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M ,DDIII _., 
(neu gmanlad) 

Gwastralf Niwclear yn dod adref? 
Trecwn, Mynydd Parys, Y Canolbarth ••• 

Yng nghanol y 1970au, sylweddolodd y diwydiant niwclear sifil a 
milwrol mai ei fan gwan oedd ei ddeunydd gwastraff. 
Dechreuodd edrych am lefydd lie gellid taflu 'r gwastraff niwclear 
hwn. Hyd yn hyn, ataliwyd ei gynlluniau gan y £faith fod pobl yn 
sylweddoli y gall gwastraff niwclear fod yn niweidiol i'w bywydau 
ac i'r amgylchedd. 

Doedd hi ddim yn syndod i glywed am gynnig diweddar 
Omega Pacific i ddefnyddio Trecwn yng ngogledd Sir Benfro fel 
tomen wastraff niwclear. Roedd CND Cymru yn ymwybodol o 'r 
posibilrwydd pan gaeodd y Weinyddiaeth Amddiffyn y storfa 
arfau a oedd yno ym 1995. 

Os gollyngir deunydd ymbelydrol i'r amgylchedd, nidd yw'n 
parchu ffiniau. Mae gwastraff niwclear yn broblem iechyd ac 
amgylcheddol anferth. Does dim ateb i'r problemau hyn. Fodd 
bynnag, rhaid i ni fod yn glir yn ein gofynion ynglyn a beth i'w 
wneud a gwastraff: 

• rhaid i'r diwydiant niwclear roi'r gorau i gynhyrchu deunydd 
ymbelydrol 

• rhaid ynysu'r deunydd ymbelydrol 
oddi wrth yr amgylchedd 

• ni ddylid cludo 
deunydd 
ymbelydrol o'r 
naill fan i 'r llall 
na'i ailbrosesu 

• rhaid storio 
pob deunydd 
ymbelydrol ar y safle lie 
cafodd ei gynhyrchu 

• rhaid storio deunydd ymbelydrol 
mewn ffurf hawdd ei fonitro a 
hawdd cael gafael arno fel y gellir 
ei ailbacio os bydd angen . 

• ni ddylid claddu neu "daflu" 
deunydd ymbelydrol ac yn 
anghofio amdano 

Rod Stallard 

Meddai David Morris ASE, "Mae'r awgrym o ddod a thomen 
wastraff niwclear i Drecwn yn annerbyniol. Rhaid i ni sicrhau fod 
yr ymgyrch yn cynnwys ystyriaethau ehangach sy'n adlewyrchu 
pryder am iechyd ac amgylchedd pobl Cymru a phobl ym rnhob 
man. Byddwn yn gwrthwynebu unrhyw gynlluniau i lygru 
safleoedd newydd." 

Ysgrifennwch at eich AS yn mynegi pryder am beryglon 
gwastraff niwclear, gan amlinellu'r unig fodd call o gadw'r 
broblem hon, nad oes iddi ateb go iawn, o fewn terfynau. 

Ar Dachwedd la/ cyfarfu rhyw 1,000 o wrthdystwyr yng Nghrecwn i brotesio yn erbyn cynlluniau Omega Pacific, y cwmnt Etngl
Wyddeltg sy wedt prynu cyn-ganolfan y 1/ynges, i storlo gwastra.ff niw~lear lefel-isel i lefel-ganoltg yn y 58 twnel sydd ar y safle. 
Clymwyd rbubanau wrth y Jfens amgylcbynol. Mae'r bob/ leol a grwpiau pwyso wrtht'n cynllunio ymgyrch birfaith, a bydd y 
protestto 'n parbau hyd nes y diletr y cynigion t storlo gwastraff niwclear yno. 

Cysylltwcb a Cynghratr Gwrth Niwclear Sir Benfro c/o Martin John, West Wales Ecocentre, Lower St Mary Street, Trefdraeth SA42 
07F. Ffon: 01239 820235. Ebost martin@ecocentre.org.uk 
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Cerdded yn 01 traed Vanunu 
Yn ystod gwylnos ryngwladol wythnos o hyd yn Israel yn galw 
am ryddhau Mordechai Vanunu ac am Ddwyrain Canol yn rhydd 
o arfau dinistr torfol, cynhaJiwyd gwrthdystiad ger safle niwclear 
Dimona. Wedi'r gwrthdystiad, dechreuodd tim arolygu 
dinasyddion bychan gerdded ar hyd y ffordd tuag at yr 
adweithydd. Carient ddwy faner gyda'r geiriau "Rhybudd -
gwneir arfau niwclear yma" ar y naill ac "Arolygydd Arfau 'r CU 
Butler - Gwaith Arfau Niwclear Dimona - y ffordd yma" ar y llall. 
Pan heriwyd hwy gan yr heddlu, dadleusant bod cyfrifoldeb a 
dyletswydd arnynt o dan gyfraith ryngwladol i wneud eu 
harolwg. Pan gawsant eu hataJ rhag mynd ymhellach, dyma 
eistedd ar y ffordd, plethu breichiau a pharhau i egluro eu 
bwriad wrth yr heddlu: cysylltiad Dimona ag arfau niwclear Israel 
fel y datgelwyd wrth y byd 12 mlynedd ynghynt gan y 
technegydd o Dimona a adawodd y gath o 'r cwd, Mordechai 
Vanunu. Pan ofynnwyd i'r arolygwyr i fynd, gwrthodasant a 
chafodd 10 ohonynt eu restio a'u cadw yn y daJfa am 4 awr. Fe'u 
gollyngwyd yn rhydd heb i unrhyw gyhuddiad gael ei ddwyn yn 
eu herbyn. 

CynhaJiwyd gwylnos y tu aJlan i garchar Ashkelon lie cadwyd 
Vanunu er 1986, wrth y Weinyddiaeth Amddiffyn, cartref yr 
Arlywydd, swyddfa'r PrifWeinidog Netanyahu, ac wrth 
Lysgenhadaeth India. CynhaJiwyd cyfarfodydd cyhoeddus ac 
ymwelwyd a theuluoedd Bedwin a gafodd eu croi oddi ar eu 
tiroedd pan adeiladwyd Dimona. 

Felice Cohen Coppa 

Da chi, anfonwch gerdyn neu lythyr 
at: Mordechai Vanunu: d/o Carchar 
Ashkelon, Ashkelon, Israel. 

nm Arolygu Troseddau Rhyfel Dlnasyddlon ym Mhencadlys NATO. 
1 Gorffennaf 1998 

"Mae dyletswydd cyfreithiol yn bod [ ar y gwladwriaethau arfau 
niwclearj i symud tuag at ddiarfogi niwclear cyffredinol a 
llwyr" 

Dyfamiad Llys y Byd, 8/ed Gorffennaf 1996 

Cynhaliwyd "Arolygiadau Troseddau Rhyfel y Dinasyddion" 
rhwng y laf a'r 12fed o Orffennaf ar gyrion Brwsel. Fe'i trefnwyd 
gan For Mother Earth, grwp Belgaidd yn bennaf o ymgyrchwyr 
heddwch, a chymerodd CND ran am y teimlem ei bod yn bwysig 
gaJw sylw at ddyfarniad Gorffennaf 1996 y Uys Cyfiawnder 
Rhyngwladol (LCR) bod "Bygwth defnyddio neu ddefnyddio 
arfau niwclear yn anghyfreithlon o dan y gyfraith ryngwladol" a'r 
ffaith fod y gwladwriaethau niwclear yn herio'r gyfraith hon. 

Er y dyfarniad hwnnw, ni allodd yr un o wladwriaethau NATO 
gynnig esboniad clir o sefyllfa lle gellid defnyddio arfau niwclear 
yn gyfreithlon. Ein dyletswydd ni, fel dinasyddion y byd, yw 
casglu gwybodaeth am y taflegrau a'r blaen-ergydion 
anghyfreithlon i'w chyflwyno i'r byd, ynghyd ag anwybyddiaeth 
ymddangosiadol NATO am farn y LCR. 

Gwersyllodd yr Uned Arolygu Troseddau Rhyfel mewn pare ar 
gyrion Brwsel, safle a fenthycwyd i ni yn hael iawn gan yr 
awdurdod lleol. Yn ein grwp ni o ryw 30 o bobl, roedd 
cynrychiolwyr o saith gwlad, yn cynnwys tri o Gymru. Trefnwyd y 
gwersyll er mwyn gwneud arolygiad o Bencadlys NATO ym 
Mrwsel a gaJw sylw at arfogaeth anghyfreithlon NATO. 

Ar ol tridiau o gynllunio a threfnu trwyadl, cytunwyd at 
weithred uniongyrchol ddi-drais, ond aed a'r gwynt o 'n hwyliau 
gan NATO a'n gwahoddodd ni i mewn i'r pencadlys am gyfarfod. 

Ar "Ddiwmod Diddymu" cynhaliwyd cynhadledd i'r wasg yn 
gyntaf ac yna, dyma gerdded y pellter byr i Bencadlys NATO lle 
cyfarfu pedwar cynrychiolydd, yn cynnwys David Morris ASE, 
Cadeirydd CND Cymru, ac AS Belgaidd a swyddogion NATO er 
mwyn trafod y ffaith bod eu harfau'n anghyfreithlon. Roedd 
canlyniad di-fudd y cyfarfod yn siom i'r arolygwyr, a 
phenderfynwyd ail-gyrchu'r pencadlys gyda thorwyr-bolltau er 
mwyn sicrhau'r wybodaeth angenrheidiol. Restiwyd yr arolygwyr 
hyn gan yr Heddlu Cenedlaethol. 

Yn y cyfamser, y tu allan i'r pencadlys, actiodd aelodau eraill 
o'r Gwesyll Heddwch ddrama yn tanlinellu'r ffordd mae NATO 
wedi osgoi'r gwahanol gyfreithiau sy'n datgan fod arfau niwclear 
yn anghyfreithlon hyd yn hyn. Daliai gweithredwyr eraill faneri a 
dosbarthu taflenni i geir oedd yn gyrru heibio. Teimlem, tra bod 
hi'n ddigon hawdd cyfleu ein neges wrth y cyhoedd, nad oedd 
swyddogion NATO fel pe baent wedi gwrando. Yn ddiweddarach 

y diwrnod hwnnw, gollyngwyd yr holl arolygwyr a gawsai eu 
restio yn rhydd heb yr un cyhuddiad yn eu herbyn. 

