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COFIO’R CELFI AR Y RHOS
Mae i Gwm Tawe gyfoeth o enwau hynod ar ei threfi,
pentrefi a chartrefi. Mae cyfres ddiddorol yn ymddangos,
yn achlysurol, yn y Llais ar enwau caeau ein ffermydd. Un
o’r tai yma yw Cefn Celfi, ger pentref Rhos (neu Rhos Bryn
Hir i roi ei enw gwreiddiol). Am enw rhyfedd ar fferm. Ystyr
celfi mewn Cymraeg heddiw yw dodrefn (furniture). Mae’r
cefn yn cyfeirio at ddarn hir o dir sy’n codi o’r waun neu’r
rhos wrth odre mynydd March Hywel (neu Marchywel sy’n
gywir?) ond beth am y celfi? Yn yr hen amser gallai’r gair
yma olygu “colofnau” neu “meini hirion”. Felly ystyr Cefn
Celfi yw Cefn y Colofnau (Ridge of the Standing Stones).

Cefn Celfi - darlun Mike Jones
Yn wreiddiol roedd tair carreg uchel ar y waun. Bellach
dwy sydd yn weddill a rheini wedi eu torri wrth eu bôn. Saif
un yng Nghae’r Efail a’r llall ar y Waun Fach. Yn ôl yr
hanes chwythwyd y cerrig yn yfflon gan lowyr lleol, wrth
ddathlu dod o hyd i wythïen lo yng ngwaith lleol y Primrose
tua 1884.
Y cerrig yma sy’n esbonio ystyr Cefn Celfi. Y mae iddynt,
hefyd, gysylltiad â Llyfr Du Caerfyrddin o’r 13eg ganrif.
Ynddo ceir casgliad o gerddi a elwir “Englynion y Beddau”
ac un ohonynt yw’r englyn yma:
Y tri bedd yng Nghefncelfi –
Awen ai dywed imi –
Bedd Cynon garw ei ddwy ael,
Bedd Cynfael, bedd Cynfeli.

Tudalen o Lyfr Du Caerfyrddin gyda’r
englyn am Gefn Celfi
Ystyr yr ail linell yw “Yr awen (ysbrydoliaeth y bardd) a’i
dywedodd wrthyf”. Y mae gweddill yr englyn yn glir ac yn
cyfeirio at dri bedd yng Nghefn Celfi ac mai beddau Cynon,
Cynfael a Chynfeli ydynt. Gall yr englyn fod mor gynnar â’r
10fed ganrif a’r pryd hwnnw yr oedd traddodiad mai cerrig
beddau i’r tri yma oeddent.
Diolch bod dau o’r tri “bedd” ar weunydd gwlyb y Rhos
yma o hyd. Ond pwy oedd Cynon, Cynfael a Chynfeli?
Diflannodd y cof amdanynt a’r cerrig gyda’r gwynt. Mae
tafarn y “Smith’s Arms” yn destament bod gefail wedi bod
parhad ar y dudalen gefn
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CORNEL NATUR
DEWI LEWIS

ADERYN Y TO LIWCISTIG
O dro i dro, wrth wylio adar yn yr ardd, bydd rhyw fflach yn rhoi
llam i’r galon. Felly oedd hi ddiwedd mis Gorffennaf eleni.
Digwydd edrych drwy’r ffenestr a gweld aderyn ‘golau’ yr olwg
yn hedfan heibio. Hedfanodd i mewn i’r goeden magnolia,
arhosais ond nid ymddangosodd wedyn. Dyna oedd profiad
Trebor Roberts gyda Glas y Dorlan:
“oedais ond ni ddaeth wedyn”
Meddyliais yn syth bod yr aderyn yn wahanol i’r hyn roeddwn
wedi ei weld yn yr ardd dros yr wythnosau diwethaf. Ychydig o
ddyddiau yn ddiweddarach fe ddigwyddodd yr un peth - fflach
o blu golau yn hedfan heibio. Y tro yma nid oedd rhaid oedi.
Fe arhosodd ar ben y gwrych. Rhedeg i gael gafael ar y
sbienddrych (binoculars) i gael golwg gwell. Wel yn wir nid
aderyn prin oedd ond yn hytrach aderyn anghyffredin, sef
aderyn y to (House Sparrow) liwcistig (leucistic).

cyntaf i mi ei weld yn yr ardd.
Yn anffodus nid yw adar neu anifeiliaid gyda’r cyflwr yn
goroesi yn hir. Y rheswm am hyn yw eu bod yn llawer mwy
amlwg yn y maes. Canlyniad hyn yw eu bod yn fwy tebygol o
gael eu rheibio gan gath neu aderyn ysglyfaethus (bird of prey).
Ers wythnosau mae gwalch glas (Sparrowhawk) wedi bod yn
targedu’r haid sylweddol o adar y to sydd yn bwydo yn yr ardd.
Ar y cyfan aflwyddiannus bu ymdrechion y gwalch. Ond byddaf
o hyn ymlaen yn edrych am yr aderyn to liwcistig gan obeithio
bydd yn goroesi yma.
Yn gyffredinol teulu’r fwyalchen (Blackbird) a’r Jac y Do
(Jackdaw) fydd yn cael eu heffeithio rhan amlaf gan y cyflwr
ond mae enghreifftiau o robin goch, ji-binc (Chaffinch) a Nico
(Goldfinch) wedi eu cofnodi. Fel y cyfeiriwyd uchod nid adar
yn unig sydd yn cael eu heffeithio gan y cyflwr - cofnodwyd
draenogod, wiwerod a llygod.
Gan fod y cyflwr yn un etifeddol mi fydd hi’n ddiddorol gweld
beth ddigwydd os fydd yr aderyn yma yn llwyddo i fagu
gwanwyn nesaf. Os digwydd hynny fe fydd siawns y bydd mwy
o adar liwcistig i’w gweld yn yr ardal. Mae hynny i gyd wrth
gwrs yn dibynnu ar ei allu i oroesi ac i osgoi crafangau’r
rheibwyr.

POBOL Y CWM
STEFFAN CROCKER

Defnyddir y term liwcistig yn aml i ddisgrifio’r broses sy’n deillio
o ddiffyg mewn celloedd pigment (pigment cells) mewn croen,
wallt neu blu. Mae’n gyflwr sydd yn effeithio ar famaliaid,
anifeiliaid ac adar.
Mae’r cyflwr yn arwain at naill ai arwyneb cyfan (os yw pob
cell pigment yn methu â datblygu) neu glytiau o arwyneb y corff
(os mai dim ond is-set sy’n ddiffygiol) i ymddangos yn oleuach
nag y dylai. Mae’r cyflwr ychydig yn wahanol i albiniaeth
(albinism) lle mae’r diffyg yn gwneud i’r anifail neu’r aderyn
ymddangos yn wyn. Gydag albiniaeth nid yw’r holl gorff yn wyn.
Mae’r llygaid yn troi’n binc ac ymhlith rhywogaethau adar y
coesau hefyd. Yn y ddau gyflwr, liwcistiaeth ac albiniaeth mae’r
lliw naturiol yn fwy golau ac felly mae’r anifail neu’r aderyn yn
llawer mwy amlwg yn y maes. Diffyg melanin sydd yn achosi
liwcisiaeth. Mae o’n
gyflwr
etifeddol
(hereditary) mewn
adar er bod y
lleoliad ar y corff a’i
faint yn wahanol o
un aderyn i’r llall.
Mae’r cyflwr hefyd
yn gallu “neidio”
cenhedlaeth. Does
wybod o ble ddaeth
yr aderyn y to yma
yn yr ardd. Efallai ei
fod wedi ei fagu yn
lleol yn ystod y
flwyddyn
yma
oherwydd dyma’r tro
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Wyneb cyfarwydd ac amlwg yng Nghlydach, serch ei oedran,
yw Steffan Crocker. Er mai ond 14 yw ei oed, yn ‘’fachan apal”
mae wedi creu argraff ar drigolion y pentre’ a’r cwm, a hynny
ers rhai blynyddoedd. Un parod ei gymwynas yw Steffan a
gwelir ef yn rheolaidd gyda’i declyn codi a’i gwdyn glas yn
casglu sbwriel ar hyd strydoedd Clydach. Mae’n llysgennad
swyddogol (gyda Gwenno Ffrancon) My Green Valley yn y
cylch ac yn un o 30 sy’n gwirfoddoli i lanhau sbwriel o’n
heolydd a’n llwybrau.
Mae gwreiddiau Steffan yng Nghlydach. Mae ei dad Paul,
saer coed, o Drefansel a’i fam Rhiannon o’r Glais. Ei dad-cu
a’i fam-gu yw Brian a Sylvia Davies ac mae ganddo ddau
frawd, Iestyn ac Osian. Derbyniodd ei addysg gynradd yn
Ysgol Dyffryn y Glowyr, lle mae ei fam yn athrawes. Bellach
mae’n ddisgybl yn Ystalyfera. Mae’n hoff iawn o griced ac yn
chwarae i dîm ieuenctid Clydach.
Yn ddiweddar mae Steffan wedi sefydlu sioe frecwast radio
ac mae’n darlledu pob bore Sadwrn, rhwng 9-12 o’r Ganolfan
Gymunedol, Heol y
Faerdre. Mae modd
clywed Steffan trwy
cymrufm
neu
facebook. Eisoes
mae Steffan wedi
cyfweld a sgwrsio
gydag
unigolion
amlwg lleol, yn ei
mysg y Cynghorydd
Gwenno Ffrancon,
Carys Wyn Davies
(Perfect
Pads),
Thea’s Treatz (Thea
Wood sy’n pobi
teisennod) a Sion
Davies, Craig Cefn
Parc a fu’n trafod
sefyllfa disgyblion
Lefel-A a myfyrwyr yn dychwelyd i’r brifysgol. Yn ogystal mae’n
chwarae recordiau Cymraeg ac mae’n rhanu gwybodaeth am
ddigwyddiadau lleol, materion y dydd a chwaraeon.
Gareth Richards

CLECS CATHERINE
Mae Catherine Davies-Woodrow yn byw yn Ystalyfera ac ar ôl
dysgu’r iaith, mae hi nawr yn gweithio fel Tiwtor Cymraeg.

