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Toriadau ariannol i 
Ganolfan y Celfyddydau, Pontardawe
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Pris: 50c

mawrth 2017                                 rhIF 390

Ar ddiwedd 2016, fe ddaeth i’r amlwg y byddai Canolfan y
Celfyddydau ym Mhontardawe yn cael ei heffeithio gan
doriadau o £30,000 fel rhan o doriadau £5.7 miliwn gan Gyngor
Castell-nedd Port Talbot, sy’n cael eu gweithredu ar y cyntaf o
Ebrill 2017. Gall y toriadau hyn
arwain at golledion mewn
swyddi a gostynigad yn oriau
agor y ganolfan. 

Mae’r newyddion truenus hwn
wedi bod yn sbardun i lawer
protest wrth ystyried pwysig-
rwydd y Ganolfan sydd wrth
galon Pontardawe. Agorwyd y
Ganolfan yn wreiddiol yn 1909
fel neuadd gyhoeddus, â’r nod o
gynnig lle i weithwyr y dref gwrdd
a chymdeithasu yn hytrach na
mynd i dafarnau yn eu hamser
hamdden. Felly, mae’n amlwg
fod y Ganolfan wedi chwarae rôl
bwysig yn y gymuned ers ei
hagor dros gant o flynyddoedd
yn ôl, gan barhau i gyflawni’r rôl
bwysig honno heddiw. Ailagorwyd y Ganolfan yn 1996 ar ôl ei
hailwampio ac mae’n cynnwys sinema, stiwdio ddawns, caffi,
bar, theatr ac Oriel Gelf Lliw.

‘Canolfan y Celfyddydau yw un o’r ffynonellau adoniant prin
lleol; rydym wedi cael rhai enwau mawr yma gan ddod ȃ llif o
bobl i mewn’, meddai un o weithwyr y Ganolfan. Mae nifer o
gynyrchiadau wedi eu perfformio yn y Ganolfan dros y
blynyddoedd, rhai amatur a phroffesiynol, ac mae nifer o
enwogion wedi dod i
berfformio yn y theatr
megis y comedïwyr
Jack Dee, Lee
Evans, Bill Bryson a
Jenny Eclair. 

Mae’r Ganolfan
hefyd yn hwb ar gyfer
ieuenctid yr ardal
wrth gynnig sawl clwb
gwahanol i ystod
eang o oedrannau
megis Class Act
Theatre School,
Pamela Miller Ballet

School a Jamba Jumpers. Mae clwb yn cael ei gynnal pob
diwrnod o’r wythnos, felly mae’n amlwg fod y Ganolfan yn
chwarae rhan hanfodol yn y gymuned trwy gynnig lle i blant i
gymdeithasu, meithrin eu hyder a chymryd rhan mewn

cynyrchiadau. Yn ôl gweithwyr
y Ganolfan: ‘Gall hyd at 400 o
blant ddod yma bob wythnos
… mae digon o sioeau i’r plant
i’w gweld ac i gymryd rhan
ynddynt … mae 400 o blant yr
wythnos yn golygu o leiaf 400
o rieni. Mae hyn yn wych, nid
yn unig i ni, ond hefyd i’r
busnesau lleol.’ Mae bron pob
clwb hefyd yn gallu derbyn
pobl ag anabledd megis Agility
Dance for Everyone sydd yn
cyfarfod pob dydd Mercher. Fe
ddywedodd gweithwyr y
Ganolfan: ‘Mae Canolfan y
Celfyddydau wedi cael ei
haddasu i alluogi mynediad i’r
anabl; mae’r theatr ar un llawr

ac mae lifft i’r Stiwdio Ddawns a’r Oriel hefyd. Rydym hefyd yn
rhan o The Hint Scheme sy’n golygu bod gofalwyr yn cael
mynediad am ddim.’

Mae’r Ganolfan hefyd wedi bod yn hynod o gefnogol i’r iaith
Gymraeg ar hyd y blynyddoedd gan lwyfannu nifer o
gynyrchiadau Cymraeg, gan gynnwys yn fwyaf diweddar, Yfory
gan Siôn Eirian. Ers rhai misoedd hefyd mae wedi bod yn
cynnal dosbarthiadau ymddiddanol ar gyfer dysgwyr a
siaradwyr rhugl bob nos Fercher, sef ‘Sgwrs dros Beint’.

Rydym ni yn bersonol wedi elwa yn fawr o waith y Ganolfan
trwy fod yn rhan o Class Act Theatre School am bron i ddeng
mlynedd bellach. Rydym ar hyn o bryd wrthi’n ymarfer ar gyfer
ein cynhyrchiad o Les Misérables ar 23-26 Mawrth 2017 (am
fwy o fanylion a thocynnau ffoniwch 01792 863722). Trwy fod
yn rhan o’r ysgol theatr hon mae pobl ifanc yn mabwysiadu
sgiliau y gallant eu trysori am weddill eu bywydau. Ni fyddai’r
profiadau a gawson ni, ac eraill yn debyg i ni, ac sydd wedi bod
yn holl bwysig i’n magwraeth, wedi bod yn bosib heb waith
Canolfan y Celfyddydau. Felly gobeithiwn y bydd y Ganolfan
yn gallu parhau i fod yn graig i’r gymuned yn dilyn toriadau
Cyngor Castell-nedd Port Talbot.

Sara Dafydd a Carys Scruton
Ysgol Bryntawe
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Golygydd mis Ebrill
Dewi myrddin hughes

Newyddion i’r canlynol os gwelwch yn dda:
gareth richards, gwasg morgannwg
Ystad Ddiwydiannol mynachlog nedd

Castell-nedd, Sa10 7Dr
neu e-bost      papurbrollais@gmail.com

erbyn Mawrth 20fed, 2017 os gwelwch yn dda.

D. a W. THOMAS
Garej Capel Road, Clydach, Abertawe

Ffôn: 01792 842529
Busnes teuluol ers 1968

Ceir O SafOn

Prisau rhwng £1,500 - £15,000

Gwasanaeth ac MOT ar bob un

Ceir lleol yw’r mwyafrif

Pam prynu car newydd os oes rhai 3

mis oed ar gael am bris rhesymol?

�

MOT

£39.50
with this voucher

Gostyngiad arbennig i

ddarllenwyr y Llais

Good quality cars in stock 

from £1,500 - £15,000. 

All serviced with MOT.

Mostly local cars.

mwY o BoBl nag erIoeD weDI CoFreStru
ar gYrSIau CYmraeg Yng nghwm tawe 

Cofrestrodd dros 100 o bobl i ddysgu Cymraeg gyda Dysgu
Cymraeg - ardal Bae abertawe ym mis Ionawr 2017 dros
ardal Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot. Mae hyn yn dilyn
niferoedd uchel yn cofrestru ar gyrsiau fis Medi a mis
Tachwedd diwethaf ac yn dangos diddordeb o’r newydd mewn
dysgu Cymraeg yn yr ardal.

Mae pum cwrs yn cael eu cynnal erbyn hyn yn Nghanolfan
Tŷ’r Gwrhyd, Pontardawe, gyda 64 o ddysgwyr yn mynychu’r
cyrsiau yno. Mae dosbarth newydd wedi dechrau yn Ystalyfera
ac mae cyrsiau hefyd yn cael eu cynnal yng Nghlydach. 

Dengys ymchwil diweddar mai “ymdeimlad o hunaniaeth a
gwreiddiau” oedd y ffactor pwysicaf yn ne-orllewin Cymru wrth
ysgogi pobl i ddysgu Cymraeg. Meddai Iestyn Llwyd, Rheolwr
Busnes a Datblygu, Dysgu Cymraeg – Ardal Bae Abertawe:

“Gyda phopeth sydd wedi bod yn digwydd ym myd
gwleidyddiaeth dros y misoedd diwethaf, mae’n sicr yn
ddiddorol gweld y twf o ddiddordeb mewn dosbarthiadau
Cymraeg yn yr ardal. Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod
targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae’r
niferoedd sydd wedi cofrestru ar ein cyrsiau eleni yn awgrymu
bod pobl yn ardaloedd Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot
hefyd yn awyddus i wneud eu rhan wrth gyflawni’r targed
uchelgeisiol hwnnw.”

mae rhestr gyflawn o gyrsiau Dysgu Cymraeg – ardal
Bae abertawe o Ddechreuwyr i lefelau uwch, ar gael ar
lein ar dysgucymraeg.cymru, drwy ffonio 01792 602070,
neu galwch mewn i tŷ’r gwrhyd am wybodaeth. 

Bob nos Fercher rhwng 7.00 ac 8.00 yng Nghanolfan
Celfyddydau Pontardawe mae cyfle i ddysgwyr a siaradwyr
rhugl siarad Cymraeg mewn awyrgylch anffurfiol, dros beint o
gwrw neu ddisgled o de. Croeso i bawb ymuno. 
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gwYlan SYDD gallaF Yn Y gwYnt

Wrth i mi ysgrifennu’r llith hwn mae Storom
Doris yn rhuo tu fas wrth i’r gwynt chwipio’r
brigau ac ysgwyd y to. Pa gyfle gwell felly
i geisio ateb cwestiwn Mr John Evans,
Afallon. Nododd John ei fod yn ddiweddar
wedi sylwi ar wylanod yn gorffwys ar ben
simneiau. Ymhellach nododd fod y
gwylanod er mor arw y tywydd yn tueddu i
wynebu’r gwynt. Mae ymddygiad adar a
chreaduriaid gwyllt yn ein rhyfeddu ar
adegau; weithiau mae eu hymddygiad yn
gallu ymddangos yn rhyfeddol, anes-
boniadwy neu yn hollol wallgo. Dyma, siwr o fod, oedd yn mynd
trwy feddwl John wrth iddo wylio’r gwylanod, er mor oer, garw
a chryf y gwynt eu bod wastod yn ei wynebu!

Mewn gwirionedd tacteg er goroesi yw hyn i’r gwylanod ac
i adar eraill. Tybed faint ohonoch sydd wedi sylwi ar haid o
rydyddion (waders) ar draeth a rheiny i gyd yn wynebu’r gwynt.
Mae wynebu’r gwynt yn galluogi’r adar i gadw’n dwym. Wrth
wynebu’r gwynt mae hwnnw yn chwythu dros wyneb llyfn y plu
ac yn caniatau’r adar i gadw gwres eu cyrff. Petai adar yn cefnu
ar y gwynt yna fe fyddai’n gryn dasg i gadw trefn ar y plu wrth

cornel natur
dewi lewis

i’r gwynt eu ffluwchio i bob cyfeiriad. Fe fyddai’r dasg o geisio
cadw trefn yn aflonyddu’r adar gan olygu ei bod yn anodd
cadw’n dwym. Wrth gwrs, os oes haid o adar, mae hyn yn eu
galluogi i glosio at ei gilydd er mwyn cadw’n dwymach a chreu
mwy o gysgod rhag gwynt. Dyna un elfen bwysig o orosesi ond
mae yna reswm arall pam fod adar yn wynebu’r gwynt. 

Os bydd rhywbeth yn amharu ar lonyddwch yr adar y cyfan
sydd angen iddynt ei wneud yw agor eu hadenydd ac fe fydd
y gwynt yn eu codi yn ddiymdrech i’r awyr. Wrth hedfan yn
wynebu’r gwynt mae gan adar fwy o reolaeth ar eu hedfaniad.
Mewn gwirionedd mae hi’n llawer anoddach i adar hedfan
gyda’r gwynt yn enwedig os ydyw yn wynt cryf iawn. Wrth
hedfan i mewn i’r gwynt mae adar yn gallu rheoli’r adenydd a’r
gynffon yn llawer gwell ac felly cyfeirio eu hedfaniad gan osgoi
adeiladau neu wifrau trydan. 

Os cewch gyfle, gwyliwch adar ysglyfaethus mewn gwynt.
Maent yn feistri ar reolaeth a defnyddio cyfeiriad y gwynt. Wrth
hedfan i mewn i’r gwynt maent yn gallu hofran a llithro yn
ddiymdrech bron. Wrth iddynt hedfan gyda’r gwynt maent yn
gorfod curo’u hadenydd a newid siap y gynffon llawer mwy er
mwyn cadw rheolaeth. Un anfantais o hedfan i mewn i’r gwynt
yw ei bod yn cymryd tipyn mwy o ymdrech ac amser i gyrraedd
pen y daith. Tybeb sawl un ohonoch sydd wedi sylwi ar haid o
wyddau yn hedfan mewn gwynt? Fel arfer maent yn ffurfio siâp
V er mwyn ei gwneud yn haws i hedfan a sicrhau bod pob
aderyn yn yr haid yn ymwybodol o safle yr adar eraill yn yr haid.
Mae hyn yn sicrhau nad oes unrhyw wrthdrawiad. Mewn
gwirionedd mae adar yn feistri yn y gwynt gan ddefnyddio llif
neu gerrynt gwynt er mwyn gwneud yr ymdrech o hedfan dipyn
yn haws. Gwylan yn wir sydd gallaf yn y gwynt.

