
A m b a s s a d o r  Maxim L i t v i n o f f  D e c l a r e s  T a n k  Cam p aign  
Has Ful l  Ap pr ova l  of  S o v i e t  G o v e r n m e n t

“Any statement to the contrary is most malicious,” says Litvinoff

This im portan t sta tem ent the Soviet A m basador m ade in an official le tter , da ted  S ep tem ber 12 lh , 1942 , to  
It. Saltzm an, National Secretary o f the Jewish• A m erican Section, International W orkers O rder, a fter Mr.

Sallsm an visited  the A m bassador.

Litvinoff Interested in Sentiments of Jewish People
During the course of the conversation, Ambassador Litvinoff 

showed great interest in the questions which Mr. Saltzman 
raised, in the information which he gave him, and was especial- 
ly interested in knowing what the Jews in America are doing 
and what their sentiments are at the present time.

Mr. Saltzman informed the Ambasador there was a burning 
desire within the Jewish masses for a speedy 
and thorough defeat of Hitlerism and fascism; 
that they are ready to make every sacrifice 
necessary to help America win the war; that 
the heroic struggle of the Red Army has their 
great admiration, their heartiest sympathy; 
and that they are ready to help in every way 
possible to speed-up and insure the victory 
of the United Nations.

Mr. Saltzman explained to the Ambassador 
why the Jewish-American Section, I.W.O., had 
waited six weeks before answering the call 
of the Jewish Anti-Fascist Committee. The 
Jewish-American Section of the Order, Mr. 
Saltzman explained, had waited in the hope 
that all the Jewish organizations in the 
United States would decide jointly to organize 
a campaign in response to the appeal of the 
Soviet Jews—a united campaign for tanks 

and planes to be given to the Soviet Army in the name of 
American Jewry.

The Embassy

Ambassador Maxim Litvinoff

The Soviet Ambassador, Maxim Litvinoff, received Mr. R. 
Saltzman at the Embassy in Washington on Friday, September 
Ilth. For this purpose the National Executive Committee of 
the Jewish-American Section of the I.W.O. had written to the 
Soviet Ambassador requesting an interview in connection with 
the campaign to raise funds for tanks to the Soviet Army, 
.which the organization is at present conducting, 
then set the date for Friday, September 11.

In his interview with the Ambassador, Mr.
Saltzman informed him of the success of the 
campaign to raise $100,000 for ten tanks for 
the Soviet Army, which the Jewish-American 
Section of the International Workers Order 
has inaugurated several weeks ago in re- 
sponse to the appeal issued by the Jewish 
Anti-Fascist Committee of the Soviet Union, at 
its congress held in Moscow on the 2 1th of 
May, 1942. Mr. Saltzman also informed the 
Ambassador of the disruptions which were 
being created by certain elements in Amer- 
ican Jewish life, to hinder this important cam- 
paign.

Ambassador Litvinoff repudiated the accu- 
sations of those who say that this campaign 
does not have the approval of the Soviet 
Government, and in order to emphasize this 
sent the following statement to Mr. Saltzman (reproduction 
of which appears on the reverse side of this leaflet) :

If Tanks Are Not Available in U. S. A.
Mr. Saltzman also told the Ambassador that it was the 

opinion of his organization, now carrying on this drive, that 
in case there is any difficulty in purchasing the tanks in the 
United States, or in any other country, the money be turned 
over to Russian War Relief with instructions to purchase 
medicines and surgical instruments, according to the advise of 
the Jewish Anti-Fascist Committee of the Soviet Union, in ex- 
change for which the Jewish Committee will arrange to have 
Soviet tanks bear the names of Jewish heroes (those names 
which will be decided upon) and also the name of the Inter- 
national Workers Order, and that those tanks shall be presented 
to the Red Army as the gift of the Order.

Ambassador Litvinoff expressed his full approval of this 
plan of the National Executive Committee of the Jewish- 
American Section of the Order.

“September 12, 1942.
“Dear Mr. Saltzman:

“With reference to your memorandum of September 9 and 
our recent conversation, I wish to inform you that the appeal 
of the Jewish Anti-Fascist Committee in Moscow, for the col- 
lection of funds, has the full approval of the Soviet Govern- 
ment, and any statements to the contrary are most malicious.