Hwyl dros yr Haf
Mae hi wedi bod yn braf i fwynhau rhai trysorau yng Nghymru,
yn lle mynd ar draws y môr. Mae’r cyfnod
clo wedi cyflwyno cyfyngiadau, mae’n
sicr, ond mae e wedi rhoi cyfle i ni i
werthfawrogi pethau yma yng Nghymru
yn ddyfnach.
Dyn ni’n mor lwcus yng Nghwm Tawe i
byw mor agos at y môr ac aethon ni i
fwynhau Dinbych y Pysgod sydd yn le
bendigedig. Mae’r olygfa o dai lliwgar,
Sioraidd o gwmpas yr harbwr yn eiconig.
Roedd llawer o bobl yna ar ddiwrnod
heulog ym mis Awst, felly oedd hi’n eithaf heriol i gadw pellter
cymdeithasol, ond roedd hi’n hyfryd i weld Morgan a’i ffrind yn
chwarae gyda ein ci yn y môr. Roedd yr haul yn sgleinio ar y
tonnau a’r awel yn chwythu’n fwyn ar ddiwrnod perffaith.
Roedd cychod lliwgar yn brysur yn cymryd ymwelwyr ma’s i
Ynys Bŷr (Caldey Island) o’r traeth lle roedd pobl yn ymlacio
ar y tywod. Perl yw Dinbych y Pysgod ond yn llawer well ma’s
o dymor pan mae llai o bobl – i ffwrdd o’r ‘madding crowd.’
Perl arall yw Manorbier gyda’r castell o’r deuddegfed ganrif
yn sefyll uwchben yr heol sydd yn arwain at y môr. Wrth gwrs
doedd fy mab, sydd yn bedair ar ddeg oed nawr, ddim eisiau
dod o gwmpas y castell gyda’i fam, felly aeth e ymlaen gyda’i
ffrind - yn GYFLYM IAWN - cyn rhedeg i lawr at y traeth! Nofion
nhw yn y môr, gyda’r ci unwaith eto yn hela’r bêl yn y tonnau.
Es i i Aberystwyth ac Aberaeron hefyd oedd yn braf. Roedd
hi’n ddydd Sul felly doedd dim llawer ar agor ond roedd yn
hyfryd i weld y golygfeydd, yn enwedig y castell yn Aberystwyth
am y tro cyntaf erioed ac, wrth gwrs, y harbwr lliwgar hyfryd.
Mae Morgan wedi dychwelyd i’r ysgol llawn amser gyda
rheolau cyfnod Coronafeirws mewn lle. Rhaid iddyn nhw olchi
eu dwylo yn aml, cadw at drefn un ffordd, peidio â chymysgu
â phlant o flynyddoedd eraill ac yn y blaen. Mae e’n ddigon
hapus i fod yna ar hyn o bryd ond gyda’r sefyllfa - sydd yn
newid yn gyflym yng Nghymru ar hyd o bryd gyda rheolau llym
mewn grym mewn rhai ardaloedd, fel Rhondda Cynon Taf mae ansicrwydd i blant a rhieni am beth sy’n mynd i ddigwydd
gyda’r ysgolion ac iechyd hefyd.
Dyw hi ddim yn bosib i weld fy ffrindiau na theulu yn Aberdâr
nawr. Byddwn ni’n colli penblwydd arall sef penblwydd un o’n
hwyrion, Reuben, sydd yn troi’n bedair oed. Mae hi mor
rwystredig weithiau. Roeddwn i’n siarad ag un o’m ffrindiau
heddiw, a oedd yn eistedd yn ei gardd ar ei gwyliau – doedd
dim siawns i fynd i ‘nunlle!
Mae fy nghyrsiau Dysgu Cymraeg dros yr haf wedi parhau
fel y Cwrs Mewn Wythnos a’r Cwrs Adolygu. Un peth da gyda
chyrsiau ar-lein yw ei bod hi’n bosib i gael dysgwyr o unrhywle.
Roedd dyn ifanc, sydd nawr yn byw yn Sbaen, ar un cwrs, ac
roedd dyn arall o Lundain ar yr un cwrs.
Rydw i’n hapus i ddweud fy mod i wedi cael swydd arall fel
tiwtor Cymraeg cysylltiol nawr yn ardal Morgannwg felly byddaf
i’n gweithio yn Ardal Bae Abertawe a Morgannwg hefyd o hyn
ymlaen! Un peth arall byddaf i’n gwneud yw gweithio ar ddydd
Sadwrn unwaith y mis yn siop Caban ym Mhontcanna yng
Nghaerdydd lle mae nith a’i mam yn gweithio hefyd. Mae’r siop
ar Heol y Brenin (King’s Road) yn hyfryd ac mae lot o ddewis
o gardiau, llyfrau ac anrhegion eraill Cymreig. Bydd hi’n cyfle i
gael sgwrs â phobl rhugl a dysgwyr a siopa hefyd!
Idiom y mis y tro yma - sydd yn addas ar hyn o bryd yw:
Daw hindda wedi drycin
(Daw pethau’n well gydag amser)

BWRW TREM YN ÔL
Wrth ddarllen pennod yn ddiweddar, fe ddes ar draws
cyfeiriad at lyfr roeddwn wedi gwneud tipyn o ddefnydd
ohono yn ystod fy nyddiau coleg. Cyfeirio gwnaeth yr
awdur at y llyfr Personalities of the Old Testament gan
Fleming James. Clasur o lyfr ac fe ddaeth ryw deimlad
rhyfedd drosto’i. Roedd yn rhaid i mi ei gael – o ble,
doedd dim syniad gen i. Dyma drio Amazon ac ymhen
pythefnos roedd y llyfr wedi cyrraedd. Yng nghanol pryder
a gofid y coronafirws ofnadwy yma dyma ddydd o lawer
chwedl. Wrth droi tudalennau’r llyfr ac ymgolli yn
sylwadau meistrolgar yr awdur am gymeriadau fel Eleias
ac Amos roeddwn nôl yn y Coleg, nol wrth ddesg y
llyfrgell yn crafu pen, yn ysgrifennu ambell draethawd ar
rai o gymeriadau mawreddog oedd yn cael eu cyfrif yn
arwyr yn hanes y genedl Iddewig. Yna gweld fy hunan yn
cymryd fy llith fach at y dyn ei hun i gael ei farcio. Tuedd
yr athro arbennig hwn oedd ysgrifennu sylw fel hyn, ar ôl
darllen a marcio’r traethodau’r myfyrwyr: “Eitha da, ond
yn rhy flodeuog”.
Nid ymffrost yw hyn – Duw a’n gwaredo, ond dwy ddim
yn meddwl iddo erioed ysgrifennu’r fath sylw ar unrhyw
un o fy nhraethodau i eu bod yn “flodeuog”. Y rheswm am
hyn, efallai, yw ei fod yntau hefyd wedi byseddu a phori
ar gampwaith Fleming James.
Bellach mae’r llyfr wrth law, a bron yn feunyddiol mae
arwyr yr Hen Destament yn cael y cyfle i godi eu pennau
a chadw cwmni i mi.
Ac yn y pellter, drwy’r niwl rwy’n tybio fy mod i’n gweld
rhyw ddelwedd ar yr hyn oeddwn, flynyddoedd yn ôl, yn
gwneud fy ffordd i lyfrgelloedd y coleg i gael ychydig
ysbrydoliaeth gan Fleming James wrth fynd ati i
ysgrifennu traethawd ar fawrion oes a fu.
Cofiwn mai bodau dynol oedd y rhain a nodwyd yn y
gyfrol. Gymaint yn fwy gwerthfawr yw’r llyfr sy’n cyflwyno
gwirioneddau oesol, megis adnodau agoriadol Salm 23
“Yr Arglwydd yw fy mugail, ni bydd eisiau arnaf ....” a
diweddglo bendigedig Salm 121 “A bydd yr Arglwydd yn
gwylio dy fynd a’th ddod yn awr a hyd byth”. Cysur yn wir
mewn dyddiau fel rhain.
Gareth Hopkin

Golygydd mis Tachwedd

Dewi Lewis
Newyddion i’r canlynol os gwelwch yn dda:
papurbrollais@gmail.com

Erbyn Hydref 20fed os gwelwch yn dda.
Nid yw'r Bwrdd Golygyddol o angenrheidrwydd yn
cytuno ag unrhyw farn a fynegir yn y papur hwn.
Cyhoeddir y LLAIS yn fisol gyda chymorth ariannol
Llywodraeth Cymru. Ni ellir gwarantu cynnwys
unrhyw ddeunydd a anfonir i'w gyhoeddi yn y LLAIS
na derbyn cyfrifoldeb am ei ddychwelyd.

Ariennir Llais yn
rhannol gan
Lywodraeth Cymru
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COELBREN
POB LWC KATY
Mae Katy, merch Andrew a Helen Edwards o Heol Henrhyd, y
Coelbren, sydd hefyd yn wyres i Alun a Christine Jenkins o
Ystradgynlais, wedi dechrau ar swydd newydd fel athrawes
Saesneg yn ysgol Glantaf, Caerdydd. Mae Katy’n gyn-ddisgybl
Ysgol Ystalyfera ac erbyn hyn wedi ymgartrefu ym Mae
Caerdydd.

