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HEDDWCH YW'R HER! 
Beth yw gwersi rhyfel y Gwlff! Dyna'r 
cwestiwn sydd bellach yn wynebu CND 
Cymru a'r mudiad heddwch ehangach 
yng Nghymru. 

Eir i'r afael ii'r cwestiwn hwn yn 
Aberystwyth ar y 27 Ebrill. Yn y rhifyn 
hwn o Ymgyrch Cymru, yr ydym wedi 
ceisio edrych yn 61 - at y rhyfel a'r 
ymgyrch dros heddwch - ac ymlaen at yr 
her sydd yn ein hwynebu yn awr. 

Gofynnir i'r gynhadledd i gefnogi 
ymgyrch newydd o blaid heddwch a 
chyfiawnder yn y byd. Seilir hyn ar 
wrthwynebiad CND Cymru dros y 
blynyddoedd i bob arf dinistr torfol -
cemegol, biolegol , niwclear neu 
gonfensiynol. 

Mae CND Cymru am weithio gyda 
phob mudiad eang ei sail, yn enwedig yr 
Ymgyrch yn Erbyn y Fasnach Arfau, ar 
agenda heddwch newydd. Yr ydym ain 
ymgyrchu yn erbyn ymchwil, datblygu a 
gwerthu pob math o arfau dinistr torfol. 

Ar yr un pryd, byddwn yn mynnu bod 
llywodraethau ledled y byd yn mynd i'r 
afael ii phroblem tlodi, newyn a'r 
amgylchedd ii'r un ymrwymiad ac ii' r 
un adnoddau ag a ddefnyddiwyd yn 
ystod rhyfel y Gwlff. 

Ein nod yw ymrwymo, fel 
blaenoriaeth, i ymdrechu i sicrhau byd 
heb ryfel drwy hyrwyddo heddwch yn 
egniol. 

Cymeradwywyd y strategaeth hon yng 
nghyfarfod y Cyngor ar Fawrth 2il lle 
trafodwyd y syniad o lawnsio'r agenda 
heddwch newydd hon yn yr haf. 

Mae CND Cymru, calon y mudiad 
heddwch yng Nghymru, am gyflwyno 
agenda Cymru dros heddwch, ynghyd ii'r 
eglwysi, asiantaethau cymorth, grwpiau 
pwyso mewnol a phleidiau gwleidyddol. 
Bydd ein hagenda yn her gan Gymru i'r 
gymuned ryngwladol. 

Mae'r Uno! Daleithau, Prydain a'u 
cynghreiriaid wedi dangos sut y gallant 
ymdrefnu ar gyfer rhyfel. Dylem ninnau 
fynnu eu bod yn ymdrefnu ii'r un 
ymrwymiad i sicrhau heddwch a 
chyfiawnder gwirioneddol a pharhaol 
yn y byd. 

___ _________ :7½"""'" _________________ __, 

Ail-lawnsio'r cylchgrawn 
Bwriadwn ail-lawnsio cylchgrawn CND 
Cymru yn yr haf i hyrwyddo ein hagenda 
heddwch ymhlith aelodau CND Cymru, 
mudiadau Cymreig sy'n gweithio dros 
heddwch, cyfiawnder a datblygiad, a phobl 
ledled Cymru. 

Croesawn ffurfio grwp golygyddol yn ne
ddwyrain Cymru a fydd yn cyfrannu i'n 
cyhoeddiad newydd. Tyfodd hyn allan o'r 
penderfyniad i roi'r gorau i gyhoeddi Radio
Active Times sydd wedi gwasanaethu'r 
mudiad heddwch yn y de ers deng mlynedd. 

Mae'r grwp a oedd ynglyn a RAT wedi 
cynnnig ein cynorthwyo i hyrwyddo cylch
grawn CND Cymru yn ne Cymru drwy 
gyfrwng y grwpiau heddwch sydd bob amser 
wedi cefnogi a dosbarthu Radio-Active 
Times. 

Gobeithiwn y ffurfir grwpiau mewn rhan
nau eraill o Gymru i drafod cynnwys ein 
cylchgrawn a hyrwyddo gwerthiant y tu allan 
i aelodaeth CND Cymru. 

Mae cyn-grwp RAT wedi cynnig gwobr o 
docyn anrheg £10 o Siop Heddwch Caerdydd 
i'r person sy'n cynnig yr enw gorau i'n 
cylchgrawn newydd. Cynigion at Bob Cole 
yn CND Cymru erbyn diwedd mis Mai, os 
gwelwch yn dda. 

BARN BRUCE 
Rhaid i bob un ohonom roi cefnogaeth 
lawer mwy difrifol i'r Ymgyrch yn Erbyn y 
Fasnach Arfau. Rhaid i ni gefnogi'r 
grwpiau democrataidd hynny sydd yn awr 
yn ceisio heddwch a chyfiawnder yn y 
Dwyrain Cano!, a rhaid i ni gefnogi pob 
ymdrech i liniaru'r dioddefaint y mae 
llywodraethau Prydain a'r UD wedi ei beri 
i bobloedd Irac. 

Credafy dylem fod gyda'r rheini sydd yn 
gweithio o blaid Cenhedloedd Unedig 
diwygiedig, a dylem fod yn cario 'r maen 
i' r wal ii 'r neges na fydd byth heddwch dros 
gyfnod maith yn y Dwyrain Cano! os bydd 
yr heddwch hwnnw wedi ei seilio ar arswyd 
- boed yn arswyd niwclear neu o ryw fath 
arall. Oes, mae gwersi i'w dysgu . Ond 
ceisiasom atal y lladdfa. Cofir hynny fel 
mater o glod i ni , mi dybiaf. Bruce Kent 

• Erthygl llawn tud 5 

Caerdydd 26.1 .1991 

Cynhadledd Flynyddol CND Cymru, Yr Hen Goleg, Aberystwyth, 27fed o Ebrill 

(11 o'r gloch), Coffi a chofrestru (10.30), Sesiwn agored y prynhawn (2.30) 
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LLYGRWR 
NIWCLEAR 
Dechreuodd gwaith cyfoethogi wraniwm 
BNFL yn Capenhurst, ger Haw Caer, 
gynhyrchu ym 1953, ond ni bu unrhyw 
brotestio o bwys yn ei erbyn tan 1984. 

Yn ystod y 30 mlynedd cyntaf 
cynhyrchodd BNFL Capenhurst wraniwm 
wedi ei gyfoethogi , ar ffurf wraniwm 
hecsafflworid, i'w ddefnyddio fel tanwydd 
mewn gorsafoedd ynni niwclear. 