Dranoeth, aeth dau dim o arolygwyr gyda thorwyr-bolltau 
newydd sbon i ail-fyned i mewn i bencadlys NATO am "arolwg 
annisgwyl". Llwyddodd y ddau grwp i dreiddio'n llawer 
ymhellach i mewn i'r pencadlys, gan lwyddo i holi rhai o ' r 
gweithwyr cyn cael eu llusgo ymaith gan yr heddlu (eto) . 

Roeddwn i wedi ymuno a'r Gwesyll Heddwch ym Mrwsel a 
minnau newydd gwblhau fy arholiadau lefel-A yn ysgol 
Pantycelyn, Llanymddyfri, ac roedd y cam cyntaf hwn i mewn i 
weithredu uniongyrchol yn dipyn o antur. Roedd y gwersyll yn 
llwyddiant: nid yn unig am ein bod yn teimlo ein bod wedi dod 
ag amlygrwydd i fater gweithgareddau anghyfreithlon NATO 
( cafwyd cryn sylw yn y cyfryngau Belgaidd ac ar Deledu Sky) ond 
i mi yn bersonol, roedd yn wythnos yn llawn caJondid a chyffro. 
Roedd gallu gweithio a byw gyda phobl o bob oed sydd a'r 
cymhelliant cryf i adeiladu byd cyfiawn a heddychlon ar gyfer y 
dyfodol, sy'n anfodlon gadael i' r rheini a' r llogellau mwyaf i 
redeg y byd, yn fraint ac yn bleser. Os oes pobl ifanc fel y rheini 
Y gweithiais gyda hwy yr wythnos honno ym mhedwar ban y byd, 
yna gwn y gall y frwydr dros heddwch lwyddo. 

Wrth i'r Gwersyll Heddwch ddod i ben ar Orffennaf I2fed 
~chwynno?d y daith heddwch o Frwsel i' r gwersyll arfau ' 
mwclear _Tndent Prydeinig yn Faslane. Mae'r newyddion am 
anghyfre1thlondeb arfau niwclear ar gerdded ar daith hirbell ond 
gwbl werthchweil. ' 

Ben Freeman, CND Cwnri, 



Gwelthreclwyr Ploughshares o Sweden 
yn y carchar yn Lloegr am gelsio diarfogi 
Vengeance 
Mae tri gweithredydd "Bara nid Bomiau" 
Ploughshares o Sweden, Ann Britt 
Sternfeldt, Annika Spaide a Stellan 
Vinthagen yn y carchar yn disgwyl achos llys 
yn Lloegr, wedi eu cyhuddo o "gynllwynio i 
gyflawni difrod 
troseddol" ar ol ymgais 
i ddiarfogi Uong danfor Trident 
Vengeance, wythnos cyn ei bod i fod i gael 
ei lansio yn Barrow. Fe'u restiwyd y tu 
fewn i'r ffens amgylchynol lle roeddynt 
wedi dechrau datgymalu offer milwrol, ond 
nid oeddynt wedi medru mynd i mewn i' r 
neuadd lle cedwid Vengeance. Roeddynt yn 
cario datganiad gyda nhw yn dweud "Gyda chymorth arfau 
niwclear, mae gwledydd cyfoethog y byd yn gallu creu, trefnu ac 
amddiffyn trefn anghyfiawn y byd heddiw ... ein cyfrifioldeb 
torfol ac unigol yw anufuddhau i'r cyfreithiau a'r pwer, y 
camddefnydd o eiddo ac arian sydd yn cynhyrchu ac yn 
gwasanaethu cyfundrefn Trident." 

Ni fyddant ger bron llys tan yn gynnar y flwyddyn nesaf. 

Danfonwch lythyron a chardiau cefnogi i: Stellan Vinthagen 
(BT9233) Carchar EM Preston, 2 Ribbleton Lane, Preston PRl 
5AR, Lloegr. Annika Spaide (BE 8940) ac Ann Britt Sternfeldt (BE 
8941), Carchar EM Risley, 617 Warrington Road, Risley, 
Warrington WA3 6BP, Lloegr. Cofiwch roi'ch cyfeiriad ar yr 
amlen. 

GwthioCwch 
Angau i'r Dwr 

Llafur yn lansio 
pedwaredd Hong 
danfor Trident 
anghyfreithlon 
Ddydd Sadwrn 19 Medi, 
lansiwyd y bedwaredd long 
danfor Trident yn iard longau 
Barrow gyda 200 o 
ymgyrchwyr CND yn 
protestio'n groch na ddylid 
lansio'r arf marwolaeth hwn. 
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Lansiwyd y !long yn swyddogol gan Sandra Robertson, gwraig Y 
Gweinidog Amddiffyn a arferai fod yn aelod o 'r Ymgyrch dros 
Ddiarfogi Niwclear ei hun ar un adeg. Lansiwyd y Uong danfor 
Trident gyntaf, Vanguard, ym 1992 gan Diana, "Tywysoges 
Cymru". Gwrthodwyd mynediad i' r safle i Dim Arolygu 
Dinasyddion o nifer o ymgyrchwyr heddwch. Cododd y tim 
boster mawr ''Yn Eisau" o Tony Blair. 

Bydd pedair Hong danfor Trident yn awr yn hwylio o afon 
Clud, yn erbyn ewyllys pobl yr Alban. 

Ni allodd Lindis Percy, ymgyrchydd o swydd Efrog, ymuno a'r 
arolwg dinasyddion gan iddi gael ei restio ym maes parcio'r iard 
longau. Bygythiodd yr heddlu y byddent yn malu sgrin wynt y car 
roedd yn eistedd ynddo a chwistrellu nwy CS drosti. Symudwyd 
y car a hi'n dal ynddo gan lori fforch-godi. Fe'i llusgwyd o 'i char, 
rhoddwyd cyffion ar ei dwylo, ac fe 'i cyhuddwyd o dan ddeddfy 
crwydriaid. Fe'i gollyngwyd yn rhydd wedi hynny. 

Anenlo Beno, ymgyrchydd dros hawllau dynol o Ddwyrain Tlmor, yn ymweld i Chaerdydd 
Ar 21 Hydref gwrthdystiodd aelodau o CND Cymru ac CND 

Caerffili y tu allan i'r Swyddfa Gymreig i alw am atal gwerthu 
offer milwrol i Indonesia, gan ymuno a mwy na 40 o bobl ifanc o 
Brifysgol Caerdydd a gymerodd ran mewn gweithred ffugio 
marw ar risiau'r Swyddfa Gyrnreig, i gefnogi pobl Dwyrain Timor. 

Mae trwyddedau allforio cyfredol yn dod i ben , ac mae rhai 
newydd yn cael eu negydu. Mae'r ymgyrchwyr yn mynnu y dylem 
bwyso ar ein ASau a 'n ASEau i orfodi'r llywodraeth i barchu ei 
"Pholisi Tramor Ethegol". Daeth Arsenio Beno, yr ymgyrchydd 
hawliau dynol o Ddwyrain Timor, i'r gwrthdystiad a galwodd am 
atal allforio arfau i Indonesia yn llwyr. Diolchodd i bob! Cymru 
am eu cefnogaeth barhaol a dywedodd fod ei bobl ef yn byw 
mewn gobaith oherwydd ymrwymiad pobl Prydain i heddwch a 
chyfiawnder. Cyflwynwyd llythyr yn mynnu terfyn ar y fasnach 
arfau i'r Swyddfa Gymreig. 

Ym mis Awst rhoddwyd llawer o gyhoeddusrwydd i'r ffaith y 
tynnwyd 1,000'0 filwyr Indonesaidd allan o ~dwyrain Timor, a 
feddiannwyd yn anghyfreithlon gan Indonesia. Mae hyn fel pe 
bai wedi dallu sylw'r byd i'r ffaith y symudwyd 8,000 o filwyr 
ychwanegol i mewn i'r wlad, yn cynnwys 3,000 a ddaeth dros y 
ffin o Orllewin Timor. Ar Hydref 9fed, yn ystod ymosodiadau 
milwrol gan yr Indonesiaid ar herwfilwyr yn Viqesque, cymerwyd 
saith o bob! Dwyrain Timor i'r ddalfa. Does neb yn gwybod ble 
mae'r bob! hyn nawr. 

Mae pobl Dwyrain Timor yn mynnu refferendwm i benderfynu 
ar statws Dwyrain Timor yn y dyfodol. Ymddengys fod 
llywodraeth Indonesia yn credu y gallant, drwy ddinistrio'r 
gwrthwynebiad arfog, dorri ysbryd y gwrthwynebiad yn Nwyrain 
Timor i gydfeddiannu'r wlad, a pharatoi'r ffordd i gael y 
gymuned ryngwladol i dderbyn Dwyrain Timor fel rhan o 
Indonesia. 

Mae'r CU wrthi'n ymgynghori'n eang ynglyn a Dwyrain Timor. 
Bydd y misoedd nesaf yn hollbwysig. Mae Derek Fatchett AS 
wedi tanlinellu 'pwysigrwydd dod o hyd i ateb i broblem 
Dwyrain Timor'. 

