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נאכמיטאג   3:15 דאנערשטאג  פארגעקומען  איז  אויפרייס  גאז  א 
אין  געווען  זענען  ארבייטער  עדיסאן  קאן  ווי  נאכדעם  שעה  א  ארום 
איסט  אינעם  סטריט  7'טע  אין  עוועניו  צווייטע  די  אויף  הויז  דעם 
ווילעדזש געגנט פון מאנהעטן בלויז איין שעה פריער צו באקוקן ווי 
גרויסן  יענעם  אין  צושטעלונג  גאז  דעם  פארבעסערן  קען  מען  אזוי 
דעם  ביי  ארבייט  ּפלאמינג  און  גאז  געוויסע  געטאן  האט  מען  הויז. 
יאּפאנעזער רעסטאראנט פון וואו דער ּפראבלעם האט זיך אנגעהויבן.

עס איז געווען אזא מעכטיגער אויפרייס, אז עס האט אּפגעהילכט 
פלאמען  אין  אויפגעריסן  האט  אליין  הויז  דאס  דארט.  פון  ווייט  גאר 
איינגעפאלן,  איז  הויז  שכנות'דיגע  א  אויך  און  איינגעפאלן,  איז  און 
זעט  מעט  ווען  ערד,  דער  אין  לאך  ריזיגן  א  איבערלאזנדיג 

איבערבלייבענישן, א האלבע וואנט פון 1 הויז.
צוערשט איז מען געווען באזארגט אז צענדליגער מענטשן פעלן 
פון די 4 הייזער וואס זענען געשעדיגט געווארן, אבער נאכדעם ווי די 
מען  האט  ברוכווארג,  די  אין  געארבייט  העלדיש  האבן  פייערלעשער 
 12 ווייניגסטענס  פון  געוואוסט  שוין  אווענט  דאנערשטאג 
נאך  איז  ארבייט  די  אבער  קריטיש,  זיי  פון  פיר  פארוואונדעטע, 
ווייטער אנגעגאנגען. מען האט אויך געזען די סּפעציעלע הונט, גרייט 
געשיקט צו ווערן אויף די ברוכווארג, אויב עס איז דא ּפלעצער וואו 
עס איז צו געפערליך פאר פייערלעשער צו קריכן, און די הונט וואס 
שמעקן  און  ארומקריכן  דארט  יא  קענען  געוויכט  לייכטערן  א  האבן 

אויב זיי שּפירן עּפעס א גערוך פון מענטשן.
עס זענען געווען פיר פייערלעשער און איין אמבולאנס ארבייטער 

וואס זענען לייכט פארוואונדעט געווארן.
דאס  און  עוועניו,  אין 121 2'טע  פארגעקומען  איז  אויפרייס  דער 
שכנות'דיגע הויז, 123 2'טע עוועניו איז אויך איינגעפאלן. איבער 250 
האט  פייער  דאס  ווען  אנגעקומען,  עווענטועל  זענען  פייערלעשער 

דערגרייכט 7 אלארמס.
צוויי  געווען  זענען  פארוואונדעטע  קריטישסטע  די  צווישן 
מענטשן וועמען מען האט געמוזט אּפפירן אין די סּפעציעלע בראנד 
אּפטיילונגען אין קארנעל שּפיטאל ווייל דאס פייער און די רויך האט 

געשעדיגט זייער אטעמען.

מאסיווע פייער אויף 2'טע עוו.

פייער פון גאז אויפרייס פארניכטעט 
הייזער אין דאונטאון מאנהעטן

איז  וואס  פייערלעשער  העלדישן  א  מען  זעט  דא 
איז  וועלכער  דינסט,  אין  געווען  נישט 
נאכ׳ן  מינוטן  ערשטע  די  אין  פארבייגעגאנגען 
פייער  צום  צוגעגאנגען  באלד  איז  ער  אויפרייס. 
די  אויף  ארויפגעקלעטערט  האט  ער  עסקעיּפ, 
שטיגן, פארזיכטיג, צום וואונדער פון יעדן, און ער 
שטאק  ערשטן  פון  פענסטער  די  געעפענט  האט 
איז  עמיצער  צי  קוקנדיג  אריינשרייענדיג, 

אינעווייניג? צו העלפן ראטעווען מענטשן!
אויפ׳ן  אויך  געטאן  זעלבע  דאס  ער  האט  דערנאך 
די  איגנארירנדיג  שטאק,  דריטן  אויפ׳ן  און  צווייטן 
אראּפקומען  שוין  זאל  ער  אז  אונטן  פון  געשרייען 
דעם  פון  ארויסצוקומען  אן  הויבט  רויך  די  ווייל 
די  געשטויסן  אדער  געעפענט  האט  ער  הויז!! 
פענסטער, און ווען ער איז שוין געווען אויפ׳ן 3׳טן 
אויך  און  ּפאליציי  אנגעקומען  שוין  איז  שטאק 
פארזיכטיג  אבער  שנעל  איז  ער  און  פייערלעשער, 
צוריק אראּפ דעם פייער עסקעיּפ, ווען עס איז שוין 
געווען גאנץ א געדיכטער רויך. נישט לאנג דערויף, 
האבן אנגעהויבן ארויסצושיסן די פייער פלאמען פון 

