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Naprawa i repera

cja iw ia tła  w sa
mochodach.

TRZCIŃSKI TUSZYŃSKI —

2 p o d w ó rze  

te le fo n  54-30

Naprawa magnet, 
delko, d y n a m o ,  
starterów, sygna

łów, stacyjek.

NAPRAW A -  ŁADOWANIE AKUMULATORÓW
A k u m u l a t o r y  n o w e i słu żbow e na sk ład zie .

Koledzy,
kupujcie w firmach, 

które nas popierają

C H Ł O D N IC EAero-
i a u tom obilow e
w yrabia n ow e i napraw ia stare, oraz w szelkie  
roboty au tom obilow e b lach arsk ie  w yk on u je  

p o  c e n a c b  n a j n i ż s z y c h

C. P A T R Y N ,  Kraków, Pawia lO.
Posiada w łasn ą niklow nię. W y k o n u je  w szelkie  
ro b o ty  w zakres galw an otech n ik i w chodzące.
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OD REDAKCJI
Rozpoczynamy diu.gi rok naszego wydawni

ctwa.

Rozpoczynamy z tą zmianą, że pismo wydawa
ne bidzie odtąd w Warszawie przy Zanządlzie Głów
nym Związku. Właśnie —  przeniesienie redakcji pi
sma do Warszawy i wiążące się z tem trudności, 
a więc zorganizowanie nowego zespołu redakcyjne
go, admlinistracii. działu ogłuszeń i t. dl. —  wywołały 
konieczność opóźnienia pierwszego numeru.

Redakcja dokładać będzie wszelkich starań, aby 
w przyszłości miesięcznik nasz wychodził regular
nie. Będzie starała się rozszerzyć jego ramy i oży
wić treść, aby ciekawił on zawodowych automobili- 
su.w i był wiernem odbiciem ich życia zawodowego 
i prowadzonej przez organizację walki o lepsza przy
szłość.

Alle rozwó, pi'sma nietylko od nas zależy! Przy
czynić się do tego również muszą i członkowie Związ
ku, dla których „Automobllista Zawodowy" jest wy
dawany.

Gzy pismo to jest szoferom potrzebne? Czy mo
gliby się obejść bez własnego organu prasowego? 
Otóż tę kwestję powinni sobie raz dobrze szoferzy 
wyjaśnić.

Trzeba sobie raz dokładnie uświadomić, że za
wód nasz, zawód szofera —  przedzierać się nieu
stannie musi przez gęstwinę wszelkich trudności. 
Bo zawód nasz me wywalczył sobie jeszcze niestety, 
prawa obywatelstwa w życiu codziennem!

Praca szofera nie znajduje zrozumienia ani u pu
bliczności, ani u władz. Automobil jest wprawdzie 
najbardziej nowoczesnym i mającym olbrzymią przy
szłość —  środkiem komunikach i społeczeństwo co
raz chętniej korzysta z jego usług! Ate to nie prze
szkadza, że za wszystkie lakiekollwiek ujemne skut- 
Jd posługiwania się tym nowym środkiem lokomocji 
czyni się odpowiedzialnym szofera. Za wszystko! 
Za c iasną ulicę, za defekt motoru, z.a nieuregulowa
ny ruch uliczny, za zdenerwowanie pasażera, za złe 
bruki, za nieudolność policjanta!

Lada powód wystarczy, aby obwinić, ukarać, 
a nawet zniszczyć materjalnit szofera!

A w tej nagonce prym trzyma —  z wyjątkiem 
nielicznych pism robotniczych —  prasa codzienna 
wszelakich odcieni, podjudzając społeczeństwo i wła- 
ize przeciwko szoferom.

Ten mur uprzedzeń, muir meświadomośi.., mur 
mechęci, którym ogrodzeni są szoferzy —  trzeba 

.rozwalić! Szofer musi wywalczyć zrozumienie dla

swego zawodu, musi donośnym głosem zaprotesto
wać przeciwko zamachom ma jego godność i możność 
wykonywania tego zawodu A  uczynić to mogą tyl
ko wówczas szoferzy, jeżeli będą posiadali swój wła
sny organ prasowy, swoje własne pismo, będące try
buną, z które głos donośny szofti.a występującego 
we własnej obronie —  będzie się rozlegał!

Nie uheemy rozpoczynać od szumnych deklara- 
cyj, ale stwierdzamy, że w ten właśnie sposób rozu
miemy rolę zadania ,,Automobi'isty Zawodowego".

Ate nie wystarczy, żeby to przekonanie miała 
tylko redakcja! Wszyscy szoferzy —  członkowie 
Związku pov.mni sobie zdać dokładnie sprawę, że 
posiadanie przez nich swego pisma —  ma dla ich 
spraw zawodowych olbrzymie znaczenie! Że będąc 
pionierami w swoim zawodzie, obejść się bez tego 
pisma nie mogą, a co za tem idzie —  powinni je gor
liwie popierać wszelkiemi siłami!

Piawdę tę uświadomu, sobie dokładnie nasi ko
ledzy krakowscy, którzy, borykając się z wielkiemi 
trudnościami, z chlubną podziwu godną wytrwało
ścią przez cały rok wydawali pismo przy Zarządzie 
Oddziału.

To też z przyjemnością udzielamy im poniżej 
głosu w sprawie przeniesienia redakcji pisma do 
Warszawy i z radością podchwytujemy ich wezwa
nie do współpracy z Centralą

A  w czem ta współpraca ma się wyrazić, to nie
trudno odgaetnąć! Poprostu każdy członek Związku 
powinien spełniać swe obowazk, organizacyjne, po
winien ,^dnać nowych członków, :o za tem idzie —• 
nowych prenumeratorów pisma —  a wtedy pismo 
uzyska silne podstawy organizacyjne i finansowe,

A  jeżeli członek chce, żeby jakąś sprawę poru
szyć w piśmie, jeżeli przy wykunywaniu swej pracy 
ma jakieś ciekawe wydarzenie, jakiś zatarg, jednem 
słowem jeżeli mu na myśl przyjdzie jakaś sprawa, 
którą warto poruszyć i oświetlić w piśmie, powinien 
o tem niezwłocznie jak umie —  napisać do redakcji 
lub przyjść do oddlziału i opuwi :dzieć, a oddział wów
czas sam zwróci się do ledakcjli.,'1

Współpracujcie więę —  Koledzy z Waszem pi
smem! Popierajcie je, a przyniesie W am  korzyść, 
będzie najlepszym Waszym obrońcą, będzie wyra
zicielem Waszych potrzeb i dążeń!

Rozpoczynamy nowy rok naszego wydawnictwa 
z tą wiarą, że przyniesie on dalszy rozwój pisma oraz 
dalszy rozwój całej organizacji szoferów.

A  więc ramię do ramienia! Nieci żyje Związek 
Zawodowy Automotrlistów! 

ZAR ZĄD  GŁo W N Y Z. Z. A .



r N r . 1-2 AiJ f  OMOBILiS TA ZAWODuWY o

Ze zmianą roku kalendarzowego zmieniła s ię 
również i siedziba naszej redakcji. Oddział 
Ki akowski który przez rok cały spełniał trudne 
zadanie wydawania naszego organu zawodowego, 
przeRazał czynności te Centrali.

Oddanie lego obowiązku organizacyjnego Za
rządowi Głównemu dokonaliśmy z dumą i zado
woleniem, albowiem przekazujem y pismo z prze
świadczeniem, że położyliśm y w ten sposób na
leżyte podwaliny poa budową naszej organizacji 
i przełamaliśmy te najpierwsze i najcięższe orze- 
szkody!

W  ten sposób dzisiaj żegnamy się z naszymi 
stałymi czytelwkam i, a równocześnie wita W as 
w .mieniu RedaRcjt now y Zarzad Główny, m y zaś 
będziem y się z W am i poi ozumiewac na łamach 
„Auiom obilisty Zawodowego" , jako jego kores
pondenci i współpracownicy.

P rzy sposobności tego wzruszającego pożegna
nia, musimy wyrazić podziękowanie tym Zarzą
dom Oddziałów, które współpracowały z nami 
i szły  nam stale z pomocą, doceniając trudność 
położenia i znaczenie samego wydawnictwa. W y 
rażając naszą wdzięczność Zarządom tych Od
działów, żegnamy je hasłem „ W  jedności siła"!

Równocześnie apelujem y do wszystkich O d
działów, by dla umożliwienia szybkiej likwidacji 
wydawnictwa w Krakuwie przekazały nam zaległe

należytosci i to wprosi na ręce Komitetu w Kra
kowie pod adresem: K. ukow, pi. M atejki L 4. 
Zaznaczamy, że po ukończonej likwidacji spra- 
uozdanie z całorocznej naszej pracy będzie 

umieszczone na lamach „Autam obihsty Zawodo
w ego", jak również przesłane poszczególnym  Za
rządom Oddziałów do wiadomości. W  ten spo
sób chcemy zadokumentować i uwiecznić naszą 
pracę, oraz uzyskać pełnowartościowe absolutO- 
rjum

Oddział Krakowski przekazując w imię dobra 
organizacji pismo Centrali, przekonany jest, je  
czyni dobrze i w ierzy niezłomnie, że nie nadejdzie 
moment, by członkowie tego Oddziału i jego Za
rząd mieli tego żałować. - -

A by jednak tak być mogło co jest najgoręi- 
szem pragnieniem nietylko naszem, ale wszystkich  
zorganizowanych kierowców m us,m y zaapelować 
do wszystkich Oddziałów, by z całem poświęce
niem i zrozumieniem współpracować zechciały 
z Centralą, aby zmiana jaka zaszła przyniosła 
cniubne i prawdziwie korzystne wyniki.

W  końcu tego apelu śiem y wszystkim człon
kom Z. Z. A . serdeczne koleżeńskie pozdtowienie 
i w zyw am y do pracy nieustannej, w ytrw ałej pra
cy — d 1a dobra naszej organizacji i naszego za
wodu!

Zarząd Oddziału Z. Z, A . w Krakowie.

Nowy zamach na prawa jazdy
Im ponujące w iece protestacyjne

Szoferzy całej ^ołski stanęli wobec nowego za* 
machu na prawo wykonywania swego zawodu.

Związek Zawodowy Automobili,stów pierwszy 
zwrócił uwagę na olbrzymń niebezpieczeństwo, gro
żące szoferom z tytułu rozporządzenia Minister
stwa Robót Publln znych o badaniach psychotechnicz
nych szoferowi Związek niezwłocznie powiadomił 
o tem niebezpieczeństwie szoferów, którzy zawrzeli 
słusznym gniewem na tę nową próbę podważania icn 
egzystencji

Dziś, kiedy na wezwanie Związku szofeizy ener
gicznie i tlumn: j zaprotestował; przeciwko wspom
nianemu rozporządzeniu, władze oraz rożne elemen
ty, wrogie szoferom, usiłują zbagatelizować tę spra
wę, wskazując, ze rozporządzenie brzmi całk em... 
niewinnie! Bo przecież nie m uw  się w niem, że 
każdy szofer musi być badany psychotechnici nie, 
tylko, że ten kto wykaże „zdenerwowanie" lub do
kona nieszczęśliwego wypadku I

Koledzy! M y wiemy co to znaczy! My wiemy, 
,ak łatwo, jak wiele jest sposobów, aby „zdenerwo
wać” szoiera i znaleźć w ten sposób okaaję do za
stosowań ia przeciwko niemu represji, a więc jak

:'4-\

w danym wypadku —  pociągnięcia go do egzammiu 
psychotechnicznego.

Władze wiedzą, że nie mają prawa poddawać 
badaniom psychotechnicznym szuferów, którzy od 
lat po-s'add'ą prawo 'azdy, a co za tem idzie —  są 
oddawna ukonczonyrr i i wykwalifikowanym’ pracow
nikami w swym zawodzie. Ale władze chcą przy 
pomocy tefo  „niewinnego" rozporządzenia wyłusk 
wać szoferów po jednemu, aby kolejno wszystkich 
ich zaprowadzić przed oblicze panów profesorów 
nstytutu psychotechnicznego,

I na to zgodzić się nie możemy!

StaV/iamy sprawę jasino! Nie mamy nic prze
ciwko badaniom psychotechnicznym w nasadzie, 
bowiem uważamy, że są one bardzo potrzebne, aby 
dopuszczać do zawodu szoferskiego tylko tych lu
dzi, Którzy się do tej pracy nadają.

To też nliech każdy młody człowiek, który staje 
przed wyborem zawodu, a który ma ochotę zostać 
szoferem —  zostanie zbadany psychotechnicznie. 
Niech zostaińe poddany ud|pov\,iedniemu szkolenia!