H 

Yn ogystal ag ysgrifennu at eich AS a'ch ASE, ysgrifennwch 
hefyd at Derek Fatchett AS, Y Gweinidog Gwladol, Swyddfa 
Dramor a Chymanwlad, Llundain SWlA 2All. Gofynnwch am 
wybodaeth ar ddiogelwch y saith a gadwyd yn y ddalfa gan filwyr 
Indonesia ar Hydref 9fed a ble maent yn cael eu cadw, a 
gofynnwch i bwysau gael ei roi, drwy gyfrwng y CU neu ddulliau 
diplomataidd, ar lywodraeth Indonesia i dynnu ei holl filwyr yn 
ol o Dwyrain Timor yn ddiymdroi. Pwysleisiwch eich pryder am y 
materion hyn. Mae mwy o wybodaeth ar gael gan y Gynghrair 
Brydeinig dros Ddwyrain Timor, Blwch Post 2349, Llundain El 
3HX (0181) 985 1127. Gellir cysylltu a Atal Hawks i Indonesia ar 
(01222) 889514. 
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Trident Ploughshares 2000 yn Herio Anghenfil Gareloc~ 
Tra'r ?edd Cymru a Lloegr yn mwynhau egwyl fer o heulwen haf 
ym m1s Awst, glannau gorllewinol yr Alban oedd y lie i fod. Bu'n 
bwrw'n ddi-baid, roedd Gwersyll Heddwch Faslane yn for o laid 
a ar n ddyf~ach bob dydd, roedd heddlu ym mhob man - a 
?;nwyd Trident yn ei ffau gan 100 o weithredwyr Ploughshares 
a u torwyr-bolltau yn eu llaw a chyfraith haearn dyngarwch yn eu 
calonnau. 

Roedd rali a~oriadol Trident Ploughshares yn fendigedig o 
sych ac wed1 e1 llwyfannu 'n wych. Bloeddiodd llu o gantorion, 
yn cynnwys Leon Rosselson, ddilyniant o anthemau gwrth-

Drident ac arddangosodd gof y broffwydoliaeth feiblaidd o guro 
cleddyfau yn sychau . Darllenwyd llythyr ar goedd hefyd yn 
rhybuddio pennaeth y gwersyll i ro i'r gorau i'w weithgareddau 
anghyfreithlon, a dwys-ddatganodd y gweithredwyr addewid 
Trident Ploughshares i ata1 troseddau niwclear. 

Tarodd y rali nodyn aruchel a welwyd hefyd yn y gwaith 
cefnogol gwych yn y gwersyll heddwch, o 'r gegin gymunedol i 
garafan y cyfryngau, i'r Gweithredu Uniongyrchol Di-drais. 
Dechreuwyd gweithredu o fewn oriau i'r rali , ond gyda gwenh 
mwy na £1 miliwn o heddlu ychwanegol, roedd hyd yn oed 
torri'r ffens yn gofyn am gynllunio manwl. 

Un o 'r gweithredoedd a gynlluniwyd orau oedd y weithred 
dorfol ar y dydd Sul cyntaf, pan wrthodwyd mynediad i ryw 75 o 
bob! wrth brif glwyd storfa arfau Coulport. Pan roddwyd yr 
arwydd, aeth y torwyr-bolltau ati dros y lie i gyd nes bod o leiaf 
18 o dyllau o wahanol faint yn y glwyd a'r ffens. Wrth i'r glaw 
bistyllu i lawr, gyda CND Cristnogol yn morio canu, pobl yn 
gorwedd ynghlo wnh ei gilydd, yn wlyb diferu, yn atal y ffordd 
am hyd at dair awr, rhywun ara1l yn torri 17 twll arall Ian ar y 
bryn, a dwyn cyfanswm o 37 i'r ddalfa, a gafodd sylw helaeth yn 
y cyfryngau, gwnaethom ein pwynt yn rymus iawn. 

Ar hyd yr adeg, roedd pobl yn crwydro o gwmpas yn sgwrsio 
a'r heddlu, yn egluro'r sefyllfa ryfedd bod ein gweithgareddau ni 
yn gyfreithlon tra bod eu rhai nhw'n anogaeth i droseddau 
rhyfel. Roeddem wedi sefydlu'r berthynas hon gyda'r heddlu o 'r 
cycbwyn cyntaf ac o ganlyniad, cawsom ein trin a p barch a 
chynhesrwydd gwirioneddol. 

Llwyddodd tri o bob! i gyrraedd yn agos iawn at y llong danfor 
Trident drwy no.fio drwy oerfel rbewllyd Gareloch, a gwneud 
bynny drachefn a thracbefn, gan osgoi'r boll fadau patrol. 

Dywedodd un o blismyn y Weinyddiaeth 
Arnddiffyn, gyda pbymtheg 

cydweitbiwr iddo yn y stafell, wrtb 
un o'r protesrwyr, "Dwi'm yn 

credu bod neb yn y stafell 'ma sy 
ddim yn cytuno a chi.". 

Er i fwy na 100 gael eu restio yn 
ystod y pytbefnos, ycbydig iawn 

gafodd eu cyhuddo. Ac eto, byd yn 
oed yn y llysoedd is, mynnai tystion arbenigol 
ar reolaeth y gyfraith ryngwladol, gan ddrysu'r 

• ynadon a 'u ceryddodd yn anfodlon, 
"oherwydd byddai peidio a gwneud hynny yn cael 

y Llywodraetb Brydeinig 
d Yn 

euog o roseddau rhyfel" 
Pwrpas Trident 

Ploughshares 2000 yw ate 
barn Llys y Byd bod bygwif 
defnyd?io neu ddefnyddio 
arfau niwclear yn 
anghyfreitblon mewn unrh 
amgylcbiadau y gellir eu Y\V 
dycbmygu. Mae'r llywodraeth 
yn anfodlon iawn i brofi'r faro 
bon yn y llysoedd Ptydeinig 
tra bod Trident Ploughshare 
yn eiddgar iawn i wneud s 
bynny. Ni cheir achos Uys ger 
bron rbeithgor oni wneir 

gwerth miloedd o bunnau o ddifrod . Efallai Y bydd hynny'n haws 
drwy nod Trident Ploughshares o dargedu ?ob safle arall sy'n 
gysylltiedig a Trident yng ngwledydd Prydam, ond parheir i 
gynnal gwersylloedd Coulport bob tri mis tan y flwyddyn 2000. 

Sid Teffetm 

Wrth i ni fynd i'r wasg ym mis Tacbwedd, mae gweithredoedd 
Trident Ploughshares yn cael eu cynna1 eto. Os carech fu,y o 
wybodaeth am ddigwyddiadau 'r dyfodol, neu os hoffech gyrnryd 
rhan yn Trident Ploughshares 2000 neu gefnogi'r acbos, 
cysyllrwch a nhw yn 42-46 Bethel Street, Norwich, Norfolk NR2 
lNR (01603) 666879, e-bost: reforest@gn.apc.org 

Ynadon yr Alban yn gwrthod dychmygu'r annychmygol 
Cawsai saith gweithredydd Ploughshares eu cadw yn y ddalfa 
mewn carchardai yn yr Alban yn sgil eu gweitbredoedd yn 
Faslane. Dadleuodd pob un o'r diffynyddion eu bod yn ceisio 
diarfogi arf dinistr torfol, a'u bod yn gweitbredu i gadw'r gyfraith 
ryngwladol. Llongyfarchwyd y dif.finyddion, o 'r Ffindir, yr 
Iseldiroedd, Lloegr, yr Alban ac Awstralia, gan yr Ynad J .P. 
Stirling, am gyflwyno eu hachos mor dda, o nd dywedwyd 
wrthy~t fod yn rhaid diystyru dadleuon am y gyfraith ryngwladol, 
obleg1d bydda1 gwneud fel arall yn &olygu y byddai'n rhaid iddo 
dderbyn fod y llywodraetb Brydeinig yn euog o gyflawni 
troseddau rhyfel. Cafwycl yr boll ddif.finyddion yn euog eu 
ceryddu a'u rhyddhau. ' 

Roedd pum menyw a gadwyd yn y ddalfa yng Ngharchar 
Cornton Vale yn yr Alban, wedi dioddef camdriniaeth gan yr 
awdur~~d~~ tra'r oeddynt yn y carchar. Mae swyddogion CID yn 
ymchwilto 1 w cwynion ac mae David Morris ASE wedi gosod 
pe_n~erfyniad ger bron y Senedd Ewropeaidd yn herio'r 
drm1aeth a roddwyd ·, ' 1 r menywod hyn, ar sail ddyngarol. 

1 iael gwybodaeth am weithredwyr Ploughshares sydd yn Y 
cParl c ghar,hcysyllter a Jill Stallard (01550) 750260 neu Trident 

ou s ares (gwel h 
h d . er uc od). Mae croeso bob amser i Jythyron a 

c ar 1au a chefno th . , 
. . gae 1 n brodyr a'n chwiorydd yn y carchar-



Cals Cynllunlo •storfa Ddiogel" 
Trawsfynydd 
O'r diwedd, mae British Nuclear Fuels Magnox Cyf (BNFL) wedi 
rhoi cais cynllunio ger bron Awdurdod Cynllunio Pare 
Cenedlaethol Eryri am ganiatad i godi "storfa ddiogel" yng 
nghorsafynni niwclear Trawsfynydd lle mae'r gwaith 
dadgomisiynu yn mynd yn ei flaen. 

Mae Alan Ellis, rheolydd yr orsaf, wedi cael tri chyfarfod gyda'r 
awdurdod cynllunio i hyrwyddo'r prosiect. Ni wnaed unrhyw 
werthusiad cyhoeddus agored annibynnol o unrhyw ddewisiadau 
amgen i'r hyn a gynigir. 

Ar 61 yr 'ymgynghori' a fu yn gynharach eleni gydag aelodau 
dethol o gymuned Trawsfynydd, newidiwyd rhywfuint ar y 
cynigion. Y bwriad yw y bydd y storfa ddiogel yn cynnwys 'storfa 
wastraff lefel-isel' fondichrybwyll. 

Mewn cyfarfod yng Nghaemarfon ar y 15fed o Hydref 1998, 
roedd CND Cymru yn un o ' r grwpiau amgylcheddol a gycunodd 
y dylid galw ymchwiliad cyhoeddus llawn i'r cynnig, gyda 
gwerthusiad annibynnol llawn o ddewisiadau amgen. 

Ym marn CND Cymru a Chynghrair Wrth-niwclear Cymru, yn 
sgil ymchwiliad cyhoeddus, Cynulliad etholedig democrataidd 
Cymru, a fydd mewn grym ym 1999, ddylai benderfynu'n 
derfynol ynglyn a thynged y gwastraff niwclear yn Nhrawsfynydd. 

