
Yr enghraifft ddiweddaraf
o gelf gyhoeddus yn y dre
yw talcen tŷ tafarn y Lion.
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Rhifyn 360 2il gyfrol

Mawrth / Ebrill -2021

` Gyda mwy o siopau mabwysiadu enwau Cymraeg, mae'n dda gweld yr ychwanegiad diweddaraf hwn.
Y gobaith yw y byddant yn ein hysbrydoli i wynebu'r dyfodol yn hyderus wedi holl dreialon y

misoedd tywyll a aeth heibio.

Mewn cydweithrediad â Chyngor y
Celfyddydau mae disgyblion Ysgol Gymraeg
Ynyswen wedi bod yn gweithio gyda Bardd

Plant Cymru, Gruffydd Owen, i greu cerdd sy'n
datgan i'r byd ein bod, er gwaethaf yr holl
broblemau, yma o hyd ac yn mynnu dyfodol

gwell yn bersonol ac fel cymuned.

Yn Nhreorci, mae Treorchy
Florist wedi ymblodeuo'n
effeithiol iawn. Yn ogystal â
chyhoeddi i'r byd beth sy'n
cael ei werhu yn y siop, mae'r
artist, pwy bynnag ydoedd,

wedi creu gwledd i'r llygad yn
ogystal a rhoi inni wledd o
flodau yng nghanol y gaeaf.

Wyddom ni ddim ai Covid yw'r achos, a ninnau ag angen rhywbeth i godi ein calonnau,
ond mae nifer o'n busnesau wedi mynd ati i addurno eu hadeiladau'n ddiweddar.
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Cliciwch fan hyn i ymweld á’n gwefan

Dyma linellau agoriadol
'Cwmwl Haf', un o gerddi
Waldo Williams sy'n
trafod y pethau sy'n
ffurfio hunaniaeth pob un
ohonom. Rydyn ni'n i gyd
yn hoffi gwarchod rhai o
nodweddion ein
dechreuadau, fel mae
mewnfudwyr Sir
Benfro'n enwi eu tai ar ôl
eu hardaloedd genedigol.

Mae geiriau'n gwneud
rhywbeth tebyg pan gânt
eu benthyg o un iaith i'r
llall - maen nhw'n hoffi
dangos eu bod yn
wahanol!

Cymerwch y gair 'braf'
yn Gymraeg. Pan

ddefnyddiwn ansoddair
fel 'tew', byddwn yn ei
dreiglo, 'Mae Tom yn
dew.' Fodd bynnag,
dydyn ni byth yn treiglo
'braf'. Dywedwn, ' Mae
hi'n braf' ac nid 'Mae hi'n
fraf.'!

Gair dwad i'r Gymraeg
yw 'braf', benthyciad o'r
Saesneg 'brave'. Mae
ystyr y gair wedi newid
yn y Saesneg er amser
Shakespeare. 'Dewr /
gwrol' yw'r ystyr erbyn
hyn, ond yng nghyfnod y
dramodydd, un o'r
ystyron oedd 'fine'.

Cyfeiria ef at 'Brave new
world' yn yr ystyr hwnnw

ac ar ôl ei fenthyg,
cadwodd y Gymraeg yr
ystyr hwnnw. Ond mae'n
dal i arddangos y ffaith
taw estron yw e trwy
wrthod cael ei dreiglo.

Pan fyddwn yn teimlo'n
wladgarol, efallai y
mentrwn gyhoeddi,
'Cymru am byth.' Y peth
hynod am yr ymadrodd
yw nad ydym yn treiglo
ar ôl 'am' er ein bod ar
bob achlysur arall - am
ddeg o'r gloch, am bris
teg etc.

Yr un yw'r rheswm dros
yr hynodrwydd hwn, gan
ei bod yn debygol taw
benthyciad o'r Wyddeleg

'bith' ydyw. Er bod y gair
wedi hen ymgartrefu yn
ein plith, mae'n dal i
fynnu bod yn ots i'r
cyffredin trwy wrthod
cydymffurfio'n llwyr â
threfn y Gymraeg.

Fel llawer o'n
mewnfudwyr dynol,
mae'n gwrthod cymathu'n
llwyr -

'Durham',
'Devonia'
'Allendale'

unwaith eto!

'Durham', 'Devonia', 'Allendale' - dyna'u tai
A'r un enw yw pob enw,

Enw'r hen le a tharddle araf amser...

https://www.carpetsncarpets.co.uk/
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Mae bron blwyddyn gron wedi mynd heibio ers i Aelwyd Cwm Rhondda gwrdd i ymarfer yng Nghapel
Hermon, Treorci, ddiwethaf. Ond nid yw’r pandemig Covid-19 wedi bod yn ddigon i roi taw ar
weithgarwch yr Aelwyd. Ar ôl cynnal cwisys dros Zoom, trefnu eisteddfod ddigidol i’w haelodau, a
sefydlu Eisteddfod y Rhondda, ar 19 Chwefror 2021, dathlodd yr Aelwyd lwyddiannau (a chymeriadau!) y
flwyddyn yn ei noson wobrwyo flynyddol.

