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சிக்க்காகக்கா சிம்்பம்கானி இஇச இசைக்குழுவினரின் கவினரின் வேஇசனரின் வேலைநிறுத்தம்

க இசை்கா இசைலி இசைமும், கனரின் வேலை்காச் இசை்கார ம்காதுக்காப்பும்
Kristina Betinis, 22 April 2019

தங்களின்  வ் வேேலவேலைநிறுத்தத்தில் இப் வ்தில் இப்போது ஏப்போது ஏழதில் இப்போ் வேது ் வேதில் இப்போரத்தில்
உள்ள
சிக்கதில் இப்போ வகதில் இப்போ
சிம் சிம்ப்தில் இப்போனி
இேலபொனி இசைக்குழு
(CSO)
கேலவேலைஞர்களுக்கு, அ சிம்ப அமெரிக்கதில் இப்போவிலும் பொனி இசைர்் வே வதபொனி இசை அளவில்
இருந்தும்
ஒட்டு சிம்ப அமெதில் இப்போத்த
 சிம்பததில் இப்போழிவேலைதில் இப்போள
் வேர்க்கத்தின்
 சிம்பபொனி இசையலூக்க அமெதில் இப்போன ஆதரவு அ் வேசியப்்டுகிறது. ்ணயத்தில்
இருப்்து அ் வேர்களின்  சிம்பபொனி இசைதில் இப்போந்த பொனி இசைம்்ளம்,  அமெருத்து் வேக் க் வேனிப்ப
நவேலைன்கள்  அமெற்றும் ஓய்வூதியங்கள்  அமெட்டு அமெல்வேலை,  அமெதில் இப்போறதில் இப்போக உவேலைக
தரம்
் வேதில் இப்போய்ந்த
ஒரு
இேலபொனி இசைக்குழு் வேதில் இப்போன
CSO
உட்்ட
கவேலைதில் இப்போச்பொனி இசைதில் இப்போரத்தின்
தேலவேலைவிதி வய
்ணயத்தில்
ேல் வேக்கப்்ட்டுள்ளது.
அங் வக
அடிப்்ேலட
் வேர்க்க
பிரச்சிேலனகள்
பொனி இசைம்்ந்தப்்ட்டுள்ளன.
கிளதில் இப்போரி சிம்பனட்
் வேதில் இப்போசிக்கும்
CSO
இேலபொனி இசைக்கேலவேலைஞர்  வ தில் இப்போன் பரூஸ்  சிம்பயஹ் மிகச் பொனி இசைரியதில் இப்போக
குறிப்பிட்டதில் இப்போர், “இது ் வேர்க்க  வ்தில் இப்போர்  சிம்பததில் இப்போடுப்்தில் இப்போக  சிம்பதரிகிறது,
அேலத நதில் இப்போங்கள் ஏற்க  அமெதில் இப்போட் வடதில் இப்போம்.”  வபொனி இசைேல் வே நிறு் வேன
 சிம்பபொனி இசையவேலைதிகதில் இப்போரிகள், முதலீட்டு ் வேங்கியதில் இப்போளர்கள்  அமெற்றும் ரியல்
எஸ் வடட்
முதலீட்டதில் இப்போளர்கள்
உட்்ட
 சிம்ப்ருநிறு் வேன
பிரமுகர்களின் தேலவேலைேல அமெயில்  சிம்பபொனி இசையல்்ட்டு ் வேரும் அந்த
இேலபொனி இசைக்குழுவின்  சிம்ப்தில் இப்போதுக்குழு் வேதில் இப்போன சிகதில் இப்போ வகதில் இப்போ சிம் சிம்ப்தில் இப்போனி
இேலபொனி இசைக்குழு
அேல அமெப்பக்கு
(CSOA)
எதிரதில் இப்போக
இேலபொனி இசைக்கேலவேலைஞர்கள் எழுந்துள்ளனர்.
