Talambuhay
Grado 4
Cesar E. Chavez (1927-1993)
Pinuno ng unyon; pinuno ng karapatan ng mamamayan; Espiritual na pinuno;
nagiigat sa paligid; Makatao; Panlipunan ng katarungan
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Pambungad
Si Cesar E. Chavez naging isang Latino na nagtrabaho sa mga bukid. Naging isang
malaking kapangyarihan bilang pinuno siya ng unyon, pinuno ng karapatan ng
mamamayn, iniigatan niya ang paligid niya at makatao din siya. Buong giting,
pagsasakripisyo, at pagasa, nagbigay siya ng paklilinkod para sa ibang tao at nilaan niya

ang kanyang buhay sa pagdadala ng katarungan at paggalang sa mga nagbukid at mga
mahirap na tao. Nagtrabaho siya sa pagpapaunlad ng buhay ng mga magbukid at naging
pinuno siya ng United Farm Workers. Bilang pinuno tinulungan niya ang pagpapaunlad
ng buhay at trabaho ng mga magbukid sa paraan na walang dahas. Sa pagsisikup niya
labang sa mga masamang at maling palagay ay nakaraon siya ng taguyod ng mga nakatira
sa California at sa United States. Nagbigay-silga siya sa milyon-milyong tao na
magtrabaho at nagtaguyod ang pagbabago sa buhay ng mga magbukid. Tinunggap niya
ng maraming mga gantimpala sa kanyang ginawa. Ang Presidential Medal of Freedom
Award ay isa sa mga gantimpala, ito ang pinikamataas na gantimpala na bingay sa mga
tao. Dahil sa kanya nakaraon na isa pang pista at araw ng pagsiskripisyo and pagtututo sa
California.

Kabataan
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Nakatayo si Cesar at ang kapatid niyang babae sa labas ng bahay nila.
Isinilang niya sa 1927 sa maliit na bukid malapit sa Yuma Arizona sa Librado at Juana
Chavez, at siya ay isa sa limang anak. Ang lolo at lola niya pumunta sa United States sa
1880’s upang linisiin nila ang paghihirap sa Mexico. Bilang bata natuto si Cesar tungkol
sa kabaitan, na pinakain ang mga nagugutom, na huwag magaaway, at nakaraon din siya
ng malaking pananampalatya dahil sa halimbawa ng ina at lola niya. Tinuro ang ama

niya na maging isang lalaking ng gawa at nakatayo para sa iba. Sa 1938 sa Malaking
Panghihina, si Cesar ay anim na taon lamang. Siya at ang kanyang pamilya ay nawawala
ng kanilang lupa sa Arizona. Ang pamilya niya ay nagdugtong sa 30,000 dayuhan na
nagbukid na naglakbay sa California naghahanap sila ng trabaho sa pagaani ng mga
bukid.

Buhay Bilang isang Magbukid
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Inaani ng mga magbukid ang chili sa Santa Maria sa 1971
“Naging malakas tayo sa kawala ng pagasa na pinipilitaan nating na mabuhay.
Pagtitiisin natin.” Cesar E. Chavez
Para sa anim na taon, naglalakbay ang pamilya ni Cesar bilang dayuhan magbukid sa
California naghahanap sila ng trabaho sa pagaani ng mga bukid. Lumipat sila sa iba’t
ibang bayan upang hanapin ang trabaho. Noong nahanap sila ng trabaho, ang mga iniupa
nila ay maliit, walang koryente, at walang tubig. Ang mga mayari ng bahay ay mayari
din ng lupa. Dahil sa karamihan ng mga nagbukid ang mga mayari ng lupa ay kumikilos
sa paraan na gusto nila. Kung nagreklamo ang mga magbukid mawawala sila ng trabaho
dahil magagalit ang mayari. Nagtrabaho ang pamiliyang Chavez ng mahabang oras sa
bukid, sa 3:00 ng umaga hanggang gabi, at dahil maliit ang sweldo nila minsan wala
silang para upang bilihing pagkain. Nabuhay si Cesar sa paghihirap katulad ng maraming
ibang pamilya na nagbukid, at sabi niya na dahil sa paghihirap niya naging malakis siya.

