
 

1945 m. liepos 7 d. Zarasų aps. Dusetų vls. Jaskoniškių k. 30-ies 
asmenų grupė, sudaryta iš NKVD Dusetų vls. poskyrio stribų ir NKVD 
kariuomenės 130-ojo pasienio kareivių, vykdė karinę čekistų operaci-
ją. Jos metu buvo apsupta Juozo Markelio sodybos daržinė, kurioje tuo 
metu buvo keturi Lokio rinktinės partizanai. Partizanai atkakliai prie-
šinosi. Susišaudymo metu daržinė sudegė. Joje buvo rasti trijų partiza-
nų palaikai, kuriuos atpažino suimtas partizanas Lionginas Lukošiū-
nas. Žuvo Lokio rinktinės vadas Mykolas Kazanas-Siaubas, partizanai 
Adolfas Bražys ir Jonas Lukošiūnas.

Žuvusiųjų palaikai buvo užkasti netoli žuvimo vietos. 1989 m. 
buvo rasti ir tų pačių metų lapkričio 18 d. palaidoti Zarasų r. Antaza-
vės mstl. kapinėse. 

MYKOLAS KAZANAS-MUTKA, SIAUBAS
1925 01 26–1945 07 07

Mykolas Kazanas gimė 1925 m. sausio 26 d. Šilutėje Afanasijaus Kazano 
ir Sofijos Kazakevičiūtės-Kazanienės šeimoje. 1940 m. su tėvais persikėlė į 
Zarasus. 1943 m. baigė Zarasų gimnaziją. 

1944 m. Marijampolėje įstojo į Lietuvos vietinės rinktinės karo mokyklą, 
kurią baigus jam buvo suteiktas leitenanto laipsnis. 1944 m. liepos pradžioje 
pasitraukė į Vakarų Lietuvą ir įstojo į Tėvynės apsaugos rinktinę. Buvo pa-
skirtas savanorių divizijos 1-ojo bataliono ryšių kuopos būrininku. 1944 m. 
spalio 5–7 d. dalyvavo Sedos kautynėse.

1944 m. lapkričio mėn. grįžo į Zarasų kraštą, kur tėvo kpt. Afanasijaus 
Kazano pavedimu 1944 m. gruodžio 15 d. Antazavės šile subūrė apie 100 vyrų 
būrį ir čia įrengė partizanų stovyklą. 1944 m. gruodžio 15 d. išleido pirmąjį 
laikraščio „Laisvė ir nepriklausomybė“ numerį. 

Tipinis atminimo ženklas šioje vietoje buvusioje Juozo Markelio sodyboje 1945 m. liepos 7 d. kautynėse 
su NKVD Dusetų vls. poskyrio stribais ir NKVD kariuomenės 130-ojo pasienio kareiviais žuvusiems Lokio 
rinktinės vadui M. Kazanui-Siaubui, partizanams A. Bražiui ir J. Lukošiūnui atminti. Bendras ženklo ir teksto 
jame vaizdas. Zarasų r. Dusetų sen. Jaskoniškių k.. Aut. dizaineris R. Navickas. Atidengtas 2001 m. liepos 15 d. 
R. Trimonienės nuotr., 2001 m.

Lietuvos kariuomenės karininkas, kapitonas Afanasijus Kazanas su žmona Sofija. 1938 m. 
Iš Genocido aukų muziejaus fondų

ADOLFAS BRAŽYS
1919 02 11–1945 07 07

Adolfas Bražys gimė 1919 m. vasario 11 d. Zarasų aps. Antazavės vls. Bra-
desių k. Vincento Bražio ir Marcijonos Šablinskaitės-Bražienės šeimoje. Lokio 
rinktinės partizanas.

 
JONAS LUKOŠIŪNAS

1921 06 04–1945 07 07

Jonas Lukošiūnas gimė 1921 m. birželio 4 d. Zarasų aps. Antazavės vls. Sa-
linių k. Antano Lukošiūno ir Veronikos Ranceliotės-Lukošiūnienės šeimoje. 
Lokio rinktinės partizanas.

1944 m. gruodžio 26 d., stovyklą užpuolus NKVD kariuomenei, va-
dovavo partizanams kautynėse. Kautynėse M. Kazanas buvo sužeistas, 
tačiau jo vadovaujami partizanai sugebėjo atsitraukti su labai mažais 
nuostoliais – kautynėse žuvo tik vienas partizanas Jonas Kairys. 

Po Antazavės šilo kautynių 1944 m. gruodžio 27 d. kartu su savo va-
dovaujamais partizanais traukėsi į Žaliąją ir Šimonių girias, kad prisi-
jungtų prie Kupiškio krašto partizanų ir su jais peržiemotų. Dėl NKVD 
kariuomenės siautimų partizanai grįžinėjo į Dusetų ir Antazavės miškus 
ir, pasidaliję į grupes, skirstėsi žiemojimui. 

1945 m. balandžio–gegužės mėn. M. Kazanas suvienijo Antazavės, 
Imbrado, Aleksandravėlės būrius ir įkūrė 100 partizanų kuopą, netru-
kus pavadintą Lokio rinktine. 1945 m. balandžio 6 d. tapo šios rinktinės 
vadu.

1945 m. gegužės 29 d. Zarasų aps. Antazavės vls. Dervinių k. apylin-
kėse jo vadovaujami partizanai sumušė Antazavės stribus ir pasitraukė į 
Latvijos teritoriją. 

1945 m. birželio mėn. dėl NKVD kariuomenės ir stribų siautimų 
M.  Kazanas suskirstė rinktinę į mobilias grupes ir mėnesio pabaigoje, 
siekdamas atkurti ryšius su Dusetų vls. partizanais, sugrįžo į Dusetų 
apylinkes. 

2000 m. rugsėjo 22 d. M. Kazanui suteiktas kario savanorio statusas, 
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 2000 m. spalio 9 d. 
įsakymu jam suteiktas majoro laipsnis, Lietuvos Respublikos Preziden-
to 2001 m. lapkričio 16 d. dekretu jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus 4-ojo 
laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius) (po 
mirties).

Tėvas, Lietuvos kariuomenės kapitonas Afanasijus Kazanas 
(g. 1898 m. sausio 10 d.) dalyvavo 1941 m. Birželio sukilime. Nuo 1943 m. 
A. Kazanas kovojo Rytų fronte. 1945 m. prie Karaliaučiaus buvo paimtas 
į nelaisvę, nuteistas dešimčiai metų lagerio ir penkeriems metams trem-
ties. Išvežtas į Komijos Uchtos, vėliau – Vorkutos lagerius. 1953 m. liepos 
mėn. išrinktas sukilusių Vorkutos kalinių organizacinio komiteto nariu. 
Žuvo 1953 m. rugpjūčio 1 d. sovietinei kariuomenei malšinant sukilimą.

Brolis Igoris Kazanas (g. 1924 m. lapkričio 23 d.) žuvo 1943 m. liepos 
13 d. per susirėmimą su raudonaisiais partizanais prie Apvardų ežero.

Motina Sofija Kazanienė (g. 1901 m.) suimta 1944 m. spalio 4 d. 
1945  m. sausio 15 d. buvo nuteista mirties bausme, vėliau bausmė pa-
keista dešimčia metų lagerio. 1945 m. rugpjūčio 5 d. išvežta į Unžlago, 
Gorkio sr., lagerį. Į Lietuvą grįžo 1954 m. 1994 m. mirė Vilniuje 
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