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Frederick Walker Castle

Geboren : 14 oktober 1908 , Fort McKinley , Manila , Philippijnen
Familie : Benjamin F. Castle (vader) Winifred (Walker) Castle (Moeder)
Winifred ( Milikin) Castle (zuster)
Hancey ( Glidden) Castle ( zuster)
Overleden : 24 december 1944
Dienst : US Air Force
Dienstjaren : 1930-1934 / 1942 – 1944
Eenheid : Third Air Division , 836th Bomb Squadron
Awards : Medal of Honor , Silver Star , Legion of Merit , Distinguished Flying
Cross with 3 Oak Leaf
Clusters , Air Medal with 3 Oak Leaf Clusters , French Croix de Guerre , Russia's Order of Kutuziv ,
Purple Heart
Plaats van Overlijden : Rotheux-Rimiere nabij Englebertmont Kasteel , België
Locatie : Plot D rij 13 graf 53

Francis McGraw

Geboren : 29 april 1918 Camden County , New Jersey
Familie : John Mc Graw (vader)
Overleden : 19 november 1944
Dienst : United States Army
Dienstjaren : 1942-1944
Eenheid : 26th Infantery Regiment , 2nd Battalion , H company
Awards : Medal of Honor , Bronze Star , Purple Heart
Plaats van overlijden : Schevenhutte , Hurtgen Forest , Duitsland
Locatie : Plot A rij 18 graf 25
McGraw ging in het leger op 19 november 1944 tijdens de oorlog werd zijn eenheid ingezet in een zwaar
gevechten ( Battle of Hurtgen Forest ) in de dichte beboste omgeving van Schevenhutte aan de DuitsBelgische grens. Hij bemande zijn machienegeweer tijdens een hevige aanval van de Duitsers en raakte
gewond door vijandelijke kogels , ondanks zijn verwondingen bleef hij verder vechten tot zijn eenheid
aan een tekort van munitie kwamen. Hierdoor werd hij dodelijk geraakt .

Truman Kimbro

Geboren : 27 mei 1919, Madisonville , Texas
Familie : Thomas C. Kimbro (vader) Lema (Wilson) Kimbro (moeder)
Jewel Kimbro (zus)
T.C Kimbro ( broer)
Overleden : 19 december 1944
Dienst : United States Army
Dienstjaren : 1941-1944
Eenheid : 2 Engineer Combat Battalion , 2 Infantery division
Awards : Medal of Honor , Purple Heart
Plaats van overlijden : Rocherath , België
Locatie : plot F rij 6 graf 28
Truman Kimbro ging in het leger in december 1944 slechts een paar dagen voor de aanval op Pearl
Harbor.
De officiële Medal of Honor luidt : Op 19 december 1944 leidde hij een team toegewezen aan de missie op
een kruispunt in de buurt van Rocherath te België . Bij een eerste poging om het doel te bereiken stootte
ze op een vijandelijke tank en ten minste 20 infanteristen en moesten ze terugtrekken onder vijandelijk
vuur. Kimbro maakte nog 2 pogingen om zijn ploeg voorbij de vijandelijke linie te krijgen maar deze
mislukten . uiteindelijk besloot Kimbro een poging alleen te ondernemen om de vijandelijke tank en
soldaten uit te schakelen. Onder zwaar geschut trok hij met een mijnlading naar de linie , toen hij bijna
zijn doel had bereikt werd hij zwaargewond doch wist hij de mijn aan de tank te plaatsen bij het terug
trekken naar zijn pleloton werd zijn lichaam doorzeefd met kogels afkomstig van een machinegeweer en
overleed.