“I am unable to answer the other two questions in your 
memorandum, but it is understood that should the acquisition 
of these tanks and planes be regarded as not feasible, the funds 
collected may be diverted to the purchase of medicines, hos- 
pital equipment, warm clothing, portable movie-projectors 
and portable radio-stations.

Yours sincerely,
(signed) M. LITVINOFF, Ambassador.”

FOR AN IMMEDIATE OPENING OF A SECOND FRONT TO DEFEAT HITLERISM!



er the appeal of the Jewish Anti-Fascist Committee in Moscow 
has the approval of the Soviet Government, since the Jewish 
Daily Forward has stated publicly that the representatives of 
the Soviet Government in the United States are opposed to 
this campaign.

2. We would be very grateful to Your Excellency, and this 
would be in full compliance with our desires, if it would be

possible for the Soviet Em- 
bassy to assist us in purchas- 
ing a number of tanks either 
in the United States or in any 
other country, as our gift to 
the Red Army.

3. If this is not conceivable, 
we would appreciate the assist- 
ance of the Soviet Embassy in 
helping us realize the desire of 
the membership of our or- 
ganization to send such a gift 
in the manner proposed by us 
in our telegram to the Jewish 
Anti-Fascist Committee cited 
above.

“Your immediate reply, 
Your Excellency, will be of 
great importance to the sue- 
cess of the campaign that the 
Jewish American Section of 
the International Workers Or- 
der has undertaken in re- 
sponse to the appeal ofthe 
Soviet Jews.

“Very respectfully yours, 
Rubin Saltzman,

National Secretary, 
Jewish-American Section, 

International Workers 
Order.”

In reply to this memoran- 
dum, Ambassador Litvinoff 
sent the letter given above. 

The letter, as can be seen, refers to the three points raised in 
the memorandum.

The most important passage in the letter is, of course, the 
Ambassador’s statement that the appeal of the Jewish Anti• 
Fascist Committee in the Soviet Union, that funds be raised for 
tanks and planes, has the full approval of the Soviet Govern- 
ment, and Ambassador LitvinofTs warning that “any statements 
to the contrary are most malicious."

Mr. Saltzman Gives the Ambassador a Memorandum

After the conversation with Ambassador Litvinoff, Mr. Saltz- 
man gave him a memorandum which he had prepared all the 
information pertaining to the drive. The memorandum requests 
that a reply be made on the attitude of the Soviet Government 
to the campaign. Among the facts contained in the memo- 
randum, it was stated that:

“The Jewish Daily Forward, 
and a section of the leader- 
ship of the Jewish Labor 
Committee—spurred by anti- 
Soviet elements — have con- 
stantly assailed all the mass 
movements for Russian war 
relief and now launched a new 
attack against the campaign to 
answer the call of the Jewish 
Anti-Fascist Committee in 
Kuibyshev. They state that 
our campaign is misleading 
the Jewish people, since no 
tanks can be purchased by any 
organization, and even if it 
could be purcased, they state, 
there would be no possibility 
of shipping them to the Soviet 
Union.

“We sent the following tele- 
gram on August 31st to the 
Jewish Anti-Fascist Committee 
in Kuibyshev:

“On your appeal for money 
campaign for tanks and air- 
planes National Executive 
Committee, Jewish-American 
Section, International Work- 
ers Order, started such drive.
Our appeal welcomed by 
broad Jewish masses. We have 
already raised over $30,000.
We suggest Kuibyshev Jewish 
Anti-Fascist Committee buy tanks in name of Yehuda Halevi, 
Bar Kochba and Sholem Aleichem as gift of Jewish-American 
Section, International Workers Order. We will turn over money 
collected to Russian War Relief. They will send to the Soviet 
Union Medical supplies in exchange. Reply immediately.”

“ We, therefore, appeal to Your Excellency to advise us on the 
following:

1. Would the Soviet Embassy inform our organization wheth-

EMBASSY OP THE
UNION OP SOVIET SOCIALIST REPUBLICS 

WASHINGTON. D .C .

September 12, 19^2

Mr. Rubin Saltzman 
Jewish American Section 
International Workers Order 
80 Fifth Avenue 
Mew York, New York
Dear Mr. Saltzman:

With reference to your memorandum of September 9 
and our recent conversation, I wish to Inform you that 
the appeal of the Jewish Anti-Fascist Committee in 
Moscow, for the collection of funds, has the full 
approval of the Soviet Government, and any statements 
to the contrary are most malicious.

