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Mechanici  pripravujú B-24 na nálet Posádku priviezli k stroju a začína kontrolu.   



Posádky bombardérov B-24 Liberátor od 459th
bomb group / 759th bomb squadron nastupujú 

do pripravených  a natankovaných strojov a 
začínajú predštartové úkony. 



Liberatory na ceste k cieľu.



Posádka B-24 J-10-FO    42-51772 Nickname: Generator Kid (Gen) 
Stojaci (zľava): pilot Ernest Appleby, druhý pilot Owen M. Sullivan, navigátor

J. Krogsher (20.11. neletel) , bombometčík James M. Kirchhoff. 
Kľačiaci (zľava): palubný mechanik Leonard Chekirda, rádiooperátor Gus W. Chakos, 
zadný strelec Lawrence G. Baumgarten, spodný strelec Lawrence Cardwell, predný 

strelec Anthony J. Scardino a bočný strelec Gaylord C. Lance.



V deň náletu bol vymenený za ich 
bombometčíka Krogshera , skúsenejší 

bombometčík z inej posádky 
2nd Lt Walter B. Newbury.

Jediné dochované foto z povojnového 
obdobia Waltra Newburyho s manželkou.



Asi o 11:55 v priestore Trnavy opúšťa 
Applebyho B-24 formáciu a snaží sa 
strmhlavým letom zahasiť požiar na motore 
číslo 2. Oheň sa uhasiť nepodarilo a veliteľ 
vydal rozkaz posádke opustiť lietadlo.  Letci 
opúšťajú stroj v agónii v predpisovom poradí. 
Druhý pilot O. Sullivan sa chystá vyskočiť, keď 
dôjde k explózií a ohňom poškodené krídlo 
udiera do trupu. K zemi sa znáša 9 padákov. 
Ernest Appleby zahynul na poste pilota, keď 
sa snažil zachrániť svoju posádku.

Pri prelete Juhoslovansko-
maďarských hraníc dochádza 
na stroji k poruche motora 
číslo 2. Silno vibruje a má 
nepravidelný chod. 
Ku kolísajúcim otáčkam sa 
postupne pridáva aj dym
z pod krytu motora. 
Po prelete Slovensko-
maďarských hraníc sa 
objavujú plamene. 





Prvá strana správy o posádke 
strateného lietadla (tzv. MACR)



Hrob Ernesta Applebyho
na spodnom cintoríne 

na Myjave (exhumovaný 1946).



Mapa hrobu na myjavskom cintoríne a nákres telesných pozostatkov nájdených v hrobe 
ako ich našla 1.US. exhumačná skupina  29.septembra 1946                                                                     

(exhumačná správa)



Hrob Ernesta Applebyho v Nashville (Tennessee, USA)

Pamätný kríž na mieste 
havárie na kopanici 

„U Šimkov”.



bombometčík: F/O James Morse Kirchhoff
* 30. júl 1924                     Maquoketa, Iowa
† 28. december 1944       Trenčín

James opustil bombardér medzi prvými. 
Možno preto ho zavial vietor ďalej ako 
ostatných. Dopadol na padáku v blízkosti  
kopanice Žadovica pri Krajnom. Miestny 
učiteľ, legionár Martin Haruštiak ho schoval 
v budove miestnej školy. Učiteľ kontaktoval 
Pavla Haruštiaka (synovca, ktorý previedol 
US. letcov zo Sobotišťa do Bystrice). Ten 
previedol Jamesa na lubinské kopanice do 
osady „Podkozince”. Tam letec strávil 
niekoľko dní. Kvôli hroziacim nemeckým 
raziám ho v noci Pavol odvádza na kopanicu 
Súš do rodiny Martina Kýšku. Tam sa zdržal 
približne 2 týždne. Bohužiaľ domáci nevedeli 
anglicky, z čoho bol letec značne nervózny a 
deprimovaný. Preto padlo rozhodnutie 
odviesť Jamesa na Starú Turú do rodiny 
učiteľa Stanislava Hlubockého, ktorého 
manželka ovládala nemecký a anglický jazyk. 



ghg

Škola v kopanici  Žadovica

James Kirchhoff a Pavol Haruštiak

Falošný preukaz 
totožnosti pre 

Jamesa Kirchhoffa
alias hluchonemý 

Ján Kulich.



