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טרעינס זענען  R) טיוב, MONTAGUEגיו (מאנטאון עפענונג פאױפ) מעלדט CUOMOגאװערנאר קואמא (
  )MANHATTANנהעטן (און מא) BROOKLYNנצוהײבן סערװיס צװישן ברוקלין (גרײט א

 װיכטיגער אינטער־בארא פארבינדונג איז צוריקגעשטעלט פאר פרײטאג פרימארגן ראש

 
מאנאט פון ארום די  א װינאך מער  ) האט הײנט געמאלדן אזAndrew M. Cuomoגאװערנאר ענדרו עם. קואמא (

געװארן ס איז שװערסט געשעדיגט װא יסטעםטרענזיט ס MTAון די פ נססעקשא פון די נעאײרבעט אין זײגער א
װאס  ) טיוב,Montagueטרעינס גרײט װידער אנצוהײבן סערװיס דורך דעם מאנטאגיו ( R זענען, ן שטורעםכ'דור
 ).Lower Manhattanנהעטן (אוער מ) מיט לאBrooklyn Heightsרבינדט ברוקלין הײטס (פא

מיט די .  3דעצעמבער  טזינ Whitehall Streetאון  34th Streetר צװישן ליניע האט אפערירט נא Rסערװיס אױף די 
 – Jay Stערירן צװישן טרעין סערװיס אנהײבן צו אפ Rװעט  אבער ) טיובMontagueמאנטאגיו (ון די פענונג פעאױפ

MetroTech  אוןWhitehall Street  ריאינדערפ מארגן דעראש פעריאדי אין צײט פאר  . 

.  איבער אלע כוחות נגעשטרענגטליניע געװען א Lexington Avenueכן איז די ליכע װאעט נגענע"במשך די פארגא
קײן  טיװע רוטסגעצװאונגען געװארן צו טרעפן אלטערנא) זענען Staten Islandון סטעטן אײלענד (אױנער פאײנװ

האט  ערס,"פן לענגערע רײזעס און טראסנעזענען אױסגעשטא Bay Ridgeון מידטאון און סאבװעי קאסטומערס פ
דערגרײכונג  לדיגערוט איז א געװא Rול־לענגיגע ריקקער פון די פ.  "דער צו) געזאגטCuomoגאװערנאר קואמא (

 ג."מיט די דאזיגע ליניע יעדן טאניצן זיך קאמיוטערס װאס בא 65,000טײל דרוק פון די  װאס װעט אװעקנעמען א

אױס רהאבן מיר גענומען נאך א שריט פא ) טיובMontagueמאנטאגיו (טרעין סערװיס דורך די  אױפשטעלן ט'ן"מי
ניו יארק סיטי טרענזיט  MTAגט זאט געטורעם סטאטוס," הארע־שפבװעי סיסטעם צו איר צום צוריקשטעלן די סא

"עס איז געװען א לאנגע און שװערע ארבעט ).  Thomas F. Prendergastסט (פרעזידענט טָאמאס עף. פרענדערגא
בן געקענט װידער די סיסטעמען אײדער טרעינס האבערבױען אינדטײלן און באשטאס ערזעצן ארט דדעװאס האט געפא

 ן."לױפ
 

אכט דורך די מאסיװע נגעמטײך פארבינדונג האט אױפגעהערט פונקציאנירן אלס א רעזולטאט פון שאדן א-די אונטער
נדטײלן זט טרעקס, סיגנאלן און עלעקטרישע באשטאפארפלײצונג פון קאראזיװע זאלץ װאסער, װאס האט איבערגעלא

ט און אלס א רעזולטאוס, פ 4,000װי ון מער געװארן א שטח פלײצט רפעס איז פא  .במשך פילע טעגסער אונטער װא
 איזס טאנען ברוכװארג װא גןבאזײטי צומיליאן גאלאנען װאסער און  27אױסגעפעלט ארױסצופאמפן  זיךעס ט הא
אין  סלנגעמאכט געװארן צו די פאוער פידס און קאנטראאיז א אין די טונעלן.  גרױסער שאדן װאשט געװארןרײנגעא

זענען פארלױרן געװארן װען באשטאנדטײלן און קאנטראלס פאר די דאזיגע  לענטסצימער, און צװײ פען פ מפאײן פא
 רן.  פאמפס און פענס זענען שװער געשעדיגט געװא
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טן, סנײ, ארײנגערעכנט דראפונדאפאקטיש ל סיסטעמען עלעקטרישע און סיגנא דיט איבערבױען מען האט געדארפ
באלײכטונג סטאפ מארטארס און אנדערע עקװיפמענט אסאציאירט מיט די זיכערע באװעגונג רילעיס, טרעק סױרקיטס, 

 טרעינס.   עיבװפון סא
 

װעלן צײטװײליגע  ,סערװיס ון טרעיןבשעת גענוג ארבעט איז געטאן געװארן כדי אנצוהײבן די זיכערע אפערירונג פ
פערמאנענטע  כןט צו ערלױבן ארבעטערס ארײנצוגײן און מאזײן נױטיג אין די צוקונפפון סערװיס אױפהערן 

גרעניצטע עס װעלן זיך אױספעלן באבער א ,FASTRACKן װערן אונטער רריכטונגען.  אײניגע ארבעט קען געטאפא
 טן.  די קומענדיגע װאכן און מאנא שךבמ רבעטא רובר פאסערװיס  אױפהערן פון

 
) Howard Beachהאװארד ביטש (ליניע צװישן  Aדי  –לץ נישט עם אפערירן נאכאבװעי סיסטצװײ חלקים פון די סא

לאוער אין  סטאנציע Rector Streetפון די  דרום אױפ'ןליניע  1נומער ) און די Rockawaysװעיס (און די ראקא
 .  ארבעט גײט אן אין בײדע לאקאלן  .)Lower Manhattanמאנהעטן (
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