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De maand Augustus en de eerste helft van September
waren uitermate kritiek voor de strijdkrachten van de
V, Ho in Korea.

Het bruggenhoofd om de aanvoerhaven Poesan was begin
Augustus reeds angstig klein en werd gestadig kleiner.

Op 9 September waren de K oord-K ore anen nog slechts
35 mijl van Poesen verwijderd. De laatste dagen werden
de vermoeide troepen van de Y.H. uit de frontlinie
teruggetrokken en vervangen door nieuwe eenheden zoals
de Ü.S. 2e Inf. Div. en Britse troepen uit Hong-Kong.

De atrijdmeoht van de V, N. bestond toen uit 4 Aou
Divisies en een Britse Brigade en 5 Zuid-ïCoreasnse
Divisies. Intussen waren ook de zwaardere Patton-
tanks in Korea gearriveerdo

Op 15 September werd het tegenoffensief ingeaet met
een landing nabi^ Seoul. De twee voorafgaande dagen
lag Inchon voortdurend onder het vuur van de oorlogsche-
pen van Task Porce 77, terwijl Corsairs en Panther jet
jagers in het fcele gebied Noord en Zuid van Inchon Com-
munistische vliegvelden en versterkingen met rooketa,
machinegeweren en napalm boaimen bestookten.

De landingevloot, waarmee de U.S. Ie Mar. Div. aan
land werd gezet, bestond uit 262 schepen. Deae Har. Div.
is samengesteld uit de Ie Mar. Brigade, die ruim een week
te voren uit de frontlinie bij de Kaktong waren terug-
getrokken, aangevuld met Mariniers die rechtstreeks uit de-
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Verenigde Staten kwamen. De landing van de Mariniers op hè'
eiland Wolmi werd vooraf gegaan door een beschieting van
drie kwartier. De beschieting eindigde vijftien seconden
voordat de eerste landingsvaartuigen de kust bereikten. BI:
uur later (bij vloed) werd bij Inchon geland.

De eerste dag werden 17*000 man aan land geaet.
Diezelfde dag landden Suid-Koreaanse Mariniers ten

Koorden van Pohan, terwijl de V.N. troepen bij Taegu even-
eens het tegenoffensief inzetten. De troepen bij Inchon en
Taegu waren toen 250 km. van elkaar verwijderd, twaalf da-
gen later ontmoetten dezie troepen elkaar» Hierdoor werden
naar schatting 8 divisies Woord-Koreanen in het Zuidwesten
geïsoleerd.

De U.S. B. 29 squadron, die in de week voor de landing
alle aanvoerwegen naar Seoul hadden gebombardeerd, werden
de laatste weken van September eveneens ingezet 'om steun
te verlenen aan grondtroepen. Dat dit zeer intensief ge-
beurde, blijkt uit het feit dat op 1? September 700 sortlei
werden gevlogen<>

Het vliegveld Kimpo bij Seoul, dat op 16 September
werd bereikt, werd twee dagen later in gebruik genomen
voor de Pacific Airlift, die in de eerste vier dagen 1337
ton aan voorraden aanvoerde en 313 gewonden evacueerde. He1
is de bedoeling, dat bij deze luchtbrug elke zes minuten
een toestel landt, een tempo, dat bijna is bereikt.

Op de hierna volgende kaartjes is het verloop van de
strijd in Korea t/m 29 September j.l. aangegeven.
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BOMBARDEMENTEN IN DE WEEK VOORAFGAANDE AAN HET
TEGENOFFENSIEF VAN DE VN.
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Het idee, dat Korea een voorbeeld is van de politiek van
Moskou om haar macht gewapenderhand uit te breiden zonder
zelf naar wapens te grijpen, maakt het voor loegoslavie in de
Veiligheidsraad niet bepaald eenvoudig om uit te maken wanneer
vöbr of tégen een resolutie van Rusland of van de Westelijke
mogendheden moest worden gestemd. Uit Communistische overwegin-
gen moest Tito trachten te voorkomen de zijde van het Y/esten
te kieken en daarmee Moskou meer stof tot propaganda ten nadeli
van Yoegoelavie te geven. Anderzijds moest Tito zich uit econo-
mische overwegingen verzekeren van de steun van kapitalistisch
landen om zodoende tegen de economische boycott van de Komin-
form bestand te zijn. In Belgrado is de toestand sinds de Kore
aanse oorlog tamelijk gespannen, in verband met de mogelijkhei
van een aanval van Ruslands Oost-Europese satelieten. In dat
geval kan Yoegoslavie alleen op hulp van het v/esten hopen»

