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ADFYWIO BROYDD  Mae Cyngor Sir Rhondda Cynon Taf wedi cychwyn ar gyfres o gyfarfodydd i greu Partneriaeth Adfywio ym mhob ardal yn y Sir. Mae 12 o Bartneriaethau Bro ar fin cael eu sefydlu ar draws y Sir, a byddant yn fodd o gyfleu a hyrwyddo anghenion a phryderon y cymunedau, ac i ddatblygu cynlluniau ar eu cyfer.    Bydd y Partneriaethau yn cynnig cyfle cyffrous i’r cyngor ac asiantaethau cyhoeddus eraill (megis Iechyd a’r Heddlu), sefydliadau gwirfoddol a busnesau i weithio gyda’i gilydd er mwyn cyflawni gwelliannau parhaus i fywydau pobl sy’n byw ac yn gweithio yn y cylch.   Cynhaliwyd cyfarfod yn ddiweddar gyda chynrychiolwyr o fudiadau Cymraeg yr ardal a bydd cyfarfod yng Nghanolfan Crownhill, Llanilltud Faerdref am 6yh ar 9 Gorffennaf i’r ardal sy’n ymestyn o Beddau i Donteg.    Cyhoeddwyd dogfen gan y Cyngor, ‘Bywyd Gwell’ sy’n egluro mwy am ddatblygu Cynllun Cymunedau ar gyfer y sir.     Mae angen i Gymry Cymraeg yr ardal ymateb i’r cynllun newydd hwn a sicrhau fod yr iaith yn cael lle teilwng yn nyfodol yr ardal.    Am wybodaeth pellach ffoniwch Chris Ashman ar 01443 424064. 

SICRHAU FFINIAU LLANTRISANT Roedd tref hynafol Llantrisant dan ei sang ar ddydd Sadwrn, 7 Mehefin ar gyfer seremoni oedd wedi cael ei sefydlu yn 14eg canrif. Mae seremoni Cerdded y Ffiniau yn deillio o siarter a gyflwynwyd i bobl tref Llantrisant yn 1346 a bob saith mlynedd mae Rhyddfreinwyr y dref  yn cerdded ffiniau hen Fwrdeistref Llantrisant i ddathlu eu hawliau.     Daeth miloedd eleni i cymryd rhan yn y dathliadau a llwyddodd rhai cannoedd i gwblhau y daith gerdded saith milltir o Lantrisant drwy Cross Inn, draw at y Bathdy yn Ynysmaerdy, i lawr am Donysguboriau ac yn ôl i Lantrisant.    Ar hyd y ffordd mae cerrig yn dynodi’r ffîn ac yn ôl y traddodiad roedd rhaid i fechgyn ifanc sy’n feibion i’r Rhyddfreinwyr presennol gael eu bympio ar eu pen-olau i’w hatgoffa am yr hawliau maent wedi eu hetifeddu. Roedd y cyntaf o’r cerrig hyn yng ngardd “Bumping Stone Cottage” yn Cross Inn. 
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Gwybodaeth am holl 

weithgareddau Cymraeg yr ardal. 
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Atebion i: Croesair Col 
34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 
Meisgyn, 
Pontyclun. CF72 8QX 
erbyn 24 Gorffennaf 2003 

Atebion Mehefin ar dudalen 12 

Ennillydd Croesair mis Mehefin 
oedd Julie Paschalis, Heol Pencisley, 
Llandaf, Caerdydd 

Dyma gyfle arall i chi ennill 
Tocyn Llyfrau."
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I Lawr 
2. Cyfarfod, cwrdd (5) 
3. Llun (6) 
4. Person cyntaf lluosog (4) 
5. Blwch mawr (4) 
6. Dosbarthu—israniadau (8) 
7. Naturiol, priodol (8) 
12. Meddai (3) 
13. Trwyddfu (8) 
14. Gorffwys gyda’r nos (8) 
15. Swn gwenyn (2) 
17. Diod (2) 
21. Yn fab i (mewn enwau) (2) 
22. Pwff o wynt (3) 
23. Nod, marc (2) 
24. Da-da, danteithion (6) 
27. Metel gwyn gwerthfawr (5) 
28. Dod yn y gogledd (4) 
29. Corn gwddf (4) 

Ar Draws 
1. Mae dail yn tyfu ar hon (6) 
5. Creadur y môr ac iddo gragen 
galed (5) 
8. Edrych! (3) 
9. Ehediad (6) 
10. Golau bach yn yr awyr yn y nos 
(5) 
11. Llidiart (3) 
13. Eisin (5) 
16. Person unigol gwrywaidd (4) 
18. Geiryn mewn gofyniad negyddol 
(3) 
19. Yr awyr (4) 
20. Rhagenw perthynol negyddol (3) 
23. Enw’r dyn a gollodd glawdd (3) 
25. Glyn_ _ _ _, enw lle (4) 
26. lloer (5) 
28. Yn methu gweld (3) 
30. Oddi tan (5) 
31. Sain gwybod (2,1,3) 
32. Buaswn yn mynd (3) 
33. Heb golli amser (2—3) 
34. Rhoi sws (6) 
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Clwb y Dwrlyn 
C y n h a l i w y d  d a u  a c h l y s ur 
llwyddiannus iawn yn ystod mis 
Mehef i n .  Ar wei n i odd Don 
Llewellyn ni i’r Garth Fach i weld 
olion o’r gorffennol ac i weld y 
chwarel enfawr. Ac aeth criw ar yr 
Helfa Drysor gan ddilyn y trywydd 
drwy Sain Ffagan a Sain Nicolas 
heibio’r Tomenni Hynafol i’r 
Wenfo. Diolch i Dewi, Heulwen, 
Ann a Rhodri am drefnu noson 
hwyliog a llongyfarchiadau i Cerith, 
Eirlys, Carol a Penri am ennill y 
wobr gyntaf mewn cystadleuaeth 
agos iawn. 

Gorsedd y Beirdd 
Llongyfarchiadau i’r Barnwr Wyn 
Rees, Llysycoed ar ei wahodd i’w 
Urddo yn Wisg Wen yr Orsedd yn 
Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn. 

Ficer Pentyrch 
Y Parch Horatio Thomas, Ficer 
Pentyrch (1834 - 1880) oedd testun 
sgwrs gan Dr R. Elwyn Hughes yng 
nghyfarfod mis Mehefin o 
Gymdeithas Hanesyddol Pentyrch. 
Er mai yn Saesneg y traddodwyd y 
sgwrs roedd nifer o’r dyfyniadau yn 
Gymraeg a chafwyd darlun o 
ddylanwad Horatio Thomas ar y 
pentref, Eisteddfodau’r ardal ac ar 
ddinasyddion di-Gymraeg y brif- 
ddinas. 

Swydd Newydd 
Dymuniadau gorau i Awen Penri, 
Hendre, Pantbach, sydd yn cychwyn 
ar swydd newydd yn Adran 
Diwylliant ac Amgueddfeydd y 
Cynulliad. 

Gwobr Arbennig 
Llongyfarchiadau i Robert Morgan, 
Alloway a enillodd Gwobr Goffa 
Ted Breeze Jones yn Eisteddfod yr 
Urdd ym Margam. Derbyniodd y 
wobr gyntaf am dynnu llun du a 
gwyn o dan y thema ‘Ar Wib’. 
cyflwynwyd y wobr iddo ar lwyfan 
yr Eisteddfod gan Eurig Davies, 
Cadeirydd Pwyllgor Gwaith yr 
Eisteddfod. 

Cystadleuaeth Llefaru 
Llongyfarchiadau i Catrin Heledd, 
merch Eleri a Ken Jones wedi iddi 
ennill y safle cyntaf yn y 
gystadleuaeth Llefaru Unigol. Bu 
Catrin yn cystadlu ym mhellach am 
Ysgoloriaeth Bryn Terfel ar Nos 
Sadwrn 28ain Mehefin. 

Gwellhad Buan 
Dymunwn wellhad buan i Margaret 
Hughes a Judith Evans, Maes y Sarn 
ac i James Snowball, Pen y Waun 
sydd heb fod yn holliach yn 
ddiweddar. Efallai fy mod braidd yn 
hwyr wrth ddanfon y dymuniadau, 
ond gobeithio eich bod i gyd wedi 
cryfhau erbyn hyn. 