I am unable to answer the other two questions in 
your memorandum, but it is understood that should the 
acquisition of tanks and planes be regarded a3 not 
feasible, the funds collected may be diverted to the 
purchase of medicines, hospital equipment, warm cloth- 
ing, portable movie-projectors and portable radio- 
stations.

Yours sines

EVERY JEW HAS A BURNING DESIRE TO HELP S M A S H  H I T L E R I S M !  
EVERY JEW SHOULD TAKE PART IN THIS HOLY ACTION!

Give Your Answer! Send Your Contribution to:
I.W.O. FRONT LINE FIGHTERS FUND

80 Fifth Avenue, New York, N. Y.»•»



 קאמפאניע - טאנקען :זאגט ליטוױנאװ אמבאםאדאר
םאװעטן-רעגירונג דער פון גוטודי־םונג די האט

 נאציאנאלער זאלצמאן, ר. צו בריװ אפיציעלן אן אין געמאכט אמכאסאדאר םאװעטישער דער האט דעררןלערונג װיכטיקע דאזיקע די
אמכאםאדאר. כײם כאזוף זאלצמאנס נאף ארדן, ארכןןטער אינטערנאציאנא״לער םעקציע׳ אידישער דער פון םעהרעטאר

 נאציאנאלער זאלצמאן, ר. האט סעפטעמבער, טן11 דעם כרייטיה,
 אינטערנאציאנאלן דעם פון םעקציע אידישער דער פון םעקרעטאר

 װאשיננ־ אין אמבאםאדאר םאװעטישן דעם באזוכט ארדן, ארבעטער
 דער פון עקזעקוטױוע די האט דעם פאר ליטװינאװ. מאקםים טאן,

 אמבאםא־ כאװעטישן צום געװענדעט זיך ארדן פון סעקציע אידישער
 דער מיט פארבינדונג אין זאלצמאנען ר. אויפנעמען זאל ער דאר

אן. איצט פירט סעקציע אידישע די װאם טאגקען־לאמפאניע,

 דעם און אמבאםאדאר םאװעטישן דעם צװישן געשפדעך דער
 איג־ פון סעקציע אידישער דער פון פארשטײער

 א געדויערט האט ארדן ארבעטער טערנאציאנאלז
 דעם איגפארמירט האט זאלצמאן ר. שעה. האלבע

 קאמ־ דער פון דערפאלג דעם װעגן אמבאכאדאר
 װאס טאנתען, פאר דאלער טויזנט 100 פאר פאניע

 מיט אננעהויבן האט ארדן פון םעקציע אידישע די
 אידישן דעם פון רוף אויפן צוריק װאכן עטלעכע

 םאװעטן־פארבאנד אין ?אמיטעט אנטי־פאשיםטישן
 איז געװארן אפגעהאלטן איז װאם לאנגרעם, כיים

 דער־ האט זאלצםאן ר. מאי. טן24 דעם מאםקװע
 די װעגן אמבאםאדאר דעם אינםארטירט אויך בײ

 דער אויוי עלעמענטן געוױםע װאם שטערונגעז,
 שעדיהן צו כדי מאכן, אמעריקע אין גאס אידישער

אקציע. װיכטיקע דאזיקע די

 די אפגעװארםן האט ליטװינאװ אמבאםאדאר
 האט קאמפאגיע די אז ׳זאנן װאם אלע, די פון רייד
 און סאװעטךרעגירוע. דער פון גוטהייםונג די ניט
 צוגעשיקט ער האט שארפער, זאך די מאכן צו כדי

 פון דערקלערונג, שריפטלעכע א זאלצמאנען ר.
 איז אס זייט. צװײטער דער א.ױף דערשיינט פאטאגראפיע א װעלכער

:דערקלערונג דער פון טעקםט פולער דער

 זאלצמאן, ראובן ״מר.
ער קאנ ש־אמערי די  םעקציע, אי
ר אלע אנ אצי רנ ױטע  ארדן, ארבעםער א