Ang Sakit ng Maling Palagay
Naranasan is Cesar ang sakit ng maling palagay bilang isang maliit na bata sa Arizong at
sa California din. Bilang bata nagsalita si Cesar ng Spanish lamang, at tinatawanan niya
ng mga bata sa paaralan dahil hind siya marunong magsalita ng English. Tinawagan siya
ng mga bata na “maruming Mexican.” Sinusuntok siya ng mga guro ng pnaraya kung
nagsalita siya ng Spanish. Sa California pinapilitan siya ng isang guro na sumuot siya ng
senyas sa kanyang leeg, na sinasabing, “Ako ay payaso nagsalita ako ng Spanish.”
Noong anim na taon siya, nagsikap siya na bumili ng hambgurger sa isang tindahan na
may senyas sinasabing “maputi palitan lamang.” Tinatawang siya ng tindanara at
sinasabi niya na hindi nila nagtitinda sa mga Mexicans.
Nararamdaman ni Cesar ang sakit ng maling palagay dahil iba siya sa buong buhay niya,
at bilang matanda ang sakit na ito nagbigay sa kanya ang pangako na tumulong sa iba na
nararamdaman na mahalaga at karapat-dapat sila kahit ano ang kuli nila.

Pinipilitan si Cesar na Umalis sa Paaralan
“Maari bata ay pinipilitan na umalis sa paaralan upang magtrabaho, mawawala
ang maaring maging ng mga tao dahil sa kahirapan.” Cesar E. Chavez
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Mga Kabataan na nagtatrabaho kasama ang pamilya na nagtatanim ng presa sa Santa
Maria Valley sa 1970.

Sa 1942, noong si Cesar ay sa grade eight, nadisgrasya ang tatay ni Cesar at tumigil siya
ng pagaaral niya upang magtrabaho siya sa mga bukid kasama niya ang kanyang mga
kapatid. Ayaw ni Cesar na magtrabaho ang Nanay niya. Mahirap ang trabaho sa mga
bukid. Ang mga mayari naguutos na ang mga nagbukid gumagamit ng maliit na asarol,
para malipit ang mga nagtatrabaho sa lupa habang nagtatanim at nagaani sila. Dahil sa
mga asarol na ito sumasakit ang kanila mga likod. Madalas wala silang malinis na tubig
upang inomin at wala din silang mga CR. Ginigamit din sila ng mga masasamang
pesticides. Nagtrabaho si Cesar ng mahabang oras at nararamdaman niya na
pinakikitunguhan sila ng mga mayari parang wala silang kahalagan at hindi silang tao at
wala silang pagpili.

Naging Miyembro ng Navy si Cesar
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Cesar nakasuot ng Navy uniporme.
Naging miyembro si Cesars sa 1944 ng US Navy at naglinkod siya as abroad sa mga pula
para sa dalawang taon. Habang nasa Navy niya napansin niya na maraming tao

nararanasan ng sakit ng maling paligay dahil nagsalit sila ng iba’t ibang mga wika at iba
ang mga lahae nila. Noong bumilik siya sa Navy bumilit siya sa Delano upang tulungan
niya ang kanyang pamilya sa pagtatrabaho sa mga bukid.

Pagkasal
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Cesar, ang kanyang asawa si Helen, at ang kanilang anim na anak sa photo ng pamilya.
Sa 1948, noong si Cesar ay delawang’put isang taon, nagpakasal sila ni Helen Fabela, at
kasama nagkaraon sila ng walong anak. Si Helen at naging mahalagang kasama ni Cesar
habang nagsimula siya na magpatupad ang kanyang mga paniginip na magpaumlad ang
buhay ng mga magbukid.
“Ang panggaganyak ko na baguhin ang mga hindi makatarugan na ito ay galing sa
sarili kong buhay…napapanaod ko ang dinaanan ng nanay at tatay ko habbang
lumalaki ako;sa naranasan namin bilang dayuhan magbukid sa California.” Cesar
E. Chavez
Noong 1948, nakilala ni Cesar ang mga tao at binasa niya ang mga aklat na nagbago ang
kanyang buhay magpakalianman. Nakilala niya si Father McDonnell. Nagsalita sila
tungkol sa pagkakaayos ng paghihirap at maling paraan na pinakikisamahan ng mga
magbukid. Tinanong niya kay Cesar na magbasa sa mga aklat sa pagtatrabaho historia
kay St. Francis sa Assisi, at kay Luis Fisher’s Life of Gandhi. Dahil sa mga aklat na ito,
natuto si Cesar tungkol sa kasaysayan ng mga unyon, hindi marahas, at pagsasakripisyo