Detholiad o ddarn creadigol gan Sara Dafydd 

Ymhlith llethrau Cwm Tawe – Gellionnen, y Baran, y Gwrhyd,
Allt-y-grug, a Chraig yr Allt-wen, ymhlith y mynydde’, y capeli
a’r tafarne’, swatia cartref hen bobl. Yn y cartref hwnnw roedd
pum ffrind, Tommy, Dai, Anni, Eurona a John. A phob dydd yn
ddi-ffael byddai’r criw unigryw hwn yn eistedd mewn hanner
cylch yng nghornel ystafell fyw Cartref Hen Bobl Cwm Tawe, a
thrafod gorchestion eu bywydau (a ma’ dicon ohonyn nhw,
cretwch chi fi), dros ddishgled o de a bisgïen fach.

Yr ‘aI-FFôn’
“Anni fach, be’ uffarn i’ chi’n neud?”

Roedd hi’n brynhawn dicon cyffredin yng Nghwm Tawe,
rhyw brynhawn llwydaidd ym mis Medi, a’r tywydd oer, tamp,
yn galw am ddisgled o de i gael ei harllwys. Â mwg y tebot yn
ymlwybro trwy’r ystafell fyw fel rhyw niwl hudol, a gyda’r te yma
tarddodd sgwrs, sgwrs am fenter ddiweddara Anni Jâms.

“Rhoiodd Sam y peth i fi fel anrheg am y’n ben-blwydd
ch’wel’’, medd Anni dan ei gwynt gan ei bod yn canolbwyntio
gyment ar ddeffro’r Iphone, gwyn, sgleiniog o’i drwmgwsg.
Roedd boche’ mawr coch John yn n’ido bant o’i wyneb wrth
iddo ’wherthin ar yr hyn o’dd yn ’i weld.

“A pham fydde crwt pymtheg o’d mo’yn i’w fymgu e gal y
fath beth, e? Ti ’di byw wyth deg pump o flynydde ’eb fflwcs fel
’na - pam fod isie un arno’ ti nawr w?’’

“Dyw hi byth yn rhy hwyr i ddysgu am bethe’ newydd ’chan,
a ma’ Sam yn ca’l ffôn newydd, felly wetws e ’i fo’d e mo’yn i fi
ga’l ’wn fel bo’ ni’n gallu siarad yn fwy, ch’mod, ar y fideo time
’na.’’

Wrth i John anghytuno’n llwyr gydag angen Anni i gal y fath
declyn a meddwl nôl i’r ‘gwd old days’ le o’dd “weiarles yn
ddicon i berson’’, arhosai Dai, Eurona a Tommy (a oedd yn ca’l
’i fforti wincs) yn dawel a gate’l i Anni i fwrw ’mlan, gan eu bod
yn gwpod mai dyma typical Anni; gorfod ’neud r’wpeth ma’s o’r
cyffretin. Er bod Anni yn wyth deg a phum mlwydd oed, roedd

Pobol y cwm
cartre’ cwm tawe

hi’n trial aros mor ifanc â phosib. Boed hynny trw’ ’ala
cannoedd erbyn hyn ar bob math o foisturiser a serum, neu
trw’ fynd am run fach rownd y ca’ gyferbyn er mwyn cadw’r
coese’n dynn. Do’dd Anni ddim am bwtru i ffwrdd “fel y duwelps
i ni’n gweld fan ’yn’’, medde hi.

Felly wrth iddi ffidlan ’da’r botyme, yn lawrlwytho, lanlwytho,
yn trial ca’l ’i bysedd crynedig i fwrw’r botyme reit a’i sbecs pote
jam yn goleuo wrth i’r sgrîn fflachio a chanu, cododd John ar ’i
dra’d: “fi off i ardd’o’’, a mas â fe’n ara’ bach.

John ’odd yr hyna’ o’r criw, ac wedi cloco chwech ar hugain
o filltiroedd ar ben oed yr addewid ar ei feilometr personol. Ma’
lot yn synnu i fod e’n dal ’ma i ’weud y gwir. Buodd e’n wmladd
yn yr Ail Ryfel Byd, ac wedi smoc’o a chonan pob diwrnod ers
’ny. Ar ôl i’w iechyd droi’n wael pan o’dd tua naw deg, o’dd ei
arferiad (neu ’i ‘hawl’, yn ôl e) o ga’l ffag yn ystod y One o’clock
News, Six o’clock News a’r Ten o’clock News wedi ca’l ei
dynnu oddi arno gan staff y cartre’, ac yn syten reit, fe ffindodd
John rywfath o angerdd am ardd’o. Mae’n ddicon teg i ’weud
bod e’n mwynhau ca’l rheolaeth dros ardd y cartre’, yn carco
byddin o gynebêns, tato a phannas a thrin y dail a’r petale, ond
yn bennaf bydde “fi off i ardd’o’’ yn fath o gôd am “fi off i gal y
ffag fi ’di plannu dan y tato.’’ Roedd y criw bach yn hollol
ymwybodol o’r côd hwnnw, ac erbyn hyn o’n nhw’n siŵr bod y
staff yn ymwybodol hefyd, ond dyna o’dd John. “Feri gwd w,
clatsha di bant,’’ byddai ateb pawb bob tro.

“Be ti’n trial ’neud Anni fach?’’ holodd Eurona, gyda holl
ddoethineb y ddaear yn nhawelwch ei llais. 

“Fi’n trial ca’l y blydi cwmwl ’yn i w’itho’’,
“Cwmwl?’’ holodd Eurona’n ystyriol. I ’weud y gwir, dyma un

o’r cyfnodau prin i Eurona ofyn cwestiwn i berson, gan fod
Eurona, yn ôl pob sôn, yn gwpod popeth. Daw o w’ilod y cwm
a threuliodd ei dyddiau prifysgol (rhywbeth na hawlid gan bob
person yng Nghwm Tawe yn y dyddie ny’ cofiwch), yn swatio
yn llyfrgelloedd Rhydychen. Er taw athroniaeth oedd ei maes,
a gall ddyfynnu bron pob athronydd o Confucius i Plato ac o
Voltaire i Aristotle, mae’n gwpod popeth arall ’fyd. Mae llawer
yn ansicr pam o’dd menyw ddeallus fel Eurona wedi
penderfynu dychwelyd i Gwm Tawe ar ôl ennill ’i gradd. Yn ôl
bob sôn cafodd ryw bwl o hiraeth a dda’th hi nôl i fod yn
athrawes hynod lwyddiannus. Ma’r cwm wastod yn mynnu’ch
tynnu chi nôl ch’wel.
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Bingo, dominoes a dawnsio – 
streicio yn y tic-toc

Mae’r 8fed o fis Mawrth yn Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod
ac, ar draws y byd, bydd digwyddiadau yn cael eu cynnal er
mwyn dathlu cyflawniadau menywod a chodi ymwybyddiaeth
o ymgyrchoedd sydd yn angenrheidiol er mwyn gwella statws
a bywydau menywod a, thrwy hynny, sicrhau cymdeithas mwy
hafal a theg. Mae haneswyr yn dueddol o nodi’r diwrnod trwy
dynnu sylw at ryw agwedd ar hanes menywod ac felly mae’n
teimlo’n addas bod Cof y Cwm hefyd yn bwrw golwg ar un
bennod yn hanes menywod y cwm y mis
hwn.

Un elfen o hanes cymoedd de Cymru yn
ystod yr ugeinfed ganrif sydd wedi denu
llawer o sylw gan haneswyr yw’r mudiad
llafur ac ysbryd milwriaethus yr undebau
llafur. Dyma stori wrywaidd a hyd yn oed
macho iawn ble mae dynion dewr, wrth
amddiffyn eu hunain, eu teuluoedd a’u
cymunedau, neu’n mynnu gwelliannau, yn
brwydro yn erbyn cyflogwyr dideimlad
mewn gwrthdystiadau treisgar a pheryglus.
Mae menywod yn ymddangos yn yr
hanesion hyn fel unigolion dibynnol, yn y
cartref, yn dioddef effeithiau camdriniaeth
greulon cyfalafwyr. Ond, mewn gwirionedd,
nid oedd menywod yn ddibynnol nac yn
ymylol i’r materion diwydiannol hyn ac nid yw’n anodd dod o
hyd i enghreifftiau ble roedd menywod, yn wir, ar flaen y gad.

Un enghraifft o hyn oedd streic ‘eistedd mewn’ gan weithwyr
y ffatri ‘Tic-Toc’ a gynhaliwyd yn Ystradgynlais ym 1962.
Sefydlwyd yr Anglo-Celtic Watch Factory a’r Enfield Clock
Factory, drws nesaf, yn y blynyddoedd wedi’r Ail Ryfel Byd a
chafodd 1,500 o weithwyr eu cyflogi yno, y rhan helaeth
ohonynt yn fenywod. Mewn cyfweliadau oedd yn rhan o
brosiect Lleisiau o Lawr y Ffatri,* dan arweiniad Archif
Menywod Cymru, mae’r rhai sy’n cofio gweithio yno yn sôn am
yr awyrgylch gartrefol yn y ffatri, ble roedd llawer o aelodau o
wahanol deuluoedd yn gweithio gyda’i gilydd, oll o wahanol
bentrefi ar hyd a lled y cwm. Roedd y rhan fwyaf o’r gweithwyr
yn siarad Cymraeg, nodwedd a oedd yn atyniadol i nifer o’r
menywod ifanc wrth ddechrau gweithio yno, ac, yn ôl pob sôn,
roedd y menywod yno yn canu trwy’r dydd.

Digwyddodd y streic ym mis Chwefror 1962, yn sgil
anhapusrwydd y gweithwyr ȃ’r ffaith bod deg dyn yn llenwi
swyddi goruchwyliol ond nad oeddent yn aelodau o’r undeb
llafur, sef yr Amalgamated Engineering Union (AEU). Yn y
cyfnod, cyfyngwyd y gwaith yn y ffatri, fwy neu lai, i undebwyr.
Ond dywedwyd bod y gweithwyr hyn yn hapus i dderbyn y
manteision a enillwyd gan yr undeb, gan gynnwys cynnydd
mewn cyflogau, gostyngiad mewn oriau gwaith o 48 i 42 awr
yr wythnos, a phythefnos ychwanegol o wyliau â chyflog, ond
nad oeddent yn fodlon talu tanysgrifiadau i’r undeb.

Dechreuodd yr helynt ar ddydd Llun, y 5ed o Chwefror, pan
gynhaliwyd streic symbolaidd yn cynnwys dim ond rhai o’r
gweithwyr tra bod eu cynrychiolwyr yn trafod y mater gyda’r
rheolwyr. Ond, yna, pan chwalodd y trafodaethau hynny ar
ddydd Mercher y 7fed o Chwefror, ymunodd bron pawb o’r
gweithwyr ȃ’r ‘streic eistedd mewn’. Yn ogystal, roedd gan y
streicwyr reswm arall i fod yn grac gan i’r deg dyn anundebol
barhau yn eu gwaith yn ystod y streic. Erbyn y 9fed, roedd
1,200 o fenywod a 500 o ddynion yn gweithredu’r streic
‘eistedd mewn’. Disgynnodd y cynhyrchiant yn ddifrifol: mewn
wythnos arferol, byddai’r ffatrïoedd yn cynhyrchu 21,000 cas
watsh, 8,000 cloc, a 500 amserydd, ond roedd bron dim gwaith
o gwbl wedi’i gwblhau’r wythnos honno.

cof y cwm
steven thompson

Dechreuodd y cyfryngau roi cryn dipyn o sylw i’r streic wrth
weld cynifer o weithwyr benywaidd yn streicio gan roi llawer o
sylw i weithgareddau ac ymddygiad y menywod yn ystod y
streic. Adroddwyd yn yr Evening Post bod y menywod, neu’r
‘girls’, fel y caent eu galw’n ddigon nawddoglyd gan y papur,
wedi mwynhau eu hamser yn ystod streic yn fawr iawn, yn
eistedd lawr, yn siarad gyda’i gilydd, yn gwnïo a gwau
cardiganau a sgarffiau, ac yn chwarae records, bingo, cardiau,
draffts a dominos. Roedd y Western Mail hefyd wedi dwlu ar
anturiaethau ‘ffantastig’ y streicwyr benywaidd ac wedi nodi sut
y byddai’ streicwyr yn teithio i’r ffatrïoedd bob dydd, gyda rhai’n
teithio pellteroedd hir, i ganu, cloncan a chwarae gemau.
Disgrifiwyd y menywod, eto mewn ffordd nawddoglyd, efallai
mewn ymdrech i’w bychanu, fel y ‘bingo strikers’.

