
Holocaustul din Basarabia și ghetoul din 
Chișinău sunt evenimente prea puțin cu-
noscute în istoria locală și internațională. 
Atrocitățile față de populația evreiască au 
fost ascunse, negate și ignorate pe parcursul 
mai multor decenii. Chișinăul, care avea o 
populație multi etnică, majoritar evreiască, 
astăzi abia de mai poartă memoria acestei 
comunități. Această hartă, elaborată în cad-
rul proiectului „Viitorul Memoriei” urmărește 
scopul de a readuce în narati vul urban istoria 
mai rar povesti tă despre desti nul greu al co-
munității evreiești  de la Chișinău.

Conform recensământului din România de la 1930, Chișinăul era 
al doilea oraș după București  și avea 117 016 locuitori, dintre 
care 41 405 evrei, adică 36% din totalul populației, pe când în 
toată Basarabia acești a consti tuiau 7%. Se esti mează că înainte 
de război, chiar jumătate din populația Chișinăului erau evrei. 
De fapt, Chișinăul era bine cunoscut drept un oraș evreiesc, 
numărul sinagogilor și caselor de rugăciune fi ind mai mare decât 
numărul bisericilor crești ne.
Basarabia, încolțită în interesele marilor puteri, are mult de 
suferit în cel de-al doilea război mondial. Din iunie 1940 este 
cedată de către România Uniunii Sovieti ce, iar din iulie 1941 
este sub administrație româno-germană. Chiar din primele zile 
de înaintare a trupelor româno-germane în Basarabia, trupele 
române, însoțite de unități ale Armatei XI din Wehrmacht și din 
Einzatsgruppe au comis masacre sângeroase asupra evreilor pe 
principalele căi de acces și omoruri chiar în oraș. Numărul precis 
al evreilor omorâți în primele zile nu se cunoaște, unele esti mări 
ajung la 10 000 (M. Carp, Cartea Neagră: Fapte și documente 
– suferințele evreilor din România, 1940-1944) sau chiar și mai 
mult (J. S. Fisher, Transnistria: The Forgott en Cemetery). 
La fel nu se cunoaște numărul exact al evreilor care au părăsit 
Basarabia înainte de intrarea trupelor româno-germane. Se cu-
noaște că unii evrei au fost deportați de sovieti ci în iunie 1941, 
alții au fost recrutați în armata sovieti că, iar unii chiar s-au evac-
uat împreună cu armata roșie în retragere din Basarabia. Cert 
este faptul că evreii care au rămas nu-și puteau imagina soarta 
lor de mai departe.
Ordinul lui Ion Antonescu pentru „curățirea terenului” de evrei a 
fost transmis către unitățile de jandarmerie, responsabile pentru 
județele Basarabiei și Bucovinei încă în iunie 1941. Evreii purtau 
„o vină colecti vă” și erau învinuiți pentru „conlucrare” cu au-
toritățile sovieti ce și erau priviți ca niște dușmani, osti li neamului 
românesc. „Purifi carea etnică” urma să aibă loc prin extermin-
are, ghetoizare și deportare. Astf el, guvernatorul Basarabiei C. 
Voiculescu, la 24 iulie 1941 a dat ordin pentru crearea lagărelor 
în care să fi e concentrați toți evreii de la sate și să fi e folosiți 
pentru munci, iar pentru Chișinău a ordonat accelerarea operați-
unilor de înfi ințare a unui ghetou. Lipseau instrucțiuni detaliate 
și criterii pentru cine urma să fi e mutați în ghetou, toate acestea 
creând haos și făcând loc pentru abuzuri, jafuri, mituieli. Perime-
trul ghetoului a fost delimitat mai clar abia pe 27 iulie și rapid a 
strâns în jur de 10,000 evrei în perimetrul câtorva străzi. Nu erau 
instrucțiuni nici în interiorul ghetoului, fi ecare așezându-se un-
de-și găsea loc, astf el puteau fi  câte 25 persoane într-o casă sau 
chiar într-o cameră. Ghetoul era delimitat de străzi, case și gard 
de lemn, construit chiar de cei ghetoizați. Paza era asigurată la 
început de 80 soldați, ulterior fi ind întărită și număra până la 
250 soldați.
În interiorul ghetoului s-a format un comitet al evreilor, alcătuit 
din 22 de persoane, în frunte cu Gutt man Landau, care făcea 
legătura între autorități și ghetou. La inițiati va comitetului evrei-
esc a fost permis să se aloce locuințe, să se înfi ințeze o brutărie, 
un spital și să se organizeze o piață. Odată stabiliți în ghetou, 
evreii nu aveau voie să-l părăsească. Comandamentul ghetoului 
elibera permisele de intrare, în cele mai dese cazuri crești nilor 
care lucrau sau locuiau în perimetrul ghetoului, iar în alte cazuri 
(deseori în schimbul unor sume de bani) și altor persoane. În 
ghetou, evreii au fost lăsați să se descurce singuri, iar vânza-
rea bunurilor era practi c unica sursa de existență pentru cei ce 
aveau ce vinde. Condițiile din ghetou au început să degradeze 
rapid. În august s-a ajuns la eliberarea a câte 100 gr de pâine 
pe zi pentru o persoană, acti va o canti nă care hrănea zilnic 200 
persoane și a fost format un orfelinat pentru copii. Numărul 
deceselor din cauza foametei, bolilor creștea, ajungând până la 
10-15 morți zilnic, iar în raporturi intrau ca „moarte naturală”.
Sunt documentate și cazuri de masacre în masă. Printre cele mai 
cunoscute sunt Masacrul de la Visterniceni și cel de la Ghidighici. 
La 1 august 1941, ofi țerii germani au intrat în ghetou și au cerut 
250 bărbați și 200 femei pentru muncă. De fapt, acești a au fost 
executați în regiunea Visterniceni de la marginea orașului. Au 