I ddiolch i’r aelodau am eu cefnogaeth dros y flwyddyn, ac i godi’u calonnau yn ystod cyfnod y clo,
trefnodd y pwyllgor nifer o westeion arbennig i gyflwyno’r gwobrau. Yn eu plith roedd y cyfansoddwr
Robat Arwyn, y cantorion Sophie Evans, Gwylim Bowen Rhys ac Elin Fflur, yr actores Shelley Rees
Owen, a’r cyflwynydd Trystan Ellis Morris, a chafwyd perfformiad gan Caryl Parry Jones o fersiwn
arbennig o Gân y Babis, a gyfansoddwyd yn arbennig ganddi i fabanod yr aelodau a anwyd yn ystod y
pandemig. Hoffai’r pwyllgor ddiolch o waelod calon i bob un ohonynt am eu cyfraniad.

Mae’r pwyllgor hefyd wedi bod yn brysur yn trefnu ymarferion ar-lein. Cynhaliwyd ymarfer cyntaf yr
Aelwyd ers ganol Mawrth 2020 dros Zoom ar 25 Chwefror 2021, a bydd ymarferion rhithwir yn parhau
bob nos Iau tan y bydd newidiadau o ran y cyfyngiadau symud.

Hoffai’r pwyllgor ddiolch i’r holl Aelodau am eu cefnogaeth a’u brwdfrydedd yn ystod blwyddyn heriol.
Gyda gobeithion am ddiwedd y pandemig ar y gorwel, mae’r pwyllgor yn edrych ymlaen at weld pawb
mewn ymarferion wyneb yn wyneb unwaith eto yn y dyfodol agos!

Lisa Sheppard

Aelodau’r Aelwyd a dderbyniodd wobrau



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:
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MERRIL DAVIES
Treorci:
MARY PRICE
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NERYS BOWEN
Ton Pentre a’r Gelli:
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TREHERBERT

Mae ffactri canabis
wedi ei darganfod

ym mhentref Blaencwm er
syndod i bawb. Mae’r
heddlu wedi arestio un dyn
sy’n dod yn wreiddiol o
Albania. Roedd y tŷ yn
Stryd Glanselsig wedi cael
ei baratoi ar gyfer
cynhyrchu'r cyffur gyda’r
offer a gwresogyddion
angenrheidiol mewn lle.
Cafodd yr heddlu eu galw
oherwydd goleuadau
llachar yn dangos yn y
ffenestri. Pan
ddarganfuwyd y ffatri
roedd y lle ar fin dechrau
cynhyrchu’r cyffur.

Mae’n dda cyhoeddi
bod y camau

cyfreithlon mewn lle am
ostwng cyflymder traffig
ar heol y Rhigos i 40
milltir yr awr a bydd e’n
dod i rym yn ystod yr
wythnosau nesaf. Mae
cynghorwyr lleol wedi bod
yn galw am hyn am amser
hir. Gobeithio bydd y
gostyngiad mewn
cyflymder yn lleihau'r
nifer o ddamweiniau ar yr
heol beryglus yma.

Ymhen yr wythnosau
nesaf bydd parth o 20

milltir yr awr yn bodoli o
gwmpas Ysgol Penpych.
Mae hwn yn newyddion
da i bawb sy wedi bod yn
galw am hyn am nifer o
flynyddoedd.

Mae’r gwaith ar y
wifren Zip ar fynydd

y Rhigos ar amser i agor
yn y gwanwyn. Bydd 4
“llinell” yna, a bydd “Y
Phoenix” y reid Zip
gyflymaf yn y byd! Pris y
reid yma bydd £50 am
unrhyw un dros 7 mlwydd
oed. ( Gweler y dudalen
gefn)

TREORCI

Bob blwyddyn mae
Cymdeithas W

I Treorchy yn cynnal cinio
Dydd Gŵyl Dewi. Eleni
penderfynodd y
pwyllgor ddathlu trwy
gyflwyno rhodd i bob
aelod o bice ar y ma'n
a blodau cennin Pedr.
Felly aethant ati i baratoi!
Cynigodd Mrs Enid
Thomas gymryd at y dasg
enfawr o goginio dros 300
o'r teisennod ac wedyn
roedd y lleill yn brysur yn
siopa ac yn dosbarthu'r
anrhegion yn bersonol i
dai'r 70 aelod. Diolch yn
fawr iddynt i gyd!

Mae'n flin gennym
gyhoeddi

marwolaeth Mr David
Rees, (Dai Art), Cardiff
Place yn 90 oed. Roedd
David yn bennath Adran
Gelf Ysgol Gyfun Treorci
am nifer o flynyddoedd ac
yn uchel ei barch yn yr
ardal. Fe'i cofir fel yr
arlunydd a baentiodd
murlun y sebras yng

Nghlwb Rygbi Treorci.
Cydymdeimlwn yn gywir
iawn â'r teulu yn eu
profedigaeth.

Tra bod tafarn y Lion ar
gau, penderfynodd y

perchen, Adrian Emmett
sefydlu stondin ffrwythau
a llysiau. Yn sgil
llwyddiant y fenter,
deallwn fod Adrian yn
mynd i agor siop yn y
Stryd Fawr. Mae pobol yr
ardal wedi gweld eisiau
siop o'r fath ers i Pro Bono
gau ac yn croesawu'r
penderfyniad. Dymunwn
iddo bob llwyddiant.

Mae'n dda gweld bod
preswylwyr cartrefi

gofal yr ardal wedi
dechrau cael ymwelwyr -
os dim ond o hirbell. Un
o'r rhai groesawodd hynny
oedd Mr David Howell, 99
oed, sydd yng Nghartref
Glyncornel. Pob dymuniad
da iddo oddi wrth ei
gyfeillion.