Cafwyd datganiad maes o law gan lefarydd yr Anglo-Celtic
Company a honnodd bod y gweithwyr yn ceisio gorfodi pobl a
oedd yn llenwi rhai rolau goruchwyliol i ymaelodi â’r undeb. Nid

oedd y streic yn gyfiawn,
dywedodd, gan nad oedd y
streicwyr wedi mynd trwy’r
broses genedlaethol a fodolai ac,
felly, nid oedd yn swyddogol. Nid
oedd y cwmni yn fodlon trafod y
mater y tu allan i’r broses arferol
ac nid oeddent yn fodlon ei
drafod o gwbl wrth i’r streic
barhau. Dywedodd Gwyn
Moses, swyddog yr AEU, yntau,
ei fod yn ddi-rym yn y sefyllfa gan
nad oedd y streic yn swyddogol.

Trodd y streic yn chwerw i ryw
raddau erbyn y 9fed o Chwefror
(dydd Gwener). Ar eu ffordd allan

ar y diwrnod hwnnw, galwyd am y deg dyn a oedd wedi
gweithio yn ystod y streic symbolaidd i ddod allan. Symudwyd
y streicwyr gan heddlu’r ffatri ond ymgasglodd y protestwyr eto
ac roeddent yn bloeddio am awr. Gwrthododd y streicwyr adael
tan iddynt sylweddoli bod y deg dyn wedi gadael trwy fynedfa
arall. Erbyn y 13eg o Chwefror, gwaethygodd y sefyllfa
ymhellach a chaewyd yr holl streicwyr allan o’r ffatri. Dywedodd
C. L. Boult, rheolwr-gyfarwyddwr y ffatri watsis, nad oedd
arwydd bod y gweithwyr yn barod i setlo ac felly penderfynwyd
cloi’r gatiau i’w hatal rhag mynd i’w gweithle. Roedd y streicwyr
nawr yn gorfod sefyll y tu allan i gatiau’r ffatri yn y tywydd oer,
cawodlyd wrth i weithwyr eraill fynd i mewn i’r ffatri. Mae’n
debyg iddynt gynnal eu hwyl a’u hysbryd trwy ganu caneuon
ac emynau.

Daeth y streic i ben ar y 13eg o Chwefror ar ôl i’r gweithwyr
ddychwelyd i’w gwaith a chynhaliwyd trafodaethau rhwng yr
undeb a rheolwyr y ffatri. Yn y pen draw, penderfynodd y deg
dyn i ymaelodi â’r undeb ac felly roedd yn fuddugoliaeth i’r
gweithwyr. Dyma enghraifft dda iawn o rôl a phwysigrwydd
menywod yn y gorffennol mewn maes sydd, yn rhy aml, wedi
cael ei gysylltu â dynion. Mae dynion yn llenwi’r hanesion am
undebau llafur, streiciau a brwydrau i ennill amodau gwell
mewn cyd-destun diwydiannol. Ond, wrth i economi’r cwm
newid yn ystod y cyfnod wedi’r Ail Ryfel Byd, daeth mwy o
fenywod i weithio y tu allan i’r sffêr breifat ac i chwarae rôl yn
y sffêr gyhoeddus, gan gynnwys y gweithle. Yn bwysicach,
efallai, mae’r streic ‘eistedd mewn’ yn dangos bod gweithwyr
benywaidd wedi arwain y ffordd mewn materion undebol ar
adegau hefyd ac iddynt fod yn ganolog i ymdrechion i
amddiffyn hawliau gweithwyr yn gyffredinol ac i gryfhau
undebau’n benodol. Yn y blynyddoedd cyn streiciau enwog
gweithwyr benywaidd Dagenham a Grunwick, roedd menywod
y Tic-Toc yn arwain y ffordd.

* Ym mis Mawrth, cyhoeddir y gyfrol Voices from the Factory
Floor, gan Catrin Stevens, sydd yn rhoi sylw i fenywod yng
Nghymru a weithiodd mewn ffatrïoedd yn y cyfnod wedi’r Ail
Ryfel Byd. Mae’r gyfrol yn tynnu ar y cyfweliadau a gynhaliwyd
gan Archif Menywod Cymru. 

Gweithwyr y ffatri ‘Tic-Toc’, Nadolig, 1954 (Archif Menywod
Cymru: lleisiaumenywodffatri.cymru VSW068 Mair Williams)
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hwng 7 a 9 Chwefror, roedd criw o Ysgol
Gyfun Ystalyfera yn brysur yn perfformio’r

sioe Chicago gan Huw Chiswell ac Emyr
Edwards. Roedd y sioe yn hynod o
lwyddiannus a chawsom ni'r cyfle i sgwrsio
gyda phrif ddisgyblion yr ysgol, Tomos
Youngman a Branwen Morgan, a oedd
ynghlwm â’r sioe, i glywed am eu profiadau.

anhygoel a bythgofiadwy. Roedd y cydweithio rhwng y
disgyblion iau a hŷn yr ysgol ac wrth gwrs y tîm cynhyrchu
talentog sydd gyda ni yn yr Adran Gelfyddydau a Pherfformio
yn Ystalyfera wedi creu teimlad o undod i mi fel aelod o’r
cast. Gwnes i fwynhau mas draw gyda fy nheulu Chicago.

Beth oedd eich hoff ran yn y sioe a pham?

Branwen: Fy hoff olygfa yn y sioe oedd golygfa’r Gelattis a’r
O’Banions. Dyma’r ddau fath o gang oedd yn gwerthu
papurau ac yn cystadlu yn erbyn ei gilydd yn ystod y sioe.
Roedd yr olygfa yn llawn tensiwn ac yn gofyn am lawer o
fygythiad corfforol. Yr aelodau ieuengaf o’r cast oedd
ynghlwm â’r olygfa a’r gân yma ac roeddwn i a Tom wedi
cael y cyfle i gydweithio gyda nhw wrth flocio a chreu
coreograffi ar gyfer yr olygfa. 

Tom: Roedd yr ymarferion yn galed ond hefyd yn lot o hwyl o
ran cymdeithasu. Yn sicr dyma brofiad bythgofiadwy!

r

HELFA DRYSOR HEN FFILMIAU

Mae yna apêl arbennig i hen luniau ffilm cartref: y
gwisgoedd diddorol, hetiau rhyfeddol, cymeriadau neilltuol
a cheir clasurol sy’n croesi’r sgrîn yn eich lolfa! Efallai bod y
ffilmiau hyn yn dod mas ar gyfer achlysuron teuluol neu
ddigwyddiadau cymunedol sbesial, er mwyn i bawb gael
chwerthin a chofio. Ond yn awr mae yna gyfle i’w rhannu
gyda’r genedl.

Os oes hen ffilmiau ciné difyr gyda chi, yn llechu mewn atig
neu’n casglu llwch mewn garej, fe hoffai cwmni teledu Silent
Movies o Gaerdydd glywed amdanynt. Mae’r cwmni yn
cydweithio hefo Archif Genedlaethol Sgrîn a Sain Cymru,
sydd yn rhan o Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth,
ar raglen deledu i BBC Cymru sy’n gobeithio dadorchuddio
rhai o drysorau sinematig coll y genedl.

Ers y 1920au mae pobl Cymru wedi bod yn croniclo hanes
eu tylwyth a’u cymuned ar gamerâu ffilm Super 8, Standard
8 a 16mm. Maent wedi recordio delweddau a digwyddiadau
sy’n nodweddiadol o’n hanes fel Cymry: carnifal pentref,
treialon cwn defaid, eisteddfod fro, cymanfa ganu, gwyliau
hynod Gymreig ar lan y môr neu ar ben mynydd. 

Dyma Chicago gan Ysgol Ystalyfera.
Perfformiad â phob nodyn yn ei le o’r dechrau
i’r diwedd. Chwaraeodd y gerddorfa yn
anhygoel, gyda disgyblion yr ysgol yn ei
harwain – mae adran gerddoriaeth Ystalyfera
yn cael ei chydnabod yn un lwyddiannus, a
dyma brawf amlwg o hynny. Roedd yn braf
gweld bod nifer o ddisgyblion yn cael siawns i chwarae prif rȏl,
gyda bechgyn hŷn yr ysgol yn chwarae’r ‘gangstars’ a’r
merched fel storïwyr neu fenywod y ddinas. Gwelwyd actio
arbennig, ac yr oedd y disgyblion yn hyderus ac yn bleser i’w
gwylio. Yn cyfoethogi’r perfformiad roedd amryw fathau o
ddawns, gan gynnwys dawns tap, a oedd yn effeithiol iawn i
gydfynd â chyfnod y sioe. 
Mae’n amlwg pam fod Neuadd y Gwyn yn orlawn a phawb yn
gadael â gwen ar eu hwynebau – a rhai hyd yn oed yn parhau
i ganu… “Dyma Chicago…”.

Beth oedd eich rolau yn y sioe?
Branwen: Chwaraeais i ran Storïwr 1.
Tom: Fi oedd Bili Mawr Thompson.

a oedd hi’n galed i gynhyrchu’r sioe? Faint o ymarfer ac
ymdrech oedd wedi mynd mewn i’r sioe?

Branwen: Roedd yn sioe heriol, ond roedd yn brofiad

Cwrdd â chast...

Mae nifer o’r ffilmiau hyn eisoes wedi eu casglu a’u
gwarchod ar gyfer y dyfodol yng nghasgliad Archif
Genedlaethol Sgrîn a Sain Cymru. Mi fedrwch wylio rhai o’r
ffilmiau mwyaf difyr o’ch ardal chi, drwy chwilio map ‘Britain
on Film’ ar wefan y BFIPlayer: http://player.bfi.org.uk/britain-

on-film/map/

Nod y rhaglen newydd fydd ehangu ar gasgliad presennol
yr Archif drwy ddarganfod ffilmiau cartref sydd o bosib heb
weld golau dydd ers blynyddoedd. Mae bwriad y
cyfarwyddwr Dafydd O’Connor yn un uchelgeisiol:
”Rhyngddynt, mae gwneuthurwyr ffilmiau cartref wedi creu
cronicl o fywyd y genedl sy’n llawer mwy lliwgar a phersonol
na’r hyn y mae unrhyw griw rhaglen ddogfen wedi medru ei
recordio. Yn y rhaglen hon ein nod fydd agor archif gudd
ugeinfed ganrif y Cymry, gan ddarganfod beth mae’n
ddatgelu am ein bywydau oll.’

Os oes hen ffilm wedi ei chreu gan eich teulu neu gymuned
yn eich meddiant fe hoffai’r tîm glywed amdani.
Gallwch ebostio movies@silentmovies.media neu adael
neges ar y rhif hwn 0370 218 3100.
Duw a ŵyr pa drysorau gweladwy sy’n dal i aros i gael eu
darganfod o gwmpas Cymru!



newYDDIon aBer-CraF a ChaehoPCYn
Ar nos Lun gyntaf 2017, cynhaliwyd Gyrfa Chwist fawr
flynyddol Aber-craf; daeth nifer fawr i’w chefnogi, o sawl ardal,
ac ar ôl noson hwylus iawn, codwyd £814 o bunnoedd ar gyfer
Cancer Research UK. Diolch o galon i fusnesau’r ardal am eu
cefnogaeth haelionus wrth roi gwobrau swmpus i’r raffl. Dros
y flwyddyn yn 2016, casglwyd £2,200 i elusennau! Mae hon yn
deyrnged i’r criw bach o gefnogwyr sydd yn gweithio’n
wythnosol. Os ydych am hwyl a sbri, ymunwch gyda’r grŵp,
bob nos Lun yn Neuadd Les Aber-craf, am 7.30 yr hwyr. Yn
bendant, bydd yna groeso mawr i chi!

Llongyfarchiadau mawr i Caryl Siân a Mark ar enedigaeth
eu gefeilliaid, Nel a Nora. Ganwyd y ddwy ym Maidstone, ac
mae’r tair ohonynt adref ac yn iach. Mae Caryl Siân yn wyres
i Buddug James Caer-lan Aber-craf, ac yn ferch i Adrian a
Linda James, Pen-rhos.

Llongyfarchiadau hefyd i Keiron Williams, Caehopcyn a
Fiona, o Bedford ar eu dyweddïad. Keiron yw mab Yvonne a
Darryl Williams Caehopcyn. Dymuniadau gorau iddynt yn y
dyfodol.

Gwellhad buan i Marina Lewis, gynt yn ymwelydd gyda’r
Bwrdd Iechyd, sydd wedi bod yn dost yn ddiweddar.

Ar ddydd Llun 13 Chwefror yn Ysgol Gynradd y Cribarth,
cafwyd digwyddiad codi arian drwy drefnu te prynhawn
cymunedol gyda Kirsty Williams yn ymuno yn yr hwyl. 

Llongyfarchiadau eto i Carwyn, capten tîm rygbi Aber-craf a
Rachel ar enedigaeth eu mab Osian, brawd newydd i Cari a
Rhys.

Lleolwyd dram o bwll glo Caehopcyn ym mhentref
Caehopcyn, er mwyn atgoffa’r trigolion am hanes y diwydiant
glo yn yr ardal. Planwyd cennin pedr yn y dram hefyd i greu
golygfa hardd a golau mewn gwrthgyferbyniad i dywyllwch y
pyllau glo.