Sgrifennwch, da chi, at eich AS, y Swyddfa Gyrnreig ac 
Awdurdod Cynllunio Pare Cenedlaethol Eryri yn galw am 
ymchwiliad cyhoeddus, gan bwysleisio nad mater lleol yn unig 
mo hwn. Gall yr hyn a benderfynir yn awr ynglyn a 
dadgomisiynu Trawsfynydd fod yn gynsail i ddadgomisiynu 
safloedd niwclear eraill yng ngwledydd Prydain a gweddill y byd. 
Am fwy o wybodaeth nawr, neu pan fydd datblygiadau pellach, 
cysylltwch ag CND Cyrnru neu Gynghrair Wrth-niwclear Cymru 
(01982) 570362. 

Cyfeiriadau: Y Cadeirydd, Pare Cenedlaethol Eryri, Swyddfa'r 
Pare Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd LL48 6LF. 
Ysgrifennydd Gwladol Cyrnru, Y Swyddfa Gymreig, Pare Cathays, 
Caerdydd CFl 3NQ. Eich AS, Ty'r Cyffredin, Llundain SWlA OM. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn chwarae rhan gyda 
Melangell neu Trident Ploughshares 2000, cysylltwch a Cath, Tan 
y Coed Cano!, Ceunant, Caemarfon LL55 4RN, Trident 
Ploughshares 2000 (01603) 611953 neu CND Cymru. 

Cibddall 
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Cruglon: digon I wneud I' eh gwallt sefyll 
ar eich pen 
Ymunodd CND Cymru ag aelodau o grwp Trident Ploughshares 
2000 Cymru, Melangell, i wneud arolygiad troseddau rhyfel 
llwyddiannus iawn o orsaf radio Crugion ger y Trallwng, ar 
Hydref laf. Roedd hyn yn rhan o raglen fyd-eang o arolygiadau o 
safleoedd yn gysylltiedig ag arfau niwclear anghyfreithlon. 

Roedd Tim Slocombe, Rheolydd yr Orsaf yng Nghrugion, yn 
gyf eillgar iawn er gwaethaf cyfaddefaid agored Melangell wrth yr 
heddlu yn Aberhonddu eu bod yn cynllwyno i atal trosglwyddo 
yng ngorsaf Crugion. Eglurodd Mr Slocombe mai British 
Telecom sy'n rhedeg yr orsaf ar ran y Weinyddiaeth Amddiffyn a'i 
bod, fel un Rugby, yn darlledu ar Arnledd Isel lawn (All) "i 
bedwar ban y byd". 

Gall llongau tanfor dderbyn trosglwyddiadau All drwy dynnu 
bwi mawr ag antenna arno y tu 61 iddynt. Mae'n signal amrwd 
iawn sy'n treiddio i ddyfnder o 30-40 troedfedd. All yw un o 'r 
systemau cyfathrebu a ddefnyddir gan longau tanfor Trident. 

Gall trosglwyddo ar arnledd isel iawn beryglu'r iechyd. 
Cydnabyddai Mr Slocombe y gall All godi gwallt y pen a rhoi 
ysgycwad cyhyrol i chi (ac nid yn unig pan drosglwyddir y 
gorchymyn i danio taflegrau niwclear) . Eglurodd yr arolygwyr 
Troseddau Rhyfel wrth Mr Slocombe bod Llys y Byd, mewn Barn 
Gynghorol ym 1996, wedi datgan fod bygwth defnyddio neu 
ddefnyddio arfau niwclear yn anghyfreithlon o dan unrhyw 
amgylchiadau y gellid eu dychmygu . Cyrunodd Mr Slocombe i 
ddosba.rthu taflenni i'w staffyn amlinellu Egwyddorion 
Nuremberg sydd yn gosod dyletswydd cyfreithiol ar bawb sy'n 
ymwneud a'r fath weithredu i fod yn barod i anufuddhau i 
orchmynion os yw'r rheini'n gwrthdaro a chyfraith ryngwladol. 

Sid Te_(f erles 

. b fi ymbelydredd yr arferid eu gwneud gan gynghorau sir yng ngogledd Rhoddwyd y gorau I ro on · ·d dd d . . • dinb eh a Wrecsam) ar gig, pysgod, pndd, lla1 , gwa o a gwymon. 
Cymru (Sir Y Fflint, ~ir D fi Y hyn yn sgil trychineb Chernobyl pan nad oedd unrhyw wybodaeth 
Dechreu"".Yd gwneu Y p~o d~n arhau i sgrinio ymbelydredd yn yr awyr. Mae Dr David Assinder o 
am alldafliad ar gael. ~wr e ~ allai atal profion ar gig, pridd a samplau o 'r glannau fod yn 
Brifysgol Bangor wed1brhdybhudd1yo'i ~arparu set waelodol o ddata a fyddai'n ddefnyddiol mewn 
beryglus gan ddweud o ynn . dd s Ua.6 id hi d" h dyfi d l Mae angen momtro llygre o e e , a c u 1r wnnw gan y 
u~h}:-7 argyfwng yn Y . 

0 0 
· . d r "os na wyddwn beth sy'n digwydd bryd hynny, pe bai i 

mor rud yr ~wyr. Meddat Dr Ass~e~~g O gwmpas mewn cylchoedd fel pethau dall". Mae Cyngor 
rywbeth dd1&"".fdd, -~ydd;:;; r~:ofi lefelau ymbelydredd yn yr awyrgylch hefyd wedi i gyfrifiadur a 
Gwynedd. wed, rho1 .r go I ei ddwyn llynedd. Mae Prifysgol Bangor yn profi rhai lefelau ar Ynys 
dd_efnyddir at~ gwa1thdgaeth . G gor Ynys Mon. Bydd y Swyddfa Gymreig yn parhau i fonitro a 
Mon ac yn rho1'r wybo ae 1 yn h 
bydd cyfyngiadau ar ddefaid yng ngogledd Cymru yn par au. 

O , • edd uchod ysgrifennwch at Gadeirydd y Cyngor a/neu 'r Prif 
0 s ydych yn byw yn un ° r siro ' tiau Mr Assinder. 

Weithredydd a gofyn am eglurhad, gan ategu pwyn 
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Ynnl nlwclear ar dral: a yw'r 
broffwydollaeth yn cael el 
gwtreddu o'r dlwedd? 
Ym 1986 dywedodd Asa Moberg 
"Gan nad oes nemor unrhyw ' 
ddoniau newydd yn mynd i mewn . 
i'r busnes, ymddengys ei bod hi ar 1/- e;t-vf:J:• 
ben ar ynni niwclear. Rhoddir y · 
g?rau iddo, fwy na thebyg, rhwng 2010 a 2020. Bydd hyn yn 
digwydd yn araf a gan hynny, ni fydd yn newyddion tudalen
flaen. Bydd y dechnoleg yn marw'n dawel o'r cir gyda'r 
genhedlaeth sydd wrthi'n ei amddiffyn ar hyn o bryd. Gadewir y 
gwastraff wedyn i genedlaethau i ddod, ac fel cofeb barhaol i'n 
hatgoffa am gymgymeriadau cymdeithas ddiwydiannol yr 20fed 
ganrif." 

Dywed adroddiadau diweddar mai 1998 yw'r flwyddyn gyntaf 
ers ?e~gam mlynedd y gwelwyd lleihad yn y gallu i gynhyrchu 
~ni ni":clear ledled y byd. Rhaid i ni barhau i ymgyrchu i 
wireddu r broffwydoliaeth hon. 

Mae llywodraeth newydd yr Almaen wedi cyhoeddi y bydd ei 
holl orsafoedd niwclear yn cael eu cau yn raddol. Nid ydynt wedi 
datgan beth yw'r amserlen ar gyfer hynny hyd yn hyn, nac wedi 
penderfynu unrhyw beth ynglyn ag ailbrosesu (a fyddai ag 
oblygiadau i Sellafield). 

Chernobyl yn fwy dlogel na ~//.. . .. .-:: · ~,!" 
Cumbria ( .,l,.+."B., ;---.. , .. ,:·.~ _ .. t 
Mae canlyniadau monitro lefelau ~ \ ,,( .. --< '- ~ •~ 
ymbelydredd yn Cumbria, Lloegr, a * ·, ~ / \ 
thu fewn i'r gylchfa allgau yn y fit.? /T 
cyn-Undeb Sofietaidd gan ~ ___ ___, 
Greenpeace yr Almaen wedi ysgogi 
galw am godi arwyddion ymbelydredd yn y rhannau hynny o 
Ardal y Llynnoedd a lygrwyd fwyaf gan radio nwcleidiau o 
Sellafield. Yn Wcraen, Belarws a gorllewin Rwsia, mae'r cyhoedd 
wedi eu gwahardd rhag y cylchfeydd allgau o gwmpas 
Chernobyl. 

Dengys canlyniadau arolwg Greenpeace fod llygredd yr 
amgylchedd o ganlyniad i Americiwm 241 o gwmpas Newbiggin 
a Muncaster, 11 km o Sellafield, 400 gwaith yn fwy na'r hyn a 
geir yr un pellter o Chernobyl. Mae rhannau eraill o orllewin 
Cumbria yn dangos lefelau o Caesiwm 13 7 a Cobalt 60 sydd 
uwch law lefelau Chernobyl. Byddai lefelau o 'r fath yn 
anghyfreithlon yn y gwledydd sy'n gwsmeriaid i BNFL, fel yr 
Almaen, client ailbrosesu Ewropeaidd mwyaf BNFL. Mae 
grwpiau'r amgylchedd wedi galw am atal ailbrosesu'n ddiymdroi. 
Mae BNFL wedi condemnio canlyniadau Greenpeace fel ymgais i 
greu ofn. 

lewcemla mewn plant ar lannau Mar lwerddon 
Dengys ymchwil a gyhoeddwyd gan Green Audit yr haf yma 
gynnydd mawr yn peygl o ddatblygu lewcemia ger llaw arfordir 
Cyrnru. Awgrymir bod hyn yn tystio'n glir i'r ffaith fod gan 
wastraff o waith BFNL yn Sellafield effeithiau dwys ac amhosibl 
eu dadwneud ar iechyd. 