YSTRADGYNLAIS
PRIODAS AUR
Llongyfarchiadau mawr i Stewart a Janice Cornelius, Heol
Ynysgedwyn, wrth iddynt ddathlu achlysur arbennig sef eu
Priodas Aur. Yn wir fe fydd y flwyddyn yma yn flwyddyn i’w
gofio am nifer o resymau. Yn gyntaf, oherwydd anap i Stewart
ar y ffordd i’r maes awyr ym mis Chwefror, bu rhaid gohirio’r
fordaith a drefnwyd o gwmpas De America. Yna, oherwydd y
firws Cofid, cawsom siom arall a bu rhaid gohirio gwyliau i
Perth, Awstralia a chyfle euraidd i ddathlu yng nghwmni eu
plant Stephen ac Emma. Er hynny oll, mae’r ddau yn cydnabod
eu bod yn holliach ac yn falch eu bod medru trafod eu
hatgofion gyda gwen dros eu hwynebau. Yn wir, yng ngeiriau
Stewart, ‘Ryn ni wedi safio ffortiwn.’

CROESO NOL
‘Croeso nol.’ Dyma’r geiriau agoriadol a glywyd yn ddiweddar
wrth i’r ysgolion a mannau addoli ail ddechrau ar ôl seibiant hir.
Y gwir yw bod ein disgyblion ac aelodau enwadau crefyddol yn
dychwelyd i sefyllfaoedd tra gwahanol nag o’r blaen. Pwy
fyddai wedi meddwl bod rhaid golchi dwylo cyn mynychu ysgol
neu gapel a bod elfen bwysig o fywyd dyddiol, sef y canu, wedi
ei ddileu yn hollol? Mae hyd yn oed son bod athrawon gorfod
glanhau’r desgiau ac aelodau o’r eglwys hefyd wrthi yn sicrhau
bod ein llefydd sanctaidd yn addas. Yn wir, fel y dywedodd un
athro sydd wedi ymddeol, ‘Rwy’n falch fy mod wedi gorffen!’
LLIFOGYDD
Unwaith eto roedd trigolion y pentref wedi dioddef oherwydd y
llifogydd annisgwyl. Rwy’n cyfeirio yn benodol i ardaloedd
Cwmgïedd a’r Gurnos lle’r oedd y dŵr wedi creu problemau
aruthrol. Roedd un tŷ ar ben Heol y Giedd wedi colli hanner yr
ardd oherwydd pŵer y llif a phalmant yn agos i’r Feddygfa wedi
ei ddinistrio’n llwyr. Cydymdeimlwn yn fawr gyda’r trigolion
yma.
PRIODAS RUDDEM
Llongyfarchiadau i Meurig ac Elinor Evans, 61 Heol
Aberhonddu, Ystradgynlais ar eu dathliad Priodas Ruddem ar
20 Medi.
Bydd y ddau yn dathlu yng Ngwesty Neuadd Llangoed
gyda’r teulu.

CÔR DATHLU CWMTAWE
Mis Medi yw’r adeg pan mae’r tymor rygbi yn ail ddechrau ar
ôl seibiant yr haf ac mae’r eisteddle ar Barc Ynysgedwyn yn
llawn o gefnogwyr brwd ac uchel eu lleisiau. Ond yn ddiweddar,
ac er mawr syndod i drigolion yr ardal, nid sŵn gwaeddi aflafar
oedd yn atsain o gwmpas y maes ond yn hytrach sŵn canu
swynol. Wrth gwrs, roedd rhaid ymchwilio ym mhellach a
cheisio darganfod pwy oedd yn gyfrifol am y sŵn melodaidd.
Roedd yr ateb yn syml- neb yn llai na Chôr Dathlu Cwmtawe.
Roeddent yn cwrdd am y to cyntaf ers rhai misoedd ac yn
amlwg roedd yr aelodau wrth eu bodd wrth iddynt gyfarch ei
gilydd. I’r gwylwyr oedd yn bresennol, heblaw am ryfeddu ar
safon y canu, roedd yn amlwg iawn fod y trefniadau
cymdeithasol yn dilyn y canllawiau priodol. Noson i’w gofio.

JOHN COOMBE
Am yr ail waith yn ddiweddar, ac yn dilyn marwolaeth Howard
Roberts, daeth y newydd trist fod prifathro arall y pentref wedi
ymadael a ni. Roedd John Coombe yn adnabyddus i bawb fel
cyn bennaeth Ysgol Penrhos ac yn fawr ei barch yn y
gymdogaeth. Roedd John yn benderfynol i drosglwyddo
addysg gyflawn i’w ddisgyblion a sicrhaodd cyfleoedd lluosog
iddynt ddatblygu eu doniau. Roedd hyn yn wir amlwg ar y
meysydd chwarae ac roedd gemau rygbi rhwng Ysgol Penrhos
ac Ysgol Cynlais yn achlysuron bythgofiadwy. Diolch iddo am
ei gyfraniad i addysg blant y pentref. Cydymdeimlwn gyda’i
deulu annwyl.
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DATHLIAD ARBENNIG
Ganwyd Anne Williams ar ffarm Ffos-y-ffin, Capel Dewi, Sir
Gaerfyrddin ar 29 Awst, 1930 ond mae wedi byw, gan fwyaf,
yn ei chartref presennol yn
Cross Street, Glantawe. Yn
briodol iawn, enw ei chartref
yw ‘’Ffos-y-ffin’’.
O gwmpas diwedd mis
Awst eleni fe gafodd Anne
sawl cyfle i ddathlu achlysur
nodedig ei phen-blwydd.
Mae yn hen law ar bobi
torthau o deisen ac fe
wnaeth ddwy ar gyfer y
dathliad: un ar gyfer rhannu
gyda’i ffrindiau ar llall ar
gyfer te prynhawn ar ei
haelwyd glyd yng nghwmni
David, ei brawd a Cynthia ei
wraig a Janice a Jill a Cilla. Dilynwyd hyn gan bryd o fwyd
blasus yn yr Aubrey, wedi ei drefnu gan ei nithoedd Janice a
Lois. I ddod a’r dathlu i ben aeth David, Cynthia ac Anne i’r
George yng Nghwmtwrch am bryd o fwyd, oedd wrth fodd y tri
ohonynt.
Llongyfarchiadau ar gyrraedd pen-blwydd nodedig a
dymunwn nerth ac iechyd iddi i’r dyfodol.

LLONGYFARCHIADAU MAIR
Mae Mair Jones wedi byw yn Tawe Park ers 11 mlynedd ac
wrth ei bodd yn byw drws nesa’ i’w merch Sandra a’i gŵr
Richard sy’n hynod ofalus ohoni. Serch hynny mae ei chalon,
dal i fod, yn Rhosaman, lle’i ganwyd 90 o flynyddoedd yn ôl.
Ar 4 Medi, i ddathlu ei phen-blwydd nodedig aeth y teulu bach,
sef Mair, Sandra, Richard a Christopher i’r Penycae am bryd o
fwyd hynod flasus ac yna’r Sul canlynol am ginio i’r Plough,
Rhosmaen.
Llongyfarchiadau mawr Mair a dymuniadau gorau ar eich
pen-blwydd gan ddymuno iechyd a nerth i’r dyfodol.

CWMLLYNFELL
LLONGYFARCHIADAU
Ym mis Awst yng Nghastell-nedd, priodwyd Angharad, merch
Jason a Donna Evans a Josh, mab Bleddyn a Siân Thomas, y
ddau yn gymdogion ar Railway Terrace. Bydd y pâr ifanc yn
ymgartrefu yn y pentre’. Dymunwn bob hapusrwydd iddynt.
CLOD
Ymfalchïwn yn llwyddiant myfyrwyr ifanc y pentre’ yn eu
haroliadau safon TGAU, Uwch a Gradd, a dymunwn bob hwyl
iddynt i’r dyfodol.
DATHLIAD ARBENNIG
Saithdeg mlynedd yn ôl yn eglwys Dewi Sant yn y Betws,
unwyd mewn priodas Ivor a Margaret Davies, Lewis Avenue.
Odyn, mae’r ddau newydd ddathlu’u priodas Platinwm! Mae’r
pâr yma yn uchel‘u parch yn y pentre’, Ivor wedi bod yn
blismon y pentre’ am flynyddoedd a Margaret yn deilwres o’r
safon uchaf. Bydded iddynt gael blynyddoedd ragor yng
nghwmni‘i gilydd. Llongyfarchiadau!

YSTALYFERA
COFIO’N DYNER AM MICHELLE
Syfrdanwyd ardal gyfan gan farwolaeth anamserol Michelle,
gwraig annwyl Mark, mam a mam-gu, chwaer a modryb
gefnogol a chariadus i’r cysylltiadau oll. Cofiwn yn dyner hefyd
am Jean, Margaret ac Eric yn eu colled ar ôl merch a merch
yng nghyfraith arbennig iawn. Cydymdeimlwn yn ddwys iawn
â’r teulu cyfan yn eu hiraeth ar ôl un mor annwyl yn eu golwg.
Ganwyd a magwyd Michelle yn Ystalyfera, addysgwyd yn lleol
ac wedi gadael Ysgol Gyfun Ystalyfera gweithiodd mewn sawl
lle ond cofiwn amdani fwyaf am ei gwaith rhagorol fel