James Kirchhoff a Martin Kýška
na kopanici Súš

Rodina Stanislava 
Hlubockého zo Starej 
Turej, v ktorej okrem 
Kirchhoffa skrývali aj 
švagra Ondreja Chorváta. 
Ten bol partizánom v 
Turci, v boji omrzol a bol 
vo veľmi zlom 
zdravotnom stave. 
Rodinu Hlubockých udala 
dvoranka Heldešová
komisárovi HG Tomkovi.



Ondrej Chorvát Stanislav Hlubocký James M. Kirchhoff

Budova Sicherheitsdienstu v Trenčíne

Pri razii POHG 16. decembra 1944 na 
Starej Turej odviedli do Nového Mesta 
nad Váhom Ondreja Chorváta a Jamesa
Kirchhoffa. 
Stanislav Hlubocký sa prihlásil  o 2 dni 
neskôr aby neohrozil rodinu. Gardisti po 
niekoľkých dňoch väzenia odovzdali 
väzňov  Sicherheitsdienstu v Trenčíne. 
Tam boli vypočúvaní a kruto mučení.
Dňa 28. decembra 1944 ich popravili v 
Dušovej doline na Brezine.



Krátko po vojne bol náhodne objavený masový hrob, 
kde bolo pochovaných 67 zavraždených obetí. Pri 

následnej exhumácií, ktorú vykonali za trest 
kolaboranti a členovia HG, boli medzi identifikovanými 

aj Ondrej Chorvát, Stanislav Hlubocký. 
Jamesa Kirchhoffa identifikoval jeho priateľ 

Pavol Haruštiak. Na mieste kde nacisti popravili svoje 
obete je jednoduchý pomník.



Dňa 27. mája 1945 sa v Starej Turej konal
pohreb Jamesa Kirchhoffa, Ondreja 
Chorváta a Stanislava Hlubockého. Rakvy 
boli uložené do hrobu vedľa seba, na 
evanjelickom cintoríne. V roku 1946 boli 
telesné pozostatky  Jamesa Kirchhoffa
exhumované a prevezené do USA kde bol 
pochovaný na cintoríne Mt. Hope v 
rodnom meste Maquoketa v Iowe.





Vyťahovací padák, rukavice bombometčíka a prvá písomná 
konverzácia medzi Pavlom Haruštiakom a Jamesom Kirchhoffom
sú autentické exponáty uložené v múzeu v Lubine. Venovala ich 
Jolanka Haruštiaková (vdova po Pavlovi , ktorého v roku 1948
popravila ŠTB), ktorá ich schovávala po celý čas komunistickej 

perzekúcie. 



Gaylord Lance

Pri doskoku pri obci Krajné si zlomil nohu  a bol zajatý.  Po ošetrení v nemocnici Piešťany 
bol 21. 11.1944 dovezený do zajateckého tábora



Owen Sullivan v momente keď opúšťal palubu stroj explodoval. Zlomilo mu
to ruku a vymrštilo mimo vrak, kde sa mu podarilo otvoriť padák. Dopadol
pri starej ceste medzi Poliankou a Myjavou. Pomohli mu P. Klbečka a
S. Kolárik, ktorý ho schovali do priekopy pred hliadkujúcimi Turkestancami.
Potom ho na voze dopravili na Polianku do stodoly k Ušiakovcom. Tam ho
ošetril Dr. Dohňány a strávil tam noc. Potom ho odviedli do Bachárov na
kopanicu u Dankov. Tam ho prevzal P. Jorík ktorí ho spolu zo Zuščíkom
doviedol do Rehušov. Dostal falošnú legitimáciu na meno Janko Bilík. Ruka
stále zapuchala v mal veľké bolesti a tak ho previedli do Senice, kde sa
skrýval u Praskačovcov. Tí ho vodili do Čáčova, kde mu liečiteľ Štefečka ruku
napravil a liečil zlomeninu. Keď už začala byť situácia v Senici nebezpečná
odviedli ho do Kunova ku Kuklišovcom. Vianoce strávi v spoločnosti svojej
posádky a ďalších US. letcov u Bachárov. Skrývali ho Joríkovci v Horných
Pasekách u Reptov a Bzdúškov vo Štverníku. Spriatelil sa so strelcom
Eugenom Hodgeom z inej posádky. Ten býval u Dobiášov v Dolných
Pasekách. Ku koncu vojny bývali spolu u Bachárov. Tam sa spolu rozhodli už
viac svojich záchrancov nebudú vystavovať nebezpečenstvu, že ich niekto
prezradí. Odchádzajú na vlastnú päsť cez Štverník Rusom naproti. Na
Brezovej sa zastavia u Papánkov. Potrebovali jedlo, mapu a nejaké
informácie kade ísť. Po zrade slúžky ich zaistila nemecká posádka. Potom
boli eskortovaní na Sicherheitsdienst do Senice kde ich vypočúvali. Výsluchy
aj väznenie prežili v Bratislave i Viedni. Tú už začínala dobývať ČA a tak ich
transportovali do tábora Stalag XVII-B. Odtiaľ ich čakal peší 400km pochod
počas ktorého Eugene ochorel na pneumóniu a zostal lazarete v meste Ried.
Owen pokračoval až do mesta Branau am Inn, kde ho oslobodila
3 US. armáda gen. G.Pattona.

