
10 ਦਿ�ਨ ਪਦਿ�ਲਾਂ�� ਅਸੀਂ� ਬੇਲਾਂ�ਰੂ�ਸੀਂ ਦਿ��ਚ ਜੇਲਾਂ� �� ਦਿ��ਚ ਬੇ�� ਟਰੂਡ ਯੂ�ਨ�ਅਨ ਨਤਾ���� �� ਦਿਰੂ��ਈ �� ਮੰ�ਗ ਕਰੂਦਿ�ਆਂ� ਇੱ�ਕ 
ਮੰ!ਦਿ��ਮੰ ਚਲਾਂ�ਈ ਸੀਂ�।

ਜੇਲਾਂ� �� ਨ  ਜੇਐਸੀਂਸੀਂ� ਬੇਲਾਂ�ਰੂ�ਸੀਂਕ�ਲਾਂ� ਪ#ਟ�ਸ਼ ਖਾ�� ਪਲਾਂ��ਟ 'ਤਾ �ੜਤਾ�ਲਾਂ ਕ�ਤਾ�, ਦਿਕਉਂਦਿਕ ਮੰਜ਼��ਰੂ�� ਨ  ਸ਼��ਤਾ� ਨ�ਲਾਂ ਆਂਜ਼���, 
ਲਾਂ#ਕਤਾ�ਤਾਰੂ ਅਤਾ ਸੀਂਦਿਤਾਕ�ਰੂ �� ਮੰ�ਗ ਕ�ਤਾ�. ਅਦਿ)ਕ�ਰੂ�ਆਂ� �� ਜੇ��ਬੇ ਸੀਂ�ਲਾਂ�� ਚਰੂਕ�ਸੀਂ*, ਬੇਲਾਂ�ਰੂ�ਸੀਂ � ਸੀਂ!ਤਾ�ਤਾਰੂ ਟਰੂਡ 
ਯੂ�ਨ�ਅਨ (ਬੇ�ਟ�) �� ਉਪ ਚਅਰੂ, ਅਤਾ ਦਿਤਾ�ਨ �#ਰੂ�� ਨ� � ਦਿਗ,ਫਤਾ�ਰੂ ਕਰੂਨ� ਸੀਂ�: ਪ��ਲਾਂ ਪ!ਚਨ�ਆਂ, ਯੂ�ਰੂ� ਕ#ਰੂਜ਼�ਨ ਅਤਾ 
ਅਨ�ਟ#ਲਾਂ ਬੇ#ਕ�ਨ।

ਸੀਂ�ਡ� ਮੰ!ਦਿ��ਮੰ, ਦਿਬੇ�ਟ� ਅਤਾ ਇੱ�ਡਸੀਂਟਰੂ�ਅਲਾਂ ਗਲਾਂ#ਬੇਲਾਂ ਯੂ�ਨ�ਅਨ �� ਬੇਨਤਾ� 'ਤਾ ਸ਼!ਰੂ� ਕ�ਤਾ� ਗਈ, ਦਿਜੇਸੀਂ � ਨਤਾ�ਜੇ �ਜੇ. ਸੀਂ�ਡ 
ਚ�ਰੂ ਭਰੂ���� �� ਦਿਰੂ��ਈ �� ਮੰ�ਗ ਕਰੂਦਿ�ਆਂ� 6,291 ਸੀਂ��ਸ਼ ਭਜੇ ਗਏ. 

ਅਸੀਂ� ਜੇ�ਣ� ��� ਦਿਕ ਸੀਂ�ਡ ਸੀਂ��ਸ਼�� � ਟ�ਚ ਉਨ��� ਨ� � ਪ,�ਪਤਾ ਕਰੂਨ ਦਿ��ਚ ਖਾ!ਸ਼ ਨ�� ਸੀਂਨ, ਦਿਕਉਂਦਿਕ ਉਨ��� ਨ  ਸੀਂਪ!ਰੂ�ਗ� ਨ� � 
ਰੂ#ਕਣ �� ਕ#ਦਿਸ਼ਸ਼ ਕ�ਤਾ�. ਪਰੂ ਸੀਂ�ਡ ਕ#ਲਾਂ �#ਰੂ ਦਿ�ਕਲਾਂਪ ਸੀਂਨ. ਬੇਲਾਂ�ਰੂ�ਸੀਂ ਦਿ��ਚ ਟਰੂਡ ਯੂ�ਨ�ਅਦਿਨਸੀਂਟ�� ਨ  ਇੱ�ਕ ਪਟ�ਸ਼ਨ � 
ਤਾ*ਰੂ ਤਾ (ਸੀਂ�ਰੂ 15 ਭ�ਸ਼���� ਦਿ��ਚ) ਮੰ!ਦਿ��ਮੰ � ਸੀਂਮੰਰੂਥਕ�� ��ਆਂ� ਸੀਂ�ਚ�ਆਂ� ਛਾ�ਪ�ਆਂ�.

