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Mae blwyddyn fwy gobeithiol
i bawb o'n blaenau
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Wrth ddymuno Blwyddyn
Newydd Dda i'n
darllenwyr, does ond
gobeithio y bydd 2021 yn
flwyddyn well. Chawson
ni ddim llawer i lawenhau
yn ei gylch yn 2020,
rhwng Cofid19,
problemau'r economi,
llifogydd, tanau difaol
mewn rhai gwledydd a
holl ofidiau Brexit.

Yr unig newyddion i'w
groesawu oedd methiant
Donald Trump i sicrhau
ail dymor yn Arlywydd
UDA a llwyddiant ein
gwyddonwyr i ddyfeisio
brechlyn a fydd,
gobeithio, yn galluogi

2021 i fod yn flwyddyn
well o lawer. Er gwaethaf
y newyddion drwg,
gwelwyd y natur ddynol
ar ei gorau yn aberth
meddygon, nyrsys a holl
staff ategol ein hysbytai
sydd am y rhan fwyaf o
flwyddyn wedi gorfod
gweithio o dan amodau
hynod o anodd.

Diolchwn iddynt am eu
gofal a'u dewrder gan
gofio bod llawer ohonynt
wedi talu'r pris eithaf am
eu hymdrechion.
Gwelsom fod llawer o'r
bobol 'ma yn dramorwyr a
ddaeth i'r gwledydd hyn i
ofalu amdanom a dylai

fod cywilydd ar
lywodraeth San Steffan
am y modd y cafodd y
sector yma ei drin.

Hebddynt, ni allai'r
Gwasanaeth Iechyd
ymdopi ac mae'r apêl
ddiweddar ar i nyrsys o
dramor ystyried dod i
wasanaethu ein hysbytai
a'n cartrefi gofal yn
wirioneddol embaras ac
eironig.

Mawr yw ein diolch i
bawb a weithiodd i'n
helpu yn ystod y flwyddyn
a aeth heibio, yn siopwyr,
athrawon, gweithwyr
cyngor a llu o rai eraill y

dibynnwn arnynt bob
dydd i sicrhau bod
olwynion cymdeithas yn
dal i droi.

Yn ogystal â rhoi diolch,
dylem bwyso ar yr
awdurdodau i sicrhau bod
y bobl hyn yn derbyn
cyflogau teilwng. Allwn ni
ddim fforddio i fod
hebddynt.

Fe ddaw haul ar fryn maes
o law. Daliwch i gredu!

Blwyddyn Newydd
Dda i bawb

Cliciwch fan hyn i ymweld á’n gwefan

https://www.carpetsncarpets.co.uk/
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Mae’n bleser cyhoeddi bod y
Fenter yn parhau i weithredu yn
ystod y cyfnod anodd hwn. Ewch
I’n gwefan ac at ein cyfryngau
cymdeithasol ar gyfer y
diweddaraf ac er mwyn mwynhau
arlwy’r amserlen yma:

https://www.facebook.com/
menterrhondda.cynontaf

https://www.facebook.com/
MenterRhCT/

@MenterRhCT - trydar

@Menter_RhCT – Instagram

http://www.menteriaith.cymru/

Youtube – Sianel Clwb Carco a
Sianel TIM

Y datblygiad diweddaraf yw’r
Sgyrsiau cymunedol sy’n digwydd
bob prynhawn Llun ar ein
cyfryngau cymdeithasol.
Ffilmiwyd unigolion yn mynegi
barn am yr iaith Gymraeg a’i
defnydd yn ystod digwyddiadau’r
Fenter llynedd.

Yn wythnosol byddwn yn
rhyddhau cyfweliad unigol
newydd ac rydym yn croesawi eich
barn am y pwnc nail ai trwy adael
sylw ar ein cyfryngau neu trwy

ebostio einir@menteriaith.cymru
Rydym eisiau clywed eich barn
a’ch syniadau.

Rydym hefyd yn casglu ac yn
rhannu yr holl gyfleoedd Cymraeg
sydd ar gael yn y Sir ac yn
genedlaethol. Gobeithio gallwn
gyhoeddi mwy o gynlluniau
cyffrous yn y dyfodol. Yn y
cyfamser, hoffai staff a phwyllgor
rheoli’r Fenter ddymuno’n dda i
bob un ohonoch.

https://www.facebook.com/menterrhondda.cynontaf
https://www.facebook.com/menterrhondda.cynontaf
https://www.facebook.com/MenterRhCT/
https://www.facebook.com/MenterRhCT/
https://www.facebook.com/MenterRhCT/
mailto:einir@menteriaith.cymru 
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TREHERBERT

Ym 97 oed, bu farw
Miss Vi Henry, gynt o

Dreherbert ond bellach o
Abercraf. Roedd Miss
Henry yn adnabyddus fel
cantores ac adroddwraig
ac am flynyddoedd bu'n
ymddangos yn artist
gwadd gyda Chôr Meibion
Treorci. Cydymdeimlwn
â'r teulu oll yn eu colled.

Ar brynhawn Gwener
11eg o Ragfyr

agorwyd pont Sant Alban
(New Bridge) yn
Tynewydd. Mae Mrs
Yvone Metcalf wedi byw
nesaf at y bont am
ddegawdau a hi yw un o
drigolion henaf y
gymuned. Yn briodol
iawn felly cafodd Mrs
Medcraft y fraint o agor y
bont ar ei newydd wedd.