Cydymdeimlad 
Hoffwn estyn ein cydymdeimlad â 
Vi a Gwyn Jones, Heol y Parc, wedi 
i Vi golli ei chwaer, yn ddiweddar. 

Arholiad Piano 
Llongyfarchiadau i Aled Rees, Heol 
y Parc sydd newydd basio’i arholiad 
Piano Gradd 1. 

Arholiad Cyfieithu 
Llongyfarchiadau i Penri Williams, 
Hendre, Pantbach, sydd newydd 
basio’i arholiad cyfieithu ac wedi ei 
dderbyn yn Aelod Sylfaenol o 
Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru. 

Merched y Wawr 
Roedd noson olaf y tymor o dan ofal 
Jen McDonald. Aeth criw i gerdded 
yn ardal Llanbedr Gwynllwg ac yna 
am bryd o fwyd blasus yn Nhafarn y 
Church House. 
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Criw Clwb y Dwrlyn uwch ben Chwarel y Garth 

Dyma lun o gôr Adran Ysgol 
Gynradd Garth Olwg a gystadleuodd 
yn Eisteddfod yr Urdd Tawe, Nedd 
ac Afan, 2003. Diolch yn arbennig i'r 
athrawon, Mrs. Bode a Miss. 
Griffiths, am eich ymdrechion ac 
amser wrth baratoi y côr. 
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disgyblion i eistedd ynddi ac i 
fwynhau yno. Bu siop B&Q yn 
garedig iawn yn noddi gwerth £500 
o nwyddau ar gyfer yr ardd yma. 

Athletau’r Sir 
Roedd plant blwydyn 8 a 9 wedi 
perfformio yn arbennig o dda ac yn 
gwneud ei gorau yn y cystaldaethau 
ar 9 mehefin. Roedd 44 ysgol yn 
cystadlu ac roedd 8 disgybl allan o’r 
15 o Lanhari wedi mynd trwyddo i’r 
rownd derfynol – Rebecca Gatt Bl 8 
1af yn y Naid Hir, 2il yn y 100metr. 
Rhian Phillips Bl 9 yn 3ydd ar y 
waywffon a’r clwyddi. Rhian 
Thomas Bl 8 3ydd yn y ras 1500 
metr. 

Ras gyfnewid merched Llanhari 
wedi ennill. Ras gyfnewid bechgyn 
Llanhari yn drydydd. 

Athletau Cwpan TSB/NAS UWT 
Ysgolion Cymru 

Bu 45 o ddisgyblion o flynyddoedd 
7 i 10 o Lanhari yn cystadlu yn y 
bencampwriaeth  yn Aberdar ar 12 
Mehefin. Roedd chwech ysgol yn 
cystadlu. 

Roedd tîm y merched iau Bl 7 ac 8 
wedi ennill ac yn mynd i rownd y 
Sir. Daeth tîm y bechgyn iau Bl 7 ac 
8 yn ail – ddim ond wedi colli o 1 
pwynt. 

Roedd tîm merched hyn Bl 9 a 10 
yn ail. Roedd tîm bechgyn hyn Bl 9 
a 10 yn drydydd. Mae talent aruthrol 
gan nifer o’r disgyblion, maent yn 
ymarfer yn gyson ac yn haeddu 
llwyddiant. 
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Annwyl ddarllenydd, 
Ydych chi ar drothwy oed yr 
addewid neu wedi ymddeol yn 
ddiweddar? A fyddech chi yn barod 
i rannu eich profiadau â'r genedl yn 
y gyfres radio `Oed yr Addewid' yw 
ddarlledu ym mis Medi? Os felly 
cysylltwch ac Emyr Glasnant ar 
02920 550581 neu 07980 861776 
neu trwy E bost: 

emyrglasnant@boomerang.co.uk 
Diolch 
Emyr Glasnant 

Eisteddfod yr Urdd 
Fe fu’r ysgol yn brysur iawn yn 
paratoi ar gyfer yr Eisteddfod ym 
Margam, roeddem wedi ennill ar 18 
cystadleuaeth yn yr Eisteddfod Sir, 
ac fe fu llawer o waith yn cael ei 
wneud er mwyn cael y plant yn 
barod ar gyfer y Genedlaethol. 

Yn anffodus ar ôl yr holl waith 
caled dim ond tri peth lwyddodd i 
gyrraedd y llwyfan, roedd safon y 
cystadlu yn uchel iawn fel arfer. 
Roedd Detholiad Llafar Blwyddyn 
7, 8 a 9 12 – 15 oed wedi gwneud yn 
arbennig o dda i ddod yn ail. 

Daeth ein Detholaid Llafar 
Blwyddyn 10 i 12, 15 – 19 oed yn 
drydydd mewn cystadleuaeth 
arbennig o dda. 

Fe ddaeth Eifion Weinzweig o 
Flwyddyn 10 yn drydydd ar y 
gystadleuaeth Dawnsio gwerin 
unigol i fechgyn 14 – 25 oed. Mae 
ganddo nifer o flynyddoedd i wella 
ac i ennill y gsytadleuaeth yma. 

Mynd i Stryd Downing 
Mae merch o Flwyddyn 9, sef 
Frances Samuel, wedi cael ei dewis i 
fynd gyda Aelod Seneddol Penybont 
ar Ogwr, Huw Irranca Davies A.S., 
ar ymweliad i Stryd Downing, mae 
ei mam yn mynd gyda hi hefyd. 

Cofio 
Ychydig dros flwyddyn yn ol fe fu 
farw disgybl annwyl iawn ym 
Mlwyddyn 8. Mae amgychiadau ei 
farwolaeth yn dal i fod yn ddirgel. 
`Roedd Ricky Saunders yn fachgen 
hoffus a direudus, bob amser gyda 
gwen ar ei wyneb ac fe fu ei 
farwolaeth yn sioc a cholled fawr 
i’w deulu, ei frawd hyn Nathan, ei 
gyd-ddisgyblion a'i athrawon i gyd. 
Erbyn hyn yn yr ysgol, mae cofeb 
fach wedi cael ei rhoi ar y wal yn 
agos i ble yr oedd Ricky yn cofrestru 
bob dydd gyda gweddill ei 
ddosbarth tiwtor. 

Mae ei gyd-ddisgyblion, Mr Peter 
Griffiths - ein cyn-brifathro a Mr 
Gill Rheolwr Safle’r ysgol wedi bod 
yn cyd-weithio er mwyn codi arian 
ac wedyn cynllunio a creu gardd yn 
yr ysgol i gofio am Ricky, mae'r 
ardd yma yn awr wedi cael ei 
chwblhau, ac ar gael i unrhywun o'n 
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Ydy Alcohol yn costio mwy nag arian i ti? 

Paid digalonni! Mae ‘na ateb! 
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Ffonia0845 76975555 a gofyn am gael 

sgwrs yn Gymraeg gyda rhywun sy’n deall.



Roedd cystadleuaeth y côr yn agos - a 
llawer o gwsmeriaid y clwb, heb son am 
drigolion Maesycoed yn difaru eu bod 
nhw mor agos wrth i'r tîmau gweiddi 
canu ail bennill "Delilah". I Dîm y Pridd 
rhoddodd Wil Morus Jones y marc cyn 
iddo orfod adael ar frys (doedd hyn 
ddim byd i wneud a'r canu na byrgyrs y 
barbiciw, gyda llaw!) 

Fe fyddai Charles Saatchi a'n Haelod 
Seneddol lleol wedi eu cyffroi o weld y 
celfyddyd gafodd ei greu o bapur 
newydd a'r darluniau manwl o'r Clwb. 
Roedd gan y ddau dîm 6 phwynt yr un 
wrth ddod at y rownd olaf - y rownd 
agored. Osian Llywelyn o dim y Bont a'i 
olygfa o "C'mon Midffild" a Lyn Rees 
ar y piano o dîm Y Pridd fu'n ymrafael 
am y marc olaf holl bwysig. Ond ar ôl 
dau berfformiad llawn hiwmor, acenion 
rhyfedd a blew o bob rhan o'r corff 
doedd na ddin modd i'r beirniad rhannu'r 
tîmau a gorffennodd yr Eisteddfod yn 
gyfartal. Doedd na ddim coroni, doedd 
na ddim cadeirio ond roedd digon o 
hwyl. Mae'r clwb yn ddiolchgar iawn i'r 
beirniaid , Wil Morus Jones a Gwyn 
Griffiths am wneud gwaith cystal (er 
g w a e t h a ' r  y m d r e c h i o n  i ' w 
llwgrwobrwyo), Kevin Nefyn am 
goginio, ac i Anthony Rhys am drefnu'r 
eisteddfod. 

