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MILOEDD YN ERBYN 
Y BYNCAR CAEROG · .... ~~""'II!!!!- 114 

Ar 61 meddiannu 'r byncar am 
dros fis cafodd protestwyr yng 
Nghaerfyrddin eu troi allan o 'r safle 
ar faes parcio y Cyngor Dosbarth 
yn ystod oriau man y bore. 

0 fewn _ dim o dro codwyd 
ffens a rhwystrau mawrion o am
fylch y safle gyda'r heddlu a 
chwmni o warchodwyr preifat a'u 
cwn yn cadw golw'g ar y lle. Ond 
o fewn pedair awr ar hugain - er 
mawr embaras i Gyngor Dosb
arth Caerfyrddin - roedd grwp o 
brotestwyr wedi dringo dros y ffens 
clan drwyn y gwarchodwyr ac ad
feddiannu'r byncar. Fe gafon nhw
ythau eu troi oddi yno maes o 
law, ond nid cyn i'r cwmni gwar
chod gael yr hwi! 

CEFNOGAETH AR ,GYNNYDD 
I 

Wrth i ni fynd i'r wasg roedd 
trafodaethau yn cael eu cynnal 
i gynllunio dyfodol yr ymgyrch. 
Mae cefnogaeth i'r lobi sy'n erbyn 
y byncar yn cynyddu o ddydd 
i ddydd. Mae yna filoedd o bobol 
l.eol wedi llofnodi deisebau a gyf
lwynwyd i'r cyngor a llawer un 
wedi cwyno wrth yr ombwdsman. 
Doedd un o brif gefnogwyr y 
byncar, y Cynghorydd W.D. Thom
as ddim yn medru egluro ar raglen 
deledu gan HTV pam nad oedd 
caniatad cynllunio wedi ei roi i'r 
byncar yn unol a rheolau arferol 
y Cyngor. Cytunodd fodd bynnag 
i'r cyngor benderfynu bwrw ym
laen a'r cynllun ar ol ymweliad gan 
un o swyddogion y Swyddfa 
Gartref, Mr Eric Alley, Mae tri 
chynghorydd arall - y Cynghorydd 
Will Evan, sy'n amlwg efo grwp y 
Blaid Lafur ar y Cyngor - ~ edi 
ail-feddwl ynglyn a'u cefnogaeth i 
gynllun y byncar ac yn gwrthwyn
ebu'r peth bellach. Dywedodd y 
cynghorydd Evans fod tua 41,000 
wedi ei wario eisoes ar y cynllun 
ac na fyddai'r Cyngor o bosib 

Dridiau wedi'r meddiannu cyntaf; y lloches wedi'i godi 
a chynlluniau am y dyfodol ar y gweill 

yn cael unrhye fudd o gymhorth- sifil ac ardaloedd di-niwclear a 
dal y Swyddfa Gartr ef. · gweld yn union be' ydi'r dewisiad-

PWYSO AM FFORWM 

"Mae 'n amlwg fod cy nlluniau 'r 
Swyddfa Gartre a'r mesurau new
ydd yn cael eu gwrthod yng 
Nghymru," medda i Tony Simpson, 
!lefarydd CND Cymru. "Does yna 
fawr o frwdfrydedd yma o blaid 
Amddiffyn Sifil efo'r holl doriad au 
yma mewn gwasan aethau hanfodol. 
Mi ddylai pob Cyngor yng Nghym
ru rwan wneud ymchwil yn l!eol 
a phwyso am fforwm cenedlaethol 
i drafod holl ob!ygiadau amddiffyn 

au ." 
Cyngor Dosbarth Cwm Rhymni 

ydi'r diweddara i anwybyddu 
Rheolau Amddiffyn Sifil. Mae disg
wyl fodd bynnag i Gyngor Dosb
arth De Penfro drafod argymhell
iad i godi Canolfan Reoli yn seler
ydd pencadlys y Cyngor yn Nin 
by ch y Pysgod gan fanteisio ar 
grant o'r Swyddfa Gartr e. Dyddiad 
y cyfarfod hwnnw oedd Hydref 23 
ac roedd grwpiau lleol i fod yn 
lobio 'r cynghorwyr. 

Be' allwch chi wneud? 
* Mae CND Cymru wedi annog Pwyllgorau Ymgyrchu lleol i benodi 

person neu grwp i ddelio'n benodol ag Amddiffyn Sifil. (Rhowch 
wybod am unrhyw ddatblygiad i Tony Simpson. Ffon: 0656 721-
441). 

