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tafod elái 
BUDDUGOLIAETH 

YN YR ÐYL 

Llongyfarchiadau i Barti'r Efail 
ar eu buddugoliaeth yng Ngwyl 
Ban Geltaidd Trá-Li yn swydd 
Kerry, Yr Iwerddon. 

Teithiodd y parti yno ganol 
Ebrill a dod yn fuddugol yn y 
gystadleuaeth i leisiau meibion, 
dan eu harweinydd Menna 
Thomas. Ond doedd dim cwpan 
i'w chludo adref i nodi'r 
fuddugoliaeth. Yn nodweddiadol 
b r a i d d  o  d r e f n i a d a e t h 
"hamddenol" yr Ðyl unigryw 
hon, roedd rhywun heb ei 
chyrchu yn ôl oddi wrth yr 
enillwyr blaenorol! Bu'n rhaid 
setlo ar fenthyca tair o gwpanau 
Côr Ysgol Glaenaethwy ar gyfer 
tynnu llun ger neuadd yr Wyl 
yng Ngwesty'r Brandon. 

Fel mae'n digwydd, roedd y 
corau i gyd eleni wedi teithio o 
Gymru - ac fel dwedodd 
rhywun, byddai cwrdd yn y 
Metropole yn Llandrindod wedi 
bod yn rhatach, ond heb yr hwyl 
rhyngwladol o gwrdd a chyd- 
Geltiaid! 

Mae'r parti wedi bod yn 
ymarfer yn galed yn y 
Tabernacl, Efail Isaf, ers tro, gan 
fod hwn yn gyfnod pur brysur 
yn eu calendar. Yn dynn ar 
sodlau dychwelyd o Drá-Li 
roedd eu ymddangosiad yng 
nghyngerdd y Tri Chôr lleol yn 
y Tabernacl . 
[Yn y llun gwelir Parti'r Efail, 
gyda'u cwpanau benthyg, gyda 
Menna a'r telynor Dylan 
Cernyw, oedd wedi ymuno a 
hwy i ganu pan fygythiwyd llais 
un gan grygni!] 

Pob Hwyl yn 
Eisteddfod yr Urdd 
31 Mai—5 Mehefin 

HWB I’CH BUSNES 

Dyna oedd nod achlysur a 
drefnwyd gan Bartneriaeth 
Adfywio Economi Rhondda 
Cynon Taf yn y Miwni ar 22 
Ebrill. Daeth nifer o gyrff at ei 
gilydd i roi gwybodaeth am y 
cymorth a’r cymhorthdaliadau 
sydd ar gael i fusnesau ac roedd 
Glesni Roberts o’r Menter Iaith 
yno i roi gwybodaeth am 
ddefnyddio’r iaith Gymraeg 
mewn busnes. 

Mae’r Fenter wedi bod yn 
dosbarthu arwyddion AR AGOR / 
AR GAU i siopau a busnesau yn 
yr ardal. Hefyd dosbarthwyd 
deunyddiau Iaith Gwaith ac yn ôl 
Glesni Roberts mae’r ymateb 
wedi bod yn rhagorol. 

EWROP YN NEWID 

Daeth 10 gwlad newydd yn 
aelodau o’r Undeb Ewropeaidd ar 
y 1af Mai ac mae’n debyg nad 
oedd 78% o bobl Cymru yn 
gwybod pa wledydd oedd yn 
ymuno - Cyprus, Gwerinaeth 
Czech, Estonia, Hwngari, Latfia, 
Lithuania, Malta, Gwlad Pwyl, 
Gwerinaeth Slovak a Slofenia. 

Un effaith o’r ehangu yw fod 
aelodaeth Cymru yn Senedd 
Ewrop wedi gostwng o bump i 
bedwar er fod gan y gwledydd 
newydd sydd â llai o boblogaeth 
na Chymru fwy o gynrychiolwyr 
yn y Senedd. 

Mae’n amlwg fod llawer o 
waith i’w wneud i addysgu pobol 
am yr Undeb Ewropeaidd cyn yr 
Etholiadau a fydd yn cymeryd lle 
mewn 25 gwlad ar ddechrau mis 
Mehefin ac fod angen sicrhau fod 
gan Gymru llais clir a phendant 
yno.



tafod elái 
GOLYGYDD 
Penri Williams 
029 20890040 

LLUNIAU 
D. J. Davies 
01443 671327 
HYSBYSEBION 

David Knight 029 20891353 
DOSBARTHU 

John James 01443 205196 
TRYSORYDD 

Elgan Lloyd 029 20842115 
CYHOEDDUSRWYDD 

Colin Williams 
029 20890979 

Cyhoeddir y rhifyn nesaf 
ar 11 Mehefin 2004 
Erthyglau a straeon 
i gyrraedd erbyn 
2 Mehefin 2004 

Y Golygydd 
Hendre 4 Pantbach 

Pentyrch 
CF15 9TG 

Ffôn: 029 20890040 

Tafod Elái ar y wê 
http://www.tafelai.net 

e-bost 
pentyrch@tafelai.net 

CLWB Y 
DWRLYN 

Noson Dathlu 25 
gyda Dawnswyr Nantgarw 
8pm 21 Mai, Neuadd y 
Pentref, Pentyrch. 

Tocyn: £6 
Manylion: 029 20890040 

Cangen y Garth 

Bowlio Deg 
Yn Nantgarw Nos Fercher, 

Mai 12fed 
Am 8 o’r gloch 

Cysylltwch â Rhian os ydych 
am ymuno yn yr hwyl 

029 20884587 

Argraffwyr: 
Gwasg 

Morgannwg 
Uned 27, Ystad 
Ddiwydiannol 

Mynachlog Nedd 
Castell Nedd SA10 7DR 

Ffôn: 01792 815152 

www.mentrau-iaith.com www.bwrdd-yr-iaith.org.uk 

www.cwlwm.com 
Gwybodaeth am holl 

weithgareddau Cymraeg yr ardal. 
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Allan James 
Diwylliant Gwerin 

Morgannwg 

8.00pm, Nos Wener 
7 Mai 2004 

Neuadd y Pentref, 
Efail Isaf 

Gyda chymorth yr  academi 

CYLCH 
CADWGAN 

CLWB Y BONT 
Pontypridd 

Cynhelir gweithdy am ddim i 
ddysgu’r camau cyntaf am 
ddefnyddio cyfrifiaduron a’r 

rhyngrwyd 

Yn Nghanolfan y Miwni, 
Pontypridd. 

Sesiwn yn Gymraeg ar 
19 Mai o 18:00 i 20:30 

Gwybodaeth 
Ychwanegol 
01772 767767 

5/5/04  Noson Jazz 
7/5/04  Noson Barddoniaeth 

CYD 
20/5/04  Ffilm Branwen  croeso 

i bawb 
25/5/04  Wonderbrass yn 

chwarae. 
17/6/04  Cyfarfod Blynyddol Y 

Clwb
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CREIGIAU 

Gohebydd Lleol: Nia Williams 
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newyddion gwych  
papur dyddiol Cymraeg 

ar y ffordd! 

Geni 
Llongyfarchiadau mawr i Teleri a 
Glyn ar enedigaeth Iestyn Gwyn 
ychydig yn ôl - mae Daniel Calan 
wrth ei fodd yn cael brawd bach i 
ofalu amdano. Ar hyn o bryd maent 
yn ymgartrefu yn 5, Llys Dewi, 
Creigiau. Trefniadau dros dro 
gobeithio, tra byddant yn edrych am 
y sialens nesa! 

Taid a Nain newydd! 
Llongyfarchiadau hefyd i Dilwyn a 
Marian, Maes y Gollen - maent 
hwy'n Daid a Nain am y tro cyntaf. 
Cafodd Sali - eu merch - ynghyd â 
Chris fachgen bach o'r enw Mathew 
Gwyn 'n ôl ym mis Chwefror. Yn 
Llys-faen mae cartref Sali a'r teulu 
felly mae'n sobor o handi cael Taid a 
Nain yn byw wrthlaw. 

Dymuniadau gorau ... 
i Sylvia Davies, Parc Castell y 
Mynach gafodd lawdriniaeth yn 
ddiweddar ac sy'n gwella'n 
ardderchog gyda help y teulu bach. 
Dal ati i wella ac i gryfhau, Sylvia, 
mae'r lawntiau'n gwahodd! 

Da gweld bod Hawys wedi 
gwella'n llwyr ar ôl ei thriniaeth 
hithau yn ddiweddar. Mae'n braf ei 
gweld hi'n gosod  y 'pace' ac yn 
arwain gweddill y teulu gan 
gynnwys Tad-cu, ar eu beiciau ar 
hyd y lonydd. 

Tipyn o gamp! 
Llongyfarchiadau Eleri Middleton! 
Anfonodd ysgol Plasmawr un o 
gerddi Saesneg  Eleri i gystadleuaeth 
'Ysgrifenwyr Ifainc Prydain Fawr'. 
Dewiswyd y gerdd 'City Life' gan 
Eleri i'w chyhoeddi mewn antholeg 
o'r enw 'Poetry In Motion Wales'. 
Tipyn o orchest o sylweddoli bod 
yna dros 40,000 o gerddi wedi eu 
hanfon i'r gystadleuaeth! Cyhoeddir 
y gyfrol tua diwedd mis Mai— 
gwylier y silffoedd llyfrau! Dal ati i 
'sgwennu Eleri. 

Ken Sedgbeer, B.A. 
Dyn swil a diymhongar yw Ken - 
ond braf iawn cael ei longyfarch yn 
hwyr iawn ar ennill gradd B.A. 

dosbarth cyntaf - dan nawdd 
Prifysgol Morgannwg - y llynedd. 
Maes astudiaeth Ken oedd 'Cymru - 
modern a chyfoes' a braf deall ei fod 
yn parhau efo'i fyfyrio ac yn anelu at 
yr M.A. Pob dymuniad da iddo. 

Dwy chwaer fach lwyddiannus! 
Da iawn ti Alys Wall - llwyddo i 
basio dy arholiad piano gradd 2 - ac 
yn gweithio' n galed nawr tuag at dy 
arholiad gradd 3.  Mae Alys yn dilyn 
ôl traed ei chwaer fawr Elinor a 
basiodd ei arholiad gradd 5 ar y 
piano y llynedd. Mae'r teulu'n 
arbennig o ddiolchgar i Marc 
Shewring, athro talentog y merched 
am ei anogaeth di-ball. Yn ogystal, 
enillodd Elinor y Dosbarth Canolog 
(gradd 4/5) ar y delyn yng Ngðyl 
Gerddoriaeth a Drama Bryste. 

Trefnwyd yr Wyl gan Gymdeithas 
Eisteddfod Bryste. Ar hyn o bryd, 
mae Elinor o dan hyfforddiant y 
de l ynor es  M ei n i r  H eu l yn , 
Pontypridd trwy Goleg Cerdd a 
Drama Cymru. Dywed y teulu bod 
Meinir wedi bod yn hynod o 
ymroddedig a charedig tuag at 
Elinor ac maent am ddatgan eu 
diolch iddi. Rhoddodd Elinor 
berfformiad campus ym Mryste, 
dyfarnwyd marc gydag anrhydedd 
iddi gan y beirniad Aileen 
MacArdle. Dalier ati Elinor. Hyfryd 
cofnodi dy lwyddiannau. 

Haelioni Tesco 
Agorwyd Tesco Express newydd 
sbon danlli Creigiau fore Llun, 19eg 
o Ebrill. Bu hir ddisgwyl i weld beth 
oedd gan y farchnad fach i’w 
chynnig ac yn wir ni chawsom ein 
siomi! Yn y seremoni agoriadol 
cyflwynwyd siec am £500 gan 
swyddogion Tesco i Margaret 
Pritchard, prif weithredwraig 
'Hosbis Gofal George Thomas' i 
gynorthwyo efo gwaith yr elusen. 
Hosbis annibynnol sy'n cynnig gofal 
nyrsio i gleifion yn eu gwaeledd 
ydyw a diolchodd Margaret i'r 
cwmni am ei haelioni gan sicrhau y 
defnyddid yr arian yn lleol i 
gynorthwyo teuluoedd i ddygymod â 
gwaeledd o fewn y teulu. Bydd y 

farchnad fach ar agor saith niwrnod 
yr wythnos a hynny o 6 y bore tan 
10 y nos - diolch amdani! 

Croeso hwyr ond cynnes ... 
... i Anwen, Ian a Siôn Smyth i'r 
Creigiau. Daw Anwen o ardal 
Abertawe a brodor o Ganada yw ei 
gwr Ian. Blwydd oed yw Siôn a 
gobeithio'n wir bod y teulu bach 
wedi hen ymgartrefu yma yn 
Creigiau. 