Mae gwaith arall bellach yn cynhyrchu 
wraniwm wedi ei gyfoethogi yn fawr iawn ar 
gyfer y Weinyddiaeth Amddiffyn. Costiodd 
y gwaith hwn £100,000,000 i'w adeiladu, ac 
mae'n cynhyrchu tanwydd ar gyfer 
adweithyddion llongau tanfor Trident. 

Dechreuodd y protestio oherwydd y 
llygredd a achoswyd drwy arllwys 
gwastraff i mewn i For Iwerddon ym 
Meols ar lannau'r Wirral, ac i mewn i 
nant Rivacre . Rhed yr afonig hon drwy dir 
amaethyddol, tai newydd, heibio i ddwy 
ysgol ac i mewn i Gamlas Llongau Glannau 
Mersi yn Ellesmere Port. Mae'r rhan fwyaf 
o nant Rivacre ar agor i'r cyhoedd a bydd 
plant yn chwarae ynddi. 

Un brotest gynnar oedd sefydlu gwersyll 
menywod y tu allan i'r prif glwydi, a 
arweiniodd at ymddangosiadau llys i 19 o 
fenywod ym 1985. Yn ddiweddarach ym 
1985 cychwynwyd gwylnos wythnosol sydd 
wedi para, heb ddim ond un neu ddau fwlch 
anorfod, hyd y dydd heddiw. 

Bob bore Iau, crogir baneri ar ffens yn 
wynebu'r fynedfa i'r prif glwydi a chynigir 
taflenni i yrrwyr cerbydau sy'n ymadael a'r 
gwai th. Bydd y rhan fwyaf o ymwelwyr a 
staff a'r Ganalfan Ymchwil a Datbl~gu 
Mae Llywodraeth yr UD wedi gohirio 

· cynlluniau ar gyfer gorsaf radar anferth yn 
Nhy-Ddewi yn Nyfed, yn sgil gwrthwynebiad 
dyfal gan ymgyrchwyr yng Nghymru ac 
UDA. Ond dywed y Llywodraeth Brydeinig 
y bydd y cynllun yn mynd yn ei flaen. 

Dilewyd cyllid ar gyfer y prosiect o 
gyllideb 1991 yr UD wedi dad! yn Nhy'r 
Cynrychiolwyr, lie cynulliwyd Pwyllgor 
Cynhadledd arbennig. 

Dywedodd Pat Schroeder, cadeirydd yr 
Is-bwyllgor ar Wersylloedd a Chyfleusterau 
Milwrol: 'Mae'r gwrthodiad hwn yn deillio, 
yn rhannol, o wrthwynebiad lleol i'r 
prosiect.' Danfonwyd ape! gan Arches gob 
Cymru a Deon Eglwys Gadeiriol Ty-Ddewi 
at y Pwyllgor pan oedd yn cwrdd. 

Cafwyd ymateb mawr yn America - yn 
enwedig gan grefyddwyr o bob enwad - pan 
ddarlledodd · y gwasanaeth Radio 
Cyhoeddus Cenedlaethol adroddiad ar 
brosiect Ty-Ddewi. 

Mae Y mgyrch Penfro yn Erbyn y Radar 
(PARC) wedi clywed bellach y dilewyd 
cyllid ar gyfer y cynllun o Gyllideb 1992 ar 
61 i Lynges yr UD ail-archwili'r angen am y 
cynllun radar yng ngoleuni 'y bygythiad 
milwrol presennol'. 

Dywed y Weinyddiaeth Amddiffyn ym 
Mhrydain yn bendant y dylai'r cynllun fynd 
yn ei flaen. Dywedant body system o bwys 

Trydanol gyfagos yn derbyn taflenni, ond 
gwrthod wna gweithwyr BNFL. 

Er mwyn rhybuddio pobl am beryglon 
BFNL Capenhurst, cynhaliwyd 
gwrthdystiadau mewn ystadau tai · o 
gwmpas y gwaith ac yn Ellesmere Port. 
Cynhaliwyd gwrthdystiad yng ngorsaf 
reilffordd ddi-staff Capenhurst, drws nesaf 
i safle Capenhurst, i rybuddio teithwyr am 
beryglon y mart yr oeddynt yn_mynd heibio 
iddo. Roeddhyn llwyddiannus iawn, gyda 
chriwiau trenau yn ymuno a ni hyd oni 
chyrhaeddodd yr Heddlu Trafnidiaeth 
Prydeinig a gofyn i' ni symud y posteri a' r • 
baneri gan eu bod yn tramgwyddo is
gyfreithiau. 

Rhwng 1986 a 1988 bu nifer o 
weithredoedd Caseg Eira, a restiwyd 
cyfanswm o 212 o bob!. Fodd bynnag, 
teimlwn erbyn hyn na chaiff gwrthdystiadau 
penwythnos mewn lie mor ddiarffordd 
lawer o gyhoeddusrwydd, a felly rydym yn 
mynd a' r wybodaeth at y cyhoedd, drwy 
gyfrwng modurgadau a theithiau beic. 

Ym mis Medi, mwynheusom ymweliad 
gan Fenywod ar y Ffordd dros Heddwch. 
Aeth baneri i fyny ym mhob man, 
cyrhaeddodd hen ffrindiau , ac ataliwyd 
cerbydau yn ymadael a' r gwaith rhag 
mynd allan. 

Ymwelwch a ni, da chi, os byddwch yn y 
cylch, ond ffoniwch gyntaf, os gwelwch yn 
dda, rhag ofn y bydd trefniadau wedi newid. 
Cysyllter a Hope ar 051 638 4666 neu 
Patricia ar 0244 350966. 

Hope Kanaris 
AT AL Y W ASG Mae BNFL yn cael gwared 
o 400 o swyddi yn ei waith wraniwm yn 
Capenhurst yn ystod y tair blynedd nesaf am 
fod y Weinyddiaeth Amddiffyn wedi diddymu 
cytundeb ar gyfer tanwydd wedi ei ailbrosesu 
a'i gyfoethogi ar gyfer llongau tanfor 
niwclear. (Independent 21.3.91) 

DIM ARIAN 
I RADAR 
hanfodol i amddiffynfeydd awyr Prydain. 
Oedwyd yr Asesiad Effaith ar yr 
Amgylchedd am fod yr ymgynghorwyr yn 
ei chael hi 'n amhosibl rhesymoli'r peryglon i 
iechyd sy'n ymhlyg yn y prosiect. 