Iddathlu Gŵyl Ddewiteledwyd 'stand-up' gan
Siôn Tomos Owen o gaffi
Treorchy Social. Gan nad
oedd yn bosib i gynnal
unrhyw achlysuron yn
ystod yr ŵyl, roedd yn dda
cael cyfle i fwynhau
hanner awr o adloniant
yng nghwmni Siôn ar y
we.

Croeso adre o Seland
Newydd i'r Dr Nia

Davies, Stryd Stuart.

Dyna'r newyddion da ond
gan ei bod yn dod i mewn
i'r wlad a ninnau i gyd dan
glo, bu rhaid iddi hunan-
ynysu am gyfnod mewn
gwesty cyn gallu dod i
Dreorci. Gobeithio ei bod
hi erbyn hyn yn mwynhau
bod nôl gyda'r teulu.

Pob dymuniad da am
adferiad buan i Tomos

Williams, Stryd Stuart y
dilyn anaf a gafodd wrth
chwarae rygbi dros
Gymru. Gobeithio y bydd
yn ôl ar y cae ar gyfer y
gemau pwysig yn erbyn yr
Eidal a Ffrainc ac ymlaen
(gobeithio) at y Gamp
Lawn a thaith gyda'r
Llewod!

PENTRE

Da oedd gweld nifer o
drigolion Stryd Lewis

a'r strydoedd cyfagos yn
cymryd rhan yn y rhaglen
ar effaith y llifogydd ar y
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Ar un adeg roedd y safle hon yn darparu gwaith i gannoedd ond
mae wedi ei adael yn ddiffaith ers blynyddoedd.
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newyddion lleol (PARHAD o dudalen 4)

GWEDDILLION EIN GORFFENNOL DIWYDIANNOL

gymuned a deledwyd yn
ddiweddar ar S4C.

Pwysleisiwyd cymaint
roedd y trigolion wedi
dioddef ond prif bwynt y
rhaglen oedd pwysleisio
pwysigrwydd ysbryd
cymdogol yr ardal a
helpiodd y bobol i oresgyn
yr amgylchiadau hynod
anodd. Llongyfarchiadau i
bawb a gymerodd ran.

Llongyfarchiadau i
Elizabeth Williams o

Ganolfan Pentre a
dderbyniodd un o
anrhydeddau Gŵyl Dewi
gan Lywodraeth Cymru
am ei rhan yn helpu pobl
yn ystod y llifogydd.

TON PENTRE

Blin yw cofnodi
marwolaeth Mrs Enid

Beynon Davies, Maindy
Grove yn ddiweddar.
Estynnwn ein
cydymdeimlad i’w
meibion Paul a John a'r
teulu oll yn eu
profedigaeth.

Mae'n drist cofnodi
marwolaeth Mr

Mansel Thomas, Maindy
Crescent. Cydymdeimlwn
yn gywir iawn â'i weddw
Kay a’r teulu oll yn eu
colled

Cynhyrchodd y tywydd
oer diweddar rai

golygfeydd ysblennydd
ledled y dyffryn. Mae'r
llun yn dangos Marc Rees
o Upper Canning Street
wrth y rhaeadr rewllyd ar
Nant Iân yn Nhon Pentre.

GELLI
Yn 94 oed, ar ôl salwch
hir mae'n drist cofnodi

marwolaeth Mrs Beryl
Blayney. Yn ystod y
blynyddoedd diwethaf
roedd hi'n byw yng
nghartref nyrsio Tŷ Ross,
ond roedd hi'n byw y rhan
fwyaf o'i hoes yn Oak
Street, Gelli. Roedd gan
Beryl ddiddordeb mawr
mewn trefnu blodau ac
roedd yn adnabyddus yn
yr ardal gan ei bod wedi
gweithio yn Tappers
(gwerthwyr blodau) a
Phillips (Greengrocers) yn
Nhon Pentre cyn iddi
ymddeol. Cydymdeimlad
i’w mab Allan, ei wraig
Barbara a'r teulu i gyd.

Ydych chi'n adnabod y lle hwn?*

Mae'n agos at ganol y pentref prysuraf
ym mlaenau’r Rhondda Fawr ac mae'n
safle sy’n ddelfrydol ar gyfer datblygu,
ond eto mae'n cael ei adael i bydru.

Yn y gorffennol, gweithgynhyrchwyd
miliynau o ffonau ar yr safle hwn. Oes
ganddoch chi unrhyw atgofion o'r lle
hwn neu unrhyw syniadau i'w
ddefnyddio yn y dyfodol?

Rhowch wybod inni beth rydych chi’n
meddwl y dylem ei adael yn
etifeddiaeth ar gyfer ein plant?

*Ystad ddiwydiannol Cae Mawr, Treorci



Un o hoelion wyth ein cymuned
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Gyda thristwch mawr
rydym yn cofnodi
marwolaeth ddiweddar
Neal Hammond. Roedd
Neal yn un o hoelion
wyth ein cymuned ac
estynnwn ein
cydymdeimlad i’w wraig
Gerda a'i fab Gareth a
oedd yn ganolog i'w
fywyd.

Ar wahân i'w deulu,
roedd ganddo gariad
mawr at y Rhondda, ei
phobl a'i thraddodiadau.