Ar hyd arfordir Mor Iwerddon Cyrnru, mae perygl lewcemia 
mewn plant o dan 4 oed sy'n byw o fewn hanner cilometr i'r 
m6r 4.6 gwaith yn uwch na'r gyfradd ar gyfartaledd. Mae'r duedd 
fod y perygl yn lleihau po fwyaf y pellter oddi wrth y m6r yn 
gyson, ac eithrio am ward neu ddwy lie bu'n bwrw'n drwm pan 
aeth cwmwl Chernobyl drostynt ym 1986. Mae'r ymchwilwyr yn 
dadlau fod hyn yn cefnogi'r casgliad mai ymbelydredd sy'n 
gyfrifol. Mae clystyrau lewcemia o gwmpas gweithfeydd 
ailbrosesu a safloedd niwclear eraill, a chynyddodd yr afiechyd ar 
61 Chernobyl. Mae barn y Bwrdd Diogelu rhag Ymbelydredd 
(NRPB), sef fod lefelau'r ddos yn rhy isel i fod wedi peri cymaint 
o achosion, o dan amheuaeth bellach. Mae corff cynyddol o farn 
wyddonol yn feirniadol o'r model y mae NRPB yn seilio eu 
hamcangyfrifon risg arno. Mae'r model hwnnw yn dibynnu bron 

yn gyfangwbl ar astudiaethau o_ ymbelydredd allanol, gan 
anwybyddu llyncu neu anadlu 1sotopau. 

Lle bo unrhyw amheuaeth o gwbl, dylid atal gollwng unrhyw 
wastraff o unrhyw safle niwclear. 

Cost gwasnaeth lechyd I bawb yn 3% o wartant mllwrol 
Yn 61 amcangyfrifon y CU eleni, byddai cos~ ?arparu 
gwasanaethau gofal iechyd i bawb yn $25 b1hwn y flwyddyn, 
hynny yw, 3% o'r $800 biliwn sy'n mynd ar hyn o bryd ar wariant 

milwrol. 

GwaHh MOX Sellafield • ras rwystrau I BNFL 
Ym mis Hydref, argymhellodd Asiantaeth yr Amgylchedd y dylid 
caniatau i BNFL gychwyn gwaith newydd a fyddai 'n cynhyrchu 
tanwydd sy'n gymysgedd o blwtoniwm ac wran_iwrn (MOX). Mae 
CND yn galw am ymchwiliad cyhoeddus llawn 1 danwydd 
plwtoniwm ei sail a pholisi Prydain ar ymdri~ a'r holl 
stocbentyrrau plwtoniwm cyn penderfynu dim yn derfynol. 

Mae BNFL yn gwadu y gellir caffael plwtoniwm y gellid ei 
ddefnyddio mewn arfau o rodenni tanwydd MOX, barn a 
wrthwynebir gan lawer o arbenigwyr rhyngwladol. Ni ellir 
defnyddio tanwydd MOX mewn gorsafoedd ynni niwclear 
Prydeinig. Bwriedir cludo'r holl danwydd MOX i wledydd eraill 
(rhywfaint ohono mewn awyrennau). 

Mae i gynhyrchu a defnyddio tanwydd MOX oblygiadau 
lledaenol amgylcheddol a gwleidyddol, ac eto, er bod hwn yn 
amlwg yn fater o bwys, dim ond dwy awr o drafodaeth seneddol 
sydd wedi bod ar y pwnc, gan y meinciau cefn. Mae Asiantaeth yr 
Amgylchedd e i hun wedi mynegu anniddigrwydd am y modd y 
mae BNFL wedi ymdrin a 'r mater ac am y cyfrinachedd parhaus. 
Y llynedd, daeth naw o arbenigwyr rhyngwladol annibynnol i'r 
casgliad "nad oes dim cyfiawnhad rhesymol neu fudd 
cymdeithasol y gellir ei ddarganfod mewn parhau i wahanu 
plwtoniwm a lansio rhaglen danwydd MOX." Tynnir plwtoniwm 
o rodenni tanwydd hesb yn y gwaith THORP ac yna fe'i 
cynhwysir yn y tanwydd MOX yn y gwaith newydd. Gallai 
penderfyniadau llywodraeth newydd yr Almaen yn y dyfodol 
olygu dil~u cytundebau THORP ac mae hyn, ynghyd ag 
~rwymiad BN~L i ostwng faint o wastraff ymbelydrol y caniateir 
e1 ollwng, oblyg1adau gwastraff diwygiedig yn sgil casgliadau 
Pwyllgor Dethol Ty'r Arglwyddi ar Reolaeth Gwastraff Niwclear, 
ynghyd ag arolwg economaidd a ddisgwylir o'r cwmni oll yn 
dangos fod MOX yn profi i fod yn dipyn o ras rwystrau i BNFL. 

Penblwydd Hapus WISEI 
Mae G~san~eth Gwybodaeth y Byd ar Ynni (WISE) yn 
dathlu e_1 ugemfed penblwydd a 'r 500fed rhifyn o'i lythyr 
newydd1on News Communique. Y cylchgrawn 
~:n ~ un o'r cyhoeddiadau mwyaf cyson a 

'. yna wy ar newyddion niwclear a gwrth
niwclear rhyngwladol sydd yn hybu gwell 
cyfa~rebu a chyfnewid gwybodaeth rhwn 
gwe1thredwyr. Mae hify 50 g 
mlynedd O waith r n O yn dathlu ugain 
llwydd' ymgyrchu rhyfeddol a'r 

iannau, yn enwedig o safb 
awyrgylch/hinsawdd wleid wynt cr:eu'r 
seicolegol sydd wed· . yddol, l?'mde1thasol a 
adweithyddion niwc~t gwneud h1'n amhosib adeiladu 
gorllewin! ar newydd mewn llawer o wledydd y 

Llon~archiadau i WISE oddi Wrth CND Cyrnru! 
Mae The Special Ma . 

International Blwch p gazme of Hope" ar gael gan WISE 
Iseldiroedd. Tel 00 31 ~~ ~

9636, 1040LC Amsterdam, Yr 
wiseamster@antenna nl 12 6368. e-bost: . 

M WI · y we fyd-eang: http//antenna.nl/-WISe 
ae SE yn edrych am d th 

ariannol. Cysylltwch a h anysgrifwyr newydd . a chefnogae 
Communique wy am sampl rhad ac am ddim o NeWS 
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Euroftghter: a bleldlelslodd pobl yr Almaen yn el erbyn? 
Efallai y bydd y don o newid yng 
ngwleidyddiaeth yr Almaen yn tynnu'r 
gwynt o hwyliau'r cynlluniau ar gyfer 
yr awyren filwrol yr 

Eurofighter 2000 
(a adwaenir fel 
Typhoon bellach) . 
Roedd y gwrthbleidiau 
i'r Canghellor Kohl wedi 
gwrthod yr Eurofighter yn llwyr. Yn y gorffennol, mae'r 
Canghellor newydd-ei-ethol, Gerhard Schroeder (SDP) wedi 
gwrthwynebu militariaeth. Gobeithio y bydd ei lywodraeth yn 
gwrthod Y gwastraff anferth, marwol a pheryglus iawn hwn o rai 
biliynau o bunnau. Dydyn ni ddim am weld yr awyren frawychus 
hon yn ymarfer yn yr awyr uwch ben Cymru ar gyfer y bwlian 
rhwyngwladol sy'n ymddangos fel y dewis ddull o wasanaethu 
buddiannau Prydeinig (ac Ewropeaidd?) y dyddiau hyn. 

fr 
Rhowch help llaw i'r Eurofighter ar ei ffordd i ebargofiant drwy 

sgwennu at: Y Canghellor Etholedig Gerhard Schroeder, d/o 
Bundestag, Bonn 53113, Yr Almaen; Oskar Lafontaine 
(Gweinidog Cyllid) yn y cyfeiriad uchod. 

Joska Fischer (Gwyrdd), yr un cyfeiriad. 
Gwnewch y pwyntiau a ganlyn 

• mae'n eliffant gwyn 

• mae 80% o bob! yrAlmaen yn ei wrthwynebu 

• mewn dad! ar 26 Tachwedd 2997 pleidleisiodd mwyafrif 
helaeth o'r gwrthbleidiau yn ei erbyn, yn cynnwys aelodau 
seneddol SDP a Gwyrdd; 

• gofynnwch beth yw ei bwrpas gan nad oes 'gelyn' - dim ond 
"camddefnyddio adnoddau i ddibenion ymosodol" 

Mwy o wybodaeth o http://www.dfg.vk.de neu ffoniwch 
(01942) 894862 

Mariam nol yn lrac 
Mae Mariam, y ferch bedair blwydd oed y daeth 
George Galloway AS a hi i Brydain am driniaeth 
i'w lewcemia, bellach yn ol yn Bagdad. Gyda'i 
system imiwn wan, mae Mariam yn dychwelyd i 
wlad lie mae'r holl sailstrwythur yn chwal, gyda 
system ddwr farwol bron, a Jefelau o 
ymbelydredd hyd at 22 gwaith yn uwch na'r 
disgwyl yn y pridd. Beiwyd y lefelau hynny ar . 
ddefnyddio wraniwm hesb fel cot allanol i arfau a' 
ddefnyddiwyd gan yr UD a Phrydain yn ystod '. 
Rhyfel y Gwlff. Mewn rhai ardaloedd, mae lewcernia 70% yn fwy 
cyffredin. Yn y llythyr ffarwel yr aeth Marian ag ef i 10 Downing 
Street, diolchodd i Tony Blair am gael dod i Brydain ac 
ysgrifennodd "da chi, cofiwch holl blant eraill Irac". 

fr 
Mae Lleisiau yn y Diffeithwch yn dal i bwyso ar y Llywodraeth i 
roi gorau i sancsiynau yn erbyn lrac ac mae hefyd yn trefnu dwyn 
cytlenwadau o gymorth meddygol i'r wlad. Am fwy o wybodaeth 
cysylltwch a nhw yn Stanhope House, Hertford Road, Llundain ' 
N2 9BX (01812) 444 1605. · 

Kosovo: mae ymreolaeth, fel heddwc:h, yn broses 
Galwodd CND Cymru ar y llywodraeth Brydeinig i ddileu'r 
bygythiad o drais gan NATO yn erbyn Iwgoslafia ym mis Hydref. 
Yn anffodus, ar ol blynyddoedd lawer o ymgyrchu di-drais gan 

Kosovars Albaniaidd yn erbyn tramgwyddo dybryd ar hawliau 
dynol, dim ond wedi ffrwydrad o drais y mae Kosova wedi 
symud i ganol y llwyfan a mynd yn destun sylw rhyngwladol. 
Mae'n anodd gweld beth fydd dyfodol y rhanbarth ond mae un 
peth yn sicr, sef na ddaw defnydd o drais gan unrhyw garfan a 
heddwch yn y tymor hir. Gobeithio y cyllidir yr OSCH (Mudiad 
Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop) yn hael fel Y gall 
chwarae rhan dros gyfnod hwy mewn datrys y gwrthdaro. 

