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GOLYGYDDION
Niclas Parry

Fama

47, Greenside

Yr Wyddgrug 3281
Iwan Jones
10 Hillside Crescent
Yr Wyddgrug 56557
Euryn Williams
14 Greenside

Yr Wyddgrug 55587
Harri Bryn Jones
Maes Gwern

1 Ffordd Hengoed
Yr Wyddgrug 56606
Geoff Jenkins

9 Ffordd Hengoed

Yr Wyddgrug 2080

TRYSORYDD
Mrs AnnWilliams
7 Llys y Fron
Yr Wyddgrug 3369

DOSBARTHWYR
Bryn a Vera Jones

12 Archway

Yr Wyddgrug 700440

HYSBYSEBION
Carys Gwyn
11, West View

” Yr Wyddgrug59244

TEIPYDDES

Lis Edwards

3 Shire View

59744

CYSODWYDgan

John Evans

11, West View.

Yr Wyddgrug 59244

ARGRAFFWYDgan
David Martin

Yr Wyddgrug 740952

Cyhoeddir gyda chymorth ariannol

oddi wrth Gymdeithas Celfyddydau

Gogledd Cymru a'r Swyddfa Gymreig. 

MAI
Sul 5

Llun 6

Gwener 10ed

Sadwrn 18

Sul 19

Llun 27

MEHEFIN

Sadwrn 1

Sul 2

BLE'R AWNNI?

Hawddamor, Glwysgor Glasgoed. - Mynd am dro yn y
bore bach i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Cor y Wig,
a brecwast ar gael wedyn. Canolfan Parc Wepra, Cei

Connah,5.30 y bore.

(Gŵyl y Banc) Harddwch y Gwanwyn. Taith dywys o
gwmpas byd natur Parc Wepra am 10.30 y bore -
amser llawer mwy cymhedrol.

Cyngerdd yn Neuaddy Lleng Brydeinig, Penyffordd 7.30 p.m.

Creaduriaid y Pwll. Prynhawni'r Plant, dan ofal y
Wardeniaid, yn ymhelaganifeiliaid bach y dwr.2 y.p.
Pwll y Tir Ymhel (Gatherine Grounds), yn ymyl
NormandyDrive, Cei Connah.

Diwrnod Agored yng Ngwarchodfa Natur newydd y

Derw Llydain. Dewcha phicnic a"gweld harddwchy lle

- a'r gwaith caled a fu yn ystod y flwyddyners agor

yr Warchodfa hon.

(Gŵyly Banc)Llysiau Llesol. 2 y.p. Canolfan Parc
Gwepra. Taith dywyseto, yn dysgu am blanhigion
gwyllta sut y mae eu troi'n bopeth - gwin, cawl,

meddyginiaeth,lliw. Cyfle ar y diweddi flasu peth

o'r casgliad

Ffair Hâf Plwyf Cei Connah. Trwy'r prynhawnar gae
St. David's, Lôn yr Wyddgrug. Plant Bryn Devayn rhoi
arddangosfa o'u dawnsio gwerin.

Taith gerdded (6 milltir). Hen Dramffyrdd a

Mwynfeydd ym Mancota Phenarlâg. Cychwyn10y.b.,
maes parcio Ysgol Uwchradd y Glannau, Oueensferry.

Dewcha phecyncinio.
 

  

Dymuna Janice, Ty'r Onnen, Llys y
Fron, ddiolchyn gynnesiawn i bawbam

y cydymdeimlad a'r caredigrwydd a
ddangoswydiddiar yr achlysurtrist o
golli ei thad yn ddiweddar.

Er mwyncaeltrefn ar ddosbarthu'r
papur,a fyddai'r dosbarthwyr oll yn
cysylltu a Vera Jones, Yr Wyddgrug
700440 morfuan a phosib os gwelwch

yn dda,neu os yr hoffech fod yn

ddosbarthwr mewn ardal arbennig.

Diolch yn fawr. 
J. E. DAVIESA'I FAB

TREFNWR A
CWMNI
TEULUOL
PREIFAT

Ffynnony Cyff
Licswm,Treffynnon
Yr Wyddgrug
741265 Stryd Wrecsam

Yr Wyddgrug Bagillt
Yr Wyddgrug

700155 2146

NGLADDAU
SEFYDLWYD
DROS

100 MLYNEDD

Stryd Fawr

Y Fflint
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(CYTÔN?
Ynystodymisoedddiwethafymafegefais
ddwy sioc gorfforol, trwy orfod cael
triniaeth llawfeddygola'rrheini wedigadel
eu hol, ond roedd yna esboniad dealladwy
iddynt. Sioc arall a gefais, wedi dod adref,
oedd honno pan glywais fod tair eglwys
Gymraeg tref Yr Wyddgrug wedi

penderfynnu torri cysylltiad a Chyngor

Eglwysi'r Dref. Dynasiom na fedraf gael
gafael ar esboniad dealladwy o gwbl. O
fewn ychydig o fisoedd i'r digwyddiad
hanesyddol yn Aberystwyth ddechrau

Medi, dyma dair eglwys Gymraeg yn

llwyddo i ddat-wneud neu chwalu holl

obeithio a breuddwynion arweinyddion

Cytîìn. Caf ar ddaell, yn ôl y Parchedig
Glyn TudwalJonesyn “Cristion” (Mawrth/
Ebrill), yn ei erthygl “Cytîn ym Mangor”
mai'r newid sylfaenol yn y sefydliad
newyddyw mailllaiobwyslaisarycanolog

a mwyar y lleol yw prif amcan Cyfììn.

Fel aelod o Gyngor Eglwysi'r Dref am
nifer dda o flynyddoedd ac wedi profi
llawer o gydweithio hapus, tristwch mawr
i mi oedd clywed am fath rwyg sydyn, a

hynnyar sail un person yn dyfalbarhaui
geisiocael y Cyngoriail-ysytyried derbyn

eglwysieraill o’r tu fewn i’r Wyddgrugi
mewn i’r Cyngor. Dydy dyfalbarhaufel
hyn ddim yn bechod tybed, neu druan o
Mary Whitehouse, a hyd y gwelais i o
ddarllen y llythyr arbennig, nid oedd ei
gyfeiriad atiaith ychwaith ddim yn sarhad

yr iaith Gymraeg yn fwy na'r Saesneg. Y

cwbladdywedoddoeddnaddylai yrun o'r

ddwyiaith fod yn dramgwyddi'w gilydd
a bod yr efengyl yn fwy nag unrhywiaith.
Pwyfedr anghytuno a gosodiad fel yna?
Pabydd oedd ymayn ceisio estyn croeso i
ragor o Brotestaniaid ddodei mewn i’r

Cyngor- rhyfedd o fyd ynte?

Doedd Cyngor Eglwysi'r Dref ddim wedi
penderfynu derbyn yr un eglwys
ychwanegoli mewn ondyn hytrach wedi
dewis trafod ymhellach ym mhaffordd y
gellid cael mwy o gydweithio. Mae'n

ymddangos nad yw'r Cyngor Cymraeg

am ragoro drafodaeth ar y posibilrwydd o

ehangu'r berthynas Gristnogol rhwng yr

eglwysi. Rydym ni'n ddigon parod i
ddweudwrth arweinyddion y gwledydd i
ddal ymlaeni siarad a siarad yn hytrach na
gwneud unrhyw benderfyniad chwithig

ond maefel petai'r eglwysi Cymraeg ofn

cerdded ymhellach ar hyd y ffordd yna.

Mae agor y drwsi ragor o eglwysi yn
rhywbeth y dylem ei gefnogi beth bynnag

fo eu henawd neu eu hiaith. Clywyd y
ddadl hefyd y byddai mynd ag oedfaon
dwyieithog i eglwysi y tu allan i'r
Wyddgrug yn cymhlethu ac anhwyluso'r
trefniadau. Fel Annibynnwr, gwn mai

meddylfryd y Cwrdd Chwarter wrth fynd
i eglwysi bach y wlad yw ceisio rhoi hwb

i'r ffyddloniaid sy'n ymdrechu'n galed i
gadw'r achosion hynnyi fynd. Onid dyna
ddylai ein meddylfryd ninnau fod hefyd
yn yr achos yma gangeisio cryfhau ein
tystiolaeth o'n hundod yng Nghrist.

Mae'r naw-degau i fod yn ddegawd o

efengylu yng nghalendr yr eglwys. Pa
obaith sydd gennymi'r cyfeiriad hwnnw
os yw'rbyd o'rtu allan yn ein gweld, yn
weinidogion a swyddogion eglwysig, yn
bobl sy'n amau bwriadau'ngilydd. Cytîìn
yn wir - mae'r peth weditroi'n ffars yn Yr

Wyddgrug. Gwn fod nifer o bethau

difeddwl wedi cael eu gwneud a'u dweud

ary ddwyochrobryd i'w gilydd, ac mae'n
bosib y caf fy nghyhuddoo'r un bai, ond
tybed a yw hyn yn enghraifft wych o
styfnigrwydd a dallineb meddwl dynion
meidrol yn chwalu bwriadau gorau Duw.

 

 

Ar ddechrau Oedfa

Bendithia ni sydd yma'n awr
Ynseinio clôd i'th enw mawr,
Fel y derbyniom yn dy Dy
Yr awel sanctaidd oddi fry.

Y bore hwn gofynnwnni

Am deimlo grym dygariad Di,

I'n helpu ni drwy'ranial maith
A'n calonogiar y daith.

Rhonerth i ninnau wneudein rhan,
Gan ddilyn Iesu ym mhob man,
A chynorthwyoy rhai sydd

Mewntywyddgarw nos a dydd.

I bawb sy'n arwainyndyfyd,
Rho Diddoethineb ar bob pryd,
Fel delomoll i fyw'n gytîn
A chyd-ddyrchafu Mab y Dyn.

T Roberts, Berthen.

 

  
 

 

GROSVENOR CARPETS
CARPEDI * GLANHAU CARPEDI
DODREFN * GWLAU* RYGIAU

Gwasanaeth di - guro a hynny drwy'r Gymraeg 



Genedigaethau
Cafoddnifer o fabanod eu geni yn yr ardal

yn ddiweddar. Yneuplith -

Cadi Rhys - merch Bethan aJohnThomas,

LÔn Cae Del
Fflur - merch i Gwenith a Robin Jones a
chwaeri Iwan a Gethin, Gelli Dywod
Gwilym Sion - mabi Eleri a SimonJeffs,
a brawdi Mari, Sioned a Rebecca, Parc yr

Hafod
Craig - mab i Mr a Mrs Hurst, Parc yr
Hafod

Llongyfarchiadau a phob dymunad da
iddyn nhwi gyd.

Swyddi Newydd
Llongyfarchiadau i Owen Owensar ei

benodiad yn bennaeth yradran fathemateg

yn Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon fe
welir colled amdano mewn sawl

cymdeithas yn Yr Wyddgrug.

Llongyfarchion hefyd i Mrs Ann Williams

fydd yn cymeryd lle Owen yn Ysgol Maes

Garmonac hefyd i Mrs Rhiannon Jenkins

areiphenodiadynbennaethyradrangerdd.

CAPEL BETHESDA

:- Mewn Ysbyty

Mae MrsMargaretEagles, 9 Oueen's Park

a Mr Douglas Jones, 8 Greenside, yn

Ysbyty'r Wyddgrug. Rydym fel Eglwys
yn anfonein cofion atynt.

Bu Mrs Rhian Jones, 7 Brook Street,

Llaneurgain aMrsMennaOwen,23 Ffordd

Argoedyn Ysbyty'rMaeloryn ddiweddar.

Dayw deall eu bod gartref erbyn hyn.
 

Côr yr Eisteddfod yn ymarfer ar gyfer
Dechrau Canu, Dechrau Canmol a

ddarlledir yn fuan.

 

YR WYDDGRUG
Ŵ   

 

MrsCerys Thomson yn derbyn siec ar ran Shelter Cymru gan Miss Ffuonwen

Roberts. Gwelir rhaio'r ieuenctid yn y llun.

Hefyd cafodd rhai o blant yr Eglwys
driniaeth llawfeddygol yn ddiweddar,sef,
Emyr ap Dafydd, 7 Sŵn y Nant; Emyr
WynEvans, 3 Moel Ganol;a Jill North 29

Lon Cae Del. Da yw deall eu bod yn

gwella'n dda.

' Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn a Mrs Gloria Davies, 1
Linden Drive,yn ei phrofedigaeth o golli
ei brawd oedd yn byw yny Bala.

Priodas

Dydd Sadwrn Ebrill 6 yng Nghapel

Bethesda priodwyd Gareth James, 6
Clayton Court a Jacgueline Ouinn.
Dymuniadaugorau iddynt.

Gwasanaeth y Plant
Bore Sul Ebrill 7 sef y Sular ol y Pasg,

arweinwyd y gwasanaeth gan y plant. Y
themaoeddGerddi achafwyddarlleniadau
yn cyflwyno Gardd Eden, Gardd

Gethsemane a Gardd y Bedd Gwag.

ClwbIeuenctid
Nos WenerEbrill 12 cyflwynwydsiec i
Mrs Cerys Thomson, cynrychiolydd
Gogledd Cymru o Shelter Cymru, fel
canlyniadi'rnosonnoddedigagynhaliwyd

cyn y Nadolig. (Cafwyd yr haneseisoes

ym Mhapur Fama- ynrhifyn Ionawr).

Wedi cyflwyno'r siec cafwyd sgwrs
ddiddoroliawngan MrsThomsonynghlyn
a'i gwaith. Soniodd am yr angen mawr
bellach nid yn unig yn y dinasoedd ond
yng nghylch Wrecsam a Delyn hefyd. Ar

ddiwedd ei sgwrs rhoddodd Mrs Thomson

atebion i nifer o gwestiynau a ofynwyd
gan y boblifanc.

PENDREF
Er Côf

Ar derfyn yr oedfa bore Sul, Ebrill 7,

dadorchuddiwyd plac ag arno'r geiriau:
“Mi glywaf dyned lais” er cof am Wyn
Williams, rhoddedig gan ei weddw, Mrs

( ì
STEP IN SHOES
 

 

3, THE CROSS,
YR WYDDGRUG

Atgyweirwyr esgidiau

Nwyddaulledr

Torrwr Allweddi

a 3247
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Eluned Williamsa'rplant, Alan aHeather.