Ry'n ni'n ddiolchgar hefyd i Gôr 
Godre'r Garth ddaeth draw i'r clwb ar y 
nos Sadwrn i ddiddanu yn ystod y noson 
lawen ac i Anthony Evans am arwain y 
noson. Mae'r clwb yn dymuno pob hwyl 
i'r côr wrth iddynt baratoi at yr 
Eisteddfod ym Meifod. 

Fe fydd rhagor o ddigwyddiadau yn yr 
haf i ddathlu pen blwydd y clwb yn 20 
oed a fydd yn arwain at y noson gyda 
Dafydd Iwan ym Mis Hydref -- am fwy 
o  w y b o da e t h  e w c h  i  w e fa n 
www.clwbybont.co.uk neu galwch yn y 
clwb. 

Cylch Meithrin Sardis. 
Pob hwyl i'r plant sydd yn gadael ac yn 
dechrau Ysgol Gymraeg Evan James ym 
Mis Medi. Diolch i staff y feithrin am eu 
gofal a'u gwaith caled yn ystod y 
flwyddyn. 
Bydd rhai newidiadau ym Mis Medi. 
Mae'r Ysgol Feithrin yn parhau ar agor 
yn y bore  ond oherwydd eu 
phoblogrwydd bydd sesi ynau' r 
prynhawn yn dechrau.  Os oes 
diddordeb, cysylltwch yn syth er mwyn 
sicrhau lle. Bydd "Ti a Fi" yn cael ei 
chynnal prynhawn dydd Llun -1.30y.p. i 
3.00.y.p.- o fis Medi ymlaen. Croeso i 
bawb. 

Babi Newydd. 
Llongyfarchiadau i Geraint ac Emma, 
Lanwood Road, Graigwen ar enedigaeth 
merch fach, Mirain Alaw. Nith gyntaf i 
Aled Thomas , Lan Close a Menna 
Thomas , Efail Isaf. 

Ysgol Maesycoed 
Llongyfarchiadau i dîm pêl-rwyd yr 
ysgol ar ennill Pencampwriaeth Pêl - 
rwyd Ysgolion Cynradd Yr Urdd yn 
Aberystwyth yn ddiweddar. Fe guron 
nhw Ysgol Malborough Road, Caerdydd 
yn y rownd derfynol. Enillon nhw y 
gystadleuaeth hon ddwy flynedd yn ôl 
hefyd. Diolch i'w hyfforddwraig Andrea 
Cooper. 

Clwb y Bont. 
Yr Eisteddfod Dafarn 
20.06. 2003. 
Ugain mlwydd oed ond mae ysbryd yr 
hen glwb yn ifanc o hyd. Cafwyd llond 
bol o fyrgyrs yn y Barbiciw ac yna llond 
bar o hwyl yn Eisteddfod Dafarn Clwb y 
Bont. O "Stori wir " Cliff Hewitt am yr 
Eidalwr sy'n ceisio dwyn ein defaid i 
"Boogie Woogie " blewog Lyn, roedd 
'na gyffro, chwys a thensiwn wrth i dîm 
Y Bont herio tîm Y Pridd. 

Roedd uchafbwynt cynnar yn yr 
adrodd i ddysgwyr wrth i Dave y 
Gwyddel, dysgwr amhrofiadol iawn, 
ddod i'r brig. Ei angerdd yn fwy na'i 
ynganiad blesiodd y beirniad, Gwyn 
Griffiths. Yng ngheg Dave trodd 
"blodau hardd " yn "bloody hard"!! Tîm 
y Bont aeth a'r ras yfed ar ôl glynu at 
eiriad rhestr y testunau -yfed 5 peint o 
unrhywbeth oedd yr her. Roedd 
gwydrau'r Pontwyr yn llawn o ddwr a 
sgwosh tra bod alcis tim y Pridd yn 
llowcio HB Pat! 
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Anthony Evans yn cyflwyno Côr Godre’r Garth 
yn y noson dathlu 20 mlynedd"
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TEITHIAU ADDYSGOL 
Bu Dosbarthiadau 7 ac 8 yn Sain Ffagan i 
astudio adeiladau yno ac ar daith gyda 
Churadur Canolfan Hanesyddol Pontypridd, 
Mr. Brian Davies, i edrych ar adeiladau o 
gyfnod Oes Fictoria ym Mhontypridd. 

Aeth Dosbarth 9 i Gaerleon i weld yr olion 
Rhufeinig yno a bu Dosbarthiadau 10 ac 11 
yn Llancaiach Fawr i astudio’r ffordd o fyw 
yn Oes Y Tuduriaid. 

YMWELWYR 
Daeth Cwmni “Spectacle” i’r ysgol i 
berfformio drama a chynnal gweithdy wedyn 
yn seiliedig ar y pwnc ‘Pwy ydyn ni?’. 
Dysgodd y plant lawer wrth eu gwylio nhw 
ac wrth wylio sioe hanesyddol Mr Stephen 
Attwell am Oes Y Tuduriaid. 

Bu’r adeiladwr Mr Glyn Davies yn sôn am 
newidiadau yn nulliau adeiladu’r ardal ers 
1800 a daeth Mr Brian Davies i siarad am 
fywyd plant yn Oes Fictoria. 

CHWARAEON 
Llongyfarchiadau i dim nofio’r ysgol a nifer 
o unigolion enillodd yn Y Gala Nofio a 
llongyfarchiadau hefyd i dim criced yr ysgol 
am orffen yn ail yng Nghystadleuaeth Criced 
Cyflym Ysgolion Pontypridd ac i aelod o’r 
tîm, Daniel Lewis, am gael ei ddewis i dim 
Morgannwg Ganol. 

CYMDEITHAS Y RHIENI AC 
ATHRAWON 
’Roedd barbeciw eleni yng Nghlwb Rygbi 
Pontypridd yn llwyddiant ysgubol unwaith 
eto. Diolch i bawb wnaeth helpu a 
mwynhaodd pawb brynu llyfr ‘Ryseitiau 
Rhagorol’ gan Mrs Delyth Brown ac mae 
hi’n amlwg bod sawl ‘Delia Smith’ ymhlith 
y rhieni! 

DYMUNIADAU GORAU 
Dymuniadau gorau i deulu o Graigwen fydd 
yn symud i fyw i Awstralia ym mis 
Gorffennaf. Pob lwc oddi wrth blant ac 
athrawon yr ysgol i Georgia, Maya a Max 
Hayden Evans.



Uchelfannau eraill 
Dydd Gwener, Mai 23. Cyrraedd 
Buenos Aires ar ôl hedfan o 
Heathrow via Roma. Cael Y Wladfa 
yn dy Boced Cathrin Williams yn 
fwy defnyddiol na llawlyfr 
sgleiniog, trwchus Time Out ar B.A. 
Gweld y Casa Rosada, pencadlys y 
Llywodraeth a’r Plaza de Mayo, 
gyferbyn, lle bydd “Mamau’r 
Diflanedigion” yn ymgynnull yn 
wythnosol i wrthdystio’n erbyn y 
modd y “diflanwyd” eu perthnasau 
gan yr unbenaeth filwrol, giaidd a 
ddaeth i ben rhyw ugain mlynedd yn 
ôl. Dilyn cyfarwyddyd Cathrin 
gyda’r hwyr a mynd i gabaret Tango 
yn y Cafe Tortoni, y sefydliad hynaf 
o’i fath yn B.A. Y gantores yn mynd 
o amgylch y gynulleidfa i holi o ble 
y deuai’r cwsmeriaid. “Gales,” 
atebais. “Atención! No somos 
ingleses!” Meddai hithau:”Ah. Si. 
My son lives in Notting Hill”. 