Roedd yn gefnogwr
selog i Glwb Bechgyn a
Merched Llwynypia yn
gweithredu fel
hyfforddwr pêl-fasged
am nifer o flynyddoedd a
hefyd yn helpu i sicrhau
cyfleusterau digonol i'r
clwb.
Mewn gwirionedd,
roedd yn allweddol i
ddatblygiad pêl-fasged
ledled y Rhondda a
hefyd yn gefnogwr brwd
i Glwb Pêl-droed Rygbi
Pontypridd.

Ymgymerodd Neal ag
amrediad eang o waith
gwirfoddol ac roedd bob

amser yn brysur. Ac eto,
roedd ganddo amynedd
ac amser i wrando ar
bobl a'u helpu gyda'u
problemau unigol. Mae
yna lawer yn ein plith
sy'n ddyledus iddo am y
cymorth diflino a
roddodd iddynt.

Un o brif
ymrwymiadau
bywyd Neal
oedd ei ymgais i
sicrhau
dyfodol Neuadd Y
Gweithwyr yn
Nhon Pentre.
Fe’i gwelodd
yn codi o’r
lludw fel y
ffoenics
chwedlonol
a threuliodd bron i 40
mlynedd o’i fywyd i
sicrhau goroesiad y
neuadd fel y ‘Phoenix
Centre’.

I'r perwyl hwn, ym
1982, bu Neal yn
allweddol wrth sefydlu
Cymdeithas Datblygu
Cymunedol Rhondda a
sicrhaodd y cyllid i
wella'r Sefydliad.

Gweithiodd Neal yn
ddiflino i ddatblygu
strategaethau mewn
ymateb i anghenion
cymunedol, i gyfoethogi
bywyd cymunedol ac i
gysylltu'r rhain â'r

traddodiad o
hunan-addysg yn
y cymoedd.

Sicrhaodd
gyllid ar gyfer
rhaglen
lythrennedd
unigryw a

enillodd y sôn am arfer
da yn adroddiadau
UNESCO a roddodd
bresenoldeb
rhyngwladol pellach i'r
Rhondda.

Sicrhaodd gyllid hefyd
ar gyfer Sentec, Coleg
Technegol ar gyfer plant
glowyr yn Bolivia, a
chroesawodd y Phoenix
gynrychiolwyr y Coleg
i'r Rhondda.

Roedd gan Neal
gynlluniau helaeth ar
gyfer canolfan
dreftadaeth wedi'i lleoli
yn Nhon Pentre, ond yn
anffodus ni ellid
cyflawni'r rhain. Serch
hynny, dros y
blynyddoedd, gwnaeth
Neal gais am arian i
adnewyddu Neuadd Y
Gweithwyr a fesul cam,
datblygodd y cyfleuster
i’r safon y mae nawr.

Gyda'i ddiddordeb yn y
Celfyddydau ac yn unol
ag ysbryd a thraddodiad
y gymuned, sicrhaodd
raglen briodol o ffilmiau
a cheisiodd bob amser
gynnwys ffilmiau
Cymraeg lle bo hynny'n
bosibl.

Roedd Neal yn falch
iawn o weld ysgolion
lleol yn defnyddio'r
cyfleuster a’r Theatr yn
mynd o nerth i nerth.

Bydd colled fawr ar ei
ôl.

Y fynedfa i Theatr Phoenix, Arwyddlun Clwb Bechgyn a Merched Llwynypia a thu mewn i'r
Phoenix pan agorwyd hi gyntaf. I gyd yn agos at galon Neal, a mentrau roddodd gymaint o'i

amser i sicrhau eu llwyddiant.
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Atebion ar dudalen gefn

1. Dros pa bellter enillodd Tami Grey-Thompson ei medal aur paralympaidd cyntaf?

(a) 200m (b) 400m (c) 100m

2. Ym 1919 roedd streic mis o hyd yn y Rhondda. Pa weithwyr oedd ar streic?

(a) athrawon (b) glowyr (c) heddlu

3. Pa dim rygbi'r gynghrair ymunodd Jonathan Davies gydag e ym 1989?

(a) Widnes (b) St. Helens (c) Hull

4. Ym mha flwyddyn agorwyd Ysbyty Pentwyn?

(a) 1926 (b) 1925 (c) 1899

5. Pa flwyddyn danfonwyd Paul Ringer o'r cae yn chwarae rygbi i Gymru yn erbyn Lloegr?

(a) 1988 (b) 1979 (c) 1980

6. Pa gwmni pop cafodd ei sefydlu yn y Porth ym 1885?

(a) Corona (b) Coca-Cola (c) Pepsi

7. Pa liw oedd y bêl a ddefnyddiwyd yn rownd derfynol Cwpan yr F.A. ym 1973, yr unig dro i bêl o'r lliw yna
cael ei defnyddio?

(a) gwyrdd (b) oren (c) coch

8. Pa nofel ysgrifennwyd gan A.J. Cronin am ei brofiadau fel doctor yng nglofeydd de Cymru ym 1937?

(a) How Green Was My Valley? (b) The Angry Vineyard
(c) The Citadel

9. Pwy yw merch y reslwr "El Bandito" oedd arfer ymddangos ar S4C yn yr '80au?

(a) Aimee Anne Duffy (b) Tara Bethan
(c) Meinir Gwilym

10. Ym mha flwyddyn prynodd yr Ardalydd Bute fferm William Davies?

(a) 1845 (b) 1796 (c) 1852

Dyma lun o orsaf trenau Ystrad Rhondda, sy wedi cael ei
dynnu yn 1921 - gant o flynyddoedd yn ôl. Ond nawr
enwir yr orsaf yn Ton Pentre.