Gwasanaethwyd gan y Parchedig Elfyn
Williams a J Bryn Jones.

Penblwydd

Bu dwyo'n haelodau ffyddlon, sef Miss

Gwyneth Thomas a Miss Muriel Pownall,

yn dathlu eu pen-blwydd yn 80 oed. Wrth
eu llongyfarch, dymunwn hefyd iddynt
flynyddoeddetooiechydifwynhaubywyd.
Dywedwchwrthym ich dwy,beth yw eich

cyfrinach o gadw'nifanc?

Damwain

Syrthiodd Mr Fred Evans yn ddiweddar
gan frifo'i droed. Bu yn Ysbyty'r
Wyddgrugam gyfnod byr ondbalch ydym

ei fod ar wella.

Canu

Bu Côr yr Eisteddfod yn ymarfer yn y

Capel nifer o droeon yn ddiweddar a'r
arweinydd, Mr Roland Morris, yn uchel ei
ganmoliaeth i'r adeilad fel lle addas i

arwain.

Tra'n sôn am Gôr yr Eisteddfod, bu dwy

nosonorecordio ar gyfer “Dechrau Canu,

Dechrau Canmol” gyda'r côr yn canu dwy
eitem, sef “Corws yr Haleliwia” a

“Teyrnasoeddy Ddaear” Fe'u darlledirar
nos Sul, Mai 19 a'r 26ain. Mrs. Nans
Davies yw'r un o Bendref a gaiff ei

chyfweld.

Colled

Cydymdeimlwna'r Parchedig a Mrs Enoc

T Davies yn eu profedigaeth o golli Mrs
Ann Davies(priod y diweddar Barchedig
Daniel Davies). Hefyd a Nerys,y ferch,

sy'n byw yn Aberystwyth.

Dathlu

Dyna fu hanes Mr a Mrs Cecil Jervis, ar
achlysur dathlu eu priodas aur, ar Ebrill

14. Cafwyd amser bendithiol yng
nghwmni'rplant, Richard,Esmeac Eunice,

a'r wyriona'r wyresau,aceraill o'r teulu.

Dymunwnninnaubob bendith i'r ddau am

flynyddoeddeto.

Cymdeithas y Chwiorydd
Y Parchedig J Bryn Jones oedd Siaradwr
mis Ebrill a soniodd am gyfraniad John

Wesleyar achlysur cofio 200 mlwyddiant

ei farw eleni. Llywyddwyd gan Miss

Gwyneth Thomas a diolchwyd gan Mrs

Enid Hughes-Taylor.

 

Cychwynwydar ddau waith mawr yn
Yr Wyddgrug yn ddiweddar.

Cychwynwyd ar y ffordd osgoi hir

ddisgwyliedig a hefyd ar y gwaith o

 

 

 godicae y prifwyl.
 

NADOLIG BUAN

Maeplant y Cylch Chwaraea Ti a Fi yn Yr Wyddgrug yn meddwlfod y Nadolig wedi

cyrraedd saith mis yn fuan, a pha ryfedd. Yn ystod mis Ebrill cyrhaeddodd un tegan

newyddar oly llall, ond er ein bod wedi rhyfedduat weld eira ym mis Ebrill nid yr hen
Siôn Corn fu'n gyfrifol.

Ynhytrach elwoddyCylchogaredigrwyddsawluno drigolion y fro a thu hwnt gwaith

di-flino y mamaueu hunain.

Hoffai'r cylch ddiolch yn gyhoeddus i Andrea a Llinos Lanini perchnogion cartref

henoed Y Bwthyn, Ffordd Hendy, Yr Wyddgrug am eu rhodd hael o £60.

Diolch o galon hefyd i Mr Doran o Bantymwyn,taid Natasha un o blant y Cylch

Chwarae- am fyndati i sicrhau cyfraniadau hael o £5 yr un oddiwrth rhai o gynghorwyr

y fro, N Brackenbury (MynyddIsa), E Mathews (Afonwen), E Sharps (Northophall),

Gwilym Roberts (Nercwys) a Mr Tom Wheldon, Yr Wyddgrug.

Bu'r mamauwrthi'n casgluarian mewn amrywiolffyrdd - gwahoddwyd planti ymweld
a fferm Emyrac Elaine Pierce, Nercwys,lle cafodd y plant brofiad o weld genedigaeth
oen bach. Trefnwyd nosweithiau gwerthu llyfrau gyda chymorth Mr a Mrs Selwyn

Efans, Siop y Siswrn a Red House Books, cynhaliwyd stondin sborion a chafwyd

nosweithiau amrywioldifyr iawn yn gwrthu colur,dillad, crochenwaith, nwyddaui'rty,

blodau sychion heb sôn am sawlraffl, bore goffi a chlonc!

Y plant sy'n elwa wrth gwrsa pheth braf yw gallu cyhoeddi eu lluniau wrth eu boddau
a'u cyfarpar diwetharaf.

Oshoffech fwy o fanylion am y Cylch ChwaraeneuTia Fi cysylltwch a Sioned Parry,

Yr Wyddgrug 3281.



 

MiDalodd ei Modelu

Tro newydd ar hynt y parchus arswydus

swydd o gadeirio pwyllgor eisteddfod.
Dynaddaeth i ran Rhian Morris y noson
o'r blaen. Myndi'r Sioe Ffasiynauat yr

Ŵyl,gan ddisgwylcael eistedd yn ôl (am
unwaith) a gadaeli eraill fynd ymlaena'r

perfformiad. Ynacael sioc o ddeall bod

Jean Scene,y trefnwyr, un fodelwraig yn

brin ar y noson. Deall hyn trwy dderbyn
llondei breichiau oddillad, ac apel i newid
yn handireit gan fod y sioe ar gychwyn.

Deallwnninnaui'r noson ddifyr hon godi

£110 at y Brifwyl.

Haeddueu llwyddiant

Llongyfarchadaui'r bobl ifainc o Ysgol
Uwchradd Cei Connah ar y gyfres o
wobrwyonaddaeth iddyntyn eisteddfod
sirol yrUrddyn ddiweddar. Ynyradrannau

celf a chrefft yr oedd y rhan fwyaf,a bu'r

manylion yn y wasg eisoes.

Llongyfarchiadau gwresogiddyntoll.

Dechreuad MwynDyfiad Mai
Dynasut y gwelodd Dafydd ap Gwilym
fyd natur y mis hwn. Dyma hefyd agwedd

wardeniaid Parc Gwepr athrefnwyrGrwp

Byd Natur y Glannau, sydd rhyngddynt

wedi trefnu llond y mis o weithgareddau

awyragored arbennig o ddiddorol- gweler

Ble'r Awn Niar dudalen 2. Ni waeth inni
ail adrodd ymamor agos yw'r llefydd
hardd hyn Parc Gwepra, y Tir Ymhel, a

Gwarchodfa newydd y Derw Llydain - at

bawb o ddarllenwyrPAPUR FAMA.Llai

na chwarter awr mewncar, er enghraifft,

ydynt pob un o ganol yr Wyddgrug.

Siani a Sioni
Stori arall o'rarchifau achlysuroli gloi. Fe

gofia'n darllenwyr cysonam Siani, y wraig

chwedlonol honnoo gig a gwaedy bu son

amdani eisoesyn y golofn hon. Wel, hanes

ei gwr syddy tro hwn. Bu iddo yntau - ac

fe rown iddo Sioni'n enw - fynd a Siani i
siopa'n y dref yn ddiweddar, Parcio'r car
coch sgleiniog syddganddo, ganymfalchio

bod yrarwydd-ymyl-ffordd yn rhoi hanner

awrgyfanifod yno. Efahi yn ymwahanu;

ef, Sioni, yn dychwelyd yngyntaf, a hyn

yn ddiogel o fewn ugain munud. Gweld, o
ben arall y styrd, warden trafnidiaeth,
bendith arni, yn rhoi tocynar sgrin,ie, ar
sgrin car coch sgleiniog. Rhuthroati, a
dechrau, fel y dealla PAPUR FAMA,ryw

drafodaeth ddwys ac ystyrlon ynghylch

rhediad amser yn y bydysawd ohoni.

Ymhen ugain munud arall, dyma Siani
hithau'n troi i mewni ben y stryd. Myn
hithau i Sioni yntau ac i'r warden fod

braidd yn gochac yn sgleiniog erbyn hyn,

a'r ddadl yn mynd yn ystyrlon iawn.

Wedyn, dymahi'n cerdded heibio iddynt,

ryw ugain llath eto, a myndatgar Sioni-

sefwrth gwrsy car cochsgleiniogarall yn

y stryd - a chwifio'n hapus ar y ddau
dadleugar. A thawelwcha fu.

 

 

Cymorthi blentyn o Beriw
NosIau Ebrill 28ain cynhaliwyd noson o
adloniant gan blant Ysgol Sul y Berthen i
gasglu arian tuag at dalu cost addysg i

blentyn yn Periw Cafwyd nosonamrywiol

o ganu, adrodd, drama fer a chwis o dan

ofal Mr W Willaims a Mrs Mair Evans.

Gwnaethpwydelw odros £60. Diolchwyd

am gymerydrhan a chegnofi yr achos da
gan Y Parchedig Arthur Jones.

Sefydliad y Merched

Nos Fawrth Ebrill 9fed cafwyd cyfle i

wrando ar MrRufus Adamsyndarlithio ar

ddyddiau cynnar ydiweddarIarll DrLloyd

George. Pleser oedd gwrandoar ei ddawn

fel darlithydd, a bu yn garedig yn ateb

cwestiynnau ar y diwedd. Diolchwydi Mr

Adams gan Mrs Dilys Wynne a

llywyddwydy noson gan Mrs A Davies.

Priodas

Dydd Sadwrn Ebrill 20fed yng Nghapely
Berthen priodwyd Dr Ann Evans merch
hynaf Mr a MrsElfed Evans, Agorlys, a

Dr. Anthony Jones Downes. Edrychwn

ymlaenatweldllunacaelrhagoro fanylion

yn y rhifyn nesaf o'r papur Anfonwnein

dymuniadaugoraui'r ddau.

Llwyddiant
Llongyfarchiadaui Miss Delyth Roberts a
Geraint Roberts, brawd a chwaer, dau o

aelodau Capel y Berthen ar eu llwyddiant

yn ddiweddar. Anrhydeddwyd Delyth

gyda tystysgrif “Grand Prior Cadet

Certificate” yn Eglwys Gadeiriol
Aberhonddu. Arôl tymor o flwyddyn yng
Ngholeg Celstryn mae Delyth yn parhau
a'r gwaith “Gofal” yng Nghartref yr

Henoedac Methiedig yn Chwitffordd.

MaeGerainteibrawd yn llwyddiannus ym

mydpeldroed ers yn fachgen yn yr ysgol

gynradd. Erbyn hyn mae wedi ennill nifer
o wobrwyongan gynnwystarian arbennig

a gyflwynnwydiddo yn y Clwb Golff. Da
iawneich daua daliwchati.

Cyngerdd

PnawnSul yng nghapely Berthen,Licswm

Mai26ain bydd Chrisopher Enston ar yr
organ, Craig Clewley - ffidil, Margaret

6

Williams - piano, Elen Ellis - Contralto.
Croesocynnesi bawb. Tocynnau£2 (plant

50c)
 

 

Gwaeledd
Bunifer o'r ardalwyr yn wael yn ystod y

mis - ond da gweld Mrs Phyllis Thomas,

Ty'n Llan yniach ar ol cwympcas iawn.

Ynanffodus mae Mrs Doris Hughes, Ty'n
y Groesffordd a Mrs Fanny Jones, Bridge

Terraceyn ol yn Ysbyty Maelor, Wrecsam.

Anfonwneincofion annwylaf atynt, ac at

Mrs GwenRoberts, Tan yr Ywen”, sydd

wedi dychwelydo'r ysbyty at ei merch a'i

mab ynghyfraith Mr a Mrs Hubert

Williams.

Cyfarfod Pregethu
Brafoedd cael croesawu y Parchedig Rhys

abOgwenJonesi'r CyfarfodPregethu yng

Nghapel y Rhos. ac yntau'n awr yn

weinidog yn Rhosllannerchrugog.

Noson Goffi
Gwnaed elw o £129 yn y Noson Goffi
gynhaliwydynystafell foethus Hafan Deg.

Mwynhawydnosonbraf, a'r elw tuag at

Eisteddfod Gadeiriol Treuddyn,

Diolchodd Mrs Sian Edwards, Cadeirydd

y Pwyllgor,i bawb am eihaelioniarferol.
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BAND DAWNSIO GWERIN

Sut y daeth Cadnoi gyfarth yn y lle cyntaf? Menthycais biano

acordion, fy mrawda dysgais ei chwarae trwy ddefnyddiollyfr,

sef tiwtor” Roedd gennyfddiddordeb erioed mewncanu gwerin

fy hoff gân yn ysgol gynradd Penfforddelen oedd “Os daw fy
nghariad i yma henoi guro'r gwydr glas”. Hoffwn hefyd glywed
y rhythmau gwahanol o bedwar ban byd adeg Eisteddfod

Llangollen. Dechreuais fynychu'rclybiaucanu gwerin yngNghaer

hefo criw o'r Aelwyda dechreuais berfformio yno fy hun. Daeth

amryw o gerddorion at ei gilydd a dechrau chwarae alawon

dawnsio gwerin. Gofynnwydi mia thri arall ymddangosfel band

Gwyddelig yn y ddrama “The Hostage”a dynasuty ffurfiwyd y
band.

Yn fuan ar ol hyn fe gychwynasom glwb dawnsio gwerin yn

Kelsall mewn ‘goruwch-ystafell’ yn nhy cefn y “Royal Oak” Un

noson fe dorrodd un o’r dawnswyr wythien fawr(ateri) yn ei

fraich ar ol iddo daro rhes o wydraupeintoddiar silff ben fan

pan golloddeiafaelar y tri arall wrth wneud “Dawns Y Fasged”
Roeddy lle yn orlawn a'r galwr yn gorfod gweiddi nerth ei ben
wrth nad oedd gennymoffersain yn y dyddiau cynnar. Roeddwn

i ar yr acordion a'r hogiau ar gonsertina, piccolo,ffidil a gitar.

