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TREUDDYN YW'R "TRUMPS"'

I DDATHLU PENBLWYDD

YR ADRANYN70 OED.

Yma ym mhentrefTreuddyn

Dechreuwydary gwaith

Ac Urdd Gobaith Cymru

Yn cychwynareithaith.

U ^ x ae N Yma bu'r gangen gyntaf
AO SE O'r Urdddrwy'r byd i gyd
o YM 1 Ac yma mae'r gweithgarwch
NGOR CYMUNED

-

100 Yn dalyn fyw o hyd.

O'rfesen blannwydyma

Fe dyfodd derwenfawr

Boediddi ddali dyfu

Ddymunwnniyn awr.

Aled Lloyd Davies.

 

Maellawero ofod y papur y mis hwn yn myndyn haeddiannol iawn i bentref Treuddyn.

Ynystod y mis bu'r pentrefyn dathlu'rffaith mai yno y sefydlwyd adran gynta'r Urdd saithdeg mlynedd
yn ôl. Ar ben y gweithgarwch mawra'r trefnu fu ynglyn a hynny, cynhaliwyd Eisteddfod Flynyddol, a
honno unwaith eto yn llwyddiant ysgubol.

Fe fyddai gweithgarwch o'r fath yn rhyfeddol mewn unrhyw bentref yng Nghymru,ondi bentref ar y
ffin mae'n anhygoel.

Yng ngeiriau Daniel Owen mae nhw'n " drumps" go iawn.
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GOLYGYDDION

Niclas Parry

Fama

47, Glasdir
Yr Wyddgrug 753281 CH7 1EG
Iwan Jones

10 Hillside Crescent

Yr Wyddgrug 756557 CH7 1RL
Euryn Williams

14 Glasdir

Yr Wyddgrug 755587 CH7 1TN

Harri Bryn Jones

Maes Gwern

1 Ffordd Hengoed

Yr Wyddgrug 756606 CH7 1DO
Geoff Jenkins

9 Ffordd Hengoed

Yr Wyddgrug 752080 CH7 1DO

CADEIRYDD Y PAPUR
John Rosser
98 Rhiw y Vownog
Penyffordd 760171
TRYSORYDD
Mrs Ann Williams
7 Llys y Fron

Yr Wyddgrug 753369
DOSBARTHWYR
Bryn a Vera Jones
12 Archway

Yr Wyddgrug 700440

HYSBYSEBION
Carys Gwyn

Penllyn, 11, West View

Yr Wyddgrug 759244 CH7 1DW

TEIPYDDES

Lis Edwards
3 Shire View

Yr Wyddgrug 759744

CYSODWYDgan
John Evans
Penllyn, 11, West View.
Yr Wyddgrug 759244

ARGRAFFWYDgan

Printcentre Cymru

Stad Diwydiannol Bromfield

Yr Wyddgrug 700246

 

Cyhoeddir gyda chymorth ariannol oddi

wrthGymdeithas Celfyddydau Gogledd

Cymru a'r Swyddfa Gymreig.  

BLE'R AWN NI ?

RHAGFYR
6 Gwasanaeth Nadolig Cymdeithasau Cymraeg Yr Wyddgrug.

Capel Bethesda.

7-8 Cyngerdd Nadolig Ysgol Glanrafon

9-10 Cymdeithas Theatr y Dreflan yn cyflwynotair dramafer - Theatr y Campws

12 Arwerthiantcist car dan do - Ysgol Glanrafon 10a.m tan 1p.m. Byrddau £4 neu
£5 ar y dydd. Cysyllter a Roberta Jones Yr Wyddgrug 741895
Mynediadi'rcyhoedd - 50c yn cynnwys panedamins pei. OgofSion Corn - Sioe
Fideo

20 Gwasanaeth Carolau yn Eglwys Nercwys- 2.30p.m.

20 Gwasanaeth Carolau - Capel M.C. Nercwys- 7.Fim.
Croeso cynnes i bawb

25__ Plygain Bore Nadolig am 7.00

Croeso cynnesi bawb.
IONAWR

3 Ymprydamsercinio yn Ysgol Glanrafon Yr Wyddgrug
£1 y pen - elw tuag at Shelter Cymru 12 - 2pm.

9 Taith Tren R.N.L.I . i Lundain £20

Manylionpellach - ffoniwch Beryl a Peter Dean 0745 342661
 

 

Scrol o waith G. Meirion

Roberts

MAI16 - 22, 1993

DULYN,BRAY, KILLARNEY i ddathlu canmlwyddiant geni

Gwestai Gorau SAUNDERS LEWIS
BwsMoethus Caelloi

Am fanylion,cysylltwch ag

ARTHUR GWYNN A MARGARET

£25

  
 

 

   

JONES Holwchyneich
Fron Oleu, siopau
Llanbedrog.

0758 740 173.

J. E . DAVIES A'I FABe

TREFNWR ANGLADDAU
CWMNI SEFLWYD
TEULUOL DROS
PREIFAT 100 MLYNEDD

CEIR PRIODAS - ROLLS, DAIMLERSa.y.y.b.

Ffynnon y Cyff Stryd Wrecsam 50 Stryd Fawr Stryd Fawr

Licswm, Treffynnon] Yr Wyddgrug Cei Conna Bagillt
Yr Wyddgrug Yr Wyddgrug G.Dyfrdwy Y Fflint
741265 (0352)700155 (0244)831774 (0352)732146

CERRIG BEDDAU - DELYN MEMORIALS   
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Nos Fercher a Nos Iau nesaf (Rhagfyr

8feda9fed) byddcwmni TheatryDreflan

yn cyflwyno tair drama fer yn Theatr
Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgrug.

Os digwyddi chwibeidio a bod i un o'r
cyflwyniadau blynyddol hyn gan Theatr y

Dreflan ynafe golloch i drit. Yn sicrdyma

un o'r digwyddiadaurheolaiddprin yn yr

ardal ymasy'n sicr o roi gwênar eich
hwyneb a thestun sgwrs a chwerthin am
sbel wedyn.

Eleni cyflwynir tair drama ysgafn er yn

amrywiol iawn ran natur. Mae'r gyntaf

"Dafydd y Garreg" gan un o awduron

enwocaf Cymru sef Wil Sam. Efallai fod
elfennau ychydig yn od yn nramau Wil
Sam ond mae na gyfoeth yny dafodiaeth.

- Agyda'rcastwedi dysgu eullinellau ddau
fis cyn y perfformiad (record o bell, bell

ffordd) yna rydym ynsicr o gyflwyniad

caboledig dan law cynhyrchydd mwyaf

profiadol y cwmni sef Huw Alun Roberts.

Profiad,ar y llaw arall yw'r ail ddramasef
"Dirgelwch y Caribian Ciwcymbar".

Dramagangasto ferched yw hon aBrenda

Iball, yn ffres o'i hymddeoliad yn eu cadw

mewn trefn. Ond gydag un yn lleidr, a
ditectif ym mhatrwm Miss Marple yn

fodlon troipobcarreg nes ei dal ynarydym
yn sicr am un o'r dramau hynotaf a
lwyfanwydgan y cwmni erioed.

Mae'r drydedd ddramasef "Dau Dad" yn

fwy confensiynolefallai ond ni fyddai un

noson o ddramau byrion yn gyfan hen

ddrama o'r fath. Dyma “ddebut” Liz
Edwards fel cynhyrchydd ond gyda thîm
profiadol (ac anhydrin) yn ei dwylo mae'n
dangos yn barod pwyyw'rbosac fe fydd
digon o hwyl, bwriadolac anfwriadol yn y

ddramahonhefyd.

Os am donic go lew yng nghanol
paratoadau'r Nadolig yna beth am droi
mewni'r Theatr a chael noson o hwyl go

iawnacar yr un prydcyfle i gefnogieich

cwmnidramalleol.

 

COFIWCHYDYDDIAD

Nos Fercher, Rhagfyr 9ed a

Nos Iau, Rhagfyr 10ed.    

.

EIN DAWNSWYR LLEOL YN DOD I
SYLW’R GENEDL ETO

 

Awen Eltyn

Tybed a welsoch chi'r Wyl Gerdd Dant ar S4C Nos Sadwrn, Tachwedd 14eg? Os

oeddechyn fwy ffodus hyd yn oed byddech wedi bod yn Theatr Pafiliwn Y Rhyli weld
a chlywed yr amrywiaeth o gystadleuthau.

Llongyfarchiadaui Ysgolion Glanrafon a Maes Garmonar ddod yn ail a thrydydd yn eu

cystadleuthau hwythau ac i Ddawnswyr Delynar ddod ynail yn y brif gystadleuaeth.
Ynanffodus i chi wylwyr y bocs, fyddech chi heb weld y twr o blant Glanrafon yn
dawnsio'n ddisgybliedig a lliwgar a dawnswyr Maes Garmonyn llawn hwylac asbri yn

nawns Croesoswallt, a Dawnswyr Delyn (ychydig yn hŷn!) ynllifo'n osgeiddig drwy
Meillioneno Feirion.

Ynhwyry nos,yn tynnu am un ar ddeg, gwelwydcystadleuaeth wefreiddiolar y llwyfan

- Dawnsstepio i grwp. .

Burhagbrofion yn y bore a'r prynhawni'rcystadleuthau ac wedyndisgwyl o hanner awr
wedi dautan hanner awr wedidegi berfformio ar y llwyfan. Roeddhi'n dipyno straen
ar yr oedolion i gynnal y brwdfrydedd a'rlefel egni. Roedd hi braidd yn annodd cadw
un o'r grwpiau'n ddigon tawelserch hynny- y rhai iau, AwenEltyn.

Pwy? meddechchi.
AIAW, TanwEN, HywELa IesTYN oedd ymao flaen y dorf a'r camerau,ac fel y
dywedoddy beirniad “yn swyno'r gynnulleidfa!” gyda'u Ffalabalam.
Bullawero ddiddordeblleol iawn yn y gystadleuaeth gan fod Closcwyr Delyn,a oedd
yn dawnsioareuhol, yncynnwysperthnasauiddynt: Alawyn ferchi Dil (Lewis), Hywel

yn frawd i Angharad, CeinwenaBethan (James) aTanwenyn chwaeri Meinir (Siencyn)

gyda Iestyn Ingman yncadwtrefnar y rhai llai a Julie Caldwell yn ceisio gofalu am y
rhai hyn.

Rhaid eu bod wedi cael eu swynogan ei gilydd gan mai Dawnswyr Talog ddaeth yn
gyntaf - a llongyfarchiadau iddynt hwythau ar berfformiad caboledig dros ben!
Erbyn hyn 'does yrun llawr caled, na siop naphalmantnallawrcegin,sy'n ddiatsain gan
fod y diddordeb yn y clocsio wedi cynyddu gymaint yng nghyffiniau'r Wyddgrug.

di



 

 
YSGOL GLANRAFON |

Gwasanaethau Diolchgarwch

Dauddiwrnod cyn gwyliau hanner tymor

yr Hydref, cynhaliwyd Gwasanaethau

Diolchgarwchyr ysgol. Aeth yrAdran Iau

i Gapel Bethesda tra cynhaliwyd
gwasanaeth Adran y Babanod yn neuadd
yr ysgol. Mr Goronwy Ellis, Prifathro
Ysgol Gwenffrwd, Treffynnon ddaeth i

siarad a'r plant hŷn tra bu Prifathrawes

Ysgol Llanbedr, Mrs Norah O'Brien yn

sgwrsio a'r Babanod. Cafwyd
gwasanaethau arbennig,y plant wedi dysgu
eu gwaithi gydar eu côfa daeth llawer o
rieni a ffrindiau i'r ddau wasanaeth.