Roedd y lle yn wahanol iawn i heddiw a gan nad oedd
bron neb yn berchen ar gar yn 1921 roedd y trenau'n
llawer prysurach yn y dyddiau gynt.



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

Cronfa Wynt Treorci

[Dilyn gyrfa chwaraewr rygbi aflwyddiannus mae Bob Eynon y mis hwn
. Darllenwch ymlaen wybod pwy ydyw...]

Y GLORAN 8

Pan oeddwn i'n blentyn
roeddwn i bob amser yn
barod i gymryd rhan mewn
gêm bêl-droed anffurfiol
yn y stryd. ond doeddwn i
ddim yn gallu chwarae
dros dîm ffurfiol gan fy
mod i â golwg byr iawn.
Roedd rhaid i fi wisgo
sbectol drwchus i weld y
bêl. Os ydych chi'n cofio,
roedd gwydr yn y sbectol
yn y dyddiau hynny ac
roedd y peli'n galed ac yn
drwm.

Ond tra oeddwn i yn y
chweched dosbarth yn
Ysgol Ramadeg y Porth, fe
rannais i wobr y flwyddyn
gyda Bobby James o
Dreherbert a aeth ymlaen i
ddod yn Athr Bioleg ym
Mhrifysgol Norwich lle y
bu farw rai blynyddoedd
yn ôl. Roedd y wobr yn
ddigon i fi brynu pâr o

lensys cyffwrdd yn
Llundain ym mis
Rhagfyr 1960.

Bedair blynedd yn
ddiweddarach,
roeddwn i mewn tafarn
yn Bedford lle
roeddwn i'n dysgu

mewn ysgol breifat. Fe
ddaeth cwsmer arall ata i
dweud, "Mae acen
Gymraeg 'da ti. Wyt ti'n
chwarae rygbi?”

“Nac ydw," atebais gan
esbonio iddo am y golwg
byr ac ati.

Wel, er gwaethaf yr holl
esgusodion dyma fi'n cael
fy hun ar y bws gyda
gweddill y tîm ar ein
ffordd i chwarae yn erbyn
bechgyn Market
Harborough. Aeth y gêm
ddim yn dda i fi o gwbl.
Yn gynnar yn yr hanner
cyntaf, fe ges i fy llorio'n
llwyr gan ganolwr enfawr.
Dydw i ddim yn cofio
gweddill y gêm, na
gweddill y dydd chwaith,
ond yn ôl ein capten, fe
arweiniais y canu'n wych
ar y bws ar y ffordd adref.

Yn 1965 fe symudais i
swydd newydd ym
mynyddoedd canol Ffrainc
ac ymunais i ag ail dîm
clwb rygbi Rodez.
Unwaith eto roedd fy
ngêm gyntaf yn
drychinebus. Roedd hi
wedi bwrw glaw drwy'r
nos. Fe ollyngais i fy mhas
cyntaf a chael fy hunan ar
fy stumog yn y mwd. Y
foment nesaf roedd ein
gwrthwynebwyr yn rhedeg
drosto i fel gre o eliffantod
ar eu ffordd i'r llinell gais.

Pan ddes i nôl i Brydain,
treuliais i ddau dymor yn
nhrydydd tîm rygbi

Caerwynt. Ddisgleiriais i
ddim yno chwaith, ond
mae dwy gêm yn sefyll
allan yn fy nghof.

Fe dorrais i fys mewn gêm
gartref ac fe gollais i lens
gyffwrdd yn Andover. Ar
ddiwedd yr ail dymor fe
gynigion nhw'r gapteniaeth
i fi - ond dim ond
capteniaeth y pedwerydd
tîm.

Disgyn adran tua diwedd
fy ngyrfa? Dim ffiars!
Wrth gwrs, fe wrthodais i'r
cynnig am fy mod i am
orffen ar y brig...!

Mae Bob yno yn rhywle.
Allech chi’n ei ‘nabod e?
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Yn y tair erthygl gyntaf,
awgrymwyd eich helpu
mewn ffordd syml a di-
gost i adeiladu eich
coeden yn ôl i 1871, pan
oedd y Rhondda yn ardal
denau ei phoblogaeth a
oedd yn prysur gael ei
diwydiannu. Os ydych
wedi mynd â'ch coeden
yn ôl i gyfrifiad 1871, y
tebygolrwydd mawr yw
bod aelodau eich teulu yn
byw y tu allan i'r
Rhondda.

Bydd y rhan fwyaf wedi
bod yn byw yng
nghanolbarth a gorllewin
Cymru, er y gallai
gwreiddiau yn Iwerddon,
Ewrop a hyd yn oed
America fod wedi'u
datgelu. Efallai hyd yn
oed lleoedd sy'n fwy
egsotig.

Rydym bellach yn symud
i'r dasg anoddach o fynd
â'ch coeden yn ôl un
genhedlaeth arall i
ddechreuadau'r oes
Fictoraidd – dechrau
cofrestru sifil ym 1837 a
chyfrifiad cyntaf ledled y
DU ym 1841. Dyna yw
eich her y mis hwn.

Efallai fod gennych
broblemau eisoes a
byddaf yn hapus iawn i
helpu unrhyw un na all
ddod o hyd i un o'u teulu.
Anfonwch ataf pa
ffeithiau sydd gennych
am yr unigolyn - drwy e-
bost neu drwy'r ‘post
malwod’ os oes modd
Rwy'n addo y byddaf yn
eich helpu'n breifat ac ni
fyddaf yn rhyddhau

unrhyw fanylion yn yr
erthyglau hyn oni bai eich
bod yn rhoi caniatâd
penodol i mi.