Dydd Sadwrn, Mai 24 . 
Gwibdaith o amgylch y Brifddinas 
fawr a’i maestrefi gwych a gwachul 
mewn bws twristaidd. La Boca, 
liwgar, Eidalaidd, cartref Diego 
Maradona a  thîm peldroed enwog y 
Juniors yn ddifyr iawn. Cael tynnu’n 
lluniau efo pobol ryff yn cymryd 
arnynt fod yn tangueros. 

Dydd Sul, Mai 25. Hedfan o 
B.A. i Drelew, taith ddwyawr. 
Eiry’n aros amdanom efo sgrag o 
dacsi i fynd â ni i Ty Camwy, yn 
Calle Michael D. Jones, Gaiman, 
cartref y tiwtoriaid Cymraeg. Noddir 
yr adeilad gan Gymdeithas y 
Camwy a Choleg Camwy, yr ysgol 
uwchradd leol. 

Dydd Llun, Mai 26. Crwydro 
pentre’r Gaiman. Ymweld â’r 
Amgueddfa ddiddorol sydd yng 

ngofal Tegai Roberts, chwaer Luned 
Gonzales, a’r Ty Cyntaf, bwthyn 
isel, llawr pridd a wnaed o feini 
geirwon. I Drelew yn y pnawn. 
Rhyfeddu at gerflun anferth sy’n 
a n r h y d e d d u  L e w i s  J o n e s , 
Sylfaenydd y Ddinas. Gwr ifanc o’r 
enw Diego Jones a’i gyndadau’n 
hannu o Aberdâr sy’n gofalu am yr 
Amgueddfa yma. Galw i weld Catrin 
Morris, Rhydfelen gynt, a chael 
croeso cynnes ganddi hi a’i gwr, 
Milton a’r ddwy ferch fach, Elen, 
blwydd a hanner a Mai, pythefnos. 
Anfonant eu cofion at ddarllenwyr 
Tafod Elái. 

Dydd Mawrth, Mai 27. ‘Siop 
Siarad’ yn Nhy Camwy. Cyfle i 
gwrdd â rhyw ugain o Gymry’r 
Gaiman a phobl o drasau gwahanol 
sy’n medru’r Gymraeg neu’n ei 
dysgu. Un wraig yn ein llongyfarch 
ar ynganu “Gaiman” yn gywir – h.y. 
fel petai’n air Cymraeg. “Mae’na 
bobol anwybodus o Gymru sy’n 
deud ‘Gay Men’, welwch chi.” 

Dydd Iau, Mai 29. Croesi’r Paith 
o’r Gaiman i Esquel mewn bws. 
Taith un awr ar ddeg. Dim yn torri 
ar yr undonedd llwyd, dragywydd 
ond ambell geffyl a dafad neu 
deithiwr yn disgwyl am y bws heb 
fod argoel o dþ na chwt o fewn can 
milltir. Mae’n ddyletswydd arnom i 
wneud y daith hon fel offrwm i 
goffadwriaeth y Cymry dewr a’i 
gwnaeth ar geffylau ac mewn 
troliau. Aros yn B&B cyfforddus 
Elda Griffiths, chwaer Rene, a 
chyfarfod â Rini ei chwaer arall. 
Pobol glên iawn. 

Dydd Gwener, Mai 30. 
Gwibdaith dros y ffin i Chile mewn 
car a Brian Green, ðyr yr enwog 
Fred Green wrth y llyw. Mae’r 
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“Rydw i’n mynd i ladd Geraint 
heddiw,” meddai’r ffermwr o 
Sbaenwr. 

“Rydych chi’n mynd i ladd fy mab, 
Geraint?” holodd ei gymydog o 
Gymro mewn braw.” 

“Rydw i’n mynd i ladd  Geraint, fy 
mochyn,” eglurodd y Sbaenwr. 

Eileen James de Jones a 
ddywedai’r stori ym mwyty’r Angel, 
rhyw ddau ganllath o Ty Camwy, 
cartref Eiry tra bydd hi’n diwtor yn 
y Gaiman. Y cwmni a wrandawai 
arni oedd ei gwr, Dewi Mefin, cyn- 
brifathro ysgol uwchradd ac un o 
swyddogion Gorsedd y Wladfa, 
Luned Gonzales, arweinydd Cymry 
Dyffryn Camwy, ei gðr, dyn 
diddorol a diwylliedig na wyr neb ei 
enw cyntaf, a’u mab  Fabio Trefor, 
Sara Lewis o Aberdâr, sy’n diwtor 
Cymraeg yn Nhrelew, a Carlos 
Dante Ferrari a’i wraig Veronica, 
sy’n ddisgyblion i Sara. 

Pan oedd Eileen a’i brawd yn blant 
ar fferm yn ardal Bryn Gwyn, roedd 
ganddynt gi anwes o’r enw Carlo. 
Enw mab y fferm agosaf oedd 
Carlos. Dyna pam y dywedodd tad y 
bachgen hwnnw wrth eu tad hwy: 
“Fe enwoch chi’ch ci chi ar ôl fy 
mab i, felly fe enwais i’n mochyn ni 
ar ôl eich mab chi. Ac heddiw rydw 
i’n mynd i’w ladd o!” 

Mae’r Carlos oedd gyda ni’r noson 
honno’n farnwr yn Llys Apêl Trelew 
ac yn llenor. Cyrhaeddodd ei nofel 
El Riflero de Ffos Halen/Saethwr 
Ffos Halen restr fer o bump (o 455) 
mewn cystadleuaeth nofel y 
flwyddyn drwy’r Ariannin benbaldr. 
Mae’n gyfrol ddifyr a darllenadwy 
sy’n adrodd hanes sefydlu’r Wladfa 
a datblygu Talaith Chubut trwy 
ddilyn hynt a helynt cymeriad 
dychmygol o’r enw Randall 
Thomas, a genhedlwyd ar fwrdd y 
Mimosa ar y fordaith o Lerpwl. 
Mae’r awdur yn awyddus i’r llyfr 
gael ei drosi i’r Gymraeg. Rwyn 
siwr y byddai’n boblogaidd ymhlith 
ystod eang o ddarllenwyr ac yn eu 
galluogi i amgyffred cymaint oedd 
arwriaeth Cymry’r minteiodd cyntaf 
- heb deithio 8,000 o filltiroedd. 
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Andes gyfuwch â’r Alpau a’r 
Pyreneau ond yn wylltach. Sylwi wrth 
groesi’r ffin yn ôl i’r Ariannin fod y 
Ddraig Goch ar arfbais Talaith 
Chubut. Swper mewn ty bwyta yn 
Nhrefelin yng nghwmni hwyliog 
rhyw 40 o aelodau o Gymdeithas 
Gymraeg y dref honno. Yr adloniant 
dan arweiniad egniol ac afieithus 
Nesta Davies o Ddyffryn Conwy, 
Tiwtor Cymraeg yr ardal, â’i 
phencadlys yn Ysgol Gymraeg yr 
Andes. 

Dydd Sul, Mehefin 1. Te parti yng 
nghartref Charlie a Margarita Green, 
rhieni Brian, yng Nghwm Hyfryd – a 
da iawn yr enwyd y lle hwnnw. Ein 
cyfweld wedyn, rhwng emynau, gan 
Mary Green, chwaer Charlie, a Nesta 
Davies, yn ystod y rhaglen Mawl a 
Chân, a ddarlledir bob nos Sul gan yr 
orsaf radio leol, Radio Alpina. Daw 
cais ffôn am Y Border Bach “gan 
Hywel i’w chwaer Olwen, er cof am 
Nain.” Alan, brawd iau Brian yn ein 
gyrru’n ôl i Esquel. Mae’r ffordd 
unionsyth, faith a’r dirwedd wyllt yn 
f’atgoffa o olygfa o road movie 
Americanaidd. Eithr nid Country & 
Western na Rhythm and Blues a ddaw 
o’r radio, ond Martyn Geraint a’i 
gyfeillion yn canu Hip-hwre i Iesu 
Grist! 