Ffeinal ffantastig! 
Am yr ail flwyddyn yn olynol 
cyrhaeddodd t îm pêl-droed 
Blwyddyn 8, Ysgol Plasmawr - wedi 
buddugoliaethau cofiadwy ar y daith 
- rownd derfynol cwpan ysgolion 
Caerdydd gyda Ysgol Uwchradd 
Llanisien. Ar ôl gêm gystadleuol, 
gyffrous methwyd â gwahanu'r ddau 
dîm. Y sgôr  terfynol oedd dwy gôl 
yr un. 

Mae gan Blwyddyn 8 - dan 
hyfforddiant Mr Iwan Rowlands - 
garfan gref a daw tri aelod o'r tîm o 
bentre Creigiau, sef Owain Griffiths, 
Rhys Jones a Morgan Rhys 
Williams (a sgoriodd un o ddwy gôl 
Plasmawr). 

Fel y llynedd - lle cafwyd gêm 
gyfartal 1-1 gyda Ysgol Uwchradd 
Fitzalan—eleni Plasmawr ac Ysgol 
Uwchradd Llanisien fydd yn 
rhannu'r cwpan. Dim rhannu'r 
flwyddyn nesa, fechgyn Plasmawr! 
L l o n g y f a r c h i a d a u  a r  e i c h 
buddugoliaeth! 

Gallwch gefnogi 
y fenter newydd 
h w n   d r w y 
ymuno â Chlwb 
Cefnogwyr  Y 
BYD  am  £25. 
Bydd  yn  rhoi 
gostyngiad  o 
£ 3 0   a r 
d an y sg r i f i a d 
blwyddyn cyntaf 
y papur. 
Ewch  i’r  safle 
gwe 

www.ybyd.com
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Cofio Streic y Glowyr 

Gorymdaith  o Barc 
Ynysangharad  10.30 am 22 Mai 

Gorymdaith i gofio am Streic 
198485 20 mlynedd yn ôl 

Siaradwyr: 
Arthur Scargill a Dennis Skinner 

YSGOL GARTH 
OLWG 

Gweithlu 
Da deall eto, ar ôl y Pasg, fod Mrs 
Sylvia Davies yn cryfhau ar ôl 
derbyn llawdriniaeth. Edrychir 
ymlaen at weld Mrs Davies yn ôl 
yng Ngarth Olwg. 

Ymweliadau Addysgol 
Bu dau ddosbarth ar ymweliadau 
addysgôl yn ystod Ebrill, a chafwyd 
budd a phleser sylweddol o'r 
ymweliadau. Fe fu plant Blwyddyn 
3 / Blwyddyn 4 yn Techniquest, a 
phlant Blwyddyn 1 yn ymweld â'r 
Synagog yng Nghaerdydd. 

Gwasanaeth H.E.N.R.Y. 
Profiad addysgol gwerthfawr, oedd 
croesawu Mr Carl Palmer o Apêl 
Canser Marie Curie i'r ysgol ar 
ddiwedd Ebrill, i arwain gwasanaeth 
Cyfnod Allweddol 2. Daeth Mr 
Palmer, sydd yn gyn-athro, ond 
nawr yn treulio ei amser yn 
cynorthwyo fel Caplan yn Holme 
Tower, a'i gyfaill H.E.N.R.Y gydag 
e i'w gynorthwyo, a'r gobaith yw y 
bydd H.E.N.R.Y (yr arth) yn 
cynorthwyo plant Garth Olwg i godi 
arian at apêl Cancer Marie Curie 
rhwng nawr a'r Sulgwyn. 

Garth Olwg Newydd 
Yn ystod gwyliau'r Pasg, cafodd 
gweddill yr adeiladau hanesyddol - 
sef hen gartrefi Garth Olwg (fu'n 
gartrefi i blant amddifad ar ôl y 
rhyfel - ond a oedd yn ddiweddar yn 
swyddfeydd Cyngor Rhondda 
Cynon Taf) eu chwalu. Boddhad i 
bawb sydd â chysylltiad a Garth 
Olwg, yn dilyn pedair blynedd o 
gynllunio, o gyfarfodydd ac o 
drafod, yw gweld sylfeini 'r 
Feithrinfa, y Garth Olwg newydd a'r 
Rhydfelen newydd yn tyfu o'r 
ddaear. Yn dilyn treialon yn hanes 
addysg Gymraeg dros y deugain 
mlynedd diwethaf, ond treialon a 
esgorodd ar lwyddiannau addysgol 
ysgubol, pleser mawr yw gweld 
addysg cyfrwng Cymraeg yn sylfaen 
gwireddu breuddwyd o sefydlu 
cylch addysg gydol oes cyflawn yn 
Ne Ddwyrain Cymru. 

Hen Orsaf Drên 
Fe gerddodd Dosbarth 1 i Hen Orsaf 
Drên Creigiau ac i’r parc pan oedd 
hi’n sych. Cawson nhw hwyl yn y 
parc ar y ceffylau bach, dringo lan 
llithren, llithro i lawr y llithren a 
gwthio’r chwyrligwgan.  Roedd 
pawb yn tynnu a gwthio am y gorau! 

Hwyl Fawr 
Pob hwyl i Pascal Jones a’r teulu 
sydd wedi wedi symud i Geredigion. 
Mae Dosbarth 1 yn gobeithio bod e 
yn cael hwyl yn ei ysgol newydd. 

Helo Creigiau Unwaith Eto 
Mae dau gyn-ddisgybl Ysgol 
Creigiau yn dod i roi gwersi 
offerynnau erbyn hyn. Mae Zoe 
Coombes yn rhoi gwersi Piano a 
Daniel Rochford yn rhoi gwersi 
Drymiau. 

Hen Geir Pwy? 
Bu Dosbarth 1 yn cael ymweld â hen 
geir Mr Thomas a Dr Harcombe. 
MG yw car Mr Thomas a Rapier yw 
car Dr Harcombe ac roedd yna 
Sunbeam ym maes parcio ysgol 
Creigiau.  Diolch yn fawr i Mrs 
Cozens am drefnu’r ymweliad a 
diolch yn fawr i Mr Thomas a Dr 
Harcombe am ddod i’r ysgol i siarad 
am y ceir. 

Hwyl Fawr Mrs Willis 
Na dydi Mrs Willis ddim yn ein 
gadael ni - mae hi’n mynd i gael 
babi! 

Mae hi’n gadael yr ysgol am y tro 
ac rydym yn dymuno’n dda iddi ac 
yn edrych ymlaen at weld y babi 
newydd. 

Croeso 
Croeso i ddau o blant newydd sydd 
wedi dechrau yn y Feithrin, Elin 
Preest a Daniel Jones. 

Gwersi Recorder 
Mae plant Dosbarth 3, Blwyddyn 
Dau, yn dechrau gwersi recorder 
bob Dydd Llun, amser cinio gyda 
Miss Thomas y Feithrin. 

Llongyfarchiadau 
Llongyfarchiadau i blant y Cwis 
Llyfrau dan ddeg oed am ddod yn 
bumed yn yr ail rownd. Enwau’r 
plant yw Lowri Davies, Gwen 
Lynch, Huw Rees, Guto Griffith a 
Joel Dyer.  Llongyfarchiadau hefyd 
i’r grðp dan ddeuddeg oed am ddod 
yn bedwaredd  yn yr ail rownd. 
Enwau’r plant yw Natalie Rainford, 
Megan Thomas, Llinos Honeybun, 
Catrin Herbert ac Aled Rees. Roedd 
Mrs Hardy wedi gweithio yn galed 
gyda’r ddau grwp, a oedd yn trafod 
Y Ddynes A Enillai Bethau a Mae 
Modfedd Yn Llawer Mewn Trwyn 
ac yn cyflwyno Panig Yn Y Panto a 
Ceri Grafu.  Dwi’n siwr bod Mrs 
Hardy eisiau rhoi ei thraed lan! 

Menter Fechan 
Llongyfarchiadau i Class 5 am godi 
£830.00 o’u Menter Fechan, oedd 
wedi cael ei gynnal Ddydd Gwener, 
Mawrth 19. Aeth £500.00 o’r arian 
tuag at Gronfa Adnewyddu Neuadd 
yr Eglwys a’r gweddill i’r ysgol. 
Roedd y plant a’r rhieni oedd yn 
medru dod i mewn wedi gweithio’n 
galed dan arweiniad athrawes y 
d o s b a r t h ,  M r s  W i l l m o t t . 
Cynhyrchon nhw lawer o eitemau 
fel cardiau Sul y Mamau, mwclis, 
potiau o flodau a llawer mwy. 
Agorwyd y Fenter gan y ficer, John 
Binny.  Bu pawb yn brysur yn 
gwario’u pres a chyn bo hir 
gwerthwyd popeth . Da iawn bawb.
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TONYREFAIL 
Gohebydd Lleol: D.J. Davies 

PRIODAS EURAIDD. 
Carwn ddiolch i bawb am 
gyfarchion a charedigrwydd yn 
ystod  dathliad ein priodas euraidd, 
yn gymdogion aelodau Tabernacl 
Efail Isaf,  Bethlehem Cwmlai a 
chyn aelodau Capel Y Ton, a heb 
anghofio teulu a ffrindiau Bryn Iwan 
yn Shir Gar lle ym ganwyd. 

Priodwyd ni ym Methania 
Llwynypia ar yr 20fed o Fawrth 
1954, er nad oeddem yn aelodau 
yno, ond drwy garedigrwydd 
aelodau cawsom ddefnyddio’r capel 
i’r gwasanaeth a’r brecwast i ddilyn. 

Gwasanaethwyd gan y diweddar 
Barchedig Rees Davies, gweinidog y 
wraig ag yn weinidog ar gylch o 
gapeli Methodistiaid Saesneg Canol 
Rhondda ar y pryd, ac yn ei 
gynorthwyo gan y diweddar 
Barchedig L. Idris Davies, 
gweinidog Silo Pentre lle roeddwn 
wedi ymaelodi ar fy nyfodiad i Gwm 
Rhondda ym mis Chwefror 1951. 

Bum yn cartrefu am dair blynedd 
cyn priodi gyda John a Maisie James 
yn Nhonypandy a’r ferch Mair sydd 
yn byw yng  Nghaerdydd. Mae’r tad 
ar fam wedi eu claddi ers 
blynyddoedd bellach. Roedd teulu 
Maisie yn hanu o Gwmorgan ger 
Capel Iwan. 

Fe’m ganwyd yn Bryn Villa, Bryn 
Iwan yn un o wyth o blant - dim ond 
chwech o honom sydd ar ôl bellach. 
Gweithio ym myd amaeth roeddwn 
cyn mentro tros y ffin o Shir Gar i 
Sir Forgannwg. Ganwyd y wraig yn 
Nhonypandy a’i theulu hithau ym 
myd y gwaith glo. 

Mae gennym ddau o blant. Mab 
Iwan sydd yn briod a Karen merch o 
Donyrefail a  chanddynt ferch 
Angharad sydd yn ddeuddeg oed ag 
yn ysgol Rhydfelen. Maent yn byw 
yn Llanilltud Faerdre. Mae’r ferch 
Eirwen yn briod â Simon sydd yn 
hanu o Gaerdydd a chanddynt fab 
Rhys sydd yn ddwy flwydd oed, 
maent yn byw yn y Beddau ar hyn o 
bryd ag ar fin symud i Feisgyn. 

CYNGERDD YN YSGOL 
CWMLAI 
Ar nos Fercher 24ain o Fawrth 
cynhaliwyd cyngerdd yn Ysgol 
Gynradd Cwmlai gan gorau 
Tonyrefail dan arweiniad Mr 
Richard Williams, yn cynnwys 
Boneddigion y Gan, Cantorion 
Richard Williams, Côr Plant 
Tonyrefail a Chôr Plant iau. 

Cafwyd amrywiaeth o eitemau gan 
gynnwys Cymru’n Un, Oes Gafr Eto 
a Myfanwy. 

Mrs Helen May oedd yr unawdydd 
gyda datganiadau gwych o fyd 
operâu. Mae Helen yn ferch i 
Richard Williams ag yn byw yn 
Nhylchawen. Bydd elw’r noson at 
wasanaeth yr ysgol. 

YN YR YSBYTY. 
Dymunwn wellhad buan i Miss 
Betty Prosser sydd yn Ysbyty 
Frenhinol Ynys Mardy ers dros 
wythnos. Gobeithio iddi adferiad 
heb fod yn hir ag ei gweld yn 
rhodio’r hen lwybrau. Mae ei ffrind 
Miss Marion Llewelyn lawer yn 
well ar ôl bod yn anhwylus yn 
ddiweddar. 

