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Lleisiau o Lawr y Ffatri yn Bangalore 

 Yn 2006, dechreuodd gweithwyr ffatri Burberry yn Nhreorci, dan arweiniad eu hundeb, y GMB, a chyda 
cefnogaeth eu AC, Leighton Andrews a’u AS, Chris Bryant, Ymgyrch chwe mis i rwystro cau eu ffatri.  Cafodd 
Jean Jenkins, o Ysgol Fusnes Caerdydd, gyfle i astudio’r Ymgyrch ac ers hynny mae wedi dilyn y gadwyn gyflenwi 
dillad i India a rhannau eraill o Asia, gan astudio amodau gwaith a chysylltiadau diwydiannol mewn lleoliadau 

newydd. Mae ffatri Burberry, ffatri Polikoff gynt, wedi parhau o ddiddordeb parhaus iddi ac mae hanes ffatri Treorci 
a hanes y sector dillad ei hun yn bwysig heddiw i frwydrau undebwyr llafur mewn lleoedd pellennig.  Heddiw, wrth 
barhau i ysgrifennu am y sector dillad Prydeinig, mae gan Jean Jenkins gysylltiadau ymchwil cryf gyda’r Garment 
Labour Union yn Bangalore, undeb bychan ar lefel leol a arweinir gan fenywod. Mae’r darlun yn dangos cyfarfod 
diweddar, pan gyflwynodd hi lyfr Catrin Stevens ‘Voices from the Factory Floor’ yn rhodd i arweinwyr y menywod. 
Felly, cyfunir gorffennol a phresennol diwydiant, a’i weithwyr yn y darlun hwn. 
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  Golygwyd y Cylchlythyr hwn gan Caroline Fairclough a chyfieithwyd ef gan Catrin Stevens. Dyddiad cau’r rhifyn nesaf fydd 30ain 

Tachwedd 2017. 
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Fy Modryb Nancy, Prifathrawes Arbennig 
 
 
Dw i’n saith oed.  Dw i’n mynd o Aberystwyth i Fachynlleth ar y bws i weld fy 
nain a  thaid, a Bobo, yr enw yn y teulu fy modryb Nancy, sy’n byw ym Mhennal.  
Mae’r tocynnwr bws yn gofyn i fy mam, ‘Ble dych chi’n mynd?’ 
 

‘Dyn ni’n mynd i Bennal’ medd hi. 
 

‘Dych chi’n nabod Miss Burton, prifathrawes ysgol Darowen?’ mae e’n gofyn. 
 

‘Wrth gwrs’ medd fy mam ‘Fy chwaer yw hi.’ 
 

‘Wel, mae’r byd yn fach!’ medd e.  ‘Ro’n i’n ddisgybl yn ysgol eich chwaer.  Mae 
hi’n athrawes arbennig.  Dew, ro’n ni’n dysgu llawer o bethau yn yr ysgol 
gynradd gyda Miss Burton, yn Gymraeg ac yn Saesneg.’ 
 