Gwnaedcasgliad yn y ddau wasanaeth a

cyflwynwyd siec am £350 i Mrs Ann

Richardssy'n gofalu ar ôl siop Oxfam Yr

Wyddgrug. Diolch i bawba gyfranodd.

Tîm Pêl Rwyd
Bu'r merched yn brysur yn ymarfer ac yn

chwarae yn erbyn ysgolion lleol. Mawr

yw ein diolch i Mrs Chris Elson sydd yn eu

hyfforddi. Chwaraewyd yn erbyn Bryn

Gwalia ddwywaith ac ennill 11-0 ac yn

erbyn Bryn Coch, y sgôr oedd 14-2.

Tîm Pel Droed
Cychwynoddtim y bechgyn archwarae eu

gemau cynghrair ac hyd ymacolli fu ein

haneso4 gôli2 yn erbyn DewiSanta Bryn
Gwalia ondagorcyfartal 2 -2 oedd hi yn
erbyn Bryn Coch.

Nofio
Bu rhai o'r plant yn cymryd rhan yng

Ngala Nofio Yr Urdd i Gylch Yr

Wyddgrug. Bydd Claire Broad a Hywel.

James yn cynrychioli'r ysgol a'r cylch
mewndwyras yr unyny galanofio sir.

Gobeithio y bydd newydd da amdanyntyn
y rhifyn nesaf.

Myfyrwyr
Braf yw cael croesawu pedair myfyrwraig

atom - dwy o Goleg Cartrefle Wrecsam a
dwy o Goleg Normal, Bangor sef Miss
Gill Hawley, Mrs Isabel Kirkham. Miss
Nia Peters a Miss Rhian Lloyd Wynne.

Gwyl Gerdd Dant

Aeth 34 oblant i gystadlu yn yr Wyl Gerdd

Dant a gynhaliwyd yn y Rhyl ganol
Tachwedd. Cystadlwydar yr alaw werin
yn unigol a pharti, parti adrodd gyda'r
delyn, parti cerdd dant a dawnsio gwerin.
Cafwydhwylar y cystadlu ac yn goron ar
ycyfan cafwydllwyfan i'r parti dawnsio

gwerin o dan 150ed a gosodwyd hwyyn yr

ail safle. Hefyd bu 4 o blant yr ysgol - Alaw Lewis, TanwenSiencyn,Iestyn Ingman a
HywelJamesyncloscio a cawsant y drydeddsafle.

Ymweliadau

Ynddiweddar fel rhan o'u gwaith bu plant dosbarthiadau Mrs Bet Williams, Mrs Alaw

Jones a Mrs Olwen Owensar ymweliadasiop Tesco. Cawsant groeso cynnes a cawsant

ymwelda pobrhan o'rsiop,cael gweithio'rtil a chael pryd o fwydyny caffi.

Yndilyn eu gwaith ar anfon neges, bu plant dosbarthiadau Mrs Anwen Edwards, Mrs
Ann Giddins a Mr Peter McLean yn Swyddfa Bost Yr Wyddgrug. Ymaeto, cafwyd

croeso cynnes a dangoswydy gwaith a wneir y tu ôl i'r cownter ac yn y swyddfeydd yn
y cefni'r plant.

 
Cyflwyno'r siec am £350 i Mrs Ann Richards

Gymanfa Ganu

Noson cyn hanner tymor ganol Hydref, cynhaliwyd Cymanfa Ganu yng Nghapel
Bethesda Yr Wyddgrug. Trefnwydy noson i godi arian tuag at yr ysgol gan Gymdeithas

Gorawl Yr Wyddgrug. Arweinyddes y noson oedd Mrs Shân Gruffydda'r organydd
oedd Mr Tim Stuart. Roedd cynulleidfa luosog wedi dod ynghyd a cafwyd canu,
grymusa hwyliog. Roeddllawer o blant yr Adran Iau yn bresennola cafwydnifer o

eitemau ganddynt. Hoffemddiolch i'r Côr am eu parodrwyddi helpu'r ysgol.
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NERCWYS

Tachwedd9fed
CafwydDarlith gan y Parch Harri Parri,
Caernarfon. Noson ddifyr dros ben ar y
testun - Hiwmor.

Parch Gareth Edwards oedd y Llywydd ac

estynnodd groeso cynnes iawni'r

Darlithydd. Calonnogol iawn oeddcael

gweld cynulleidfa dda wedi dod a phawb
yn tystiolaethu faint oedden nhw wedi
mwynhau y noson. Mrs Beryl Roberts
oeddyGwesteiwraig. Talwyddiolchiadau

priodol iawn gan Mr John Ingman.

Cymdeithas Lenyddol Soar Nercwys

PrynhawnSul, Hydref4ydd cynhaliwyd
gwasanaethagoriadol y tymor. Cymerwyd
rhan gan Helen Roberts, Tracey Roberts,
Elizabeth Jones, Huw Roberts, ac Edward

Jones. Rhoddwydanerchiadpwrpasol gan

y Parch Gareth Edwards. MrsBeryl Jones

oedd yngyfrifol am trefniadau.

Hydref 30
CynhaliwydSwperBlynyddolyLlanciau.
Cafwydgwlêddardderchogfel arfer. Parch
Gareth Edwards (Llywydd y Gymdeithas)

wnaethy trefniadau, cafoddei gynorthwyo

gan frodyr yr Eglwys. Daeth nifer dda
iawni fwynhau y noson.
Cafwydadloniantar ôl yng ngofal Dr. Ray
Thomas, Elizabeth Jones ac Olga Jones.

Diolchwyd i bawb gan Mrs Ann Davies

Edwards (Ysgrifenyddes),

Ysgol Sul
Yn nechrau mis Tachwedd cafwyd

gwasanaeth o ddiolchgarwch dan
arweiniad y plant mewnffurf stori, darllen
achanu.Diolch i'rplantam euparodrwydd

i gymryd rhan ac am eu ffyddlondebi'r

Ysgol Sul. .

Gwasanaeth Diolchgarwch
Daethcynulleidfa dda i wrandoarbregeth
Diolchgarwch y Parch J Bryn Williams,
Wrecsam,yngNghapel Soar. Addurnwyd
y capel yn hardd gydag amrywiaeth o
flodau a llysiau, diolch i Heddwyn a

Christine am eutrefnu,

Symud Ty

Dymuniadau gorau am fywyd hapus a
dedwydd i Susan, Maldwyn a'r bechgyn

yneucartrefnewydd“Dolgoed”,Nercwys.

|

 

CILCAIN

Ychydig o newyddion y mis yma ond
dyma ni. Mi gofiwch am y Cyngerdd a
gawsom yn ddiweddar a dymaffrwyth eu
llafur - sef siec am fil o bunnoedd yncael
ei chyflwyno gan Miss Heledd Llwyd

Williams a Peryn Clement-Evans ar ran

pawb a gymerodd ran ar y noson ac a

roddodd yn hael i Mr Dilwyn Williams.
Trefnydd Gogledd Cymru dros Cronfa
Achub y Plant. Derbyniwyd y siec yn
ystod Gwasanaeth y Bore Sul 15fed o
Dachwedd, a cawsomsyniad clir gan Mr

Williams am werth yr arian i'r Gronfa pan

eglurodd maiceiniogauynunig syddangen

i gadw plentyn bach yn fyw.   

 

Clwbi'r Ifanc

NosIau 19eg o Dachwedd cychwynwyd
clwbi fobl ifanc y capel ac fe gawn amryw
weithgaredd a llawer o hwyl a paned.
Dowchboblieuanci'n gweldyny festri ar
NosIauo - 9 o'r gloch i helpu drefnu

rhaglen i chi ei mwynhau. Os am fanylion

pellach cysylltwcha fi Helen Mattison ar

741210. Croeso cynnes i bawb.

 

 Plant ardal Nercwys afu'n cymeryd rhan yng Ngwylyr Ysgol Sul yng Nghapel
Bethesda Yr Wyddgrug

ae



YR WYDDGRUG

Priodas yn y Borth

Tybed ydych chi'n adnabod y ferch landeg? - Alwen, merch
Emlyn a Menai Thomas. Roedd Emlynar staff Coleg Celyn a
Menai yn ysgrifenyddes yn Ysgol Maes Garmon. Priododd
Alwen gyda Gwynedd Watkin o Riwlas ac maehi'n athrawes yn
Ysgol St. David Hughes, Biwmaris. Mae Emlyn a Menai yn

derbyn PAPUR FAMA drwy'r post. Llongyfarchiadaui'r pâr
ifanc a dymuniadau gorau gan ardal PAPUR FAMA.

Diolch

DymunaMrsCatrinGlenysJones(mam DafyddMeirion) ddiolch

o galon i bawb am bob caredigrwydd a chymwynas yn ystod ei

gwaeledd diweddar. Hefyd i staff Ward Tywysog Cymru,

Ysbyty Maeloraci staffcaredig Ysbyty'rWyddgrugam eugofal.

Papur Famadrwy'r post

Os gwyddocham ffrind neu berthynas a hoffai dderbyn PAPUR
FAMA drwy'r post a fuasech cystal a chysylltu gyda Sera

Meirion Jones. Tel - Wyddgrug 754751.

 

  
CAPEL BETHESDA

Mewn Ysbyty

Bu Mr Owain Golding, “Y Gorlan”, 20 Ffordd Rhuthun, yn

Ysbyty Walton ynddiweddar. Daywdeall ei fod wedidychwelyd
gartref bellach, a'i fod yn gwella.

Cydymdeimlo

Cydymdeimlwn a Mrs Dora Griffiths, ‘Hafan’, 3 Woodlands
Close, yn ei phrofedigaeth o golli ei brawd oedd yn byw yn
Gwernaffeild.

Cydymdeimlwnhefyd a Mr Harri Bryn Jones, “Maesgwern'1,

Ffordd Hengoed yn ei brofedigaeth o golli ei dad yng Nglan

Conwy.

Cydymdeimlwnhefyd a Mrs Blodwen Williams, Cartref Bistre
(Tefgan gynt) yn ei phrofedigaeth o golli dwy o'i chwiorydd yn
ddiweddar - un yn Leedsa'r llall yn Bournemouth.

Cwch Gwenyn

Nos FawrthTachwedd3 cafwyd sgwrssydd yn llawn hiwmorgan

y Prifardd SelwynGriffith yn sôn am eifarddoniaeth, yn arbennig

am ei ddarnau adroddar gyfer plant. Clywyd ganddo am lawer
o ddigwyddiadau a oedd wediei ysgogi i farddoni ar amrywiol

destunau. Llywydd y noson oedd Mrs Arfona Williams.

Nos Fawrth Tachwedd 17 cafwyd sgwrsa sleidiau gan MrWynne
Jones, Pentrecelyn, Rhuthun. Gwelwydnifer fawr o “Fairings”

sef tlysau a wnaed yn Elbegon, yn Nwyrain yr Almaen yn y

cyfnod Fictoraidd. Fe'u gwerthid mewnffeiriau ymhobrhan o

Gymru.Cafwydsawlstoriasylwdiddorolam laweroaddurniadau.
Llywyddy noson oedd Mrs Ann Roberts.

