
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 שתהנה כדי
הנאה

מרובה
 להשכיע מאשר יותר מדוכה אושר לנו שגורם דבר אין

 היא הנאתך אתנו שתטוס מקום לכל ולכן נוסעינו. רצון
 כשאתה לבקש רק עליך כשר? מזון התככר הנאתנו.

 ולכל לאירופה מצויץ שירות לשם כרמיס״הנסיעה. מזמין
 שלך, הנסיעות לסוכן צלצל לופטהאנזא, כקו תכל ארצות

לופטהאנזא. אל פנה או

@ Lufthansa
German Airlines

ובקנדה באה״ב ראשיות בערים משרדים



 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

הנהלת

נכוחים ספר נתי
אוניברסיטה ישיבה יד שעל

YESHIVA UNIVERSITY 
HIGH SCHOOL

FOR BOYS 
2270 Church Ave. 
B*klyu  26,. N. Y. 

Amsterdam Ave. 
and 186th St.

N. Y. 83, N. Y.

FOR GIRLS
1277 •East 14 St.
B’klyn 30, N. Y.

462 West 68th St.
N. Y. 19, N. Y.

 ישיבה נשיא את טברכים
 אוניברסיטה

 ומשפחתו כלקין שמואל ד״ר
 והטורים, ההורים
 והתלמידות התלמידים

גשווזז כשר בזוג

Non-Profit Educational

SUMMER CAMP
-4SRAEL/

5th Successful Season * 

Enrollment ft /

for BOYS & GIRLS,
AGES 14 to 17

| The 7 week program features:
i • Camping, working with Israeli toys 
g & girls in KFAR HAYAROK 
g • Field trips—hikes throughout Israel 
» • Classes in conversational Hebrew
® • Land & water sports, arts & crafts
g • American and Israeli counselors 
g • Nutritious & strictly July-Auj. I96& 
g kosher cuisine $0^0 
M For full particulars 
g contact: Total cost

I HISTADRUT
I SUMMER CAMP !״ISRAEL 
g 33 E.67th St New York 21, NY 
| RE 4-7440 or RE4-6010

GREETINGS FROM

♦

THE

GRAND

UNION

COMPANY 

most ■people call RIVERSIDE . . . 
for the inspired service and 

spiritual comfort RIVERSIDE 
offers family and friends

RIVERSIDE 
RIVERSIDE

MEMORIAL CHAPEL
Funeral Directors

16th St., and Amsterdam Ave., 
New York — ENdicott 26600־ 
Brooklyn * Bronx * Long Island 

Mt. Vernon * Miami and 
Miami Beach

Morton Rosenthal - Carl Grossberg 
Directors

RIVERSIDE MONUMENTS
. . . more than fine granite. Each 
memorial ... be it a modest head
stone or an impressive mausoleum 
... is a mark of everlasting respect, 
unconditionally guaranteed forever 
by RIVERSIDE’S 50-year reputation 
for quality. Visit our showroom. 
Call or write for illustrated Booklet



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 — בפסזז להתגוגג

 מצות
 ־ r י ו ו א ר א ה

מארגארעטען

Mother^
AT PASSOVER 
TASTES LIKE 
PASSOVER AT 
MOTHER’S

Our Gefilte Fish is made with a mother's tender, 
loving care. We take the plumpest, juiciest, 

young fish — fresh from icy Northern lakes — 
add a subtle dash of spice, and slaw-simmer to 

flavcrful perfection. As traditional as the holiday 
itself! Available in cans and jars.

NEW! KOSHER FOR 
PASSOVER MARGARINE

Approved for Passover 
cooking, eating. No milk, 

dairy, or animal fats. 
Regular or UNSALTED.

AND, DON'T FORGET 
MOTHER'S BORSCHT

America's favorite,
3 wonderful ways. 

Regular, Low Calorie, 
or Egg Enriched.

PAREVEKOSHER FOR PASSOVER

1

©

Hofhers
From the spotless kitchens of

Mother’s Food Products, Inc., Newark, N.J. 07105

PASSOVER ^TZOHS

גזעם וטובי כשרים אוכל מיני וכל
של

האראוויץ־מארגארעטען
באמריקה. טעימה היותר המצה אופי

 כשר והכי משובח הכי היי!
המהדרץ 1מ למהדרץ

w- דייקא הנהו *r■ 

ליפשיץ ן יי י
— המפורסם —
 ובכשרותו בטעמו בטובו,

השנה ולכל לפסח
 באירופה דורות שלשד. לפני נוסד הזה היין בית

 ז״ל ליפשיץ מוהר״צ ידי על
 ונכדו

נ״י ליפשיץ צבי מו״ה
 מאלאגא, ביינות שלחנותיכם את נא קשטו

 ענבי־ בארגאנדי, סאטורן, טאקאי, מאסקאטעל,
 המשובחים והמראות המינים ובכל קאנקארד

ונפש. לב המשמחים והנעימים,
 נורזח ובתי נוכלת חנויות בכל !לקבל יש כן כנזו
 חפשי בכשרות, הנעשה שלנו הענבים מיץ את

פח־ג. בורא לבכרת וראוי נואלקוהול

LIPSCHUTZ WINE CO.
(MONTEREY WINE CO.)