Yr oedd Annie Elizabeth Burton (Mehefin 1913 – Rhagfyr 1960) yn ddynes eithriadol.  Yr oedd hi bob amser yn 
bendant iawn yn ei syniadau a'i weithredoedd.  Pan yr oedd hi’n ferch fach, rhoddwyd tŷ doliau iddi hi.  Troes e 
wyneb i waered a honnodd ei fod yn gar. O’i harddegau, byddai hi’n torri ei gwallt yn fyr a fel oedolyn yr oedd hi’n 
arfer gwisgo fel dyn. 
Yr oedd hi’n ddisgybl yn ysgol gynradd Pennal, a wedyn yn ysgol ramadeg Tywyn.  Ar ôl gadael Tywyn, 
dychwelodd hi i’r ysgol ym Mhennal fel disgybl athrawes.  Wedi hynny, aeth hi i Goleg Sant Mair Bangor i hyfforddi 
fel athrawes. 
Ym Medi 1944, pan oedd hi ond yn un ar ddeg ar hugain oed, daeth hi’n brifathrawes ysgol gynradd Darowen, 
tua deg milltir o Bennal.  Yr oedd hi’n parhau i fyw gyda’i thad a mam, yn eu bwthyn dwy i fyny dwy i lawr ym 
Mhennal, ac yr oedd yn arfer gyrru i Ddarowen pob dydd yn ei char bach du, Austin A30.  Yn y pumdegau, yr 
oeddem ni’n arfer cyfarfod â hi yn Aberystwyth neu Pennal, weithiau gyda'i chariad ddiweddaraf, a oedd bob 
amser yn fenywaidd iawn.   
Unwaith, aethom ni, fy chwaer a fi, i ysgol Darowen gyda’n modryb.  Yr oedd y plant yn gyfeillgar iawn.  Nid 
oeddem ni yn medru siarad Cymraeg, felly siaradon nhw â ni yn Saesneg.  Yn anffodus, fy nghof cryfaf o'r ysgol 
yw'r toiledau. Nid oedd unrhyw ddŵr rhedeg, felly nid oedd y toiledau'n fwy na thwll gyda bwcedi o dan y ddaear.  
Yr oedd enw da’r ysgol a’i phrifathrawes yn dechrau ymledu yn fuan.  Y mae cofnod yn llyfr log yr ysgol am 4edd 
Gorffennaf 1950 yn dweud yn Saesneg: ‘Visit by Art HMI Mr W Pickles who took specimens of the children’s art 
for showing to other schools.’ 
Y mae adroddiad gan Arolygwr ei Mawrhydi hefyd yn llyfr log yr ysgol, yn Gymraeg.  Digwyddodd yr arolwg ar 
28ain Mawrth 1952, pan yr oedd pump ar hugain o blant yn yr ysgol gyda dwy athrawes.  Datganodd yr adroddiad: 
‘Yn y dosbarth hynaf, gwneir arbrofion aml â defnyddiau a chynlluniau gwaith, a pharatoir y gwersi’n ofalus, gyda’r 
canlyniad fod y dysgu’n fyw ac yn hynod effeithiol.  Anogir y plant i gasglu gwybodaeth am eu bro: maent wedi eu 
trwytho yn niwylliant eu cefndir, ac oherwydd hynny yn fyw parod i werthfawrogi astudiaethau ehangach.  Er bod 
yr ardal braidd yn ddiarffordd, y mae gan y disgyblion wybodaeth eang am faterion sydd ymhell o gyrraedd eu 
profiad personol.  Ceir darluniau a siartiau pwrpasol, a hefyd lyfrau addas sy’n eu denu i ymchwilio drostyn eu 
hunain.  Y mae’n bleser gweld brwdfrydedd y plant gyda’u gwaith: rhoddir cymorth ac anogaeth i’r disgybl araf, fel 
y cyflymaf, ddatblygu hyd eithaf ei allu. 
Er gwaethaf anhwylustod a diffygion yr adeilad, y mae safon gyffredinol y gwaith yn uchel drwyddo. Ceir 
cydberthynas agos rhwng gwahanol adrannau o’r gwaith, a thoddir lle amlwg i’r hyn sydd orau yn y diwylliant 
Cymraeg.  Mae’r berthynas rhwng y plant a’r athrawon yn hapus dros ben.’Ysgol yr Eglwys yng Nghymru oedd 
Darowen.  Yr oedd fy modryb yn arfer mynd i’r eglwys ym Mhennal bob wythnos, gyda’i rhieni.  Daeth ei thad a’i 
mam hwy ill dau o deuluoedd Anglicanaidd.  Yr oedd ei thad-cu wedi bod yn warden eglwys Llanwrin ac yr oedd 
hi ei hunan yn warden eglwys Pennal. 
Daeth yr arolygwr esgobaethol i Ddarowen hefyd ac ysgrifennodd yn ei adroddiad, at ôl ymweliad yn Orffennaf 
1951: ‘This is a first-class country school (Welsh medium) with a very talented headmistress.  The opening service 
was excellently done, with a right mixture of the traditional and the inspirational.  It was obvious that the teacher 
had a real interest in her subject and also great insight.  The expression work was excellent.’ 
 
Un noswaith ym mis Rhagfyr 1956, aeth ei thad i’r dafarn i yfed peint neu dri.  Cerddodd  adre, eisteddodd yn ei 
gadair a bu farw.  Ni wnaeth ei weddw, fy nain, erioed wella o'r sioc. Yn y flwyddyn ganlynol, cafodd fy modryb ei 