Mae gofidiau trigolion Caehopcyn yn cynyddu wrth iddynt
weld mwy a mwy o bobl yn ymweld â’r ardal gyda’u cŵn, ond
yn gadael baw cŵn ar y palmentydd a’r llwybrau. Mae hwn yn
beryglus iawn i blant ac yn boen i’w glirio ac i’w lanhau. 

Plîs pawb, os ydych yn mynd â’ch ci neu gŵn am dro, mae’n
bwysig eich bod yn glanhau unrhyw faw ar ôl y ci. Diolch.

Tybed os ydych yn gwybod bod yna grochenydd ymhlith
trigolion Heol Rheolau, Aber-craf? Mae Mr Philip Eglin, crefftwr
a chrochenydd yn byw yn y ‘Lamb’, Heol Rheolau. Eleni, mae
e wedi ennill Gwobr Gelf Wakelin, yn Oriel Glynn Vivian,
Abertawe. Bydd arddangosfa o’i waith yn yr Oriel yn gorffen ar
9 Ebrill. Llongyfarchiadau Philip!

CYlCh Canu YSgol Y CrIBarth
Bob bore Mercher o 9 tan 10.15, yn ystod tymor yr ysgol, bydd
yna grŵp rhiant a phlentyn bach. Mae croeso mawr i bawb
ymuno yn yr hwyl, gyda chanu, gweithgareddau gwahanol,
crefftau, neu ymunwch am ddisglaid a sgwrs!

gweIthgareDDau CYSon Yn neuaDD leS Y
glowYr, aBerCraF
• Bob nos Fawrth, nos Iau a nos Sadwrn o 8.30 p.m. tan

10.15 p.m. bydd Bingo yn cael ei gynnal.
• Bob nos Lun bydd Whist yn cael ei chwarae.

Cadwch eich llygaid yn agored am weithgareddau eraill a fydd
yn cael eu cynnal yn y Neuadd.

Yr hwB
Cofiwch bod eich Swyddfa Bost ar agor ac yn brysur! Ceir
bwyd yno - heblaw am sgwrs a disglaid o de neu goffi! 

aber-craf

gweIthgareDDau CYSon Yn neuaDD Y PentreF,
CoelBren.
• Bob dydd Llun am 6.15 p.m. cynhelir Grŵp Theatr Coelbren,

i blant.
• Ar ail ddydd Mawrth pob mis am 1.30 p.m. bydd Cangen

Pensiynwyr Coelbren yn cwrdd.
• Bob dydd Mercher am 10.15 a.m. bydd bore coffi yn cael ei

gynnal.
• Bob nos Fercher am 7 p.m. bydd gwersi bolddawnsio.
• Bob dydd Iau am 12.30 p.m. cynhelir Clwb Crefft.
• Bob nos Wener, bydd y bar ar agor o 7 p.m.

DYDDIaD CwrDD â ChYnghorwr am gYmorth
18 Mawrth am 10.00 a.m. yn Neuadd y Pentre

DYma rIFau FFôn CYnghorwYr CYngor tawe uChaF:
Cyngorydd Sir: David Thomas – 01639 730 033
Clerc y Cyngor: Elwyn Gwilym – 01639 843003

Ebost: taweuchaf@yahoo.co.uk
Steve Davies (cadeirydd): 01639 701508
Carol Williams: 01639 730250
Arlene Jones: 01639 730160
Auriol Graham: 01639 700586
Gareth Hayton: 01639 730627 

newYDDIon I’r arDaloeDD o gwmPaS
YStraDgYnlaIS, Yn CYnnwYS Pen-Y-Cae, YnYS-
wen, aBer-CraF a ChoelBren
Yn ddiweddar, fe gwblhaodd tri aelod Ambiwlans Sant Ioan,
Ystradgynlais, hyfforddiant cydweithio Ymddiriedolaeth
Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. O hyn ymlaen, bydd yr
aelodau yn cael eu defnyddio fel ymatebwyr argyfwng er mwyn
cynorthwyo gwasanaethau ambiwlans yn yr ardaloedd o
gwmpas Ystradgynlais. Bydd yr ymatebwyr yn cario
‘defibrillators’ ac ocsigen meddygol er mwyn trin unrhyw
argyfwng difrifol. Byddant yn gweithio gyda dau wirfoddolwr
sydd eisoes yn gweithio fel ymatebwyr argyfwng yn y
gymuned. Ar hyn o bryd mae’r grŵp yn chwilio am noddwyr i’w
helpu i brynu cyfarpar pwysig. Os ydych am eu helpu drwy
ymuno neu noddi, cysylltwch â Mr David Anthony Crisp,
cydlynydd y cynllun, ar 07973281869 os gwelwch yn dda.
Diolch yn fawr.

Y neuaDD leS
Ar nos Iau, Mawrth 9 am 7 o’r gloch cynhelir cyflwyniad y
Theatr Genedlaethol o ‘Hedda Gabler’.

Ddydd Iau, Mawrth 16 am 10.30 y bore cyflwynir ‘Dewch
gyda fi’ yn seiliedig ar y ‘Pied Piper’.

Ar nos Iau, Mawrth 30 am 7.15 yr hwyr bydd cyflwyniad o
‘Madam Butterfly’ yn fyw o’r Tŷ Opera Brenhinol.

annerCh Yn neuaDD Y DDInaS, CaerDYDD
Braint ac anrhydedd oedd hi i Arwel Michael gael siarad yn
Neuadd y Ddinas ddydd Gwener, 27 Ionawr, sef Diwrnod
Cofio’r Holocost, Cymru 2017. Bu’n siarad am y drychineb yn
Lidice, Siecoslofacia yn 1942 a’r cyswllt gyda’r ffilm The Silent
Village a ffilmiwyd yn ei bentref genedigol, Cwmgïedd, yn 1943.

marwolaethau
Yng nghartref Llwyn-allt, yr Allt-wen ar 22 Ionawr bu farw Pat
Lloyd (Faulkner), gynt o’r Ystrad, mam Fiona a Gwyn, mam-
yng-nghyfraith Chris a Ria a mam-gu Jack a Summer.

Yn Ysbyty Treforys ar 23 Ionawr bu farw Ann Powell,
Pantycelyn, Cwmgïedd, merch y diweddar Amy a Hywel, cyn-

ystradGynlais

coelbren
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bostfeistres Cwmgïedd.
Yn frawychus o sydyn ar 22 Ionawr yn Ysbyty’r Mynydd

Bychan (Heath), Caerdydd bu farw Jason Morgan, mab Val a’r
diweddar Ernie, brawd Darren, Teresa a Sheree, brawd yng
nghyfraith Gareth a Tam.

Ar 31 Ionawr yn Ysbyty’r Gymuned bu farw Brenda
MacGregor, Lluest, mam James.

Ar 4 Chwefror bu farw Rahel Jones, Fferm Llwynbedw,
Cwmgïedd, priod y diweddar Ronald, mam Rhian a’r diweddar
Jeffrey, mam-yng-nghyfraith Gwilym, mam-gu a hen famgu
annwyl.

Yn Ysbyty Treforys ar 3 Chwefror bu farw Margaret o’Brien,
Lluest, chwaer Euddwen a Paul, chwaer yng nghyfraith Gwyn
a’r ddiweddar Sylvia, modryb a hen fodryb annwyl.

Ar 31 Ionawr yng nghartref Cwrt Enfys bu farw Neville
Phillips, fferm Ynys Glantawe, Glan-rhyd, priod y ddiweddar
Eiry, tad Lynn.

Yn Ysbyty Treforys ar 13 Chwefror bu farw John Thomas,
Heol Gïedd, Cwmgïedd, tad Huw, brawd Janet, a brawd-yng-
nghyfraith Bryan. Cofiwn am John “Bach” yn gyrru ‘Car y
Gymuned’.

Cydymdeimlwn yn ddwys â’r holl deuluoedd hyn yn eu
hiraeth a’u galar.

DYmuno’n DDa I glenYS a’I theulu
Mae Mrs Glenys Lewis, y Farteg yn adnabyddus i bawb yn yr
ardal gan ei bod yn meddu ar bersonoliaeth hyfryd a dymunol
ac yn gefnogol i bopeth da sydd yn digwydd yn lleol.

Bendithiwyd Glenys a’i diweddar ŵr Elgar â merch ragorol
yn Brenda. Ymhen blynyddoedd cyrhaeddodd Beth a Helen,
dwy wyres hyfryd ac yna daeth Glenys yn hen-famgu falch
iawn pan anwyd Annie, Mai, Nansi ac Alma.

Gyda’i theulu annwyl o bedair cenhedlaeth o’i chwmpas
mae llawenydd Glenys yn gyflawn a’i chwpan yn llawn, hyd yr
ymylon. Pob bendith Glenys.

DYmuno Pen-BlwYDD haPuS I Doug
Rai wythnosau yn ôl dathlodd Mr Doug Roberts ben-blwydd
nodedig iawn. Roedd y fath achlysur yn haeddu cael ei
ddathlu’n deilwng. Ac felly y bu wrth i’w deulu annwyl, sef
Catherine, Philip, Edward, Hannah a Sarah, Matt, Sam a Tom
a llu o’i ffrindiau ddod at ei gilydd i Westy Bae Oxwich i
ymlawenhau, gwledda, cwmnïa ac yn bennaf oll llongyfarch

ystalyfera

Doug ac i fod gydag ef ar y dydd cofiadwy hwn. Er mawr
ddiolch i Doug fe wnaeth yntau sicrhau bod y gwesteion yn
cael y gorau oll fedrai’r gwesty gynnig i bawb oedd yno. Noson
a dathliad rhagorol yn wir.

With ymlacio o gwmpas y byrddau, cafwyd gair pwrpasol
gan Doug. Yn nodwediadol iawn ohono, diolchodd i bawb am
ymuno yn llawenydd yr achlysur ac yn fwyaf arbennig i’w deulu
annwyl, am y cyfan roeddent yn golygu iddo ar hyd y
blynyddoedd. Ac yn naturiol iawn mewn moment dawel cofiwyd
yn dyner am Mary, am y cariad a’r gofal mawr oedd ganddi
tuag atynt oll fel teulu, ac am ei chyfeillgarwch gwresog i bawb
gafodd y fraint o’i hadnabod.

Gwerth cyfeillgarwch oedd thema anerchiad ardderchog Mr
Colin Stroud pan ddaeth yr amser iddo yntau ddweud gair fel
compère y noson. Yn ei ffordd ddihafal ei hun soniodd Colin
am eu cyfeillgarwch hyfryd ac fel yr oedd y cyfeillgarwch
hwnnw wedi blodeuo dros y blynyddoedd diwethaf hyn.

Roedd Mr Ogwyn a Mrs Ann Phillips i fod yn bresennol, ond
wedi methu, oherwydd anhap gyda’r car ar y ffordd i’r gwesty.
Gan fod Ogwyn wedi cyfansoddi penillion ar gyfer yr achlysur,
daeth Rona i’r adwy a’u darllen yn gelfydd iawn er mawr
boddhad i bawb oedd yno. Ardderchog iawn.

Siaradwr arall oedd Mr Gareth Hopkin, Gweinidog y Wern.
Mawrygodd yntau hefyd y cyfeillgarwch cynnes sydd rhyngddo
a Doug, a chymaint mae’r Wern yn ddyledus iddo fel organydd
medrus ac aelod ffyddlon.

Yn ôl y disgwyl fe aeth y dathlu ’mlaen hyd at oriau man y
bore - melys oedd y cymdeithasu. Yn sicr iawn fe fyddwn yn
cofio am amser hir y dathliad arbennig hwn. Llongyfarchiadau
gwresocaf i Doug gan ddymuno nerth ac iechyd iddo i’r
dyfodol.
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llongYFarChIaDau
Croeso i’r byd i’r efeilliaid Wil a Griff, meibion Aled ac Ann
Marie, Heol Gynol, wyrion i Mr a Mrs Mel Jones, Heol Newydd
a Mr a Mrs Brenton Williamson, Heol Walters.

Ganwyd mab bach, Lukas, i Rhodri a Rayna, Heol Newydd,
ŵyr i Mr a Mrs Leighton Thomas, Heol Gwilym a Mr a Mrs Noel
Davies, Heol Newydd.

CloD
Llongyfarchiadau I Tirion Bevan, merch Mr a Mrs Marc Bevan,
Heol Newydd, a disgybl ym mlwyddyn 7 Ysgol Ystalyfera ar
gael ei dewis yn chwaraewr y flwyddyn yn
Seindorf  Hyfforddiant Cwm Tawe. Mae wrth ei bodd yn
chwarae’r cornet a dymunwn yn dda iddi i’r dyfodol.

Dathlu
Dymuniadau gorau I Mrs Marjorie Shawalla,Ystradowen sydd
yn dathlu ei phen-blwydd yn 90 oed ar ddechrau’r mis.

marwolaeth
Cofiwn am Mrs Marian Davies, Heol Harris ar farwolaeth ei
gŵr, Ian. Estynnwn bob cydymdeimlad iddi hi a’i theulu yn eu
hiraeth a’u galar.