Jyst i ail-adrodd pa mor
bell yr ydym wedi
cyrraedd hyd yn hyn, yr
wyf wedi awgrymu yn y
tair erthygl gyntaf ffordd
drefnus a syml o gael
coeden un o'ch neiniau a
theidiau yn ôl i 1871.

Rhoddaf enghraifft
wirioneddol ichi o'r
fethodoleg hon yn awr.
Fel llawer o bobl yn
ddiweddar, mae ‘The
Pembroke-
shire
Murders’
wedi dal fy
sylw - y
gyfres fer ar
ITV am
ymchwiliad
yr heddlu i'r
aml-
lofruddiwr
John William
Cooper.

Yr oeddwn yn
disgwyl, gyda
chyfenw Saesneg
wedi'i gymryd o'r hen
grefft o wneud casgenni,
y byddai wedi bod yn
newydd-ddyfodiad o
Loegr i Gymru a Sir
Benfro. Felly, meddyliais
y byddwn yn ceisio
datblygu coeden Cooper
yn ôl i 1841.

Cymerodd lai nag awr imi
gael llinell ei dad yn ôl i
1871, ond yr wyf yn awr
yn dechrau ffeindio
problemau gwirioneddol

wrth fynd yn ôl un
genhedlaeth arall i 1841.
Dyna yw eich her y mis
hwn.

Rhoddodd Wikipedia a'r
gyfres fer ychydig o
ffeithiau sylfaenol i mi
ddechrau chwilio am ei
wreiddiau - ei oedran
nawr (76), ei wraig, ei fab
Adrian.

Y sylfaen gyntaf oedd
edrych ar lein
‘FreeBMD’. Os rhowch
'John W. Cooper' a '1944'
a 'birth', bydd cofnod yn
ymddangos sy'n dangos

iddo gael ei
eni yn
'Hwlffordd' ac
mai enw
indrawn ei fam
oedd
'Setterfield'.
'Hwlffordd' yw
enw'r Ardal
Gofrestru lle
cofrestrwyd ei
enedigaeth yn
1944, ac mae
R.D
(Registration

District) Hwlffordd yn
cwmpasu dros 100 o
blwyfi yn yr ardal honno,
gan gynnwys Abergwaun
a Tŷ Ddewi.

Yn ail, ar ‘FreeBMD’
mae chwilio am y cyfenw
'Cooper' yn 'Hwlffordd'
yn dechrau ym '1938' ag
‘all’ yn datgelu'r
cofnodion canlynol:

1. Priodas yn yr ail
chwarter o 1938
rhwng George A

Cooper ac Eleanor E
M Setterfield

2. Wyth o blant ar ôl y
briodas – Gary,
Edward, Dorothea,
Michael, John W,
Pamela, Philip a
Myra.

3. Priodas John W
Cooper i Patricia M
Thompson yn
nhrydydd chwarter
1966.

4. Genedigaeth
Adrian, eu mab, yn
1967

Yn drydydd, chwilio am
enedigaeth addas i
George A Cooper, tad
John William Cooper.
Mae yn 1911 yn
Hwlffordd R.D. Yn
anffodus, nid oes unrhyw
enw indrawn mam
George yn ymddangos
mewn cofnodion
‘FreeBMD’ cyn 1911,
felly gallai hynny fod
wedi bod yn ddiwedd y
llwybr hwnnw heb
brynu'r dystysgrif geni a
gwario tua £10.

Fodd bynnag, cyn
gwneud hynny dylem
wirio cyfrifiad 1911 yn
'Family Search' i weld a
oedd babi George wedi'i
restru. Ac fe oedd.
Roedd y cofnod yn
Aberdaugleddau - ac yn
rhestru:

George Cooper, 29,
pennaeth y teulu, priod,
dyn pysgod (fishman
steam trawling), a anwyd
yn Suffolk
PARHAD ar dudalen 10

John William Cooper

[Y bedwareddd mewn cyfres o erthyglau ble mae Johm Cullwick yn eich
helpu i olrhain hanes eich teulu]
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Polly Jane Cooper, 28,
gwraig, a anwyd Dale
(Dyl), Sir Benfro
John W Cooper, mab, 6

Alice E Cooper, dau, 5

George A Cooper, mab, 0

Ganwyd y plant i gyd yn
Aberdaugleddau.

Yn bedwerydd, mae
angen inni edrych ar y
cyfrifiad blaenorol yn
1901 a dod o hyd i
'George Cooper' a anwyd
yn Suffolk. Ac ar ‘Family
Search’, mae'n debyg mai
dyma'r teulu - yn Ufford,
Suffolk:

John L. Cooper,
pennaeth, 50, llafurwr
amaethyddol

Eliza J, gwraig, 46

George, mab, 18, ag lab

Ganed y teulu i gyd yn
Ufford. Ac mae'r pentref

hwnnw'n cael ei
ddisgrifio'n dda os ydych
chi'n chwilio am 'Genuki'
ac 'Ufford, Suffolk'.

Awgrym defnyddiol ar
gyfer chwilio'r cyfrifiadau
yw dod o hyd i un o'r
teulu sydd ag enw bedydd
anarferol – yn ddelfrydol
un nad oedd byth yn
priodi. Maent yn tueddu i
fyw gyda'u rhieni pan
oeddent yn ifanc a chyda
brodyr a chwiorydd yn eu
henoed a gallant fod yn
gyswllt defnyddiol drwy'r
cyfrifiadau amrywiol.

