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מאנטאג ביז  סערװיס טרעין באגרעניצטע צוריקשטעלן װעט LIRR אז מעלדט) CUOMO( קואמא גאװערנאר

 נטשברע) LONG BEACH( ביטש לאנג אױף פרײטאג
 

ף פיק פעריאדעס, צװישן ָאיעדע שעה במשך ראש פעריאדעס און יעדע צװײ שעה במשך  לױפןסערװיס װעט 
 בײנאכט מאנטאג ביז פרײטאג 8:58צופרי און  4:58

 
קען צוריקגעשטשעלט װערן  עריציטעטדריטע רעיל עלעקט דידיזעל לאקאמאוטיװ סערװיס װעט לױפן ביז 

 די ברענטש לענגאױס
 

 עדיול איז צוגעלײגטסערװיס סק

 
 ודרא רעיל אײלענד נגלא MTA דער אז געמאלדן הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. מ ענדרו גאװערנאר

)Long Island Rail Road (צװישן סערװיס טרעין יצטענגרעבא צוריקשטעלן װעט Long Beach און Lynbrook ךמיטװא ,
 ענעגעטראפ שװער די צו ןלױפ װעלן טרעינס אז למא ערשטע סאד זײן װעט סדא סװא, ריצופ 5 אום, 14 װעמבערנא

 דריטע פון פארלוסט די געװען גורם טהא) Sandy( סענדי האריקעין זינט) City of Long Beach( ביטש נגלא װא סיטי
 . ברענטש נצעגא די צו עלעקטעריציטעט רעיל

 
 סענדי האריקעין וןפ כװײעןנא ישעטראפקאטאס די וןפ סיסטעם טרענזיט ס'רקיא ניו זיך לטערהױ טליך"שטא

)Sandy( ",קואמא גאװערנאר האט )Cuomo (די אױף סערװיס גרעניצטעבא זיגעדא די" . געזאגט LIRR Long Beach 
 ."סערװיס זיגעדא די אױף זיך זןארלפא װעלכע מענטשן יענע און מיוטערסקא צו יגבײהילפ זײן טװע ליניע

 
 סקוט צושטעלן LIRR דער װעט עלעקטעריציטעט, דריטע־רעיל קײן נישט ןרפדא װעלכע טרעינס דיזעל נוצנדיג

 סװא נסיעה א – Lynbrook און Long Beach צװישן שטעלןאלע אפ כנדיגמא, ברענטש ביטש נגלא די אױף סערװיס
 . מינוט 20 בערך דױערט

 
 סיטי קײן סערװיס טרעיןלװײזע כאטש טײ צוצושטעלן װערירעקא די רפא איז עס װיכטיג קריטיש װי נערקענעןא מיר"

 האבן שװער געליטן פון װעלכע ברענטש די לענגאױס מיוניטיסקא די צו און )City of Long Beach( ביטש לאנג אװ
 זא װײסן מיר.  "גטגעזא) Helena E. Williams( מסװיליא. ע העלענא רעזידענטפ  LIRRטהא ",סענדי ערשטורעםסופ

 ןמיטצוהעלפ ביטש נגלא קײן נקומעןא קענען ןדארפ רבעטערסא װערירעקא און טרבעצו די א פארן ןדארפ מענטשן
.  לעזונג א ןטרעפ צו שטעלאפ נעא רבעטגעא בןהא טןמאנשאפ און אינזשענירן אונזערע.  מיהען צוריקשטעלונג די אין
 ."ברענטש די לענגאױס ציעטראנספארטא צוצושטעלן ערלױבן אונז װעט סערװיס דיזעל זיגעדא די
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 .  פרײטאג ביז מאנטאג בײנאכט 8:58 און צופרי 4:58 צװישן ןױפל װעט סערװיס יצירטעמאדיפ די

