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Defnyddiwch eich pleidlais - Peidiwch â'i cholli

Cliciwch fan hyn i
ymweld á’n gwefan

Pa blaid wleidyddol
bynnag rydych chi'n ei
chefnogi, mae'n bwysig eich
bod chi'n defnyddio'ch
pleidlais.

Fel y mae'r hysbyseb hon
yn ei gwneud yn glir mae
pawb yn gallu cofrestru ar
gyfer pleidlais bost sy'n
golygu nad oes raid i chi
fentro mynychu gorsaf
bleidleisio.

Ein cartwnydd, Siôn Tomos Owen, a’i
ferch, Eira, yn mwynhau‘r llethrau

Ond
byddwch
yn ofalus

Gweler
TIRLITHRIADAU’R

PENTRE
ar y

dudalen gefn

Mwynheuwch
y llethrau

Gweler
CRWYDRO’N

LLWYBRAU LLEOL
ar dudalen 3 a’r
dudalen gefn

https://www.plaid.cymru
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Mae Plaid Cymru wedi
cyhuddo Llywodraeth
Cymru o “fethu â
gwarchod” pobol y
Rhondda. Daw hyn wrth
i’r blaid gyflwyno cynnig
yn y Senedd yn eu hannog
i sefydlu ymchwiliad i’r
llifogydd.

Dywed Leanne Wood,
Aelod Plaid Cymru o’r
Senedd dros y Rhondda,
fod “angen dysgu gwersi”
ynghylch pam y
digwyddodd y llifogydd a
sut mae modd atal
llifogydd pellach, a sut y
gallan nhw warchod y rhai
sydd wedi cael eu
heffeithio.

“Heddiw rydym yn galw
unwaith eto ar Lywodraeth
Cymru i sefydlu
ymchwiliad annibynnol i’r

llifogydd yn y Rhondda,”
meddai Leanne Wood.
“Mae angen dysgu gwersi
ynghylch pam cafodd
cymunedau eu taro mor
wael, ac yn hollbwysig,
rhaid atal llifogydd
pellach.

Fe wnaeth Llafur yn San
Steffan annog
Llywodraeth y Deyrnas
Unedig i ymchwilio i
lifogydd yn Lloegr y
llynedd, cynnig gafodd ei
gefnogi gan bob aelod
seneddol yn y cymoedd,
ac eto yng Nghymru lle
mae Llafur mewn grym
maen nhw’n gwrthwynebu
ymchwiliad.

Ni allwch roi pris ar
ddiogelu pobol a’u cartrefi
na rhoi tawelwch meddwl

i bobol y byddai
ymchwiliad yn ei ddwyn.

Mae newid yn yr
hinsawdd yn golygu bod
tywydd garw pellach yn
anochel, ond does dim
rhaid i lifogydd tai fod os
bydd y camau cywir yn
cael eu cymryd i’w hatal.
“Ni ddylai pobol y
Rhondda gael eu gorfodi i
ail-fyw’r un trawma byth
eto.”

Angen gweithredu ar
frys
“Mae newid yn yr
hinsawdd yn golygu bod
angen gweithredu ar frys
gan Lywodraeth Cymru i
wella amddiffynfeydd
rhag llifogydd a lliniaru’r
effeithiau y bydd tywydd
garw yn eu cael ar
gymunedau ledled

Cymru,” meddai Llyr
Gruffydd, llefarydd
amgylchedd Plaid Cymru.

“Mae dogfen bolisi Llafur
Cymru ei hun yn
ailadrodd yr angen am
fuddsoddiad a mwy o
wytnwch yn erbyn tywydd
eithafol, gan gynnwys
llifogydd.

Mae Plaid Cymru wedi
bod yn galw ar
Lywodraeth Cymru i
sefydlu ymchwiliad ers
misoedd, ac mae’n bryd
iddyn nhw wrando.

Drwy wrthod ymchwiliad
i bobol y Rhondda, maen
nhw’n methu â’u
hamddiffyn.”
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Yn y cyfnod yma mae'n
fwy pwysig nag erioed i
geisio mynd am dro pryd
y gallwn ni, i gadw'n heini
ac i helpu gyda iechyd
meddwl.

Dwi'n cael f'atgoffa am y
glowyr oedd yn heidio i'r
mynyddoedd am eu bod
yn treulio cymaint o
amser yn y tywyllwch, a'r
bryniau a'r awyr iach yn
eu galw. Mae'r fath
deimlad gen i nawr, er nad
ydw i'n gweud unrhyw
beth mor galed a
chloddio'n y ddear.

Mae nifer fawr ohonom ni
nawr yn gweithio o adref,
does dim hyd yn oed ffin i
wahaniaethu rhwng
gweithio ac amser teulu -
mae fel un cawl cymhleth
o geisio cadw pethau
gyda'i gilydd. Felly yn
ddyddiol dwi a'r merched
yn ceisio mynd am dro,
gan gadw at y
cyfyngiadau o ddechrau a
chwpla'r daith ar ein
stepen ddrws.

Ni'n lwcus iawn i fyw yn
nghanol Treorci felly mae,
Tyle Coch, Tyle Du,
Cwmparc, Cefn y
Rhondda, YMaendy ac
Ynyswen o fewn tafliad
carreg (ac o fewn pellter
gall coesau bach gerdded
heb gwyno!).

Hen Fapiau
Hefyd, diolch i un o'n
trigolion lleol, Huw
Williams, sydd â
diddordeb mewn hanes
lleol ond hefyd hen
fapiau, dwi wedi dechrau
ymchwilio i mewn i hen
fapiau OS sydd yn archif
Llyfrgelloedd yr Alban.
Mae na fapiau ar ffurf

grid o Brydain gyfan ond
hefyd o wahanol
gyfnodau trwy'r oesoedd
mewn haenau diddorol.

Naw'r dyna'r math o
gloddio dwi'n fwynhau!
Trwy hyn dwi wedi
dechrau darganfod hen
enwau ac enwau
cyfarwydd sydd wedi
mynd yn angof dros y
blynyddoedd.

