwyno llawlyfr dathlu’r
achos yn Salem yn gant a hanner mlwydd
oed. Llawenydd am fy mod yn cael tystio i
garreg filltir arbennig arall yn hanes yr
achos yn Salem a diolchgarwch pan

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

feddyliaf am y rhai fu’n ffyddlon a
gweithgar i’r achos ddoe a heddiw. Oni bai
am ymroddiad cynifer o aelodau ar hyd y
blynyddoedd hyd heddiw, ni fyddem yn
dathlu. Diolch i Mr Ifor ap Glyn am
baratoi’r llyfryn hwn a hefyd i Lowri Ifor
am gynorthwyo ei thad gyda’r gwaith –
peidied neb â dweud nad yw plant yn
gwrando ar eu rhieni! Cymwynas fawr yw
cael llyfryn mor gyfoethog ac ôl paratoi
trwyadl yn ein meddiant. Tynnwyd y
lluniau gan Richard, gŵr Mererid (merch y
Gweinidog) ac mae pawb yn diolch iddo am
wneud iddynt edrych cystal!”
Cynhelir Parti Mawr nos Sadwrn 26 Mai ac
mae’r Gweinidog am ddiolch i Rhian, ei
wraig, am drefnu parti’r dathlu ac i Ieuan a
Rhiain Jones, Morlan, Porth Waterloo am
wneud yn siŵr y bydd gan bobl Salem gacen
i’w thorri a’i bwyta yn y dathlu!
Daw’r dathliadau i ben yn yr Oedfa o Fawl
fore Sul 27 Mai.

Caffi Cibyn

Ifor ap Glyn yn mynd i’r afael â’r dasg fawr.
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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
57+#"'%
Age Concern Gwynedd a Mon
Ffo
fordd Santes Helen, Caernarfo
fon LL55 2YD
D
Ty Seiont, Ff
Ffôn: klmsqqrsnlk
Ffô
ar agor 9am
9am–5pm
5pm
Neu ff
lneu ewch i
ffoniwch kskkkspnrol
555@%#3)@-0%@3)G.0-"3!2
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,
f, car a theithio gan Yswiriant Ageas Cyfy
fynged
dig.
i
wy a Thrydan gan E.ON Energy Solutions Cyfy
fyngedig.
Darperir Nwy
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
E
Limited, sef eu cangen gwasanaethau
masnachol. Rhoddir yr elw net i Age UK. Age UK Enterprises Limited, Linhay House, Ashburton,
Devon TQ13 7UP.
P. ID9975 11/10
MP2430V2APR11_ SL036523_12
2_1
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CROESAIR

CLIWIAU HAWS
Ar Draws
1. Ein tref. (10)
6. Gorchudd caled ar anifail. (6)
7. Mab y mab. (3)
9. Mwytho, caru. (6)
10. Nid aur --- arian. (3)
11. Cyff, gwaelod. (3)
14. Nid poeth. (3)
15. --- Parry, cyn sylwebydd Sgorio. (3)
16. Grŵp gwerin Linda Healy. (6)
18. Gŵr. (3)
19. Melysu. (6)
21. Pentref yn Sir Benfro. (10)
I lawr
1. Parti canu mawr. (3)
2. Codi, symud i fyny. (5)
3. Ffrydiau. (6)
4. Rhedodd yn gystadleuol. (6)

5. Cylchoedd symudol. (8)
6. Anifeiliaid araf gyda 6a.d. (8)
8. Rhoi ar dâp. (8)
9. Neidr o Dde America. (8)
12. Ifor -- ----, bardd a chyflwynydd teledu.
(2,4)
13. Teclyn ysgrifennu. (6)
17. “Safwn yn - ----“ (Hogia’r Wyddfa). (1,4)
20. Cnaf. (3)
CLIWIAU CRYPTIG
Ar draws
1. Mae cael pys yn od iawn mewn addoldy ar
sgwâr (5,1,4)
6. Y pren yn suro a llefain ar ôl colli un (6)
7. Trafod heb fod cyhyd (3)
9. Rhywfodd ei enw sua un i anwylo (6)
10. Mae Gwenno’n ei chuddio hi (3)
11. Mae’n iro ac oelio heb un dim arall (3)
14. Arweinydd y lladron yn baglu i mewn ar
ôl y cyntaf (3)
15. Darn bach iawn neu’r Arglwydd mawr
(3)
16. Clebran am drais a ffraeo (6)
18. Mae’r daflen di-dal yn sôn am le uwch
(3)
19. Capten euog yn celu iddo golli pwysau
(6)
21. Fe welodd o wely hunllef am ddeunydd
coginio (4,6)
I lawr
1. Un o’r dre heb gynffon sy’n cadw
gwybodaeth (3)
2. Nid nepell, ond mae’n grwn (5)
3. Mae cariad Culhwch yn dyblu’r ‘n’ ar
lwybr Kate (3,3)
4. Mae’n rhoi ei lach ar un na all siarad wrth
i’r golau edwino (6)
5. O’i droi te Dai sy’n mynd yn fwy (8)