* Ceisiwch gael gwybod be' ydi safbwynt eich cyngor chi ynglyn 
ag amddiffyn sifil ac a ydi'r Swyddfa Gartre' wedi cysylltu efo nhw. 

* Beth am drefnu cyfarfod efo Cynghorwyr ac Undebwyr Llafur. 
(Gellid defnyddio rhaglen HTV am Gaerfyrddin a gafodd ei darlledu 
ar Hydref 11) Bydd erthygl yn Sanity, rhifyn mis Tachwedd, hefyd 
ynglyn a'r byncar. 

* Sgwennwch at Gyngor Dosbarth Caerfyrddin. 
* Danton cyfraniad ariannol at yr Ymgyrch yn Erbyn Byncar Caer

fyrddin d/o 2 Mansel Street, Caerfyrddin, Dyfed. 



Dyfal-barhau 
i gael mwy o 
aelodau 

Gan ein bod bellach dri chwar-
ter y ff ordd drwy'r flwyddyn, 
buddiol yw archwilio ein sefyllfa 
ariannol er mwyn sicrhau y medrwn 
dalu am ymgyrchoedd y misoedd 
nesaf a hefyd i gymharu 'r gwir 
ffigurau gyda'r amca'ngyfrifon 
blaenorol. 

Ein hincwm hyd at Medi 3 lain 
oedd £13,955 ac y mae'r rhan 
fwyaf o hwn yn dod o dal aelod
aeth (£8,470, ynghyd a £1,500 
a ddaeth o goffrau CND Prydeinig). 
Diddorol iawn yw sylwi fod talu am 
aelodaeth newydd ac. adnewyddu 
aelodaeth yn cael ei wneud drwy 
archeb bane a bod cynnydd 
sylweddol yn hyn o beth. Golyga 
uncwm llawer mwy 'diogel' na 
thalu am adnewyddu aelodaeth ag 
arian parod. Rhaid gwella hyn eto 
ac annog aelodau newydd i lenwi 
archeb hanc. ·Mae nif er y grwpiau 
sy'n uno a ni wedi cynyddu yn 
ddiweddar sy'n dda o safbwynt 
incwm a chryfhau ein rhwydwaith 
cysylltiadau. 

0 safbwynt gwariant, mae _ein _ 
taliadau yn £12,837. Rydym wedi 
gor-wario ar ein gwasanaeth aelod
aeth a chostau ymgyrchu. Tybid 

Hanner dwsin Dyfed v. 
Thatcher a 'i chriw 

Mae hanner dwsin o bobl yn Nyfed yn ceisio manteisio ar hawl 
yr unigolyn i ofyn, yn Llys Ynadon Caerfyrddin, am ddod ag achos 
yn erbyn Mrs Thatcher, Heseltine a Geoffrey Howe ar y sail eu bod 
yn euog o dorri elfennau mwyaf hanfodol cyfraith rhyngwta.dol a chyf
raith Lloegr. Hawliwn fod y gwleidyddion hyn yn cynllwynio i fygwth 
llofruddio ugeiniau o filiynau o blant, eu mamau, eu neiniau a phobl 
era ii I sy'n cael eu hamddiffyn gan gyfraith rhyngwladol. N id oes ronyn 
o amheuaeth nad yw lladd pobl ddiniwed ar raddfa mor eang yn torri 
rheolau rhyfel rhyngwladol a bod bygwth llofruddio o'r fath yn torri 
cyfraith Lloegr hefyd. · 

Mae Cytundeb Genefa, 1949, a arwyddwyd gan Brydain yn un o 
lawer mewn cyfraith rhyngwladol sy'n amddiffyn pobl ddiniwed adeg 
rhyfel. Addawodd y .9wledydd a lofnododd y Cytundeb y byddent 
yn lledaenu ei egwyddorion. Wrth gwrs, wnaeth y llywodraeth Bryd
einig erioed mo hyn. Mae'n eironig iawn fod y llywodraeth hon, sy'n 
rhoi cymaint o bwyslais ar "gyfraith a threfn" yn torri cyfraith rhyng
wladol yn y modd mwyaf amlwg posib ond yn anffodus mae llywod
raethau Prydeinig wastad wedi gwrthwynebu gwneud cyfraith rhyng
wladol yn rhan o gyfraith Lloegr . 