Er enghraifft, mae'r nant
sydd yn llifo i lawr o
Tyle-coch gyda enw
wnaeth i fy merch,
gyffroi, Nant-y-blaidd. Ar
y Rhigos, mae'r "top
layby" gydag arwydd
arno, "Hendre'r Mynydd"
ac "Ystradffernol. Mae
"The Swamp" uwchben
Lidl yn Nhreorci wedi
diflannu a Tyn-y-Bedw
wedi dychwelyd.

Er yr enw drwg iddynt
ddenu'n ddiweddar
oherwydd y difrod sydd
wedi ei adael ar y
mynyddoedd lleol, mae
arwyddion y Comissiwn
Coedwigaeth yn dechrau
dod â'r enwau nôl i'w

harwyddion, ac felly mae
cerddwyr yn dysgu'r hen
enwau yma eto.

Tyn-y-bedw
I Tyn-y-Bedw cerddon ni
yn ddiweddar, ond y tro
yma, dim ond gyda fy
merch hynnaf. Dwi yn
mwynhau cario'r fechan ar
fy nghefn yn yr hafasac,
ond mam bach, dwi'n
teimlo fel Maria ar ben y
mynydd yn Sound of
Music yn chwyrlio
mreichiau pan nad oes 2
stôn ychwanegol ar fy
nghefn!

Felly grwydron ni ar hyd
y llwybr troellog i fyny
heibio'r pwll bach a'r
rhaeadr sy'n llifo i lawr
grisiau cerrig prydferth.
Fe gwrddon ni â dyn
mewn oed oedd newydd
symyd i'r ardal o
Gaerdydd, felly rhoies i
wers ddearyddiaeth fach
iddo wrth sefyll ar bwys y
gôfgarreg am bwll glo
Tynybedw.

Roedd ei nai gyda fe
hefyd, ac yna wrth glywed

fi'n siarad Cymraeg gyda
fy merch, fe ddechreuodd
yntau siarad Cymraeg
gyda hi hefyd, i'w phlesio
wrth iddi daflu cerrig i
mewn i'r pwll.

Yn hwyrach wedodd hi
fod ei Gymraeg "yn
wahanol i'n Cymraeg ni,
roedd e'n swnio'n...od".
Chwarddais wrth glywed
ei bod hi'n dechrau
adnabod acen Glantâf fel
"od" yn barod!

Fe gyrhaeddon ni ben y
llwybr i weld arwydd yn
dweud fod tirlithriad nid
yn unig wedi cau'r ffordd,
ond hefyd wedi cwbwl
ddifetha'r llwybr draw i
goedwig Pentre,
enghraifft arall o effaith
glaw mawr ac
esgeulusdod ar hen dipiau
glô.

Felly, fe gerddon ni i fyny
beth mae nifer yn ei alw'n
"W" oherwydd siap y
llwybr igam- ogam i ben
mynydd Moel Cadwgan
ar Gefn y Rhondda.
Roedd y rhan yma'n hel
atgofion o wylio'r injan
dân yn gyrru i fyny'r
lwybr i geisio diffodd y

PARHAD - tudalen gefn

[Fel llawer o bobl, mae Siôn Tomos Owen wedi manteisio ar y Clo Mawr i grwydro a chyflwyno ei
blant i fannau oedd yn gyfarwydd iddo'n blentyn.]

Golygfa o Tyn-y-bedw tuag at ben y cwm

Arwyddion rhybuddio
tirlithriad



EICH GOHEBWYR
LLEOL:newyddion lleol

DEUNYDD AR GYFER POB RHIFYN I MEWN
ERBYN DECHRAU’R MIS OS GWELWCH YN DDA

Rhowch wybod iddyn
nhw os byddwch chi
eisiau rhoi rhywbeth yn
Y GLORAN
Treherbert:
GERAINT a
MERRIL DAVIES
Treorci:
MARY PRICE
Cwmparc:
NERYS BOWEN
Ton Pentre a’r Gelli:
HILARY CLAYTON
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TREHERBERT

Mae Amaethyddiaeth
yr Amgylchedd yn

dechrau prosiect “Crop
Cycle” ar hen safle garej
Tappers ar Stryd Bute,
Treherbert. Mae’r prosiect
yn dod â gwyddoniaeth
planhigion a thechnoleg at
ei gilydd i greu system
gynaladwy o dyfu bwyd.

Ariannir y prosiect gan
Lywodraeth Cymru ac
mae’n cael ei arwain gan
Groeso i’n Coedwig a
Ffermydd a Gerddi
Cymdeithasol. Mae’r
prosiect hwn yn unigryw
wrth brofi modelau busnes
newydd sy’n canolbwyntio
ar y gymdeithas, yn
ymgysylltu â’r cymunedau
a busnesau lleol a datblygu
atebion technegol newydd.

Y gobaith yw dod â
sefydliadau cymunedol,
busnesau, a’r sector
cyhoeddus lleol at ei
gilydd.

Ar adeg yr eira ar 24
Ionawr roedd dau

ambiwlans ar eu ffordd i
fyny’r bryn i’r cartref
nyrsio yn Stryd Ninian pan
aethon nhw’n sownd yn yr
eira.

Mewn munudau
ymddangosodd tua 40 o
drigolion y stryd i helpu.
Gyda rhawiau a beiciau
quad llwyddon nhw i

ryddhau'r ddau ambiwlans
a’r parafeddygon a
llwyddon nhw i gyrraedd
cartref nyrsio Tŷ Ross.

Oherwydd lleoliad y
cartref nyrsio, sy ar ben
bryn serth, mae
cynghorwyr Treherbert
wedi galw ar gyngor
Rhondda Cynon Taf i roi
blaenoriaeth i Stryd Ninian
wrth glirio’r eira yn y
dyfodol.

CWMPARC

Yn ystod y tywydd
gaeafol diweddar,

roedd ymwelydd dros dro
ar safle ble oedd tai wedi
cael eu bomio yn ystod yr
Ail Rhyfel Byd.

Nid arhosodd yn hir ac fe
doddodd yn gyflym i'r
cefndir.