cynorthwyydd Mark, ei gŵr, wrth
redeg y Legion yn Ystalyfera.
Bendithiwyd Michelle yn helaeth
â phersonoliaeth hyfryd a
dymunol, yn wraig barod iawn ei
chymwynas. Cafodd bywyd
llawn tan ryw bedair blynedd
pan ddechreuodd ei hiechyd
ddirywio. Brwydrodd yn galed,
dewr a dirwgnach yn ystod
misoedd o gystudd blin a bu hyn
yn ysbrydoliaeth i’w theulu a’i
chyfeillion. Ond er gwaethaf y
gofal tyner yn Nhŷ Olwen
ynghyd â gweddïau eglwysi’r
ardal, gwaetha’r modd, daeth yr amser i Michelle ffarwelio â ni
Fel arwydd o’r parch enfawr oedd gan bawb tuag ati
ymgasglodd llawer o’i ffrindiau a’i chymdogion o flaen ei
chartref yn Allt-y-grug ac yna ym mynwent Eglwys y Drindod
Sanctaidd.
Diolch am fywyd Michelle ac am y cyfan oll roedd hi’n ei
olygu i’w theulu ac i bawb a gafodd y fraint o’i hadnabod.
COFIO GWIR GREFFTWR
Addas iawn yw ein bod yn cofio a chydnabod crefftwr oedd a’i
wreiddiau yng Nghwm Tawe a Chwm Aman.
Ddechrau’r flwyddyn bu farw
David Vickers, gŵr a fu, fel
argraffwr a rheolwr yng Ngwasg
Gregynog yn gyfrifol am argraffu
cyfrolau gwerthfawr a llyfrau
hynod hardd eu golwg a’u
cynnwys.
Brodor o Bontardawe oedd
David, wedi’i eni yno yn 1949, yn
un o wyth o blant. Ar ôl mynychu
ysgolion lleol cafodd brentisiaeth
gyda’r Voice – Llais Llafur yn
Ystalyfera gan hyfforddi fel cysodwr (compositor). Yna cafodd
swydd gyda’r Llanelli Star ac yn 1978 ymgymerodd ag ailsefydlu’r traddodiad o argraffu llyfrau safonol trwy’r hen ddulliau
yng Ngregynog. Symudodd o’i gartref yn Nhai’rgwaith i
Dregynon yng nghanolbarth Cymru a phriodi Carol, merch leol,
a magu teulu, sef eu mab Davey a’u merch Sarah.
Sefydlwyd Gwasg Gregynog gan y chwiorydd Davies a
thrwy gydweithio gyda
Glyn Tegai Hughes
datblygodd David y
wasg i fod yn un o
weisg preifat gorau’r
ugeinfed ganrif. Yn
ystod ei 32 mlynedd
yno argraffodd dros
70 o lyfrau a daeth i
gysylltiad â llawer o
artistiaid creadigol, yn
ei plith Kyffin Williams.
Roedd yn ddyn
mawr, yn gorfforol ac
yn ddeallusol, yn
garedig, yn llawn
hiwmor ac yn un da
am ddweud stori yn
enwedig am ei gyfnod
yn
Ystalyfera.
Ymddeolodd yn gynnar o’r wasg yn 2010 ond bu’n argraffu yn
y modd traddodiadol o’i garej. Hyd yn oed ar ôl cael gwybod,
yn 2018, ei fod yn dioddef o glefyd motor neurone, daliodd i
fynd at y wasg. Roedd yn ŵr penderfynol hyd y diwedd. Ym
marwolaeth David Vickers, rydym wedi colli argraffydd gorau
ei genhedlaeth, crefftwr dawnus ac mae’n annhebyg y gwelwn
ei debyg eto.
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DYMUNO’N DDA I GYFEILLION ANNWYL
Gwaetha’r modd, nid yw Geoff gŵr Margaret Jean wedi
mwynhau’r iechyd gorau ers tro. Blin oedd gennym glywed fod
Geoff, er y gofal gorau posib mae’n cael gan Margaret Jean,
nôl yn Ysbyty Ystradgynlais am ryw gyfnod byr. Y gobaith mawr
yw y bydd Geoff yn teimlo dipyn yn well ar ôl ychydig o
ddyddiau yn yr Ysbyty. Yn naturiol rydym, fel cyfeillach, yn
meddwl am Geoff ac yn dymuno’n dda iddo.
Nid yw Gethin, gŵr Ann yn y Farteg, wedi bod yn yr hwyliau
gorau ers tro ac mae yntau wedi cael mwy nag un cyfnod yn
Ysbyty Treforys yn ddiweddar.
Mae eisoes wedi cael un math o lawdriniaeth yno ond mae
llawdriniaeth bellach yn ymaros. Ar hyn o bryd mae Gethin ‘nôl
ar ei aelwyd glyd yn y Farteg lle mae Ann yn dyner ei gofal
ohono. Pob dymuniad da i Gethin gan ddymuno dyddiau gwell
iddo yn fuan.
Yn y dyddiau anodd rhain cofiwn am bawb sy’n fyr o’n
breintiau ac yn teilyngu lle yn eu gweddïau.

YNYSMEUDWY
COFIO NAN JENKINS
Ar 15 Medi bu farw Nan Jenkins yn ei chartref ‘Gelli Aur’, Hen
Hewl, Ynysmeudwy yn 93 oed. Un o ferched ‘Smitw oedd Nan.
Cafodd ei haddysg yn Ysgol Gynradd y Merched, Llangiwg ac
Ysgol Ramadeg Pontardawe,
ac yna dechre gyrfa hir gyda’r
Bwrdd Nwy.
Canolbwynt bywyd y teulu
oedd
Capel
Bethesda.
Cafodd ei bedyddio a’i
derbyn yn aelod, ac yn
ddiweddarach ei hethol yn
ddiacon ac yn ysgrifennydd
gan gyflawni’r gwaith yn
gydwybodol a thrwyadl.
Ym Methesda y priododd
â Lewis a setlo ar yr Hen
Hewl, a daeth Siân Eleri i
lenwi eu bywyd. Bu Nan yn
weithgar ymhob agwedd o fywyd crefyddol a diwylliannol cylch
Pontardawe gan fod yn aelod a chyn ysgrifennydd Cangen
Pontardawe o Ferched y Wawr, ac yn aelod o’r Dosbarth
Trafod Llyfrau Cymraeg gan ymfalchïo fod y dosbarth yn dal i
fynd. Pan sefydlwyd Papur Bro Llais bu’n ohebydd ‘Smitw a
dosbarthwr hefyd. ‘Roedd yn ffyddlon i wasanaethau misol
Danybryn a bu’n gwirfoddoli yng Nghanolfan Ddydd Tŷ Olwen
yn Nhreforys ar ôl i Lewis farw o gancr.
Bu’n rhan o’r ymgyrch hir i sicrhau sefydlu Ysgol Gyfun
Ystalyfera ac yn aelod o’r Gymdeithas Rhieni.
Dangosodd Siân Eleri’r ddawn i adrodd yn gynnar, a bu
Lewis a Nan yn mynd o Steddfod i Steddfod fach a mawr De a
Gorllewin Cymru. Bu Nan yn Ysgrifennydd Eisteddfod Cylch yr
Urdd yng Nghwm Tawe am flynyddoedd lawer ac uchafbwynt
y flwyddyn oedd mynd i’r ddwy Eisteddfod Genedlaethol yn y
garafán.
Mae’n drist meddwl bod Nan yr olaf o genhedlaeth o rieni fu
gyda’i gilydd yn Steddfota am flynyddoedd lawer. Yn ystod y
blynyddoedd olaf Steddfod ar y radio a theledu oedd hi i Nan
er iddi fynd am ddeuddydd i ‘Steddfod Caerdydd dwy flynedd
yn ôl.
Dechreuodd Siân Eleri ar yrfa yn y cyfryngau a Nan yn
gwybod yn gwmws ble fydde hi’n gweithio ac ar ba raglen
byddai pob dydd - ac yn cadw cysylltiad cyson ar y ffôn bach
symudol sawl gwaith y dydd! Fe fydd y frawddeg “Cymra’g sy’
ore heno” yn aros yn hir yn y cof – gan taw dyma ateb Nan bob
tro bydde rywun yn gofyn beth o’dd hi’n mynd i’ wylio ar y
teledu’r noson honno.
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Cynhaliwyd angladd Nan ym Methesda o dan ofal y Parchg
Gareth Morgan Jones, gydag Alun Tregelles Williams wrth yr
organ a Keith Davies, ffrind annwyl iawn i’r teulu yn talu
teyrnged.

YR ALLT-WEN
Y CAPEL
Braf oedd cael addoli gyda’n gilydd unwaith eto ar 6 Medi. Yn
ystod yr oedfa cafod Rhian James-Collins ei derbyn yn aelod.
Diolch i’r swyddogion am ymateb i ofynion y Llywodraeth a
sicrhau bod y canllawiau yn cael eu dilyn yn drylwyr.
Bodlonwyd yr aelodau wrth glywed yr organ yn cael ei chwarae
unwaith eto. Ar wahan i donau yr emynau, chwaraeodd Huw
Rees, ein horganydd, “Anfonaf Angel” a “Benedictws”. Diolch
i’n gwenidog, y Parchedig Gareth Morgan Jones am drefnu’r
gwasanaeth.
Yn ystod y gwasanaeth soniodd Mr. Jones am y rhai a fu
farw yn ystod y misoedd diwethaf oedd yn gymheiriaid i
aelodau, sef Steve Taylor gŵr Beti-Wyn, West Cross,
Abertawe; Edwin Parton, gŵr Janet, Mayals, Abertawe ac
Eirwen Jenkins gwraig Islwyn, y Pîl. Cydymdeimlwn â’r
teuluoedd hyn yn eu colled.
Ar ôl salwch byr, bu farw un o’n haelodau, Margaret Cecilia
Davies, Malvern, merch y diweddar Rebecca ac Emrys Davies.
Bu’n feddyg teulu yng Nghaerwrangon am flynyddoedd maith.
Cydymdeimlwn gyda’i phlant Vivienne a Neville a’r wyrion
Angharad, William, Trystan a Sam yn eu galar.
BABIS NEWYDD
Daeth llawenydd mawr i gymdogion yn Heol-y-Parc yn
ddiweddar. Ganwyd Cadi Rose i Catherine ac Ollie, ac wyres
i Rose a Randall Williams, 12 Heol-y-Parc, a Trisha a John
Rees-Stoner, Guildford. Yna ganwyd Casi Lena i Ffion a
Steffan, ac wyres i Barbara a Rowland Lanchbury, 13 Heol-yParc a Menna a Huw Watkins, Fforest, Pontarddulais. Pob
bendith i’r ddau deulu.
BRYSIWCH WELLA
Dymunwn gwellhad buan i Helen Lloyd, Ffarm Penllwynteg a
Susan Flook-Lewis, Waun-Gron, sydd wedi derbyn
llawdriniaeth yn yr ysbyty.
TRYCHINEB LLANDŴ
Cyn bo hir bydd Carwyn Jones, cyn-Brif Weinidog Cymru, yn
ymddangos ar raglenni teledu sydd yn ymwneud â rygbi. Bydd
un o’r rhaglenni o ddiddordeb i bobl yr Allt-wen oherwydd bydd
yn sôn am drychineb Llandŵ ar ddydd Sul, Mawrth 12fed 1950,
pan gafodd Dewi a Johnny Read a David Hopkin eu lladd yn y
ddamwain awyren tra’n teithio ‘nôl o’r Iwerddon ar ôl gweld
gêm rygbi.