Dydd Mawrth, Mehefin 3. I Borth 
Madryn a gweld y fan y glaniodd y 
Cymry. Ar y clogwyn uwchben, ceir 
cerflun o Frodor yn syllu dros y 
gorwel ac amgueddfa fechan ragorol i 
goffháu gwrhydri’r fintai arloesol. Er i 
rai wadu iddynt lechu yn yr ogofau ar 
fin y traeth, gosodwyd arwyddion yno 
i ofyn i ymwelwyr barchu’r fangref 
“lle y ganwyd rhai ac y bu eraill 
farw”.  Ar ganol y prom ac yn nes at 
ganol y dref codwyd cerflun gwych ac 
arwrol Y Gymraes, i ddathlu 
canmlwyddiant y Glaniad ym 1965. 
Mae Gðyl y Glaniad, Gorffennaf 28, 
a Dygwyl Dewi’n wyliau swyddogol 
yn Nhalaith Chubut. Enwyd llawer o 
strydoedd Porth Madryn ar ôl Cymry 
amlwg ac un yn “Avenida Ciudad de 
Nefyn” - yr efeilldref. Dywedwyd 
wrthyf, heb wenieithu, gan fwy nag 
un Archentwr nad oedd o dras 
Gymreig: “Byddai’r Dalaith yn dal yn 
ddiffeithwch oni bai am y Cymry.” 

Dydd Sadwrn, Mehefin 7. Micro- 
Eisteddfod ar gyfer plant a phobl 
ifainc yn Festri Capel Bethel, y 
Gaiman. Trefnwyd y cyfan gan 
ddisgyblion hþn Coleg Camwy. Y lle 
dan ei sang efo cystadleuwyr, 

a r w e i n y d d i o n ,  b e i r n i a i d , 
pwyllgorwyr, mamau eiddgar a 
phlant chwyslyd. Festri Capel 
Croes-y-Waen, c.1950. Ond bod 
llawer o’r wynebau’n arddel llinach 
Ladinaidd, Arabaidd neu Frodorol 
ac mai Castellano (Sbaeneg) yw 
i a i t h  y  g w e i t h g a r e d d a u . 
Cystadleuwyd ar y Ddawns Werin 
Gymreig ac ar drosi o’r Gymraeg i’r 
Sbaeneg. Caiff y Gymraeg le 
amlycach yn Mini-Eisteddfod 
Dyffryn Camwy ac yn Eisteddfod y 
Wladfa (o Borth Madryn hyd at yr 
Andes). 

Dydd Sul, Mehefin 8. Te parti 
yn y Gimnasio, canolfan chwaraeon 
y Gaiman. Cannoedd o amgylch y 
byrddau hir a phlateidiau o fara 
menyn a chacenni a dysgleidiau o 
jam arnynt. Plant yn mwynhau eu 
hunain efo’i gilydd. Merched prysyr 
yn rhuthro’n ôl a blaen efo poteidiau 
anferth o de poeth. Pryd ac ymhle y 
gwelais olyfga debyg o’r blaen? 
Sioe ffasiynau wedyn, a phlant a 
phobl ifainc yn arddangos dilladau o 
siopau lleol a B.A. Gyda’r hwyr, 
Corau Ienctid, Cymysg a Meibion y 
Gaiman yn cyflwyno rhaglen 

amrywiaethol o safon uchel iawn, yn 
cynnwys alawon ac emynau 
Cymreig. Diweddglo perffaith i’n 
hymweliad â’r Wladfa. 

Diolch i Eiry a’n gwahoddodd ni 
draw ac i’r rhai a enwyd uchod a llu 
o  bobol eraill nad yw gofod yn 
caniatáu imi wneud hynny, am 
groeso twymgalon. Cawsom 
brofiadau a wnaeth y rhain y 
gwyliau gorau erioed i Gina a mi. 

Gair o gyngor (1) I bobol sydd 
wedi bod yn meddwl “mynd draw” 
ers blynyddoedd: Ewch. Wnewch 
chi ddim ‘difaru. Mae prisiau’n isel 
iawn yno ar hyn o bryd – i ni. (2) I 
rai sy’n ffansïo bod yn Diwtor 
Cymraeg yn y Wladfa: Mae’n waith 
caled ond yn werth ei wneud. Bydd 
eich amserlen a’ch cyflog yn eich 
galluogi i ymweld â llawer man 
diddorol yn un o wledydd mwya’r 
byd. 

Mae Eiry’n cofio at ei 
chyfeillion a’i chydnabod gan 
edrych ymlaen at eich gweld eto 
tua’r Nadolig. 

GARETH MILES 

Eiry gyda’i dosbarth



dathliadau. 

MARWOLAETH. 
Ar y 29ain o Fai daeth y newydd 

trist am farwolaeth  Mrs Mary 
Edwards  (Anti May i rai oedd yn ei 
hadnabod yn dda). Roedd wedi 
cyrraedd oedran da o 99 mlwydd 
oed. Un o blant Ainon y Bedyddwyr 
oedd  Mary ag yn byw yn Heol 
Penrhiwfer Tonyrefail cyn symud i 
Llys Yr Efail, ac yn ddiweddar bu 
yn ymgartrefu yn Gelliseren  o dan 
ofal arbennig. Bu’r angladd ar fore 
Llun 16eg o Fehefin. Coffa da am 
dani. 

Hefyd mae dau gyn aelod o Ainon 
yn Gelliseren  sef Mr Dilwyn 
Llewelyn sydd yn 92oed ac yn 
weddol dda.Hefyd Mrs Cassie 
Entwhistle hithau yn 96 oed ac yn 
weddol yn ei iechyd.Pob bendith 
iddynt. 

ARDDANGOSFA 
Llongyfarchiadau i Gymdeithas 
Dyfrliw Gilfach Goch am yr 
Arddangosfa a gynhaliwyd Nos 
Fawrth, Dydd Mercher Dydd Iau a 
bore Gwener Mehefin 17 -20ed yn y 
Ganolfan Dydd. Prin dwy flynedd sy 
ers sefydlu'r Gymdeithas a dyma 
nhw'n mentro ar eu harddangosfa 
cyntaf. Roedd llawer o luniau yn 
cael eu harddangos ac o'r 25 llun 
oedd ar werth gwerthwyd 13. Er nad 
oedd y tywydd yn dda roedd pobl yn 
mynd a dod yn gyson ar hyd yr 
amser wrth i bobl fynd adre a dweud 
wrth eu ffrindiau. Roedd pawb wedi 
eu plesio'n fawr iawn ac yn rhyfeddu 
fod pobl mor ddawnus yn byw yn 
ein plith. Roedd dau gwilt 
traddodiadol, un wedi ei orffen a'r 
llall bron a'i orffen, yn cael eu 
harddangos gan y Dosbarth Cwiltio 
a hefyd un o eiddo Mrs Gwyneth 
Abraham a gafodd ei wneud yn 
nosbarth Bethania tua 40 mlynedd 
yn ôl. 'Doedd dim tal mynediad ond 
gwerthwyd tocynnau raffl a 
chyflwynwyd £150 tuag at Nyrsys 
Mac Millan. 

BOWLIO I GYMRU 
Llongyfarchiadau mawr i Mr 
Michael Prosser o Parklands 
Tonyrefail ar gael ei ddewis i 
chware bowls gyda thîm Cymru ar 
daith i’r Alban ym Mis Gorffennaf. 
Mae Michael yn aelod o dîm 
Cwmlai ag yn un o’r medrusaf. Mae 
wedi chware i dîm Cymru  fwy nag 
unwaith o’r blaen ac fe’i gwelwyd 
yn chware ar y Teledu  yn yr ornest 
dan do yn ystod misoedd cynnar y 
flwyddyn. 

Mab i Mr a Mrs David Prosser ag 
yn frawd i Helen Prosser a Dani 
Grehan ag ewythr i Fflur a Gwynfor. 
Dymuniadau gorau iddo.  Mae 
modryb i Michael sef Miss Betty 
Prosser lawer iawn yn well ar ôl 
damwain fel y soniwyd yn y rhifyn 
diwethaf o’r Tafod. Mae Mr David 
Prosser wedi cael llawdriniaeth ar 
glawr ei lygad ag yn gwella yn dda. 

FICER Y TON YN YR YSBYTY 
Mae gofid mawr wedi bod gan 
aelodau a ffrindiau am salwch Ficer 
Tonyrefail Y Parchedig Stephen 
Ambarni. M mae wedi diodde gan 
strôc sydd wedi amharu ar ei ochr 
dde mae wedi bod yn Ysbyty 
Brenhinol Morgannwg am rai 
wythnosau ac yn Ysbyty Llwynypia 
erbyn hyn.Gwellhad buan iddo. 