Ten einde op een oorlog voorbereid te zijn, zijn de Yoego
Slavische strijdkrachten op oorlogssterkte gebracht en in die
gebieden gelegerd, waar vermoedelijk gevochten zal worden in
geval van een gewapend conflict.

B U L G A R I J B o

In het laatste jaar is de sterkte van de Bulgaarse land-
strijdkrachten toegenomen tot 8 of 10 divisies, ruim voorzien
van tanks o

H Q K G A R I J B .

Volgens een uit Hongarije gevluchte generaal heeft Rus-
land een Hongaars leger opgebouwd, dat in geval van oorlog ge-
heel in de Russische strijdkrachten kan worden opgenomen, doch
niet als zelfstandig onderdeel kan strijden. Het leger bestaat
uit zeven Infanterie Divisies en één Pantser Divisie. Parachu-
tisten worden wel opgeleid, doch de Hongaarse strijdkrachten
beschikken practisch niet over Hongaarse vliegers, aldus deze
generaal.

A L BA "H I B .

De laatste tijd zijn zeer vele Russische militairen en
burgers in Albanië aangekomen, waar zij in de hoge functies
van het leger en de regering werden geplaatst.' Rusland schijnt
serieuse plannen te hebben om de gevechtswaarde van het Albaan
se leger op te voeren, de productie van olie en andere strate-





 



Dit laatste geschiedt door in de achterzijde van de lading
een holte uit te sparen, (shaped charge), waardoor bij ontplof-
fing een soort raket werking ontstaat.

SCHOK BUIS

MQHROE: EFFECT
SECTIE. LX

Bij gehouden proeven bleek, dat tengevolge van de shaped
charge het projectiel door zeer dik pantser heenslaat, terwijl
bovendien bleek, dat bij een nearmis, de Ram-Hocket een grote
uitwerking-heeft op de infanteristen, die de tank volgen.

Rock e t.s...

In Plorida (U.S.A.) worden de twee laatste maanden proeven
genomen met het afvaren van rockets vanaf rockets. Een "W.A.C.
Corpora!" rocket werd van een "V2" afgeschoten, toendde 72 een
snelheid van 272? mijl per uur en een hoogte van 11,7 mijl had
bereikt-

]Je snelheid van de "17.A.C. Corpora!11 is geheim. "De V.2 legd

een afstand van /O mijl sf.

RUSSISCHE LUCHTMACHT.

Aan de hand van de laatst beschikbare gegevens, wordt de
Russische Luchtmacht in Oost Puitsland geraamd op;
ruim 300 jet jagers, 270 propjagers en 370 attack vliegtuigen en
bommenwerpers o

Volgens een Russische piloot van eer. jet jager, vermoedelijk
een HIG-15 (zie laatste "Mededeling van Gegevens") heeft dit toe-
otel een maximum snelheid van 1150 km/u en een maximum hoogte
van 12.000 m.'

Momenteel zijn de navolgende jet vliegtuigen in producties

Ilyushin
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Ilyushin vier-motorige jet bommenwerper
Tupolev twee-raotorige jet "bommenwerper
Mig - 9 twee-motorige jet jager
Mig - 15 één-motorige jet jager
ïak -15 één-motorige jet jager
Yak - 17 één-motorige jet jager

Volgens de laatste berichten uit Rusland zouden de Russei
bezig zijn met de bouw van het proto type van een aes-motorigt
bommenwerper ongeveer gelijk aan de B-36»