YMCHWIL CANCR. 
Ar nos Iau y 25ain o Fis Mawrth dan 
nawdd Ymchwil Cancr cafwyd 
noson arbennig, pryd y cafwyd 
rhaglen o dafluniau gan Mrs Beryl 
Davies. Mae Beryl wedi teithio 
dipyn o’r byd ac ar y noson cafwyd 
gweld lluniau  o Baris a rhannau 
eraill o Ffrainc a gwlad Belg a’r 

Iseldiroedd ag o gylch y Ton. 
Diolchwyd i Beryl gan Miss Vida 
Morgan. Roedd y chwiorydd wedi 
bod yn brysur yn paratoi bwffe ar 
ein cyfer. 

Mae’r pwyllgor yn haeddu pob 
canmoliaeth am ei ymdrech i godi 
arian tuag at Ymchwil Cancr yn 
ystod ei fodolaeth. Mae’n siwr fod  y 
swm erbyn hyn yn tynnu at £70 000. 
Bydd elw ar y noson dros ddau gant 
yn mynd ir gronfa. 

MARWOLAETH. 
Trist iawn oedd clywed am 
farwolaeth sydyn ac annisgwyl Mrs 
Jenifer Evans Heol Y Felin 
Tonyrefail ar fore Sadwrn 27ain o 
Fawrth, yn 65 oed. Ychydig 
flynyddoedd yn ôl bu farw ei 
chymar Derick yn sydyn iawn. Mae 
ein cydymdeimlad dwys â’r tri o 
blant Robert, Jonathan ag Alison a’i 
teuluoedd. Bu’r angladd ar ddydd 
Mercher 31ain  o Fawrth, 
gwasanaeth yn Eglwys Dewi Sant ac 
y n  a m l o s g f a  L l a n g r a l l o . 
Gwasanaethwyd gan y Parchedig 
Graham Lloyd, Ficer Porth a ficer 
Tonyrefail sydd wedi bod yn 
anhwylus ers bron i flwyddyn yn 
dilyn strôc ond roedd wedi gwneud 
ymdrech fawr i fod yn yr angladd. 
Roedd Jenifer yn aelod ffyddlon a 
gweithgar yn yr eglwys, ag yn 
ffyddlon i wahanol bwyllgorau fel 
Ymchwil Cancr ac roedd yn 
bresennol ar y nos Iau ag wedi marw 
ar fore Sadwrn.Coffa da amdani. 

Priodas D.J. a’i wraig, ac argraffiadau Picasso Griffiths o’r achlysur
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Llongyfarchiadau 
I Emyr Wyn Francis, Parc Prospect 
ar ei ddyweddiad â Kate Jenkins o 
Seven Sisters. Mae Emyr yn 
gyfrifydd yn Aberystwyth a Kate 
dan hyfforddiant gyda chwmni 
Grant Thornton yng Nghaerdydd. 
Pob dymuniad da iddynt ill dau. 

Dymuniadau gorau hefyd i Niwc a 
Delyth Jones, Cilfynydd a ddathlodd 
eu priodas arian yn ddiweddar. 
Dathlwyd fel teulu gydag ymweliad 
ag Efrog Newydd yn ystod 
gwyliau’r Pasg. 

Capel Sardis 
Mae’n braf cael y Parch. Hywel 
Lewis yn ei ôl yn gwasanaethu eto 
wedi gwaeledd.  Bydd yn 
gweinyddu’r Cymun ac yn cynnal 
gwasaneth ar y Sul cyntaf o bob mis. 

Gwellhad buan 
I Sara Mair Raby a dderbyniodd 
driniaeth ar ei phenglin yn 
ddiweddar. 

Profedigaeth 
Cydymdeimlwn â Colin Gregory, 
Heol Llanofer a gollodd ei wraig 
Valerie yn ddiweddar. Bydd ei 
gyfeillion ymhlith aelodau Clwb y 
Bont a Phlaid Cymru, dau sefydliad 
y bu Colin yn eu gwasanaethu’n 
ffyddlon ers blynyddoedd, hefyd yn 
cydymdeimlo’n ddwys ag ef a’i 
deulu yn eu profedigaeth. 

Cwmni Newydd 
Mae Alwyn Thomas, Graigwen a 
Siôn Dafydd, Pentyrch wedi dechrau 
cwmni dylunio o’r enw Kutchibok. 
Mae ganddynt stiwdio yn hen siop 
Oriel yn Charles Street, Caerdydd ac 
yn croesawu archebion ar gyfer 
cloriau cryno-ddisgiau, llyfrau, 
cardiau o bob math a.y.b. 
C y s y l l t w c h  â  n h w  y n 
Kutchibok@btopenwrold.com 

Patagonia 
Erbyn hyn bydd Jayne Rees wedi 
hen ymgartrefu yn y Wladfa. Cafodd 
lu o ymwelwyr o Gymru yn ystod ei 
dyddiau cyntaf yno – Danny Grehan 

a Helen Prosser a’r plant, John 
Gwynedd (brawd  Wil Morus Jones) 
a’i deulu a  dros hanner cant o 
Grymych. 

Arholiadau 
Pob lwc i’r bobol ifainc fydd yn 
dechrau ar eu arholiadau AS  a 
TGAU yn ystod mis Mai. 

Genedigaeth 
Llongyfarchiadau i Amanda ac Ian 
Lloyd ar enedigaeth mab – Griff, 
brawd bach hyfryd i Seren. 

Arholiad Telyn 
Llongyfarchiadau i Kate Walters a 
Stacey Willets, Blwyddyn 6, am 
lwyddo gydag anrhydedd yn eu 
harholiadau telyn gradd 1. 

Cwis 
Cymerodd bechgyn Blwyddyn 5 a 6 
ran yng nghwis ‘Diogelwch y 
ffordd’ a drefnwyd gan yr heddlu. 
Llongyfarchiadau i Lewis Chick, 
Shaun Sullivan, Sam Ashman, Dale 
Parsons a Lloyd Phillips am wneud 
mor dda. 

Ymweliadau Addysgol 
Bu disgyblion Blwyddyn 6 yn 
ymweld â’r ‘Ardal Ddiogelwch’ yng 
Nghanolfan y Crucial Crew yn 
Ystâd Ddiwydiannol Trefforest. 

Aeth Blwyddyn 6 i Barc 
Y n y s a n g h a r a d  i  w e l d 
arddangosfeydd ‘Cymerwch 5’. 
Cawsant hwyl yn cael trin eu gwallt, 
trin ewinedd a gwneud llu o 
weithgareddau celf a chrefft. 

Aeth disgyblion Blynyddoedd 3 a 
4 ar ymweliad â Llancaiach Fawr. 
Cawsant ddiwrnod wrth eu bodd 
yno.

Gweithiodd plant yr adran Iau 
gyda gwyddonwyr o Brifysgol 
Morgannwg i gwblhau ‘Her Lego’. 

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 
Dymuniadau gorau i Elinor Jones a 
fydd yn cynrychioli’r ysgol yng 
nghystadleuaeth ‘Llefaru – 10 i 12 

Os am 
DIWNIWR 
PIANO 
Cysyllter â 
Hefin Tomos 
16 Llys Teilo Sant, 
Y Rhath 
CAERDYDD 
Ffôn: 029 20484816 

oed’ yn Eisteddfod Genedlaethol yr 
Urdd yn Llangefni. 

Clwb Canu a Chôr yr Ysgol 
Rhaid llongyfarch y Côr Adran dan 
12 oed hefyd ar eu llwyddiant yn yr 
Eisteddfod Sir ond oherwydd 
amgylchiadau teithio a lletya ni fydd 
y Côr yn teithio i’r Eisteddfod 
Genedlaethol eleni. Serch hynny, 
maent yn brysur iawn. Yn ystod 
wythnos olaf Ebrill bu’r Côr yn 
diddanu’r henoed yng Nghanolfan 
Gymunedol Cilfynydd. Yn ystod yr 
wythnosau nesaf byddant yn brysur 
yn ymarfer ar gyfer cyngerdd haf yr 
ysgol a gynhelir yn ystod mis 
Mehefin. 

Chwaraeon 
Canlyniadau Pêl-rwyd: 
Heol y Celyn 4 

Pont Siôn Norton 4 
Cilfynydd 7 

Pont Siôn Norton 7 
Coedpenmaen A 5 

Pont Siôn Norton 4 
Coedpenmaen B 2 

Pont Siôn Norton 5 
Evan James 3 

Pont Siôn Norton 7 
Llongyfarchiadau ferched! 

Rygbi: 
Chwaraewyd gêm rygbi yn ystod 
mis Mawrth. Enillodd tîm yr ysgol 
yn erbyn Ysgol Cilfynydd. 

Pêl-droed: 
Colli oedd hanes y tîm pêl-droed yn 
erbyn Ysgol Evan James – Gwell 
lwc y tro nesaf fechgyn.
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Cyhoeddwyd llyfr newydd o luniau sy’n olrhain hanes a bywyd tref Llantrisant yn 
ddiweddar. Awdur y llyfr yw Dean Powell, Golygydd y Pontypridd Observer a 
cholofnydd cyson yn y Western Mail. 

Yn y llyfr, Llantrisant Revisited, mae casgliad helaeth o luniau sy’n rhoi argraff o 
fywyd y dref  yn ystod y ganrif ddiwethaf. Mae’n edrych ar bobl y dref, yr arferion a’r 
dathliadau ac ar addysg a diwylliant y dref. Ymhlith y casgliad mae nifer o luniau o 
Ysgol Llantrisant o’i gyfnod yn ysgol Saesneg ei hiaith ac o’r cyfnod mwy diweddar 
pryd y bu’n fwrlwm o fywyd Cymraeg. 

Mae’r llyfr ‘Llantrisant Revisited’ gan Dean Powell £12.99 ar gael yn lleol. 

Llun: Cân Actol Ysgol Gymraeg Llantrisant, 1982 aeth i Eisteddfod yr Urdd yn 
Aberafan. Rhes gefn o’r chwith: Elain Haf, Heidi West, Dean Powell, Robert Hallett, 
Sharon Slocombe, Mr Eurof James, Gwin Kennard, Miss Thomas, Andrew Robinson, 
Justin Gibbons, Andrew Griffiths, Miss Hughes, Sheridan Nott, Carwyn Davies, Dewi 

Bowen, Bethan Rees. Rhes ganol: Helen Calvert, Rebecca Lewis, Justine Collins. 
Rhes flaen: Miguel Williams, Cefin Thomas, Emma Mansfield, Lowri Devonald, 

Joanne Voisey, Hywel Rowlands, Ceri Treharne, Sara Lewis. 

“Marathon” codi arian 
Roedd Mawrth y 19eg yn ddiwrnod 
prysur yn yr ysgol gyda phob dosbarth 
yn cyflawni “marathon” arbennig er 
mwyn codi arian i gynorthwyo plant 
sy’n dioddef o lewcemia.  Roedd y 
gweithgareddau’n amrywio o glapio 26 
o weithiau i gasglu enwau 26 o 
brifddinasoedd. 

Rhieni newydd 
Ar Fawrth y 30ain rhoddwyd croeso i 
rieni newydd wrth iddynt ymweld â’r 
ysgol.  Cawsant gyflwyniad i fywyd yr 
ysgol a’r Cwricwlwm dan Bump, yn 
ogystal â phaned a sgwrs. 

Eisteddfod yr Urdd 
Llongyfarchiadau mawr i Charlotte 
Hughes o Flwyddyn 6 a gipiodd y wobr 
gyntaf am lefaru dan 12 oed yn yr 
Eisteddfod Sir ar Fawrth yr 20fed.  Mae 
Charlotte yn edrych ymlaen at gystadlu 
yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn 
Ynys Mon ym m i s Me he fi n. 
Llongyfarchiadau hefyd i Rhian, ei 
chwaer, a ddaeth yn ail am lefaru dan 10 
oed, ac i’r parti unsain a enillodd yr ail 
wobr hefyd.  Da iawn chi. 

Adran 
Fe gyfarfu’r adran ddwywaith yn ystod 
y mis diwethaf.  Ar Fawrth y 18fed 
cafwyd hwyl wrth wneud crefftau Pasg 
a dathlwyd diwedd y tymor gyda disgo 
ar Ebrill y 1af. 

Diolch 
Diolch a hwyl fawr i Catherine Jenkins 
sydd wedi bod yn cynorthwyo yn y 
dosbarth meithrin dros yr wythnosau 
diwethaf.  Pob lwc iddi ar ei swydd 
newydd. 

Diwedd tymor 
Ar fore ola’r tymor, cafodd pob 
dosbarth gyfle i gyfrannu at wasanaeth 
Pasg. Yna yn ystod y prynhawn, bu 
Martyn Geraint yn diddanu’r holl 
ddisgyblion gyda sioe yn llawn o hwyl a 
sbri. 