119 Norfolk St. New York 10002 
158 Broadway Brooklyn, N. Y. 

TeL: 777-8080
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Passover Greetings From

SPIEGEL'S
Hungarian Restaurant

STRICTLY KOSHER

Catering for 
All Occasions
JErome 6-9600

45 East 167th St. 
cor. River Ave. 

Bronx, N. Y.
Free Parking

 כעסער איז
'טעפ׳טערj? כ

 געשמאק און קוואליטעט העכסטער פון דעזוירט א
כשר סטריקטלי "

 ולפסח השנה לכל .
גאר סטאר גראטערי אייער פון פאדערט

א־דזשעל" "סן
KOSHER DESSERT, Inc.

8 West 28th Street 
New York 1, N. Y.

Published by Bitzaron, Inc., 1141 Broadway, New York 1, N. Y. (except January-February, May-June, November*
December, when published Bi-Monthly, and July and August when not published). Prof. N. Glatzer, Prof. Simon Hat
kin (Israel), Prof. Harry A. Wolfson, Editors; Dr. Maurice E. Chernowitz, Executive Editor; Prof. Hayim Leaf, Ass<y
ciate Editor. F. Ziony, Business Manager. Subscription, payable in advance $7.00 per year; foreign $8.00. To member*
of the Armed Forces half rate. Second class postage paid at New York, N. Y. Copyright 1966, by Bitzaron, Inc. All
rights reserved. Opinions expressed in articles of Bitzaron represent the opinions of the authors and not necesscily :
reflect those of the editors and publishers. Subscriptions automatically renewed unless we are notified otherwise•



 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

קאמ&אני נישעוויטץ8מ ב.
!יודע אני אחד — ? יודע מי אחד

 בטיב המצטיין מאנישעוויטץ, של מזון למיצרכי בית־התעשייה הוא אחד
שנה. ושמונה שבעים זה כשרות, ובהידור האיכות

 את לכם שינעימו מאנישעוויטץ, מתוצרת והמשקאות המזון מיני הם ואלה
והחג: ה״סדר" שולחן

 יין־פירות מיני כל ;ושאמפיין יין־גפן מיני כל ■ ותולדותיהן מצה מיני כל
 ותרנגולי־הודו תרנגולות ;וליקער שליוואוויטץ ווישניאק, ברענדי, וכן )״שהכל״(

 )בשר לתינוקות מזון ;וחטיצות ובשר עוף מרק ;ממולאים דגים ;קפואים( )רק
 שימורי ועגבניות; תפוחים שזיפים, מיצי ובליל־עוגה; עוגות מקרונים, ועוף(;
ועוד. ועוד וקפה טה וסוכריות, דבש וריבה; פירות

 עוד תמצא המכולת מחנויות גמור. זיל ואידך — מנינו ה״עיקרים" את
מאנישעוויטץ. מתוצרת מזון מיני

 בעברית לפסח כשר האריזה על נאמר אם הפסח לחג וגם השנה לכל כשר
 בהכשר — המהדרין מן למהדרין אפילו ופיקפוק חשש שום בלי באנגלית, או

:הרבנים

 הרבנים; אגודת של הנשיאות ראש מסינסינטי, זילבר אליעזר ר׳
 הרכנים; אגודת של נשיא־ככוד מג׳ורסי־סיטי, סגל הלוי יצחק ר׳
 /,תורה "עזרת המוסד נשיא מקמדן, ריח יהודה צבי נפתלי ר׳

הרבנים. אגודת של מזכיר-כללי מברוקלין, קארלינסקי חיים ור׳

י מכטוול לידי בא אתה ואי — "מאנישעוויטץ" מתוצרת אכול

A Healthy & Happy Passover 
FARMFOOD RESTAURANTS 
DISTINCTIVE DAIRY CATERERS 

142 WEST 49th STREET 
NEW YORK, N. Y.

PLaza 7-4971

• Air Conditioned Dining Rooms. Open
7 days a week for Luncheon, Dinner, 
Supper and After Theatre (Sat. & Sun.)