6. Os eir am dro i Arfon, gwelir defodau (8)
8. Rhoi arwydd ei fod eisiau llamu (8)
9. Mae’r llyfr nesa am y felin ola’n troi (3,5)
12. Twyll yw sgramblo wystrys yn
ddiddiwedd (6)
13. Mae’n gallu cuddio talcen sydd angen
gwaith arno (6)
17. Faint o’r gloch mae’r ysgol yn dechrau ar
Ynys Geltaidd ddidrefn? (2,3)
20. Mae’r mudiad i’w gael yn y murddun (3)
Atebion Haws Ebrill
Ar draws: 1. Sonata. 4. Emynau. 9. Cofnoda.
10. Mardi. 11. Adleisiau. 12. Awn. 13. Tynnu
Hetiau. 18. Isy. 19. Hen Lestri. 21. Brown.
22. Oes Efydd. 23. Beddrod. 24. Cordydd.
I lawr: 1. Socsan . 2. Nefol. 3. Tlodion. 4.
Mamau. 6. Nirfana. 7. Unioni. 8. Gavin
Henson. 14. Ynysoedd. 15. Treisio. 16.
Riwbob. 17. Hirddydd. 19. Honno. 20.
Tafod.
Enillydd: Mrs M. Bassett,
50 Bron y Garth, Caernarfon
Atebion Cryptig Ebrill
Ar draws: 1. Darllen. 4. Y Cymro. 9.
Ambarél. 10. Bythol. 11. Ofnadwyedd. 12.
Nod. 13. Gwasg y Bwthyn. 18. Bae. 19.
Penygroes. 21. Nesáu. 22. Ionesco. 23.
Romani. 24. Dihuni. I lawr: 1. Diafol. 2.
Robin. 3. Echrydus. 5. Cybydd. 6.
Mathonwy. 7. Omledi. 8. Blwyddyn naid. 14.
Wrecsam. 15. Wagenni. 16. Sbaner. 17. Y
stori. 19. Pluen. 20. Oesau.
Enillydd: Carwyn Siôn, 29 Tan y Foel,
Llanerchymedd

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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KARATE YN DRE
Mae sawl un o’m hoedran i yn meddwl, ar
ddechrau tymor fel hyn, sut yr oedd hi pan
ddechreuom ni bysgota. Fe ddechreuais i yn
rheolaidd ddiwedd pumdegau’r ganrif
ddiwethaf. Oes, mae llawer wedi newid ers
hynny, y rhan fwyaf am y gorau. Ond nid
popeth.
Yn y pump a’r chwedegau roeddech yn
medru dechrau pysgota gwyniaid ac eogiaid
o’r drydedd wythnos o Fehefin. Erbyn
heddiw mae’n fis Medi ar yr eogiaid yn dod
i’r afonydd ac ychydig iawn o wyniaid sydd
yn cael eu bachu.
Ond yn y taclau y daeth y newid mwyaf a
hynny er gwell. Hanner can mlynedd yn ôl
roedd y genweiriau gorau wedi eu gwneud o
split-cane ac yn ddigon trwm ond erbyn
heddiw carbon-fibre yw bron bob genwair.
Maent felly yn ysgafn ac yn hawdd i’w
defnyddio drwy’r dydd. Digon tebyg ydy’r
riliau ond nid yw eu hoes cyn hired. Mae’r
tair beadeux a ddefnyddiwn i ar y dechrau
yn dal gen i. Ers talwm roedd y genweiriau
a’r riliau wedi cael eu gwneud yn y wlad
hon, ac wedi eu gwneud i bara am oes.
Erbyn heddiw mae’r rhan fwyaf wedi cael eu
gwneud yn China ac mae eu hoes nhw tipyn
byrrach.
Newid er gwell sydd wedi digwydd yn hanes
y leins. Lein sidan Kingfisher oedd yr un
boblogaidd ers talwm. Lein fendigedig ond
bod angen rhoi saim arni yn rheolaidd os
am ei chael i nofio ar yr wyneb gan ofalu
hefyd nad oedd dim mymryn o’r saim yn
mynd ar y blaenllinyn nac ar y bluen. Hefyd
roedd angen ei sychu’n drwyadl cyn rhoi
mwy o saim arni rhag iddi ddechrau suddo.
Ac ar ôl gorffen pysgota roedd yn rhaid ei
thynnu oddi ar y rîl a’i sychu bob tro. Ond
nid felly mae hi heddiw.
Y newid mwyaf yw’r plu eogiaid. Pan
ddechreuais i sgota eogiaid roedd y plu yn
anodd iawn i’w cawio, yn aml iawn gyda
dwsin neu fwy o wahanol blu yn yr astell.
Roedden nhw’n ddarn o gelfyddyd wedi eu
cawio gan grefftwyr.
Erbyn heddiw - corff ac ychydig o flew
lliwgar a dyna i chi bluen eog.
Ond maen nhw’n bachu cystal â’r hen blu.
Ydych chi wedi codi eich trwydded, gyda
llaw? Hwyl ar y bachu.