Ysgol Gynradd 
Gymraeg 
Llantrisant 

GOLWG AR LANTRISANT 

YSGOL GYFUN 
LLANHARI 

Cystadleuaeth Judo 
Ar y penwythnos fe fu Sarah Connolly o 
ddosbarth lOP Ysgol Gyfun Llanhari yn 
cymeryd rhan mewn cystadleuaeth Judo. 
Roedd y cystadlu yn cymeryd lle yn 
Worthing yn Sussex. Roedd Sarah yn 
brwydro yn erbyn merched eraill o dan 
16 o wahanol ardaloedd ar draws 
Prydain. Mae Sarah wedi bod yn 
gwneud Judo ers blynyddoedd ac wedi 
bod yn llwyddiannus iawn. Roedd hi 
wedi ennill eto yn y gystadleuaeth yma 
ac felly wedi ennill y fedal aur. 
Llongyfarchiadau Sarah! ! 

Cystadleuaeth Karate. 
Bu Rachel Lewis o ddosbarth lOP Ysgol 
Gyfun Llanhari yn cystadlu mewn 
cystadleuaeth Karate yn ddiweddar. 
Cafodd hwn ei gynnal yn Ysgol 
Bryntirion ym Mhenybont. Roedd 
Rachel yn cystadlu fel unigolyn o oed 
12-15 a daeth hi yn ail. Roedd hi hefyd 
yn cystadlu fel rhan o dîm Cymru ac fe 
guron nhw dîm Lloegr am y seithfed tro 
i ennill y darian. Llongyfarchiadau 
Rachel!! 

Arholiadau Offerynnol 
Mae nifer wedi bod yn llwyddianus yn 
arholiadau offerynnol yr Associated 
Board yn ddiweddar. 
Telyn: Ffion Mai Williams, Gradd 4. 
Ceri Morgan, Gradd 2. Abigail Phillips, 
Gradd 2. Lucy Phillips, Gradd 2. 
Samantha Evans, Gradd 2. Angharad 
Rees Gradd 1. 
Chwythbren: Nia John, Gradd 2. Rhian 
Hiscocks, Gradd 2. Adam Lewis, Gradd 
2. Gwenan Evans, Gradd 2. Siân 
Thomas, Gradd 1. Evan Jones, Gradd 2. 
Sian Davies, Gradd 4. 
Gitâr: Nathan Trevett Bl12, Gradd 7 
gyda anrhydedd. 

Sarah Connolly Rachel Lewis 

CERDDWYR CWM CLYDACH CERDDWYR CWM CLYDACH CERDDWYR CWM CLYDACH 
ABERCANAID 

Gadael y Sgwâr, Ynysybwl mewn 
bws am 9.30 y bore, Dydd Sadwrn, 

15 ed o Fai, 2004.  Yn cerdded o 
Abercanaid i'r De ar hyd llwybr 

Dyffryn Taf.  Lluniaeth mewn tafarn 
cyfleus cyn dychwelyd i'r pentref 

erbyn yn hwyr y prynhawn. 
℡01443 790903
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EFAIL ISAF 
Gohebydd Lleol: Loreen Williams 

CYDYMDEIMLO 
Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf 
â theulu y diweddar Walter Chivers, 
Ffordd y Capel a fu farw yn Ysbyty 
Dewi Sant ar y 30ain o Fawrth yn 80 
oed. Bu Walter yn rhedeg busnes 
gwerthu llysiau a ffrwythau yh yr 
ardal am flynyddoedd lawer cyn ei 
ymddeoliad. Mae'r pentrefwyr hynaf 
yn Efail Isaf a'r ardaloedd cyfagos 
yn ei gofio'n dda yn dod o amgylch 
y tai yn ei fan ffrwythau symudol. 

Bu’r Gwasanaeth Angladdol yn 
Amlosgfa Glyntaf ar y pumed o 
Ebrill o dan arweiniad Y Parchedig 
Eirian Rees. 

PRIODAS ARIAN. 
Llongyfarchiadau gwresog i Celt ac 
Enfys Hughes, Nant y Felin sydd 
wedi dathlu eu Priodas Arian yn 
ystod y mis. 

IWERDDON 
Bu'r Iwerddon yn fagned i ddenu 
dau o gorau'r pentref yn ystod 
cyfnod gwyliau'r Pasg. Bu Côr 
G o dr e ' r  G ar t h  yn  c yn n al 
cyngherddau yn ardal Corc 
ddechrau'r gwyliau ac yn cael tipyn 
o hwyl hefyd yn ôl pob hanes. 
Ymhen rhai dyddiau fe hedfanodd 
Parti'r Efail i'r Ynys Werdd i ardal 
Trá Li i gystadlu yn yr Ðyl Ban 
Geltaidd. Llongyfarchiadau cynnes 
i'r Parti ac i Menna Thomas yr 
hyfforddwraig am sicrhau'r wobr 
gyntaf yng Nghystadleuaeth y Corau 
Meibion. 

DECHRAU CANU DECHRAU 
CANMOL 
Bu Côr Godre'r Garth, Cantorion 
Creigiau, Parti'r Efail a Chôr 
Merched y Garth yn recordio 
emynau a darnau Cerdd Dant ar 
gyfer y gyfres Dechrau Canu 
Dechrau Canmol ym Methel 
Pontyclun ar Ddydd Sadwrn Ebrill 
24ain. Cwmni Teledu Elidir oedd yn 
cynhyrchu'r rhaglen ac mi ddarlledir 
y rhaglen yn ystod Wythnos 
Cymorth Cristnogol ym Mis Mai. 

GOHEBYDD CHWARAEON 
RADIO CYMRU 
Tybed faint ohonoch sy'n sylweddoli 
fod un o'r lleisiau a glywn yn 
gohebu o'r meysydd rygbi ar 
brynhawn Sadwrn yn frodor o 
bentref Efail Isaf? Mab Eirian ac 
Ann Rees yw Gwion Rhys. Fe 
enillodd Gwion Gystadleuaeth 
Gohebydd Newydd y Flwyddyn ar 
noson "Welsh Sportsman of the 
Year" rai misoedd yn ôl. Dymunwn 
yn dda i Gwion yn ei swydd 
newydd. 

Y TABERNACL. 
Aelodau Newydd. 
Derbyniwyd Dafydd a Lowri 
Roberts yn aelodau yn yr eglwys yn 
yr Oedfa Gymun ddechrau'r mis. 
Magwyd Dafydd, sy'n fab i Guto a 
Glenys yn yr eglwys ac fe ddaeth 
Lowri atom o Soar, Maes yr Haf, 
Castell Nedd. Croeso cynnes i chi 
eich dau. 

Helfa Drysor, Teulu Twm 
Bu Bethan a Huw ac aelodau Teulu 
Twm yn brysur yn trefnu Helfa 
Drysor brynhawn Sul, Mawrth 28 
ain. Mi fuodd rhyw ddeg ar hugain o 
geir yn gwibio a rhuthro o gwmpas 
ardaloedd Trefforest, Y Ddraenen 
Wen a Phontypridd yn chwilio 
atebion i'r cliwiau. 

Yr enillwyr oedd Helen Jones ac 
Owain Dafydd, Alun, Heulwen a 
Rhodri Rees ac mae'n debyg iddynt 
fwynhau 'r wobr sef wy Pasg mawr 
blasus. Yn ail daeth Teulu'r Dixey's 
ac yn drydydd daeth Ann Rees a'i 
dau ðyr Matthew a Daniel. 

Codwyd rhyw dri chant a hanner o 
bunnoedd i'w rannu rhwng ymgyrch 
Cymorth Cristnogol, Salaam a 
Shalom ac Ymchwil Cancr. 

Trefn yr Oedfaon 
ar gyfer Mis Mai. 
Mai 2ail Gwasanaeth Cymun o dan 
ofal Y Gweinidog. 
Mai 9fed Y Parchedig Ifann Roberts, 
Caerdydd. 
Mai 16ed Oedfa Cymorth Cristnogol 
Mai 23ain Y Parchedig Aled Gwyn, 
Caerdydd 
Mai 30ain Mr Emlyn Davies, 

Cyngerdd 
y Tri Chôr 

Cafwyd cyngerdd llwyddiannus 
iawn yng Nghapel Tabernacl ar Nos 
Sul, Ebrill 25ain a daeth cynulleidfa 
deilwng iawn ynghyd i wrando ar y 
wledd gerddorol. Fel y crybwyllwyd 
ar y noson roedd yn fraint i'r Corau i 
fedru rhoi cyfraniad yn ôl i'r pentref. 

Gwthiwyd y cwch i'r dðr gan Gôr 
Godre'r Garth gyda'i arweinydd 
afiaethus, Eilir Owen Griffiths a'i 
cyfeilyddes Branwen Evans. Cafwyd 
canu gwefreiddiol gan y côr. 
Cyflwynwyd eitemau Godre'r Garth 
gan Alun Thomas. 

M e n n a  T h o m a s  o e d d 
hyfforddwraig Parti'r Efail a 
chyfeiliwyd i'r parti gan Meinir 
Heulyn ar y delyn a Rhodri Harries 
ar y piano. Gwyn Hughes Jones fu'n 
cyflwyno'r eltemau yn ei ddull 
hamddenol a chellweirus. Cafwyd 
canu sensitif yn ystod yr eitemau 
Cerdd Dant a chymaint oedd y 
brwdfrydedd yn ystod un o'r 
caneuon nes iddynt "dynnu'r to i 
lawr" yn llythrennol. 

Llinos Swain oedd hyfforddwraig 
Côr Merched y Garth a chyfeiliwyd 

Côr Godre’r Garth
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Mae criw o aelodau hþn yr Urdd 
wrthi'n codi pres ar gyfer Cartref 
Plant yng Ngwlad Pwyl. Maent yn 
ymweld â'r cartref ym mis Awst ac 
w r t h i ' n  b r y s u r  y n  g w n e u d 
gweithgareddau gwahanol  er mwyn 
gallu rhoi gymaint a maent yn gallu i'r 

plant yno. Mae 5 o'r criw yn dod o 
Ysgolion Cyfun Cymraeg Rhydfelen a 
Llanhari. Mae Enfys Dixey, Rhianydd 
Evans a Sara Thomas o Rydfelen a 
Carly Jones a Johnathan Philips o 
Ysgol Llanhari. 

Ar benwythnos Ebrill 16-17 2004, 
aethom ni, Grðp Prosiect Pwyl 
2004, o De Ddwyrain Cymru i 
Lanllyn i ddringo’r Wyddfa yn 
Eryri, yr holl ffordd i’r copa! 
Roedden ni wedi penderfynu 
gwneud y daith i godi arian ar gyfer 
y cartref plant anghenus yn Legnica, 
Gwlad Pwyl. Byddem yn ymweld 
â’r cartref ym mis Awst 2004. 
Roedd pawb wedi bod yn brysur ers 
misoedd yn codi arian ac yn barod 
am yr her! 

Arhosom yng Nglanllyn, a’r bore 
wedyn roedd pawb yn falch i fod 

PROSIECT 
GWLAD 
PWYL 

gael brecwast yn ein boliau ar gyfer 
y daith. Teithiodd pawb yn y bws 
mini heibio Tryweryn (a achosodd 
deimladau gwlad garol) i waelod yr 
Wyddfa. Serch yr oerfel roeddem yn 
barod i fynd!! 

Yn ystod y dair awr heriol tuag at 
ein nod cerddasom dipyn! 
“Roedd y daith yn hir ac yn galed, 
roedd yr achos yn rhoi’r cymhelliant 
i mi gario ymlaen. Grêt!”- Ben 

Siomedig oedd y copa, oherwydd 
y niwl, ond roedd yna signal ffôn 
wych er mwyn gallu ffonio adref i 
dorri’r newyddion gwych. Haws 
oedd y ffordd i lawr er gwaetha’r 
gwynt ond cwympodd Enfys ar ei 
thîn beth bynnag! 

Cawsom gyfle i weld y llynnoedd 
a rhai o adfeilion y gwaith copr cyn 
dychwelyd yn hapus i’r bws. 
Effeithiwyd coesau Jonathan gan yr 
holl gerdded egnïol. 

Roedd y daith werth pob cam o’r 
ymdrech, yn enwedig gan ein bod 
wedi codi oddeutu £2,000. Fydd yr 
arian hyn o fudd mawr i’r cartref 
plant anghenus yn Legnica, Gwlad 
Pwyl. Byddwn yn ymweld â’r 
cartref ym mis Awst 2004. 

Diolch i staff Glanllyn am eu croeso 
a’r adnoddau i gyd. Diolch hefyd i 
Alun a Gwydion a dywysodd ni lan 
a lawr y mynydd mawr yn ddiogel a 
hefyd i bawb ddaeth gyda ni a 
gyfrannodd i’r ymdrech a’r hwyl!! 

Gan Amy, Gwyneth, Enfys, Sara, 
Ben, David a Daniel. 