Agorwyd Arddangosfa Gelf "Achub Ty
Ddewi" gan Archesgob Cymru fis 
Tachwedd diwethaf ac mae'n cynnwys 
gwaith 16 aelod o' r Academi Frenhinol. 
Pan symudodd i Lundain ym mis Ionawr, 
fe'i hagorwyd gan yr Arglwydd Crughywel, 
y cyn-Ysgrifennydd Gwladol dros Gymru. 
Bydd yn parhau i deithio drwy gydol eleni 
(ymholiadau i Peter Daniels, Ty-Ddewi 
721543). 

Mae PARC yn ddiolchgar i bawb sydd 
·wedi gwrthwynebu'r radar, ond dim ond 
saib dros dro yw penderfyniad yr UD. Mae 
dogfennau'r Gyngres yn awgrymu y byddai 
effaith y prosiect hyd yn oed yn waeth na'r 
disgwyl, gyda chynlluniau ar gyfer ffyrdd 
newydd a fyddai 'n dinistrio agwedd wledig 
penrhyn Ty-Ddewi yn llwyr. 

Rosemary Jarman, Ysgrifennydd PARC 

2 

ATALIWt, 
FASNACI 

The 
hungry 
need 
bread 
not 
bombs 

Stop the 
anns 

..,.,.._i..iii ..... -. trade 
Heh y fasnach arfau, fyddai Saddam Hussein 
ddim wedi bod yn ddigon cryf i oresgyn 
Kuwait nac ymladd rhyfel am wyth mlynedd 
yn erbyn Iran. 

Dywed yr Ymygrch yn Erbyn y Fasnach 
Arfau (YEFA), tra'n nodi mai ' r Undeb 
Sofietaidd a Ffrainc oedd prif gyflenwyr 
arfau Irac, bod Prydain wedi chwarae rhan 
arwyddocaol hefyd. 

Ymwelodd 13 cwmni Prydeinig ag 
arddangosfa arfau 1989 yn Baghdad, lie 
dangosodd British Aerospace yr awyren 
ryfel jet, yr Hawk. Llwyddodd YEFA i 
atal gwerthu'r awyrennau hyn i Irac. 

Gwyddys bod ugain o gwmniau 
Prydeinig wedi gwerthu peirianwaith a 
chyfansoddrannau i awdurdodau milwrol 
Irac. 

Aeth yr AS Llafur dros Orllewin 
Casnewydd, Paul Flynn a ' r Democrat 
Cymdeithasol Simon Hughes i gyfarfod a 'r 
Gweinidog Amddiffyn Alan Clarke ychydig 
cyn y Nadolig. Galwodd y ddau AS am 
gau'r Mudiad Allforio Gwasanaethau 
Amddiffyn, sef rhan o'r Weinyddiaeth 
Amddiffyn sydd yn gyfrifol am hyrwyddo 
gwerthu arfau Prydeinig. Cefnogodd Plaid 
Cymru, yr SNP a'r SDLP hyn mewn 
Cynnig Dydd Cynnar yn Nhy'r Cyffredin. 
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V 
I ARFAU 

Mae'r corff yn cyflogi 250 o bobl yn 
Llundain ac mae ganddo wyth o 
swyddfeydd tramor. Mae YEF A wedi 
cyhoeddi papur cefndir o'r enw The 
Government and the Arms Trade. Cyst 40c 
(danfonwch amlen fawr wedi ei chyfeirio a'i 
stampio ); am gopi o hwn neu wybodaeth 
bellach, danfonwch at YEF A, 11 Goodwin 
Street, Llundain N4 3HQ. 
e Mewn llythyr a gyhoeddwyd yn Wales on 
Sunday ar Fawrth lOfed galwodd nifer o 
aelodau o wahanol eglwysi a phleidiau 
gwleidyddol am beidio a chynnal Ffair y 
Fasnach Arfau y bwriedir ei chynnal yn 
Birmingham ym mis Mai. 
. Yr un wers eglur a diamheuol a ddysgwyd 
1 111 gan y rhyfel , meddent, yw bod yn rhaid 
rhoi terfyn ar y fasnach arfau ryngwladol. 

Yn ogystal ii galw am ddiddymu Ffair y 
F~sn~ch Arfau yn y Ganolfan Arddangos, 
Birmmgham ar Fai'r 14eg a 15fed, galwent 
hefyd ar y llywodraeth a' r gwrthbleidiau i 
archwilio eu polisiau o safbwynt y rhan y 
mae Prydain yn ei chwarae yn y fasnach 
arfau ryngwladol. 

Arwyddwyd y llythyr gan y Parch.' 
Douglas Bale, yr Eglwys Ddiwygiedig 
Unedig, Caerdydd; Bob Cole, CND 
Cymru; y Parch. John Morgans; Syd 
Morgan a Jill Evans, Plaid Cymru; 
Margaret Hoffer, Cyfiawnder a Heddwch 
Caerdydd; Les Skeates, y Blaid 
Gomiwnyddol; Robert Jones, Siop 
Heddwch Caerdydd; Jane Taylor, y Blaid 
Werdd; Donald Knighton (Methodistiaid); 
George Crabb, CND y cyn-luoedd, a James 
Hall (Bedyddwyr) . 
• Mae CND Gorllewin Canolbarth Lloegr 
yn cydgysylltu'r gwrthwynebiad i 'Arddan
gosfa Offer Amddiffyn 1991' yr yr NEC 
Birmingham. 

Er gwaethaf protestiadau, mae'r Cyngor 
Dinas Llafur wedi cymeradwyo'r digwyddiad. 
I gael gwybod mwy am y gwrthwynebiad i'r 
arddangosfa, ffoniwch CND Gorllewin Ca
nolbarth Lloegr ar 021 643 4617. 

• TEL/FAX: (0248) 671196 

HEN EFAIL · BETHEL 
C A E R N A R F O N 
GWYNEDD· LL55 1UW 

• COLOUR PRINTING 
• GENERAL PRINTING 
• LAYOUT & DESIGN SERVICE 
• BROCHURES, LEAFLETS, 
• LETTERHEADS, BUSINESS CARDS 

3 

• Newyn yn Affrig 

Pam na allwn fwydo'r bobl? 
Dichon y lladda Rhyfel y Gwlff fwy o bobl 
yn Affrica nag yn y Gwlff ei hun . Mae 
cymorth i' r cyfandir wedi crebachu'n ddy
bryd, er gwaethaf cyhoeddusrwydd am 
newyn sydd yn effeithio ar fwy nag ugain 
miliwn o bobl. 

Dim ond £5 miliwn a godwyd gan gyd
apel elusennau ym Mhrydain ar gyfer pum 
gwlad yn Affrica lie mae 20 miliwn yn 
wynebu newyn. Cododd apel gyffelyb y 
llynedd ddwywaith gymaint ii hynny ar 
gyfer Ethiopia yn unig. 

