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CONFIDENTIEEL

De snelle opmars van de strijdkrachten van de V .W.
werd op 28 October j.l. plotseling tot staan gebracht,
toen voorhoeden van Z-Soreaanae eenheden in oontact
kwamen met Chinese strijdkrachten. De volgende dag
raakten Amerikaanse en Britse eenheden, die zonder
flankdekking waren opgerukt, in gevecht met Chinese
troepen. In de daarop volgende week werden alle voor-
hoeden van de V.N .troepen hevig aangevallen en terug-
gedreven tot achter de JHONGCHON rivier,

Op 7 November staakten de Chinezen en lï-Koreanen
om onverklaarbare redenen de tegenaanval en trokken
ai j zioh terug.

Generaal MacArthur had intussen versterkingen aan-
gevoerd en op 11 November rukten 7 Amerikaanse en 6
Z-Koreaanae divisies en een Britse brigade, totaal

man, voorzichtig voorwaarts.

De interventie van Chinese troepen in H-£orea vormt
een ernstige bedreiging voor de strijdkrachten van de
V.TJ. Vïaar enige weken geleden nog een kleine kans
beatond, dat het georganiseerd verzet in N.Korea voor
het inzetten van de strenge winter gebroken kon worden,
is nu door het optreden van de Ghineae Communisten de
toestand voor de Geallieerden belangrijk verslechterd,

Ghina beschikt óver een strijdmacht van 3 millioen
man. In Kandsjoerije ligt nu het 4e veldleger onder
Generaal L DJ PIA^. Be sterkte is 500.^^ man, georga-
niseerd in 21 legers met elk drie divisies van ongeveer
3.nrw man.

De strijdraacht van LIS ?IAO behoort tot de beste
troepen van Coaimunistisch Ghina j het 4e Veldleger had

het^grootste
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CONFIDENTIEEL

het grootste aandeel in de overwinning op de Natio-
nalistische troepen mnder CHIANG KAI 3HEK.

Volgens Amerikaanse schatting bevinden zich nu
reeds lOO.nnp Ohinesen in IWKorea.

Luchtgevecht tuaaen^Ruasiache en Amerikaanse ^et jagers.
Op 8 Uovember j.l. had het eerste luchtgevecht

tusaen Russische en Amerikaanse jet jagers plaata.
Boven 3INUIJUf aan de mond van de YALÜ-rivier werd
een MIG—15 door een F-8<v af geschoten en een andere
MIG-15 beschadigd. Voor een verslag van dit luchtgevecht
moge verwezen worden naar Aanhangsel I.

pp 9 November werd een MIG-15 afgeachoten door een
Panther jet jager, afkomstig van het Amerikaanse vlieg-
kampschip"Philippine Sea".

Hoewel deze eerste resultaten aeer bevredigend
aijn, mag niet alt het oog worden verloren, dat hier
ervaren Amerikaanse jachtvliegers tegenover vermoede-
lijk onervaren N oord-Koreaanae of Chinese vliegers
streden» Het wordt niet waarschijnlijk geacht» dat
Rusaiche vliegers zullen «orden ingezet. De natio-
naliteita tekens op de ^ÉIG-15's liepen nogal uiteen.
Er voerden toestellen gezien met een rood vierkant,
andere toestellen hadden een rode ster op een wit te
achtergrond, weer andere toestellen hadden ingewik-
kelde f igufen raet vele kleuren en weer andere toestel-
len hadden in het geheel geen nationaliteitsteken.

In de vorige Mededeling van Gegevens werd reeda
gemeld, dat de Franse poat LAfi&AY aan de Chinese grens
door Coffisaaniatische troepen van de Viet-Sïinh werden aan-
gevallen. De burger béïrêlttiig van deae post was reeds
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geëvacueerd en op 2 November trokken de Fransen
uit LA1EAY «eg in Zuid-^stelijke richting» aohte.r~
volgd door Viettninh troepen. Het l^ranse garniaoe'n
in LAO&AY wae 1.200 man aterk.

80 Km. ten Zuiden van EAKOI moesten de Fransen
zich terug trekken alt VU3AN op BÖABINH. Tussen
HOABIHH'en BAHOI werden Franse troepen aangevallen
door geïnfiltreerde communistische strijdkrachten.

4

De Fransen wisten de aanval af te slaan en de ver»
bind ingsweg tassen HANOI en BAOBI8B open te houden*

Meer naar het Suia-Ooaten bij THAIBISH' en NAMDIKH
werden 3e Fraosen eveneena door Gorasmnisten aange-
vallen. Ook deae aanvallen konden worden afgealageo.

