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Jugoslavia,—
Xn7.7nde Jugoslavia er vi blitt enige nm å oppfordre Tito og Subasits til straks

å sette sin overenskom.st i kraft og.danne en ny regjeringe Vi bestemmer ogsa at den nye
regjering såsnart den er dannet skal erkle?.re:
11 at den antifaseistiske nasjonale frigjøringsforsamling - Avnoj skal  utvides  til  å
omfatte medlemmer i det siste jugoslaViske parlament - kubsjtinan som'ikke har kompro-
mittert seg som samarbeidsmenn, og danne et organ under navnet det provisoriske parlament
og 2) at lover som blir antatt av forsamlingen skal ratifiseres av en konstituerende fer-.
samling. De øvrige Balkanspørsmål 1le også tatt opp til almannelig diskusjon.

Regelmessige utenriksmøte Hele tiden mens knferansen sto på, har det wert holdt
seerlige og -"d".a7lige TriviWifieT15- 1,Eli76enriksministrene deres rådgivere. Konferansen ble
enig om A opprettetet normanent organ for regelmessig konsultering mellom de tre uten-

skal de møtes så ofte det 137:r nødvendig, trolig om,
trent hver tredle eï  deeyde  mAned. vekselvis i de tre lands hovedsteder, Pct første
møte skal holdes i London etter de f'orente nasjoners konferanse om verdensorganisasjo-
Delle  o

Vårt møte på Krim har pA nytt bekreftet var samstemmige besluttsomhet når det
gjelder å opprettholde  0g  under freden styrke den enhet i mål og handling som Inr gjort
det mulig for de forente nasjoner å sikre seiren i denne krig. Bare gjennom uavbrgtt
og voksende samareide og fors'Gåelse mellom alle fredselskende nasjoner kan menneskehe-
tens høyeste Mål bli virkeliggjort en tryg og varig fred, som ifølge Atlanterhavsover-
enskortens ord skal sikre at mennesker i alle land skal få leve sitt liv i frihet og  uten
frykt og nød, Vi mener t sderer i derne krig og opnrettelsen av de foreslåtte interna-
sjonale .)i-ganisasjner vil skape det best mulige grunnlag for at forutsetningene for  en
slIk fred kan bli skapt i de kommende år,

Kommunikeet er undetegnet av Mnston Churchill, Franklin Roosevelt og Josef Stalin.
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