RHOS A GELLI-NUDD
BLISSFUL BAKES
Ar ôl cau Blissful Bakes ym Mhontardawe yn ddiweddar, mae’r
perchennog, Mandy Heskins, wedi ail-leoli ei busnes i’w
chartref yn Delffordd, Rhos. Gellir archebu teisennod ar gyfer
pob achlysur yn ogystal â the prynhawn drwy gysylltu â Mandy
ar ei thudalen ‘Facebook’ neu drwy ei ffonio ar 07503678714.
Bydd ei theisennod bach (‘cupcakes’) ar werth hefyd yn Siop
Sweet Williams yn y pentre’. Gwelir eisiau’r caffi poblogaidd yn
fawr iawn ond mae clywed bod y busnes llwyddiannus yn
parhau yn newyddion da iawn.
Yn ogystal â’i busnes teisennod mae Mandy yn gwerthu
canhwyllau persawrus gan y cwmni Partylite. Cysylltwch â hi i
weld casgliad yr Hydref.
COLLI PWYSAU
Mae grwpiau colli pwysau ‘Slimming World’ wedi ail-ddechrau
yn Neuadd Gymunedol, Rhos. Dyma’r amserlen:
Dydd Mawrth: 8.00 am – 10.20 am
Dydd Mercher: 3.00 pm – 4.00 pm
7.10 pm - 7.55 pm
Mae’r cyfyngiadau presennol ond yn caniatáu unarddeg
person yn y neuadd ar y tro. Bydd pob ymgynghoriad yn para
15 munud. Cysylltwch, felly, â Sharon Andrews ar
07495747268 i fwcio lle.
DOSBARTH YOGA NEWYDD
Mae Yoga yn hynod boblogaidd ar hyn o bryd ac mae dosbarth
newydd yn dechrau yn Gellinudd sef, ‘The Yoga Junkie’.
Cynhelir y sesiynau, sy’n addas i bawb, mewn stiwdio ar Fferm
Llety’r Gof, Gellinudd. Dyma’r amserlen:
Dydd Llun (Broga – Dynion yn unig) 5.45pm a 7.00pm
Dydd Mawrth (Yoga i Bawb) 5.45pm
Dydd Mercher (Yoga i Bawb) 5.45pm a 7.00pm
Dydd Iau (Yoga i Bawb) 10.00am
Dosbarthiadau: £6/Zoom £4
Am fwy o fanylion cysylltwch â Debbie Robinson ar
07917899430.

PONTARDAWE
SOAR
GWASANAETHAU WEDI AIL-DDECHRAU
Rydym bellach wedi ail-ddechrau cynnal ein gwasanaethau
wythnosol ers Sul olaf Awst ac rydym wedi mwynhau medru
cwrdd â’n gilydd a chyd-addoli eto. Diolch i’n blaenor Hywel
Wyn Davies am ei holl waith yn gofalu ar ôl y trefniadau
diogelwch. Mae aelodau’r Tabernacl wedi bod yn ymuno gyda
ni ar gyfer ein gwasanaethau ac mae hi wedi bod yn braf eu
croesawu atom.
PENBLWYDD ARBENNIG
Llongyfarchiadau mawr i’n haelod Eirlys Jones, Trebannws,
chwaer Avril, ar ddathlu ei phenblwydd yn 90 oed. Dymuniadau
gorau gan bawb yn Soar.
Y TABERNACL
AIL GYDIO YN YR AWENNAU
Mae drysau’r capel ar agor, yr haul yn gwenu, a phawb yn falch
o gael cwrdd unwaith eto wedi cyfnod rhy hir o absenoldeb.
Ein diolch, felly, i Gwynne Griffiths, ein hysgrifennydd, am yr
holl drefnu, i Eric Francis am gynnal gwasanaeth calonogol ar
y thema “Ffydd, Gobaith, Cariad” ac i Chris Lewis am ei ddewis
pwrpasol o emynau ar y piano.

Gwelwyd eisiau Owen yn fawr, ac anfonwn ein dymuniadau
gorau iddo, heb anghofio hefyd am Doreen Lewis sy’n dal yn
yr ysbyty.
Ein bwriad, o hyn ymlaen, yw cynnal gwasanaeth ar Sul
cyntaf o bob mis, ac edrychwn ymlaen at ein gwasanaeth
Cymun nesaf ar 4 Hydref o dan ofal Eifion Walters.

RHYDYFRO
YN YR YSBYTY
Y mae Mary Jenkins, David Jenkins a David Topplin yn yr
ysbyty. Dymunwn yn dda iddynt. Dychwelodd Delyth
Humphreys adre, wedi cyfnod o dri mis, mewn amser i ddathlu
ei phen-blwydd.
CROESO
Mae Bethan a Sam wedi symud i Waun Penlan ac mae Beryl
a Tom mor falch eu bod wedi dod i fyw yno.
YSBAID
Wedi blino gweithio yn yr ardd penderfynais roi’r twls ar y bar
a bant a fi am ysbaid i’r Gerddi Botaneg yn Llanarthne. Roedd
y tywydd yn braf a minnau wrth fy modd. Nid oedd llawer o bobl
yno, a digon o le rhwng pawb, ar wahân i’r tŷ gwydr mawr lle’r
oedd trefn ar y ffordd i gerdded a phawb yn cadw oddiwrth ei
gilydd.
Cefais dipyn o sioc pan ddaeth dyn ifanc a mwgwd am ei
wyneb tuag ataf gan ofyn shwd o’n i. Anodd yw adnabod
person pan mai ei lygaid yn unig sydd yn y golwg.
Sylweddolais ymhen munud pwy ydoedd. Mae pawb sy’n
cerdded gyda Chymdeithas Edward Llwyd yn ei adnabod yn
dda. Ef yw’r ifancaf, ymysg yr aelodau ‘aeddfed’. Bu’n
gwirfoddoli’n lleol yn ystod gwyliau ysgol a choleg ac yn ystod
y Clo. Dyna braf oedd cael sgwrs gyda Rhys. Cododd fy
nghalon a dychwelais adre oddi yno wedi ymlacio’n llwyr.
CAPEL Y BARAN
‘R’yn ni yn nhymor yr Hydref unwaith eto ac yn cofio’r paratoi
defodol ar gyfer Oedfa Ddiolchgarwch: yr ysgub o wenith yn y
cyntedd yn symbol o’r cynhaeaf a haelioni Duw. Cofio hefyd
testun pregeth rhai blynyddoedd yn ôl gan y Parchg Derwyn
Morris Jones o lyfr y proffwyd Jeremeia: “Aeth y cynhaeaf
heibio, darfu’r haf, a ninnau heb ein hachub”. Geiriau sydd mor
berthnasol i ni heddiw. Mae’r proffwyd yn ychwanegu
“oherwydd briw merch fy mhobl yr wyf innau wedi fy mrifo, wedi
galaru, ac wedi fy nal gan syndod. Onid oes balm yn Gilead?
Onid oes yno ffisigwr? Pam ynteu, nad yw iechyd merch fy
mhobl yn gwella”. Rhyfedd mor gyfoes yw geiriau’r Beibl. Mae
Jeremeia yn ddiflewyn yn bwrw ei lach ar wleidyddion ei ddydd.
Beth tybed byddai ei ymateb i lawer o’n gwleidyddion simsan
ni heddiw. Gweddïwn y bydd y ffisigwyr yn ein labordai yn
darganfod ffisig i drechu’r cofid-19 yn fuan.
Un o raglenni poblogaidd S4C yw “Cynefin” ac yn ei chân
“Adra” meddai Gwyneth Glyn “Fy nghynefin yw fy nefoedd a
bro fy mebyd yw fy myd “. Dyma’n ‘nheimlad innau wrth eistedd
a mwynhau’r olygfa odidog. Yma ‘rwyf yng nghanol fy
nghynefin. Fel y Bardd Waldo mae gennyf innau dri mynydd
sef, Mynydd Carn Llechart, Mynydd y Gwair a Mynydd y Betws
- pob un yng ngolwg y capel. Meddai Waldo yn ei gerdd
Preseli, “Mur fy mebyd, Foel Drigarn, Carn Gyfrwy, Tal Mynydd,
wrth fy nghefn ym mhob annibyniaeth barn”. Ac mae barn
annibynnol heddiw yn holl bwysig yng nghanol yr ‘hype’ gan y
Llywodraeth, a hyn yn treiddio yn aml i fyd masnach. Un o’m
hoff athronwyr yw’r Groegwr Diogenes, tad y sinigiaid. Yn ôl yr
hanes oherwydd ei fod wedi ei ddadrithio gan ei gyd-ddyn
cerddai o gwmpas Athen yn ystod y dydd a llusern wedi ei
goleuo yn gweiddi ‘’find me an honest man”.
Yn llonyddwch y fynwent ar y Baran a chyfeillion bore oes
yn gorwedd yn dawel o’m cwmpas, gwerin onest yr erwau
moel, diolchaf amdanynt oll oherwydd rhain oedd y bobl a’m
moldiodd. Dyledwr wyf, yn wir, i fy nghynefin.
Eifion Walters
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FELINDRE
NEBO
Oedfaon 10.30 y bore.
HYDREF
11: Cyrddau Mawr 10.30yb Y Parchg John Talfryn Jones
18: Y Parchg Clive Williams L.R.A.M.
25: Y Parchg Owen Pugh
TACHWEDD
1: Y Parchg Gerald Jones
8: Y Parchg Owen Pugh
15: Y Parchg Neil Perrington
22: Y Parchg Owen Pugh
29: Y Parchg Rhys Locke
Cofiwch wneud ymholiadau ynglŷn â’r oedfaon sydd wedi eu
rhestri uchod rhag ofn y bydd newidiadau.
Fel aelodau, dymunwn wellhad llwyr a buan unwaith eto mis
yma i’r Parchg Owen Pugh.
Cafwyd dwy oedfa fendithiol ym mis Medi yng nghwmni’r
Parchg Eirian Wyn, Seion Newydd a’r Parchg Glan Roberts,
Tŷ Croes - y tro cyntaf i’r ddau bregethu yn Nebo ers i ni fod
‘dan glo’. Diolch i bawb a wnaeth baratoi’r capel i’r safon a
ofynnwyd gan yr Undeb.
Mae sawl aelod wedi dathlu eu penblwyddi yn y misoedd
dan glo – a llawer o’r rheiny dros eu nawdegau. Pen-blwydd
hapus i chi gyd. Gwellhad buan i Eirwyn Jones, Bwlch y Gwin
sydd yn yr ysbyty a dymuniadau gorau am wellhad buan hefyd
i David a Gillian Fowler, Heol Pant y Ffa.
LLONGYFARCHIADAU
Mae’r Parchg Vincent a Brenda Watkins yn dathlu hanner can
mlynedd o briodas! ‘Rwy’n siŵr bod y cyfnod wedi bod yn un
hapus iawn. Maent yn chwaer a brawd-yng-nghyfraith i Bryan
ac Ann Evans, Bryncelyn.
CYHOEDDI LLYFR
Beth am brynu llyfr? Mae
Dyfan
Lewis
wedi
ysgrifennu
cyfrol
o
farddoniaeth am ei daith i
Dde Ddwyrain Asia. Mae
modd archebu’r llyfr,
Amser Mynd, ar y we o
gwasgpelydr.com. Mae
hefyd ar dâp i’r sawl sy’n
cael anhawster darllen.
Mae Dyfan yn fab i’r
Prifardd
Emyr
ac
Angharad Lewis, Craig
Cefn Parc. Da iawn Dyfan.