Mrs Yvonne Metcalf o
Heol Blaenrhondda yn
torri’r rhuban i agor y

bont newydd
Mae’n dros bedair blynedd
ers i’r newyddion dorri fod
Cyngor RhCT am
ddymchwel y bont. Roedd
trigolion yr ardal yn poeni

yn ddirfawr. Trefnwyd
deiseb a chynhaliwyd
cyfarfod cyhoeddus gan y
Cynghorwyr Lleol Geraint
Davies ac Irene Pearce i
achub y bont. Ar ôl
wythnosau cytunodd
Cabinet Gyngor Rhondda
Cynon Taf i ariannu
prosiect adnewyddu.
Costiodd dros £2 filiwn.
Mae’r contractwyr Alun
Griffiths (Construction)
wedi gweithio yn arbennig
o dda ac wedi rhoi
adroddiadau i’r trigolion
yn rheolaidd. Cyflawnwyd
y gwaith yn brydlon er
gwaetha Storom Denis a
Chovid 19. Roedd hon yn
esiampl dda o drigolion yr
ardal a’r Cyngor yn
gweithio gyda’i gilydd er
lles ein cymunedau.

Y Cyng. Geraint Davies
yn annerch y dorf wrth
i’r bont newydd gael ei

hagor
Diolch i bawb sydd wedi
cyfrannu i'r prosiect
llwyddiannus yma.

Mae Banc Bwyd Capel
Blaenycwm wedi

bod yn brysur iawn dros
gyfnod y Nadolig ac wedi
derbyn roddion hael o
unigolion, eglwysi a
busnesau yr ardal. Diolch
yn fawr

Am y 5 mlynedd
ddiwethaf mae

meddygfa Tynewydd a’r
feddygfa yn High St
Treorci, sef hen bractis Dr
Barry Davies, wedi bod
dan rheolaeth Awrdurdod
Iechyd Cwm Taf
Morgannwg. Mae’r
awdurdod wedi derbyn 3
datganiad o dddiddordeb
gan bartneriaethau
meddygol yn ardal Cwm
Taf Morgannwg i gymryd
drosodd y meddygfeydd.

Roedd y cynigion yn cael
eu hystyriad gan banel
oedd yn cynnwys aelodau
o’r Cyngor Iechyd
Cymuned,,cleifion, y
Pwyllgor Meddygol lleol a
gweithwyr mewn meysydd
eraill fel nyrsio. Mae
practis Dr Saunders a Dr
Miller o Fforest View wedi
ennill y contract a
disgwylir i'r practis
newydd ddechrau ar Fai
1af.

Cynhaliwyd cyfarfod
Cymdeithas y Twnnel

ar y 5ed o Ionawr er mwyn
diweddaru yr aelodau ar y
sefyllfa bresennol. Er bod,
Transport England, sy’n
perchen y Twnnel yn

awyddus i drosglwyddo
perchnogaeth i
Lywodraeth Cymru mae
nhw’n anfodlon i’w
dderbyn oherwydd y gost
uchel o’i adnewyddu.
Mae swyddogion
Cymdeithas y Twnnel
wedi trefnu cyfarfod â
Llywodraeth Cymru ar
ddiwedd Ionawr er mwyn
mynd â’r maen i’r wal.

Mae adroddiad wedi cael
ei gomisiynu gan Gyngor
Rhondda Cynon Tâf i
adolygu cynllun busnes. Er
bod llawer o bethau positif
yn yr adroddiad roedd yr
pwyllgor yn siomedig
gyda’r amgangyfriad o
dim ond 40,000 o
ymwelwyr y flwyddyn.
Mae nnhw’n credu bod
potensial am lawer mwy
yn enwedig yn sgil y
Wifren Zip sy’n llai na 5
milltir i ffwrdd.

PARHAD ar dudalen 5
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TREORCI

Bydd meddygfa High
St yn dod o dan

oruchwyliaeth Dr
Saunders a Dr Miller ar i
Mai. Ar hyn o bryd, nhw
sy'n gyfrifol am feddygfa
Forest View, Ynyswen. O
ganlyniad bydd dwy
feddygfa Treorci o dan yr
un gyfundrefn.
Dymunwn yn dda i'r
fenter newydd.

Yn sgil holl broblemau
Covid19, maen

ddiddorol gweld bod rhai

gwŷr busnes wedi
arallgyfeirio. Pob lwc i
Arian Emmett,
perchennog y Lion sy
wedi agor stondin yn
gwerthu ffrwythau a
llysiau o flaen y tafarn.

Tristwch yw cofnodi
marwolaeth Mr

Graham Thomas, Stryd
Regent. Roedd Graham
yn swyddog yn Adran
Addysg Rh.C.T.ac yn
aelod brwd o'r Blaid
Lafur. Yn ŵr bonheddig
cymwynasgar, gwelir ei
eisiau ei bersonoliaeth

hynaws yn yr ardal.
Cydymdeimlw â'i wraig,
Judith a'r plant yn eu
hiraeth.

Yng nghartref ei ferch,
Ann yn Wimbledon,

Llundain, lle y bu'n byw
am dros flwyddyn, bu
Farw Hywel Lewis, Stryd
Senghennydd yn 89 oed.
Roedd Hywel yn gyn-
ddarlithydd mewn
peirianneg mewn coleg
technegol ac yn
adnabyddus yn yr ardal.
Yn ŵr hynaws a
chymwynasgar, gwelir ei

eisiau mewn sawl cylch,
gan gynnwys eglwys
Hermon lle roedd yn
aelod. Cydymdeimlwn yn
gywir iawn ag Ann a
Robert a'r teulu oll yn eu
hiraeth.

Pob dyuniad da i ddau o
aelodau Hermon sef

Mr David Howell, 97 oed,
sydd yng nghartref gofal
Glyncornel a Mrs Mariel
Evans, Tan-y-fron sydd
newydd ddod ma's o'r
ysbyty.

newyddion lleol (PARHAD o dudalen 4)

Mae pob iaith fyw yn
newid yn gyson gyda
geiriau newydd yn
ymddangos ac eraill yn
mynd ar ddifancoll. Mae
hyn yn wir am y Gymraeg
gyda geiriau fel 'brechlyn'
a 'brechu' yn anffodus i'w
clywed yn aml y dyddiau
hyn, ond rwyf am sôn am
rai geiriau ac
ymadroddion oedd yn
gyffredin yn y Rhondda
ganol y ganrif ddiwethaf
sydd bellach wedi mynd
yn brin.