supraviețuit doar 39 de persoane. Al doilea masacru a avut loc 
la sfârșitul lui august. Un inspector de drumuri român a luat 500 
bărbați și 25 femei să lucreze la drumuri. Mai mult de jumătate 
din ei au fost executați lângă gara Ghidighici sub pretextul unei 
rebeliuni. O săptămână mai târziu doar 200 evrei s-au întors în 
ghetou. 
Un raport al poliției regionale basarabene din 25 septembrie 
1941 menționează 11.525 evrei stabiliți în ghetou.
Încă de la început, ghetoul a fost privit drept o măsură tempo-
rară. Scopul autorităților române era de a „curăța” Basarabia 
și Bucovina de „elementele evreiești ” prin deportările în masă 
peste Nistru. Primele instrucțiuni cu privire la deportări au 
fost expediate în septembrie, însă acestea au început în oc-
tombrie. Evreii din ghetou urmau să fi e deportați în lagărele 
de concentrare din Transnistria. Deportările au început la 8 
octombrie 1941 când din ghetou au fost scoși 2500 persoane și 
au fost reluate la 14 octombrie practi c peste o zi câte un convoi 
părăsea ghetoul, ulti mul plecând la 31 octombrie. Șeful garni-
zoanei, E. Dumitrescu raportează la 31 octombrie 10.225 evrei 
deportați din Chișinău. Două luni mai târziu cifra raportată a 
tuturor evreilor care au fost deportați din Basarabia și Bucovina 
în Transnistria consti tuie 108.002 evrei. Această cifră, de fapt, 
raportează numărul celor ajunși în lagărele de concentrare, însă 
numărul celor care au murit pe drum este necunoscut și astăzi.
 „Marșul morții” cum a fost numit drumul spre lagăre era unul 
cu adevărat nemilos. Evreii mergeau pe jos cu toate bunurile lor, 
căruțe erau puține, iar cei ce rămâneau în urmă erau executați 
pe loc. Pe ti mp de noapte, dormeau sub cerul liber, ti mpul de 
toamnă fi ind deja geros. Soldații, jandarmeria, și localnicii, la 
rândul lor, au profi tat de slăbiciunea evreilor jefuindu-i, bătân-
du-i, în unele cazuri, chiar omorându-i pentru a le fura ceva.
Bineînțeles că au fost cazuri de evadare din ghetou și încer-
cări de a scăpa de deportări. Se cunosc cazuri fericite când 
într-adevăr familii au reușit să se salveze, în schimbul unor 
sume impunătoare de bani. La fel au fost documentate cazuri 
de mituire a ofi țerilor români sau germani cu sute de mii de lei, 
însă tentati vele au fost eșuate, evreii fi ind prinși fi e la gară, fi e la 
graniță. 
Comunitatea evreiască din București  a încercat sa-i ajute pe 
evreii din Chișinău, scriind demersuri direct mareșalului Ion 
Antonescu. Politi cieni și ambasadori străini la fel au făcut apel să 
se înceteze ghetoul și deportările, însă toate acestea au fost fără 
succes.
La Chișinău mai rămăseseră câteva zeci de evrei care din varii 
moti ve nu au fost deportați (bolnavi, cu permise speciale) și con-
ti nuau să locuiască în ghetou. La 30 marti e 1942, Ion Antonescu 
dă ordin de reluare a deportărilor. La acea vreme în Basarabia 
se mai afl au  657 evrei, dintre care 257 în Chișinău. La 20 mai 
1942, 204 evrei, inclusiv 46 pacienți ai spitalului de psihiatrie de 
la Costi ujeni sunt deportați la Vradievka. La 30 iunie, guverna-
torul Voiculescu consemnează închiderea ofi cială a ghetoului din 
Chișinău. 
Astf el, ghetoul din Chișinău a existat aproape un an din 24 iulie 
1941 până în 30 iunie 1942. Peste 12 mii de evrei au avut de 
suferit, iar orașul niciodată nu și-a mai recăpătat înfățișarea 
multi culturală de altă dată. Astăzi, în Chișinău sunt puține locu-
rile care mai țin memoria atât fericită, cât și tristă a comunității 
evreiești .