CRAIG CEFN PARC
CYDYMDEIMLO
Fel eglwys a chymuned cydymdeimlwn â theulu Jean Jones,
Pontardawe, a fu farw yn Awst ar ôl cystudd hir. Roedd yn
wraig i’r diweddar Vaughan, yn fam i Nathan a Mathew, yn fam
yng nghyfraith, ac yn fam-gu. Ar ôl oedfa breifat yn St.
Benedict’s o dan arweiniad Mr Gareth Hopkin, claddwyd ei
gweddillion ym mynwent Pantycrwys. Coffa da amdani.
COMISIWN GWAITH CELF
Gofynnwyd i Danielle Hopkinson, Ipswich, gan Goleg Newydd,
Rhydychen, yn gynnar yn 2019 i greu panel gwydr lliw i’w
gynnwys fel rhan o gofeb. Cyflwynwyd ei henw i’r Coleg gan
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ei ffrind Antonia sy’n gweithio yno fel saer maen ar brosiectau
atgyweirio, yn glanhau ac yn ailosod casgliadau o gerfluniau a
chofebau. Roedd
rhaid i Danielle
atgynhyrchu teiliau
gwydr mewn ffrâm
o garreg a mosaig
i’w osod ar wal
clwysty mewnol.
Cofeb ydoedd i
Hector McLean, un
o bedwar o frodyr o
Awstralia
oedd
wedi
mynychu’r
coleg.
Roedd
Hector wedi rhwyfo
i’r coleg yn 1885,
1886 ac 1887. Bu
farw o Typhoid pan
yn 23 blwydd oed.
Nid
oedd
llun
gwreiddiol ar gael
ac
felly
roedd
angen i Danielle
wneud ei gorau i gyfateb gyda’r gwydr lliw a’r ysgrifen yn
Lladin. Ar ôl paratoi enghraifft a dangos hwnnw i’r coleg,
cynigwyd y gwaith o dorri a pheintio’r gwydr ac ysgrifennu ar y
teiliau i edrych yn union fel y gofeb gyferbyn. Gorffennwyd y
gwaith rhagorol yma ym mis
Chwefror
ond
oherwydd
Cofid19 nid oedd yn bosib
teithio i Rydychen i osod
popeth yn ei le nes mis Awst.
Cafodd Danielle foddhad
mawr i weld y gwaith yn ei
gyfanrwydd a bod gan Hector
deyrnged haeddiannol.
Mae Danielle yn ferch i
Nesta a’r diweddar Brian,
Rhyd-y-gwin, yn briod ag Ian
ac yn fam i Efa. Yn byw yn
Ipswich mae ganddi stiwdio lle
mae’n creu gwaith celf unigol
at bob achlysur. Rydym ym
Mhantycrwys, yn deulu a
ffrindiau, yn falch iawn ohoni ac yn dymuno pob llwyddiant i’r
dyfodol.
CAPEL GELLIONNEN
Bu cynhyrchwyr rhaglen Dechrau Canu Dechrau Canmol ar
fynydd Gellionnen yn ddiweddar yn ffilmio a chyfweld aelodau
Capel Gellionnen ar gyfer un o’u rhaglenni fydd yn trafod
‘’Dyfodol Undodiaeth’’.

CLYDACH
Dyma gyfnod anodd, pobl yn dioddef a neb yn gwybod
amdanynt. Pan fyddwn yn credu bod yr haint wedi diflannu
mae’n dangos ei phen unwaith eto. Mae’r ysgolion wedi
ailddechrau ac mae hynny wedi bod yn rhyw fath o
normalrwydd gwerthfawr ond mae ‘na ddilema eto pan fydd un
disgybl o’r flwyddyn yn cael yr haint ac mewn ysgolion
uwchradd mae hynny’n golygu bod cant a mwy o blant yn
gorfod ynysu.
Erbyn hyn mae ardaloedd helaeth o Gymru dan glo ac mae
rhai ohonom â phlant yn byw yn y mannau hynny heb wybod
pryd cawn eu gweld eto; henoed mewn cartrefi a’r teulu yn
methu ymweld neu wneud hynny drwy’r ffenest.
MARCHNAD GYMUNEDOL
Da oedd bod yn y Farchnad
Gymunedol a gynhaliwyd yn
y Cae Ffair ar ddiwedd Medi
o dan ofal y Cyngor
Cymuned. Cafwyd cyfle i
ymweld â’r ardd gymunedol a
gweld y gwaith da a wneir
yno o dan ofal Neil Barry a’r
gwirfoddolwyr. Mae’n debyg
bod y prosiect yma yn
werthfawr er lles nifer o
Stondin Gower Fudge
unigolion yng Nghlydach.
Mae’r Cyngor wedi bod yn weithgar iawn yn ystod y cyfnod
yn y gymuned. Diolchwn iddynt am bob cefnogaeth.

Yr Ardd Gymunedol
DARGANFOD CANABIS
Mae Heddluoedd Cymru wedi bod yn brysur iawn yn ystod y
cyfnod clo ac mae nifer o rwydweithiau gwerthu cyffuriau wedi
eu torri. Mae’n debyg bod diffyg traffig ar yr heolydd yn gwneud
rhai teithiau yn fwy amlwg. Dywedir bod llygod wastad yn agos
i’n tai ac erbyn hyn mae hynny’n wir am gyffuriau hefyd. Yn ôl
y sȏn yn ddiweddar darganfuwyd llwyth o blanhigion canabis
yn Heol Hebron mewn hen dafarn.
TŶ CROESO
Cynhaliwyd cyfarfod Blynyddol Tŷ Croeso dan gyfyngiadau
COVID 19 drwy e-byst a llythyron dros gyfnod o dair wythnos
cyn y dyddiad, er mwyn i bobl allu gofyn cwestiynau neu roi
awgrymiadau i’r aelodau. Danfonwyd Adroddiad llawn o
ddigwyddiadau Tŷ Croeso a’r newidiadau i holl Ymddiriedolwyr
a’r 29 o wirfoddolwyr Tŷ Croeso.
Derbyniwyd yr Adroddiad Ariannol yn unfrydol ac ail
etholwyd yr Ymddiriedolwyr, Allan Rees, Pam Cram, Gaynor
Ellis a June Griffiths. Cynhelir y cyfarfod nesaf ar ddyddiad i’w
bennu yng Ngwanwyn/Haf 2021.
Derbyniwyd llythyr oddi wrth Arweinydd Cyngor Dinas
Abertawe, Rob Stewart yn diolch am holl waith Tŷ Croeso ac
am yr ymroddiad arbennig yn ystod cyfnod argyfyngus
Coronafeirws.
Trefnwyd Caffi trwsio llwyddiannus ym Medi, drwy

apwyntiadau yn unig a gweithiodd hynny yn dda. Hefyd mae’r
Grŵp Ymarfer Corff ar eich eistedd wedi dechrau yn Neuadd
Gymuned gyda 6 ar ddydd Llun - dyna’r rhif a ganiateir ar hyn
o bryd.
HEN SIOP C.M. THOMAS YN SUNNYBANK
Dros nos mae strydoedd a’r pentref yn gweddnewid. Mae
siopau wedi cau ac eraill yn symud o un safle i’r llall. Wrth i’r
siopau a’r caffis ddechrau agor gyda’r holl reolau cymdeithasol
mae’n braf gweld ychydig o fywyd yn y pentref. Serch hynny
tawelu mae’n wneud eto gyda ninnau yn Sir Abertawe gael ein
cloi.
Wrth ddarllen am yr hen siop yn cael ei dymchwel yn Heol
Tanyrallt a’r holl ddyfalu ar beth fydd yn cymryd ei lle - pawb
yn creu stori ei hun ac yn ei hymestyn! Wn i ddim beth sydd ar
y gweill ond wrth glirio yn ddiweddar des ar draws y llun yma
o Siop Catherine Mary Thomas a fu’n gwasanaethu’r gymuned
mor ofalgar am flynyddoedd. Cofiwn yr hanesyn am weinidog
Hebron, y diweddar Barchedig Gareth Thomas yn ymweld â’r
aelodau pan ddaeth yn weinidog yma yn 1971 a mynd at ddrws
Catherine Mary. “Dewch i mewn Mr Thomas, ac eisteddwch
lawr achos rwy eisiau gweld y gêm yma ar y teledu.” Ar y teledu
roedd y rhaglen snwcer Pot Black ac rwy’n siŵr bod hithau a
Gareth Thomas wedi mwynhau, y ddau fel ei gilydd! Mae’n
debyg bod y diddordeb hynny gyda hi ers yn ifanc wrth fod yn
y Public Hall (safle Dynamic Rock heddiw) yn gwylio a helpu
gyda’r teulu.