Bo ten młody człowiek ma możność się cofnąć! 
Jeżeli okaże isię, że nie jest on odpowiednim, może
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sobie wybrać Lany zawód. Uchroni to go od wielu 
rozczarowań i przykrości!

Ale co ma zrobić szofer, który od szeregu lat 
posiada prawo jazdy, który cały zasób swt, energji 
i środków materjalnych włożył w to, aby osiągnąć 
możność wy kwalifikowania sitj w tym zaw odzie. Szo
fer, który z własnej winy nie miał żadnego poważruej- 
szego wypadku, aie który z powodu jakiegoś drobne
go zatargu z j ah jantem zostanie poddany egzami
nów' i tego egzaminu nie zda?

Gdzie ma on szukać zarobku? W  jaki sposób ma 
zmienić swój zawud, kto da utrzy manie jegc rodzinie?

I czy komisja egzaminacyjna weźmie pod uwa
gę powiedzmy 10 lat lego ciężkiej pracy, szarpania 
nerwów, uiszczenia zdrowia, szereg lat jazdy po wy
bojach wśród utarczek z nieprzyjazną miu publicz
nością.

Może przed kilku laty ten szofer, będąc jeszcze 
w pełni sił, zdałby ten egzamin.' jaknajłepiej.

Ale komisja egzaminacyjna będzie się kierowała 
martwą literą prawa! Nie nadaje się! Idź bracie, 
zostań krawcem, szewcem czy ko walem!

A dlaczego to —  zapytujemy —  nie pomyślano
0 tern, żeby badać psychotechnicznie posterunko
wych, którzy regulują ruch uliczny. Czy zdenerwo 
wanie lub brak kwalifikacji takiego posterunkowego 
nie może być łatwą przyczyną wypadku? A  trzeba 
dodać, że Dadania psychotechniczne są w Niemczech 
w stosunku do poiliuji od r 1919 stosowane.

A  dlaczego nie pomyślano o zbadaniu psycho- 
technicznem pi zechodnia, który —  nie oglądając, się 
ani na lewo, aui na prawo, pędz: jak oszalały przez 
jezdnią wprost pod samochód?

Nie koledzy! Nie możemy dopuścić do tak ra
żącego zamachu na naszą egzystencje. Musimy so
bie uświadomić grożące nam niebezpieczeństwo! Mu
simy pod sztandarami Związku Zawodowego Auto- 
mobilistow stanąć zwartą ławą przeciwko temu zama- 
chuwi, który jest niczem innem, jak tylko zamachem 
na nasze prawa jazdy, okup me krwawym trudem
1 wieloletniem doswndczeniem. Odebrać ich sobie 
nie pozwolimy!

* *

Zarząd Główny Związku prowadź1 wytężoną ak
cję przeciwko wprowadzeniu w życ le omawianego 
rozporządzenia o badaniu psychotechnicznem szofe- 
ów. W  tym celu pi zedstawiciele Zarządu Główne

go przeprowadź' ii szereg interwencyj u w łajz, doma
gając się uchylenia rozporządzenia.

Niezależnie od wystąpień u władz, przeprowa
dzona została szeroka akcja organizacyjna, mająca 
na celu dokładne uświadomienie szoferów co do gro- 
żącegc im niebezpieczeństwa i obudzenie ilch czujno
ści! Akcja ta zapoczątkowana została konferencją

w dniu 12 stycznia b. r., o której piszemy w innem 
miejscu.

(/ wyniku obrad konferencji zwołane zostały 
w poszczególnych ośrodkach pracy wiece protesta- 
cyjne przeciwko badaniu psychotechnicznemu szofe
rów, mających już prawa jazdy.

Wspaniały wiec protestacyjny odbył się w dniu 
2 b. m. w Warszawie. Na wezwanie Związku już od 
samego rana wszystkie taksówki zjechały do gara
żów luh zajęły ulice przylegające do domu kolejarzy 
(Czerwonego Krzyza 20). Ruch samochodowy na 
mieście zamarł zupełnie. Już o godzinie 9-tej rano 
sala teatru ,,Ateneum , klatki schodowe i halle do 
mu kolejarzy, były zalane tłumami szofeiów, którzy 
przybyli na wiec w liczbie około trzech tysięcy.

Na estradzie przybrane' czerwonym sztandarem 
Związku, po zagajeniu wiecu przez kol. Łuczaka, za
siedli: t. Zdanowski Antoni, sekretarz Komisji Cen
tralnej, kol Zawadzki Edward, prz.edst. Rady Za
wodowej, kol. kol, Łuczak, Szymański. Trzeciak. Ko- 
walsk,, Komorowski, Pilecki, Osuchowski, Rongens 
i Weloel, Przewodniczył onradom t. Zdanowski, se
kretarzował kol. W elcel.

Na porządku obrad była naturalnie sprawa egza- 
minjw psychotechnicznych dla szoferów. Pierwszy 
przemawiał t. Zawadzki Edward, następnie zaś, jako 
referent tej sprawy —  kol. Rongens. Sprawy orga- 
mzaryjine referował kol W elcei. W  ożywionej dys
kusji zabienaJ! głos kol. kol Bełzówna, Krzęczka, 
Wojda, Pilecki i Miller.

Wszyscy podkreślali wagę chwili i żądali katego
rycznie cofnięcia rozporządzenia o badaniach psy- 
chotechnit znych, jak również zaznaczali, że tylko na 
drodze jedności szoterzy mogą odnieść zwycięstwo, 
zapisując się wszyscy do jednego Związku Automo- 
bi1 stów (Długa 19).

Powzięto obszerną rezolucję, stwierdza jącą, że 
rozporządzenie o badaniach psychotechnicznych jest 
nowym zamachem na posiadane prawa jazdy, doma
gającą się wyłonienia specjalnych sądów dla spraw 
automobilowych oraz domagającą się reformy postę
powania przy wymiarze kar administracyjnych i uz
nania przedstawicieli Związku Zawodowego jako 
obrońców i rzeczoznawców zawodu szoferskiego.

W  sprawach organizacyjnych uchwalono: Ze
brani stwierdzają, iż na zaufanie ogółu szoferów za
sługuje jedynie Związek Zawodowy Automubilistów 
(Długa 19) i wzywają wszystkich szoferów Warsza
wy do wstępowania w jego szeregi.

Imponujące wiece odbvły się również w Pozna
niu, Katowicach, Lwowie, Wilnie, Łodzi, Drohoby
czu, Borysławiu i innych miejscowośuach,

Po otrzymaniu szczegółowych sprawozdań bę
dziemy je umieszczali.
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Zwycięska akcja na terenie Wilna
Śpieszymy podzielić się z kolegami wiadom ością

0 wygranym strajku wileńskim pracow ników  sam ochodo
wych : szoferów  i Konauktorow autobusowych, zrzeszo
nych w  Związku Zaw odow ym  Autom obPistów R zeczypo
spolitej Polskiej.

Oto krótki zarys przebiegu strajku, jego przyczyny
1 wyniki.

Umowa zbiorowa m iędzy Związkiem  Zaw odow ym  i 
Związkiem  W łaścicieli autobusów, zawarta w  1928 roku, 
przestała faktycznie obow iązyw ać z pow odu zaniku Zw ią
zku W łaścicieli. M iejsce jego zajęła Spółdzielnia W łaści
cieli, jednocząca posiadaczy prawie wszystkich maszyn 
wileńskich miejskich linij. Spółdzielnia ta nie uznawała 
umowy, a pod  koniec 1929 roku samorzutne kary „sztra- 
fy ", zawieszenia w  pracy —  zaczęły  sypać cię jak z rogu 
obfitości. Szczególnie odczuw ała to brać konduktorska, 
teroryzow ana przez Spółdzielnię za byle głupstwo!

Konduktorzy autobusowi, dzięki tym represjom, p o 
czuli konieczność zorganizowania się i zw rócili „ię do Za
rządu tutejszego Oddziału Związku A utom obihstów  z 
prośbą o pom oc. Zarząd zorganizował sekcję konduktorów  
i kooptow ał z niej do Zarządu 2 kol. konduktorów . W  kil
ka tygodni później mieliśmy juz kilkudziesięciu członków  
z pośrod konduktorów .

Zjednoczony Zarząd uchwalił zawarcie um owy zb io
rowej ze Spółdzielnią W łaścicieli, i zw rócił się do nich z 
odpowiedniem  pismem, na które Spółdzielnia nie raczyła 
prawie miesiąc odpow iedzieć. W reszcie, przed samem 
walnem zgromadzeniem pracow ników , Zarząd Spółdzielni, 
„udając G reka” , odpow iedział, że przyjm owanie i zw al
nianie pracow ników  nie należy do Spółdzielni, a jest spra
wą poszczególnych w łaścicieli; w  praktyce ędnak jedno 
słow o prezesa Spółdzielni pozbaw iało pracownika m ożno
ści pracow ać na jakiejkolw iek maszynie spółkow ej. Ist
niała nawet „czarna lista” „n eb łagon ad iożn ycl pra
cow ników .

Walne Zgromadzenie szoferów  i konduktorów  uchw a
liło dnia 13. 12. 29. dom agać się zawarcia um owy zb ioro
wej —  do strajku włącznie. Zaś jeszcze przedtem, rów 
nocześnie z pismem do Spółdzielni wvstosowane było p i
smo do Inspektora Pracy i Urzędu W ojew ódzkiego z proś
bą o pośrednictw o.

Wybuch strajku, proklam ow anego przez Zarząd 
Związku, zaskoczył w łaścicieli do ostatniej chwili od 
mawiających podpisania umowy, i oczekujących załam a
nia się akcji Związku. Lecz nadzieje w łaścicieli —  okaza
ły  się płonne. O prócz garstki w łaścicieli, mających pra
wa jazdy i kilku „krew nych" —  nikt z szoferów  nie w y 
jechał.

Władze Wojewódzkie i Inspektor Pracy w yznaczyły 
wspólną Konferencję Zarządów Spółdzielni i naszego 
Związku. Żądania Związku były skromne, co  uznały same 
władze. Zasadniczemi postulatami były : opłata godzin 
nadliczbow ych, książeczki rozrachunkowe, cztery dni w 
roku w olne od pracy (!!), pensje m iesięczne: szoferow i —  
300 i konduktorow i —  200, roczny urlop dwutygodniowy

Solidarność taksówek przyszła samorzutnie: na drugi 
dzień strajku wszystkie taksówki, nie w yłączając szofe
rów  w łaścicieli, jak jeden mąż zjechały do garażów. M ia
sto jakby zamarło. U cichł w arkot m otorów  i sygnały nie 
m ąciły ciszy.

Aresztowania poszczególnych kolegów  z pośród straj
kujących, spow odow ane denuncjacją w łaścicieli, zaostrzy
ły  akcję. Po interwencji Związku aresztowani koledzy 
zostali wypuszczeni na w olność. Pojedyncze fakty eksce
sów  stłumił sam Związek.

Na trzeci dzień zwyciężyliśmy. Umowa została podpi
sana na rok; na początek, żeby nie załamać akcji, zre
zygnowaliśm y z niektórych punktów, lecz to był p ierw 
szy krok, pierw sza próba, po dw óch latach, egzamin soli
darności, i egzamin ten w ypadł pomyślnie Zarow no w ła
ściciele, jak i władze, —  jeszcze raz wszyscy przekonali 
się, że Zw iązek nasz jest siłą, z którą trzeba się liczyć 
poważnie.

Cóżeśmy uzyskali? A czkolw iek  m oże i niezbyt w iel
kie, lecz bądź co  bądź sukcesy materjalne: szofer po roku 
praktyki (t, j. z czerw onem  prawem  jazdy) otrzymuje 300 
złotych m iesięcznie za 8 godzin pracy +  godziny nadlicz
bow e w /g Ustawy (dotychczas przez 9 m iesięcy otrzym y
w ał 275). Konduktor, zamiast 150, otrzym yw ać będzie 171 
złotych. Po pół roku —  urlop płatny tygodniow y, po ro 
ku —  dwutygodniowy. Przy powołaniu na ćw iczenia w o j
skow e otrzymuje 50 zł. zapom ogi i ma zapewnione m iej
sce po pow rocie. Oto głów ne rezultaty materjalne Nato
miast ogromne jest zw ycięstw o moralne. Już sam lakt za
warcia um owy zbiorow ej wyłącza pracownika z pod sa
m ow oli właściciela.