Modreb Nancy Burton 



dyrchafu i fod yn brifathrawes ysgol fabanod Machynlleth.  Nid oedd hi byth yn berson amyneddgar, ac yr oedd 
yn anodd iddi hi gyfuno ei gorchwyl newydd gyda gofalu am ei mam wan a chymysglyd.  Felly, daeth fy nain i 
Aberystwyth i fyw gyda ni, yn y lle bu farw ar Ebrill 1af 1960. 
Dechreuodd bennod newydd ym mywyd fy modryb yna.  Ar ôl llawer o flyneddoedd o fyw gyda’i rhieni, sefydlodd 
cartref ym mhwthyn y teulu gyda’i phartner, Evelyn Vaughan Davies, dynes gain o Ogledd Cymru.  Yn drist, nid 
oedd i barhau.  Ym mis Rhagfyr yr un flwyddyn, bu farw fy modryb, yn sydyn o waedlif ymennydd yn Ysbyty 
Aberystwyth.  
Ymgymerodd esgob Bangor â’i hangladd yn eglwys Pennal gyda 
chymorth chwech o glerigwyr lleol.  Wedyn, ysgrifennodd yr esgob ei 
hysgrif goffa yn Y Llan, newyddiadur yr Eglwys yng Nghymru:  
‘Ni welwyd fawr neb erioed yn annhebycach na Nancy Burton i’r darlun 
confensiynol o ferch dduwiol.  Yn ei gwisg hamdden, ei throwsus, ei 
chrys a’i thei a’i siaced frethyn, wynebai’r byd gydag osgo nad oedd yn 
perthyn i neb ond iddi hi ei hun.  Direidi hiwmor llydan heb wenwyn ar ei 
gyfyl, gonestrwydd plaen ar feddwl a lleferydd, caredigrwydd di-bendraw 
yn ei hymwneud â phawb – dyna rai o’i nodweddion: ond ni lwydda’r un 
catalog i fynegi personoliaeth oedd yn hollol ar ei phen ei hun. 
Dyma rai atgofion amdani, i’w dangos fel yr oedd.  Y cyntaf, yn ysgol 
Eglwys Darowen, lle bu’n brifathrawes cyn ei symud i Fachynlleth.  
Cofiaf yn arbennig un pnawn y bûm yno, a hithau’n brysur arolygu gwaith 
y plant yn hel eu hanes eu hunain am fywyd a gwaith yn ardal.  Dan ei 
chyfarwyddid, ‘roedd un bachgen, naw oed wedi cyfrif stoc holl ffermydd y plwy a hel enwau’r caeau i gyd.  Cadwai 
pob plentyn ei lyfr gofalus, gyda’i gynnig ar arlunio a barddoni. ‘Doedd ryfedd yn y byd bod arbenigwyr yn teithio 
o bell i Ddarowen i weld ysgol Gymraeg wledig ar ei gorau.  Gwn am ddynion cryfion y mae ôl ysgol Darowen dan 
Miss Burton yn aros yn ddigamsyniol ar eu cymeriad. 
Wedyn, Cyngor Addysg yr Esgobaeth ym Mangor, a hithau wedi cychwyn o Bennal yn blygeiniol i fod yno.  Tuedd 
sydd yn y cynghorau a’r pwyllgorau mwyaf cyfrifol i grwydro’n amleiriog o gwmpas y pwynt.  Grandawai hithau’n 
syn, cyn torri i mewn yn yr union fan i daro’r hoelen ar ei phen a’i gyrru’n sownd i’w lle.  Ni fedrai drafod addysg 
heb gofio am yr ysgolion, na thrafod ysgolion heb gofio’r plant, na chofio’r plant heb wybod mai person arbennig 
yw pob copa ohonynt.’    
Christopher Schenk 

 

Ganwyd Christopher Schenk, ym Machynlleth yn 1949. Mae’n dysgu Cymraeg, yn gyn-bennaeth Ysgol 

gynradd ac yn AEM. Ysgrifennodd y darn hwn yn Gymraeg. Cefnogwyd a chywirwyd ei waith gan ei 

athrawes Gymraeg (a’m hathrawes innau, Rosie Godfrey Davies a hoffai ef ddiolch o galon iddi. Diolch 
hefyd i’w ferch Tabitha. CF. 
 
Menywod, Rhyfel a Heddwch, Y Senedd, 8fed Awst – 30ain Medi 2017 
 

 Dylai fod amser gennych i fynd i weld yr arddangosfa ardderchog 
hon yn y Senedd yng Nghaerdydd. Mae’n cyfuno arddangosfa 
gan y ffotograffydd Lee Karen Stow sydd wedi bod yn recordio 
menywod a effeithiwyd gan ryfel ers iddi ymweld â Sierra Leone 
yn 2007, â hanesion am Gymraësau a’u hymwneud â rhyfel a 
heddwch yn ystod y 100 mlynedd ddiwethaf. Gwelir hefyd Lyfr 
Cofio Cenedlaethol Cymru, ar agor ar y tudalen lle ceir enwau'r 
nyrsys a’r QMAACau a fu farw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. 
Llwyddodd AMC i ddarparu gwybodaeth am y menywod hyn ar 
sail y prosiect Menywod, Cymru a Rhyfel.    
At hyn mae’r Ffenestr Wylofus o babïau yn cael ei harddangos 
tan ddiwedd Medi. 
Gwelir agor yr arddangosfa hon ar: 
https://www.youtube.com/watch?v=bkjmSBAZgEs&feature=youtu.be 