TREORCI

Llongyfarchiadau i Mrs
Mary Price, Stryd

Regent ar ddathlu pen-
blwydd pwysig iawn
ddiwedd Ionawr. Mary yw
arweinydd côr y WI ac

mae'r aelodau yno ac yng
nghapel Hermon yn
dymuno iddi bob
hapusrwydd i'r dyfodol.

O1 Mai bydd meddygfa
Stryd Hermon,

ynghyd â meddygfa
Tynewydd yn dod o dan
ofal meddygfa Forest
View, Ynyswen. Bydd
aelodau presennol y practis
wedyn yn gallu mynychu'r
feddygfa o'u dewis.

PENTRE

Maen flin gan bawb
weld bod y siop

gymunedol yn Stryd
Llewellyn wedi cau. Dros
y blynyddoedd, elwodd
llawer o fudiadau lleol o
haelioni'r fenter wirfoddol
hon a mawr yw ein diolch
i'r gweithwyr gwirfoddol a
roes o'u hamser i gefnogi'r
achos.

Mae Alan Curtis, dyn
sy wedi cael ei fagu

yn Stryd Madeleine, wedi
derbyn MBE am ei
wasanaeth i bêl-droed
Cymru. Yn ystod ei yrfa
chwaraeodd gyda
Abertawe, Leeds,
Southampton, Dinas
Caerdydd, Stoke City a’r
Barri ac enillodd 35 cap
dros ei wlad.
Hefyd.gweithiodd Alan

mewn ambell swydd
hyfforddi ac roedd yn
cyfrifol am datblygu nifer
o chwaraewyr ifanc. Mae
Alan yn ddyn hynod o
boblogaidd yn ei gwm ac
yng nhylchoedd pêl-droed
Cymru.

TON PENTRE

Yn ddiweddar, dathlodd
Mr Phillip Smith ei

ben-blwydd yn 70 oed.
Roedd Phil yn athro
poblogaidd iawn ac yn
diweddu ei yrfa fel
dirprwy bennaeth Ysgol
Iau Ton Pentre. Rydym yn
siŵr yr hoffai holl gyn-
ddisgyblion Phil ymuno â’i
deulu a’i ffrindiau trwy
ddweud, ‘Pen-blwydd
hapus iawn, Syr!’
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Mae'n ddiddorol sylwi fel
mae'r gwahaniaeth rhwng
parau o eiriau yn gallu
diflannu dros amser a'u
troi'n gyfystyron i bob
pwrpas.

Gofynnodd rhywun imi'n
ddiweddar pam mae gan
y gair 'punt' ddwy ffurf
luosog - punnoedd a
phunnau. Y rheswm yw
bod 'punnoedd' yn
wreiddiol yn cyfeirio at
ddarnau arian unigol
gwerth punt (£1 coins) tra
bo 'punnau' yn cyfeirio at
y cyfanswm. Gallech

ddweud, "Mae 'da fi fil o
bunnau yn fy waled." ond
pe baech yn digwydd cael
mil o bunnoedd yn eich
pocedi, byddai'n anodd
iawn ichi symud
oherwydd y pwysau!

Pâr tebyg yw 'er' ac 'ers'.
Erbyn hyn mae 'ers' i
raddau helaeth wedi
disodli 'er'. Fe glywch
chi, "Rwy'n byw yma ers
1950." yn ogystal â
"Rwy'n byw yma ers
blynyddoedd."
Yn wreiddiol, fodd
bynnag 'er' a ddefnyddid

yn yr enghraillt gyntaf
gan ei bod yn cyfeirio at
ddyddiad pendant tra bo'r
ail frawddeg yn sôn am
gyfnod amhendant o
flynyddoedd.

Yn olaf, beth am 'gadael'
ac 'ymadael'? Bellach, fe
glywch chi bobol yn
dweud, "Dw i wedi
gadael yr allwedd ar y
ford." a hefyd "Fe
adawodd hi ar drên 9 o'r
gloch." Mae'r 'ym' yn
ymadael yn dweud
wrthym bod person yn
gyfrifol am y weithred.

Felly, "Fe ymadawodd hi
ar drên 9 o'r gloch" sy'n
gywir. Ond beth yw ystyr
'cywir'?

Mae iaith fyw yn newid
yn gyson ac yn raddol
mae'r hyn oedd yn
anghywir ar un adeg yn
cael ei dderbyn i mewn i'r
iaith lafar ac oddi yno
ymhen amser hir, i mewn
i'r llyfrau gramadeg -
pethau olaf i newid!

C.D.
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newyddion lleol (PARHAD o dudalen 4)

Amser maith yn ôl, byddai fy merch 3 oed yn dadsgriwio top y botel finegr ac yn yfed y finegr. Er mwyn ei
pherswadio i beidio, dywedais wrthi y byddai yfed finegr yn ei gwneud hi'n dew. Gweithiodd y celwydd.

Ychydig wythnosau'n ddiweddarach roeddem yn mynd ar fws ac roedd dynes feichiog eisoes yn eistedd ar y
bws. Tynnodd fy merch sylw ati a dweud yn uchel, "Rwy'n gwybod beth rydych chi wedi bod yn ei wneud!"
Roedd yn amlwg bod pawb arall ar y bws yn gwybod hefyd - roedd rhai o'r menywod yn cochi. Yna parhaodd
ac, yn ei llais mwyaf awdurdodol, dywedodd, "Rhaid i chi roi'r gorau i'w wneud neu byddwch chi yn dew
drwy’r amser!"

Roeddwn i'n mynd i esbonio bod fy merch yn meddwl ei bod wedi bod yn yfed finegr, ond roedd hi'n haws
mwmian ymddiheuriad a dod o hyd i sedd ymhellach i lawr y bws.

Mae'n ddrwg gennym
gofnodi marwolaeth

Mrs Rachel (Rae) Lewis,
gweddw Mr Glyn Lewis,
ychydig fisoedd cyn ei
phen-blwydd yn 99 oed
ym mis Ebrill. Cafodd
Rae ei geni yn Y Gelli
ond bu’n byw yn Canning
Street am flynyddoedd
cyn symud i gartref gofal.