Fe brynwydoffer sain ymhenamserac wrthimirannu'rmeicraffon

hefo Bill a'i gitar fe benderfynasom rannu'n bywyd gyda'n

gilydd hefyd.

Dynawaith anodd oedd dewis enw i'r band. Roeddem yn byw,

ac yn ymarfer mewn bwthyn ar gyrrau coedwig Delamere a

chlywsom swn y Llwynogod yn yr hwyrnos. Cofiodd Bill am

enw fferm yn ymylYFenni, lle'roeddo'narferbyw enw'r fferm

oedd Foxes Bark - Soniais wrth Dewi Humphreys o ddawnswyr

Coedpoeth y buasai Siôn Blewyn Coch yn drosiad mwy annwyl
O Foxes Bark na “Llef Llwynog” a dywedodd Dewi'n syth
“Cyfarth Cadno”a bodlonais ar unwaith ar hynny.

Pan adawodd Bill gartref i fynd i weithio yn Llundain bu'n
chwarae mewn grwp roc. Bu Mike Thomas yn chwarae yng
Ngherddorfa Ieuenctid Cymru pan oedd yn yr ysgol. Bydd yn sôn
am yr amser pan fyddai ei fam,ynei gloi yn y parlwri ymarfer ar
eiffidilaac yntau'n sâl eisiaumynd allan i chwaraepêl droed hefo'i
ffrindiau yn y stryd.

MaeBill, Mike a minnau wedibod yn chwaraehefo'n gilydd ers
dros bymtheg mlynedd erbyn hyn ac wedi dysgu llawer mewn
gweithdai mewn gwyliau gwerin ac mewn sesiynau o gwmpas
Caer, yn Lerpwl, yn Nolgellau, Iwerddon,a Lorient yn Ffrainc.
Maeclôd a gwin i'w gael yn Ffrainc a chlôd a gwin y gwan i'w
gael yn yr Iwerddon os medrwch ganu neu chwarae.

Fe'm gwahoddwydi chwarae i'r Ddawns Werin yn Eisteddfod
Machynlleth a Chaernarfon - fe chwaraeais innau wrth babell y
dysgwyr yng Nghaernarfon. Buom ym Mangor ynrecordio y
rhaglen Dawnsio Gwerin hefo Gwyn Williams a David Enoch-
Gwynyncyrraedd yn hwyryny stiwdio am fod “y fuwch wedi
dwada llo, ac yntau'n cwynoar ôl y tap cyntaf a baratoasom fod
fy chwaraei ynrhy 'nwyfus' abod y plant yn yrysgola ymwelodd
yn neidio felchwain ogwmpas y neuadd” pan glywsanty miwsig!

 

“Rydym wedi gweld llawer peth doniol mewn dawnsfeydd- ar y

llawr yn ogystal ag ar y llwyfan. Fe syrthiodd dannedd gosod un

ddynesar y llawr wrth iddi farw chwerthin- dro arall aeth wig un
ddynes yn gam am fod oriawr rhyw ddyn weditynnu'rwigo'i le
- 'roedd hi yn gandryll. Mae Mike wedisyrthio oddi ar amryw i
lwyfanac aeth bwaeiffidil, unwaith, yn sowndar hoelen oedd ar

drawst uwchei ben, ac yntau'n methudealli ble yraeth.

Rydym wedi chwarae mewnpob math le dros y blynyddoedd

mewndramaarall “Larkrise”, mewn priodasau, mewn “Wake”,

mewn“sgubor fechan ym Mala - yn Neuaddy Dref Stockport, yn
yr Irish Centre yn Lerpwl, mewn “Burns Night” yn Holmes
Chapel, ym Mhrifysgol Bangor ac Aberystwyth, a hyd yn oed

mewnfestri Fethodistiaid! Pob mis Mawrth rydym yn chwarae

i ŵyl dawnsio gwerin plant yn Neuadd fawr Winsford lle mae

cannoedd o blant yn dod ynghŷd i ddawnsio'r dawnsfeydd a

ddysgant yn eu hysgolion mae honnoynnosondda.

Mae ein clwb yn cyfarfod ddwywaith y mis, erbyn hyn yn
Kingsley ar ol bod am gyfnod ym Manley Buom ar Radio
Merseyside yn ystod y cyfnod hwnnw

Gwelwnchi yn Theatr Clwyd rhyw dro gobeithio. Os ydych yn

hoffi dawnsio byddwnynfalch o'ch gweld yno.

MARIAN HIGGS
 

Rhifyn 'Steddfod Papur Fama.
  

Cyhoeddirrhifyn arbennigo BapurFamaiddathlu dyfodiad
y 'Steddfod i Fro Delyn. Y bwriad yw gwneudrhifyn
Gorffennaf yn rifyn swmpus, yn llawn o erthyglau am yr
ardal,llefydd i ymweld a hwy a gwybodaeth hanfodol i bob
eisteddfotwr Ei bris fydd 50c, ond dim ond 30ci'n
tanysgrifwyrrheolaidd.

Os ydych yn dymuno hysbysebu unrhyw ddigwyddiad,
pabell a.y.y.b., a fyddwchcystal a chysylltu a Carys Gwyn,
Penllyn, 11 West View, Yr Wyddgrug cyn Mehefin 23ain.
Fe fydd adran arbennig o newyddion lleol yn ymddangos yn
y rhifynaua werthir yn lleol. Bydd y papurar gael o ganol
Gorffennaf ymlaen.
Cofiwch am babell arbennig PapurFamaarfaesy 'steddfod.

"LEWIS GLASS"
FFENESTRI

Os amgael ffenestri newydd

Neu am drwsiorhai'ny ty,

Ffoniwch Peter Lewis, Bwcle;

Dyma'r dewis gorausy !

 

Perchennog: Peter Lewis
62b Ffordd yr Wyddgrug.
Bwcle. Clwyd

(0244) 549449
 



“Nen ne possiameo piu”
Uno'r ffyrdd gorau i ddysgu iaith dramor
yw gweldy car yntorri i lawr a gorfod
ymhela'r geiriau priodol i egluro beth yn
union sydd wedi myndo'i le. Ffordd arall
yw gwylio teledu gan ddewis rhaglen

boblogaidd neu raglen newyddion yr

ydych eisoes yn gwybod rhywbeth

amdano- a bwrw fod gennych rhywfaint

oafael arramadegageirfa (dyna ddangos
fy oedran ar unwaith).

Fforddarall yw helgeiriau dilyn sbardun

a thrywydd,jest er mwyndilyn sbardun a

thrywydd. FELLY:

SOZZO - baw
sudidio - baw
immordizia - baw
spazzatura - ysbwriel

spazzare - ysgubo

spazzacamino - ysgubwr corn simnai

spazzino - ysgubwr ffordd

netturbino - dyn y biniau

netto - glan

netbare - glanhau
pulire - glanhau
immondo baw(eto!)

polvere - llwch (pulverise!!)
polveroso - llychlyd

pattuminera - bin sbwriel

“Twtlol”, meddech chi, “mae'rdyn yna'n
rwdlan” “Clwstwr o eiria dinabman a
dim sens i'w weld yn unman”

Ond os buoch yn Napoli efo fi yn

ddiweddar fe fyddwch yn gwybod ac yn

deall i'r dim pam y mae'rholl eiriau mor

fyw o berthnasol - neu mor fudr o
berthnasol.
Ac fe gyrrhaeddais Labella Italia ar ôl
bygwth i “Merica am hydoedd. A deud y

gwir toedd gen i ddim awydd myndi'r

“Mericaarol ffars dychrynllyd (yng ngwir

ystyr y gair hwnnw)yr oel a Saddam (yn

y drefn honno). Ac roedd gen i reswm
gwell dros fyndi Italia onid oedd - cael
dilyn un o'r ychydig bethau sy'n rhoi hwb
i'r galon a throedio byd y cewri -ondmwy

am hyneto - ac ar y bib.

Napoli lle y bum ynchwilio allan am

hydoedd am eiriau addas i'w ddisgrifio i

mi fy hunan heb son am nebarall. Wele
un o gadarnleoedd Mytholeg Rhufeinig -
nid yw ceg annum ond megistaith bys o
ganoly ddinas; wele ganolfan diwylliant
gorwych a draflyncwyd gan yr hen

fynydd yna Vesuvio; wele un o fannau

gododocaf gwlad odidog - roedd y

byddigions Rhufeinig yna yn gwybod yn
iawn be oeddan nhw'n ei wneud yn

adeiladu euvillas ar lannau'r môr- cyn ac
ar ôl Crist - Yr Hahan Riviera OC!

Napoli heddiw - meddyliwch am fynydd o

forgrug - dyblwch o, gwasgwchrheiny i
gyd rhwngstrydoeddculion ac adeiladau
hynafol, ychwanegwchddegauofiloeddo

geiryn mynddwn i ddim ible; cymysgwch

gyda llwch gwyn o dwn i ddim ble

(Vesuvio?) a miliynau (ie miliynau) o

fonion sigarennau (ffagends) a dyna chi

rywfainto syniad (mi fuasech chi,smociwrs
Cymraeg Cymruy ffagends diawliaid!! -
wrth eich bodd yn Napoli - na wir, yn yr

Eidal - neb i gwyno a rhoi pwrpas moesol

iechydyddol arnochiroi gorau iddi- grêt!)

Ni fum erioed mewnlle wnaethimifeddwl

morgaledamystyrrhyddid - democratiaeth
- anorchiaeth.
Nid trefn a threfnusrwydd y morgrugyn

sydd ym merw'r bobla'r traffig (pawb -

ceir, bysiau, motobeics, heddlu - yn mynd

trwy oleuadau coch) ond rhywbeth sy'n

ymylu ar hunanoldeb ac anorchiaeth. Ond
eto maeo'n “exciting” iawn. Fe gewch
wneud,fe gewchfod, yr hyn yr ydych yn
dymuno ei wneuda bod O leia dyna y

syniad a fegais i, ac fe'i cadarnhawyd

mewnsawl sgwrs mewnEidaleg bratiog,

hwyliog, hapus. Lle grêt? Ystyr “Non ne
possimano piu” o'i rydd gyfieithu ydyw
“bois mae'n annhrefn arnom ac mae'n
rhaidini, oll wneudrhywbeth ynei gylch?”
Jest rownd y gornel o’r stesion, dafliad
carreg o Piazza Garibaldi, mae nagaffi'r

werin o Pizzeria, Stafell maintstafell

chweched Maes Garmon,ond wal hanner

ffordd. Yn y gornel, popty gwneudpizza
“the real mccoy” efotoo deilscoch. Gweld
y tîn coed y tu mewn...... o flaen y tân -
signore yn cymysgu,pobi,a rowlio toes ..
“Si, desidera”? - “Pizza margherita per

favore”- a dyna weldy pizza'ntyfu- o'r

groth megis *“ LLOND PLATfyddai'n

tynnu dŵr o ddannedd unrhyw un........
allan i'r nos a gweldtraffig gwyllt Napoli
yn chwara bymping cars efo'r tramia -
tydio'nbitinadyw'rtramiayngallu gadael
y trac - ond yn Napoli......na, wir, stori

arall yw honno!

DUOMO
Roedd O M Edwards yn ‘macabre’ does
dim dwywaith - darllenwch “Tro trwy'r
Eidal” ac yna trowchi'r dudalenolaf a'r
paragraff olaf..... yno mae'n disgrifio

ffarwelio a'r wlad y bu'n teithio ymddi ac

ymwelda hiers tro byr i blant a thrigolion

Cymru.

Wrth adael Milanyny trên a throi am adra
trwy ddyffrynoedd dyfnion yr Alpau, yn
sydyn ar ochr mynydd gyferbyn mae'n
gweld afalans - a'r afalans hwnnw yn
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dymchwel ffarm, adeiladu'r ffarm,

adeiladau eraill, wrth ruthro i waelod y
ddyffryn...O M Edwards yn nodi'r ffaith

fel petai yn disgrifio cath yn bwyta ei

“ginio”, neu fachgen yn cicio pel. Dim

arlliw o emosiwn na theimladrwydd.

Ac yntau newyddadael Milano,lle'r oedd

ei ysgrifben yn llosgi'r tudalennau bron

gan wyniasedd ei deimladau. Eniwedyma
fi yn Milan- ac yn yr un lle.....
Besy'n gwneud ddagrau dywallt o fêr dy

esgyrn di, gofynnais?

DVORIO
Fel arfer yr unig beth sy'n tynnu ing
emosiwn y mêr allan ohonof fi yw
cerddoriaeth - y triawd ac yna'r ddeuawd

o act olaf Rosenhavalier a dyna fi mewn
ing iasol; “perdon” Almavivaat ei wraig

ynact3Figaroycyfaill bychano Salsburg,

a dymafi ar fy ngliniau eto (ac yn y blaen

-ond ddim llawer ar ôl y ddau yna) Anaml
y maeadeilad yn codi iasau arnaf - anamal
iawn,er fy modyn hoffiawn obensarniaeth
hefyd ac o “ddodrefnu” (allanol)

adeiladau'r byd. Mi roeddwn unwaith yn
hoff o'r Baroc - ond es at y romona'r

canoloesol erbyn hyn, ac rwyn hynod hoff

o adeiladu troad y ganrif mae'r Secession

yn ffrind mawr imi - ie ffrind; rwy'n
gyfforddusefo'r adeiladau rheiny

Ondfues i ddim yn gyfforddus o gwbl yn
Dvprio, eglwysgadeiriol Milan. Gorffwyll

anhygoelus yw'r geiriau mwyaf addas

efallai. Wele yreglwysgadeiriol ail fwyaf

yn Ewrop; wele 400 mlyneddo adeiladu o
sylfaen i do' wele du allan o famor gwyn

sy'n sgleinio yn yr haul ond sy;n gasgliad
“crazy” o batrymaucastellog, eglwys-og,
fel les cywrain gwynac ysgafn yn dawnsio

yn y gofod. ff-a-ntast-ig!

