В памет на Дита и Джим Услис
Загубихме и двамата в разстояние на два месеца през 2012 г. Джим беше на 89, а Дита на
82 години. И двамата бяха всред основателите на църквата Света Троица и дълги години
бяха членове на нейното Настоятелство.
Те работиха неуморно за укрепване и
подпомагане на всички църковни дела.
И двамата, Дита и Джим бяха родени в село Зелениче, Леринско1, Егейска Македония.
Джим е роден през август 1922 г. Баща му, Васил Услис2 (Димитров) е дошъл в Канада
през 20-те години. В 1938 г. към него в Торонто се присъединява и семейството му.
Тогава Джим е на 16 години.
През Втората Световна Война Джим постъпва в Канадските кралски военновъздушни сили
(RCAF). Минава обучение в областта на електрониката и работи по поддръжка на
самолетни мотори из цяла Канада. След края на военната служба в RCAF Джим се
дипломира като електроннен техник в Ryerson Polytechnic в Торонто. Веднага започва
работа във водещите сектори на електрониката в General Motors.
Съпругата му Дита Гоги, от същото село, е родена през 1929 г. Идва в Канада през 1947 г.
сама, оставяйки семейството си в Гърция. Това за времето си се счита за проява на голяма
смелост от страна на младо, 18 годишно момиче. Женят се на 28 декември 1947 г. в
църквата Св. Георги в Торонто, венчани от свещеник Васил Михайлов. Следват го в Света
Троица. Имаха хубав, хармоничен брачен живот, който трая цели 64 години и две дъщери
– Вики и Линда. Джим и Дита също обичаха много своите четири внуци и пет пра-внуци.

Семейството се числи към основателите на църковната енория Света Троица. Джим и
Дита високо ценяха своята църква.
Освен дългогодишни църковни настоятели, те
работеха безспирно във всички области на църковния живот. Джим обичаше музиката,
беше привързан към пеенето и вярно участва в църковния хор над 30 години. Дита беше
дългогодишен секретар на църковното настоятелство. Тя постоянно помагаше в кухнята,
по празници и срещи и обслужваше кафето. С радост двамата влагаха умение и талант за
подпомагане на родната църква.
С тъга се разделихме с двамата неочаквано през 2012 г. – Дита през април, а Джим през
юни. Те ще липсват на всички, които ги познаваха.
От семейството

1. http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1
%87%D0%B5
2. Фамилното име Услис е погърчен вариант на Ушлев.

