
Leanne Wood
Roedd cysgod Cofid yn
drwm dros etholiadau 2021
o'r dechrau. Roedd hi'n
anorfod bod llywodraethau
cenhedloedd yr ynysoedd
hyn yn gorfod ymateb i'w
fygythiad ac o ganlyniad
cafodd arweinwyr Lloegr,
yr Alban a Chymru lawer
mwy o sylw nag arfer, yn
enwedig Marc Drakeford a
Nicola Sturgeon.

Er bod gwahanol bleidiau
wrth y llyw yn y tair gwlad,
roedden nhw i gyd wedi
cryfhau eu sefyllfa yn yr
etholiadau. Cafodd Boris a'r
Ceidwadwyr lwyddiant
mawr yn Lloegr; enillodd
yr SNP fuddugoliaeth
ysgubol am y pedwerydd
tro yn yr Alban a chafodd y
Blaid Lafur ganlyniad
ardderchog yma yng
Nghymru, a hynny yn
erbyn y disgwyl.

Roedd bod mewn grym
bron yn warant o
lwyddiant, beth bynagoedd
lliw y blaid.

Yma yn y Rhondda y
cafodd y Blaid Lafur ei
chanlyniad mwyaf arbennig
wrth i Elizabeth "Buffy"
Williams ddisodli cyn-
arweinydd Plaid Cymru,
Leanne Wood oedd wedi
gwasanaethu'r ardal yn
anrhydeddus yn y
Cynulliad, ac wedyn yn y
Senedd er 2003.

Llwyddodd Mrs Williams,
ymgeisydd heb unrhyw
brofiad gwleidyddol
blaenorol, lle roedd
Leighton Andrews, un o
wleidyddion galluocaf
Llafur, wedi methu, gyda
gogwydd o 19% yn y
bleidlais oddi wrth Blaid
Cymru. Tipyn o gamp, yn
wir.

Edrychwn ymlaen i weld pa
effaith ymarferol gaiff ei
hethol ar y Rhondda.

Gyda Llafur nawr yn ein
cynrychioli yn San Steffan,
Caerdydd a Rhondda
Cynon Taf, bydd pawb yn

disgwyl gweld cynnydd.

Yn y cyfnod cyn yr
etholiad, roedd nifer o
bleidiau llai am ddileu'r
Senedd. Gyda'r rhain i gyd
yn gwneud arbennig o
wael, daeth y bygythiad
hwnnw i ben, ond roedd yn
drist bod y Ceidwadwyr
wedi dewis rhai aelodau ar
y Rhestr oedd yn arddel yr
un syniadau.

Mae'r cyhoedd wedi dangos
yn glir eu bod yn gweld
gwerth y Senedd ac yn
gwerthfawrogi'r ffordd mae
wedi ymateb i fygythiad
Cofid. Yn sicr, roedd gan
etholwyr Cymru lawer
mwy o ymddiriedaeth yn
Mark Drakeford na Boris
Johnson ac elwodd Llafur
yn fawr ar hynny.

Hefyd, wrth arddel
gwladgarwch ac awydd i
weld pwerau'r Senedd yn
cynyddu, mae'n sicr bod
Llafur wedi denu rhai
fyddai, fel arall, wedi bwrw

eu pleidlais dros Blaid
Cymru.

Bydd y pum mlynedd nesaf
yn ddiddorol iawn, yn
enwedig wrth weld sut y
bydd datblygiadau yn yr
Alban yn effeithio ar
Gymru ac a fyddwn yn
gallu elwa ar hynny'n
economaidd.

Bydd yn ddyletswydd ar
wleidyddion o bob plaid i
ymladd dros ein hawliau a
sicrhau na fyddwn ar ein
colled yn sgil ymadael â'r
Undeb Ewropeaidd wrth i'r
Toriaid arllwys arian i
mewn i brosiectau yn yr
Alban er mwyn ceisio
achub y Deyrnas Unedig.

I gloi, siom fawr oedd bod
cyn lleied wed mynd i
bleidleisio [45.62%] yma
yn y Rhondda. Mawr
obeithiwn y bydd y
sefyllfa'n fwy normal erbyn
etholiadau'r Cyngor y
flwyddyn nesaf.

Buffy Williams
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Rhifyn 361 2il gyfrol

Mai 2021

Buffy Williams [Llafur], 12,832
Leanne Wood [PC], 7,335
Tom Perkhill [Ceid.], 1,400
Jeff Gregory [Propel], 525
Ian McLean [Abolish] 355
Steve Bayliss [Reform], 325
Steven Phillips [FA], 291
Jackie Charlton [Rhyddfr], 200
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Cliciwch fan hyn i ymweld á’n gwefan

Darganfod glo wnaeth
newid y Rhondda o gwm
diarffordd amaethyddol i
fod yn un o ardaloedd
diwydiannol pwysicaf
Cymru. Ar un adeg
roedd dros hanner cant o
byllau glo yma a
phoblogaeth o 152,000.
Cymry oedd y mwyafrif
o'r mewnfudwyr cyntaf
a'r Gymraeg oedd prif
iaith y pyllau. Yn wir, yn
ôl E.D.Lewis yn 'The
Rhondda Valleys', 'y
pyllau oedd yr ysgolion
iaith gorau yn y wlad ar y
pryd'. a llawr o'r
estroniaid a ddaeth i'n
plith yn dod yn siaradwyr
Cymraeg rhugl.

Does dim rhyfedd felly
bod rhai o eiriau ac

ymadroddion y pwll wedi
dod yn rhan o iaith lafar
yr ardal.

Pan fydd rhyw dasg
anodd yn eu hwynebu,
bydd pobl yn dweud ei
bod hi'n hedin anodd.
Os bydd sefyllfa felly yn
peri i bobl golli amynedd
a rhegi, dywedir eu bod
yn rhegi fel halier. Yr
halier oedd yn gyfrifol
am y ceffylau a arferai
dynnu'r dramiau dan
ddaear ac roedden nhw'n
enwog am eu hiaith fras!

O'u gweld yn y fath stad,
byddai rhai'n gofyn,
"Beth sy wedi codi dy
fwnci?" Byddai'r halier
yn gwybod yn iawn
oherwydd nid at anifail

mewn sw y cyfeirid ond
y coler lledr a wisgai ei
geffyl ac roedd 'codi
mwnci' yn gyfystyr â
chodi gwrychyn neu
'raising one's hackles'.

