
GREETINGS FROM

THE

GRAND

UNION

COMPANY

SHOP

A & P

FOR CASH SAVINGS...

and

VALUABLE PLAID STAMPS! 

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

spiritual comfort RIVERSIDE 
offers family and friends

RIVERSIDE 
RIVERSIDE

MEMORIAL CHAPEL
Funeral Directors

76th St., and Amsterdam Ave., 
New York — ENdicott 2-6600 
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
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KOSHER WINE

126 BIVINGTON STREET 
NEW YORK. N. Y.

Try these famous for quality 
wines:
Malaga, — extra heavy 
Concord Grapes — medium dry 
Concord, Sauterne, Burgandy 
Blackberry, Cherry, Loganberry, 
Mead (Honey Wine), Rosé, Tokay.

Sold at all Liquor Stores

הנהלת

גבוהים ספר בתי
אוניברסיטה ישיבה יד שעל

YESHIVA UNIVERSITY 
HIGH SCHOOLS

FOR BOYS 
2270 Church Ave. 
B״klyn 26, 

Amsterdam Ave. 
and 186th St.

N. Y. 33, N. Y.

FOR GIRLS 
2301 Snyder Ave. 
BTdyn 26, N. Y.

462 West 58th St. 
N. Y. 19, N. Y.

 ישיבה נשיא את מברכים
 אוניברסיטה

 ומשפחתו כלקין שמואל ד״ר
 והמורים, ההורים
והתלמידות התלמידים

וטומוזד כטזך בזוג

 כעסער איז
כןן׳טןןם׳טער הא־דזשעל

 געשמאק אדן קוואליטעט העכסטער פון דעזוירט א
 כשר סטריקטלי

 ולפסח השנה לכל
 נאר סטאר גראסערי אייןיר פון פאדערט

"קא-דזשעל"
KOSHER DESSERT, Inc. 

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

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 size 
Save as much as 54c 

Alto available In 43c and 19c sizes 
When Nature “forgets” . . . remember

EX■ LAX
THE CHOCOLATED LAXATIVE



פיסה היא העולם אזרחות
LUFTHANSA
GERMAN AIRLINES

 בעולם. שהוא מקום לכל או לאירופה טעודן בטעם הטיסה זוהי
 השמיע כשר? מזון התבהר ולאדיבות. לתשומת־לב מפורסם שירותנו

כרטים־הנסיעה. את מזמין כשהנך בקשתך את

לופטהאנזא. לחברת צלצל או — שלך סוכן־הנסיעות עם התקשר

וכקנדה. הכרית כארצות הראשיות כערים משרדים

OFFICES IN THE PRINCIPAL CITIES OF THE U.S.A. AND CANADA.



HAS EVERYTHING KOSHER FOR PASSOVER

Supervision of RABBI AARON SOLOVEICHIK
ARON STREIT, INC., 150 RIVINGTON ST., NEW YORK, N. Y.

ימיך... יאריכון למען
...הכ״ו לשנתו ה״בצרון"

 וכרך לחוברת חוכרת נצטרפו ומאז תרצ״ט כשנת ז״ל צעיר רב עלייידי נוסד הירחון
הנ״א. לכרך שהניע עד לכרך

 — הנה עד הביאוהו ממש נפש ובמסירות הירחון משמר על עמדו והמערכת ה״בצרוך הנהלת
 היום. עד להופעתו, הראשון היום מן הנאמנים ותומכיו ידידיו חותמיו, בעזרת

נצח ן ו ר כ ז ל
 ידידינו שיזכרו טוב — לעתיד שעינינו מכיוון ללבו. היקרים הערכים את הבא לדור להנחיל מבקש אדם בל

 זו, מהכרה מזה גדול סיפוק אין בצוואותיהם. ה״בצרון" זכרון את להעלות יקיריהם, הבטחת לאחר הוותיקים,
 בתפוצת העברים רוחנו ערכי להעשרת לתרום שיוסיף במפעל קשור שמם יהא ושנים, ימים אורך שלאחר

אמריקה.

