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Antrajame 2020 metų KARIO numeryje toliau analizuojamas litvinizmas Baltarusijoje – jį tiriant
kaip Rusijai naudingą ir jos veikiamą reiškinį, atsiveria tūkstantmetė baltų ir slavų tarpusavio
santykių istorijos bei vėlesnė LDK ir Rusijos kunigaikštystės konflikto erdvė. Tęsiant straipsnių
ciklą apie lietuvius, tarnavusius įvairių šalių kariuomenėse, dim. gen. ltn. Arvydas Pocius rašo
apie Kanados kariuomenės seržantą Dainių Šileiką, 2013 m. persikėlusį gyventi į Lietuvą ir
tapusį Lietuvos kariu savanoriu. Su plk. ltn. Rouvenu Habelu, vadovavusiu 6-ajai NATO
priešakinių pajėgų bataliono rotacijai kalbasi Ilona Skujaitė, be to, ji supažindina skaitytojus su
kitais toje pamainoje tarnavusiais kariais – vienu norvegų karininku, kalbančiu lietuviškai, ir
vokiečių pora, į misiją Lietuvoje atvykusia dviese. Karinių jūrų pajėgų Mokymo centro Narų
rengimo skyriaus viršininkas kpt. Julius Parnarauskas dalijasi prisiminimais apie Lietuvos
kariuomenės autonominės laivų apsaugos grupės penktosios pamainos misiją, kurią
„ATALANTA“ pajėgų vadas pavadino išskirtine. Karinių oro pajėgų (KOP) vadovybės
Aptarnavimo tarnybos viršininkas vyresnysis seržantas Giedrius Dževečka pasakoja apie jo
surinktą reprezentacinių monetų kolekciją. Numerio fotoreportaže – 1991-ųjų sausio 13-osios
aukoms atminti skirto šiųmetinio bėgimo „Gyvybės ir mirties keliu“ akimirkos, įamžintos gr.
Michail Lysenko fotografijose. Rubrikos „Valia priešintis“ skaitytojams pateikiamas Vidmanto
Valiušaičio straipsnis apie Kazį Škirpą – žmogų, pastaruoju metu tapusį vienu iš pagrindinių
Lietuvai priešiško informacinio karo taikinių, ir ilgametes Kremliaus dezinformacijos operacijas,
stengiantis apdergti bolševizmo įtakai nepasidavusių mirusiųjų atminimą.
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