Mae llawer ohonyn nhw'n
perthyn i dafodiaith y
Wenhwyseg, oedd ar
droad y 19 ganrif, yn cael
ei disgrifio gan John
Griffith, cyn-gurad yn
eglwys Ystradyfodwg ac
awdur llyfr ar y
dafodiaith, fel hyn: "Of
the three leading dialects
of Wales, it has now the
largest sphere of

influence."
Ychydig,
gwaetha'r
modd, sy'n
ei siarad
erbyn hyn,
ond roedd
wedi cadw
rhai hen
nodweddon
unigryw.

Un o'r
amlycaf o'r rhain oedd
bod 'â' hir yn troi'n 'ê' hir
gyda tân ≥ tên; glo mân >
glo mên etc. Roedd hefyd
wedi cadw ambell
nodwedd o Gymraeg
Canol fel 'acha' (ar) sy'n
dod o 'ar uchaf':Wi'n
mynd i'r gwaith acha
beic. Beth wyt ti'n 'neud
acha dydd Satwrn?

Rhyweth arall oedd
cyfnewid lleoliad
cytseiniaid mewn geiriau:
Nac o's cwiddyl arnat?

(cywilydd) a 'canddo' a
ddywedid am 'cadno'.

Gair diddorol yw 'nyfath'
sy'n golygu 'rabsgaliwns
neu bobl anystywallt'.
"Paid dod â'r nyfath 'na i
whare yn yr ardd 'ma"
oedd gorchymun Mam-gu
yn aml pan welai fi yng
nghwmni rhai o gryts yr
ardal. Mae tarddiad y gair
yn dywyll, ond yn ôl rhai,
daw o 'anghyfiaith', sef
pobl oedd yn wahanol, yn
siarad yn wahanol ac

felly'n rhai i'w hosgoi!

Tybed faint o bobl erbyn
hyn sy'n gwybod ystyr
geiriau fel 'sleish',
'llychwan' a 'mashgal?
Wel, rhaw fach i'w
defnyddio ar yr aelwyd
yw'r cyntaf, y darn o
haearn, crwn a ddefnyddir
i wneud pice ar y maen
(welshcakes) yw'r ail, a'r
plisgyn o gwmpas wy neu
gneuen yw'r olaf.

Oedd, roedd y
Wenhwyseg yn dafodiaith
gyfoethog a ddefnyddid
yn llenddol gan rai o
lenorion y Rhondda fel y
dramodydd o'r Gelli,
D.T.Davies a'r prifardd
oedd yn weinidog ar
Siloh, Pentre, Parch J.J.
Williams. Mae'n siwr y
cawn gyfle i sôn rhagor
amdani eto.

C.D.



[Trafod cyfrol newydd y cyn-aelod Cynulliad, Owen John Thomas, sydd gyda llaw
â chysylltiadau agos â Threorci, y mae Rhodri Evans y mis hwn.]
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Mewn llyfr diddorol
newydd, '' The Welsh
Language in Cardiff, A
History of Survival' mae
awdur y llyfr, Owen John
Thomas, yn dilyn hanes
yr iaith yn ein prifddinas.
Mae'n ffrwyth oes o lafur
ac ymchwil gan yr awdur
i mewn i'r pwnc.

Ers i'r ysgol Gymraeg
gyntaf agor ei drysau,
Ysgol Gymraeg
Caerdydd, yn Ninian Park
Primary ym 1949, hanes o
dwf sydd wedi bod i
addysg Gymraeg yn y
ddinas. Pan agorwyd yr
ysgol gyntaf dim ond 19 o
ddisgyblion oedd yn
manteisio ar addysg trwy
gyfrwng y Gymraeg.
Erbyn 2018/19 mae
hynny wedi tyfu i bron i
8,500 disgybl mewn 18
ysgol cynradd a thair
ysgol uwchradd.

Mae'r gostyngiad yn y
defnydd o'r iaith sydd
wedi'i gofnodi yn y
cyfrifiadau rhwng 1891 a
1971 nawr wedi arafu, ac
erbyn hyn yn dechrau
dangos twf gyda rhyw
15% o boblogaeth y
ddinas nawr yn medru'r
iaith.

Mae'r llyfr yn rhestri'r
llanw a thrai’r iaith dros y

canrifoedd, ac yn dechrau
yn y cyfnod Anglo-
Normanaidd lle dim ond
naw enw Cymreig oedd i
drigolion Caerdydd y
pryd hynny.

Fel arfer, Saesneg oedd
iaith enwau’r strydoedd
dros y
canrifoedd,
er bod
enwau
Cymraeg yn
cael eu
defnyddio ar
rai, fel yr
ardal lle mae
Neuadd y
Ddinas oedd
pryd
hynny’n cael
ei alw yn
"Cae'r Fidfoel" a "City
Road" yn cael ei alw yn
"Cae Pwdwr".

Roedd enwau tafarnau
hefyd yn aml yn Saesneg,
ond roeddynt hefyd yn
cael eu newid i enwau
Cymraeg ar lafar.
Roedd tafarn y "King's
Head" yn Canton yn cael
ei alw "Y Brenin", a'r
"Red House" yn cael ei
alw'n "Y Ty Coch".

Llysenw landlord y Red
Cow yn Womanby Street
oedd "Dic y Fuwch", ac
roedd arwydd ar y "Glove

and Shears" ar Stryd y
Frenhines yn datgan
"Cymry a Chymraeg tu
fewn".

Mae’r awdur hefyd yn
rhestru nifer o
gymeriadau’r ddinas, fel y
saer a llwyrymorthodwr,

“Cochfarf”,
oedd yn
berchen ar nifer
o dai coffi yn y
dref a hefyd yn
gwneud llawer
I wella’r
berthynas
rhwng y Cymry
a’r Gwyddelod
yng
Nghaerdydd.