דעם הויז.
עס האט געדויערט א 10 מינוט פון דעם אויפרייס 
אין  פלאקערן  צו  אנגעהויבן  האט  פייער  דאס  ביז 

גרויסן.
יעדער האט באוואונדערט דאס העלדישקייט פון די 
צוויי מענטשן, דעם פייערלעשער און פון אן אנדערן 
פריער  איז  וועלכער  מענטש  אומבאקאנטן 
ארויפגעקראכן אויפ׳ן פייער עסקעיּפ צו העלפן פאר 
האט  זי  ווען  אראּפקומען,  פרוי  פארצווייפלטע  א 
מורא געהאט. זי האט נישט געקענט אליין גיין אויף 
דארף  מען  וואס  אויף  לייטער-שטיגן,  לעצטע  די 
ווי  פארזיכטיגקייט,  מער  מיט  קלעטערן  אנדערש 

אויף די מער נארמאלע שטיגן צווישן די שטאקן.
דאס איז ניו יארק, וואו עס קומען אפיר העלדן וואס 

טוען דאס נישט צוליב ּפובליסיטי.
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דער ערשטער אלארם צו די פייערלעשער איז אריינגעקומען 2:47 
אזייגער. זעענדיג פון די בילדער וואס פארבייגייער האבן געהאלטן אין 
איין כאּפן, האט מען געקענט האבן א מער גענויען צייט. עס זעט אויס 
האט  פייער  דאס  ביז  אויפרייס  פון  מינוט   10 געווען  איז  עס  אז 
צו  געלגענהייט  א  געגעבן  האט  דאס  הייזער.  די  פון  ארויסגעפלאקערט 

ראטעווען מענטשן.
די ארבייטער האבן אריינגעלייגט א נייע געז רער אין הויז, און די 
די  באקוקן  געווען  דארט  זענען  וואס  אינסּפעקטארס  עדיסאן  קאן 
עס  צופרידנשטעלנד,  געווען  נישט  איז  דאס  אז  געזאגט  האבן  ארבייט 
מען  געווארן.  באשטעטיגט  נישט  איז  נייער "מיטער"  דער  נישט.  טויג 
האט אבער נישט עוואקואירט דאס הויז אדער אּפגעשטעלט די גאז אין 

יענעם הויז.
ביי א פייער איז דא צוויי געפערליכע זאכן, דאס פייער זעלבסט און 
אויך די רויך, ווייל די רויך איז נישט בלויז הייס אז עס ברענט, נאר עס 
אנטהאלט אויך גיפטיגע עלעמענטן. צוליב דעם גיפטיגן רויך, האט מען 
אין  בלייבן  זאלן  אומגעגענט  די  פון  איינוואוינער  אלע  אז  באפוילן 
וועט  פייער  דאס  ביז  געשלאסן,  פענסטער  די  האלטן  און  שטוב 

פארלאשן ווערן.
פאקטיש האט דאס פייער טאקע געשעדיגט פיר הייזער, אבער דאס 

הויז ביי 123 2'טע עוועניו איז אינגאנצן איינגעפאלן.
געווארן,  פארוואונדעט  לייכט  אויך  זענען  גאס  די  אויף  מענטשן 

ווען פליעדיגע שטיקער גלאז פונעם אויפרייס האט זיי צעשניטן.
אין  געווען  אזייגער   2:00 ארום  זענען  ארבייטער  עדיסאן  קאן  די 
אבער  איז  עס  מיטערס.  די  אויף  געארבייט  האבן  זיי  וואו  הויז,  דעם 
נישט געקומען קיין שום באריכטן אז מען שּפירט א גאז גערוך, נישט צו 
קאן עדיסאן און אויך נישט צו 911. נאכ'ן אויפרייס, פאר 5:00 אזייגער, 
גאנצע  יענע  אין  גאז  די  שליסט  מען  אז  געמאלדן  עדיסאן  קאן  האט 

געגנט.
אויך  זענען  נייגרא  קאמישאנער  פייער  און  דיבלאזיא  מעיאר 
א  ביי  האט  מעיאר  דער  וואו  פייער,  דעם  פון  ּפלאץ  צום  צוגעפארן 
דער  איז  אנדייטונגען  ערשטע  די  לויט  אז  געזאגט  קאנפערענץ  ּפרעסע 
צי  זארג  די  בארואיגט  ער  האט  דעם  מיט  גאז.  פון  געקומען  אויפרייס 
אזוי  האט  אויפרייס  דער  ווייל  באמבע,  א  ח"ו  געווען  נישט  איז  דאס 
יעדן  ביי  ּפאניק  שטיקל  א  געשאפן  האט  עס  אז  אפגעהילכט,  מעכטיג 
אזוי  צייטן  היינטיגע  זענען  נערוון  די  ווען  געהערט,  עס  האט  וואס 
אנגעצויגן אז ביי יעדע קלייניקייט פארדעכטיגט מען באלד צי דאס איז 