para sa iba at pagbabago ng mga tao. Ang mga ideya na ito nagpapalaala sa kanyang ang
mga pagtuturo ng kanyang pamilya. Sabi ni Cesar ito ang panahon ng kanyang buhay na
tunay na pagtututo nagsimula.

Bagong Buhay ng Paglilinkod.
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Cesar at ibang miyembro ng Community of Service Organizations ay naghahanda upang
“Get Out The Vote.”
Noong 1952, nakilala ni Cesar si Fred Ross, nagtrabaho siy para sa Community Service
Organiztion (CSO). Pinaliwanag ni Fred kung paano ang mga tao na nakatira sa
paghihirap ay na magtayo ng kapangyarihan para sa sarili nila upang magsimulang
tulungan ang sarili nila. Nagsimula si Cesar na magtrabaho para sa CSO at nagpatala
siya ng maraming mga Latino manghahalal. Naging patnugot si Cesar ng CSO sa
California. Sa Oxnard, California, tumulong si Cesar ng mga magbukid na makaraon uli
ang kanilang mga trabaho, pero nawala uli ang kanilang mga trabaho. Alam ni Cesar na
kailangan ang mga magbukid na makaraon ng unyon na magbibigay ng lakas sa kanila
upang magkaraon sila ng pagpili. Ayaw ng CSO na ang mga magbukid ay makaraon ng
Union, dahil ayaw nila tumigil si Cesar sa CSO upang tulungan niya na magkaraon ng
unyon para sa mga magbukid.

Ang Pagkakaisa ng mga magbukid
Tumbalik na mga mag-araro ang lupa, at nagaani ang mga prutas ang mga guli ang
iba pang mga pagkain nasa lamasa ninyo ng lubos ay nawalang nakatira para sa
kanilang sarili.” Cesar E. Chavez
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Si Cesar (nakasuot ng maitim na diyaket) kasama na mganagpipiket sa 1973 sa Welga ng
Ubas.
Noong 1962, si Cesar at ang kanyang asawa si Helen lumipat kasama ang mga anak nila
sa Delano, California, upang magkaraon ng Farm Workers Union. Nagtrabaho si Cesar
para sa tatlong taon sa pagayahan at pagtuturo ng mga magbukd kung paano na ayusin
ang kanilang problema. Dahil hindi malaki ang suweldo ni Cesar hagang inaayos niya
ang mga magbukid, nagtrabaho si Helen sa pagaani ng mga ubas upang tustusan ang
kanilang pamilya. Nakaraon ng mga magbukid ng tiwala kay Cesar at marami naging
miyembro ng unyon niya.

Kailangan ni Cesar ng tulong at tinanong niya ang mga tao na dumugtong sa Delano
upang tumulong sa pagaayos at maging mga pinuno sila ng unyon. Nagtrabaho ang mga
taong ito na walang suweldo. Akala ni Cesar na napakaganda na may pakakataon na
magbigay lahat upang tulungan iba. Sa 1962, ang National Farm Wrokers Association
(NFWA) ay nagsimula. Malalaman ito sa ibang panahon bilang United Farm Worker
(UFW). Naging Pangulo si Cesar, Dolores Huerta at Gilbert Padilla, Pangalawangpangulo, at Antonio Orendain, sekretarya-tagaingat yaman. Pumili ang unyon ng bandila
na may itim na Eagle na kumatawan na ang maitim na kalagayan ng mga magbukid, may
maputing bilog na kumatawan na may pagasa, at sa likuran ay pulo na kumatawan na
pagsasakripisyo at pagtatrabaho ng UFW mararanasan upang magkaraon ng katarungan.
“Viva La Causa” (Mahana ang buhay ng Kadahilanan). Gusto ni Cesar na makaraon ng
malakas na union na maari magaway para sa katarungan.