Erbyn i'r erthygl nesaf
ymddangos yn 'Y Gloran',
gobeithio y byddwch
wedi gallu cael eich
coeden yn ôl i rywun a
gofnodwyd ar gyfrifiadau
1841 a 1851. Os na,
rhowch wybod i mi a
cheisiaf eich helpu.

Os ydych chi'n cael digon
o frwdfrydedd gan eich

ymchwil i fod eisiau
ymchwilio ymhellach i
unrhyw hynafiaid newydd
rydych chi wedi'u datgelu,
mae 3 beth y byddwn i'n
eu hawgrymu:

1. Ceisiwch gael rhagor o
fanylion personol am y
bobl rydych eisoes wedi'u
lleoli. Yn hytrach na dim
ond 'Thomas Jones, a
anwyd yn 1900 yn
Nreherbert, mab George
ac Alice Jones', ceisiwch
ddarganfod pa fath o
berson oedd Tom Jones,
beth oedd ei
ddiddordebau, a
wasanaethodd yn y Ryfel
Byd Cyntaf, ac ati.

2.Ystyriwch ymuno â
Chymdeithas Hanes
Teuluol yn yr ardal lle'r
oedd eich teulu'n byw yng
nghanol y 19eg ganrif.
Bydd aelodau'n rhy falch
o'ch helpu i chwilio a dim
ond ychydig bunnoedd

yw tanysgrifiad blynyddol
a dylai aelodaeth o
flwyddyn roi gwybodaeth
hanfodol i chi.

3. Chwiliwch gofnodion y
plwyf ar gyfer
genedigaethau, priodasau
a marwolaethau.

Roedd llawer o ‘bobl y
capel’ yn dal i ddefnyddio
eglwys y plwyf am y
rhesymau hynny ac, os
nad ydynt, ceir manylion
helaeth am gapeli lleol a
mynwentydd
Anghydffurfiol.

Mae gan Lyfrgell
Treorchy ‘Adran
Gyfeiriad’ ardderchog
gyda llawer o fapiau lleol
a dylai'r Llyfrgellydd allu
eich cynorthwyo i ddod o
hyd i gofnodion
perthnasol yr eglwys a'r
capel yng Nghymru a
Lloegr.

Pob lwc i bawb. Ac edrychaf ymlaen at ateb rhai cwestiynau a
helpu gyda'ch ymchwil yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf.

Mae ein hanesydd teulu, John Cullwick, yn aml yn ymweld â Mynwent Treorchy wrth ymchwilio i hanesion
teulu. Un diwrnod yr oedd yn cerdded ar hyd rhes o feddau a gwelodd ddyn yr oedd yn ei adnabod a oedd yn
amlwg dan deimladau mawr. Roedd y dyn yn dweud drosodd a throsodd, "Pam oedd yn rhaid i chi farw. Pam,
o pam wnaethoch chi farw," a beichio wylo. Wrth i John fynd yn agosach gwelodd yr enw ar y garreg fedd a
sylweddolodd achos trallod mawr y dyn. Roedd yn penlinio ar lan bedd gŵr cyntaf ei wraig.
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[Trafod cyfraniad Emrys ap Iwan, un o gewri'r bedwaredd ganrif ar bymtheg,
a gŵr oedd â syniadau ymhell ar y blaen i'w oes, mae Rhodri Evans y mis hwn.]

Roedd Emrys ap Iwan
(1848-1906), neu Robert
Ambrose Jones, yn
weinidog, yn feirniad
llenyddol, ac yn
ysgrifennu am faterion
gwleidyddol a chrefyddol
ei gyfnod. Fe'i hystyrir
yn un o arloeswyr
cenedaetholdeb Cymreig.

Ganed ef yn Abergele. Ar
ôl gadael yr ysgol yn
bedair ar ddeg oed, aeth i
weithio mewn siopau
dillad yn Wrecsam a
Lerpwl, ac yna
gweithiodd fel garddwr
(fel ei dad) ym
Modelwyddan.

Aeth i Goleg Diwynyddol
y Bala, ac yna aeth i'r
Swistir fel athro Saesneg.
Bwriad arall oedd ganddo
wrth gymryd y swydd hon
oedd gwella'i Ffrangeg a'i
Almaeneg. Ar ôl cyfnod
yn y Swistir, aeth i'r
Almaen i wneud swydd
debyg.

Daeth adref i Gymru a
dechreuodd gyfrannu i'r
Gwyddoniadur Cymreig,
ac ysgrifennodd erthyglau
a llythyron i'r papur
newydd Baner ac
Amserau Cymru, ac i
gylchgrawn Y Geninen.

Gwrth- wynebodd yn
gyhoeddus bolisi Eglwys
Bresbyter- aidd Cymru o
adeiladu capeli Saesneg
mewn ardaloedd
Cymraeg, ac oherwydd
hynny, gwrthododd yr
enwad ei ordeinio ef ym
1881, ac roedd rhaid iddo
aros am ddwy flynedd

arall cyn cael ei ordeinio.
Bu'n weinidog yn
Rhuthun, Trefnant a
Rhewl.