Ond ewch i mewni'r adeilad ac mae'r

gwrthgyferbyniad yn codiarswydasyfrdan

gymaintfelly fel fy mod wedi fy ngorfodi

gan adeilad- i stopio'n stond.
Anferthedd gofod - mae'rlleyn ANFERTH
- colofnau ENFAWR,led ac uchelder-
lliwiau 'brown' mwrllwchiol, cyfnosol,

cytbwysedd dewinol, athrylithgar rhwng

gofod a charreg; ffenstri - arswyd lingar

bendigedig. Fees yn llipa gadach llestri ac

fe gerddais oamgylchogylch yn drachrio'r
lle. Oedd mi roedd yn bosib drachtio'r lle
achaelprofiadau corfforol gwyniasolbron
yn y duwch.

Mae angen wythnosaui ddod i adnabod yr

un adeilad hwn,fe gefais awr ahanner. Af

yn ôl.

Oedd,roedd O ynlicio'r lle hefyd!
Huw M, Lewis



  

 

  

NosLunnesaf, Mai6ed am 8.55 o'r gloch

dangosir rhifyn arbennig iawn o raglen “Y

Bydar Bedwar”yn rhoi hanes teulu Elwen

a Norman McDonald o'r Wyddgrug.

Dros gyfnod o ddwyflyneddbu tim y Byd

ar Bedwar ynffilmio'r teulu wrth i Elwen

a Normangeisio “achub” eu plant John a

Siân sy'n dioddef o “autistiaeth” - cyflwr

lle mae diffyg cyfathrebu llwyr rhwng y
plant a phawb o'u hamgylch.

Daeth gobaith newyddi'r rhieni ar ‘Ol
gwylio rhaglen deledu “Rescue from

Autism”oedd yn sôn am therapiarloesol a
thrawiadol iawn a ddatblygwyd yn

America sef therapi gafael neu “Holding

therapy”

Cafodd PAPUR FAMA gyfle i wylio
rhagdelediad o'r rhaglen ysgytwol hon

sy'n dilyn y plant yn derbyny therapi ac yn

dangosprofiadau a golygfeydd traumatig

iawn.

Neges amlycaf y rhaglen yw cariad ac
ymroddhadaruthrol Elwen a Normantuag
at John sydd ynsaith oed a Siân sydd yn
bump. Roedd dygymod â'r newyddion
fod ei phlant yn autistig “fel mynd trwy

brofedigaeth” meddai Elwen, “Mae fel

colli plentyn i ddweudy gwir. Rydych yn

colli'r plentyn rydych chi'n feddwl oedd
gennych chi”

Mae'rrhaglen yn codi cwestiynnaupwysig

iawn gan gynnwys beirniadaethary diffyg

darpariaeth sydd yn yr iaith Gymraeg o

fewn CyngorSir Clwydi ymdrin â phlant

fel John a Sian.

Canlyniad y diffyg hwn yw bod rhieni
wedi gorfod troi at Saesneg yn unig wrth

siarad efo'r plant er mwyn bod yn unol â

chysonâ'r driniaeth y mae'r plant yn ei

dderbyn. Mae'r teulu'n gwynebu
problemau hefyd yn eu hymdrechi sicrhau
lle i Siân yn un o ysgolion Yr Wyddgrug.

Mae Elwen yn grediniol fod y therapi

gafael yn llwyddo abod y plant yn gwella,

“Dwiwediteimlo,Pam fi hefo dau blentyn
fel hyn?” meddai “Sut fedra Duw fod mor
greulon?” “Onddwi'n edrychar y teledu
o hyd a gweld pethau gwaeth a phlant yn
marw a rhaid imi ddiolch a chyfri fy
mendithion.

MaeDafydd Williams cynhyryddy rhaglen yn ein hannog4d'w gwylio “Fe fu hi'n fraint

cael bod yng nghwmni'r teulu ac mae ein hedmygedd o Elwen a Normanynaruthrol”

medai. “Fe welwch chiun olygfa ysgytwol sy'n parachwemunud. Cofiwch eu bod hwy

ynrhan o hyn am ddwyawrydydd.Saith diwrnod yr wythnos. Ein gobaith ni yw y bydd
y rhaglen yn gwneudi fwy ohonom werthfawrogi problem autistiaeth a gwerthfawrogi
yr hyn mae'nei olygu i bobl fel Elwen a Norman”

 
Elwen, Norman, John a Sian Mc Donald

 

 

 

 

Mae'n bleser mawr gan PAPUR FAMAgyhoeddi manylion cwbl
ecscliwsif ynglyn a'r cylchgrawn poblogaidd a dadleuol “Lol”yn dilyn
y cyfarfod diwethaf o Gymdeithas Wil Bryan.

Gŵr gwâddy cyfarfod oedd Eurig Wyn, golygydd a chyhoeddwr“Lol”

ac ar Ôl anerchiad bendigedigo ddigrif cyhoeddodd y bydda'r “Lol” yn
ymddangosyn Eisteddfod Bro Delyn er yr holl amheuon fu ynghlŷn a

hynny oherwyddtrafferthion achos uchellys y llynnedd. Penderfyniad

y cyhoeddwr yw ceisio osgoi'r holl drafferthion y tro hwn drwy

gyhoeddi'r cylchgrawn mewngwladarall! Am y tro cyntaf erioedfelly

cyhoeddir y rhifyn nesa o “Lol” yngNgweriniaeth yrIwerddon! Poblwc

ac edrychwn ymlaen..............   



 

 

 

Profiad gwefreiddiol oedd cael bod yn bresennol yng

Nghynhadledd Flynyddol U C Aar achlysur dathlu hanner can

mlynedd sefydlu'r Undeb. Ym mhlasdy Tŷ Dyffryn, ym Mro
Morgannwgy cynhaliwydy cyfarfod a hyfryd oedd cael cwrdd a
llawer o'r hen aelodau ac “ysgwyd llaw a hen wynebau”, chwedl
y gwron D J Williams, Abergwaun.
Tros y blynyddoedd bum yn dilyn y cyfarfodydd yn gyson hyd

rhyw ddeng mlyneddyn ôl. Y pryd hynnyroeddhi'narfer trefnu

i gael croeso dinesig, gyda'r Maer neu Gadeirydd y Cyngor Tref

neu'r Sir yn estyn y croeso ac ynrhoi anerchiad o'i gadair. Wrth

gydnabod y croeso un flwyddyn dywedais fod pob Maer,yn ystod

y flwyddyn,yr oedd yn y swydd, yn gwneud “more speeches per

sguare meal” na neb!
Bellach daeth yr arfer o drefnu Croeso Dinesig i ben ond y mae

sOn am ei ail-gychwyn o hyn ymlaen.
Uno'rrhaicyntafo'rhen aelodau a gyfarfum oedd Alun Creunant

Davies, ef yn un a fu'n Ysgrifennydddigyffelyb i'r Undeb, yn

gynnar yn y pumdegau ac yn enwogam ei weithgarwchnesi rai

pobl fynd i gredu mai “Undeb Cenedlaethol Alun Creunant” oedd
ysytyr y teitl UC A C! Cofiaf yn 1959 pan oeddwn yn Llywydd

UC AC iddo drefnu i mi annerch rhai cyfarfodydd o athrawon y
siroedd Gorllewin a De Cymru. Ar ôl cyfarfod nos Wener yn

Aberaeron,cefais fynd i aros drosnosyneigartrefyn Llangeitho,

lle “roedd ef ar y pryd, yn brifathro'r ysgol leol. Heddiw, wedi

iddo ymddeol, y mae'n Drysorydd Gymanfa Gyffredinol y

Presbyteriaid, yn ogystal a bod yn Ystys Heddwch, ac wedi

derbyn gradd anrhydedd M A gan Brifysgol Cymru.
Gwaith hyfryd oedd cydnabod a charedigrwydd Alun a Megan ei

briod hawddgar drwycael sgrifennu yn eu Llyfr Croeso, dwy

linell o waith R WilliamsParry sef :-

“Yn feynuddiol fonheddig

A mwyneutrem yn eutrig.”

Trannoeth, ar y Sadwrn “roeddwn yn Abergwauna nifer dda o
athrawon wedi dod ynghyd, gydag un o'r Arolygwyr yr HM I -
yn cadeirio. Yn ystod y cwestiynau, “roedd yn hawdd gweld fod
rhai o'r rhieni yn bur gyndyni ganiatau i'w plant fynd ymlaen, yn
11 mlwyddoed, i Ysgol Uwchradd Gymraeg. Dyma'r cyfnod y

byddai gofyn iddynteistedd, yn 16 mlwyddoed, arholiadau y

lefel “O” alefel "A. Wedi trafod yr holl fater, ceisiais ysgafnhau

rhywfaintar yr ofnau a'r petruster, trwy ddweudstori wrthyntam
y Ficer hwnnw yn Lloegr, yn ymweldag un o'i blwyfion, oedd ar

ei wely anganu Hwnnw'ngofyn “If I made gift of£500 towards
the cost of the new Church organ would that guarantee me aplace

in heaven?” “Well”, meddai'r ficer, “I don't know, but its an

experimentworth trying!”

Ar ddiwedd y cyfarfod, daeth gŵr hynawsataf ac yn ystod y
sgwrs, dywedodd iddo dderbyn llythyr y bore hwnnw o'r

Wyddgrug, gyda hanes dauo'i wyrion, a'u campauyny cartref.

Ynfuan deuthum iddeallmai'rcyfaillhwn oedd taidNiclasaWil,

a Niclas heddiw yn brif olygydd Papur Fama!

Y mae gennyf un atgof arbennig am GwynDaniel(ei ferch Nia

Royles heddiwyntrigo ynein plith). Yn gynnar yn y pumdegau

“roeddwn mewn cyfarfod o Gymdeithas y Cymrodorion yn

Birmingham. Ymhlith y gynulleidfa “roedd athrawesauifanc o

Gymru. Dywedais wrthynt nad ym mherfedd Lloegr oeddeulle
ond yng Nghymru a hwythau'n ateb eu bod yn dymunodod i
Gymru. Canlyniad y sgwrs oeddi mifedru trefnu i dair ohonynt
ddod i wasanaethuynSir y Fflint. A meddai Gwyn Daniel, pan

ddaeth i wybodam hyn- “dynaweithredu ein hundebar ei gorau!”  
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Y tair enillyddyngnghystadleuaethMERCHMELAyw SIONED

MAIR EVANS(17), disgybl chweched dosbarth o'r Rhyl; ANN

WILLIAMS(43) o'r Wyddgrug sy'n chwaer mewn uned gofal

brys, a MARIAN JENKINS(60), athrawes ymafer corff sydd

bellach wedi ymddeol o Landre, Dyfed.

Daeth dros ganto gynigioni'r gystadleuaeth ac roedd y safon yn

arbennig o uchel. Fel canlyniad cafodd y panel beirniaid gryn
benbleth wrth ddewisyr enillwyr.
“Roeddem yn chwilo am ferched llawn asbri, steil a hiwmor,”

meddai Marred Jones, golygydd MELA,“ac mae'r tair yma'n

ateb yr holl ofynion”

Treuliodd y tair ddiwrnod yn dewis eu gwisgoedd yng nghmwni

Nia Ceidiog, ymgynghorydd ffasiwn MELA,yn siopau B J Jones

Fashions, Llanbedr Pont Steffan, a Daphne Jones Designs,
Llandysul.
Derbynioddy tair hefyd sylw arbenigwyr colur a thrin gwallt cyn
cael tynnueulluniau gan Keith Morris, ffotograffyddproffesiynol

o Aberystwyth,ar gyfer clawr rhifyn cyntaf MELAa fyddallan

ar Mai 1. Darlledwydy cyfan gan Uned HelStraeon.

Dymabrofiad Ann Williams:-

"Roedd dros ugain mlyneddwedi myndheibio ersimifodyn siop
B.J. Jones Llanbedr PontSteffan.
Yr adeg hynny, chwilio am ffrog briodas oeddwni a chofiaf

gymorth brwdfrydig y staff yn fy nhrefnu ar gyfer y diwrnod

mawr!

Tro yma,stori dra gwahanol. Cyfarfod a Marian a Sionedyn siop

B.J. y dair ohonom wedi ymatebi gystadleuaeth gan gylchgrawn

newydd i ferched “MELA”a'r wobr fel hysbysebwyd yn
MHAPUR FAMAmis Chwefror.

“Diwrnod allan yn dewis gwisgoeddo dai ffashiwn adnabyddus

Cymru”
Roeddysiop yn llawndilladyn paratoiar gyfer dynion amerched.

Gwleddi'r llygad, cawn ddewisdillad fel y mynwn heb orfod

edrych ar unrhyw docynpris.

Trio amryw o ddillad gyda chymorth Nia Ceidioga'r staff mor
barod i ffeindio het, neu esgid i fynd gyda'r “rigout” Caelllawer
o hwylwrth ffeindio prisiau anferthol ambell ddilledyn.
Ymlaeni Landysul i siop Daphne Jones, siop fechan onddillad

bendigedig, a dewis helaeth yn enwedig ar gyfer achlysuron

arbennig.
Dim ond unproblemfachofidiau'r tair ohonom - wrth ddodallan
o'r cwt newid, roedd rhaid cerdded yn hyderusyny dilladfel
petaem wedi hen arfer gwneud hyn bob dydd, heb son am griw

teledu Hel Straeon a'i sylwadau.

Treuliwyd bore yr ail ddiwrnod ym Mhorthmadog mewnsalwn

trin gwallt.

Roedd “Clint” yn bryderus am yr holl wallt gwyn, ac yn awyddus
iawni orchuddio'r gwallt gyda lliw cyfoethog. Ni chefais amser
i “brotestio”, ond disgwyly canlyniad!
TreuliwydyprynhawnynstiwdioBarcud Caernarfon, asylweddoli

maenid hwyli gyd oedd bydffasiwn.

Bu Meinir Jones Lewisyntrio ei gorau i wneud dynesifanc o

wyneb sy'n heneiddio. Roedd Lyn Ebenezer yn cracio jocs tra

“roeddwni'n trio cadw gwynebsyth ar gyfer gludo'reiliau ffug!

Diolch i foment wan wrth ddarllen Papur Fama,a gwendidi drio

bob math o gystadleuthau, cefais dreulio dau ddiwrnod tra
gwahanoli'r arfer - ond brafiach cael dychwelydi'r ffroc las
gyffredin a'm het lês, heb orfod poeni am ffasiwn!"