Am nifer o flynyddoedd
bu Rae yn gweithio yn
adran galedwedd
Cymdeithas
Cydweithredol Ton ac

roedd yn adnabyddus yn
Nhon Pentre.

Cydymdeimlwn â’i mab
Howard, sy’n byw yn
Maindy Road, ei merch
Lynwen a’i hwyrion Lisa,
Helen, Richard a Rhian
(Page) sydd hefyd yn
byw yn Ton Pentre.
Cydymdeimlwn hefyd â'i
gor-wyrion.

Yn ddiweddar,
dathlodd Gaynor

Gough ei phen-blwydd
yn 21 oed am y 55ed tro

(sy'n golygu ei bod
bellach yn 75). Mae
Gaynor yn adnabyddus
ledled yr ardal oherwydd
ar un adeg roedd hi'n
berchen ar un o'r siopau
pysgod gorau yng
Nghymru sydd bellach yn
siop Cebab ar Church
Road, Ton Pentre. Hefyd,
gweithiodd y tu ôl i'r bar
yng Nghlwb Ceidwadol
Maendy tan y
cyfyngiadau lle
defnyddiodd ei hiwmor
da i gadw rheolaeth lym

ar y cwsmeriaid direidus
(a’r rhai drygionus).
Cafodd hi a'i gŵr David
eu brechiadau yn
ddiweddar ac maent yn
edrych ymlaen yn eiddgar
at y 75 mlynedd nesaf.
Penblwydd hapus,
Gaynor!

GELLI
Pob dymuniad da i Mr
Alan Wright, Gelli Fron
sydd wedi bod yn dost yn
ei gartref ers peth amser.



[Mynd ar ôl hanes rhai o hen felinau'r ardal mae Rhodri Evans y mis hwn.]
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Er i lawer o bobl ddioddef
hunllefau o ganlyniad i'r
glaw trwm sydd wedi
syrthio'n ddiweddar, fel
llawer i beth, nid drwg i
gyd yw grym y dyfroedd.

Cyn i'r Chwyldro
Diwydiannol ddod i hacru
cymoedd y Rhondda, roedd
defnydd grym dŵr yn
bwysig er mwyn hwyluso
gwaith trwm. Roedd yd,
barlys a cheirch yn cael eu
tyfu, ac yna'n cael eu malu
gan felinau dŵr yn yr
ardal.

Roedd melinau Cwm-
Saerbren a Glyncoli yn
gwasanaethu blaenau'r
Rhondda Fawr, Melin-yr-
Om yn gwasanaethu canol
y ddau gwm, a gwaelodion
y cwm gan felinau yn y
Pandy, Dinas a Thyn-y-
cymer.

Yn aml, byddai gofaint yn
sefydlu gefeiliau yn agos i'r
melinau hyn hefyd, fel
Efail Uchaf (Cwm
Saerbren), Efail Ganol
(oedd rhwng Fferm
Tylecoch a Melin
Glyncoli), ac Efail Isaf (ger
Melin yr Om).

Melin yr Om
Dw i'n cofio'n dda adeilad
y felin yn Ystrad tu ol i'r
Ganolfan Chwaraeon sef
Melin yr Om, o ddyddiau
fy mhlentyndod. Y pryd
hynny, ar ddiwedd y
1970'au, rhandir oedd o

gwmpas yr adeilad ac
roedd deiliad y rhandir yn
defnyddio'r adeilad fel sied
i'w ardd.

Erbyn heddiw, mae cyflwr
gwael ar yr adfail, a'r
rhandir wedi hen fynd.
Roedd ein presenoldeb ni
yn achosi pen tost i'r
garddwr digllon, ond yn
ystod yr haf yn enwedig,
roedd yr ardal o gwmpas y
felin yn fan gwych i nofio,
saethu, adeiladu "dens" a
gwersylla ar ochr arall yr
afon. Llawer yn iachach
na Playstation 5!

Credir gan rai i Felin yr
Om gael ei sefydlu gan
fynaich Penrhys. Mae enw
gwahanol i'r felin yn
ymddangos ar fap o 1633,
sef "Melynydd Dee".
Mae'n debyg i'r felin
stopud malu tua chanol y
bedwaredd ganrif ar
bymtheg, a newidiodd

defnydd y felin i dy.

Heb y wybodaeth
hanesyddol a thechnegol
am gynllunio melinau,
amhosib yw gweld
unrhywbeth sy'n dangos
mai melin oedd arfer bod
yno erbyn hyn.

Yr unig gofnod nawr yw
cerrig malu'r felin ar y
glaswellt rhwng Eglwys St.
Stephen a chyn-dafarn y
Star Gellidawel (sydd
bellach yn siop) ar waelod
Rhiw Penrhys. Mae Ysgol
Hen Felin gerllaw yn
cofio'r enw, fel y mae cae
pêl-droed Melin yr Om.

Y Pandy
Melin arall ro'n i'n
gyfarwydd â hi yn ystod fy
mhlentyndod oedd y felin
yn Nhonypandy. Roedd
e'n lle da i dreulio amser
cinio ar ddiwrnod braf, ac
ambell i wers, pan oeddwn

i'n ddisgybl yn yr ysgol
gerllaw.

Y "pandy" sy'n rhoi enw i'r
dref, wrth gwrs.
Sefydlwyd y felin gan ŵr
o'r enw Harri David ym
1738. Er bod hefyd felin i
falu yd yno'n wreiddiol,
daeth hynny i ben tua'r un
cyfnod â diwedd Melin yr
Om.

Ystyr pandy yw man i
brosesu defnydd crai gwlân
er mwyn ei lanhau a'i
baratoi at ddefnydd. Dyna
wnaethpwyd fan hyn yn
ogystal â chreu brethyn i'r
ffermydd yn yr ardal.

Yn y cyfnod hwn roedd Y
Rhondda mwy neu lai yn
hunangynhaliol am y rhan
fwyaf o bethau, ond wrth i
amser fynd yn ei flaen,
doedd dim modd cystadlu
gyda'r cynnyrch rhatach a
thoreithog a ddeuai o
fannau eraill fel Swydd
Efrog a Sir Gaerhirfryn.

