Kazimieras Antanavičius gimė 1908 m. sausio 16 d. Kėdainių aps.
Josvainių vls. Karūnavos k. ūkininkų šeimoje. Be Kazimiero, šeimoje
dar augo penki broliai ir dvi seserys. Vėliau su tėvais persikėlė gyventi
į Telšių aps. Plungės vls. Didvyčių k. 1932 m. rugsėjo 8 d. baigė karo
mokyklą. Tarnavo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 1-ajame
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pėstininkų pulke, vėliau – kariuomenės štabe. Turėjo kapitono laipsnį.
1940 m., Lietuvos kariuomenę inkorporavus į Raudonąją armiją, kaip
nepatikimas sovietinei santvarkai buvo atleistas, slapstėsi.
1941 m. birželio 14 d. tėvas Saliamonas Antanavičius, motina Marija, seserys Genovaitė ir Kostė buvo ištremti į Komiją. Tėvai ten mirė
nuo bado 1942 m., Genovaitė – 1945 m. Trys broliai Antanavičiai – Jonas, Antanas ir Juozas, sovietiniai santvarkai neįtikę politiniai kaliniai,
1941 m. birželio 25 d. okupantų buvo nukankinti Rainių miškelyje, broliui Alfonsui teko praeiti visus GULAG’o kelius.
Nacių okupacijos metais K. Antanavičius buvo Plungės burmistras.
1944 m., sovietams antrą kartą okupavus Lietuvą, kartu su broliu
Povilu, buvusiu Lietuvos kariuomenės lakūnu, išėjo į partizanus. Nuo
1944 m. Lietuvos laisvės armijos Plungės kuopos vadas. 1946 m. rugsėjo 24 d. paskirtas Žemaičių apygardos vadu.
1947 m. Telšių aps. Plungės vls. Žvirblaičių k. partizanų rėmėjo Kazimiero Beržanskio sodyboje buvo įrengtas Žemaičių apygardos štabas.
Agentui „Kardas“ ir informatoriui „Lietuvis“ pranešus, kad sodyboje
yra apsistoję partizanai, 1947 m. balandžio naktį iš 8 į 9 d. į kaimą buvo
išsiųsta 20 MGB kareivių ir stribų grupė. Ji apsupo K. Beržanskio sodybą. Kautynės truko septynias valandas. Jų metu žuvo K. AntanavičiusTauras, jo pavaduotojas brolis Povilas, apygardos štabo narys Kasperas
Malakauskis-Bimba, partizanas Vilhelmas Stombekas (vokietis). Taip
pat žuvo kaimo gyventojas, partizanų rėmėjas Steponas Andrijauskas.
Žuvusiųjų palaikai buvo atvežti į Plungę ir pamesti NKVD Plungės
valsčiaus poskyrio kieme, vėliau užkasti Plungės m. pakraštyje buvusiose žydų kapinėse. 1989 m. spalio 31 d. žmonos Julijos Antanavičienės rūpesčiu palaikai rasti ir palaidoti Plungės m. kapinėse. 1990 m.
perkelti į Klaipėdos m. Lėbartų kapines.
1999 m. rugpjūčio 24 d. K. Antanavičiui-Taurui pripažintas kario
savanorio statusas, Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. rugsėjo
14 d. dekretu suteiktas pulkininko laipsnis, 1999 m. lapkričio 22 d. dekretu jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu (dabar –

Paminklas netoli tos vietos buvusioje K. Beržanskio sodyboje 1947 m. balandžio 9 d. žuvusiems apygardos
vadui K. Antanavičiui-Taurui, jo pavaduotojui P. Antanavičiui, štabo nariui K. Malakauskiui-Bimbai, V. Stombekui ir partizanų rėmėjui S. Andrijauskui atminti. Bendras
paminklo ir atminimo lentos jame vaizdas. Plungės r. sav.
Babrungo sen. Žvirblaičių k. Atidengtas 1991 m. spalio 6
d. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Plungės grupės iniciatyva. Fotogr. A. Beresnevičius, 1999 m.

Vyčio kryžiaus ordino Komandoro kryžius) (po mirties).
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