Ann y Nyrs



TRAFEILIWNI TÂF ELAI !

Parti Adrodd1,2, a 3.

Ben Thomas, Adrodd15 - 19 oed.

Unawd Merched12 - 15 oed

LowriMorris, Ffion Heledd a Catherine

Thomas

 
 

       



NEWYDDION EISTEDDFOD
LLYWYDDION Y DYDD

Arferiad clodwiw gan yr Eisteddfod

Genedlaetholobryd i'wgilyddywanrhegu

cymwynaswyryriaitha'r diwylliant drwy
roi swydd go arbennig iddynt. Trwy eu
anrhydeddu a llywyddiaeth y dydd,

rhoddant arnynt y cyfrifoldeb o annerch

oddi ar lwyfan y Genedlaethol. Niall neb

warafun y ddau a anrhydeddir eleni yn

Eisteddfod Bro Delyn eu diwrnod mawr,

gan i'r naill a'r llall wneud diwrnod da o
waith i'w gwlad.

Nidyw'rParchedig HuwJonesyn ddieithr
i lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol, bu
yn arwain gweithgareddau'r llwyfan 21 o

weithiau mewn 31 mlynedd, ac ar ben

hynny bu'n arwain Eisteddfodau

Cenedlaethol yr Urdd yn ddifwlch am 21

mlynedd a 200 o eisteddfodau lleol a
thaleithiol.
Adweinir ef wrth dri enw, Parch Huw
Jones,Y Bala, am flynyddoedd, Huw Bach,

ac yn yr Orsedd ers 1988 fel Huwcyn Môn,
am mai brodor o Lanfechell ym mhen

draw Mon yw Bu'n was fferm am chwe

mlyneddar ol gadael yr ysgol yn 14 oed,
ond fe'i derbyniwyd i Weinidogaeth yr
Hen Gorffyn ugain oed. Bu deng mlynedd
yn gweithio'i ffordd drwy Goleg Clwyd,

Y Rhyl, Coleg Prifysgol Bangor, y Coleg

Diwinyddol yn Aberystywyth a Choleg y

Bala.

Bu'n weinidog yn y Drenewydd am wyth
mlynedd, Penygroes am chwecha'r Bala
am23 cyn ymddeol yn gyntafiLanrhaeadr
ac yn fwy diweddar i'r Rhuddlan.
Er mai yng Nghaerdydd y ganwyd,

magwyd,acaddysgwyd yLlywyddy Dydd

arall, Nia Royles, mae'n sicr mai yng

Nghlwydyr aeddfedodd ei chymwynasau

i'r iaith Gymraeg. Merch hynaf Gwyn ac
Annie Daniel yw,a'i swydd gyntafar ôl
gadael coleg oedd dysgu Cymraegfelail

iaith yng Nghwm Rhymni. Aeth oddi yno

i dreuliol4 mlyneddi'w dysgufel iaith

gyntaf yn Ysgol Gyfun Gymraeg cyntaf

Morgannwg, Ysgol Rhydfelen ym

Mhontypridd, heblaw am flwyddyn ar
secondiad i'r Cyngor Ysgolion.
Ar ei phriodas a Meurig, bu'n dysgu am

flwyddyn yn Ysgol Maes Garmon, Yr

Wyddgrug a dau dymor yng Ngholeg

Cartrefle, ondar ol gadael dysgu i fagu eu

merch Elin, bu'n dysgu Cymraeg i
oedolion. Rhan o'r gweithgareddau oedd
cystadlu gyda pharti o Gymdeithas y Bont
o ardal Y Rhyl, Prestatyn a Llanelwy, yn

EisteddfodGenedlaethol Caernarfon. Bu'r

gystadleuaeth newydd hon yn gyfrwngi

gyflwyno hanes a llenyddiaeth Cymru i

ddysgwyr ar ffurf cyflwyniad dramatig.

Buont yn cystadlu'n ddifwlch am rai

blynyddoedd ac ym Môn,enillodd un o'r
parti, Shirley Flower, dlws Dysgwr y

FlwyddynynLlangefniy flwyddyn gyntaf

y'i cynigiwyd.
Ar ol i Elin ddechrau'r ysgol, aeth ei mam
i ddysgu Cymraegfelail iaith yn Ysgol
Uwchradd Prestatyn. Eto bu cystadlu yn

Eisteddfod yr Urdd ar adrodd, cyd-adrodd

a chyflwyniadau dramatig, a bu i un o'i

disgyblion Alex Borders ennill tlws

llenyddol y dysgwyr y tro cyntaf i'r
gystadleuaeth honnogaelei chynnal.
Bellach mae dwy o'i disgyblion ym
Mhrestatynyn raddedig yn y Gymraeg ac

yn dysgu'r iaith mewn ysgolion yn Ne

Cymru, ac maeeraill yn dal i siarad

Cymraegynrhugl.
Bu'n swyddogprosiectEhanguGorwelion

am flwyddyn cyn ymuno a thim Adran
Addysg Clwyd fel arolygydd/

ymgynmghorydd Cymraeg yn 1987. Mae

hithau hefyd yn aelod o'r Orsedd.

MEDAL SYR

THOMASPARRY-

WILLIAMS1991

Y mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn

cyhoeddi mai enillydd Medal SyrThomas
Parry-Williamsam leniyw MrGlynJames,
Ferndale, Y Rhondda.
Eriddogaelei eni yn un o wyth o blant yn
ardal Llangrannog yn Nyfed, a Chwm
Rhondda yn bennaf y cysylltir Mr Glyn

James.

Symudoddi fyw i'r cwm ym 1942, gan

ddechrau gweithio ym mhwll glo
Tylorstown,a byth oddiar hynny gwnaeth
gyfraniad aruthrol i fywyd Cymraeg y
Rhondda. Bu'n arweinyddi ieuenctid y
cwm, yr Urdd, yr ysgolion Cymraeg,

pedwar cwmni drama a chwmni noson

lawen. Y mae'n bregethwr llêyg ac yn

pregethu bob Sul yng nghapeli Cymraeg y

cwm. Y mae'n actor ac yn arweinydd
achlysurol cyhoeddus.
Gwnaeth gyfraniad enfawr hefyd i fywyd

dinesig ei fro. Daliodd sedd ar GyngorSir

Canol Morgannwg am chwartercanrif ac

y mae'n aelod o Gyngor Bwrdeistref

Rhondda. Bu'n faer Rhondda ym 1958/86

abu'n Gadeirydd BwrddLlywodraethwyr
tair o ysgolion Cymraeg yr ardal Ysgol
Gyfun Gymraeg Rhydfelen, Ysgol Gyfun
Gymraeg Llanhari ac Ysgol Gynradd

Gymraeg Llyn y Forwyn, Ferndale. Y

mae hefyd yn Is-Gadeirydd

Llywodraethwyr Ysgol Gyfun Gymraegy
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Cymmer.
Yn hyn i gyd y maeei wraig Hawys yn
bartner ac yn gefn iddo a, thrwy ei
anrhydeddu, y mae'r Pwyllgor Dewis yn

cydnabod ei chyfraniad hithau i'r gwaith

mawr a wnaed i hybu Cymreictod y

Rhondda.
Cyflwynir y fedal i Glyn James yn
Eisteddfod Genedlaethol Bro Delyn ddydd
Gwener Awst 9fed 1991.

GWELDSÊR
Anamly byddyrEisteddfod Genedlaethol
yn ymhela'r sêr er y gwelir amrywo sêr y
cyfryngau torfol yn cerdded o gylch y
maeso brydi'w gilydd, ond sêr, neu yn
hytrach sêr gwib mae'r peth yn
anghredadwybron!

Dyna, fodd bynnag, fyddtestun y Darlith
Wyddonola droddodir gan yr Athro Iwan

Prys Williams o Goleg y Frenhines Mary
a Westfield, Prifysgol Llundain, yn ystod
wythnosyr Eisteddfod ym Mro Delyn yn
Awst. Hwyrachy daw'rbeirddi ddeall y

cyfeiriad yn soned anfarwol R Williams

Parry i'r llwynog ychydig yn well o'i

glywed. “Digwyddodd,darfu, megis seren
wib”, meddy bardd,efallaiycawn wybod
ynuniongyhydybu'rcyfarfyddiadrhyfedd
ganllath o gopa'rmynyddpan wahoddwyd

bardd a'i gydymaith tua'r mynydd gan

“Anrheuliedig haul Gorfennaf gwych” a

hynny yn Awst!
Maei'r darlithydd achau eisteddfodol
gwych. Mabywi'r diweddar BarchedigI
Bryn Williams, Gyffylliog, ei fam yn
feirniad eisteddfodol, a'i chwaer Bethan

Bryn yn delynores ac arweinyddpartion

cerdd dant. As oc angen cyflwyniadi fyd

y beirdd, pa well na datgelu ei fod yn

gefnder i Harri Gwyn.
Ganwyd yn y Gronant, nepell o'r
Eisteddfod eleni, ond symudoddy teulu i
Ddinorwig pan oeddyn bedair oed. Yn yr
ysgol gynraddleol yno a wedyn yn Ysgol

Brynrefail y cafodd ei addysg cynnar, ond

yn Ysgol RamadegDinbychar ôli'r teulu
fudoi Gyffylliog y cafoddeilefel A. Aeth
oddiynoiGolegPrifysgolGogleddCymru,
Bangor,i astudioam radd Dosbarth Cyntaf
mewn Mathemateg. I Goleg Brehninol

Holloway,Prifysgol Llundain yr aeth am

ei Ddoethuriaeth, gan raddio mewn

Seryddiaeth yn 1963.

Bu'n darlithio ym Mhrifysgol Reading
hyd 1971, ac aeth oddi yno i fod yn
Ddarllenydd yng Ngholeg y Frenhines
Mary cynei ddyrchafu'n Athro yno yn

1987.
Bu'n Is-lywydd y Gymdeithas Seryddol

Frenhinol, ac yn aelod o Bwyllgor

CenedlaetholPrydain arYmchwil yGofod



am dair blynedd o 1986. Bu'n Gadeirydd
Pwyllgor y Deyrnas Unedig i astudio
Comed Halley, ac yn aelod o'r grwp

rhyngwladoloeddyn cynllunio astudiaeth

o'r gomed. Gobeithia deithio i'r Arannin

fis Gorffennaf eleni i gynhadledd dair-

blynyddol y Gymdeithas Seryddol ryng-
genedlaethol.
Rhywle yn y gofod mae planed 3634 yn
troelli. Enwydhiyn Iwan er anrhydedd yn

1989.
Aeth astudio'r sêr a'r athro ledled y byd.
Bu'n ymweld a Phrifysgolion Cornell a

Tucson yn yr Unol Daleithiau, Uppsala yn

Ewrop, ac Ahmedabad a Bangalore yn yr
India a Torun yng Ngwlad Pŵyl. Â i
ynysoedd y Caneri ddwywaith yn

flynyddoli ddefnyddio telescopau enfawr

La Palma.
 

 

   
Bellach mae'n rhy hwyr! Rhy hwyri yrru

eich awdl foliant am berson (neuficer!).

Rhyw hwyri gael y goron “lili” ar eich

pen. Rhy hwyrhydyn oed i ddweudeich
bodam adrodd neu ganu unawddros 60 (er

nad yn rhy hwyr eto i ddysgu'r darnau)

Ydyn, mae pethau wrthio ddifri, a nifer
dda wedi cystadlu a rhai cystadlaethau

wedi denu cystadleuwyrniferus, 23 am y

goron - siawns na cheir o leiaf un sy'n

haeddiannol! Tri ar ddeg o awdlau -

gobeithio nad yw'nrhif anlwcus!

Pedwar ar ddeg yn cyfansoddi dramafer
gyda rhai buddugolyn cael eu llwyfannu

yn Theatr Emlyn Williams wythnos y

Steddfod. Llwyddiant eto i'r Pwyllgor

Drama.

Ond! ambell siom - neb yn cystadlu yn yr
adran dawns a symud,a'r adran wyddonol

yn brin tu hwnt. Ta waeth edrych ymlaen
wnawnynawrat weld ffrwyth y cystadlu.