Roedd offer y glöwr yn
bwysig iddo, yn enwedig
ei forthwyl mawr - y slej.
A dyna'r term a
ddenyddiwn ni o hyd
wrth gyfeirio at rywun
sy'n arbennig o dwp, Mae
e fel slej, druan.

Pan fydd rhywun yn
hwyr iawn neu mewn
sefyllfa pan fydd yn rhy
hwyr i wneud dim
amdani, dywedwn 'Mae
hi wedi whech arno'
Aiff hwn â ni nôl i'r
cyfnod pan fyddai rhaid

i'r glöwr godi erbyn
chwech o'r gloch y bore i
ddal y caets a âi ag ef i
waelod y pwll. Roedd
'wedi whech' yn rhy hwyr
o lawer.

Ac ar ddiwedd sifft, wedi
diwrnod hir yn y gwaith
byddai'r druan yn 'rhoi'r
twls ar y bar'.
Defnyddid bar â chlo
arno i ddiogelu offer y
glöwr dros nos. Daeth yr
ymadrodd i olygu gorffen
darn o waith, neu pan
fyddwn yn ymddeol,
byddwn ni i gyd yn rhoi'r
tŵls ar y bar.

A dyna mae rhaid i fi ei
wneud am y tro!

https://www.carpetsncarpets.co.uk/


EICH GOHEBWYR
LLEOL:

Safle’r hen fragdy

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 Croeso I’n
Coedwig wedi

dechrau clirio’r tir ar safle'r
hen fragdy wrth orsaf
Treherbert ac wedi plannu
nifer o goed yno.

Bwriadir defnyddio’r safle
am nifer o weithgareddau
fel canolfan reoli coedwig
Cwmsaebren ac ynni
adnewyddol a gweithdy
pren.

Bydd y lle yn agored i
drigolion ymgynnull . Mae
Croeso I’n Coedwig yn
mynd i ymgynghori â’r
gymuned ynglŷn â’i
chynlluniau dros yr haf.

Ar y 7fed o Fai
syfrdanwyd trigolion

Treherbert a’r ardal wrth
glywed y newyddion
trychinebus am farwolaeth
Finley Jones. Roedd Finley
18 mlwydd oed wedi
cerdded lan mynydd Pen
Pych ym Mlaenrhondda
gyda’i ffrindiau pan
syrthiodd dros ddibyn ar
gopa’r mynydd.

Er gwaethaf ymdrechion
gorau'r ambiwlans awyr a'r
gwasanaethau brys, bu fawr
Finley o’i anafiadau.
Cydymdeimlwn a’r holl
deulu yn eu galar.

TREORCI

Pob dymunad da i Mr
David Howell, Stryd

Howard sydd wedi bod yng
nghartref gofal Glyncornel
dros gyfnod y Clo. Mae
David yn 99 oed ac yn
aelod ffyddlon yng nghapel
Hermon. Gyda'r sefyllfa'n
gwella, gobeithio y bydd ei
ffridiau'n gallu ymweld ag e
cyn bo hir.

Trist oedd derbyn y
newyddion am

farwolaeth David Lyn
Evans, yn 84 oed yn Efrog
Newydd lle bu'n dysgu
hanes yn Ysgol Ryngwladol
y Cenhedloedd Unedig
[UNIS] am nifer fawr o
flynyddoedd.

Magwyd David yn Nheras
Tynybedw a bu'n ddisgybl
yn ysgol gynradd Treorci ac
Ysgol y Bechyn, Y Porth
cyn graddio o Brifysgol
Caerdydd a symud i'r UDA.
Cadwodd gysylltiad â,i
ffrindiau yn y Rhondda a
mawr oedd ei ddiddordeb
yn hynt a helynt y cwm.

Cydymdeimlwn â'i
weddw,Sera a'i blant,

Cristopher a Catrin a'u
teuluoedd..

Da yw gweld bod
'Cynefin' yn ôl ar S4C

bob nos Sul gyda Siôn
Tomos Owen, ein
cartwnydd, yn un o'r
cyflwynwyr. Yn barod rŷn
ni wedi gweld rhaglenni o
Fae Colwyn, Llandeilo,
dyffryn Nantlle ac
Abertawe.

Pob dymuniad da am
adferiad llwyr a buan i

Janet a Noel Henry, Stryd
Jones, Ynyswen sydd, ill
dau wedi bod yn yr ysbyty
yn ddiweddar.

Pob dymuniad da i Dr
Nia Davies, Stryd Stuart

wrth iddi ailafael yn ei
gwaith yn Ysbyty Treforus
ar ôl iddi dreulio cyfnod
mewn ysbytai yn Seland
Newydd. Bu rhaid i Nia
ynysu am gyfnod ar ôl
dychwelyd ond braf yw ei
chal hi yn ôl yn ein plith.

Mae capel Bethlehem
wedi ailddechrau

cynnal gwasanaethau ers y
Pasg. Bellach mae'r
aelodau'n cwrdd bob
prynhawn Sul am 3 o'r
gloch. Croeso i bawb.

Mae'n drueni bod
anafiadau wedi

rhwystro i Tomos Williams,
Stryd Stuart rhag cael ei
ystyried ar gyfer taith y

Llewod i Dde Affrica.
Roedd llawer o arbenigwyr
y wasg wedi rhagweld y
celai ei ddewis ar ôl ei
berfformiadau ardderchog
dros Gymru a Gleision
Caerdydd. Dymunwn iddo
wellhad llwyr a buan.

CWMPARC

Trist yw cofnodi
marwolaeth Mrs Megan

Foxhall, Heol y Parc,
gweddw y diweddar
Lyndsey Foxhall.. Roedd
Megan yn frodor o
Gwmparc a bu'n athrawes
yn Ysgol Gynradd Treorci.

Bu'r teulu'n aelodau
ffyddlon yng nghapel Soar
ac wedyn yng Nghapel y
Parc. Roedd y Gymraes i'r
carn ac yn un o ddarllenwyr
cyson y papur hwn.

Cydymdeimlwn yn gywir
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Dr. Williams, Treherbert
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newyddion lleol (PARHAD o dudalen 3)

Ar ddiwedd mis Mawrth
bu farw un o drigolion
mwyaf adnabyddus
Treherbert, sef Dr Walter
Williams yn 98 mlwydd
oed .