 רםפלאטפא דירעקטע מיט גנאכמיטא און ריאינדערפ פעריאדעס ראש במשך שעה יעדע ןלױפ װעלן טרעינס
 עס.  פעריאדעס פיק ףָא במשך שעה צװײ יעדע ןלױפ װעלן און Lynbrook בײ) ריכטונג הױפט אין בלױז( רבינדונגעןפא

 מינוט 15 צו ביז Lynbrook בײסערװיס  אױף פארבינדינגס רטןװא צו סטומערסקא רפא עלןאױספמעגליך  זיך װעט
  .פעריאדעס פיק ָאף במשך

 
.  Thanksgiving רײנגערעכנטא, חגאים דערא ךװא סוף איבער ןלױפ נישט װעט סערװיס טרעין ברענטש ביטש נגלא די

 . Lynbrook און Long Beach צװישן נציעסטא יעדע אױף װערן צוגעשטעלט סערװיס סבא װעט דעם טאנשטא
 

LIRR'דארפן צאלן  װעלן סטומערסקא בערא, סערװיס זיגעדא די רפא טעפעק אין זײן װעלן טיקעטס ּפיק ָאף און ּפיק ס
.  Centre Avenue קײן Long Beach וןפ טרעין די אױף טיקעטס ןקױפ רפא נציע טיקעטדי קאסט פון די סטא

.  נישטא לץנאכא איז ברענטש די ױסלענגא שינעןמא טיקעט און נציעססטא עטליכע צו עלעקטעריציטעט
 Long Beachאון  Centre Avenue, East Rockaway, Oceanside, Island Parkגן אױף בײ׃ ײװעלכע שט סטועמרסקא

 ױסארפא וןפ טיקעטס ןקױפ צו געמוטיגט בערא װערןמרס סטן.  קאסטוענידעריגערע סטאנציע טיקעט קאװעלן צאלן 
 Long Beach LIRRדי צו עלעקטעריציטעט צוריקגעשטעלט טהא LIPA.  טיגונגעןשפ רמײדןפא צו מעגליך אימער װען

 די במשך ךװא א טעג ינףפ אפן זײן װעט אפיס טיקעט Lynbrook דער.  אפן זײן װעט אפיס טיקעט דער און נציעסטא
 . ערדזשענסיעמ זיגעדא

 
 יטערןפ װעלכע ברענטש  (Long Beach)ביטש נגלא די לענגאױס סובסטאנציעס עלעקטרישע ירפ די וןפ דרײ

 די אין סובסטאנציע אײן.  לײצינגפארפ דורך רןגעװא געשעדיגט שװער זענען רעיל דריטע די צו עלעקטעריציטעט
 איז װעלכעסואידזש נאר אױך פון , סערװא וןפנישט נאר  דענעסשא נעןאױסגעשטא איז דעפא ביטש נגלא

 װאו – דעפאאין לאנג ביטש  סװיטשעס עלעקטרישע.  לענטפ טריטמענטדזש יסוא דערנעבנדן א וןפ איבערגערונען
 LIRR דער.  סערװא ים דורך געשעדיגט און סערװא אונטער געװען זענען – נדלטבאהא און לטןגעהא זענען טרעינס

 שטעלטגעצוריק װעט מעגליך נישט סערװיס רעגולערע זא שאצט LIRR דער.  נעסעדשא די רריכטןפא צו רבעטא
 .  כןװא דרײ ךנא טןמװײניגסא רפא װערן

 
 ערלױבנדיג, קאמפארט סטאנציע א לסא 6 װעמבערנא אום צימער רטעװא Long Beach זײן נטגעעפ טהא LIRR דער

 רדזשעןטשא צו ססטריפ וערפא צו צוטריט בןהא וןא הכיסא בית דעם מיט נוצןבא זיך, רעמעןװא צו זיך ױנעראאײנװ
 סערװיס סבא טלשא אומזיסטע ןא LIRR דער אפערירט בצוגא אין.  געצײגן נישעעלעקטרא נדערעא און ונססעלפא

  ברענטש. די לענגאױס
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