சிக்கதில் இப்போ வகதில் இப்போ சிம் சிம்ப்தில் இப்போனி இேலபொனி இசைக்குழுவின் 128 ஆண்டுகள் ஒரு
பொனி இசைதில் இப்போதேலனயதில் இப்போன கவேலைதில் இப்போச்பொனி இசைதில் இப்போர  சிம்ப்தில் இப்போக்கிஷம், அது கதில் இப்போப்்தில் இப்போற்றப்்ட
 வ் வேண்டும். இந்த இேலபொனி இசைக்குழுவினர், ்வேலை நதில் இப்போடுகள், ்வேலை
இனங்கேலளச்  வபொனி இசைர்ந்த  சிம்பபொனி இசைறிந்த் வேதில் இப்போர்ந்த ்யிற்சி  சிம்ப்ற்ற
 சிம்பததில் இப்போழில்நிபணர்களின் ஒரு அேல அமெப்்தில் இப்போக விளங்குகின்றனர்.
இந்த  அமெட்டத்தில் இருக்கும் இேலபொனி இசைக்கேலவேலைஞர்கள், CSO
 வ்தில் இப்போன்ற ஒரு இேலபொனி இசைக்குழுவில் இடம்  சிம்ப்ற  வதர்ச்சி ஆ் வேதற் வக
்வேலை ஆண்டுகள் தயதில் இப்போரிப்பக்கதில் இப்போக  சிம்பபொனி இசைவேலைவிடுகிறதில் இப்போர்கள். இதில்
இடம்
 சிம்ப்று்் வேர்களும்,
 சிம்ப்ரும்்தில் இப்போவேலைதில் இப்போன
பொனி இசை அமெயங்களில்,
அ் வேர்களின் கேலவேலைத்து் வே ் வேதில் இப்போழ்க்ேலகயின் எஞ்சிய ்குதிகேலள
இந்த
இேலபொனி இசைக்குழுவிற்கதில் இப்போகவும்
அதன்
இேலபொனி இசைக்கதில் இப்போகவு வ அமெ
அர்ப்்ணிக்கிறதில் இப்போர்கள்.
சிக்கதில் இப்போ வகதில் இப்போ சிம் சிம்ப்தில் இப்போனி இேலபொனி இசைக்குழுவின் இயக்குனர்களும்
நிகழ்ச்சி ் வேழிநடத்துநர்களும், Georg Solti, Daniel Barenboim,
Claudio Abbado  அமெற்றும் Pierre Boulez உட்்ட 20 ஆம்
நூற்றதில் இப்போண்டின் இேலபொனி இசை நிகழ்ச்சிகளில் தேலவேலைச்சிறந்த் வேர்களில்
உள்ளடங்கி உள்ளனர். CSO இன் இப் வ்தில் இப்போேலதய இேலபொனி இசைக்குழு
இயக்குனர் ரிக்கதில் இப்போர் வடதில் இப்போ முதி (Riccardo Muti) "நதில் இப்போன் என்
இேலபொனி இசைக்கேலவேலைஞர்களுடன் இருக்கி வறன்,” என்று அறிவித்து
்தில் இப்போரதில் இப்போட்டத்தக்க நிேலவேலைப்்தில் இப்போட்ேலட எடுத்துள்ளதில் இப்போர், இது சிகதில் இப்போ வகதில் இப்போ
ேலடம்ஸ்
 வ்தில் இப்போன்ற
 சிம்ப்ருநிறு் வேன
ஊடகங்களின்
பிற் வ்தில் இப்போக்குத்தன அமெதில் இப்போன  அமெர அமெண்ேலடகளிடம் இருந்து அ் வேருக்கு
வி அமெர்பொனி இசைனங்கேலளப்  சிம்ப்ற்று தந்துள்ளது.
1950 களில் பிரிட்ஸ்  சிம்பரய்னரின் (Fritz Reiner) முயற்சிகள்
மூவேலை அமெதில் இப்போக பொனி இசைர்் வே வதபொனி இசை முக்கியத்து் வேம்  சிம்ப்ற்ற இந்த இேலபொனி இசைக்குழு,

ஆண்டுக்கு

நூற்றுக்கும்

அதிக அமெதில் இப்போன

அதன்

நிகழ்ச்சிகளில்
Bach, Beethoven, Brahms, Rimsky-Korsakov, Debussy  அமெற்றும்
ஏேலனய
ட ன்
கணக்கதில் இப்போன
இேலபொனி இசையேல அமெப்்தில் இப்போளர்களின்
கவேலைதில் இப்போச்பொனி இசைதில் இப்போர  சிம்ப்தில் இப்போக்கிஷங்களுக்கு உயிர்  சிம்பகதில் இப்போடுத்துள்ளது.