Wrth i sychdwr mawr Affrica gael ei 
wrthio allan o' r newyddion, addawyd i 
Ethiopia a Swdan ddim ond traean o'r 
grawn y bydd arnynt ei eisiau i fwydo eu 
pobl_ yn ystod y sychdwr difrifol presennol, 
yn ol Oxfam. Mae'r UD a'r Gymuned 
Ewropeaidd wedi bod yn neilltuol o araf 
yn ymrwymo i gynorthwyo. 

Llwyddodd gwledydd mwyaf pwerus y 
byd i symud 500,000 o filwyr hanner ffordd 
ar draws y byd, eu bwydo a'u dilladu. 'Pam 
nad yw'r un ewyllys ar gael i fwydo 20 
miliwn o bobl yn Affrica?' gofynna 
pennaeth Oxfam yn Affrica, Brendan 
Gormley. 

'Daeth y gefnogaeth ryngwladol i dair 
gwladwriaeth rheng flaen y Gwlff, sef yr 
A1fft, Twrci a'r Iorddonen, o gyllidebau 
cymorth a oedd yn bod eisoes. Mae hynny'n 
golygu y dygwyd adnoddau oddi wrth y 
gwledydd tlotaf, meddai'r AS Llafur 
Bernie Grant. ' 

Yn wir, brifodd rhyfel y Gwlff o leiaf 40 o 
wledydd sy'n datblygu, gyda phrisiau olew 
uwch yn nyddiau cynnar y gwrthdaro, colli 
cyflenwadau noddedig o Kuwait a cholli 
enillion gweithwyr tramor a ddanfonwyd 
adref, yn 61 astudiaeth gan y Sefydliad 
Datblygu Tramor. 

Cosbwyd gwledydd a wrthwynebodd y 
rhyfel, megis yr Yemen. Taflodd Saudi 
Arabia bron filiwn o Yemeniaid allan 
coiled o £200 miliwn y flwyddyn o leiaf i'; 
Yemen. Cwtogodd yr UD yn hallt ar ei 
chymorth i'r Yemen newydd-unedig. Mae 
Swdan wedi dioddef hefyd. 

Yr Aifft yw'r unig wlad sy'n datblygu a 
fydd yn elwa o'r rhyfel - drwy gymorth 
ychwanegol a lliniaru rhywfaint ar ei 
dyledion. 

Joseph Hanlon (War Report) 

FFEITHLEN 
Cymerodd deugain ac un o wledydd ran yn y 
glymblaid filwrol. Roedd cyfanswm o 732,000 
o bobl gan y cynghreiriaid, gyda 527,000 o'r 
rheini yn Americaniaid. 

Cynullodd y cynghreiriaid 2,100 o awyr
ennau, a hedfan mwy na 114,000 o ymoso
diadau - mwy na banner y rheini yn 
ymosodiadau bomio. Gollyngodd UDA 50 y 
cant yn fwy o fomiau ar Iraq a Kuwait nag a 
wnaethant drwy gydol rhyfel Fietnam. 

Gwariodd yr UD $2,400 miliwn ar fwyd, 
offer meddygol a dillad, a $2,800 miliwn 
ychwanegol ar danwydd. 

Bydd cyfanswm cost y rhyfel hwn i'r UD 
yn debyg o fod rhwng $45,000 miliwn a 
$60,000 miliwn ( ond addawyd $54,000 miliwn 
i'r UD eisoes gan wledydd eraill). 

.<?allai'r gost i Brydain fod yn £3,000 
m1hwn (addawyd £1,500 miliwn eisoes gan 
wledydd eraill). 

Amcangyfrifir y bydd cost ail-adeiladu 
Kuwait rhwng $40,000 a $50,000 miliwn . 

Mae pyllau olew llosg Kuwait yn chwydu 
500,000 tunnell o huddugl i'r awyr bob mis . 
Arllwyswyd 300,000 tunnell o olew i mewn i'r 
Gwlff. 

John Grounds (CND) 
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Tystion 
Tawel 
Ymhlith y llu o fudiadau a wrthwynebodd y 
rhyfel yn y Gwlff roedd CND y Cyn-Luoedd 
sydd a pherthynas arbennig a phobl yn y 
lluoedd arfog a'u teuluoedd. George Crabb 
yw cydgysylltydd CND y Cyn-Luoedd yng 
Nghymru. 

Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, gwasanaethais 
yn yr Awyrlu, yn gweithredu'r gynnau 
canol-uchaf mewn awyrennau bomio 
Lancaster. Yn fuan wedi i mi ymuno ii'm 
sgwadron clywsom y newyddion chwerw 
bod 12 Lancaster, bob un ii'i chriw o saith, 
wedi eu saethu i lawr dros faes awyr 
cyfagos. 

Ni ddaeth y drasiedi hon i sylw'r cyhoedd 
erioed. Mae'r rheini ohonom sydd yn 
ddigon hen yn cofio gwrando ar fwletinau 
newyddion a hawliai, fel arfer, bod 'ein holl 
awyrennau wedi dychwelyd yn ddiogel'. 
Erbyn diwedd yr ymladd yn Ewrop, 
roeddwn wedi colli un o bob dau o'm 
cymrodyr. 
· Unir cyn-aelodau o'r lluoedd arfog ledled 

y byd gan bwyllgor cydgysylltu y Cyn-filwyr 
Rhyngwladol dros Heddwch. Dywed 
paragraff cyntaf y datganiad a 
wnaethpwyd gennym ar hanner 
canmlwyddiant cychwyn yr Ail Ryfel Byd: 

'Os yw gwareiddiad yn mynd i oroesi, ni 
all rhyfel barhau i fod yn ffordd dderbyniol 
o ddatrys anghydfod, neu wrthwynebu 
gweithredoedd rhyfelgar gan genedl
wladwriaethau.' 

Gall y rheini ohonom sydd wedi profi 
erchylltra rhyfel ddychmygu'n eglur faint y 
dinistr byd-eang y gallai arfau niwclear ac 
arfau dinistr torfol eraill ei beri i bob math o 
fywyd ar y ddaear. 

Dyna pam na chawn ni hi'n hawdd iawn i 
floeddi sloganau gwag ar wylnosau golau 
cannwyll. Mae ein tawelwch a'n llonyddwch 
yn dynodi'r ffaith fod delweddau rhyfel yn 
dal i greithio ein cof. Yr ydym yn meddwl 
am gyfeillion a cheraint y diffoddwyd eu 
bywydau'n ddisymwth. 

Gall ein tawelwch gyfleu neges lawer mwy 
pwerus. Mynnwn fod gennym ni hawl 
unigryw i fynnu atebion di-drais i 
broblemau'r byd o dan adain y 
Cenhedloedd Unedig. 