CAPEL Y NANT
Llongyfarchiadau i Thelma
Williams ar ddathlu ei phenblwydd yn 98 oed yn ddiweddar.
Magwyd Thelma yn Martin
Street yn ferch i Nellie a Jack
Cook. Bu’n gweithio yn Sidney
Heath yn Abertawe yn dysgu sut
i weini ond pan dorrodd y rhyfel
bu’n gweithio yng ngwaith tin
Glanyrafon ger stad Players.
Cafodd ei gwr ei ladd yng
ngwaith glo Brynlliw yn 39 oed.
Ar y pryd roedd Janet yn 16 a
David yn 10 oed. Ail-briododd
gyda George a oedd yn dwli arni
ac er bod cartref ganddynt ym Mryncethin nol i Glydach ac i
Heol Waverley y deuai yn gyson.
AILAGOR
Roedd paratoadau manwl wedi eu gwneud ar gyfer ailagor ym
mis Medi. Diolchwn i Geraint Walters, Dafydd Thomas, David
Waghorn a Gareth Rees am hynny. Oherwydd y math o wres
chwythu aer twym sydd y capel ni allwn fynd yno ac felly dim
ond lle i 30 oedd yn y Neuadd. Roedd y gofrestr yn llawn a
nifer yn ofni ac eraill yn edrych ymlaen ond fe wnaed y
cyhoeddiad o ddim ond chwech i ymgynnull dan do. Teimlodd
y Pwyllgor Gwaith ei bod yn afresymol bod hawl i 30 gwrdd yn
y Neuadd ac ond 6 o’ch teulu yn y tŷ.
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Serch hynny, rydym wedi parhau i gynnal Cannwyll y Nant
dros y we bob nos Fawrth am 6.30, Hwyl a Joio gyda’r plant a
hefyd rhennir gwasanaethau ar e bost a’u dosbarthu i’r rhai
sydd ar y we ar y Suliau. Diolch i Robat a Dewi am hyn. O hyn
ymlaen rydym yn cael dwy oedfa’r mis dros Zoom yn ogystal
â’r oedfaon bob Sul.
Erbyn hyn hefyd mae Oedfa ddigidol yr Annibynwyr wedi
ailddechrau ar y we am 10.30. Yn ddiweddar bu’n harweinydd
Robat Powell yn arwain oedfa fendithiol ar Radio Cymru. Mae
yna ddigonedd o oedfaon i ymuno â nhw. Os carech ymuno
gyda ni ar gyfer y Gannwyll (Myfyrdod byr o weddi, darlleniad
a cherddoriaeth) neu unrhyw oedfa arall cysylltwch gyda’n
harweinydd Robat neu Fiona neu Annette a Dewi.
Os cewch gyfle ewch ar wefan Undeb yr Annibynwyr ac fe
gewch glywed cân a geiriau a gyfansoddwyd gan Elin (Thomas
gynt) ar Ddiwrnod Rhyngwladol Heddwch ‘Digonedd’.
DYMUNIADAU DA
Dymuniadau da i bawb sy’n mynd i’r colegau neu ddychwelyd
yno ac eraill sydd yn dechrau ar swyddi newydd yn ystod y
cyfnod rhyfedd hwn.
MERCHED Y WAWR
Derbyniwyd rhifyn dwbl o’r Wawr ac mae wedi cael ei
ddosbarthu i aelodau Cangen Clydach. Ynddo ceir llythyr oddi
wrth Gyfarwyddwr y Mudiad yn annog pobl i ddal i ymaelodi
gyda’r Mudiad pwysig yma. Gyda’r cyfyngiadau newydd mae’n
anodd iawn trefnu cyfarfodydd dan do. Gobeithio gallwn
barhau a chwrdd dros y we ac yn yr awyr agored.
Mae’r Mudiad yn genedlaethol yn paratoi yn helaeth ar ein
cyfer drwy bodlediadau cyson am 11 o’r gloch yn fyw bob dydd
ar Facebook Merched y Wawr, Youtube a hefyd ar App AM chwiliwch am ‘’Merched y Wawr’’.
Mis Hydref bydd Cangen Clydach yn gohirio ymweld a’r
Pantri fel y trefnwyd ond efallai y gallwn drefnu ymweliad â’r
Ardd Gymunedol ger y Feddygfa/Neuadd Gymuned brynhawn
dydd Mawrth 20 Hydref rhwng 2 a 2.30 o’r gloch.

NEWYDDION O’R YSGOL
Ar ddiwedd tymor yr Haf, ffarweliodd yr ysgol ag un o’i
haelodau staff mwyaf
ffyddlon a brwdfrydig,
sef
Mrs
Rhiannon
Baynes, sydd wedi
penderfynu ymddeol. Yn
sicr, fe fydd yr holl staff,
y plant a’r rhieni yn
gweld ei heisiau yn fawr
iawn, ac yn ddiolchgar
iddi am ei chyfraniad
gwerthfawr
ar
hyd
cyfnod go hir.
Braf iawn oedd ailagor y drysau i holl
ddisgyblion yr ysgol, yn
ogystal â chroesawu
disgyblion newydd, ar
ddechrau mis Medi.
Hyfryd oedd clywed sŵn clebran a chwerthin plant unwaith yn
rhagor, ar ôl y ‘Cyfnod Clo’ estynedig. Er mwyn dathlu hynny,
cynlluniwyd ‘neidr’ o gerrig gan y disgyblion, a roddodd gyfle
iddynt i ddatgan eu teimladau unigol ar gyfer y dyfodol. Cafwyd
syniadau hyfryd ac unigryw gan bawb!

TREBANNWS
PEN-BLWYDD ARBENNIG
Llongyfarchiadau mawr i Mrs Eirlys Jones, Heol y Graig ar
gyrraedd carreg filltir nodedig, yn 90 oed. Yn wraig i’r diweddar
Trevor, ac yn chwaer i Avril a’r ddiweddar Doreen, mae Eirlys
wedi byw yn Nhrebannws, yn yr un tŷ, ar hyd ei hoes. Er na
chafodd gyfle i rannu ei dathliad mewn person gyda ffrindiau a
chymdogion, derbyniodd ddigon o flodau i agor siop! Ein
dymuniadau gorau iddi.
MARWOLAETHAU
Trist oedd clywed am farwolaeth Mr Alwyn Williams, Heol y
Llwynau, yn 84 oed, gŵr hawddgar ac un oedd â’i wreiddiau
yn ddwfn yn Nhrebannws. Cydymdeimlwn â’i gymar, Mary, ei
ferch, Siân, ei fab yng nghyfraith Stephen, a’r wyrion, Daniel a
Joseph. Meddyliwn hefyd am ei frodyr a’i chwiorydd, David,
Gwyneth, Vernon a Heulwen, a’u teuluoedd.
Ergyd enfawr i’w wraig, Yvonne (Davies gynt), Heol y
Llwynau, oedd marwolaeth sydyn ei gŵr, Stephen James, ac
yntau ond yn 62 oed. Un o Benlan, Abertawe oedd Stephen yn
wreiddiol, ond roedd bellach wedi ymgartrefu yn Nhrebannws.
Dim ond ers blwyddyn roedd ef wedi ymddeol o’i waith fel
rheolwr gyda chwmni cyfathrebu BT yn ardal Merthyr Tudful.
Cydymdeimlwn yn ddiffuant gydag Yvonne, ei blant a’i wyrion.
Cofiwn hefyd am un o gymeriadau mwyaf hoffus ac
adnabyddus ein pentref, a fu farw yn ystod y Cyfnod Cloi, sef
Mrs Tessa Rees, Heol y Llwynau. Gweithiodd Tessa am
flynyddoedd lawer fel un oedd yn gofalu’n dyner am yr henoed
a’r anabl mewn nifer o gartrefi gofal yn yr ardal, gan gynnwys
Dan y Bryn ym Mhontardawe. Cydymdeimlwn yn fawr gyda’i
gŵr, Denzil, ei meibion Lance a Jamie, ei chwiorydd, Ceris,
Myfanwy ac Yvonne, ei brawd, Raymond, a’u teuluoedd.
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LLWYBRAU LLEOL
Rwy’n siŵr bydd nifer ohonoch yn cytuno mai un o bleserau
‘Cyfnod Cloi’ y Gwanwyn a’r Haf oedd cael yr amser i ailymweld, yn llythrennol, â llwybrau’r gorffennol. Rhoddodd y
tywydd braf gyfle i ni gyd i gerdded i lefydd o fewn ein milltir
sgwâr, naill ai am y tro cyntaf erioed neu am y tro cyntaf ers
tro byd. Taith rhoddodd dipyn o fwynhad oedd dilyn trywydd yr
hen reilffordd neu’r ‘Lein’ o Heol y Graig, gyferbyn â mynedfa’r
ysgol, a cherdded tu ôl i Heol Glyn-Meirch, Heol Dderw,
Western Road, mor bell â’r Uplands, uwchben Sgwâr
Pontardawe. Yna cerdded heibio Primrose Row, hen Eglwys
‘All Saints’, ac anelu at Fynydd Gellionnen. Yna gadael y brif
heol ac ymlwybro i Blanhigfa Glan-rhyd, sef hen gartref y teulu
Gilbertson, perchnogion y gwaith dur ym Mhontardawe, a
adeiladwyd yn 1878. Yno cewch weld ‘cewri’ o goed, gan
gynnwys Cochwydden (Redwood), Sequoia a Phinwydden yr
Alban (Scots Pine) . . . . yng Nghwm Tawe, o bob man! Ailymuno â Heol Glan-rhyd a dringo nes cyrraedd Ty’n-y-pant, ar
ei newydd wedd. Yna troi i’r chwith i gyfeiriad Trebannws a
dringo heibio i fynedfa Fferm Pen Graig, cyn troi i’r dde ar ben
uchaf Heol y Graig, i fyny at goedwig uwchben lleoliad hen
domenni gwastraff glo Pwll y Darren. Dilyn yr heol i lawr, heibio
i res o fythynnod, cyn cyrraedd adfeilion y Coleg ‘Manual’,
gyferbyn â Chae Is Maen, a’r gylchdaith wedi’i chwblhau.
Llwybrau tawel, golygfeydd hyfryd a chipolwg ar rai o
drysorau’r fro ...... taith gerdded i godi’r ysbryd!
Tudur Jones