Mae’r salwch hyn wedi bod yn 
anffodus iddo ynghanol dathliadau 
canmlwyddiant sefydlu Eglwys 
Dewi Sant yn ystod y flwyddyn hon. 

Mae’r dathliadau yn mynd yn eu 
blaen, yn draddodiadol ar fore Sul y 
Blodau cafwyd ar y daith o Sant 
Alban i Dewi Sant gwmni Yr 
Hybarch Bill Thomas cyn ficer, ag 
sydd erbyn hyn yn Archddiacon 
Llandaf. Gweinyddwyd y cymun 
bendigaid yn Dewi Sant. Ar Ebrill 
17 Dydd Iau Cablyd pryd o fwyd yn 
Sant Alban a’r Parch Elfed Hughes 
yn bresennol, Sul Mai 11eg., Cymun 
Bendigaid Mr Victor Steele yn 
gweinyddu, Mai 22ain cyngerdd gan 
Fand Pres Canol Rhondda. Ar y Sul 
15fed o Fehefin Y Cymun yng 
nghwmni Yr Hybarch Martin 
Williams Archddiacon Margam. 
Dymunwn bob llwyddiant i’r 

:
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Llongyfarchiadau i'r gymdeithas 
fach hon o saith aelod a gobeithio'n 
wir y cawn sawl gwledd eto. 

DRAMA 
Dydd Gwener y l3eg oedd hi pan 
deithiodd Cwmni Drama Gilfach 
Goch i Aberdaugleddau yn Sir 
Benfro ar gyfer cystadleuaeth 
derfynol Drama Un Act Cymdeithas 
Ddrama Amatur Cymru. Na 
doedden nhw ddim yn lwcus y tro 
hwn, torrodd y fan oedd yn cludo eu 
'props' ac ni chawsant y wobr gyntaf 
ond serch hynny cafodd eu 
perfformiad o 'Bright Hoy' 
ganmoliaeth uchel gan y beirniad. 
Cwmni Players Anonymous o 
Donyrefail aeth a'r wobr gyntaf a 
chafodd Gordon Thomas a John 
Francis y wobr am yr actorion 
gorau. Cwmni Drama 'Berriw ger y 
Trallwng gafodd y wobr am y set 
llwyfan gorau. Llongyfarchiadau i 
Gilfach Goch am wneud mor dda, 
tipyn o gamp i ddod i'r prawf 
terfynol. Gwell lwc y tro nesaf. 

CYNLLUN CHWARAE 
Thema Siapaneaidd oedd i Gynllun 
Chwarae Gðyl Banc y Gwanwyn yn 
y Ganolfan Gymunedol yn 
Hendreforgan. Cafodd y plant hwyl 
wrth wrando ar grwp Drymio Taiko 
ac yna cael tro ar y drymiau eu 
hunain. Daeth perchennog Bwyty 
Siapaneaidd o Gaerdydd a' i wraig i 
ddangos bwydydd Siapan ac i 
ddangos sut i'w paratoi a bu Julie 
Kel l y Swyddog Datbl ygu 'r 
Celfyddydau wrthi'n dysgu'r plant 
sut i wneud Origami. Cafwyd 
benthyg Cist o drysorau yn 
gysylltiedig a Siapan o Bencoed ac 
roedd y plant yn rhyfeddu wrth weld 
ei gynnwys a'r merched yn arbennig 
wrth eu bodd yn gweld y Kimonos. 

Diolch i staff y Ganolfan 
Gymunedol am baratoi'r cynllun ac 
mae nhw wrthi'n barod yn paratoi at 
wyliau'r haf pan fyddant yn paratoi 
Mardi Gras.



frawdoliaeth yn Sir Forgannwg roddi 
tysteb iddo a hynny ar ffurf darlun o 
honno o lawn maintioli mewn olew. 
Dewiswyd Signor Paggi o Gaerdydd, 
arlunydd galluog a medrus i ymwneud 
â’r dasg. Cynhaliwyd cyfarfod i 
gyflwyno’r darlun gydag anerchiad 
dydd Iau 3ydd o Fedi 1868 yng 
Nghapel Y Ton, a daeth tyrfa fawr 
ynghyd  yn cynnwys llawer o 
weinidogion a blaenoriaid ag eraill o 
bob rhan o Sir Forgannwg. 

Mae’r llun i’w weld ar hyn o bryd 
y n g  N g h o l e g  d i w i n y d d o l 
Aberystwyth,yn anffodus bydd y 
coleg yn cau diwedd mis Mehefin a 
bydd y llun yn mynd i’r Llyfrgell 
Genedlaethol yn Aberystwyth. Mae yn 
llun hyfryd a rwyf wedi ei weld yn y 
coleg a thrwy ganiatâd y Prifathro 
rwyf wedi ceisio tynnu llun o honno, 
ond oherwydd sefyllfa’r llun mae 
rhwng dwy fenestr enfawr, mae wedi 
bod yn anodd cael llun boddhaol. 

Ar ôl hyn oll arafu a wnaeth a 
chadw o fewn Sir Forgannwg a daeth 
amser i adael y fferm Caercurlas sydd 
ond adfeilion erbyn hyn, y lle hapusaf 
yn ei dyb ef. Bu yn byw blynyddoedd 
ola ei fywyd yn Heol Collena, tþ a 
godwyd yn arbennig iddo a’i wraig. 

Cyn tynnu at y terfyn rhaid sôn am 
ei ddisgynyddion sef Madam Clara 
Novello Davies a fu yn gantores o fri. 
Roedd hi yn wyres iddo a’i mab Ifor 
Novello a fu yn arbenigwr ym myd yr 
opera a cherddoriaeth. Bu ef farw yn 
sydyn yn 1951 yn wr cymharol ifanc. 

Roedd eraill o’r teulu wedi gwneud 
yn dda fel meddygon a galwadau 
eraill. Ond rhaid diolch i awdur llyfr 
Cofiant William Evans Tonyrefail, 
ðyr arall sef  Y Parch William Evans 
MA o Brifysgol Glasgow hebddo ef ni 
fyddai cymaint o wybodaeth. 

Yn y flwyddyn 1891 fore 5ed o 
Chwefror daeth y newydd am ei 
farwolaeth yn 96 oed. Nid yn 
annisgwyl roedd wedi gwanhau ers rai 
wythnosau. Bu’r angladd dydd 
Mawrth canlynol 10fed o Chwefror. 
Cynhebrwng ni fu ei fath yn y Ton, 
daeth rhwng tair a phedair mil o bobl i 
dalu’r gymwynas olaf i’r Hybarch 
William Evans am oes hir o lafur. 
Claddwyd ei weddillion ym Mynwent 
Capel Y Ton  a’r feddargraff:- 

ER Coffawdwriaeth am 
Y Parchedig William Evans 

o’r lle hwn. 

Yr hwn fu yn pregethu yr efengyl 
am yr ysbaid maith o 75eg o 

flynyddoedd ac ydoedd yn un o 
weinidogion mwyaf amlwg y 

Methodistiaid Calfinaidd Cymreig. 
Cafodd ei ddonio yn helaeth gan ei 
Arglwydd, ac ymroddodd yn llwyr i 
wasanaethu achos ei deyrnas ef ym 

mhob cylch. 
Bu ei weinidogaeth yn foddion i droi 
llawer o bechaduriaid o gyfeiliorni 
ei ffydd, ac i gadw eneidiau lawer 

rhag angau. 
Ganwyd ef yn 

Garthgraban Ebrill 1795. 
Bu farw ar Donyrefail 
Chwefror 5ed 1891. 

YR HYBARCH 
WILLIAM EVANS 

TONYREFAIL. 
Pregethwr, gweinidog 

ag amaethwr. 

Yn hanes y Parch William Evans mae 
yn rhaid cysylltu ei fywyd fel 
amaethwr a phregethwr, disgwyliwyd 
i weinidogion  yn yr adeg hyn i allu 
cynnal eu hunain heb fod yn gwbwl 
ddibynnol ar yr Eglwysi. Yr oedd 
William Evans wedi cael ei drwytho 
yn dda iawn  mewn amaethyddiaeth 
yn ei fywyd cynnar, felly yr oedd hyn 
wedi bod yn fendith iddo. Hefyd 
roedd wedi priodi merch a allai edrych 
ar ôl y fferm yn ei absenoldeb ar ei 
deithiau  pregethu. 