Mae hefyd yn
nodi bod yr ail,
trydydd a’r
bedwaredd Iarll

Bute yn gefnogwyr I’r
Gymraeg ar adegau.
Roedd yr Ail Iarll er
anghraifft yn hael ei
gefnogaeth I’r Eisteddfod
Genedlaethol yng
Nghaerdydd ym 1834.

Roedd rhai ardaloedd yn
fwy Cymraeg nag eraill,
gydag ardal fel Pentyrch
gyda 95% o'r trigolion yn
Gymry yn 1861, ac roedd
pump capel Cymraeg yn
yr ardal ac un eglwys
ddwyieiethog.

Ond wedi dweud hynny,
yn ôl un

gohebwr Americanaidd y
cyfnod "... for the
common uses of life the
English language is as
much the language of
Cardiff as it is of New
York".

Gwelwn fwy o dystiolaeth
Seisnigeiddio os ystyriwn
bod enw ffynnon yn
Radyr wedi newid o
"Pistyll Golau" i "Pitcher
Cooler", a'r "Lleucu" yn
newid i "Roath Brook" (er
mae'r enw nawr wedi
newid nôl i'r enw
gwreiddiol).

Roedd blynyddoedd ola'r
bedwaredd ganrif ar
bymtheg yn gweld sawl
capel yn newid eu hiaith
i'r Saesneg pan newidiodd
tarddle mewnlifiadau o
weithwyr mewn i
Gaerdydd.

Felly mae’r llyfr yn un
hynod o ddiddorol bydd
yn werth darllen gan
unrhywun sydd a
diddordeb yn hanes a
datblygiad yr iaith
Gymraeg.

Yr Awdur
Owen John Thomas

Roedd Beni Baish yn sefyll wrth dafarn y Cardiff Arms yn Nhrecrci yn siarad â phostmon. Cwynodd y postmon
fod ganddo lythyr i'w ddosbarthu i Fferm y Fforch a oedd bellter da i ffwrdd ac i fyny'r allt. Datrysodd Beni’r
broblem yn syth. “Beth am bostio'r llythyr yn y blwch yma ac arbed y daith?”
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Atebion ar dudalen gefn

1. Pa un o'r actorion hyn o Gymru sydd erioed wedi ennill Oscar?

(a) Catherine Zeta Jones (b) Richard Burton (c) Anthony Hopkins

2. Daeth David Lloyd George yn brifweinidog Prydain ym mha ddegawd?

(a) 1910'au (b) 1930'au (c) 1920'au

3. Ym mha flwyddyn ymddangosodd y comedi "Gavin & Stacey" yn gyntaf?

(a) 2005 (b) 2009 (c) 2007

4. Ym mha ffilm mae "Llanfair PG" yn cael ei ddefnyddio fel cyfrinair?

(a) Barbarella (1968) (b) Austin Powers, International Man of Mystery (1997)
(c) Interstellar (2014)

5. Yn ôl yr actor Taron Egerton, ble yw canol ei fydysawd?

(a) Caerdydd (b) Aberystwyth (c) Ty Ddewi

6. Pa frenin Lloegr anwyd yng Nghastell Penfro?

(a) Harri'r VII (b) Harri'r VIII (c) Edward I

7. Plant o ba wlad ddaeth yn enwog ar y we yn 2019 am ganu "Calon Lan"?

(a) Siapan (b) Rwsia (c) Tseina

8. Pa ffilm Disney sy'n seiliedig ar fytholeg Gymreig?

(a) Peter's Dragon (b) The Black Cauldron (c) Alice in Wonderland

9. Ym mha dre yng Nghymru taflwyd wy at wyneb John Prescott gan brotestiwr yn 2001?

(a) Llandudno (b) Prestatyn (c) Y Rhyl

10. Pa ddringwr defnyddiodd Yr Wyddfa er mwyn hyfforddi i ddringo Everest?

(a) Tenzing Norgay (b) Edmund Hillary (c) George Mallory

Roedd y tywydd yn ofnadwy. Roedd pawb yn socian wlyb ac yn oer yn aros i'r galarwyr i gyd ymgynnull o
amgylch y bedd. Roedd hi'n bendant yn dywydd angladdol.

Roedd un o'r galarwyr yn offeiriad. Nid oedd yn cymryd unrhyw ran uniongyrchol yn y gwasanaeth, ond safodd yn
rhewi ochr yn ochr â phawb arall. Sylwodd y dyn oedd yn sefyll nesaf ato ar y goler gron o gwmpas ei wddf a
dywedodd, "Byddwn wedi meddwl y gallech fod wedi cael gair gyda'ch bos ac wedi'ch trefnu i gael tywydd gwell
ar gyfer achlysur fel hyn.”

Un ffraeth ei dafod oedd yr offeiriad ac yn syth daeth yr ateb, "O, mae'n flin ‘da fi, ond rydw i’n gweithio fel
negesydd, nid fel bos."



Ein Noddwyr
Mae’r Gloran yn
gwerthfawrogi'n fawr
gefnogaeth ein hysbysebwyr
rheolaidd a'r cronfeydd
gyferbyn.

Cronfa Wynt Treorci

[Atgof am athro anarferol y daeth ar ei draws pan oedd yn dysgu yn Bedford sydd
gan Bob Eynon y mis hwn.]
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Fe ddechreuais i fy ngyrfa
fel athro yn yr High
School, Bedford yn 1963.
Roedd athrawes hanes
brofiadol ar y staff o'r
enw, Marie Dickie a oedd
wastad yn barod i roi help
a chyngor i fi.

Ar un achlysur fe
wahoddais i ffrindiau i
barti Nadolig yn fy fflat.
Fe gyrhaeddodd Mary ar
ei phen ei hun gan

ddweud bod ei gŵr,
Dan, yn mynd i
ddod yn hwyrach ar
ei feic.