Parhad Cyngerdd y Tri Côr 

ar y delyn eto gan Meinir Heulyn ac 
Eirlys Lamb ar y piano. Glenys 
Roberts fu'n cyflwyno'r eitemau ac 
yn egluro i'r gynulleidfa am y grefft 
o ganu Cerdd Dant. Nid fi yw'r 
gorau i ddweud sut i Gôr Merched y 
Garth ganu ond clywais ddweud 
wrth gerdded adre' drwy'r pentref 
fod " 0 nefol addfwyn Oen " wedi 
cael ei ganu'n nefolaidd. 

Bydd elw’r noson yn cael ei 
gyflwyno ar ran Eglwys y Tabernacl 
i Gronfa Cymorth Cristnogol, 
Salaam a Shalom. 

Merched y Garth 

Parti’r Efail
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MENTER 
IAITH 

ar waith yn 
Rhondda 
Cynon Taf 

01443 226386 

www.menteriaith.org 

S4C a Radio Cymru yn dod i Parti 
Ponty 
Nodwch y dyddiad - Dydd Sadwrn 
03/07/04 – Parti Ponty 2004 mewn 
cydweithrediad â BBC Radio Cymru, 
S4C, Cyngor Rhondda Cynon Taf, Urdd 
Gobaith Cymru, Mudiad Ysgolion 
Meithrin a phob ysgol lleol. Cynhelir y 
parti unwaith eto ym mharc Ynys 
Angharad, Pontypridd.  Rydym yn 
dechrau cofrestru stondinau nawr ac yn 
edrych am eitemau adloniant cymunedol 
i ychwanegu at y grwpiau fydd yn 
perfformio ar y diwrnod. Gobeithio y 
byddwch wedi derbyn ffurflenni cyn i 
chi weld hyn ond os nad ydych 
cysylltwch â’n swyddfa ar 01443 
226386 a gwnawn nodi eich cyfraniad at 
y diwrnod. 

Newidiadau Staff 
Mae sawl un wedi ein gadael erbyn hyn 
– llongyfarchiadau i Helen Davies – 
Menter Iaith Caerdydd, Glesni Roberts 
– Cwmni Cyfieithu Prysg, Hannah 
Bevan – Ysgol Plant ag anghenion 
arbennig Penarth a Cerian Davies sy’n 
teithio Ewrop dros yr Haf cyn mynd i 
Brifysgol Abertawe. Ar ben hynny y 
mae Vicky Pugh wedi dechrau ar 
gyfnod mamolaeth felly dymuniadau 
gorau iddi hi. Ar hyn o bryd felly nid 
ydym hanner y Fenter y buon ni ychydig 
o wythnosau yn ôl. 

Mae hyn yn meddwl ein bod yn 
chwilio am staff newydd nawr ac y mae 
croeso i bobl gysylltu â fi ynglyn â 
gwaith 
Cyswllt Ieuenctid / Gwaith dros gyfnod 
mamolaeth llawn amser £16,000 pro 
rata i weithio o swyddfa ein huned 
ieuenctid CIC yn Aberdâr. 
Cymorth Clerigol £9,620 pro rata, 15 
awr yr wythnos, i weithio o swyddfa ein 
huned ieuenctid CIC Aberdâr 
Cydlynydd Gwasanaethau Plant 
£16,000pa i weithio o unrhyw un o’n 
swyddfeydd yn Llantrisant, Aberdâr neu 
Dreorci gan edrych ar ôl ein clybiau 
carco a gwasanaethau chwarae’r 
gwyliau 

Mae rhaid i bob un wneud siec Bureau 
Cofnodion Troseddau. 

Mae’r swyddi hyn ar gael nawr felly 
cysylltwch â fi ar unwaith os oes 
diddordeb gennych chi. 

Gwasanaethau Plant yn tyfu o hyd 
Diolch yn fawr i holl arweinwyr clybiau 
carco’r Fenter sy’n cymryd ymlaen 
cyfrifoldebau newydd wrth drefnu rota 
staffio ac arolygon Asiantaeth Safonau 
Gofal Cymru.  Mae sawl clwb wedi cael 
arolwg llwyddiannus ac y mae’r 
niferoedd yn codi yn araf deg ond yn 
gyson ymhob un clwb – mae 190 o blant 
yn mynychu’r clybiau hyn bob dydd o’r 
wythnos ar hyn o bryd i fwynhau 
chwarae, coginio, matiau dawns, gemau 
cyfrifiadur, prydau hapus McDonalds, 
nofio a llawer iawn mwy. Mae croeso i 
bawb ar y cynlluniau hyn – cyfle i 
chwarae sydd nid yn unig yn wasanaeth 
i bobl sy’n gweithio, ond y mae awgrym 
cryf bod Cymraeg y plant sy’n mynychu 
yn gwella yn gyson. 

Os oes gyda chi ddiddordeb mewn 
cael gwaith yn y gwasanaethau hyn 
rhowch alwad i mi ar 07976 167086 a 
byddaf yn danfon ffurflen atoch a 
threfnu cyfweliad. Mae rhaid i bob un 
wneud siec Bureau Cofnodion 
Troseddau, darparu canolwyr dilys, 
llenwi ffurflenni ac ymrwymo i wneud 
hyfforddiant priodol er mwyn gwneud y 
gwaith yma. 

Cynlluniau Chwarae’r Gwyliau 
Y mae cynlluniau chwarae gyda ni dros 
wyliau’r Sulgwyn er bod nifer o blant 
yn mynd i Eisteddfod yr Urdd yn Sir 
Fôn eleni. Cynhelir y cynlluniau ym 
Mronllwyn, Abercynon, Llanhari a 
Rhydfelen o dan ofal staff ein clybiau 
carco a’r Criw Coch. Bydd ffurflenni yn 
dod trwy’r post ond y mae manylion ar 
gael ar 01443 226386. Mae modd trefnu 
lle i’ch plentyn dros y ffôn gan dalu â 
cherdyn credyd er mwyn sicrhau lle. 
Nid ydym yn gallu cadw lle i chi heb 
dderbyn tâl mae arnaf ofn ac nid ydym 
yn gallu gwneud ad-daliad os nad ydym 
yn cael rhybudd o newidiadau yn eich 
gofynion mewn da pryd. 

Gwneud busnes 
Noson Cwlwm Busnes “Hollywood, 
Bollywood a Valleywood” nos Fawrth 
25ain Mai 2004 yng Nghanolfan Menter 
y Cymoedd, Parc Navigation Abercynon 
gyda Berwyn Rowlands Sgrîn a Gary 
Slaymaker adolygydd ffilmiau S4C. 
Bydd y noson yn edrych ar ddatblygiad 
stiwdios ffilm newydd Stiwdio’r Ddraig 
yn Llanharan a pherthynas Cymru â byd 
y ffilmiau yn gyffredinol. Croeso i bawb 
– mae’r noson am 6.15pm gyda bwffê 
ac ati ac yn rhad ac am ddim – rydym 
yn byw mewn gobaith o gael jôc neu 
ddau. 

Mae trefniadau ar y gweill hefyd am 
gwrs ymestyn busnes gyda Guto Bebb 

yn ystod mis Mehefin ond eto rydym yn 
aros am gadarnhad bod yr arian ar gael. 
Y mae Guto yn rhedeg cyrsiau dosbarth 
nos i bobl sydd wedi sefydlu busnes neu 
sydd eisiau sefydlu busnes newydd er 
mwyn trafod dirgelion cynlluniau 
busnes, treth ar werth, cyflogaeth a phob 
math o bethau felly. Os oes diddordeb 
gennych chi rhowch wybod i’n swyddfa 
yn Aberdâr ar 01685 877183. 

Mae llawer wedi ffonio’r rhif ffôn yno 
yn barod er mwyn derbyn arwydd Ar 
Agor / Ar Gau dwyieithog i’w gosod 
mewn siop neu swyddfa. Os oes gyda 
chi gartref teilwng y mae croeso i chi 
gael un hefyd. Y maen nhw’n codi 
proffil y Gymraeg ac yn braf iawn eu 
gweld ar hyd a lled Cymru erbyn hyn. 
Yn wir y mae cymaint ohonynt yn 
Nhreorci i mi glywed plentyn yn eu 
cyfrif gyda’i fam “Look mum. There’s 
another Ar Agor they are everywhere” 

Gwasanaethau CIC yn cynnig 
drama,  dawns  a  ch yf l e  i 
wirfoddolwyr 
Mae CIC yn llwyddiannus iawn ar hyn o 
bryd gyda sawl cwmni drama a dawns 
newydd yn gweithio tuag at berfformio 
yn Parti Ponty. Y mae’r clybiau XL yn 
trefnu tripiau o bob math a’u 
gweithgareddau eu hunain. Mae’r 
chweched dosbarth yn cymdeithasu yn y 
Gymraeg. Disgyblion uwchradd ail iaith 
yn trefnu clwb ail iaith mewn ysgol 
gynradd Saesneg. Weithiau dych chi’n 
gwybod ein bod yn llwyddo ac y mae 
hynny yn glod mawr i’r trefnwyr. 
Manylion llawn ar gael gan Amy Davies 
01686 882299. 

Rhif ffon Canolfan yr Urdd ydy rhif 
ffon CIC wrth gwrs ac y mae 
Partneriaeth CIC rhwng Yr Urdd, Y 
Fenter a Chyngor Rhondda Cynon Taf 
yn llwyddiant mawr i bob un o’r 
partneriaid 

Brwydr y Bandiau 
Mae cyfle i bandiau ymuno o hyd. 
Cynhelir rownd rhanbarthol yn y Ffatri 
Pop ar ddydd Sadwrn 19eg Mehefin 
2004 o dan arolygaeth Ian Saunders 
Menter Iaith Merthyr. Ymddengys y 
bydd o leiaf dau fand o Rhondda Cynon 
Taf yn perfformio yn ogystal â nifer o 
grwpiau o siroedd cyfagos. Bydd sawl 
un yn mynd ymlaen i’r gystadleuaeth 
cenedlaethol ac un grðp lwcus yn cael 
gwneud fideo, CD a pherfformio yn fyw 
yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng 
Nghasnewydd eleni. Bydd y grwpiau 
hefyd yn cael cyfle i berfformio yn Parti 
Ponty felly bydd pob un yn ennill. 
Noddir y gystadleuaeth hon gan Fwrdd 
yr Iaith Gymraeg a Radio Cymru – 
enghraifft ara ll o bartneriaeth 
lwyddiannus iawn. 

Steffan Webb 
Prifweithredwr Menter Iaith
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PENTYRCH 

MIWN A MAS O’R 
TALWRN 

Mae Aberhafren "miwn" a'r Dwrlyn 
"mas" o Dalwrn y Beirdd am eleni. 
Mewn noson arbennig o hwyliog yn 
Hermon ger Cynwyl Elfed (y lle sy'n 
cael marciau uchel gan y Meuryn a 
phawb arall am y wledd anhygoel ar 
ddiwedd y noson!) fe enillodd tîm 
Aberhafren (Rhys Dafis, Tom Preis, 
Llion Roberts a Rhys Iorwerth) yn 
erbyn Y Garfan gyda'r sgor yn 79 yn 
erbyn 78.5. Llongyfarchiadau iddyn 
nhw, mae nhw nawr yn mynd 
ymlaen i'r rowndiau nesaf a gyda 
lwc efo'u golwg ar weld y ffeinal ym 
Mhrifwyl Casnewydd. 

Ond daeth ymdrechion blynyddol 
Tîm Y Dwrlyn i ben unwaith eto heb 
fynd ymhellach na'r ail rownd. 

Mewn gornest yng Nghorseinon 
(lle nad oedd yr arlwy gan Ferched y 
Wawr cweit mor anrhydeddus a 
sgram Hermon!) trechwyd Y 
Dwrlyn gan dim Y Sgwod. Y 
marciau oedd 84 i'r tîm buddugol a 
78.5 i'r Dwrlyn. Nid yw'r tîm yn 
siwr ai hon yw'r record am y bwlch 
mwyaf rhwng dau dîm - digon yw 
cyfaddef iddi fod yn gweir go iawn i 
Rhodri Gwynn-Jones, Dafydd 
Huws, Menna Thomas ac Ifan 
Roberts - mae'n amlwg iddyn nhw 
golli cefnogaeth Emyr Phillips, oedd 
heb lwyr wella o bwl o salwch ar y 
pryd. 

Mae cynnyrch y ddwy ornest i'w 
weld ar wefan y Talwrn sef: 
www.bbc.co.uk/cymru/radiocymru/ 
talwrn 

Mae BBC Cymru wedi dechrau ar 
ymgyrch enfawr i ddod o hyd i 
gyflwynwyr dawnus y dyfodol. Tra bo 
llawer o ddoniau profiadol y byd 
darlledu eisoes yn gweithio i BBC 
Cymru, mae'r Gorfforaeth yn awyddus i 
chwilio am wynebau a lleisiau’r 
dyfodol, pobol ifanc sy'n dangos 
brwdfrydedd tuag at ddarlledu. 

