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v s POM INI VIKTOR LIPUŠČEK, roj. 1905 y sv. Mate~u 

pri Reki. Uslužbenec. Španski boreo. 

I Pad e 1 leta 19'7 pri ~rwlet •• 

,VIKTOR LIPUŠČEK je ilegalno odšel iz Idrije leta 1929 • 

Najprvo je živel v Mariboru. Ob ustrelitvi naših napred

nih slovenskih fantov, na Bazovici I MILOŠA, MARUŠIČA, 

VALENČIČA 'in BIDOVCA je organizral v Mariboru demonstracije. 

Le-te so bile najstrožje prepovedane. Zato je prišel v spor 

s polioijo - žandarji •• " VIKTOR je bil zaatavonoša in ker 

nm dopustil, da bi mu žandarji vzeli zastavo, se je V obrambi 

prelomil drog in udari~ žandarje po~ l i cn. ~akoj ao ga are

t irali, zaprli ia čez n.kaj dni so ga aaradi varnosti šopira

li v Zagreb • 

. 
V Zagrebu ga je polioija km 1 spoanala. Aa 8t pod krinko 

volikoga nacionalista skriva druga id. ja • 
• 

Kj erkoli je bila kaka demonstraoija ali štrajk, je bi:' Viktor 

zraven. In zato so ga ,·sta n zasledovali. Ponovno J O ga 

zo.prli in po mesecu dni za ora izpustili. Zaposlil se je V 

t ovarni zdravil J UGOFORMACIJI sedanja tovarna MEDIKA. 

a Trešnjevki, kjer je stanoval je ' bil~ delavsko naselje. 

Največ je tu živelo istrski 

l e nj imi j o bil T ~i tovar~ 

iz franooskih zaporov , kjer j 

ma. Začela ata organi z '.r a.ti m _ _ ~ 

eguncev • 

. ~OB JURIŠIČ, ki 8 je r nil 

.~ 5 let zaprt zaradi kom z· 

ilegalne grupe. 
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Počasi je dobil zvezo s Partijo in višjim partijskim forumom, 

od katerega je dobival naloge. Večkrat je kot, kurir potoval • 

na Dunaj. 

Pisali in izdajali so list" ORVENA ZASTAVA ", ki 80 ga tiskali 

na njegovem stanovanju. Pri tem delu mu je vestno pomagala 

njegova žena MI~ L~PUŠČEK. Ona ga je razumela in zelo 

8 p o š t o val a. Zaradi izdajanja tega časopisa je bil 

izdan , aretiran in odpeljan v zapor. Pri hišni preizkavi 

niso našli ničesar, ker je bilo na srečo pravočasno odneieDo 

iz hiše. , Po enem m~s.cu am ga izpustili. 

V tistem času ni bilo kakih več ih organi.i an1.h 

takratnemu režimu. 

TITOVE 

ovembru 940 leta v Za 

Vegrebu na Trešnjevki j e bi a go pa k j 

Z STAVO n na el a 

r oj u Špan ' ji 

V jeseni 934 ta je šel 

ko šolo. Njegov žena s 

si' o os 

ominja ve 

a " s e je šola imenovala. 'udi tovarišica 

n pominja ali je bil na L N NSKI ŠOL Moa 

t '" i univerzi naci onal nih ::na Jšin za oda. Tov c 

CK ZU Hrv 

• 

,ek ae je za to že zan ro 

točnih podatkov. Pozan a bo i. na OK 

", roti 
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"Nj;~goVa: ž~n~l'pa je 30. maja 1935 leta v Idriji rodila njegovo 

hčerko ANDRUŠKO. V januarju 1936 leta se je vrnil v Zagreb. 

Bil je v ilegali. Skrival se je pri nekem dobrem prijatelju 

oz. tovarišu. Misleč, da je na na varnem, ali pri nesrečnem 

slučaju, ko je policija iskala nekega drugega tovariša, so ' 

našli ,VIKTORJA LIPUŠČKA, in ga ponovno areti»ali. Policisti so 

bili zadovoljni, ker so našli Šft večji plen. 

PO 72 dneh strašnega mučenja v preizkovalnem zaporu, so ga 

poslali v Lepoglavo. Pri mučenju so mu z žarečimi iglami zba

dali pod nohte. To so bile strašne muke. Pet prstov je ostalo 

iznakaženih. Sredi noči so ga odpeljali na mučenje - na grozne 

načine. Roke in noge so mu zvezali in toliko r. olkli po PQdpla

tih, da ni mogel hoditi. V ti t i b dneh je izgubil sv 'e lepe 

črne lase. 

Zaprt je bil skupa~ s tovari ši: KA iRIČ 

AJLI HUMSKIM n drugimi P dev tih m s 

Zagrebu proti trid et 'm / 30 komuni to 

t S JEP OM, RmM 

ih p .co'" t 

j e n g ra 

zena. živela v Idrij i. vod 

Obt ož en je bil , .. j bil 

Samo to je' prizn ,da 

ga pr c 

, sij ' , k ar pa t g' 

o os sliko LE 

ci, kjer je ilo osem zapornilrov . Dog rili so .. 

znal to dejanje. 

er je bil italijanski drža lj an, ga niso šopira1i v ItL i 
'" 

več na avstrijsko mejo ;ro' Šentilju. ŽeZla mu je v Č ·' ..... _ik 

i lll 
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športne kape všiia več vrst denarja za na pot, ker Di vedela 

na katero mejo ga bodo šopirali. 

4. oktobra 1936 leta so ga odpeljali iz Zagreba na Šentilj. 

PO desetih dneh se ji je javil z Dunaja in nato spet čez lo dni 

se je javil iz Francije, ko je bil na poti v Španijo. S te. 

pismom se je najina zveza končala. Med drugim je tako lepo 

čustveno napisal, da bo najina ANDREJKA enkrat s reč n a, 

da bo njegova hč~rka uživala 8 v o bod o t Svoje hčerke ni 

nikoli videl. 

Vse, prav vse se je uresničilo kar je VIKTOR predvideval, v kar 

je Qil trdno prepričan. Samo malo kasneje. 

PO nekaj mesecih je njegova žena ~rejela v Idriji 360 lir od 

Kominterne. Naslednji mesec je nakaz ani znesek na pošti, takoj, 

ko ji je bil denar odštet policijska roka zaplenila. Tajna ita

lijanska policija je tudi to izsledila. 

Na zaslišanju italijanske policije so ji pokazali fotokopijo 

njenega pisma, v katerem se je zahvalila za poslani denar. 

V pismu je napisala" cari compagni " ( dragi tovariši ). 

Hoteli 80 vedeti od kje je prišel denar in zakaj jih je tako 

imenovala. Povedala ni ničesar. 

Uspelo ji je, da je šl~ v Zagreb, da ji~ je sporočila, naj ji 

ne pošiljajo več denarja, ker ga vsak mesec fašisti zaplenijo. 

Leta 1937 so bile vse zveze prekinjene. ala ~e v Zagreb, kjer 
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kjer ji Je tovariš STJEPKO GALOGAŠA povedal, d. njen mož VIKTOR ' 

LIPUŠČEK pad e 1 v boj i h k~t P01it-~omisar p~i Br~et •• 

Boril se je v internacionalnih brigadah ~ borbi proti fašizmu v 

Španiji. 

SLAVA MU 1 

Nova Gorica, 8.11.1979 

PO pripovedovanju zapisala : 

Marija Primožič • Milica 
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