CWMTAWE
100 MLYNEDD YN ÔL
Dewi Lewis
HYDREF 1918

SIOP TŶ’R GWRHYD
O ddydd Llun 5 Hydref, bydd oriau agor ein siop lyfrau yn
newid. Er nad oes modd mynd i mewn i’r siop o hyd yn sgil y
rheoliadau diogelwch, y newyddion da yw ein bod yn ehangu’n
gwasanaeth archebu a chasglu i’n cwsmeriaid. Drwy gysylltu
dros Facebook neu ebostio post@gwrhyd.cymru, neu drwy ein
ffonio ar 07990 153730 gallwch archebu llyfrau Cymraeg i bob
oed, CDs a DVDs, cardiau Cymraeg neu gylchgronau a threfnu
apwyntiad i chi gasglu eich archeb. Byddwn yn gwerthfawrogi
pe bai modd i chi dalu’n ddi-gyffwrdd drwy gerdyn.
ORIAU AGOR :
Dydd Llun: 10.00 - 5.00
Dydd Mercher: 10.00 - 5.00
Dydd Gwener: 10.00 - 5.00
Dydd Sadwrn: 10.00 - 12.00
NODWCH OS GWELWCH YN DDA: RHAID trefnu apwyntiad
cyn dod i brynu a chasglu, ac ar hyn o bryd, dim ond trigolion
sy’n byw o fewn ffiniau sir Castell-nedd Port Talbot all ymweld
â ni yn unol â rheoliadau newydd Covid-19 Llywodraeth Cymru
ar gyfer yr ardal.
Y CLWB DARLLEN I BLANT
Mae’r Clwb Darllen i Blant yn cyfarfod ar-lein ar Zoom bob
prynhawn dydd Gwener rhwng 4-5pm. Mae croeso i blant
oedran cynradd ymuno er mwyn cael cyfle i ymarfer eu
Cymraeg wrth drafod llyfrau, gwrando ar stori a gwneud
crefftau. Mae hefyd grŵp arbennig ar Facebook ar gyfer yr
aelodau i rannu eu crefftau a’u hadolygiadau o lyfrau. Os
hoffech
chi
ymaelodi
gyda’r
Clwb
ebostiwch
post@gwrhyd.cymru gyda manylion eich plentyn, fel y gallwn
anfon dolen atoch er mwyn i chi fedru ymuno â ni.

YSTRADGYNLAIS
Bocsio yn y Cwm. Nododd Mr J. G. Harris (Pontardawe) a
Dyfrig Owen (Cwmtwrch) bod gornest focsio i’w chynnal yn
y Gurnos, Ystradgynlais nos Sadwrn i godi arian at y King
Edward VII Hospital. Apeliodd y ddau ar yr awdurdodau i
roi diwedd ar ornestau bocsio yn y cwm.
CRAIG CEFN PARC
Mae peirianydd y cyngor wedi nodi bod trigolion 12 o dai
ger Plasybedw, Craigcefnparc, mewn gwir angen am
gyflenwad o ddŵr glân. Ar hyn o bryd maent yn cael dŵr o
nant sydd yn agored i lygredd. Er mwyn gwella’r sefyllfa
cynnigwyd i wneud gwaith dros dro ar gost o £19.
ALLTWEN
Bu farw un o’r bonheddwyr cyfoethocaf yn y Cwm
dydd Mawrth diweddaf ym mherson Mr David Smith, o
Gwynfryn, Alltwen. Roedd yn 82 mlwydd oed. Bu am
gyfnod yn gweithio fel agent i Mr Herbert Lloyd, J.P.
Cilybebyll.
CLYDACH
Mae Mr D. R. Llewellyn, o Aberdar, wedi prynu holl
weithfeydd Cwmni Graigola Merthyr Ltd., Abertawe ynghyd
a chwmni arall yn Ffraincg. Dywedir ei fod wedi costio yn
agos i £12,000,000. Mae rhan o waith Cwmni Graigola yn
Clydach. Mae 2,000 o ddynion yn gweithio yno ac yn
cynhyrchu 600,000 tunell o lo y flwyddyn.
TREBANNWS
Derbyniwyd y newyddion bod rhywun wedi ymosod ar
Gunner David Morris (30). Mab i Mr and Mrs Wm. Morris,
Trebannws. Dywedir bod rhywun wedi ei drywanu wrth iddo
ddychwelyd mewn tramcar i’w long yn Ffraincg. Cafodd ei
drywanu yn ei wddf a bu mewn cyflwr difrifol mewn ysbyty
am sawl diwrnod. Da yw deall ei fod ar wellad.
RHYDYFRO
“SHERLOCK HOLMES”. Yn Llys Pontardawe dydd Gwener
cyhuddwyd Edgar Francis (17) o Rhydyfro o dorri i mewn i
Fferm Rhydyfro Isaf. Dwgodd ddeg darn papur £1 dau
bapur 10swllt a, £10 mewn arian. Dywedwyd bod Sergt.
Jones wedi darganfod olion esgid ar gadair yn y fferm. Pan
ymwelodd a ty Francis yn Rhydyfro gwelodd bar o esgidiau
ar y grisiau. Gwelodd bod patrwn y studs ar un o’r esgidiau
yr un patrwm ar olion ar y gadair yn y fferm. Fe gyfaddefodd
Francis yn yr Orsaf drwy alw yn uchel “I give it up. I took
the notes and money.”
GWAUNCAEGURWEN
PYLLAU GLO YN SEGUR. Ar hyn o bryd (dydd Mercher a
dydd Iau) mae pyllau glo Gwauncaegurwen yn segur
oherwydd strike. Mae gweithwyr yn anhapus oherwydd eu
bod yn gorfod gweithio shiftiau wyth awr y dydd. Mae
gweithiau New Cwmgorse a Cawdor yn parhau ar agor.
PONTARDAWE
Nos Lun diweddaf cafodd bachgen o’r enw Willie Street, o
James Street, Pontardawe, ddihangfa ar ol iddo gwympo
oddi ar y bont ger y Cross i’r afon, pellter o 15 troedfedd.
Yn lwcus roedd dwy droedfedd o ddwr yn yr afon. Cafodd
fraw yn y gwymp ac fe’i cludwyd i Feddygfa Dr Evans gan
Mr Joe Taylor. Deallwn na dderbyniodd anaf ac ei fod ar
wella.
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COFIO’R CELFI AR Y RHOS – parhad
ger Cae’r Efail ond diolch i Gyngor Castell-nedd Port
Talbot mae enwau dau o’r tri chymeriad wedi eu cofnodi
ar heolydd Allt y Celyn, datblygiad tai newydd ar dir Bryn
Brych yn y pentref.
Ond pam nad yw Cynfael wedi ei gofnodi? Yn hytrach
mae enw Alfred (Russel) Wallace y naturiaethwr wedi ei
osod ar yr arwydd. Ef, wrth gwrs, ddatblygodd
ddamcaniaeth Esblygol (Evolution) yn debyg, ond ar
wahân, i Charles Darwin. Treuliodd gyfnod maith fel
tirfesurydd a stiward i ystâd y Dyffryn ym Mryncoch a
Chastell-nedd, cyn teithio’r byd. Arwahan i hynny nid oes
cysylltiad â’r Rhos.
Yn ddiweddar cyhoeddodd Brian Lodwick, Mynachlog
Nedd lyfryn deniadol (yn Saesneg) ar hanes ffermdy Cefn
Celfi a’r meini hynafol. Yn gynwysedig mae disgrifiad
manwl o’r ffermdy a godwyd, yn wreiddiol, cyn y 15fed
ganrif a gwybodaeth ddiddorol o’r cyn-breswylwyr, rhestr
enwau’r caeau, manylion y gweithfeydd glo a hanes
hynod baled Ffair yr Allt-wen. Mae nifer o luniau deniadol
o’r ardal a phaentiadau lliwgar Mike Jones o’r adeilad
ymysg y tudalennau.
Os am gopi, cysylltwch â Gareth Richards 01792
846024 neu papurbrollais@gmail.com
Gareth Richards

GWLAD
YR HUD

Brian Lodwick, awdur y
llyfr Cefn Celfi ger un o’r
meini

Cefn Celfi

B. M. Lodwick

Dwrn o haul rhwng daer a nef
yn hau pelydrau’r hydref;
prowd o’i gamp, o Ryd-y-gwin
yn ddiwyd fel llawddewin,
hyd y glyn, taena’i glog
hyd fynydd Alltyfannog;
hudo’i niwlen hyd lennydd
yn wâr don yng ngwawr y dydd;
llonydd yw Gellionnen
yn awr o dan y wawr wen,
a thawelwch Cathelyd
yno drodd yn wlad yr hud.
Euros Jones Evans, Ystradowen

Llun: Sioned Dafydd, Craig Cefn Parc
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