Caeodd drysau'r pandy am
y tro olaf ym 1917, ond
roedd dal adeilad yno pan
ro'n i yn yr ysgol.

Erbyn heddiw, fel yn achos
Melin yr Om, bach iawn
sydd ar ôl o'r adeilad, a llai
byth sydd ar ôl o
gymunedau sydd mwy neu
lai'n hunangynhaliol, fel y
bu'r Rhondda yn yr
oesoedd a fu.

Cerrig malu'r Felin yr Om ar y glaswellt o flaen
Eglwys San Steffan, Ystrad



1. Sawl castell sydd yng Nghymru?

(a) 378 (b) 641 (c) 927

2. Beth yw'r llyn mwyaf yng Nghymru?

(a) Llyn Glyncornel (b) Llyn Cwm Llwch (c) Llyn Tegid

3. Beth yw uchder Pen-y-Fan?

(a) 886m (b) 972m (c) 489m

4. Beth yw enw Tom Jones ar ei dystysgrif geni?

(a) Aneurin Thomas Morris (b) Thomas Jones Woodward (c) Tomos John Ottley

5. Sawl Parc Cenedlaethol sydd yng Nghymru?

(a) 3 (b) 2 (c) 4

6. Yn ôl y chwedl, pe baech chi'n cysgu am noswaith ar gopa, pa fynydd yng Nghymru fase'n eich troi chi unai'n
fardd neu'n wallgof erbyn y bore?

(a) Cader Idris (b) Mynydd Cadwgan (c) Yr Wyddfa

7. Pa chwaraewr rygbi enwog a gynrychiolodd Abertawe, Cymru a'r Llewod sydd newydd troi'i hanner cant?

(a) Richard Moriarty (b) Scott Gibbs (c) Garin Jenkins

8. Beth oedd enw'r dyn a gynlluniodd gestyll yng ngogledd Cymru ar ran Edward I?

(a) William de Braose (b) Gilbert de Clare (c) Meistr James o St George

9. Pa mor hen oedd ôl troed dinosor a ffeindiwyd ar draeth yn Y Barri yn ddiweddar?

(a) 215 miliwn o flynyddoedd (b) 10 miliwn o flynyddoedd (c) 110 miliwn o flynyddoedd

10. Beth oedd enw'r cylch llenyddol o'r Rhondda a sefydlwyd gan Pennar Davies, Rhydwen Williams ac eraill?

(a) Cylch Pen Pych (b) Cylch Cadwgan (c) Cylch Pentwyn

Y GLORAN 7

Atebion ar dudalen gefn

Roedd gan Beni Baish randir ger y rheilffordd yn Nhreorci. Roedd e’n arfer cadw ieir ar ei randir ond weithiau
basai’r ieir yn crwydro ac yn mynd ar y cledrau ac yn cael eu lladd. Fel arfer roedd ‘da Beni ateb i’r broblem.
Penderfynodd Beni roi amserlen y trenau ar y wal tu fewn i’r cwt ieir er mwyn iddyn nhw wybod pryd oedd y
trenau yn dod.
Roedd rhai o ffrindiau Beni yn amau y byddai hyn yn effeithiol, ond roedd Beni yn llawn hyder. Ychydig yn
ddiweddarach, pan laddwyd mwy o'i ieir gofynnwyd i Beni beth aeth o'i le. Ei ateb oedd, "Doeddwn i ddim yn
sylweddoli nad oedd yr ieir yn gallu darllen Saesneg." Pe bai amserlen y trenau wedi bod ar gael yn Gymraeg
mwy na thebyg byddai popeth wedi bod yn llwyddiannus !!



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

Cronfa Wynt Treorci

[Canmol pobl dalentog am rinweddau eraill y mae Bob Eynon y mis hwn.]

Y GLORAN 8

Pan oeddwn i'n tyfu lan
fe ddaeth y geiriau
'Pencampwr y Byd' yn
gyfarwydd iawn i fi.
Roedd fy nhad a
minnau'n hoffi eistedd o
flaen y radio i wrando ar
ornestau paffio oedd yn
cymryd lle yn Harringay
Arena neu Madison
Square Garden, hyd yn
oed.

Roedd Dad wedi treulio'r
rhan fwyaf o'i
blentyndod yn
Nhreharris a Quakers'
Yard le roedd gyda fe
deulu. Roedd yr enwog
Jimmy Wilde wedi ei eni
yn yr ardal 'na, ac o bryd
i'w gilydd roedd yn dod
yn ôl ac yn hyfforddi'r
plant lleol allan yn y
strydoedd.

Fe gadwodd Dad ei
ddiddordeb yn y sbort
hyd at ei farwolaeth ac
mae rhestr hir o
Bencampwyr y Byd,
Ewrop a Phrydain yn
aros yn fy ghof i -
Driscoll, Farr, Turpin,

Mills, Erskine,
Galzaghe a llawer
mwy.
Rydw i wedi cwrdd
â dau bencampwr y
byd (ond nid o'r
byd paffio). Yn y
nawdegau roeddwn
i ar gwrs busnes yn
Nhon-du ger Pen-y-
bont ar Ogwr.

Roedd lanc swil, tawel
yn yr un dosbarth â fi.

A dweud y gwir, fe
anghofiais i amdano fe
nes iddo ddod yn enwog
yn sydyn trwy ennill
pencampwriaeth dartiau'r
byd.

Ritchie Burnett oedd ei
enw, bachgen o
Gwmparc.

Rai wythnosau ar ôl ei
lwyddiant, fe ddaeth i
mewn i dafarn y Griffin
gyda grŵp o ffrindiau.

Wrth gwrs, roedd pawb
yn y bar yn ei longyfarch
e, ond fe arhosais i draw
yng nghornel yr ystafell.

Roeddwn i'n siwr fyddai
e ddim yn fy anghofio i,
ond pan sylwodd e arna'
i, fe adawodd ei ffrindiau
a dod i ddweud hylô
wrtho i.

"Wel,
Ritchie,"
dywedais, i,

"Pwy
fyddai wedi
dychmygu
byddai
pencampwr
y byd yn
croesi
ystafell i
siarad â Bob Eynon?"