Cymdeithas y Prynhawn

Prynhawn Mercher, Tachwedd 4 yng nghyfarfod cynta'r tymor

o'r gymdeithas cafwyd sgwrs a phaned. Cafwydtrafodaeth ar
raglen “Y Byd ar Bedwar” ynghlŷn a mater caunifer o gapeli y

Presbyteriaid. Arweiniwyd y drafodaeth gan y Parchedig Gareth
Edwards.

DyddMercher, Tachwedd 18 gwrandawydardâp o wasanaeth ar
Ann Griffiths a gynhaliwyd yng Nghapel Bethesda ym mis
Rhagfyr 1974. Roedd yn hyfrydclywedetorhaioddoniau'rcapel

o gyfnod cynharach.

Cyfarfod Gweddi °
Nos Iau, Tachwedd 12 cynhaliwyd cyfarfod gweddi pryd y
cymerwydrhan gan Mr Alan Dennis Jones, Mrs Aeres Williams,
Mr Bill Williams a Parchedig Gareth Edwards.

Clwbyr Ifanc

Nos Wener, Tachwedd 13 croesawydnifer o ieuenctid o gapel Y

Dyffryn, Llandyrnog a chafwyd noson dda o gymdeithasu - o
chwaraeon,bwydagemau. Gwnaed y trefniadau gan MrCledwyn
Ashford a Mr KenJones.

Oedfa*r Ifanc

Bore Sul, Tachwedd 1 cafwyd oedfa dan arweiniad yr ieuenctid

ary thema“Cristyn Benthyg”. Cyflwynwydyneges wrth feddwl

am Grist yn benthyg cwch, yn benthyg asyn, yn benthygystafell
ac yn benthyg gardd.

Seiat

NosIau, Tachwedd19 cafwydSeiatar y thema “lle'r ddrama ym

mywydyrEglwys”. Agorwydydrafodaeth gan MrPhylipLloyd,

pryd y soniodd am yr anhawsterau gaed wrth berfformio rhai o
nofelau Daniel Owen.

Rhannu Llawenydd

O ganlyniad i gasglu dillad anwyddauganyraelodaudros gyfnod

o amser fe lwyddwyd i gyflwyno £150 i Shelter Cymru, a

throsglwyddo nwyddauarFore Sadwrn, Tachwedd 21 iFyddin yr

Iachawdwriaeth, i Gronfa Achub y Plant, i Oxfam a Mamau
mewnAngen. Buiraioanghenusyrardalhefydelwa. Gobeithiwn
barhau gydag ymdrech debyg yn y dyfodol yng AEM Mrs
Eirwen Vogler a Mrs Eluned Edwards.

 

PENDREF

Gwaeledd

Bu'r Parchedig T Trefor Parry B.A. yn Ysbyty'r Maelor, am
archwiliada thriniaeth, a chafodd Mr John Blythin,lawdriniaeth
yno. Y mae'rddau bellach ar wella, ac edrychwn ymlaenat eu
gweldynyr oedfaon ynfuan eto.

Croeso
Estynnodd ein Gweinidog y Parchedig J Bryn Jones groeso

cynnes i Mrs Naomi Owen,priod Mr Richard Owen,a ddaeth
atom felaelodo Fethania, Eglwys BresbyteraiddCymru, Rhuthun.
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Mae Mrs Oweneisoes wedi ymgartrefu
yma ym Mhendrefac edrychwn ymlaenat

flynyddoedd o'i chwmni a'i gwasanaeth.

Carem hefyd groesawu ein cymydog

megis, Y Parchedig Ian Drury, B.A. a

sefydlwyd yn ficer newydd Eglwys y
SantesFair yn y dref. Y mae Mr Drury yn
dysgu Cymraegac edrychwn ymlaenatei
gwmnia'i gyd-weithrediad yntau mewn
sawl cylch, gan ddymunoiddoefa'i deulu
bob bendith yn eu cylch newydd.

Colli

Bu farw Mr John H Humphreys M.Sc., a
roddodd flynyddoedd o wasanaeth
ffyddlon ym Mhendref mewn sawl

cyfeiriad yn bennaf fel blaenor ac

ysgrifennydd yrEglwys. Byddcolledarei

Ôl, ond diolchwn am ei wasanaeth a

chydymdeimlwn a'i fab, Dr. Idris
Humphreysa'rteulu yn eu trallod.
Gwasanaethwyd yn yr angladd yn
AmlosgfaPentrebychan gan yParchedig J
Bryn Jones,ei weinidog, a'r Parchedigion

ElfynG WilliamsaJD Hughes,Llangefni.

 

MERCHED Y

WAWR

Er ei bod yn noson oer aeafol fe gafodd

Merched y Wawr fordaith i'r haul yn ein

cyfarfod diwethaf. Yn anffortunus ond
trwy sleidiau digwyddodd hynny.
Cyflwynodd Ann Roberts ein gwestai, Mr
Garri Wynfu'n gweithio ar long moethus
“Canberra” am saith mlynedd. Mae Ann

yn ei adnabod ers oedd yn dair blwydd

oed,onderhynny mae'i waith wedi bod yn
amrywiola bywiog iawn.

Trwy ddefnyddio tua dau gant o luniau
dangosoddi ni bob agwedd o'r fordaith.
Cychwynyn Southampton gyda'r dynion
diogelwch yn archwylio'r cases di-ri,

dringo'r grisiau serth i'r llong anhygoel.

Gwelsom y bwyd yncael ei lwytho -
pedwar can tunnell o datws, chwech deg
tri mil o wyau - ac hyn ond am bythefnos.
Cawsom lawer o fanylion am bwysau a
mainty llong, diddorol gwybod ei bod yn

medru cynhyrchu dwrffres ei hun. Mae

dau bwll nofio, bob math o bethau i'ch

diddori yn ystod y dydd, a pherfformwyr

fel Trebor Edwards gyda'r nos. Mae na
wyth ganto griw, un gweinyddwr i wyth
person amser bwyd. Gwelsom luniau o
Gibraltar, Cannes, Fiji a'r tan gwyllt yn

Madeira yn fendigedig. San Francisco,

Alcatraz, Las Vegas, Disneyland - yn wir

cododd Garri awydd ynom i ymweld a'r
llefydd yma. Rhoddodd y paned o dê yn y

 

DAULYFR I'R
WERIN

Mae dwygyfrol werthfawrar lên gwerin

Cymru yn cael eu cyhoeddiat y Nadolig
hwn- anrhegion da a darllen difyr dros yr
Wyl.

YN EI ELFEN Bedwyr Lewis Jones

Colled drom oeddcolli'r Athro ddiwedd

yr haf hwn ac erysy bylchauarei ôl mewn
sawl maes. Yr oedd fwyaf amlwg yn
llygad y cyhoedd wrth drafod ystyron a
tharddiad enwaulleoedd ac ymadroddion
llafar yr iaith.

“Ynei Elfen” - prin fod unrhyw raglen

radio erioed wedi cael enw mor addas,

oherwydd yr oedd ymdrin a geiriau, eu
gwreiddiau,eu hystyron,a'u perthynas a'i
gilydd yn ail natur i'w seren, yr Athro
Bedwyr LewisJones.Cyfeiriai yn aml at
“athrylith yr iaith Gymraeg”wrth ddotio

at ryw ddweud lliwgar neu enw tlws neu

gyrhaeddgar. Amwynhaiei gynulleidfa ei

arthylith yntau, yr Athro, wrth iddo ei
thywyshydlwybrauanhyffordd tarddiadau
enwau ac ymadroddion mewndull mor
gartrefol ac agos-at rywun.

Yny llyfr hwn cawn olwgar rywfaint o

“athrylith yriaith Gymraeg” trwy ei henwau

a'i oddion. Ac yn yr esboniadau
cawnolwgar athrylith yr Athro Bedwyr
Lewis Jones i ddehongli ac egluro. Y
mae'rcyfan ynrhano'n côfniamysgolhaig
annwyl y mae'r bwlch ar ei Ol yn ein
synnu.

(GwasgCarreg Gwalch; 128 tudalen; Pris

£3.50)

STRAEON CELWYDD GOLAU
Casglwyd gan Arthur Tomos

Rydym i gyd yn adnabod rhywun sy'n

galw ei chwid (hwyaid) yn wyddau. Nid

dweudcelwyddauymaennhwdebygiawn,

ond byw mewngwlad ramantus, uwchlaw
ein cymylauni, llemae popeth yn fwyna'r
cyffredin, yn drymach, yn well, yn
hyfrytach.

Y mae ei 'dweudhi” yn hen grefft yn y
Gymraeg. Roedd gan storiwyr yr hen

chwedlau ddawni ddal eu cynulleidfa a'u

tywys dros fryn a phant eu dychymyg.
Byth ers hynny, bu gennym luo storiwyr
fu'n enwog am eu dawni adroddstraeon,
ganroitipyn oliw arhamantiddynt. Daeth

“mystyn' yn gelfyddyd a chrewyd

traddodiad y *straeon celwyddgolau'.

Yny gyfrol hon, cawngasgliado'r straeon

gorauo'r traddodiad arbennig hwn. Mae'n
gyfrol unigryw, yn ffynnon o ddiddanwch
pur i bawb sy'n hoffi clywed am
anturiaethau ffantastig a fflachiadau o

ddychymygffraeth. Maerhaiogymeriadau

enwogCharles Williams, Y Parch. John
AlunRoberts,EirwynPontshanacELlwyd
Williams yma ynghyda llu o gymeriadau
eraill o bedwar cwr ein gwlad. Mae'r
gyfrol hefyd yn dystiolaeth werthfawr fod
ymath hwno storiwrdal yn fyw ac yniach,
ac yn dal i fystyn ei chwedlau.

Maerhailluniau trawiadolo'r storiwyr yn

y gyfrol a nifer dda o gartwnau yn
portreadu'rrhyfeddodauarallfydol y sonnir
amdanynt.

(Gwasg Carreg Gwalch, 208 tud, pris
£3.95)

 

Yffordd orau o
 

diwedd amseri ni ddod ynôl ar y ddaear a
sylweddoli maemisTachwedd ydianinnau
yn dal yn Yr Wyddgrug.

Dathlu'rNadolig yng nghwmniEglwysia
Chymdeithasau CymraegydrefarRhagfyr
6ed yw ein cyfarfod nesaf, ac edrychwn
ymlaen i sgwrs gan Mr Merfyn Jones ar
Ionawr 12fed.

Blas ar Iechyd
Eisiau colli pwysau? Mae'r Trefnydd

Cenedlaethol wedi anfon llythyr yn sôn
am gynllun rhwng Merched y Wawr ag
Awdurdod HybuIechyd iroicyfleiaelodau
i golli pwysau. Bydd gwobryncael ei
gyflwynoi'r aelod sydd wedicollifwyafo

bwysau rhwngIonawr y cyntaf a Mis Mai

- felly os oes diddordeb cysylltwcha fi

Helen Mattison (Ysgrifennydd - 741210
cyn diwedd Rhagfyr).

Tis

gael eich neges at
415,000 o ddarllenwyr

Lemp.

 

... yn Sir Gaer
a Chlwyd

Ffoniwch: PaulCarter - Display
0244 340151 a Sharon Powles -

Classified 0244 340151
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Llywydd Cenedlaethol UCAC yn ei dweud hi!
Mae Llywydd Cenedlaethol UCAC'leni
yn unoblantyrardalacyn weithgariawn
mewn sawl maes yn Yr Wyddgrug.
GofynnoddPapurFama iddo roiychydig
sylwadau amei waith yn ystod blwyddyn

ei lywyddiaeth.