Doeddwn i ddim
wedi cwrdd ag ef,
ond roeddwn i'n
gwybod ei fod yn
dysgu hanes mewn
ysgol uwchradd

arall, Bedford Modern.
Pan agorais y drws iddo,
roedd yn amlwg ei fod
wedi bod yn dathlu yn
barod. Roedd ei lygaid yn
disgleirio a chyn hir roedd
yn trin a thrafod pob
pwnc dan haul gyda
phawb yn yr ystafell.
Roedd e'n llawn ynni a
hwyl.

Yna, yn sydyn,
gofynnodd e, "Pwy biau'r

beic yn y coridor lawr
llawr?"

"Fi", atebais i.

"Wel, rwy'n dy herio di i
rasio yn fy erbyn i o
gwmpas Bedford,"
meddai.

Felly dym` ni'n seiclo
trwy strydoedd y dre tua
hanner nos adeg y
Nadolig! Roedd Dan yn
hŷn na fi o lawer ac fe
gollodd e'r ras, ond
chollodd e ddim o'i
hiwmor da.

Flynyddoedd maith yn
ddiweddarach, roeddwn
i'n gwrando ar 'Desert
Island Disks' ar y radio.
Roedd y gŵr gwadd yn
sôn wrth Sue Lawley am

ei blentyndod,
cyflwynydd y rhaglen.

"Fwynheuais i mo'r
ysgol," meddai, "gan fod
yr athrawon yn rhy
ffurfiol i fi. Ond roedd un
eithriad i hyn, athro o'r
enw Mr Dan Dickie.”

Roedd Mr Dickie'n barod
i ddadlau gyda ni ac i
wrando ar ein barn.
Hefyd, roedd wastad elfen
annisgwyl yn ei wersi."

Wrh wrando ar y geiriau
hyn, fe ddaeth yr atgof am
y ras beic yn ôl i fi'n fyw
ac roedd gwên ar fy
wyneb am weddill y
noson...

I’r chwith:

Llun prin iawn o Bob a
Dan yn rasio trwy Barc
Bedford ar eu beiciau.

Mae Bob yn gwisgo ei
grys streipiog a’i gap
coch. Mae wedi ennill
ychydig o bwysau, ond
nid yw wedi newid
llawer, ydy e?
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[Amlinellodd Rhan 1 yr erthygl hon ddatblygiad y Sefydliad ac fe'i cyhoeddwyd yn rhifyn mis Medi 2020 Y Gloran.
Mae'r rhan hon yn parhau trwy olrhain datblygiad y neuadd sydd ynghlwm â'r Sefydliad.]

Agorwyd Sefydliad
Gweithwyr Maindy &
Eastern ym 1895 ar ôl cael
ei ariannu gan ardoll ar
gyflogau gweithwyr ym
Mhwll Maindy a Phwll y
Dwyrain yn Nhon Pentre.
Dim ond cam cyntaf y
datblygiad oedd darparu
llyfrgell, ystafell ddarllen
papurau newydd ac
ystafelloedd pwyllgor.
Roedd yr angen am
neuadd fawr wedi'i
gydnabod ers amser maith
ac amlygwyd hyn gan yr
angen i ddefnyddio capel
lleol ar gyfer seremoni
agoriadol y Sefydliad.

Cafodd y pum bwthyn a
brynwyd yn Pryce Street,
y tu ôl i'r Sefydliad, i
ddarparu safle ar gyfer y
theatr eu dymchwel.
Lluniwyd cynlluniau ar
gyfer adeiladu neuadd
fawr y tu ôl i'r Sefydliad
gyda baddonau ar gyfer y
glowyr yn cael eu darparu
o dan y neuadd. Cafodd
adeiladu’r baddonau ei
atal gan ‘y pwerau hynny’,
ond cyn diwedd 1904
cwblhawyd y neuadd.
Cyfanswm cost y neuadd
a'r Sefydliad oedd £ 8000.

Gellid cael mynediad i’r
neuadd o'r Sefydliad, ond
roedd prif fynedfa'r
neuadd i ochr y Sefydliad
yn Pryce Street. Roedd y
fynedfa â giât yn ddigon
llydan i ganiatáu i nifer
fawr o bobl fynd i mewn
neu adael y neuadd ar yr
un pryd a’r fynedf yn
arwain at gyntedd
trawiadol.
Roedd gan y cyntedd lawr
teils Terrazzo a dwy staer
lydan yn arwain at falconi
i fyny'r grisiau yng nghefn
y neuadd gydag orielau ar

y naill ochr a'r llall yn
arwain at y llwyfan ym
mlaen y neuadd.
Cefnogwyd y llawr uchaf
hwn gan bileri haearn
bwrw addurnedig a
gosodwyd rhesi o seddi
tipio ar y ddau lawr.
Erbyn hyn roedd gan Ton
ei theatr ei hun ac roedd
gan y gweithwyr neuadd
oedd yn ddigon mawr i
ddarparu ar gyfer eu holl
gyfarfodydd.
Ar gyfer y seremoni
agoriadol roedd y neuadd
yn llawn dop.
Pwysleisiodd llawer o'r
areithiau'r manteision
gwych y byddai'r neuadd
yn eu cynnig i'r gymuned
leol gan grybwyll bod hwn
yn lle y gellid trefnu
gweithgareddau gwerth
chweil ar gyfer y gymuned
gyfan. Cyhoeddwyd bod
trefniadau eisoes ar waith i
osod bwrdd biliards maint
llawn yn y Sefydliad at
ddefnydd aelodau.
Roedd llawer o’r areithiau
yn cymeradwyo awydd y
gweithwyr i addysgu eu
hunain yn eu hamser
hamdden yn hytrach na
threulio eu hamser yn
nhafarndai’r ardal ac
anogodd llawer o
siaradwyr ddynion ifanc yr
ardal i ddefnyddio
cyfleusterau’r Sefydliad yn