Fe wenodd yn swil a
sylweddolais i ei fod e
ddim wedi newid o gwbl.

Y llynedd, roeddwn i'n
crwydro gwlis Treherbert
gyda Lady, yr ast fach
ffyddlon sy'n fy nilyn i'n
ffyddlon. Fe stopiodd
fan o'm blaen i a daeth
dyn allan. Doeddwn i
ddim wedi cwrdd â fe o'r
blaen. Wayne Warren
oedd e, pencampwr
dartiau newydd y byd.

Fe gyflwynais fy hun
iddo a'i longyfarch ar ei
lwyddiant diweddar. Fel
Ritchie Burnett, roedd
Wayne yn wylaidd ac yn
naturiol.

Wrth sôn am y ddau
ohonyn nhw, rydw i wedi
defnyddio geiriau fel
swil, tawel, gwylaidd,
naturiol. Efallai bod y
rhinweddau 'na yn
bwysicach hyd yn oed
na'u talent.

Wayne Warren o Dynewydd

Ritchie Burnett o Gwmparc



Y GLORAN 9

HANES TEULU
[Y drydedd mewn cyfres o erthyglau ble mae Johm Cullwick yn eich

helpu i olrhain hanes eich teulu]
Yn y ddwy erthygl
gyntaf, dylem fod wedi
ysgrifennu manylion ein
neiniau a theidiau –
enwau ar enedigaeth,
dyddiadau geni, mannau
geni. Mae manylion
eraill amdanynt yn
bwysig i'w cadw hefyd –
er enghraifft, capeli ac
enwad, swyddi,
cyflogwyr, ffrindiau,
straeon amdanynt gan hen
ffrindiau a theulu, lluniau,
tapiau ohonynt yn siarad,
ffilm 8mm ac ati.

Dylech fod wedi dechrau
eich ffeil eich hun i
gadw'r manylion hyn yn
ddiogel – naill ai ar y
cyfrifiadur neu ar ffurf
copi caled - neu'r ddau. A
dylech fod wedi cael rhai
syniadau rhagarweiniol
ynghylch pa un o'ch
llinellau ydych am
ganolbwyntio arno.

Yna dylem fod wedi
edrych ar y safleoedd
sydd am ddim ar y WE –
yn arbennig, ‘Genuki’,
‘FamilySearch’ a
‘FreeBMD’. A dylai hyn
fod wedi eich helpu i gael
achau eich teulu yn ôl i
gyfrifiadau 1911 a 1901 a
drawsgrifio ar
‘FamilySearch’ os
oeddent yn byw bryd
hynny yng Nghymru neu
Loegr.

Byddwch yn ofalus gyda'r
trawsgrifiadau hyn fel y'u
gwnaed gan bobl nad
oeddent fel arfer yn
adnabod yr ardal na
sillafiadau enwau lleoedd.
Os ydyn nhw'n edrych yn
od, gofynnwch i ffrind
sydd â mynediad llawn i'r

gwreiddiol (drwy
‘Ancestry.com’ efallai) i
wneud yn siŵr bod
popeth yn cael ei
gofnodi'n iawn.

Yn yr erthygl hon, yr
amcan yw mynd â'ch
teulu yn ôl i gyfrifiad
1871 – yn ddigwyddiadol,
yr oes pan ddechreuodd
addysg y wladwriaeth a
daeth sillafu'n bwysig.

Byddwch yn ceisio
ymchwil eich teulu'n ôl
un neu ddwy genhedlaeth
i 1871 yn y drydedd
erthygl hon. Ac, yn yr
bedwaredd erthygl mis
nesaf, byddwn yn ceisio
dychwelyd i gyfrifiad
1841 a dechrau cofrestru
sifil yn 1837.

Cyn hynny, mae'n rhaid i
ymchwil fod yn wahanol
iawn ac weithiau'n anodd
iawn – er mai un fantais
fawr iawn yw bod pobl yn
tueddu i beidio â symud o
gwmpas gormod a bod
meibion yn gwneud yr un
gwaith â'u tad yn aml.
Hefyd, addolasant yn yr
un eglwys neu gapel.
Ond bydd yr holl bleserau
hynny'n dechrau cael
sylw yn yr erthygl nesaf.

Yn y bôn, yn y ymgais
hon i ddatblygu eich
gwreiddiau yn ôl i 1871,
mae’r un fethodoleg â'r
ail erthygl. Gwiriwch
gofnodion ar ‘FreeBMD’
a ‘FamilySearch’. A
chael rhai manylion am y
lleoedd a grybwyllir ar
‘Genuki’. Mae'r rheini i
gyd yn safleoedd am
ddim a'r unig arian y
byddwch wedi'i wario

felly i gael eich coeden yn
ôl i 1871 yw ychydig o
dudalenni o bapur a
phensil - ac efallai
amlenni ac ychydig o
stampiau os yw eich
cwest wedi eich atgoffa i
roi nodyn i fodryb
hynafol rywle yn y byd a
allai eich helpu.

Bydd yr atebion a gewch
fel 'llwch aur' fel arfer –
rydych chi'n cael gwefr
bob tro y bydd llythyr yn
gollwng drwy eich blwch
llythyrau. Ac fel arfer
maent yn dechrau gyda
"Ni allaf eich helpu'n
fawr iawn...". Yn fy
mhrofiad i, mae’r ateb yn
rhoi'r allwedd i chi agor
drysau hanfodol yn aml
iawn.

Y prif beth rwyf am ei
ddwyn i'ch sylw y tro
hwn yw SILLEBIAETH.
Yr oedd yn ddamweiniol
ac weithiau'n ofnadwy yn
y 19eg ganrif gyfan. Do,
addysgwyd plant o'r
1870au yn iawn, ond
cwblhawyd llawer o
gyfrifiadau a chofnodion
gan oedolion nad oeddent
wedi cael addysg neu
wedi cael ychydig iawn o
addysg – hyd yn oed mor
hwyr â 1901. Felly
byddwch yn ddychmygus
iawn gyda sillafu a
cymerwch ofal mawr.