Wel dynanewidbyd! Ymweld aLlundain

ac Aberystwyth bob wythnos a dod yn

gyfarwydd a Strydoedd Russell Sguare,
Saville Row, RegentSt, Notting Hill Gate,
Britannia St, Eton Sguare a threfniadau y
trenau tanddaearol yn ogystal a threnau

“Intercity” heb sôn am deithiau ar draws

Llandegla, Bala, Machynlleth! Daeth hyn

igydynrhano'm profiadofodynLlywydd

Cenedlaethol. Undeb Cenedlaethol
Athrawon Cymru am 1992-93.
Cefais fy urddo yn ystod Cynhadledd
Flynyddol yr Undeb yn Harlech ym mis

Ebrill eleniachaelfyrhyddhauo'm swydd

fel athro yn Ysgol Glan Clwyd am

flwyddyn o Fedi 1992. Weli be? medde
chi; mae “dyn Undeb”, sy'n cynrychioli
athrawon Cymru,yn ei wneud, draw ym
Mhrifddinas Prydain? Yn syml, derbyn
gwahoddiad roeddeni gan gynrychioli U

C A C mewnnifer o wahanolgyfarfodydd

a phwyllgorau o Sefydliadau proffesiynol

ac addysgolganrannusylwadau aphrofiad

gyda chynrychiolwyr o undebauathrawon
eraill. Synnu wnes i mae ond UC AC

oeddynoyn llefaruarranCymruaChymry
- boed athrawon a disgyblion! Pam na

welodd yr undebaueraill yn dda i anfon 0
leiafUNcynrychiolydd oGymru - hebsôn
bod o neuhi yn siarad ein hiaith! Dynai

chi bwyllgorau grymus megis.

1. Bwrdd Adolygu Cyflogau Athrawon

dan gadeiryddiaeth Syr Graham Day- i.e.
UCACoeddycyntafybore hwnnwoflaen

yr undebaueraill!!!

2.CyngorDysgu Cyffredinol - sy'n paratoi

mesur gerbron y Seneddi ffurfio Cyngor
tebyg i'r Cyngor MeddygolCyffredinol.
3. Y Cyngor Cenedlaethol dros
Gymhwysterau Galwedigaethol
4. Y Cyngor Arholi ac Asesu Ysgolion.

Diddorol yw nodi i nifer o gadeiryddion

gyfeirio at UCACfel“y llais o Gymru”yn

cynrychioli holl athrawon y wlad. Bu'n
brofiad pleserus o sylweddoliy parcha'r
gefnogaeth roddwydi ddysgu'rIaith ac i
ddysgu trwy r Gymraegynein hysgolion

- truenina cheid yr un ymatebffafriol nôl
yng Nghymru!

Ers Medi bu galwadau i ymweld a'r
SwyddfaGymreig a Chyfarfod âSyrWyn
Roberts a'i Uchel Swyddogion- dymarai
sy'n clywedheb wrando gan iddyntyn aml

wneudeu penderfyniad ymlaenllaw a'n
twyllo a ryw ffug o ymgynghori mewn
ychydig fisoedd! Gwelsom hyn gyda'r
Papur Gwyn,prin 3. mis i ymateb cyn yr
ail-ddarlleniad yn y Senedd a 300 o

lythyrau yn glanio ar ddesg yr

YsgrifennyddGwladol.

Wel,roedd sôn am 5000yn gorymdeithio
yng Nghaerdydd yn cefnogi yr Athro
HywelTeifi Edwards yn ei ymgyrch dros

Deddf Iaith Newydd. “Sgwn i os oedd
eichundeb, cymdeithas,enwad neufudiad

wedi caelei gynrychioli yn yr ymgynull
fu tu allan i'r Swyddfa Gymreig? Mae'n

bwysig sylweddoli pwy sy'n ymdrechui

newid y dylanwadau estron all chwalu
sylfeini ei hiaith, ein haddysg a'n cenedl.
Be' nesa'? medde chi - wel paratoi ar
gyfer Rali yn Aberystwyth Sadwrn 28 o

Dachwedd gan geisio datgan safbwynt

UCACynerbyn yPapurGwyn arAddysg.

O leiaf cefais ddigon o gyfle ers Medi i
weld a chlywed adwaith y proffesiwn
draw ynNhregaron,Llanbedr,Llandysul,

Ystalyfera, Trallwng, Pontardawe,Castell

Nedd, yn ogystal a phwyllgorau UCAC
yng Ngwynedd, Dyfed,Powys,Gorllewin

Morgannwg a Chlwyd i sylweddoli na

ddaw llawero ddaioni i ni fel proffesiwn

o'r holl newidiadau syddar y gorwel.
Fy mhryder mwyaf yw sylweddoli mor
ddilornus y mae'r gwleidyddion o
ddyfodol ein plant a'n pobl ifanc ni yn

enwedig yng Nghymru! Mawr obeithiaf

y gwêl rhieni Byrddau Llywodraeth a
Chynghorwyr,yn ogystal ag athrawon,i

gefnogi nôd UCACo gael cyfundrefn
annibynnoli addysg yng Nghymru a hyn

er lles plant Cymru!
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Daeth yr agwedd sarhaus hon yn hollol
amlwg o wrando ar John Patten,
YsgrifennydGwladol drosAddysg yncael
ei holi gan y Pwyllgor Dethol ar Addysg

yn ySenedd. O'iholiamddyfodol ysgolion

bach gwledig atebodd y gwelodd

anhawsterau yn wynebuysgolion “o 100 ,
120os nad 130 o blant”! Beth felly mewn

difri' calon yw'rrhagolygon am ddyfodol

ysgolion gwledig Clwyd, heb sôn am
Gymru benbaladr. Mae'n hollol amlwg
bodbrwydro'nblaen ac nawrrhaidymuno

yn y Gâdi wrthwynebu'r gelyn rheibus.

Dewch, rhoddwch eich ysgwydd dan yr
iau i weithredu fel UCACi ddiogelu ein

hetifeddiaeth gwerthfawrermwyndyfodol
ein gwlad.

TREFOR JONES
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IENGLYN Y MIS|

MAIR

Mewnbeudy, mewnbaweidion,un nos oer
yn sŵnyr aerwyon,

gwireddwydhen freuddwydion,
a ganed Duwo gnawdhon. gan Peredur Lynch.

Wel- oni fyddech wedi disgwylenglyn am y Genii rifyn y mis

yma? Dewisiais yr englyn hwn am eifod gan ddynifanc ac yn
dangos felly bod y traddodiad o englyna yn dal yn fyw iawn
heddiw. Byddrhai ohonochyncofio Peredur Lynchyncreustŵr
ychydig flynyddoedd yn ôl wrth ennill cadair yr Urdd yng
nghanolclôd mawr a darogan am ddyfodol barddonol gwych.
Bydd eraill ohonoch, selogion y Babell Lên, yn gwybod iddo
dderbyn anrhydeddo chwith yn Aberystwyth eleni. Bu i Gerallt

Lloyd Owenei geryddu'n gyhoeddus, ar lwyfan ymryson ac o
flaen camerau y B B C, am ddiogi. A phaham? Wel, am iddo
gyfaddefi Geralltnad ydyw byth eto wediceisio ysgrifennu awdl
am y Genedlaethol. Pechod, meddai Gerallt, a'r peth mor amlwg

o fewn ei gyrraedd. Hawdd yw credu hyn, o wybod iddo
“sgwennu'r englyn uchod mewnun noson, ac yntau'n hogyn

ysgol. “Roedd athrawes ynyr ysgolyntrefnu oedfaNadoligaidd

at fore trannoeth, a gofynnodd iddo am rywbeth addas - a dyma

a gaed.

Atgrefft englyn. Mi wyddocherbynhynfel y gall y gynghanedd
gysylltu dau hannerllinnell a'i gilydd,naill aimewn tebygrwydd

neu mewn gwrthgyferbyniad. Felly yma. Dausyniadtebygi'w

gilydd yw “mewn beudy” a “mewnbaweidion”. Tanlinellu y

syniad cyntaf y mae'rail y tro hwn,a'r tebygrwydd sain yn

gymorth i'r tanlinellau. Wedyn, dwyran o'r un peth yw “un nos
oer”acyn sŵn..........”,a'rcyfan ynrhoiinnimewnychydigsillau
y llun cyfarwydd “Ym Methlem, mewnpreseb........”. Dau beth

mewngwrthgyferbyniad i'w gilydd a gawnyny drydeddllinell.

Fel arfer, pethau nad ydynt yn real, nad ydynt yn cael eu

gwireddu, yw breuddwydion, yn enwedig hen freuddwydion.

Ondnidytrohwn, ac ymae'rsain““....wyd” yncydio“gwireddwyd”
a “breuddwydion” mewn cynghaneddlusgeffeithiol iawn. (Mi
wyddom yniawn beth yw'rhen freuddwydionhyn,wrth gwrs,sef
y proffwydoliaethau cyfaswydd yn Stori'r Nadolig. “A thithau
Fethlem, yng ngwlad Jwda......”) Yr un swyddogaeth, sef cydio

dau hanner mewn gwrthgyferbyniad, sydd i'r gynghanedd yn y

llinell olaf o'r englyn. Mae Peredur Lynch yn dal gwyrth yr

Ymgnawdoliad mewnsaith sill, trwy gysylltu “Duw”a“hon”,sef

wrth gwrs Mair.

A hi'n dymoranrhegiona haelioni, dyma adnoddi chwicyncloi
englyn ychwanegolar yr un testun. Mair ei hunan, wrth ddal y
baban Iesu i'w fagu, sy'n siarad yn y myfyrdod hwn gan Arfon

Williams.

Heno datgelwyd i minnau paham
y mae pen y bryniau

oll yn oll yn llawenhau:-

mae'r achos yn fy mreichiau.

Nadolig llawen iawni chwioll.

PEN Y GELLI

Geiriau G.E. Breeze Cerddoriaeth Ceinwen Roberts

Wele eto ddydd Nadolig
Ddaeth a gwawr druan fyd,

Sanctaidd ŵyli ddathlu geni
Dwyfol Fab mewntlodaidd grud.

Seiniwnoll ein moliant iddo
Gyda'rcôr angylionfry,

A chlodforwnbyth ei enw -

Ef yw ein Gwaredwr cu.

Gyda'r doethion a'r bugeiliaid
Teithiwn tua Bethlem dre”

Mewnllawenydda gorfoledd -

Crist ein Ceidwad,ddaeth o'r Ne:
Ef a'n gwared o'n pechodau

A'n cymodi ni â Duw

Trysor drud a roddwydinni
Syddynobaith dynol-ryw.

Nid oes gennym aur i'w roddi,
j>. Nathrysoraudaear lawr,
Awni'r preseb i addoli

Unsydd ynanfeidrol fawr:

Niein hunain roddwnIddo,

Tystiwn Iddo drwyein hoes,
A dyrchafwneifrenhiniaeth-

Brenincariad ar y groes!

Downo Fethlem hydffordd arall,

Dychwel wnawn dan serog nen

I'n haelwydyddaci'n broydd
I arddelCrist yn frawd a phen.

Dduwtosturi, clyw ein hymbil,

Gwisgniâ'th arfogaeth lawn

Fel nad ofnom chwaith na dychryn -

Trwydyras gorchfygu wnawn.