Yn ei eiriau ei hun,  am y flwyddyn 
1814 roedd wedi cael gwraig a 
chrefydd. Ni ddechreuodd bregethu 
tan y flwyddyn 1818, pryd ei 
gymhellwyd ef i wneud gan rai o 
weinidogion amlwg y cyfnod. 

Er iddo deithio llawer ar hyd a lled 
Cymru i bregethu  a dilyn cyfarfodydd 
misol a chymdeithasfeydd a galw 
mawr arno i wasanaethu yn y 
cyfarfodydd pwysig hyn. 

Nid oedd wedi ei ordeinio tan 1825 
yn gyntaf yng nghymdeithasfa 
Caerfyrddin ym mis Gorffennaf o’r 
flwyddyn ei neilltuwyd a chafodd ei 
ordein io yng nghymdei thasfa 
Aberteifi mis Awst canlynol. 
Derbyniodd y fendith wrth Parch 
David Charles Caerfyrddin a fu yn un 
o gewri William Evans gydol ei oes. 

Ar ôl ei ordeinio fe deithiodd ledled 
Prydain  a bu yn Llundain  rhyw dair 
neu bedair o weithie. Ar y daith ola bu 
yno am ddeufis  a phregethu dair 
gwaith ar y Sul a hefyd yn ystod yr 
wythnos, a hynny yn wir am ei holl 
deithiau. Byddai’n mynd ar gefn 
ceffyl ar ei deithiau yn enwedig yn Sir 
Forgannwg. Roedd dau lyfr pwysig 
ganddo ar ei deithiau pell sef y Beibl a 
llyfr amserau rheilffyrdd, (Railway 
Guide). 

Bu farw y wraig gyntaf ar fis Hydref 
30ain 1861 yn 63 oed a bu hyn yn 
golled fawr iddo, oherwydd bu yn 
gefn mawr iddo pan oedd ar ei 
deithiau. 

Ym Mis Ebrill 1865 fe ailbriododd â 
Mrs Isabella Roberts, gweddw Mr 
David Roberts o Bontfaen, a bu hithau 
yn gymorth mawr iddo yn ystod 
chwarter canrif olaf ei fywyd. 
Wedi treulio hanner canrif yn 
pregethu (1818-1868) penderfynodd y ;"
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Mae Menter Iaith yn Rhondda 
Cynon Taf wedi penodi Helen John 
o Donteg yn Swyddog Cyllid.  Bydd 
yn gweithio gyda'r Trysorydd 
Anrhydeddus newydd, Gareth 
Parsons, er mwyn cryfhau y 
systemau ariannol a sicrhau fod 
digonedd o gyllid i hyrwyddo 
defnydd o'r Gymraeg yn Rhondda 
Cynon Taf.



sy’n cael ei hystyried yn ramadeg 
safonol yr iaith. 

C O F F A U  M A R I  G L Y N 
RHOSYN 
Ar Fehefin 21 yn Eglwys Gadeiriol 
Tyddewi cynhaliwyd gwasanaeth 
coffa Mari Glyn Rhosyn sef Mari 
Evans, Epynt, Ffynnon Taf a 
Hendre, Borth, Ceredigion, gynt o 
Dyddewi, merch y diweddar J J ac 
Eleanor Evans a chwaer y diweddar 
Pryderi. 

Dar l lenodd James Nicholas 
ddetholiad o gerddi Waldo Williams 
a darllenodd y Parchedig Ifan 
Roberts yr hen fendith Geltaidd 
ganlynol: 

Boed i’r ffordd godi i’ch cyfarfod, 
Boed i’r gwynt fod tu cefn i chwi bob amser, 
Boed i’r haul dywynnu’n gynnes ar eich

wyneb, 
A’r glaw ddisgyn yn dyner ar eich perthi, 
A nes i ni gyfarfod eto, 
Boed i Dduw eich dal ar gledr Ei Law. 

DIRWY I GYNGHORYDD 
Yn Llys y Goron Caerdydd cafodd 
cynghorydd lleol ddirwy o £275. 

Roedd Charles Westerman, 42 oed o 
Nantgarw ac un o gynghorwyr bro 
Ffynnon Taf, wedi gwadu ei fod yn 
meddu ar ganabis a’i fod wedi tyfu’r 
planhigion yn anghyfreithlon. 
Dywedodd wrth y llys y byddai’r 
ddirwy’n “ergyd fawr” am ei fod yn 
derbyn budd-daliadau ac yn dysgu 
Saesneg fel iaith dramor yn 
achlysurol. 

“Os y’ch chi yn y llys eto,” meddai’r 
Barnwr Llewellyn-Jones, “byddwch 
yn mynd i’r carchar.” 

ADFERIAD BUAN 
Dymunwn yn dda i Cath Edwards, 
Radyr, ar ôl ei llawdriniaeth ac i 
Gerwyn Williams, Gwaelod-y- 
Garth, wedi ei gyfnod yn Ysbyty 
Athrofaol Cymru, Caerdydd. 

FKIY[FFKCFCW"
C A P E L  B E T H L E H E M , 
Gwaelod-y-Garth ,  10.30am. 
Gorffennaf  6: Gweinidog (Cymun); 
Gorffennaf  13: Gweinidog; 
Gorffennaf 20: Y Parchedig Hywel 
Lewis; Gorffennaf 27: Gweinidog. 

CYLCH MEITHRIN Gwaelod-y- 
Garth, 9.15-12, Festri Capel 
Bethlehem, Gwaelod-y-Garth. 
Sesiynau prynhawn ddydd Mawrth a 
Mercher. Mwy o fanylion: 029 20 
813980. 

CYLCH TI A FI Ffynnon Taf: 
brynhawn Mercher yn ystod y 
tymor, 1.15-2.45pm, Neuadd Pentre 
Ffynnon Taf. Mwy o fanylion: Jo 
Jones, 029 20 810600. 

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 
Toghill,  029 20 810241. 

DWYLO DROS Y MOR 
Llongyfarchiadau i’r postman Dave 
McKenzie o Ffynnon Taf, aelod o’r 
elusen Cannwyll Ryngwladol, sy 
wedi teithio 3,500 milltir i Belarus 
ac yn ôl. 

Ymwelodd y criw â dau gartre i 
blant amddifad. Yn yr un cynta yn 
Novinki roedd plant yn diodde o hyd 
ar ôl trychineb Chernobyl. “Gellid 
trin y problemau meddygol yn 
rhwydd ym Mhrydain ond yn 
Belarus mae’r adnoddau’n brin,” 
meddai Dave. 
Roedd yr ail gartre’n cynnwys plant 
o gartrefi toredig. 

“Diolch i fy ngwraig, Carolyn, am ei 
chefnogaeth,” meddai. “Fyddai hyn 
ddim yn bosib hebddi.” 

POENI AM DROSEDDAU CEIR 
Mae Heddlu De Cymru yn poeni am 
droseddau ceir mewn maes parcio 
yn yr ardal. 

Dywedodd yr heddlu fod 20% o 
droseddau ceir Taf-Elái’n digwydd 
ym Mharc Nantgarw. Rhwng Ebrill 
a chanol Mehefin cafodd chwe char 
eu dwyn a thorrodd troseddwyr i 
mewn i 20 car. 

“Am ryw reswm roedd y camerâu 
diogelwch yn gwylio’r adeiladau yn 
lle’r maes parcio,” meddai llefarydd 
ar ran yr heddlu. “Ond mae mesurau 
diogelwch wedi tynhau.” 

ANRHYDEDD I PETER 
Llongyfarchiadau i Dr Peter Wynn 
Thomas, un o organyddion Capel 
Bethlehem, Gwaelod-y-Garth. 

Mae’n derbyn Urdd Derwydd er 
A n r h yd e dd  y n  Ei s t ed d fo d 
Genedlaethol Cymru Maldwyn a’r 
Gororau. Cafodd ei eni yn ardal Y 
Rhyl a bu’n ddarlithydd y Gymraeg 
ym Mhrifysgol Dulyn cyn symud i 
Gaerdydd lle derbyniodd gadair 
bersonol yn 2000. 