Ang Sikat Delano Ubas Welga
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United Farm Workers Organizing Committee’s Huelga paskil
“Kapag may mga taong sama-sama na naniniwala sa isang, kahit politika, mga
unyon o relihion- may mga bagay na mangyayari.” Cesar E. Chavez
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Mga Magwelga sa bukid sa umaga sa panahon ng welga ng ubas sa 1973.
Sa 1965, si Cesar at ang NFWA nagdugtong sa Agricultural Workers Organizing
Committee, isang Filipino magbubukid samahan, sa sikat na Delano ubas welga. Ang
delawang samahan na ito ay nagtudla ang Schenley Industry, ang Di Giorgio
Corporation, S&W Fine Foods, at Treesweet, lahat ng nagtatanim sa California at
umuupa ng libo-libong tao. Gusto ng mga nagwewelga na may kasunduan na pinipilit
ang mga may-ari na sundin ang mga batas tungkol sa paguupa, mas magandang condision
sa pagtatrabaho, mas mataas ang suweldo, at magiingat sa pesticides. Gusto din nila na
ang mga mayari ay magbibigay ng respeto sa kanila at kahalagan habang sila ay nasa
bukid. Ayaw ng mga mayari ng lupa na magbigay ng para para sa mga pagpapaunlad na
ito, ito ang dahilan na nakaraon sila nagwelga.
Ang dalawang samahan nagdugtong upang matatag ng United Farm Workser Organizing
Committee (UFWOC). Noong nagwelga ang UFWOC, pinahindian ang mga miyembro
na magtrabaho at nagligay sila ng mga senyas at bandila sa mga bukid upang anyayahan
ng mga nagbubukid na magdugtong sa welga. Niligalig ng mga may-ari ang mga
nagwewelga, tilamsik sila ng may pesticides, at ginagamit nila ang mga baril at mga aso
upang awayan. Halos lahat ng mga nagwelga ay tumigil sa pagpipikit, at nagpapaalala
sila palagi ni Cesar na hindi silang dapat gamitin kahit anong klaseng karahasan. Sabi ni
Cesar na walang karahasan ay mas malakas kaysa sa may karahasan, at iyong lamang
ang paraan upang magtamo ng kapayapahan at katarungan. Tinuro ni Cesar sa mga
miyembro ng unyon kung paanong kumilos sa matiwasayang paraan, kahit ang mga mayari ginamit ng karahasan laban sa mga magwelga. Pinagaralan ni Cesar tungkol sa
paggamit ni Gandhi at walang karahasan sa pagtatag ng panlipunan katarungan sa India,
at naniniwala ni Cesar na kailangan na walang karahasan sa welga kung magtatamo sila.

Ang Bumoykoteo
“Walang talikuran. Natatamo tayo dahil sa atin rebolusyon ng utak at puso.”
Cesar E. Chavez
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Pila ng pipiket sa welgista ng ubas sa Coachella sa 1973.
Daang-daan tao ng maraming iba’t ibang kuli at paniniwala ay pumunta sa Delana upang
tumulong sa wegla ng ubas. Maraming simbahan ng iba’t ibang paniniwala ay
nagtaguyod ng wegla. Akala ni Cesar na lahat ng relihion ay mahalaga at sinalubong
niya ang kanilang pagtaguyod. Ang TV, Balitaan, at mga nagsusulat ng magasin ay
nagbalitan ng paggamit ng karahasan ng mga may-ari labang sa walang karahasan
pagwelga ng mga magbukid. Nakita sa NBC ang isang dokumentary na tinatawag “The
Harvest of Shame” na nagpapakita kung paano pinipilitan ang mga magbukid na tumitira
sa paghihira. Milyong-milyo mga Amerikanoat mga pinuno ng pulitiko ay nakita na si
Cesar ay nagawaway para sa katarungan na nangangako ng America para sa mga
mamamayan. Ibang unyon ng pagtatrabaho ay nagtaguyod sa wegla. Tumawag si Cesar
ng pambansang bumoykoteo ng ubas, habang bumoykoteo ang mga may-ari mawawala
ng para dahil sa bumoykoteo tumigil ang mga tao sa pagbibili ng pagkain na tininda nila
sa tindahan. Sa wakes ang mga may-ari ay makipag-ayos sa mga magbukid. Naniwala
ni Csear na may damdamin ng katarungan ng mga Amerikanoat tama siya. Milyongmilyong Amerikano ay nagtaguyod sa bumoykoteo at tumigil sila sa pagbibili ng ubas
dahil naunawaan nila na kawalan ng katarungan ng dinadanas ng mga magbukid.