J
O
T
I
A
N
I
V
O
A
T
d
N
A
W

Gellir cael copio'r dôn o waith Ceinwen Roberts trwy
law Goronwy Elis, Ysgol Gwenffrwd, Treffynnon.

 

"LEWIS GLASS"
FFENESTRI

Os am gael 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 



TREM AR-
"TREUDDYN"

DATHLU70 MLYNEDD SEFYDLU ADRAN GYNTAF URDD

 

Mae'r ffaith i Marian Williams allu denu_Gwyn Griffith, prifathro YsgolTerrig,i'r
dros500'ichyd ieuenctidiymunoi ffurfio

cangen fawr o'r Urdd, mewnardal wledig
fel hon, yn brawfo'i chymeriad cryf,a'i
dawnfel arweinydd.

Bu'r ferch ifanc, 16eg oed hon, yn

ddylanwad mawr er cadw'r Gymraeg yn

fyw yn y cylch a defnyddiodd ei dawni

gyfansoddiemynau,adroddiadau adramau
er llês ei chyd aelodau.

Roeddyn ferch i Mr a Mrs Thomas Evan
Williams, ac yn chwaeri'r Parchedig J
Glyn Williams. Hanai'r teulu o linach

BarddNantglyn,abuont ynbywym Mhlas

ym Mhowysa Pen y Groes cyn symudi
Fferm y Llan.

Ynnechrau'rhafeleni sylweddolwydfor
yr Adran yn 70 oed - ac mewn sgwrs

awgrymwydmaida o beth fyddai gwneud

tâp o atgofion yr aelodau yn hytrach na
gofyn am erthyglau. O'r cychwyn syml
hwntyfoddy dathliad fel “caseg eira'.
Ffurfiwydpwyllgor,yn ydull traddodiadol,
a than gadeiryddiaeth Mrs Eirlys Roberts,
aeth nifer o ferched ac un gŵr dewr, sef

GOBAITH CYMRUYN NHREUDDYN

afael a'r gwaith o baratoi diwrnod i'w
gofio.

Trwy ddefnyddioarbenigedd Sian Cwyfan
gwnaed “Fideo” o'r aelodau,a daeth Mrs
CeridwenJones, Mrs Mary IngmanaMrR

J Roberts i Ysgoldy Capel y Rhos(lle y

cyfarfu yrAdran yn 1922) i roi cychwynar
y gadwyn.

Ymunodderaill yn eu tro, o bob oedran,
gan orffen efo lluniau o'rAdran bresennol

yn symud o'r hen NeuaddIeuenctid i'w

cartre newydd ar gampws moethus y
Ganolfan ieuenctid.

Ni bu'r ffilmio heb ei drafferthion; a
methodd llawer un a bod yn bresennol-
gresyn am hyn- ond edrychwn ymlaen yn
arw at weld y gwaith gorffenedig.

Yn ychwanegolat y sgwrsio a'rffilmio

“roedd gwaith casglu ac atgynhyrchu'rhen
luniau yn mynd ymlaen- gwaith drudfawr
sydd, fodd bynnag, wedi ein galluogi i
grynhoi arddangosfa eang o luniau a
hanesion.
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Os oes mwyar gael byddwnwrth ein bodd

yn cael eu gweld,a’ucopioa’ucadw. Mae
hyn yn bosibl drwy haelioni nifer o
gymdeithasau achyfeillion - diolchiddynt.

Yn ychwanegol mae gennym gynllun o

faner newydd, a luniwyd gan Mr Alan

Victor Jones, bathodynnaulliwgar wnaed

o'r logo; hefyd plac hardd, a
ddadorchuddiwydgan yCynghoryddNoel
Parry - rhodd y “Cyngor Cymuned'.

Mae'rgwaith ar y faner newydd yn mynd

ymlaen gan blant yr Adran dan ofal Mrs

Eirlys Roberts a Mrs Jennifer Ellis.

Cawsom dipyn o sylw ar y cyfryngau a
bu'r erthygl yn “Y Cymro”yn fodd inni
ddod i gysylltiad â nifer o gyfeillion.
Derbyniasomhefyd lawernegesffônoedd
yn galondidinni- a nifer o lythyrau oddi

wrth cyfeillion oedd yn methu a bod yn
bresennol.

Roedd Ysgol Terrig yn orlawn ddydd y
Dathlu, Tachwedd7fed. Gydaffrindiau yr
Urdd,obell acagoswedigwneud ymdrech
fawr i fod yn bresennol.

Trefnwydcyngerdd - gydaChyfarwyddwr

yrUrdd, MrJEric Williams, Aberystwyth.
yn Wr Gwadd. Ynystod ei anerchiad
darllenodd gyfarchion oddi wrth Mr Prys
Edwards - oedd yn anffodus, yn methu a
bod yn bresennol.

Cymerwydrhan gan Blant yr Adran ac

aelodau'r pwyllgor - gan gynnwys dwy o
aelodau yr Adran gynta sef Mrs Freda
Ingman a Mrs Morfudd Mitchell.

Rhoddwyd croeso arbennig o frŵd i
Edward Morus Jones, Ynys Môn, wrth
iddo arwain Adrannau Treuddyn, Yr

Wyddgrug a Threffynnon i ganu hen
ganeuongwersyll, yn ei ffordd ddihafal ei
hun.



Pleser o'r mwyaf oedd cael croesawu Dr
Rhiannon Lloyd a Miss Gwenda Lloydi
ymunoyny dathlu; ahwy dorrodd y gacen
hardd. Mae'rddwyynferched i'rdiweddar
MrW EaMrsMarian Lloyd. Roedd yr un

croeso iw modryb Mrs Lena Williamsa'i

merch Mrs Carys Thomas o

Benybontarogwr. Cafwyd eitem

ychwanegolpanaeth MissMeinirThomas,
sy'n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Lerpwl
ymlaen i ganu'r hen gan werin “Deio
Bach”, hithau'namlwg wedietifeddudawn
gerddorolteulu “Fferm y Llan”.

Roedd y TeParti - wedi ei osod allan yn
ddeniadol, fel arfer, gan ferchedypwyllgor
yn wlêddi'r llygaid ac yn dderbyniol iawn
ar bnawn Tachwedddigonoer.

Unsyniad a gafodd groeso mawr oedd y

Llyfr Llofnodion. Mae amryw wedi cael

cyfle i roi pwt o neges ynddo, os oes
rhywun nachafodd gyfle byddwnynfalch
iawn o ychwanegu unrhyw gyfraniad.
Byddai'nbraf cael cofnod llawn o bawb a
fu'n bresennol.

Byddai rhestru pawb sy'n haeddudiolch

yn waith amhosibl, felly anfonnwn ein diolchiadau cywiraf i bawb a

gynorthwyodd, mewn unrhyw ffordd i - .

wneud y Dathliad yn uni’w gofio. Dymuniadaugorau i Gareth Arfon Hughesa CarysParry Jonesar ei priodas yng nghapel

LOn Swan Dinbych, ar Ddydd Sadwrn, Hydref 17eg. MaeGareth yn gweithio i gwmni
MARY ROBERTS.|. Lego yn Wrecsam a Carysyn athrawes yn Ysgol Bodhyfryd Wrecsam.Mae'r ddau wedi

cartrefu yn Water Street, Yr Wyddgrug. 
 

TREUDDYN

Cydymdeimlwn

CydymdeimlwnynfawraMrsCarys Parry,

Noel, Anna'u teuluoeddar golli priod, a

thad, a thaid annwyliawn.

RoeddMrLeslie Parry yn aelod o un o hen
deuluoedd Treuddyn, teulu a roddodd
flynyddoedd o wasanaeth i Gapel y Rhos-
yn arbennigefo caniadaeth cysegr.

Bu'n wael iawn ers rhai misoedd, ond

cafodd ymgeledd ofalus gan eu deulu ac
maecoffa da amdano.

Gwella

Da gweld Mr Ian Ingman, Eirianfa yn

gwellaar ol triniaeth iw gefn yn yr ysbyty.

Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i Mrs Olwen Morgan ar
ddathlu pen blwydd arbennig iawn. 

a'Íl



EISTEDDFOD TREUDDYN

Siom i mi oeddcolli dechrau cyfarfod y
pnawn. Mae'rplantlleiaf bob amser mor
annwyl diffuant, ond deallaf nad oedd

prinder cystadleuwyr talentog yn yr adran

hon. Fy esgus am gyrraedd yn hwyr oedd
mai fi a drafeiliodd y pellter mwyaf i'r

eisteddfod eleni,cychwyn yn ôl oLundain
am ddegfore Sadwrn.Brysiafi'ch sicrhau
mai cyd-ddigwyddiadhollol oeddy tân yn
y castell!

Yn fuan ar ôl ymlacio, ar gadair fwy
cyfforddusnag erioed o'r blaen, teimlais
fod yn Eisteddfod Treuddyn hefyd ryw
fflam, fflam o frwdfrydedd newydd. Ac
yn wir sarhaodd y cynhesrwyddgydoly

ddau gyfarfod.

Edmygais yn fawr agwedd radlon y

beirniaid, cyhaliaeth y cyfeilyddion i'r

cantorion, achydymdeimlady gynulleidfa
pan ddigwyddodd anffawd neu ddaui'r

cystadleuwyr. Llwyddodd yr
arweinyddion hefyd i gadw rheolaeth

berffaith ar y gweithgareddauoll.

Pleser o'ras eleni oedd gwrando ar

gystadleuaeth adrodd i rai sy’n dysgu
Cymraeg,eu hacen a synnwyr y dweud yn
glôd mawr i'w hathrawon.

Rhoddodd cyfarfod y pnawnwir bleseri

mi, yn enwedig yr eneth a enillodd ar

gerdd dant. Credaf y clywn lawer am hon
yn y dyfodol.

Felly hefyd gyfarfod yr hwyr, boddhâd
mawr,erfodnifery cystadleuwyryn teneuo

efo'r oedran, ag eithro'r unawd dros 50.

Uchafbwynt yr hwyr i mi oedd y

gystadlaethau offerynnol, y safon yn
arbennig o uchel. Cystadlu brwd heb
arwydd o genfigen eisteddfodol, na
chythraul canu!

Do,bu cadeirio bardd hefyd,a'r seremoni

symli'w urddo yn hynod oeffeithiol, gyda

dau eginfardd a'r “archdderwydd” cadarn
yn gofalu amdani. Dyma'reildro i'r bardd
o'r Trallwng lenwi cadair Treuddyn.

Cawsom ryw flas o'i gerdd mewn
dyfyniadau gan y beirniad, gydag awgrym

ydylidcyhoeddicynnyrch gorau'rsteddfod

mewnllyfryn. Syniad gwych migredaf,

ac edrychaf ymlaen aty wlêdd.

Pob hwyla bendith i'r eisteddfod eto yn y
dyfodol.

Elwyn Roberts

  
BEIRNIAID

Cerdd - Goronwy Wynne, Licswm

Cerdd a Cherdd Dant - Mair Carrington
Roberts, Wrecsam

Adrodd a Llên - Elwyn Wilson Jones,
Rhewl

Llen Ieuenctid - Wyn Owens, Yr

Wyddgrug]
Arlunio - John Roberts, Sychdyn

Arweinyddion - __Gwyn Griffith

Dr.J Phillip Davies

Ken Jones

GoronwyEllis

Ednyfed Williams

Cyfeilyddion - Kathleen Jones

Emyr WynRoberts

Telynor- Dafydd Huw

CERDD

Unawddan 5

1. Christopher Jones, Treuddyn

2. (Cyd) GemmaGardner, Pontblyddyn a

Hannah Kirkham, Caergwrle

3. (Cyd)Teleri Jones, Treuddyn a Huw
Thomas, Treuddyn
5-7

1. Glesni Fflur, Y Bala

2. (Cyd) Sian Melisa Lloyd,Llanfihangel

a Sarah Hitchmough, Treuddyn

3.(Cyd)Aled DewiIngman,YrWyddgrug

a Steffan Hughes, Sychdyn a Catherine
Kirkham,Caergwrle.