Felly os oes gennych chi sbarc o 
dalent, rhwng 8 - 25 mlwydd oed, yn 
rhugl yn y Gymraeg ac yn meddwl fod 
gennych chi'r ddawn a'r ymroddiad i fod 
yn gyflwynydd teledu, mae BBC Cymru 
yn disgwyl am eich galwad! 

Fe fydd gweithdai yn cael eu cynnal 
yn Eisteddfod yr Urdd, Ynys Mon eleni 
rhwng Mai'r 31ain a Mehefin y 5ed a 
bydd cyfle i'r rhai sydd am gymryd rhan 
gyflwyno a chyfweld rhai o wynebau 
adnabyddus y byd radio a teledu 
Cymraeg. Bob dydd rhwng 4:00 a 6:00 
o’r gloch y prynhawn, fe fydd tua 25 
person yn cael eu ffilmio yn cynnal 
cyfweliadau ac yn cyflwyno eitemau yn 
fyw o flaen cynulleidfa ar safle BBC 
Radio Cymru ar faes Eisteddfod yr 
Urdd. 

O'r rhain, bydd y goreuon yn cael eu 
dewis a'u hyfforddi i gyflwyno eitemau 
ar y rhaglen Ffeil o'r Sioe Amaethyddol 
ac ar y brif raglen o faes yr Eisteddfod 
Genedlaethol yng Nghasnewydd yn 
ddiweddarach eleni. 

Rhaid i'r ymgeiswyr fod rhwng 8 a 
25ain mlwydd oed ac os o dan 18 oed, 
mae'n rhaid iddynt gael caniatad 
ysgrifenedig rhiant / gofalwr. I gofrestru 
ar gyfer y digwyddiad, y cyfan sydd 
angen ei wneud yw ffonio 029 2032 
2095 a byddwn wedyn yn gofyn i chi 
gwblhau ffurflen gofrestru. 

BBC Cymru yn 
chwilio am 

dalent newydd! 

Cynhyrchiad cyntaf 
Theatr  Genedlaethol Cymru 

Yn debyg iawn i ti a fi 
gan Mike Povey 

Cast—Bryn Fôn, Gwenno 
Hodgkins, Siw Hughes, Glyn 

Pritchard. 
27  29 Mai 7.30pm 

yn Theatr y Sherman, 
Caerdydd 

029 20646900 

Clwb y Dwrlyn 
Yn dilyn yr holl law ym mis Ebrill 
roedd y Clwb yn ffodus i gael 
prynhawn heulog a chynnes i ddilyn 
Don Llewellyn ar daith gerdded o 
gwmpas pentref Pentyrch. Cafwyd 
cipolwg ar hanes y pentref wrth 
grwydro i Graig y Parc, Ffordd yr 
Eglwys a Chefn Colstyn. 

Bydd Clwb y Dwrlyn yn dathlu 25 
mlynedd ar 21 Mai ac mae croeso i 
chi ymuno yn y dathliadau. 
Ffoniwch 029 20890040. 

Dyweddiad 
Llongyfarchiadau i Awen Penri, 
Pantbach, ar ei dyweddiad â Gareth 
Skelding, Caerffili. Mae Awen yn 
gwneud cwrs ôl-radd mewn 
Rheolaeth Busnes ym Mhrifysgol 
Caerdydd ac mae Gareth yn Reolwr 
Lleoliadau ym myd dramau teledu. 

Dyweddiad 
Llongyfarchiadau i Lisa Snowball, 
Disgarth, Pen y Waun ar ei 
dyweddiad ag Ian Weighell o 
Windsor. Mae Lisa yn gweithio yn y 
BBC ac Ian yn gweithio i gwmni 
meddygol. 

Merched y Wawr 
Daeth tîm Cangen y Garth yn 
gydradd gyntaf gyda thîm Bro Radyr 
yn y Cwis Hwyl Genedlaethol a 
gynhaliwyd  ar nos Wener Ebrill 
2ail. Llongyfarchiadau i Rhian, 
Elenid a Nia ar eu camp.
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FFYNNON TAF   NANTGARW 
A GWAELOD Y GARTH 

Gohebydd Lleol: Martin Huws 

HEOL NEWYDD YN 
NHACHWEDD? 
Mae swyddogion cyngor wedi 
dweud wrth bobol leol y gallai heol 
fynediad Ffynnon Taf agor yn 
Nhachwedd. 

D y n a ’ r  w y b o d a e t h  m e w n 
arddangosfa gafodd ei chynnal yn y 
pentre ar Ebrill 22. 

Dywedodd swyddogion Rhondda 
Cynon Taf i gais y cyngor i Swyddfa 
Gyllid Ewrop am arian Amcan Un 
ffaelu a bod y cyngor felly’n 
cyfrannu £1.8m at gost codi’r heol. 

“Ry’n ni’n gobeithio cyhoeddi’r 
contractwr llwyddiannus ym Mai,” 
meddai datganiad. “Bydd y gwaith o 
godi’r heol fynediad yn dechrau 
diwedd Mai.” 

Pan fydd yr heol yn barod gall lorïau 
cwmni Rhys Davies adael y pentre 
heibio’r orsaf drenau yn lle ar hyd yr 
heol fawr, Heol Caerdydd. 

ANAFIADAU DIFRIFOL 
Clywodd Llys Ynadon Pontypridd i 
ddyn o Ffynnon Taf  achosi 
anafiadau difrifol i’w gariad. 

Plediodd Jonathan Townsend, 24 
oed o Heol Caerdydd, yn euog i 
ymosod ar Emma Rees, gan achosi 
niwed corfforol. 

Dywedodd Paul McCann, ar ran yr 
erlyniad, i’r ddau fynd allan ac yfed 
gormod. Aeth y ddau adre ac yng 
nghanol y nos dihunodd Townsend a 
dechrau yfed gwin. Pan geisiodd ei 
atal cafodd hi ei chicio a’i phwnio 
yn ei hwyneb. 

A dywedodd Paul Mohammed, ar 
ran yr amddiffyn, fod y drosedd 
wedi ei chyflawni pan oedd 
Townsend yn feddw a’i fod wedi 
ceisio trechu ei broblemau yfed ers 
hynny. Cafodd ei ryddhau ar 
fechnïaeth. Bydd yn cael ei 
ddedfrydu yn Llys y Goron 
Caerdydd ar Fai 6. 

ATGOF O’R HEN DDYDDIAU 
Aeth criw ohonom i gyngerdd Meic 
Stevens yn y Clwb Trydan, 
Pontcanna. Ar ôl ugain mlynedd 
roedd y lle wedi altro, y bar a’r llawr 
dawnsio’n fwy. Neu oedd y cof yn 
dechrau pallu? 

Roedd llais Heather Jones mor 
swynol ag erioed. Pan ganodd Colli 
Iaith roedd fel yr hen ddyddiau, y 
gân mor rymus ag erioed am ei bod 
yn ddigyfeiliant. 

Wedyn, ar ôl ychydig o oedi yn 
nhafarn y Robin Hood, cyrhaeddodd 
ein harwr. Y system sain yn uchel 
ond daliodd y gynulleidfa ar gledr ei 
law wrth ganu Cân Walter, Môr o 
Gariad a’r ffefrynnau eraill. Does 
dim byd fel Meic yn mynd i hwyl. Y 
band yn dda, yn enwedig y ffidlwr. 

Noson i’w chofio. Gobeithio y bydd 
Ysgol Plasmawr yn gwneud elw. 
Cyngerdd ac aduniad, o ryw fath. 
Gweld hen wejen o bell a synnu 
faint yr oedd wedi llwydo. Beth yr 
oedd hi’n ei feddwl amdana i? 

YMOSODIAD FFYRNIG 
Mae’r heddlu yn dal i ofyn am help 
y cyhoedd ar ôl i ddau ddyn ymosod 
ar ddyn 32-oed o Ffynnon Taf y tu 
allan i Orsaf Drenau Pontypridd. 

Digwyddodd hyn am chwarter wedi 
hanner nos ar Fawrth 5. Roedd y 
dyn wedi dala’r trên ola o Gaerdydd 
ac wedi cwympo i gysgu. Tu allan 
i’r orsaf roedd yn aros am dacsi. 

Cafodd anafiadau difrifol i’w ben ac 
aed ag e i Ysbyty Brenhinol 
Morgannwg, Llantrisant. Gan fod ei 
ben wedi chwyddo gymaint, 
arhosodd meddygon am wyth awr 
cyn cynnal profion pelydr-X. 

Credir fod y ddau o Bontypridd a 
bod un yn gwisgo cot goch. Dylai’r 
cyhoedd ffonio 0800 405040. 

SAFON UCHEL 
Dôs o ddiwylliant, mynd i Gyngerdd 
Gwanwyn Ysgolion Uwchradd 
Caerdydd a’r Fro yn Neuadd Dewi 
Sant, Caerdydd. 

Anodd cyfeirio at uchafbwynt ond 
roedd y deyrnged i Queen, y grðp 
nid y Frenhines, yn drawiadol. Y tro 
diwetha y canodd y côr y caneuon 
hyn, taflodd bechgyn Zaragoza, 
Sbaen, ddarnau o bapur ar y llwyfan. 
Ar y papur roedd rhifau ffôn. 

Safon uchel. Anodd credu taw plant 
ysgol oedd yn y cerddorfeydd a’r 
côr. Mae gobaith am y dyfodol ond 
gair o gyngor i’r trefnwyr. Beth am 
gynnwys y Gymraeg yn y rhaglen? 

DIRWY O £200 
Yn Llys Ynadon Pontypridd cafodd 
dyn o Nantgarw ddirwy o £200. 
Roedd Daniel Edwards, 23 oed, o 
Ryd-yr-Helyg, wedi gyrru’n gyflym 
ar draffordd yr M4 ger Meisgyn. 
Nodwyd tri phwynt cosbi ar ei 
drwydded a bu raid iddo dalu costau 
o £35. 

DIGWYDDIADAU 
C A P E L  B E T H L E H E M , 
Gwaelod-y-garth, 10.30am. Mai 2: 
Y Gweinidog, Oedfa Gymun; Mai 9: 
Y Gweinidog, Oedaf Deulu 
(Cymorth Cristnogol); Mai 16: Y 
Parchedig Dafydd Edwards, 
Cyrddau Mawr fore a nos; Mai 23: 
Y Gweinidog; Te prynhawn Sul i’r 
digartre; Mai 30: Y Gweinidog. 

CYLCH MEITHRIN Ffynnon 
Taf, 9.30-12, dydd Llun tan ddydd 
Gwener. Taliadau: £4.75 y sesiwn. 
Ti a Fi, 1.15-2.30 bob dydd Mawrth. 
Taliadau: £1.50 y sesiwn. 

CYMDEITHAS ARDDWROL 
Ffynnon Taf a’r Cylch: ddydd 
Mawrth cynta’r mis, Clwb Cyn- 
Aelodau’r Lluoedd Arfog, Glan-y- 
Llyn. Manylion oddi wrth Mrs 

Cymdeithas 
Carnhuanawc 

Mai 15 (Sadwrn) 
Gwibdaith : ' Gwlad yr Arglwydd Rhys' 
Arweinydd : Rhobat ap Steffan 
C y f a r f o d  y m  M a e s  P a r c i o 
Llanymddyfri am 10.30am neu 47 
Wingfield Rd am 9.00am



GILFACH GOCH 
Gohebydd Lleol: Betsi Griffiths 
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ARDDANGOSFA 
Llongyfarchiadau i aelodau Cymdeithas 
Dyf r l i w Gi l f a c h Goc h a r y r 
Arddangosfa a gynhaliwyd o Nos 
Fawrth Ebrill 20 tan ddydd Gwener 
Ebrill 23 yn y Ganolfan Ddydd. 
Gwahoddwyd y Dosbarth Cwiltio i 
ddangos eu cwiltiau hefyd. Roedd y 
lluniau wedi eu harddangos yn 
chwaethus ac roedd pawb yn canmol y 
safon uchel. Roedd yn dda i weld bod 
llawer o luniau wedi eu gwerthu yn yr 
arddangosfa. Dyma'r ail dro i'r 
Gymdeithas gynnal Arddangosfa. 
Daliwch ati a gobeithio y cawn un arall 
y flwyddyn nesaf. 