I roi enghraifft i chi,
cafodd fy hen nain ei geni
fel Jennie MOLINEAUX
(yn Wolverhampton).
Teulu diddorol iawn, yn
gerddorol iawn a chyda
gwreiddiau Methodistaidd
cryf iawn yn Swydd
Amwythig; ac yn
wreiddiol yr oedd y teulu
yn Huguenots. Yr oedd y
sillebiaeth bob amser yn
‘Molineaux’ yn yr 20fed
ganrif, a sylweddolais yn
fuan ei fod yn enw eithaf
gwahanol i deulu
Molineux a roddodd eu tir
i glwb pêl-droed
Wolverhampton
Wanderers.

Ond os edrychwch ar fy
nheulu yn y 19eg ganrif,
y cyfenw oedd
Molineaux, Molineux,
Mulliner, Mollinax a
llawer o ffyrdd eraill. Fy
nghyfenw fy hun -
CULLWICK - oedd

PARHAD ar dudalen 10
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HANES TEULU
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Culwick, Colwich a Cullet
yn y dyddiau hynny. Ac
roedd cyfenwau Cymraeg
yr un fath yn aml.

Er nad oedd patrymau
enwi patronymig yn
amlwg am y rhan fwyaf
o'r 19eg ganrif, gellid
sillafu'r cyfenw REES fel
Rhys, Preece, Rice ac yn y
blaen.

Mae ffordd o chwilio
am gyfenwau sy'n
swnio fel yr un
rydych chi'n
ymchwilio iddo yn
‘Family Search’.
Fe'i gelwir yn
‘Soundex’ ac mae'n
arbennig o
ddefnyddiol ar gyfer
cyfenwau di-Gymraeg.

Os mai Riley yw'r enw
a'ch bod yn chwilio gan
ddefnyddio ‘Soundex’,
bydd yn dangos pob
cyfenw sy'n swnio
ychydig fel Riley – Reilly,
O'Reilly, Raleigh, Ryle ac
ati. Nid yw mor
ddefnyddiol gydag Owen,
er enghraifft, ond mae'n
dal yn werth rhoi cynnig
arni i ddod o hyd i gofnod
‘elusive’ o hynafiaethydd.

Pe bai gan ddynion ddau
enw bedydd ar y cyfnod
hwn – Henry George
Jones, er enghraifft –
byddent yn aml yn
defnyddio eu henw canol
yn unig felly, 'George
Jones'. Ac, yn eithaf aml
roedd Edwin ac Edward
yn gyfnewidiol; Polly
oedd Mary Ann yn aml; ac

roedd Margaret yn aml yn
Peggy neu Meg.

Awgrym arall yn y
cyfrifiadau hyn o'r 19eg
ganrif yw y gall oedrannau
fod yn anghywir iawn.
Ganwyd un o'm teulu yn
1838. Priododd yn 1882
(yn 44 oed) a bu farw yn
1915. Os dros 21 oed
amser y priodas, roedd yn
gywir i sgrifennu yn

"oedran llawn" ar y
tystygriif.

Ei hoedran ar y tystysgrif
marwolaeth oedd 77 oed,
felly yr oedd y manylion
ar y ddau yn gywir. Ond
roedd ei hoedran yn
amrywio'n fawr yn y
cyfrifiadau. Yn 1851,
roedd hi'n 12; 1861, 21;
1871, 28; 1881, 35; 1891,
40; 1900, 48; a 1911, 59 (a
roedd hi’n 73 mlwydd oed
ym 1911!!). Gwnaeth
dynion hynny hefyd. Un
hen hen daid i mi oedd 75
yn 1881 ac yn gweithio fel
'peiriannydd' – gweithiwr
medrus oedd yn gwybod
am beiriannau stem mewn
ffatri.

Ei oed yn y cyfrifiad ym
1881oedd 60, nid 75.
Pam? Dim ond oherwydd

pe bai ei gyflogwyr yn
gwybod ei fod yn 75 oed
byddent wedi dweud ei
fod yn 'rhy hen' i weithio.
Roedd ganddo deulu
eithaf ifanc ac roedd e’n
ffit o hyd ac roedd angen
iddo weithio i fwyda ei
deulu.

Hefyd, pe bai person
oedrannus yn cael ei restru
fel 'idiot' yn y cyfrifiad,

mae'n ymddangos fel arfer
ei fod wedi golygu na
allent glywed na deall y
cwestiynau yr oedd y
cyfrifwr (enumerator)
wedi'u gofyn ar y stepyn
drws. Dosbarthwyd holl
boblogaeth dros 70 oed
mewn un pentref yn Sir
Northampton fel 'idiots' yn
1881.

Ac un pwynt olaf.
Datgelodd cyfrifiadau
1891, 1901 a 1911 yng
Nghymru a oedd y teulu'n
siarad Cymraeg. Os
oedden nhw'n ticio 'Y
ddau' neu 'Gymraeg yn
unig' gall rhywun fod yn
ddigon siŵr mai Cymraeg
oedd iaith yr aelwyd.

Felly, y dasg y tro hwn yw
datblygu eich coeden
teulul yn ôl i 1871. Dim

gwahaniaeth i'r hyn a
wnaethoch y tro diwethaf i
gael y goeden yn ôl i
1901, ond mae angen i chi
fod yn llawer mwy
gofalus y tro hwn a
sylweddoli bod bywyd
Fictoraidd yn wahanol
iawn i fywyd ar ddechrau'r
20fed ganrif.

Roedd tlodi'n rhemp, nid
oedd addysg mor fawr â

hynny, roedd amodau
gwaith yn warthus,
roedd marwolaethau
plant yn
ddychrynllyd ac nid
oedd llawer o drydan,
nwy, toiledau dan do
na charthffosiaeth
fodern.

Heidiodd pobl i'r Rhondda
am resymau amlwg –
gwaith gweddol ddiogel,
cyflogau cyson, cymuned,
tai modern, ysgolion,
capeli, tafarndai, corau,
bandiau pres.....