Citat
Samuel Aroni, supraviețuitorul ghetoului din Chișinău
„Pe noi pe toți, părinți, fratele, bunica, unchiul, mătușa și sora ei, 
joi dimineața, 24 iulie 1941 ne-au alungat din casa noastră de pe 
strada Mihai Viteazul, 24. Ne-am pornit spre casa bunelului din 
partea tatălui Aaron-Iosif Cervinschi, pe strada General Averescu 
66. Peste câteva ore au venit doi soldați români și ne-au jefuit. 
Ei ne amenințau că ne vor ucide, dar ei au plecat. Eu țin minte 
foarte bine gândurile mele. Aveam atunci 14 ani și eram sigur că 
o să mor. Spre seară, de frică că soldații vor veni, ne-am dus spre 
teritoriul unde se forma ghetoul și am găsit o cameră pe strada 
Alexandru Vlăhuță 19. 
Mai târziu, în aceeași seară, soldații s-au întors la casa bunelului 
meu, dar el nu voia să plece de acolo. Soldații îl trăgeau de bar-
ba lungă și l-au târât până la noul nostru domiciliu. Necăutând 
la ceea ce a avut de suferit, bunelul meu, un evreu foarte reli-
gios, noaptea târziu a făcut ritualul religios necesar. Era în ajunul 
unei noi luni evreiești  – Av 5701. Închinând ochii, eu și acum în 
întuneric, îl văd pe bunelul și pe mine alături, slăvind luna nouă.”
Sursa: “Memories of the Holocaust: Kishinev (Chisinau), 1941 
- 1944”, citat după: htt p://newsmaker.md/rus/novosti /unesen-
nye-gett o-kak-v-bessarabii-istreblyali-evreev-i-romov-vo-vremya-
vtoroy-mirov-32725

Aceasta hartă este urmarea materială a cercetării și turului 
ghidat prin Chișinăul evreiesc din 29 iulie 2017, realizate în 
colaborare cu Maria Axenti , ambele produse în cadrul platf ormei 
transnaționale de comemorare a Holocaustului din România și 
Republica Moldova prin artă și media, Viitorul Memoriei, 2017.
www.thefutureofmemory.ro

The Holocaust in Bessarabia and the Chisinau 
ghett o are too litt le known in the local and 
internati onal history. Atrociti es committ ed 
against the Jewish populati on were hidden, 
denied, and ignored for decades. Chisinau, a 
city with a multi -ethnical populati on, a large 
proporti on of it Jewish, barely bears today the 
memory of this community. The present map, 
created in the framework of “The Future of 
Memory” project, has the purpose of bringing 
again in the urban narrati ve the rarely told 
story of the diffi  cult desti ny of the Chisinau 
Jewish community.