Mae papur clir ac ardderchog a ysgrifennwyd cyn y ffrwydrad 
diweddar o drais yn y rhanbarth, Everything will finish with 
Kosovo, papur cefndir ar geisio heddwch yn y gweldydd Balcan, 
gan Bob Aldridge, Pacific Life Research Center, ar gael gan PLRC, 
631 Kiely Boulevard, Santa Clara, CA95051, UDA, ebost: 
janbob@yahoo.com 

John Humes a David Trimble, gwyr a gweledlgaeth a 
gobalth 
Mae CND Cymru yn llongyfarch John Hume a David Trimble ar 
eu cyd-anrhydedd yn ennill Gwobr Heddwch Nobel. Mae John 
Hume, yn neilltuol, wedi gweithio ers blynyddoedd dros 
heddwch a chymod yng Ngogledd Iwerddon ac ardaloedd eraill. 
Y tu ol i'r ddau hyn, ac ochr yn ochr a hwy, saif llu o unigolion a 
grwpiau hynod sydd wedi ymroi eu bywydau i helpu'r carfannau 
yng Ngogledd lwrddon i gymodi a byw mewn heddwch. Bu'r 
weledigaeth yn un aruthrol, bydd y daith yn anodd ac yn faith , 
ond gellir gwireddu'r freuddwyd. 

Yr Ymgyrch dros Belarus Ddl-Nlwdear 
Mae'r garfan niwclear yn Belarus - gwlad sy'n dioddef effeithiau 
90% o'r alldafliad o ddamwain Chernobyl - yn cynyddu ei 
gweithgareddau. I wrthbwyso hynny, lansiwyd ymgyrch wrth
niwclear, "Dros Belrus Ddi-niwclear" yn yr haf. Gorymdeithiodd 
gweithredwyr drwy'r ardaloedd lie gellid adeiladu adweithyddion 
niwclear (Mogilev a Vitebsk) gan hysbysu'r cyhoedd a 
pherfformio theatr stryd. Roedd yr orymdaith yn llwyddiant, a 
gwnaed cysylltiadau ar gyfer gweithredu pellach. 

fr 
Croeso i gefnogaeth foesol (ac ariannol) bob amser: Cysyllter a: 
WISE-Minks, 220027 p/o 53, Minsk, Belarus a/neu Veselka PO 
Box 500, Mosgo 1087061, Rwsia. ' 

Cynhadledd Flynyddol CND Cymrv, Mis Medi 1998 
Anerchwyd ein Cyfarfod Blynyddol, a gynhaliwyd eleni yn y 
Gano~n Amgylchedd ysblennydd yn Abertawe, gan Larry Ross 0 
Gymde1thas Tangnefeddwyr Ddi-niwclear Seland Newydd. Mewn 
anerch_iad diddorol, dywedodd Mr Ross wrth y cyfarfod fod y 
bygyth1adau amgylcheddol a milwrol i'r blaned yn dal i gynyddu 
a'_n bod, "a ninn~u•n ~ebu ~gyfwng ecolegol ar raddfa rhyfel 
ruw~!ear, yn_ dal 1 ddewis gwano arian, techoleg a bywydau ar 
ladd . Gwanodd yr Uno! Daleithiau $264 biliwn ar ei chyllideb 
~~ol ym 1996 oedd yn fwy na chyllidebau milwrol ($229 
bili"'.'n) ~ chwech ~iwr m~wrol nesaf o faint gyda'i gilydd, sef 
Rws1a, S1apan, Ffrainc, Prydam, yr Almaen a Tsieina. By mwy na 
250 o ryfeloedd hyd yn hyn y ganrif hon gan arwain at 
109,756,000 o tai:woiaethau yn gysylltiedig a rhyfel. mwy na 
phoblogaeth Ffrainc, Gwlad Belg, yr Iseldiroedd, Denmarc, y 
Ffindir, Norwy a Sweden ar hyn o bryd. Nid milwyr yw mwy na 
90% o 'r rhai a leddir mewn rhyfel. Dywedodd Mr Ross bod modd 
atal Y tueddiadau hyn, ond byddai hynny'n dibynnu ar fewnlifiad 
a~e~ o ewyllys wleidyddol ac adnoddau ariannol gan 
urugohon a gwladwriaethau. 

Llongyfarchiadau i swyddogion CND Cymru a etholwyd ar 
gyfer 1998-99: Cadeirydd: David Morris ASE; Trysorydd: Jean 
Bryant; Is-gadeiryddion: Ray Davies, Olwen Davies, Dave 
Andrews a Rod Stallard. Diolchwyd i bawb unwaith eto am eu 
gwaith caled a'u hymrwymiad yn ystod y flwyddyn flaenorol. 



ANDREA NEEDHAM, YCHYDIG CYN EI RESTIO, YN PROTESTIO YN 
ERBYN YMOSODIADAU A THAFLEGRAU GAN YR UD AR AFGHANISTAN 
A SUDAN, 24 AWST 1998, AR RISIAU UYSGENHADAETII YR UD. U UN: 
ARROW. 

Mr Clinton: dyw bomio byth yn lawn 
Ymunodd CND Cymru ag eraill i gondemnio'r ymosodiadau 
taflegrau cruise gan lywodraeth yr UD ar Afghanistan a Sudan, a'r 
ffaith fod y PrifWeinidog Prydeinig wedi cefnogi'r ymosodiadau 
hynny. 

Yn Llundain, ar y 24ain o Awst, restiwyd aelodau o ARROW (y 
mudiad sy'n gwnhwynebu gwreiddiau rhyfel) am "dorri'r 
heddwch" wnh gymryd rhan mewn gweithred ffugio marw ar 
risiau Llysgenhadaeth yr UD yn Llundain. 

Dywedocld Mikhail Bakunin, cyn iddo gael ei lusgo ymaith gan 
yr heddlu: 

'Mae llywodraeth yr UD yn cymryd rhan mewn brawychaeth 
wladwriaethol ac yn osgoi cael ei chosbi. Dyma ni'n protestio'n 
heddychlon yn erbyn eu gweithredoedd troseddol a chael ein 
restio gan yr heddlu am "doni'r heddwch".' Cafodd y protestwyr 
oil eu golwng yn rhydd heb eu cyhuddo. 

Gellir gysylltu ag ARROW ar (0171) 607 2302 neu (0181) 444 
1605 

Rhwydwalth Lobi CND Cymru • 
chwaraewch ran yng nghysur elch cartref 
elch hunl 
Mae Sarah Isaacs yn cydgysylltu lobi o 40 AS ac ASE Cymru drwy 
rwydwaith o aelodau ym mhob etholaeth Gymreig. Os gellwch 
rhoi ychydig bach iawn o amser, unwaith neu ddwywaith y mis, i 
sgrifennu at eich AS gyda phwyntiau a ddarperir gan CND 
Cymru, cysylltwch a Sarah (gweler y rhestr gysylltiadau) . 

Mae nifer o ASau yng Nghymru yn cefnogi materion yn 
ymwneud a diarfogi niwclear, heddwch a'r amgylchedd - mae 
amynt angen cefnogaeth gan y rheini y maent yn eu cynrychioli.! 
Mae cyhoeddiad CND Prydeinig, "Lobby" ar gael yn rhad ac am 
ddim gan CND Prydeinig, 162 Holloway Road, Llundain N7 SDQ 
(0171) 700 2393. 

"Slocled Nlwclear" • rheswm arall dros 
foicotio Nestle 
Mae Nestle wedi lansio bar siocled newydd yn yr UD o dan y 
teitl, "Nuclear Chocolate: The Chocolate Chain Reacion". Mae 
cardiau a roddir am ddim gyda'r pecyn yn dangos lluniau o 'r 
ffilm "Armageddon". Gobeithio nad yw'r cwmni'n dychmygu y 
gallant ddefnyddio'r ddyfais farchnata sa.1 yma ar bob! gwledydd 
Prydain. · ..... 
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Democratiaid Rhyddfrydol a Nelson -------, 
Mandela yn galw am ddiarfogl nlwclear 
Yn eu Cynhadledd Flynyddo~ yr h~dref yma, gwrthododd y 
Rh ddfrydwyr farn eu harweinydd1aeth yn ysgubo~ ~ mabwysiadu 

~ . dd"ffy gwrth-niwclear cryf. Dywed Y pohs1 newydd· 
pohs1 am I n • · b d · 
"Cred y Gynhadledd y dyl~i P~dam_ arwam y . Y m.~wn dadlau o 

"d d. , . bod rhaid idd1 arwam drwy esiampl . 0ywedodct blai 1ar1og1 a • h 
h h Mcc--1-.y aelod o Bwyllgor Gwa1t Cenedlaethol y 

Donnac ac .uu• ' · d 1· h .d , d 1.5• hwn yn "sefydlu gwahania c 1r r wng y 
bla1 10 y po 1 1 , . d afu " 
Democratiaid Rhyddfrydol a r Bla1 L r . 