உவேலைக-தரம் ் வேதில் இப்போய்ந்த ஓர் இேலபொனி இசைக்குழுேல் வேக் கட்டேல அமெப்்தற்கும்
 வ்ணி ் வேளர்ப்்தற்கும் அ் வேசிய அமெதில் இப்போன பொனி இசைம்்ளம்  அமெற்றும்
நவேலைன்கேலளத்
 சிம்பததில் இப்போடர்ந்து
் வேப்போது ஏழங்கு் வேதற்கு
 வ்தில் இப்போதிய
ஆததில் இப்போர் வேளங்கள் இல்ேலவேலை என்ற கூற்று அ் வே அமெதிப்படன்
நிரதில் இப்போகரிக்கப்்ட  வ் வேண்டும். சிக்கதில் இப்போ வகதில் இப்போ சிம் சிம்ப்தில் இப்போனி இேலபொனி இசைக்குழு
பொனி இசைமீ்த்தில் ் வேருடதில் இப்போந்தர நுேலப்போது ஏழவுச்சீட்டு விற்்ேலனயில் பொனி இசைதில் இப்போதேலன
்ேலடத்திருந்தது. CSO நிர்் வேதில் இப்போகத்திடம், நன் சிம்பகதில் இப்போேலட நிதியதில் இப்போக
300 மில்லியனுக்கும் அதிக அமெதில் இப்போன டதில் இப்போவேலைரும் அதன் முதலீட்டு
நிதியில் 60 மில்லியனும் உள்ளது.
சிக்கதில் இப்போ வகதில் இப்போ நகர ் வேரவேலைதில் இப்போற்றில் முன் சிம்பனப் வ்தில் இப்போதும் இருந்தேலத
விட இன்று அதிக  சிம்பபொனி இசைல்் வே் வேளம் குவிந்துள்ளது, பிரததில் இப்போன அமெதில் இப்போக
இேல் வே  சிம்பததில் இப்போழில்துேலற அழிப்பில் இருந்தும், ்ள்ளிகள்  அமெற்றும்
ஏேலனய  சிம்ப்தில் இப்போது  சிம்பபொனி இசைதில் இப்போத்துக்கேலளத் தனியதில் இப்போர் அமெயப்்டுத்தியதில்
இருந்தும் ஆததில் இப்போய அமெேலடந்துள்ள் வேர்களின் ேல்களில் நிரம்பி
உள்ளன.
ஃ வ்தில் இப்போர்ப்ஸ் தக் வேலின்்டி சிக்கதில் இப்போ வகதில் இப்போ 17 பில்லியனர்களின்
ததில் இப்போயக அமெதில் இப்போக உள்ளது. அந்த ்ட்டியலில், சிட்டதில் இப்போ சிம்படல் முதலீட்டு
நிறு் வேன தேலவேலைேல அமெ  சிம்பபொனி இசையவேலைதிகதில் இப்போரி  சிம்பகன் க் சிம்பரஃபின் (நிகர
 அமெதிப்ப
10
பில்லியன்
டதில் இப்போவேலைர்);
இடர்்தில் இப்போட்டு  சிம்பபொனி இசைதில் இப்போத்து
முதலீட்டதில் இப்போளரும் CSOA  சிம்ப்தில் இப்போதுக்குழு தேலவேலை் வேர்  சிம்பர் ஹெ சிம்பவேலைன்
 சிம்ப ல்லின் கண் வேரு அமெதில் இப்போன பொனி இசைதில் இப்போம்  சிம்ப ல் (5.5 பில்லியன் டதில் இப்போவேலைர்);
Pritzker
கூட்டுக்குழுவுடன்
அரசியல்ரீதியில்
இேலணப்ப
 சிம்பகதில் இப்போண்ட Hyatt விடுதி  சிம்பபொனி இசைதில் இப்போத்துக்களின் ் வேதில் இப்போரிசுகள்— வததில் இப்போ அமெஸ்
(4.2 பில்லியன் டதில் இப்போவேலைர்), ஜிஜி (3.2 பில்லியன் டதில் இப்போவேலைர்),  சிம்ப்ன்னி
(2.7 பில்லியன் டதில் இப்போவேலைர்)  அமெற்றும்  வ .பி., இப் வ்தில் இப்போேலதய
இலி வனதில் இப்போய் ஆளுநர் (3.4 பில்லியன் டதில் இப்போவேலைர்);  வகதில் இப்போச்
உண் வேகங்களின்  வ தில் இப்போபொனி இசைப் கி சிம்பரன்ட்ஸ் (2.8 பில்லியன் டதில் இப்போவேலைர்);
ரியல் எஸ் வடட்  அமெற்றும் கதில் இப்போசி வனதில் இப்போ சூததில் இப்போட்ட
தில் இப்போம்்் வேதில் இப்போனும்
னநதில் இப்போயக கட்சிக்கு நன் சிம்பகதில் இப்போேலட  வபொனி இசைகரிப்்தில் இப்போளரு அமெதில் இப்போன  சிம்பநய்ல்
ப்ளூஹ்ம் (4 பில்லியன் டதில் இப்போவேலைர்) ஆகி வயதில் இப்போர் உள்ளடங்கு் வேர்.
