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Radością ostatnich lat życia Marii Curie były sukcesy pracowników jej Laboratorium: odkrycie subtelnej budowy linii promieniowania α w r. 1929 przez Rosenbluma, szereg prac Fryderyka Joliot i moich — w r. 1932 prace, które prowadziły do wykrycia neutronu, w r. 1933 ważne wyniki badań nad elektronami dodatnimi, wreszcie w początku r. 1934 .odkrycie sztucznych radiopierwiastków. Mój mąż i ja byliśmy szczęśliwi mogąc dokonać odkrycia, które tak dobrze dopełniało odkrycie Piotra i Marii Curie.
Cieszyła moją matkę myśl, że najprawdopodobniej jedno z nas będzie w przyszłości kierować stworzonym przez nią laboratorium. Nie przewidywaliśmy wówczas, że wypadnie każdemu z nas kierować osobnym laboratorium i że będziemy przez to rozdzieleni w pracy naukowej.
Mimo że musiała dużo czasu poświęcać na kierownictwo laboratorium i przygotowanie wykładów, moja matka stale prowadziła własne badania naukowe. Dużo zajmowała się pewnymi zagadnieniami chemicznymi, w szczególności metodą koncentracji aktynu w aktynonośnym lantanie; robiła również subtelne pomiary fizyczne. Starała się również ciągle śledzić rozwój nauki; prowadziła zeszyt z notatkami bibliograficznymi, w którym zapisywała dłuższe lub krótsze streszczenia czytanych prac, jak również szczegółowe rozważania nad niektórymi problemami, przerabiając z reguły przykłady liczbowe. Często zasięgała rady L a n g e v i n a, z którym prowadziła długie rozmowy o teorii względności lub o zastosowaniach rachunku prawdopodobieństwa.
Maria Curie brała również czynny udział w zebraniach i komisjach naukowych we Francji i za granicą. Kilka razy uczestniczyła w kongresach solvayowskieh, na które zjeżdżało się do Brukseli około trzydziestu wybitnych uczonych, aby wspólnie dyskutować nad aktualnymi zagadnieniami fizyki i chemii. Była członkiem Komisji Wzorca Radowego, zajmującej się pomiarami i cechowaniem w dziedzinie promieniotwórczości; te sprawy żywo ją interesowały. W r. 1921 sama przygotowała pierwszy międzynarodowy wzorzec radu i osobiście dozorowała sprawdzanie wzorców wtórnych, przeznaczonych dla urzędów miar poszczególnych krajów.
Była również członkiem Komisji Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów i regularnie uczęszczała na zebrania, zabierając głos w sprawach związanych z rozwojem nauki. W szczególności dużo zajmowała się sprawą „własności naukowej". Maria i Piotr Curie nigdy nie chcieli opatentować metody wydzielania radu. Moja matka uważała, że uczeni nie powinni sami zajmować się zastrzeganiem sobie praw, ale jednocześnie była zdania, że jest rzeczą wysoce niewłaściwą, aby uczony mógł pozostawać w ciężkich warunkach materialnych, jeżeli z jego odkrycia płyną poważne zyski. W r. 1926 przedłożyła również memoriał z projektem organizacji międzynarodowych stypendiów na badania naukowe.