Dy bolisi mae'n rhaid i'r rheini ohonom sy'n ymgyrchu dros 
ddiar7~i niwclear adeiladu ar ei sail gan y gall fod yn gyfrwng 
dwyn mwy o bwysau ar y Blaid 
Lafur a'r Uywodraeth. 

Roedd y penderfyniad hwn 
yn dilyn ape! a wnaed gan 
Nelson Mandela yn ystod yr 
un wythnos yng Nghynulliad 
Cyffredinol y CU, i'r 
gwladwriaethau ag arfau 
niwclear i lynu wrth eu 
hymrwymiad i ddiarfogi - ape! 
a ategwyd wrth Gynhadledd y 
Democratiaid Rhyddfrydol. 

Dywedodd Richard Livesey, 
AS Democrataidd Rhyddfrydol 
Brycheiniog a Maesyfed, wnh 
CND Cymru ei fod yn 
cefnogi'r polisi yn llwyr ac "na 
ddylai unrhyw arf neu arfau 
gael eu heithrio rhag 
trafodaeth yn y broses 
ddiarfogi ryngwladol". 

NELSON MANDELA YNG 

NGHAERDYDD 16 MEHEFIN 1998 

Galw ar aelodau'r Blaid lafurl 
Trident a'r Fforwm Bolisi Genedlaethol 
Mae Fforwm Bolisi Genedlaethol y Blaid Lafur i fod i drafod 
amddiffyn Y flwyddyn nesaf - fel rhan o bolisi Prydain yn y byd. 
Rhoddir adroddiad interim yng nghynhadledd 1999 a bwriedir 
cymeradwo'r ddogfen derfynol yn 2000. 

Dylid, wnh gwrs, ddileu Trident; dim ond ar ol iddi wneud 
hynny fydd Prydain mewn sefyllfa i hyrwyddo diarfogi niwclear 
byd-eang. Dyna fydd CND ac CND Llafur yn ei ddadlau'n gryf. 

Ma_e felly'n h~odol ~?d Pleidiau Llafur Etholaethol (PLEau) yn 
cynnig penderfyniadau 1 w danfon i' r Fforwm Bolisi i'r perwyl 
hwn. Dylai PLEau fod yn barod i osod sylwadau mwy manwl ger 
bron ar Y ddogfen ragarweiniol pan gyhoeddir honno Yng 
~;';r;h;d!_edd~997, collwyd y bleidlais ar Trident o ddim ond 

• _
0

· e .1 ce ogwyd gan y rhan fwyaf o 'r PLEau, a collwyd Y 
cynnig ddim 0nd oherwydd i UNISON bleidlesio yn ei erbyn. 

0
Mae'r fam gyh~eddus a phleidiol o'n plaid. Dyna sy'n bwysig rJ: p~n d~w. Ni ddylid gadael i strwythurau newydd y Blaid 
~ rec u'r rheini sy'n galw am ddileu Trident. 

~ 0 wybodaelh ar ymgyrchu o fewn y Blaid Lafur, 
is:~er a Car?! Turner, CND Llafur, Stodmarsh House, Cowley 

'Lluodam sw9 6HH (0171) 820 9709/241 6004. 



0 Efrog Newydd i 
Bencoed-50 
mlynedd o 
Hawliau Dynoll 
A hitbau 'n flwyddyn dath/u 
banner can m/wyddiant 
cyboeddi 'r 'Datganiad 
Cyffredino/ o Haw/iau Dynol' 
Richard Gwyn Jones, Swyddog 
Gweitbredol, Cano/Jan 
Gymreig Materion 
Rbyngwladol sy'n egluro pam 
aetb y Ganolf an ati i ail
gyboeddi 'r Datganiad eleni. 

Ary IQ fed o Ragfyr 1948 yn 
Efrog Newydd mabwysiadodd 
a chyhoeddodd Cynulliad · 
Cyffredinol y Cenhedloedd 
Unedig y Datganiad 
Cyffredinol o Hawliau Dynol. 
Eto, hanner can mlynedd yn 
ddiweddarach, yn hytrach na 
gostwng mae'r achosion o 
dramgwyddo hawliau dynol yn 
codi. Pa mor berthnasol felly 
yw'r Datganiad, ac oes gan y 
Cenhedloedd Unedig y grym 
a'r ewyllys i sicrhau gwell 
hawliau dynol i bob unigolyn? 

Barn Myrie! Davies o 
Gymdeithas y Cenhedloedd 
Unedig yw bod hi 'n anochel 
bod yr ymgyrch dros hawliau 
dynol yn parhau, yn ei thyb hi 
y CU yw'r corff mwyaf addas i 
sicrhau gwell hawliau dynol. 
Er ei bod yn cydnabod nad 
yw'r CU wedi llwyddo bob tro 
yn ei hymdrechion mae'n 
pwysleisio pwysigrwydd 
llwyddiannau y CU ym maes 
hawliau dynol er enghraifft yn 
Ne Affrig lie gorchfygwyd y 
system o apartheid. 

Yn yr un modd mae'r 
Datganiad wedi arwain at 
lwyddiannau sylweddol ym 
maes hawliau plant. Mae'r 
'Confensiwn ar Hawliau Plant' 
a arwyddwyd gan 191 o 
wledydd y byd (hynny yw pob 
gwlad namyn dau) yn caniat u 
i fudiadau megis UNICEF i 
weithio er mwyn gwarchod 
plant rhag ymladd mewn 
byddinoedd neu weithio 
mewn amgylcheddau peryglus. 

Ond tra'n dathlu'r hanner 
can mlwyddiant rhaid cofio 
am y rhai hynny sy'n parhau i 
frwydro am hawliau sylfaenol 
eu cyd-ddyn megis Jos, Ramos 
Horta o Ddwyrain Timor. Nid 
oes gan bobl Dwyrain Timor 
yr un bawl o dan y system 
bresennol - nid hyd yn oed yr 
haw! sylfaenol i 'fywyd, 
rhyddid a diogelwch'-ac ers 
1975 lladdwyd dros 200,000 o 
ddinasyddion di-fai. 

Mae yna lawer o 
enghreifftiau yma yng 
Nghymru o bobl sy'n gweithio 
dros hawliau pobl tramor. Mae 
Moonira Allen, gwraig o 
Gaerdydd wrthi'n ymgyrchu 
am ryddid i dros 600 o bobl 
Kuwait nas ddychwelodd i'w 
gwlad wedi rhyfel y Gwlff ac 
sydd wedi cael eu carcharu yn 

Adolygiad Uyfr 
Ray Newton: One Step Forward, Two Steps Back? 

The social history of a left-wing activist • a case study 

Byddaf yn gresynu'n am! cyn lleied o wybodaeth sydd ar gael am 
ymgyrchoedd mawr y mudiad heddwch yn y 1950au, 60au a 
70au a' r bobl oedd yn allweddol ynddynt. 

Roeddwn wrth fy modd, felly, i dderbyn copi ~ gofiant Ray 
Newton . Sais a aeth yn ffigur blaenllaw ym mud1ad heddwch yr 
Alban - ac mae hynny'n beth hynod, i ddechrau! 

Mae'r manylion a'r sylwadau sy'n britho'r testu~ mor 
arwyddocaol a dilyniant y digwyddiadau eu hunam. Y , 
disgrifiadau hyn sydd yn bwydo'r synh~rau ~c yn a~dumo r 
stori, wrth i' r awdur daflu goleuni ar ra1 o dd1~d~1adau . 
gwleidyddol pwysicaf y ganrif a esgorodd ar dd1wyd1ann~u ~n 
o newid, gwreiddiau'r mudiadau heddwch a gwyrdd sos1alrudd. 
Mae'n llwyddo i wneud hyn drwy grisialu, mewn termau 
personol, naws orfoleddus y cyfnod. 

Irac. Sefydlwyd Ymgyrch 
Gorllewin Sahara Cymru yn 
ddiweddar i gefnogi galwad 
pobl Gorllewin Sahara am 
refferendwm ar annibyniaeth. 

Gyda'r fath ddirmyg o 
hawliau dynol mae'n anodd 
gweld gwerth i'r Datganiad. 
Ond mae'n rhaid cofio mai 
nod i'w anelu ato yw'r 
Datganiad, nid dogfen 
gyfreithiol. Mae'n uchelgeisiol 
ac yn arf grymus i ddiogelu 
hawliau dynol sylfaenol. Mae 
pob gwlad sy'n aelod o'r CU 
wedi datgan eu hymrwymiad i 
barchu hawliau dynol. Trwy 
ddysgu am hawliau dynol 
gallwn amddiffyn ein hawliau 
ni ein hunain ac ar yr un pryd 
amddiffyn hawliau y rhai 
hynny na wyddant beth yw eu 
hawliau. 

Dyna felly fu 'r sbardun i'r 
Ganolfan fynd ati i ail
gyhoeddi' r ddogfen ar ffurf 
ddwyieithog, er mwyn sicrhau 
bod pobl Cymru yn gwybod 
neu'n cael eu hatgoffa am eu 
hawliau. 

Wrth werthuso'r Datganiad 
rhaid cydnabod ynghyd f'r 
cryfderau bod iddo hefyd ei 
wendidau. Pa s"n sydd am yr 
amgylchedd? Beth am ein 
dyletswyddau ynghyd f'n 
hawliau? Mae'n werth ystyried 
hefyd pa mor berthnasol yw 
dogfen a luniwyd gan wledydd 
y Gorllewin i wledydd 
datblygol y Trydydd Byd. Er 
bod sylwedd y Datganiad yn 
parhau yn gyfoes, wrth i'r 
Cenhedloedd Unedig asesu ei 
r"l mewn byd sydd yn prysur 
newid oni ddylai hefyd 
ystyried ffurfio consensws byd
eang ar safonau o hawliau 
dynol? 
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SUT MAE MYND ATI I 
WNEUD SAFIAD OROS 
HAWLIAU DYNOL? 