இலி வனதில் இப்போய் ஆளுநரின்  சிம்பபொனி இசைல்் வே் வேள வ அமெ CSO ஒட்டு சிம்ப அமெதில் இப்போத்த
 சிம்பபொனி இசையல்்தில் இப்போட்டுக்கதில் இப்போன ் வேரவு- சிம்பபொனி இசைவேலைவு திட்டக்கணக்ேலக (சு அமெதில் இப்போர்
73.7 மில்லியன் டதில் இப்போவேலைர்) 45 ஆண்டுகளுக்குப் பூர்த்தி
 சிம்பபொனி இசைய்துவிடும். ்ரதில் இப்போக் ஒ்தில் இப்போ அமெதில் இப்போவின்  வதர்தல் பிரச்பொனி இசைதில் இப்போரத்திற்கு
நிதிகேலள ் வேதில் இப்போரியிேலறத்த அ் வேர் பொனி இசை வகதில் இப்போதரி  சிம்ப்ன்னியின்
 சிம்பபொனி இசைல்் வே் வேளம் கூடுதவேலைதில் இப்போக 36 ஆண்டுகேலளச்  வபொனி இசைர்க்கும்.
இதுவும் CSO இன் நுேலப்போது ஏழவு கட்டண விற்்ேலன உட்்ட
அதற்கு
 வ் வே சிம்பறந்த
் வேரு் வேதில் இப்போயும்
இல்ேலவேலை
என்று
அனு அமெதில் இப்போனித்ததில் இப்போ வவேலை இவ்் வேதில் இப்போறு உள்ளது. சிகதில் இப்போ வகதில் இப்போவில் பொனி இசைமூக
பொனி இசை அமெத்து் வேமின்ேல அமெயின்
நிேலவேலை
இந்தளவுக்கு
உள்ளது,
அ சிம்ப அமெரிக்கதில் இப்போ  அமெற்றும் உவேலை சிம்பகங்கிலு அமெதில் இப்போன நகரங்களிலும் இது
பிரதி்லிக்கிறது.

உள்ளதில் இப்போட்சி
அரபொனி இசைதில் இப்போங்கங்கள்,
 அமெதில் இப்போநிவேலை
 அமெற்றும்
 அமெத்திய
அரபொனி இசைதில் இப்போங்கங்கள்  சிம்பபொனி இசைல்் வேந்தர்களுக்கதில் இப்போன ் வேரிகேலள  சிம்ப் வேட்டி,
பொனி இசைமூகத்திற்கதில் இப்போன
 சிம்பபொனி இசைவேலைவுகேலளக்
குேலறத்து
் வேருகின்ற
நிேலவேலையில்,
இேலபொனி இசைக்குழுக்களும்
ஏேலனய
கவேலைதில் இப்போச்பொனி இசைதில் இப்போர
அேல அமெப்பகளும்
அதிகரித்தளவில்
பிரபத்து் வே
 சிம்பகதில் இப்போள்ேலககளுக்கு நன்றிக்கடன்  சிம்பபொனி இசைலுத்த  வ் வேண்டியுள்ளன.
