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Vokietijos ir SSRS abipusių valstybinių interesų siena buvusios Lenkijos valstybės teritorijoje. Riba eina pagal 
rugsėjo 28 d. slaptuosius protokolus. Lietuva atitenka SSRS, Vokietijai atiduodama Lenkijos teritorijos dalis. 
1939 m. rugsėjo pabaiga. Nuotr. iš laikraščio „Pravda“

Demarkacinė linija tarp vokiečių ir sovietinių armijų, nustatyta Vokietijos ir SSRS vyriausybių. 
Riba, pagal rugpjūčio 23 d. slaptuosius protokolus, eina Vyslos upe per Varšuvą.  
1939 m. rugsėjis. Nuotr. iš laikraščio „Izvestijos“

Vokietijos užsienio reikalų ministras J. Ribentropas 
pasirašo Vokietijos ir SSRS sienų nustatymo ir 
draugystės sutartį. 1939 m. rugsėjo 28 d.

SSRS užsienio reikalų komisaras V. Molotovas 
pasirašo Vokietijos ir SSRS sienų nustatymo ir 
draugystės sutartį. 1939 m. rugsėjo 28 d.

sudarytą SSRS ir Lenkijos ne-
puolimo sutartį ir didžiulėmis 
pajėgomis (21 šaulių, 13 ka-
valerijos, 16 tankų ir 2 moto-
rizuotosios brigados, iš viso 
618 tūkst. žmonių ir 4733 tan-
kai) smogė į nugarą lenkų ar-
mijai, kurios likučiai to metu 
dar kovėsi su vokiečių Ver-
machtu. Per savaitę paskutiniai 
lenkų organizuoto pasiprieši-
nimo židiniai buvo sunaikinti. 
1939 m. rugsėjo 28 d. Riben-
tropas vėl aplankė Maskvą. 

Buvo pasirašyta Vokietijos ir Sovietų Sąjungos sienų nustatymo ir draugystės sutar-
tis. Vienas iš trijų slaptųjų Sutarties protokolų fiksavo rugpjūčio 23 d. sutarties pa-
sikeitimus, numatytus paskirstant įtakos sferas (100–120 km pločio teritorija tarp 
Vyslos ir Bugo iš Stalino buvo perduota Hitlerio „daliai“, o Lietuva buvo pašalinta iš 
Vokietijos „interesų sferos“ ir perduota Stalinui). Klausimas dėl „pageidautino ne-
priklausomos Lenkijos valstybės išlikimo“ buvo išspręstas visiškai atvirai, demons-
truojant ypatingą cinizmą ir akiplėšiškumą. 

Pirmajame laikraščio „Pravda“ puslapyje puikavosi „Sienų nustatymo ir draugys-
tės sutarties“ tekstas, prasidedantis tokiais žodžiais: „Suirus buvusiai Lenkijos vals-
tybei, SSRS vyriausybė ir Vokietijos vyriausybė laiko išimtinai savo uždaviniu atkurti 
šioje teritorijoje taiką ir tvarką...“ 

1939 m. spalio 31 d. kalbėdamas Aukščiausiajame Soviete draugas Molotovas pa-
reiškė: „Lenkijai užteko trumpo smūgio pirma iš Vokietijos pusės, o paskui – Raudono-
sios armijos, kad iš šito išsigimusio Versalio sutarties kūdikio nieko neliktų.“ Negalėjo 

Raudonosios armijos kariai surenka pralaimėjusios 
Lenkijos ginkluotę. 1939 m. rugsėjis
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