Adran Llên

Nifer yn Cystadlu

1 GwobrGoffa Daniel Owen: Nofel Hir 1

2 Astudiaeth o dŵf a dylanwad ysgol

ddwyieithog 0

7 Awdl: Awdl foliant i berson 13
8 Dilyniant o gerddi neu bryddest: Pelydrau

neu Llygredd 23

9 Casgliad o gerddi gwreiddiolargyfer 14-16
oed 3
10 Englyn: Cyffur 71

11 Englyn Grafog: Opera Sebon 32
12 Cywyddserch 8

13 Cadwyn o englynion: Oriel 6

14 Soned: Kate Roberts 14

15 Telyneg: Gwarchod 32

16 Cyfreso benillion telyn chwe llinell 6
17 Cerdd Vers Libre: I Ble? 8
18 Cyfres o epigramau: Cadw'n Iach 8
19 Cerdd ddi-odl ar gynghanedd: Ffynnon 6

20 Dychangerdd: Ewrop '92 3

21 Emyn ar y thema 'Car dy gymydog' 20

2 Y Fedal Ryddiaith: Cyfrol “ Y Daith' 20
23 Nofel Fer 0

24 Stori Fer yn ymwneuda byd y cyfmgau 10
25 Pigion o ddyddiadur myfyriwr 3
26 Creu cymeriad i gomic Cymreig 1
27 Cyfrol o storiau gwreiddiol i blant 12-15
oed 1
28 Cyfrol o storiau gwreiddiol ar gyfer

darllenwyr adfer 1

29 Llyfryn i'r carafaniwr dibrofiad 4

30 Erthygl: CoronyrEisteddfodam ryddiaith?2
31 Cystadleuath i bobl y Wladfa 7
32 Bywyd a gwaith gwleidydd o Gymro/
Cymraes 1

33 Nofeli blant 11-13 oed 5
34 Cyfres o achosion llys diddorol 1

Adran Drama

35 Cystadleuaeth Tlws y Ddrama 6
36 Cyfansoddi dramafer 14
37 Cynllunioset ar gyfer y llwyfan 0
38 Sgript ar ffurf drama radio 3

39 Senario ar gyfer cyflwyniad Theatr mewn

Addysg 0

40 Trosi i'r Gymraeg ddramahir o Saesneg 10

41 Pennod gyntaf drama gyfres gyfoes

wreiddiol 3

42 Sgript addas ar gyfer aelodau o gapel neu

eglwys 11

43 Gwaith ymchwil ar ffurf rhaglen ddogfen 1

Adran y Dysgwyr

AN Ysgrifennustori i'w darllen i blant o dan 7

oed 6
12 Dyddiadur wythnos o wyliau 7

73 Ysgrif neu Stori 18
74 Adolygiado raglenni o uno gyfresi teledu
Acen 0

5 Cerdd 8
76 Can bopiymgeiswyrdanl8oed 1

MT Cadwyn lythyrau cwynoac ateb 2

78 Casgliad o lythyrau ar gyfer tudalen

problemau 6

79 Tap Fideo 1
Cyfansoddi a pharatoi deunydd ar gyfer dysgwyr

80 Cystadleuaeth i fyfyrwyr coleg 1
81 Llyfryn yn cynnwys pumstori 1
82 Pum erthygl 3

83 Casgliad o 5 sgets fer 2

84 Dramaun act ar gyfer cedolion 1

Adran Cerdd Dant

96 Cyfansoddi dan 25 oed, cyfres 03 gosodiad
0

97 Cyfansoddi Cainc: Agored 3

Nifer cystadleuwyr yn Adran Rag-a-Rug

99 Creucynllunneu slogani'w osod ar grys-T

100 —Can 11
101 Lluniota fideo ar unrhyw thema 1

Nifer cystadleuwyr yn Adran Alawon Gwerin

179‘ TrefniantoGanwerin 2
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ADRAN GERDD
155 Cyfansoddiemyn-don 62
156 Gwaith Corawl SATB 4
157 Rhaglen ddigyfeiliant 5
158 Cylch o chwe chan unsain neu ddeusain 5

159 Gwaith deniadolar gyfer Cerddorfa Ysgol

2
160 Trefniant o unrhyw emyn-don Cymreig 10
161 Ymdeithgan ar gyfer Band Pres 2
162 Unawnsafonol i unrhyw lais 11

IEUENCTID DAN 25
164 Dam argyfer offerynnau electroneg 2

165 Cyfansoddi can, trillais 2
166 Cyfansoddi gwaith byr 11

 

 

 

Gém Beldroed Elusennol

BROOKSIDE E.C.
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POBL Y CWM

Cae Râs, Wrecsam
7:30 p.m.

Nos Wener, Mai10fed

Oedolion : £2:00 Plant ; £1:00

 
  

 

 

  
 

PHOTOGRAPHY

Camerau, Ffilmiau

Sbienddrychau a

Binociwlarau

Camerau 35mm "Compact

(darperir hwy gydaffilm a

batri am ddim)

18, Canolfan Daniel Owen

Yr Wyddgrug

T255536

   
  

    

      
       

 

   



DIGON I'R DIWRNOD

gan

 

Olga Fflur Watkin (Cyflwynydd y Flodeugerdd yn Eisteddfod Bro

Delyn.)

Cefais dipyn o sioc pan ofynwydi mii

ysgrifennu “Digon i'r Diwrnod” ym

MHAPUR FAMAadymaroipin arbapur

i ddweud hanes un diwrnod i'r darllenwyr.

Cefais fy neffroo'm cwsg am 7.30 y.b. gan
y cloc larwm wrth ymyl fy ngwely, yna
codii'r ystafell ymolchia rhuthro i lawr y

grisiau i gael brecwast. Gan mai dydd

Gwener ydoedd mae angen llyfrau

ychwanegolfel ffolder arlunio a llyfrau

gogyfer a fy ngwerstelyn.

Cyrraedd Babell o flaen Alun a Rhys
heddiw, ac i mewn ar fws “Lovells” yn
barod am siwrnai trwy'r heolydd culion

Tremeirchion,i lawr i Bodfari ac i ysgol

Glan Clwyd.

Roedd gwasanaeth y chweched heddiw ac

rwyf wedi bod yn lwcusnafu raid imi
gymryd rhan o gwbwly flwyddyn hon,

ondrhaid peidio a siarad yn rhy fuan!

Y gloch yn canui'r wers gyntaf. arlunio,

neu'n hytrach “Calligraphy” Maenifer o

enghreifftiau o'r math yma o ysgrifennu

e.e. 'Italic' a ‘Gothic’, ac fel cerddoriaeth
mae'n gymorth mawr i ymlacio. Ni
chafodd neb ddamwain heddiw fel

ddigwyddodd ddoe i botyn inc gwyrdd

ddisgyn, ac o ganlyniad roeddolion traed

gwyrddar hyd y llawr, a Bethan Rees yn

un o'r rhai prysur yn glanhau lwcus nad
oedd yr Athrawesynoar y pryd.

Yna daeth amser chwaraea chefais flas ar

y creision a sgwrs gyda Helen Parry am y

briodas sydd ganddi ddiweddy mis.

Daeth hi'n amseryrail wers - Mathemateg.
Nid oedd y graffiau yn rhy dda heddiw
felly byddrhaidimifyndatMrJohn Morris
Jones am gymorth,

Amsercinio o'r diwedd, ond oherwydd

fod gennyf waith i'w gwblhau erbyn

diwedd y dydd aeth Lowrii'r dreinôl bap
salad a chaws- chwaraeteg iddi. Erbyn
imi gwblhau'r gwaith roeddwn yn barod
amdano,ac miroedd e'n flasus!!

Roedd gennyfwerstelyn yn dilyn gan Mrs

Ceinwen Stuart. Yr wyf ymgeisio dysgu

un o saith Sonatau gan F.J. Nadermon,ar

hyno bryd,sy'n ddarn hyfryd, ac rwyf yn

mwynhau ei chwarae, ond bydd rhaid

ymarfer llawer i'w gael i'r cyflymdra

priodol. Maefy nyled yn fawri Mrs Stuart

gan fy mod erbyn hyn wedi cwblhau fy
arholiadau ac yn mwynhau dysgu darnau
o'm dewis fy hun.

Ar Ôl chwarter awro wers achubary cyfle
i gnocio ar ddrws Mr John Morris Jones-

yr oedd yn brysur ond yn barod i roi

cymorth ac rwy'n ddiolchgar iawn iddo.

Gwersolaf yr wythnos oedd Saesneg fy

mhwnc gwanaf!! Heddiw cawsom

drafodaeth gan Mrs Jacks ynglyn a
chwaraewyrdartiau yn ymddangos yn y

Gemau Olympaidd.

Y gloch yn canu a cherddais tuag at y

buarth. Myndoddiar ybws ym Modfari ac
yna trafeilio i Lysfasi i nol fy mrawd,
Rhodri,adref dros y pen wythnos. Mae'n

daweliawnadrefheb ei gwmni ynystodyr
wythnos.

Cyrraeddadrefa chael te. Roedd mam ar

frys i fynd i'r Wyddgrugi ymarfer Côr yr
Eisteddfod, a finnau'n meddwly buasai'n

syniad da i fynd i ymarferfy “scales” ar y

piano rhag ofn i Mrs Williams roi prawf

imi brynhawn Sul. Rwy'n hoffiawn ohoni

hi a'i chi bach o'r enw Twttiac ystyr yr

enw yw yr holl gerddorfa'n chwarae -
addas iawn ynte!

Roedd yn hen bryd imi gael ychydig o

awyr iach felly penderfynnais fynd a Fflei

am dro. A'r ol peth amser daeth Mam

adref o'r côr a chefais baned o de cyn
myndi'r gwelyynflinedigar ôl wythnos
ysgol lawnarall.
 

Annwyl Olygydd

Fe wyddoch,bid siwr, ein bod fel cenedl

ynnodi daucanmlwyddiantmarwolaeth y

Pêr Ganiedydd eleni. Fel cyfraniadi
broses y cofio mae Sain y Gororau wedi
cyhoeddidetholiado'i emynau - yn ogystal
a chaset arbennig sy'n dwyn y teitl

“Peraroglau Gras”. Recordiad sydd yna

o Gymanfa Ganu a gynhaliwyd yng

nghwmni Cor Pwllglas a Chôr Rhuthun

a'r cylch yn ystod mis Ionawr
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Ceir yma nifer o emynau hoff, megis

““Tyred Iesu i'r Anialwch”, “Mi dafla

maich”ac yn y blaen, a'rrhain yn gyfrwng

ifynegiprofiadWilliams Pantycelyn. Mae

Parti Adrodd Merched Maelor wedi
recordio adroddiad o ddwy soned ar

Bantycelyn - soned R Williams Parry a
soned Gwenallt.
Buasem yn ddiolchgar pe taech yn tynnu

sylweich darllenwyri'r detholiada'rgaset.

Cost y Detholiad yw £1, a'r gaset yn £4,

cost postio yw 50c. Maentar gael o Sain

y Gororau, Ffordd Wyddgrug, Gwersyllt,
Wrecsam. (Ffon: 0978 752202) Byddyr

elw yn mynd i Gronfa Eisteddfod Bro
Delyn.

Gan ddiolch i chi am eich cymorth.

Godfrey W Williams,

Rheolwr,

Sain y Gororau.

PERAROGLAU GRAS
 

Caset o hoff emynau y Per Ganiedydd

Cantorion - Cor Pwllglas a Chor

Rhuthun

Pris £4 (a 50c cost postio)

Detholiad o emynau - £1 (a 30c cost
postio)

Archeb: Sain y Gororau, Ffordd

Wrecsam,

Gwersyllt. Wrecsam. LL11 4AF

Ffon 0978 732202

YSGOL

BOTWNNOG-
ADUNIAD

Mewn ymateb i nifer o awgrymiadau,

bwriedircynnal aduniadi gyn-ddisgyblion
ac athrawon oedd yn Ysgol Botwnnog yn
ystod ypedwara'rpumdegau. Byddwnyn

cyfarfodynnhy bwyta'r“Nostalgia”, Stryd
Newydd, Yr Wyddgrug ddydd Iau'r

Eisteddfod, sef Awst 8, rhwng tua 11.40 y

bore ac 1.00 y prynhawn.

YgŵrgwaddfyddYrAthroTomPritchard,
Bangor. Dewcha'ch cymargydachwi am
fwyd a sgwrs gyda hen gyfeillion.
Byddwchynôl arfaes yrEisteddfod mewn
llawn bryd ar gyfer prif seremoniau'r

prynhawn.

   

Pris y bwffe fydd £6.50 y pen. (Sieciau yn

daladwy i BOTWNNOG 1991)
Anfonwch enwau,cyfeiriada'rtâl i Ieuan
Jones, Ty'r Onnen, Llys y Fron, Yr
Wyddgrug, Clwyd CH7 1OZ. erbyn

Mehefin 30 ac fe gewch y gweddill o'r

manylion y byddwch eu hangen.



 

 

"RHOWCHWROGAETH IDDUW Â CHANEUON GORFOLEDD"

CYMANFA GANU
UNDEBOLYMETHODISTIAID CALFINAIDDA WESLEAIDD

CYLCH TREFFYNNONA FFLINT

 

 

DYDDSUL MAI17" 1991
YNG NGHAPEL PENDREF, TREFFYNNON

2.00 p.m. I'R PLANT A 6.30 I'R OEDOLION

ARWEINYDD: MRS. MAIR SELWAY
LLANSANNAN.

(ARWEINYDD CÔR MEIBION BRO ALED.)

ORGANYDDION;

PHILIP T WILLIAMS ADEIAN RHYS.

CROESO CYNNES I BAWB YN Y CYLCH
I YMUNOÂ NI.    

MaeRichard Llwyd Edwards yn byw yn Cymraeggyda athro am tro cyntaf. Cyn hynnynesi ddysgu ar fy mhen fy hun gyda

yr Hendre yn ymyl Yr Wyddgrug. llyfrau.
Gofynnodd PAPUR FAMAiddo os yw'n
bosibl llwyddo dysgu Cymraeg... Erbyn hyn rwyf wedi bod yn dysgu mewnysgolion yn Sir Gaer a wedi helpu tua 200 o

blant Saesneg i ddysgu dipyn o Gymraeg. Dipyn mwyi helpu nhw ar eu ymweliadau
Ydi, mae'n bosib i gael Ilwyddiant yn i'n gwlad ni.

eich ymdrech i ddysgu Cymraeg!

Os dachisio: Hefydrwy'fwedi sgwennu2 lyfr i blant bach yn y Gymraeg mae'r Y Mudiad Ysgolion

Meithrin wedi dangos diddordeb. Mae hwn yn bwysig iawni mi a fy ngwraig Sarah.

Nes i dyfu yn y Canolbarth; na, dim Dyfodolyriaith yw ein plantni, darllen, chwarae,canu a dysgu a gyda ein helpni, ein

Powys, ond y WEST MIDLANDS, yn symudiadaui ysgogi nhw,byddyriaith yn cael llwyddiantdros y wlada'r genedlfel y

Canolbarth Lloegr. dysgwyrsy'n barod i helpu hi parhau. Edrychaf ymlaen rwan i'r dydd pan fydd

pob un o fy mhlant yn ddwyieithog.

Middesi o stoc Cymreig - Gwyddelig a “—
nes i ddewis yn gynnar i ddilyn y ffordd
Gymreig pan ro'n i'n ifanc iawn. Roedd
yn gwestiwn i mi o'r dyfodol ac yn

arbennig dyfodoli'r iaith Gymraeg trwy

fi a fy mhlant,a teuluoedd fel fy hun lle
roedd Cymraeg bron iawn wedicolli.

a

Ro'ni'n 15 oed pannesi sefydlu Cangen
Plaid Cymru yn Brownhills, ger

Birmingham, gyda help gan Gwynfor

Evans ar ol ei ymgyrch i ennill sianel

Gymraegar y teledu.

 

 

Roedd na un peth yn fy “manifesto”?:

Yr amcan i roi siawns i ddysgu Cymraeg

i blant a myfyrwyr yn “Y Midlands”, i'r
miloedd yn dod i Gymru ar eu gwyliau

bob blwyddyn. Gesi 26 pleidlaisyn yr

etholiad1979.