இேலபொனி இசைக்குழுக்கள்,
அருங்கதில் இப்போட்சியகங்கள்
 அமெற்றும்
பிற
கவேலைதில் இப்போச்பொனி இசைதில் இப்போர அேல அமெப்பகளின் உயிர்பிேலப்போது ஏழப்ப அதிகரித்தளவில்
 சிம்பபொனி இசைல்் வேம்
 சிம்பகதில் இப்போழித்த
்ணக்கதில் இப்போரர்களின்
கருேலணேலயச்
பொனி இசைதில் இப்போர்ந்துள்ளது.

 வதர்தலுக்கதில் இப்போன  வ் வேட்்தில் இப்போளர் பிரச்பொனி இசைதில் இப்போரத்தில் உள்ள  வ்ர்ணி
பொனி இசைதில் இப்போண்டர்ஸ் CSO  வ் வேேலவேலைநிறுத்தம் குறித்து  அமெவுன அமெதில் இப்போக
உள்ளதில் இப்போர். சிகதில் இப்போ வகதில் இப்போேல் வே அரசியல் ததில் இப்போயக அமெதில் இப்போக  சிம்பகதில் இப்போண்ட ்ரதில் இப்போக்
ஒ்தில் இப்போ அமெதில் இப்போ எந்த அறிக்ேலகயும்  சிம்ப் வேளியிடவில்ேலவேலை. குடியரசு
கட்சிகள்  அமெற்றும் ட்ரம்ப் நிர்் வேதில் இப்போகத்திற்குக் குேலறவின்றி,
சிகதில் இப்போ வகதில் இப்போவில் ஆட்சி  சிம்பபொனி இசைலுத்தும்
னநதில் இப்போயக கட்சியினர்
சிக்கதில் இப்போ வகதில் இப்போ  சிம்பததில் இப்போழிவேலைதில் இப்போள ் வேர்க்கம் மீததில் இப்போன ததில் இப்போக்குதேலவேலைத்
தீவிரப்்டுத்து் வேேலதயும்
 அமெற்றும்
 சிம்பபொனி இசைல்் வே் வேளத்ேலதப்
்ணக்கதில் இப்போரர்களுக்கு  அமெறு்கிர்வு  சிம்பபொனி இசைய்து  சிம்பகதில் இப்போடுப்்ேலதயும்
ஆதரிக்கின்றனர்.

கேலவேலைகளுக்கதில் இப்போன 2012  வதசிய நன் சிம்பகதில் இப்போேலட ஆ் வேண அமெதில் இப்போன
"அ சிம்ப அமெரிக்கதில் இப்போவில்
கேலவேலைகளுக்கு
எவ்் வேதில் இப்போறு
நிதி
் வேப்போது ஏழங்கப்்டுகிறது,” என்்தன் தக் வேல்்டி, இவேலைதில் இப்போ்த்திற்கதில் இப்போக
அல்வேலைதில் இப்போ அமெல்  சிம்பபொனி இசையல்்டுகின்ற அ சிம்ப அமெரிக்க கேலவேலை அேல அமெப்பகள்
அ் வேற்றுக்கதில் இப்போன நிதியில்  அமெத்திய அரசிடம் இருந்து  சிம்ப் வேறும் 1.2
பொனி இசைதவீதம்  அமெட்டு வ அமெ  சிம்ப்ற்றன, இத்துடன்  வபொனி இசைர்ந்து உள்ளதில் இப்போட்சி
 அமெற்றும்  அமெதில் இப்போநிவேலை அரபொனி இசைதில் இப்போங்கங்களிடம் இருந்து 5.5 பொனி இசைதவீதம்
 சிம்ப்ற்றன. இவேலைதில் இப்போ் அமெற்ற கேலவேலைகளுக்கதில் இப்போன  சிம்ப அமெதில் இப்போத்த நிதியில்
ஐந்தில் ஒரு ்ங்கிற்கும் (20.3 பொனி இசைதவீதம்) அதிக அமெதில் இப்போன நிதி
தனிந்ர்களிடம் இருந்து ் வேந்தது.