Roedd Dr Williams wedi
gwasanaethu’r ardal fel
meddyg teulu o 1954 i
1991, sef 37 o
flynyddoedd.

Roedd Dr Williams yn
feddyg cydwybodol a
charedig. Yn ogystal â
bod yn feddyg teulu roedd
e’n cyflawni
llawdriniaethau yn ysbyty
Treherbert ac weithiau
hyd yn oed ar y ford y
gegin!

Un enghraifft o’i ofal
neilltuol digwyddodd yn
ystod yr eira mawr yn
Ionawr 1982 pan
gerddodd yr holl ffordd o
Flaenycwm i 'r Pentre i
ymweld ag un o’i
gleifion.

Fe anwyd Dr Williams yn
Ferndale ym 1922.
Roedd e’n mynychu
Ysgol Sirol y Porth a

Phrifysgol Caerdydd lle'r
oedd e’n astudio
meddygaeth.

Rhwystrwyd ei
astudiaethau gan y rhyfel
ac ymunodd â’r llynges
fasnachol fel taniwr!

Ar ôl cwblhau ei gwrs
meddygol aeth i Ysbyty
Porth ac wedyn

Llandochau lle cwrddodd
â’i wraig Valerie oedd yn
nyrsio yno. Ar ôl priodi
symudon nhw i

Dreherbert lle'r oedd e’n
gweithio gyda Dr Nelson.

Y brif feddygfa oedd yr
adeilad ar bwys hen glwb
Llafur Tynewydd, yr un
lle y gweithiai'r awdur Dr
A J Cronin pan
ysgrifennodd ei nofel
“The Citadel”.

Roedd Dr Williams yn
byw yn Stryd yr Orsaf
cyn symud i hen dŷ
rheolwr pwll glo
Glenrhondda ym
Mlaencwm lle'roedd e’n
byw am weddill ei oes.

Rhoddwyd teyrnged
urddasol iddo gan nifer
fawr o drigolion yn sefyll
ar hyd Stryd Bute pan
aeth ei arch heibio ar ei
daith olaf i Amlosgfa
Llwydcoed.

Geraint a
Merril
Davies

iawn â'i meibion, Richard,
Emyr, Huw ac Alun a'u
teuluoedd yn eu
profedigaeth.

PENTRE

Mae cwmni teledu
wrthi ar hyn o bryd

yn paratoi rhaglen ar gyfer

S4C ar y peldroediwr
Jimmy Murphy o Stryd
Treharne a fu'n rheolwr ar
dîm Cymru ac a lywiodd
Manchester Utd trwy'r
cyfnod anodd yn dilyn
trychineb Munich. Buon
nhw'n ddiweddar yn
ffilmio yn yr ardal ac yn
siarad â phobl leol.

TON PENTRE
Mae bwlch mawr yn Heol
yr Eglwys Ton oherwydd
bod siop Evans News
wedi cau ar ôl bron 70 o
flynyddoedd. Prynwyd y
siop gan Ken Evans a’i
fam ac yn ddiweddar
rhedwyd y siop gan Ken
a’i wraig Margaret. Ar ôl

iddynt ymddeol
cymerwyd drosodd gan eu
mab Philip a'i wraig
Trisia. Maent wedi
gweithio yn ddyfal dros yr
ardal am flynyddoedd
mawr Dymunwn bob lwc
iddynt i'r dyfodol ac
ymddeoliad hir a hapus.
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Un o gyfres o erthyglau sy'n defnyddio hen ffotograffau i ddangos sut mae ein cwm wedi newid dros y
blynyddoedd diwethaf. Treorci ydy’r pentref cyntaf i gael sylw

Mae pawb yn ymwybodol o'r newidiadau enfawr a ddigwyddodd pan ddiwydianwyd y Rhondda a daeth
cymunedau amaethyddol tawel yn ganolfannau cynhyrchu glo. Ers diwedd y diwydiant glo mae'r gwyrddni
wedi dychwelyd yn raddol i'n cwm. Mae'r lluniau hyn yn dangos Treorci yn ystod y cyfnod pan oedd 'Glo yn
frenin' ac yn dangos yn glir sut mae ein cwm wedi bod yn destun newid cyson dros y 150 mlynedd diwethaf.

Roedd gan bob pentref yn ein cwm o leiaf un pwll.
Roedd rhai yn fentrau bach, ond roedd y mwyafrif
yn cyflogi cannoedd o ddynion.

Y pwll mwyaf yn Nhreorci oedd Pwll Abergorci a
oedd wedi'i leoli ger Fferm y Fforch. Roedd safle
helaeth gan bob pwll, gyda'i dŷ weindio, bwylerdy,
gweithdai, tomenni gwastraff a rheilffyrdd.

I’r chwith mae llun o Bwll Abergorci

Ni thynnwyd llawer o wastraff allan o'r pyllau.
Claddwyd y rhan fwyaf o'r gwastraff yn y gobydd
dan ddaear gyda bron dim ond glo y gellid ei werthu
yn cael ei ddwyn i'r wyneb.

Mae maint y domen o flaen pwll Abergorki a'r ffaith
bod tomenni eraill ar y llethrau y tu ôl i'r pwll yn
dangos faint o lo a gynhyrchwyd o Bwll Abergorki.

I’r dde mae llun o Dreorci uwchben y Cardiff
Arms gyda thomen Pwll Abergorki yn y canol.

Roedd Pwll Tylecoch hefyd yn Nhreorci. Roedd hwn yr ochr arall i'r cwm yn agos at Fferm Tylecoch.
Adeiladwyd Ysgol Gyfun Treorci ar safle'r pwll hwn.
Isod: Mae Pwll Tylecoch yn1900 Isod: Mae Pwll Tylecoch ar y gwaelod ar y dde

Mae'r ddau lun yn dangos bod llawer o Dreorci eto i'w ddatblygu.

Mae strydoedd yn edrych yn debyg iawn i
heddiw, ond mae’n amlwg bod llai o
drafnidiaeth.
Hefyd mae’r drafnidiaeth yn wahanol.
Mae cledrau ar y heolydd ar gyfer y
tramiau.