ל״בצרון" ירושות
:זה הודעה נוסח לצרף יכולים בצוואתם, ה״בצרון״ את לזכור שיואילו וקוראינו ידידינו

I give and bequeath the sum of $ ---- —_____ to Bitzaron, Ina,
for the advancement of Hebrew culture.

BITZARON
1141 BROADWAY NEW YORK, N. Y. 10001

Published Monthly 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 Halkin (Israel), Prof. Harry A. Wolfson, Editors; Dr. Maurice E. Chernowitz, 
Managing Editor; Prof. Hayim Leaf, Associate Editor. Annual Subscription, payable in advance $7.00 per 
year; foreign $8.00. To members of the Armed Forces half rate. Second class postage paid at New York, 
N. Y. Copyright 1965, by Bitzaron, Inc. All rights reserved. Opinions expressed in articles of Bitzaron 
represents the opinions of the authors and not necessarily reflect those of the editors and publishers. 
Subscriptions are automatically renewed unless we are notified otherwise.



ני8מפ8ק שנ"!ינ8ט נ.
יודע! אני אחד — יודעני מי אחד

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

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

 יין־פירות ברנדי, שאטפיין, יין־גפן, מיני כל ותולדותיהן; מצה מיני כל
 ומזון חמיצות עוף, מרק ממולאים, דגים וליקר; שליוואוויץ ווישניאק, )"שהכל"(,

 ;ועגבניות תפוחים שזיפים, מיצי ;ובליל־עוגות עוגות מקרונים, ;ועוף( )בשר לילדים
תבלין. מיני וכל וקפה טח וסוכריות, דבש וריבה; פירות שימורי

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

 שום בלי באנגלית, או בעברית לפפה כשרי בציון הפסח ולחג השנה לכל כשר
הרבנים: בהכשר — המהדרין מן למהדרין אף ופיקפוק חשש

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'

ן גוכשול לידי בא אגזוז ואי — ״מאנישעוויטץ״ גווזוצרוז אכול

 על ידידיכע אוד וזזזודיגוו
" ן ן ר צ ב "

♦
1141 Broadway

New York, N. Y.

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



We say it can! Think how happy you’ll be winging your 
way to Israel and Europe on a modern El Al Boeing 
707 jet with the knowledge that you're also buying 
your share of Israel's economic independence.

Relax as El Al takes you to sixteen countries besides 
Israel. Every time you proudly fly El Al to Athens, 
Amsterdam, Brussels, Copenhagen, Frankfurt, Istanbul, 
Johannesburg, iQndon, Munich, Nairobi, Nicosia, Paris, 
Rhodes, Rome, Sofia, Teheran, Vienna, Zurich and Tel 
Aviv it’s double dividends — for you and for Israel.

Start investing in your happiness and Israel’s future 
by calling any of our authorized travel agents today. 
They know all about our assets.

New York • Boston • Chicago • Cleveland 
Detroit • San Francisco • Washington, D. C. 
Los Angeles • Miami Beach • Philadelphia

ISRAEL 
AIRLINES



You belong

on Zinn.
The minute you step aboard a Zim liner you’ll catch the good feeling of belonging, 
the proud feeling of a ship that flies the flag of Israel.

You’ll see sun-splashed decks, handsome public rooms and everywhere the 
friendly Israeli faces that make Zim such a warm-hearted adventure. Captain to 
cabin boy, Zini’s crews reflect joy in their bold young country, pride in their gra
cious modern liners.

If you are proud of the modern miracle that is Israel, sail with her people, 
sail with Zim.

For information about exciting (and economical!) transatlantic sailings, see 
your travel agent or call Zim.

BE A*GUEST?..GO 

The S.S. Zion and the S.S. Israel sail from New York to 2IJV1 
Europe and Israel every third week throughout the year,

Owner’s Representative: American Israeli Shipping Company, Inc.,
42 Broadway, New York, N.Y. • Midtown Office: 580 Fifth Avenue, New York, N.Y., DI 4-7600. 

Other Offices: Boston, Philadelphia, Chicago,
Los Angeles, San Francisco, Miami, Montreal, Toronto.


