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K O R B A.

Verloop van de strijd.
Nadat de strijdkrachten van de V.ïï. zich twee weken
lang tot patrouille activiteit hadden bepaald, werd
24 November het algemeen offensief hervat. Twee dagen
later kwamen zij in aanraking met Noord-Koreaanse en
Chinese eenheden, die toen tot dé tegenaanval overgingen. Bij deze tegenaanval werd op een betrekkelijk
smal front een zeer geconcentreerde aanval uitgevoerd,
waarbij door de Communisten niet op personele verliezen
werd gelet.
Toen eenmaal het V»N. front was doorbroken, stroomden
de Communisten hierdoor en zwenkten daarbij naar het
Westen om, waardoor grote eenheden van de V.N. bij ANJU
met omsingeling worden bedreigd (zie schets)»
Intussen werd voor het eerst in Korea de aanwezigheid van de nieuwe Stal in III tank gerapporteerd» Dit
is een der zwaarste Russische tanks van de Stalin serie»
Tot nog toe werden alleen de oude (uit de laatste oorlog) T-34 tanks gebruikt.
Overigens is het achterwege blijven van het optreden
van de Russische straaljager MIG-15 gedurende de laatste
10 dagen zeer opmerkelijk»
De MIG-15 boven Korea.
Over het algemeen is het optreden van de MIG-15 niet
erg aggressief.
Meestal wordt een enkele aanval ondernomen, waarna de
MIG-15'e snel over de Mandejoerijse grens vluchten.
Een enkele maal wordt zelfs alle gevechtsaanraking voorkomen en vluchten de MIG-15's zonder een poging tot een
aanval te hebben gedaan.
Resumerende volgt hieronder een korte opsomming van
de resultaten van gevechten met de MIG-15.
8 Nov. 4 P-80's kwamen in gevecht met 8 tot 12 MIG-15*s*
Een MIG-15 werd afgeschoten en een beschadigd. Be F-80»s
leden geen verliezen.
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9 Nov. In een lucbtgevecht boven SINÜIJÜ tussen Panther
straalvliegtuigen van de U,S.Navy en MIG-15's werden 4
MIG-15's beschadigd en een afgeschoten»
Twee MIG-15's vielen B-29's boven SINDIJÜ aan.
Een MIG-15 werd afgeschoten.
Twee MIG-15's vielen 4 F-80's aan. Beide MIG-15's werden beschadigd. Er werden geen Amerikaanse verliezen
gemeld.
10 Nov. Ben MIG-15 werd beschadigd door een Panther straaljager van de U.S. Navy, toen elf MIG-15's,marine vliegtuigen boven SINUIJÜ aanvielen. Er werden geen Amerikaanse
verliezen gemeld.
14 Nov. 8 tot 10 MIG-151 s braken door een formatie F-8C*s
heen, die de B-29's begeleiden. De MIG-15's beschadigden
twee B-29's, die beide een noodlanding moesten maken. Een
MIG-15 werd door een B-29 afgeschoten. De F-80's waren
niet in staat de MIG-15's enige schade toe te brengen-,
19 Nov. Ben MIG-15 werd door een Panther straaljager van
de U.S.Navy afgeschoten en twee werden beschadigd, toen
eerst 8 en later 12 MIG-15's, marine vliegtuigen boven
SINUIJU aanvielen. Br werd geen melding gemaakt ran Amerikaanse verliezen*
Het belang van Mands.1 gerije.
Algemeen wordt aangenomen dat de Chinezen zich in dé*
strijd gemengd hebben, ter bescherming van de electrische
krachtcentrales in de YAL -rivier, die de gehele industrie
in MANDSJOERIJE van stroom voorzien. .
Hoewel MANDSJOERIJE een deel van China ie, wordt het
toch afzonderlijk bestuurd en heeft het een grote mate van
zelfstandigheid. Het is een belangrijk industriegebied,
waar doorheen de aanvoer van militaire voorraden van Rusland
naar China en Noord-Korea loopt,
MAKDSJOERIJB is een gunstige opslagplaats voor het Chinese leger, dat qua materieel afhankelijk is van Rusland.
Bovendien vormt het een vooruitgeschoven basis voor de
Russische land-, zee- en luchtstrijdkrachten»
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MAKDSJOERIJE ie rijk aan ijzererts en steenkool» Het
heeft een uitgebreid wegen- en spoorwegnet. Tijdens de tweede wereldoorlog hebben de Japanners mijnen, fabrieken en
krachtinstallaties in MAHDSJOERIJE gebouwd, die weliswaar
door de Russen gedeeltelijk zijn geplunderd, doch waarvan
de overblijfselen voor de Chinese Communisten toch nog van
belang zijn voor de wederopbouw van de industrie. De Chineaen willen in drie jaar tijd de productie zodanig opvoeren,
dat het gelijk is aan de Japanse productie in 1943. In 1950
zou 720oOOO ton ijzer, 880.000 ton staal en 17=000.000 ton
steenkool geproduceerd moeten worden.
MANDSJOERIJE levert bovendien een grote hoeveelheid
graan, waarmee het voedseltekort in China gedeeltelijk kan
worden aangezuiverd. De graanoogst ir, 1950 wordt op
17.000.000 ton geschat,
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Verloop van de strijd.
Op 14 November j.l, moesten Franse troepen onder druk
van de Communistische Viet-Minh troepen zich in Zo W. richting terug trekken uit de plaatsen PHONGTHO en BINHLU.
Twee dagen later viel een Frans convooi bij BENCAT 45 km»
N. van SAIGON in een hinderlaag. De Communisten moesten met
behulp van vliegtuigen worden verdreven.
Intussen gaan de aanvallen in de Rode-rivierdelta rondom
HANOI onverminderd voort. MOKCAY in het uiterste N«0. heeft
nog steeds stand weten te houden.
De Franse regering heeft besloten ruim 25o000 man versterkingen naar Indo-China te zenden, ter ondersteuning van
de 150.000 man Franse troepen, die momenteel de Viet-Minh
troepen bestrijden.
Twee groepen B-26»e sullen uit Korea naar Indo-China worden
overgebracht ter versterking van de Franse luchtmacht aldaar,
die nog met vooroorlogse driemotorige JU-52's bombardementen uitvoert.
Op 22 November werd in de Assemblé» Nationale door Minister LETOURNEAU, die juist uit Indo-China was teruggekeerd,
bekend gemaakt, dat de Franse regering de situatie zal trachten te verbeteren door versterking der Franse strijdmacht,
opbouw van Vietnam strijdkrachten en versnelling van de uit-