Ang Magmartsa
“Mayroong sapat na pagmamahal at kabutihan sa pagkilos namin upang magbigay
ng sigla sa pagsisikap namin at mayroong na nalabi sa pagkasira ang pagkabago
ang klima ng mapoot at takot sa palibot namin.” Cesar E. Chavez
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Ang mga magbukid at ibang magtaguyod ay nagmartsa sa mga bukid sa daan nilang
pupuntang Stockton.
Sa 1966, natatag ni Cesar ang 340-mile martsa simulang sa Delano hanggang
Sacramento, California, upang magkakaraon ng tulong sa welga ng publiko, ng ibang
magbukid at ng Gubernador. Kahit namamagang at nadudugo ang mga paa ni Cesar,
nagpatuloy siya sa martsa. Noong umabot ang martsa sa Stockton lumaki sa 5,000
nagmartsa, sa panahon na ito ang mga may-ari makipag-alam kay Cesar at sumang-ayon
na mapapansin ang unyon at mapupumirma ang kasunduan ng trabaho na mangangako na
may mas magandang lagay ng trabaho at mas mataas ang suweldo. Ito ang unang
kasunduan na napumirma sa pagitan ng mga may-ari at ng mga magbukid sa unyon sa
kasaysayan ng United States, pero nagsimulang lamang ang trabaho ni Cesar.

Ang Unang Pagayuno ni Cesar
“Ang pag-aayuno ay napakapansarili at espiritual na bagay, at hindi itong nagawa
ng kawalang-ingat. Ito ay hindi nagawang sa pagnanais na sumira ang sarili, pero
ito ay nagawa sa malalim na pagnanais na maari natin makipagusap sa mga tao,
kahit tintaguyod o pinalabanan nila tayo, mas mabilis at sa mas magandang paraan
sa espirutual na paraan sa kahit anong ibang paraan.” Cesar E. Chavez
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Tinatapos ni Cesar ang pag-aayuno kasama ni Robert Kennedy, ang mga UFW
tagataguyod, ang asawa niya si Helen, at ang kanyang ina si Juana.
Sa 1968, nagsimula si Cesar ng unang ng tatlong publikong pag-aayuno sa tutol ng dahas
na magkabilang panig ng welga. Noong nag-ayuno si Cesar, tinigilan niyang kumaing
upang magkaraon ng espiritual na lakas at makipagusap sa mga tao sa espiritual na
paraan. Nararamdaman ng mga tao sa buong United States ang kahalagan ng kangang
pag-ayuno; ang tahimik na pagsasakripisyo nagsabi sa mga tao tungkol sa kawalang
katarungan na manatili sa mga magbukid. Sa 1968 noong tumigil siya sa pag-ayuno niya,
nandiyan ng mga 8,000 tao sa pagtaguyod sa kanya si Robert Kennedy ay isa sa kanila na
nandiyan. Ang medya (TV, Balitaan) ay mabalitaan ang kanyang pag-ayuno ang
matanggap niya ang mga sulat ng taguyod galing sa mga pulitiko, mga pinuno ng
relihiyon, at mga pinuno ng karapatan bilang mamamayan katulad ni Martin Luther King
Jr.