Yn 61 pob tebyg y mwyaf y gallwn obeithio amdano yw gwran
dawiad rhagarweiniol fie byddem yn gofyn am gyhoeddi gwys yn 
erbyn Mrs Thatcher a'i chriw. Ond dibyna'n llwyr a hollol ar glerc y 
llys: os datgan ef cyn gynted ag y cychwynnir trafod y mater nad oes 
gan y llys hawl i'w wrando, dyna ddiwedd y mater, Ond os oes ganddo 
ddigon o gydymdeimlad i ganiatau gwrando'r rhesymau dros y cais -
a digwyddodd hynny yn Efrog a Bedford - byddir yn ennill cyhoedd
usrw dd gwerthfawr iawn yn y wasg. Rhoddwyd peth sylw i'n bwriad 
eisoes. 

Arweinydd y grwp yw Mr Keith Matherson. 
GWYNFOR EVANS 

fod rhain yn bwysig iawn ac ym- 1--------------- ...... ----------------1 
ddengys y byddant yn cynyddu 
y flwyddyn nesaf. Rydym wedi 
cychwyn ar nifer o ymgyrchoedd 
yn ystod y chwe mis diwethaf 
ac ymddengys y bydd mwy eto 
yn sgil datblygiadau ym maes 
amddiffyn sifil. 

Hoffwn nid yn unig ddiolch i 
bob unigolyn a grwp am eu hym
drechion i wella aelodaeth and 
hefyd eu hannog ddyfal-barhau 
i sicrhau mwy o aelodaeth. Mae 
perthyn i CND yn golygu ymrwym
iad gweithredol. Y di pob aelod 
yn eich grwp lleol yn aelodau 
cenedlaethol? 

Taith Noddedig Cario Trident o Flaenau Ffestiniog i 
Borth y Gest gan aelodau o CND Meirionnydd 

Ymaelodwch ag CND Cymru· 
Tal aelodaeth CND: Oedolyn: £9; dau berson yn rhannu'r 
un cyf eiriad: £ 12; Myfyriwr : £3; Ieuenctid CND £ 1 ( o 
dan 21 oed); digyflog £2. . 
Ydw, rwy'n awyddus i ymuno a CND Cymru. Amgaeaf fy 
nhal aelodaeth. 

ANGEN CYSWLL T 
Apeliwn yn daer ac ar fyrder 

am gysylltwr ym mhob ardal i 
ddelio ag Amddiffyn Sifil fel y gall 
Tony Simpson a'i grwp gweith
redol ddod i gysylltiad yn syth 
efo fo neu hi pe digwyddai rhyw
beth anarf erol yn eich ardal chi 
- codi byncar neu unrhyw beth 
arall sy'n annerbyniol gennym. 

Mi ddylai effeithiolrwydd ymg
yrch Byncar Caerfyrddin fod yn 
batrwm i ni i gyd. 



CELFI AR GYFER 
ERITREA 

CND yr 
lfanc yng 
Nghymru 
Yn ei gweithdy yn y Cyng

or a gynhaliwyd ar Hydref 
12, penderfynodd aelodau 
Ieuenctid CND gynnal un 
cyfarfod yn y Gogledd, un 
arall yn y De a thrydydd 
cyfarfod o bosib yn Aber
ystwyth i lansio eu mudiad 
yng Nghymru. 

Derbyniodd yr aelodau 
oedd yn bresennol yn y 
cyfarfod y ·cyfrifoldeb o fod 
yn gynrychiolwyr rhanb3!th
ol yn ogystal a bod yn 
gyfrifol am drefnu a hyr
wyddo twf a datblygiad y 
mudiad. 

Ymateb cyntaf CND i'r gwifrau pigog yng Nghornel Heddwch 
Molesworth - Chwefror 1985, y Capel Heddwch ar ei hanner 

Danfonir llythyr i bob un 
o'r 800 o bobol ifanc sy'n 
aelodau o CND Cymru yn 
dweud wrthyn nhw am y tri 
chyfarfod lansio yn ogystal 
a son wrthyn nhw am weith: 
gareddau YCND Prydain ac 
yn y blaen. Bu Margo Sween
ey o YCND Llundain draw 
yng Nghymru yn cynorth
wyo efo'r trafodaethau. 
Dymunwn bob hwyl a 
llwyddiant i'r fenter. 