Owen „Sulli“Sullivan

E.Hodge



Vianoce 1944 amerických letcov  u rodiny  J. Bachára na kopanici „U Dankov”



Rodina Bachárová z kopanice U Dankov:
Zuzana  a Jan s deťmi Annou, Štefanom a Alžbetou 



Rodina Joríková z kopaníc „Horné Paseky“

Leonard „Chick“
Chekirda: Tony Scardino Gus Chakos:

Dňa 14. februára 1944 boli 
nad Hornými Pasekami
zajatí  nemeckou 
prepadovou jednotkou zo 
Senice.
Po výsluchu prevezení do 
Bratislavy a Viedne.
Odtiaľ putovali do 
zajateckých táborov.



Lawrence G. Cardwell
Prezývka od p. Brožkovej - Fagan

Anna Brožková
z kopanice „U Brožkov”



Rodina Juraja Daneka
z Bukovca

Lawrence G. Baumgarten
Prezývka - Juro

US. letci 
Lawrence „Juro” Baumgarten,

Wilfred Tritz a Lawrence „Fagan” 
Cardwell si užívajú slobodu v 

spoločnosti brezovských dievčat
po oslobodení Brezovej 



Dňa 11.decembra 1944 letí  14 Liberatorov od 460. Bomb. 
Group zo základne Spinazzola bombardovať južný muničný sklad 
vo Viedni. Doleteli nad cieľ  o 12:37 hod. a zhodili 27,5 t bômb z 
výška 6500 m. Počas útoku bolo 10 bombardérov poškodených 
flakom. Jedným z nich bol aj B-24J-401-CF výr. čísla 42-50508 s 
prezývkou “YELLOW J“ ktorému velil 2nd Lt. William Geer.
Tento sa však na základňu 763 bomb. squadrony nevrátil.
Takmer hneď ako bomby opustili bombovnicu, bol stroj 
zasiahnutý do dvoch motorov, ktoré začali dymiť. Stroj začal  
strácať výšku a zaostávať za formáciou. Pilot požiadal  
navigátora o kurz k najbližšiemu územiu dobytému Červenou 
armádou. Nad Malými Karpatmi  v oblasti Dobrá Voda sa 
situácia stala kritickou. Pilot vydal príkaz na opustenie stroja a 
celá posádka úspešne vyskočila na padákoch. Stroj sa zrútil do 
lesa Cínovec pri Suchánke medzi obcami Hradište p/Vrátnom a 
Dobrá Voda.



Protivzdušná obrana Viedne





Posádka Liberátora 42-50508 “Yellow J“
pilot: 2Lt. William C. Geer
co-pilot: 2Lt. John T. Zebrowski
navigáror: 2Lt. John M. Howison
bombometčík:       Lt. L. Thomas (neletel 11. 12. 44)               
nahradený               1Lt. Robert W. Wicks

radiooperátor: S/Sgt. Wilfred E. Tritz,
predný strelec: S/Sgt. Charles W. Braico
bočný strelec S/Sgt. Mark W. Dujmovic

dolný strelec: S/Sgt. Clinton H. Copeland,
palubný mechanik: S/Sgt. Donald L. Thuleen
zadný strelec: S/Sgt. Eugene R. Hodge





