Placówka "Estezet"
L.dz.
Q /45
New York, dn. 29.7.45
KORYCKI Mariam - inf,
Zr. inf. 5016.

ї»
„W
XW
%

Szef Oddz. Inf. Wyw. Szt. N. W.
/przez Szefa Wydz. Wyw./

W wykonaniu rozkazu Centrali depesza 1. 1938 і w (lad za dep.
L, 69 melduję:
KORYGKI Marian - zamieszkały 6110
Avenue, Chicago, Illinois
jest starym i wyrobionym działaczem robotniczym. Wielki przyjaciel, ociennialego od 3 lat, znanego komunisty i współredaktora tygodnika "Glos Ludowy" Tadeusza RADWANSKIEGO.

Na skutek wielkiej ruchliwości i popularności został jako długoletni
członek organizacji stowarzyszenia "Polonia" Międzynarodowego Zwiszku
Robotniczego mianowany organizatorem tegoż stowarzyszenia ha okręg Chicago,
Rozwija szeroką działalność wśród elementów komunizujących, organizuje wiece
i odczyty. Pracuje w Kongresie Słowian Amerykańskich i w Lidze Kościuszkowskiej w której się znacznie przyczynił do założenia oddziału chicagoskiego,

Nie stwierdzono, by KORYCKI posługiwał się pseudonimem MARJANSKI
Kazimierz Stefan. Zachodzi tu widocznie pomyłka, gdyż ustalono, że wśż6d
elementów radykalizujących w Chicago jest znany jakić działacz o nazwisku
MARJANSKI Stefan, który nie jest identyczny z KORYCKIM,
Oczekuję jeszcze kilka szczegółowych danych 0 KORYCKIM od swego
informatora z Chicago, które przedstawię po otrzymaniu ich.
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Marjan KORYCKI

-

zamieszkały

6110 Hastwood Ave,Chicago,Tllinois.
|

Wymieniony

jest

długoletnim członkiem organizacji

Stowa-

rzyszenie "Polonja" Międzynarodowego Związku Robotniczego
którego głównym prezesem jest Bolesław Gebert, stale zamieszkały w New Yorku. Jest starym i wyrobionym działacze
robotniczym. Przyjaźnił się z Tadeuszem Radwańskim /ociem
niał przed 3 laty/znanym komunistą i współredaktorem tygodnika "Głos Ludowy".
W ostatnich kilku latach, M.Korycki był oficjalnym
przedstawicielem tygodnika komunistycznego "Głos Ludowy"
/wychodzi w Detroit,Mich/ w Chicago,1ll.- Wiosną ubiegłe
go roku, z chwilą rozszerzenia znacznego akcji wśród
warstwy robotniczej w kierunku zdobywania zwolenników
dla Związku Sowieckiego,
został on mianowany organizato |
rem w Stow.Polonja na okręg Chicago, a opróżnione miejsce
jego zajął niejaki A.Żaleński /3225 N.Page Str.Chicago/.
Jest b.ruchliwy, obrotny, lubiany, i według posiadanych
informacji
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wśród
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organizuje wiece, odczyty i tp., operując przeważnie na
odcinku Kongresu Słowian Amerykańskich, Ligi Kościuszkow
skiej
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