Galwn ar bob un ohonoch sydd wedi bod 
yn aelodau o' r lluoedd arfog ar unrhyw 
adeg i ymuno ag CND y Cyn-Luoedd, p'run 
ai eich bod yn aelodau o fudiadau heddwch 
eraill eisoes ai peidio. Does dim dwywaith 
am y ffaith y clywir ein lleisiau ni. 

Y BBC yn sensro 
neges heddwch 
Wrth i'r rhyfel yn yr awyr gychwyn yn y 
Gwlff, un o'r dioddefwyr cynharaf oedd y 
rhyddid i lefaru. 

Gwrthododd y BBC ddarlledu sgwrs 
radio gan y Tad Owen Hardwicke, 
ymgyrchydd dros heddwch ac offeiriad 
plwyf o Llai, ger Wrecsam. 

Dywedodd Rheolwr BBC Cymru, 
Geraint Talfan Davies, wrth yr Evening 
Leader yn Wrecsam: 'Yn anffodus, roedd 
testun cyfraniad y Tad Hardwicke i 
Weekend Word yr wythnos hon yn ein 
barn ni yn anaddas ar adeg sensifit yng 
ngwrthdaro' r Gwlff." 

Yn ei sgwrs, a ddylai fod wedi ei darlledu 
ar Radio Wales ar y 18fed o Ionawr, 
pwysleisiodd Owen Hardwicke ein bod oil 
yn gyfrifol am weithredoedd gwleidyddion. 
Gofynnodd beth a olygai'r Arlywydd Bush 
wrth ddweud: "Wnawn ni ddim ymladd ag 
un fraich wedi ei chlymyu y tu 61 i'n cefn." 

'Anwybyddwyd rhai o'r camrau elfennol 
mewn ceisio gwneud heddwch ar hyd y 
ffordd; ein bai ni yw hynny. 

'Ni ellir datrys yr un gwrthdaro onid yw'r 
ddwy ochr yn cytuno ar beth yw gwir 
asgwrn y gynnen. Ni ellir datrys yr un 
gwrthdaro os mynna'r ddwy ochr 
ymdrybaeddu mewn ymosodiadau geiriol 

ar ei gilydd, gyda'r naill yn gwrthod 
cyfadded bod hyd yn oed gronyn o 
wirionedd ym marn y llall . Ni ellir datrys 
yr un gwrthdaro os na chyfaddefwch eich 
ffaeleddau eich hun. 

'Ary sail hon, nid oedd gweinyddiaeth yr 
UD - nid yr Americaniaid, dylem ddwud -
am fod yn dangnefeddwyr. Ar y diwedd 
clywsom "Dim negydu, dim cyfaddawdu, 
dim ymgais i arbed wyneb, a dim gwobr am 
ryfelgarwch." Mae hynny, fel y gall unrhyw 
berson teg ei feddwl weld, yn fater o 
wneuthur heddwch ag un fraich wedi ei 
chlymu y tu 61 i'n cefn.' 

Daeth y sgwrs i ben ii hanes un o f6r
filwyr ifanc yr UD a ddywedodd "Duw 
faddeuo i ni am yr hyn rydym ar fin ei 
wneud", a gweddi Owen Hardwicke: "Duw 
faddeuo i bob un ohonom." 
• Gweithred arall o sensoriaeth oedd eiddo 
cyfarwyddwr Neuadd Dewi Sant, Caerdydd a 
guddiodd o olwg y cyhoedd beintiad a 
ddangosai George Bush a Saddam Hussein 
benben a'i gilydd gyda'r geiriau "Make my 
day","Be my guest". 

Dywedodd Michael Tearle wrth y Western 
Mail: 'Byddai bod wedi caniatau i'r gwaith 
gael crogi wedi bod yn ansensitif, yn 
bryfoclyd, ac yn anamserol.' 
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HEDD\ 
Roedd CND Cymru yng nghanol y 
gwrthwynebiad i ryfel y Gwlff. Ni 
threuliodd ein Hysgrifennydd Cyffredinol, 
Bob Cole saith noson o restr yn ei wely ei 
bun o fis Medi tan ddiwedd y rhyfel (ac 
eithrio dros y Nadolig). Dyma ei faro ef ar yr 
ymgyrch. 

Condemniwyd goresgyniad Kuwait 
gennym o fewn diwrnodau, gyda 
datganiad yn yr Eisteddfod Genedlaethol 
ym mis Awst. Erbyn mis Medi, yr oeddem 
yn rhybuddio ynghylch peryglon yr 
ymfyddino milwrol dan arweiniad Prydain 
ac UDA. 

Trefnwyd cyfarfodydd ledled Cymru; 
ffurfiwyd y Pwyllgor er Atal Rhyfel yn y 
Gwlff (PARG); cefnogasom y cyntaf o nifer 
o wrt,hdystiadau yn Llundain . 

Yri fy marn i, bu gormod o wrthdystiadau 
yn Llundain, a dynnodd oddi wrth y gwaith 
o adeiladu gweithgaredd lleol cryfach. 
Gwnaeth y PARG waith gwerthfawr, ond 
tueddai i weithio gyda phobl o feddylfryd 
cyffelyb ar y Chwith yn hytrach nag 
adeiladu mudiad ehangach yn erbyn y 
rhyfel. 

Erbyn Ionawr 15, roedd gwylnosau dros 
heddwch yn cael eu cynnal yn rheolaidd 
ledled Cymru ynghyd ii chyfarfodydd 
cyhoeddus, deisebu a dosbarthu taflenni. 
Yng Ngwynedd ymffurfiodd y 
gwrthwynebiad yn ddau grwp, y naill yn 
ne'r sir a' r llall yn y gogledd. Cafodd CND 
Cymru swyddfa yn y Siop Heddwch yng 
Nghaerdydd, a fu'n ganolbwynt i'r 
ymgyrch. Gwobrwywyd y siop a bricsen 
drwy ei ffenestr. 

Ar Ionawr 11 , cefnogodd 700 o bob! 
wylnos y tu allan i Gastell Caerdydd 
(roeddwn wedi dweud wrth yr heddlu am 
ddisgwyl rhwng 30 a 50 o bob!!). Erbyn hyn 
roeddem yn ennill cefnogaeth rhannau 
helaeth o'r cyhoedd ac roedd teimlad o 
bendantrwydd tawel. 

Roedd arian yn dod i mewn, gan aelodau 
ac eraill; dosbarthwyd degau o filoedd o 
daflenni a phosteri. Derbyniwyd rhai 
galwadau ff6n ymosodol gan 'wladgarwyr' 
Prydeinig, ond yr oedd ein neges yn 
cyrraedd at bob!. 