Ar al llwyddiant ysgubol cywaith 'Gwenith i'r rhai 
sy'n llwgu' Pasg diwethaf, mae ymgyrch newydd yn 
cael ei chynllunio ar gyfer y Pasg nesa' ym Molesworth. 
'CELFI AR GYFER ERITREA' fydd enw'r project a'r 
bwriad ydi cael pobol o bob cwr o Wledydd Prydain 
i ddod a chelfi amaethyddol efo nhw i Molesworth _. 
Ond yn nhraddodiad Gandhi fe ddefnyddir y celfi i 
ddechrau i droi tir Molesworth a helpu adfeddiannu 
y ganolfan oddi wrth y lluoedd arfog. Bydd y celfi'n 
cael eu glanhau wedyn a'u hanfon i Eritrea fel y gall 
trigolion y wlad honno yn eu tro eu defnyddio i droi 
eu daear eu hunain. Mae Cymdeithas Cymorth Erit
rea wedi gofyn yn benodol am rai mathau o gelfi. 

Bydd yr achlysur yn cael ei drefnu'n gwbwl agored 
a byddwn yn cysylltu a'r heddlu a'r awdurdodau. Yn 
unol ag arddull Gandhi fydd yna ddim byd yn cael ei 
wneud yn y dirgel. Gweithred gwbwl agored ddi-drais 
fydd yn sumbol o'r thema 'troi'r cleddyfau yn sychau' 
fydd hi. Mi fydd yna hyd yn oed eingion gerllaw'r 
safle ar gyfer troi model o daflegryn yn rhawiau a 
rhofiau. 

Mae trefnu achlysur o'r fath yn dasg gymhleth a 
chynhyrfus. Mae cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn 
gyson i gynllunio yn ofalus ar gyfer y dasg. Gofynnir 
i bob un sy'n bwriadu cymryd rhan yn y brotest fyn
ychu gweithdai arbennig ar ddechrau'r flwyddyn fydd 
yn rhoi cyfarwyddyd a hyfforddiant ynglyn a gweith
redu uniongyrchol di-drais . Mae'n hollbwysig fod pawb 
wedi cael ei baratoi'n drylwyr ar gyfer y weithred a 
hynny er mwyn sicrhau canlyniad cadarnhaol i'r brot
est. 

Bydd CND Prydain yn trefnu gweithred uniongyr
chol ddi-drais i wrthwynebu Cruise ym Molesworth 
ar Chwefror 6, 1986. Ary dyddiad yma, union flwydd

. yn y gwelwyd y Cadfridog Heseltine a'i fyddin yn medd-

PWER NIWCLEAR ac 
ARFAU NIWCLEAR 

Mae mwy na thair tunnell o bliwtoniwm wedi 
diflannu o orsafoedd niwclear yng Nghymru 

a Lloegr - yn cynnwys Trawsfynydd a'r Wylfa. 
Y tebygrwydd yw fod hwn wedi ei allforio 

i'r America o dan gytundeb amddiffyn arbennig: 
y 'Mutual Defence Agreement' . 

MAE'R CYSYLLTIAD YN GWBWL GLIR. 
Mae WANA (Welsh Anti Nuclear Alliance) yn 

cyd-gysylltu yr ymgyrch yn erbyn pwer niwclear 
yng Nghymru. Gall grwpiau CND ac unigolion ddangos 

eu cefnogaeth drwy ymaelodi a WANA. 
Tal ymaelodaeth: £10 i grwp a £6 i unigolyn. 

Croeso hefyd i gyfraniadau mwy neu lai. 
Fel ysgogiad arbennig mi rydan ni rwan yn cynnig 
copi rhad ac am ddirn o gyhoeddiad newydd CND: 

'Nuclear Power, Nuclear Weapons - The Deadly 
Connection' gan Rob Edwards i bob aelod newydd. 

WANA (Cynnig YC) d/o Nie Lampkin, 14 Stryd 
Newydd, Aberystwyth, Dyfed SY23 2AT. 

O.N. Cyfarfod i gynrychiolwyr WANA 
Rhagfyr 14, Bryn Afon, Rhaeadr . 

iannu'r safle. Bydd mwy o wybodaeth am y weithred 
hon yn Campaign (Llundain) a daw llenyddiaeth ych-
wnaegol hefyd o Underwood Street. . 