 
Ann Jones, Y Dirprwy Lywydd, yn agor yr arddangsofa. Gwelir y 
Ffenestr Wylofus y tu allan. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bkjmSBAZgEs&feature=youtu.be


 

‘Merched, Môn a’r Môr’ – y ddarlith flynyddol yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, 2017 

Pleser pur oedd ymuno â’r gynulleidfa niferus a ddaeth i glywed sgwrs yr actor a’r sgriptwraig, Manon Eames, yn 
yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Talu teyrnged yr oedd i waith 
arloesol dau hanesydd morol – ei thad, Aled Eames, a Robin Evans, 
yn dadlennu, trwy eu hymchwil a’u cyhoeddiadau, gyfraniad merched 
i draddodiad morol lliwgar Cymru, a Môn yn arbennig. Roedd hi’n 
hyfryd cael cwmni aelodau o deuluoedd Aled Eames a Robin Evans 
yn y cyflwyniad a diolch o galon hefyd i Janet Evans am gytuno i 
noddi’r sgwrs er cof am Robin. 
Aeth Manon â ni ar daith gyda gwragedd y capteiniaid i hwylio rownd 
yr Horn, gyda disgrifiadau byw o’r peryglon a’r unigrwydd, yn geni 
babanod ar y cefnfor ond yn mwynhau ambell de parti yn y doldryms, 
hefyd! Gartref, roedd yn rhaid i wragedd morwyr fod ‘yn fam ac yn 
dad’ chwedl Robin Evans, i’w plant, a byddent wedi byw mewn pryder 
beunyddiol, oherwydd roedd y colledion ar y môr yn enbyd. 
Sobreiddiol oedd deall bod mwy o Gymry wedi eu colli ar y môr yn 
1900 nag mewn damweiniau glofaol. 
Cwmpasodd y sgwrs gyfoeth yr hanes morol; gan gynnwys 
diwydiannau pysgota a moresg Môn a braf oedd clywed clodfori dwy 
arloeswraig anghofiedig: Ann Edwards, Caernarfon a oedd mor 
enwog a llwyddiannus â Cranogwen, yn dysgu mordwyaeth i forwyr gogledd Cymru a Frances Williams, sefydlydd 
y gwasanaeth bad achub ym Môn. 
Roedd y sgwrs yn gyforiog o enghreifftiau difyr a chyflwynwyd y cyfan gydag afiaith ac angerdd y gwir 
hanesydd. Roedd y cymeradwyo brwd ar ddiwedd y sesiwn yn dyst i’n mwynhad a’n gwerthfawrogiad. A 
hithau’n ‘Flwyddyn y Môr’ yn 2018 roedd yr Archif ar frig y don gyda’r sgwrs hon a gobeithio y bydd yn ysbrydoli 
eraill i ymchwilio hanesion rhyfeddol merched, Cymru, a’r môr.  
 

Catrin Stevens 

Placiau Porffor 
 

Gelwir yr ymgyrch i hyrwyddo adnabod menywod mwyaf nodedig Cymru yn 'Plac Porffor'. A wyddech chi nad oes 
unrhyw gerflun penodedig i fenyw yng Nghymru, a fawr ddim placiau gleision?     

 Bwriada cynllun y Plac Porffor ddechrau 
gwyrdroi’r diffyg cydbwysedd hyn. Cafodd 
ei lansio gan Jane Hutt AC, ar Ddiwrnod 
Rhyngwladol Menywod 2017. Roedd hi’n 
cynrychioli grŵp sydd newydd ei ffurfio, sef 
Menywod Llafur y Cynulliad. Maen nhw 
wrthi’n comisiynu’r plac cyntaf, er cof am 
Val Feld, AC cyntaf Dwyrain Abertawe. 
Pencampwraig Cydraddoldeb! Wedi 
hynny, mae’r ymgyrchwyr yn awyddus i’r 
cynllun gael ei ddatblygu i dynnu sylw at 
fenywod ledled Cymru. 
Gosodir y Plac cyntaf ar stad llywodraeth 
cynulliad Cymru yng Nghaerdydd, lle'r 
oedd gan Gymru, ar y pryd, yr unig Gabinet 
â’i fwyafrif yn fenywod Bydd yn cael ei 
ddadorchuddio rywbryd yn yr Hydref eleni. 

Rydym yn codi arian ar hyn o bryd. Am wybodaeth bellach cysyllter â meryl.james@assembly.wales 

Ceir y diweddariaau ar https://www.facebook.com/Val-Feld-283487169716/ 

Manon Eames 
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