J. Howison

M. Dujmovic

W. Geer

D. Thuleen

Zajatí americkí letci v priestore Dobrej Vody

Ch. BraicoC. Copeland



John Zebrowski: Dopadol pri Dobrej vode, kde ho našli dve dievčatá
A. Benedikovičová a E. Lukačovičová. Tým venoval za pomoc a jedlo
svoj padák a ony ho nasmerovali k partizánom na Brezovú. Po krátkom
pobyte na Brezovej a v partizánskom tábore U Kravárikov sa skrýval u
Dankov, v Horných Pasekách. Z V. Šimkovou bol aj v brezovskom kine,
kde sledoval film v spoločnosti nemeckých vojakov, ktorí ani netušili, že
je us. letec. Dňa 14. februára 1945 bol spolu z Chekirdom, Chakosom a
Scardínom zajatý na úteku v lese nad Hornými Pasekami nemeckou
prepadovou jednotkou zo Senice. Tam boli vypočúvaní a eskortovaní cez
Bratislavu do zajateckých táborov.

Eugene Hodge: Po zoskoku zakopal svoj padák a sledujúc trať  
úzkokoľajnej lesnej železnice smerom na Širokú natrafil na horára 
J. Trnku, ktorý ho priviedol do partizánskeho tábora. Odtiaľ ich 
veliteľ Repta presunul na Bukovec. Skrýval sa vo Štverniku, u 
Bachárov na kopanici u Dankov, u Dobiašov v Dolných Pasekách.
Veľmi si rozumel z Owenom Sullivanom, s ktorým sa tesne pred
príchodom frontu (24. marca) rozhodli od Bachárov vyraziť
naproti Rusom. Na Brezovú ich viedla J. Bzdúšková. Zastavili sa u
rodiny Š. Papánka. Tu chceli získať mapu a jedlo. Udala ich slúžka,
ktorá chodila s nemeckým dôstojníkom. Nemci ich vyviedli na dvor
a eskortovali do Senice. Po výsluchu do Bratislavy a Viedne.
Odtiaľ pokračovali do zajateckého tábora Stalag XVII-B Krems-
Gneixendorf. Nakoniec absolvovali peší 350 km pochod do mesta
Ried. Tam Eugene ochorel a zostal v lazarete, kde ho oslobodila 3.
us. armáda Gen. Pattona.

Eugene „Budy“ Hodge

John Zebrowski



Wilfred „Sparky“ Tritz

Robert Wicks

Wilfred Tritz sa schovával  u Bachárov , v kopanici u Dankov a hlavne v rodine Š. Gavlasa
na Bukovci.  Po oslobodení prišli Tritz, Baumgarten a Cardwell na Brezovú v spoločnosti 

dcéry brezovského učiteľa V. Šimkovej

Robert Wicks sa skrýval na Bukovci u 
rodiny  Pavla  Macinu. Po oslobodení 
ho Rusi zobrali na Brezovú, kde bol 
väznený spolu z nemeckými zajatcami.
Keď sa jeho totožnosť potvrdila ,bol 
odvezený do Trnavy a  letecky 
prepravený do Kyjeva. Odtiaľ cestoval 
vlakom do Odesy. Tam sa nalodil na 
britskú loď, ktorá ho doviezla späť do 
Talianska.



Po roku 1948 na odporúčanie ŠTB 
väčšina rodín, ktoré ukrývali  US letcov, 
prestala s nimi komunikovať. Po nežnej 
revolúcií sa  ešte tí, ktorí žili a mali 
dobré zdravie, niekoľkokrát stretli. 
Američania nikdy nezabudli na tých, 
ktorí ich v núdzi skrývali a  pomáhali aj 
za cenu straty  toho najvzácnejšieho, 
svojho života. Títo prostí ľudia z 
kopaníc, boli pre nich  hrdinovia.



Návraty a stretnutia po rokoch boli často posledné





Miesto dopadu vraku B-24J  42- 51772  „Generator Kid“ - trup s jedným krídlom



Už len fragmenty roztrhaných plechov a takmer rozpadnutý list vrtule pripomínajú tragédiu
bombardéra  B-24J  42- 51772  Generator Kid na kopaniciach „u Šimkov”.



Ani na Cínovci pri horárni  Suchánka,
už takmer nepoznať, že tu pred 
75. rokmi spadol
bombardér  „YELLOW JIG“. Príroda 

všetko vyrieši a schová. Aj tento nosník 
sa každým rokom stáva viac a viac 
súčasťou tohto stromu......