According to the 1930 Romania census, Chisinau was the second 
city aft er Bucharest and had 117.016 inhabitants, among which 
41.405 were Jewish – 36% of the populati on – while in Bessara-
bia taken as a whole they consti tuted 7%. According to one 
esti mati on, before the war, half of the Chisinau populati on was 
Jewish. Actually, Chisinau was well known as a Jewish city, the 
number of synagogues and prayer houses surpassing the num-
ber of Christi an churches.
Bessarabia, torn between the interests of the great powers, had 
a lot to suff er during the Second World War. In July 1940, it was 
surrendered by Romania to the Soviet Union, and since July 
1941, it came under Romanian-German administrati on. Since 
the fi rst days of Romanian-German forces’ advance in Bessara-
bia, Romanian troops, accompanied by units of the Wehrmacht 
XI Army and Einzatsgruppe, committ ed bloody massacres 
against Jews on the main access roads and even homicides in-
side the city. The precise number of Jews that were killed during 
these fi rst days is not known, some esti mati ons reach 10.000 
(M. Carp, The Black Book: Facts and Documents – The Suff ering 
of Romanian Jews, 1940-1944) or even more (J.S. Fisher, Transn-
istria: The Forgott en Cemetery).
The exact number of Jews that left  Bessarabia before Roma-
nian-German troops entered is unknown as well. It is known 
that some Jews were deported by Soviets in June 1941, others 
were recruited in the Soviet army, and others even evacuated 
together with the Red Army retreati ng from Bessarabia. It is 
certain that the remaining Jews could not imagine the fate that 
was expecti ng them.
Antonescu’s order of “cleansing the terrain” of Jews was trans-
mitt ed to the gendarme units, responsible for Bessarabia’s and 
Bukovina’s districts, even in June 1941. Jews carried “a collecti ve 
guilt”, were blamed for “collaborati ng” with Soviet authoriti es, 
and were seen as enemies, hosti le to the Romanian people. The 
“ethnic cleansing” was to be accomplished by means of exter-
minati on, ghett oizati on and deportati on. Thus, the governor of 
Bessarabia, C. Voiculescu, on July 24, 1941, ordered the creati on 
of concentrati on camps for Jews  from rural areas all country 
Jews that were to be used for forced labor, and speeding up the 
operati ons for creati ng a ghett o in Chisinau. Detailed instruc-
ti ons and criteria for who was to be moved inside the ghett o 
were lacking, a fact that was creati ng chaos and giving room for 
abuse, plundering, bribing.
The ghett o perimeter was clearly delimited only on July 27, and, 
quickly, it gathered circa 10.000 Jews inside the perimeter of 
several streets. The ghett o’s original borders were St. Ilie Plaza 
(north-west), Petru Rares street (north), Oituz street and Ro-
mana street (east), St. George street, Cojocarilor street (south). 
Even before the war, this area was inhabited by a predominantly 
Jewish populati on. This perimeter also included the Old Cathe-
dral (the main church before the constructi on of the Metropol-
itan Cathedral) and the Old Market, which were the nucleus of 
old Chisinau. Obviously, this area was also inhabited by a great 
number of Moldovan, Russian, Bulgarian, and Greek Christi ans. 
The fact inside the ghett o were Christi an churches and houses, 
two factories made diffi  cult its control by the authoriti es but on 
the other hand, it was the salvati on for some of the Jews.
Instructi ons about the interior of the ghett o were also unclear, 
and everybody was sett ling wherever one could fi nd a place; 
there could be 25 persons in one house or even one room. The 
ghett o was delimited by streets, houses, and a wooden fence, 
built by the ghett oized themselves. They were guarded, at fi rst, 
by 80 soldiers; later, their number was increased to 250.
Inside the ghett o, there was created a Jewish committ ee, con-
sisti ng of 22 people, led by Gutt man Landau, that served as a 
link between the authoriti es and the ghett o. At the initi ati ve of 
the Jewish committ ee, it was allowed to allocate living spaces, 
create a bakery, a hospital, and organize a market. Aft er sett ling 
inside the ghett o, Jews were forbidden to leave it. The ghett o 
command issued entry permits, usually to the Christi ans that 
worked or lived inside the ghett o perimeter, and in other cases 