Cynhaliwyd pencampwriaeth karate fawr yn y Ganolfan Hamdden yn Dre ddiwedd Ebrill.
Hwn oedd y trydydd tro i FfKTC (Ffederasiwn Karate Traddodiadol Cymru) gynnal
Pencampwriaeth yng Nghaernarfon a hynny er cof am lywydd cyntaf y Ffederasiwn, Pete
Hughes.
Cymerodd 75 o bobl ifanc (rhwng 7 a 15 oed) ran yn y digwyddiad, o glybiau Amlwch,
Casnewydd, Bangor a Chaernarfon. Ac roeddan nhw’n cystadlu mewn 16 categori. Y seren
leol o Dre oedd Lowri Jones ddaeth yn ail yn y categori uchaf y kumite i ferched. Fe gollodd
hi yn y rownd derfynol yn erbyn Lorna Price o Amlwch.

Tîm Pêl-droed dan 16 Syr Hugh
Yn anffodus, er iddynt chwarae gêm glos iawn, colli fu hanes tîm pêl-droed dan 16 oed
Ysgol Syr Hugh Owen o dair gôl i ddwy yng ngêm derfynol Cwpan Cymru yn Stadiwm
TNS yn y Trallwng yn ddiweddar.

Disgyblion Tîm Pêl-Droed dan 16 oed Ysgol Syr Hugh Owen yn anlwcus yn Rownd Derfynol
Cwpan Cymru

GLAS Y DORLAN

FFeryllFa’r Castell

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

Cefnogwch ein
hysbysebwyr
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Y COFIS YN Y SOSBAN

Y Tîm dan 13 ym Mhorth Tywyn

Paciwch yn dynn hogia!Y tîm dan 12 yn barod i wthio.
Cafodd tri thîm o adran iau Clwb Rygbi Caernarfon fodd i fyw ar daith i ardal Llanelli
dros ŵyl y banc.
Ar ôl cyrraedd tre’r Sosban yn hwyr nos Wener cafodd y tîm dan 10 gêm yn erbyn
bechgyn o Landeilo a hynny ar gae clwb y Bynea. Y Cofis enillodd – ddwywaith! Aeth
pawb ymlaen wedyn i Barc y Scarlets i weld gêm ola’r tymor rhwng y Scarlets a’r
Gleision. Cyn y gic gyntaf gwahoddwyd y tri thîm i gymryd rhan mewn gorymdaith o
amgylch y cae. Profiad bythgofiadwy i’r criw ifanc.
Mi gawson nhw hefyd weld gêm gyffrous wrth i’r Scarlets ennill o 29 - 20.
Codi’n gynnar fu hi fore Sul gyda’r tîm dan 12 yn teithio i Hendy-gwyn ar Daf ac ennill
y gêm o 5 cais i 3.
Yn y cyfamser roedd y tîm dan 13 yn rhan o ŵyl 7 bob ochr ym Mhorth Tywyn.
Chwaraewyd 4 gêm yn erbyn timau o Tai-bach (Port Talbot), Faerdre, Abertawe a
Llanelli. Ennill dwy a cholli dwy fu hanes yr hogia mewn cystadleuaeth o safon uchel
iawn. Roedd cryn ganmol i’r gogs gan y dorf leol!
Hapus ond wedi hario oedd pawb yn cyrraedd adra nos Sul!

Y Cofis yn paredio rownd Parc y Scarlets.
.
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