7-9

1. Angharad Kyffin, Ysgol Terrig

2. Angharad Ellis, Fronfach

3. Gwenan Mai, Licswm

-12-

9-11

1. Mari Young, Ysgol Glanrafon
2. Arwyn Rhys, Treffynnon

3. GemmaIngman, Ysgol Terrig
Parti dan 11

1. Ysgol Glanrafon
2. Ysgol Terrig

3. Urdd Bro Treffynnon
11-15

1. Meilir Tomos, Caerwys

2. Lowri Morris, Maes Garmon

3. Anwen Hooson, Maes Garmon

Can Werin 11 -15

1. Angharad Ivanoff, Maes Garmon
Parti deulais dan 15
1. Maes Garmon
Unawddan 18

1. Jennifer Pearson, Ysgol Castell Alun

Deuawddan 18

1. Jennifer a Gail, Ysgol Castell Alun

Cân Werin
1. Eirian Roberts, Llannefydd

2. Griff Ellis, Ysbyty Ifan
Unawd Gymraeg

1. Trefor Jones, Llangefni

2. Eirian Roberts, Lannefydd

3. Eric Roberts, Mochdre
Her Unawd
1. Trefor Jones, Llangefni
Unawddros 55

1. Tecwyn Blainey, Trefnant
2. Glenys Jones, Llannefydd
Deuawd Emyn

1. Llywela ac Eirian, Llannefydd a
Thremeirchion

2. Mary ac Eirlys, Treuddyn
Deuawd Agored
1. Eirian a Llywela
Cân Ysgafn
1. Eirian a Llywela



Parti Plygain

1. Treffynnon

2. Treuddyn
Cor
Cor Merched Penyffordd

OFFERYNNOL

UnawdPiano dan 11

1. Sioned
2. Mari Young, Ysgol Glanrafon
3. (Cyd) Dafydd Joyner ac Elinor Mair
Roberts, Ysgol Glanrafon

Piano 11 - 15
1. Melfyn Jones, Plas Llaneurgain

2. Mair Owen, Ysgol Glanrafon

3. Sian Humphreys-Jones, Wrecsam
Offerynnol dan 15
1. Catherine Williams, Licswm
2. Melfyn Jones, Plas Llaneurgain

Offerynnol dan 21
1. Lisa Jarvis, Wrecsam

2. Deian Rhys, Carmel

Unawdpiano dan 21
1. Susan Guest, Drury
DeuawdOfferyn dan 21
1. (Cyd) Susan Guest a Myfanwy Salith a
Elizabeth Fletcher a Susan Guest.

CERDD DANT

Unawddan 11
1. Sian Elisa Lloyd, Llanfihangel
2. Angharad Ellis, Fronfach

3. Myfyr Tomos, Caerwys

Unawd 11-15

1. Meilir Tomos, Caerwys

2. Anwen Hooson, Ysgol Glanrafon

Parti dan 15
1. Bro Treffynnon
2. Ysgol Glanrafon
3. Urdd Treuddyn
Unawd Agored

1. Eirian Roberts, Lannefydd

ADRODD

Dan 5
1. Christopher Jones, Treuddyn

2. Huw Thomas, Treuddyn

3 (Cyd) Gwion Meredydd, Yr Wyddgrug

aTeleri Jones, Treuddyn a

Dean Williams, Treuddyn a Elen Mai
Davies Treffynnon.

5-7
1. Sian Melisa Lloyd, Llanfihangel
2. (Cyd) Osian Puw,Bagillt a Steffan

Hughes, Sychdyn

3. (Cyd) Sioned Jones, Treuddyn, Glesni

Fflur, Y Bala a Glesni Haf, Yr Wyddgrug

7-9
1. Hannah Evans, Treuddyn

2. Anna Jones, Treuddyn,

3. Angharad Ellis, Fronfach

9-11

1. Euros Evans, Treffynnon
2. Nerys Astbury, Treffynnon
3. Rhys Iorwerth, Treffynnon
Dysgwyr dan 11
1. Vicky Jones, Ysgol Derwenfa, Coedllai
2. Andrew Shepherd, Ysgol Mlountain

Lane

3. James Eaton, Ysgol Mountain Lane,

Mynydd Isa.
Parti dan 11
1. Ysgol Terrig
11-15

1. Sarah Hughes, YsgolCastell Alun

2. Sian Humphreys-Jones, Wrecsam

2. Sara Morgan, Maes Garmon
Parti dan 15
1 . Maes Garmon
2. Maes Garmon
3. Maes Garmon

Dan 18

1. RhysIorwerth, Treffynnon

Parti Agored
1. Merched GlannauTerrig

LLEN

Y Gadair

Emyr Humphreys-Jones, Wrecsam

Tlws Llenyddol

Eirlys Wyn Tomos, Dinbych
Crynodenb o hanes bywydnifer o bobl
hynod o'ch hardal
Helen Roberts, Treuddyn

Englyn

1. Aled Lloyd Davies

Englyn Ysgafn

1. Aled Lloyd Davies
2. Aled Lloyd Davies

Cerdd ddoniol
1. Vivian Parry Williams,Ffestiniog
Emyn

1. Ritchie Orrit, Glynceiriog

2. Elizabeth Edwards, Carmel
Emyn Dôn
1. R.E. Davies, Deganwy
2. R.E. Davies, Deganwy
11-15

1. Laura Hughes, Maes Garmon

2. Bethan James, Maes Garmon

3. (Cyd) Sadie Jones, Aled Laugharne,

Owain Jones - Maes Garmon
Cywaith dan 15
1. Christine, Rachel a Sue Marie
2. Garmon, Rhodri a James
3.(Cyd)Sian Luke, Lisa Appleton, Lowri,

Sian Langford a Dawn,Katie, Lora a Mari

- Maes Garmon

 
Td

ARLUNIO

5-7
1 a 2 Steffan Hughes, Sychdyn

3. “Spiderman”, Treffynnon

7-9
1. (Cyd) Scott Blackwell aJoel Maddock,

Ysgol Pars y Llan, Treuddyn

9-11

1. Hywel James, Ysgol Glanrafon
2. Dylan Jones, Ysgol Glanrafon
3. Elizabeth Phillips, Ysgol Glanrafon

LLAWYSGRIFEN

1. Gavin Thomas, Ysgol Parc y Llan

2. Mathew Pugh, Ysgol Glanrafon
3. Dewi Eden, Bro Treffynnon

CREADIGOL

dan 9

1. Natalie Thomas, Parc y Llan
2. Daryl, Treffynnon
3. Catrin, Treffynnon
9-11

1. Mafianne Jones, Ysgol Glanrafon
2. Indeg Thomas, Ysgol Glanrafon

3. John Eagles, Ysgol Glanrafon

 

 

Nadolig llawen i bawb yn

Nhreuddyn.

Ynsicr mae angen gorffwys ar
bawbarolyr holl

weithgarwch.!  
 

PHOTOGRAPHY

Camerau, Ffilmiau

Sbienddrychau a

Binociwlarau

Camerau 35mm "Compact"

(darperir hwy gydaffilm a

batri am ddim)

18, Canolfan Daniel Owen

Yr Wydagrug
2755536 



YSGOLTERRIG,
TREUDDYN.

Bu plant Bl 4, 5 a 6 draw i Ysgol Maes

Garmoniwylio'ucynhyrchiad“Cochyn”.

Dymaargraffiadau Dyfyr Davies a Sabr
Hemming blwyddyn 6 ynghŷd a llun
GemmaIngman blwyddyn 6.

Roedd llwyfan yn dda iawn, iawn. Mae

fy nhad i yn gweithio yn Theatr Clwyd ac

rydw i wedi gweld lot iawn setiau, ond
roedd eich un chi yn dda iawn, iawn ac
roedd y meiciau bach ar eich dillad yn
glyfar iawn. Roeddwn i yn hoffi yr orsaf

heddlu, ac roeddwni eisiau gwybod sut
ddaeth Cochyn allan o'r carchar. Roedd y

llusern yn ddoniol hefyd. Cochyn oeddfy

hoff berson yn y:sioe. Roeddeni'n hoffi'r

tolle'r oeddech yn cysgu ac roedd yr ysgol
yn dda hefyd.

SABR HEMMING

Roeddwni yn meddwlfod o'n dda iawn,

ac roedd y llwyfan yn edrych yn go iawn.
Y rhan gorau i mi oedd pan oedd Doctor
Barnado wedi switsio'r llusern ar efo'r
swits ar ei waelod. Roeddtotai y stryd yn

eitha da hefyd, a'r dawnsio ac roedd

swyddfa'r heddlu'n edrych yn ungwir.

DYFYR DAVIES

 

 

 

 

 
Llun Gemma Ingmano brifgymeriadau Cochyn

   

 

  

 

    
  

  CC——
LICSWM

Capel y Berthen

ArNos WenerHydref30ain daeth aelodau
a chyfeillion y Capel ynghŷdi ddathlu
cwblhauestyniad ac ail addurno'r adeilad.
Mwynhawydlluniaeth blasus ac i ddilyn

cafwyd atgofion o wahanol agweddau a

chymeriadau a chysylltiadau dros y

blynyddoedd gan Mr Ieuan Dennis a
therfynnoddei sgwrs gydag apêli'raelodau
fynychu'r gwasanaethauar y Sul. Fel un
sydd wedi symudi fyw o'r ardal ond yn
aelod ffyddlon yn ei dyddiau cynnar
rhoddodd Mrs Mary Roberts, Plas ym

Mhowys, Treuddyn ei hatgofion o'r

aelodau a gafodd ddylanwad arni. Gyda
sleidiau difyr cafwyd cip olwg o'r pentref

a phobl yr ardal yn ymestyn yn Ôl tua
deugain mlynedd. Diolch Dr. Goronwy
Wynneam eich.cyfraniad. Yna cafwyd

eitemau o adrodd a chanu gan blant y
Capel. Diolchwyd i bawb gan y Parch

Arhur Jones. Llywydd y noson oedd Mr
William Williams, Tegfan.

Y Gymdeithas Ddiwylliadol

Cynhaliwyd cyfarfod Mis Tachwedd ar

NosIau'r 19fed.

Croesawyd pawb gan Lywyddy nosonsef
Mr Ellis Lloyd Jones, Brynffordd, yna fe
groesawodd ein gŵr gwadd, sef Mr Rod
WIlliams, Llangwyfan a'i gyflwyno i'r

gynulleidfa. Cafwydaraith ddiddorol iawn

ganddo gyda chymorth sleidiau ar ei
ymweliad a Rwsia. Ar ôl trafodaeth o'r
hyn a glywyd amdano,sef yn bennaf - yr
agweddau amaethyddol o'r wlad,
terfynwyd y noson hefo ymborth ysgafn
wedi ei ddarparu gan y Chwiorydd.