געווען א טעראר אטאקע.
אין  איז  הויז  א  נאך  אז  געזאגט  האט  נייגרא  קאמישאנער  פייער 

געפאר איינצופאלן, און מען האט עוואקואירט די גאנצע געגענט.
די  אין  סטאנציע  א  אויפגעשטעלט  האט  קרייץ"  "רויטער  דער 
וואס  מענטשן  די  פאר  הילף  געבן  צו  שולע 63,  ּפובליק  דערנענבדיגע 

זענען איצט געבליבן - אפילו אויף בלויז צייטווייליג - היימלאז.
גאווערנאר קואמא האט געזאגט, אן אויספארשונג וועט אנגעפירט 
ווערן פעסטצושטעלן גענוי וואס עס האט פאראורזאכט דעם אויפרייס, 

מאסיווע פייער אויף 2'טע עוו.

אין די פינסטערניש פון די נאכט, האט מען נאך געארבייט אין גרויסן ביים פארלעשן דאס פייער אויף די האלבע-חורבה וואס 
איז נאך געשטאנען ביי איינע פון די צוויי הייזער וואס איז איינגעפאלן.

א גאנצע נאכט איז געווען געשלאסן די 2'טע עוועניו אז מען זאל קענען אנגיין מיט די ארבייט, און עס וועט נאך דויערן טעג ביז די 
פייערלעשער וועלן אינגאנצן פארטיג ווערן מיט דורכנישטערן די ברוכווארג, צו פארזיכערן אז מען האט יעדן געפינען, און אויך 

אלע מעגליכע שּפירן ארום דעם פייער.
דאנערשטאג נאכט האט מען געהערט פון פארצווייפלטע עלטערן אז זייער זון איז געווען אין דעם יאּפאנעזער רעסטאראנט און 

זיי האבן נישט געהערט פון אים, איז מען געווען באזארגט צי ער איז פילייכט אומגעקומען אין דעם פייער.

און די סטעיט ּפובליק סערוויס דעּפארטמענט שטודירט ווי אזוי קאן 
עדיסאן האט רעאגירט דערצו.

די  אז  געזאגט,  האט  אייווי  קרעיג  ּפרעזידענט  עדיסאן  קאן 
וויל  מען  אזוי  ווי  שטודירן  צו  געווען  דארט  זענען  ארבייטער 
זענען  ארבייטער  בוי  די  וואו  מיטער  גאז  צווייטן  א  אריינגעלייגן 
די  דורכגעפאלן  איז  מיטער  דער  אבער  דאנערשטאג,  געווען  טעטיג 
צוטשעּפן  געטארט  נישט  האט  מען  אז  מיינט  וואס  אונטערזוכונג, 
דערצו גאז. עס איז געווען עטליכע סיבות פארוואס די אינסּפעקטארס 
אין  אבער  האט  עדיסאן  קאן  מיטער.  דעם  גע'ּפסל'ט  האבן 
סטעיטמענט באטאנט, אז עס איז נישט געווען קיין שום באריכטן אז 
האט  מען  ווען  און  געגענט,  יענע  אין  גערוך  גאז  א  שּפירט  מען 
נישט  ערגעץ  אין  אויך  מען  האט  רערן  גאז  הויּפט  די  באקוקט 
געטראפן קיין שום לעכער אדער שּפאלטנס. מען וועט אבער ווייטער 
גאר ערנסט שטודירן אלעס וואס עס האט זיך אּפגעשּפילט ארום דעם 

פייער.

מערערע  און  פייערלעשער  מיט  געווען  פול  איז  גאס  די 
שמעק  סּפעציעלע  די  מיט  געזאגט  פריער  ווי  אויך  און  אמבולאנסן 
די  פון  איז  וועלכע   - עוו.  2'טע  די  שליסן  געמוזט  האט  מען  הונט. 
הויּפט גאסן - פון האוסטען סטריט ביז 14'טע סטריט, און אזוי ווי די 
ראש-אוער  פאר'ן  גאס  הויּפט  וויכטיגע  א  איז  עוועניו  צווייטע 
פארקער, ארויסצופארן פון מאנהעטן צו ברוקלין, קווינס און סטעטן 
ּפאראליזירט  האט  דאס  אזוי  ווי  פארשטעלן  זיך  מען  קען  איילאנד, 

דעם ראש-אוער פארקער אין גאנץ מאנהעטען.
האט  עס  אז  אויפרייס,  מאכטפולער  אזא  געווען  איז  עס 
יונגער  איין  קעגנאיבער.  רעסטאראנט  א  פון  טיר  די  אראּפגעריסן 
האט  וואס  ברוכווארג  די  אראּפשארן  געהאלפן  האט  פארבייגייער 
אים  מען  האט  אזוי  און  רעסטאראנט,  אינעם  מענטש  א  פארדעקט 
געראטעוועט. צו מזל איז עס געשען ווען מען איז ביי דער ארבעט, 

זענען נישט געווען צופיל מענטשן אינדערהיים אין די פאר הייזער.

דער מאסיווע רויך דערגרייכט איבער רוב מאנהעטן