Koledzy! Teraz tylko niezorganizowany w Związku, 
pracow nik będzie kozłem  ofiarnym. Pamiętajcie, że tylko 
dzięk. solidarności wygraliśmy strajk, i tylko solidarność 
da wam i na przyszłość rękojm ię normalnych warunków 
pracy i płacy.

Niech żyje solidarność koleżeńska! 

Niech żyje nasz Związek Zawodowy!

W . P.

Magistrat m. Wilna ogłasza komturs na stanowisko referenta ruchu samochodowego.
Wymagane kwalifikacje:

1) Dowód z ukończenia wyższego lub średniego zakładu naukowego Technicznego. 2, Dowody dokładnej znajomości kon
strukcji różnych typów pojazdów samochodowych. 3) Nie mniej jak 3 letnia praktyka w dziale samochodowym. 4) Dowcd na 
prawo prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. 5) Znajomość admim tracji; państwowej lub samorządowej. 6j Obywa
telstwo Polskie. 7) Metryka urodzenia.

Posada do objęcia od zaraz. Do stanowiska przywiązane jest wynagrodzenie w/g gr VII względnie VIII pracown. państw, 
z dodatkiem komunalnym. Podania należy składać do Kancelarji Sekcji Technicznej jMagistratu m. \ Ina (ul. Dominikańska 2) 
do dnia 15 lutego r. b. do godz. 12-ej. Do podań należy dołączyć własnoręcznie napisany życiorys oraz odpisy dowodów o wy
kształceniu i odbytej praktyce.

K O L E D Z Y !  
Piszcie d o  A u tom o b ilisty  Z aw o d o w ego
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W olno Karać, ale Kary muszą być sprawiedliwe!
O w prow adzenie aądów  a u tom ob ilow ych  i Komisyj K arno-adm inistr.

Wśród licznych trosk i niedomagać, związanych 
z nasizym zawodem, wys-uwa się na czoło zagadnie
nie wymierzania szoferom kar administracyjnych, jak 
również i sądowych.

Sprawa ta była żywo dyskutowana na ostatnim 
Kongresie przedstawicieli Związku Zawodowego Au- 
tcmobilistów w roku ubiegłym. I nic dziwnego, bo
wiem każdy z nas w życiu codziennem miał moż
ność na sobie doświadczyć, że obecny system kara
nia szoferów zamiast być środkiem wychowawczym  
i prowadzić do usprawnienia ruchu ulicznego, jest 
raczej jakimś systemem torturowania szoferów, pod
cinającym Ach egzystencję materialna i niieprowadzą- 
cym do niczego!

Bo przecież szofer ukarany niesłusznie, szofer, 
którego fachowe i rzeczowe oświetlenie wypadku 
nie jest brane pod uwagę, a zmuszony skutkiem prze
wagi władz —  do zapłacenia wysokiej grzywny, nosi 
w sobie poczucie tej krzywdy, które przy lada oka
zji potęguje się i wywołuje zrozunuałeBrozdlrażnie- 
nie, tak przecież szkodliwe w zawodzi; szoferskim.

A  czyż można dziwić stę, że szofer, którego lek
komyślnie pozbawiono na pewien czas prawa jazdy 
i w ten sposób pozbawiono możności zarobkowania, 
że taki szofer stara się poźwcj jeździć dniem i nocą, 
żeby zarobić na utrzymanie swej rodziny, A  wywo
łane w ten sposób przemęczenie — łatwo może stać 
się przyczyną wypadku.

W  myśl uchwał Kongresu Zarząd Główny Zwią
zku żywo zajmuje tą palącą sprawą. Przede- 
wszystk.am więc już w listopadzie ub. r. zostały 
szczegółowo opracowane i ziozone dwa memoriały. 
Jeden do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w któ- 
lym Zarząd Główny domaga się powołania specjal
nych komisyj karno - administracyjnych z udziałem 
przedstawicieli Związku Zawodowego Automobili- 
stów, przy starostwach, któreby rozpatrywały spra
wy szoferów. Zasiadanie w taki. j komisji pizedfta- 
wic ela Związku dawałoby gwarancję, że przed uka
raniem szofera sprawa jego byłaby należycie rozpa
trzona i fachowo oświetlona.

W  drugim memorjale, skierowanym do Minister
stwa Sprawiedliwości, Zarząd Główny domaga się 
wyłoń ma specjalnych sadów do rozpatrywania wy
padków automobilowych, do których wogóle kiero- 
wanoby wszystkie sprawy szoferów. Jest rzeczą 
lasną, że sęd2 ia, który będzie rozpatrywał wyłącznie 
sprawy kierowców samochudowych, łatwiej będzie 
mógł wniknąć w istotę przyczyn wypadków, a tem- 
samem wydawać bardziej uzasadnione i sprawiedli

we wyroki. Należy przytem podkreślić, że sądy spec
jalne dla poszczególnych spraw —  jeżeli chodzi 
o Warszawę, już istnieją. A  więc np. istnieją spec
jalne sądy dlla spraw prasowych i mine.

W  obydwóch memorjałach Zarząd Głównv wy
kazuje, że ocena wypadków wymaga dużej znajomo
ści techniki samochodow* , Urzędtmk zaś rozpatru
jący jednostronnie te wypadki, łuib sędzia nie ma
jący dostateczne; praktyki w badania tych spraw, 
nie orjentuje się nieraz, że przyczyna wypadku czę
sto iest nie szofer, lecz naprzykład:

a) opieszała publiczność, lekceważąca wszyst
kie przepisy, uiazwracająca najmniejszej uwagi ani 
na znaki posterunku wego, regulującego ruch, ani na 
sygnały samochodowe; publiczność ta uważa się czę
sto za wyłącznego pana chodnika i jezdni, którą trak
tuje jako najbardziej dogodny punki dla namiętnych 
dysikusyf, czytania gazet, powitań pożegnań itd ;

b) brak należycie wyszkolonych posterunko
wych, którzy nie znając konstrukcji samochodu po
wodują przez nieudolne regulowanie i uchu liczne 
wypadki, a przy protokułowanm lekceważą wszyst
kie okoliczności któreby mogły niejednokrotnie wy- 
świ etlic przyczynę tkwiącą poza nieostrożnością szo
fera i ,,nieprzestrzeganiem przepisów

c,) zły stan jezdni na wszystkich ulicach przed
mieścia, brak oświetlenia, brak posterunkowych, re
gulujących ruch, kręte, ciemne i wyboiste zaufki;

dj m^szanina pojazdów na jednej i tej samej tra
sie: wiecznie zajeżdżających dorożek, ledwo wloką
cych się wózków ręcznych, plączących się rowerów 
i wresizcie tramwajów, będących bezapelacyjnymi 
panam środka j azdm skutkiem niemożności zmiany 
kierunku;

e) szosy międzymiastowe, urozmaicone wyboia- 
mii, przekopane rowami, wykładane jeszcze belkami 
poiożonemi przez wojska państw zaborczych, zata
rasowane furmankami kmiotków, pozbawione zna
ków ostrzegawczych, oświetlane księżycem, pozba
wione obsługi policji drogowe ;

f) wiele wad w konstrukcji poszczególnych ma
rek samochodów, jah rów nu ż nieprzewidziane defek
ty poszczególnych mechanizmów, jak pękni ^cie drąż
ka w kierownicy, widełek kierowniczych, zerwanie 
linki hamulcowej, a nawet krótkie spięcie i brak 
światła z tego powodu.

Oto szereg przyczyn, które wymi “nil i szczegó
łowo rozwinął Zarząd Główny we wspomnianych 
memorjałach.

Mimo przeprowadzanych interwencyj ani Mini
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sterstwo Spraw Wewnętrznych, ani Ministerstwo 
Sprawiedliwości —  nie udz’e''ło jeszcze ostatecznej 
odpow iloizli cio do zaspokojenia obydwu słusznych po
stula tów Zwią zku.

Przekonani jednak jesteśmy, że słuszne i rzeczo
we argumenty Związku znajdą zrozumienie i aczkol
wiek oprowadzenie wspommanych komisy j, jak róv 
nież specjalnych sądów automobilowych, wymagać

będzie chwilowego nakładu pracy ze strony oby- 
d woch M nisterstw, zgodzą się one jednak na wpro
wadzenie tlych reform.

Czy tak, czy owak, Związek walczyć będzie o te 
postulaty niezmordowanie, gdyż są one niezmiernie 
ważne dla szoferów. W  sprawie te- niejednokrotnie 
jeszcze głos zapierzemy.

Wynalazek polskiego konstruktora
Kwest ja zapobieżenia niebezpieczeństwom, któ

re grożą przy pęknięciu lub przedziurawieniu opony 
pudczas biegu samochodu —  nie ;orzesta,e zajmować 
umysłów wynalazców

Wiadomo że znaczna ilość wypadków samocho 
do-yych bywa właśnie spowodowana uszkodzeniem 
opony i znajdującej s lę w niej dętki. Spłaszczona opo
na (skutkiem wyjścia powietrzia z dętki) obniża koło, 
ktoie ..ciągnie' samochód1 do rowu, na drzewo lub na 
kupę kamieni.

Bardzo często przytem automobilista jest prze
konanym że katastrofa zastała spowooow ana inną 
przyczyna, gdyż pogruchotany samochód nie daje 
możności odnalezienia przyiczyny właściwej

Proponowane były już różne sposoby, a więc np. 
opancerzaniu opon Łub też napełniania ich zamiast 
powietrzem, jakąś zwięzłą masą. Pomysły te jednak 
dotąu nie aiaiy praktycznych wymków

To też interesującą jest bardzo wiadomość, któ
rą niedawno przyniosły pioma, o wynalazku w tej 
dziedzinie inż. W ł. Kopuzewskiegu, niezwykle uta
lentowanego polskiego konstruktora, który od roku 
1900 zdołał już opatentować 16 wynalazków.

Oto co mówi o swoim wynalazku, który ma 
uniemożliwiać „nawalanie kichy ‘ —  ten wynalazca 
w artykule p. J. Orłowskiego p. t. „Polski Edison : 

„Jeżdżąc dużo automobilem głowiłem silę za
wsze nad tern jiak rozwiązać kweistję zabezpieczenia 
dętek przed pękaniem. Wreszcie i tę kweslję udało 
mi się rozwiązać. Oto napełniłem dętkę w %  giumo- 
wemii. pustemi. w środku, piłeczkami li pozostawiam 
na zwykłą dętkę, przyczem umieszczam ją od strony 
koła Miejsca puste pomiędzy piłeczkami, zalewam 
masą gumową mojego wynalazku, samoczynnie skle
jającą się w razie przerwania. W  ten sposób uzyska
łem nuepęk.ający pneumatyk, dla którego niegroźny 
jest nawet gwóźdź, rzecz którą na lezdnti zauważyć 
niepodobna ’

Obok zamieszczamy rysunek odtwarzający wy
nalazek p. inż. Kopczewskiegc.

Nadmienić należy, że dokonane zostały już próby 
praktycznego ta stosowania opisanej dętki.

Samochód zaopatrzony w dęt,k ii polskiego wyna
lazcy zajechał dn. 23 XII ab. r. przed gmach Mini

sterstwa Przemysłu i Handlu (Elektoralna 2), gdzie 
opony jegu zostały wielokrotnie przekłute gwoździ i- 
mi i przecięte scyzorykiem, poczem tenże samochód 
odjechał w najlepszej formie,

W  związku z udaną próbą, wynaila tek wzbudził 
zainteresowanie kapitalistów polskich i zagranicz
nych. Zapowiedziany został raid samochodowy dla 
wypróbowania opon w biegu dalekiodystansowym.

Wobec mało- rozwiniętej siec: kollejiowej i złego 
stanu naszych dróg kołowych, wynalazek imż. Rop- 
czewskiicgo ma ogromne znaczenie, przyczyniając się 
do konserwacji opon —  wybitnie obniża koszty eks
ploatacji siamochodu oraz pozwala ma stosowanie 
opon dużych rozmiarów t. zw. „balonowych", roz
wiązując w ten sposób jednio z najbardziej aktualnych 
zagadmeń współczesne! techniki automobihrmu.

O dalszych losach wynalazku inż. Kopczewskie- 
go ni eom.ieszkamy donieść naszym czytelnikom

Przekrój opony samochodowej, pomysłu 
inż. Kopczewskiego,
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Sprawa połączenia się
Wiadomo, że na teienie Warszawy powstał nie

dawno t. zw. Zwi ^zek Szofei ów i Mechaników, 
oparty o bardzo nieliczną dość członków, me mają
cy żadnych wpływów, a utrzymi .,ący się przy życiu 
dzięki niezrozumieniu własnego interesu przez po
szczególne grupy szoferów, które dały się odciągnąć 
od) naszego Związku.