I’r dde: Mae llun o hen Glwb y
Ceidwadwyr gyda thafarn y Cardiff
Arms gyferbyn.
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Os oes gennych unrhyw hen luniau o'ch pentref, neu unrhyw bentref arall ym mlaenau ein cwm, ac yn
barod i'w rhannu gyda'ch cyd-ddarllenwyr, anfonwch nhw atom.

Diolch i Roger Price am y lluniau ‘ma.

Parhad o dudalen 5

Mae Neuadd Y Parc a’r Dâr i’w weld i’r dde ac mae
tomen Pwll Tylecoch yn y blaendir ar y chwith.

Er bod y llun braidd yn aneglur mae'n bosibl
adnabod rhai o'r strydoedd a rhai o'r adeiladau mwy.

I’r chwith: Golygfa o Dreorci yn edrych tuag at
ochr ddwyreiniol y cwm

Pan gafodd ei sefydlu, addasodd Cymdeithas
Gydweithredol Treorci ran o'r teras adeiladau ar y
briffordd i ffurfio'r siop fwyaf yn yr ardal - siop a
oedd yn eiddo i bobl Treorci ac a reolwyd er eu
budd.

I’r chwith: Siop Cymdeithas Gydweithredol
Treorci - Y co-op ar Stryd Bute

Nid oes dim yn newid!

Mae tagfa draffig ger y Stag eto!

Gwaith trwsio ffordd y tu allan i dafarn y ‘Prince of
Wales’ oedd achos y broblem yma, ond yn y
gorffennol mae’n ymddangos bod neb yn hidio
dim!!

I’r dde: High Street yn edrych tuag at Sgwâr Y
Stag gyda thafarn ‘The Prince of Wales’ ar y
dde

Mae'r brif stryd yn Nhrecrci yn lletach na'r
mwyafrif o brif ffyrdd yn y cymoedd oherwydd bod
Marcwis Bute yn mynnu y dylai ffyrdd ar ei stadau
fod yn ddigon llydan i alluogi coets a cheffylau i
droi o cwmpas. Fodd bynnag, tram a beic, nid coets
a cheffylau, y gallwn eu gweld yn y llun.

I’ r dde: Yn edrych lan Stryd Bute tuag at ben y
cwm



Roedd Siôn Huw a Siôn Borus yn ffrindiau mawr er gwaethaf taw Siôn Huw oedd y merchetwr mwyaf yn y cwm a
Siôn Borus yn gynghorydd parchus ac yn bregethwr lleyg. Roedd Siôn Huw yn Gymro i'r carn gyda chrap yn unig
o'r iaith fain tra cafodd Siôn Borus ei fagu yn Wolverhampton ac wedi dysgu Cymraeg. Mwynheuon nhw ymweld
â chaffis am bryd o fwyd.

Un diwrnod, aethant i Porthcawl ac aethant i mewn i gaffi. Syfrdanwyd Siôn Huw pan ofynnodd y weinyddes,
" Would you like to see the menu?" Nid oedd yn gwybod bod Porthcawl mor ‘anghonfensiynol', ond dywedodd ar
unwaith, yn ei Saesneg gorau, "Na, na it's food we want. We'll leave the women un�l later." Fe wnaeth Siôn Borus
ei gicio o dan y bwrdd ac egluro mai "menu" oedd y gair Saesneg am "bwydlen".

Archebon nhw sglodion ac ŵy ac yna gofynnodd y weinyddes, " Would you like a sweet?” Nawr roedd Siôn Huw
yn gwybod yn iawn bod y gair Saesneg "sweet" yn golygu "losin" felly dywedodd " I'll have a Mint - what about
you Siôn Borus?" Daeth cic arall o dan y bwrdd wrth i Siôn Borus egluro bod "sweet" yn y cyd-destun hwn yn
golygu "pwdin". Cafodd Siôn Huw fwy o drafferth yn ddiweddarach, ond nid yw’n briodol i ddisgrifio hyn mewn
cylchgrawn teuluol.
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Atebion ar dudalen gefn

1. Mae Gaynor Hopkins a Sherene Davies yn enwau mae pa gantores o Gymru hefyd wedi eu defnyddio?

(a) Mary Hopkin (b) Bonnie Tyler (c) Kizzy Crawford

2. Beth yw oedran asgellwr Cymru, Louis Rees-Zammit?

(a) 20 (b) 21 (c) 19

3. Beth oedd enw'r llwyth oedd yn byw yn ne-ddwyrain Cymru 2,000 o flynyddoedd yn ol?

(a) Silures (b) Demetae (c) Deceangli

4. Ym mha flwyddyn ymladdodd y paffiwr o Gwm Clydach, Tommy Farr, Joe Louis am Bencampwriaeth y Byd?

(a) 1936 (b) 1940 (c) 1937

5. Ym mha flwyddyn mae'r cofnod cyntaf o Gôr Meibion Treorci yn ymddangos?

(a) 1926 (b) 1847 (c) 1883

6. Beth oedd y cyfanswm o lo a gynhyrchwyd yn Y Rhondda fel canran o holl gynnyrch Maes Glo de Cymru pan
oedd ar ei anterth ar ddechrau'r ugeinfed ganrif?

(a) 20% (b) 45% (c) 3.1%

7. Mewn pa gamp y cynhaliwyd pencampwriaeth y byd yn Llwynypia ym 1970?

(a) snwcer (b) saethyddiaeth (c) golff

8. Rhwng pa ddwy orsaf drên mae'r pellter byrraf yn y Rhondda?

(a) Dinas a Thonypandy (b) Treherbert ac Ynyswen (c) Porth a Dinas

9. I ba blaid roedd Annie Powell yn perthyn pan ddaeth yn Faer ar Y Rhondda ym 1979?

(a) Y Blaid Lafur (b) Plaid Cymru (c) Y Blaid Gomiwnyddol

10. Pa wleidydd enwog mynychodd yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhreorci ym 1928?

(a) Lloyd George (b) Oswald Mosley (c) Winston Churchill



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

Cronfa Wynt Treorci

[Y tro hwn mae Bob, sy'n cyfaddef ei fod y person lleiaf ymarferol dan haul, yn sôn fel y llwyddodd i
arbed ei gartref rhag cael ei chwythu i ddifancoll!]

