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עפנט נאך ) HUGH L. CAREY TUNNELהיו ל. קערי טונעל (אז מעלדט ) CUOMO(גאװערנאר קואמא 

 נאכמיטאגאזײגער  4הײנט  פארקערקאר פאר א לעין 
 

 ריכטונג במשך ראש שטונדע ּפיקקארס מעגן פארן אין 
 

 טראקס זענען פארבאטן צו נוצן דעם טונעל בשעת פארריכטינגען גײען אן
 

 Gov. Hughדער גאװ. היו ל. קערי () האט הײנט געמאלדן אז Andrew M. Cuomoגאװערנאר ענדרו מ. קואמא (
L. Carey ,פריער באקאנט אלס דער ברוקלין בעטערי טונעל () טונעלBrooklyn-Battery Tunnel װעט זיך ,(

 אזײגער הײנט נאכמיטאג.  4ריכטונגען במשך ראש שטונדען  ּפיקקארס װעלכע פארן אין עפענען פאר 
 

ון באסעס ן פאר קארס א, װעט זײן אפדי גאנצע צײט פיק קײן מאנהעטןעדי מזרח טיוב, װעלכע טראגט געװײנליך טר
 3ון פרי, און פאר קארס און באסעס װעלכע פארן קײן ברוקלין צופ 10רי ביז צופ 6ון נהעטן פנדיג קײן מאפאר

, און טיוב די מזרחלעין פון ציע װעט זײן עװעילעבל אין אײן פארברײטערטע טרעװל אפ.  די בײנאכט 7נאכמיטאג ביז 
רשלאסן פאר פאבלײבט  די מערב טיובבאסעס.   נדערע לעין װעט זײן איבערגעגעבן פאר עקספרעסדי א

בריקן און ) MTAמעטראפאליטען טראנספארטאציע אױטאריטעט (רנעם דורך פארריכטינגען אױף א גרױסן פא
 טונעלן. 

 
דער ס צו פארריכטן די גרױסע שאדענעס װארום די זײגער אין דער צײט װאס מאנשאפטן זעצן פאר צו ארבעטן א"

, מוזן מיר טאן אלעס צו פארמינערן )Sandyהאריקעין סענדי (ון איז אױסגעשטאנטן פ ) טונעלCareyקערי (
גאװערנאר קואמא ," האט נהעטןקײן און פון מארן אומבאקװעמליכקײטן פאר אונזערע קאמיוטערס װאס פא

)Cuomo( לעין אין דעם  אענען פן ע'גט.  "דורכגעזא) קעריCareyנאך א פאר פארקער טוען מיר נעמען  ) טונעל
 מיוט."  יכע קאגטעגלצוריקשטעלן נארמאליטעט אין די טאון שריט אין די ריכטונג פ

 
 ,קאראזיװמיליאן גאלאנען פון  43איז פארפלײצט געװארן מיט  ) טונעלCareyקערי (עס איז געשאצט אז דער 

דעם צו  ענעסשאד רטיגעפארשידנא נדיגפאראורזאכ, װאסער אין יעדע פון זײנע צװײ טיובסגנדע ים ברוכװארג טרא
) Careyדער קערי (.  עלעקטרישע, באלײכטונג, קאמוניקאציע, סורװעילענס און װענטילאציע סיסטעמעןטונעל'ס 

מער פון פארפלײצט ט װאסער האטונעל איז דער לענגסטער אונטער־טײך טונעל פאר װיקלס אין צפון אמעריקע, און 
 .פוס לענג 9,000 ןון זײא מײל פ

 
אױפגעשטעלט ן, און עס איז נישט בט װערן אין די מזרח טיוב בשעת ארבעט גײט אקס װעלן נישט ערלױקײנע טרא

פארקער אין די מערב טיוב, װעלכע האט אױסגעשטאנען שװערערע  צוריקצוברענגעןרן קײן טײמטעיבל געװא
 דענעס. שא

 
בריקן און טונעלן  MTAר ג פאגרײכונגרױסע דער איז א ) טונעלCareyקערי (רס אין דעם ברענגען קא"צוריק
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גרױסער שריט  פונקט אזא צושטעלן, און עס איזקרבעט אומערמידליך כדי אים צוריארבעטערס װאס האבן געא
פארזיצער און טשיף עקזעקיוטיװ  MTAהאט זן זיך אױף דעם טונעל," ר די קאמיוטערס װעלכע פארלאפאראױס פא

איז  MTA"יעדער שריט פאראױס פאר די   ) געזאגט.Joseph J. Lhotaאפיסער דזשאזעף דזשעי. להָאטא (
  סטומערס."אירע קאמװיכטיגסטן א שריט פאראױס פאר א
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