ClwB Cant Y neuaDD
Enillwyr : Mrs Nina Thomas £100, Mr David Edwards £50, Mr
John Morgan £25.

Pen-BlwYDD 90 
Llongyfarchiadau i Pegi Williams (Morris gynt), Heol Gwyn, ar
ddathlu ei phen-blwydd yn 90 mlwydd oed. Bu’n athrawes
mewn sawl ysgol yn y Cwm ac yna yn brifathrawes yn Ysgol
Feithrin Ynysmeudwy (ysgol zinc) a hefyd yn athrawes Ysgol
Sul yng Nghapel yr Allt-wen, lle mae’n aelod. Adeg cynhyrchiad
y ddrama gerdd Hansel a Gretel yn Neuadd Gyhoeddus
Pontardawe gan blant yr Ysgol Sul, bu hi a’i diweddar ŵr Ivor
yn weithgar iawn. Yn ystod 1983 roedd Pegi yn Faeres i Ivor,
oedd yn Faer Cyngor Bwrdeistref Dyffryn Lliw ar y pryd. Mae

cwmllynfell 

yr allt-wen

Pegi yn hanu o’r un teulu â’r actores Rachel Roberts. Mae
ganddi ddau o blant, Michael a Sandra, dwy wyres, Jenny ac
Angharad, ac un or-wyres, Isobel. Da yw deall ei bod yn gwella
o’i chwymp. 

Pegi (ar y chwith) a'i gŵr Ivor Williams yn 1983 gyda Rachel
Roberts ar achlysur derbyn ei hanrhydedd OBE. 

llongYFarChIon
Llongyfarchiadau gwresog i Judith Morris, merch Margaret a’r
diweddar Desmond Flook, ar ennill y Gadair yn Eisteddfod
Cenarth am gywydd ar y testun ‘Gadael’. Y beirniad oedd y
Prifardd John Gwilym Jones. 

Ein dymuniadau gorau i Richard, mab Barbara a’r diweddar
David Hopkin a nai i Joanne Hopkin, ar ei ddyrchafiad i fod yn
Brif Arolygydd gyda Heddlu Dyfed-Powys. 

Llongyfarchiadau i Chloe, merch Jane a Kevin James ac
wyres Pamela a John Thomas, ar gael ei chynnwys yng
ngharfan pêl-rwyd Cymru. Bu’n chwarae yn Arena Hoci Iâ
Cymru yn erbyn yr ail dîm gorau yn y byd, Seland Newydd. Er
nad oedd y canlyniad yn ffafriol iawn i’r Cymry, roedd yn brofiad
amhrisiadwy i’r merched. 

Er bod band y Bandana wedi dod i ben, roedd hi’n noson
fythgofiadwy iddynt yn Noson Gwobrau y Selar wrth iddynt
gipio pedair gwobr: ‘Cân Orau’, ‘Gwaith Celf Gorau’, ‘Band
Gorau’ a ‘Record Hir Orau’. Mae aelod o’r band, Gwilym
Bowen Rhys, yn fab i Siân a Rhys Harris ac yn ŵyr i Ella Harris. 

grŵP maCmIllan CYFeIllIon Yr allt-wen
Mae Grŵp Codi Arian Macmillan Cyfeillion yr Allt-wen wedi bod
yn weithgar iawn yn ddiweddar. Codwyd £3,457.50 mewn
noson arbennig a drefnwyd gan Diane Carr yng Ngwesty’r
Manor Park, Clydach. 

Wendy Wilde, Betty Ann Jones, Nick Coleman (rheolwr y

Manor Park), Diane Carr, Sue Dyke, Moyra Hanford.  
8



Soar

Sul Y BeIBl
Ar Sul olaf Ionawr croesawyd eglwysi’r ardal i Soar ar gyfer y
gwasanaeth blynyddol. Y Parchedig Andras Iago estynnodd y
croeso ac ef hefyd draddododd y Neges. Cynrychiolwyr
Tabernacl, Gosen a’r Allt-wen gymerodd y rhannau arweinol a
phlant Ysgol Sul Soar gyflwynodd eitemau ar y thema ‘Pwy yw
fy Nghymydog.’ Cyfanswm y casgliad i waith Cymdeithas y
Beibl eleni oedd £319. 

rhoDD
Derbynion yn ddiolchgar rodd ariannol er cof am y ddiweddar
Joyce Ginn a hefyd darn o’i brodwaith hi ei hun, sef darluniad
o’r Swper Olaf mewn ffrâm. 

negeS amSerol 
Ar 12 Chwefror cawsom neges amserol iawn, mewn byd lle
mae cymaint o gasineb ar sail rhyw, hil, cenedl a chrefydd, gan
Daniel. Seiliodd ei neges ar lythyr Paul at y Galatiaid a’i
bwyslais ef ar bwysigrwydd cydraddoldeb. Sioned gymerodd
rannau arweiniol ein haddoliad. 

YSgol Sul 
Mae dwy chwaer fach Erin, Magi a Betsi, wedi ymuno â’r Ysgol
Sul. Mae croeso cynnes iawn i blant newydd o bob oed - rydym
yn cwrdd yn festri Soar bob bore Sul am 11.30 a.m. Da iawn
deall hefyd bod Erin wedi ei dewis i gymryd rhan Cosette mewn
cynhyrchiad o Les Miserables gan gwmni drama ieuenctid y
dref yng Nghanolfan y Celfyddydau ym mis Mawrth. 

goFalaeth newYDD
Bu cyfarfod o gynrychiolwyr eglwysi Presbyteraidd Nedd a
Thawe yn Tabernacl, Ystradgynlais ar 27 Chwefror i geisio
ffurfio Gofalaeth newydd. Bydd mwy o newyddion am hyn cyn
bo hir. 

CaPel Y Baran
Diolch i’r brawd Walford Morris am ei arweiniad yn ein
gwasanaeth ar Sul cyntaf Chwefror. Fe’n hatgoffodd yn ei
bregeth, â’r flwyddyn newydd yn brasgamu ymlaen, mai
cerdded i’r anwybod yr ydym i gyd, a hynny er gwell neu er
gwaeth. Fe ddaw yn ystod y flwyddyn gyfnodau o lawenydd i
ni gyd gobeithio, ond fel y cana E. Herber Evans: 

Os daw deigryn, storm a chwmwl,
gwena drwyddynt oll yn llwyr;
enfys Duw sy’n para i ddatgan
bydd goleuni yn yr hwyr.

‘Mae ddoe wedi mynd’ meddai’r gân boblogaidd, sy’n ein
hatgoffa mai dim ond heddiw sydd gyda ni. Dywed hen
ddywediad Saesneg: ‘yesterday is history, tomorrow is a
mystery; all we have is today - that’s why its called the present’.
Rhodd ddwyfol yw amser ac mae ‘na gyngor doeth yn Salm
90, lle mae Moses yn dweud wrthym ni i ‘gyfrif ein dyddiau fel
y dygom ein calon i ddoethineb’. Diolch i’r gennad am ein
hatgoffa i werthfawrogi pob munud o’n hoes. 

Bydd oedfa mis Ebrill o dan ofal Dr Eurig Lloyd, mis Mai y
Parchedig Clive Williams a mis Mehefin y Prifardd Einir Jones.
Bydd pob oedfa am 2.30 p.m. ar Sul cyntaf y mis. Croeso
cynnes iawn i bawb

CanolFan aDFerIaD gellI-nuDD
Cefais y pleser o fod yn agoriad swyddogol Canolfan Adferiad
Gelli-nudd. Dyma’r unig un o’i fath yng Nghymru, a chafodd ei

Pontardawe

rHyd-y-fro

datblygu gan Hafal, y brif elusen i bobl â thostrwydd meddyliol.
Y mae ar safle’r hen ysbyty a agorwyd yn 1904 fel ysbyty’r
dwymyn goch (scarlet fever) a diptheria a adeiladwyd lan ar
fynydd y Gwrhyd, ac yn erbyn y frech wen (smallpox). Cofiwch
fod hyn cyn darganfod gwrthfiotig.

Mae yn awr yn gartrefle moethus a bydd lle yno i 16 o bobl
i gael cymorth a pharatoi i fynd yn ôl i’r gymuned.

Agorwyd gan Vaughan Gething AC, yr Ysgrifennydd Cabinet
dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, a siaradodd Elin Jones
Cadeirydd Ymddiriedolwyr Hafal a Gaynor Richards ar ran y
Loteri Fawr. Mae Alison Guvatt yn Gyfarwyddwraig y Ganolfan
a’i gobaith oedd gweld mwy o’r math hwn o driniaeth, ac yr
oedd wrth ei bodd â’r Ganolfan. Mae nifer o siopau a
chymdeithasau’r ardal wedi bod yn hael i’r elusen ac am
barhau i’w chefnogi.

neBo

oeDFaon 10.30 a.m. YSgol Sul 2.30 P.m.

mIS mawrth
9: Nos Iau - Rihyrsal y Gymanfa yng Nghapel Salem

12: Y Parchedig Owen W. Pugh: Oedfa Gymun
19: Y Parchedig Gareth M. Jones
26: Y Parchedig Owen W. Pugh

mIS eBrIll 
2: Dr. Eurig Davies 
9: Gymanfa Ganu yn Salem 10.30 (Dim oedfa yn Nebo)

14: Gwener y Groglith – 2.30 p.m. 
Oedfa Gymun Y Parch Owen W. Pugh 

16: Sul y Pasg - Y Parchedig Meirion Evans: Oedfa Gymun 
23: Y Parchedig Owen W. Pugh
30: Parchedig Ifan Rhisiart Roberts

Ar Sul 12 Chwefror gweinyddwyd y cymun gan y Parchedig
Owen Pugh, gan gydymdeimlo gyda llawer o deuluoedd. Ac
yna yn yr Ysgol Sul roedd yr awyrgylch yn llawer mwy hapus,
pan oedd yr aelodau yn dathlu trichanmlwyddiant geni y Pêr
Ganiedydd William Williams Pantycelyn. Hefyd, roedd un o’n
plant mwyaf ffyddlon yn dathlu ei phen-blwydd hithau sef
Bethan Davies. Daeth Bethan â chacen arbennig i’w rhannu. 
Diolch i Helen Evans am y piclets hyfryd. Diolch i Yvonne,
Janis, Phyllis a’r Parchedig Owen Pugh am eu cyfraniad
hwythau tuag at y parti, gyda’r Gweinidog yn rhoi hanes
William Williams. Roedd yn brynhawn addysgol iawn.

YSBYtY
Mae un o ddiaconiaid Nebo, sef Mair Jones, wedi bod yn yr
ysbyty unwaith eto ond nôl adref erbyn hyn. Rydym yn edrych
’mlaen i’w gweld yn ei sȇt briodol yn Nebo.

Mae Desmond Lloyd yn dal yn ysbyty Nedd ac Afan, ac yn
aros i ddod gartref. Bu Glyn Morgan yn yr ysbyty am dridiau;
Glyn yw Cadeirydd Cyngor Cymuned Mawr. Parhau yn yr
ysbyty yn Nhreforys mae ein cyn-weinidog sef y Parchedig

felindre
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Gareth Mathias. Roedd yn hyfryd i gael sgwrs gan ei briod
Gwyneth a fu’n sôn sut mae’n gwella o ddydd i ddydd, ac yn
derbyn ymwelwyr o bryd i’w gilydd. Dymunwn wellhad llwyr a
buan iddynt i gyd.

Blin oedd clywed am y ddamwain a gafodd Rachel Bennett.
Mae Rachel yn ferch i Hugh a Janet Bennet ac yn chwaer i
Edward. Mae’r teulu yn pryderu am ei chyflwr ar hyn o bryd yn
ysbyty Merthyr. Roedd Rachel yn un o ffyddlondiaid yr Ysgol
Sul pan yn blentyn; bydded i’n gweddïau fod gyda’r teulu ar
hyn o bryd. 

CYDYmDeImlo
Mae hanes y ddwy angladd a’r cydymdeimlad yma ychydig yn
hwyr oherwydd gwyliau’r Nadolig. Cydymdeimlwn gyda theulu
y diweddar Menna Mathews o Goppa, Pontarddulais, sef
Meinir a Stephen, merch a mab yng nghyfraith, a’r wyrion
Mathew, Sam a William. Hefyd efaill i Menna oedd Eiluned
Thomas o Aberystwyth, sydd yn aelod yn Nebo, Felindre, a
chwaer i’r diweddar Alun a Selwyn Bell, a chwaer yng
nghyfraith i Phyllis Bell a’u teuluoedd. Roedd y gwasanaeth
yng nghofal ei chefnder y Parchedig Meirion Evans a’r
Parchedig Owen Watcyn Pugh; cafwyd gair o ddiolch trwy
lythyr oddiwrth y Parchedig W. H. Pritchard ei chyn-weinidog
yn y Goppa.