Mi ddesi yn ôli Gymruar ol 19 mlynedd
yn Lloegr, i wneud Cwrs gradd yn yh Pwyyw rhain ??
ColegNormal, Bangor. Yno,nesiddysgu Swyddogion merched y Wawr,Glanrafon,alias Peter, Dave, Ted a Reg,

yn Noson y Dysgwyr, Merched y Wawr,

15



  

 

 

  
         

      

  

      
    
  
        

        

      

     

1 Z 3 4 5 a

7
8

m o 11

Bb 3
14

15 16 1

18

5 as 21

22

CLEMION75

I LawrAr Draws THelido(torcalonnus)2.1.42 Tripio fuasai y bugail gwirion ar ôl
colli un 5

5 Raidi chi fyndi gael cwrsi gael

ymgeledd?4

7 Gawnniystyriaeth yn dechrau

sylfaenu a gorffen galw? 4
8 Ar y ddei adail fydd yn perthyn i wlad
Ewrop Orllewinol (anag) 8

9 Na, clyw,er yr un fath fyddo fel

arall, disgleirwyn. 8

11 Segur fuasai, yn codi o gwmpas

hanner dydd 4

12 Gwyly gan ddegol (aderyn mor)

6.1.6
15 " ----- a gwaelfu gyrru o'i gell, un

addfwyn

Ac o noddfa'i lyfrgell" (R.W.P.) 4
17Gofyni un yn y ' salon' i fod yn

haniaethol (anag) 8

19 Ei charwr? Welun syddyncaelllechi
o'r graig. 8
21 "Cyfodwch,llanwed pawbeifesur ----

Cyn llenwi mesur ei amseroeddef"

(Omar Khayyam) 4

22 Dwylollongynsicr, i weithio'r

hwyliau 4

23 Ydi hi yn rhynnu ac ysgwydam ei
bod ynun gry’ 5

2 Llaca neu laid yn bod ar bawb,

weithiau. 3

3 Un wedi colli cymar 5

4 Nod un go iawn i fod yn farwaidd

neu ddiflas 7
5 Mae'n gweithio "---- gwyl a gwaith”

(heb egwyl) 3
6 Prifddinas yn y Dwyrain Canol, a

ci o'r anialwch yno (anag) 5

10 Dannod fuasai myndi weld a oedd

yniawn 5

11 Mae tramgwyddoyndristi Ted,i

gi o bawb 5

13 Trist fod yr wyl yma yn un digalon
irai (anag) 7

14 Ymsmudiadyn achosi'r un wen

siom rhywsut 7

16 Celwyddog? Synnu braidd, ni war

(anag) 5
20Dwrwedicaledu (tr) 3

21 " Yn nulliau dynniellir
Hebrifo ar y ---- brofi'r gwir" 3
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Be Gebyst ?

BE GEBYSTwnewchchi o fêl model
diweddara'r Wyddgrug - Nebllainag un o
olygyddion deniadol PAPUR FAMA-
Geoff Jenkins. Wrth fodio cylchgrawn

glossy y Bwrdd Croeso dyma ddod ar

draws llun anferth ohonno yng ngwisg

DawnswyrDelyn. Yneifreichiau geneth

landeg hardd, sy'n cyfri mae'n debyg am

y wen lydan ar wyneb Geoff. Efallai y
byddai'r Steddfod wedi galw arwasanaeth
DawnswyrDelynbebai'rferch hudol yma
yn dawnsio gyda nhw'n amlach.

BE GEBYSTwnewchchihefo cŵny lle
masy'n fwy o boendod inifer o rieni. Prin

y gall plant y lle ma roi eu pennautu allan
i'r drws na fo'u traed yn gacen o fawach.
Efallai fod yr anifail hwn yn gyfaill gorau

dyn, ond a yw hynnuyn golyguein bod yn

gorfodcerdded yn eifaw o. Uniggyfraniad

Cyngor Delyni'r broblem ar y ffordd yma

fu gosod arwyddion uniaith Saesneg ar

ambell bolyn. A ydyw hynny'n golygu
mai cŵn Saeson yn unig sy'n tramgwyddo
neu ai'r Cymry sy'n mynd a'r cŵn o
gwmpas y lle fel protest yn erbyn

arwyddion Saesneg? Ynwir a oes pwrpas

iunrhyw fath oarwyddosnad yw'rCyngor

yn fodlon gwneud rhywbeth ynglyn a'u

bygythiad, a chosbi'r tramgwyddwyr

ciaidd.

Dau gi bach yn myndi'r coed
Sipsi heini wrth bob troed.
Unci bach yn dwad adra

Wedicolli un o'i ffrindia

Daugi bach

Dau gar bach yn dwad adra
Teimlo rhwbath wrth eu whilia

Daugar bach yn heglu o “na
Llwytho sispsiwn ar eu hola
Dau gar bach.
 

 

 

 

WORK AND LEISURE

RON

Dillad ac esgidiau ar gyfer

pob gwaith

Hefydcotiau a throwsusau

diddos

65, Ffordd Wrecsam

Yr Wyddgrug

2a 3502     



PWYGEBYSTgawnni'nflaenoriaid fu'r

cwestiwn yng Nghapel Bethesda yn
ddiweddar. Atgoffodd hynnio'rtro olaf
aeth y Capel hwnnwati i chwilio am
arweinwyr. Mae'n debygiunoflaenoriaid

y capel fynd at un o gyfeillion y drea gofyn

os y byddai ots ganddo pe bai yn ei enwebu

ef. Diolchodd y cyfaill yn fawr am yr

anrhydeddondroeddyn rhaid iddo wrthod
gannadoeddyn aelod. Doesondgobeithio

iddynt wneud eu gwaith cartre yn welly
tro hwn.

BE GEBYST yw High St yn Gymraeg

fu'rcwestiwn ynunofanciau'rWyddgrug.

Adymayrateb y “StrydUchaf” Aitybied

oedd y Banc fod Mamom bellach wedi

disodli pethau uwch? Aiofn i bobl feddwl
y byddai rhoi y Stryd Fawr yn gwneudi ni
feddwl fod y Banc hwn yn mynd yn rhy
fawri'w sgidiau? Ond be sy ddisgwyl gan

fanc sy'n well ganddynt ddweud “Yes”

BE GEBYST wnewchchi o hogia Wil

Bryan wedi symud ei stondin i'r New

Savoy yn Yr Wyddgrug. Fegofia rhai am

y perchnogion yn canslo noson drefnwyd
yno gan Gymdeithas yrIaith un tro, am fod
y gerddoriaeth yn rhy uchel. Canlyniad

hyn fu gadael llond bys o bobl ifanc yn

sefyllian o gwmpas y dre hyd berferddion

yn disgwyli'r bys ddod i'w nol. Dyna

rybudd teg ichi felly hogia. Ust - dim
gormod o dwrw!

BE GEBYST wnewchchio'r helynt am

enw'r steddfod yn codi eto - A finna'n

meddwlfod yr “ei” ar y dechrau wedi hen

ddiflannu, heb son am y frenhinols ar

genedlaethols, ond o weld pwy yw un o

lywyddionyr wyleleni beth am roiiddi ei
theitlllawn, yn Saesneg ynunig, a'i alw yn

“ROYLES NATIONAL EISTEDDFOD

OF WALES”
299PIIPIIIIY1999999997777
 

 

Cyngerdd

Cynhelir cyngerdd er budd yr Eisteddfod,
Nos Wener, Mai 10fed yn Neuaddy Lleng

Brydeinig, Penyffordd. Y Cwmni fydd
Mr a Mrs Alwyn Selway a ffrindiau

Llansannan ynghyd a Chôr Merched

Penyffordd. Y Gŵr Gwadd yw MrElwyn
Roberts, Yr Wyddgrug. Dewchynllu os

ydych yn bywyn cyffiniau.
Cymdeithas Atal Creulondebi Blant

Cynhaliwyd bore goffi yn Nhrefeilio,
cartref Mrs R Hughes yn ddiweddar a

codwyd £105.
Cydymdeimlad

Cydymdeimlwn gydaMrs GwynethJones

a'r teulu, Ffordd Penarlâg,ar farwolaeth ei
mam. Mae'r hiraeth yn fawr wedi amser
hir o ofal a phryder.

   

  

O'r Ysgolion...

YSGOL TERRIG
Daeth pedwar ymwelydd i'r ysgol
ddechrau mis Ebrill maent yn hannu a

Florida, yn bwyta Pryfaid Genwair a

Physgod ac yn ffynnu mewn lle poeth a

llaith. Pedwar neidr garter oedden nhw ac

fe gafodd y plantbleser mawro'u cyfarfod

ernadoeddpobunohonyntynrhyawyddus
i ysgwydllaw ychwaith!!

Daeth ysgol pél droedTonyWilliams draw
i'r ysgol iroi mymryno sgiliau i'r plant ar

bêl gron. Yna deuddydd yn ddiweddarach
cafodd y bechgyn gyfle i ddefnyddio eu

profiad mewn twrnamentsaith bob ochr
yn Ninbych!

Bu'r plant wrthi ymysg pobllleol y cylch

yn cynnalnoson gymdeithasolyn y pentref

gan ddifyru'r gynulleidfa ag ambellieitem

y buont yn cystadlu ynddynt yn

Eisteddfodau'r Urddeleni.

Uchafbwynt y tymor hyd yn hyn oedd
cychwynag ymarferion Pasiant y Plant
“Ble mae Arthur?” - a fydd yn cael eu

gyflwyno gan gymaint o blant Bro'r

Eisteddfod ym mis Awst.

Profiadgwefreiddiol oedd clywed cymaint
o blant yn canu nerth esgyrn eu pennau!

Dyma ymateb ANNA HUGHESBl6 i'r

profiad!

Yr ymarfer cyntaf i Pasiant y Plant.

Dydd Gwener diwethaf aethon ni,

blwyddyn pump a chwech a MrGriffith i
Ysgol Glanrafon i ymarfer canu ar gyfer
Pasiant y Plant. Aethon ni mewn bws

Wele Lowri Roberts yn ymarfer ar gyfer swydd ar Radio Cymruo dan

Ysgol Glanrafon. Pan aethonniifewni'r
neuadd roeddyna dros ddau gant o blant
yno. Roeddwni wedicael sioc wrth weld

yr holl blant. Roeddyplanti gyd yn codi

braw arnai dipyn bach, achos roedden ni

yn ysgolfach ac roeddyna lawero sgolion

mwyyna.

Enw'r dyn oeddyn chwarae'r piano oedd

Mr Rhys Jones. Doeddwni erioed wedi

clywed rhywyn oedd yn chwarae'r piano

mor dda, a Mr Jones. Roedd o'n ddyn

bywiog iawn. Roeddy canu'n well gyda

phawbarall na roeddo yn y dosbarth, heb
ddim ysgolion eraill. Dwi'n meddwl fod
Ysgol Glanrafon yn canu'n dda.

Aroli ni orffen y canu aethon nitu allan

i chwarae,tan roedd yn amser myndyn ol

i'n hysgolni.

Roeddwn i wedi mwynhau fy hun bore
dydd Gwener, a dwi'n methu aros tan yr
ymarfer nesa.

Fe gynhelir Arwerthiant Cist Car ar fuarth

yr ysgol dydd Sadwrn, yr 11eg oFai. Bydd

y giatau'n agored am 9.30,

Oscysylltwch a Mrs Karen Linley (Rhif
Ffon 0352-770115) o flaen llaw £4.00

yw'r tâl mynediad,ond fe godir £5.00 ar y

diwrnod arnoch chi os na wnewchchi.

Cyngor Rhieni Athrawon yr Ysgol sydd y
tu ol i'r fenter, a diolch o galon iddynt am
eu cefnogaeth a'u parodrwydd cyson.

hyfforddiant Sian Alaw a Meilir Williams , mewn disgoi godi arian at yr Urdd
yn Ysgol Glanrafon.

ET



 
TRIN YR ARDD
gyda

Robin Goch

   
Daeth y Wennolyn ôl
“Gyda gwennol gynnar, daw hâf sych”
meddyr hen ddywediad.

Wel, fe ddaeth y wennolgyntaf eleni'n ol

i'n garej ni, yn hiraethu am ei nytharferol,
ar yrunfed arddeg o Ebrill - grynbythefnos
cyn ei disgwyl. Hyfrydhin felly? Cawn

weld.

Beth bynnag,ni ellir dibynnu arnina ddaw

rhew farrug trwm hyd ddyddiau olaf Mai.

Er hynny, tymor hau a phlannu yw'r mis
hwnyn anaddim,ondi ni fod yn ofalus, a
gwrando ar Siân ddel y teledu'n rhoi
rhybudd a nosweithiau rhynllyd yn dilyn

ambell ddiwrnod sych,heulog.

Arbed cnyduau tyner

Osnadoes gennych doau plastigneu wydr,

gellwch arbed eich cnydau cynnar trwy
osod gwiail ar hanner tro, neu wifren

weddolgref, drostyn nhw,fel llythyren U

wedi ei gwrthdroi, ac yna rhoi hen sachau

(neu bapurau newyddhydyn oed), tros y

rheini a thipyn bach o gerrig i ddal eu

hymyloni lawr mewn awel.

Hau Llysiau

Y maerhestr o flodau i'w hau ar yr adeg

ymao'r flwyddyn ynunlluosog iawn, ond

gadewch imi ganolbwyntioy tro hwn ar yr

SGLODION GORAUYFRO

Dewchi siop

WES EDWARDS
Elm Drive

Yr Wyddgrug

Agored amsercinio ac o amser te

ymlaen

Cau ar ddydd Mercher  

ardd lysiau. Dymarai awgrymiadau

Teulu'r Wynwyn- a dweudy gwir,dylai

Wynwynfod wedi ei hau ym misEbrill,
ondgellir eu hau ar frys, heb fod yn rhyw
hwyr. Heuwch Gennin hefyd. Dichon i
chi gofio 'mod i wedi canu clod y genhinen

yn y golofn hon y llynedd. yn fy marn i,

llysieuyn heb eiail, sy'n dal tywydd caled,

heb bla yn ymosod arno,ablasus dros ben.

Siom gen i fod y math gorau, sef Welsh

Champion, wedi diflannu o'r farchnad
rywsut, ond mae Autumn Mammoth yn
agosato fo.