Sefydliad y Chwiorydd

Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol o'r
sefydliad yn yr ysgol Nos Fawrth
Tachwedd 3ydd. Rhoddodd yr
ysgrifenyddes Mrs M Evansadroddiad o
weithgareddau'r flwyddyn a Mrs A
Thomas, Trysoryddesy fantolenariannol.

Dewisiwydycanlynol yn swyddogion am

14

1993. Llywydd - Mrs A Davies; Is-

Lywyddion - MrsCPriceaMrsVEdwards;

Ysgrifennyddion - Mrs M Evans a Mrs M
Davies; Trysorydd - Mrs A Thomas.
Diolchodd Mrs A Daviesi'r aelodaua'r
swyddogionameu ffyddlondeba'u gwaith

drwy'r flwyddyn. Croesawyd aelod

newydd a hyderwn bydd 1993 morhapus
a diddorolag o'r blaen.

 

 

SYCHDYN

Sefydliad y Merched

Cafodd bobol Sychdyn wlêdd yn y neuadd
ar Dachwedd 7ed mewn cyngerdd o dan
arweiniad abl Mr Ray Smith, gyda Band
Pres Gwernaffield (Y Waen)a Christine

Griffiths, Ieuan ap Sion. Cyfeilydd
Elizabeth Hughes.

Aeth yr elw o £213 at Gronfa Paul Kidd i

Ysbyty Christies Manceinion - Diolch i
bawb.



CAER

Gweinidog Newydd

Prynhawn Sadwrn 14ed o Dachwedd roed
CapelSt. John Street yn llawni'r ymylon
ar achlysur sefydlu y Parchedig T Wright
yn Weinidog ar yr ofalaeth sydd yn
cynnwys Caer, Ellesmere Port, Salem
Penbew a Wallasey. Llywyddwyd y

cyfarfod gan MrTegwyn Thomas, Carmel

a chymerwydrhan hefyd gan Mr Clifford

Owen, O J Roberts, Eric Green, Tudor
Owen,Y Parchedigion D. Ben Rees, John
Tudor, Rhys ab OgwenJones,C Griffiths
a Miss Iris Hughes Jones. Traddodwyd y
neges i'r Eglwys gan y Parch Cynwil

Williams, Caerdydd a chafwyd ymateb

gan yParch T. Wright. Yrorgannyddoedd

Mr Ieuan Jones. Bu i'r Chwiorydd baratoi
lluniaeth ddihafal a diolchodd y Parch
Elwyn Hughes, Wrecsam.

Y Cymdeithasau

Cymry Caer

Ar Hydref 22ain caed darlith ragorol gan
Mrs Gwenno Williams, Trearddur a'r
Doctor Pulston Jones - siaradai o lygad y
ffynnon fel petai, gan fod gwrthrych ei
ddarlith yn daid iddi. Siaradwyd hefyd

gan J Emrys Jones, Emyr Roberts, David
Evansa John Rosser.

Tachwedd 6ed - Darlith gan Mr Huw
Lewis, Yr Wyddgrug ar bwnc y mae'n
arbenigo ac yn brofiadol iawn ohonno,sef
“Hwyla Sbri mewn Opera”. Dangosodd

amrywenghreifftiaudrwy gymorth yfidio,

ac aeth awr a hanner heibio megis

amrantiad. Y Cadeirydd oedd Mr John
Rosser.

Cymdeithas LenyddolSt John Street
Cyfarfu'rGymdeithasddwywaith, ygyntaf

danarweiniadyLlywyddMissEdnaOwen.

Noswaith ddiddorol iawn,dan y teitl “Fy

Nhrysor I” achafwyd synny byth ar synny
o glywed hanes pethau ym meddiant pobl
eraill. Llythyr o'r Dwyrain Canolo ganol
y brwydro Rhyfel 1914. Lliain bwrdd
cywrain gan drigianydd ysbyty meddwl.

Cist perlau, cyn prentis chwarelwr,tabled

prês, oriawr aur, anrheg priodas dros gant
oed. Rhyfedd fyd.

Cyfarfu'r Gymdeithas yr ail dro, drwy
fynd a'r ymweliad â Chymdeithas
GymraegCrewe. Mae'rgyfathrachrhwng
y ddwy Gymdeithas yn mynd ynôlllawer
iawn o flynyddoedd, ac y maerhai o'r

aelodau yn parhau o'r cychwyn.

Darparwyd ymborth o'r math ore gan
aelodau Crewe. Pobl Caera ddarparodd y
Rhaglenachymerwydrhan gan Miss Edna

Owen(Llywydd), Mrs Gwenllian Magee,

MrsMaisieEvans, MrsMedwenWilliams

aMrEric Green gyda Mrs AidaJones wrth

y piano. Mewngeiriau dethol estynodd y

Parch TecwynParry groeso i'r Parch Tom
Wright a diolchodd yntau yn hwyliog a
llon.

Cwmniaeth y Brodyr

Mr Gwilym Evans oedd y sgwrsiwr yng

Nghwmniaeth y Brodyr. BrodoroFaerdy,

gerCorwen ydyw Gwilym wedi ei freintio
a dawn dweudac yn sylwebyddcraff, a
chafwyd cip olwg ganddo o gymeriadau
diddorol bro Uwchaled y gwron ganddo

oedd y digymar Barch J T Roberts.

Cydymdeimlo

Ynddiweddar bu fawr dwyafagwyd yn y
Ddinashon,sefMiss GwyneddLlywellyn.
Hi oedd aelod hynaf Cymdeithas Cymru

Caer. Ei thad oedd Ysgrifennydd y
Gymdeithas pan ail sefydlwyd yn 1896.

Bu farw mewncartref yn Ninbych. Wedi

ymddeolbu fyw am gyfnod ynCilcain.

Y fercharall a gollwyd oedd Miss Mona
Pritchard, Treffynnon. Magwyd hi yng
Nghaera bu yn deyrngar i gapel St John

Street a'r Urdd a'r Aelwyd. Athrawes

Ysgol ydoeddagedyddwy chwaerMarian

(Cenhades) a Kitty. Aeth oddeutu dwsin o

Gaer i'w hangladd yn y Crematoriwm,
Bae Colwyn. Roedd Miss Pritchard yn
gymeriad hoffus a chymwynasgar iawn.

SOBRI WEDI

SBLOETS

Ary Sulsy'n canlyn y Calan,sefy 3ydd
oIonawr byddcyflei dynhauychydig ar
eich beltiau achyfrannu atachosteilwng
wrth wneud hynny.

Trefnodd Elwyn Roberts dan nawdd
Cymdeithas Wil Bryan ympryd yn Ysgol
Glanrafon Yr Wyddgrug rhwng12a 2 o'r
gloch gyda'r elw yn myndtuagat Shelter
Cymru.

Er mwyn ceisio uniaethu'n hunain a'r

digartref y Nadolig hwn, trefnir cawl a

bara ar ein cyfer a hynny am gyfraniad
allai fod cyn lleied a phunt.Mae hyn yn
dilyn llwyddiant ymdrech o'r fath ddwy
flyneddyn ol.

Felly beth am gefnogi'r achos teilwng

hwn,ac achoseich hunhefydary3yddo
Ionawr

ii
Ynystod wythnosolafTachweddclywsom

am farwolaeth tad Norman Phillips, Y

Bwthyn, Lôn Bryn Coch, Yr Wyddgrug.

Fe fydd llawerynei gofio yn gyrru bws o
Aberteifi inôlplantMaes Garmon wersyll
Yr Urdd yn Llangrannog.  

CHWYTHUO BEN
MOEL FAMA

Wedi'rpapur fyndi'r wasg fe fydd Alistair
Young o Ffordd Hendy wedi ymddangos

ar Hel Straeon a hynny am wneud

rhywbeth anghyffredin iawn i Gymro,sef

canupibellau'r Alban (bag pipes). Fe fydd
yn gwneud hynny ar ben Moel Famaui
ddathlu Gwyl Sant Padrig, mishmash
Celtaidd os buunerioed.
Edrychwn ymlaen at gael mwy o hanes
Alistair, sy'n ddisgybl yn Ysgol Maes

Garmoneto.

Estynwneincydymdeimladi'rteulu oll.

 

STEP IN SHOES
3, The Cross

YR WYDDGRUG

Atgyweirwyresgidiau
 

 
GWERNYMYNYDD

Llongyfarchiadau i Ceri Luke o

gwobrWernymynydd ar ennill

Genedlaethol yn ddiweddar.  
Nwyddaulledr

Torrwr Allweddi

EA 753247

     



CYLCH CHWARAE YR WYDDGRUG

Cynhaliwyd Ffair Crefftau er budd y Cylch yn Ysgol Glanrafon ar Dachwedd 12. Mi
fu'n noson bur lwyddiannusefocrynnifer o bobl yn galw heibioi brynu o'r stondinau
amrywiol. Gwnaedelw da aty Cylch.

Mae'rrhifau'r plant sy'n mynychu'r Cylch wedi cynydduynaruthrol a rydym erbyn
hynyn agosat ugain o blant gydageraill yn barod i ymunoarôl y Nadolig. Mae'rCylch
.Ti a Fi (hefyd yn Catherine House) ar fore Dydd Gweneryn unllewyrchus iawn gyda
hwylarbennig o dda ar y canu y dyddiau hyn. Os ydych am ragor o wybodaeth am y

Cylch ChwaraeneuTia Fi cysylltwch a Wendy Aspinall, Yr Wyddgrug 757748.

 



 

Glyn Armon wnaeth farathon o

ddrama 5

Dafydd Gruffydd yn siantio

Bingo yn Amser Dyn

Rhaio aelodau Aelwyd Caeryn

yr wythdegau gyda chyfrol Edna

Owen

Dysgadyleins Eryl bach,

deffra Jo,

mi wneith o dy briodi di Carys!

Ffordd newydd - ydi'r

drafnidiaeth yn cyfiawnhau'r

gôst ?

LLUNIAU'R FLWYDDYN

   
 

 

GROSVENOR CARPETS
CARPEDI * GLANHAU CARPEDI

DODREFN * GWLAU* RYGIAU
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Gwasanaeth di - guro a hynny drwy'r Gymraeg
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PLANT YSGOLION

GOGLEDD CYMRU YN

CEISIO AM WOBR YR

AMGYLCHEDD

Gwahoddirplant ysgolion cynradd Clwyd
aGwyneddi geisioam wobrnewyddsbon,

Mae'rsialens yn cael ei chynnig mewn

menter gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru

mewnpartneriaethaCRS Gogledd Cymru
(Co-op).

Mae'r amgylchedd yn bwnc sy'n poeni

nifer o blant yng Nghymru. Nôd Gwobr
Astudiaeth yr Amgylchedd yw troi'r

consyrn yma'n waith cymunedoldrwyroi

clôd i blant am gyfrannu at eu cymuned
leol. Gobeithir magu diddordeb plant
mewn materion cefn gwlad ynghyd a
theimlad o gyfrifoldeb tuag at yr
amgylchfyd.

Gall cynllun addas ar gyfer y wobr

amrywio o wella a thacluso ardal wedi'i

hesgeuluso, codi arian at achos da
amgylcheddol neu ddehongli'r
amgylchedd yn ddaearyddol, yn
hanesyddol neu'n fywydegol.
Dylai'r cynlluniau gael eu cyflwyno ar

gyfer eu beirniadu ar ffurf deunydd

ysgrifenedig, gweledol neu ar dâp. Gall y

cynlluniau fod yn waith grwp o boblifanc
neu'n waith unigolion. Caiff y wobrei
beirniadu gan gynrychiolwyr o Gyngor
Cefn GwladCymru, CRS GogleddCymru
ac Adwurdodau Lleol. Y dyddiad cau ar

gyfer derbynceisiadau yw 28 Mai, 1993.