ע 80 ט פ ױ, פינ  עװענ
י. נ. יאךק, נױ

:זאלצמאן מר. ״טײערער
ת ״אין ײכו ם אײער צו ש  םעפטעמ־ טןי9 דעם פון מעמאראנדו

ײך איך װיל געשפרעך, לעצטן אונזער א־ן בער רן, א  אינפארמי
שן דעם פון אפיל דער אז די שן אי םטי שי טי־פא ט אנ ע ט מי א  אין ק

ט פאנדן זאמלען צו מאםקװע א ײםונג פ,־לע די ה טה  דער פון גו
שער ט, יעדער און רעגירונג, םא־ועטי מענ ײט  אין איז װאם םט

אץ עגנז ק. העכםט איז דעם, צו נ װילי בײז
ט בץ■ ״איך ד ני אנ ט ש מ טפערן צו אי ײ אנדערע די אויןז ענ װ  צ
ײער פון פראגעם ם, א ה איז עם אבער מעמאראנדו ע דל ענ ט ש ר א  פ

ב אז קען פון אײנקויןש דער אוי ען און טאנ פא־ װעט עראפלאנ

ט אלם װערן טראבט ען פיזעבל״), (״נאט דורכפירבאר ני  די קאנ
אמלט װעלן װאם פאנדן, װענדעט װערן, געז  דעם פאר װערן פאר

טן, פון א״ינקויןז קאמענ ם, מעדי רי שי  קלײ־ װארעמע שפיטאל־מכ
ײכטע דער, שעקמארם ל א־אפאראטן, און פילם־פראז  װאש ראדי

ט װערן געטראגן קאנען ט. דער םי אנ ה
ק כטי פרי אײערער, ״אוי

װ, מ. א װינ ט אמבאםאדאר.״ לי

 שטארק זיף אינטערעסירט אמבאסאדאר דער
אידן צװישן שטימונג מיט

 אמבאםאדאר האט געשפרעך דעם פון משך אין
 צו אינטערעם שטאר?ן א אקויםגעװיזז ליטװינאװ

 צו און אנגערירט האט זאלצמאן ר. װאם פראנן, די
איבערגע־ אים האט ער װאם אינפארמאציע, דער

 עם װאם װיסן, געװאלט באזונדערם האט ער געבן.
 א פאר װאם אמעריקע, אין אירן די צװישן זיך טוט

 אין גאם אידישער דער אויף הערשט עם שטימונכ
מאמענט. איצטיקן דעם

אמבאסא־ פארן אויפגעקלערט האט זאלצמאן ר.
 האט ארדן פון םעקציע אידישע די פארװאם דאר

 װי נאכדעם װאכן 6 ערשט רווי אויפן געענטפערט
אי־ די מאםקװע. אין געװארן פארעפנטלעכט איז ער

דערקלערט, זאלצמאן האט ארדן, פון םעקציע דישע
געהאפט, וזאט זי וױיל װאכן, זעקם אפגעװארט האט

װעל! אמעריקע אין ארגאניזאציעם אידישע אלע אז
 אויפן ענטפעיז צו קאמפאניע א צוזאמען ארגאניזירן צי באשליםן

 פאר קאמפאגיע פאראייניקטע א — אידן סאװעטישע די פון אפיל
עראפלאנען. און טאנקען

טאנקען קײן אמןןריקע אין קריגן ניט װעט מען פאל אין

 אז אמבאטאדאר, םאװעטישן דעם אינפארמירט האט זאלצטאן י.
 םעקציע אידישער דער פון עקזעקוטיװע דער פון מיינונג די א־ז עם
 דאלער, טויזנט הונדערט פאר קאמפאניע די פירט װעלכע אריז, פון
 אין טאנלעז קויפז ביים שװעריקייטז שאפן זיך װעלן עם א־יב אז

 איבערגעגעבן געלט דאם זאל לאנד, אנדער אז אין אדער אמעריקע,
 דעם פאר אז אינםטרוקציעס, מיט רעליף װאר ראשיען דעם צו װערן
 מעדיציני־ און כירורגישע אדער מעדיקאמענטן װערן איינגעלויפט זאלן

 אנטי־פאשיס־ אידישן דעם פון אנװייזונגען די לויט אינםטרוםעגטן, שע
 די פאר אויםטויש אלם אז ;םאװעטךפארבאנד אין קאט־טעט טישן