Roedd e'n gredwr mawr
mewn hunan-lywodraeth i
Gymru (ef fathodd y term
"ymreolaeth") , ac yn
frwd dros y Gymraeg.
Dadleuodd taw peth

negyddol a drwg oedd yr
Ymerodraeth Brydeinnig,
pan oedd y
mwyafrif o
bobl yn ei gweld hi fel
peth llesol i Brydain a'r
byd.

Roedd yn aml yn mynd
yn groes i lif syniadaeth ei
gyfnod, yn aml yn ddi-
flewyn-ar- dafod.
Gwawdiodd y Cymry
gwasaidd hynny, y "Dic
Sion Dafyddion", oedd yn
chwenychu dynwared, ac
yn wir, addoli Saeson.

Iddo ef, roedd y Duw a
wnaeth ddynion hefyd yn
Dudw a ordeniodd
cenhedloedd. Er mwyn

bod yn ffyddlon i Dduw
felly, roedd galw i fod yn
ffyddlon i'ch cenedl.

Roedd arwahanrwydd
iaith hefyd yn
anghenreidiol er mwyn
arwahanrwydd cenedl.
Dwedodd mewn un
bregeth "pan fo cenedl yn
esgeuluso dysgu ei hiaith

ei hun...y mae'r genedl
honno yn euog o ladd ei
hun". Yn eironig efallai,
heddiw enwir ysgol
uwchradd Saesneg
Abergele yn "Ysgol
Emrys ap Iwan".

Gadawodd ei farc ar
lenyddiaeth hefyd.
Anogai'r Cymry i wrthod
y dylanwad Saesnig a
defnyddio arddulliau
naturiol Cymraeg, a
hepgor dylanwadau
anghyfiaith wrth
ysgrifennu, a thrwy
hynny, ddilyn enghraifft
awduron clasurol yr
Almaen, Lloegr a Ffrainc
oedd wedi datblygu eu

hieithiodd hwy yn eu
cyfnod.

Ysgrifennodd lyfr ar
ramadeg Cymraeg (1881),
ac argraffiad o
Weledigaethau'r Bardd
Cwsg (1898), yn ogystal â
nifer o'i bregethau,
darlithoedd a'i
gyfraniadau toreithog yn
y wasg Gymraeg.

Er ei ddiddordeb mewn
gwleidyddiaeth, roedd e'n
fwy o athronydd na
gwleidydd ymarferol,
efallai'n rhy ddiffuant i
fod hynny. Ym 1912,
ysgrifennodd T. Gwynn
Jones gofiant Emrys ap
Iwan, a daeth hynny â'r
dyn nôl i sylw Cymru.

Er i rai o'i wrthwynebwyr
honni taw Cymro
mewnblyg oedd Emrys ap
Iwan, dyn oedd yn
awyddus i gadw'r Cymry
dan iau'r Gymraeg, mae'n
anodd derbyn hyn. Roedd
yn ddyn oedd yn edrych
allan i Ewrop, a'r byd, ond
nad mewn termau
gorchfygol, yn aml-
ieithog ac wedi ymdrechu
i fyw a phrofi
diwylliannau gwahanol.
Weithiau mae rhaid mynd
i ffwrdd i ddod yn ôl fel
petai.

Bu farw Emrys ap Iwan
ym 1906 yn 57 mlwydd
oed, a'i gladdu yn Rhewl,
ger Rhuthun, ond mae'i
eiriau dal yn berthnasol
hyd heddiw. Hir oes i'w
ysbryd.



Disgrifiwyd prosiect Zip World yn llawn mewn
rhifynnau blaenorol o’r Gloran, ond erbyn hyn
mae gwaith wedi cychwyn ar y prosiect newydd
cyffrous hwn ac mae Twr Phoenix (Zip B) bellach
wedi’i osod. Gweler Newyddion Lleol (Treherbert)
ar dudalen 4. Dyma'r olygfa o’r platfform lansio
lle bydd cwsmeriaid dewrion yn cychwyn ar eu
hediadau ar wifren sip Phoenix, a fydd y wifren
sip gyflymaf yn y byd, gyda 2 barth sip ar wahân a

4 wifren gyfochrog.

Mae gwaith hefyd wedi dechrau ar y ‘Tower
Coaster’ - profiad cyntaf o’i fath yn Ewrop lle
bydd pobl yn eistedd ochr yn ochr. Mae'r hen
Lamproom a'r swyddfeydd ar safle Glofa'r Tŵr
yn cael eu troi'n lle ble mae'r trac coaster yn
dechrau. Bydd gwaith adfer yn sicrhau y bydd
llawer o'r nodweddion gwreiddiol yn cael eu

cadw.

Mae gan y ddau gefndir trawiadol
o Lofa hanesyddol y Tŵr ac maent
yn darparu golygfeydd panoramig
o fynyddoedd Rhigos, Cwm Nedd a
Bannau Brycheiniog. Disgwylir i
wifren sip Phoenix fod ar agor o
ddydd Gwener y 26ain o Fawrth,
a’r Tower Coaster yn dilyn yn fuan
wedi hynny ar Ebrill y 9fed er y

bydd y dyddiadau hyn yn amlwg yn
dibynnu ar gyfyngiadau’r Feirws
Corona a fydd mewn grym ar y

pryd.

Mae tocynnau ar gael nawr yn: https://zipwo.uk/3om06lo
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1. (b) 400m

2. (a) athrawon

3. (a) Widnes

4. (b) 1925

5. (c) 1980

6. (a) Coron

7. (b) Oren

8. (c) The Citadel

9. (b) Tara Bethan

10 (a) 1845
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