Idąc po linji potrzeb i ogólnych dążeń szoferów. 
Związek nasz —  aczkolwiek jest jedyną poważną or
ganizacją szoferów w Warszaw i ; i w całym kraju —  
pierwszy wyciągnął rękę, proponując Związkowi 
Szoferów i Mechaników z ul. Elektoralnej —  pułą- 
czenJie s;ę ze Związkiem Zawodowvm Automobili- 
SitÓW.

Związek nasz bowiem wychodzi z założenia, że 
będąc największą organizacją, musi j.aknajpoważmej 
myśleć o losach zawodu szoferskiego, jak i o każ
dym pojedtyńczym szoferze i sprawy te stawjać wy
żej ponad |a.kioKolwieK ambicji osobiste lub atrygi. 
Dlatego też wysunął na porządek dzienny sprawę 
połączenia się obydwu organizacyj.

Niestety —  należy stwierdzić, ze stanowisko 
Związku Szoferów i Mecha mków, domagającego się 
utworzeniu jakiejś komisji porozumiewawczej, jest 
nieszczere i wykrętne!

Pogląd nasz na tę całą i prawę najlepiej ilustru
je wysłane przez nas pismo, któie poniżej umieszcza
my w całości.

D o Związku Zawodowego Szoferów i Mechaników Autom obi

lowych w Polsce
w  m ie jscu .

W odpowiedzi na list z dnia 30 grudnia 1929 r. donosimy 
Wam, co następuje:

Zarząd naszego Związku stoi najkategoryczniej na zna- 
nem Wam już, stanowisku, iż w interesie szoferow  należy do
konać połączenia naszych Związków, na zasadzie statutu na
szego Związku i pod firmą: Związku Automobilistów Gotowi 
jesteśmy nawet udzielić Wam mandatów: prezesa i sekretarza 
w Oddziale Warszawskim połączonego Związku. W sprawie 
tego połączenia gotowi jesteśm y niezwłocznie podjąć roko
wania.

Nie może być jednak mowy o żadnem porozumieniu, ani 
połączeniu się ze Związkiem Szoferów z ulicy Wiejskiej, gdyż 
Związek ten w zdradziecki sposób wystąpił przeciwko strajku
jącym szoferom  w sierpniu 1929 r., a z organizacją, która za
przedaje interesy szoferów, żadnego współdziałania nawiązy
wać nie będziemy.

W piśmie swojem zarzucacie nam, iż znajdujemy się pod 
silnymi wpływami politycznej partji P. P. S. Stwierdzić musi
my z cafą stanowczością, że zarówno nasz Związek, jak i Zw. 
Transportowców, z którym jesteśmy w stosunku federacyjnym, 
Stoi najwyraźniej na gruncie zupełnej niezależności p o lity cy

organizacji szofersKicH
nej i grupuje w swych szeregach wszystkich pracowników szo- 
ferskich, bez różnicy ich przynależności partyjnej.

Związek nasz wchodzi w skład Komisji Centralnej Zwią
zków Zawodowych, która w sprawach ogólnego znaczenia dla 
ruchu robotniczego — współdziała z robotniczemi partjami po- 
htycznemi. W ten sposób Związek nasz może liczyć na po
parcie bratnich stronnictw robotniczych na terenie Sejmu i po
za Sejmem w tak ważnych dla nas sprawach, jak np. ustawa 
automobilowa, której do dziś dnia brak, jak sprawa — bezro
bocia,

Ale organizacyjnie i w sprawach naszego zawodu szofer
skiego zachowujemy swoją całkowitą niezależność.

Zarzucacie nam jakąś „niepiękną" przeszłość i wmawia
cie, że Związek nasz został w oczach szoferów skompromito
wany, Jedno Wam tylko na to odpowiemy: jeśli można zna
leźć cos złego w naszej przeszłości, to nie myli się ten tylko 
kto nic nie robi, a zresztą nasze błędy, jeśli nawet były, — 
nie zdołają przykryć i zasłonić naszych zdobyczy wobec szo
ferów. Wszystko zaś, co szoferzy w Polsce dotychczas zdobyli 
było niezaprzeczoną zasługą naszego Związku i skutkiem so
lidarnej postawy naszych członków, a walki szoferów w każ
dym zakątku Polski odbywały i nadal się odbywają pod 
sztandarami naszej starej i wypróbowanej Organizacji, jaką 
jest Zw. Zaw. Autom.

Przechodząc teraz do Waszych propozycyj, stwierdzić mu
simy, że:

1) Uchylając się od połączenia z nami macie na widoku 
jedną tylko troskę — utrzymanie swojego własnego „Krami- 
ku“ . Lekceważycie w ten sposób interesy zawodowe szoferów 
i zadajecie cios jedności robotniczej, będącej jedyną gwarancją 
siły i znaczenia organizacji zawodowej wobec naszych prze
ciwników.

2) Proponując nam utworzenie Komisji Porozumiewaw
czej, zamiast połączenia z nami, chcecie w ten sposób uspra
wiedliwić istnienie rozłamu i zamaskować tchórziiwość niektó
rych z pośród Was, którzy w obronie przed utratą własnych 
posad prywatno-państwowych, wzdrygają się i odwracają od 
silnej i jednolitej organizacji. Mamy nadzieję, że ogół szofe
rów a przedewszystkiem członków naszej organizacji pozna 
się na tej antyrobotniczej robocie i wypowie się za połączeniem 
w silny Zw. Zaw. Automob.

3) Wasza Komisja Porozumiewawcza nie zdołałaby w żad
nej mierze wpłynąć na poprawę bytu szoferów, nie byłaby ona 
zdolna dać obrony prawnej, obrony w sądach, obrony wobec 
władz administracyjnych szerokim rzeszom pokrzywdzonych 
w całodziennej pracy zawodowej tak dziś bardzo potrzebnej.

Powtarzamy więc raz jeszcze: silę dla obrony interesów
szoferów może dać tylko jeden, silny i zwarty Związek Auto- 
mobilistow, oparty o cały ruch zawodowy robotniczy R zeczy
pospolitej.

Jakkolwiek jesteśmy starą i najsilniejszą organizacją, to 
gwoli tej jedności jeszcze raz Wam ze swej strony proponuje
my połączenie i w tym celu proponujemy odbycie wspólnego 
posiedzenia obu naszych Zarządów w komplecie, dla omówie
nia tej spiawy. Konferencję proponujemy w Waszym lokalu 
w Warszawie w dniu 28 stycznia o godz. 7-ej p. p.

Za Zarząd Związku 

Sekretarz: Ron^ens, Przewodniczący (— ) Trzeciak,
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Z  Ż Y C I A  Z W I Ą Z K U
OddŁiał W a r szawa

ROZWÓJ ODDZIAŁU W ARSZAW SKIEGO Z. Z. A.

Oddział nasz przeżyw a okres reorganizacji. Jest z te 
go pow odu w iele pracy, ale rezultaty już są znaczne, gdyż 
liczba członków  stałe się powiększa.

Przeprowadzana rejestracja wsKaże, ile jest faktycz
nie stałych członków  i na kogo m oże liczyć organizacja.

Oddział zajmuje się równ i<_ż pośrednictw em  pracy.

OBRONA PRAW NA CZŁONKÓW.

Najwięcej ożyw  tnym w naszym Oddziale jest dział 
obrony prawnej członków , który nieustannie opracow uje 
sprze< iwy na niesprawiedliwe osądy i bardzo w ygóro
wane Kary, sięgające od 50 do 100 zł

Na tle ostrych represyj przeciw ko szoferom  wynikają 
często sprawy w sądach, gdzie nasi adwukaci występują 
w obronie członków .

Stosunek Oddziału do władz m iejscow ych, t. j. do 
W ydziału D rogow ego, nie jest najlepszy, gdyż —  nieste
ty —  W ydział ten nie w chodz; w  warunki pracy szofe
rów.

Nieraz odnosi się wrażenie, że n iektórzy urzędnicy 
nie mogą pojąć, jakiem prawem w ogóie „jakiś tam Zw ią
zek" w trąca się d o  spraw szoferskich, kiedy oni są tylko 
pow ołani do tego. M amy nadzieję, że ter stan się zmie 
ni i że pow rócą  stosunki przynajmniej takie, jakie pano
w ały w  latach 1924 —  1927. Bo myli się ten, kto sobie 
w yobiaża , że w dzisiejszych czasach można rządzić ma
sami bez ich udziału.

A le  pod  tym względem  dużą rolę muszą odegrać k ie 
row cy, dow odząc swem postępowaniem , że zdają sobie 
sprawę ze znaczenia organizacji zaw odow ej.

NOW Y PORZĄDEK W  DZIELNICY TEATRALNEJ.

W ieczorow y  ruch jednokierunkow y w  dzielnicy te 
atralnej w prow adzony zostaje od dnia 17 lutego b. r.

Ruch jednostronny będzie obow iązyw ał tylko od 
godziny 7-ej do 10-tej w ieczór, na następujących ulicach: 
na ul. W ierzbow ej od pl. Józefa Piłsudskiego do pl. T ea
tralnego, na ul. Fredry od W ierzbow ej do Niecałej i na 
Niecałej od ogrodu Saskiego do W ierzbow ej.

Pojazdy, które będą nadjeżdżały od pl. Marszałka 
Piłsudskiego do teatru Letniego, będą zmuszone od 
W ierzbow ej w jeżdżać w  ul. Fredry i pow racać z teatru 
Letniego ul. N iecałą i W ierzbow ą w  kierunku pl. T ea 
tralnego.

Nad ruchem na tym odcinku czuwać będą specjalne 
posterunki policji.

R ygorow i ruchu jednostronnego nie będą podlegały 
autobusy miejskie.

W  AUTOBUSACH m ie j s k i c h  g r o z i  s t r a j k .

W  autobusach miejskich zanosi ę na poważniejszy 
zatarg, który m oże doprow adzić do strajku pracow ników .

Delegacja pracow ników  od dłuższego czasu w alczy 
już o uregulowanie warunków pracy, nie m oże jednak d o 
prow adzić rokowań do pom yślnego końca.

Przeaewszystkiem  pracow nicy domagają się przestrze
gania 8-godzinnego dnia pracy, bowiem  dotychczas, ze 
względu na dużą liczbę kursów o iaz  długą procedurę od 
dawania w ozów  i pieniędzy, praca trwa 9, a nawet 9 pół 
godziny. Nieuregulowana jest także sprawa w olnych dni

Domagają się także pracow nicy złagodzenia kar na
kładanych przez zaw iadow ców  stacyj.

W reszcie domagają się zwolnienia tempa jazdy na 
linji ,,< Na linji tej, posiada ącej 11 przystanków prze 
p isow y czas jazdy wynosi 12 minut. Jest w ięc fizyczną 
niem ożliw ością należyte obsłużenie wszystkich pasaże
rów. K ierow cy autobusów na tej linji domagają się zw ol
nienia tempa z pow odu wąskich ulic na tej trasie i w iel
kiego ruchu w  godzinach południowych.

Wreszcie pracownicy protestują przeciw temu, aby 
badania psychotechniczne były tendencyjnie przeprowa
dzane i by nie stały się powodem usuwania niemile wi
dzianych pracowników. 

O NUMERY LINJI NA W OZACH TRAM W AJOW YCH.

W ładze administracyjne zw róciły  się do magistratu, 
aby na wszystkich w ozach tram wajowych i autobusach 
numery linij były  um ieszczone nietylko na przodzie w o 
zów, względnie nietylko na pierw szych wozach, lecz rów 
nież z tyłu, względnie na w ozach doczepnych.

Chod; i o to, że publiczność zdążając do przystanku, 
w idzi tylko tył pociągu.

Um ieszczenie tych num erów konieczne jest również 
dla k ierow ców  dorożek sam ochodowych, którzy w  ten 
sposób będą mogli orjentow ać się, czy  tiamwaj skręca i 
zajeżdża im drogę,

KIEROWCY! U W a G A ! 10 KILOMETRÓW!
Oddział ruchu k ołow ego komisarjatu rządu w ydał 

zarządzenie, aby k ierow cy sam ochodów  jadąc przez 
skrzyżowania nie przekraczali szybkości 10 Hm , na go
dzinę.

W szyscy k ierow cy mają być za przekroczenie tego 
przepisu karani surowo aż do odebrania prawa jazdy.