Doedd fy rhieni ddim yn
debyg i'w gilydd o gwbl.
Roedd fy mam yn hoffi
byw yn dawel, coginio,
mynd i'r eglwys a darllen
llyfrau ffydd a seicoleg.
Roedd hi'n cadw'r tŷ yn
lân, ond heb fod yn
ffwslyd.

Ar y llaw arall, roedd fy
nhad wastad yn brysur yn
y tŷ, yn yr ardd neu yn y
garej lle roedd e'n cadw
ein hen feic BSA gyda'r
seidcar roedd e ei hunan
wedi ei wneud.

Yn anffodus, doedd Dad
ddim yn gallu bod yn
brysur heb wneud llawer
o sŵn hefyd, ac roedd ein
cymdogion yn cwyno'n
aml, yn arbennig os
oedden nhw'n gweithio
sifftiau ac eisiau cysgu yn
ystod y prynhawn.

Rydw i'n dilyn fy mam.
Yn yr ysgol roeddwn i'n
gwneud popeth yn dda -
ar bopeth. Roeddwn i'n
disgleirio mewn
gramadeg, hanes,
llenyddiaeth, hyd yn oed
mathemateg. Ond os oedd

rhaid i fi wneud rhywbeth
ymarferol - ffiseg, cemeg,
bioleg, ymarfer corff -
byddwn i bob amser ar
goll.

Roedd Mam yn dweud y
stori 'ma amdana i. Pan
oeddwn i'n bedair neu
bum mlwydd oed, fe
brynodd fy rhieni gloc
larwm smart. Un
prynhawn tra oedd Dad
wrth ei waith fe gymerais
i'r cloc o'r silff ben tân, ei
roi ar y bwrdd a cheisio ei
agor e.

Roedd mam mor hapus
i'm gweld i'n cymryd
diddordeb mewn pethau
technegol fe aeth hi i nôl

cist offer fy nhad. Pan
ddaeth Dad adre o'r
gwaith, roedd Mam yn
gweithio yn y gegin,
roeddwn i'n chwilio am
bryfed yn yr ardd ac
roedd y cloc yn gorwedd
mewn darnau ar garped y
lolfa! Roedd fy ngyrfa
dechnolegol wedi bod yn
ddiddorol ac yn fyr!

Ddeng mlynedd yn
ddiweddarach, fe ddes i
yn ôl o'r ysgol ramadeg a
ffeindio fy nhad mewn
penbleth. Roedd e
newydd adeiladu system
dŵr poeth ar ei ben ei
hun. Roedd y tân yn
llosgi'n ffyrnig yn y grat,
roedd y dŵr yn berwi'n

swnllyd yn y tanc y tu ôl
i'r tân ond doedd gweddill
y sistem dŵr ddim yn
twymo o gwbl.

Roedd fy mam mor
nerfus, roedd hi wedi
symud ei hun, y ci a'r
gath i mewn i'r lolfa allan
o'r ffordd.

Fe edrychais i ar y
pibellau dŵr o gwmpas y
gegin. "Roedd Mr
Cooper, yr athro ffiseg, yn
dweud heddiw fod gwres
yn codi," dywedais i "ond
mae'r bibell 'na yn
cyfeirio i lawr." Yn
ffodus, diffoddodd Dad y
tân a newid cyfeiriad y
bibell.

Onibai am hynny. fyddai
ddim rhif 74 Blaencwm
Terrace ar ôl erbyn
heddiw efallai - dim ond
bwlch rhwng rhif 73 a 75.

A dyna sut achubais i'r
dydd - gyda thipyn o help
oddi wrth Mr Irvine
Cooper!
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[Y bumed mewn cyfres o erthyglau ble mae Johm Cullwick yn eich
helpu i olrhain hanes eich teulu]

Yn y 4 erthygl gyntaf,
awgrymwyd eich helpu
mewn ffordd syml a di-
gost i adeiladu eich
coeden yn ôl i ddechrau
cofrestru sifil ym 1837 a
chyfrifiad cyntaf y DU ym
1841.

Y tebygolrwydd mawr yw
y byddai aelodau eich
teulu yn byw y tu allan i'r
Rhondda yng nghanol y
19fed ganrif. Cyn 1871,
byddai y rhan fwyaf o
hynafiaid trigolion y
Rhondda Uchaf wedi bod
yn byw yng nghanolbarth
a gorllewin Cymru, er y
gallai eu gwreiddiau fod
yn Iwerddon, Ewrop a hyd
yn oed America. Efallai
hyd yn oed mewn lleoedd
sy'n fwy egsotig, fel
Affrica ac India.

Yn fy rhan i o'r Rhondda
(Tonypandy a Phen-y-
graig), daeth llawer i
mewn o Wlad yr Haf
(‘draw dros y don mae Bro
Aafallon’) a'r Alban
(Archibald Hood a Glofa'r
‘Scotch’ - neu Asda
heddiw!).

Cyn 1837, efallai y bydd
angen i chi wario
rhywfaint o arian (nid yn
fawr iawn) a hefyd
defnyddio'r cyfleusterau
rhagorol am ddim sydd ar
gael yn Llyfrgell Treorci.

Bydd ymuno â
Chymdeithas Hanes Teulu
leol am flwyddyn a
chysylltu ag aelodau eraill
am gymorth ond yn
costio'r un faint â sgod a
slod o Carpaninis.

Mae gwefan hefyd o'r enw
'Curious Fox' sy'n eich

cysylltu ag ymchwiliadau
o fewn pentref neu dref
benodol.

Angen Lwc

Weithiau, gallwch fod yn
eithriadol o lwcus. Un
o'm hynafiaid oedd
Elizabeth Lupton, yr oedd
ei thad yn ffermwr, ac a
anwyd yn Sedbergh tua
1810. Awgrymodd y safle
'Family Search' y gellid
olrhain llinell Lupton
uniongyrchol Elizabeth
cyn 1700 – i gyd yn
Sedbergh.

Felly prynais set o
gofnodion plwyf (am lai
na physgod a sglodion) a
chanfod ei bod yn bosibl
olrhain fy nghysylltiadau
Lupton yn Sedbergh yn ôl
i'r 15fed ganrif – i frawd
Roger Lupton (oedd heb
blant) a oedd yn addysgwr
gwych ac yn gyfrifol am
sefydlu Ysgol Sedbergh a
Choleg Eton.