hytrach na
mynychu'r
tafarndai lleol.
Roedd teimlad
clir bod
dyletswydd ar bob
dyn i adael
cymdeithas yn
well nag y daeth o
hyd iddi a bod
darparu ‘The
Maindy a Eastern
Workman’s Hall’

yn fodd i gyflawni hyn.
Roedd y neuadd yn
llwyddiant ar unwaith.
Fe'i defnyddiwyd ar gyfer
cyfarfodydd cyhoeddus, a
llwyfannu cyngherddau a
dramâu. Erbyn 1908 roedd
yr ymddiriedolwyr wedi
dechrau rhentu’r neuadd i
gwmni preifat ar gyfer
dangos ‘lluniau
animeiddiedig‘ - y ffilmiau
dilafar cynnar a oedd yn
tyfu’n gyflym mewn
poblogrwydd. Buan iawn
y sylweddolodd pwyllgor
rheoli’r neuadd yr elw y
gellid ei wneud o’r fenter
hon a buddsoddi yn yr
offer mwyaf modern fel y
gallent ddangos y ffilmiau
eu hunain.
Roeddent yn ei ystyried yn
ddyletswydd arnynt i
sicrhau bod aelodau'r
Sefydliad yn cael yrr elw
mwyaf posibl o'r fenter
broffidiol hon. Roedd dau
ddangosiad o ffilmiau bob
dydd o ddydd Llun i
ddydd Sadwrn a
pherfformiad matinee
ychwanegol ar ddydd
Sadwrn. Newidid y
rhaglen lawn o ffilmiau
ddwywaith yr wythnos a,
gyda'r elw a gynhyrchwyd,
sefydlwyd cronfa
elusennol i 'leddfu trallod
gweithwyr sâl ac anabl'.

Roedd y neuadd yn
llwyddiant ysgubol ond
erbyn hyn fe'i
defnyddiwyd yn y bôn fel
sinema. Erbyn y Rhyfel
Byd Cyntaf roedd yn
ymddangos yn Llyfr
Blwyddyn Kinematograph
a ddangosodd fod ganddo
1000 o seddi. Roedd yn
anarferol iddo beidio â
ddangos ffilmiau i dŷ
llawn. Roedd cerddoriaeth
yn cyd-fynd â'r ffilmiau
dilafar a oedd yn
adlewyrchu'r naws a /
neu'r weithred ar y sgrin.
Fy Ewa Si, oedd yn ffrind
i fy nhad ac yn un o fy
nifer o ‘ewythrod y cwm’,
oedd cyfeilydd y ffilmiau
dilafar. Pan âi i mewn i’r
theatr, byddai
cymeradwyaeth gorlawen
ac roedd Yncl Si yn aml
yn honni mai ef oedd ‘y
dyn mwyaf poblogaidd yn
Ton.’
Ym 1931 roedd yn
ymddangos bod y dyfodol
yn sicr pan osodwyd
peiriant ‘talkie’ yn y
sinema gan alluogi dangos
ffilmiau llafar. Roedd yn
rhaid i Yncl Si newid
proffesiwn. Bellach daeth
yn ‘ddyn yswiriant’ yn
casglu premiymau
yswiriant o ddrws i ddrws.
Parhaodd y neuadd i
ffynnu.
Ar ôl yr Ail Ryfel Byd
dioddefodd y Sefydliad a'r
neuadd gyda'r dirywiad yn
y diwydiant glo a'r
gostyngiad mewn refeniw
wrth i gyfraniadau o ardoll
y glowyr leihau. Ddiwedd
y 1940au gyda chau pyllau
glo'r Maindy a’r Dwyrain
daeth y cyfraniadau o
gyflogau glowyr i ben a
newidiwyd yr enw i

Mynediad y neuadd ar ôl cael ei
hailagor ac ei hailenwi ‘Y Phoenix’



Y GLORAN 10

Cliciwch fan hyn i ymweld á’n gwefan

‘Neuadd a Sefydliad
Gweithwyr Ton Pentre’.
Roedd y sinema yn dal i
fod yn atyniad mawr ac ym
1953 cyflwynwyd
‘Cinemascope’ a sain
stereoffonig i’r neuadd.
Rwy’n cofio ysgol Ton ar
gau am brynhawn a phob
disgybl yn mynychu sioe
am ddim er mwyn i ni
wylio’r ffilm ‘The Robe’
i’n cyflwyno i ryfeddod ‘y
sgrin lydan.’
Hefyd, tra oeddwn i yn yr
ysgol iau, roedd pwllgor
rheoli'r neuadd yn darparu
anrheg Nadolig bob
blwyddyn i bob plentyn yn
Nhon Pentre. Ar un bore
rhwng Nadolig a'r
Flwyddyn Newydd, câi pob
plentyn yn yr ardal

fynediad am ddim i'r
neuadd i fwynhau ffilmiau
a chartwnau. Pan adawen
ni rhoiwyd ‘bag nwyddau’ i
ni yn cynnwys ffrwythau,
losin, ‘clapper’ cardfwrdd
a fyddai’n gwneud sŵn fel
ergyd gwn a darn sgleiniog
6d (2⅟2c yn arian
heddiw). Roeddem yn
hapus a chyfoethog.
Tua'r adeg hon y
dechreuodd fy mam
weithio yn y neuadd. Daeth
yn ‘fenyw hufen iâ’, gan
werthu losin, hufen iâ a
sigaréts o giosg ger y
fynedfa i bobl yn dod i
mewn ac yn gadael y
neuadd a hufen iâ a lolïau i
blant yn bennaf yn yr
egwyl rhwng ffilmiau.
Rwy’n siŵr ymhlith y plant
ar yr adeg hon mai hi oedd

‘y fenyw fwyaf poblogaidd
yn Ton’ er, yn wahanol i fy
Yncl Si, ni wnaeth hi
erioed hawlio’r clod.