• Beautiful Private Dining Rooms acoom- 
modating up to 250 persons for Show
ers, Luncheons, Dinner and
After Theatre Supper or Snacks.
"AFTER 35 YEARS . . . THE MOST 
TRUSTED AND RESPECTED NAME 

IN OUR FIELD"

 המהולל במוסד היתומות מאות

 בירושלים הכללי היתומות בית
לעזרתך מצפות

 המפואר המוסד החזקת של מזו גדולה מצווה אין
עזרה. יד לו להושיט נא — שנה. 63 הקיים הזה

ושמח כשר חג בברכת ■
כירושלים הכללי היתומות בית

: אל תרומותיכם שלחו
GENERAL ISRAEL ORPHANS’ 

HOME FOR GIRLS 
132 Nassau Street 

New York, N. Y. 10038 
Tel.: COrtland 7-7222
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Maimonides 
Institute

uf !act! 
a >0 si ■ 7 clor the 

•ot״' education cf excep- ד in״’children. the o^iy or «’ 
cCif. hod . under lewLh

Z Co rd S: i»nc׳ls • Wilkin Dav 
' «* * Lh1׳ ■nnsj־': A

■ ri י־

Camp David ...Co-ed sleepaway 
camp for children with learning disabili
ties, plus unique teen and young adults 
“work-camp״ program, 260 magnificent 
acres, private lake in beautiful Pocono 
Mts., where the campers can blossom 
and approach maturity in a warm, under
standing environment under direction 
and supervision of dedicated, skilled 
professionals. Superb recreational and 
athletic facilities.■ Bar Mitzvah training 
• Kosher meals. For catalog write:
CAMP DAVID of 
MAIMONIDES INSTITUTE
Far Rockaway, New York 11691

BETAR

בית״ר

26th YEAR

♦

Liberty, N. Y.

8 weeks $475 (all inclusive)
4 weeks $260

NOT JUST ANOTHER CAMP
• Olympic Size Swimming Pool
• 2000 Ft. Elevation
• Modern Cabins
• Scouting & Hiking
• Swimming, Boating
• Doctor, Nurse
• Strictly Kosher
• All Sports & Crafts
• Israeli Atmosphere
• Trained Counselors

• Individual Attention

• CO-ED 6-16
116 Nassau St. N. Y., N. Y. 10038 

(212) BE 3-2180
Mem&er:

Association of Jewish sponsored Camps

 הבצרון! לקוראי
י י י והגדתינדו ודתמו

ושמח בשר חג וכרבת

ה״בצרון׳ מערכת

ושגץזזי כשר חיג

 המאוחדות הצדקות של יקרים ידידים
עיה״ק: בירושלים

 בבקשה ק״כ, לאחר צוואה מכינים אתם כאשר
 עץ ישיבת הקדושים המוסדות את להזכיר

חולים. ובתי תתי״ם י״ג עם חיים

נשיא מקלר, ל. ד. מר

ס

UNITED CHARITY 
INSTITUTIONS OF JERUSALEM
132 Nassau St. N. Y. C. 10038 

Suite 1119

Use the Pleasant 
Laxative

Ex-Lax is the laxative you enjoy 
taking. Tastes like delicious choc
olate, and gives thorough relief 
gently and comfortably. Ex-Lax 
is America’s biggest selling lax
ative — used for over 50 years.

Buy th• Economy 98c siz• 
Save as much as 54c 

Also available In 43c and 19c sizes 
When Nature "targets” . . . remember

EX-LAX,
THE CHOCOLATED LAXATIVE



 

 

 

PASSOVER GREETINGS

fcANKtfVMI L<rl$RA«L @
60 WALL STREET NEW YORK. N. Y.

Kedem Wine Co,
132 Norfolk St. GR 3-8288 

New York, N. Y. 10002

Best in Quality 
Highest in Kashruth

SPECIALTY - CHAMPAGNE

CONCORD WINE
Naturally Sweet
MUSCAT WINE
Naturally Sweet

WINE EGG NOSH 
WISHNIAK

ALASH

all leading liquor storesKEDEM WINE can be secured i



FEEL

. . . Aboard your El Al flight. See 
what you've helped to build in 
Israel—her freedom, her magnificent 
institutions (including El Al, of 
course). It'll feel good, too.

Your ticket on El Al is good for 
other destinations besides Israel. 
Where else do you plan to travel? 
Tel Aviv, Nicosia, Istanbul, Teheran, 
Nairobi, Johannesburg, Athens, 
Rome, Vienna, Zurich, Munich, 
Frankfurt, Brussels, Amsterdam, 
Copenhagen, Paris, London???

Ask your El Al travel agent to help 
you with your plans. He is good at it.

ISRAEL AIRLINES

610 Fifth Avenue, New York, New York, PLaza 1-7500
Boston • Chicago • Cleveland • Detroit • Los Angeles • Miami 

Philadelphia • San Francisco • Washington, D.C.