 זאלן װעיז, אײנגעקויפט װעלן װאם אינםטרומענטן, און מעריקאמענטן
 אידישע פון נעמען די װערן אויםגעקריצט טאנקען םאװעטישע אויף»

 דער אויר און — װערן באשטימט דא װעלן װעלכע נעמען — העלדן
װערן איבערגעגעבז זאלן טאנקען די אט אז און ארדן, פון נאמען

ליטװינאװ מאקסים אמבאםאדאר

היםלער־מפלה! שנעלער פאו פראנפ צוױיפן פון דערעפענוננ באלדקעו פאר
\
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ארמיי. רוימער דער צו ן ד ר א ם y ד ן י פ ה נ ת מ ס5א
 אײנשטימיג־ פוצע זייז אױפנעז־ריקט האט ציטוױנאװ אםפאםאדאר

 אידישער דער פון עקזעקוטיװע נאציאנאצער דער פון פצאן מיטן קייט
פארגעבראבט. עס האט זאצצםאן ר. װי אח־ן, פון סעקציע

מעמאראנדום ליטוױנאװ׳ן איבער גיט זאלצמאן
זאצצ־ ר. האט ציטוױנאװ׳ן אמבאפאדאר מיט נעשפרעך דעם נאך

 מעםא־ א איבערגעגעבן אים מאז
 דאטעש װיכטיקע טיט ראנדום

 צי־ מיר װעצכע פון פאקטן, און
:פאצננדיקע טירן

״פארװערטם״ אידישער ״ז־ער
 פירערשאפט דער פון טייצ א און
 קאמי־ ארבעטער אידישן דעם פון

 אנטי־כא־ פון געשטױםן — טעט
 האבן — עצעמענטן װעטישע

 מאשך אצע אנגעגריפז נאכאנאגד
 רע־ װאר ראשען פאר באװעגונגען

 א אנגעהױבן איצט האבן און ציף
 קאמפאניע דער קענן אטאקע נייע

 פון רון* דעם אויף ענטפערן צו
 אנטי־פאשיםטישן אידישן דעם

 זיי קױבישעוו. אין קאמיטעט
 ?אםפאניע אונזער אז דערקצערז,

 װייצ מאםן, אידישע די פארפירט
 או־גאניזא־ קיין האן טאנקען קײן
 אפיצו װען און איינקױפן, ניט ציע
 דערקצערן זיין, מענצעך זאיצ עש
 זײ נעװען מענצעך ניט װאצט זײ,

 כאװעטן־ קיין אריבערצושי?ן
פארבאנד.
 האבן אוינוסט טן31 ״דעם

 פאצגנדיקן דעם אפגעשיקט טיר
 אנטי־פאשים־ אידישן צום קעיבצ
: קויבישעװ אין האטיטעט טישן

טא:־ פאר אפיצ אייער ״אויף
 נא־ די האט עראפצאנען און קען

 דער פון עקזעקוטױוע ציאנאצע
 םעקציע, אמעריקאנער ־ אידיש

 א־בעט/גר אינטערנאציאנאצער
 אננעהויבז. קאםפאניע אזא ארדן,

 גע־ באנריםט איז אפיצ אונזער
 .$30,000 איצט ביז שױן האבן מיר מאסן, אידישע ברייטע פון װארן

 איז קאמיטעט אנטי־פאשיםטישער אידישער דער אז םאר, שייאגן מיר
 פון נאמעז אין — נאמען אונזער אין טאנקען קויפן זאצ ?ויבישעװ

 ארבעטער אינטערנאציאנאצער םעקציע, אידיש־אמעריקאנער דער
 האבן מיר װאם נעצט, דאם װעצן מיר ארמיי. רויטער דער צו אידן,

 פאר װעט װעצכע רעציױ, װאר ראשיען דער צו איבערנעבן געזאטצט,
 איגםטרומעגטן מעדיציגישע און מעדי?אמע:טן אײנקויפן געצט דעם
באצד.״ ענטפערט סאװעטךפארבאנד. דעם פאר

EMBASSY OP THS
Un ion  o p  so v ie t  soc ia l ist  r epu b lic s  

Wa s h in g t o n ,  o . c .

