AkrobaatlennudAuto1928 / lk. 68-69 : joon
Enne ja nüüd : [lennust pimeduses ja udus]Anton, K.Auto-Sport ja Turism1933 / lk. 57-58
Esimesi lende : [tüüriseadeldis ja lennukiasendite muutmine maapinna suhtes]Auto1937 / lk. 266-269 : joon
Igaüks lenduriks : mootorita purilennukidNoorte Maailm1936 / lk. 5-6 : joon., fot
Juhita lendamine : [katsetused Ameerikas]Sõdur1923 / lk. 7
Juhita lennuk : [katsetamine Prantsusmaal]Sõdur1923 / lk. 7-8
Kas on võimalik lendamine musklite jõul?Jaanson, H.Tehnika Kõigile1936 / 3, lk. 90-91; 4, lk. 121-122 : fot. [esikaanel]
Kuidas meie lendame...? : aerodünaamika põhialuseidMere, A.Auto1937 / lk. 224-225 : joon
Kuidas püstitakse nüüdisaegseid kõrguslennu rekorde : [monoplaaniga 15000 m kõrgusel]Tehnika Kõigile1937 / lk. 33 : fot
Langevari ja tema kasutamineAuto1937 / lk. 264-265 : joon
Lennatakse 12 kilomeetri kõrguselTehnika Kõigile1936 / lk. 139
Lennuki automaatjuhtimisestLäte, E.Sõdur1935 / lk. 870-872 : joon
Lennukite juhtimine raadiogaMerilaid, A.Tehnika Kõigile1939 / lk. 25-28 : joon
Lennukite juhtimine raadiotelefoni abilSõdur1936 / lk. 651-652
Lennumehaanika : miks ja kuidas lendab purilennukTombach, H.Kaitse Kodu1936 / 1, lk. 24-26; 3, lk. 86-87; 7, lk. 211-212; 8, lk. 242243 : joon., fot
Moodne lennuki raadiojaamFeilermannRaadio1927 / lk. 363
Naissoost lenduridAuto-Sport ja Turism1933 / lk. 186-187 : fot
Orienteerumine õhus [lennu ajal]Patska, A.Sõdur1926 / lk. 950-951
PimemaanduminePalu, A.Sõdur1939 / lk. 100-105 : joon., fot
Pimesi lähenemise ja maandumise tehnika : [raadio rakendamisest lennuasjanduses]Anelin, H.Eesti Lendur1938 / lk. 16-19 : joon
PurilendRuubel, H.Üliõpilasleht1936 / lk. 312-314 : joon., fot
Purilend üliõpilasspordiks : tähtsusest. Lenduri omadusist. LennukistMassakas, A.Üliõpilasleht1933 / 8, lk. 152-153; 9, lk. 171-172 :
fot
Põlenud kütteaine gaaside mõju lendavale personaalileKerge, J.Sõdur1937 / lk. 718-723
Raadio ja õhuasjandus : [raadiojaamaga varustatud lennuk]Janson, H.Eesti Raadio1924 / lk. 24-28 : fot
Raadio- ning pimelennust ja nende õppimise uudsest seadisestAneliin, H.Sõdur1940 / lk. 524-526 : joon
Raadiolained õhusõidu teenistusesRaadio1938 / lk. 19 : joon
RobotlendurPalu, A.Tehnika Kõigile1940 / lk. 15-18 : joon., fot
Tänapäeva vigurlendAuto1931 / lk. 51-54
Õhusõiduki juhi ja meeskonna kutseoskuse määrusRiigi Teataja1940 / 66, art. 642, lk. 1-39
Õpime lendama!Mere, A.; Kriisk, A.Auto1938 / 1, lk. 14-17; 2, lk. 49-50 : joon
Õpime lendama!Kriisk, A.Auto1938 / 3/4, lk. 93-94; 5, lk. 126-128; 6, lk. 157-158; 7, lk. 179-180; 8, lk. 210-211; 9/10, lk. 248, 251;

(1939) 4, lk. 111-112 : joon