Do, roedd lot o hiraeth am
y mannau lle daethant, yn
aml cefngwlad golygfaol a
thawel. Ond roedd y
bywyd y daethant iddo
gymaint yn well na
chefngwlad unig a thlawd
bryd hynny. A dioddefodd
y cymoedd glo lai o
farwolaethau ac anafiadau
sy'n newid bywydau na
gweithio ar ffermydd o ran
canran!! Hefyd, nid oedd
tai yn oer ac yn llaith yn
barhaol fel y bythynnod
gwledig hardd bryd hynny.
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Diolch i Mike Ash, Pentre
am anfon llun a gafodd
gan Mr Michael Thomas
sy'n byw yn Lloegr, ond
sy'n ŵyr i'r ddiweddar
Mrs May Thomas, gynt o

Stryd Luton, Treorci.
Roedd Mrs Thomas yn
athrawes yn Ysgol
Gynradd Pentre nes iddi
orfod rhoi'r gorau i'w
swydd oherwydd polisi

Cyngor y Rhondda ar un
adeg o beidio â chyflogi
gwragedd priod yn ei
hysgolion. Cred Michael
fod ei fam-gu yn y llun yn
Ysgol Treorci tn 1913.

Roedd Mrs Thomas
(gynt John) yn briod
ag Idris Thomas oedd
am flynyddoedd yn
rheolwr ar siop fawr
E. H. Davies, Pentre.
Roedd hi'n ddiacones
yn eglwys Siloh a
phan ddaeth i fyw i
Dreorci, roedd hi a'i
brawd, Mel yn
weithgar ar bwyllgor
Cansar UK. Roedd
ganddi un mab, John
Berwyn (tad Michael)

oedd yn feddyg yn Lloegr.

Rhowch wybod os oes
gennych unrhyw
wybodaeth bellach am y
llun.

Cliciwch fan hyn i ymweld á’n gwefan

https://www.dignityfunerals.co.uk/funeral-directors/locations/wales/rhondda-cynon-taff/treorchy/6-cemetery-road
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1. b 641

2. c Llyn Tegid

3. a 886m

4. b Thomas Jones Woodward

5. a 3

6. a Cader Idris

7. b Scott Gibbs

8. c Meistr James o St George

9. a 215 miliwn o flynyddoedd
10. b Cylch Cadwgan

Yn ystod y glaw trwm
diweddar bu dau
dirlithriad ar lethrau serth
Moel Cadwgan ym
Mhentre. Mae risg o hyd i
dirlithriadau pellach ar
ochr y mynydd ond mae
Cyfoeth Naturiol Cymru
yn cynghori nad oes risg i
dai cyfagos.

Mae llwybr troed sy'n
rhedeg ar draws y llethr ar
gau a chynghorwyd pobl i
beidio â cherdded yn yr
ardal.

Yn yr un modd â'r
llifogydd
diweddar, mae
nifer o wahanol
asiantaethau yn
rhannu cyfrifoldeb
ar gyfer y sefyllfa:
Cyfoeth Naturiol
Cymru, Cyngor
Rhondda Cynon
Taf a'r Awdurdod
Glo.

Gobeithio na fydd hyn yn
troi’n bêl-droed
wleidyddol eto gyda
chyfrifoldeb yn cael ei
drosglwyddo o un
asiantaeth i’r llall. Mae ein
cymuned yn haeddu bod
yn ddiogel ac i unrhyw
ddadleuon dros
gyfrifoldeb gael eu gohirio
tan ar ôl i'r broblem gael
ei datrys.

Mae archwiliad
cychwynnol a gynhaliwyd
gan Gyfoeth Naturiol

Cymru
ynghyd â
Chyngor
Rhondda
Cynon Taf a
chontractwyr
arbenigol
wedi nodi
dau lithriad
yn agos at ei
gilydd, lle
mae haen fas
o lystyfiant, pridd a
cherrig wedi llithro
ychydig i lawr y mynydd
ac ar draws y llwybr troed.
Mae craciau tensiwn
newydd hefyd wedi'u nodi
uwchben ardal y llithriad,
a allai arwain at lithro
pellach oherwydd y tir
soeglyd a'r llethr serth.

Bydd timau a
chontractwyr arbenigol
nawr yn cynnal
ymchwiliad gyda'r
Awdurdod Glo ac yn

argymell y camau sydd eu
hangen i wneud yr ardal
yn ddiogel eto.

Bydd rhaid iddyn nhw
sicrhau’r diogelwch yr
holl ardal a gwneud
arolygon manwl o holl
lethr y cwm.

Mae arwyddion ar lawer
o'r llwybrau cerdded yn yr
ardal i rybuddio pobl o'r
perygl. Arhoswch yn
ddiogel trwy gadw draw.

PARHAD o dudalen flaen

l fflamau yn y 90au pan
oedd y twpsod a oedd yn
cynnau tanau gwair yn ei
anterth.

Erbyn heddiw, does
braidd hyd yn oed le i
berson gerdded un ar ôl y
llall lan y ffordd, er pan
ddaeth yr eira y dwrnod
nesaf, byse'r llwybr yna
wedi gnweud Skeleton
Luge arbennig o dda!

Y Siglen
Erbyn canol yr "W",
roedd y coesau bach wedi
dechrau blino, felly fe
grwydron ni ar draws y
cae i'r goeden unig hanner
ffordd lan y mynydd.
Mae yna sedd â thwll yn
ei channol, ac yn y twll
yna mae yna raff nylon
glas sy'n hongian o un o'r
brigau.

Fe ddangosais i'm merch
y siglen yma ac esbonio
mae bachgen bach 12

mlwydd oed ddringodd i
ben y gangen yna i
glymu'r siglen yna, a'r
bachgen yna odd fi yn
1996. Mae'n dal yno, er
sai'n siwr os bysai'n dal fy
mhwysau i heddiw, ond fe
wnaeth dal ei phwysau hi.

Wrth i mi ei gwthio arni,
edrychais i lawr dros y
cwm a mwynhau'r foment
gyda'm merch. Daw haul
ar fryn, ac ar y bryn yna,
fydd na siglen i chwarae
arni. Cadwch yn saff, bawb.

Golygfa o Dyn-y-bedw
tuag at Cwmparc

Golygfa o dirlithriad yn
edrych lan y llethr

Golygfa o dirlithriad yn
edrych i lawr y llethr