Chwaer annwyl arall a ffarweliodd â ni ar ddechrau’r
flwyddyn wedi cyrraedd ei 100 oed oedd Mary Harris. Roedd
ei diweddar briod William David yn gigydd yn Felindre am
flynyddoedd lawer. Cydymdeimlwn gyda’i phlant Hywel, Helen
a Lynwen. Hefyd Hilary, ei merch yng nghyfraith, Handel a’r
diweddar Lewis, meibion yng nghyfraith, a’r wyrion a’r gor-
wyrion. Cynhaliwyd gwasanaeth o ddiolchgarwch am ei bywyd
yn Eglwys Llangyfelach, ac yn dilyn bu’r gladdedigaeth ym
mynwent Nebo. Roedd y gwasanaeth yng ngofal yr Hybarch
Randolph Thomas, y Parchedig Owen Watcyn Pugh a’r
Parchedig Meirion Evans.

Hi a ymdrechodd ymdrech deg;
Hi a orffennodd ei gyrfa

Ac fe gadwodd ei ffydd i’r diwedd.

Pant-Y-CrwYS

PerFFormIo
Mae ysgol berfformio Class Act, Pontardawe, yn cyflwyno ‘Les
Miserables’ rhwng 23-26 Mawrth yng Nghanolfan y
Celfyddydau. Rydym yn ymfalchïo fod sawl unigolyn sydd å
chysylltiadau agos â Phant-y-crwys yn cymryd rhan yn y
perfformiadau. Dymunwn yn dda i Rhiannon a Catrin James,
Tirion Williams, Carys Morgan a Sara Rowlands. Edrychwn
ymlaen i’w gweld ar y llwyfan. Pob lwc iddynt oll.

CYmanFa ganu
Fel arfer, ers sawl blwyddyn bellach, cynhelir Cymanfa Ganu
gydenwadol - Elim, Nebo, Pant-y-crwys a Salem - ar Sul y
Blodau yn Salem am 10.30 y bore o dan lywyddiaeth y
Parchedig Owen Pugh. Yr arweinydd gwadd fydd Mr. D. Huw
Rees, arweinydd Côr Clwb Rygbi Treforys. Croeso cynnes i
bawb.

CYmorth CrIStnogol
Cynhaliwyd cwis blynyddol Pwyllgor Apêl Clydach o Gymorth
Cristnogol yn Neuadd y Nant eleni. Arferid ei gynnal yn Neuadd
y Moose ond fe gaeodd y neuadd honno yn ddiweddar. Cafwyd
noson ddifyr iawn gyda’r Neuadd dan ei sang a thros saith deg
o bobl yn cymryd rhan. Paratowyd y cawl gan Mark Thomas
o’r Ganolfan yn Forge Fach a gyda’r cawl, y bara, y bara brith,
y gwin a’r sudd codwyd £270. Roedd y cwis yn ‘ardderchog a’r
cwis feistr Robat Powel yn fwy ardderchog byth’ yn ôl y
dystiolaeth. Enillwyd y cwis gan dîm y Bwllfa. Diolch i bawb am
eu cefnogaeth. Edrychwn ymlaen yn awr i’r cawl Grawys, a
gynhelir ar ddydd Gwener rhwng 12 ac 1 o’r gloch gan
ddechrau ar 10 Mawrth yn Nhrebanos ac yna yn Neuadd y
Nant gydag eglwysi’r Wesle, St Benedict a Chapel y Nant yn
paratoi ac yng Nghalfaria ar Ebrill 7fed.

merCheD Y wawr
Yn y llun gwelir Iris Williams ac
Enfys Dix ar eu hymweliad gydag
Ysbyty Baglan i gyflwyno’r
rhoddion o galonnau a bagiau ar
gyfer pobl sydd yn cael triniaethau.
Paratowyd y bagiau gan Ferched
y Wawr a nifer o ffrindiau yn
nosbarth gwnïo Clydach. Eisioes
cyflwynwyd cant o’u tebyg a’u
rhannu rhwng Ysbyty Singleton a
Llanelli a wnaed gan ferched y
Wawr y Rhanbarth fel un o’u digwyddiadau i ddathlu’r Aur.

craiG-cefn-Parc

clydacH
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Cafwyd noson ddiddorol yng nghwmni Rob Evans, y
ffotograffydd o Abertawe, a aeth â ni ar daith gyda’i gamera o
Moelfre yn Sir Fôn i Dyddewi. Yn ystod y noson fe
ddosbarthwyd bag i bob aelod a cherdyn aur fel rhan o
ddathliadau’r Mudiad.

CYtÛn eglwYSI YnghYD ClYDaCh
Yn ystod y Grawys cynhelir Astudiaethau Beiblaidd ar
nosweithiau Mercher yng Nghapel y Nant ac Eglwys y Santes
Fair bob yn ail am 7 o’r gloch. Roedd y gyntaf yng ngofal y
Parchg Dewi Hughes yn Neuadd y Nant ar 8 Mawrth.

Cynhelir gwasanaeth undebol eglwysi Cymraeg ardal
Clydach, Craig-cefn-parc a Salem ar Wener y Groglith am
10.30 a.m. yng Nghapel y Nant pan ddisgwylir y Parchedig
Meirion Morris i bregethu.

Yr eglwYS FethoDIStaIDD

Pen-BlwYDD haPuS
Yn ystod mis Chwefror cynhaliwyd parti pen-blwydd Mr Austin
Bradley ar achlysur ei ben-blwydd yn 90 oed. Roedd yn
achlysur sbesial iawn gan fod Jean ei wraig wedi gallu ymuno
hefyd. Oherwydd afiechyd nid yw Jean wedi gallu ymuno ers
amser. I bawb sy’n adnabod y ddau fe wyddant eu bod yn bâr
arbennig iawn ac yn barod i helpu unrhyw un. Paratowyd te
gan wragedd y Guild a chafwyd prynhawn ardderchog gan
bawb.

tŶ CroeSo

Cynhaliwyd sesiwn arall o De ac Emyn o dan nawdd Tŷ
Croeso. Oherwydd y tywydd ni ymunodd y bobl o’r cartrefi
henoed y tro hwn ond mwynhaodd pawb a ddaeth i
gymdeithasu. Arweiniwyd gan Alan Cram gyda Guild y Wesle
yn paratoi’r te.

PwYllgor aPÊl YmChwIl CanCr ClYDaCh
Cynhelir darlith ar nos Iau Mawrth 23 am 7 o’r gloch yn Neuadd
y Nant pan geir sgwrs gan Sian Wheelan, nyrs sy’n cyfarwyddo
ymchwiliadau clinigol a noddir gan yr elusen cancr CRUK yn
Ysbyty Singleton.

CaPel Y nant
Yn ystod mis Chwefror croesawyd y Parchedigion Derwyn
Morris Jones, Guto Llywelyn a Carl Williams yn ogystal â
Margaret Jones a’n harweinydd Robat Powel. Arweiniwyd
cwrdd cyfoes Amnest gan Hywel a Charlotte pan gawsom gyfle
i wrando ar stori Annie Alfred sy’n 11oed ac yn albino, cyflwr
genetig sy’n rhoi ei bywyd mewn peryg gan y gallai gael ei
herwgipio a’i lladd er mwyn defnyddio rhannau o’i chorff mewn
defodau paganaidd. Buom yn ysgrifennu at yr awdurdodau i
fynnu tegwch iddi hi a’i thebyg sy’n diodde.

Yn ddiweddar rydym wedi bod wrthi yn trafod y Beibl dan
gynllun Y Ffordd, rhaglen yr Annibynwyr Cymraeg, sef Byw y
Beibl, rhaglen sy’n helpu aelodau i ddarllen a deall y Beibl o’r
newydd. Mae’r Beibl yn ganolog i’n haddoliad ac mae ei
ddarllen a’i ddeall fod yn help i ni yn ein bywydau bob dydd.
Mae gwneud hynny yng nghwmni eraill yn rhoi dealltwriaeth
newydd i ni a rhoi hyder newydd i ni ddeall ac wynebu dirgelion
ein hoes.

Mae’r Astudiaethau Beiblaidd a drefnwyd gan Gyfundeb
Gorllewin Morgannwg dan ofal y Parchedig Ddr Noel Davies
eisioes wedi dechrau ac yn parhau yn fisol tan yr haf. Eseciel
yw’r maes a chroeso i unrhyw un ymuno yn Neuadd y Nant.
Bydd y nesaf ar brynhawn Iau, 30 Mawrth am 2 o’r gloch.

Llongyfarchiadau i Dyfan Powel, mab Sheila a Robat ar
ennill Doethuriaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth.
Llongyfarchiadau hefyd i Rhiain Haf Jones, merch Siân
Richards a Tudur Jones ar ei dyweddïad â Rhys Lewis o Ryd-
y-fro. Dymuniadau gorau i Siôn, mab Alun ac Eleri ar ôl torri ei
goes ym Mharc Coedgwilym.

Ar hyn o bryd mae Sioned James ar daith chwe mis a hyfryd
oedd ei chlywed ar raglen Radio Cymru Galwad Cynnar.
Trafod Cystadleuaeth Goffa Geraint George a’r dyddiad cau ar
Fawrth y cyntaf, oeddent a chan taw Sioned enillodd yr
Ysgoloriaeth llynedd bu’n sôn am yr hyn wnaeth hi gyda’r
Ysgoloriaeth, stori sydd eisioes wedi ei hadrodd yn y Llais.

CYmDeIthaS CamlaS aBertawe
Mae’r gamlas wedi bod yn bwysig iawn yn hanes Cwm Tawe
ar hyd y blynyddoedd. O 1794 -1798 roedd yn 16 milltir o hyd
rhwng Abertawe ac Aber-craf. Mae darnau mawr ohoni wedi
eu gorchuddio gan adeiladau mawr y ddinas ac heol newydd
yr A474 lan y cwm. Pan ffurfiwyd Cymdeithas Camlas
Abertawe ym 1981 achubwyd rhyw bum milltir rhwng Clydach
ac Ynysmeudwy ac ar hyd y blynyddoedd mae miloedd o oriau
o waith gan wirfoddolwyr wedi eu rhoi i adfer darnau ohoni.
Adeiladwyd muriau newydd ar lifddorau Clydach a Threbanos
Isaf. Yn y gorffennol roedd 36 llifddor a 5 traphont yn cario dŵr
o Aber-craf i Ddoc y Gogledd. Cariwyd miloedd o dunelli o lo a
haearn dros y blynyddoedd.

Y cam diweddaraf yn y prosiect yw bod Cyngor Abertawe
wedi trosglwyddo’r rhan lle roedd y ‘Depot’ yn Heol
Pontardawe, oedd wedi ei adeiladu dros y gamlas, a llifddor
rhif 7 i’r Gymdeithas. Ar ôl adfer y darn yma sydd tua 300
troedfedd o hyd bydd yn cysylltu dau ddarn sydd eisioes mewn
dŵr. Pob clod i’r gwirfoddolwyr am eu gwaith caled.

Cynhelir sesiwn o hyfforddiant ar Sadwrn 25 Mawrth ym
Mharc Coedgwilym i rai sydd eisiau helpu gyda sesiynau
canwio. Gwisgwch yn addas.

DYmunIaDau gorau
Gyda thymor eisteddfodau’r Urdd yn nesáu meddyliwn am
Carol Longden sydd wedi bod yn yr ysbyty sawl tro yn
ddiweddar. Dymunwn yn dda iddi hi a phawb arall sydd wrthi
yn paratoi ar gyfer y cystadlaethau gwahanol ar gyfer
Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Pen-y-bont ar
Ogwr a Thâf Elai.
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Y CYngor CYmuneD
Cynhaliwyd Pantomeim ‘Eira-wen a'r Pum Corrach’ yn y
Neuadd ddechrau Mawrth. Yr awdur oedd Gareth Thomas a’i
chwaer Bethan oedd y cyfarwyddwr. Eu mam oedd yn gyfrifol
am y gwisgoedd.

Bu cynulleidfaoedd niferus yn chwerthin yn ddi-baid yn ystod
y tri pherfformiad.

Mae gofalydd y Cyngor,
Jeff Thomas, wedi gosod
holl arwyddion hen Ysbyty
Clydach ar fur y neuadd.
Maent yn ddiddorol iawn ac
yn cynnwys enwau
cymwynaswyr yr ysbyty ers
y cychwyn. Codwyd yr
adeilad i gofio colledion y Rhyfel Byd Cyntaf. Yr enwau amlwg
yw Percy Player, Ramsay, Faraday ac Aylwin Jenkins a fu'n

Gadeirydd y "Cyfeillion".
Achubwyd cerfluniau'r
Nadolig o'r ysbyty ychydig
cyn y Nadolig adeg y chwalu
a'u gosod yng Nghapel y
Nant.
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DIgwYDDIaDur CaPel Y nant, ClYDaCh
CYmorth CrIStnogol - PwYllgor ClYDaCh
Cynhelir ciniawau'r Grawys er budd Cymorth Cristnogol
dydd Gwener rhwng 12.00 ac 1.00 yn y lleoliadau
canlynol:
mawrth 17: Wesle yn Neuadd y Nant
mawrth 24: St Benedict yn Neuadd y Nant
mawrth 31: Capel y Nant
ebrill 7: Calfaria

21 mawrth: Dathlu’r aur
Nos Fawrth, 21 Mawrth am 7 yn Neuadd y Nant: Dathlu'r
Aur drwy symud gyda Meleri Cole o dan nawdd Merched
y Wawr Cangen Clydach.