(oft en for a sum of money) to other persons. Inside the ghett o, 
Jews were left  to their own devices, and selling their belongings 
was practi cally the only means for survival for the ones that had 
anything to sell. The ghett o conditi ons started deteriorati ng rap-
idly. In August, it got to issuing 100 gr of bread per day for one 
person, the one canteen that functi oned there fed 200 persons 
a day and an orphanage for children was created. The number 
of deaths caused by malnutriti on and disease was increasing, 
reaching 10-15 deaths a day, included in reports as “death by 
natural causes.”
Cases of mass massacres were also documented. Among the 
most known are the ones in Visterniceni and Ghidighici. On Au-
gust 1, 1941, German offi  cers entered the ghett o and demanded 
250 men and 200 women for labor. In fact, they were executed 
in Visterniceni region at the city periphery. Only 39 people sur-
vived. The second massacre happened in late August. A Roma-
nian road inspector took 500 men and 50 women to work in 
road constructi on. More than half of them were executed near 
the Ghidighici stati on, under the pretext of rebellion. A week 
later, only 200 Jews returned to the ghett o.
A report issued by the regional Bessarabian police on September 
25, 1941 menti ons 11.525 Jews sett led inside the ghett o.
Since the beginning, the ghett o was regarded as a temporary 
acti on. The Romanian authoriti es’ purpose was to “cleanse” 
Bessarabia and Bukovina of “Jewish elements” by mass de-
portati ons across the Dniester. The fi rst instructi ons regarding 
deportati on were issued in September, but the acti ons started 
in October. Jews from the ghett o were supposed to be deport-
ed in concentrati ons camps in Transnistria. The deportati ons 
started on October 8, 1941, when 2.500 persons were taken out 
of the ghett o, and conti nued on October 14; almost once in two 
days, a convoy left  the ghett o, the last one was on October 31. 
The garrison chief, E. Dumitrescu, reported on October 31 that 
10.225 Jews were deported from Chisinau. Two months later, 
the reported number of all Jews deported from Bessarabia and 
Bukovina in Transnistria was 108.002 Jews. This fi gure actually 
reports the number that reached concentrati on camps. We sti ll 
do not know how many of them died on the road. 
“The march of death”, as the road to the camps was known, was 
ruthless. Jews were walking with all their belongings, there were 
few carriages, and the ones that fell behind were summarily exe-
cuted. At night, they slept outdoors, in the already chilly autumn 
weather. Soldiers, gendarmes, and locals profi ted from the Jews’ 
weakness, robbing them, beati ng them, and in some cases even 
killing them to steal something.
Of course, there were cases of escaping the ghett o and att empts 
to avoid deportati on. There are happy cases when families saved 
themselves for large sums of money. Other documented cases 
involved bribing Romanian or German offi  cers with hundreds 
of thousands lei, but these att empts failed, and the Jews were 
caught either at the stati on or at the border.
The Bucharest Jewish community tried to help Chisinau Jews, 
writi ng their grievances directly to Marshall Ion Antonescu. For-
eign politi cians and ambassadors also called for cancelling the 
ghett o and deportati ons, but everything failed.
A few dozens Jews remaining in Chisinau were not deported for 
various reasons (illness, special permits) and conti nued to live 
in the ghett o. On March 30, 1942, Ion Antonescu ordered the 
resuming of deportati ons. At that moment, in Bessarabia there 
were 657 Jews, 257 of them in Chisinau. On May 20, 1942, 204 
Jews, including 46 pati ents of the psychiatric hospital in Costi uje-
ni, were deported to Vradievka. On June 30, governor Voiculescu 
registered the offi  cial shutdown of the Chisinau ghett o.
Thus, the Chisinau Ghett o existed for almost a year, from July 
24, 1941 to June 30, 1942. More than 12 thousand Jews have 
suff ered, and the city never regained its old multi cultural aspect. 
Most of the architecture inside the ghett o perimeter – the old 
market, shops, factories, buildings – was destroyed during the 
war, and post-war urban planning sti pulated a new structure, 
obliterati ng from the urban space and identi ty the ghett o’s 
history. Today, in Chisinau, only a few places bear witness to the 
memory, both happy and sad, of the Jewish community.

Quote
Samuel Aroni, survivor of the Chisinau ghett o
“All of us, my parents, my brother, my grandmother, my uncle, 
my aunt, and her sister were cast out from our house on Mi-
hai Viteazul Street 24, on Thursday morning, on July 24, 1941. 
We went to the house of my paternal grandfather, Aaron-Iosif 
Cervinschi, on General Averescu Street 66. Aft er several hours, 
two Romanian soldiers came and robbed us. They threatened to 
kill us, but they left . I remember my thoughts very well. I was 14 
at that moment and I was sure I would die. In the evening, afraid 
that the soldiers were coming, we went to the territory where 
the ghett o was being created and we found a room on Alexand-
ru Vlahuta Street 19.
Later that evening, the soldiers returned to my grandfather’s 
house, but he did not want to leave. The soldiers were pulling 
him by his long beard, and dragged him all the way to our new 
home. Regardless of what he had to suff er, my grandfather, a 
very religious Jew, carried late at night the necessary religious 
ritual. It was on the eve of a new Hebrew month – Av 5701. 
When I close my eyes, in the darkness, I see even now my grand-
father and myself beside him, honoring the new moon.”
Source: “Memories of the Holocaust: Kishinev (Chisinau), 1941 - 
1944”, quoted from: htt p://newsmaker.md/rus/novosti /unesen-
nye-gett o-kak-v-bessarabii-istreblyali-evreev-i-romov-vo-vremya-
vtoroy-mirov-32725 