Wedi'r l 5fed o Ionawr, treiodd 
cefnogaeth y cyhoedd. Ond ar y 26ain o 
Ionawr enillodd ein gwrthdystiad yng 
Nghaerdydd gyda Bruce Kent sylw oriau 
brig ar y teledu yn ogystal ii sylw yn y 
cyfryngau eraill. 

Byddai 10,000 aelod arall a 250 o grwpiau 
heddwch gweithredol wedi bod o gymorth, 
ond cynhaliwyd ymgyrch dda gydag 
adnoddau cyfyngedig, o ran arian a phobl. 
Gwnaed cysylltiadau newydd a fydd yn 
werthfawr dros ben yn y dyfodol. 

Ni chynorthwywyd ein hachos gan y 
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diffyg gwrthwynebiad effeithiol yn San 
Steffan, na methiant yr undebau llafur yng 
Nghymru i wrthwynebu'r rhyfel, yn 
wahanol i'w cymheiriaid yn yr Alban. 

Credaf ein bod wedi bod yn dystion i 
frwydr gyntaf y Trydydd Rhyfel Byd -
rhyfel am gyfran o adnoddau'r byd rhwng y 
gwledydd cyfalafol datblygedig a'u 
cynghreiriad, a'r trydydd byd. 

Rhaid CND Cymru feddiannu'r 
uchelfannau moesol a thyfu 'n fudiad 
heddwch sy'n lledaenu'r weledigaeth o fyd 
heb ryfel. Mae'r wers yn glir wrth i ni symud 
i mewn i ddegawd olaf y ganrif - nad rhyfel 
yw'r ateb i broblemau ' r byd. 

Mae CND Cymru yn wynebu gorchwyl 
hanesyddol wrth fentro i' r arena wleidyddol 
i ddarbwyllo pobl Cymru i ymwrthod a 
threftadaeth imperialaidd y wladwriaeth 
Brydeinig a 'threfn newydd' y Pax 
Americana. 

Rhaid i ni geisio byd yn seiliedig ar 
gyfiawnder, heddwch a chydraddoldeb -
byd lie nad yw newyn yn gyflwr arferol y 
rhan fwyaf o bobl, a lie nad yw tlodi a diffyg 
lloches yn ddim mwy nag atgofion pell. 

Dyna ein her ni yng Nghymru. Mae 
gennym y sail i symud ymlaen gan ddwyn 
gyda ni y cyfeillion newydd yr ydym wedi eu 
hennill. Yn bwysicach, rhaid i ni greu 
mudiad ehangach drwy ddiffinio agenda ar 
gyfer heddwch yn yr 21 ain Ganrif. 

Annwyl Ymgyrch Cymru, 
Ar orymdaith heddwch Caerdydd ar 26 
Ionawr, erfyniai fy maner: 'Gwnewch ryfel 
heddwch yn erbyn newyn - er mwyn 
bywyd, Duw'. 

Yn fuan wedi hynny, clywais y new
yddion ofnadwy bod newyn yn bygwth 20 
miliwn o Affricaniaid. Sylweddolais mor 
anghymesur yn fwy mae'r rhyfeloedd 
cartref 'bychain' yma yn cynyddu newyn 
a dioddefainmt yn y porn gwlad yr effeithir 
arnynt. A daeth yn glir i mi natl yw dim 
ond cyfrif bomiau yn ddigon yn ein 
ymdrechion drwy CND i wneud heddwch. 

Does bosib natl yw'r rhyfeloedd bychain 
hyn eu hunain yn mynnu cyfres o 
gyfarfodydd gan Gyngor Diogelwch y 
Cenhedloedd Unedig. A llawer pwysicach 
nag unfrydedd yno ynglyn a dwrdio a 
gweithredu yn erbyn Irac oresgynol, bydd 
arnynt angen yr ewyllys i wario beth 
bynnag sydd ei angen i sicrhau goroesiad 
a bwyd i bawb. 

Mae arnom angen awyrennau i ddwyn 
bywyd i bobl, nid marwolaeth - yna cawn 
ddathliad teimladwy wedi'r fuddugoliaeth 
wirioneddol honno. 

Robert Davies, Llanymddyfri 
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Ceisiom atal yr alanas 
Y newyddion mwyaf arswydus yr wyf wedi ei 
glywed ers diwedd y rhyfel yw bod Syria wedi 
derbyn nifer o daflegrau a lawsnsiwyr Scud 
oddi wrth Ogledd Korea. 

Gwireddwyd pob proffwydoliaeth o'n 
heiddo namyn un . Mae trychineb ecolegol 
yn digwydd o flaen ein llygaid. Gwariwyd 
biliynau o ddoleri ar ryfel y gellid fod wedi 
ei osgoi. Mae' r rhanbarth mewn anhrefn 
gwleidyddol llwyr. Mae problem Palesteina 
ymhellach o gael ei datrys nag erioed. 
Lladdwyd efallai gymaint a I 00,000 o 
filwyr byddin Trac, y rhan fwyaf ohonyt 
wedi eu gorfodi i' r fyddin yn erbyn eu 
hewyllys, a wyr neb faint o bob! gyffredin a 
laddwyd. 

Yr oeddem ni , ynghyd a llu o bobl eraill, 
yn anghywir ynglwn a cholledion ar ein 
hochr 'ni' , a rhaid derbyn bod hynny yn 
ollyngdod. Rhyfel technolegol oedd hwn, a 
thechnoleg uwchraddol a'i henillodd . Felly 
y bu yn rhyfeloedd trefedigaethol y J 9eg 
ganrif. 

Nid yw'r rhyfel wedi gwneud dim byd i 
ddatrys yr anghydfod. Rhyw ryddid go 
simsan sydd gan bobl Kuwait hyd yn oed 
bellach. 

Rhaid i ni a wrthwynebodd y rhyfel ofyn 
yn awr yn onest a allasem fod wedi chwarae 
ein cardiau yn wahanol. Wedi ' r cwbl, roedd 
sylfaen gadarn o gefnogaeth i'n safbwynt ni 
cyn i'r rhyfel gychwyn. Bryd hynny, 
gwrthwynebai rhyw 50 y cant o' r cyhoedd 
yng ngwledydd Prydain y rhyfel. 

Dywedodd amrywiaeth helaeth o 
ffurfwyr-barn, o Robert McNamara i 
Edward Heath, y dylid rhoi amser i 
sancsiynau i weithio . Yn wir, yr oeddynt 
yn gweithio. 