23 mawrth: DarlIth
Nos Iau, 23 Mawrth am 7.00 p.m. yn Neuadd y Nant
Clydach: Darlith gan Sian Wheelan, nyrs yn Ysbyty
Singleton sy'n goruchwylio treialon clinigol o dan nawdd
yr elusen CRUK/

30 mawrth: aStuDIaeth FeIBlaIDD
Dydd Iau 30 Mawrth rhwng 2 a 3.30, cynhelir Astudiaeth
Feiblaidd ar Eseciel y Gwyliedydd (Pennod 33) gan y
Parchedig Ddr Noel Davies, o dan nawdd Cyfundeb
Gorllewin Morgannwg.

9 eBrIll: Sul o Fawl
Ar 9 Ebrill cynhelir Sul o Fawl eglwysi Clydach gyda'r
Parchedig John Gwilym Jones am 10.30 yng Nghapel y
Nant.

CYLCH CINIO

CWMTAWE
Mae Clive Rowlands, Cwm-twrch yn ffefryn ymysg aelodau’r
Cylch Cinio ac mae’n adnabod rhan fwyaf o’r aelodau. Bu’n
tynnu coes nifer ohonynt wrth iddo sgwrsio’n hamddenol a sôn
am ambell ddigwyddiad doniol a dwys yn ystod ei fywyd.

Clive a thri o aelodau’r Cylch Cinio: Lloyd Williams, Tudur
Jones ac Ogwyn Phillips.

Ar achlysur dathlu Gŵyl Ddewi gwahoddwyd y gwragedd i’r
‘Old Glais’ ar gyfer pryd o fwyd. Y gŵr gwadd oedd Delwyn
Siôn, Caerdydd. Cyflwynwyd ef gan David Gwyn John,

Llywydd eleni fel cerddor amryddawn a chafwyd sgwrs a sawl
cân ganddo yn olrhain ei fywyd a’i yrfa fel mab i ‘farbwr’ yn
Aberdâr, disgybl yn Ysgol Gyfun Rhydfelen a myfyriwr ym
Mhrifysgol Aberystwyth lle blodeuodd ei ddawn gerddorol
gyda’r grwp ‘Hergest’. Soniodd am aelodau ei deulu, un
ohonynt yn arbennig, sef William Ben James, Dinas, sir Benfro
a ymfudodd i’r Amerig ac a laddwyd gyda Custer ym mrwydr
‘Little Bighorn’ yn 1876. Mae cryno-ddisg Delwyn “Chwilio am
America” yn olrhain yr hanes. Mae Delwyn yn gefnder i Max
Boyce a phan yn ifanc ef gafodd y fraint o wrando ar Max yn
canu, ym mharlwr ei gartref, cyn iddo ddod yn enwog. I orffen
ei sgwrs canodd ei gân enwocaf, efallai, sef “Un seren”, ei
deyrnged i’w gyn-deidiau.

Delwyn Siôn yn cynnig hyfforddiant ar y gitâr i’r Llywydd,
David Gwyn John



CYnrYChIolI PrYDaIn
Llongyfarchiadau mawr i Lewis Hemmings, Blwyddyn 7, sy’n
cynrychioli Prydain Fawr mewn cystadlaethau cic-baffio yn
Croatia. Dyma dalent ifanc i’w wylio!

YStalYFera Yn ChICago!
Cafwyd perfformiadau gwych gan ddisgyblion Ystalyfera yn y
Sioe Gerdd Chicago yn y Neuadd Gwyn ddechrau Chwefror.
Diolch i’r holl gast, y cerddorion a’r staff fu’n cefnogi’r
cynhyrchiad – y traddodiad gwych yn parhau!

aDeIlaDu weDI CYChwYn!
Mae’r gwaith adeiladu (a dymchwel) ar gyfer Campws y De
wedi dechrau yn barod! Aeth disgyblion Blynyddoedd 5 a 6 o
ysgolion Rhosafan, Tyle’r Ynn a Chastell-nedd i ymweld ȃ’r
safle a gweld y gwaith yn mynd rhagddo – cyffro mawr!

ysGolion

ysGol Gyfun ystalyfera
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eISteDDFoD Dalentau DYDD gŵYl DDewI
Cafwyd bore o gystadlu brwd â phob dosbarth wedi paratoi
eitemau amrywiol.
Bu'r cystadlu yn
cynnwys llefaru, canu,
dawnsio disgo ac
unawdau offerynnol, a
synnwyd pawb gan yr
amrywiol dalentau.
Uchafbwynt y bore
oedd cadeirio'r bardd
buddugol. Enillydd y
gadair eleni am ei
cherdd i Batagonia
oedd Efa Jones,
Blwyddyn 6.
Disgrifiodd y fordaith
o Lerpwl i Borth Madryn, dros 150 o flynyddoedd yn ȏl.
Clodforwyd y bardd am ddefnyddio iaith naturiol a disgrifiadol.
Llongyfarchiadau i bawb.

trawS gwlaD
Yn y llun gweler tîm traws-gwlad ysgol Pontardawe yng
nghystadleuaeth traws-gwlad ysgolion cynradd yr ardal ym
Mharc Coed Gwilym. Roedd pawb wedi gwneud yn arbennig
o dda ac yn barod am y ras nesaf ddydd Gwener, Mawrth
10fed. 

ysGol Gynradd GymraeG Pontardawe
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Newyddion o Tanzania
Dros y chwe mlynedd diwethaf, rydw i wedi bod yn teithio i
Tanzania, yn nwyrain yr Affrig, fel arfer ddwywaith y
flwyddyn, i gefnogi prosiectau. Y prif brosiect yw “Heshima”
(www.heshima.org.uk ): prosiect a sefydlwyd gan Steve ac
Alison Ngugi, yn wreiddiol i helpu menywod Maasai sydd yn
byw yng nghefn gwlad ger un o brif ddinasoedd Tanzania,
sef Arusha. Mae chwech ohonynt yn dod pob bore i ddysgu
sut i wneud pob math o decstilau: dillad, bagiau ac yn y
blaen. Wedyn, maen nhw’n gallu gwerthu nhw i ennill peth
arian, ac felly yn cael tipyn o annibyniaeth.

Mae Heshima hefyd yn cynnal Ysgol Feithrin pob bore,
ac mae tua 25 o blant yn dod: plant y menywod a phlant o’r
pentrefi lleol.

Nawr, mae’r prif adeilad bron yn barod, ac rydyn ni’n codi
arian i sefydlu ’stafell gyfrifiaduron lle bydd pobl leol yn gallu
dod i ddysgu sgiliau TG/IT. Hefyd, bydd plant lleol yn gallu
defnyddio’r ’stafell fel ‘’stafell gwaith cartref’. 

Yr ail brosiect yw cefnogi Highland School, sef ysgol a
sefydlwyd gan ddyn lleol o’r enw Moses. Mae Moses yn byw
gyda’i deulu mewn bwthyn dwy ’stafell, gyda thrydan ond
heb ddŵr. Cafodd Moses blentyndod caled, ac felly roedd e
eisiau rhoi dechreuad da i gymaint o blant â phosibl, a
sefydlodd Highland School. Mae tua 40 o blant yn dod pob
dydd, ac mae safon yr addysg yn uwch nag yn yr ysgolion
lleol.

Llynedd, cefais gymorthdal o £2,500 i’n helpu i brynu bws
mini: felly mae gan blant Heshima a phlant Highland School
drafnidiaeth ddibynadwy pob dydd.

Rydwi’n hapus i ddod i siarad am Tanzania, a chroeso
mawr i chi gefnogi’r prosiectau!

alan Cram 
01792 845842 / acram@headweb.co.uk

Annwyl gyfaill,
Daeth yn gyfnod ymgyrch aelodaeth
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, ac felly dyma
ysgrifennu at ddarllenwyr Y Llais i ofyn i chi
ymaelodi â’r Gymdeithas, er mwyn sicrhau ein
bod ni’n gallu dal ati i wneud ein gwaith a
sicrhau dyfodol mwy cadarn i’r iaith.

Mae llawer o newid wedi bod yn ystod yr
hanner can mlynedd diwethaf, er gwell ac er gwaeth. Un peth
cyson yw’r ffaith bod Cymdeithas yr Iaith wedi bod yna bob
cam o’r ffordd, yn brwydro i sicrhau hawliau i bobl Cymru, a
dyfodol i’r iaith.

Mae llawer wedi’i ennill, ond mae ffordd bell i fynd eto cyn
cyrraedd y nod. Mae angen rhagor o aelodau ar Gymdeithas
yr Iaith er mwyn dal ati gyda’r gwaith. Allwch chi gefnogi? Fe
fyddai’n braf iawn gweld rhagor o bobl Cwm Tawe yn ymaelodi
eleni.

Fe allwch chi ymaelodi â’r Gymdeithas drwy ein
gwefan www.cymdeithas.cymru/ymaelodi gan dalu gyda’ch
cerdyn banc, neu drwy anfon siec at Gymdeithas yr Iaith
Gymraeg, Ystafell 5, Y Cambria, Rhodfa’r Môr, Aberystwyth,
SY23 2AZ. Mae croeso i chi ffonio’r swyddfa ar 01970 624501
i gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu aelodaeth dros y
ffôn. Cofiwch sôn eich bod yn ymaelodi ar ôl gweld y llythyr yn
Y Llais!

Mae angen eich cefnogaeth yn fwy nag erioed, felly ewch
ati heddiw i ymaelodi. Os na newch chi, pwy ’neith?

Gyda diolch,

osian rhys 
Cymdeithas yr Iaith gymraeg

llytHyr

cHwilio’r beibl byw 2017
darGanfod eseciel: Proffwyd ar
Gyfer Heddiw

Arweinydd: Y Parchg Ddr Noel A. Davies
“Y mae llyfr y proffwyd a’r offeiriad eseciel yn rhyfeddod: mae ei
broffwydoliaethau naill ai’n frawychus neu’n or-obeithiol; mae ei
weledigaethau’n theatr apocalyptaidd syfrdanol; ei iaith yn absoliwt;
ei ddiwinyddiaeth yn mynd â ni i ddyfnderau ofnadwy; ei awdur yn
enigma.” 

(robert Jenson)

mawrth 30
galwad eseciel 
(eseciel 2.1-5)

────

eBrIll 27
eseciel y gwyliedydd

(eseciel 33.7-11)

────

maI 25
Y bugeiliaid a’r praidd

(eseciel 34.11-16, 20-24)

────

meheFIn 22
Dyffryn yr esgyrn sychion

(eseciel 37.1-14)

Cynhelir yn neuadd y nant, Clydach (Sa6 5hB) 
o 2.00 o’r gloch tan 3.30 o’r gloch 

ar y dyddiadau a nodir uchod
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Ysgrifennaf ar ran tîm cynhyrchu y gyfres ‘Garddio a Mwy’ ar
S4C, sy’n dychwelyd yn y gwanwyn am gyfres arall. 

Y tro hwn, bydd ein garddwyr, Iwan a Sioned Edwards yn
ymadael yn achlysurol â’u gardd yn Sir Ddinbych i gynnig help
llaw i arddwyr sy’n chwilio am gymorth i gwblhau rhyw joban
neu’i gilydd yn yr ardd, a hynny tra’n sgwrsio’n gyffredinol am
arddio wrth gwrs!

Yn ogystal â gerddi
preifat, rydym hefyd yn
agored iawn i glywed am
brosiectau garddio cymun-
edol neu grŵpiau lleol, eto a
hoffai fewnbwn gan y tîm.

Ac ar wahan i’r garddio,
mae eitemau sy’n hybu ein
gwerthfawrogiad o’r natur
sydd o’n cwmpas yn rhan
allweddol o’r gyfres wrth
gwrs, gyda phwyslais
arbennig ar gadwraeth. I’r
perwyl yma, bydd Meinir Gwilym unwaith eto yn ymweld â
lleoliadau difyr, i gyfarfod ag unigolion neu grwpiau, ac i ryfeddu
ar rywogaethau – planhigiol ac anifeilaidd! – ymhob cwr o’r
wlad.

Felly, yn arddwyr neu’n naturiaethwyr, anogwn eich
darllenwyr i ddod i gysylltiad os oes unrhywbeth yr hoffen nhw
ei rannu gyda’r gymuned ehangach ar draws Cymru.

