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 2012, 5נאװעמבער  פאר זאפארטיגע ארױסגעבונג׃

הײנט װידער זיך בן רעד הוק און ניו יארק קאנטעינער טערמינאלן האגאװערנאר קואמא מעלדט אז 
 נטגעעפ

 
 הײנט בןהא דזשערסי ניו און רקיא ניו וןפ ריטעטאױטא רטפא די אז געמאלדן הײנט האט קואמא. מ ענדרו גאװערנאר

 רקיא ניו דער.  ברוקלין אין טערמינאל קאנטעינער הוק רעד דעם אין שיף קארגא ערשטע די אױפגענומען רגןמא
 ולטזשעדסקגע איז שיף ערשטע די און, נטגעעפ אױך הײנטזיך  טהא אײלענד סטעיטן אױף טערמינאל קאנטעינער

 . כטנא גדינסטא נצוקומעןא
 

און  קאנראד ס.אױף די שיף  סקאנטעינער 180בערך  אנלאדנדיקרבעטן שױן אין רעד הוק, ארבעטערס דאק א
דורכאױס די װאך.  ארבעטערס האבן זיך אױך געמאלדן אױף  נצוקומעןא ולטזשעדסקגעמערערע שיפן זענען 

נטעינער שיף רשטע קאערװארט די ע ריטעטאױטא רטװאו די פא טערמינאל קאנטעינער רקיא ניו ארבעט אין דעם
 טערמינאל קאנטעינער רקיא ניואינעם  נצוקומעןא ולטזשעדסקגעזענען דינסטאג נאכט, און נאך פיר שיפן שפעט 

 דורכאױס די װאך. 
 

 די ןעלשטצוריקצו כדי גטא אן 'שעה 24 רבעטןא רטנערספא זײערע און אינזשענירן , סטעף ריטעטאױטא רטפא
 וןפ טרעזולטא לסא שװעריגקײטן זעפרעצעדענטלא געדארפט אומגײן מיט בןהא זײ.  סערװיס ולעפ צו רטןפא
 בןהא פארלײפיג.  רטפא דעם דורכאױס סערװא וספ ירפ כמעט ןגעװארפ טהא שטורעם דער װען, סענדי ריקעיןהא

 און ליניעס רעיל, נטעינערסקא ינגשיפ הונדערטער אױפגעפיקסטאון  װעגן געשעדיגטע כטןפאררא טןמאנשאפ
 . פארװארפןװאס דער שטורעם האט  סיסטעמען עלעקטרישע

 
 די אין רקעטסמא נסומערקא ערײכ און ענצענטרירטקא מערסט די וןפ אײנעם צו טױערן זענען רטןפא רקיא ניו די

 רבארהא רקיא ניו דעם וןפ אינדיסטריע פארט די טהא צענטערס עלקערונגפבאהױפט  צו צוטריט עשנעל מיט.  װעלט
 איז אינדיסטריע פארט די.  ן'שעה 8 וןפ װײניגער אין עלקערונגבאפ. עס.יו די וןפ 20% בערך דערגרײכן צו עיגקײטפ די

 .  ןרעגיא אינעם בסדזשא 269,000 וןפ מער רפא רטליךפאראנטװא

 די.  קלײדער און נקןטראגע, מעבל רײנגערעכנטא סחורות רטיטרעאימפא טהױפ ס'רטפא דעם בןהא 2011 אין
 .  ןביליא 185$ איבערגעשטיגן איז רטןפא ס'ןרעגיא דעם דורך ןענגאדורכגעגא איז סװא קארגא לעא וןפ װערד רדאלא
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