This map is the material result of the research and guided tour 
of Jewish Kishinev that took place on July 29, 2017, realized in 
collaborati on with Maria Axenti , both of which were produced 
in the frame of the transnati onal platf orm for the commemora-
ti on of the Holocaust in Romania and the Republic of Moldova 
through art and media, The Future of Memory 2017.
www.thefutureofmemory.ro
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Zona Ghetoului din Chișinău 
(24 iulie 1941 - 30 iunie 1942) / 
Area of Chisina Ghett o (July 24, 
1941 - June 30, 1942)
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1. Piața Veche – astăzi (aproximati v) teritoriul Maternității Municipale nr. 1, era locul central al 
ghetoului. Aici se adunau evreii pentru întruniri, verifi cări, piața propriu-zisă unde evreii își vindeau 
bunurile pentru a căpăta ceva mâncare sau medicamente.

2. Monumentul Jertf elor Ghetoului din Chișinău. A fost instalat în 1992. Arhitect – Semion Șoihet, 
Sculptor – Naum Epelbaum. Mulți consideră că este instalat la una din porțile din ghetou, dar după 
cum vedem în hărțile ti mpului, limita ghetoului era cu câteva străzi mai la vest, aici fi ind mai degrabă 
case în apropierea Pieței Vechi, martorul tăcut al evenimentelor tragice.

3.  Intersecția străzilor Romană și Fontalului (în trecut Asiati că și Fontalului) astăzi perimetru 
aproximati v unde era poarta de nord-est a ghetoului. Aici se efectua controlul actelor a tuturor celor 
care părăseau și intrau în ghetou. Pentru puțini aceasta a fost poarta de salvare, pentru mulți a fost 
începutul spre pierire.

4. Intersecția străzilor Bulgară și Cojocarilor (în trecut Haralambie și Cojocarilor) astăzi perimetru 
aproximati v unde era poarta de sud-est a ghetoului.

5. Strada Alexandru Vlăhuță – s-au păstrat unele case cu un etaj, unde locuia preponderent popu-
lația evreiască. În una din așa case, și-a găsit adăpost supraviețuitorul ghetoului din Chișinău Samuel 
Aroni.

1. Old Market – today (with approximati on) the territory of the Lying-in Hospital no. 1. It was the 
ghett o’s central place. Jews gathered here for meeti ngs, checks, and the market proper itself where 
they sold their belongings in order to acquire some food or medicines.

2. The Monument of the Chisinau Ghett o Victi ms. It was established in 1992. Architect – Semion 
Shoihet. Sculptor – Naum Epelbaum. Many consider that it is placed at one of the ghett o gates but, 
as we see from historic maps, the ghett o limit was a few blocks to the west, and at this place, rather, 
houses in the neighborhood of the Old Market witnessed in silence the tragic events.

3. The crossroad between Romana and Fontalului streets (previously Asiati ca and Fontalului), the 
approximate place of the north-eastern gate of the ghett o. The place for checking the documents of 
all the people entering or leaving the ghett o. For a few of them, this was the gate to salvati on, for a 
lot of them – the beginning of death.

4. The crossroad between Bulgara and Cojocarilor streets (previously Haralambie and Cojocarilor), 
the approximate perimeter of the south-eastern gate of the ghett o.

5. Alexandru Vlahuta street – several one-story buildings, inhabited mainly by Jewish populati on, 
were preserved. Samuel Aroni, a survivor of the Chisinau ghett o, found refuge in a similar house.

Chișinăul evreiesc - istorii tăcute de 
la pogrom la ghetou - tur ghidat al 
orașului și al ghetoului din Chișinău 
cu Maria AXENTI (29 iulie 2017)