Roedd y neuadd yn
gyrchfan boblogaidd i
gyplau ifanc. Nid oedd
unrhyw ‘seddi cariad’ lle
gallai cwpl eistedd gyda’i
gilydd heb arfwisg yn eu
gwahanu fel y’u darparwyd
mewn theatrau mwy
goleuedig fel yr Abergorki,
ond roedd yn bosibl i
gyplau fod ar eu pennau eu
hunain yng nghanol torf.
Yn anffodus, pryd bynnag
yr es â dynes ifanc i'r
sinema, gwelais fod fy
nghydymaith benywaidd
wedi'i swyno gan y ffilm
ond nid oeddwn o unrhyw
ddiddordeb iddi.

Erbyn canol y 1960au
gostyngodd
cynulleidfaoedd sinema yn
ddramatig wrth i
berchnogaeth teledu
gynyddu ac ym 1971
caewyd y sinema.
Arhosodd y neuadd ar agor
a daeth yn lleoliad
poblogaidd ar gyfer bingo a
barhaodd yn brif ddefnydd
tan 1989 pan gaewyd y
neuadd. Am ddwy flynedd
fe safodd yn wag nes iddo,
fel yr aderyn chwedlonol
atgyfodi o’r lludw ac fe'i
hailagorwyd fel ‘The
Phoenix’. Mae'n parhau
hyd heddiw fel menter
gymunedol ond yn yr
amseroedd caled hyn nid
yw ei dyfodol yn sicr o bell
ffordd.
Geoff Morgan

https://www.dignityfunerals.co.uk/funeral-directors/locations/wales/rhondda-cynon-taff/treorchy/6-cemetery-road
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HANES TEULU
[Yr ail mewn cyfres o erthyglau ble mae Johm Cullwick yn eich

helpu i olrhain hanes eich teulu]
Yn yr erthyglau hyn, y cynllun yw
darparu rhai syniadau
rhagarweiniol am sut i ddechrau
neu ddatblygu eich coeden deulu.
Yn yr erthygl
gyntaf,
gofynnwyd i'r
darllenydd nodi'r
manylion
canlynol:

1. Enw llawn
tad a mam.
Eu
penblwyddi
a'u mannau
geni. Pryd a
ble roedden
nhw'n priodi.
2. Enw geni
llawn rhieni
eich tad. Eu dyddiadau a'r
lleoedd yr eddent yn byw
ynddynt. A meddiannaeth
eich tad-cu tadol.
3. Enw geni llawn rhieni eich
mam. Eu dyddiadau a'r
lleoedd yr oeddent yn byw
ynddynt. A meddiannaeth eich
tad-cu mamol.

Bydd hyn yn rhoi sylfaen glir i
bawb ddechrau ac, yn yr ail erthygl
hon, byddwn yn edrych ar rai
safleoedd (sydd yn rhad ac am
ddim ar y we) a fydd yn helpu
pawb. Awgrymir eich bod hefyd
yn meddwl am y cyfeiriad yr ydych
am ymchwilio – pa hynafiaid yr
ydych am ddysgu mwy amdanynt,
er enghraifft.

Mae'r 3 safle islaw rwyf wedi'u
defnyddio gyda rhywfaint o
lwyddiant dros y 40 mlynedd
diwethaf:

a. Genuki
b. Family Search
c. Free BMD

Os byddwch yn chwilio am y 3
safle hyn ac yn ymgyfarwyddo â

hwy, byddant yn help mawr i'ch
ymchwilio yn ôl i ganol y 19eg
ganrif yn achos y rhan fwyaf o’ch
hynafiaid a byddant hefyd yn rhoi'r
cyfle i groesgyfeirio.

a. Genuki. Mae Genuki yn
darparu cyfoeth o wybodaeth
hanesyddol am leoedd yn y
Deyrnas Unedig. Os byddwch yn
chwilio am "Somerset Genuki"
byddwch yn cael gafael ar
wybodaeth hanesyddol hynod
ddefnyddiol am leoedd yn y sir
honno ac mae llawer o fapiau
hanesyddol i'w gweld. Efallai eich
bod hyd yn oed yn lwcus iawn ac
yn gweld un o'ch hynafion yn cael
ei enwi ganrif a hanner yn ôl fel
preswylydd o bentref mewn
Gazeteer. Dyma enghraifft
nodweddiadol o'r hyn y mae
Genuki yn ei gynnwys:

"Mae YSTRADYFODWG yn
blwyf helaeth yng nghantref
RHIGOS, Cwm Rhondda, sy'n
cael ei ddyfrio gan afon
Rhondda. Mae cyfran fwy o'r
plwyf hwn yn anialdir
mynyddig, ond yn gyfoethog o
ran cyfoeth mwynau, ac mae'n
siŵr y bydd yn dod yn un o'r
ardaloedd sy'n cynhyrchu glo
mwyaf cynhyrchiol yn y rhan
hon o'r Dywysogaeth. Mae'r
plwyf yn cynnwys llawer o
bentrefi a phentrefi, y mae rhai
ohonynt yn tyfu'n gyflym i

bwysigrwydd, sef :- Treherbert,
Treorky (sic), Llwynpia, Pen-y-
Graig, Pentre, Ystrad, Pandy &
ati. Poblogaeth y plwyf cyfan

yn 1861, 3,857,
ond yn 1871
roedd wedi
cynyddu i
17,777 o
drigolion".