DYMA ORI CAM SYML: 

• Darllenwch y Datganiad a 
dewiswch un o'r erthyglau, 
er enghraifft, Erthygl 19 
"Mae gan bawb ryddid barn 
a'r haw! i'w fynegi." 

• Ewch ati fel cymuned, capel, 
gr p , ysgol,neu glwb i 
ddysgu am achosion o 
dramgwyddo hawliau dynol 
a threfnu digwyddiad i 
ddenu sylw'r cyfryngau. 

• Ewch ati i ysgrifennu llythyr 
cwyn i bapur newydd neu 
gallwch fynd yrnhellach ac 
ysgrifennu at eich Aelod 
Seneddol lleol.(Er na wna 
un llythyr newid y byd, mae 
enghraifft De Affrig yn 
dangos sut gall barn 
gyhoeddus effeithio ar 
bolisiau llywodraeth a 
gorchfygu 
anghyfiawnderau) . 

Cofiwch fod yna unigolion 
trwy'r byd yn ymgyrchu am yr 
un amcanion f chi ac na 
fyddwch byth ar eich pen eich 
hun. 

Am wybodaeth bellach am 
ymgyrch Hybu Hawliau Dynol 
ysgrifennwch at Richard Jones, 
UNA Cymru, Canolfan 
Materion Rhyngwladol, Y 
Demi Heddwch, Pare Cathays, 
Caerdydd CFl 3AP. 

Bydd y rheini a oedd yno yn eu cael eu hunain yn ail-fyw eu 
hatgofion; bydd y rheini nad oedd yno yn gallu eu dychmygu eu 
hunain yn y cyfnod ffurfiannol hwnnw. 

Nid dim ond y delfrydau, fodd bynnag, a archwilir yma, ond y 
methiannau hefyd. Fodd bynnag, nid yw Ray'n un i suddo i 
ddwysfyfyrio'n ddiflas; yn hytrach, mae'n brasgamu ymlaen tuag 
at y milflwyddiant gyda'r awydd syml o gario gwersi'r gorffennol 
i mewn i'r dyfodol. 

Pat Allen 

Gellwch gael copi drwy ddanfon £8.99 (yn cynnwys cludiant) 
at: Radical Books, 10 Buckstone Way, Caeredin E[??? can't read 
post code] 6PN. Tel 0131 445 2967. 



Rwyf eisiau ymuno a'r Ymgyrch dros Ddiarfogi Niwclear 

Enw 

C~eiriad 

Cod post 

Ffon 

Amgaeaf siel/GP am £ yn daladwy I CND Cymru. 

Cwpl £15; oedalyn £1 O; digyllog, pensiynwr, ieuenctid £3. 
Dychweler i CND Cymru, 72 Heal Gwyn, yr Alltwen, Pontardawe SAB 3AN 

Dyddladau Dyddiadur 
1 Rhagfyr • wedi danfon cerdyn Dolig at Tony Blair? 
Gofynnwch iddo wneud yn siwr mai 1999 fydd y flwyddyn y 
bydd ei lywodraeth yn dileu'r system arfau niwclear Trident 
anghyfreithlon, ddrud, lygredig ac anllad. 

Cardiau Nadolig CND Cristnogol ar gael gan Masnachu CND 
Cymru (gweler cysylltiadau) neu CND Prydeinig (0171 700 2393 

10 Rhagfyr Hanner canmlwyddiant mabwysiadu Datganiad 
Cyffredtnol Haw/tau Dynol y CU. 

Tan Ragfur 31 Arddangosfa ffrwydron tir yn y Demi 
Heddwch , Pare Cathays, Caerdydd. Gwybodaeth am oriau agor 
gan Stephen Thomas (01222) 228549 neu 395664. 

1 Ionawr 1999 Dymuntadau gorau am flwyddyn newydd 
bapus a beddychlon - ac ydych chi wedi prynu'ch Dyddiad 
Heddwch Housmans 1999? Ar gael am £6.95 yn cynnwys cludiant 
(sieciau'n daladwy i Housmans) gan Housmans, 5 Caledonian 
Road, Uundain Nl 9DX, Uoegr. 

2 Ionawr Cor Cochion yn canu dros Ymgyrch Gwrth-Ffrwydron 
Tir UNA ac UNICEF. Cysyllter a Beattie Smith (01222) 886113 am 
fwy o fanylion. 

Chwefror Cyngor CND Cymru, dyddiad i'w gyhoeddi, 11.00am 
Ty Cwrdd y Cyfeillion, Uandrindod. Croeso i bob aelod a 
chyruychiolydd mudiadau cysylltiedig. Am fwy o wybodaeth 
ffoniwch Jill Stallard (01550) 750260 

11-16 Mai Cynhadledd Heddwch Ryngwladol Dinasyddion, 
Apel yr Hag dros Heddwch a Dileu Rhyfel, Yr Hag, Yr 
Iseldiroedd. Am fwy o wybodaeth, gweler y daflen amgaeedig 
neu cysylltwch ag Apel yr Hag dros Heddwch, 11 Venetia Road, 
Uundain N4 lEJ (0181) 347 6162 

22 Mai Cynu//iad y Dinasyddton er Dtleu Rhyfel, Westminster 
Central Hall, Llundain - i ddilyn Cynhadledd yr Hag, uchod. 

31 Gorff - 7 Awst Yr Eisteddfod Genedlaethol, Uangefni., Ynys 
Mon. Angen gwirfoddolwyr Cymreag eu hiaith i gydgysylltu 
pabell ymgyrch CND Cymru. Rhoddir cefnogaeth a chymorth 
gyda threfniadau rhagarweiniol. Cysyllter a Rod Stallard (01550) 
750260 cyn mis Mawrth 1999. 

Parhaus · Ymgyrch yn erbyn storio gwastraff niwclear yn 
Nhrecwn - i gadw mewn cysylltiad a 'r ymgyrch, cysyllter a Paul 
Hawkes, CND Teifi/Preseli (01239) 614856; Val Jones, Cyfeillion 
y Ddaear Sir Benfro (01646) 641390 neu CND Cymru 

Heddwch 10 

Cofio Rhyfel 
pecyn adnoddau i athrawon a myfyrwyr gan Undeb 

y Llw Heddwch (PPU) 

Cyfres newydd o ddogfennau yn 
archwilio sut fydd pobl yn ymateb i ryfel 

a sut y byddwn yn trosglwyddo derbyn ei 
ddiwylliant i'r genhedlaeth nesaf. 

Mae'n ddelfrydol ar gyfer grwpiau Cam 
Allweddol 3 mewn Saesneg, Hanes. 

Cymdeithaseg ac Astudiaethau Crefyddol 
ac wedi ei dylunio ar gyfer athrawon a 

myfyrwyr. Mae adnoddau cefndir ar 
Heddwch ar gael ar safle PPU ar y we 

hefyd . 

Pris £4.00 gan Peace Pledge Union, 41b 
Brecknock Road, Llundain N7 0BT(0l71) 

424 9444 www.gn.apc.org/peacepledge 

Dau becyn adnoddau arall ar gael 
hefyd, ar Fenywod a Heddwch, a Heddwch a Rhyfel 

CND CYMRU CYSWLLT 
YSGRIFENNYD CYFFREDINOL 
Jill Stallard1 NantgaredigJ. Cynghordy,. Llonymddfri, 
Sir Goerfyradin SA20 O[K. {01550) 150260 

CADEIRYDD AELODAETH 
David Morris MEP. {Ol 792) 643542 
1S-GADEIRYDDION 
GOGLEDD CYMRU: 
Dave Andrews. {01978) 310491 
CANOLBARTH: 
Olwen Davies.(01970) 611994 
Rod Stallard. (lll 550) 750260 
DE CYMRU: 
Ray Davies. (Ol 222) 889514 

Mwy o wybodaeth, synladau neu gynlglon 
o gymorth? Cysylltwch B'ch ls-gadelrydd 
CND Cymru agosal, os gwelwch yn dda. 

72 Heol Gwyn, )'r Alltwen, 
Pontordawe SA8 3AN 

MUDIADAU CYmLTIEDIG 
Rhoda Jones. (01766) 762739 
MASNACHU 
Jan Henderson. (01792) 830330 

TRYSORYDD 
Jeon Bryant, 16 Clos Ty' n J Cymer, 
Y Porth, Rhondda CF39 9DF 

Am gwyno am awyrennau mllwrol sy' n 
hedlan yn lsel? Ffonlwch y Welnyddllaeth 
Amddiffyn 017121 8 6020 

Gwenylloedd Heddwch: 
Menwith Hill, Swydd Efrog: Gwersyll Menywod WoMenwith 
cysyllter a Helen (01943) 468593. Danfonwch gardiau Nadoiig at 
y menywod yn y gwersyll, Kettlesing Head Lay-by, nr. Harrogate, 
North Yorks HG3 2RA · 

Menwith Hill: Sadwrn cyntaf pob ail fis, 2pm Cwrdd addoli 'r 
Crynwyr · gwersyll nesaf 5 Rhagfyr. Cysyllter ag: Anni (01943) 
466405. Hefyd: 

Menwith Hill: 3ydd penwythnos o bob mis; ymgynnull am 
benwythnos (01943) 468593. 

Faslane: parhaus, Shandon, Helensburgh, Dunbartonshire, Yr 
Alban G4S SNT (01436) 820901. Nadolig Uawen a chariad o 
Gymru i wersyllwyr Faslane. 

A_ldermaston, Berkshire: Gwersyll me nywod wrth Falcon Gate: 
atl benwythnos llawn bob mis, nesaf 12-13 Rhagfyr. Cysyllter a 
(01943) 468593. 

Sellafield: penwythnos olaf llawn bob yn ail fis . Cysyllte r a Tracy 
(0113) 262 1534. 

Burghfield, Berkshire: achlysurol, cysyllter a (01703) 554434. 

Greenham: parhaus. Cysyllter a (01635) 269109. Danfo nwch 
gardiau Nadolig at: Yellow Gate, Greenham Common, Berkshire. 

-