W  dniu 5 b. m. karę za przekroczenie tego przepisu 
zastosowano po raz pierwszy. Odebrano m ianowicie pra
w o iazdy k ’ erow cy kol M, F., który skazany został przez 
sąd za spow odow anie wypadku na skrzyżowaniu uhe 
Leszno i M łynarskiej wskutek zbyt szybkiej jazdy.

DALSZA ROZBUDOWA LINIJ AUTOBUSOWYCH  
W STRZYM ANA DO WIOSNY.

Mimc otrzymania nowych w ozów  autobusowych, dy
rekcja tram wajów i autobusów miejskich zdecydow ała 
powstrzym ać się w zakładaniu nowych linij aż do prze
prowadzenia odpow iednich prac nad naprawą jezdni, co 
nastąpić ma wiosną roku 1930.

BACZNOŚĆ
W ła ś c ic ie le po jedyn czych  ta k s ó w e k !  

Przy Oddziale Warszawskim Z.Z.A. organizuje się

Sekcja Właścicieli 
Pojedynczych Woziiw.

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE
Odbędzie się dn. 27 lutego b. r. o godz. 8 wiecz. w lokalu 

przy ul. Długiej 19.

Koledzy! stawcie się licznie!
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Oddział K raków
APEL ORGANIZACYJNY!

W  ostatnich czasach mnożą się coraz bardziej roz
maitego rodzaju przepisy i zarządzenia administracyjne, 
dotyczące najżywotniejszych spraw zaw odow ych  k ie 
row ców  sam ochodowych. Jakiego rodzaju są te zarzą
dzenia wiedzą najlepiej członkow ie Oddziału, p łacąc usta
w icznie kary na podstawie nakazów karnych.

Ostatnio opracow ały W ładze projekt rozporządzenia, 
k tć iego  wynikiem  ma. być odebranie prawa jazdy licz
ny n kierow com  samochodowym , którzy już całe lata 
spędzili w  służbie zaw odow ej i dla tej służby zdrow ie po 
części stracili.

Chwila obecna zmusza nas do szczególnej czujności, 
a z drugiej strony nawołuje do natychm iastowego zorga
nizowania się na silnych i trwałych podstawach.

W ZY W A M Y

wszystkich K olegów , aby natychmiast zgłaszali się w  kan
celarii Związku nietylko celem  zapłacenia zaległych wkła 
dek, lecz także aby stale odwiedzali Związek, inform o
wali Zarząd o w szelkiego rodzaju przi jawach życia na
szego, oraz aby prowadzili propagandę organizacyjną 
w  kierunku zjednywania nowych członków .

Z A B A W A  SY LW E STR O W A .
W  dniu 31 grudnia 1929 r odbyła się zabawa Syl

westrow a Związku w odnow ionych salach P. Bolońskie- 
go w  Krakowie. Zabawa ta dow iodła, że Zw iązek nasz 
posiada już wyroi iona „m arkę '. To też sale zapełniły 
się doborow ą publiczność ią, wśród której znajdowali się 
reprezentanci W ładz. Przy dźwiękach dwu doskona
łych zespołów  orkiestrow ych bawili się uczestnicy zaba
w y do białego rana i zabawa ta pozostaw iła u nich bar
dzo miłe wspomnienia.

W  karnawale b. r., a m ianow icie w dniu 1-go marca 
ma nadzieję urządzić Zw iązek drugą zabawę w  salach 
P. Bolonskiego. Zaw iadar tając o tern, prosimy w szyst
kich członków  o przeprow adzenie energicznej agitacji 
i gremjalne jawienie się na zabawie, która uświetnioną 
będzie szeregiem rozm rdych  niespodzianek.

O ddział P oznań
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW.

Dnia 26.1. r. b. odbyło się u nas W alne Zebranie 
członków , na którem  był obecny przedstawiciel Zarzą
du G łów nego, kol. Rongens.

Sprawozdanie z działalności Zarządu w ygłosił kol. 
G oebel, przew odniczący Oddziału, wskazując w  szcze
gólności na udzielanie członkom  obrony prawnej w sze
rokim zakresie oraz na akcję Związku w  kierunku w y 
walczania sobie coraz lepszych przepisów o ruchu.

Następnie sekretarz kol. Kaczmarek, om awiał sprawy 
organizacyjne, przedstawiając stan liczebny członkow , 
d-^ałalność filji oraz przebieg życia organizacyjnego.

W ieszcie  kol. Kowalski, skarbnik, zdał spraw ozda
nie kasowe. D ochód wynosił w  roku sprawozdawczy™  
10.014.21 zł., rozchód 14.818.49. M ajątek wynosi obecnie 
10.909, fundusz zapasowy 1,659 zł.

Po dyskusji, w  której brali udział kol, kol. Lulkie- 
wicz, Czysz, Brambor, Wyrebek, Sobański i Krzekotow- 
ski —  zgłosiła sprawozdanie Komisja Rewizyjna, poczem  
Zarządowi udzielono absolutorjum.

Powaga zgromadzenia została zamącona jedynie 
przez grupę rozłam ow ców , dążących pod róźnemi pre
tekstami, w  imię sw oich celów  osobistych i politycznych—  
do rozbicia Związku, o czcm  piszemy poniżej.

PRÓBY ROZBiCIA ODDZIAŁU.

Na wyżej opisanem zebraniu wystąpiła grupka roz
łam ow ców , która w unię dobrze zam askowanych poli
tycznych celów  —  pokusiła się o rozbicie dotychczaso
wej solidarności członków Oddziału.

Jako pretekst wybrano kwestję przystąpień.a Z.Z.A. 
do M iędzynarodow ego Związku Transportow ców . Jest to 
pretekst zupełnie śmieszny, gdyż wiadome, oddawna, że 
Związek nasz, jako klasowy, w chodzi w skład ogólnej 
m iędzynarodowej federacji związków, a przystąpienie do 
Międz. Zw  Transportow ców  ma jedynie na celu zbliżenie 
się z organizacjami szoferskiem i w innych krajach, aby 
poznawać wzajemnie warunK p^acy i bytu— i w  ten spo
sób uzyskiwać bardziej trwałą podstaw ę do  walki o  lep 
szą przyszłość.

Nie m ów iąc już o kapitalistycznych m iędzynarodów 
kach, ale nawet i tak zw. „chrześcijańskie" Związki mają 
swe związki m iędzynarodowe.

A le  różnym politykierom  nie chodzi o nic innego, 
jak tylko aby rozbić solidarność szoferów , b o  wiedzą d o 
brze, że nikt inny na tern nie straci, tylko szoferzy, a zy 
skają przedsiębiorcy.

T o  też udało się owej grupce rozłam ow ców  w ziąć na 
lep dem agogicznych haseł —  kilkudziesięciu członków , 
którzy utworzyli odrębny Związek.

Rozłam  zatem został doprow adzony do skutku! R oz- 
bijaczr osiągnęli swój cel, ale ty lko  częściow o! Bo znacz
na w iększość członków  została wierna w ypróbow anym  
i zahartowanym w bojach sztandarom Związku Z aw odo
w ego A utom obihdów . Znaczna większość członków  zda
je sobie sprawę, że tylko solidarne zorganizowanie się 
szoferów  w jednym zwmzku m oże przynieść im zw ycię 
stwo.

OHYDNE METODY ROZŁAM OW CÓW

P o oderwaniu się od Oddziału Z. Z, A ., grupka roz
łam ow ców  rozpoczęła  oszczerczą kamnanję przeciw ko 
naszemu Związkow i, popartą naturalnie gorliwie przez 
prasę, wysługującą się politycznym  ugrupowaniom kapi
talistycznym.

Jak oh/dnem i metodami posługują sie rozłam owcy, 
tego najlepszym dow odem  jest wydana przez nich odez
wa, obliczona chyba na najniższe instynkty i ciem notę 
ich zwolenników. A w ięc powtarza się w  odezw ie c o  kil
ka słów  o „żydow skiej m iędzynarodów ce" puszczone są 
w ruch, jak zw ykle w  taki n wypadku, różne nieszczere 
frazesy, którem i tak chętnie szermuj, zawsze przedsię
b iorcy i ich służalcy, gdy chcą zmusić pracow ników  do 
pokory i uległości. Powtarza się niezm ordowanie ok lepa
ny frazes o wstrzymaniu w roku 1920 przez I. T. F. d o 
wozu amunicj w  Polsce, a w ięc przypomina się sprawę 
która już by ło  w ielokrotnie wyjaśnianą, ile którą dla 
ukrócenia szerzonych fałszów  będziem y musieli się zająć 
w  następnym numerze.

R ozłam ow cy zwalczają M iędzyna-odow kę pracow ni
ków, zatrudnionych w  transporcie, a otc jakby na ironję 
w  roku bieżącym  odbędzie się w  Polsce 2 okazji wysta
w y komunikacyjnej w  Poznaniu —  m iędzynarodowy K on
gres przedsi, norstw komunikacyjnych, gdzie zgodnie 
^asiądą obok  siebie przedstaw iciele kapitału żydow skie
go, polskiego, niemieckiego., czy francuskiego, aby w spól
nie radzić na tem jak wyzyskać pracow ników
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T o  też w ierzym y m ocno, że tym kolegiom, którym 
trafiają jeszcze do przekonania kołtuńsko - reakcyjne ar
gumenty rozłam ow ców , życie i doświadczenie wskaże, do 
jak haniebne gry dali sie wciągnąć.

Oddział Poznańsk' Z. Z. A . w wydanym specjalnie 
okulniku oświetlił rzeczow o całą akcję rozbijaczy Od
działu

JEDNOGŁOŚNE POTĘPIENIE ROBOTY ROZBIJACZY.

W  dniu 6 lutego odbyło się zebranie członków  O d
działu, pośw ięcone specjalnie sytuacji, która się w ytw o
rzyła. P o szczegółow ej dyskusji i skonstatowaniu, że 
znaczna w iększość .członkow  stoi wiernie w  szeregach 
k lasow ego ruchu, uchwalono jednogłośnie następującą re
zolucję, potępiającą działalność rozbijaczy

REZOLUCJA.

Zebrani członkow ie oddz. pozn. Zw. Zaw. A utom obi- 
listów Rz. P. w  dniu 6.II.30 r. potępiają jaknajkategorycz- 
mej odszczepieńców , którzy umyślnie rozłamali solidarny 
ruch zaw odow y autom obilistów i to właśnie w chwili je 
go najw iększego rozwoju. W szystkich odszczepieńców  
wykreślam y ze Związku Zaw. A utom obilitów  Rz. P., p o 
zbawiając ich wszelkich praw członkow skich. Tych zaś, 
którzy dali sin obałam ucić rozłam ow com  wzywamy, aby 
w imię solidarności zaw odow ej niezw łocznie przystąpili 
z pow rotem  do Zw, Zaw. Autom obilistów  Rz. P., by 
wrspolnym i solidarnym wysiłkiem  w alczyć o poprawę 
naszego bytu,

Zebrani zapewniają, że będą wiernie stali przy sta
rym Zw, Zaw. A utom obilistów  Rz, P.

NOW Y ZARZĄD ODDZIAŁU

Na zeDraniu w  dniu 26,1 r. b. został wybrany nowy 
Zarząd Oddziału w  następującym składzie Kol. kol,: 
i i prezes —  Goebel Andrzej, 2) v ice-prezes —  Krzeko- 
lowski Stan., 3) skarbnik —  Kowalski Ludwik, 4) zastęp
ca —  Lutkiewicz Bolesław, 5) sekretarz —  Karpiński 
Bernard, 6) ław nicy: Burek M ichał i Borowczak Ignacy. 
Komisja Rewizyjna kol. kol Korek W incenty, Kuberski 
Czesław, Nowak Stanisław.

O ddział W iln o
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW.

W  dniu 26 stycznia r. b. odbyło  się liczne —  jak na 
nasze stosunki —  W alne Zgrom adzenie członków , na k tó 
re przybyło z górą 150 osób.

Po wysłuchaniu sprawozdania delegata z konferencji 
przew odniczących Oddziałów  w dniu 12. I. r. b., pow zięto 
szereg uchwał zasadniczych.

A  w ięc w  sprawie egzaminów psychotechnicznych, 
sądów automobilowych, sprawiedliw ego wymierzania kar
i uregulowania ruchu pieszego,

Z m iejscow ych spraw uchwalono domagać się usunię
cia starych szyn tramwajowych na A ntokolu, będących 
przyczyną ustawicznych katastrof, szczególnie podczas 
zimy. Dalej przeszkolenia posterunkowych, regulujących 
ruch kołow y, gdyż obecnie niektórzy niew yszkoleni p o 
sterunkowi sam stwarzają zamęt w  ruchu, dając sprzecz
ne lub spóźnione sygnały, w  rezultacie których odpow ia
da k ierow ca za ,,opór w ładzy", „n ie zatrzymanie sam ocho
du na sygnał posterunkow ego" i t. p. „przekroczenia", za 
które p łaci się przeciętnie 25 złotych.