Apat pang taon ng Pagwelga
“Ang pagsisikap natin ay hindi madali. Ang mga tao na sinalungat ang
kadahilanan natin ay mayaman at malakas, at may magkakaanib sila sa mataas na
lugar. Mahirap lang tayo. Ang magkakaanib namin ay madalang. Pero mayroon
tayong isang bagay na wala sa mga mayayaman. Mayroon tayong sariling katawan
at espiritu at ang katarungan ng kadahilanan natin bilang sandata natin.: Cesar E.
Chavez
Natamo ni Cesar ang unang kasunduan niya, pero marami pang mga may-ari sa
California na hindi pa napasin ang UFW, (Noong una ang UFWOC) at sa susunod na
apat na taon, ipagpatuloy ang unyon na magwegla ng walang dahas labang sa mga mayari ng lupa. Nagpaguloy ang UFW na lumakas dahil sa pangbansang bumoykoteo.
Lumago din dahil natatag ni Cesar ang pangbansang pagsasanib ng mga estudyante, mga
taong nakaluluwag sa buhay, mga samahang-manggagawa, mga relihiyosong pangkat, at
mga minorya kabilang: Latin Americans, Filipinso, Jews, Native Americans, African
Americans, at mga bading. Ang pagtitiyaga niya at pagsasakripisyo niya nagbigay ng
inspirasyon sa marami na tumulong sa UFW. Si Dr. Martin Luther King, Jr.
pinapadalhan kay Cesar ng telegrama sinasabing sama-samang silang dalawa parahong
gusto nila na magkaraon ng mas magandang bugkas. Sa 1970, 85% ng lahat ng may-ari
sa California ay pumirma ng kasunduan kasama ng UFW. Si Cesar E. Chavex,
mahinhing lalaki na may kakayahanang humula ng kinabukasan, ay nagtrabaho upang
magbago ang kaugnayan sa pangitan ng mga may-ari ng lupa at mga magbukid.
Nagsimula siya ng walang dahasan kilusan para sa karapatan bilang mamamayan at
katarungan pangkabuhayan.
“Kayo at inyong magiting kamanggagawa ay magpatunay ang inyong pagnanais na
baguhin ang mga mali na ginawa sa mga tao. Kasama tayo sa espiritu at sa
pagtitika na ang mga panaginip natin para sa mas mabuting bukas ay matutupad.”
Dr. Martin Luther King Jr.

1970-1993
Magmulang 1970-1980, si Cesar at ang UFW nagpatuloy ng bumoykoteo and welga para
sa karapatan ng mga magbukid at ang mamahala ng mga mapanganib na pesticides na
ginagamit sa mga ani. Kahit tagumpay si Cesar ng maraming bases, ang pagsisikap para
sa katarungan, makatarungan na pakikisama, paggalang, at karangalan ay palagy nasa
panganib. Gayunman, hindi sumuko si Cesar. Nagsisikap parin siya at may
pananampalatya siya na kung may pagkakaisa ng mga tao makapaggawa ng mas
mabuting mundo. Sa 1975, dahil sa pagsisikap ni Cesar, ang Supreme Court ay
magbawal ang maikising asarol na pinasala ang mga likod ng libo-libong magbukid na
pinipilitang gamitin. Sa Hunyo ng 1975, ang UFW ay nagpanukala ng batas sa
pagtrabaho sa bukid na nagtaguyod ang mga may-ari. Gubernador Brown pumirma sa
batas ang Agricultural Labor Relations Act na nagbibigay sa mga magbukid ang
karapatan na matatag ng unyon at magkaraon ng halalan. Ang Agricultural Labor
Relations Act ay mantili ng pinikamalakas na batas sa buong bansa na kagtanggol ng

karapatan ng mga magbukid. Sa 1978, may 100,000 miyembro sa unyon at nagtamo sila
ng kasunduan kasama ng pinakamalaking kalitsugasan sa United States.
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Nagmartsa si Cesar sa pagtaguyod ng bumoykoteo ng ubas. Sa kaliwa ay si Martin
Sheen.
Sa mga 1980, naglakbay si Cesar sa silangan at sa gitna ng kanluran ng United States
upang magturos sa mga tao tungkol sa mga panganib ng mga pesticides na gingamit sa
crops. Ang mga pesticides ay maging dahlia ng kanser at kamalian ng pagsilang sa mga
anak ng magbukid. Nag-ayuno si Cesar ng 36-na araw para sa “pag-aayuno ng buhay”
upang makaraon ng pansin sa panganib ng mga pesticides. Libo-libong tao ay
nagtaguyod sa kanya sa pagpapatuloy ng kanyang “pag-aayong ng buhay” sa 3-na araw
abuloy na nagkasalin-salin sa iba’t ibang kamay ng tao. Sa huli, makinig ang mga mayari sa mga malasakit niya at nagsimula silang siniyasat ng mga pesticides na ginagamit
nila. Umiba din ang State ng California ang paggamit nila ng mga pesticides dahil sa
kanya pagsisikap.
Sa mga 1990, gumiling si Cesar ng kanyang pag-ayuno at pinatuloy niya ang
bumoykoteo ng ubas. Sa 1992, nataggap niya ang pandangal titulo ng Doktor galing sa
Arizona State University at dumalo siya sa seremonya ng gradwasyon. Ipinagkakapuri
niya ang kanyang dangal dahil naniniwala siya na napakahalaga ang edukasyon, at ang
pagnanais niya ay dapat lahat na mga bata ay may pagkakataon na magkaraon ng
edukasyon.
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Isang pangwisik na tinilamsik ng mga bukid sa Delano na may pesticides, habbang
nagtatrabaho ang mga magbukid sa bukid sa 1969.