ANRHYDEDD 
Er nad oeddent yn cystadlu eleni, gan eu 
bod newydd lwyfannu pantomeim, aeth 
Cwmni Drama Gilfach i Theatr y 
Berwyn Nantymoel i weld y dramâu un 
act . Ar derfyn y noson cafodd Dave 
Lawrence ei wobrwyo gan Gymdeithas 
Ddrama Cymru mewn gwerthfawrogiad 
o'i gyfraniad i ddrama yn Ne Cymru ar 
hyd y blynyddoedd ac am yr help mae 
wedi ei roi i gwmnïau ar draws y De. 
Cafodd ei wneud yn aelod anrhydeddus 
o' r Gymdeithas am oes a derbyniodd 
plac wedi ei arwyddo gan Anthony 
Hopkins,Wyn Calvin, Bob Mcturk ac 
M.Lovelock. Mae Dave wedi bod yn 
cynhyrchu dramâu ers blynyddoedd ond 
efallai mai ei gamp fwyaf oedd addasu'r 
nofel 'How Green Was My Valley' a 
seiliwyd ar Gilfach Goch a' i berfformio 
yn y cwm a thu allan i ddathlu hanner 
can mlwyddiant cyhoeddi'r nofel. 
Llongyfarchiadau Dave. 

DIOLCH YN FAWR 
Diolch yn fawr Mrs Abraham medd y 
llond bws o bobl a aeth am bum 
diwrnod o wyliau i Worthing yn 
ddiweddar. Roedd y tywydd yn 
fendigedig a chafodd pawb amser da 
iawn, a diolch hefyd i Wyndham James 
am gynorthwyo Mrs Abraham wrth 
drefnu'r daith. 

SALI MALI 
Ymwelodd Sali Mali â Gilfach yn 
ddiweddar a daeth Non Evans y 
chwaraewraig rygbi gyda hi i gefnogi 
Cylch Meithrin newydd sydd wedi 
dechrau yn y Gilfach. Yn ogystal â Sali 
Mali roedd llawer o weithgareddau ar 
gyfer y plant. Mae'r cylch yn cael ei 
gynnal yn y Ganolfan Gymdeithasol yn 
Evanstown ac yn y Neuadd Gymunedol 
yn Cambrian Avenue. Am ragor o 

wybodaeth ffoniwch Louise Davies neu 
Julie Kelly ar 675004. 

CYNLLUN CHWARAE 
Cynhaliwyd Cynllun Chwarae dros y 
Pasg y y Neuadd Gymunedol yn 
Hendreforgan, a'r thema y tro hwn oedd 
y goeden bywyd. Yn ogystal â'r gemau 
arferol, celf a chrefft ac arlunio cafodd y 
plant gyfle i wneud deilen allan o glai a 
bydd y dail yn cael eu gosod ar goeden 
ar y wal. Cafodd y plant amser 
ardderchog a rhaid llongyfarch staff y 
ganolfan am eu gwaith gyda'r plant nid 
yn unig yn ystod y Cynllun Chwarae 
ond ar hyd y flwyddyn. 

Dylan Davies 
 Y Daith 

(NAWS CD002) 

Mae teithio ar y daith gerddorol yma 
gyda Dylan Davies yn brofiad pleserus 
iawn. Mae'r cd yma yn dangos ei allu i 
gyfansoddi caneuon amrywiol a 
theimladwy. Mae Dylan, wrth gwrs, 
wedi bod yn recordio ers blynyddoedd i 
gwmniau fel Sain a Fflach, ond mae y 
casgliad yma wedi ei chyhoeddi ar label 
ei hyn, sef NAWS. Dyma'r ail cd ar 
label NAWS, y gyntaf oedd `Dyfnach 
Na Dwfn'.  Fe ddisgrifiwyd ei 
gerddoriaeth fel `west coast' Cymreig, 
ac mae dylanwad cerddoriaeth yr Uno1 
Daleithau yn amlwg yma. Bu Dylan yn 
teithio'n helaeth yn yr U.D. yn y 
gorffennol. Fe glywir hefyd ddylanwad 
jazz, canu gwerin a chanu gwlad yn y 
casgliad yma o roc melodig. 

Fe glywir emosiwn canu soul yn ei 
lais ond cerddoriaeth ”roc-gwlad a 
roc-gwerin” sydd yma yn bennaf. Mae 
ambell i gân draddodiadol ar y cd sy'n 
dangos gwerth y profiad enillodd Dylan 
yn y gorffennol tra'n aelod o'r grðp 
gwerin Carreg Lafar. Fe glywir fersiwn 
Dylan o `Ar Lan Y Môr',`Marwnad Yr 
Ehedydd' a `Tra Bo Dau'. Ond yn 
bennaf caneuon personol sydd yma ac 
mae gan Dylan y ddawn arbennig o 
fedru troi, trwy gyfrwng can, sefyllfa 
gyffredin i rywbeth cofiadwy a hynod. 
Fe glywir ei ddawn ar y gitar acwstig ar 
bob cân ond mae band llawn ar y 
mwyafrif o draciau. 

Mae 'na dinc Celtaidd i ambell gân, 
gyda'r pibau penelin'(Uilleann) yn 
a m l w g .  M a e  J u l i e  J o n e s  o 
Rhosllanerchrugog, yn ymuno gyda 
Dylan ar ddau drac, ac mae llais clir a 
swynol Julie yn asio'n hyfryd gyda llais 
Dylan. Mae gwraig Dylan, sef June 
Campbell-Davies yn ymuno ar ddau 
drac arall. 

Fe deithiodd Dylan i'r gorllewin i 
recordio'r cd yma, i stiwdio'r canwr 
Geraint Griffiths, yn nhref Caerfyrddin. 
Fe recordiwyd yr albwm dros ddeunaw 
mis a Dylan a Geraint sy'n chwarae'r 
holl offerennau. Mae Dylan yn canu'r 
gitâr acwstig a’r gitâr drydan a Geraint 
yn gwneud y gwaith cynhyrchu, 
peiriannu a rhaglennu. Mae Geraint 
hefyd yn canu ambell allweddell, gitâr, 
mandolin, banjo ac organ geg. 

"Roeddwn wrth fy modd yn gyrru ar 
hyd yr M4 i'r Gorllewin Gwyllt, hyd yn 
oed yn y glaw" medd Dylan, "Roedd y 
profiad yn ysbrydoliaeth i mi, rwy'n sicr 
nad dyma'r tro olaf i mi recordio yng 
Nghaerfyrddin." 

Mae’r CD i’w gael yn y siopau lleol. A 
beth am fynd ar daith ar safle we Dylan 
sef www.dylandavies.co.uk. Mae Dylan 
yn ymwelydd cyson â Graigwen ble 
mae ei chwaer Bethan Caffrey yn byw. 

Ar ddydd Iau 27 Mai cynhelir diwrnod 
atal sðn i hybu agwedd gyfrifol tuag at 
sðn a chodi ymwybyddiaeth o'i 
effeithiau cymdeithasol os ydym am 
adeiladu cymunedau cynaliadwy. Y nod 
yw hybu atebion ymarferol i broblemau 
sðn pob dydd, annog cymdogion i 
drafod ac ystyried anghenion ei gilydd 
a c  a n n og  a w du r d o da u  l l e o l , 
cymdeithasau tai,  gwasanaethau 
cyfryngu ac eraill i hysbysu'r cyhoedd 
o'r gwasanaethau sydd ar gael i daclo 
problemau sðn. 

Mae angen addysgu a chyflwyno 
gwybodaeth ar sut i leihau sðn i'r rhai 
sy'n ei greu ac i'r rhai sy'n dioddef o'i 
herwydd. Mae Diwrnod Atal Sðn yn 
cynnig cyfle i bawb sy'n gysylltiedig a 
rheol i  problemau sðn i  godi 
ymwybyddiaeth o'r niwsans a achosir 
gan ormod o sðn a beth ellir ei wneud i 
leihau sðn. Gellir cael manylion pellach 
ar www.nsca.org.uk. 

Diwrnod 
Atal Sðn
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TONTEG A PHENTRE’R EGLWYS 
Gohebydd Lleol: Meima Morse 

Marwolaeth 
Bu Mrs Hetty Williams yn adnabyddus 
i’r ardal gyfan am gyfnod hir o amser 
gan iddi dreulio ei hoes broffesiynol yn 
rhan o’r tîm nyrsio yn ysbyty Dwyrain 
Morgannwg.  Pan ymddeolodd roedd 
hi’n Uwch Swyddog Nyrsio yn yr 
ysbyty.  Trist oedd clywed am ei 
marwolaeth,  cymharol  sydyn, 
ynghanol mis Ebrill.  Estynnwn ein 
cydymdeimlad didwyll at Cecil, ei 
gwr. 

Adeiladu 
Mae’n galonogol i weld ac i 
sylweddoli fod y gweithgareddau’n 
mynd yn eu blaen yn ddygn, o’r 
diwedd, i roi yr ysgol newydd 
Gymraeg ar ei thraed ar faes 
Gartholwg. 

Merched y Wawr Tanysguboriau 
Roedd yr aelodau yn fawr iawn eu 
canmoliaeth am Jenny Owen a fu’n 
siarad â’r gangen yn ystod y mis hwn. 
Mae Jenny erbyn hyn yn gynghorydd 
gyda phlant dall ac yn rhoi cyngor i 
ysgolion ac athrawon ar sut i drin yr 
anabledd arbennig hwn yn y ffordd 
fwyaf effeithiol.  Mae’r ffaith fod 
Jenny wedi derbyn gwahoddiad i’r 
Gangen hon am y trydydd tro yn 
dystiolaeth o’i dysg a’i dawn.  Bu plant 
rhai o’r darllenwyr yn ddisgyblion i 
Jenny pan oedd a gofal Chwaraeon yn 
Ysgol Gyfun Llanhari a rhaid cyfaddef, 
gan ddiolch, ei bod yn boblogaidd 
iawn yn y maes hwn hefyd. 

Capel Salem 
Mae’n eli i’r galon i weld Mrs Lynn 
Cutts yn ôl yn ein plith yn yr oedfaon 
unwaith eto.  Mae’n amlwg fod eu 
gwyliau yn Cyprus gyda chwaer Lynn 
wedi bod yn fuddiol i Lynn a Peter. 
Estynnwn groeso twymgalon i Mr a 
Mrs Gwyn Thomas, rhieni Lynn, sydd 
wedi symud i fyw i’r Eglwys Newydd. 
Hyfryd cael eu cwmni ffyddlon yn ein 
gwasanaethau a gobeithio’n fawr y 
byddant yn hapus a dedwydd yn ein 
plith. 

Mae Morgan Williams, ðyr Mrs 
Joan Williams, yn gorffen ei drydedd 
flwyddyn o gwrs Meddygaeth ym 
Mhrifysgol Bryste. Llongyfarchiadau 
calonnog iddo ar gael ei ddewis i 
dderbyn y cyfle i wneud gwaith 
ymchwil ychwanegol.  Does fawr o 
amser ers pan roedd ef a’i frawd a’i 

chwaer yn aelodau o Ysgol Sul 
Salem.....ydy’r amser yn hedfan neu’n 
aros yn berffaith lonydd? 

Singapore 
Rhyfedd yw sylweddoli fod Dyfrig 
Wilson wedi sefydlu yn Signapore ers 
dros saith mlynedd bellach.  Cofir fel 
ddoe am ei briodas a Valarie yng 
Nghapel Salem.  Erbyn nawr mae 
Dyfrig wedi derbyn dyrchafiad arall ac 
wedi dechrau ar ei waith fel Rheolwr 
Gwasanaethau Gwybodaeth dros Asia 
gyfan a gwledydd y Mor Tawel.  Os bu 
sialens erioed mae hon heb amheuaeth 
yn swnio’n gyfrifoldeb arswydus a 
danfonir ein llongyfarchiadau cynhesaf 
a’n dymuniadau gorau i Dyfrig, ac 
hefyd i Valarie, yn eu cartref a’u 
gwaith. 

Gwasanaeth y Pasg 
Cynhaliwyd y Gwasanaeth Unedig 
arferol, gyda chapeli Tabernacl a 
Chastellau yn ymuno â ni ar fore 
Gwener y Groglith.  Teimlir fod y 
Gwasanaeth hwn yn garreg filltir 
ysbrydol yng nghalendr yr Eglwysi. 

Y Gymdeithas Gymraeg: 
Mae’r Gymdeithas yn cynyddu mewn 
nifer ac mae croeso cynnes i chwi i 
ymuno a’r hwyl.  Edrychir ymlaen at 
jocs wythnosol Peter, rhai fel,- 
“Peidiwch â gadael i ofid eich lladd .... 
gadewch i’r Eglwys  helpu!” (rhan o 
gylchgrawn Eglwys). 

Edrychir ymlaen at ddau siaradwr yn 
ystod Mis Mai.  Y cyntaf fydd Mr. 
Huw Davies, sydd newydd ei dderbyn 
yn gyflawn aelod yn Salem.  Bydd ef 
yn siarad am y Gerddi Cenedlaethol 
Botanig.  Un o gyndeidiau Huw fu’n 
gyfrifol am sefydlu gerddi yn y man 
a’r lle hwn i ddechrau.  Ar y 14fed o’r 
mis croesawn y Parchedig Allan 
Pickard yn ol i’n plith ac mae’r dyfalu 
wedi dechrau’n barod ynglyn â beth 
fydd ei bwnc trafod ef.  Edrychir 
ymlaen am eu cyfraniad gan ddiolch 
ymlaen llaw am eu parodrwydd. 