Przy omawianiu spraw organizacyjnych, uchwalono: 
stw orzyć Fundusz zapomogowy i pośmiertny dla człon 

ków  Związku. Statut ma opracow ać Zarząd. Przewidzia
ne są zapom ogi na wypadek śmierci uDezpieczonego lub 
j -go  żony, i inwalidzkie przy wypadkach sam ochodowych. 
W ysokość składki ustalono 2 złote. Udziały dobrowolne.

Składka członkowska od 1-go lutego r. b. obowiązuje 
nowa —  5 złotych m iesięcznie, łącznie z funduszem pra
wnym i kulturalno - ośt. iatowym.

OBRONA CZŁONKoW  W  SPRAWACH KARNYCH.

Sprawy karne szoferów  konduktorów  są rozpatry
wane obecnie w Rejestrze karnym Starostwa Grodzkiego 
wyłącznie w obecności przedstawiciela Zarządu naszego 
Związku. Przedstawiciel nasz daje fachow e wyjaśnienia, 
które przyczyniają się do rzeczow ego rozpatrywania 
spraw i częstokroć prowadzą do całkow itego uniewinnie
nia pracownika.

Zaproszenie deiegata Zarządu wym ownie stwierdza 
wzrost autorytetu moralnego Związku u władz. Delegat 
broni tylko członków  Związku i całkiem  słusznie: kto w o 
li p łacić mandaty, niż składki, niech sobie płaci na zdro
wie.

NA MARGINESIE STRAJKU.
Um owa zbiorow a, jako rezultat wygranego strajku, za

pewniła pracownikom  wolny pierw szy dzień Święta B o
żego Narodzenia. Tymczasem, za marne parę złotych d o 
datku, znaczna część szoferów  autobusowych wyjechała 
na miasto.

Dzięki temu zarobek taksów ek na pierw szy dzień był 
marny a na ten dzień taksów ki czekają przez p ó ł roku.

W styd, koledzy! Nie zapominajcie, że szoferzy z tak
sów ek wszyscy podtrzymali strajk pracow ników  autobu
sów, aczkolw iek sami niczego się nie dobijali i mieli dwa 
dni straty. Ładnieście się im odw dzięczyli! Mamy na
dzieję, że na pierw szy dzień W ielkiej N ocy wszyscy szo
ferzy autobusów nie wyjadą za żadne pieniądze!

O ODZIEŻY SZOFERA —  SŁÓW PARĘ.

Uniform, obowiązujący szoferów  na taksówkach, dzię
ki staraniom Zarządu, nie obowiązuje w ciągu obecnej z ;my, 
Jest wymaganem tylko czyste palto, względnie kożuch z 
ciemnem obiciem  sukiennem.

Czapki związkowe zatwierdzone przez Starostwo 
Grodzkie i oznaki zw iązkow e na czapce mają prawo nosić 
w yłącznie członkow ie Związku, nie zalegający ponad dwa 
miesiące w  składkach. Nabywać można w Sekretarjacie.

PRZEREJESTROW 4.NIE CZŁONKÓW ZWIĄZK U.
R ozpoczęte  zostaje z dniem 1-go lutego b. roku. K a

żdy członek  2'wiązku powinien przedstawić do Zarządu 
deklarację z rekom endacją conajmniej 2-cb członków  
Związku. Notowani jako pijacy lub awanturnicy będa 
usunięci ze Związku.

SEKCJA WŁAŚCICIELI TAKSÓWEK.
Została zorganizowana przy Zarządzie Oddziału dnia 

10 stycznia r. b. sekcja w łaścicieli taksówek. Zapisy przyj
mują koledzy W  Pawlikowski i B. Radomsk1, Sekcja za
instaluje dla swych członków  telefon na post" iu Jagielloń
skiej, ustali w Magistracie taryfy jazdy i t. d.

NOW Y ZARZĄD.
Na W alnem  Zgromadzeniu z dnia 15.XII 1929 r. z o 

stał obrany now y Zarząd Związku, W  skład Zarządu 
weszli —  jako egzekutywa, koledzy: Prezes —  K. Anto
nowicz, w ice-prezesi —- W . Pawlikowski i B, Radomski, 
sekretarz —  S. Gryso, skarbnik —  W . Trambowicz. Od 
konduktorów  wybrani do Zarządu koledzy Szvmański 
i Karp.
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O ddział L w ów
ZMIANA LOKALU SEKRET AR JATU ODDZIAŁU.

Zarząd Związku Zaw odow ego Autom ob. Oddz, Lw ów  
podaje do ogólnej w iadom ości członków  i interesow a
nych, że kancelarję sekretarjatu przeniesiono z dniem 
15-go stycznia 1930 z ul. Cichej na ulicę Zieloną L. 7 I p. 
ustalając narazie godz. urzęd. m iędzy 18—-21, w  niedzie
le zaś i święta m iędzy 10 —  12 przed poł.

Zmianę lokalu należy przyjąć z zadowoleniem . B o
wiem otrzymujemy do dyspozycji piękną salę która na
daje się nietylko na zebrania i odczyty, ale i na urządze
nie przedstawień, koncertów  etc., poniew aż jest i scena. 
Ponadto prócz kancelarji sekretarjatu mamy do dyspozy
cji pokój klubowy (rozryw kowy), bulet i t. d., co niew ąt
pliwie zainteresuje członków , którzy zamiast gromadzić 
się po nieodpowiednich lokalach, mogą tam czas mile i 
przyjemnie spędzać.

W znow iono również działalność kółka amatorskie
go, którego kierow nictw o objął zastępca przew odniczą
cego kol. Lewicki, K oledzy chcący się zapisać i brać 
udział w  pracach kółka, zechcą się zgłaszać w sekretar
iacie w  godzinach urzędowych.

NIE ZAPOMINAJCIE O POPIERANIU ZWIĄZKU.

Oddział nasz w alczy z trudnościami finansowemu, 
poniew aż bardzo wielu członków  straciwszy na zimę za
jęcie zalega z wkładkami.

A pelujem y do wszystkich członków  o  możliwie pun
ktualne wpłacanie w kładek m iesięcznych, oraz o w pisy
wanie się do Związku, poniew aż tylko jednością zdołam y 
w yw alczyć lepsze jutro dla nas jak i naszych rodzin. —  
Jak dotychczas, bliska przyszłość nie w róży nam nic do
brego, lecz przeciw nie, bezrobocie  wzrasta z każdym 
dniem, szkółki szoferskie robią swoje, my zaś stoimy 
bezradni z pow odu braku jedności i zrozumienia.

Uchwałą Zarządu z dnia 2/1. 1930 wybrany został 
kol. Bronisław Koczan na referenta redakcyjnego czaso
pisma naszego Autom ob. Zawód.

O ddział Ł ód ź
EGZAMINY KWALIFIKACYJNE SZOFERÓW.

R eferat sam ochodow y przy Okr. D yrekcji R obót 
Publicznych w prow adza now y szemat egzaminacyjny dla 
szoferów  z uwzględnieniem pytań z zakresu znajomości 
granic w ojew ództw , pow iatów , położenia urzędów admi
nistracyjnych i policyjnych, adresów pogotow ia, straży 
pożarnej, hotelów  i t. p.

Zarządzenie to skierowane jest w szczególność' do 
szoferów , którzy prowadzą dorożki sam ochodow e i au
tobusy i ma na celu usunięcie częstych nieporozum ień 
pom iędzy szoferami a pasażerami z przyczyn nieznajo
m ości terenu przez k ierow ców .

Do końca roku 1929 referat sam ochodow y w ydał 
5977 zezw oleń na prawo jazdy samochodami ciężarow e- 
mi, osobow em i i autobusami.

N apływ kandydatów jest nadal liczny, jednak w 
związku z wprowadzeniem  nowych przepisów  przy egza
minach, wielu kandydatów szczególnie zam iejscowych 
odpadnie. Egzaminy odbywają się w  środy każdego ty
godnia.

REGULACJA RUCHU KOŁOWEGO.

Na zasadzie § 3 rozporządzenia ministra robót 
publicznych i ministra spraw w ew nętrznych z dnia 26 
kwietnia 1924 r. regulującego używanie i ochronę dróg 
p. w ojew oda Jaszczołt zarządził co następuje:

Paragraf 52 rozporządzenia w ojew ody łódzkiego 
z dnia 23 lipca 1925 r. o ruchu ulicznym w  m. Łodzi 
otrzymuje następujące brzmienie:

„W ozam i i samochodami ciężarow em i w olno jeździć 
po ulicach Piotrkowskiej od ulicy Pustej i Karola do Pla
cu W olności, Nowowiejskiej, Zgierskiej, do Bałuckiego 
Rynku. Przejazdem od Piotrkow skiej do Sienkiewicza, 
Andrzeja od Piotrkow skiej do Gdańskiej, Narutowicza 
od  Piotrkow skiej do Skw erow ej i Konstantynowskiej —  
od Placu W olności do Gdańskiej —  od godziny 22 do go 
dziny 14 za specjalnem zezwoleniem  Starostwa G rodz
kiego w Łodzi —  wózkam i zaś ręcznem i od godziny 22 
do godziny 10.

Elektryczne spawanie części blaszanych karoserji samochodu
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Charakterystyka Samodiodu „Z“
Dane techniczne.
Silnik 2-cylindrowy, 2-taktowy, systemu tiójkanałowego o pojemności 1.000 cm., dający 

18 HP, przy 2.200 obrotach. Silnik nie posiada żadnych sprężyn, ani komplikacji, jest nadzwy
czajnie łatwy do obsługi, a specjały rysunek głowicy cylindra i całej komory wybuchowej—  
daje wysou.e wykorzystanie wybuchu. Rozrząd uskutecznia tłok szczególnej budowy i kanały 
w Karierze. Głowica cylindrów do zdejmowania. Tłok i cylinder są nadzwyczaj łatwo do
stępne lodkręcenie kilku śrub).

W  całym samochodzie niema żadnych panewek. W ał korbowy łożyska jak i korbowody, 
2 podwójne łożyska, pracują na bardzo mocnych łożyskach kulkowych. Dzięki temu w całym 
silniku straty, spowodowane przez tarcie są znikome. Tylko bowiem tłok i jego pierścienie 
uszczelniające tworzą opór niezbędny zresztą do pracy silnika. W  dalszym ciągu daje to rów
nież minimalne zużycie oliwy.

Wał korbowy posiada specja Ine kształty, równoważące go i wypełniające karier (znaczne 
zmniejszanie komory sprężania).

Sm arow anie.
Samoczynne przez domieszkę 5-ciu %  oliwy do benzyny. To jest smarowanie główne, 

oprócz tego łożyska kulkowe i kierownicę smaruje się pompką Tecałemet, zaś skrzynkę biegów 
i tylną oś smaruje się przez wlewanie oliwy również po kilku tysiącach kim. Żadnych pom
pek do oliwy, żadnych przewodów oliwnych, żadnego zbiornika aa oliwę

Z a p ło n .
Magneto wysokiego napięcia Bosch z manetką do regulowania na drążku kierowniczym, 

Dostęp do magneta nadzwyczaj łatwy. Akumulator ma pojemność na 60 amperogodzin —  6 volt.

C h łod zen ie .
Termosyfon o wielkich przekrojach rury doprowadzającej i odprowadzającej wodę, chłod

nica ulowa najwyższego gatunku.

N apęd.
Energja przenosi się poprzez tarczowe suche sprzęgło i normalną 3-biegową skrzynkę 

biegów, pizez nadzwyczaj mocny, warstwowy przegub kardana i prosty szlifowany tryb ataku
jący na tryb talerzowy zmocowany, na jednoczęściowej osi tylnej, bez dyferencjału.

H am ulec.
Tylko na tylnych kołach duże, dwuszczękowe bębny z podwójnem regulowaniem za po

mocą motylkowego naśrubka, linki hamowniczej, 2 instalacje niezależne od siebie przenoszące 
siłę mięśniową kierowcy za pomocą niezwykłej siły stalowych linek. Ponieważ wóz jest lekki, 
a zatem jego masa wymaga mniejszej energji do zredukowania szybkości z 60 na 0, hamulce 
tylko na tylne koła w zupełności wystarczają, żeby zatrzymać samochód prawie na miejscu. 
Nadzwyczaj łatwa regulacja hamulców przez proste sięginęc;e ręką pod wóz, nie wymagająca 
żadnego kładzenia się na błocie etc. jest dla każdego kierowcy prawdziwą radością.

