
דאס  ארויפגעטריבן  האט  היץ"  "לאטא  די 
נאכט  מיטוואך  פון  ציאונג  די  ביי  געווינס  גרויסע 
מזל'דיגע  די  די   .$1,586,400,000 רעקארד  א  צו 
דער  און   34  ,27  ,19  ,8  ,4 געווען:  זענען  ציפערן 

זעקסטער "ּפאוערבאל" ציפער איז געווען 10.
האט  מען  און  געדויערט  לאנג  נישט  האט  עס 
פארקויפט  איז  טיקעט  איין  אז  געהערט  באלד 
הילס,  טשינא  אין  געשעפט  א  אין  געווארן 
אנדזשעלעס.  לאס  נעבן  איז  וואס  קאליפארניע, 
טיקעט  צווייטע  א  אז  געהערט  מען  האט  דערנאך 
וואס  טענעסי,  מונפארד,  אין  פארקויפט  מען  האט 
מען  האט  טיקעט  דריטע  א  און  מעמפיס  נעבן  איז 
ביטש,  מעלבוירן  אין  גראסערי  א  אין  פארקויפט 

פלארידא.
אין קאליפארניע איז שוין געווארן "לעבעדיג" 
ווייל  אווענט,  מיטוואך  נאך  געשעפט  דעם  ביי 
מען  ווען  אזייגער   8:00 געווען  ערשט  איז  דארט 
געווינען.  האבן  וואס  ציפערן  די  געהערט  האט 
צו  אראּפגעלאזט  זיך  האבן  מענטשן  הונדערטער 
דעם געשעפט וואס איז געווען לוסטיג און פרייליך, 
א  אויך  באקומט  אייגנטימער  געשעפט  דער  ווייל 
דעם  פארקויפן  פאר'ן  באנוס  דאלאר  מיליאן 

מזל'דיגן טיקעט.
געווינס  גרויסע  די  צוטיילט  מען  ווי  אזוי 
 528 "בלויז"  דאס  מיינט  געווינער,  דריי  צווישן 
גאנצע  דאס  ארויס  נעמט  מען  אויב  און  מיליאן, 
 65 ארום  מען  באקומט  אויפאיינמאל  געלט 
שטייערן,  אראּפ  נאך  גייט  דעם  פון  און  ּפראצענט 
ּפאר  שיינע  א  מיט  איבער  אויך  בלייבט  מען  אבער 
האט  מען  וואס  "געמבל"   $2 דעם  אויף  דאלאר 

האט  וואס  טיקעט  דעם  קויפן  ביים  געצאלט 
געווינען.

צייטונג"  "די  אין  אי"ה  איינצלהייטן,  (מער 
וואס וועט אי"ה ערשיינען מיטוואך צופרי)

לאטערי פיבער:

וויפיל האט מען אויס גע גע בן
אויף לא טערי טי קע טס
$466  פאריאר פער מענטש אין ניו יארק

אויך  וואך  פא רי גע   איז  לאנד,  דאס  פאר כאּפט  האט  לאטא-פיבער וואס  דעם  מיט   אין צו זא מענהאנג 
באריכ טעט גע ווארן וויפיל מען האט אויס גע גע בן אויף לא טערי טי קע טס אין די פאר שי דע נע  סטעיטס, 

דורכשניטליך  ּפער מענטש וואס וואוינט אין די סטעיט.
איינ וואוי נער   יאר קער  ניו  א  אויב  ווייל  חשבון,  ּפער פע ק טע   א  נישט  איז  דאס  אז  זיך   פאר שטייט 
קויפט לא טערי טי קע טס אין ניו דזשוירזי גייט דאך עס אויפ'ן חשבון פון ניו דזשוירזי, אבער עס קען זיך 

בא לאנסירן ווייל אויך ניו דזשוירזי איינ וואוי נער  קויפן איין לא טערי טי קע טס אין אנ דערע  סטעיטס.
פאלגנד זע נען די סטאטיסטיקס פון עטלי כע  סטעיטס:

אין ניו יארק האט מען פאר קויפט אין 14' לא טערי טי קע טס וואס איז אויף א דורכשניט פון $466.08 
ּפער מענטש. ניו יארק איז אבער נישט נו מער 1 אין די סטאטיסטיקס,  דער  "כבוד" גייט ענ דערש פאר  
גע האט $712.13.  האט  מאסאטשו סע טס  פון $751.34.  דורכשניט  א  גע האט  האט  וואס  דאקאטא,  סאוט 
דע לע ווער, $631.33. (די סטעיט האט א " מע לה" אז דארטן קען מען א גע ווי נער  פאר לאנגן אז זיין אי דע־

נטי טעט זאל בלייבן אין גע היים).
וועסט ווירדזשי ניע האט גע האט א דורכשניט פון $658.46.

דאס זע נען גע ווען "די גרעס טע  אויס גע בער" לויט'ן דורכשניט.
דזשוירזי,  ניו   ;$309.78 קא נע טיקוט,  סטעיטס:  עטלי כע   נאך  פון  סטאטיסטיקס  איצט  גע בן  מיר 

$323.91; ּפענסילוועניע, $296.78; פלארידא, $264.82.
א  גע האט  האט  קאלי פאר ניע  ווי  סטעיט  גרוי סע   אזא  אז  אי בערראשונג  אן  זיין  וועט  פילייכט 

דורכשניט פון בלויז $128.62, און די גרוי סע  טע קסאס, $134.48

עס זענען געווען דריי געווינער 
אין דעם רעקארד ״ּפאוערבאל״ 
דזשעקּפאט פון 1.5 ביליאן