Bydd cyfarfod arbennig ar Dachwedd 10 am 3 p.m . 
yn Nhy Cwrdd y Cyfeillion yng Nghaerdydd i drafod 
ymhellach sut y gellir hyrwyddo'r project yma . 



\ 
Dyffryn Nantlle 

yn erbyn 
Trident 

Yn ystod misoedd yr haf bu 
aelodau Cangen Dyffryn Nantlle 
o'r Ymgyrch Ddiarfogi Niwclear 
yn brysur iawn: 

Ym m1s Mehefin cynhaliwyd 
Cymanfa Hedd wch, efo adrannau 
lleol o'r Urdd, yng Nghapel Bethel 
Penygroes - achlysur blynyddol 
llwyddiannus iawn erbyn hyn. 

Ym mis Gorffennaf bu gennym 
stondin liwgar yn Ff air Llanllyfni, 
pryd y llwyddwyd i gasglu nifer 
o aelodau newydd i 'r gangen. 

Ond ein prif weithgaredd dros y 
cyfnod hwn oedd yr ymgyrch 
yn erbyn Trident: 
1. Dosbarthwyd 3,000 b bamffledi 

gwybodaeth am Trident i gar
trefi'r Dyffryn. 

2. Casglwyd 1,500 o enwau ar y 
ddeiseb yn erbyn Trident - a'u 
cyflwyno i'n haelod seneddol, 
Dafydd Wigley. 

3. Gwnaed arolwg barn manwl 
mewn hi o brif bentrefi'r dyff
ryn, a chael canlyniadau cal
onogol dros hen: 
Penygroes: 90.2% yn erbyn 
Trident 
Y Groeslon: 90.6% yn erbyn 
Llanllyfni: 89.9% yn erbyn 

4. Gosodwyd arwyddion mawr ar y 
briffordd bob ochr i'r pentrefi 
yn cyhoeddi'r ffigyrau hyn, er 
mwyn dangos i bawb y gwrth
wynebiad cryf sydd yn Nyffryn 
N antlle i arfau niwclear. 

Luned Williams (Ysg) 

LLYTHYR 
Mewn cyfarfod diweddar o 

Gangen CND Llantrisant myneg
wyd pryder ynglyn a'r stori ar dud
alen flaen rhifyn Awst YMGYRCH 
CYMRU a ddywedai mai cwmni 
Pilkington roddodd y Gadair i'r 
Eisteddfod Genedlaethol. Beiwyd 
yr Eisteddfod am ei derbyn gan 
ddweud mai'r cwmni hwn sy'n 
cynhyrchu'r 'sbienddrych nos' a 
ddefnyddir gan y fyddin. Gan nad 
yw hwn yn 'fater niwclear' teim
lai'r gangen na ddylai gael sylw 
yn YMGYRCH CYMRU. 

Er mwyn cynnal hygrededd 
CND Cymru cred CND Llantri
sant na ddylid rhoi materion nad 
ydynt yn ymwneud a'r bygythiad 
niwclear ar dudalen flaen ein prif 
gyhoeddiad. 

Yr eiddoch mewn heddwch, 
CND Llantrisant. 

Caseg Eira ,n 
e,rraedd Breuderth 

Ar Fedi 22 fe dorrodd tri pherson - Joe Funnel, Bruce Watkins ag 
Oona Cawley - Weiran yng Nghanolfan Forwrol Lluoedd yr Unol 
Daleithiau ym Mreuderth. Dyna oedd y cam cyntaf yn yr ymgyrch 
Gaseg Eira ym Mreuderth. Ar yr un diwrnod fodd bynnag fe gymrwyd 
y chweched cam yn yr ymgyrch Brydeinig gyda 197 o bobol yn cym
ryd rhan yn y brotest efo'u gefeiliau. 

Yn Sculthorpe, yr Unol Daleithiau y deilliodd y syniad. Mae pob 
un person sy'n torri'r weiran hefyd yn sgrifennu tri llythyr _yn egluro 
pam yn union y gwnaeth y weithred. Cyfeirir y llythyrau at Aelodau 
Seneddol, papu rau newydd, gweinidogion ac . otfeiriaid, enwogion 
ac yn y blaen, Yr un pryd mae pob gweithredwr hefyd yn paratoi 
datganiad ar gyter yr heddlu yn egluro pam y gweithredodd. Mae pob 
datganiad yn cynnwys rhestr o geisiadau rhesymol: 
1. Fod Llywodraeth gwladwriaeth Prydain yn pleidleisio o blaid diar

fogi amlochrog yn y Cenhedloedd Unedig, heb falio sut mae'r Unol 
Daleithiau yn pleidleisio. 