7»
CONFIDENTIEEL.,

voering van de beloofde onafhankelijkheid. Het ligt in de
bedoeling de handhaving van orde en veiligheid zo epoedig
mogelijk over te dragen aan het Vietnam leger, zoals thans
reeds het geval is in LAOS en CAMBODJA.
De verantwoordelijkheid blijft bij belangrijke militaire
operatie's evenwel in hadden van het Franse leger, gesteund door Vietnam troepen onder Franse officieren.
(Vietnam ie sinds de overeenkomst van 2 Februari 1950 "Stat associé" in een sterk Unie verband met Frankrijk; het bestaat uit de oude
•kolonie COCHIN-CHINE en de protectoraten TQNKIN
en ANÏÏAM; het telt 19 millioen inwoners. Aan
het hoofd van Vietnam staat de ex-keizer van
ANKAU,BAO DAI, die zijn opvoeding in Frankrijk
heeft genoten.)
Naar schatting is de sterkte van de Communistische VIETMINH troepen rondom het gebied van HANOI ruim 100 bataljons van 600 a 800 man, waarvan tenminste 53 bataljons
even goed zijn uitgerust als de Franse troepen» De training van VIET-MINH troepen in China gaat nog onverminderd
voort. In vier trainingscentra dicht bij de grens worden
8oOOO a 10.000 man getrained*
(VIET-MINH is de afkorting van Viet Nam Doe
Lap Dong Minh. Viet Kam is INDO-CHINA, Doe Lap
is onafhankelijk en Dong Minh is vereniging.
"Deze vereniging voor onafhankelijk Indo-China
werd gedurende; de 2« wereldoorlog opgericht
door HO OHl MINH. Na de oorlog kwam de VIETMINH in verzet tegen het terugkerende Franse
bewind.
HO CHI MINH heeft in MOSKOU een opleiding gehad.)
In de afgelopen week werden Franse dienstplichtigen in
Vietnam onder de wapenen geroepen. Dit heeft op de Franse
bevolking in Indo-China een grote indruk gemaakt,
Er is op het ogenblik een ware uittocht van Fransen uit
Indo-China naar Frankrijk gaande. Schepen zijn maanden
vooruit volgeboekt en er heerst onder de Fransen een stemming, die veel overeenkomt met die onder de Nederlanders in
Indonesië»
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Vliegt uigen.
Naar alle waarschijnlijkheid zijn op het ogenblik praktisch alle Russische propellor-jagers door straaljagers
vervangen» De standaard straaljagers in O-Duit eland zijn
de YAK-17, de LA-17 en de MIG-15, in totaal ongeveer 40Q
jagers.
Grondst riT1dkracht en?
De sterkte van de Russische grondstrijdkrachten in
Oost-Duitsland wordt geschat op 340.000 raan.
Binnenkort worden versterkingen uit Rusland verwacht,
die het totaal aantal troepen van het Rode Leger in OostDuitsland op 420=000 man aullen brengen. Dit ia de voorgenomen sterkte voor 1950.
U.S. A.

Reprganisatie U.S.A.F,
De U.S.Air Porce heeft bekend gemaakt, dat het Continental Air Commönd met ingang van l December ac.s<, gereorganiseerd zal worden, teneinde meer aandacht te kunnen
besteden aan de ontwikkeling en training van de tactische
luchtmacht.
Uit het oorspronkelijke Continental Air Command Bullen
drie commands worden gevormd» n.!0 Taeti«al Air Command,
Air Defense Command en Continental Air Command.
Tactical Air Gommend zal belast worden met de ontwikkeling en opleiding van luchtmachtonderdelen bestemd voor
de tactische steun aan grondstrijdkrachten.
Air Defense Command wordt belast met de luchtverdediging
van de U.S.A.
Continental Air Command blijft belast met de training
van Air Reserve, Air National Gaard,' Air Reserve Off.
Training Corps en de Civil Air Patrol.
Naast de drie genoemde Commando staan nog Strategie
Air Command, Air Material Gommend, Air Training Gommend,
Military Air Transport Service en Research and Developoent
Coramand.