கவேலைதில் இப்போச்பொனி இசைதில் இப்போரத்ேலதப் ்தில் இப்போதுகதில் இப்போப்்தற்கும் விரி் வேதில் இப்போக்கு் வேதற்கு அமெதில் இப்போன
பொனி இசைமூக அடித்தளம்  சிம்பததில் இப்போழிவேலைதில் இப்போள ் வேர்க்க அமெதில் இப்போகும். அேலனத்து
 சிம்பததில் இப்போழிவேலைதில் இப்போளர்களுக்கும் கவேலைதில் இப்போச்பொனி இசைதில் இப்போர உரிேல அமெ இருக்க  வ் வேண்டும்
என்ற
 வகதில் இப்போரிக்ேலகயுடன்
CSO
இேலபொனி இசைக்கேலவேலைஞர்களின்
்தில் இப்போதுகதில் இப்போப்ப இேலணக்கப்்ட  வ் வேண்டும். இது, கேலவேலைகள்
 அமெற்றும் இேலபொனி இசையின் முக்கிய ்தில் இப்போடப்பிரிவுகேலள நீக்கு் வேேலத
உள்ளடக்கி உள்ள  சிம்ப்தில் இப்போதுக் கல்வி மீததில் இப்போன ததில் இப்போக்குதேலவேலை
முடிவுக்குக்  சிம்பகதில் இப்போண்டு ் வேரு் வேேலத உள்ளடக்கி உள்ளது.

ஆததில் இப்போர் வேளங்கேலளத்  வதடிய பிவேலை சிம்படல்பியதில் இப்போ,  சிம்பர் ஹெதில் இப்போ சிம்பனதில் இப்போலுலு
 அமெற்றும்
நியூ வயதில் இப்போர்க்கின்
ேலபொனி இசைரதில் இப்போகியூஸ்
இேலபொனி இசைக்குழுக்கள்
பொனி இசைமீ்த்திய
ஆண்டுகளில்
தி் வேதில் இப்போல்நிேலவேலைேல அமெேலயப்
்திவு
 சிம்பபொனி இசைய்துள்ளன.
பிவேலை சிம்படல்பியதில் இப்போ
இேலபொனி இசைக்குழு
அதன்
இேலபொனி இசை் வேதில் இப்போசிப்்தில் இப்போளர்களுக்கதில் இப்போன
அதன்
ஓய்வூதிய
கடேல அமெப்்தில் இப்போடுக்களில் இருந்து தப்பிக்கும் ஒரு முயற்சியில்
தி் வேதில் இப்போல்நிேலவேலைேலய
அறிவித்தது.
 சிம்படட்ரதில் இப்போய்ட்
சிம் சிம்ப்தில் இப்போனி
இேலபொனி இசைக்குழுவின் இேலபொனி இசையேல அமெப்்தில் இப்போளர்கள் 2010-11 இல் ஒரு
கடுேல அமெயதில் இப்போன
 வ்தில் இப்போரதில் இப்போட்டம்
நடத்தினர்,
ஆனதில் இப்போல்
அந்த
 வ் வேேலவேலைநிறுத்தம்
தனிேல அமெப்்டுத்தப்்ட்டததில் இப்போல்,
அ் வேர்கள்
இறுதியில் விட்டுக் சிம்பகதில் இப்போடுப்பகேலள ஏற்க நிர்்ந்திக்கப்்ட்டனர்,
அது இேலபொனி இசைக்குழுேல் வேச்  வபொனி இசைதப்்டுத்தியது.
இந்த இேலபொனி இசையேல அமெப்்தில் இப்போளர்களுக்கு சிக்கதில் இப்போ வகதில் இப்போவின்  சிம்பததில் இப்போழிவேலைதில் இப்போள
் வேர்க்கத்தில் ்ரந்த ஆதரவு உள்ளது.  சிம்பதற்கு  அமெற்றும்
 வ அமெற்குப்பற
 சிம்பததில் இப்போழிவேலைதில் இப்போள
் வேர்க்க
்குதிகள்
உட்்ட,
இந்நகரத்தின்
ஒவ் சிம்ப் வேதில் இப்போரு
்குதியிலும்
CSO
இேலபொனி இசைக்கேலவேலைஞர்கள் இவேலை் வேபொனி இசை அனு அமெதி கச் வபொனி இசைரிகேலள நடத்தி
உள்ளனர், அ் வேர்கள் கூட்டம் எந்தளவில் இருந்த  வ்தில் இப்போதினும்
் வேதில் இப்போசித்துள்ளனர்.