Weithiau, gallwch gael
anawsterau gwirioneddol
mewn llinellau yr ydych
yn ymchwilio iddynt.
Dinistriwyd llawer o
gofnodion Gwyddelig ac
nid wyf eto (ar ôl 40
mlynedd o ymdrech) wedi

llwyddo i ddod o hyd i
enedigaeth wirioneddol fy
hen fam-gu Ellen Mahony
(ynganer fel ‘Marny’
erioed ac mewn un cofnod
wedi'i sillafu'm 'Mener').

Y stori yw iddi ddod i
Lerpwl fel plentyn ifanc
tua 1830 o Sir Waterford,
ac un diwrnod rwy'n
gobeithio dod o hyd i fwy
am ei bywyd a’i
gwreiddiau yn Iwerddon.

Llinell Hawdd

Roedd llinell arall yn
weddol hawdd i
ymchwilio hyd at yr 18fed
ganrif. Priodas yn 1816
yn Eglwys Plwyf
Trentham (ger Stoke)
rhwng dau gefndryd
cyntaf, Joseph Stanley a
Martha Stanley.

Roedd yn eithaf derbyniol
yn y 19eg ganrif i
gefndryd cyntaf briodi –
roedd 22 math o briodasau
wedi'u gwahardd ar gyfer
dynion a menywod, a
restrwyd yn Llyfr Gweddi
Gyffred ‘Book of
Common Prayer’ ym
1662. Nid oedd yn
dderbyniol, er enghraifft, i
ddyn briodi chwaer ei
wraig farw. Ond roedd yn

eithaf derbyniol yn y 19eg
ganrif i gefndryd cyntaf
briodi

Roedd Joseph Stanley
(1781-1850) yn ddigon
hawdd i ymchwilio iddo
gan fod ei dad Thomas yn
ffermwr 'cartrefol' i Ddug
Sutherland o Neuadd
Trentham – a chofnodwyd
teulu Joseph mewn
cofnodion plwyf lleol yn
ôl i'r 1600au. Ond roedd
teulu Martha Stanley yn
anhygoel o anodd i
ymchwilio iddynt – dim
priodas i'w rhieni, dim
bedydd, dim bedydd o
unrhyw frodyr a
chwiorydd, dim cofnodion
o gwbl.

Roedd ei thad Edward
Stanley yn ffermwr
bonheddig sylweddol yn
rhentu ei fferm o Ddug
Sutherland fel ei frawd,
Thomas Stanley (1744-
1824). Dim syniad go
iawn pam na allwn ddod o
hyd i bron dim byd am
Edward Stanley a'i wraig,
gan eu bod yn ymddangos
yn Gristnogion
ymroddedig ac y byddent
yn sicr wedi cael eu plant
wedi'u bedyddio yn
rhywle.

Fy theori ar y pryd (a'm
theori o hyd) oedd eu bod
yn aelodau mewn capel
annibynnol,dylanwadol a
chyfoethog yn Newcastle-
under-Lyme a oedd yn
cynnwys Josiah
Wedgwood yn y
gynulleidfa – ni allwn
byth ddod o hyd i unrhyw
gofnodion ar gyfer y capel

PARHAD ar dudalen 10

Canolfan Adnoddau'r Hanes Teuluol Sir
Morgannwg yn Abercynffig
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Mae ein hanesydd teulu,
John Cullwick, wedi
darganfod bod Huw
Davies o Ynyswen yn
perthyn i Abram Wood,

Brenin y Sipsiwn
Cymreig

hwnnw, hyd yn oed yn
cyflogi ymchwilydd lleol
i'm helpu.

Fodd bynnag, ymwelais ag
Eglwys Trentham yn y
1990’s a chwrdd â warden
yr eglwys (churchwarden)
yno – menyw hyfryd a
ddywedodd "Mae'r llyfr
claddu gennyf yn fy saff
gartref – hoffech ei weld?"

Ac roedd tad Martha
Stanley (sef Edward) wedi
prynu bloc o 4 bedd yn
1821 ychydig cyn iddo
farw. Yr oeddent ar ei
gyfer ef a'i wraig a’u plant
a rhoddodd dyfnder a
dyddiadau'r angladdau o
tua dwsin o unigolion yn y
4 bedd

Roedd yn foment 'Eureka'
benodol a chyffrous.
Cafodd tri o frodyr a
chwiorydd Martha eu
claddu yn y 3 bedd a
brynwyd yn gyfagos i'w
rhieni Edward ac
Elizabeth Stanley.
Claddwyd y brodyr a'r
chwiorydd hynny a'u priod
ochr yn ochr â'i gilydd ar
ddyfnder o 6 troedfedd.

Roedd eu plant wedi'u
claddu ar eu pennau (dau
ar ddyfnder 4'6" a dau ar
ddyfnder 3 troedfedd, er
enghraifft). Ac roedd eu
holl fanylion claddu yn
llyfr claddu'r wraig hon er
bod yr arysgrifau ar y
gofeb wedi hen ddiflannu.

Mae'n helpu i feddwl yn
rhesymegol a ‘tu allan i'r

bocs’ – mae'r adegau
‘Eureka’ yn brin, ond y
gorau heb amheuaeth. A
hyd yn oed mewn
teuluoedd tlawd a
diymhongar iawn, gallwch
yn aml gysylltu â dynion a
menywod eithaf enwog.

Mae cysylltiad enwog
Danny Dyer â'r Brenin
Edward III yn creu argraff
arnaf yn llai na chysylltiad
cyn-athro ysgol o
Ynyswen ag AbramWood,
Brenin y Sipsiwn Cymreig
(1699-1799)!

Mae gan fy ngwraig 3
llinell yn uniongyrchol i
dywysogion Cymru, ond
rwy'n ei hatgoffa nad
oeddent ond arweinwyr
gang ac yn hoff o ymladd
‘galanas’ (twymyn gwaed)
gyda'u cymdogion – sy'n
cyfateb heddiw i bobl sy’n

gwerthu cyffuriau (drug
barons)!

Fy mherthynas enwocaf
oedd Arthur Askey, a oedd
yn wenyn prysur, prysur.
Collir y cyfeiriad hwnnw
ar ddarllenwyr ieuengach
Y Gloran, yn anffodus.