Am ragor o wybodaeth, neu i gynnig syniad am eitem, dylid
ebostio garddioamwy@cwmnida.tv, ffonio 01286 685300 neu
adael neges ar ein tudalen facebook
(facebook.com/garddioamwy).

llytHyr

Ddiwedd Ionawr eleni, fe ges i’r fraint o gynrychioli Undeb yr
Annibynwyr mewn Cynhadledd i eglwysi Ewrop a’r Caribî yn
Kingston, Jamaica. Wedi taith o ryw 10 awr ar yr awyren, roedd
cyfle i gwrdd ag ambell un o’r cynadleddwyr eraill yn y bws mini
ar y ffordd i’r gwesty, a daeth yn amlwg o’r noson gyntaf y
byddai dod at ein gilydd fel hyn yn arwain at drafodaeth hwyliog
a digon o rannu profiadau. 

Testun y gynhadledd oedd yr angen am systemau ariannol
ac economaidd newydd ar lefel ryngwladol, er mwyn
gwrthweithio’r tlodi a’r anghydraddoldeb sydd ar gynnydd. Cam
cyntaf yn y broses honno oedd rhoi cyfle i bawb gyflwyno’u
persbectif eu hunain. Fel mor aml mewn digwyddiadau o’r fath,
cael clywed hanesion cynrychiolwyr o wledydd fel Jamaica ei
hun, Gaiana a Swrinam yn uniongyrchol oedd un o
uchafbwyntiau’r gynhadledd, gan fod y sefyllfa yn y gwledydd
hynny’n cael ei chyflwyno’n fyw i ni, ac yn dipyn o agoriad
llygad. 

Yn ystod y tridiau, cafwyd anerchiadau grymus a heriol ar
wahanol agweddau o’r sefyllfa ariannol fyd-eang, ac roedd
digon o ddeunydd i gnoi cil arno, ond ar yr ail brynhawn roedd
cyfle hefyd i adael y ddinas, a theithio i ardal wledig
Manchester i weld un o’r prosiectau micro-gyllid sydd ar waith
yn yr ardal honno. Wedi taith ddiddorol o ryw ddwy awr yn y
bws mini, gyda’r holl enwau lleoedd cyfarwydd yn dod â
gorffennol Jamaica i’r cof ar hyd y ffordd, dyma ni’n cyrraedd
ardal fryniog oedd yn ddigon tebyg i dirlun Cymru, heblaw am
y planhigion trofannol, wrth gwrs. 

Ar ôl gadael y bws, dyma ni’n cerdded ryw filltir a hanner
drwy’r caeau (roedd rhai o’m cyd-gynadleddwyr yn rhyfeddu

mod i mor gyfforddus yn gwneud hyn yn fy sgidiau sodlau
uchel arferol!) i weld y cnydau roedd Wayne, y ffermwr, yn eu
tyfu gyda chymorth benthyciad bach drwy’r prosiect micro-
gyllid. Roedd yn rhyfeddol gweld bod cyn lleied o adnoddau
(rhyw $200 yn unig) yn ddigon i newid bywyd, gan fod y swm
pitw hwn wedi galluogi Wayne i droi darn digon di-nod o dir yn
fferm lwyddiannus. Mae’r profiad hwnnw wedi aros yn fyw yn
fy nghof ers dychwelyd adre, ac mae wedi fy nharo i sawl tro y
byddai’n wych o beth petai modd i gymdeithasau/eglwysi/
unigolion yma yng Nghymru, yn enwedig o gofio ein treftadaeth
amaethyddol, sefydlu trefniadau gefeillio i gefnogi prosiectau
o’r math hwn, sy’n gwneud cymaint o ddaioni, ac yn wir yn
cynnig llwybr allan o dlodi. 

Fiona gannon

Fiona gyda Rogate Mshana, un o'r arbenigwyr oedd yn ein
tywys yn ystod y tri diwrnod.

Ymweliad â Jamaica

Llyfrau - Cylchgronau - Cardiau

CDs - DVDs - Adnoddau Dysgu

Nwyddau Cyw - Anrhegion

Croeso i chi gysylltu â ni er mwyn archebu

unrhyw nwyddau Cymreig

Tŷ’r Gwrhyd, Stryd Holly, 

Pontardawe, SA8 4ET

post@gwrhyd.cymru | 01639 763818

tyrgwrhyd

@tyrgwrhyd
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16 mawrth: ClwB Darllen Cwm tawe
Ymunwch ȃ’r trafodaethau bywiog dan arweiniad Ann Rosser.
Cynhelir y clwb yn Nhŷ’r Gwrhyd, Pontardawe rhwng 10:30y.b.
a 12:30y.p. 

16 mawrth: Dewch GyDa Fi
Ailddehongliad Mike Kenny o stori’r Pibydd Brith dan
gyfarwyddyd Phil Clark a gyda Jay Lusted (o’r rhaglen ddogfen
Born Small) yn y brif ran. Yn llawn cerddoriaeth, hiwmor a
seinwedd greadigol, mae’r fersiwn newydd hon o’r chwedl
glasurol yn berffaith ar gyfer plant saith oed ac hŷn a’u
teuluoedd. Cynhelir yn Neuadd Les Ystradgynlais am 10.30y.b.
a’r tocynnau yn £5.

16 mawrth: Vaughan roDerICk, PrIF oheBYDD
materIon CYmreIg Y BBC 
Darlith ar Gyfraniad William Edwards (1719-1789) at les ei
Gymdeithas. 

Golwg newydd ar waith “Edwards y Pontwr,” cynllunydd
Treforys. Cynhelir yn Festri’r Tabernacl, Treforys am 7.00y.h.

16 mawrth: yFory
Ym myd gwleidyddiaeth gall argyfwng annisgwyl fod yn gyfle i
drio rhywbeth gwahanol na ellid ei ystyried dan amgylchiadau
arferol, ac yn dilyn lecsiwn 2016 mae’n greisis yn y Cynulliad.
Theatr Bara Caws yn cyflwyno Yfory gan Siôn Eirian dan
gyfarwyddyd Betsan Llwyd yng Nghanolfan Celfyddydau
Pontardawe i ddechrau am 7.30y.h.

16 mawrth: CYngerDD talentau lleol
Cyngerdd yng nghwmni Côr Meibion Clwb Rygbi Treforys,
Parti Llwchwr, Ysgol Gymraeg Pontardawe, Ysgol Gyfun
Ystalyfera ac Andrew Millard. Cynhelir yng Nghapel yr Allt-wen
am 7.00y.h. Mynediad wrth y drws yn £5 a darperir lluniaeth
ysgafn. Croeso cynnes i bawb. 

21 mawrth – ‘Dathlu DrwY SYmuD’ gYDa melerI Cole
Digwyddiad Merched y Wawr Clydach yn Neuadd y Nant, Heol
y Nant. Noson yn dechrau am 7.00y.h.

23-26 mawrth: LeS MiSérabLeS
Ysgol Theatr Class Act yn cyflwyno cynhyrchiad ysgolion lleol
o Les Misérables yng Nghanolfan Celfyddydau Pontardawe.
Cyfarwyddwr y gwaith yw Jill Williams a’r cyfarwyddwr cerdd
yw Bethan Marks. Mae perfformiadau prynhawn a min nos ac
mae tocynnau ar gael o’r Swyddfa Docynnau ac yn £12.50 i
oedolion a £10.50 consesiwn. Ffoniwch 01792 863722.

25 mawrth: aDunIaD YSgol ramaDeg YStalYFera
Blwyddyn mynediad 1965; mynediad i 6ed dosbarth Ysgol
Gyfun Cwmtawe, 1970. Yng Nghlwb Rygbi Trebannws am
7.30y.h. Croeso mawr i’r disgyblion, eu ffrindiau yn y
blynyddoedd cyfagos a staff. Dewch â hen luniau ac atgofion
diddorol. I gadarnhau’ch presenoldeb, cysylltwch â Euryl
(Williams) James 01792 386250, sarndeg@hotmail.co.uk neu
Helen (Bass) Middleton 02920 891424,
basshelen25@hotmail.com erbyn Mawrth 20ed.

27 mawrth: ‘eIn hoFF FarDDonIaeth neu gerDDorIaeth’ 
Cyfarfod Merched y Wawr Pontardawe yn Nhŷ’r Gwrhyd am
2y.p.

29 mawrth: haneS CraIg Y noS
Cyfarfod Merched y Wawr Castell-nedd yng nghwmni Eugena
Hopkin. Cynhelir yn Soar Maes-yr-haf, Castell-nedd am
7:00y.h. 

30 mawrth: ClwB Darllen Cwm tawe
Ymunwch ȃ’r trafodaethau bywiog dan arweiniad Ann Rosser.
Cynhelir y clwb yn Nhŷ’r Gwrhyd, Pontardawe rhwng 10:30y.b.
a 12:30y.p. 

31 mawrth: gwIlYm rhYS Bowen
Noson Tyrfe Tawe yn Nhŷ Tawe Abertawe. Mynediad am ddim
a’r noson yn dechrau am 8y.h. Croeso cynnes i bawb!

diGwyddiadur 
cwm tawe

1 eBrIll: SBrI SaDwrn 
Bore o hwyl i blant bach yn Nhŷ’r Gwrhyd, Pontardawe rhwng
10-12y.p dan ofal Menter Iaith Port Talbot a Cymraeg i Blant.
Am fwy o fanylion ffoniwch 01639 763819.

3 eBrIll: CreFFtau’r PaSg gYDa SIwan thomaS
Noswaith gymdeithasol yn trin blodau a chrefftau gyda thema’r
Pasg dan arweiniad Siwan Thomas. Noson yn dechrau am
6.30y.h. Bydd y noson hefyd yn gyfle i sefydlu Clwb Gwawr ar
gyfer Cwm Tawe. Am fwy o fanylion ffoniwch 01639 763818.

4 eBrIll: twmPath I’r teulu
Dewch i Neuadd Les Felindre am dwmpath dan ofal y galwr
Ian Roberts. Darperir lluniaeth Gymreig. Noson yn dechrau am
6.30y.h. Am fwy o fanylion ffoniwch 01792 771770.

7 eBrIll: Y tangneFeDDwYr a ChwYlDro rwSIa:
SgwrS gan aleD eIrug am grIStnogIon a
ChomIwnYDDIon Cwm tawe
Cynhelir y noson yn Nhŷ’r Gwrhyd, Pontardawe gan ddechrau
am 7y.h. Mynediad am ddim. Am fwy o fanylion ffoniwch 01639
763818.

20 eBrIll: noSon FFIlmIau o arChIF Y llYFrgell
geneDlaethol
Cynhelir y noson yn Neuadd y Nant, Clydach. 

25 eBrIll: CYngerDD Côr amaBIle
Cyngerdd yn Neuadd Les Felindre gyda chaws a gwin. Am fwy
o fanylion ffoniwch 01792 771770.

PoB Bore DYDD mawrth: CYlCh tI a FI Y nant
Cynhelir yn Neuadd y Nant, Clydach rhwng 9 – 11y.b. Croeso
i bawb. 

PoB Bore mawrth: CaFFI CYmraeg Ygg gwaun
Cae gurwen
Cyfle i ddefnyddio, ymarfer ac i wella eich Cymraeg. Croeso i
siaradwyr rhugl, dysgwyr a’r di-Gymraeg rhwng 9y.b. a
10.30y.b. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01639 763819.

PoB noS Fawrth: twrw tawe
Cyfle gwych i bobl ifanc ganu, perfformio a chymdeithasu trwy’r
Gymraeg. Mae pobl ifanc blynyddoedd 4 i 9 yn cyfarfod rhwng
18.30y.h. a 20.00y.h. tra bod pobl ifanc Blwyddyn 10 ac uwch
yn cwrdd rhwng 8 a 10 yr hwyr yn Festri Tabernacl, Treforys.
Ffoniwch 01792 460906 am fwy o fanylion. 

PoB Bore merCher: CYlCh Canu YSgol Y
CrIBarth
Grŵp i rieni a phlant bach yn Ysgol y Cribarth, Aber-craf rhwng
8.50y.b. a 10.15y.b. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01639
763819.

PoB DYDD merCher: ClwB IeuenCtID CYmraeg
CaStell-neDD
Clwb ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7+ sy’n cyfarfod yn Neuadd
Gymunedol Castell-nedd rhwng 6.30y.h. a 8.00y.h. £1 y
sesiwn. Am fwy o fanylion cysylltwch â Nia Johns ar 07500
607408.

PoB noS FerCher: SgwrS DroS BeInt 
Dewch i siarad Cymraeg mewn awyrgylch anffurfiol yn y bar
yng Nghanolfan y Celfyddydau, Pontardawe rhwng 7-8yh.
Cyfle i gwrdd â ffrindiau hen a newydd. Croeso i Gymry
Cymraeg a dysgwyr.

PoB DYDD Iau: SIoP SIaraD I DDYSgwYr
Siop Siarad y Dysgwyr yn Nhŷ Croeso, Clydach, pob bore Iau
rhwng 10.00 a 11.30y.b.

Croeso i chi anfon manylion eich digwyddiadau at y Llais
er mwyn iddynt gael eu rhestru yma a chael sylw eich cyd-
ddarllenwyr. Cysyllter â Gwenno Ffrancon ar 01792
842062 neu gwenno_ffrancon@hotmail.com