Defnydd Salad. Hau rhuddygla phersli,

a llond gwniadur (nid gormod) o letys bob

pythefnos o hyn i Orffenaf. Fe fydd pwll

bach o FerwrDwr,arhes lathen o Ferer Tir

yn ennill eu plwyf hefyd.

Teulu gwreiddiau: Hau'r moron yn denau

deirgwaith neu bedairgwaith ohyn ymlaen

a Saets, cofiwch, i'r pry gadw draw!

Betys, maip a swed unrhyw adeg, os

mynnwch. Erbyn hyn, mae'n rhy hwyr i
hau tatws cynnar; nid yw'r rhai diweddar
yn werth eu tyfu mewngardd,i'm tybi.

Teulu'r bresych - Mewngwely wediei

baratoi'r fanwl, heuwch ddigonedd o

flodfresych caled at y Gaeaf. Cnwd
gwerthfawr iawn ydi hwn. Awgrymaf y
mathaua ganlyn - Rosalind i'w fwyta yn
Hydref a Thachwedd, Romanesco yn
Rhagfyr a Ionawr, Early Purple at y mis

bach, a Late Purple i fod yn barod at y

Gwanwyn nesaf.

Ôl-nodiad
Gydallaw, osprynwch blanhigion olysiau
mewnsiop, dylech sylweddoli nadydi'r
rhan fwyaf ohonyn nhw wedieu caledu
ddigon i'w gadael allan ar noson oer.

Gellwcharbed sioc ac annwyd iddyn nhw

gan eu gorchuddio bob nos am wythnos,

fely crybwyllaiso'rblaen hydynoedpan
na fo perygl rhew.
Tany tro nesaf, daliwchati!

18

 

 

   
Cyhoeddodd Bwrddyr Iaith Gymraeg y

bydd arwyddion Iaith Gwaith i'w gweld

yn fuan yn Swyddfeydd y Gwasanaeth

Cyflogaeth ledled Cymru.
YmmisChwefrorylansiwydJaith Gwaith,
sef system o arwyddion a bathodynnaui

nodi bod gwasanaeth Gymraegar gael.

Maeeisoes wedi ei mabwysiadu gan yr

Adran NawddCymdeithasol, DwrCymru,

Cyllid y Wlad,nifer oawdurdodaulleol ac

amrywiaeth helaeth o gwmniau preifat

bach a mawr.
I'r Gwasanaeth Cyflogaeth, mae
mabwysiadu Iaith Gwaith yn dilyn

cyhoeddipolisi ar yr iaith Gymraeg ym

mis Tachwêdd. Mae'r polisi hwnnw'n
trafod arwyddion,ffurflenni a dogfennau

dwyieithog ac yn rhoi anogaeth i staff
syddam ddenyddio'rGymraeg wrth ddelio
a chwsmeriaid. Meddai Cyfarwyddwr
Bwrdd yr Iaith Gymraeg, John Walter
Jones, “Rydyn ni wrth ein bodd gyda'r
ymateb cadarnhaol a ddangoswyd gan y

Gwasanaeth Cyflogaeth tuag aty Gymraeg

wrth gyhoeddiei bolisi newyddacyn ei

frwdfrydedd dros Iaith Gwaith. Mae'r

Gwasanaeth Cyflogaeth yn un o nifer
cynyddolo gyrffcyhoeddus sy'n gwneud

ymrwymiadi'r iaith Gymraeg, ac rwy'n

falch iawn fod y Bwrdda'i ganllawiau ar

gyfer y sector cyhoeddus wedi bod o

gymorth i'r cyrffhyn wrthlunio'u polisiau.

 

Yffordd orau o
gaeleich negesat

415,000 o ddarllenwyr
Lerpwl

 

... yn Sir Gaer
a Chlwyd

Ffoniwch: Panl Carter - Display
0244 340151 a Sharon Powles -

Classified 0244 340151

Papurau’r Chester Chronicle
* RSGR 1990   



 

 

 

 

Onid hyfryd yradeg yma o'r flwyddyn yw
gweld holl ryfeddodau'r byd natur yn
datblygu o ddyd i ddydd. Trueni na fydd
y rhan helaeth o blant trefi yn cael yr un

cyfle o fyw a chwarae yn yr awyr agored

iachus, ac i weld a dysgu cymaint am fyd

natur, a bydd plant y wlad. Mwy nathebyg

bod plant y wlad yn cymryd y cwbl yn

ganiataol, heb sylweddoli yn eu dyddiau

cynnar faint o wybodaeth maentyn gasglu

yn symlac ynnaturiol.

Byddrhai o blant y wlad hyd yn oed yn

gweld dipyn mwynageraill, yn enwedig

plant y milfeddyg a phlant y ffermwyr.
Mae'n beth rhyfeddol yn fy marn i iddynt
weld yn eu ieuenctidraio'r anifeiliaid yn
cael eu geni, ac yn derbyny fath brofiad yn
hollol naturiol.

Cofiaf y tro pan roedd fy ngwraig yn

feichiog i fy merch fach dair oed holi ei

brawd a oedd yn bumpa fyddai'r meddyg
yn tynnu'r babi newydd yn yr un modd a
fydd dad yn tynnu llo. Yntau yn ymateb-
“Wel bydd mae'n siwr”. “Rydwi'n
meddwl” medd hithau “ fod hwnnw yn ych

a fi” Dipyn o gysur gan ei brawd wrth

iddo ddweud “Nid yw ynbeth ycha fi o
gwbl - mi fydd yn gwisgo menig!”

Does dim amheuaeth fod gwaith y meddyg
a'r milfeddyg ar adegau i'w weld yn ych a

Íi i'r di-gyfarwydd.. Ond sawl mam

fyddai'n ymosod ar y meddyg yn union

wedi geni'r babi.

Digwyddod i mi wrth drin hwch oedd
newyddenitoro foch bach. Wrth i mi droi

nghefn i ymadael rhuthrodd yr hwch tuag

ataf. Yrunig ffordd i mi ddignc yn sydyn

oedd dros y wal - ond yn rhy hwyr ar y

funudolaf cyn i mi groesi'r wal yn llwyr
dyna'r hen hwch yn rhwygo pen Ôl fy
nhrwsus. Diolch byth fod fy nhrwsus yn
ddigon llawn a thrwchusi arbed brathiad a
fyddai'n dipyn o embaras.

Treuliais y flwyddyn gyntafo'm gyrfa yng

Ngogledd Lloegr a mae digwyddiad yn

sefyll allan yn fy meddwl.

Cefais alwad i westy mawry dref,a'r
neges fod mwnci mawr anwes y

perchennog wedi troi yn gas ac wedi ei

frathu. Erbyn i mi gyrraedd y gwesty

roedd y mwnciwedi dianci'r stordy fwyd
a neb yn mentroail agor y drws. Trwygil
y drwscefais gip olwg ohonoyneistedd ar

un o silffoedd uchel, ondfeli mifentro i
mewn yn ara deg dyna'r mwnci yn fy
ngweldacynneidio trwy'r awyr tuagataf.

Allan â fi fel mellten gan benderfynu fod

rhaid cael teclyno'rsyrjeri i geisio ei ddal.

Teclyn yn cynnwyscoeshir a magl ar y
pen,a llinyn hir i dynnu er mwyncau'r
magl am eu wddf.

Sutyn y byd fyddai i mi gael y magl dros

ei ben yn y lle cyntaf? Dyna ddechrau'r

frwydr, roeddrhaid ei ddal er mwyn arbed

ychwanego anafiadau, hefyd roedd rhaid
ei gael o'r stordy gan fod angen bwydydd
i borthi'r gwesteion.

Nid drwy ddewderond anghenraidyres i

fewnat y creadur ffyrnig, ond drwy lwc yr

oedd yn eistedd yn dawel yng nghomel un

o'r silffoedd. Yn ara deg cefais y magl

rhyw fodfedd neu ddwyo'i ben - ond yn
sydyndyna'r creadur gwyllt yn deffro ac
yn dechrau sgrechian a neidio o gwmpas.

Ymdrechais am hir amser ond bob tro y

llwyddais gael y magl yn agos atoroedd yn

taro'r teclyn ac yn neidio trwy'r awyr tuag

ataf.

Dim gobaith o gwblo gael y magldrosei
ben gan fod rhaid i mi guddio pob hyn a
hynrhag iddo ymosod arnaf. Penderfynais

felly beidio a gohirio'r frwydr gan fod y

mwnci ynllawerrhyffymig i'rperchennog

ei gadw bellach,

Doedd dim dewis ond i'w ddifetha. Ni
fedrai'r perchennogeiail ddofi a pheth
bynnagmifyddai yn berygl bywyd i bawb
yn y Gwesty Roeddwnyn ddigon bodlon

ac yn eithaf sicr mae ergyd gwn fyddai

orau yn y fath amgylchiadau. Er mai trwy

anghenraid y daeth diwedd i'w oes
roeddwn yn teimlo dipyn yn anesmwyth
fy mod wedi difetha bywyd yn hytrach
na'i achub.

Mae'n debyg fy mod wedi crwydroy tro

hwno hyfrydwcha difyrwch y gwanwyn

atlawenyddygenedigaethau,acymlaen at
ddigwyddiadau'rdigri - hydatfarwolaeth.
Fel dywed y Sais “THAT'S LIFE”

Wrth son am fywyd, dywedwyd wrthyf

pan roedd fy mab yn hogynifancei fod yn

deall yn hollol sut fyddai babanod ac
anifeiliaid yn cael eu geni - yr unig beth
oeddynei boeni oedd - O ble y daethant yn
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y lle cyntaf!

Wel- dynafi wedi dod yn fy Ôl yn llawn

gylch at yr Adar a'r Gwenwyn(Birds and

the Bees).

Gyda llaw - does dim gwobr am yrateb
cywir.
 

   

 

  

 
 

 

  

 

 

Ar nos Wenery 24ain o fis Mai cynhelir
Ocsiwn Fawreddogdan ofal Cymdeithas

Wil Bryaner budd Eisteddfod Bro Delyn

1991.

Cynhelir yr Ocsiwn yn Ysgol Glanrafon
Yr Wyddgrug ac anogir pawb i geisio
sicrhau tocyn mynediad o flaen llaw er

mwyn osgoi siom. Bydd y tocyn, sy'n

costio £2, yn cynnwys cost pryd poeth,

darpariaeth bar hwyrarhaglen yn cynnwys

rhestr o'r eitemau fydd ar werth.

CAR AR WERTH?

Ymysgyreitemaufydd ar gaelmae car (un

go iawn!) crys gan dim rygbi Cymru, crys

peldroed Clwb Barcelona,pel rygbi wedi

eiharwyddogan chwaraewyrclwb Castell

Nedd ynghyd a chyfraniadau gan Harry
Secombe,y Prif Weinidog a thim rhaglen
newyddion Nawo'r gloch.

 

 

| John H. Hughes Jean C. Hughes ]
M.R.Pham.S B.Pham (Cymru)

MRPhan S.

FFERYLLYDDION

 

(AmeichhollanghenionMeddygol)
   

 

 
11, Canolfan Daniel Owen

Yr Wyddgrug

‘EX 3393

  

 

  
  

 

 



 

 

  

 

 

Rwy'nsiwr y bydd y rhai ohonoch sy'n

teithio i Eisteddfod yr Urdd a Tâf Elai y
mis yma yn dod ar draws y cymeriad
hoffus yma Garth yr Arth. YnÔl trefnwyr
yr Eisteddfod mae Garth yn byw mewn

ogof gudd ar lethrau'r Garth rhwng

Pentyrch a Phontypridd. Ei waith yw

gofalu am yr iaith Gymraeg mewnardal

sy'n ymestyn oBontypridddrwyLantrisant

ac yn ôl at gyrrion Caerdydd.

Pob lwc i bawbsy'n cystadlu - gobeithio y

cewchchi amser wrth eich boddau yn yr

Eisteddfod waeth be fo'r canlyniadau.

 

 

 

FFURFLEN YMAELODI

Dymunafymaelodi a chlwb y

Bobol Bach

Enw:
 

Cyfeiriad;
 

 

Dyddiadgeni:

 

Danfonwch 20c. at:

HGR Clwby Bobol Bach
iY " Fama"

47 Greenside

Yr Wyddgrug

 

      
 

AELOD NEWYDD

Nagenid Sam Tân ond Siôn Alun Parry 17 Hillside Crescent, Yr Wyddgrug yw aelod
diweddaraf Clwb y Bobl Bach. Mae Siôn sydd bron yn dair oed newydd dderbyn

triniaeth yn Ysbyty Alder Hey Lerpwl ac maeein cofion cynhesaf yn mynd ato am

wellhad buan  

 

Y GYSTADLEUAETH

Sawl gair allwch chi eu creu o'r gair

“EISTEDDFOD”? Bydd gwobri'r sawl

gaiff y nifer fwyafo eiriau. Cofiwch mai

un llythyren yw “dd” yn y Gymraeg.

Danfonwch eich ymdrechion i Fama, 47
Greenside, YrWyddgrug,CH7 1 TNerbyn
Mai15fed.

ENILLYDD

LlongyfarchiadauiRebecca Jeffs, 57 Parc

yr Hafod, Yr Wyddgrug ar ennill y

gystadleuaeth y mis yma. Hynar waethaf
camgymeriad printio yn y gystadleuaeth!
Da iawn hefyd Christopher Bellis ar ei
gael yn gywir - dim gwobry tro yma ond

dyfal donc.......

 

Pob lwc i bawb ohonoch

sy'n cystadlu yn

Eisteddfod Tâf Elai.
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lî

cred Penblwydd

Hapus
“szgsd

Catrin
Mared

Edwards
10 oed

Helen
Mai Davies

8 oed
Steffan

Giddins
7 oed

Elen Sian 8 oed
Rhiannon

Lloyd
Ellis 8 oed

Tomos
Rhys Owen 5 oed   

J. H. JONES
53, STRYD FAWR

YR WYDDGRUG
    
 
  

 

  
Teledulliw,

Peiriannau recordio fideo

ar werth ac i'w rhentu    

 

LLAIS! LLUN? LLIW?

ey
Penarlag 531467 Wyddgrug 58810      