்ரந்த
 அமெக்களுக்கதில் இப்போன
முேலறயீட்டுடன்
பிேலணப்் வத அ் வேர்களின்  வ்தில் இப்போரதில் இப்போட்டத்திற்கு  சிம்ப் வேற்றி தரும்
என்று இேலபொனி இசைக்கேலவேலைஞர்கள் மிகச் பொனி இசைரியதில் இப்போக வ் வே கதில் இப்போண்கிறதில் இப்போர்கள்.
அனு அமெதில் இப்போனிக்கத்தக்க் வேதில் இப்போறு,  வ் வேேலவேலைநிறுத்தம்  சிம்பபொனி இசைய்து ் வேரும்
இந்த
இேலபொனி இசைக்கேலவேலைஞர்களின்
பின்னதில் இப்போல்
ஆதரேல் வே
அணித்திரட்ட  சிம்பததில் இப்போழிற்பொனி இசைங்கங்கள் ஒன்று வ அமெ  சிம்பபொனி இசைய்யவில்ேலவேலை.
சிக்கதில் இப்போ வகதில் இப்போ  சிம்பததில் இப்போழிவேலைதில் இப்போளர் கூட்டேல அமெப்ப அதன் ் வேேலவேலைத்
தளத்தின் முதல் ்க்கத்தில் இந்த  வ் வேேலவேலைநிறுத்தம் குறித்து
எதுவு வ அமெ
குறிப்பிடவில்ேலவேலை
என்் வததில் இப்போடு,
இேலபொனி இசைக்கேலவேலைஞர்களுக்கு ஆதர் வேதில் இப்போக ஓர் அறிக்ேலகயும் கூட
 சிம்ப் வேளியிடவில்ேலவேலை. ஒரு  அமெதில் இப்போதத்திற்கும் முன்னர் AFL-CIO
கடேல அமெக்கதில் இப்போக ஒரு அறிக்ேலக  சிம்ப் வேளியிட்ட வததில் இப்போடு பொனி இசைரி, அத்துடன்
அேலத ேலகவிட்டுவிட்டது.
இ வத வ்தில் இப்போவேலை
கூறவில்ேலவேலை.

னநதில் இப்போயக கட்சி அரசியல்் வேதில் இப்போதிகளும் ஒன்றும்
இரண்டதில் இப்போ் வேது
முேலறயதில் இப்போக
னதில் இப்போதி்தி

இவேலைதில் இப்போ்மும்
 சிம்பபொனி இசைல்் வே் வேளமும்
ஒரு
சிவேலைரதில் இப்போல்
குவித்துக்
 சிம்பகதில் இப்போள்ளப்்டு் வேேலதயும்  அமெற்றும் ்ரந்த  சிம்ப்ரும்்தில் இப்போன்ேல அமெயினர்
மீததில் இப்போன சுரண்டேலவேலையும் அடிப்்ேலடயதில் இப்போக  சிம்பகதில் இப்போண்ட ஒரு
பொனி இசைமூக அமெதில் இப்போன
இந்த
முதவேலைதில் இப்போளித்து் வேம்
 சிம்ப்தில் இப்போருத்தமில்வேலைதில் இப்போ அமெல்
இருப்் வத,
கவேலைதில் இப்போச்பொனி இசைதில் இப்போரத்ேலதப்
்தில் இப்போதுகதில் இப்போப்்திலும்,
விரி் வேதில் இப்போக்கு் வேதிலும் அடிப்்ேலட பிரச்சிேலனயதில் இப்போக உள்ளது.
தற் வ்தில் இப்போேலதய கவேலைதில் இப்போச்பொனி இசைதில் இப்போர நிேலவேலைேல அமெ 1938 இல் லி வயதில் இப்போன்
ட் சிம்பரதில் இப்போட்ஸ்கியின்
கருத்துக்கேலள
உறுதிப்்டுத்துகின்றன,
“கவேலைதில் இப்போச்பொனி இசைதில் இப்போரத்தின் மிகவும் சிக்கவேலைதில் இப்போன ்குதியதில் இப்போன, மிகவும்
உணர்வுபூர்் வே அமெதில் இப்போன, அ வத வநரத்தில்  சிம்ப் வேகு குேலற் வேதில் இப்போக வ் வே
்தில் இப்போதுகதில் இப்போக்கப்்ட்டுள்ள,
கேலவேலையதில் இப்போனது,
முதவேலைதில் இப்போளித்து் வே
பொனி இசைமூகத்தின் வீழ்ச்சி  அமெற்றும் சீரழி் வேதில் இப்போல் மிகவும் அதிக அமெதில் இப்போக
்தில் இப்போதிக்கப்்டுகிறது,” என்றதில் இப்போர்.