Gobaith y Wobr yw cefnogi cynlluniau

addysg yr amgylchedd mewn ysgolion

drwy roi sbardun ychwanegol i blant
weithio yn eu cymuned leol. Rydym yn
ddiolchgar i'r CRS am ei gefnogaeth a
gobeithiwn gynnal arddangosfa o waith y
bobl ifanc yr haf nesaf.

Amwybodaeth bellach, cysylltwchaHelen

Roberts 0248 370444,
 

SGLODION GORAUYFRO
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Dewchi siop

WES EDWARDS
Elm Drive

Yr Wyddgrug

Agored amsercinio ac o amserte
ymlaen

Cau ar ddydd Mercher 

CANOLFAN YSGRIFENNU
TY NEWYDD

Sefydlwyd Tŷ Newydd yn ganolfan
ysgrifennu i hybu ysgrifennu ac i hybu
diddordeb mewn llenyddiaeth a'r
celfyddydau'n gyffredinol. Trefnircyrsiau

felbodmoddgweithio'nagosac anffurfiol

gyda beirdd, llenorion a dramodwyr
proffesiynol a phrofiadol. Fel arfer bydd
daudiwtor ynrhedegcwrsacnidderbynnir
mwy na 16 ar unrhyw gwrs er mwyn
sicrhau bod aelodau'r cwrs yn cael sylw

unigol. Bydd modd dod ar gwrs gan aros

dros nos yn Nhy Newydd neu drwy ddod

am y dyddynunig.
Y mae hybu dawna diddordebyr ifanc
mewnysgrifennu yn un o brif amcanion
Ty Newydd. Er mwyncyflawni'r amcan

hwn sefydlwyd cronfa fel y medrir

cynorthwyo disgyblion ysgol, myfyrwyr

ac unrhyw un sy'n ddi-waith i ddod ar

gwrs. Hefyd cynigir rhywfaint o

gymorthdalar gyfer rhai sydd a'u hincwm
yn isel.

Isod fe welir rhestr o'r cyrsiau a gynheliro

hyn i'r Gwanwyn. Os bydd gennych

ddiddordeb mewn unrhyw un ohonyntac

am gael rhagor o wybodaeth,neu os bydd
unrhyw gymdeithas neu fudiad am drefnu
cwrs yn NhyNewyddcysylltwch aMegan
Tomos, Ty Newydd, Llanystumdwy,
Cricieth. Ffon 0766 522811 neu Ffacs
0766 523095.

Drwy Lygaid Adolygwyr - Cwrs

Penwythnos - Rhagfyr 4-6, 1992. Dylan
Iorwerth, Iwan Llwyd, John Meirion
Morris.

Cyfieithu Barddoniaeth - Cwrs Undydd
Ionawr 16, 1993. Gareth Alban Davies,

John Stoddart.

GosodCerdd Dant-CwrsUndyddIonawr

23, 1993. Glesni Jones, Nan Elis.
Cwrs Rhyddiaith - Cwrs Penwythnos -
Chwefror 12-14, 1992. John Rowlands,
Harri Pritchard Jones.

Fforwm Ysgrifennu Comedi ar gyfer y

Teledu CwrsPenwythnos Chwefror 19-

21 1993. Alun Ffred, Mei Jones.

Y DychymygCeltaidd - CwrsPenwythnos
Mawrth 19-21, 1992. Gwyn Thomas,

John Meirion Morris.
Talwrn Pen Tymor _Cwrs Deuddydd-

Mawrth 26-27, 1993. Dic Jones.

Cwrs Cofnodi Llafar Gwlad - Cwrs

Penwythnos Ebrill 16-18 1993. Myrddin
ap Dafydd, John Owen Hughes.  
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PAPUR GWYN AR

ADDYSG   

 
SF

Derbyniwydy daflen gyferbyn trwy law
Phil MostertarranCymdeithas y Gymraeg
mewnAddysg. Y mae'rdaflen ynsicr yn

crynhoillawer o'r ofnau sydd ynglŷna'r
mesur a fydd yn ol pob tebyg yn dod yn
ddeddf erbyn mis Medi nesaf.

Ynystod y mis diwethafbu oddeutu 4000

obobl yn protestioyng Nghaerdydd,erbyn

cyhoeddi'r papur byddprotest arall wedi

ei chynnal yn Aberystwyth. Clywsom

hefyd i Gyfarwyddwr Addysg Powys
ymddiswyddo oherwyddy diflastod greir
gan yrhinsawddpresennolymmydaddysg.

Fe ddywed Phil Mostert yn ei lythyr“Cred
llawer o Gymry da fod y Papur Gwyn ar

Addysg ynfygythiad i'n cymunedau,i'r

Gymraeg, iddemocratiaeth leol, iansawdd

addysg ein plant ac yn wir i ffabrig ein
cymdeithas - Clywais ddweud ei fod yn
haeddu cymainto sylw gan Gymry aboddi
Tryweryn”

O ystyried hyn oll, mae'n anoddcredu mai

dim ondtri chant o lythyrau ynglŷn a'r
mater a dderbyniodd y Swyddfa Gymreig
ernadywrrhifynLloegrfawriawn uwch,
yn sicr mae ymale i Gymry da ystyried

oblygiadau'r mesur. Efallai fod llawer

ohonom wedi'u diflasu cymaint gan y

newidiadau diddiwedd ar pwysau cyson

fel bod y nerth i ymladd wedi ei sugno

ohonom, ond a allwn fforddio hepian
cysgu?

Efallai y gallwn gysuro ein hunain fod ein

hysgolni yn saff, ond am ba hyd,ac ar
draul pwy?

Jean C. Hughes
B.Pham (Cymru)

M.R.Pham S.

John H. Hughes
M.R.Pham.S

FFERYLLYDDION

Ameich holl anghenion Meddygol

11, Canolfan Daniel Owen

Yr Wyddgrug

E2 753393 



CYMDEITHAS Y GYMRAEG MEWNADDYSG- SYLWADAUAR YPAPUR GWYN
- i sylw athrawon, llywodraethwyra rhieni.

Nu mu

ADDYSG YNG NGWLEDYDDPRYDAIN1992

    

   
  

  

  

   

 

  Eithrio i ofal Y FFORDDI'R DYFODOL

  

Grym a dylanwad
Awdurdodau y Cyngor

  

Nid canoli addysg yng nghrafangau'r Swyddfa Gymreig ond  Addysg Lleol Cyllido cydweithio rhwng;

Nodweddion:y grym i gyd yn nwylo'r Llywodraeth

dim gobaith i ysgolion bach genres—
dim gwasanaethauar gael AG all iraethwyr

gwanaf g g sreisied prifathrawon ac athrawon
dim safonau cytunedig, cyffredin
rhannu cymdeithas dau ddosbarth o ysgolion    

 

Gwasanaeth i blant yw addysg. mae'n rhy bwysigi'w roi yn

nwylo gwleidyddion.

   

'Tri mis yn unig gymerodd JohnPatten i baratoi'r Papur Gwyn.

Protestiwch yn erbyn y Papur Gwyn
anfonwch at y Swyddfa Gymreig.

    

   

MORWAHANOLOEDDHIYM 1944 Y Papur Gwyn nidcarreg filltir ond carreg fedd.

 

Grym a dylanwad partneriaeth Grym a dylanwad

llywodraeth gytbwys a llywodraeth

ganolog theg leol

 

Nodweddion:rhannu grym yn gyfartal
rhannucyfrifoldebau'n gyfartal

     
   
 

   

 

 

    

sicrhau safonau cytunedig,cyffredin pmy

annhgnioem Gwyn Y Er cof am Addysg.

Fe gymerodd RabButler bedair blynedd i baratoi Deddf 1944. Sclna

‘
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BYWYD A MARWOLAETH YSGOL WEDI EITHRIO gt
'yGymraeg

( Blwyddyn 1 FC

Eithrio o ofal yr Digon oarianigreu Rhieni yn cefnogi yr

Awdurdod Addysg. dosbarth meithrin, ysgol yn frwd gan
Cael arian ychwanegol peintio'r neuadd a chael godi arian i gael
eeey +

   
  

     

  

 

Llai o arian, ond Cadw'r weinyddes Rhieni- y rhan fwyaf 

   

  

  
   

   

  

 

sy yn y y 8 y gol
trap). c popeth yn iawn. Y feithrin a'r athrawes. ohonyn nhw yn dal i

1. Mae bywydwedi eithrio yn grêt. Cyngor Cyllido yn godiarian a chefnogi
z rhannucyfrifoldeb efo'r

Awdurdod Addysg.

 

  

 

    

  
  

  

 
2. Mae bywydwedi eithrio yn sialens.     

  

 

  
  

   

  

Blwyddyn 3
Cyngor Cyllido wedi Addysg feithrin ddim Rhieni'n gorfod
disodli'r Awdurdod yn stÊtudol, fellydim gweithio'n galed i
Addysg. Dim modd arian ar ei gyfer. gadw'r dosbarth

trafod efo nhw. meithrin.

3. Mae bywydwedi eithrio yn iawn.

{(Blwyddyn 4
Eisteddfod yr Urdd Niferoedd yn disgyn. Dosbarth meithrin dau
ynyfro. Dimariani Torri athrawes i hanner fore'r wythnos yn unig.

gynnal pasiant yr Urdd. yr wythnos. Angen Rhieni'n dechrau blino
Ffermwyr Ieuainc ddim peintio dosbarth ond ar godiarian o hyd.

yn gallu fforddio dim arian ar gaeli

cynnaltrefnydd. wneud hynny.

4. Mae bywydwedi eithrio yn galed.

       

 

  
   

  

  
      

    

  
   
 

Blwyddyn 5

Ysgolion bach o
  

Blwyddyn 6
Prifathrawes yn wael. Helynt mawr gan rieni _Angentorri dauathro,

Plant yn gadael yn llu. Oherwydd adroddiad yr un dynacunferch.

Cais i'r Cyngor Cyllido adolygiad. Rhai eisiau

_

Dim asiantaeth staffio
am arian argyfwng yn diswyddo'rbrifathrawes. ar gael. Gorfod
cael ei wrthod. Myndi _Neb ar gael ì gymodi. diswyddo.
gael adolygiad. Dim _Dim Pwyllgor Addysg

ymgynghorwyr ar gael

_

âr Ôl na gwasanaethau
i drafod. lleol.

6. Does dim bywyd wedieithrio. }

Problem llês efo Dosbarth meithrin
gwmpas yn cau. Dim Plentyn neb ar gael yn cau. Methucael
gwasanaethau canolog i helpu. Problem efo rhieni i fod yn

ar ôl, nebeisiau'r rhiant, ffrae yn y llywodraethwyr.

gwaith yn lleol. llywodraethwyr.

    

      
    

    

   

 

5. Mae bywydwedi eithrio yn amhosib.
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Mae 5 gwahanieth

rhwng y 2 ddyneira.

A allwchchi eu
gweld ?
 

J. H. JONES
53, STRYD FAWR

YR WYDDGRUG

Teledu lliw, —
Peiriannaurecordio fideo
ar werth ac i'w rhentu

 

: U L

LLAIS! LLUN! LLIW!

=
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