Podw ozie.
Stalowa rama bardzo silnej konstrukcji, zmocowana 2-ma poprzecznikami wygiętemi wdół 

i jednym poprzecznikiem wygiętym w górę, bardzo silne ćwierćeliptyczne resory z najwyższego 
gatunku słynnej czeskiej stali, osie ze stali chromoniklowej, zbiornik benzyny z oliwą 30 litrów, 
koła tarczowe 720 na 120, rozstaw osi 2650 mm. odległość kół 1120 mm. długość wozu 
3750 mm., szerokość 1400 mm., wysokość 1580 mm.

SzybK ość; 80 kim. na goazinę.

Zużycie m aterjałów  pędnych : 8 litrów na 100 kim.

Ponieważ Generalna Reprezentacja w Polsce (Warszawa, ul. Bagatela Nr, 13) daje kupu
jącym długoterminowe ulgi w płaceniu, dotąd nie praktykowane, małe, a doskonałe samochody 
„Z“, jak je określono: „mały wóz, wielka korzyść, duża przyjemność" — stają się tern samem 
dostępne każdemu obywatelowi, nawet o bardzo przeciętnych dochodach.
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K on feren cja  przedstaw icieli 
O ddziałów  Z .Z .A .

W  celu om ów ienia szeregu bardzo ważnych spraw 
związanych z bytem  szoferów , zwołana została na dzień 
12 stycznia b. r. konferencji, przew odniczących i dele
gatów  Oddziałów  Związku.

Na konferencję tę przybyli przedstaw iciele nastę- 
pu.ących O ddziałów : Warszawy, Katowic, Poznania, 
Krakowa, Łodzi, Wilna, Bielska, Lwowa, Wielunia, Łom
ży, Grodna, Kołomyi. Inne Oddziały zawiadomiły, że 
z pow odu różnych trudności nie mogą przysłać delega
tów. Jak wynika jednak z pow yższego, wszystkie w ięk 
sze Oddziały delegow ały swych przedstawicieli. Obrady 
ciągnęły się przez cały dzień. Uzgodniono poglądy co  do 
poszczególnych spraw i opracow ano kierunek dalszych 
akcyj.

Na konferencji pow zięto kilka zasadniczych rezolu- 
cyj, z których najważniejsze podajemy,

W  SPRAWIE BADAŃ PSYCHOTECHNICZNYCH.
Konferencja Przewodniczących Z, Z. A. w dniu 12.1 1930 r. 

rozpatrując sprawę badań psychotechnicznych, którym mają 
podlegać szoferzy na mocy rozp. M. R. P., po szczegółowej 
dyskusji stwierdza, że rozporządzenie to jest nowym zama
chem — na posiadane prawa jazdy.

Jeżeli chodzi Ministerstwu o ócbór kierowców, należy na 
przyszłość do kandydatów na szoferów zastosować badania 
psychotechniczne i okres próbny przedłużyć na trzy lata (nie
udzielanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów do użytku pu 
blicznego), jak to uczyniono w innych państwach zagranicą.

Natomiast konferencja kategorycznie wypowiada się prze
ciwko wprowadzaniu egzaminów psychotechnicznych dla tych

szoferów, którzy już posiadają prawa jazdy, gdyż jeżdżąc przez 
dłuższy czas, wykazali oni dostatecznie swe zdolności do kiero
wania samochodem.

W  SPRAWIE „ALiTOMOBILISTY ZAWODOWEGO*1.
Po wysłuchaniu sprawozdania egzekutywy Zarządu G łów 

nego Z, Z. A., konlerencja przyjmuje z zadowoleniem gotowość 
wydawania pisma przez Zarząd Główny w Warszawie, podkre
ślając, że należy uczynić organ nasz pismem bojowem szoferów, 
któreby mogło przeciwstawić się prasie brukowej, zwalczającej 
szoferów. W  tym celu pożądane jest w przyszłości, aby pismo 
wychodziło co dwa tygodnie.

Przewodniczący Oddziałów zapewniają Zarząd Główny, że 
ze swej strony zrobią wszystko, aby sprawy poruszone w okól
niku Zarządu Głównego do Oddziałów, dotyczące redakcji, zna. 
lazły właściwe załatwienie.

*
Pow zięte zostały również na konferencji rezolucje 

w  sprawie wydzielenia sądów automobilowych i w spra
wie kar administracyjnych. R ezolucyi tych nie podaje
my- gdyż ida one ca łkow icie po linji poglądów  w yrażo
nych w  artykule, pośw ięconym  tej kwestji.

O prócz tego w  sprawach organizacyjnych powzięta 
została szczegółow a rezolucja, podkreślaj ąca znaczenie 
Centrali organizacyjnej jako ogólnej reprezentacji sił 
szoferskich i kierow niczki w  walkach szoferów  o pop ia - 
w ę bytu i odpow iednie ustaw odaw stw o autom obilowe 
w Polsce. W  celu podtrzyman-a Centrali oraz organu pra
sow ego, delegaci oddziałów  zobow iązali się do regular
nego nadsyłania części składki przeznaczonej na rzecz 
działalności Zarzadu C łów nego Związku.

Listy z Wilna
Piękne, czy brzydkie. —  Poszukiwanie złota przez geolo
gów magistrackich. —  Epidemja żółtej febry wśród szo
ferów. —  5 taksówek na jednego pasażera. —  Auto 
ucieka z pod pasażerów. —  Wizyta w klubie szoferskim.

W ilno naogół cieszy się opinją bardzo pięknego mia
sta. Zachwycają się jego wspaniałemi zabytkami histo- 
lycznem i, architekturą gmachów, m alowniczem  p o łoże 
niem i t. d.

Ba —  przecież wiadom o, że W aldemaras do dziś dnia 
nie m oże się uspokić, gdyż uważa, że skromny tytuł m ia
sta nie przystoi Wilnu, a powinno ono nazvwać się co - 
najmniej stolicą.

A le dajmy spokój polityce.
Przyznam wam się szczerze, że mimo w szystko -—- 

jeżeli chodzi o piękno naszego miasta, jestem do niego 
troszkę uprzedzony. Być może, że gdybym wygrał dola- 
rów kę, albo odziedziczył po wujaszku z Am eryki, po ja
kimś Fordzie, skromną sumkę np. miljona dolarów -— 
podzielił bym w pełni zachw yty innych i z zadartą do g ó 
ry głow ą chodziłbym  po W ilnie, pod z iw a ją c jego zabytki.

Jeżeli się jednak jest szoferem, gdy się jeździ po 
wąskich brudnych uliczkach, upiększonych zw ykle dw o
ma strumyczkami wartko płynących pomyj, gdy migają 
w  oczach brudne i obdrapane ściany domów, a piersią 
wdycha się wszelkie, niekoniecznie przyjemne, zapachy 
z piwnic, w ypełnionych aż po same dachówki np. cebu 
lą —  to przyznacie, że trudno tern wszystkiem bardzo się 
zachw ycać!

Największą ozdobą naszego miasta jest. podobno M a
gistrat, o którym jednak napiszę później.

Magistrat zaś ze swej strony najwięcej zachwala je 
zdnie asfaltowe, niedawno u nas położone. Przygląda im 
się publiczność wileńska z nabożnem zdziwieniem, a oj - 
cow ie miasta zacierali ręce, ciesząc się m oże m etyle z je
zdni, ile ze słonych haraczy, nałożonych na samochody 
za korzystanie z tych ,.ro zk oszy '.

Jeżeli już m owa o mzdniach, to żarty na bok, ale są 
one faktycznie istną gehenną dla przeciętnego automo- 
bilisty.

W yobraźcie sobie drodzy czytelnicy jezdnię, w y łożo 
ną rozmaitej w ielkości i kształtu kamieniami, przew raca- 
nemi ustawicznie w  pocie  czoła  przez niezm ordowanych 
geologów  magistrackich, poszukujących ood  nimi w id ocz
nie złota, a m oże złóż naftowych.

W yobraźcie sobie ogromne kałuże, tw orzące się po 
dokonaniu takich poszukiwań w zaoadlinach na jezdrn. 
Zatrzymuje się przed niemi samochód, a szofer medytuje, 
ryzykow ać czy nie, a o ile i zaryzykuje, to tylko po uprze- 
dniem poleceniu ducha Bogu i po napisaniu na ścianie p o 
bliskiego domu: o ile nie w rócę, szukajcie szczątków  m o
ich w tej oto w yrw ie!

W yobraźcie sobie, że po parogodzinnej przejażdżce 
po naszem mieście, k ierow ca czuje się zupełnie tak jak 
po najsilniejszym ataku żółtej febry, a będziecie mieli 
przedsmak rozkoszy których my zażywam y!

W racając do zasadniczego pytania, m ianowicie czy 
nasze miasto jest piękne, to jeżeli chodzi o moje zdanie—  
nasze miasto bardzo wydatnie upiększają samochody, k tó 
rych jak na nasze stosunki, powiedziałbym  jest dość du-
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L ek k a zima... nie d la  w szystkich
Na pogodę naogół narzekać m e można Nie moż

na jedinak powiedzieć, aby przyczyniło się to do po
lepszeni? sytuac;' materjalnej szoferów. Związek 
właścicieli aorożek samochodowych w Warszawie 
st\' erdził np., że w początkach lutego kursowało po 
uLcaoh miast? jedynie 50% zarejestrowanych tak
sówek.

W  innych miastach z pewnością jest nie lepiej.
Składają się na to nietylko przyczyny atmosfe

ryczne. Prawdą jest, że w odwdż czy też w mroźne 
dni taksówki mają największe powodzenie, ale do 
obecnego kryzysu przyczynia się jeszcze ogólny za- 
stol gospodarczy i brak pieniędzy. Choć się więc na
wet komuś śp.eszy, to woli... biec koło taksówki, bo 
s>  rozgrzeje w ten sposob i myśli, że też na czas 
zdąży...

Jeżeli zaś chodzi o pogodę, to ma ona wogóle 
niesamowite pomysły. Jednego dnia ,est pięknie, 
a czasem... np. z Krakowa nadeszła w dniu 9 lutego 
wiadomość, że z powodu katastrofalnej zawiei śnież
nej i wichury, me kursowały przez cały dzień tram
waje jak również iz powodu olbrzymich zasp śnież
nych wstrzymano także ruch autobusowy.

Tegoroczna lekka zima oubiła się również bar
dzo ujemnie na sytuacji pracowników pokrewnego 
nam zawodu komunikacyjnego, mianowicie ma kole
jarzach. Normalnie w czasie zimy duża ilość pracow
ników znaidme zatrudnienie przy oczyszczaniu torów 
od śniegu, umacnianiu nasypów, usuwaniu śniegu 
z urządzeń kolejowych, np. zwrotnic i t. d. W  tym ro

ku lekka zima wywołała pozbawien.e tych pracow 
ników zatrudniema, a więc redukcję, z którą wszel
kiemu siłami walczy bratni nasz Związek Zawodowy 
Kolejarzy.

Tak czy owak pogoda się uwzięła na transpor
towców

9 .0 0 0  tak sów ek  strajkuje  
w L erlin ie

Depesze przyniosły alarmującą wiadomość, że 
w dniu J4 lutego r. b. wybuchł w Berlinie strajk 
szoferów, który objął przeszło 9,000 kierowców tak
sówek. : ~ 1

Strajk wybuchł na tle -ozbicia się rokowań po
między szoferami domagającymi się poprawą? bytu, 
a przedsiębiorcami taksowkowymi

Równocześnie nadeszły wiadomości, że strajk 
na podobnem podłożu ma miejsce w Pittsbu~gu, gdzie 
doszło nawet do krwawych starć miedzy strajkują
cymi a policją.

Zajścia wynikały na tle następujące.n: strajku
jący urządzili pochód, w którym wzięło udział 1.000 
uczestników. Wywiązała się walka między uczestni 
kami pochodu a napotkanymi po drodze łamistrajka
mi, którzy wyiechali na miasto. Pohcja interwenj j- 
wałiai rzucając między wałczących bomby łzawiące.

Podczas starć odniosło poważniejsze obrażenia 
18 osób z pośród szoferów i r>olicji.

Po otrzymaniu bardziej szczegółowych wiadomo
ść* o przebiegu strajku i o wynikach akcu, nie omiesz
kamy podzielić się temi wiadomościami z naszym’ 
członkami.