கவேலைதில் இப்போச்பொனி இசைதில் இப்போரத்ேலத
அணுகு் வேேலதப்
்தில் இப்போதுகதில் இப்போப்்தற்கும்
விரி் வேதில் இப்போக்கு் வேதற்கும்
 வபொனி இசைதில் இப்போபொனி இசைலிபொனி இசைத்திற்கதில் இப்போன
 வ்தில் இப்போரதில் இப்போட்டம்
அ் வேசிய அமெதில் இப்போகும்.  சிம்ப்ருநிறு் வேன  அமெற்றும் நிதியியல்  சிம்பபொனி இசைல்் வேந்த
தட்டுக்களின்  சிம்பபொனி இசைல்் வே் வேளம் ்றிமுதல்  சிம்பபொனி இசைய்யப்்ட்டு பொனி இசைமூக
 வதேல் வேேலயப் பூர்த்தி  சிம்பபொனி இசைய்ய  அமெறுபறம் திருப்பிவிடப்்ட
 வ் வேண்டும். இேலபொனி இசைக்குழுக்கள்  அமெற்றும் அருங்கதில் இப்போட்சியகங்கள்
உட்்ட கவேலைதில் இப்போச்பொனி இசைதில் இப்போர அேல அமெப்பகள் அேலனத்திற்கும் பில்லியன்
கணக்கில் முழு அளவிவேலைதில் இப்போன நிதி ஒதுக்கப்்ட  வ் வேண்டும்.
அந்த
கவேலைதில் இப்போச்பொனி இசைதில் இப்போர
அேல அமெப்பகள்
ஒவ் சிம்ப் வேதில் இப்போரு் வேரும்
அணுகக்கூடியததில் இப்போக ஆக்கப்்ட  வ் வேண்டும். ் வேதில் இப்போழ்் வேதற்கு ஏற்ற
் வேரு அமெதில் இப்போனம்,
ஓய்வூ
 வநரம்,
 அமெற்றும்
 அமெனிதகுவேலைத்தின்
தேலவேலைச்சிறந்த கவேலைதில் இப்போச்பொனி இசைதில் இப்போர  சிம்ப்தில் இப்போக்கிஷங்கேலள அணுகு் வேதற்கும்
அனு்விப்்தற்கும் அ் வேசிய அமெதில் இப்போன அேலனத்து  சிம்ப்தில் இப்போருளதில் இப்போததில் இப்போர
 அமெற்றும்
பொனி இசைமூக
முன்நி்ந்தேலனகளும்
எல்வேலைதில் இப்போ
 சிம்பததில் இப்போழிவேலைதில் இப்போளர்களுக்கும் கிேலடத்திருக்க  வ் வேண்டும்.
 வ் வேேலவேலைநிறுத்தம்
 சிம்பபொனி இசைய்து
் வேரும்
இந்த
CSO
இேலபொனி இசைக்கேலவேலைஞர்கேலள
ஆதரிக்கு அமெதில் இப்போறும்,
பொனி இசை அமெத்து் வேமின்ேல அமெ
 அமெற்றும் முதவேலைதில் இப்போளித்து் வே அேல அமெப்பமுேலறக்கு எதிரதில் இப்போக அேலனத்து
 சிம்பததில் இப்போழிவேலைதில் இப்போளர்களின்  வ்தில் இப்போரதில் இப்போட்டங்களுடன் இேலபொனி இசைக்கேலவேலைஞர்களின்
 வ்தில் இப்போரதில் இப்போட்டத்ேலதயும்
இேலணக்கு அமெதில் இப்போறும்,
உவேலைக
 வபொனி இசைதில் இப்போபொனி இசைலிபொனி இசை
் வேேலவேலைத் தளம், அ சிம்ப அமெரிக்கதில் இப்போவிலும் பொனி இசைர்் வே வதபொனி இசை அளவிலும்
உள்ள
அேலனத்து
 சிம்பததில் இப்போழிவேலைதில் இப்போளர்களுக்கும்
அேலப்போது ஏழப்ப
விடுக்கிறது.