 אוגז זאצט איר אז עקםעצענץ, אייער צו דעריבער זיך װענדן ״מיר
:פונקטן פאצננדיקע װעגן »ינפאו־מירן

 אדנאני־ אונזער אינפאדטירן אםבאכאדע םאװעטישע די װעט )1
 קאםיטעט אנטי־פאשיסטישן אידישן דעט פון אפיל דער צי זאציע,

 רעגירוגנ, כאװעטישער דער פון נוטהייכתג די האט מאםקװע פון
 עפנטאעך האט צײטונג) טענילעבע אידישע (רי ״פארװערטם״ דער װייא

די אין רעגירונג סאװעטישער דער פון פארטרעטער די אז דער??ערט,
 קענן זיינען שטאטן פאראײניקטע

קאמפאניע. דאזיקער דער

 דאנקבאר זייער ווע׳צן מיר )2
 דאס און עקםעאענץ, אייער ז״ן

 מיט הםכם פוצן אין געװען װאצט
 איר װען פארצאננעז, אונזעױע

 איז צי אינפארמיח, אונז זאצט
 םאװעטישער דער פאר מעגצעך

איינ־ העצפן צו אונז אמבאפאדע
פאר־ רי אין טאנקען צאצ א קויפן

 1אי אדער שטאטן, אײניקטע
 א שיקן צו צאנד, אנדער װעצכן
ארמײ. רויטער דער מתנה

Mr. Rbbln Saltzmai»
Jewish American Section 
International Workers Order 
Bo Fifth Avenue 
hew York, New York
Dear Mr. Saltzman:

With reference to your memorandum of September 9 
end our recent conversation, I wish to Inform you that 
the appeal of the Jewish Anti-Fascist Committee In 
Moscow, for the collection of funds, has the full 
approval of the Soviet Government, and any statements 
to the contrary are most malicious.

I am unable to answer the other two questions In 
your memorandum, but it Is understood that should the 
acquisition of tanks and planes be regarded as not 
feasible, the funds collected may be diverted to tho 
purchase of medicines, hospital equipment, warm cloth• 
lng. portable movie-projectors and portable radio• 
stations.

Yours ainqj 

Ambassador

 מענ* ניט איז דאם אויב )3
 אפגע־ שטאר? מיר וואצטז צעך,

 םאװעטי־ דער פון היצף די שאצט
 פאר־ קאנען צו אמבאםאדע שער

 דער פון װאונטש דעם װירקצעבן
 אר־ אונזער פון מיטגצידערשאפט

 זאצ מתנה אזא אז גאניזאציע,
 דעם אויף װערן אריבערגעשיקט

 פארגעשצאנן האבן מיר װי אופן,
 אידישן דעם צו קעיבצ אונזער אין

 ווי קאמיטעט, אנטי־פאשיפטישן
ציטירט. אויבן װערט עם

 ענטפער, באצדיקער ״אייער
 פון דיז װעט עקסעצענץ, אייער
 דערפאצנ פארן װיכטיקײט גרוים

קאמפאניע. דער פון

 אייערער, אכטוננםפוצ ״זײער
ב\ או  זא\,1ואלצ ו

פמ^רגוגואר.* אל(\ר1אציא1

 טן11 דעם האט זאצצמאז װעצכן מעמאראנדום, אויפן ענטםער אים
 ארוים־ אםבאפאדאר דער האט ציטװינאװ׳ן, איבערגעגעבן סעפטעטבער

פאטאגראפירט. דא איז װאם בריװ, דעם געשיקט
 די איז בדױו ציטװינאװ׳ם אםבאםאראר אין װיכטיקםטע דאם
 פוצע די האט עראפצאנעז און טאנהען פאר אפיצ דער אז שטעצע,

 װאדנוננ״ אפיציעצע זיין און כאװעטךרענירוננ דער פון גוטה״ם־נג
 העכסט איז דעם, צו געגנזאץ אין איז װאם םטײטמענט, ״יעױער אז

ב״זװיציק.״

 !היםלעריזם דעם פארניכטן צו פארלאנג הײםן א האט איד ־עדער
!הילפם־אשציע הײליקער דער אין באטײליקן זיר ס)דאר איד ־עדער

:צו בײשטײערונג אײער שיקט !ענטפער אײער גים
I.W.O. FRONT LINE FIGHTERS FUND

8 80 Fifth Avenue, New York, N. Y.