żo. szczególni” taksówek. W ypada ich bowiem , zdaje mi 
się, conajmniej po 5 na każdego pasażera, gdyż posługuje 
się niemi zaledwie znikom y procent m ieszkańców, reszta 
zaś uważa (zresztą całkiem  słusznie), że najbezpieczniej 
chodzić pieszo, bo i ryzyko stosunkowo małe * koszt n ie
wielki.

Jak już pow iedi iałem wyżej, zdawało mi się że roz
wój automonilizmi’ w  naszeir mieście ożyw i go, nada mu 
wygląd ba idz ’ ?j europejski, za co  m ieszkańcy będą winn’ 
automobilistom w dzięczność dozgonną,

Jakże odmiennem było zdanie m oich współziom ków . 
Niestety w każdym now oprzybyłym  sam ochodzie, widzieli 
cni ni niej ni w ięcej tylko wroga, którego należy zw al
czać, zw alczać radykalnie, wszelkiem i sposobami i nie 
r :z  -.orając w  środkach.

Istna wojna, krzyżow a! A  że tak jest istotnie, o tern 
mtaiem m ożność przekonać się niedawno w czasie krót
kotrw ałych oaw ieazir tutejszego klubu szoferskiego.

Że używam określenia „k lub" niech mi tego nikt za 
złe nie weźm ie. W  tak pieknem m ieście bowiem  —  p o 
kuj, a raczę, pokoik naszego związku, m ieszczący w sobie 
kancelarję zarządu, czytelm ę, palarnię i do którego się 
schodzą w ieczoram i spracowani i zmaltretowani szuferzy, 
dla ohgadania sw oich spraw, musi być moim zdaniem pod 
niesionym do godności conajmniej „klubu",

W  tym to „k lubie" usłyszałem rzeczy ciekaw e i pou
czające

Pewnego dnia. nie mając nii do roboty, gdyż maszyna 
moja była uszkodzona, a o natychmiastowej naprawie 
n « m ogło byc mowy, gdyż posiadam nowoczesnego For

da, do którego jak zwykle brak części zamiennych u miej
scow ego przedstawiciela, w yszedłem  sobie do miasta.

Znalazłszy się na jednej z ruchliwszych ulic dopiero 
w- zoraj opuszczonej przez pracow itych geologów  magi
strackich podziw iałem  heroizm szoferow , pokonyw ujących 
sztuczne przeszkody, wzniesione przez owych geologów .

A widowi: ko było  wprost im ponujące: —  Oto ogrom 
ny, po brzegi w ypełniony autobus —  zapada się z strasz
nym trzaskiem i łoskotem  do jakiegoś rowu nie wiadomo 
p oco  w ykopanego pośród ulicy i niczem nie zabezpieczone
go. To znowu jakieś eleganckie torpedo z rozpędem  
wpada na poprzeczny garb, którego w czoraj tu jeszcze 
nie było. Samochód, coprawda, przeskoczył, lecz wstrząs 
był tak , liny, że pasażero wie zostali w ysoko podrzuceń 
do góry, a wracając tą samą drogą, me trafili n;estety 
do samochodu, gdyż ten się z pod nich wyślizgnął, to tez 
z całym  impetem usiedli na niezbyt elastycznym bruku. 
Szofer dostał karę za „nieostrożną" jazdę i słusznie, bo 
czy. można uci ikać od pasażera, gdy ten wysiadł na chw i
lę, a w łaściw ie uniósł się na moment w górę i ma zam< 
w rócić z powrotem . Idąc dalej ulicą, znalazłem się mi- 
m ow oli tuż przy drzwiach „klubu" szoferskiego.

Nie chciało mi się tam w chodzić, coprawda, gdyż 
muszę się przyznać, że jako członek, nie bvłem  bardzo 
w  porządku z składkami, to też nie miałem ocnoty trafić 
na sekretarza, który n. e om ieszkałby zainte^pelować mnie 
z pow odu tak znacznych zaległości.

Jakie znalazłem w yjście z tej tragicznej sytuacji, to 
napiszę już w  następnym liście, bo i tak chyba dość 
zm ęczyłem  czytelników  swem opowiadaniem !

J P. P.
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ZE ŚW IA T A  SAM OCHODOW EGO
w a l k a  o  r y n k i  s a m o c h o d o w e .

W  Paryżu toczą się obecnie wstępne obrady mające 
aa celu zawiązanie związku europejskich fabryk autom o
bilowych dla obrony przed konkurencją amerykańską. 
Szereg producentów  europejskich, zw łaszcza w e Francji, 
W łoszech, C zechosłow acji i Austrji, widzi m ożność sku
tecznej walki na tem polu, pragnąc przeciw staw ić kapi
tałom i kredytom  amerykańskim dobroć produktu i od 
p o w ie d n i przystosow anie w ozów  dla celów  krajowych.

PRÓBY WYTRZYMAŁOŚCI Ma TERJAŁU.

Istni ;jące w Niem czech i Austrji związki dla prób ma- 
terjałów  urządziły niedawno kongres w Wiedniu. Prze
w odniczył kongresowi inż. dr. Exner. R ów nocześnie 
z kongresem odbyła się wystawa, na której zobrazow ano 
m etody pracy, jaką posługują się związki, badając mater- 
jaty, m iędzy innemi autom obilowe, w  kierunku wytrzym a
łości na złamanie, zużycie t. zw, zm ęczenie materjału ltd, 
W  toku obrad podnoszono konieczność ustaw ow ego sto
sowa ia naukowych m etod badania w ytrzym ałości ma
terjału, ma to bowiem  podstaw ow e znaczenie dla bez
pieczeństwa.

Ilość nieszczęśliwych wypadków sam ochodowych 
wzrasta u nas ogromnie. W inę ich, jakże chętnie przypi
suje się u nas kierow com . A  przecież cały szereg tych 
w ypadków  spow odow any jes't nieodpowiednim  materja- 
łein, szczególnie w  w ozach masowej produkcji amerykań
skie), na których swoją ciężką pracę wykonywują zaw o
dów ’ kierow cy. B yłoby bardzo pożądane, aby nasze w ła 
dze zw róciły  uwagę na konieczność tego rodzaju prób 
i u nas.

ILE SAMOCHODÓW W YPa DA NA TYSIĄC MIESZ
KAŃCÓW.

W edług obliczeń G łów nego Urzędu Statystycznego 
po dzień 1 stycznia 1929 r. przeciętna liczba sam ochodów 
na tysiąc m ieszkańców przedstawiała się następująco: 
w Europie —  Anglja 25.2, wolne państwo Irlandja 13,7, 
Austrja 2.5, Belgja 14.3, C zechosłow acja 3,5, Danja 28.3, 
Fmlandja 4.9, Francja 26.8, Grecja 2.8, Hiszpanja 5.0, H o
landia 9.1, Niemcy 8.4, Norwegja 13.3, Polska 1.0, P or
tugala  4.3, Z. S. S. R. (RosjaJ 0.1, Rumunja 1.6, Szwaj- 
carja 17.0, Szwecja 17,6, W ęgry 1.9, W łochy 3.4.

W  A m eryce Północnej: Kanada 85.6, Stany Zjedno
czone 206,5. W  A m eryce środkow ej: M eksyk 3.5,
W A m eryce Południowej: Argentyna 29, Brazylja 4.4.
W  A zji: Ceylon 3.3, Chiny 0.0, Indje Brytyjskie 0.4, Ja- 
ponja 1.2. W  A fryce : A lgier 6.4, Egipt 1.7, M aroko fran
cuskie 3.t>, Zw iązek Połud.-Afrykański 9.9. W  Oceanji: 
Australja 82.9.

DLA BEZPIECZEŃSTWA JAZDY.

W iększość katastrof autom obilowych, zwłaszcza pod 
czas szybkiej jazdy, pochodź z t. zw, „zarzucania” , spo
w odow anego najczęściej za w ysoko osadzonym punktem 
ciężkości, Poza odpowiednim  stosunkiem wag. podw ozia 
do motoru i nadwozia, w iele fabryk zastosow ało w  tym 
celu w  dyferencjale tryby o specjalnem zazębieniu, zwa- 
nem hypoidalnym, co um ożliwiło obniżenie punktu cięż 
kości o blisko 5 cm, Jest to wielki krok naprzód w k ie
runku bezpieczeństw a jazdy, na co  wielki nacisk kładą 
konstruktorzy europejscy, liczący się z rodzajem i stanem 
dróg.

NOWA FABRYKA SAMOCHODÓW W POLSCE.

W  grudniu ub. r. została puszczona w ruch wielka fa
bryka sam ochodów  w  Oświęcimiu, która będzie produko
wała w ozy typu „Praga". Całość produkcji wprowadzana 
będzie stopniow o, NaraDe wyrabia się n.ektóre części, 
całkow ity montaż i całkow ite karoserje w yłącznie z su
row ców  krajowych. Poza tem fabryka zamierza wyrabiać 
traktory rolnicze, w alce drogow e i aparaty elektryczne.

Obecnie fabryka mieści się na 15 morgowym terenie 
i zatrudnia ponad 300 robotników , których ilość w  najbliż
szych tygodniach dojdzie do 500. Początkow a produkcja 
obi czona jest na 100 sam ochodów  „Praga" m iesięcznie.

Należy zaznaczyć, że w iększość akcyj fabryki jest 
w rękach polskich.

NOWE ŚRODKI PĘDNE DLA SAMOCHODÓW.

W  stowarzyszeniu francuskich inżynierów sam ocho
dów  inżynier Girardville w ygłosił odczyt o postępie prac 
naukowych w  dziedzinie zdobywania nowych środków 
pędnych, któreby na w ypadek w ojny u; .iezależniły kraj 
od sprowadzanej z zagranicy benzyny Środkiem, k tóre
mu rokuje prelegent dużą przyszłość, jest gaz, otrzym y
wany przy fabrykacji amoniaku syntetycznego. Gaz ten
0 w artości opałow ej 9.000 kaloryj, ładow any pod ciśnie
niem 200 Atm. w balony stalowe, jest znakomitym środ
kiem pędnym.

Niezależnie od tego now ego wynalazku, parę firm 
francuskich produkuje od kilku lat sam ochody ciężarow e, 
poruszane gazem, wytwarzanym z węgla drzewnego. Za
stosowanie to okazało się bardzo praktyczne. Ostatnio
1 u nas, gdzie węgiel drzewny jest n iezw ykle tani, zainte
resow ano się tym materjałem pędnym.

CENY SAMOCHODÓW W  AMERYCE.

Ostatni numer „A m erican E xporter" podaje dokładne 
ceny sprzedażne wszystkich sam ochodów  na mieiscu 
w  A m eryce. Poniżej podajem y niektóre z nich najbards ięj 
iczpow szechnionych  w  Polsce marek (ceny w  dolarach, 
torpedo —  T, kareta —  K): Overland W hippet T. —  520, 
Ford K. —  525, Chevrolet 6T. —  525, Rugby 40T. —  560, 
Chrysler Plymouth T. —  695, Durant 60K. —  750, Essex 
K. —  795, De Soto T. —  845, Studebaker-Erskine K.— 860, 
Auburn K. —  995, Dodge Senior K. —  995, Buick 40K. —  
1.235, Packard 745T. —  2.375, Cadillac K. —  3.595.

Charakterystyczne jest, że te proporcje cen nie są 
zupełnie w Polsce zachowane.

„ŻYCIE" S /M O C H O D oW .

Przeprowadzona przez jeden z amerykańskich zakła
dów  przem ysłow ych statystyka wykazała, że z pom iędzy 
100.U00 w ozów  już po 18 miesiącach 2.300 nie nadaje się 
do użytku. Po 2 latach znajduje się w  ruchu już tylko 
90,763, po 3 latach —  85.862, po 4-ecb —  78.407, po 5-ciu—  
68.097, po  6-ciu —  57.882. po 10-ciu —  15.335, po 12-tu —  
4.409. Statystyka ta odnosi się do wozów amerykańskich; 
w ytrzym ałość w ozów  europejskich jest znacznie większa 
nietylko z przyczyn konstrukcyjnych, lecz również z p o 
wodu specjalnych warunków życiow ych. Zrozum iałe jest, 
że Europejczyk, który nawet buty daje „żelow ać 1 (czego 
w  A m eryce nie znają) odpow iednio odnori się i do auto
mobilu. Dlatego też producenci na obu półkulach muszą 
się liczyć z tą psychologją" swoi :h odbiorców .