Mae’r Gymdeithas wedi cyfrannu 
tuag at gronfa Meistri’r Harbwr ym 
Mermo a gollodd eu bywydau yn 
ddiweddar ac mae’r casgliad bellach 
yng ngofal Miss Jean Lloyd Jones. 
Gwerthgawrogir pob rhodd. 

Eisteddfod yr Urdd 
Cafwyd llwyddiant y flwyddyn yma eto 
yn yr Eisteddfod Sir. Enillwyd y canu 
a’r llefaru dan wyth gan Harriet John. 
Daeth Natasha Doyle yn ail yn y canu o 
dan ddeg.Enillodd yr Ysgol hefyd yr 
ymgom o dan ddeuddeg. Aelodau’r tîm 
oedd Fflur Elin, Lewis Price ac Emily 
Williams. Yn anffodus nid yw Fflur Elin 
yn y llun gan ei bod ar hyn o bryd yn 
ymweld â Phatagonia gyda ei theulu. 

Yr ydym yn ddiolchgar i’w thad sef 
Mr Danny Grehan am baratoi y plant a’r 
gyfer yr ymgom. Pob llwyddiant iddynt 
yn Sir Fôn. Nid yn unig ym myd llefaru 
a chanu y cafwyd llwyddiant ond hefyd 
ym myd celf. Dyma restr o’r ennillwyr a 
fydd yn arddangos eu gwaith yn Sir 
Fôn :- Jack Brooks, Arianne Price, 
Megan Thomas, Myles Peart, Leam 
Greening a Ffion Davies. 

Chwaraeon 
Ym myd chwaraeon bu yr Ysgol yn 
cymryd rhan yn Nhwrnament yr Urdd, 
Bro Morgannwg. Ni lwyddwyd i gael 
mynd i Aberystwyth ond rhoddodd y 
tîm o’i gorau ac roedd pawb wedi 
mwynhau. 

Mae dau o’r bechgyn hefyd wedi cael 
llawer o lwyddiant gyda’r bêl hir-gron 
sef Jack Brooks ag Anthony Lewis. 
Mae’r ddau yn aelodau blaenllaw o dîm 
Ysgolion y Rhondda. Mae’r tîm wedi 
cyrraedd rownd derfynol "Plât D. C. 
Thomas". Felly pob llwyddiant iddynt. 

Adar Gwyllt 
Ar y 26ain o’r mis hwn cafwyd 
ymweliad gan "Adar Ysglyfaethus 
Llechrhyd". Mae’r ymweliad yma o hyd 
yn boblogaidd. Dyma gyfle i’r plant 
weld adar gwyllt a phrin. Drwy hyn 
byddant yn dod i ddeall byd natur ac i’w 
barchu. 

Dyma’r plant sydd yn mynd 
ymlaen i Sir Fôn
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Atebion i: Croesair Col 
34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 
Meisgyn, 
Pontyclun. CF72 8QX 
erbyn 25 Mai 2004 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau. 
Derbyniwyd tri ateb cywir i 

Groesair mis Ebrill. Yr enillydd 
yw: Loreen Williams, Efail Isaf. 

ATEBION MIS EBRILL 

P  L  Y  G  A  I  N  C  R  A  N  D 
I  S  R  E  R  N  I 
N  A  W  B  A  R  G  E  I  N  I  O 
S  E  TH  U  I  E 
I  R  A  I  D  O  B  L  E  G  I  D 
A  M  B  L  O  O 
D  E  R  B  Y  N  A  N  Y  N  A  D 

A  M  A  O  Y 
C  Y  N  LL  W  Y  N  A  D  L  A  M 
A  T  TH  D  R  U 
B  E  I  DD  G  A  R  W  CH  LL  O  N 
A  A  A  A  E  A  O 
N  O  D  E  R  S  A  B  O  TH  O  L 

PAPUR BRO Y CYMRY 
AR WASGAR 

Mae datblygiad cyffrous wedi digwydd 
ym myd newyddiaduraeth Gogledd 
America. Mae’r ddau fisolyn Cymreig 
wedi uno’n llwyddiannus iawn ers chwe 
mis.

Dechreuwyd Y Drych dros gant a 
hanner o flynyddoedd yn ôl, ac mae 
Ninnau bron yn 30 oed. Sylfaenydd a 
golygydd y papur unedig ydi Dr Arturo 
Roberts. Bydd yr uno o fantais i’r 
gymuned Gymreig gan sicrhau y bydd 
yn cael y newyddion i gyd, ac y bydd 
enw’r Drych a’i holl gysylltiadau 
hanesyddol, yn parhau. 

Nid i bobl Gogledd America yn unig 
mae’r uno hwn yn newydd da, gan fod 
i’r ddau bapur ddilynwyr ffyddlon 
mewn sawl gwlad, gan gynnwys Cymru, 
ble mae llawer iawn o ddarllenwyr. 

Yng Nghymru mae'r papur i’w gael yn 
y Siopau Llyfrau Cymraeg neu drwy 
danysgrifio yn uniongyrchol. Wrth 
gwrs, gall busnesau yng Nghymru 
gyrraedd cynulleidfa eang Cymry 
Gogledd America wrth hysbysebu yn y 
papur ar ei newydd wedd. 

Gellir cysylltu â’r papur drwy e-bost, 
ninnau@poboxes.com neu gellir ei 
ddarllen ar y we ar www.ninnau.com 
Rhif ffacs y papur yw 001 908 221 0744 
a’r cyfeiriad 11 Post Terrace, Basking 
Ridge, NJ 07920, UDA. Byddwn yn 
falch o glywed gennych chi. 
Yn gywir, 
Arturo Roberts 

1  1  2  3  4  4  5  6  7 

7  8  9 

10  11 

12  13 

15  16  17  16 

18 

19  20  21 

22 

23  24 

22  25  23  26 

AR DRAWS 
1. Adfywiad (5) 
4. Llawcian (5) 
10. Llysenw ar yr heddlu (1,4) 
11. Gwlad ac is-gyfandir (2,5) 
12. Gwniadwraig (8). 
13. Sioe ddawnsio (4) 
15. Amneidio â’r llygad (6) 
17. Bod o’r un meddwl (6) 
19. Tyfiant ar goeden (4) 
20. Ci hela sy’n dangos y ffordd (8) 
23. Mentro (7) 
24. Maes y gad (5) 
25. Peth sy’n pigo (5) 
26. Rhan o bennod o’r Beibl. (5) 

I LAWR 
2. Rhwymedigaeth (5). 
3. Gorffwys gyda’r nos (8) 
5. Anafus (4) 
6. Canu gyda’i gilydd (7) 
7. Newidiaeth (11) 
8. Ys gwn i (5) 
9. Yr hyn sy’n ymwneud a phethau’r 
ddaear (11) 
14. Agosrwydd, cyfamser (8) 
16. Gwahanu, ysgar (7) 
18. Gwrol, fel dyn (5) 
21. Set i dderbyn neges (5) 
22. Oherwydd, oblegid (4) 

PARTI 
PERL 
PANTY 

Ar ddydd Sadwrn y 15fed o Fai 2004, 
bydd Pantycelyn, neuadd breswyl 
Cymraeg Prifysgol Cymru Aberystwyth 
ac  Undeb Myfyrwyr Cymraeg 
Aberystwyth (UMCA) yn cynnal noson 
i ddathlu eu pen-blwyddi yn 30 mlwydd 
oed eleni. 

Croesawir cynfyfyrwyr, myfyrwyr 
presennol a staff i dderbyniad ym 
Mhantycelyn am 4 o’r gloch y 
prynhawn. Gyda’r hwyr, bydd rhai o 
gyn-breswylwyr adnabyddus y neuadd 
yn perfformio mewn dawns yn Undeb y 
Myfyrwyr gyda pherfformiadau gan 
Mynediad am Ddim a Neil Rosser. 
Bydd hyn oll o dan arweinyddiaeth 
cynfyfyriwr adnabyddus arall, Dafydd 
Du, a fydd yn cyflwyno’r bandiau. 

Y m h ol i a d a u  pe l l a c h : D i l y s 
J o n e s , Y s g r i f e n y d d e s  N e u a d d 
Pantycelyn. Ffôn 01970 623 642 , e- 
bost: djj@aber.ac.uk
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CYDLYNYDD GWASANAETHAU PLANT 
MENTER IAITH 

I DREFNU’R CLYBIAU CARCO 
A CHYNLLUNIAU CHWARAE 

£16,000 PA, GAN DDECHRAU MOR FUAN AG Y BO 
MODD, GELLID GWEITHIO O SWYDDFEYDD 

LLANTRISANT, ABERDAR,TREORCI 
SGWRS ANFFURFIOL – STEFFAN WEBB 07976 167086 

CAIS DRWY LYTHYR, CV GYDA DAU GANOLWR 
RHAID GWNEUD SIEC 

BUREAU COFNODION TROSEDDOL 

SWYDDI  MENTER IAITH 

MENTER IAITH, 
D/O VENTURE WALES, HEOL 
DEPOT, Y GADLYS, ABERDAR, 

RHONDDA CYNON TAF CF44 8DL 
Ffon 01685 877183 
Ffacs 01685 877185 

CYSWLLT IEUENCTID  GWAITH 
MENTER IAITH 

I DREFNU GWEITHGAREDDAU 
IEUENCTID A BUSNES 

£16,000  PRO RATA, GAN DDECHRAU MOR FUAN 
AG Y BO MODD HYD AT HYDREF 2004 YN YSTOD 
CYFNOD MAMOLAETH.  GWEITHIO O SWYDDFA 

CIC, ABERDAR. 
SGWRS ANFFURFIOL – STEFFAN WEBB 07976 

167086 
CAIS DRWY LYTHYR, CV GYDA DAU GANOLWR 

RHAID GWNEUD SIEC 
BUREAU COFNODION TROSEDDOL 

CYMORTH CLERIGOL  CIC 
(MENTER IAITH, URDD, R/C/T) 

I GYNORTHWYO WRTH DREFNU 
GWEITHGAREDDAU IEUENCTID 

£9,620PA  PRO RATA,  15AWR YR WYTHNOS GAN 
DDECHRAU AR 01/06/04.  GWEITHIO O SWYDDFA 

CIC, ABERDAR. 
SGWRS ANFFURFIOL 

–  STEFFAN WEBB 07976 167086 (Menter Iaith) 
–  NEU AMY DAVIES 07976 003349 (CIC) 

CAIS DRWY LYTHYR, CV GYDA DAU GANOLWR 
RHAID GWNEUD SIEC 

BUREAU COFNODION TROSEDDOL 

Ar Chwefror 21ain 1804, trên ager 
Penydarren (dyfais y peiriannydd o 
Gernyw Richard Trevithick) oedd y 
cyntaf erioed i dynnu llwyth ar 
reilffordd - am naw milltir a hanner 
o Ferthyr Tudful i Abercynon. 
Roedd yr injan Penydarren yn tynnu 
deg tunnell o haearn a 70 o bobl. 

Roedd gan yr injan olwyn enfawr 
8 troedfedd ac roedd yn chwythu 
stêm lan y simne i wneud i’r bwiler 
weithio yn fwy effeithiol. Ond am 
fod yr injan 7 tunnell mor drwm 
roedd o hyd yn torri’r trac a bu rhaid 
gorffwyso’r injan. 

Mae nifer o weithgareddau wedi 
eu trefnu yn ardal Merthyr Tudful i 
nodi taith hanesyddol Trevithick. Ac 
ar 1 Mehefin bydd copi o drên ager 
Penydarren i’w weld yng Nghymru 
am y tro cyntaf ers cau’r Amgueddfa 
Diwydiant a Môr. Uchafbwynt y 

dathliadau yw’r Ðyl Drafnidiaeth ar 
ddydd Sul 4ydd Gorffennaf. 

Mae ysgolion lleol hefyd yn rhan 
o'r prosiect. Paratowyd Pecyn 
Addysgol gan staff Amgueddfa ac 
Oriel Castell Cyfarthfa ar eu cyfer. 

Ceir mwy o wybodaeth am 
Richard Trevithick yn Llyfrgell 
Ganolog Merthyr Tudful, lle 
trefnwyd casgliad helaeth o 
wybodaeth am ei fywyd a'i waith. 
Llyfrgell Ganolog 01685 723057. 

Hefyd yn ystod mis Mai a Mehefin 
bydd Arddangosfa Ager Symudol 
yng Nghanolfan Hanesyddol 
Pontypridd.