In het uiterste Noord-nosten ia een begin ge-
maakt met de evacuatie van de burgerbevolking uit
KONCAY en -het heeft er alle schijn van» dat ook deze
grenspost ontruimd zal worden.

De YAK-21 schijnt in productie genomen te zijn.
Dit vliegtuig aal bestemd worden voor plaatselijke
verdediging tegen borame«werpers. De YAK-?1 heeft een
halter H.VK 509 O ratytet motorf die een stuwkracht van
4.5'v"> Ibs kan ontwikkelen; de stijganelheid ia 13.non
ft/m en de raaximutn snelheid ongeveer 670 mph. De
YAK-21 kan 15 - 20 minuten in de lacht blijven.

De LAVOISCHKIN afgebeeld op blz. 11 van de Mede-
deling van Gegevens no. 6 ia de LA-15*

De LA-17 is een eenzaotorige jet jager» die veel
overeenkomst vertoont met de MIS-15. De LA-17 is een
ach oud erd dkker r
De LA-17 wordt in serie gebouwd en zal vermoedelijk
tezamen met de MIG-15 de standaard jager van de Rus-
sische luchtmacht worden.



CÖNFIDENTIZSL 6.

De MIG-15» die reeds in grote getale bij de
Russische luchtmacht in gebruik ia en boven
N -Korea operatief werd ingezet (zie blz. 2} heeft
een straal motor, door M.B. CHELflMY nagebouwd van
de Britse Rolls-Hoyoe "Nene*. De MIG-15 ia bewa-
pend met een 20 mm en een 3n ram kanon.

De TU-8 is een uitvoering met straalmotoren
van de TT7-? (lichte bommenwerper). De TU-3 die ieta
langer ia dan de TU-2 en is uitgerust met een neus-
wiel. De TU-Q vloog het eerst in 1947t doch ia niet
in aerie gebouwd. De TU-8 ia de voorloper van de
nieuwe TTJ-in.

De TÜ-1^ ia een hnogdekker met een vleugelwijdte
van ongeveer 70' f t . j De bemanning .bestaat uit drie
man. De beide straalmotoren hebben elk een stuw-
kracht van ongeveer 5.no<"> Iba, De TTT-10 ia uitge-
rust met een neuswiel en kan een boramenlaat van on-
geveer 5.^°° pond meevoeren. Max . snelheid ongeveer

Aanhangsel 2 en 3 geven een overzicht van de
actie-radius van 3e meest bekende Russische vlieg-
tuigen, Hierbij is gerekend, dat de vliegtuigen ten-
minste 15 minuten boven het doel kunnen opereren.
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De Lgchtgaohtafdeling^van

In het laatste kwartaal van 1949 werden de eerate
berichten omtrent de oprichting van de "luftpoliaei"
ontvangen. V

Aanvankelijk werd begonnen met het reeruteren
op basia van vrijwilligheid van ex-Laf twaf f e-pers o-
neel dat dienst deed bij de Volkspolizei.
Later gebeurde dit echter niet raeer vrijwillig.

Aan fofct hoofd van de Laftpolizei staat de ex-Laft-
waf f e -Generaal Brandt j boofd Opleidingen werd Generaal
van fleede, terwijl de ex-Laf twaf f e Lt.&ol. Eartnax
hofïfd van de alementaire opleidingen werd.

Eind 1949 werd een begin gemaakt met de bernaltngs-
oaraussen voor vliegers, waarneiaera, bommenrichters
eo telegrafiaten,

De Laftpolizei is op een irutal vliegvelden ge-
atationneerd , waar» naa at genoemde curausaen thans
eveneens opleidingen tot pöracbutist, zweefvlieger
«n opleidingen voor grondpersoneel plaats hebben.
Russische luchtmaohtoff ioieren .aaaisteren de üuitae

De L. P. besehikt aelf slechts over een 30-tal
o«de Duitse toestellen. De vlieg-opleidingen zijn waar~
schijnlijk in de bestaande Russische opleidingen opge-
noraen «

Het moreel is laag, uitgezonderd bij de zeer jonge
elementen, afkomstig uit de W5reie Deutsche Jagend*.
Op het ogenblik is de gevecht swaard e van de Luftpolizei
nog «eer gering.

Begin Hovember ierd de Russische luchtmacht in Oosten-
rijk versterkt met ongeveer 90 straal jagers, vermoede-
lijk MIG-15*s. Deze vliegtuigen aijn gestat ionneerd op
vliegvelden ten Oosten van tfenen.



Aanhangsel I 1.