Ang Kamatayan Niya
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Dumalo ang maraming tao sa panlibing ni Cesar.

Nagtrabaho si Cesar habbang sa gabi na namatay siya sa mapayapa na tulog niya.
Namatay siya sa 23 Abril 1993 sa San Lius, Arizona. Nasa Arizona siya sa pagtutulong
ng mga Abugado sa paglalaban ng kaso labang sa UFW. Ang libingan niya ay naganap
sa 29 Abril 1992 sa Delano, California, mahigit ng 30,000 mga tao ay sumunod ang
kangang kabaong ng tatlong mila. Itong huling pagkakataon nila na martsa kasama ang
mapagpakumbabang lalaki ng lakas at taong may kakayanhang humula ng kinabukasan
na nagpabuti ang buhay ng maraming tao.

Ang Mana Niya
“Noong nagsimula ang pagbabago ng lipunan, hindi puwedeng ito kabalikan. Hindi
mo kayang mawala ng edukasyon ang tao na natutunong mabasa. Hindi mo kayang
magpahiya ang tao na may pagpapahalaga sa sarili. Hindi mo kayang maniil ang
tao na walang takot sa kahit sino. Magusisa tayo sa kinabukasan at ang
kinabukasan ay para sa atin.” Cesar E. Chavez

Photo by Ann Benson, courtesy of United Farm Workers

Nakaupo sa hagdanaan si Cesar at ang mga kabataang boluntaryo kasama ang kanya aso,
Huelga.
Si Cesar E. Chavez ay maalala bilang pinuno at para sa kanyang pagsisikap upang
makaraong kataruangan, walang dahas, at pagsasacripisyo Siya ay bayani sa America na
ipagpatuloy na magbigay-sigla sa mga tao na kailangan magalang ang buhay, tumayo
para sa katarungan, ang sama-samang magtrabaho para sa kabutihan ng sangkatauhan.

Gantimpala

Photo courtesy of César E. Chávez Foundation

Tinatanngap ni Helen Chavez ang Presiential Medal of Freedom galing kina President
Bill Cliton as White House para kay Cesar.
Buong State ng California ay nagpahayag na kapanganakan ni Cesar E. Chavez, 31
Marso, bilang pista ng State upang magdiwang ang kanyang buhay at ang kanyang
nagawa. Sa sigla ng araw ni Cesar E. Chavez, magtuturo ang mga paaralan sa State ng
Clifornia tungkol sa pagsasakripisyo sa iba at magdiwang ang buhay at gawa ni Cesar E.
Chavex. Sa 1994, sina President Bill Clinton nagbigay ng gantimpala kay Cesar E.
Chavez ng Presidential Medal of Freedom Award, ito ang pinakamatas na gantimpala na
binibigay sa mga sibilyan. Tinunggap ni Helen Chavez ang gantimpala sa White House
sa Washington, DC. Sa 1990, natanggap ni Cesar ng gantimpala ng Aguila Aztecz, ang
gantimpala na ito ay pinakamataas na gantimpala ng mg sibilyan galing sa pamahalaan
ng Mexica. Sa 1992, tinanggap niya ng pandangal titulo ng Doktor sa University ng
Arizona. Maraming paaralan at kalye ay napangalan bilang gantimpala ng mana ni Cesar
E. Chavez.
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