Yn ddiamau, gweithiodd mudiad 

heddwch gwledydd Prydain yn 
benderfynol. Ni wnaed y gwaith yn haws 
gan ildiad llwyr y Blaid Lafur, a gyda hi, y 
rhan fwyaf o'r undebau llafur. Ond tybed a 
wnaethom y defnydd gorau posibl o 
rwydwaith y mudiad heddwch , yn enwedig 
y Cyngor Heddwch. 

Talwyd y pris hefyd am flynyddoedd 
maith o esgeuluso'r Cenhedloedd Unedig 
gan y Mudiad Heddwch. Ychydig a oedd 
wedi darllen y Siarter ac yn teimlo'n ddigon 
hyderus i herio syniad y sefydliad bod y 
rhyfel mewn rhyw fodd wedi ei awdurdodi 
gan y Cenhedloedd Unedig. Mae hyd yn 
oed y Sunday Telegraph yn cydnabod 
bellach mai myth defnyddiol oedd hynny. 

Felly, mae'n amlwg bod gwersi gennnym 
i'w dysgu. Ond mae llawer gennym i'w 
wneud hefyd. Rhaid i bob un ohonom roi 
cefnogaeth lawer mwy difrifol i'r Ymgyrch 
yn Erbyn y Fasnach Arfau . Rhaid i ni 
gefnogi 'r grwpiau democrataidd hynny sydd 
yn awr yn ceisio heddwch a chyfiawnder yn 
y Dwyrain Cano!, a rhaid i ni gefnogi pob 
ymdrech i liniaru'r dioddefaint y mae 
llywodraethau Prydain a'r UD wedi ei beri 
i bobloedd Trac . 

Credaf y dylem fod gyda' r rheini sydd yn 
gweithio o blaid Cenhedloedd Unedig 
diwygiedig, a dylem fod yn cario 'r maen 
i'r wal a'r neges na fydd byth heddwch dros 
gyfnod maith yn y Dwyrain Cano! os bydd 
yr heddwch hwnnw wedi ei seilio ar arswyd 
- boed yn arswyd niwclear neu o ryw fath 
a rail. 

Oes, mae gwersi i'w dysgu. Ond ceisiasom 
atal y lladdfa. Cofir hynny fel mater o glod i 
ni, mi dybiaf. 

· Bruce Kent 



A new agenda 
CND Cymru Annual Conference 
Old College, Aberystwyth 
27 April (11 a.m.) 
Coffee and Registration (10.30) 
Open afternoon session (2.30 p.m.) 

This is your chance to have a say in the running 
of CND Cymru. The morning will deal with the 
business side of conference: secretary's and 
finance reports, elections of officers (one chair, 
four vice-chairs and treasurer). 

It is with regret that Rhodri Glyn Thomas 
has decided not to stand again as chair. After 
five years of unstinting service his political 
experience, his chairing and his speaking ability 
will be hard to replace. 

Alongside the reports and election, 
conference will be debating CND Cymru's 
future campaigning stance and a proposal that 
we should expand our agenda to become a 
broader peace movement for Wales. 

LESSONS OF THE GULF WAR 

question of the international arms trade; Alun 
Burge of Christian Aid will discuss the effects of 
the war on the Third World; Dr John Cox will 
also contribute. 

Our guest from British CND this year will be 
vice-chair Dr Adrienne Morgan. 

Aberystwyth CND will be organising a social 
event in the evening and are willing to arrange 
overnight accommodation (contact Olwen 
Davies (0970) 611994) . 

Come to Aberystwyth for a day of good food, 
friends, discussion, politics, campaigning and 
entertainment. 

e CND Cymru conference is open to all paid 
up members, groups and affiliates. Please fill in 
and return the form below. 

Bob Cole 

Enw/Name 

Grwp neu sefydliad/group or organisation 

Cyfeiriad/ Address 

Agenda newydd 
Cynhadledd Flynyddol CND Cymru 
Yr Hen Goleg, Aberystwyth 
27fed o Ebrill (11 o'r gloch) 
Coffi a chofrestru (10.30) 
Sesiwn agored y prynhawn (2.30) 

Dyma eich siawns chi i ddweud eich dweud 
ynglyn ii dyfodol CND Cymru. Yn ystod y bore 
byddwn yn delio ag ochr fusnes y gynhadledd: 
adroddiadau'r ysgrifennydd a'r trysorydd ac 
ethol swyddogion (cadeirydd, pedwar is-gadeir
ydd a thrysorydd). 

Mae Rhodri Glyn Thomas yn gresynu na 
fydd yn sefyll eto fel cadeirydd. Ar 61 pum 
mlynedd . o wasanaeth diflino bydd yn an odd 
llenwi'r bwlch a adewir ganddo. Trwy ei brofiad 

gwleidyddol, ei gadeirio a'i ddawn fel siaradwr, 
bu'n gaffaelaid mawr i'r mudiad. 

Ynghyd ii' r adroddiadau ac etholiadau, bydd 
y gynhadledd yn trafod dyfodol ymgyrchu 
CND Cymru a chynnig sy'n awgrymu 
ehangu'r agenda i chreu mudiad heddwch 
ehangach yng Nghymru. 

GWERSI RHYFEL V GWLFF 
Yn ystod y prynhawn bydd na fforwm 

gwleidyddol i drafod gwersi'r rhyfel. 
Ymhlith y siaradwyr bydd David Morris 

ASE yn trafod y dimensiwn Ewropeaidd; Ann 
Feltham o'r Ymgyrch yn Erbyn y Fasnach 
Arfau, fydd yn trafod cyfraniad Prydain i Irac 
a'r fasnach arfau ryngwladol yn gyffredinol; 
Bydd Alun Burge o Gymorth Cristnogol yn 
trafod effaith y rhyfel ar y trydydd byd; bydd 
Dr John Cox yn cyfrannu hefyd. 

Ein gwestai o CND Prydain fydd yr is
gadeirydd Dr Adrienne Morgan. 

Bydd CND Aberystwyth yn trefnu noson 
lawen ar 61 y gynhadledd a maen nhw'n cynnig 
trefnu lie i aros dros nos (ffoniwch Olwen 
Davies (0970) 61 I 994) 

Dewch i Aberystwyth am ddiwrnod o fwyd 
da, ffrindiau, trafod gwleidyddol, ymgyrchu ac 
adloniant. 

The afternoon will feature a major political 
forum which will look at many of the lessons 
coming out of the Gulf War. 