Cyhoeddodd nifer o lyfrau ac 
erthyglau, gan gynnwys y gyfrol 
800-tudalen, Gramadeg y Gymraeg, 
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Roedd pawb wedi mwynhau yn fawr 
iawn, y rhieni wedi cael lliw haul a'r 
plant yn cysgodi o dan y toeon 
pebyll. 

Pêl-rwyd 
Aeth y tîm pêl-rwyd i chwarae yn 
erbyn Danescourt. "Roedd hi'n gêm 
galed iawn" meddai Mrs Wilmott , 
sydd yn gyfrifol am bêl-rwyd. Yn 
anffodus, collon ni o wyth gôl i 
bump ac er ein bod yn drist am golli 
roedden wedi mwynhau yn fawr. 

Pwll Broga 
Aeth Dosbarth Pedwar i ymweld â’r 
Pwll Broga fel rhan o'u gwaith 
dosbarth y tymor hwn. Roedden nhw 
yno i gasglu gwybodaeth am fywyd 
yn y dwr, gyda help Seimon 
Greenfield o Gaerffili Rangers. Fe 
fuon nhw yn casglu penbyliaid, a'u 
rhoi nhw mewn tanc i ddod â nhw 
nôl i'r dosbarth i'w hastudio. Ar ôl 
ychydig o ddiwrnodau gwelon nhw 
y penbyliaid yn tyfu yn frogaod ac 
roedd yn rhaid dychwelyd cynnwys 
y tanc i'r Pwll Broga ar ôl wythnos! 
Ar ôl y trip cyntaf aeth Dosbarth 
Pedwar ar eu hail drip i'r pwll. Fe 
fuon nhw yn braslunio bywyd 
gwyllt. 

Nofio 
Aeth Blwyddyn Chwech i nofio am 
wythnos. Roedd pawb wedi cael eu 
rhannu yn grwpiau. Roedd pedwar 
grwp i gyd. Yr wythnos wedyn tro 
Blwyddyn Pump oedd hi. Roedden 
nhw hefyd wedi cael eu rhannu yn 
bedwar grwp. Roedden nhw yn 
gwneud pethau gwahanol bob dydd. 
Diolch yn fawr iawn i bob athro ac 
athrawes am ein dysgu i nofio'n 
well. 

Llangrannog 
Roedd pawb o Flwyddyn Chwech 
yn yr Adran Saesneg wedi cael 
llawer iawn o hwyl a sbri yn 
gwersylla yn Llangrannog . ”Roedd 
llawer iawn o weithgareddau," 
meddai Mrs Elliott, "sef, llafnrolio, 
lle roedd pawb yn cwympo! beiciau 
modur - roedd Mrs Elliott yn dweud 
mai hi oedd Brenhines y Beiciau 
Modur! marchogaeth, nofio, sgïo, 
gwibgartio, rhaffau, gemau yn y 
gampfa, a disgo cyn gadael. Roedd 
Mrs Elliott yn bles iawn gyda 
Blwyddyn Chwech, am eu bod nhw 
wedi ymddwyn mor dda yna! 

Diwrnod o wersi yn Plasmawr 
Aeth y rhan fwyaf o blant Blwyddyn 
Chwech i Blasmawr. Rydym ni yn 
ddiolchgar iawn i'r athrawon oedd 
wedi ein dysgu ni, a diolch arbennig 
i Miss Purseglove am drefnu'r dydd i 
ni. Roedd pawb wedi mwynhau pob 
gwers, yn enwedig gwyddoniaeth, 
lle'r oedd rhaid i ni gymysgu 
cemegolion a gwisgo `gogls' 
MAWR! Roedd pob plentyn wedi 
mynd adref wedi blino'n lan. 

Mabolgampau 
Roedd mabolgampau'r ysgol wedi 
cael eu cynnal ar brynhawn dydd 
Mawrth braf iawn. Mr Evans yr 
athro oedd wedi gweithio'n galed 
iawn i drefnu bopeth. "Diolch yn 
fawr" meddai pawb. Collwyn, y tîm 
melyn ddaeth yn gyntaf, Gwrgant, y 
tîm coch ddaeth yn ail, Einion, y tîm 
gwyrdd yn drydydd, a Iestyn, y tîm 
glas ddaeth yn bedwerydd. Cafodd 
pawb syndod wrth i Nicola Powdrill, 
Blwyddyn Pump o Iestyn, sbrintio 
heibio pawb yn y ras dau gan metr o 
gwmpas y cae ac ennill o led cae. 33
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Roedd Blwyddyn 6 yr Adran Saesneg wedi cael llawer o hwyl a sbri 
yng Ngwersyll Llangrannog. Roedd Mrs Elliott yn dweud  “Roedd y 

plant yn dda iawn dros y penwythnos”. 

SWYDD NEWYDD 
Llongyfarchiadau i Karen Williams 
ar gael ei phenodi’n athrawes i’r 
Dosbarth Derbyn yn Ysgol Gymraeg 
Y Wern yng Nghaerdydd. Merch 
Colin a Shelagh Griffiths, Heol y 
Ffynnon yw Karen a bu’n gweithio 
yn y Banc yn yr Eglwys Newydd am 
flynyddoedd cyn penderfynu newid 
gyrfa. Pob hwyl i ti Karen. 

Y TABERNACL 
Croesawu aelodau newydd, 
Derbyniwyd tri aelod newydd yn 
ystod Gwasanaeth Cymun ddechrau 
Mis Mehefin, Croeso cynnes i 
Angharad Pritchard Copley, Helen 
Prosser a Maldwyn Pate. 

Taith Gerdded Apêl Arch Noa. 
Bu'r daith gerdded i Fynydd y Garth 
yn llwyddiant mawr ar brynhawn 
Sul Mehefin 8fed. Daeth ymhell 
dros ddau gant o bobl ynghyd i 
gerdded ac er i ni gael cawod o law 
wrth gychwyn o'r capel fe gododd y 
tywydd yn braf erbyn i ni gyrraedd y 
copa. Rwy’n siwr y bydd swm o 
arian anrhydeddus wedi ei godi i 
goffrau Apêl Arch Noa. 

Oedfaon Mis Gorffennaf 
a Mis Awst 
Gorffennaf 6ed G w a s a n a e t h 
Cymun o dan ofal Y Gweinidog 
Gorffennaf 13eg Oedfa o fawl a 
chan dan arweiniad Elin Maher, 
Casnewydd. Gorffennaf 20ed, Y 
Parchedig Eirian Rees 
Gorffennaf 27ed Ymuno â'r Oedfa 
ym Methlehem, Gwaelod y Garth 
Awst 3ydd Gwasanaeth Cymun o 
dan arweiniad Y Gweinidog yn y 
Tabernacl Efail Isaf 
Awst 10ed Ymuno â’r oedfa ym 
Methlehem Gwaelod y Garth 
Awst 17ed Y Parchedig Gethin 
Rhys yn Y Tabernacl, Efail Isaf 
Awst 24ain Ymuno â’r Oedfa ym 
Methlehem Gwaelod y Garth 
Awst 31ain Y Parchedig Eirian 
Rees yn Y Tabernacl, Efail Isaf. 
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Llongyfarchiadau i’r grðp 'Gwerin' 
o Goleg Iwerydd, Castell San 
Dunwyd, Llanilltud Fawr, a ddaeth 
yn ail yn y gystadleuaeth i grwpiau 
gwerin 15-19 mlwydd oed, ym 
Mhabell Ddawns a Cherddoriaeth 
Eisteddfod yr Urdd, Tawe, Nedd ac 
Afan, 2003. Cyflwynwyd y fedal i 
Becky Davies (cyn ddisgybl yn 
Ysgol Gyfun Rhydfelen) o Lanilltud 
Faerdref, sydd yn astudio yn y Coleg 
a r  g y f er  e i  B a c c a l au r e a t 
Rhyngwladol. Roedd rhaglen 
'Gwerin' yn cynnwys yr alaw werin 
poblogaidd 'Hen Ferchetan' a chân 
w r e i d d i o l  ' H w i a ng e r dd '  a 
gyfansoddwyd gan Becky a’i chyd- 
fyfyrwriag Ffion Thomas o Bowys. 
Yn y diwedd dim ond hanner marc 
oedd rhyngddynt a'r ennillwyr o 
gylch Abertawe yn ôl y beiriniad 
Elin Rhys o Landeilo. 
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