Verslag van een luchtgsveoht tassen Russische en

Amerikaanse straaljagers, (overgenomen uit de New

York Times van 9 November

At a U, 3. Airbaae in Korea, Nov. 8 - In the world 's
first batt le between jet planes, vnhich t ook place

today at a speed of 6<^ miles an hour close t o the
Manchurian border on the Korean side of the Yalu River ,
the score v<as one enemy jet destroyed and a seoond
damaged while United States planes *ere unscathed.
United States pilots said that although there were

eight or tv.elve of the enemy '3 auperspeed eraf t t o
four United .S ta tes planes, the Communist pilots did not
a t tack in force but seemed t o be trying to lure the
United Jtates je ts int o f ly ing across the border but
United States pilots re fused t o f ly over Manchurian

aoil .
Maj . Evans G. otephens of 3an Angelo, ïex . twho «as

leading the flight of United States je ts , reported
that they ha-3 been strafing, S inu i ju gun positions when
the air de fenae controller warned of the appearance

of enemy craft .
Kajor otephens' plane and one piloted by Lieut .

Husaell 3rown of Paaadena, Galif. , clirnbed ?0,ono f eet

t o fly cover for a ran of a second pair of Shooting
Stars piloted by Lieut , Halph ïï. Giel of Cleveland,

ohio, and Lieut . Mehari D. "Ssoola of Livingston, Calif.
Major 3tephens then èighted eight t o twelve all-

silver MIG-15's , the Gommunists ' finest jet machines,
about f i f t y miles south of the Yalu River,

''I n^t ice^l t v; o of them puiling out of a d ive an turning
tov-.urd the river at exactly oiar al t it ad e," Major Stephens
a d d e - S . "Lèeutenant Brown and I -,vere bet '.een the enemy

j e t a . a n d . t h e river an3 I called to the rest of my flight
t o coïïie on up - -e have tv. o of taem cornered."

" I turned .....



"I turned int o the firat M I G , but hè was jua t out
of e f f e c t i v e range and diving for the border, so
I pulled tne aecond :,:iG into my aighta and fired,"
the major continued.
"Debris f l e w off nis wing tip and hè «ent int o a
dive and got away aci*o3J the border.'1

Lieutenant Brown aaid tne KIG t nat had dived out
of I.lajor Stephens range was cloaer t o him.
He told it thia way:

"ïhe MIG was d iv ing at a nearvertioal angle, and I
figured we vjere "both doing more than 6^n milea an hour.
A n y . - a y , the last t ime I looked at the air speed indicator
it /«as rsgiatertng 6on miles and I think I picked up
speed af ter t n a t , The I.IIO «as not pulling a - a y from me-
but I - .aan't cloaing the gap either. I was at t ï ie extreme
e f f e c t i v e firin,£ r an£e , "bat when I aav* I c o u l d n ' t gain
on him I led him •••• ith my gighta set for maxitnura and
held d o-;.n the gun trigger. A f t e r t«o or three aeconda
of my raachine-^un fire hig engine aeotion area began
t o a m oké and then hia engine exploded. The HIG pilot
did not get out , and his plane went into the ground .*

IvlaJ or Stephena alao saw tae explosion of the plane
hit by Lieutenant 3rov»n and aa« it crash on the eaat
bank of the Yalu River.

LIeanwhile tne planes of Lieutenanta Giel and Eacola
nad reached 20,0^ feet t o give Lieutenant Brown and
l.ïajor 3tephena top cover. Lieutenant Giel 3aid hè had
pulled up directly under one MIG and got within 300
f eet of it.
"3ut we were alraoat on the border and hè got across
the river bef ore I had a chance t o fire on alm,"
Lieutenant Giel added.

Lieutenant Sacola said that "a couple of M I G ' a
turned into me twice during the fights ao I turned into
t hera but each t ime that happened they dove away acroaa
the border."

Major otephena



Major Stephena aaid als o it looked as If the
backav.ept-wing je ts d ld not -vant t o fight on the
Korean aide of the -borde r . The air battle "began
at 10 A,11. an3 laated about f ive minu t ea . The
United Sta teü pilota aai-5 they had aeen no raarkings

»on the eneray shlpa.



CONFIDENTIEEL A AH H A Ht, M L

re/MVAH t f

ACTIE RADIUS VA/V RUS5/SCHE
VLIEGTUIGEN AFKOMSTIG VAN
VUEGBASES IN COMMUNISTI-
SCHE LAN DE M MET UITZON-
DERING VAN JOEGO'SLAV/E.

QfOZ/l 16/JI/ÏO





m wunammIJH
HUNS! JftXIlSINOHlM) Hl SKOWtfUl NH

9IW1I lü)1

I