Speakers include David Morris MEP, 
speaking on the European dimension ; Ann 
Feltham from the Campaign Against the 
Arms Trade, who will examine not only 
Britain's contribution to Iraq, but the whole 

Amgaeaf siec neu archeb bost am£ __ (£2 i bob berson , yn daladwy i CND Cymru) 

I enclose a cheque or PO for £ __ (£2 per person, payable to CND Cymru) 

Anfonwch at/send to: Bob Cole, CND Cymru, Bryn Elltyd, Tanygrisiau, Blaenau 
Ffestiniog, Gwynedd LL41 3TW (0766) 83135. 

e Mae'r gynhadledd ar agor i bob aelod, 
grwp a chorff cysylltiedig sy wedi talu 
tanysgrifiad. Llenwch y ffurflen isod, os 
gwelwch yn dda. 

South 
Glamorgan 
Peace Festival 
1991 

This summer, thousands of children from over 
40 schools throughout South Glamorgan will be 
writing poems in English and Welsh and 
drawing pictures on the theme of "Learning to 
Live Together" . It's a chance for the children to 
tell us how they feel about the way we're 
treating the world and express their hopes and ~ 
fea rs fo r the futu re. & 

The Festival, now in its eighth year, ~ 
culminates between 16-24 July when the Peace ~ 
Caravan will be in the Hayes, Cardiff. There's a ~ 
day of free entertainment on Saturday 20th July 13 
and activities at the caravan throughout the 
Festival week include face-painting, badge- • Cardiff 
making, helium balloons and drawing and 
painting. There' ll be displays of last year's 
poems and posters in libraries throughout 
South Glamorgan. 

We also hope to compile a list of pen-friends, 
so if you know of a child of any nationality 
who'd be interested in having a pen-friend in 
Wales please send details of name, address and 
age of the child to South Glamorgan Peace 
Network, c/o 56 Brynteg, Rhiwbina, Cardiff. 

The Festival is run by the South Glamorgan 
Peace Network, an informal organisation 
independent of CND but drawing its members 
from peace groups throughout the county. We 
always welcome new faces to help with the 
pianning and running of the Festival; if you 
want more information or would like to help, 
contact the Peace Shop on Cardiff 489260 or 
Mat Holloway on Cardiff 345645. 

PAUL DONOVAN BUILDERS 

Extensions Plumbing Roofing 
UPVC Windows etc 

• Peace Shop refurbishment successfully completed • 

10 Meliden Road, Penarth. Telephone: 0222 709946 

BEST WISHES 
TO THE PEACE SHOP 

ON RE-OPENING 

1.2.1991 • Caerdydd 

In future issues of the magazine we hope to 
include a diary of forthcoming events 
organised by the peace movement and other 
sympathetic organisations. 

Please let us know of any event which you 
would like publicised in this way. 

Send information to Campaign Wales, c/o 
CND Cymru office, Peace Shop, 56 
Mackintosh Place, Cardiff. (Deadline for the 
next issue: 23 June) 

Yn y dyfodol gobeithiwn gyhoeddi 
dyddiadur o ddig-wyddiadau wedi'u trefnu 
gan y mudiad heddwch a sefydliadau tebyg. 

Rhowch wybod i ni am unrhyw 
ddigwyddaid yr ydych am ei gyhoeddi. 

Anfonwch wybodaeth at Ymgyrch Cymru, 
d/o swyddfa CND Cymru, Siop Heddwch, 56 
Mackintosh Place, Caerdydd (cyn 23ydd o 
Fehefin). 

Bob Cole 

GWyl 
Heddwch De 
Morgannwg 
1991 

Yn yr haf bydd miloedd o blant o fwy na 
deugain o ysgolion ledled De Morgannwg yn 
ysgrifennu cerddi yn Gymraeg a Saesneg ac yn 
tynnu lluniau ar y thema "Dysgu Byw gyda'n 
Gilydd" . Mae'n gyfle i' r plant ddweud wrthym 
sut maent yn teimlo ynglyn ii ' r ffordd yr ydym 
yn trin y byd, a mynegi eu gobeithion a'u 
hofnau am y dyfodol. 

Prif ffocws yr Wyl , sydd bellach yn wyth 
mlwydd oed, fydd 16-24 Gorffennaf pan fydd y 
Garafan Heddwch yn yr Ais, Caerdydd. Ceir 
diwrnod o adloniant rhad ac am ddim ddydd 
Sadwrn 20fed Gorffennaf a gweithgareddau o 
gwmpas y garafan drwy gydol wythnos yr Wyl 
yn cynnwys peintio wynebau, gwneud 
bathodynau, balwns heliwm, a thynnu lluniau 
a pheintio. Arddangosir cerddi a phosteri y 
llynedd mewn llyfrgelloedd ledled De 
Morgannwg. 

Gobeithiwn hefyd lunio rhestr o gyfeillion 
llythyru, folly os gwyddoch am blentyn o 
unrhyw genedl a garai lythyru a phlentyn yng 
Nghymru, danfonwch enw, cyfeiriad ac oed y 
plentyn at Rwydwaith Heddwch De 
Morgannwg, os gwelwch yn dda, d/o 56 
Brynteg, Rhiwbeina, Caerdydd. 

Rhedir yr Wyl gan rwydwaith Heddwch De 
Morgannwg, mudiad anffurfiol sy'n annibynnol 
ar CND ond sydd ag aelodau o grwpiau 
heddwch ledled Cymru. Byddwn bob amser yn 
croesawu wynebau newydd i helpu gyda 
chynllunio a rhedeg yr Wyl. Os carech fwy o 
wybodaeth neu os ydych am helpu, cysylltwch 
ii'r Siop Heddwch (Caerdydd 489260) neu Mat 
Holloway ar Gaerdydd 345645. 

FFURFLEN AELODAETH l'CH FFRINDIAU 
MEMBERSHIP FORM FOR YOUR FRIENDS 

Enw/Name .......... . ................................. . .......... .... .. Llythrennau Bras/Capital letters 

Cyfeiriad/ Address ........ . ................. . ............................................. . .................... . 

Sir/County ....................................... Cod Post/Postcode ...................................... . 

Tai Aelodaeth/Membership: 
Oedolyn/ Adult £9; Cwpl/Couple £ 12 
Myfyriwr, Ieuenctid, Heb waith a phensiynwyr/ 
Student, Youth, Unwaged and Pensioners -£3 

Dymunaf gytlwyno rhodd/@ 
I wish to make a donation •·- £ ........ . . 
Am aelodaeth amgaeaf/ 4 • 
For membership I enclose £ ......... . 

Gwneler sieciau 'n daladwy a danfoner i - Make cheques payable and send to 
CNDCYMRU, BRYN ELLTYD, TANYGRISIAU, BLAENAU FFESTINIOG, 

GWYNEDDLL413TW 


	W
	W 1
	W 2
	W 3
	W 4
	EW