Dylem bob amser fod yn
falch o'n holl hynafiaid –
bugeiliaid, teithwyr a
physgotwyr. Wedi'r cyfan,
yr ydym yn parchu'r
Psalmydd Dafydd,
Abraham a'r Doethion neu
‘Magi’, a'r apostolion a
oedd yn pysgota ar Fôr
Galilea.

Ateb eich cwestiynau

Yr wyf wedi cael un neu
ddau o gwestiynau
cyffredinol ers fy erthygl
ddiwethaf. Efallai y
cofiwch fod gan Sian
Williams, y darllenydd
newyddion, gysylltiad â
Fferm Cwmsaerbren. Ei 3
x tad-cu mawr William
Davies (1772-1855) a
ffermiodd tua 2,000 erw
yno – ac yn 1839 prin
oedd y preswylfeydd eraill
yn y Rhondda Uchaf.

Deuthum o hyd i dri pheth
diddorol:

1. Mae tystysgrif briodas
William Davies yn San
Gwynno (plwyf ei wraig
Catherine Evans) ar-lein
yn https://clan-
davies.kiwitrees.net/
family.php?famid=F20

2. Yr hen eglwys blwyfol
ar gyfer plwyf
Ystradfodwg (enw
cymoedd y Rhondda yn yr
hen dyddiau) oedd Sant
Ioan y Bedyddwyr yn
Nhon Pentre. Eglwys
blwyf ganoloesol ydoedd a
ail-adeiladwyd ym 1845 –
a byddai trigolion y
Rhondda wedi bod angen
teithio cryn dipyn ar gyfer
priodas 'mewn eglwys' pe
na baent yn cyd-dynnu â
Ficer Sant Ioan.

Mae'n bosibl mai
Peterstone-super-Montem
(Llanbad ar Fynydd) y tu
ôl i'r ysbyty yn Llantrisant
heddiw) ac uwchben
pentref Ynysmaerdy
fyddai'r ail leoliad mwyaf
cyfleus!! A dim tren, bws
neu car!

3. Yn 1839,
penderfynwyd adeiladu
Capel y Bedyddwyr
newydd yn y Rhondda
Uchaf ar gyfer cynulleidfa
fach ond cynyddol y
Bedyddwyr yn yr ardal y
fwyaf uniethol yng
Nghymru. A chytunodd
William Davies i roi
ychydig o'i 2,000 erw (cae
o’r enw 'Waun-Pwll-
Brwyn' yng
Nghwmsaerbren) i
adeiladu Capel Libanus.

Mae croeso i chi ofyn
cwestiynau a byddaf yn
gwneud fy ngorau i
ymateb. Fy nghyfeiriad e-
bost yw
cullwickgrem@yahoo.com
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Wrth wylio gêm
ryngwladol Cymru a
Ffrainc ym mis Mawrth,
sylwais ar ddyfarnwr y
gêm, Luke Pearce o Loegr,
yn dweud "merci" yn aml i
chwaraewyr Ffrainc.
Doedd dim ymgais gan ein
cymydog i ddweud
"diolch" i chwaraewyr
Cymru.

Wrth gwrs mae'r
Ffrancwyr yn siarad
Ffrangeg, ac mae pob
Cymro'n medru'r Saesneg,
ond dw i'n credu mae'n
dangos agwedd hefyd.
Anghyson a hyn felly yw'r
ymgais i ddangos bo ni i
gyd yn rhan o'r "awesome
foursome", yn deulu
dedwydd lle mae pawb yn
derbyn yr un parch.

Es i saethu yn Nhregaron
rai blynyddoedd yn ôl, ac
roedd perchennog y
cwmni yn dod o
Gasnewydd, a'i wraig o
Loegr. Wrth sgwrsio ar
ddechrau'r dydd gyda
gwraig y perchennog,
gofynnodd i mi os ro'n i
medru siarad Cymraeg.

Dwedais i bo fi ac yna
dechreuodd ddweud ei bod
hi'n medru Ffrangeg, ac
ychydig o Almaeneg, ac er
bod hi wedi cael y cynnig
i fynd i ddosbarth
Cymraeg yn y dref, doedd
dim amser gyda hi i
fynychu'r dosbarth.

Hyn eto'n dangos agwedd
debyg i agwedd y
dyfarnwr. Dibwys yw'r
Gymraeg. Aeth y
diwrnod yn ei flaen gyda

grŵp o ddynion siriol o
Fanceinion oedd yn
mynychu "Gŵyl y Dyn
Gwyrdd", ac wedi dianc
rhag eu gwragedd am y
dydd.

Aeth yn gystadleuaeth
"Cymru yn erbyn Lloegr"
rhyngom ar anogaeth y
perchennog, a minnau
rywsut neu gilydd yn
ennill trwy fwrw 4 allan o
5 plat metal troedfedd o
faint o bellter 1,000 metr.
Sut yn y byd llwyddais i
wneud hynny does dim
syniad gyda fi, ond efallai
mae'n dangos bod Duw yn
Gymro wedi'r cyfan!

Yn sgil yr argyfwng Covid
mae rhai pobl yn Lloegr
wedi sylweddoli, ar ôl
ugain mlynedd, bod rhai
pethau yng Nghymru yn
wahanol. "Divisive" yn ôl
rhai, a diffyg diddordeb
llwyr am unrhywbeth sy'n
digwydd yng Nghymru
gan eraill.

I un ymwelydd o Loegr i
Fannau Brycheiniog, sioc
o'r mwyaf oedd y
gwahaniaethau hyn wrth
iddo ddweud wrth
heddwas, "Boris rules here
as well, doesn't he?" fel pe
bai nhw wedi neidio nôl i'r
canol oesoedd. Ond mae
hyn eto yn dangos agwedd
rhai o bobl Lloegr tuag at
Gymru.

Mae ymgais y
Llywodraeth Doriaidd
felly i "uno" Prydain trwy
ddangos symbolau o
Brydeindod ar bob cyfle,
a sicrhau bod Jac yr

Undeb yn cyhwfan yn
uwch na'r Ddraig Goch ar
eu hadeiladau yn adrodd
cyfrolau. Yr un agwedd
sydd i'w weld yn y
disgrifiad drwg-enwog yna
o'r Encyclopaedia
Britannica wrth gwrs, "for
Wales, see England". Nôl
i hyn mae pobl fel Boris
Johnson yn moyn mynd â
ni.

