
Gimė 1896 m. sausio 13 d. Gataučiuose, Linkuvos valsčiuje.
1907–1915 m. mokėsi Mintaujos gimnazijoje. Dalyvavo Mintaujos lietuvių gyvenime.
Prieš išrenkant į Steigiamąjį Seimą mokytojavo Linkuvos progimnazijoje ir ėjo
progimnazijos vedėjo padėjėjo pareigas.
1920 m. gegužės 15 d. nuo Ūkininkų sąjungos buvo išrinktas į Steigiamąjį Seimą,
kurio atstovu išbuvo visą kadenciją iki 1922 m. lapkričio 13 d.
Nuo 1922 m. rugsėjo 20 d. Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijos mokytojas, nuo 1934
m. -  gimnazijos inspektorius. Dirbo laisvai samdomu mokytoju Kauno žydų mergaičių
gimnazijoje „Javnė“, turėjo valandų ir „Aušros“ mergaičių gimnazijoje.  
Priklausė Skautų rėmimo draugijai, Istorijos mokytojų sekcijai bei Lietuvių namų
savininkų draugijai. Lietuvių mokytojų sąjungos Kauno II skyriaus pirmininkas.
Lietuvos istorijos draugijos narys, Istorijos mokytojų sekcijos vienas iš steigėjų.
1941 m. kovo 12 d. iš mokytojo ir administracinių pareigų mokykloje atleistas. 
1941 m. birželio 14 d. suimtas, Kauno geležinkelio stotyje atskirtas nuo šeimos ir
ištremtas į Sibirą. Mirė nuo išsekimo ir bado 1944 m. rugpjūčio 7 d.  (kitais
duomenimis 9 d.) . Palaidojimo vieta nežinoma.
 Mokinių prisiminimai apie mokytoją:  

Dėstė istoriją ir visuomenės mokslą. Buvo ilgalaikis gimnazijos inspektorius. Dėl jo didingos išvaizdos ir rimtos laikysenos
bei nuolatinės tvarkos priežiūros, mokiniai jo bijojo ir jo vengė. Apie tvarkos saugojimą yra išlikę daug istorijų, kurias
buvę mokiniai dar ir šiandien pasakoja. (J.Gustaitis, Prisimenam „Aušrą“, Toronto, 1990).
Andrius Mironas taip apie jį rašo: „Sunkiasvoris, aptukęs ir kiek praplikęs istorijos mokytojas Spudas, vien išvaizda
sukeldavo mokinių pagarbą ir paklusnumą, nes visada buvo vienodai rimtas."
Prisimenu šiandien ir istorijos mokytoją ir inspektorių Spudą. <...> Jis labai mėgo tvarką, reikalaudavo to ir iš mokinių,
kad būtų švari ir tvarkinga apranga ir išvalyti batai. Jam nereikėdavo nei balso pakelti nei šaukti. (D.Ilgūnas, 1938 m.
abiturientas, Prisimenam „Aušrą“ papildymas, Toronto, 1999).

Povilas Spudas – Steigiamojo Seimo narys, mokytojas, tremtinys...

 

Kauno „Aušros“  berniukų gimnazijos 1940 m. 22 laidos abiturientai ir mokytojai.
Kauno „Aušros“ gimnazijos 1925 m. 7 laidos abiturientai ir mokytojai.

Kauno „Aušros“ mergaičių gimnazijos 1931 m. abiturientės ir mokytojai.

Prie Biržų pilies 1926 m. gegužės 23 d. 
Pirmoje eilėje: pirmas iš dešinės – Povilas Spudas.

Kauno „Aušros“ gimnazijos mokytojų kambaryje 1926/27 m.m. Centre - 
 su laikraščiu rankose – Povilas Spudas.

Kauno „Aušros“  berniukų gimnazijos mokytojai 1932 m. 
Antroje eilėje: antras iš dešinės – Povilas Spudas. Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijos mokinių 

kooperatyvo valdyba ir revizijos komisija 1931 m. gegužės 5 d. 

Kelionės į Papilę metu 1926 m. gegužės 1 d. Centre – Povilas Spudas.

Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijos mokytojai 1930 m. 
Antroje eilėje: pirmas iš kairės – Povilas Spudas.

1940 m. birželio 15 d. buvo okupuota Lietuva. 
Iš mokyklų buvo šalinami A.Smetonos

paveikslai ir raštai.

Kauno „Aušros“ gimnazijoje aktyviai veikė „Tėvynės pažinimo“ kuopelė, 
vadovaujama Povilo Spudo. Mokiniai daug keliavo, rinko tautosaką, senienas. 