2, Y dylai Prydain anF1og yn gyhoeddus i'r Unol Daleithiau dderbyn 
y cynnig dros rewi'r sefyllfa arfau niwclear. 

3. Y dylai Llywodraeth Prydain gymryd camrau ar ei phen ei hun i 
annog rhewi neu leihau y paratoi gogyter a rhytela. A gwneud 
hynny drwy ddiddymu cynllun Trident, anfon taflegrau Cruise 

.yn 61, neu ddatgan ar goedd ei bod yn gwrthod cynigion arfaeth
edig yr U.D,A. ynglyn a storio arfau cemegol ym Mhrydain. 
Mae'r gweithredwr yn dweud y rhydd y gorau i dorri ac y terfynir 

'Ymgyrch Caseg Eira' pe gweithredid ar un o'r gofynion uchod, 

HEDDLU ANGHREDINIOL 

Ar al clywed am y mesurau 
_diogelwch llym ym Mreuderth 
mi benderfynon ni dorri'r weiran 
y tu cetn i'r ganolfan ac fe gych
wynon ni arni tua 7,30. Ond er 
mawr syndod i ni doedd yna'r 
un seiren, na milwyr - dim 
ymateb o gwbwl. Mi bender
fynon ni wedyn fynd yn al i 
Hwltfordd a galw'n swyddfa'r 
heddlu, lle - er mawr ddifyrwch 
i'r swyddog oedd ar ddylet
swydd yno - y cyfaddefon 
ni wrth yr heddlu a gotyn am 
gael ein harestio. Doedd dim 
modd fodd bynnag perswadio'r 
heddwas cyteillgar i'n harestio, 
telly doedd dim amdani ond 
dychwelyd i Freuderth a thorri'r 
weiren eto, ond y tro hwn dan 
drwyn un o'r milwyr oedd yn 
gwarchod y ganolfan. Er gwaetha 
cryn gythrwtwl, r:hedeg yn ol a 
blaen ac ynysu'r ganolfan yn 
I lwyr, 'wnaeth yr heddlu ddim 
cyrraedd am hanner awr go 
dda. Erbyn hynny roedd y 
geteiliau wedi torri bylchau chwe 
troedtedd yn y ffens. Arestiwyd 
Oona a Joe, ond er mawr siom
edigaeth iddo, anwybyddwyd 
Bruce. Mi aethon ni yn ol i 
Hwltfordd ac ar ol bygwth 
bylchu'r ffens am y drydedd 
waith, cafodd Bruce yntau ei 
gyhuddo. Mae'r tri gweithredwr 
wedi pledio'n ddieuog ac te 

fyddan nhvv'n ymddangos o tlaen 
eu gwell ym m is T achwedd. 
Dyw dyddiad gweithred nesa' 
'Ymgyrch Caseg Eira' ddim wedi 
ei benderfynu eto. Grwp Gwrth
N iwclear Llandeil o a derfnodd 
y digwyddiad. Criw o hanner 
d'wsin o weithredwyr yw'r grwp 
ac oherwydd hynny 'does gan
ddon ni ddim dime goch y 
delyn. Gofynnwn telly i holl 
drwpiau CND yng Nghymru i 
anton ceiniog neu ddwy atom. 
Defnyddir yr arian ar gyter tref
niadaeth ond yn bwysicach 
sefydl ir cronfa i dalu am y dit
rod troseddol. E in bwriad yd i 
cael dau gyfri ar wahan yn y 
bane a gofynnwyn telly i unrhyw 
un sy' am gyfrannu roi cyt
arwyddiadau ynglyn a detnydd
io'r arian. Danfonwch pob cyt
raniad os gwelwch yn dda at: 

Sonia Olsen 
Cwmcib Uchat 

Ffairfach, Llandeilo, Dyfed. 
neu 

Bruce Watkins 
Bwthyn y Nant 

Trap, Llandeilo, Dyfed, 

Cyfraniadau ar gyf er y rhifyn 
nesaf (Rhagfyr) erbyn diwedd 
wythnos gynta' Tachwedd os gwel
wch yn dda. 
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