Roedd hi'n drist hefyd i
weld un ymgeisydd lleol
yn etholiadau'r Cynulliad
yn datgan bod
gwrthwynebu ymgais y
Toriaid i sicrhau eu gafael
ar Gymru'n fwy fwy yn
beth gwael. Sawl canrif
sydd angen ar y bobl hyn i
wella safle'r Rhondda pan
mae unrhyw un sydd â
llygaid yn medru gweld
taw lawr mae'r cwm yn
mynd, ac wedi bod am
ddegawdau?

Beth yw gwerth yr un
geiriau gwag ac
ailadroddus mewn
pamffledi unwaith eto?
Ydy mae sefyllfa
economaidd Cymru'n
fregus, ond yn debyg i ŵr
sy'n camdrin ei wraig,
mae'n dda ganddyn nhw
medru dweud "na faset ti'n
dod i ben hebddo i".

Fel sylw darllenais i ar
wefan gymdeithasol yn
ystod Refferendwm
Annibyniaeth yr Alban
gan rywun o Loegr
"whose going to pay for
your methadone
prescription if you're
independent?". Mae'n
siwr bod pob un o'r 65

gwlad sydd wedi ennill
annibyniaeth o Brydain
wedi clywed pethau tebyg,
ond sawl un sydd wedi
mynd nôl at reolaeth
Prydain? Dim un.

Yn ei cholofn yn yr
Western Mail (27/3/21)
roedd Carolyn Hitt yn
trafod y drafferth pryd
hynny am faneri, a Huw
Edwards yn mynd i
drafferth am roi'i faner ei
hunan fel cefndir (er wedi
dweud hynny, a phob
parch iddo, os ydych yn
cael eich cyflogi gan
gorfforaeth gyda "British"
fel gair cyntaf y teitl , ydy
hi'n syndod gweld fflag
Prydain yn rhan o'r peth?).

Yn y golofn mae hi'n
dadlau y dyle Cymru gael
cynrychiolaeth ar Jac yr
Undeb. Pam? Dw i ddim
yn moyn cael unrhyw
gysylltiad â Boris Johnson
a'i Brydain fy hunan,
diolch yn fawr.

Dw i'n cofio cael sgyrsiau
gyda rhywun o Fanceinion
ro'n i'n rhannu
ystafelloedd gyda, a fe'n
dweud achos bod passport
Prydeinig gyda fi, felly
Prydeiniwr oeddwn. Wel
na, does dim opsiwn arall
gyda fi. Mae opsiwn arall
gan Gymru, i aros yn
"daeog diogel" fel petai,
neu fentro a thorri ei
chwys ei hunan.

Rhyw ddydd, gobeithio.
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1. (b) Bonnie Tyler

2. (a) 20

3. (a) Silures

4. (c) 1937

5. (c) 1883

6. (a) 20%

10. (a) Lloyd George

7. (b) saethyddiaeth

8. (a) Dinas a Thonypandy

9. (c) Y Blaid Gomiwnyddol

Ddydd Llun, 26 Ebrll oedd dyddiad agor weiren zip
Craig-y Llyn a hwnnw hefyd oedd dyddiad pen-
blwydd Mrs Gaynor Webster, Treorci.

Bwriad gwreiddiol ei hymweliad â hen safle pwll
glo'r Tŵr oedd cyfweld â phobl ar gyfer Radio
Rhondda er mwyn cael eu barn am y weiren, ond yn
ddiymwybod iddi, roedd ei mab Emyr wedi prynu
tocyn £50 yn anrheg pen-blwydd iddi brofi'r reid ei
hunan.

Felly, cyn iddi sylweddoli bron, roedd hi'n cael
ei pharatoi i fentro ar y Zip!

Pwysleisiodd Gaynor fod y staff yn ofalus iawn ac yn
sicrhau diogelwch y teithwyr. Cyn pen dim, roedd hi a
Natalie'n eistedd ar ddwy weiren gyfochrog a'r cyfrif
o 10 - 0 yn dechrau a chyn iddyn nhw sylweddoli
roedden nhw'n mynd ar wib ymhell uwchben Llyn
Fawr ac yn hyrddio i lawr i gyfeiriad y Tŵr!

Llai na munud oedd hyd y daith, ond roedd Gaynor
wedi mwynhau ei hun ma's draw a'r profiad wedi peri
iddi eisiau mentro fwyfwy. Yn sicr, mae hi am roi
cynnig ar weiren Blaenau Ffestiniog sydd dipyn
ynghynt ac yn hirach nag un y Tŵr, ond mae hi hefyd
yn eithaf ffansio neidio o awyren ar barasiwt maes o
law!

Beth bynnag, mae Gaynor yn rhagweld llwyddiant mawr i fenter y Weiren Zip ac yn hyderus y bydd yn
dod â budd i'r ardal gyfan trwy greu gwaith a denu ymwelwyr i westai'r Rhondda. Brysied y dydd pan fydd
yr holl waith ar y safle wedi ei orffen a'r tŷ bwyta newydd yn barod i dderbyn pobl.

Mae hi'n annog pawb i roi cynnig ar y Zip er mwyn mwyhau'r golygfeydd ardderchog o Fannau
Brycheiniog. Ei chyngor i bawb yw, "Does dim eisiau ofni dim. Mentrwch! Mae'n werth yr ymdrech.

Nawr mae Gaynor yn hoff iawn o fentro a gwneud pethau anarferol. Mae hi wedi profi taith echrydus
mewn jîp ar hyd hewlydd amrwd Gweriniaeth Dominica, wedi snorclo a nofio gyda siarcod ym Mecsico a
nofio trwy ogofau llawn ystlumod yno hefyd. Doedd y Zip, felly, ddim yn codi ofn o gwbl.

Ar ôl cael ei pharatoi ar safle'r Twr, dywedodd Gaynor, "Aethon ni wedyn mewn bws mini i ben Mynydd
Rhigos ac oddi yno droi i un o hewlydd y fforestri oedd yn mynd â ni at fan cychwyn y daith. Roedd fy
ffrind, Natalie Ball o'r Pentre gyda fi ac, yn garedig iawn, roedd hi wedi llogi camera er mwyn inni
recordio'r daith."

Gaynor Webster (ar y dde) a Natalie Ball yn
paratoi i fentro

Gaynor yn codi llaw ar Natalie ar y Zip
uwchben Llyn Fawr