ਉਨ��� ਨ  ��ਥ ਨ�ਲਾਂ ਇੱ� ਬੇਲਾਂ�ਰੂ�ਸੀਂਕ�ਲਾਂ� � ਸੀਂ�ਈਓ, ਇੱ��ਨ �ਲਾਂ��ਤਾ� � �ਫਤਾਰੂ ਪ�!�ਚ�ਇੱਆਂ. ਕ#ਦਿ�ਡ -19 ਦਿਨਯੂਮੰ�� �
ਕ�ਰੂਨ, ਉਨ��� ਨ  ਪਟ�ਸ਼ਨ�� ਨ� � ਲਾਂ5ਟਰੂ ਬੇ�ਕਸੀਂ � ਜ਼ਰੂ�ਏ ਭਦਿਰੂਆਂ.



ਉਨ��� � ਯੂਤਾਨ�� � ਨਤਾ�ਜੇ �ਜੇ., ਤਾ!��ਡ ਦਿ��ਚ. ਸੀਂ�ਰੂ 6,291 ��ਆਂ� ਆਂ��ਜ਼�� ਸੀਂ!ਣ�ਆਂ� ਗਈਆਂ�.

ਅਤਾ ਅਦਿ)ਕ�ਰੂ� ਸੀਂ!ਣਨ ਲਾਂਈ ਮੰਜੇਬੇ�ਰੂ �#ਏ.

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੰੂ ਬੇਲਾਰਸੂਕਾਲੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਹ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਨਾਟੋਲ ਬੋਕੂਨ ਨੰੂ 55 ਹਿਦਨਾਂ ਦੀ ਪੁਹਿਲਸ 

ਹਿਹਰਾਸਤ ਹਿਵਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਹਾ ਕੀਤਾ ਹਿਗਆ ਸੀ।

ਅਤ ੇਅੱਜ ਦਪੁਹਿਹਰ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਹਿਤਨੰਾਂ ਨੰੂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਹਿਦਤੱਾ ਹਿਗਆ.



ਦਿਜੇ�6 ਦਿਕ ਸੀਂ�ਨ� � ਦਿਬੇ�ਟ� ਦਿ��ਚ ਸੀਂ�ਡ �#ਸੀਂਤਾ�� �!ਆਂਰੂ� ��ਦਿਸੀਂਆਂ ਦਿਗਆਂ �5, ਮੰ!ਦਿ��ਮੰ ਇੱ�ਕ ਸੀਂਫਲਾਂਤਾ� ਰੂ�� ਦਿਕਉਂਦਿਕ ਇੱ� ਸੀਂ�ਡ ਜੇਲਾਂ� �� 
ਦਿ��ਚ ਬੇ�� ਭਰੂ���� � ਮੰ�ਮੰਦਿਲਾਂਆਂ� ��ਲਾਂ ਅ�ਤਾਰੂਰੂ�ਸ਼ਟਰੂ� ਅਤਾ ਸੀਂਥ�ਨਕ ਦਿ)ਆਂਨ ਦਿਲਾਂਆਂਉਂ�� �5. ਉਨ��� �� ਜੇਲਾਂ �� ਦਿਮੰਆਂ�
ਨ�� �)�ਈ ਗਈ। ਇੱ� ਮੰ!ਦਿ��ਮੰ �� ਅਸੀਂਲਾਂ ਪ,�ਪਤਾ� �5.



ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਦੰੇ ਹੋ ਹਿਕ ਇਹ ਮੁਹਿਹਮੰਾਂ ਕਮੰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤ ੇਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸਲ ਹਿਵਚੱ ਕਈੋ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰਖੋੱ: ਹਿਸਰੀਹੀ, ਪਾਵੇਲ, ਯੂਰੀ ਅਤ ੇ

ਐਨਾਟੋਲ.

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਜ ਸੁਤਤੰਰ ਹਨ.

ਤਾ!��ਡ ਕ�ਤਾ ਕ�ਮੰ ਲਾਂਈ ਤਾ!��ਡ� ਬੇ�!ਤਾ )�ਨ���.

ਹਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਹ ਸੰਦਸੇ਼ ਆਪਣੇ ਦਸੋਤਾਂ, ਪਹਿਰਵਾਰ ਅਤ ੇਸਾਥੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ. 
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ!

Eric Lee