Family Search.
Mae “Family
Search” yn safle

Mormonaidd

(Eglwys y

LDS). Yr wyf
yn ei

chael yn anodd fel 'bachgen capel'
fy hun i awgrymu'r safle hwn
oherwydd fy nghredoau crefyddol,
ond mae'n safle rhagorol a di-dâl.
Ymddengys fod hanes teuluol yn
rhan annatod o grefydd y
Mormoniaid ac maent yn 'selio'
hynafiaid mewn grwpiau teuluol yn
eu 'Temlau'. Mae'n debyg mai
Mormons oedd yr arbenigwyr
mewn ymchwil hanes teuluol 40
mlynedd yn ôl ac mae ganddynt
lawer iawn o ddeunydd ymchwil y
maent yn hapus i'w rannu'r am
ddim. Mae angen i chi gofrestru i
ddefnyddio'r safle, a gall eu
peiriant chwilio (search facility)
ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol
iawn. Gallwch gael mynediad i
bron pob cyfrifiad (census) o 1841
i 1911 ar y safle hwn yn ddi-dâl.
Mae darganfod pwy yn eich teulu
oedd yn byw ble a phryd ar
ddiwrnod penodol bob 10 mlynedd
yn wybodaeth hanfodol i unrhyw
ymchwilydd. Byddant hefyd yn
rhoi mynediad i chi at gyfrifiad
1939 a roddodd wybodaeth
gefngyfyngedig ond a fydd yn

PARHAD ar dudalen 11

Pa gyfrinachau allech chi ddod o hyd iddynt am eich
cyndadau?
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1. (b) Richard Burton

2. (a) 1910'au

3. (c) 2007

4. (a) Barbarella (1968)

5. (b) Aberystwyth

6. (a) Harri'r VII

7. (a) Siapan

8. (b) The Black Cauldron

9. (c) Y Rhyl
10. (b) Edmund Hillary

cadarnhau ble yn union yr oedd eich
hynafion ar ddechrau'r ail rhyfel
byd.

Free BMD. Cafodd FreeBMD ei
lunio ychydig flynyddoedd yn ôl gan
grŵp o wirfoddolwyr i fynegeio pob
genedigaeth, priodas a marwolaeth a
gofnodwyd yng Nghymru a Lloegr o
1837 tan tua 1980. Gall unrhyw un
ei ddefnyddio ac rydych chi'n
chwilio mynegeion gan ddefnyddio
ffurflen syml.

Os gwyddoch, er enghraifft, fod
blwyddyn geni eich tad-cu tua 1942
a'i enw oedd ‘Thomas Watkins’,
gallwch roi "Thomas Watkins a
anwyd rhwng Ionawr 1941 a
Rhagfyr 1943" a bydd yn rhoi pob
Thomas Watkins a gofnodwyd yn y
cyfnod hwnnw o dair blynedd i chi.

Yna gallwch ddod o hyd i'ch
hynafwr cywir fel arfer a bydd yn
dweud wrthych am y Dosbarth

Cofrestru, yr union chwarter, enw ei
fam a'r Cyfeirnod Folio a thudalen
os bydd angen i chi brynu'r
dystysgrif honno yn y pen draw.
Gallech chi chwilio pellach am
'Thomas Watkins' ac enw geni ei
wraig i ffindio manylion eu priodas
– y blwyddyn, chwarter, manylion
tystysgrif a dosbarth cofrestru.

Felly, mae'r ail erthygl hon yn
ymwneud â dod o hyd i bethau o'r 3
safle hyn sy’n ddi-dâl.

Ceisiwch ymchwilio eich teulu yn ôl
i gyfrifiad 1901 drwy ddefnyddio
FreeBMD a Family Search. Cafodd
y rhan fwyaf o gyfenwau eu sillafu'n
gywir ar dystysgrifau a chofnodion
erbyn dechreuad yr 20fed ganrif, ac
mae'r trawsgrifiad ar y ddau safle
hyn fel arfer yn gywir iawn.

Hefyd, datblygwch system ffeilio
sy'n gweithio i chi.

Yn yr erthygl nesaf, byddwn yn
edrych ar rai cyfleusterau ymchwil
sy'n gwbl rydd a rhai sy'n rhad iawn.
Dylai'r rhain eich helpu i gael eich
teulu yn ôl i flynyddoedd cynharaf y
Frenhines Victoria yn weddol
hawdd, ac yna bydd gennych
goeden sy'n Estyn yn ol am ddwy
ganrif bron!! – pwy a ŵyr, efallai
eich bod hyd yn oed yn un o
berthnasau'r Frenhines Victoria!!

Yn fwy cyffrous fyth, efallai eich
bod yn berthyn i i lôwr a ddaeth o
Iwerddon, yr Alban, Gogledd
Cymru neu Wlad yr Haf. Nid oes
gan lawer ohonom ein gwreiddiau
dwfn yn y Rhondda, gan ei fod mor
anghyfannedd cyn i lo gael ei
gloddio a chafodd y cymoedd hardd
hyn eu 'dad-wyrddio'.

Dylai hyn fod yn daith ddiddorol i ni
i gyd.

Amser maith yn ôl pan oedd glo ar ei anterth yn y cwm roedd pwll y Bute yn Nhreherbert a pwll y Lady Margaret
yn Nhynewydd yn eiddo i'r un cwmni. Roedd gan y ddau bwll reolwyr gwahanol, ond dim ond un peiriannydd
oedd yn gweithio yn y ddau bwll.

Roedd y peiriannydd yn casáu rheolwr y Bute - a dweud y gwir, roedd ei ofn arno. Roedd hyn yn golygu iddo
dreulio cymaint o amser ag y gallai ym mhwll Lady Margaret.

Pryd bynnag yr oedd rheolwr y Bute eisiau'r peiriannydd, nid oedd yno. Yna, un diwrnod pan ofynnodd am y
peiriannydd, dywedwyd wrtho ei fod 'ar ben y Lady Margaret.'

Ffrwydrodd y rheolwr a gweiddodd 'Dywedwch wrtho am beidio cario ‘mlaen gyda'r foneddiges ‘na a dod draw
yma yn unwaith.


