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גאװערנאר קואמא ) (CUOMOמעלדט אױפעפענונג פון מאנטאגיו ) (MONTAGUEטיוב R ,טרעינס זענען
גרײט אנצוהײבן סערװיס צװישן ברוקלין ) (BROOKLYNאון מאנהעטן )(MANHATTAN
װיכטיגער אינטער־בארא פארבינדונג איז צוריקגעשטעלט פאר פרײטאג פרימארגן ראש
גאװערנאר ענדרו עם .קואמא ) (Andrew M. Cuomoהאט הײנט געמאלדן אז נאך מער װי א מאנאט פון ארום די
זײגער ארבעט אין אײנע פון די סעקשאנס פון די  MTAטרענזיט סיסטעם װאס איז שװערסט געשעדיגט געװארן
דורכ'ן שטורעם ,זענען  Rטרעינס גרײט װידער אנצוהײבן סערװיס דורך דעם מאנטאגיו ) (Montagueטיוב ,װאס
פארבינדט ברוקלין הײטס ) (Brooklyn Heightsמיט לאוער מאנהעטן ).(Lower Manhattan
סערװיס אױף די  Rליניע האט אפערירט נאר צװישן  34th Streetאון  Whitehall Streetזינט דעצעמבער  .3מיט די
אױפעפענונג פון די מאנטאגיו ) (Montagueטיוב אבער װעט  Rטרעין סערװיס אנהײבן צו אפערירן צװישן – Jay St
 MetroTechאון  Whitehall Streetאין צײט פאר די ראש פעריאדע מארגן אינדערפרי.
"במשך די פארגאנגענע עטליכע װאכן איז די  Lexington Avenueליניע געװען אנגעשטרענגט איבער אלע כוחות.
אײנװאױנער פון סטעטן אײלענד ) (Staten Islandזענען געצװאונגען געװארן צו טרעפן אלטערנאטיװע רוטס קײן
מידטאון און סאבװעי קאסטומערס פון  Bay Ridgeזענען אױסגעשטאנען לענגערע רײזעס און טראספערס ",האט
גאװערנאר קואמא ) (Cuomoגעזאגט" .דער צוריקקער פון די פול־לענגיגע  Rרוט איז א געװאלדיגע דערגרײכונג
װאס װעט אװעקנעמען א טײל דרוק פון די  65,000קאמיוטערס װאס באניצן זיך מיט די דאזיגע ליניע יעדן טאג".
"מיט'ן אױפשטעלן טרעין סערװיס דורך די מאנטאגיו ) (Montagueטיוב האבן מיר גענומען נאך א שריט פאראױס
צום צוריקשטעלן די סאבװעי סיסטעם צו איר פרע־שטורעם סטאטוס ",האט געזאגט  MTAניו יארק סיטי טרענזיט
פרעזידענט טאָמאס עף .פרענדערגאסט )" .(Thomas F. Prendergastעס איז געװען א לאנגע און שװערע ארבעט
װאס האט געפאדערט דאס ערזעצן באשטאנדטײלן און איבערבױען די סיסטעמען אײדער טרעינס האבן געקענט װידער
לױפן".
די אונטער-טײך פארבינדונג האט אױפגעהערט פונקציאנירן אלס א רעזולטאט פון שאדן אנגעמאכט דורך די מאסיװע
פארפלײצונג פון קאראזיװע זאלץ װאסער ,װאס האט איבערגעלאזט טרעקס ,סיגנאלן און עלעקטרישע באשטאנדטײלן
אונטער װאסער במשך פילע טעג .עס איז פארפלײצט געװארן א שטח פון מער װי  4,000פוס ,און אלס א רעזולטאט
האט עס זיך אױסגעפעלט ארױסצופאמפן  27מיליאן גאלאנען װאסער און צו באזײטיגן טאנען ברוכװארג װאס איז
ארײנגעװאשט געװארן אין די טונעלן .גרױסער שאדן איז אנגעמאכט געװארן צו די פאוער פידס און קאנטראלס אין
אײן פאמפ צימער ,און צװײ פען פלענטס זענען פארלױרן געװארן װען באשטאנדטײלן און קאנטראלס פאר די דאזיגע
פאמפס און פענס זענען שװער געשעדיגט געװארן.
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מען האט געדארפט איבערבױען די עלעקטרישע און סיגנאל סיסטעמען פאקטיש פונדאסנײ ,ארײנגערעכנט דראטן,
רילעיס ,טרעק סױרקיטס ,באלײכטונג סטאפ מארטארס און אנדערע עקװיפמענט אסאציאירט מיט די זיכערע באװעגונג
פון סאבװעי טרעינס.
בשעת גענוג ארבעט איז געטאן געװארן כדי אנצוהײבן די זיכערע אפערירונג פון טרעין סערװיס ,װעלן צײטװײליגע
אױפהערן פון סערװיס זײן נױטיג אין די צוקונפט צו ערלױבן ארבעטערס ארײנצוגײן און מאכן פערמאנענטע
פארריכטונגען .אײניגע ארבעט קען געטאן װערן אונטער  ,FASTRACKאבער עס װעלן זיך אױספעלן באגרעניצטע
אױפהערן פון סערװיס פאר רוב ארבעט במשך די קומענדיגע װאכן און מאנאטן.
צװײ חלקים פון די סאבװעי סיסטעם אפערירן נאכאלץ נישט – די  Aליניע צװישן האװארד ביטש )(Howard Beach
און די ראקאװעיס ) (Rockawaysאון די נומער  1ליניע אױפ'ן דרום פון די  Rector Streetסטאנציע אין לאוער
מאנהעטן ) .(Lower Manhattanארבעט גײט אן אין בײדע לאקאלן.
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